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แห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดและด าเนินการตามอนุสัญญาฯ ใน
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1. บทน ำ 

1.1 ที่มำ เปำ้หมำย และวัตถุประสงค์  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 และประเทศไทยได้เข้าเป็น
สมาชิกอนุสัญญาฯโดยสมบูรณ์เมื่อเดือน มิถุนายน 2544 โดยกรมพัฒนาที่ดินท าหน้าที่รับผิดชอบในฐานะ
หน่วยงานผู้ประสานงานระดับชาติ (National Focal Agency) 

ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๘ ประเทศสมาชิกได้ให้การรับรองแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี 
ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ซึ่งก าหนดระยะเวลาด าเนินการระหว่างปี  
พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๑ ในแผนยุทธศาสตร์ได้ระบุให้ประเทศสมาชิกด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการแห่งชาติให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี  ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๗  โดยมีเป้าหมายส าคัญ  ๔ เป้าหมายคือ 
(ก) เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ได้รับผลกระทบ (ข) เพื่อปรับปรุงสถานะของระบบ
นิเวศฯของพื้นที่ได้รับผลกระทบ (ค) เพื่อก่อประโยชน์ระดับโลก และ (ง) เพื่อระดมทรัพยากรสนับสนุนการ
ด าเนินงานจากการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างผู้มีบทบาททั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ  โดยให้
มีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ๕ ข้อคือ (ก) สร้างและส่งเสริมความตระหนักรู้ในเรื่องอนุสัญญาฯและ
การด าเนินงาน (ข) ให้มีนโยบายและสถาบันส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน (ค) ให้เป็นแหล่งขององค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการแลกเปลี่ยน (ง) ให้มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพใน
การด าเนินงานต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน และ (จ) ให้มีการระดมทรัพยากรส าหรับการด าเนินงาน
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักในการด าเนินงานอนุสัญญาฯ 
จึงได้ประสานจัดท าแผนปฏิบัติการชาติอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
(UNCCD) พ.ศ. 2556-2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ แผนฯปฏิบัติการนี้ สามารถใช้เป็นกรอบทิศ
ทางการด าเนินงานตามอนุสัญญาฯของประเทศไทย โดยทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม
ในการจัดท า และปฏิบัติให้เป็นไปอย่างสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ 10 ปีของอนุสัญญา อีกทั้งเป็นไป
ตามหลักการความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาฯ     ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปตามเป้าหมายของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ความยากจนของคนในประเทศมีจ านวนลดลงและบรรลุตามเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการที่ ๒๑ และแผนการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  
 

1.2 หลักกำรจัดท ำแผน 
 

1.2.1 เป็นไปตามบทบญัญัตขิองอนุสัญญาตามมาตรา ๑๐ เรื่อง National Action 
Programmes ดังต่อไปนี ้

1.2.1.1 แผนปฏิบัติการแห่งชาติต้องบ่งชี้ถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสื่อมโทรม
ของที่ดิน และมาตรการที่ใช้ต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดินและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

1.2.1.2 แผนปฏิบัติการแห่งชาติต้องมีการระบุบทบาทของรัฐบาล ชุมชน
ท้องถิ่นและผู้ใช้ที่ดินรวมทั้งทรัพยากรที่มีพร้อมใช้และความต้องการใช้ โดยจะประกอบด้วย 
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- ให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่เน้นการด าเนินการระยะยาวเพื่อการ
ต่อต้านความเส่ือมโทรมของที่ดินและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งอีกทั้งบูรณาการกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- เปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง   
มีความยืดหยุ่นเพื่อการปรบัใช้ในระดับท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันทางเศรษฐกิจ สังคม 
ชีวภาพและสภาพทางกายภาพของลักษณะทางภูมิกายภาพ 

- ให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการด าเนินมาตรการป้องกันไว้ก่อนกับที่ดินที่
ยังไม่เส่ือมโทรม 

- เพิ่มขีดความสามารถในทางวิชาการด้านภูมิอากาศ การพยากรณ์อากาศ
และชลศาสตร์เพื่อใช้ในการเตือนภัยล่วงหน้า 

- ให้การส่งเสริมทางนโยบายและสร้างกรอบสถาบันที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนา
ความร่วมมือและประสานงาน ในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนขึ้น ในหมู่ผู้ให้ความช่วยเหลือ ภาครัฐในทุกระดับ 
ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชุมชนต่าง  ๆและช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงข่าวสารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- ให้องค์กรเอกชนและประชาชนในท้องถิ่นทั้งหญิงและชายโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ใช้ทรัพยากรซึ่งรวมทั้งชาวนาและเกษตรกรปลูกหญ้าเล้ียงสัตว์หรือองค์กรที่เป็นตัวแทนในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศและภาค มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนนโยบาย  การตัดสินใจและการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการของประเทศ และ 

- ให้มีการทบทวนและรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

1.2.1.3 แผนปฏิบัติการของประเทศอาจรวมถึง แต่ไม่จ ากัด มาตรการบางส่วน
หรือทั้งหมดในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากภัยแล้ง ต่อไปนี้ 

- จัดตั้งและ/หรือท าให้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้มีความเข้มแข็งตามความ
เหมาะสม  รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นและระบบร่วมที่เชื่อมโยงระดับ
ภาคและระดับรองลงมา รวมถึงกลไกการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกเคล่ือนย้ายจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 

- ให้มีการเตรียมความพร้อมและการจัดการภัยแล้งที่เข้มแข็ง รวมถึงมีแผน
เผชิญภัยแล้งในระดับประเทศระดับท้องถิ่น ระดับภาคย่อยและเล็กกว่า  โดยพิจารณาจากการคาดหมาย
สภาพภูมิอากาศตามฤดูกาลและระหว่างปี 

- ให้มีและ/หรอืท าระบบความปลอดภัยด้านอาหารให้เขม้แข็ง ซึ่งรวมทั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านการเก็บรักษาและการจ าหนา่ย โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ตามความเหมาะสม 

- ท าโครงการอาชีพทางเลือก เพื่อให้มีรายได้ในพื้นที่ที่เกิดความแห้งแล้งซ้ าซากและ 
- พัฒนาโครงการชลประทานที่ยั่งยืนเพื่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 

 

1.2.1.4 เมื่อค านึงถึงสถานการณแ์ละความจ าเป็นของแต่ละประเทศภาคีสมาชิก
ที่ได้รับผลกระทบ แผนปฏิบัติการของประเทศ ควรประกอบด้วย (ตามความเหมาะสม แต่ไมจ่ ากัด) 
มาตรการบางส่วนหรือทั้งหมด ที่เป็นความส าคญัในล าดับต้นๆในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพ
เป็นทะเลทรายและภัยแล้งและมีผลต่อประชาชน ต่อไปนี้: ส่งเสริมทางเลือกในการยังชีพและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเน้นโปรแกรมเพิ่มความเขม้แข็งเพื่อขจัดความยากจนและ
สร้างความมั่นใจในความมั่นคงของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางประชากร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่
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ยั่งยืน การท าเกษตรที่ยั่งยืน การพัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรพลังงานต่างๆ โครงสร้าง
สถาบันกฎหมาย การเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินและระบบสังเกตการณ์ ตลอดจน การบริการด้าน
อุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา การเพิ่มขีดความสามารถ การศึกษาและการสร้างจิตส านึกของสาธารณชน 

 

1.2.2 มาตรา ๓ ในภาคผนวกที่ ๒ บัญญัติกรอบของแผนปฏิบัติการแห่งชาติไว้ดังนี้ 
ก. แผนปฏิบัติการแห่งชาติจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในภาพรวมของประเทศ 
ข. ประเทศที่ได้รับผลกระทบจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติขึ้นตามมาตรา 

๙ ถึงมาตรา ๑๑ ของอนุสัญญาฯโดยต้องใส่ใจเป็นพิเศษกับมาตรา ๑๐ ย่อหน้าที่ ๒ (f) ตามแต่เห็น
เหมาะสม โดยอาจขอร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายก็ได้ 

 

1.2.3 มาตรา ๔ ในภาคผนวกที่  ๒ บัญญัติเป็นพันธกรณี ให้ประเทศสมาชิก ต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

     1) ในการจัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติ อาจด าเนินการตาม
สถานการณ์และนโยบายตามความเหมาะสมดังน้ี 

ก. แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นเพือ่รบัผิดชอบการจัดท าแผน การประสานงาน
รวมถึงการด าเนินการ  

ข. ใหป้ระชาชนในระดบัทอ้งถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรไม่สังกัดรัฐ 
มีส่วนร่วมใน กระบวนการพฒันาขึ้นเป็นแผน รวมทั้งการด าเนินการตามแผน โดยกระบวนการหารอื 

ค. ศึกษาสถานภาพของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากความเส่ือมโทรม
ของที่ดินเพื่อวเิคราะหห์าสาเหตุและผลที่ตามมาเพื่อบ่งช้ีพื้นที่ปฏบิัติการ 

ง. ต้องมีการประเมินโครงการที่ท าไปแล้วและก าลังท าโดยประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบมีส่วนร่วม เพื่อการออกแบบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาขึ้นเป็นกิจกรรมในแผน 

จ. ต้องจัดท าโครงการด้านเทคนิคและทางการเงิน บนพื้นฐานขอ้มูลที่ได้จาก ข้อ 
ก ถึง ง 

ฉ. ต้องพัฒนาและใช้กระบวนการและบรรทัดฐานเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ช. ต้องส่งเสริมการบูรณาการการจัดการลุ่มน้ า การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ า 

ซ. ต้องช่วยสร้างหรือพัฒนาข้อมูลความรู้ การประเมินตดิตาม ระบบเตือนภัย ใน
พื้นที่ทีม่ีการแปรสภาพเป็นทะเลทรายปรากฏมากและแห้งแล้งซ้ าซาก โดยค านึงถึงปัจจยัทางภูมอิากาศ 
อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ชีวภาพรวมทั้งปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ฌ. ท าโครงการสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิค ให้กับแผนปฏิบัติการอย่าง
เหมาะสม โดยความร่วมมือและความเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศ 
 

2) ด าเนินการให้เป็นไปตาม มาตรา ๑๐ ของอนุสัญญา โดยยุทธศาสตร์ในภาพรวมของ
แผนปฏิบัติการแห่งชาติ ต้องเน้น โครงการบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบ     
บนพื้นฐานกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยที่มาตรการของแต่ละ   
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ภาคส่วนการผลิตต่างๆ ในแผนจะต้องจัดเป็นกลุ่มอยู่ในเรื่องที่มีความส าคัญเป็นล าดับแรกๆ โดยค านึงถึง
พื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางหลากหลายและเปราะบางตามมาตรา 2 (a) 

            1.2.4 ด าเนินการตามข้อมติของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯที่ 3/COP.8 เรื่องแผน
ยุทธศาสตร์   ๑๐ ปี  และกรอบการปฏิบัติเพื่อเพิ่มขยายการด าเนินการของอนุสัญญาฯ  (๒๐๐๘ – 
๒๐๑๘) ซึ่งก าหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกด าเนินการดังนี้คือ  

“ขอให้ประเทศสมาชิกด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความส าคัญ
เร่งด่วนของประเทศด้วยความเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศที่เป็นปึกแผ่น 

เรียกร้องให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบ ท าการปรับแผนปฏิบัติการของตน รวมทั้ง
กิจกรรมด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯเพื่อด าเนินการให้ได้รับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ 

ให้ประเทศสมาชิกรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
ตามแบบการรายงานที่ได้จากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสมัยที่ ๙” 

1.2.5 แผนยุทธศาสตร์ 10 ปีของอนุสัญญา UNCCD ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
ทางยุทธศาสตร์ พันธะกิจและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการไว้เป็นกรอบน าสู่การปฏิบัติไว้ดังนี้คือ 

   1. วิสัยทัศน์ 
หลอมรวมพันธมิตรของโลกเพื่อเปลี่ยนกลับและป้องกันการแปรสภาพเป็น

ทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดินและเพื่อบรรเทาผลกระทบจากความแห้งแล้ง ในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ เพื่อการสนับสนุนการลดความยากจนและความยั่งยืนทางส่ิงแวดล้อม 

2. วัตถปุระสงค์ทางยุทธศาสตร ์(Strategic objectives) 
2.1 เพื่อปรบัปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
2.2 เพื่อปรบัปรุงสภาพของระบบนิเวศน์ทีไ่ด้รับผลกระทบ 
2.3 เพื่อท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อโลกโดยการปฏิบัติตามอนุสัญญาวา่ด้วย

การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายที่มีประสิทธิภาพ 
2.4 เพื่อการระดมทรัพยากรต่าง เๆพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการตามอนุสัญญา

ฯโดยการสร้างความเป็นพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพระหวา่งผู้มีบทบาทในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
3. พันธกิจ 
เพื่อจัดให้มีกรอบงานในระดับโลก เพื่อสนับสนุน การพัฒนาและการด าเนินการ

ตามนโยบายของประเทศและของภูมิภาค  โครงการและมาตรการเพื่อการป้องกัน  การควบคุมและพลิก
ฟื้นการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเส่ือมโทรมของที่ดินและบรรเทาผลกระทบจากความแห้งแล้ง  โดย
ใช้วิทยาศาสตร์และความเป็นเลิศทางเทคนิค  การเพิ่มความตระหนักแก่สาธารณะ   การก าหนดมาตรฐาน การ
สนบัสนุน และการระดมทรัพยากร ด้วยวิธีนั้นจึงเป็นการช่วยลดความยากจน 
 

4.วัตถปุระสงค์ของกำรปฏิบัติ (Operational objectives) 
4.1 กำรสนับสนุน กำรเพิ่มควำมตระหนักและกำรศึกษำ  เพื่อการ

ผลักดันกระบวนการที่เก่ียวข้องทั้งในระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นและผู้ที่มี
บทบาท ให้ได้มีการด าเนินการแก้ปัญหาในประเด็นเก่ียวกับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของ
ที่ดินและความแห้งแล้ง 
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4.2 กรอบนโยบำย เพื่อสนับสนุนการสรรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อในการส่งเสริม
การแก้ไขปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดินและการบรรเทาผลกระทบจากความแห้งแล้ง 

4.3 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและควำมรู้  เพื่อการเป็นผู้ที่ได้รับความ
เชื่อถือระดับโลก   ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ทางเทคนิคในเรื่องเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย/
ความเส่ือมโทรมของที่ดินและการบรรเทาผลกระทบจากความแห้งแล้ง 

4.4 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะควำมสำมำรถ  เพื่อแจงและระบุถึงความ
ต้องการ การเสริมสร้างสมรรถนะความสามารถเพื่อการป้องกันและฟื้นคืนสภาพจากการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย/ความเสื่อมโทรมของที่ดินและการบรรเทาผลกระทบจากความแห้งแล้ง 

4.5 กำรสนับสนุนทำงกำรเงินและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อระดม
และปรับปรุงการก าหนดเป้าหมายและการประสาน ในระดับประเทศ  ความร่วมมือสองฝ่าย  ความร่วมมือหลายฝ่าย 
การสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรทางเทคนิค เพื่อการเพิ่มผลพวงและประสิทธิภาพของการด าเนินการเหล่านั้น 
 

1.3 ขั้นตอนและกระบวนกำรจัดท ำแผน  
 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติมีขั้นตอนการจัดท าแผนดังนี้  
  1. การจัดตั้งคณะท างานยกร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติ  เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภัยแล้ง  
  2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการระดมคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน หน่ วยงาน
การศึกษา  ภาคประชาชนและองค์กรประชาสังคมเพื่อ ทบทวนแผนปฏิบัติการเดิม และพัฒนารายละเอียด
ในการปรับแผนปฏิบัติการฯฉบับใหม่  
  3. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
  4. เสนอคณะกรรมการพัฒนาที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ 
  5. การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผน 
 

2. สภำพทำงภูมิศำสตร์ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
 

2.1 ที่ตั้ง อำณำเขต สภำพภูมิประเทศและภูมิอำกำศ  
2.1.1 ที่ตั้ง 
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 5  

40 ' กับ 20  30 ' เหนือและระหว่างเส้นแวงที่ 97  70 ' กับ 105  45 ' ตะวันออกมีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 514,000 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 321 ,250,000 ไร่) ประเทศไทยมีความยาวจากทิศ
เหนือไปทิศใต้ประมาณ 1,630 กิโลเมตร (ประมาณ 1,000 ไมล์) ความกว้างจากทิศตะวันออกไปทิศ
ตะวันตกประมาณ 750 กิโลเมตร (ประมาณ 500 ไมล์)  

2.1.2 อาณาเขต  
ทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศใต้ ติดกับ
ทะเลในอ่าวไทย และสหพันธรัฐมาเลเซีย ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และช่องแคบมะละกา  
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2.1.3 ภูมิประเทศ  
  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยคล้ายคลึงกันมาก
จะมีความแตกต่างกันบ้างก็แต่เพียงเล็กน้อย ฉะนั้นในทางอุตุนิยมวิทยา จึงอาศัยลักษณะลมฟ้าอากาศแบ่ง
ภูมิประเทศของประเทศไทยออกเป็น 5 ภาค ตามลักษณะการผันแปรของภูมิอากาศ ดังนี้ (บรรเจิด, 2523)  
   - ภาคเหนือ ภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบระหว่างเขา หรือ
ที่ราบบริเวณแม่น้ า   มีเนื้อที่ประมาณ 154 ,312 ตารางกิโลเมตร ภาคนี้มีทิวเขาติดกันเป็นพืดในแนว
เหนือใต้ ทางตอนเหนือมีทิวเขาแดนลาวก้ันเขตแดนระหว่างไทยกับพม่า ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าปิง 
ทางด้านตะวันตกมีทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาตะนาวศรีบางส่วน ตอนกลางของภาคมีทิวเขาผีปันน้ า ซึ่ง
เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าวัง และแม่น้ ายม ด้านตะวันออกของภาคมีทิวเขาหลวงพระบางซึ่งเป็นต้นก าเนิด
ของแม่น้ าน่าน และทิวเขาเพชรบูรณ์บางส่วน แม่น้ าเหล่ านี้จะไหลลงสู่ภาคกลางรวมกันเป็นแม่น้ า
เจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ ทิวเขาเหล่านี้มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 1 ,600 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล 
ส่วนใหญ่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตร และบางแห่งมีความสูงเกิน 1,750 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดใน
ภาคนี้ คือ ดอยอินทนนท์ ซึ่งมีความสูงประมาณ 2556.33 เมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 56 กิโลเมตร   
   - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและลาดต่ าลงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณที่เป็นที่ราบสูงมีเนื้อที่ประมาณ 170 ,224 ตารางกิโลเมตร และสูงจาก
ระดับน้ าทะเลส่วนใหญ่น้อยกว่า 230 เมตร โดยทางทิศตะวันตกมีทิวเขาเพชรบูรณ์ และเทือกเขาดงพระ
ยาเย็นซึ่งสูงระหว่าง 800 ถึง 1 ,300 เมตร  ก้ันระหว่างภาคนี้กับที่ราบภาคกลาง     และภาคเหนือ
ทางด้านใต้ มีทิวเขาสันก าแพงกับทิวเขาพนมดงรักซึ่งเป็นที่ ก้ันอาณาเขตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิวเขาพนมดงรักสูงประมาณ 400 เมตร เป็นก าแพงกันกระแสลมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดจากอ่าวไทย ทางด้านเหนือและด้านตะวันออกจดแม่น้ าโขงซึ่งก้ันอาณาเขตระหว่างไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอนกลางของภาคมีแม่น้ าชี และแม่น้ ามูลไหลไปบรรจบกันที่
จังหวัดอุบลราชธานี แล้วไหลลงแม่น้ าโขง  
   - ภาคกลาง ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ระดับพื้นที่ราบลงมาทางใต้ มีเนื้อที่
ประมาณ 72,581 ตารางกิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลน้อยกว่า 80 เมตร ในภาคนี้มีภูเขาเตี้ย ๆ 
เกิดขึ้นแต่ไม่มากนัก โดยทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาตะนาวศรีทอดในแนวเหนือใต้ก้ันเขตแดนระหว่างไทย
กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีความสูงเกินกว่า 1 ,650 เมตร ทางด้านตะวันออกมีทิวเขาดงพญา
เย็นและทิวเขาสันก าแพงเป็นเส้นแบ่งเขตในภาคกลางนี้มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่านหลายสาย คือ แม่น้ า
เจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าป่าสัก และแม่น้ าบางปะกง ซึ่งไหลลงสู่อ่าวไทย  
   - ภาคตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบ มีเนื้อที่ประมาณ 
33,973 ตารางกิโลเมตร ทางด้านตะวันตกของภาคมีเทือกเขาบรรทัดเป็นเส้นก้ันเขตแดนระหว่างไทยกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ถัดมามีเทือกเขาจันทบุรี ทางตอนเหนือมีทิวเขาสันก าแพง และเขาพนมดงรัก ทอด
ในแนวตะวันตก-ตะวันออก เป็นเส้นก้ันเขตระหว่างภาคนี้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางด้านชายทะเลมีเกาะที่
ส าคัญคือ เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะคราม แม่น้ าที่ส าคัญในภาคนี้ คือ แม่น้ าจันทบุรี แม่น้ าระยอง ซึ่งไหลลงสู่อ่าวไทย  
   - ภาคใต้ ภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขาสลับกับที่ราบระหว่างเขา หรือที่ราบ
ชายฝั่งทะเล มีเนื้อที่ประมาณ 82,910 ตารางกิโลเมตร และสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงกว่าระดับน้ าทะเล
น้อยกว่า 13 เมตร พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของภาคสูงกว่าทางฝั่งตะวันออก ภูเขาที่ส าคัญของภาคนี้ คือ 
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ทางด้านฝั่งทะเลตะวันตกมีทิวเขาตะนาวศรี ทอดในแนวเหนือใต้ขนานกับฝั่งทะเล ก้ันเขตแดนระหว่างไทย
กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์      และมีภูเขาภูเก็ตเป็นเทือกยาวต่อจากภูเขาตะนาวศรีเรื่อยไปจนถึงเกาะ
ภูเก็ต ทางตอนกลางของภาคมีทิวเขานครศรีธรรมราช ทอดในแนวเหนือ-ใต้ ทางด้านใต้ของภาคมีทิวเขากา
ลาคีรีเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธ์มาเลเซีย ฝั่งทะเลทั้งสองด้านนี้มีเกาะเป็นอันมาก ฝั่งทะเล
ด้านตะวันออกมีเกาะที่ส าคัญๆ คือ เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า และเกาะเสม็ด ส่วนทางฝั่งทะเลทางด้าน
ตะวันตก มีเกาะภูเก็ตนับว่าส าคัญและใหญ่ที่สุดของประเทศ แม่น้ าที่ส าคัญของภาคนี้คือ  แม่น้ าตาปี  
แม่น้ าตานี   และแม่น้ าโกลก   ซึ่งไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันออกของภาค  

