
รายงานผลการดําเนินงาน SDG 
 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย 
 มติการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัย
ที่ 12 กําหนดให้แนวคิดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดินหลักการดําเนินงานของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย เช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
เป้าประสงค์ที่ 15.3 ตัวช้ีวัดที่ 15.3.1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการสูญเสียที่เกิดจาก
ความเสื่อมโทรมของที่ดินกับการพัฒนา หรือความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากการฟ้ืนคืนความเสื่อมโทรม หรือ
ดําเนินมาตรการจัดการที่ดินอย่างย่ังยืน โดยเน้นการผสมผสานมาตรการ ซึ่งประกอบด้วย การหลีกเลี่ยง หรือ
ป้องกัน (avoid) การลดความรุนแรง (reduce)  หรือการฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน (rehabilitation) 
นอกจากน้ี ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน เช่น การ
ลดความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ย่ังยืน 
 ประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการนําร่องในการพัฒนาศักยภาพของประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญา 
UNCCD เพ่ือจัดทําเป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: 
LDN) และได้จัดทําแผนการดําเนินงาน LDN เพ่ือขับเคล่ือนการจัดทําเป้าหมายความสมดุลของการจัดการ
ทรัพยากรที่ดิน ในปี 2560 ขั้นตอนการจัดทําเป้าหมายและมาตรการ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักสําคัญ 4 
กิจกรรม ได้แก่ (1) การจัดทําข้อมูลพ้ืนฐาน (baseline) เพ่ือประเมินแนวโน้มความเสื่อมโทรม สภาพแวดล้อม
ที่เป็นตัวกระตุ้นความเสื่อมโทรมของที่ดิน และติดตามสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดิน (2) การจัดทํา
เป้าหมาย และมาตรการในการจัดการที่ดินที่เหมาะสม เพ่ืออนุรักษ์ ลดผลกระทบ และฟ้ืนฟูที่ดิน และเสนอ
ข้อคิดเห็นด้านวิชาการในการกําหนดนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และกลไกการดําเนินงานตามพันธกรณีของ
อนุสัญญาฯ (3) การขยายผลแนวคิดไปสู่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และการติดตามผลการดําเนินงาน โดยตัวช้ีวัดที่
เก่ียวข้องกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน จะถูกนํามาใช้ในการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐาน และ (4) ติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองจากปี 2558 ถึง 2573 ได้แก่ ตัวช้ีวัดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
ตัวช้ีวัดผลิตภาพของที่ดิน และตัวช้ีวัดคาร์บอนอินทรีย์ในดิน ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย โดยกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นหน่วยงานในการประสานการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
(UNCCD) ได้จัดทําตัวช้ีวัดพ้ืนฐานทั้ง 3 ตัวช้ีวัด ดังกล่าว ซึ่ง ตัวช้ีวัดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จะใช้
ฐานข้อมูลในระดับประเทศ (National - Tier 2) สําหรับตัวช้ีวัดการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผล
ผลิตของที่ดินหรือผลิตภาพของที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนอินทรีย์สะสมในดิน ใช้ฐานข้อมูลใน
ระดับโลก (Global – Tier 1) ซึ่งการใช้ข้อมูลในระดับที่หยาบ อาจทําให้ผลการประเมินความเสื่อมโทรมใน
ภาพรวมของประเทศมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการกําหนดเป้าหมายการจัดการทรัพยากรดิน 
และการติดตามผลสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดินในอนาคต อย่างไรก็ตาม การจัดทํา LDN ในระดับประเทศ
ยังจําเป็นต้องใช้ข้อมูลในระดับโลกหรือTier 1 สําหรับตัวช้ีวัด ผลิตภาพของที่ดิน และคาร์บอนอินทรีย์สะสมใน
ดิน เพ่ือวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรือสิ่งปกคลุมดินซึ่งเป็นตัวช้ีวัดเดียวที่ใช้ข้อมูล
ระดับประเทศ ทําให้การประเมิน LDN ในระดับประเทศยังไม่สามารถสะท้อนบริบทปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้
อย่างถูกต้องแม่นยํา ดังน้ัน การประเมินตัวช้ีวัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินในระดับพ้ืนที่จะเป็น
แนวทางหน่ึงในการพัฒนาข้อมูลตัวช้ีวัด LDN ให้มีความถูกต้องในระดับ Tier 2 โดยใช้ปัญหาทรัพยากรดิน ที่
กรมพัฒนาที่ดินมีฐานข้อมูล งานวิจัย และมาตรการในการจัดการทรัพยากรดิน นอกจากน้ี การนําหลักการ 



