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ขั้นที่ 1 • การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ขั้นที่ 2 
• การวิเคราะห์ และจัดท าแผนที่ฐานสถานะความเสื่อมโทรมของดินท่ีเป็นกลาง (LDN baseline ) 

ขั้นที่ 3 
• ก าหนดเป้าหมาย และมาตรการในการแก้ไข ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

ขั้นที่ 4   
• พัฒนาการด าเนินงานในสาขาหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบการด าเนินงานร่วมกัน 

ขั้นที่ 5  
• จัดท าแผนกิจกรรม แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ของ LDN 

ขั้นที่ 6 
• การรายงานและติดตามสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดินที่เป็นกลาง 

กิจกรรม 

ก.ค. – ธ.ค. 59 

ธ.ค. 59 – พ.ค. 60 

ก.พ. – ก.ย. 60 

ธ.ค. 60 

พ.ค. – ก.ย. 60 

ธ.ค. 60 

ช่วงเวลา 



แผนการด าเนินงาน LDN-TSP 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ขัน้ที่ 1 : การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1 จดัท ำและก ำหนดรำยละเอยีดของแผนงำน/แผน

ด ำเนนิกำร LDN
แผนกำรด ำเนนิงำน LDN ของ
ประเทศ

1.2 วิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียท่ีเกีย่วขอ้ง ในระดับประเทศ หนว่ยงำน/องค์กร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

1.3 จดัท ำและก ำหนดรำยละเอยีดแผนกำรขบัเคล่ือน LDN 
ในระดับประเทศให้มีประสิทธิภำพ

แผนขบัเคล่ือน LDN 
ระดับประเทศ

1.4 ก ำหนดควำมต้องกำรในกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถ
ของประเทศในกำรจดัท ำ LDN-TSP

กำรฝึกอบรม/กำรประชมุเชงิ
ปฏบิัติกำร

1.5 แต่งต้ังคณะท ำงำน Working group LDN-TSP 
(ประชมุเดือนละ 2 คร้ัง)

คณะท ำงำน LDN-TSP 
working group/กำรประชมุ
ของคณะท ำงำนฯ

1.6 จดักำรประชมุเชงิปฏบิัติกำร LDN-Target Setting กำรประชมุเชงิปฏบิัติกำร

ไตรมาส 4ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3กิจกรรม ผลผลิต
2559 2560



แผนการด าเนินงาน LDN-TSP 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ขัน้ที่ 2 : การวเิคราะห์ และจัดท าแผนที่ฐานสถานะความเสือ่มโทรมของดินที่เป็นกลาง( LDN baseline )
2.1 ก ำหนดฐำนควำมเส่ือมโทรมของท่ีดินท่ีเป็นกลำง LDN baseline 
2.2 ประเมินแนวโนม้ของควำมเส่ือมโทรมของท่ีดิน แนวโนม้ของควำมเส่ือมโทรม

ของท่ีดิน
2.3 ก ำหนด hotspot ของควำมเส่ือมโทรมของท่ีดิน LDN hotspot
2.4 ประเมินสภำพแวดล้อมท่ีเป็นตัวกระตุ้นควำมเส่ือมโทรม

ของท่ีดิน
สำเหตุท่ีกระตุ้นให้เกดิควำม
เส่ือมโทรมของท่ีดิน

2.5 วิเครำะห์ จดุแขง็ จดุออ่น โอกำส ภยัคุกคำม (SWOT 
Analysis) ใน กรอบของกฎหมำย และสถำบัน ท่ี
เกีย่วขอ้งกบั LDN

กรอบกำรด ำเนนิงำนของ LDN 
ท่ีเกีย่วของ้ทำงด้ำนกฏหมำย
ต่ำงๆ

2.6 ตรวจสอบผลกำรศึกษำกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

ไตรมาส 4ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3กิจกรรม ผลผลิต
2559 2560



แผนการด าเนินงาน LDN-TSP 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ขัน้ที่ 3 : ก าหนดเป้าหมาย และมาตรการในการแก้ไข ป้องกันความเสือ่มโทรมของที่ดิน
3.1 ระบุนโยบำย /มำตรกำร ท่ีเกีย่วขอ้ง ท่ีจะบรรลุ