2.1.4 ภูมิอากาศ  
  ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ภูมิอากาศจึงจัดอยู่ในประเภทมรสุม เพราะลมประจ าที่พัด
มานั้นเปลี่ยนทิศทางตามฤดู ท าให้ปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงไปจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง และจากฤดู
หนึ่งไปยังอีกฤดูหนึ่ง แต่ละภาคก็มีฤดูฝนและฤดูแล้งที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสลมที่พัดพาความชุ่มชื้น
เข้าไปยังบริเวณนั้น ๆ ฝนส่วนใหญ่จะเกิดในรูปของฝนซู่หรือฝนฟ้าคะนอง ปริมารเมฆก็เปลี่ยนแปลงจากฤดู
หนึ่งไปยังอีกฤดูหนึ่ง ปริมาณเมฆจะมากที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน ไปถึงเดือนกันยายน ส่วนมากจะเกิดตาม
บริเวณด้านหน้าของภูเขาด้านรับลม ส่วนด้านหลังหรือด้านอับลมมักจะปราศจากเมฆ ทัศนวิสัยโดยทั่วๆ ไป
ดี นอกจากนี้ยังมีพายุโซนร้อนเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยจากทางทิศตะวันออกได้บ้างเป็นครั้งคราวแต่
ก่อนที่จะถึงประเทศไทยพายุเหล่านี้จะผ่านภูเขาที่ขนานกับชายฝ่ังของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท าให้พายุอ่อนก าลังไปได้มาก (บรรเจิด, 2523) 
  ภูมิอากาศของประเทศไทยขึ้นอยู่กับระบบลมที่ส าคัญ ซึ่งพัดตามฤดูกาล คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ โดยปกติลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มพัดเข้าสู่
ประเทศไทยราวประมาณกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ แต่บางปีก็อาจจะช้าไปถึง
กลางเดือนมีนาคมก็ได้ ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ เป็นฤดูที่แห้ งแล้งในประเทศไทย ยกเว้นทางภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ท้องฟ้าจะมีเมฆมาก และมีฝนตามชายฝั่งทะเล ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งก าเนิดใน
ประเทศจีน มีคุณสมบัติหนาวเย็น และค่อนข้างแห้งแล้ง เมื่อพัดเข้าสู่ประเทศไทยท าให้อุณหภูมิตั้งแต่ภาค
กลางขึ้นไปลดลง และท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งเป็นส่วนใหญ่ ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ มีแหล่งก าเนิด
จากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ในมหาสมุทรอินเดีย และทวีปออสเตรเลีย เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์
สูตรจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ก าลังแรงของลมจึงมีความสัมพันธ์กับความแรงของความกดอากาศ
สูงของซีกโลกใต้บริเวณดังกล่าวแล้ว ส่วนทางภาคใต้ของประเทศจะเริ่มประมาณต้นเดือนพฤษภาคม และ
ไปสิ้นสุดราวกลางเดือนตุลาคม ในช่วงระยะนี้เป็นฤดูฝนในประเทศไทย เนื่องจากลมนี้ได้พัดเอาความชุ่มชื้น
เข้าสู่ประเทศท าให้มีเมฆมาก และมีฝนโดยเฉพาะตามชายฝั่งทะเล และตามเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝน
มากกว่าบริเวณอื่น  

  - ฝน  
ปริมาณฝนโดยทั่วไปประเทศไทยจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์โดยเฉลี่ยแล้วประมาณปีละ 1 ,550 

มิลลิเมตร หรือ 60 นิ้ว แต่มีบางส่วนของประเทศคือบริเวณภาคกลางโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกซึ่งอยู่
ทางด้านหลังเขาตะนาวศรี และทางตอนใต้ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเฉลี่ยค่อนข้างน้อยกว่า
บริเวณอื่น ๆ ในบางที่อาจจะมีเพียง 1,000 มิลลิเมตร หรือ 40 นิ้ว เท่านั้น  
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  บริเวณฝนตกชุกนั้นจะอยู่ตามแถบชายฝั่งทะเล เช่นทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้ ตั้งแต่
จังหวัดระนองลงไปจนสุดประเทศและฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย จะมีฝนตกชุกมากในฤดูมรสุมตะวันออก
เฉียงใต้ ส่วนบริเวณที่มีฝนชุกอีกแห่งหนึ่งตามชายฝั่งก็คือ บริเวณฝั่งตะวันออกของภาคใต้โดยเฉพาะตั้งแต่
ชุมพรลงไป จะมีฝนชุกมากในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นฤดูที่ภาคอื่น ๆ ของประเทศไม่ค่อยมีฝน
ตก บริเวณดังกล่าวนี้ตามปกติมักจะมีฝนเกิดกว่าปีละ 2,000 มิลลิเมตร หรือ 78 นิ้ว ซึ่งไปในบางปีอาจมี
ฝนเกินกว่า 2,500 มิลลิเมตร หรือ 100 นิ้ว ได้  

  - อุณหภูมิ 
  อุณหภูมิของประเทศไทยในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์สูงเกือบตลอดปี เว้นแต่ทางบริเวณที่อยู่ใกล้ทะเล มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยประมาณ 26-28 °C และมีอุณหภูมิต่ าสุดในเดือนธันวาคม – มกราคม ประมาณ 2-7 °C ส่วนบริเวณ
ตอนกลางของประเทศไทยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28-30 °C และมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 40-43 °C 
อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 2-7 °C 
  อุณหภูมิของประเทศไทยตอนล่างหรือภาคใต้ทั้งหมด อุณหภูมิทั้งปีจะไม่สู้จะเปลี่ยนแปลง
มากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24-26 °C อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 36-39 °C อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 
14-19 °C จึงนับว่าภาคใต้มีอากาศอบอุ่นตลอดปี  

  - ความชื้นสัมพัทธ ์
  ความชื้นสัมพัทธ์ในประเทศไทยมีค่าค่อนข้างสูง และมีการผันแปรคล้ายคลึงเช่นเดียวกับ
ฝน กล่าวคือ ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือในฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
อากาศเย็นและแห้งจากผืนแผ่นดินใหญ่จีนจะพัดลงสู่ประเทศไทย ท าให้ความชื้นและระดับอุณหภูมิลดลง
ทั่วประเทศ ค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพันธ์ประจ าเดือนจะเริ่มลดลงในเดือนพฤศจิกายน มีค่าเฉลี่ยประมาณ 75 
% และลดต่ าลงสุดในเดือนเมษายน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยประมาณ 60 % เว้นแต่บริเวณพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ
ทะเล จะยังคงมีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์สูง เช่นบริเวณภาคใต้ และบริเวณภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย  
  ความชื้นสัมพัทธ์จะมีค่าสูงตลอดฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือฤดูฝน จะมีค่าสูงสุดในตอน
ปลายฤดู ตลอดช่วงนี้ค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์จะแปรอยู่ระหว่าง 75 %  ถึงมากกว่า 80 %  เมื่อพิจารณา
การเปลี่ยนประจ าวันแล้ว ค่าความชื้นสัมพัทธ์จะมีค่าสูงในตอนเช้า และมีค่าถึง 100% ส่วนในตอนบ่ายจะ
ลดลงต่ าสุด เนื่องจากเป็นเวลาที่ระดับอุณหภูมิขึ้นสูง  

  - ฤดูกาล  
  จากลักษณะภูมิอากาศตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ประกอบกับเมื่อพิจารณาตามลักษณะ
อุตุนิยมวิทยาแล้ว สามารถแบ่งฤดูกาลส าหรับประเทศไทยได้ดังนี้  
   1) ฤดูฝน โดยปกติจะเริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมประเทศไทย
แล้ว คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป อย่างไรก็ดีในบางปีฤดูฝนอาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้ถึง 2 สัปดาห์ 
และฤดูฝนจะไปสิ้นสุดราวกลางเดือนตุลาคมเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเข้ามาแทนที่ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ฝนส่วนมากตกระหว่างบ่ายถึงค่ าเป็นฝนตกเฉพาะแห่ง ตกหนักและหยุดเร็ว อาจมีพายุฝน  
ฟ้าคะนองได้ทุกวันทิศทางของฝนเคลื่อนจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก  
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   ในตอนเหนือของประเทศตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไป ฝนจะตกชุกในเดือนสิงหาคม 
และเดือนกันยายน ส่วนตอนใต้ของประเทศ ตั้งแต่อ่าวไทยลงไป ฝนจะตกชุกในเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้มี
ฝนตกเป็นสองช่วง ช่วงแรกระยะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ช่วงที่สอง 
ระยะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ คือเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ จะมีฝนตกลุก โดยเฉพาะทางฝั่ง
ตะวันออกของภาคตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป  
   2) ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ในระยะนี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดปกคลุมประเทศไทย ท าให้อุณหภูมิลดลงทั่วไป อากาศจะ
หนาวเย็น ยกเว้นทางภาคใต้ของประเทศไทย อุณหภูมิจะลดลงได้บ้างเป็นครั้งคราวแต่อากาศไม่สู้จะเย็นนัก 
และจะมีฝนตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป 
   3) ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
ระยะนี้ดวงอาทิตย์ก าลังเคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปทางซีกโลกเหนือ ดังนั้นพื้นดินจะสะสมความร้อนไว้ 
จะร้อนขึ้น ท าให้อากาศร้อนอบอ้าวประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีก าลังอยู่และค่อนข้างจะ
แปรปรวน ฝนโดยทั่วไปยังคงน้อยอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนจะมีอากาศร้อนมาก และจะมีพายุ
ฤดูร้อนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เด่นชัดเกิดขึ้นอยู่เสมอในเดือนพฤษภาคมฝนจะเริ่มตกลงมาบ้าง ท าให้
อากาศไม่สู้ร้อนนัก 
   ทางภาคใต้อุณหภูมิจะต่ ากว่าภาคอื่น ๆ เล็กน้อยเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลท าให้
อากาศไม่สู้ร้อนนัก จ านวนวันที่มีฝนฟ้าคะนองที่สถานที่หนึ่ง ๆ โดยเฉลี่ยในเดือนในภาคเหนือ 5.8 วัน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 9.2 วัน ภาคกลาง 9.2 วัน และภาคใต้ 9.0 วัน และระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือน
พฤศจิกายนประมาณ 1 เดือน เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไปเป็นลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงนี้ฝนในประเทศไทยทางตอนบนลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่อุณหภูมิยังไม่
เปลี่ยนแปลงนัก ยกเว้นบางปีอากาศจะเย็นลงได้บ้าง   
 

2.2 ประชำกรกับกำรถือครองที่ดิน และกำรใช้ที่ดิน  
 

2.2.1 ประชากร 
  จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) พ.ศ. 2553 มีประชากรประมาณ 
65,981,659 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2543 ที่มีจ านวนทั้งสิ้น 60.9 ล้านคน คิดเป็นอัตราเพิ่มประชากรใน
รอบ 10 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 0.7 (พ.ศ. 2543-2553) โดยเป็นการเพิ่มในอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลจากการจัดท าส ามะโนประชากรระหว่าง    ปีพ.ศ. 2533-2543   ซึ่งมีอัตราการเพิ่มประชากรร้อยละ 1.1 
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 127.5 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร การกระจายตัวของงประชากร พบว่า
ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรในเขตเทศบาลต่อนอกเขตเทศบาลเป็น 45.7 ต่อ 54.3 ซึ่งสัดส่วนของ
ประชากรในเขตเทศบาลมีแนวโน้มสูงขึ้น เรื่อย ๆ และเมื่ อพิจารณาในระดับภาค พบว่า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด 18.8 ล้านคน (ร้อยละ 28.7) รองลงมาคือ ภาคกลาง 
18.1 ล้านคน (ร้อยละ 27.7) ภาคเหนือ 11.4 ล้านคน (ร้อยละ 17.5) ภาคใต้ 8.8 ล้านคน (ร้อยละ 
13.5) และกรุงเทพมหานคร 8.2 ล้านคน (ร้อยละ 12.6)  
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2.2.2 การถอืครองที่ดนิ และการใช้ที่ดิน  
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) ระบุ
สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดินในประเทศไทยว่า ความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดิน
สูงมาก มีการถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินกระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มเล็กๆ เมื่อแบ่งผู้ถือ
ครองที่ดินออกเป็น 5 กลุ่ม (Quintile) คือกลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีขนาดการถือครอง
ที่ดินต่ าสุด  กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีขนาดการถือครองที่ดินรองต่ าสุด กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้
ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีขนาดการถือครองที่ดินระดับปานกลาง กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 
20 ที่มีขาดการถือครองที่ดินรองสูงสุด และกลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีขนาดการถือครอง
ที่ดินสูงสุด ผลการศึกษาพบว่าโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินมากที่สุด (กลุ่มที่5) 
มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด (กลุ่มที่ 1) 
คิดเป็น 325.7 เท่า โดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดิน ร้อยละ 20 ที่ถือครองที่ดินมากที่สุด (กลุ่มที่ 5) มีสัดส่วน
พื้นที่ถือครองที่ดินสูงถึงร้อยละ 79.9 ของพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่ถือครอง
ที่ดินน้อยที่สุด (กลุ่มที่ 1) มีสัดส่วนพื้นที่ถือครองที่ดินเพียงร้อยละ 0.3 ของพื้นที่ทั้งหมด  
 

2.3 สำขำกำรผลิตและรำยได้ประชำชำติ กำรกระจำยรำยได้และควำมยำกจน 
 

 จากรายงานรายได้ประชาชาติของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2556) โครงสร้างการผลิตของประเทศไทยประกอบด้วยภาค
การเกษตร ร้อยละ 11.3 และนอกภาคการเกษตร ร้อยละ 88.7 โดยเป็นการผลิตภาคอุตสาหกรรมมาก
ที่สุด ร้อยละ 27.7 รองลงมาคือภาคขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคลและของใช้ในครัวเรือน และภาคการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม หรือร้อยละ 14.0 
และ 7 ตามล าดับ  

รายได้ประชาชาติ ปี พ.ศ. 2556  ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่า 8,783,551 ล้านบาท  ชะลอลง
ร้อยละ 2.0 ต่อเนื่องจากที่ชะลอลงร้อยละ 5.0 ในปีที่แล้ว ประกอบด้วยผลตอบแทนจากปัจจัยแรงงาน
มูลค่า 4,006,526 ล้านบาท ชะลอลงร้อยละ 5.8 ในขณะที่ผลตอบแทนจากทุน ที่ดิน และการ
ประกอบการมูลค่า 4,777,025 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.0 โดยรายได้ประชาชาติ เฉลี่ยต่อคนต่อปี ในปี
นี้ มีมูลค่า 131,579 บาท เพิ่มขึ้นจาก 129,251 บาท ในปีที่แล้ว รายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเฉลี่ยต่อคน 
เท่ากับ 107,622 บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 100,649 บาท และการออมส่วนบุคคล
เฉลี่ยต่อคนมีค่าเท่ากับ 8,905 บาท ลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้วที่มีการออมเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 9,522 บาท  
 ความยากจนโดยรวมในปี 2555 ลดลง แต่ความยากจนยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย โดย
ความยากจนลดลงจากร้อยละ 13.2 ของประชากรทั้งหมดในปี 2554 เหลือร้อยละ 12.6 ในปี 2555  
(คนจน 8.4 ล้านคน) คนจนส่วนใหญ่อยู่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีคนจนประมาณ 3.7 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.5 ของคนจนทั้งประเทศ ส่วนใน
ภาคเหนือมีคนจนประมาณ 2.0 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24.0 ของคนจนทั้งประเทศ นอกจากนี้ คนจน
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชนบท คือมีประมาณ 5.7 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67.6 ของคนจนทั้งประเทศ   
 การกระจายรายได้ในภาพรวมค่อนข้างจะทรงตัวโดยมีปัญหาการกระจายรายได้อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยสะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
อยู่ในระดับ 0.48-0.49 และรายได้กระจุกตัวอยู่กับคนกลุ่มเล็ก ๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 
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ถือครองรายได้ถึงร้อยละ 39.3 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10  ถือครองรายได้เพียง
ร้อยละ 1.6 ของรายได้ทั้งหมดเท่านั้น จึงท าให้ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่ม
คนจนที่สุดห่างกันถึง 25.2 เท่า (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 
  
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกำรด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกร ดิน ป่ำไม้ น้ ำและควำมแห้งแล้ง  
 

3.1 รัฐบำล  
 

 รัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญต่อการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้ าและพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความส าคัญเชิงนิเวศ ส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดัน
แนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 
 นอกจากนี้ มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริ
ที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง
มาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้ าและการเตือนภัย  
 

3.2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 

 

 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน 
กปร.)  มีภารกิจที่ส าคัญในการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ ประกอบด้วย การตามเสด็จพระราชด าเนิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศ์และรับสนองพระราชด าริ ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท า
แผนงานเก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประสาน วางแผน สนับสนุนและร่วม
ด าเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอด
ประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ ขับเคลื่อนขยายผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์  
 
 
 
 
 



12 

 

  3.3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อให้เป็นกรอบและ
แนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยส ารวจศึกษาและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ และเสนอแนะนโยบายในการพัฒนาประเทศ วิเคราะห์ 
ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและวิสาหกิจให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
และการประสานการพัฒนาเพื่อให้มีการแปลงแผนพัฒนาฯ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ควบคู่ไปกับการเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไปสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ
ผ่านแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล แผนแม่บทเฉพาะเรื่องโดยคณะกรรมการระดับชาติ แผนการ
ด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวง/กรม และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด อีกทั้งสนับสนุนการ
น าจุดมุ่งหมาย ประเด็นและแนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศประกอบการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้ขับเคลื่อนประเด็นส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อย่างต่อเนื่อง 
 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ   
ฉบับที่ ๑๑ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ให้แก่ ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดย
ใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ พร้อมทั้งขยายการลงทุนของประเทศที่มีศักยภาพจาก ๓ ทุน ทั้งทุนสังคม           
ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น ๖ ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุน
กายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมไทย
เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเข้มแข็งภาค
การเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐาน
การผลิตทางการเกษตรให้เข็มแข็งและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร สร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  2) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน  ให้ความส าคัญ กับการอนุรักษ์  ฟื้ นฟู และสร้างความมั่ นคงให้ กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้วิเคราะห์จุดอ่อนและข้อจ ากัด
ของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
รวมทั้งภูมิคุ้มกันที่จะต้องเร่งเสริมสร้างให้เข้มแข็งขึ้นในสังคมไทย น ามาสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา
ส าคัญที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการที่ดิน น้ าป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)  
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  1. การบริหารจัดการน้ าและที่ดินเพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีแนวทางย่อยดังนี้  
   - พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุน  
   - พัฒนาระบบโครงข่ายกระจายน้ า และความมั่นคงด้านน้ าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   - ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ า 
   - ฟื้นฟูและพัฒนาดินที่เส่ือมสภาพให้เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม  
   - แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในเขตอนุรักษ์ 
   - ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ 
   - กระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรมป้องกันการสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
เกษตรกรรายย่อย 
 

  2. การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรองรับการปรับตัวสภาพภูมิอากาศ และ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีแนวทางย่อยดังน้ี  
   - วางแผนรองรับและจัดการปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   - สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก 
   - สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
   - สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านส่ิงแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน  
 

3.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งแก้ปัญหาเร่งด่วนที่มี
ผลกระทบต่อการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพยั่งยืนให้แก่
เกษตรกร และให้ความส าคัญกับการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางการเกษตร 