LDN มาประยุกต์ใช้ในระดับพ้ืนที่ จะสร้างความร่วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร
ผู้ใช้ที่ดินในการดูแลทรัพยากรดิน เพ่ือดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน ดังกล่าว อาทิ การ
วางแผนการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและนํ้า การฟ้ืนฟูปรับปรุงบํารุงดิน และจัดการที่ดินให้ใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน เป็นต้น 
 การจัดทําเป้าหมายตัวชี้วัดของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน (Land Degradation Neutrality: 
LDN baseline) ระดับประเทศ 

ปี พ.ศ. 2558 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย โดยกรมพัฒนาที่ดิน 
ได้ดําเนินการจัดทําเป้าหมายตัวช้ีวัดของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN 
baseline) ของประเทศไทย  

 

 
              LUC             LP        SOC 
               (ก)                                          (ข)                                             (ค) 
ภาพท่ี 1 ตัวช้ีวัดสิ่งปกคลุมที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน: LUC (ก) ตัวช้ีวัดผลิตภาพของที่ดิน: LP (ข) 
และตัวช้ีวัดการกักเก็บคาร์บอนอินทรีย์ในดิน: SOC (ค) 

จากตัวช้ีวัดสําหรับวิเคราะห์ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ สิ่งปกคลุมดิน 
ผลิตภาพของที่ดิน และปริมาณคาร์บอน ซึ่งได้นํามาจัดทําข้อมูลฐาน หรือ baseline (t0) ของประเทศไทย 
ตัวช้ีวัดดังกล่าวจะใช้ในการประเมินสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดิน โดยมีวิธีการ ดังน้ี 
 ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน = สถานะของตัวช้ีวัดในปีที่ติดตามประเมินผล (T1) – 
สถานะของตัวช้ีวัดจากข้อมูลฐาน หรือ baseline (t0) 

ทั้งน้ี ในการบรรลุความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน สัดส่วนของพ้ืนที่ความเสื่อมโทรมของ
ที่ดินจะต้องมีจํานวนเท่าเดิม หรือลดน้อยลง ในปัจจุบัน หลักการของ LDN ได้ผนวกเข้ากับการจัดทําตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ปี ค.ศ. 2015-2030 ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาข้อมูลตามเป้าประสงค์ที่ 15 ตัวช้ีวัด
ที่ 15.3.1 ก็จะใช้หลักแนวคิดและตัวช้ีวัดเดียวกัน โดยตัวช้ีวัดที่ 15.3.1 กําหนดว่า “สัดส่วนของพ้ืนที่ดินที่
ได้รับความเสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนที่ของประเทศท้ังหมด  



โดยการวิเคราะห์พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของที่ดินสามารถใช้ฐานข้อมูลใน ระดับ 
Global Data ในช่วงปี 2001-2015 จาก Trends. Earth พบว่าประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนา หรือฟ้ืน
คืนจากความเสื่อมโทรมของที่ดิน (land area improved) ร้อยละ 32.90 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มี
สถานะคงที่ไม่มีสัญญาณของความเส่ือมโทรมของที่ดิน (land area stable) ร้อยละ 44.72 ของพ้ืนทีทั้ง
ประเทศ และพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของที่ดิน (Land area degraded) ร้อยละ 21.93 
ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ โดยมีพ้ืนที่ที่ไม่มีข้อมูล (land area with no data) จํานวนร้อยละ 0.45 ของพ้ืนที่ทั้ง
ประเทศ 
การดําเนินงานที่ผ่านมา 
 โดยปีงบประมาณ 2564 กรมพัฒนาที่ดินในฐานะผู้ประสานงานหลัก อนุสัญญา UNCCD ได้
ดําเนินงานโครงการจัดทําเป้าหมาย และตัวช้ีวัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน เพ่ือกําหนด
มาตรการการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพ้ืนที่ กรณีศึกษา: พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นการประเมิน
ตัวช้ีวัดความสมดุลของจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือประเมินตัวช้ีวัดตามกรอบของ 
UNCCD (progress indicators) ในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ (1) ผลิตภาพของที่ดิน (Land productivity: LUP) (2) 
การกักเก็บคาร์บอนอินทรีย์ในดิน (Soil Organic Carbon Stock: SOC Stock) (3) พืชปกคลุมดินและการ
เปลี่ยนแปลงพืชปกคลุมดิน (land cover / land cover change: LUC) เพ่ือนําผลจากการศึกษามาวิเคราะห์
แนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท่ีดิน และสรุปจัดทําเป็นคู่มือแนวทางการจัดการด้านความสมดุลของ
การใช้ที่ดินในระดับพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์และป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมของที่ดิน และขยายผลไปยัง
พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ อีกทั้งยังใช้เป็นฐานข้อมูลที่สําคัญในการวิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้น (scalling up) สําหรับจัดทํา
แผนความสมดุลของการจัดการที่ดิน และกําหนดนโยบายในระดับประเทศ (National LDN) เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย่างย่ังยืนต่อไป   

