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United Nations Convention 
to Combat Desertification

End poverty in all 
its forms 
everywhere

Achieve gender 
equality and 
empower all 
women and girls

End hunger, achieve food 
security and improved 
nutrition and promote 

i bl i l

Ensure access to 
water and 
sanitation for allsustainable agriculture

Ensure healthy 
lives and promote 

ll b f ll

sanitation for all

Ensure access to 
affordable, reliable, 

well-being for all 
at all ages

Ensure inclusive and 

sustainable and 
modern energy for all

Promote inclusive and 
quality education for 
all and promote 
lifelong learning

sustainable economic 
growth, employment 
and decent work for all



United Nations Convention 
to Combat Desertification

Take urgent 
action to combat 
climate change 
and its impacts

Build resilient infrastructure, 
promote sustainable 
industrialization and foster and its impacts

Conserve and 
sustainably use the 
oceans seas and marine

industrialization and foster 
innovation

Reduce inequality 
within and among oceans, seas and marine 

resources

Sustainably manage forests, 
combat desertification, halt and 

within and among 
countries

Make cities reverse land degradation, halt 
biodiversity loss

Promote just, 

Make cities 
inclusive, safe, 
resilient and 
sustainable

j ,
peaceful and 
inclusive societies

l h l b l

Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns

Revitalize the global 
partnership for 
sustainable 
development



United Nations Convention 
to Combat Desertification

Sustainable Development Goal 15

“to protect, restore and promote sustainable use of
l bl fterrestrial ecosystems, sustainably manage forests,

combat desertification, and halt and reverse land
degradation and halt biodiversity loss”



United Nations Convention 
to Combat Desertification

Sustainable Development Goal 15,
Target 15.3

“ b d f d d d l d“By 2030, combat desertification, restore degraded land
and soil, including land affected by desertification,
drought and floods, and strive to achieve a land
d g d ti t l ld”degradation-neutral world”



United Nations Convention 
to Combat Desertification

Sustainable Development Goal 15,Sustainable Development Goal 15,
Target 15.3, Indicator 15.3.1

“Proportion of land that is degraded over total land area”p f g

Sub-indicators:
 Land cover

d d N Land productivity
 Soil Organic Carbon

UNCCD 
Progress indicators



United Nations Convention 
to Combat Desertification

Multiple benefits of LDNMultiple benefits of LDN
in the area of poverty, food security, 
environmental protection and sustainable 

f t luse of natural resources 



ี ั ้ ี ไ ้ ี

กิจกรรมกิจกรรมช่วงเวลาช่วงเวลา

ขั้นที่ ขั้นที่ 1
• การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ประชาชน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี

ขั้นที่ขั้นที่ 2
• การวิเคราะห์ และจัดทําแผนที่ฐานสถานะความเสื่อมโทรมของดนิที่เป็นกลาง (LDN baseline )

กก..คค. . –– ธธ..คค. . 5959

ธธ..คค. . 59 59 –– เมเม..ยย. . 6060
ขนท 2

ขั้นที่ ขั้นที่ 3
• กําหนดเป้าหมาย LDN      มิมิ..ยย. . 6060

ขั้นที่   ขั้นที่ 4  
• พัฒนาการดําเนินงานในสาขาหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง และมาตรการในการแก้ไข ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดินมิมิ..ยย -- กก..คค. . 6060

ขั้นที่ ขั้นที่ 5 
• จัดทําแผนกิจกรรม แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ของ LDN

การรายงานและติดตามสถานะความเสื่อมโทรมของทีด่ินที่เป็นกลางธธ คค 6060

สส..คค. . --กก..ยย. . 6060

ขั้นที่ ขั้นที่ 6
• การรายงานและตดตามสถานะความเสอมโทรมของทดนทเปนกลางธธ..คค. . 6060



Indicators Tiered approach.Indicators Tiered approach.

TiTi 11

• default method

• Global/regional earth observation, geospatial information and modelling
Tier Tier 11

Tier 2

• National statistics based on data acquired for administrative or natural reference units

• (e.g. watersheds) and national earth observation

• most detailed method

Tier 3

• Field surveys, assessments and ground measurements

This approach enables national authorities to use methods consistent with their 
capabilities, resources and data availability and facilitates comparability at global level



การศึกษาเบื้องต้นในการจัดทํา LDN baseline ของประเทศ

ี่ ใ ้ ี่ี่ ใ ้ ี่การเปลยีนแปลงการใช้ทีดิน 

Land use/cover change (LUC) 

การเปลยีนแปลงการใช้ทีดิน 

Land use/cover change (LUC) Tier 2

ผลิตภาพของทีด่ินผลิตภาพของทีด่ิน Tier 1Tier 1
Land Productivity (LUP)Land Productivity (LUP)

