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Annex II of the 
Convention : Asia 

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก  
12 ธันวาคม 2543 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

United Nation Convention to Combat Desertification 

กรมพัฒนาที่ดิน  
(National Focal Point) 

สมาชิก  
197 ประเทศ 

UNCCD 



อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
United Nation Convention to Combat Desertification 

เป้าหมายของ UNCCD 

- หลีกเลี่ยงการเสื่อมโทรมของที่ดินที่จะท าให้เกิด 
   การแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
- ลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
- ฟื้นฟูดินในบริเวณที่เสื่อมโทรมภายในปี 2030 

 
สัดส่วนของที่ดินที่ถูกท าให้เสื่อมโทรม 
ต่อพ้ืนที่ดินทั้งหมด 

Land & Life (ที่ดินและชีวิต) 

 Biodiversity  
(ความหลากหลายทางชีวภาพ) 

 Desertification 
(การแปรสภาพเป็นทะเลทราย) 

 Climate Chang 
(การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 

 Drought 
(ภัยแล้ง) 

 Gender Equality  
(ความเท่าเทียมทางเพศ) 

 Land Tenure 
(การถือครองที่ดิน) 

 Peace & Security 
(สันติภาพและความปลอดภัย) 

 Sand & Dust stroms 
(พายุทรายและฝุ่น) 

 Youth 
(เยาวชน) 

สอดคล้องกับ SDG 15.3.1  



UNCCD Strategic Framework (2561 - 2573) 

Vision : หลีกเลี่ยง ลดผลกระทบ และฟื้นคืนการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง มุ่งสู่ความส าเร็จของความ
สมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดินและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1. พัฒนาระบบนิเวศที่ได้รบัผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และความเสื่อมโทรมของที่ดิน  
   โดยสนับสนุนแนวคิด LDN 
2 พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชากรท่ีได้รับผลกระทบ 
3. ลดผลกระทบ ปรับตัว และจัดการภัยแล้ง 
4. สร้างผลประโยชน์ต่อโลกจากการด าเนินงานตามอนุสัญญา UNCCD 
5. สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในระดับโลก และระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานของ UNCCD ด้านการด าเนินงานของประเทศภาคีสมาชิก 

ด้านกลไกทางการเงิน 
1. ระดมเงินทุน (ท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็น 
   ตัวเงิน) จากแหล่งงบประมาณระหว่าง 
   ประเทศ (รัฐ เอกชน ประชาสังคม)  
2. ใช้โอกาสจากแนวคิด LDN ในการหา 
   งบประมาณจากแหล่งทุนใหม่หรือสถาบัน 
   ท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
   (GEF) 

ด้านนโยบายและวางแผน 
1. พัฒนาการด าเนนิงาน ปรับปรุงและติดตามการด าเนินงานภายใต้  
   แผนปฏิบัติการแห่งชาติ แผนระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค  
2. จัดท านโยบายและพัฒนางานดา้นสิง่แวดล้อม เพื่อสนับสนุนการต่อต้าน 
   การแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง  
3. ยกระดับการบูรณาการด าเนินงานกับอนุสญัญาดา้นสิง่แวดล้อมอื่น 
   (UNFCCC/UNCBD)  
4. ก าหนดนโยบายประเทศด้านการบริหารจัดการ และการรับมือกับภัยแล้ง 

ด้านการปฏิบัติการในพื้นที่ 
1. ด าเนินมาตรการจัดการที่ดิน 
   อย่างยั่งยืน  
2. ฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน  
3. ป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง  
4. สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน 
   เรียนรู้เพื่อหา Best practice  
   ในการจัดการภัยแล้ง 

Objective 
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ความร่วมมือภายในประเทศไทย 
ของ UNCCD 

ภาค 
ประชาสังคม 

สถาบัน 
การศึกษา 
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กิจกรรมของ  
UNCCD ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ 

