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การจัดทำเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อกำหนดมาตรการ  
การจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที ่ กรณีศึกษา: พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นการประเมินตัวชี ้วัด     
ความสมดุลของจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ในระดับพื้นที่ เพื่อประเมินตัวชี้วัดตามกรอบของ UNCCD 
(Progress Indicators) ในระด ับพ ื ้นท ี ่  ได ้แก ่  (1 )  ผล ิตภาพของท ี ่ ด ิน  ( Land Productivity: LP) (2)                
การก ักเก ็บคาร ์บอนอ ินทร ีย ์ ในด ิน (Soil Organic Carbon Stock: SOC Stock) (3) พ ืชปกคล ุมดิน               
และการเปลี่ยนแปลงพืชปกคลุมดิน (Land cover / Land use change: LUC) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูล LDN ในระดับพื้นที่ สำหรับจัดทำแนวทางการจัดการด้านความสมดุลของการใช้ที่ดิน และกำหนด
มาตรการการจัดการดินเสื่อมโทรมที่เหมาะสมในระดับพื้นที่ของประเทศไทย สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนการรายงานตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน      
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย  

ผลการศึกษา พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมของที่ดิน (Degraded) มีเนื้อที่ 
1,287,300 ไร ่ หรือร ้อยละ 10.05 ของเนื ้อที ่จ ังหวัด พื ้นที ่ที่ ม ีการเปลี ่ยนแปลงในทางบวก ( Improved)           
หรือฟ้ืนคืนจากความเสื่อมโทรมของที่ดิน มีเนื้อที่ 2,676,862 ไร่ หรือร้อยละ 20.90 ของเนื้อที่จังหวัด และมีพ้ืนที่
ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีสถานะคงเดิม (Stable) มีเนื้อที่ 8,844,565 หรือร้อยละ 69.05 ของเนื้อที่จังหวัด 
ทั ้งนี ้ในการบรรลุความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที ่ด ิน (Land Degradation Neutrality) ได้มีการนำ
หลักการของ LDN ผนวกเข้าก ับการจ ัดทำตัวช ี ้ว ัดเป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน ป ี ค.ศ. 2015-2030      
(Sustainable Development Goals-SDGs) เป้าประสงค์ที่ 15 ตัวชี้วัดที่ 15.3.1  ซึ่งกำหนดว่า “สัดส่วนของพ้ืน
ที่ดินที่ได้รับความเสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด ดังนั้น สถานะความเสื่อมโทรมของที่ดิน (LDN baseline)      
จังหวัดนครราชสีมา ณ ปีฐาน (2550-2564) มีสัดส่วนพ้ืนที่เสื่อมโทรมอยู่ร้อยละ 10.05 ของเนื้อที่จังหวัด เมื่อนำ
พ้ืนที่เสื่อมโทรมของจังหวัดนคราชสีมา มาจัดระดับความรุนแรงของพ้ืนที่เสื่อมโทรม เพ่ือจัดลำดับความสำคัญ
ของพื้นที่ที่จะกำหนดเป้าหมายในการป้องกัน และฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม โดยใช้มาตรการต่างๆ  เหมาะสม      
ในการจัดการทรัพยากรที่ดิน นั้น พบว่า พื้นที่เสื ่อมโทรมระดับรุนแรงมาก มีเนื้อที่ 486 ไร่ หรือคิดเป็น       
ร้อยละ 0.04 ของพื้นที่เสื่อมโทรม พื้นที่มีระดับความรุนแรงปานกลาง และระดับความรุนแรงน้อย มีเนื้อที่ 
42,012 และ 1,244,802 ไร่ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม จะพบว่า พื้นที่เสื่อมโทรมของจังหวัดนครราชสีมา       
มีพื้นที่มีความเสื่อมโทรมระดับรุนแรงน้อยมีเนื้อที่มากที่สุด นั่นคือ เป็นพื้นที่เสื ่อมโทรมที่เกิดจากตัวชี ้วัด    
ความเสื่อมโทรมเพียงตัวชี้วัดเดียว นั่นคือ ความเสื่อมโทรมที่เกิดจากตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที ่ดิน       
หรือ ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพของที่ดิน หรือ ตัวชี้วัดจากการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนอินทรีย์ที่สะสมในดิน 
เพียงตัวใดตัวหนึ่ง  

การกำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและฟื ้นฟูพื ้นที ่เสื ่อมโทรมของที ่ดิน โดยใช้เกณฑ์            
ในการพิจารณาจาก ดังนี้ 1) สาเหตุหรือปัจจัยตามตัวชี้วัดความเสื่อมโทรมทั้ง 3 ตัวชี้วัด 2) ความต้องการของชุมชน 
เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และ 3) รูปแบบมาตรการด้านการจัดการ 



ความเสื ่อมโทรมของที ่ด ิน ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ  จากการสอบถามเกษตรกร หมอดินอาสา         
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในพื้นที่ พบว่า สาเหตุหลักของการเกิดความเสื่อมโทรมมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินจากพื้นที่ป่าไปเป็นพื้นที่ชุมชน สิ่งปลูกสร้าง ต่างๆ การขยายของชุมชนเมือง การขยายเขตอุตสาหกรรม 
ซึ ่งเปลี ่ยนจากพื ้นที ่เกษตรไปเป็นชุมชน และพื ้นที ่อุตสาหกรรม และอีกสาเหตุหนึ ่งคือ การ ใช้ที ่ดิน                
ที ่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรมีการใช้พื ้นที ่ปลูกพืชเชิงเดี ่ยวซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน ขาดการบำรุง        
และปรับปรุงรักษา การเกิดชั้นดินดานในชั้นไถพรวนเนื่องจากการใช้เครื่องจักรหนักประกอบกับโครงสร้าง 
ของดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายจัด ดินร่วนปนทราย เป็นผลทำให้พืชไม่เจริญเติบโตเต็มที่ พื้นที่เสื ่อมโทรม
บางส่วนเกิดจากธรรมชาติของดินเอง คือ ดินเค็มและการแพร่กระจายของดินเค็ม ดังนั้น จึงสามารถจำแนก
การกำหนดมาตรการการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน  แบ่งออกเป็น ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้    
ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการทรัพยากรดิน และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 
ดังนั ้นเพื ่อให้การดำเนินงานโครงการสามารถขับเคลื ่อนเป้าหมาย และตัวชี ้ว ัดความสมดุล          

ของการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพ่ือกำหนดมาตรการการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพ้ืนที่ สามารถสนับสนุน
เป้าหมายระดับโลกในตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) พัฒนาฐานข้อมูลตัวชี้วัดความสมดุลของจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ในระดับพื้นที่      
ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาและศักยภาพการใช้ที ่ด ินของประเทศ เพื ่อจัดทำแนวปฏิบัติในการประเมิน        
ความเสื่อมโทรมของที่ดินตามตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ให้สามารถสะท้อน 
แนวทางการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การกำหนดมาตรการจ ัดการความเส ื ่อมโทรมของที ่ด ินต ้องใช ้หล ักการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั ่งยื ่น ที่เน้นการบริหารจัดการจากสภาพปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงทั ้งสภาพ        
ทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการบูรณาการและเชื่อมโยง        
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนหรือประชาสังคม เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาแผนงานโครงการลงสู่ระดับพ้ืนที่
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและผู้ใช้ที่ดิน 

3) หน่วยงานผู ้ประสานงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
(UNCCD) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของประเทศ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายระดับโลกในตัวชี ้วัด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2015-2030 (Sustainable Development Goals-SDGs) เป้าประสงค์  
ที่ 15 ตัวชี้วัดที่ 15.3.1 “สัดส่วนของพื้นที่ดินที่ได้รับความเสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ทั ้งหมด” โดยนำผล
การศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นเส้นฐานข้อมูลสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดิน (LDN baseline) ระดับพ้ืนที่ และขยาย
ผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่อื่น โดยจัดลำดับความสำคัญตามระดับความรุนแรงของปัญหาความเสื่อมโทรม 
สภาพภูมิสังคมและความต้องการของเกษตรกร เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ (Implement)     
ให้สอดคล้องกับมาตรการการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน ตรงตามเป้าประสงค์การพัฒนาตามตัวชี้วัด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนำผลการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นเส้นฐานข้อมูลสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
(LDN baseline) ระดับพ้ืนที่ และขยายผลการดำเนินงานไปยังพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล  

 มติกำรประชุมรัฐภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย สมัยที่ 12 
ก ำหนดให้แนวคิดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินหลักกำรด ำเนินงำนของอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย
กำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำประสงค์ที่ 15.3 ตัวชี้วัดที่ 
15.3.1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรสูญเสียที่เกิดจำกควำมเสื่อมโทรมของที่ดินกับกำรพัฒนำ 
หรือควำมอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจำกกำรฟ้ืนคืนควำมเสื่อมโทรม หรือด ำเนินมำตรกำรจัดกำรที่ดินอย่ำงยั่งยืน โดยเน้น
กำรผสมผสำนมำตรกำร ซึ่งประกอบด้วย กำรหลีกเลี่ยง หรือป้องกัน (avoid) กำรลดควำมรุนแรง (reduce)   
หรือกำรฟ้ืนฟูควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน (rehabilitation) นอกจำกนี้ ควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินมี
ควำมสัมพันธ์กับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เช่น กำรลดควำมยำกจน ควำมมั่นคงทำงอำหำร กำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม และ กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน 
 ประเทศไทย ได้เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องในกำรพัฒนำศักยภำพของประเทศภำคีสมำชิกอนุสัญญำ UNCCD 
เพ่ือจัดท ำเป้ำหมำยควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) และได้
จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน LDN เพ่ือขับเคลื่อนกำรจัดท ำเป้ำหมำยควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน ในปี 
2560 ขั้นตอนกำรจัดท ำเป้ำหมำยและมำตรกำร ประกอบด้วยกิจกรรมหลักส ำคัญ 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) กำรจัดท ำ
ข้อมูลพ้ืนฐำน (baseline) เพ่ือประเมินแนวโน้มควำมเสื่อมโทรม สภำพแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นควำมเสื่อมโทรม
ของที่ดิน และติดตำมสถำนะควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน (2) กำรจัดท ำเป้ำหมำย และมำตรกำรในกำรจัดกำรที่ดินที่
เหมำะสม เพ่ืออนุรักษ์ ลดผลกระทบ และฟ้ืนฟูที่ดิน และเสนอข้อคิดเห็นด้ำนวิชำกำรในกำรก ำหนดนโยบำย 
แนวทำง หลักเกณฑ์ และกลไกกำรด ำเนินงำนตำมพันธกรณีของอนุสัญญำฯ (3) กำรขยำยผลแนวคิดไปสู่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน จะถูกน ำมำใช้ใน
กำรจัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำน และ (4) ติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงของกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2558 ถึง 2573 
ได้แก่ ตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน ตัวชี้วัดผลิตภำพของที่ดิน และตัวชี้วัดคำร์บอนอินทรีย์ในดิน ซึ่งใน
ปัจจุบันประเทศไทย โดยกรมพัฒนำที่ดินเป็นหน่วยงำนในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนตำมอนุสัญญำว่ำด้วยกำร
ต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย (UNCCD) ได้จัดท ำตัวชี้วัดพ้ืนฐำนทั้ง 3 ตัวชี้วัด ดังกล่ำว ซึ่ง ตัวชี้วัดกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน จะใช้ฐำนข้อมูลในระดับประเทศ (National - Tier 2) ส ำหรับตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลง
ควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตของที่ดินหรือผลิตภำพของที่ดิน และกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณคำร์บอนอินทรีย์สะสม
ในดิน ใช้ฐำนข้อมูลในระดับโลก (Global – Tier 1) ซึ่งกำรใช้ข้อมูลในระดับที่หยำบ อำจท ำให้ผลกำรประเมินควำม