Tier 1Tier 1

ปริมาณคาร์บอนในดิน

Soil Organic Carbon (SOC)

ปริมาณคาร์บอนในดิน

Soil Organic Carbon (SOC)
Tier 1Tier 1

Soil Organic Carbon  (SOC) Soil Organic Carbon  (SOC) 



การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน Land use/cover change (LUC) การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน Land use/cover change (LUC) Tier 2

• ข้อมูลการใช้ทีด่ินปี 2545 และ ปี 2556 (Digital file) จากกรมพัฒนาที่ดิน

่• ข้อมูลการใช้ทีด่ิน ได้จากการแปลจากภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม และการสอบ

ข้อมูลจากภาคสนาม 

่• ข้อมูลการใช้ทีด่ิน ปี 2545 มาตรส่วน 1:50,000 ปี 2556 มาตรส่วน 1:25,000

• แบ่งข้อมูลออกเป็น 6 ชนิด ตาม Food and Agriculture Organization’s Land Cover 

Classification Systems (LCCS)



การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน ช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2556 (12 ปี)การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน ช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2556 (12 ปี)

ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2556



การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน ช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2556 (12 ปี)การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน ช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2556 (12 ปี)

Land use
Total Area 2002 Total Area 2013 Land use change

(ha) (Rai) (ha) (Rai) hectare Rai %(ha) (Rai) (ha) (Rai) hectare Rai %

Forest 18,576,771 116,104,816 17,669,330 110,433,315 -907,440 -5,671,502 -4.88

Shrubs, grasslands and sparsely 

vegetated areas 1,461,980 9,137,372 1,642,184 10,263,649 180,204 1,126,277 12.33

Cropland 28,022,321 175,139,509 26,885,636 168,035,225 -1,136,686 -7,104,284 -4.06

Wetland and water bodies 1 289 981 8 062 383 2 238 049 13 987 806 948 068 5 925 423 73 49Wetland and water bodies 1,289,981 8,062,383 2,238,049 13,987,806 948,068 5,925,423 73.49

Artificial areas 1,931,929 12,074,557 2,847,783 17,798,644 915,854 5,724,086 47.41

Total 51,282,982 320,518,638 51,282,982 320,518,639 



ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากพื้นที่ดั้งเดิม 

 ภาคเหนือ  ภาตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคใต้ 

case 1 13.44 22.06 6.72 16.09 16.31 

case 2 14.45 27.10 6.49 13.95 16.33 

case 3 2 33 2 93 5 37 5 62 3 432.33 2.93 5.37 5.62 3.43 

case 4 0.15 0.51 0.46 3.80 0.26 

Case 1 = การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ทุง่หญ้า และพื้นที่ชุ่มน้ํา ไปเป็นพื้นที่เกษตร

Case 2 = การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่อื่น ๆ (พื้นที่ทุ่งหญ้า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน และพื้นที่ว่างเปล่า) 

Case 3 = การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ทุง่หญ้า พื้นทีชุ่่มน้ํา และพื้นที่เกษตรไปเป็น พื้นที่ชุมชน

Case 4 = การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ทุง่หญ้า พื้นทีชุ่่มน้ํา และพื้นที่เกษตรไปเป็น  พื้นที่ว่างเปล่าุ ญ ุ





ผลิตภาพของทีด่ิน Land Productivity Dynamics (LPD)ผลิตภาพของทีด่ิน Land Productivity Dynamics (LPD) Tier 1Tier 1

• ชดข้อมล LPD ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม NDVI ตั้งแต่ปี 2542(1999) ถึงปี 2556 (2013)• ชุดขอมูล LPD ไดจากการแปลภาพถายดาวเทยม NDVI ตงแตป 2542(1999) ถงป 2556 (2013) 

ช่วงเวลา 15 ปี เก็บข้อมูลทุกๆ 10 วัน (10-day interval) (JRC,ESA)

• ความละเอียดของภาพถ่ายดาวเทียม NDVI มีความละเอียด 1 กิโลเมตร• ความละเอยดของภาพถายดาวเทยม NDVI มความละเอยด 1 กโลเมตร

• แปลชุดข้อมูล และแบ่งชั้น LPD ออกเป็น 5 ระดับ

• แปลงข้อมลให้มีความละเอียดที่ 300 เมตร• แปลงขอมูลใหมความละเอยดท 300 เมตร



 ผลิตภาพของที่ดิน Land Productivity Dynamics (LPD) 

ช่วงปี 2543 – 2553 (10 ปี)



Land Productivity Dynamics (LPD) 

Net land productivity dynamics (NetLPD) trend 2000-2010 (ha)

Changing Land Use/Cover Category
Declining

Early signs 

of decline

Stable but 

stressed

Stable not 

stressed
Increasing Total

Forest → Cropland

 

522 

 

2,763 

 

16,326 

 

18,468 

  

19,863 

  

57,942 

Forest → Shrubs, grasslands and sparsely vegetated 

areas

 

513 

 

1,557 

 

12,249 

 

23,958 

  

86,494 

  

46,971 

   

(**)  Values for NetLPD and SOC are only for areas where Land Use/Cover is unchanged from 2000-2010.