เป้ำหมำยของ LDN
มำตรกำรกำรป้องกนั/แกไ้ข 
ควำมเส่ือมโทรมของท่ีดิน

3.2 ก ำหนดเป้ำหมำยของ LDN เป้ำหมำยกำรบรรลุ LDN
3.3 จดัเตรียมรำยงำนเสนอต่อผู้บริหำรระดับสูงใน

ระดับประเทศ เพื่อให้ทรำบ ถงึมำตรกำรในกำรป้องกนั
 หรือลดควำมเส่ือมโทรมของท่ีดิน

กำรลงมติคณะรัฐมนตรีฯ
รับทรำบ

3.4 ตรวจสอบผลกำรศึกษำกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี มำตรกำรกำรป้องกนั/แกไ้ข 
ควำมเส่ือมโทรมของท่ีดิน

3.5 จดัเตรียมรำยงำน LDN-TSP ส ำหรับกำรประชมุ COP 
13

รำยงำน LDN-TSP 
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แผนการด าเนินงาน LDN-TSP 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ขัน้ที่ 4 : พัฒนาการด าเนินงานในสาขาหรือนโยบายที่เก่ียวขอ้งและรับผิดชอบการด าเนินงานร่วมกัน
4.1 พฒันำกำรด ำเนนิงำนตำมมำตรกำรของ LDN ในสำขำ

หรือนโยบำยท่ีเกีย่วขอ้งและรับผิดชอบกำรด ำเนนิงำน
ร่วมกนั

ขัน้ที่ 5 : จัดท าแผนกิจกรรม แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ของ LDN
5.1 จดัท ำแผนงำนกจิกรรม/แผนปฏบิัติกำร
5.2 จดัท ำแผนของงบประมำณตำมกจิกรรม

5.3 สร้ำงศักยภำพให้เกดิโอกำสในกำรลงทุนของกำรด ำเนนิงำนของ LDN

ขัน้ที่ 6 : การรายงานและติดตามสถานะความเสือ่มโทรมของที่ดินที่เป็นกลาง
6.1 จดัเตรียมร่ำงรำยงำน LDN-TSP ของประเทศ รำยงำน LDN-TSP ของ

ประเทศไทย
6.2 สร้ำงระบบกำรตรวจสอบ/ติดตำมสถำนะควำมเส่ือม

โทรมของประเทศ
ระบบติดตำมสถำนะควำมเส่ือม
โทรมของประเทศ
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การจัดท า LDN baseline  

 Land use/cover  (LUC)  
 Land  Productivity (LUP) 
 Soil Organic Carbon  (SOC)  

LDN indicator 3 ตัวชี้วัด 

ช่วงเวลา 10 ปี  (2543 – 2553) 



Indicators Tiered approach. 

Tier 1 

•  default method 
•  Global/regional earth observation, geospatial information and modelling 

 

Tier 2 
• National statistics based on data acquired for administrative or natural reference units 
•  (e.g. watersheds) and national earth observation 

Tier 3 

• most detailed method 
• 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 
 



การศึกษาเบื้องต้นในการจัดท า LDN baseline ของประเทศ 

ผลิตภาพของที่ดิน 
Land Productivity (LUP) 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  
Land use/cover change (LUC)  

ปริมาณคาร์บอนในดิน 
Soil Organic Carbon  (SOC)  

Tier 2 

Tier 1 

Tier 1 



การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2556 (12 ป)ี 

ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2556 



  ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากพ้ืนที่ดั้งเดิม  

   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        3.43  

case 4        0.15                           0.51         0.46              3.80        0.26  

Case 1 = การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ทุ่งหญา้ และพื้นที่ชุ่มน้ า ไปเปน็พื้นที่เกษตร  

Case 2 = การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่อืน่ ๆ (พื้นที่ทุ่งหญ้า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน และพื้นที่ว่างเปล่า)  

Case 3 = การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ทุ่งหญา้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า และพื้นที่เกษตรไปเป็น พื้นที่ชุมชน 

Case 4 = การเปลีย่นแปลงจากพ้ืนที่ป่าไม้ พื้นที่ทุ่งหญา้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า และพื้นที่เกษตรไปเปน็  พ้ืนที่ว่างเปล่า 