 

แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) เป้าหมายของแผนพัฒนาการเกษตรมุ่งสร้างความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 ในปี 
2559 เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.0 ต่อปี และทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมต่อ
การผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการเกษตรไว้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง มี
ความสามารถในการผลิตและการตลาด ก้าวสู่ผู้จัดการฟาร์มที่เป็นมืออาชีพ รวมทั้งอ านวยความสะดวกทาง
การค้าสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรรายใหญ่ที่ท าการเกษตรพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรมได้สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงการเกษตร จัดท าทะเบียนเกษตรกร 
ผลักดันให้มีการพัฒนาระบบสวัสดิการให้ครอบคลุมแรงงานด้านการเกษตร พัฒนาระบบการคุ้มครองที่ดิน 
สร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ สนับสนุนให้ประชาชนท าสวนผักคนเมือง 
แนะน าของเหลือใช้ในครัวเรือนหรือชุมชนมาเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาค
การเกษตรทดแทนรุ่นเดิม ส่งเสริมให้องค์กรเกษตรและสถาบันเกษตรกรมีการด าเนินงานอย่างมี
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ประสิทธิภาพ รวมทั้งอ านวยความสะดวกทางด้านข้อมูล ข่าวสารทั้งด้านการผลิต การตลาด การลงทุนภาค
การเกษตรในต่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความ
มั่นคงอาหาร เพื่อสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง ท าให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ให้กับ
เกษตรกร พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความสามารถในการแข่งขัน ประชาชนมีความมั่นคง
ด้านอาหารและมีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการด้านอาหารและพลังงาน โดยการพัฒนาการผลิตและการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร ก าหนดเขตเกษตร
เศรษฐกิจ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร ส่งเสริมการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product) เสริมสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นพืชอาหารและพลังงาน
ให้เกิดความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนเพื่อจัดสรรผลผลิตพืชอาหารและพลังงานให้เพียงพอต่อการบริโภคและ
ทดแทนพลังงาน สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร และสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม มาขยายผลสู่การพัฒนาภาคเกษตรให้สนองความต้องการของภาคการผลิต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน เพื่อ
สร้างและพัฒนาการใช้ทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ฟื้นฟู
ทรัพยากรการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการเร่งรัดการฟื้นฟูและ
ปรับปรุงคุณภาพดินที่เสื่อมโทรม วางระบบการใช้ที่ดินตามศักยภาพของที่ดิน จัดหาที่ดินเอกชนมาพัฒนา
และจัดสรรให้กับเกษตรกรไร้ที่ดินทากิน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร ทรัพยากร
ประมง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน  สนับสนุนและ
ผลักดันให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร  เตรียมความพร้อมรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและวางระบบการป้องกันและบรรเทาปัญหา  
ภัยธรรมชาติ รวมทั้ง พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์  
 

3.3.1 กรมพัฒนำที่ดิน เป็นทั้งหน่วยงานที่ผลิตผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยและ
พัฒนา และให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งก าหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม
เพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
พัฒนาที่ดินและน้ า โดยการอนุรักษ์ดินและน้ า การฟื้นฟูปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม  พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตรกร เกษตรกร 
และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

การด าเนินการอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่
เก่ียวข้องโดยตรงกับการป้องกันและแก้ไขความเสื่อมโทรมของที่ดิน ส่งผลผลให้ เกิดการจัดตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  

1) ประกาศก าหนดเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ า  
2) ให้ค าแนะน ารัฐมนตรีในการออกประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน  
3) ให้ค าแนะน ารัฐมนตรีในการออกประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า  
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4) ให้ค าแนะน ารัฐมนตรีในการออกประกาศควบคุมการใช้ที่ดินที่มีการใช้หรือท า
ให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี หรอืวัตถุอื่นใดทีจ่ะท าให้ที่ดินเกิดความเสื่อมโทรมตอ่การใชป้ระโยชน์ทาง
การเกษตร ทั้งกรณีที่มีการปนเปื้อนเกิดขึ้นให้ผู้กระท าการปนเปื้อนด าเนินการปรบัปรุงที่ดินใหค้ืนสู่สภาพ
เดิม หรือชดใชค้่าเสียหาย 

5) ในการประกาศการก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน เขตอนุรักษ์ดินและน้ า การ
ควบคุมการใช้ที่ดินจะมีการก าหนดมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ประกาศดังกล่าวมีสภาพบังคับ เช่น  

- การก าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อลดการชะล้างพังทลาย
ของดินและป้องกันการเกิดดินถล่ม โดยใช้มาตรการวิธีกล มาตรการวิธีพืช 

- การห้ามกระท าการใด ๆ รวมถึงการท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษ
ที่เป็นอันตรายต่อดิน หรือท าให้สภาพดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง  

6) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการก าหนด
มาตรการดังกล่าว 

7) เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา
ความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ครอบครองที่ดินจากการก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน 
หรือก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า 

กรมพัฒนาที่ดิน มียุทธศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) และแผนพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อการพัฒนาในพื้นที่ ส่งเสริมเกษตรกรท าการผลิตตาม  
ความเหมาะสมของดิน ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ฟื้นฟูและปรับปรุงดิน พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน การน าเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ และสร้างและพัฒนาต่อยอด
ภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดินให้เข้มแข็ง และยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์การด าเนินการดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อจัดท าแผนการ
ใช้ที่ดินส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาในพื้นที่ทั่วไประเทศ และเพื่อส่งเสริมเกษตรกรน าแผนการใช้ที่ดินไป
วางแผนพัฒนาพื้นที่ตนเองและสามารถท าการผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้ตามความเหมาะสม  

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของ
ดินในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงดินให้พื้นที่เกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร/ภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน้ า 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อ
ส่งเสริมการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพของสินค้า
เกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพื่อส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ 
สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ และเพื่อส่งเสริมระบบการ
ท างานด้านวิชาการให้เกิดการบูรณาการ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงให้เห็นการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน เพื่อสร้าง
เครือข่ายหมอดินอาสาและเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และน าไปใช้ประโยชน์ตลอดจน
พัฒนาต่อยอด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งชุมชนเมือง และชนบทให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อรองรับ
การพัฒนาที่ดิน เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ที่ดิน และรักษา
สภาพแวดล้อมอย่างเก้ือกูลกัน โดยให้หมอดินอาสาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินให้ชุมชน



16 

 

อย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาวิทยากระดับพื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดิน วิทยากรหมอดิน เพื่อสร้างเครือข่ายการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  

5) ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กร เพื่อปรับปรุงระบบการท างานและ
ยกระดับการบริหารจัดการของหน่วยงานด้านการพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบราชการและปัจจัยแวดล้อม 

จากผลการด าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่ปี 2506 ถึงปี 2556  รวม 50 ปี (ตารางที ่1)  
กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินการอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อปอ้งกันการชะล้างพงัทลายของดิน โดยจัดท าระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า ทั้งวิธีกล ได้แก่ การปรบัรูปแปลงนาลักษณะต่าง ๆ  การสร้างบอ่ดักตะกอนดินและบ่อ
น้ าในไร่นา การท าคันดิน การการท าคันคูรบัน้ ารอบเขา เป็นต้น วิธีพืช โดยการรณรงค์และส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝก สามารถแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินได้ 16.53 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.18 ของ
พื้นที่ปัญหาชะล้างทั้งหมด  
 ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อแก้ไขดินปัญหา ได้แก่ ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว 
ด าเนินการได้ 1.63 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.19 ของพื้นที่มีปัญหา ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม 
ด าเนินการได้ 5.06 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.21 ของพื้นที่มีปัญหา และส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดิน
กรด ด าเนินการได้ 0.71 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.74 ของพื้นที่ที่มีปัญหา  
 จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจะพบว่า มีปัญหาด้านทรัพยากรดินที่กรมพัฒนาที่ดินต้อง
ด าเนินการแก้ไขอีกเป็นจ านวนมาก และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากร
มีการเปลี่ยนแปลงและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลก ดังนั้น 
ต้องมีการปรับแนวทางและวิธีการด าเนินงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ า ให้สามารถด าเนินการได้ครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีชุมชน ท้องถิ่น เกษตรกร ประชาชนในพื้นท ีและผู้เก่ียวข้องทั้งภาครฐัและเอกชนในทุกระดับ
เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความส าคัญกับงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ า (กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน, 2556)  
 
ตำรำงท่ี 1   ผลกำรด ำเนินงำนกรมพัฒนำที่ดินในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ                         

ฉบับท่ี 1-11 (ถึงปี 2556) 

กิจกรรม หน่วยนับ พื้นที่ที่มีปัญหำ/
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 1-11 

1. การวางแผนการใช้ที่ดิน    
    1.1 ระดับลุ่มน้ าสาขา ลุ่มน้ าสาขา 255 225 
    1.2 ระดับต าบล ต าบล 7,255 5,668 
    1.3 ระดับชนิดพืช    
          - จัดท าเขตความเหมาะสม ชนิดพืช 32 25 
          - ประกาศเขตความเหมาะสม ชนิดพืช  13 
2. การอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน  

ล้านไร่ 108.87 16.534 

    2.1 วิธีกล โดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ล้านไร่  5.995 
    2.2 วิธีพืช โดยการรณรงค์และส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝก 

ล้านไร่   10.539 

3. ด้านการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรม    
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ตำรำงท่ี 1   (ต่อ) 
กิจกรรม หน่วยนับ พื้นที่ที่มีปัญหำ/

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง

แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 1-11 
    3.1 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร  

ล้านไร่  75.282 

    3.2 ปรับปรุงคุณภาพดิน   7.411 
          - การพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ล้านไร่ 14.39 5.076 
          - การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว ล้านไร่ 6.23 1.632 

กิจกรรม หน่วยนับ พื้นที่ที่มีปัญหำ/
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 1-11 

          - การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ล้านไร่ 95.41 0.712 
4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า    
    4.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า แห่ง 16,297 7,882 
    4.2 แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน บ่อ 806,591 243,291 
    4.3 แหล่งน้ าชุมชน แห่ง  10 
 

ที่มา:  กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน (2556)   
  
 กรมพัฒนาที่ดินได้น าเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และเทคนิคการรับรู้ข้อมูล
ระยะไกล (Remote Sensing) ผสมผสานข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข และภาพถ่ายดาวเทียม 
ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดินให้มีความถูกต้อง ทันสมัย น่าเชื่อถือ 
พร้อมระบบเรียกใช้ได้ง่าย เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐ เช่น โปรแกรม
ระบบฐานข้อมูลดินและทางเลือกในการปลูกพืช โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน โปรแกรม
ระบบสนับสนุนการจัดการดินปัญหาในประเทศไทย โปรแกรมการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย 
เป็นต้น   ซึ่งเน้นในการจัดการดินปัญหา และพัฒนาการผลิตพืช โดยเน้นในมิติของดินและการเกษตรเป็น
หลัก การที่จะท าให้มีการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับ
ที่ดิน ทั้งด้านดิน น้ า ป่าไม้และพืชพรรณ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกันเป็นระบบ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการศึกษาประเมินสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดิน และบูรณาการงาน/กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เสื่อมโทรมของที่ดิน เน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภูมิปัญญาชาวบ้าน  อย่างไรก็ตาม 
อุปสรรคส าคัญคือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมีระบบในการจัดท าข้อมูล /ฐานข้อมูลที่แตกแตกต่างกัน 
ดังนั้นจึงต้องบูรณาการการท างานระหว่างกัน ประเมินสถานะและข้อมูลที่มีอยู่ เลือกระบบในการประเมินที่
มีมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระหว่างกันในระดับประเทศ หรือสามารถน าข้อมูลเข้าสู่
ฐานข้อมูลระดับโลก เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน ลด และฟื้นฟูที่ดิน
เส่ือมโทรมในทุกระดับ 

กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายและทิศทางมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของสมรรถนะ 
(Competency) ของบุคลากรที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละต าแหน่งงาน มีแผนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานของตนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการพัฒนาความรู้ด้านที่เก่ียวข้องกับดินและที่ดิน 
โดยด าเนินการผ่านเครื่องมือการพัฒนาหลายรูปแบบ ได้แก่ การถ่ายทอดสด แผนพัฒนารายบุคคล การ
จัดการองค์ความรู้ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2556) 
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นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานเพื่อป้องกัน ลดความรุนแรง     และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดินในโครงการจัดท าเขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มน้ า เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินด้านต่าง ๆ ลงในเขตพัฒนาที่ดินที่เป็นลักษณะลุ่มน้ า 
ครอบคลุมสภาพปัญหาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด โดยจัดท า
ฐานข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า พืชและป่าไม้) สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และจัดท าแผนการใช้ที่ดินอย่างบูรณาการ เพื่อน าไปสู่การก าหนด
กิจกรรมและงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน การปรับปรุงบ ารุงดิน การฟื้นฟูและ
ป้องกันความเสื่อมโทรมของดินและสภาพแวดล้อม มีการก าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า การพัฒนา
แหล่งน้ าในพื้นที่ลุ่มและแหล่งน้ าขนาดเล็กที่อยู่นอกเขตชลประทาน โดยให้เกษตรกร ประชาชนและองค์กร
ต่าง ๆ ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่าง บูรณาการและขยายผลในด้านการพัฒนาที่ดินอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนตลอดไป (กรมพัฒนาที่ดิน, 2556) 

3.3.2 กรมชลประทำน พัฒนาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ า
ให้เกิดความสมดุล บริหารจดัการน้ าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม ด าเนินการปอ้งกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ าตามภารกิจอย่างเหมาะสม และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
แหล่งน้ าและบริหารจัดการมีหนา้ที่ด าเนินการจัดให้ได้มาซึง่น้ า หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรอื
จัดสรรน้ าเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณปูโภค หรอืการอุตสาหกรรม ป้องกันความเสียหายอันเกิด
จากน้ า ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ าทีอ่ยู่ในเขตชลประทาน   
           3.3.3 ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด าเนินการจัดหาที่ดินเอกชน และที่ดิน
ของรัฐมาด าเนินการปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนถึงการจัดที่อยู่อาศัยจัดที่ดินให้เกษตรกรท าประโยชน์ เช่า เช่าซื้อ 
การให้กรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประสานการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
และ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการปฏิรูปที่ดินและวิชาการด้านอื่นที่เก่ียวข้อง ด าเนินการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน จ าแนกการใช้ประโยชน์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และ
รักษาพื้นที่เกษตรกรรม การบริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิรูปที่ดินการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ การให้กู้ยืมเงินส าหรับการพัฒนาอาชีพ รวม
ตลอดถึงการใช้เงินกองทุน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมิให้สูญเสียสิทธิในที่ดิน รวมทั้งการจัดท าสารบบที่ดิน
เพื่อการปฏิรูปที่ดิน 
 

3.5 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

มีภารกิจบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศ มุ่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ที่ดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่าที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน พัฒนาเครื่องมือ องค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีเครื่องมือในการด าเนินที่ส าคัญของกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่เป็นรากฐานส าคัญในการก าหนดกลไก
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กองทุนสิ่งแวดล้อม การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
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การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงการก าหนดการใช้ประโยชน์ทีดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ หรือส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศน์ การควบคุมมลพิษ และการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วง 5 ปี ให้สามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายตามนโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยน าหลักการส าคัญที่
เก่ียวข้องทั้ง 6 ประการ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อันได้แก่  
  1) หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)  
  2) หลักการบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach)  
  3) หลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)  
  4) หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle: PPP) และผู้ได้รับผลประโยชน์
เป็นผู้จ่าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP)  
  5) หลักความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ – เอกชน (Public – Private Partnership)  
  6) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 

  นอกจากนี้ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกิดความ
เป็นธรรมต่อสังคมไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่   3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมให้มีส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

การด าเนินงานอยู่ในก ากับของคณะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  มีหน้าที่เสนอนโยบายและ
แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ความ
เห็นชอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม/แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับด้านที่ดินคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 
(พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน โดยก ากับเฉพาะเรื่องมาตรฐานการปนเปื้อนของสาร
อันตรายที่ยอมให้มีได้ในดินโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่รับ
สัมผัสดินทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ในกระบวนการจัดท าแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา 
องค์กรพัฒนาและองค์กรระหว่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น การประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับประเทศหน่วยงาน
ด าเนินการที่เก่ียวข้องได้แก่ 

3.4.1 กรมป่ำไม้ ป้องกันรักษาป่าควบคุมดูแลรักษาป่า วางแผน และประสานงาน
เก่ียวกับการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศ ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า 
การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการ
ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และการอนุญาตที่เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรม ที่ดินป่าไม้ และ
ผลิตผลป่าไม้  
  3.4.2 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า  วิจัย  พัฒนา  และให้บริการด้านวิชาการ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยการมี
ส่วนร่วม  บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน  
  3.4.3 ส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดนโยบาย
และแผนการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบมาตรการเงื่อนไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
และคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

3.6 กระทรวงมหำดไทย  
 

มีหน้าที่อ านวยความเป็นธรรมและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ ส่งเสริมกร
พัฒนาเมือง โครงสร้างกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงบูรณาการ หน่วยงานด าเนินการที่
เก่ียวข้องได้แก่ 
  3.6.1 กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท านโยบายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งภัยแล้ง ซึ่งการบรรเทาความเสียหายจาก
ภัยแล้ง       ได้จัดท าแผนที่ความเสี่ยงเพื่อใช้ในการวางแผนการป้องกันและลดผลกระทบภัยแล้ง มีหน้าที่
จัดท าและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยทั้งก่อนเกิดภัยและหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐาน 
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ทุกภาคส่วน บริหารจัดการสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยเหลือผู้สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์
ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
และฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยด้วยการจัดท าโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความ
เสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว  
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  3.6.2 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยประสานหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในจังหวัด นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึง
ทิศทางการพัฒนาภาคและแผนการด าเนินงานของกระทรวงต้นสังกัดเพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เป็นเอกภาพเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่  
   3.6.3 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เช่น การจัดท าแผนการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการ
ศึกษา การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า ซึ่งการจัดระบบบริการสาธารณะดังกล่าว
ครอบคลุมถึงภารกิจในการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัย 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความต้องการของพื้นที่ และการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
 

3.7 กระทรวงศึกษำธิกำร  
 

มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เก่ียวกับการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นฐาน
การผลิตภาคเกษตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
การส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่ือและต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่
มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัยเกี่ยวกับดิน น้ า ป่าไม้ การเกษตรกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในทุกระดับและประเภทการศึกษา การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียน ครู 
คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา การพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดย
บทบาทของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว การจัดระบบการศึกษาเพื่อ
สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างครบ
วงจร โดยมุ่งการเป็นสังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่
ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วมท าการวิจัย
กับภาคเอกชน และร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น การส่งเสริมการศึกษาทางเลือกเก่ียวกับดิน น้ า ป่าไม้ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็น
ช่องทางส าหรับคนทุกกลุ่มทุกวัยได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

3.7.1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ รวมถึงการจัดการศึกษา
และการวิจัยในสาขาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ า  ป่าไม้ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน
ส าคัญในการสร้างความยั่งยืนของที่ดิน ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในคณะวิชา
ต่างๆ  ตามตารางที่ 2  
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ตำรำงที่ 2 คณะที่ให้กำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรดิน น้ ำ ป่ำไม้ 

 
รำยชื่อคณะ 

มหำวิทยำลัยของรัฐ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช

มงคล 

มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏ 

มหำวิทยำลัยใน
ก ำกับ

มหำวิทยำลัย 
คณะเกษตรศาสตร ์ 4 1 2  
คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม    1 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  1    
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  1   
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 1   
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 1    
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  1    
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 3    
คณะวนศาสตร ์ 1    
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1   1 
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 1    

รวม 14 3 2 2 
 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554)  
 

3.8 สถำบัน องค์กรและหน่วยงำนทำงวิทยำศำสตร์  
 

  3.8.1 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) คิดค้นและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลแหล่งน้ าจากทั่วทั้งประเทศผ่าน
โครงการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาการเกษตร 
รวมทั้งระบบเตือนภัยภาคการเกษตร (น้ าท่วม ภัยแล้ง) และสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดการ
น าไปใช้บริหารจัดการท้องถิ่นและชุมชน 
  3.8.2 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางในการท า
หน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจัยในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา
ทรัพยากรพืช การป้องกัน ก าจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมงทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ าเพื่อ
การเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกล
การเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพและอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิจัยแห่งชาติ 
รวมทั้งสามารถให้ค าปรึกษารัฐบาลเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการวิจัยไดโ้ดยรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ ์
 