Artificial areas → Cropland 9               -                -                -                -  9 

y g
(***) 'No Data' includes snow, ice, desert areas, water bodies and missing pixels
(****) Change in SOC due to changing Land Use/Cover derived from IPCC Good Practice Guidance for LULUCF (2006)



ปริมาณคาร์บอนในดิน Soil Organic Carbon (SOC)ปรมาณคารบอนในดน Soil Organic Carbon (SOC) 

ช่วงปี 2543 – 2553 (10 ปี)



Net area change

Changing Land Use/Cover Category

Net area change 

(2000-2010)
Soil organic carbon 0 - 30 cm (2000-2010)

sq km 2000 ton/ha 2010 ton/ha
2000    total 2010 total 2000-2010 

sq km 2000 ton/ha 2010 ton/ha
(ton) (ton)**** loss (ton)

Forest → Cropland 588 84.0 62.8 4,938,993 3,692,601 -1,246,392

Forest → Shrubs, grasslands and sparsely 

vegetated areas 471 85.7 85.7 4,040,154 4,040,154 0

       

Total 1060 8,979,147 7,732,755 -1,246,392Total 1060  8,979,147 7,732,755 1,246,392

Percent loss total SOC stock (country)      0.03%

(*) sq. km. stands for square kilometer or km2. To convert sq km to hectares (ha) x100.( ) q q q ( )
(**)  Values for NetLPD and SOC are only for areas where Land Use/Cover is unchanged from 2000-2010.
(***) 'No Data' includes snow, ice, desert areas, water bodies and missing pixels
(****) Change in SOC due to changing Land Use/Cover derived from IPCC Good Practice Guidance for LULUCF (2006).



LDN Target Setting Programme

Presentation of national basic data using the LDN indicators framework

Area Area

Net area 

change

Soil 

organic

Presentation of national basic data using the LDN indicators framework

Land Use/Cover Category

Area 

(2000)

Area 

(2010)

change 

(2000-

2010)

Net land productivity dynamics (NetLPD)** (sq km)
organic 

carbon 

(2000)**

Early signs Stable but Stable not 
sq km* sq km sq km Declining

y g

of decline stressed stressed
Increasing No Data*** ton/ha

Forest 105,911 104,852 -1,060 3,696 4,494 13,155 67,745 15,358 403 103.5

Shrubs, grasslands and sparsely 

vegetated areas 73,394 73,865 471 2,149 4,304 12,992 37,746 15,894 308 83.4

Croplands 323,466 324,055 588 3,913 10,497 50,657 124,160 133,274 966 67.4

Wetlands and water bodies 11,258 11,258 0 249 125 706 4,651 1,230 4,297 159.6

Artifical areas 5,882 5,882 0 280 578 971 2,396 1,586 71 79.3

Bare land and other areas 9 9 0 3 0 2 3 1 0 78.7

SOC average (ton/ha)          79.1

Percent of total land area 2% 4% 15% 46% 32% 1%  

Total (sq km) 519,920 519,920 0 10,291 19,998 78,482 236,701 167,343 6,045  



มาตรการในการจัดการ

ความเสือ่มโทรมของทรัพยากรที่ดิน

LPDLPD LUCLUC
ความเสอมโทรมของทรพยากรทดน

LDN-TSP

• หลีกเลี่ยง (A id)

SOCSOC
LDN BaselineLDN Baseline

• หลกเลยง (Avoid)

• ลด/บรรเทา (Reduce)

• ฟื้นฟ ( Reverse)SOCSOC ฟนฟู ( Reverse)
สถานะในปัจจุบัน ปี 2553 (2010) 

การเปลี่ยนแปลง จากปี 2543(2000)

– 2558(2015) ช่วงเวลา 10 ปี

การจดัทาํเป้าหมายการลดความเสือ่มโทรมของที่ดิน



LPD SOCLUC



Identify hotspot at watershed levelIdentify hotspot at watershed level

LPD

SOC

LUC

SOC
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