 ผลิตภาพของที่ดิน Land Productivity Dynamic (LPD)  
ช่วงปี 2543 – 2553 (10 ปี) 



   Changing Land Use/Cover Category 

Net land productivity dynamics (NetLPD) trend 2000-2010 (sq km) 

Declining 
Early signs 
of decline 

Stable but 
stressed 

Stable not 
stressed 

Increasing  Total 

Forest → Cropland 5 28 163 185 199 579 

Forest →  Shrubs, grasslands and sparsely 
vegetated areas 5 16 122 240 87 470 

  Artificial areas → Cropland 0.1 0 0 0 0 0.1 

Land Productivity Dynamic (LPD)  



 ปริมาณคารบ์อนในดิน Soil Organic Carbon (SOC)  
ช่วงปี 2543 – 2553 (10 ปี) 



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 

(ton) 
2010 total 
(ton)**** 

2000-2010 
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 -1,246,392 

Percent loss total SOC stock (country)           0.03% 

(*) sq. km. stands for square kilometer or km2. To convert sq km to hectares (ha) x100.    
(**)  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).
    



การจดัท าเป้าหมายการลดความเสือ่มโทรมของที่ดิน 

SOC 

LUP LUC 

LDN Baseline 

มาตรการในการจัดการ 
ความเสื่อมโทรมของทรพัยากรที่ดิน 

LDN-TSP 
• หลีกเลี่ยง (Avoid) 

• ลด/บรรเทา (Reduce) 
• ฟื้นฟู ( Reverse) 

สถานะในปัจจุบัน ปี 2553 (2010)  
การเปลี่ยนแปลง จากปี 2543(2000) 
– 2558(2015) ช่วงเวลา 10 ปี 

เป้าหมาย  
เริ่มป ีพ.ศ. 2558 (2015) – ปี พ.ศ. 2573 (2030) 15 ปี  

LUP , LUC, SOC = คงที่ /เพิ่มขึ้น ดีขึ้น 



THANK YOU 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Artificial areas remaining Artificial areas 

Artificial areas to Cropland 

Bare land and other areas remaining Bare land and other areas 

Cropland remaining Cropland 

Forest to Cropland 

Forest remaining Forest 

Forest to Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas 

Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas remaining Shrubs, 
grasslands and sparsely vegetated areas 

Wetlands and water bodies remaining Wetlands and water bodies 

Trends in Net Land Productivity Dynamics (NetLPD) according to Land Use/Cover Category  from 2000 to 2010 

1-Declining productivity 2-Early signs of decline 3-Stable_but_stressed 

4-Stable_not_stressed 5-Increasing productivity 



Land use 

2002 2013 Land use change (Area) 

Total Area 
(ha) 

Total 
Area(Rai) 

Total Area 
(ha) Total Area(Rai) hectare Rai % 

Forest 
       

18,576,771  
       

116,104,816  
     

18,052,207  
    

112,826,294  -    524,564  -  3,278,522  -2.82 

Shrubs, grasslands and 
sparsely vegetated areas 

         
1,461,980  

          
9,137,372  

       
1,663,465  

      
10,396,655       201,485     1,259,283  13.78 

Cropland 
       

28,022,321  
       

175,139,509  
     

27,724,334  
    

173,277,090  -    297,987  -  1,862,419  -1.06 



Land Use/Cover Category 

Area 
(2000) 

Area 
(2010) 

Net area 
change 
(2000-
2010) 

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

Soil 
organic 
carbon 
(2000)** 

sq km* sq km sq km Declining 
Early signs 
of decline 

Stable but 
stressed 

Stable not 
stressed 

Increasing No Data*** ton/ha 

Forest 105911 104852 -1060 3696 4494 13155 67745 15358 403 103.5 
Shrubs, grasslands and sparsely 
vegetated areas 73394 73865 471 2149 4304 12992 37746 15894 308 83.4 
Croplands 323466 324055 588 3913 10497 50657 124160 133274 966 67.4 
Wetlands and water bodies 11258 11258 0 249 125 706 4651 1230 4297 159.6 
Artifical areas 5882 5882 0 280 578 971 2396 1586 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) 519920 519920 0 10291 19998 78482 236701 167343 6045   

LDN Target Setting Programme 

Table 1 - Presentation of national basic data using the LDN indicators framework 