3.9 หน่วยงำนด้ำนงบประมำณ 
 

  3.9.1 ส ำนักงบประมำณ    เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้
เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐและแนวทางการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติต่อ
คณะรัฐมนตรี ให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดการงบประมาณ จัดหางบประมาณ จัดท าร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
จัดท าข้อเสนอเพื่อหรือลดการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บริหารจัดการงบประมาณให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมาย ติดตาม ประเมินผลและรายงานความส าเร็จของการ
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ด าเนินงานของส่วนราชการ และเสนอแนะให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในด้านงบประมาณและด้านอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  
  ส าหรับระบบงบประมาณของประเทศไทย มีกระบวนการและขั้นตอนเก่ียวกับการก าหนด
แผนความต้องการในเรื่องบุคลากร พัสดุ และเงินงบประมาณโดยฝ่ายบริหาร หรือรัฐบาลเพื่อที่จะใช้ในการ
ด าเนินการบริหารประเทศ โดยก าหนดเป็นเงินงบประมาณประจ าปีเสนอต่อรัฐสภาเพื่ออนุมัติและตราเป็น
พระราชบัญญัติ ประกาศเป็นกฎหมาย ส าหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารและควบคุมงบประมาณประจ าปี 
โดยปีงบประมาณจะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (รัชนิภา, 2552)  
   1. การจัดท างบประมาณ (budget preparation) ในการเตรียมการจัดท า
งบประมาณในแต่ละปีจะมีหน่วยงานกลาง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส านักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมก าหนดกรอบ
วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น ส่วนราชการที่มี
ภารกิจเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม จะจัดท ารายละเอียด วงเงิน 
และค าของบประมาณตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ ให้ส านักงบประมาณพิจารณาเพื่อจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และเอกสารประกอบเสนอต่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
   2. การอนุมัติงบประมาณ (budget approval) รัฐสภาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎร และการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ เป็นกฎหมาย
พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน  
   3. การบ ริห ารงบป ระมาณ  (budget execution) เป็ นการป ระกาศ ใช้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยให้ส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้มี
การเบิกจ่าย และด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   4. การควบคุมและติดตามและประเมินผลงบประมาณ (budget control and 
budget evaluation) เป็นการตรวจสอบการน างบประมาณไปใช้จ่าย โดยอาจด าเนินการโดยใช้หน่วยงาน
กลาง ได้แก่ ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และในหน่วยงานส่วนราชการที่
มีภารกิจเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมเอง เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในขอบเขตแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อน าผลการประเมินไปปรับ
ใช้ในการจัดท างบประมาณครั้งต่อไป โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณเป็นส าคัญ  
 

3.10 ภำคประชำสังคมและเอกชน    
   

3.10.1 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนมีภารกิจในด้านการวิจัย
และด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ สร้างระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและเชื่อถือได้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและน าไปใช้
ประโยชน์ได ้
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  3.10.2 บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน เป็นบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
น้ ามัน ปิโตรเคมีและการกลั่นรายใหญ่ของประเทศไทย มีการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ดินและน้ า 
โดยร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และกรมพัฒนาที่ดินจัดการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกทุกปี ส าหรับบุคคล 
ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน  
  3.10.3 หอการค้าไทย (The Thai Chamber of Commerce)เป็นองค์การที่ก่อตั้งขึ้น
เพื่อส่งเสริมการด าเนินวิสาหกิจ โดยท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกเก่ียวกับเศรษฐกิจ 
การค้า การบริหาร อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการเงิน พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่
รัฐบาลเพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมของชาติโดยรวม ได้ด าเนินโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เป็นการผนึก
ก าลังร่วมกันของเครือข่ายหอการค้า และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยแนวคิดในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ โดยเน้น
ให้เกษตร พึ่งพาตนเองเป็นหลัก และใช้ทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริม
การผสมผสาน (Integrated Farming) ด้วยระบบอินทรีย์การเกษตร เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและยา
ปราบศัตรูพืชผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ดั้งเดิม โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือการสร้างต้นแบบการ 
ทดลองการปฏิบัติในเชิงประจักษ์จากกลุ่มเครือข่ายผู้น า เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จเป็นผู้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ อาทิ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีต าบลบ้านดง ฯลฯ เป็นแกนน า เพื่อจัดท าเป็นคู่มือการเรียนรู้ในการท านาที่จะใช้เป็นต าราให้
เกษตรกรที่สนใจในการเข้าร่วมโครงการฯ ในที่อื่น ๆ ต่อไป 

3.10.4 มูลนิธิชัยพัฒนา  มีอ านาจหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการพัฒนาอื่นๆ โดยน าเอาแนวคิดและทฤษฎีเรื่องดิน น้ า การพัฒนาและ
ฟื้นฟูป่าไม้ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและพึ่งตนเองได้ 

3.10.5 มูลนิธิโครงการหลวง (Royal Project Foundation) ค้นคว้าวิจัยเพื่อหาชนิด
และพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตโดย
การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสม และการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธาร 
  3.10.6 สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนด
นโยบายการส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมรูปแบบ
อื่น ตลอดจนการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร การพัฒนา
เกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           3.10.7 สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ าแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชนในการให้ค าแนะน าและบริการ ด้านการส ารวจ ศึกษาวิจัย ออกแบบ
ทางด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า การจัดการทรัพยากรที่ดิน  
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  3.10.8 สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สนับสนุน แลกเปลี่ยน วิเคราะห์และให้
ค าปรึกษาแนะน าวิชาการด้านดินและปุ๋ย สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านดินและปุ๋ย และสร้างเครอืข่าย
นักวิชาการและรวบรวมองคค์วามรู้ดา้นดินและปุ๋ย  
 

 3.11 หน่วยงำนด้ำนกำรสื่อสำร  
 

กรมประชำสัมพันธ์ มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้
เก่ียวกับนโยบายและการด าเนินงานของรัฐบาลในด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์
นโยบายและการด าเนินงานของภาครัฐในเรื่องดิน น้ า ป่าไม้ สู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกัน และเพื่อสะท้อนความคิดเห็น
จากประชาชนสู่รัฐบาล นอกจากนี้ ยังด าเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจดังกล่าวภายนอกประเทศ เพื่อ
ประโยชน์ในด้านความมั่นคงและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ 

 

3.12 กลไกกำรท ำงำนร่วมกันของภำครัฐ สถำบันทำงวิทยำศำสตร์ กำรศึกษำ 
เอกชนและประชำสังคม 

 

  จากกระบวนการแปลงประเด็นการพัฒนาส าคัญสู่มิ ติหน่วยงานและพื้นที่ ตามรูปที่ 1 
พบว่าการมีส่วนร่วม หรือการท างานร่วมกันของภาครัฐ สถาบันทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา เอกชน และ
ประชาสังคมมีส่วนร่วมใน 3 มิติ คือ มิติของการด าเนินงานเฉพาะเรื่อง (Agenda) มิติของการด าเนินงาน
เชิงยุทธศาสตร์กระทรวง (Function) และมิติของการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area) 
 
4. กำรใช้ที่ดิน ทรัพยำกรดิน และควำมเสื่อมโทรม  
 

4.1 กำรใชท้ี่ดิน 
 

จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย ปี 
2554 ดังตารางที่ 2 พบว่า เนื้อที่ประเทศไทย 320.69 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
149.24 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.54 รองลงมาคือ เนื้อที่ป่าไม้ 107.24 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.44 
และเนื้อที่นอกภาคการเกษตร 64.20 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.02 

ในเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.24 ล้านไร่ พบว่า เป็นที่นา 69.98 ล้านไร่ พืชไร่ 
31.14 ล้านไร่ สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น 34.90 ล้านไร่ สวนผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ 1.39 ล้านไร่ ที่ท า
การเกษตรอื่น ๆ 11.80 ล้านไร่ 
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    ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555)  
 

รปูที่ 1 กระบวนกำรแปลงประเดน็กำรพฒันำส ำคญัสู่มิตหิน่วยงำนและพื้นที ่
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการแปลงประเด็นการพัฒนาส าคัญสู่มิติหน่วยงานและพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนชาต ิ นโยบายรัฐบาล 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนการด าเนินงานเฉพาะเรื่อง
เรื่อง 

 

คณะกรรมการระดับชาติ 

คณะอนุกรรมการ 

หน่วยงาน 

ท้องถิ่น 

เอกชน/ชุมชน 

แผนแม่บทเฉพาะเรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

เชิงยุทธศาสตร์กระทรวง 
 
กระทรวง 

กรม 

ยุทธศาสตร์      
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

0      แผนการด าเนินงาน        
เชิงยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จงัหวดั 

จังหวัด 

หน่วยงาน 

ท้องถิ่น 

เอกชน 

ภูมิภาค 

พื้นที่ 

ภาคชุมชน/ประชาสังคม 

Agenda Function Area 
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    ตำรำงท่ี 3   กำรใช้ที่ดินเพื่อกำรเกษตรของประเทศไทย ปี 2554 
 

ประเภทกำรใช้ที่ดิน เนื้อที่ ร้อยละ 
 

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149,246,428 46.54 
นาข้าว 69,985,657 21.82 
พืชไร่ 31,149,384 9.71 
สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น 34,907,433 10.88 
สวนผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ 1,394,684 0.43 
ที่ท าการเกษตรอื่น ๆ  11,809,270 3.68 
เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกภาคการเกษตร 64,209,430 20.02 
เนื้อที่ป่าไม้ 107,241,030 33.44 

รวม 320,696,888 100.00 
     

    ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) 

 
4.2 ทรัพยำกรดินและควำมเสื่อมโทรม 
 

ทรัพยากรดินที่เกิดในบริเวณต่าง ๆ ของประเทศไทยมีลักษณะแตกต่างกัน สรุปโดยภาพรวมได้
ดังน้ี (ส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, http://oss101.ldd.go.th/web_soils_for_youth/s_thailand2.htm )  

1. ทรัพยากรดินในภาคเหนือ สภาพพื้นที่โดยทั่วๆ ไปเป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบ
ระหว่างหุบเขา หรือที่ราบบริเวณสองฝั่งแม่น้ าสายใหญ่ ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการไม่
มากนัก ในดินยังคงมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับที่ไม่ต่ าจนเกินไป ดินในบริเวณที่ราบหรือ
ค่อนข้างราบเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง   แต่ข้อจ ากัดของพื้นที่
ภาคเหนือที่ส าคัญคือ เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน มีพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาต่างๆ ที่มีความลาดชันมากกว่า
ร้อยละ 35 ขึ้นไป ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างขวาง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จัดว่ามีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย
สูง ไม่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร 

2. ทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน วัตถุต้น
ก าเนิดดินส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอน หรือเป็นชิ้นส่วนของหินตะกอนที่ผุพัง
และถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มีพัฒนาการสูง มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ าได้ง่าย เนื่องจากเนื้อดินเป็นทรายจัด นอกจากนี้ยังมีดินที่มี
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอีกด้วย เช่น ดินเค็ม ดินทราย ดินมีกรวดศิลาแลงปนอยู่ใน
ระดับตื้น ส่งผลให้ศักยภาพของดินทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ าหรือต่ า 

3. ทรัพยากรดินในภาคกลาง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ าเจ้าพระยา แม่
น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง และล าน้ าสาขา ท าให้มีพื้นที่ราบต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้าง วัตถุต้นก าเนิดดิน
ส่วนใหญ่เป็นพวกตะกอนน้ าพา ดินในแถบนี้จึงมีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ประกอบ
กับพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงมีประสิทธิภาพมากกว่า
ภาคอื่นๆ แม้ว่าจะมีปัญหาดินเปรี้ยวอยู่บ้าง 
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4. ทรัพยากรที่ดินในภาคใต้  ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่ในภาคใต้ เป็นดินที่อยู่ในสภาพ
อากาศที่ค่อนข้างช้ืน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแหลมหรือแผ่นดินยื่นลงไปในทะเล มีพื้นที่
ชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวทั้งสองด้าน ตอนกลางมีเทือกเขาสูงทอดตัวเป็นแนวยาวเหนือ -ใต้ และมีสภาพ
ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นมีฝนตกชุกสม่ าเสมอ ดินในพื้นที่ดอนส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการมาก มีการ
ชะล้างสูง ความอุดมสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ต่ า จัดได้ว่าเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ าถึงค่อนข้างต่ า 

 

ดินปัญหาประเทศไทย  
ดินที่มีปัญหาของประเทศไทยแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ ดินเค็ม ดินทราย ดินตื้น ดินเปรี้ยวจัด

หรือดินกรมก ามะถัน ดินอินทรีย์และดินในพื้นที่ที่มีความชันสูง (กรมพัฒนาที่ดิน และสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี 2555) ตามรูปที่ 2 และตารางที่ 4 

 

 

 ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555)  

                                          รูปที่ 2 ดินปัญหำหลักของประเทศไทย 
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    ตำรำงท่ี 4  เนื้อที่ดินที่มีปัญหำในประเทศไทย (จ ำแนกตำมสภำพพื้นที่จริง) 

ดินที่มีปัญหำ เนื้อที่ (ไร่ 
ร้อยละของพื้นที่

ประเทศไทย 
1) ดินเค็ม 14,393,467 4.49 
    1.1) ดินเค็มชายทะเล 2,660,983 0.83 
          1.1.1) ดินเค็มชายทะเลที่มีศักยภาพเป็นดินเปรี้ยว  2,242,685 0.70 
          1.1.2) ดินเค็มชายทะเลที่ไม่มีศักยภาพเป็นดินเปรี้ยว 418,298 0.13 
    1.2) ดินเค็มบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11,506,882 3.59 
          1.2.1) ดินเค็มที่มีผลกระทบจากเกลือมาก 332,251 0.10 
          1.2.2) ดินเค็มที่มีผลกระทบจากเกลือปานกลาง 3,836,342 1.20 
          1.2.3) ดินเค็มชายที่มีผลกระทบจากเกลือน้อย  7,338,289 2.29 
    1.3) ดินเค็มบกในภาคอื่นโดยมากพบในภาคกลาง 225,602 0.07 
2) ดินทรำย 12,769,833 3.98 
    2.1) ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม 3,021,092 0.94 
    2.1) ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไม่มีชั้นดานอินทรีย์ 9,162,955 2.86 
    2.1) ดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย ์ 585,786 0.18 
3) ดินตื้น 43,365,620 13.52 
    3.1) ดินปนลูกรัง และดินปนกรวด 32,551,354 10.15 
    3.1) ดินปนปูนมาร์ล 1,888,497 0.59 
    3.1) ดินปนเศษหิน 8,925,769 2.78 
4) ดินเปรี้ยวจัด 5,510,144 1.72 
    4.1) ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถัน ในระดับตื้นกว่า 50 ซม. 870,493 0.27 
    4.2) ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถัน ในระดับลึกปานกลาง 50 -
100 ซม. 

2,211,060 0.69 

    4.3) ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดก ามะถัน ในระดับลึก 100-150 ซม. 2,428,591 0.76 
4) ดินอินทรีย์ 265,348 0.08 
4) ดินในพื้นที่ที่มีควำมลำดชันสูง  96,006,984 29.94 

    

    ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2549 ก อ้างถึงในกรมพัฒนาที่ดิน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2555)  

 

นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้ศึกษาข้อจ ากัดของทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
Land Resource Constraints for Sustainable Agriculture in Thailand (P.Moncharoen, 
T.Vearasilp and H.Esrawan, 1999)  โดยประเมินข้อจ ากัดของที่ดิน (Land Constraints) และชั้น
คุณภาพของที่ดิน (Land Quality Class) จากการศึกษาท าให้ทราบข้อจ ากัดของที่ดินโดยข้อจ ากัดที่มาก
ที่สุด หรือร้อยละ 29.91 คือพื้นที่ลาดชัน (Steep lands)  รองลงมาเป็นดินที่มีศักยภาพในการอุ้มน้ าต่ า 
(low water holding capacity) และ impede drainage ร้อยละ 27.59 และ 20.61 ตามล าดับ 
นอกจากนี้ พบว่า พื้นที่ท าการเกษตรเพียง 6.6% ที่มีข้อจ ากัดเพียงเล็กน้อยจัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่สองและ
สาม ส่วนพื้นที่ที่เหลือ ประมาณ 26% จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการดินเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
ตารางที่ 6  



30 

 

ตำรำงท่ี 5 พื้นที่ข้อจ ำกัดของที่ดินและชั้นคุณภำพของที่ดิน  
 

Class 
code 

Land Resource Stress Inherent Land Quality Class 
Kind Area (km2) Percent Class Area (km2) Percent 

25 Continuous moisture stress   IX   
24 Continuous low temperatures    VIII   
23 Steep lands 154608 29.91 VIII 154608 29.92 
22 Shallow soils 17925 3.47 VII   
21 Salinity/alkalinity 3657 0.71 VII   
20 High organic matter 748 0.14 VII 22330 4.32 
19 Low water holding capacity 142607 27.59 VI   
18 Low moisture & nutrient status 7808 1.51 VI   
17 Acid sulfate conditions 4089 0.79 VI   
16 High P, N & organic retention   VI   
15 Low nutrient holding capacity 16915 3.27 VI 171421 33.16 
14 Excessive nutrient leaching  26006 5.03 V   
13 Calcareous, gypseous condition 7063 1.37 V   
12 High aluminum    V   
11 Seasonal moisture stress 10340 2.00 V 43410 8.40 
10 Impeded drainage 91057 20.61 IV   
9 High anion exchange capacity   IV   
8 Low structural stability   IV 91057 17.61 
7 Seasonal low temperature   III   
6 Minor root restriction layer 27836 5.38 III   
5 Seasonal excess water 2234 0.43 III 30070 5.82 
4 High temperatures   II   
3 Low organic matter   II   
2 High shrink/swell potential 4040 0.78 II 4040 0.78 
1 Few constraints   I   

 Total 516933 100   100 
 

ที่มา: Moncharoen, Vearasilp and Esrawan, (1999) 
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   ที่มา: Moncharoen, Vearasilp and Esrawan, (1999)  
 
                             รูปที่ 3 แผนที่ข้อจ ำกัดของที่ดินและชั้นคุณภำพที่ดินของประเทศไทย  
 
 ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรดินในประเทศไทยเกิดขึ้นใน ๒ รปูแบบ ดังนี้  
 

 1) ความเสื่อมโทรมทางกายภาพ การใช้เครื่องจักรกลที่มีน้ าหนักมากในพื้นที่เกษตรกรรมมีการไถ
พรวนบ่อยครั้งขึ้น ท าให้โครงสร้างของดินถูกท าลาย ดินอัดตัวแน่นส่งผลให้เกิดชั้นดานเช่ือมแข็งในชั้นดินไถ
พรวนยากต่อการให้น้ าซึมผ่านลงไปในดิน เมื่อเวลาฝนตกดินจะดูดซับน้ าได้น้อยลงเกิดน้ าเอ่อที่ผิวหน้าดิน
มากขึ้นเป็นผลให้เกิดน้ าไหลบ่า (water runoff) ที่ผิวหน้าดินมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการชะล้าง
พังทลายของดินมากขึ้น  
 2) ความเสื่อมโทรมทางเคมี บริเวณที่มีการสะสมของเกลือในดินสูงจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี เนื่องจากระบวนการเคลื่อนย้ายของสาร เช่น การแพร่กระจายและการเคลื่อนที่ของเกลือในชั้นดิน 
พบมากในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ดินกรดก ามะถันในพืน้ที่ราบภาคกลาง 
เนื่องจากการระบายน้ าออกจากพื้นที่ การเพิ่มขึ้นของดินเค็ม และดินกรมก ามะถัน เนื่องจากกิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางเคมี เช่น กระบวนการ 
acidification ในพื้นที่ดินกรดบริเวณที่ราบภาคกลาง กระบวนการ Salinization ในพื้นที่ดินที่มีการสะสม
เหล็ก และมังกานีสท าให้เกิดดินลูกรัง และกระบวนการ Leaching ที่น้ าสามารถน าธาตุอาหารในดินออกไป
จากดิน ท าให้ดินมีธาตุอาหารพืชลดลงได้  
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 สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน 

 ทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทยเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็วเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้  
  1) การขาดความรู้เรื่องดินและการจัดการที่ดินที่ดี เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องดินและที่ดิน
น้อยมากโดยเฉพาะเรื่องการไถพรวน ระบบการปลูกพืช   การจัดการพื้นที่การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่าง ๆ 
การท าการเกษตรในพื้นที่สูงและพื้นที่ดอนยังนิยมการเพาะปลูกขึ้นลงตามแนวความลาดชันของพื้นที่ ท าให้
มีอัตราการชะล้างพังทลายหน้าดิน และธาตุอาหารในดินบางส่วนถูกชะล้างพัดพาไปจากพื้นที่เป็นปริมาณสูง 
  2) การใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยเคมีเป็นวิธีเร่งด่วนและให้ผลรวดเร็ว สารเคมียังเป็น
ปัจจัยการผลิตที่มีความจ าเป็นและมีแนวโน้มความต้องการเป็นปริมาณมากขึ้นทุกปี การใช้ปุ๋ยเคมีของ
เกษตรกรอย่างไม่ถูกต้องทั้งในด้านปริมาณชนิดของปุ๋ยและเวลาที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ ยได้ส่งผลต่อการ
สิ้นเปลืองในการซื้อปุ๋ยจากต่างประเทศ เพิ่มปริมาณการปนเปื้อนของธาตุอาหารพืช และสารเคมีในแหล่ง
น้ าท าให้ดินเสื่อมโทรมลง ปริมาณปุ๋ยที่ไม่เป็นประโยชน์จะสูญเสียไปโดยการถูกชะล้างไปในแหล่งน้ า
ธรรมชาติท าให้เกิดมลภาวะทางน้ าตามมา  
  3) การปนเปื้อนของสารพิษในดิน ดินเป็นแหล่งรองรับสิ่งปฏิกูลที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ทางอุตสาหกรรม และจากชุมชน นอกจากนี้ดินยังได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมจากการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร และผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตร  
  4) ดินมีปัญหาพิเศษ กรมพัฒนาที่ดินได้ท าการศึกษาจ าแนกดินที่มีข้อจ ากัด กระจายตาม
ลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ดินแต่ละประเภทนี้มีข้อจ ากัดในการใช้เพื่อการเกษตร จึงจ าเป็นต้องมี
การปรับปรุงและแก้ไขปรับปรุงดินหรือจัดการเพิ่มให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
 

 ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน  

 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้     กรมพัฒนาที่ดินได้รายงานและแบ่งผลกระทบไว้เป็น 
3 ด้าน ได้แก่  
  1) ผลกระทบทางด้านกายภาพ  ที่เกิดจากการใช้ที่ดินและการจัดการที่ดินที่ ไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะการท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ซึ่งเป็นส่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง หน้าดินเหล่านี้
จะถูกชะล้างทับถมเป็นตะกอนแหล่งน้ า ซึ่งประมาณว่ามีถึงปีละ 27 ล้านตัน  ก่อให้เกิดการตื้นเขินตาม
แหล่งน้ า รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุดลอกตะกอนและเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการบ ารุงดินเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้มีการปนเหลือนของสารเคมีทั้งในดินและน้ ามากขึ้น  
   - พื้นที่สูง เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป และ/หรือ
พื้นที่ที่มีความสูงมากกว่า 500 เมตร จากระดับน้ าทะเลขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้ าล าธาร ปัญหาการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีสภาพการชะล้าง พื้นที่ที่พบในทุกภาค 
   - พื้นที่ดอน เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ 2-35 เปอร์เซ็นต์ มีสภาพพื้นที่
โดยทั่วไปเป็นลูกคลื่น ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น (บางบริเวณเป็นป่าต้นน้ าล าธาร หรือเป็น
ป่าสงวน) ปัญหาการใช้ประโยชน์ดินตื้นหรือดินลูกรัง ดินทราย ดินมีสภาพการชะล้างพังทลาย 
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   - พื้นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ปกติใช้ท านา
หรือเป็นที่ลุ่มน้ าขัง ปัญหาการใช้ประโยชน์ ดินเปรี้ยวจัดส่วนใหญ่พบในภาคกลางทุ่งรังสิต ดินกรดพบมาก
ในภาคใต้ ดินเค็ม ส่วนใหญ่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินทรายพบในทุกภาค ดินเหมืองแร่ร้างส่วน
ใหญ่พบในภาคใต้ พื้นที่ผ่านการท าเหมืองแร่  
  2) ผลกระทบจากเศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมของดินส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทาง
การเกษตร โดยในแต่ละปีเกษตรกรที่มีพื้นที่ชะล้างพังทลายจะมีผลผลิตลดลงถึงประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์
จากผลผลิตเดิม ธาตุอาหารพืชในดินสูญเสียไปมีมูลค่าถึง 3774.37 ล้านบาท และกระทบต่อเกษตรกรถึง 
34 ล้านคน หรือประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ  
  3) ผลกระทบด้านสังคม เกษตรกรมีรายได้ทางการเกษตรลดลง เนื่องจากกระบวนการ
ผลิตและรายได้ลดลง มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้มากขึ้น เพื่อขยายพื้นที่ท ากินและต้องการพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์สูง บางกลุ่มต้องอพยพเข้าเมืองเพื่อหางานท า ทั้งสองประเด็นดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้เกิดปัญหาและ
ผลกระทบทางด้านสังคมด้านต่าง ๆ ตามมา  
 

 การศึกษา/ประเมินความเสือ่มโทรมของที่ดินของประเทศไทย  

  - ปี ค.ศ. 1994 เป็นการศึกษาด้านการประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินครั้งแรกของ
ประเทศไทย โดยกองอนุรักษ์ดินและน้ า กรมพัฒนาที่ดิน (Potisuwan,1994) ได้รวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลความเสื่อมโทรมของที่ดินของประเทศไทยในด้านกายภาพ (ที่ตั้ง อากาศ ภาคภูมิศาสตร์ของ
ไทย ลักษณะภูมิประเทศ) นโยบายด้านการจัดการที่ดิน ด้านที่ ดิน (สภาพการใช้ที่ดิน ประเมินความ
เหมาะสมของที่ดิน พื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินปัญหา ภัยแล้ง การชะล้างพังทลายของดิน นิยาม
และการเกิดดินปัญหา ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน ผลกระทบของการชะล้าง
พังทลายของดินต่อการปลูกพืช การศึกษาตะกอนที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินในเขื่อน) การ
อนุรักษ์ดินและน้ า  
 
ตำรำงท่ี 6 ผลกระทบกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน จำกกำรศึกษำในปี ค.ศ. 1994 

Categories Soil loss 
(ton/ha/year) 

Area 
Million ha Land use 

Very slight 0.0016-0.16 18.99 Forest, paddy 
Light 0.16 14.44 Forest, rubber, orchards, paddy 
Moderate 0.8 4.144 Rubber, orchards, field crops, forest & field 

crops 
Severe 3.2 6.82 Rubber, orchards, field crop, forest+field 

crop, shifting cultivation 
Very severe >16 6.26 Field crop, forest+shifing cultivation field 

crop 
Others - 0.73 Coastal area, mangrove forest, shrimps 

farm, etc. 
Total - 51.40  

  

ที่มา: Potisuwan (ค.ศ. 1994) 
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ตำรำงท่ี 7 กำรสะสมของตะกอนดินจำกกำรชะล้ำงพังทลำยของดินในเขื่อนจำกกำรศึกษำในปี 1994 
 

 
เขื่อน 

D.A. 
Km. 

Capacity 
mcm. 

Ann. Sediment 
Ton/yr. 

Depth of 
erosion 
mm/yr. 

Useful life+ 
(Year) 

Bhumibol 26,386 13,462 12,000,000 0.36 700 
Ubolratana 11,980 2,550 7,788,084 0.13 200 
Huai Seng 144 19 98,000 0.68 60 

Huai Kuddent 45 2.8 2,960 0.07 250 
 

ที่มา: Potisuwan (1994) 
 
 - ปี 1995-1997 กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับ FAO และ the International Soil Reference and 
Information Center (ISRIC) ด าเนินโครงการ Assessment of the Status of Human-induced Soil 
Degradation in South and Southeast Asia (ASSOD) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับ
สถานะของทรัพยากรดินและที่ดินและแนวโน้มของความเส่ือมโทรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
สร้างความเข็มแข็งให้กับประเทศในการประเมินความเสื่อมโทรมของดิน (G.W.J. van Lynden and L.R. 
Oldeman, 1997)  ซึ่งการประเมินความเส่ือมโทรมครั้งนี้ได้ใช้หลักการประเมินเดียวกับการประเมินความ
เสื่อมโทรมของดินในระดับโลก หรือ Global Assessment of the Status of Human-induced Soil 
Degradation (GLASOD) โดยการศึกษาในระดับภูมิภาคท าให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่า ซึ่งได้ก าหนดสาเหตุ
ของความเสื่อมโทรม (Dominant degradation type) ได้แก่ การชะล้างพังทลายของดินโดยน้ า (Water 
erosion) การชะล้างพังทลายของดินโดยลม (Wind erosion) ความเสื่อมโทรมทางกายภาพ (Physical 
deterioration) และความเสื่อมโทรมทางเคมี (Chemical deterioration) (รูปที่ 4)   
 จากผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีพื้ นที่ ได้รับผลกระทบจาก Water erosion 15%, 
Chemical deterioration >30% (25.5 million ha) และ Physical Deterioration 7.3 million ha   
 

- ปี ค.ศ. 1999 กองส ารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน ประเมินความเส่ือมโทรมที่ดินของประเทศไทย 
An Assessment of Land Degradation in Thailand (Sunan kunaporn, Pichai Wichaidit, 
Taweesak Vearasilp, Kanitasri Hoontakul, Hari Eswaran, 1999) ประเมินความเส่ือมโทรมของที่ดิน
โดยมีสาเหตหุลักได้แก่ การชะล้างพังทลายของดิน (Water erosion) ความเส่ือมโทรมทางกายภาพ 
(Physic) ความเสื่อมโทรมทางเคมี (Chemical) ความเส่ือมโทรมทางชีวภาพ (Biological) จากการศึกษา
พบว่ามีพื้นที่ทีไ่ด้รับผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของทีด่ินตามระดับความรุนแรง ตามตารางที่ 8 
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        ที่มา: ISRIC (ค.ศ.1998) 

 
รปูที่ 4 กำรประเมินควำมเสื่อมโทรมของทีด่นิโครงกำร ASSOD 

 
 
      ตำรำงท่ี 8 กำรศึกษำควำมเสื่อมโทรมของที่ดินในปี 1999 
 

Factors 
Intensity  

Slight  Moderate Severe 
Km2 % Km2 % Km2 % 

Water erosion 1,885 0.4 26,804 5.3 305,386 59.9 
Physical 19,963 3.9 43,523 8.5 60,180 11.8 
Chemical  10,254 2.0 6,501 1.3 20,615 4.0 
Biological  10,031 2.0 3,045 0.6 1,727 0.3 

       

      ที่มา: kunaporn, Wichaidit, Vearasilp, Hoontakul, Eswaran, (ค.ศ. 1999) 
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การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย 

 กรมพัฒนาที่ดิน  ประเมินพบว่าพื้นที่ส่วนต่างๆ  ของประเทศไทยมอีัตราการสูญเสียดินอยู่ระหวา่ง 
0-50 ตันต่อไร่ต่อปี โดยแต่ละภาคจะมอีัตราการสูญเสียดินมากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ดิน รวมทั้งปจัจัยด้านลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ พืชพรรณที่ขึ้นปกคลุมพื้นที ่ และมาตรการในการ
อนุรักษ์ดินและน้ า  ทั้งนีภ้าคใต้เป็นพื้นที่ที่มกีารกร่อนของดินสูงกว่าภาคอื่น  พื้นที่ส่วนใหญม่ีการสูญเสียดิน
อยู่ระหว่าง 0-50 ตันต่อไร่ตอ่ปี ภาคเหนอืพื้นที่ส่วนใหญม่ีการสูญเสียดินอยู่ระหว่าง 0-38 ตันต่อไร่ต่อปี 
ภาคกลางพื้นทีส่่วนใหญ่มีการสูญเสียดินอยู่ระหว่าง 0-17 ตันต่อไร่ตอ่ปี ภาคตะวันออกพื้นที่ส่วนใหญ่มี
การสูญเสียดินอยู่ระหว่าง 0-16 ตันต่อไร่ตอ่ปี ภาคตะวันตกมีพื้นที่ส่วนใหญม่ีการสูญเสียดินอยู่ระหวา่ง 0-
10 ตันต่อไร่ตอ่ปี และภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืมีการสูญเสียดินต่ าที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0-4 ตันต่อไร่ต่อปี  
 เมื่อน าอัตราการสูญเสียดินข้างต้นมาประเมินเป็นมูลคา่การสูญเสียธาตุอาหารพืชในตะกอนดินที่
ถูก ชะล้างไปทั่วทั้งประเทศ โดยแสดงในรูปของปุ๋ยจะมีมลูค่าสูงถึง 8,468.5 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นการ
สูญเสียในรูปของปุ๋ยยูเรีย 1,293.6 ล้านบาทต่อปี ปุ๋ยทริปเปิลซูเปอร์ซัลเฟต 2,337.5 ล้านบาทต่อปี 
และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 4,837.4 ล้านบาทตอ่ปี ความรุนแรงของอัตราการสูญเสียดินในประเทศไทย 
แบ่งได้ตามตารางที่ 9 
 
ตำรำงท่ี 9 ควำมรุนแรงของอัตรำกำรสูญเสียดินในประเทศไทย 

ระดับความรุนแรง 
อัตราการสูญเสียดิน 

รายละเอียดความรุนแรง 
ตัน/ไร่/ปี มิลลิเมตร/ปี 

น้อยมาก (Very slight) 0-2 0-0.96 - 
น้อย (slight)  2-5 0.96-2.4 การกร่อนของดินเกิดเป็นพื้นที่น้อยกว่า 

ร้อยละ 20 
ปานกลาง (moderate)  5-15 2.4-7.2 การกร่อนของดินท าให้ความต้องการใน

การจัดการดินผิดไปจากเดิม หรือต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น แต่ดินยังมีขีด
ความสามารถใช้ปลูกพืชได้เหมือนเดิม 

รุนแรง (severe)  15-20 7.2-9.6 ขีดความสามารถของดินส าหรับปลูกพืช
ลดลงและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ดินสูงหรือใช้เวลานานมากในการปรับปรุง
คุณภาพดินให้ปลูกพืชได้เช่นเดิม  

รุนแรงมาก (very severe)  มากกกว่า 20 มากกว่า 9.6 เกิดการกร่อนแบบร่องลึกให้เห็นทั่วไป 
  

 

ที่มา: พิทยากร (2551) ก อ้างถึงในกรมพัฒนาที่ดิน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555)  
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การป้องกันแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินโดยมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
หลักการส าคัญในการอนุรักษ์ดินและน้ า คือ ลดแรงกัดชะของตัวการกร่อน ลดความสามารถใน

การเคลื่อนย้ายตะกอนดิน เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มสมรรถนะทางอุทกวิทยาของดิน 
ทั้งนี้แนวทางลดการชะล้างพังทลายของดินมีหลายวิธี  ทั้งวิธีทางกล  วิธีทางพืช  และวิธีทางกลร่วมกับวิธี
ทางพืช ซึ่งแต่ละวิธีจะมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการจัดการมากน้อย
แตกต่างกันไปด้วย (กรมพัฒนาที่ดิน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555)  

วิธีทางกล คือ การปรับสภาพของพื้นที่เพื่อลดความยาวและความลาดชันของพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการ
ลดความสามารถในการเคลื่อนย้ายตะกอนของดิน วิธีการนี้ต้องใช้เทคนิคความรู้ แรงงาน เครื่องมือ และ
งบประมาณสูง  ประกอบด้วย การยกร่องตามแนวระดับ การท าร่องน้ าตามแนวระดับ การท าคันดิน การ
ท าคันดินเบนน้ า การท าคันดินรับน้ ารูปครึ่งวงกลมและรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ก าแพงหิน ขั้นบันไดดิน ขึ้นบันได
ดินส าหรับไม้ผล คูรับน้ าขอบเขา ฐานปลูกไม้ผลเฉพาะต้น คันชะลอความเร็วของน้ า ทางระบายน้ า บ่อน้ า
ในไร่นา บ่อดักตะกอน การไถพรวนน้อยครั้ง การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวน  

วิธีทางพืช คือ การใช้พืชช่วยลดการกร่อนของดิน โดยพืชจะช่วยลดแรงปะทะของน้ าฝนที่กระท า
ต่อดิน ลดอัตราเร็วของน้ าไหลบ่า ซึ่งจะเป็นการช่วยลดพลังของน้ าในการเคลื่อนย้ายตะกอนดิน และช่วยให้
น้ าที่ไหลผ่านหน้าดินมีเวลาซึมลงไปในดิน นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ท าให้ดินจับตัวกันดี 
มีโครงสร้างที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มความสามารถในการซึมซาบของดิน ท าให้น้ าซึมลงสู่ชั้นล่างของดิน
ได้ดีขึ้น ประกอบด้วย การปลูกพืชคลุมดิน การคลุมดิน การปลูกพืชปุ๋ยสด การปลูกพืชสลับเป็นแถบในไร่
นา การปลูกพืชสลับเป็นแถบขวางทางลม การปลูกพืชตามแนวเพื่อแก้แถบพืชหลัก การปลูกพืชแซม การ
ปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชเหลือมฤดู การปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มบ ารุงดิน การท าคันซากพืช การ
ปลูกแถบหญ้าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า  
 
5 ทรพัยำกรป่ำไมแ้ละควำมเสื่อมโทรม  
 

เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยในปี 2553 มีจ านวน 99.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.9 % ของ
พื้นที่ทั้งหมดของประเทศมีการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งพบว่าการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2554 
ทั้งส้ิน 61,063 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 จากปี พ.ศ. 2552 ตามตารางที่ 9 

 
ตำรำงท่ี 10 พื้นที่ป่ำไม้ผลัดใบของประเทศไทยที่ถูกบุกรุกท ำลำย ระหว่ำงปี พ.ศ. 2552-2554  

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
พื้นที่ป่ำถูกบุกรุกท ำลำย (ไร่) ร้อยละ (+เพ่ิมขึ้น/-ลดลง) 

เมื่อเทียบกับปี 2552 
2552 2553 2554 2553 2554 

กรมป่าไม้ 19,361 27,436 44,110 +43.26 +59.03 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  22,237 19,897 16,645 -10.52 -16.34 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  591 487 308 -17.67 -36.68 
รวมพื้นที่ป่าถูกบุกรุกท าลาย  42,189 48,120 61,063 +14.24 +26.90 
 

ที่มา กรมป่าไม้ 2554ข อ้างถึงใน ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2555)  
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โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 53.3 ในปี 2504 ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่จะ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ พื้นที่ป่าต้นน้ าอยู่ในขั้นวิกฤตถึง 14 ล้านไร่ ส่งผลให้การเกิดอุทกภัยและปัญหา
ภัยแล้ง รวมทั้งการขาดแคลนน้ ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 2555: 10) The Global Mechanism (2012) เสนอให้พิจารณาแนวทางการจัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน และถือว่าทรัพยากรป่าไม้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ในการเชื่อมโยงอนุสัญญา Rio Convention เข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การลดลงของพื้นที่
ป่าไม้จึงเป็นความท้าทายหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของอนุสัญญาทั้ง 3 อนุสัญญา รวมทั้ง
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องขยายกิจกรรม และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งผล
ที่ได้รับจะเกิดประโยชน์ในวงกว้างครอบคลุมเป้าหมายของอนุสัญญาทั้งด้านความหลากหลายชีวภาพ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

 

6. ทรัพยำกรน้ ำ ควำมต้องกำรและกำรบริหำรจัดกำร  
สภาวะการเปลี่ยนแปลงเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง ล้วนเก่ียวข้องกับ

น้ าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงเป็นทะเลทราย ความเส่ือมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง
ท าให้การใช้ที่ดินด้อยประสิทธิภาพลงไป ไม่เกิดความยั่งยืน และปัญหาการขาดแคลนน้ าจะเป็นตัวเร่งให้
เกิดกระบวนการแปรสภาพเป็นทะเลทรายเร็วขึ้น (UNCCD, 2012)   

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีค าสั่งที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อก าหนดกรอบนโยบายและแผนงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้ าของประเทศ
ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ จึงได้จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าขึ้น 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ มีแนวทางในการด าเนินงานทั้งใช้
สิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ทั้งมาตรการเชิงรุกและเชิงรับเพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นเร่งด่วนและ
บริบทของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 

๑. ยุทธศาสตรก์ารจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 
๒. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
๓. ยุทธศาสตรก์ารจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย 
๔. ยุทธศาสตรก์ารจัดการคุณภาพน้ า 
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
๖. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 7พฤษภาคม ๒๕๕๘ดังนี้  
๑. ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (ปี พ.ศ.๒๕๕๘-

๒๕๖๙) ตามที่คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเสนอ เพื่อให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศต่อไป 

๒. พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) น าแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) ไปปฏิบัติ ตลอดจนเร่งรัดด าเนินการตามข้อเสนอ
แผนการปรับปรุงองค์กร เพื่อให้มีบทบาทเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน
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ประเทศ (National Water Board) ที่สามารถบริหารจัดการและสั่งการหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ าของ
ประเทศได้อย่างเป็นเอกภาพ และปรับปรุงให้คณะกรรมการลุ่มน้ าเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสะท้อน
ความต้องการของภาคีการพัฒนาในพื้นที่ และสามารถเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเอกภาพในการบริหาร
จัดการน้ าภายในลุ่มน้ าของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับความต้องการใช้น้ าทุกภาคส่วน (ปี พ.ศ. 2552) ปีละ 152,151 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความ
ต้องการน้ าเพื่อการเกษตรสูงถึง 106,169 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 65 ของความต้องการน้ า
ทั้งหมด ในจ านวนนี้ อยู่ในเขตที่มีแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทานอยู่แล้ว 45,054 ล้านลูกบาศก์
เมตร ส่วนที่เหลืออีก 61,116 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความต้องการน้ าเพื่อการเกษตรที่อยู่นอกเขต
ชลประทานโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก รองลงไปเป็นการใช้น้ าเพื่อการรักษาระบบนิเวศร้อยละ 18 เพื่อการ
อุปโภคบริโภคร้อยละ 15 การอุตสาหกรรมร้อยละ 1.6 และการปศุสัตว์ร้อยละ 0.4 และกรมชลประทาน
ได้มีการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าขนาดต่าง ๆ ได้แก่ อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง และอ่างเก็บ
น้ าขนาดเล็กมีความจุรวม 76,002 ล้านลูกบาศก์เมตร และในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ชลประทานมีพื้นที่
ชลประทาน รวมทั้งสิ้น 29.60 ล้านไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ 22.71 ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตร  
(กรมชลประทาน, 2554)  