การป้องกัน และแก้ปัญหา  
การชะล้างพังทลายของดิน 

การฟื้นฟูดินเสือ่มโทรม 

การป้องกันการตัดไม้ท าลายป่า 

การใช้ประโยชนท์ี่ดินและป่าไม้อย่างยั่งยืน 

การฟื้นฟูป่าไม้และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
ที่เสื่อมโทรม 

การปรับปรุงแก้ไขดินปัญหา 

การวางแผนการใช้ที่ดิน 

การเตือนภัยและบรรเทาภัยแล้ง 

การสร้างความตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ 
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การประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญา UNCCD (Conference of the Parties : COP)  

COP จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี  
ตั้งแต่ปี 2001  

COP 1 – COP 15 

COP 12 มติการประชุมรัฐภาคี 

แนวคิดความสมดุลของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดิน (LDN) 
- สร้างสมดุลระหว่างการสูญเสีย 
  กับการพัฒนา 
- ผสมผสานมาตรการ หลีกเลี่ยง ป้องกัน  
  การลดความรุนแรง หรือการฟื้นฟู 
  ความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
- LDN มีความสัมพันธ์กับเป้าหมาย SDG  
  เช่น การลดความยากจน ขจัดความหิวโหย 
  ความมั่นคงทางอาหาร และการใช้ 
  ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 



การประชุมรัฐภาคี UNCCD COP 15 
ระหว่างวันที่ 9 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองอาบีจาน สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ 

ผู้น าระดับสูง  
(High Level) 

     การประชุมผู้น าระดับสูงเป็นการประชุมโต๊ะกลมจะมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงนโยบายเพื่อชี้แนะทางเลือกท่ีดี 
ในการส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนินงานอนสุัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจัดการอภิปรายเป็นรอบและบทสนทนาเชิงโต้ตอบ โดยมีหัวข้อ ดังนี้ การฟื้นฟูที่ดินและการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจหลังการเกิดโรคระบาดใหญ่ การปรับตัวในสถานการณ์ภัยแล้ง เยาวชนกับการจัดการท่ีดิน รูปแบบการผลิตและการบริโภค 

ผลการประชุม 

• การประชุม COP 15 มีหัวข้อหลักว่า “ที่ดิน ชีวิต จากความขาดแคลนสู่ความมั่งคั่ง” 
• ให้ความส าคัญกับเยาวชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 
• ให้ความส าคัญกับการเพิ่มก าลังการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน ควบคู่กับหลักการ LDN 



การประชุมรัฐภาคี UNCCD COP 15 
ระหว่างวันที่ 9 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองอาบีจาน สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ 

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Committee on Science and Technology : CST) 

ประเด็นส าคัญของการประชุม 
1. การเตรียมข้อมูลวิชาการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม 
   การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มขึ้นของพื้นที่แล้ง และประชากร 
   ที่ได้ผลกระทบ รวมถึงการปรับตัว และป้องกันความเสี่ยง 
   ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
2. การเชื่อมโยงนโยบายวิทยาศาสตร์กับการสร้างองค์ความรู้ 
   ของ UNCCD ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้และการเข้าถึง 
   แนวทางปฏิบัติท่ีดี และการพัฒนาศูนย์ความรู้ UNCCD 

ผลการประชุม  
• การประชุม CST เสนอแนะให้มีการประสานงานของ SPI กับหน่วยงาน 
  ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาล 
• ให้มีการแบ่งปันความรู้และเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์สู่นโยบายการปฏิบัติ 



การประชุมรัฐภาคี UNCCD COP 15 
ระหว่างวันที่ 9 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองอาบีจาน สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ 

คณะกรรมการทบทวนการด าเนินงานตามอนุสัญญา UNCCD  
(Committee for the Review of the Implementation  
of the Convention: CRIC) 