โดยปีงบประมาณ 2565 ได้ขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน SDG 15.3.1 โดยขยายผลการพัฒนา
ฐานข้อมูล (LDN Baseline) โครงการจัดทําเป้าหมายและตัวช้ีวัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน 
(Land Degradation Neutrality: LDN) เพ่ือกําหนดมาตรการการจัดการดินเสื่อมโทรมนี้จะถูกนําไปใช้เป็น
คู่มือการดําเนินงาน ขยายผลในระดับพ้ืนที่ และจะนําไปกําหนดมาตรการให้มีความเหมาสม สอดคล้องกับ
ระดับความเสื่อมโทรมในแต่ละพ้ืนที่โดย ปี 2565 ในพ้ืนที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จ.นครนายก/จ.จันทบุรี/จ.
บุรีรัมย์/ จ.ร้อยเอ็ด/จ.มหาสารคาม/ จ.ลําปาง/จ.น่าน/จ.พิษณุโลก/จ.ตาก/จ.กาญจนบุรี/จ.สุราษฎร์ธานี/จ.
พัทลุง เพ่ือให้ได้ข้อมูลความเสื่อมโทรมของที่ดิน 12 จังหวัด และจะขยายผลให้ครอบคลุมทั้งประเทศภายในปี 
2570 เพ่ือให้ทราบสถานะความเสื่อมโทรม (LDN baseline) ทั้งประเทศ ซึ่งจะนําไปสู่การกําหนดมาตรการท่ี
เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ และประเมินความสมดุลการจัดการทรัพยากรท่ีดินตามแนวคิด LDN ต่อไป 
 
ความท้าทาย 
 1. เป้าหมายและตัวช้ีวัด ที่ 15.3.1 มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 5
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3. การเกษตร ด้านที่ 18. การเติบโตอย่างย่ังยืน และ ด้านที่ 19. การบริหารจัดการนํ้า
ทั้งระบบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมุดหมายที่ 11 การป้องกันและบรรเทาพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ทางธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับพ้ืนที่ ทําให้มีการบูรณาการเช่ือมโยงเป้าหมายทุกระดับที่
เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG ได้อย่างเป็นรูปธรรม 



 2. เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ตัวช้ีวัดที่ 15.3.1 มีความเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหลากกลายด้าน อาทิ ดิน ที่ดิน พ้ืนที่การเกษตร ป่าไม้ นํ้า และชุมชน ทําให้การติดตาม
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท่ีดินเก่ียวข้องกับภารกิจหลายหน่วยงาน ต้องใช้กลไกการขับเคลื่อน
งานภายใต้คณะกรรมการอนุสัญญาฯ UNCCD  
ข้อเสนอแนะ  
 1 เห็นควรจัดต้ังองค์กรความร่วมมือเชิงบูรณาการและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ในการดําเนินงาน กิจกรรม เพ่ือจัดทําข้อมูล ตัวช้ีวัด 
ตามเป้าหมายหลัก SDGs และเห็นควรผนวกเรื่องน้ีไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ฉบับต่อไป 
 2 นําวิธีการตามแนวคิดการมีสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดินที่เป็นกลาง หรือ Land Degradation 
Neutrality: LDN เป็นตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินในระดับประเทศและขับเคลื่อนเป้าหมาย
ในระดับพ้ืนที่ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (Focal Point) เป็นผู้ประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

3 ให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กรมพัฒนาที่ดินและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช)
สนับสนุนการใช้และพัฒนาตัวช้ีวัด Land-based indicator (trends in land cover, trends in land 
productivity, trends in carbon stock) รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สนับสนุน
ให้สํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ขยายและ
สถาปนาความร่วมมือกับองค์กรที่เก่ียวข้อง เพ่ือขยายการดําเนินงานของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายให้กว้างขวางย่ิงขึ้น และเสนอให้มีการพัฒนาความสามารถในการจัดทํา
ข้อมูลให้กับประเทศกําลังพัฒนาด้วย และขอให้สํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ปรึกษากับ GEF เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 

4. พัฒนาฐานข้อมูลฐานข้อมูลตัวช้ีวัดความสมดุลของจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ในระดับพ้ืนที่ให้
ครอบคลุมสภาพปัญหาและศักยภาพการใช้ที่ดินของประเทศ เพ่ือจัดทําแนวปฏิบัติในการประเมินความเสื่อม
โทรมของที่ดินตามตัวช้ีวัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน (LDN) ให้สามารถสะท้อนแนวทางการ
จัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การกําหนดมาตรการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินต้องใช้หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน ที่เน้นการบริหารจัดการจากสภาพปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงทั้งสภาพทางกายภาพ สังคมและ
เศรษฐกิจ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการบูรณาการและเช่ือมโยงทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน 
ชุมชนหรือประชาสังคม เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาแผนงานโครงการลงสู่ระดับพ้ืนที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
เกษตรกรและผู้ใช้ที่ดิน 
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