นอกจากการพัฒนาแหล่งน้ าในภารกิจของกรมชลประทานแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ด าเนินงานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก ซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก
เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ าทุกประเภทที่เป็นงานขนาดเล็กซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป การพัฒนามี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าได้มีน้ าใช้เพียงพอกับความต้องการขั้นพื้นฐาน  
โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อให้มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ าส าหรับการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้มี
น้ าส าหรับการปลูกพืชผักในฤดูแล้ง เพื่อให้มีน้ าส าหรับการเลี้ยงปลา เพื่อให้สามารถเสริมการท านาหรือ
ปลูกพืชได้ปีละ 1 ครั้ง จะใช้ระยะเวลาการด าเนินการก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการจ่ายค่าชดเชย
ส าหรับที่ดิน และบางหน่วยงานก าหนดให้ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ เช่น สมทบเงิน หรือแรงงานก่อสร้าง จ่ายค่าด าเนินงานโครงการ เป็นต้น
รวมถึงโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร    ของกรมพัฒนาที่ดิน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าไว้ใช้ในพื้นที่ท าการเกษตร บรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
และเพิ่มเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรมีส่วนร่วมออกค่าใช้จ่ายบ่อละ 2,500 บาท 
โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน
ได้จัดประชุมชี้แจงสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ ทั้งส่วนกลาง ท้องถิ่น และบนอินเทอร์เนตรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น อบต. 
หมอดินอาสา และผู้น าในท้องถิ่น เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจให้ความรู้กับเกษตรกร และส ารวจความต้องการ
ของเกษตรกรที่มีความสนใจให้แสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2549) 

 

7. ภัยแล้งและกำรบริหำรจัดกำร 

 ภัยแล้งของประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็นภัยแล้งที่เกิดขึ้นในสภาพพื้นที่เกษตรน้ าฝนและที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรชลประทาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมอาศัยน้ าฝน
เป็นสภาวะที่เกิดจากการขาดแคลนน้ าส าหรับการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนหรือช่วงฤดูแล้ง มีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตของพืชในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เป็นผลให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง ซึ่งมี
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ผลกระทบต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจของชาติโดยรวม ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรชลประทาน ถึงแม้
เป็นพื้นที่ส่งน้ าส าหรับการเพาะปลูกแต่สภาวะที่เกิดการขาดแคลนน้ าส าหรับการเพาะปลูกในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งของช่วงการเพาะปลูกพืชสามารถเกิดได้เช่นกัน เช่น ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ ามีน้อย สัดส่วนการใช้
น้ าด้านอื่นเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลท าให้การเจริญเติบโตของพืชชะงัก ท าให้ผลผลิตลดลงและหรือตายไปในที่สุด 
(ธนวัฒน,์ 2555)  
 

7.1 สถำนกำรณ์ภัยแล้ง  
 

 กรมอุตุนิยมวิทยา (2554) ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับภัยแล้วไว้ว่าความแห้งแล้งเป็นปัญหาหลักที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งของประเทศไทย สาเหตุของภัยแล้งมีหลายสาเหตุ   ทั้งปัญหาน้ าไม่เพียงพอและการกระจายของ
ฝนไม่ทั่วถึง ซึ่งความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันท าให้โลกร้อนมากขึ้น ท าให้
พื้นที่ที่เคยมีฝนตกกลับแห้งแล้งและพื้นที่ที่เคยแห้งแล้วกลับมีฝนตก ส าหรับฝนแล้งในประเทศไทยส่วนใหญ่
เกิดจากฝนแล้งและทิ้งช่วง ซึ่งฝนแล้งเป็นภาวะปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
ภัยแล้งในประเทศไทยส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม โดยเป็นภัยแล้งที่เกิดจากขาดฝนหรือฝน
แล้งในช่วงฤดูฝน และเกิดฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนต่อเนื่องเดือนกรกฎาคมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัย
แล้งมาก ได้แก่ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเป็นบริเวณที่อิทธิพลของมรสุมตะวันออก
เฉียงใต้เข้าไปไม่ถึงและถ้าปีใดไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านในแนวดั งกล่าวแล้วจะก่อให้เกิดภัยแล้ง
รุนแรงมากขึ้น นอกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ยังมีพื้นที่อื่น ๆ ที่มักจะประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจ าดังตารางที่ 9 
 

ตำรำงท่ี 11 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งของประเทศไทย  
 

ภาค/เดือน เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก ใต้ 
ฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก 

ม.ค.      ฝนแล้ง 
ก.พ.  ฝนแล้ง ฝนแล้ง   ฝนแล้ง 
มี.ค. ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง 
เม.ย. ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง  ฝนแล้ง 
พ.ค.      ฝนแล้ง 
มิ.ย. ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง   
ก.ค. ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง   

 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=78 
 

นอกจากนี้ จ านวนหมู่บ้านที่ประสบภาวะภัยแล้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อพิจารณาสถิติ
ภาวะภัยแล้งในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2532 ถึงปี พ.ศ. 2554 พบว่าจ านวนหมู่บ้านที่ประสบภัย
แล้งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉลี่ยมีจังหวัดที่ประสบภัยแล้งในแต่ละปีถึง 61 จังหวัด โดยในปีพ.ศ. 
2554    มีจังหวัดประสบภัยแล้ง 54 จังหวัดและในปี พ.ศ.2555 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน) มี
พื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งสิ้น 26 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่ประสบภัยแล้งมากจ านวน 1 จังหวัด คือ จังหวัด
อุทัยธานี พื้นที่ประสบภัยแล้งปานกลาง จ านวน 25 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน 
พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอนนครสวรรค์ ก าแพงเพชร และเพชรบูรณ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ได้แก่  
จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์    ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อ านาจเจริญ ขอนแก่น เลย 

http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=78
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หนองคาย มหาสารคาม และจังหวัดนครพนม ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ภาค
ตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ปราจีนบุรี และสระแก้ว ทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปี พ.ศ.2555 
มีภาวะที่ไม่รุนแรงและมีพื้นที่น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี  พ.ศ. 2554 เนื่องจากปริมาณน้ าในเขื่อนในปี 
พ.ศ. 2555 มีมากกว่า ปี พ.ศ. 2554 อยู่ประมาณร้อยละ 4 และมีภาวะฝนทิ้งช่วงไม่รุนแรงอย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาถึงความผันผวนของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้มีปริมาณฝนในประเทศไทยที่ไม่แน่นอน
ประกอบกับสัดส่วนพื้นที่กักเก็บน้ าต่อความต้องการใช้น้ าในภาคส่วนต่างๆ ยังคงไม่พอเพียงและระบบ
กระจายน้ าเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการใช้น้ าในด้านอุปโภคบริโภคภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมดังนั้นการจัดการปัญหาภัยแล้งซึ่งก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ าทั้งด้านน้ า
อุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตรมีความจ าเปน็ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทีเก่ียวข้องเขา้
มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและวางแผนบริหารจัดการต่อไปในอนาคต  (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555)  
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่เก่ียวข้องกับผลกระทบของภัยแล้ง โดย อดิสร (2550) อ้างในกรม
อุตุนิยมวิทยา (2554: 15) ได้ประเมินผลกระทบของสภาวะฝนในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือของปี 
2548 โดยวิธี GMINEของประเทศไทย พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้ของประเทศไทยสามารถสามารถ
ปลูกพืชได้โดยไม่มีผลกระทบต่อสภาวะแห้งแล้ง โดยมีสภาวะความแห้งแล้งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างแล้งถึงแล้ง
บางเดือน ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนนบซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสภาวะความแห้งแล้งคือทางตอนบนของ
ภาคเหนือและบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก   
ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของบริเวณที่กล่าวมานี้มีสภาวะความแห้งแล้งอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงความชื้นเกินความต้องการ  
 

7.2 กำรบริหำรจัดกำรภัยแล้ง 
 

  แผนบูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558  มีแนวทางด าเนิ นงานภายใต้ 4 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมพร้อมรับภัย การจัดการในสภาวะฉุกเฉิน และ
การจัดการหลังการเกิดภัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  - การป้องกันและลดผลกระทบ เน้นมาตรการในเรื่องระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์
สถานการณ์ภัยแล้ง ตลอดจนการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนทราบ โดยมีกรมอุตุนิยมวิทยา ส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานหลัก และมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์
เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานแจ้งเตือน และสื่อสารให้
ประชาชนรับทราบ  
  - การเตรียมพร้อมรับภัย เน้นมาตรการในเรื่องการเตรียมพร้อมส าหรับการจัดหาน้ าเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยเน้นความส าคัญเรื่องน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก โดยมีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล การประปา
ส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยทหาร เป็นหน่วยรับผิดชอบ 
รวมทั้งส านักงานต ารวจแห่งชาติ เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
กระทรวงสาธารณสุขดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงฤดูแล้ง 
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  - การจัดการในสภาวะฉุกเฉิน ด าเนินการโดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ระดับ 
แบ่งเป็นระดับภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด และระดับส่วนกลางให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนแผนการปฏิบัติการของ
จังหวัดในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้องขอ และกรณีที่หน่วยงานมีแผนการด าเนินการในพื้นที่จังหวัดให้
ประสานการด าเนินการกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการทับซ้อน และให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางประสานแผนการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงาน
เสนอคณะรัฐมนตรี  
  - การจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ เน้นการด าเนินการตามมาตรการในเรือ่งของการให้
ความช่วยเหลอืประชาชนในดา้นต่าง ๆ ให้เกิดความทั่วถึงมากที่สุด ทั้งในเรื่องเงินชดเชยตามระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้อง การจ้างแรงงาน การส่งเสริมอาชพีให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน จังหวดั อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ  
 

 นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแนวทางการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้ง โดยการ
จัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมการใช้น้ า คือ 1) จัดสรรน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 2) เพื่อรักษาระบบ
นิเวศในช่วงฤดูแล้ง 3) เพื่อการเกษตรกรรม โดยจัดสรรน้ าเพื่อส ารองไว้สนับสนุนการเพาะปลูกฤดูฝนและ
จัดสรรน้ าเพื่อการเพาะปลูกฤดูแล้ง และ 4) เพื่อการอุตสาหกรรม ทั้ งนี้ได้มีมาตรการงดส่งน้ าเพื่อการ
เพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าแม่กลอง รวมถึงอ่างเก็บน้ าที่มีการบริหารใจ
ลักษณะเชิงเดี่ยว ซึ่งมีการวางแผนปรับตัวและบรรเทาผลกระทบในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน มี
การส ารวจประเมินปริมาณน้ าต้นทุน วิเคราะห์สมดุลน้ า การมีส่วนร่วมในการปรับลดรอบการผลิต การ
รักษาสภาพการเจริญเติบโตของไม้ผล ลดความสูญเสียที่เกิดจากการใช้น้ า และการให้ความรู้การใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและมีคุณค่า โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ าในกิจกรรมการเกษตรของกลุ่มผู้ใช้น้ า  
 
8. กำรประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย 

 จากการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีโอกาสเส่ียงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (สุรินทร์, 2549) วิเคราะห์
จากวิธีของ Malezewski (1999) และ Eastman (1999) โดยการก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก (Ranking 
Weighting) ของแต่ละปัจจัย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้ 4 ปัจจัย ได้แก่ พื้นที่แล้งซ้ าซาก ข้อมูลดินปัญหา 
การชะล้างพังทลายของดิน และ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามล าดับความส าคัญ คือ ถ้าค่าถ่วงน้ าหนักมาก 
แสดงว่าปัจจัยมีความส าคัญและเก่ียวข้องกับการแปรสภาพเป็นทะเลทรายมาก ถ้าค่าถ่วงน้ าหนักน้อย 
แสดงว่าปัจจัยมีความส าคัญและเก่ียวข้องกับการแปรสภาพเป็นทะเลทรายน้อย  นอกจากนี้ ได้ก าหนด
คะแนนของประเภทข้อมูลของแต่ละปัจจัย โดยประเภทข้อมูลที่เป็นสาเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทรายมาก    จะให้คะแนนสูง และข้อมูลที่เป็นสาเหตุหรือเก่ียวข้องกับการแปรสภาพเป็น
ทะเลทรายน้อย จะให้คะแนนต่ า    ซึ่งปัจจัยและประเภทข้อมูลที่น ามาใช้โดยอาศัยหลักเกณฑ์การประเมิน
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน (GLASOD) และจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ร่วมกับข้อมูล
จริงในแต่ละพื้นที่  
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จากผลการศึกษาพื้นที่เสี่ยงการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศไทย ไม่มีพื้นที่เส่ียงในระดับสูง   
จะมีพื้นที่เสี่ยงในระดับปานกลาง น้อย น้อยมาก และไม่เส่ียง ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี
พื้นที่เสี่ยงในระดับปานกลางประมาณ 9 ล้านไร่ รองลงมาเป็นภาคเหนือ 3.83 ล้านไร่ ภาคกลาง 2.51 
ล้านไร่ และในภาคตะวันออก 1.24 ล้านไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 12 

 

ตำรำงท่ี 12 พื้นที่เสี่ยงต่อกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำยในประเทศไทย 
 

ภาค 
ระดับความเสี่ยงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก ไม่เสี่ยง รวม 
ล้านไร่ % ล้านไร่ % ล้านไร่ % ล้านไร่ % ล้านไร่ % 

เหนือ - 3.83 1.19 11.67 3.64 64.83 20.22 25.70 8.01 106.03 33.06 
กลาง - 2.51 0.78 3.34 1.07 20.53 6.40 16.97 5.29 43.45 13.55 
ตะวันออก - 1.24 0.39 3.76 1.17 11.84 3.69 4.65 1.45 21.49 6.70 
ต ะ วั น อ อ ก 
เฉียงเหนือ 

- 9.07 2.83 27.24 8.49 38.39 11.97 30.83 9.61 105.53 32.91 

ใต้ - - 0.00 3.92 1.22 30.77 9.59 9.51 2.96 44.20 13.78 
รวม - 16.65 5.19 50.03 15.60 116.36 51.87 87.66 27.33 320.70 100.00 

 

ที่มา: สุรินทร์ ไวยเจริญ (2549) 
 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขพื้นที่เส่ียงการแปรสภาพเป็นทะเลทราย  
 

พื้นที่เส่ียงการแปรสภาพเป็นทะเลทรายท าให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตร เช่น ผลผลิตลด พืชผล
เสียหาย หรือถึงขั้นไม่สามารถเพาะปลูกได้ เพื่อลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จึงต้องมีแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขพื้นที่เส่ียงการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ดังน้ี  

1) การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทราย โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น การแพร่กระจายของ
คราบเกลือ ดินทราย ความแห้งแล้งและการปลูกพืชไร่  

2) การอนุรักษ์พื้นที่ป่า โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ าล าธาร ควบคุมการเกิดไฟป่า การปลูกป่า
ทดแทน เนื่องจากป่าไม้ท าให้เกิดความชุ่มชื้น ความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาสมดุลของธรรมชาติ  

3) การอนุรักษ์ดินและน้ าทั้งในพื้นที่เกษตรและพื้นที่สูง เช่น การท าขั้นบันได การปลูกหญ้า
แฝก การปลูกพืชในแนวระดับ เป็นต้น เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน ชะลดความเร็วน้ าและเก็บน้ าไว้ใต้ดิน 

4) การปรับปรุงบ ารุงดิน ในพื้นที่ดินปัญหาต่าง ๆ เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทราย     
เป็นต้น  

5) การจัดท าระบบชลประทาน การสร้างอ่างเก็บน้ า เพื่อในการเกษตรและการอุปโภค
บริโภคเพื่อลดปัญหาความแห้งแล้ง แต่ต้องมีการบริหารจัดการน้ า มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

6) ส่งเสริมและมีมาตรการจูงใจ เพื่อให้เกษตรกรได้จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่ 
รวมถึงการจัดการดินที่เหมาะสม  
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9. ปัญหำ อุปสรรคของกำรจัดกำรที่ดินเสื่อมโทรมและภัยแล้งตำมกรอบกำรด ำเนินงำนตำม
อนุสัญญำและควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินกำร 

9.1 กลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ สถำบันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามพันธกิจของอนุสัญญา จึงได้ตั้งส านักงานผู้
ประสานงานอนุสัญญาฯ  (National Focal Point Office) ขึ้นในกรมพัฒนาที่ดิน  โดยมีอธิบดี เป็น 
National Focal Point ปัจจุบันส านักงานมีสถานะเป็นส่วนงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย สังกัด กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน 

เนื่องจากคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ที่ใช้เป็นกลไก
ก ากับการด าเนินงานตามอนุสัญญาฯ ที่มีอยู่เดิมตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๒๗๐/๒๕๕๓ ลง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้แทนจาก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคณะกรรมการ และรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ 
(อธิบดีมอบหมาย) เป็นเลขานุการคณะกรรมการนั้น ตามสายงานขึ้นกับคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายการด าเนินงานที่เน้นการ
ด าเนินงานด้านการเกษตรเป็นการเฉพาะ ท าให้ทั้งในระดับคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการ
แปรสภาพเป็นทะเลทรายและคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีกรรมการที่ยังไม่ครอบคลุมความต้องการในการด าเนินงานตามอนุสัญญาอยู่อีกมาก  
เนื่องจากขาดหน่วยงานต่างกระทรวงที่ส าคัญๆหลายหน่วยงาน และอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้
ประสานงานอนุสัญญาฯไม่ได้ท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว    

จากการศึกษาการจัดต้ังกลไกบริหารการด าเนินงานระดบัชาติของอนุสัญญา Rio อื่น ๆ ของ
ประเทศไทย จากการเปรียบเทียบกลไกลการบรหิารการด าเนินงานของอนุสัญญา Rio ได้แก่ อนุสัญญาว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พบวา่อนสุญัญาฯ 
ดังกล่าวมีการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับชาติในการก าหนดแนวทาง นโยบายและมาตรการ และแผนงาน
ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้  

- คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ จัดตั้งขึ้น
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ       
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  

- คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 

 

 การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการต่อตา้นการแปรสภาพเป็นทะเลทรายแห่งชาติจะท าให้มีกลไก
ในการก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ แผนงานและแนวทางการด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเส่ือมของที่ดิน และภัยแล้ง ตามกรอบของอนุสัญญาฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม  ผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศ เกิด
การบูรณาการการท างานระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลัง และผู้ทรงคณุวุฒิในด้าน
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กฎหมาย ดา้นส่ิงแวดล้อม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการ
ด าเนินงานภายใต้อนุสัญญา UNCCD ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                               รปูที่ 5 แนวคิดกำรพฒันำโครงสร้ำงกำรด ำเนนิงำนอนุสญัญำฯ 

9.2 เครื่องมือทำงนโยบำย 

 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดินโดยตรง มีบทบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าไปด าเนินการ
ป้องกันรักษาสภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและเกิดการชะล้างพังทลายของดินเพื่อให้เกิด
การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนก าหนดมาตรการห้ามกระท าการใด ๆ 
รวมถึงการท าให้ที่ดินเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด  ดังนั้น พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดินจึงเป็น
ทั้งเครื่องมือทางกฎหมายและเครื่องมือทางนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ดินและน้ า การก าหนด
บริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการปนเปื้อนของสารเคมีที่จะท าให้ดินเกิดความเส่ือมโทรม  
 อย่างไรก็ตาม ความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดินยังมีจ ากัด การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจสาระส าคัญของพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดินต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ให้ทุกฝ่ายเข้าใจกลไกต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการดูแลรักษาทรัพยากรดินและที่ดิน นอกจากนี้ ใน
สถานการณ์การขยายตัวของพื้นที่เมือง และอุตสาหกรรมท าให้พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการท าการเกษตร
ลดลงที่ดิน แนวคิดการปรับปรุงพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดินให้เป็นเครื่องมือช่วยลดการสูญเสียพื้นที่ทาง
การเกษตร หรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นสิ่งที่กรมพัฒนาที่ดิน ให้

 

คณะรัฐมนตรี 
 

คณะกรรมการชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปร
สภาพเป็นทะเลทราย 

 

นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 

รองนายกรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ รองประธาน
กรรมการ 

ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการและ
เลขานุการ 

กรมพัฒนาที่ดิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ความส าคัญ ดังนั้น การด าเนินงานภายใต้อนุสัญญาฯ จึงต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางกฎหมาย
ดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานอนุสัญญาฯ  
 