ประเด็นส าคัญของการประชุม 
1. มีการพัฒนาเป้าหมายและตัวชี้วัดการด าเนินงาน LDN 31 ประเทศและต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม 
   ส าหรับการพัฒนา TPP พร้อมเน้นย้ าให้แต่ละประเทศพัฒนาโครงการเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน 
   ตามมาตรการและแนวคิดของ LDN ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
2. สถานการณ์ของการด าเนินงาน LDN ในแต่ละประเทศที่ท่ีรับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงาน 
   ตามกรอบของอนุสัญญา UNCCD ด้านภัยแล้ง สิทธิสภาพทางเพศ และการถือครองท่ีดิน  
3. รายงานความก้าวหน้า (interim report) ของการด าเนินงานด้านภัยแล้งตามมาตรการของ UNCCD  

ผลการประชุม 
- ที่ประชุม CRIC เสนอให้ปรับปรุงการด าเนินการตามอนุสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในระดับชาติ อนุภูมิภาค และระดับภูมิภาค 
- การปรับปรุงขั้นตอนการส่ือสาร การให้ข้อมูล และปรับปรุงคุณภาพรูปแบบรายงาน 
  ที่จะต้องส่งให้กับที่ประชุมประเทศสมาชิก 



นิยาม LDN 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  LDN ตัวช้ีวัด 3 ประเภท 

“ความเสื่อมโทรมของที่ดินที่มีสถานะความเป็นกลาง (Land Degradation Neutrality)  
คือ สถานะของทรัพยากรที่ดินในเชิงคุณภาพและปรมิาณ ที่จะสนับสนุนการท างานบริการ 
ของระบบนิเวศ และสร้างเสถียรภาพความม่ันคงทางอาหาร หรือเพิ่มขึ้น ตามลักษณะพื้นที่ 
ที่แตกต่างกันในเชิงพื้นที่ เวลา และระบบนิเวศ” 

ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) 

(1) สิ่งปกคลุมที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  
    (land cover and land use change: LUC) 
(2) ผลิตภาพของที่ดิน (land productivity: LP)  
(3) การกักเก็บคาร์บอนอินทรีย์ในดิน  
     (Soil Organic Carbon Stocks: SOC Stock) 

Tier 1 = ระดับ Global scale (Default method)  
           การได้มาซึ่งข้อมูลได้จากการใช้แบบจ าลอง 
           หรือจากการส ารวจระยะไกลในระดับหยาบ 
Tier 2 = ระดับประเทศ การได้มาซึ่งข้อมูล 
           เป็นข้อมูลจากสถิติระดับประเทศ  
           หรือระดับลุ่มน้ า 
Tier 3 = ระดับละเอียด การได้มาซึ่งฐานข้อมูล 
           ได้จากการส ารวจภาคสนาม 
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ปี 2564 

แผน  
ปี 2566 - 2570 

การด าเนินงาน LDN  
ในประเทศไทย 

พัฒนาต้นแบบ (Prototype) โครงการจัดท าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดความสมดุลเพื่อก าหนดมาตรการการจัดการ 
ดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่ กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา  

ประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินตามมาตรการ LDN  
ในพื้นที่ 12 จังหวัด เพื่อให้ทราบสถานะความเสื่อมโทรม  
(LDN baseline) ทั้งประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดมาตรการ 
ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และประเมินความสมดุลการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินตามแนวคิด LDN  

ครอบคลุม 77 แห่ง 

เป้าหมาย  
ปี 2565 

ปี 2558 

จัดท าเป้าหมายการจัดการทรัพยากรท่ีดินของประเทศไทย  
ด้วยการประเมินพื้นที่เสื่อมโทรมตามหลักการของ LDN  
โดยใช้ฐานข้อมูลในระดับ Global data  
พบว่า พื้นท่ีท่ีเสื่อมโทรมของท่ีดิน มีประมาณ 22%  
ก าหนดเป้าหมาย และมาตรการความสมดุลของการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินระดับประเทศ 
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LDN  

MANUAL 
2022 
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Land. Life. Legacy:  
From scarcity to prosperity  

theme of the #UNCCDCOP15 

2022 

17 มิถุนายน 2565 วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 