9.3 ระบบงบประมำณ 
 

 จากข้อมูล Thailand’s National Capacity Self-Assessment: UNCCD (2010) หรือ NCSA 
ระบุถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินการป้องกัน และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง 
ซึ่งได้ให้แนวทางในการหางบประมาณสนับสนุนประเภทเงินกู้ส าหรับการด าเนินงานด้านการต่อต้านการ
แปรสภาพเป็นทะเลทราย รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า และการปลูกป่า  
 นอกจากนี้  อนุสัญญา UNCCD มุ่งให้ประเทศภาคีสมาชิกพัฒนากรอบการบริหารจัดการ
งบประมาณแบบบูรณาการ (Integrated Investment Framework) เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
ระบบงบประมาณในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อม
โทรมของที่ดิน และภัยแล้ง ซึ่งจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการเงินระหว่าง
ประเทศ      ในการก าหนดกรอบการจัดสรรและบริหารงบประมาณในการด าเนินงาน นอกเหนือจากการ
ใช้งบประมาณภาครัฐเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวจ าเป็นต้องมีกระบวนการด าเนินง าน
อย่างชัดเจน มีกรอบการศึกษา เช่น การศึกษาการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ DLDD ในภาคส่วนต่าง ๆ 
ของประเทศไทย การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวัดผลประโยชน์ของโครงการ DLDD หรือการ
ขับเคลื่อนในเชิงนโยบายหรือหน่วยงานด้านงบประมาณเพื่อพัฒนากรอบการจัดสรรงบประมาณที่เก่ียวข้อง
กับ DLDD รวมถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่าง ๆ  
 

9.4 ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร 
 

 จากข้อเสนอแนะในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพตาม NCSA (2010) ระบุถึง
ความส าคัญในการพัฒนา 5 ด้าน ประกอบด้วย  
  1) การศึกษาและการสร้างตระหนักต่อสาธารณะ 
  2) การพัฒนากลไกความร่วมมือ 
  3) การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
  4) การพัฒนาข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ  
  5) การจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร  
 

 ทั้งนี้มีแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละด้านดังนี้  
1) การขับเคลื่อนให้ประเด็นความเสื่อมโทรมของที่ดินเป็นวาระระดับชาติ รวมถึงการ

จัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ และสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

2) การให้ความรู้ การฝึกอบรมในเรื่องการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความ
เส่ือมโทรมของที่ดิน ต่อผู้เก่ียวข้อง 

3) สร้างการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการมี ส่วนร่วมในการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการติดตามความเปลี่ยนแปลงสถานะของความ
เส่ือมโทรมของที่ดิน และปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่มีผลต่อความเสื่อมโทรมดังกล่าว 
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 10. แผนปฏิบัติการแห่งชาติ 

  10.1 วิสัยทัศน์ 

ทรัพยากรที่ดิน น ้า และภัยแล้ง มีการบรหิารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 

10.2 เป้าหมาย  

หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ต่างให้ความรว่มมือป้องกันต่อต้านความเส่ือมโทรมของ
ที่ดินและภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ     

10.3 วัตถุประสงค์ (Objectives) 
1.) สร้างการมสี่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมในการต่อต้าน

ความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานเก่ียวกับการสร้างความตระหนัก ความรู ้การพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการต่อต้านความเส่ือมโทรมของที่ดินและภัยแล้งของประเทศไทย 

3) พัฒนากลไกและเครื่องมอืสนับสนุนและความสามารถในการด้าเนินงานต่อต้านความเส่ือมโทรม
ของที่ดินและภัยแล้ง  

10.4 แผนการด าเนินงาน 

แผนงานที่ 1. สร้างความตระหนัก ความรู้  และแนวร่วมสนับสนุนการด าเนินการ 
 

กิจกรรมที่ 1 ผลิตเอกสาร และข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน น ้า ป่าไม้ 
และภัยแล้ง ได้แก่ เอกสารการอนุรักษ์ดินและน ้า การปรับปรุงบ้ารุงดิน การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
จัดท้าแผนที่และรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน และส้ารวจดิน  เอกสารเทคโนโลยีชีวภาพ และเกษตรอินทรีย์  
เอกสารการปลูกป่า ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เอกสารการอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เอกสารการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  เอกสารความรู้ด้านเก่ียวกับภัยแล้ง เอกสารสถานการณ์น ้า   
ภัยแล้งและการจัดการ  

 

กิจกรรมที่ 2 จัดท้าหลักสูตรการศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียน นักศึกษาใน
ด้านการต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง โดยหน่วยงานด้านการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
จากองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยของหน่วยงานเอง หรือใช้ประโยชน์จากผลผลิตของกิจกรรมที่ 1 มาพัฒนา
หลักสตูรการศึกษาดังกล่าว 

 

กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์ด้านการต่อต้านความเส่ือมโทรมของที่ดิน น ้า ป่าไม้ และภัยแล้ง
ผ่านสื่อกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการ การรณรงค์ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร แผ่นพับ และสื่อมวลชน       
เช่น การประชาสัมพันธ์ทางวารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  
 

กิจกรรมที่ 4 จัดการประชุมเสวนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความส้าเร็จในการจัดการ  
ดิน น ้า ป่าไม้ ทุกวันที่ 17 มิถุนายน ของทุกปี การจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทรายเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั งภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคประชา
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สังคม สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแต่ละปีส้านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการ     
แปรสภาพเป็นทะเลทรายจะก้าหนดหัวข้อหรือประเด็นส้าคัญเป็นแนวทางในการจัดการรณรงค์ในแต่ละ
ประเทศ ท้าให้ผู้เข้าร่วมการรณรงค์ได้รับทราบแนวคิด หรือการพัฒนาการด้าเนินงานของอนุสัญญาฯ 

 

กิจกรรมที่  5 จัดกิจกรรมการการประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการจัดการที่ดิน
น ้า ป่าไม้ อย่างยั่งยืน การประกวดบทความ วาดภาพ สารคดี หนังสั น สุนทรพจน์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
ระดับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ด้านการต่อตา้นความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง) 

 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดินและ
การบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง รวมทั งจัดท้าฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลหน่วยงาน จ้านวนเรื่อง 
กลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ด้านการต่อต้านความเส่ือมโทรมของที่ดินและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง  

 

แผนงานที่ 2 สร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง 

  กิจกรรมที่ 7 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ภาคประชาสังคม
และเอกชนในด้านการต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนา            
การด้าเนินงานให้ครอบคลุมในมิติความเชี่ยวชาญที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับ
สถาบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STI) และองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) ในการด้าเนินงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

กิจกรรมที่ 8 จัดการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ดินและน ้าให้กับบุคลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม เกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมถึงการฝึกอบรม
วิทยากร (Training for trainers) เพื่อให้ความรู้ถึงความส้าคัญของทรัพยากรดิน การอนุรักษ์ดินและน ้า การ
ปรับปรุงบ้ารุงดิน   และสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง  
ซึ่งการจัดเวทีให้ความรู้ดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญต่อการพัฒนาความสนใจ ความตระหนักถึง
ความส้าคัญของทรัพยากรดินของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่ งไม่จ้ากัดเฉพาะในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เกษตรกร หรือหมอดินเท่านั น ซึ่งเครือข่ายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและ
สนับสนุนการด้าเนินงานด้านการต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้งในด้านอื่นๆ เช่น              
การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยตี่อไป 

 

กิจกรรมที่ 9 สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินในระดับ
ท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน และเพิ่มขีดความสามารถของหมอดินอาสาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจให้เท่าทันสถานการณ์โลก ที่มีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวตลอดเวลา สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ดินและสามารถให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ ปรึกษาปัญหา
เก่ียวกับที่ดินในพื นที่/ชุมชนของตนเองได้ 

 

กิจกรรมที่ 10 การสร้างการมีส่วนร่วม/สร้างเครือข่ายในการจัดการป่าไม้ และแก้ปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน เป็นการส่งเสริมให้ชุมชน เยาวชน ผู้น้าเยาวชน องค์กรและเครือข่ายในพื นที่ตระหนักถึง
ความส้าคัญของทรัพยากรป่าไม้และร่วมมือในการป้องกัน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมทั งการแก้ปัญหาไฟป่า
และหมอกควันอย่างมีส่วนร่วม 
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กิจกรรมที่ 11 ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน เป็นกิจกรรมพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนเพื่อสร้าง
เครือข่ายเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั งด้านที่ดิน  

 

 แผนงานที่ 3 พัฒนาข้อมูลและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการต่อต้านความเสื่อม
โทรมของที่ดิน และภัยแล้ง  

  กิจกรรมที่ 12 ประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินและพื นที่เสี่ยงต่อการแปรสภาพเป็น
ทะเลทรายมุ่งใช้หลักการสหวิทยาการเพื่อการศึกษาครอบคลุมทั งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อมของกระบวนการความเส่ือมโทรมของที่ดิน และการแปรสภาพเป็นทะเลทราย  ท้าให้ทราบแรงขับ 
(Drivers) หรือแรงกดดัน (pressure) ที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในการใช้ที่ดิน การหามาตรการในการ
ป้องกัน ลดผลกระทบ และฟื้นฟูปัญหาความเส่ือมโทรมของที่ดิน รวมทั งการใช้เครื่องมือ หรือ model ในการ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงของที่ดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาข้อมูลพื น ฐาน (Baseline) และการ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  
  ทั งนี  ผลจากการประเมินจะเป็นข้อมูลส้าคัญที่จะถ่ายทอดไปหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทั งหน่วยงานที่มีบทบาทส้าคัญในการก้าหนดนโยบายของประเทศเพื่อให้เกิดการสนับสนุนมาตรการการ
ป้องกัน ลดผลกระทบ และฟื้นฟูปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดินทั งระบบ 
 

  กิจกรรมที่ 13 ติดตามความเสื่อมโทรมของที่ดิน ป่าไม้ และพื นที่เส่ียงต่อการแปรสภาพเป็น
ทะเลทรายและภัยแล้ง  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับด้านดิน น ้า ป่าไม้ สถาบันทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์กรภาคประชาสังคม พัฒนาข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรดิน น ้า ป่าไม้ 
รวมทั งเครื่องมือ หรือ Model ที่ส้าคัญในการระบุสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท้ารายงาน
แห่งชาติของอนุสัญญาฯ  
 

  กิจกรรมที่ 14 ประเมินมาตรการ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนเพื่อหา
วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน
โดยเฉพาะการประเมินในระดับพื นที่ และน้ามาจัดท้าฐานข้อมูลและระบบช่วยในการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน น ้า ป่าไม้อย่างยั่งยืน  
 

  กิจกรรมที่ 15 ส้ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงพื นที่ป่าไม้  
ท้าการส้ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้  โดยน้าเทคโนโลยีด้าน Remote Sensing หรือการส้ารวจ
ระยะไกลโดยการน้าภาพถ่ายดาวเทียมในแต่ละช่วงเวลามาท้าการวิเคราะห์จ้าท้าให้ทราบถึงต้าแหน่งการ
เปลี่ยนแปลงพื นที่ป่าไม้ได้รวดเร็ว รวมทั งมีข้อมูลสารสนเทศส้าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื นที่และเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดการทรัพยากรป่าไม้  
 

กิจกรรมที่ 16 พัฒนาระบบการส้ารวจดิน ส้ารวจการใช้ทีด่ินและการวางแผนการใช้ที่ดินให้
มีข้อมูลที่ทันสมัย พัฒนาระบบให้สามารถเชือ่มโยงกับระบบทีป่ระเทศในอาเซียนสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน รวมถงึการพัฒนาการเข้าถึงขอ้มูลของผู้ใช้ให้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ น  
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แผนงานที่ 4 สร้างความยั่งยืนในการใช้ทรพัยากรดนิ น  า ป่าไม้ และการบรรเทาผลกระทบจากภัย
แล้งอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

  กิจกรรมที่ 17 ด้าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน ้าอย่างยั่งยืนมีแนวทาง
ด้าเนินการเกี่ยวข้องดังนี   

(1) จัดท้าเขตการใช้ที่ดิน  
(2) ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน  
(3) วิจัยดิน ปุ๋ย เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต  
(4) พัฒนาหมอดินอาสา ยุวหมอดิน ยุวชลกร  
(5)  สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่  
(6) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  
(7) คลินิกเกษตรเคล่ือนที่  
(8) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
(9) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  
(10)  จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าเกษตรในพื นที่สูง 
(11) ปรับปรุงดินเปรี ยว ดินเค็ม ดินกรด  
(12) พัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้า  
(13) ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี  
(14) ก่อสร้างแหล่งน ้าชุมชน แหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
(15) การน้าของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ไปใช้ประโยชน์ในพื นที่เกษตรกรรม การแก้ปัญหาน ้า

เสียจากฟาร์มสุกร 
 (16) การพัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทาน และปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ    

กักเก็บน ้า 
(17) ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน ้าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย   
(18) บริหารจัดการองค์กรลุ่มน ้า 25 ลุ่มน ้า การอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน ้า/พื นที่ชุ่มน ้า เส้นทาง

น ้าสาขา และพัฒนาระบบโครงข่ายผันน ้า 
(19) ก้าหนดชั นคุณภาพลุ่มน ้า 
(20) การพัฒนาทรัพยากรดินและน ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดโลกร้อน 
 

กิจกรรมที่  18 ด้าเนินงานการเตือนภัยและจัดการภัยแล้ง การประเมินพื นที่ เสี่ยงภัย        
การเตือนภัยทางธรรมชาติและภัยแล้ง การบริหารจัดการน ้าในช่วงฤดูแล้ง การบริหารจัดการภัยแล้งตามแผน
บูรณาการบริหารจัดการภัยแล้งในแต่ละปี รวมถึงการท้าระบบเตือนภัยและเตรียมความพร้อมป้องกันภัยและ
การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการและงบประมาณรองรับแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 

  กิจกรรมที่ 19 ด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวมี
แนวทางด้าเนินการเกี่ยวข้องดังนี   

(1) ฟื้นฟูป่าต้นน ้าในพื นที่วิกฤต  
(2) ปลูกป่าฟื้นฟูป่าต้นน ้า/ การฟื้นฟูป่าไม้   
(3) ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ  
(4) การจัดการที่ดินป่าไม้ 
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(5) วิจัยส่งเสริมงานป่าไม้ ท้าฐานข้อมูลป่าไม้  
(6) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(7) อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
(8) แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
(9) การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื นที่ป่า และเตือนภัยพิบัติในพื นที่อนุรักษ์ 
(10) ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
(11) การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดโลกร้อน 

 

แผนงานที่ 5 พฒันากลไกและเครื่องมือสนบัสนนุ และความสามารถในการด าเนินงานต่อต้านความ
เสื่อมโทรมของทีด่นิ และภัยแล้ง  

กิจกรรมที่ 20  จัดตั งคณะกรรมการระดับชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะท้างานอนุสัญญา
ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย จากการเปลี่ยนแปลงการด้าเนินงานอนุสัญญาฯ ที่จะต้องมีผู้
มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานเพื่อต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภัยแล้ง และสร้าง
ความยั่งยืนของทรัพยากรดิน น ้า ป่าไม้ การจัดตั งคณะกรรมการชาติของอนุสัญญาฯ จะเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด้าเนินงานดังนี   

1) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั งภายในและต่างประเทศในการ
ด้าเนินงานตามอนุสัญญาฯ  

2) การเตรียมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปร
สภาพเป็นทะเลทราย การประชุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมติดตามการด้าเนินงานของ
อนุสัญญาฯ และการประชุมอื่น ๆ ภายใต้อนุสัญญาฯ  

3) จัดท้านโยบาย มาตรการ  และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการด้าเนินงานของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปปฏิบัติ 
  4) ก้ากับการด้าเนินงานการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ให้เป็นไปตามพันธกรณี
อนุสัญญาฯ   

 5) แต่งตั งคณะอนุกรรมการ/คณะท้างานในการด้าเนินงานด้านการต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย การฟื้นฟูความเสื่อมโทรม การจัดการและอนุรักษ์ดิน น ้า ป่าไม้ และภัยแล้งตามความเหมาะสม 

 

กิจกรรมที่ 21 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านความ
เสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง ให้มีทักษะ ความรู้ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ เช่น ด้านการพัฒนา
ที่ดิน การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า การอนุรักษ์ป่าไม้ การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย รวมทั งทักษะ
การวิจัย การประเมินสถานการณ์ด้วยเครื่องมือ หรือแบบจ้าลองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

กิจกรรมที่ 22 บูรณาการการด้าเนินการตามอนุสัญญาระหวา่งอนุสัญญาริโอ พัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการท้างานระหว่างกัน และการพัฒนาโครงการด้านการต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภยัแล้งที่
ส่งผลประโยชน์ต่ออนุสัญญาริโออื่น ๆ เช่นช่วยลดผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ หรือเพิ่ม
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
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กิจกรรมที่ 23  ศึกษาระบบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านความเส่ือมโทรมของที่ดิน 
และภัยแล้ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้งบประมาณโครงการภาครัฐในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
ต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง ซึ่งจะท้าให้ทราบสัดส่วนงบประมาณในโครงการด้านดิน น ้า 
และป่าไม้ เพื่อเป็นพื นฐานในการพัฒนาระบบงบประมาณ และเสนอมาตรการการวิเคราะห์โครงการที่ช่วย
สะท้อนประโยชน์ของโครงการในเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณที่
เก่ียวข้องกับการต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพ  

 

กิจกรรมที่ 24 ด้าเนินโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) 
และการพัฒนาความร่วมมือด้านการต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้งกับต่างประเทศ  การที่
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกได้จัดสรรงบประมาณส้าหรับการด้าเนินโครงการด้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน โดยมี
ส้านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน
ประสานงานหลักของ GEF จะท้าให้เกิดการท้างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานปฏิบัติกับองค์กรระหว่างประเทศ
ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น FAO  UNDP  และ UNEP เป็นต้น ท้าให้เกิด
การพัฒนากลไก และเครื่องมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นโยบาย  การพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานอย่างเป็นระบบซึ่งช่วยสนับสนุนการต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง นอกจากนี      
การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่จะช่วย
ยกระดับการด้าเนินงานของอนุสัญญาฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 13   กิจกรรม หน่วยงานด าเนินงาน ผลผลติ และงบประมาณ 

แผนงานที่ 1. สร้างความตระหนัก ความรู้  และแนวร่วมสนับสนุนการด าเนินการ 

กิจกรรม หน่วยงานด าเนินงาน 
ปทีีด่ าเนนิการ 

ผลผลติ 
ประมาณ

การงบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ปทีี1่ ปทีี่2 ปทีี3่ ปทีี4่ 

1 . ผลิตเอกสาร และข้อมูลความรู้ 
เกี่ยวกับการต่อต้านความเสื่อมโทรม
ของที่ดิน น ้า ป่าไม้ และภัยแล้ง 

กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน         
กรมปศุสัตว์ สา้นักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม กรมอุตุนิยมวิทยา           
กรมทรัพยากรน ้า กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาตฯิ กรมป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย กรมประชาสัมพันธ์          
สภาเกษตรกรแห่งชาติ มูลนธิิชัยพัฒนา 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

x x x x เอกสารและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการ
ต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัย
แล้ง 
  
 
 
 
 

 

2. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียน 
นักศึกษาในด้านการต่อต้านความ
เสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง 

ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบัน
เทคโนโลยีปทมุวัน  

x x x x - หลักสูตรการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาด้านต่อต้านความ
เสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง 
- หลักสูตรการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาด้านการเกษตรตาม
แนวพระราชด้าริ 
- ชุดองค์ความรู้/ชุดหลักสูตรวิชาด้าน 
 
 

9.5 
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กิจกรรม หน่วยงานด าเนินงาน 
ปทีีด่ าเนนิการ 

ผลผลติ 
ประมาณ

การงบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ปทีี1่ ปทีี่2 ปทีี3่ ปทีี4่ 

      การท้าเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ชุดองค์ความรู้/ชุดหลักสูตรวิชาด้าน
การจัดการดิน การจัดการธาตุอาหาร
พืช 
- ชุดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การจัดการภัยพิบัติใน
ประเทศอาเซียน 
- ชุดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

 

3. ประชาสัมพันธ์ด้านการต่อต้าน
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน น ้า ป่า
ไม้ และภัยแล้ง 

กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์ 
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรม
อุตุนิยมวิทยา  กรมทรัพยากรน ้า กรมป่าไม้      
กรมอุทยานแห่งชาตฯิ กรมป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย กรมประชาสัมพันธ์ สภาเกษตรกร
แห่งชาติ มูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

x x x x สื่อความรู้ ข่าวสาร ส้าหรับ
ประชาสัมพันธ์ด้านการต่อต้านความ
เสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง 

 

4 . จั ดการรณ รงค์ ส ร้ างความ
ตระหนักเนื่องในวันต่อต้านการ
แปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก 
( World Day to Combat 
Desertification) 

กรมพัฒนาที่ดิน  x x x x บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
องค์กรภาคประชาสังคม เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ในวันต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทรายโลก 

0.48 
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กิจกรรม หน่วยงานด าเนินงาน 
ปทีีด่ าเนนิการ 

ผลผลติ 
ประมาณ

การงบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ปทีี1่ ปทีี่2 ปทีี3่ ปทีี4่ 

5. สร้างการมีส่วนร่วมในระดับ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป รวมทั งการประกวด
ก า รป ฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ  (best 
practices) ด้ านการต่อต้ านความ
เสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง 

กรมพัฒนาที่ดิน x x x x เครือข่ายหน่วยงานประชาสัมพันธ์เรื่องการ
ต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดินและการ
บรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง 

0.9 

6. พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เรื่องการต่อต้านความเสื่อมโทรม
ข อ ง ที่ ดิ น แ ล ะ ก า ร บ ร ร เท า
ผลกระทบจากภัยแล้ง 

กรมพัฒนาที่ดิน x x x x เครือข่ายหน่วยงานประชาสัมพันธ์เรื่อง
การต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน
และการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง 

- 
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แผนงานที่ 2   สร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง 

กิจกรรม หน่วยงานด าเนินงาน 
ปทีีด่ าเนนิการ 

ผลผลติ 
ประมาณ

การงบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ปทีี1่ ปทีี่2 ปทีี3่ ปทีี4่ 

7 . สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานเช่ียวชาญทาง
วิทยาศาสตร์ ภาคประชาสังคม
และเอกชน 

กรมพัฒนาที่ดิน  x x x x โครงการความร่วมมือ/การประเมิน/
การศึกษาร่วมกับหน่วยงานเชี่ยวชาญ
ทางวิทยาศาสตร์ ภาคประชาสังคม
และเอกชน 
 

 

8. ฝึกอบรมบคุลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรภาคประชาสังคม เกษตรกร
และประชาชนทั่วไป รวมถึง
ฝึกอบรมวิทยากร (Training for 
trainers) ในหลักสูตรด้านการ
อนุรักษ์ดินและน ้า 

กรมพัฒนาที่ดิน x x x x บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
องค์กรภาคประชาสังคม เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ใน
การต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
และภัยแล้ง  
 

0.45 

9. จัดท้าและดา้เนินโครงการ
พัฒนาหมอดินอาสา 

กรมพัฒนาที่ดิน  
 
 
 
 
 
 
 

x x x x เกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นหมอดินอาสา 460 
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กิจกรรม หน่วยงานด าเนินงาน 
ปทีีด่ าเนนิการ 

ผลผลติ 
ประมาณ

การงบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ปทีี1่ ปทีี่2 ปทีี3่ ปทีี4่ 

10. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วม/สร้าง
เครือข่ายในการจัดการป่าไม้ และ
แก้ปัญหาไฟปา่และหมอกควนั  

กรมอุทยานแห่งชาติฯ  
กรมป่าไม ้

x x x x จ้านวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ
อนุรกัษ์ทรัพยากรป่าไม้  
เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้  
ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมการ
จัดการป่าชุมชน  
องค์กรและเครือข่ายร่วมในกิจกรรม
พัฒนาป่าไม้ในพื นที 
 

 

11. ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบัน
เทคโนโลยีปทมุวัน  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

x    กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ส้าหรับ
เยาวชน  

1.49 
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แผนงานที่ 3 พฒันาข้อมูลและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการต่อตา้นความเสื่อมโทรมของทีด่นิ และภัยแล้ง 

กิจกรรม หน่วยงานด าเนินงาน 
ปทีีด่ าเนนิการ 

ผลผลติ 
ประมาณ

การงบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ปทีี1่ ปทีี่2 ปทีี3่ ปทีี4่ 

12 . ศึกษาประเมินความเสื่อม
โทรมของที่ดิน  ป่าไม้ และพื นที่
เสี่ยงต่อการแปรสภาพเป็น
ทะเลทรายและภัยแล้ง (Global 
project) 

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหน่วยงาน       
ภาคีต่าง ๆ 

x x   ผลการประเมนิความเสื่อมโทรมของ
ที่ดินและพื นทีเ่สี่ยงต่อการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย 

งบประมาณ FAO 
จ้านวน 20 

13. ติดตามความเสื่อมโทรมของ
ที่ดิน ป่าไม้ และพื นที่เสี่ยงต่อการ
แปรสภาพเป็นทะเลทรายและ    
ภัยแล้ง (Global project) 

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหน่วยงานภาคี  
ต่าง ๆ  
 

 x x  Baseline และตัวชี วัดความ
เปลี่ยนแปลงความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
ป่าไม้ และพื นที่เสี่ยงต่อการแปรสภาพ
เป็นทะเลทรายและภัยแล้ง  

งบประมาณ FAO 
จ้านวน 1.34 

14.พัฒนาฐานข้อมูล และระบบ
ช่วยการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน น ้า ป่าไม้
อย่างยั่งยืน (Global project)  

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหน่วยงาน       
ภาคีต่าง ๆ  

  x x ฐานข้อมูลและระบบช่วยการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น ้า 
ป่าไม้อย่างยั่งยืน 

 งบประมาณ 
FAO จ้านวน 

6.71 

15. ส้ารวจและวิเคราะห์
ทรัพยากรป่าไม ้และ ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพื นที่ป่า 

กรมป่าไม ้
กรมอุทยานแห่งชาติฯ 

x x x x แผนที่ป่าไม้ไดร้ับการปรับปรุง 
ให้มีข้อมูลที่เปน็ปัจจุบัน 

235.39 

16. พัฒนาระบบการส้ารวจดิน 
ส้ารวจการใช้ทีด่ินและการวาง
แผนการใช้ที่ดนิ 

กรมพัฒนาที่ดิน  x x x x ข้อมูลการส้ารวจดิน การส้ารวจการใช้ที่ดิน
และการวางแผนการใช้ที่ดินได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์และ
พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 

33.96 
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แผนงานที่ 4 สร้างความยั่งยืนในการใช้ทรพัยากรดนิ น  า ป่าไม้ และการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งอย่างมปีระสทิธิภาพ 

กิจกรรม หน่วยงานด าเนินงาน 
ปทีีด่ าเนนิการ 

ผลผลติ 
ประมาณ

การงบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ปทีี1่ ปทีี่2 ปทีี3่ ปทีี4่ 

17.ด้าเนินงานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินและน ้าอย่างยั่งยืน 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมชลประทาน 
กรมปศุสัตว ์
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมทรัพยากรน ้า 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มูลนิธิชัยพัฒนา  
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 

x x x x - พื นที่เกษตรกรรมได้รับการป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน 
- พื นที่เกษตรกรรมได้รบัการฟ้ืนฟูและ
ปรับปรุงดิน 
- แหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
แหล่งน ้าชุมชน และแหล่งน ้าเพ่ือการ
อนุรักษ์ดินและน ้า 
- พื นที่ชลประทานเพ่ิมขึ นและปริมาณ
น ้ากักเก็บเพ่ิมขึ น  
- แหล่งน ้าที่ได้รับการฟ้ืนฟูบูรณะเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย 
-องค์กรลุ่มน ้าไดร้ับการบริหารจัดการ 
และแหล่งน ้า พื นที่ชุ่มน ้าได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟ ู
- เกษตรกรมรีายได้เหนือความยากจน 
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กิจกรรม หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
ปทีีด่ าเนนิการ 

ผลผลติ 
ประมาณ

การงบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ปทีี1่ ปทีี่2 ปทีี3่ ปทีี4่ 

18.ด้าเนินงานการเตือนภัยและ
จัดการภยัแล้ง 

กรมพัฒนาที่ดิน  
กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน ้า 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

x x x x - ข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยและการเตือนภัย
ธรรมชาติและภัยแล้ง 
- แผนแม่บทปอ้งกันและบรรเทาภัย
แล้ง 
- ระบบประเมนิความเสี่ยงภัยแล้ง  

 

19.ด้าเนินงานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้อยา่งยั่งยืน 

กรมป่าไม ้
กรมอุทยานแห่งชาติฯ  
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
 
 

x x x x - พื นที่ป่าอนุรกัษ์ได้รับการบริหาร
จัดการ   
- พื นที่ป่าไม้ไดร้ับการบริหารจัดการ  
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แผนงานที่ 5 พฒันากลไกและเครื่องมือสนบัสนนุ และความสามารถในการด าเนินงานต่อต้านความเสื่อมโทรมของทีด่นิ และภัยแล้ง 

กิจกรรม หน่วยงานด าเนินงาน 
ปทีีด่ าเนนิการ 

ผลผลติ 
ประมาณ

การงบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ปทีี1่ ปทีี่2 ปทีี3่ ปทีี4่ 

20.จัดตั งคณะกรรมการระดับชาติ 
คณะอนุกรรมการและคณะท้างาน
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการ
แปรสภาพเป็นทะเลทราย 

กรมพัฒนาที่ดิน 
 

x x   คณะกรรมการระดับชาติ 
คณะอนุกรรมการและคณะท้างานของ
อนุสัญญาฯ 

 

21.พัฒนาหน่วยงานและศักยภาพ
ของบุคลากรในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านความเสื่อม
โทรมของที่ดิน และภัยแล้ง 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมชลประทาน 
กรมปศุสัตว ์
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมทรัพยากรน ้า 
กรมป่าไม ้
กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
มูลนิธิชัยพัฒนา 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

x x x x บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ
พัฒนา 

 

22. บูรณาการการด้าเนินการตาม
อนุสัญญาระหว่างอนุสัญญาริโอ 

กรมพัฒนาทีด่ิน 
ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

x x x x แผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการ
ระหว่างอนุสัญญาริโอ 

- 
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กิจกรรม หน่วยงานด าเนินงาน 

ปทีีด่ าเนนิการ 

ผลผลติ 

ประมาณ
การงบประมาณ  

(ล้านบาท) 
 

ปทีี1่ ปทีี่2 ปทีี3่ ปทีี4่ 

23.ศึกษาเพ่ือจัดท้าระบบ
งบประมาณและการลงทุนเพ่ือการ
ต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
และภัยแล้งอยา่งบูรณาการ 

กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับหน่วยงานภาคี  x   ผลการศึกษาดา้นระบบงบประมาณ
และการลงทุนเพื่อการต่อต้านความ
เสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้งอย่าง
บูรณาการ 

0.5 

24. ร่วมมือด้าเนินโครงการกับ
สถาบันและกองทุนระหว่าง
ประเทศเพ่ือการต่อต้านความเสื่อม
โทรมของที่ดินและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยแล้ง 

กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับหน่วยงานภาคี x x x x โครงการความร่วมมือร่วมกับสถาบัน
และกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการ
ต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดินและ
บรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง 

- 
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11. การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

11.1 การก าหนดตัวชี วดัความก้าวหน้าและความส าเร็จของการด าเนินงาน 

  ตารางที่ 14 ตัวชี วดัการด าเนนิงาน 

กิจกรรม ตัวชี วัด 
1. ผลิตเอกสาร และข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการ
ต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน  น ้า ป่าไม้ และ
ภัยแล้ง 

เอกสาร และข้อมูลที่ผลิตขึ นมีความครอบคลุมในประเด็นด้านดิน น ้า  
ป่าไม้ ภัยแล้ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอุตุนิยมวิทยาที่
ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี   
1. การจัดการดิน การอนุรักษ์ดินและน ้า 
2. การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื นที่อุทยานแห่งชาติ  
3. พื นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน  
4. ความรู้ด้านสาธารณภัย/อุบัติภัย  
5. การป้องกันสาธารณภัย  
6. การติดตาม ป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง 
7. อุตุนิยมวิทยากับการเกษตร 

2. จัดท้าหลักสูตรการศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนกับนักเรียน นักศึกษาในด้านการต่อต้านความ
เสื่อมโทรมของที่ดิน และ ภัยแล้ง 

- มีหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่อต้านความเสื่อมโทรม
ของที่ดิน และภัยแล้งจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมลคล มหาวิทยาลัยราชภัฏและวิทยาลัยในก้ากับมหาวิทยาลัย  
- ชุดองค์ความรู้ในเรื่องต่อไปนี   
   (1) การท้าเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (2) การจัดการดิน การจัดการธาตุอาหารพืช 
   (3) การจัดการภัยพิบัติในอาเซียน  
   (4) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

3. ประชาสัมพันธ์ด้านการต่อต้านความเสื่อมโทรม
ของที่ดิน น ้า ป่าไม้ และภัยแล้ง 

สื่อในการประชาสัมพันธ์เอกสาร และข้อมูลมีความหลากหลาย
ครอบคลุมช่องทางต่อไปนี   
   (1) สื่อสิ่งพิมพ์  
   (2) สื่อกิจกรรม  
   (3) สื่อสารมวลชน 
   (4) สื่อสารสนเทศ  

4. จัดการรณรงค์สร้างความตระหนักเนื่องในวัน
ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก (World 
Day to Combat Desertification) 

รายงานผลการจัดรณรงค์ในวันต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายไม่
น้อยกว่า 100 คน/ปี 
 

5. สร้างการมีส่วนร่วมในระดับเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั งการประกวด
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ด้านการต่อตา้น
ความเสือ่มโทรมของที่ดินและภัยแลง้  

รายงานผลการประกวดแข่งขัน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผู้รับรางวัล 

 

6. พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้าน
ความเสื่อมโทรมของที่ดินและการบรรเทา
ผลกระทบจากภัยแล้ง 
 
 

รายชื่อและจ้านวนสมาชิกเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการ
ต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง 
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กิจกรรม ตัวชี วัด 
7. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเชี่ยวชาญทาง
วิทยาศาสตร์ ภาคประชาสังคมและเอกชน 

รายชื่อและจ้านวนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
องค์กรภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในการด้าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกับอนุสัญญา  

8.ฝึกอบรมบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงฝึกอบรมวิทยากร (Training 
for trainers) ในหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ดิน    
และน ้า 

จ้านวนรายชื่อบุคลากรและหน่วยงานองค์กรที่ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อย
กว่า 100 คน/ปี 
 

9. จัดท้าและด้าเนินโครงการพัฒนาหมอดินอาสา รายชื่อหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน และโครงการพัฒนา 
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม/สร้างเครือข่ายในการ
จัดการป่าไม้และแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 100 หมู่บ้าน  
- เยาวชนมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ป่าไม้ ไม่น้อยกว่า 8,000 คน  
- ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 400 หมู่บ้าน 
- องค์กรและเครือข่ายร่วมในกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ในพื นที่ 120 แห่ง  

11. ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน  จ้านวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 คน  
12. ศึกษาประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดิน  ป่าไม้ 
และพื นที่เสี่ยงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและ
ภัยแล้ง 

รายงานการประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินและพื นที่เสี่ยงต่อการแปร
สภาพเป็นทะเลทราย 

13. ติดตามความเสื่อมโทรมของที่ดิน ป่าไม้ และ
พื นที่เสี่ยงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและ   
ภัยแล้ง  

ระบบการติดตามความเสื่อมโทรมของที่ดิน ป่าไม้และพื นที่เสี่ยงต่อการ
แปรสภาพเป็นทะเลทรายและภัยแล้ง และ ช่องทางในการให้ผู้ใช้เข้าถึง
และใช้ประโยชน์ 

14. พัฒนาฐานข้อมูล และระบบช่วยการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น ้า ป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน 

ระบบการส้ารวจดิน ส้ารวจการใช้ที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน
ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง
ข้อมูล 

15. ส้ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ และ    
ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื นที่ป่า 

แผนที่ป่าไม้ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
มีข้อมูลสารสนเทศในพื นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ 

16, พัฒนาระบบการส้ารวจดิน ส้ารวจการใช้ที่ดิน
และการวางแผนการใช้ที่ดิน 

ระบบการส้ารวจดิน ส้ารวจการใช้ที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน
ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง
ข้อมูล  

17. ด้าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรดินและ
น ้าอย่างยั่งยืน 

- พื นที่เกษตรกรรมได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ไม่น้อย
กว่า 10 ล้านไร่  
- พื นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน ไม่น้อยกว่า 8 ล้านไร่ 
- แหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน แหล่งน ้าชุมชน และแหล่งน ้าเพื่อ
การอนุรักษ์ดินและน ้า ไม่น้อยกว่า 50,000 บ่อ 
- พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 800,000 ไร่และปริมาณน ้ากักเก็บเพิ่มขึ น 
200 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ฟื้นฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ 3,032 แห่ง  
ปี 2558 จ้านวน 1,131 แห่ง 

 ปี 2559 จ้านวน 599 แห่ง 
ปี 2560-2561 จ้านวน 13,02 แห่ง  
- มีองค์กร/กฎหมาย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระดับชาติ 
และระดับลุ่มน ้า 
- การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศทั งในภาวะปกติและภาวะ 
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กิจกรรม ตัวชี วัด 
 วิกฤติ อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วน 
- เกษตรกรไม่น้อยกว่า 100,000 รายมีรายได้เหนือเส้นความยากจน 

18. ด้าเนินงานการเตือนภัยและจัดการภัยแล้ง  รายงานพื นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และภัยแล้ง 
แผนการบริหารจัดการน ้าในช่วงฤดูแล้ง 
ระบบประเมินความเสี่ยงภัยแล้ง  
แผนปฏิบัติการและงบประมาณรองรับแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัย
แล้ง  

19.ด้าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
อย่างยั่งยืน 

พื นที่ป่าอนุรกัษ์ได้รับการบริหารจัดการ 73 ล้านไร่ 
พื นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 78.2 ล้านไร่  

20. จัดตั งคณะกรรมการระดับชาติ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท้างานอนุสัญญาว่าด้วย
การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

รายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท้างานระดับชาติ
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและผลการ
ปฏิบัติงาน 

21. พัฒนาหน่วยงานและศักยภาพของบุคลากรใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านความเสื่อม
โทรมของที่ดิน และภัยแล้ง 
 

รายชื่อบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ้านวน
ไม่น้อยกว่า 100 คน/หน่วยงาน/ปี 

22. บูรณาการการด้าเนินการตามอนุสัญญา
ระหว่างอนุสัญญาริโอ 

จ้านวนโครงการและผลการด้าเนินงานที่ได้ผลผลติร่วมของ 2 และ/หรือ 
3 อนุสัญญาริโอ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

23. การศึกษาระบบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง 
 

รายงานการศึกษาระบบงบประมาณเพื่อเสนอใช้พัฒนาระบบ
งบประมาณเพื่อการต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง  

24. ร่วมมือด้าเนินโครงการกับสถาบันและกองทุน
ระหว่างประเทศเพื่อการต่อต้านความเสื่อมโทรม
ของที่ดินและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง 

จ้านวนโครงการความร่วมมือภายใต้กรอบ GEF และโครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านแผนและนโยบาย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ บุคลากร และระบบงาน และ
องค์กรเพื่อการต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง ไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ  

 

11.2 การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ท้าการประเมินผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติฯ ทุก 2 ปี โดยพิจารณา 1) ผล
การด้าเนินงานตามเป้าหมายซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการฯ 2) ความก้าวหน้าในการประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินรวมทั งโครงการน้าร่องด้านการ
จัดการที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาต้นแบบในการขับเคลื่อนสู่ระดับนโยบายของชาติ 3) ประเมินปัญหาและ
อุปสรรคจากการด้าเนินงานตามแนวทางที่ได้น้าเสนอไว้ในแผนปฏิบัติการ  

2. จัดท้า TOR ส้าหรับการประเมินผล  
3. จัดการประชุมเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานและรับฟังความคิดเห็นเพื่อน้ามาปรับปรุง

แผนปฏิบัติการ  
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4. จัดท้าแผนปฏิบัติการแห่งชาติในช่วงต่อไป โดยน้าผลการประเมินและข้อคิดเห็นมาพิจารณา
ในการจัดท้า 

 

12. การผลกัดันแผนสู่การปฏิบตัิ 

 1. การเสนอแผนเพื่อ ครม. อนุมัติ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปปฏิบัติ 
 2. การจัดประชุมและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
แผนปฏิบัติการแห่งชาติฯ กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องในด้านนโยบาย งบประมาณ และหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  

3. การพัฒนาระบบการประสานการด้าเนินงานต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดินและบรรเทาภัยแล้ง 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. การพัฒนากรอบงบประมาณภายใต้แผนการรักษาและฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมและบรรเทาภัยแล้ง 
 5. พัฒนาระบบการติดตามการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมทั งระบบข้อมูล และรายงาน
สถานะ การปฏิบัติงาน 
 
13. ความเชื่ อมโยงของแผนปฏิบัติการแห่ งชาติกั บ เป้ าหมาย Land Degradation  

Neutrality (LDN)  
 ตามที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) จะสิ นสุด
ลงในปี ค.ศ. 2015  องค์การสหประชาชาติจึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อก้าหนดวาระการพัฒนาภายหลัง
ปี ค.ศ. 2015 (Post – 2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย
ประเด็นส้าคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals – SDGs) ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับอนุสัญญา 
UNCCD คือ การจัดท้าเป้าหมายส้าหรับแนวคิดการจัดการความเสื่อมโทรมของดิน หรือ Land Degradation 
Neutrality (LDN) แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการจัดตั งคณะท้างานเพื่อจัดท้าค้านิยาม เป้าหมาย ตัวชี วัด และ
วิธีการด้าเนินการที่เป็นอย่างการ แต่ทิศทางในการด้าเนินงานของอนุสัญญาฯ หลังจากปี ค.ศ. 2015 จะต้อง
ให้ความส้าคัญกับการปฏิบัติการที่มุ่งสู่เป้าหมายของ LDN ซึ่งกิจกรรมที่ด้าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ
แห่งชาตินี  เป็นองค์ประกอบที่มีความส้าคัญในการด้าเนินงานหลังปี ค.ศ. 2015 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของ LDN 
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