เสื่อมโทรมในภำพรวมของประเทศมีควำมคลำดเคลื่อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำร
ทรัพยำกรดิน และกำรติดตำมผลสถำนะควำมเสื่อมโทรมของที่ดินในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดท ำ LDN ใน
ระดับประเทศยังจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลในระดับโลกหรือTier 1 ส ำหรับตัวชี้วัด ผลิตภำพของที่ดิน และคำร์บอนอินทรีย์
สะสมในดิน เพ่ือวิเครำะห์ร่วมกับข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินหรือสิ่งปกคลุมดินซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวที่ใช้ข้อมูล
ระดับประเทศ ท ำให้กำรประเมิน LDN ในระดับประเทศยังไม่สำมำรถสะท้อนบริบทปัญหำในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำง
ถูกต้องแม่นย ำ  
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 ดังนั้น กำรประเมินตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินในระดับพ้ืนที่จะเป็นแนวทำงหนึ่งใน
กำรพัฒนำข้อมูลตัวชี้วัด LDN ให้มีควำมถูกต้องในระดับ Tier 2 โดยใช้ปัญหำทรัพยำกรดิน ที่กรมพัฒนำที่ดินมี
ฐำนข้อมูล งำนวิจัย และมำตรกำรในกำรจัดกำรทรัพยำกรดิน นอกจำกนี้ กำรน ำหลักกำร LDN มำประยุกต์ใช้ใน
ระดับพ้ืนที่ จะสร้ำงควำมร่วมมือและสนับสนุนจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และเกษตรกรผู้ใช้ที่ดินในกำรดูแลทรัพยำกร
ดิน เพ่ือด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำทรัพยำกรดิน ดังกล่ำว อำทิ กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน กำรอนุรักษ์ดินและ
น้ ำ กำรฟื้นฟูปรับปรุงบ ำรุงดิน และจัดกำรที่ดินให้ใช้ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน เป็นต้น โดยโครงกำร
จัดท ำเป้ำหมำย และตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน เพ่ือก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรดินเสื่อม
โทรมในระดับพ้ืนที่ กรณีศึกษำ: พ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นกำรประเมินตัวชี้วัดควำมสมดุลของจัดกำรทรัพยำกร
ที่ดิน (LDN) ในระดับพ้ืนที่ เพื่อประเมินตัวชี้วัดตำมกรอบของ UNCCD (progress indicators) ในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ 
(1) ผลิตภำพของที่ดิน (Land productivity: LUP) (2) กำรกักเก็บคำร์บอนอินทรีย์ในดิน (Soil Organic Carbon 
Stock: SOC Stock) (3) พืชปกคลุมดินและกำรเปลี่ยนแปลงพืชปกคลุมดิน (land cover / land cover change: 
LUC) เพ่ือน ำผลจำกกำรศึกษำมำวิเครำะห์แนวโน้มควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรที่ดิน และสรุปจัดท ำเป็นคู่มือแนว
ทำงกำรจัดกำรด้ำนควำมสมดุลของกำรใช้ที่ดินในระดับพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุรักษ์และป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสื่อมโทรม
ของที่ดิน และขยำยผลไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ อีกทั้งยังใช้เป็นฐำนข้อมูลที่ส ำคัญในกำรวิเครำะห์ในระดับที่สูงขึ้น 
(scalling up) ส ำหรับจัดท ำแผนควำมสมดุลของกำรจัดกำรที่ดิน และก ำหนดนโยบำยในระดับประเทศ (National 
LDN) เพ่ือกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนต่อไป   
 

1.2 วัตถุประสงค ์
 

 1.2.1 เพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูล LDN ในระดับพ้ืนที่ของประเทศไทยที่ใช้ในกำรติดตำมประเมินผล LDN 
 1.2.2 เพ่ือจัดท ำแนวทำงกำรจัดกำรด้ำนควำมสมดุลของกำรใช้ที่ดิน และก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรดิน
เสื่อมโทรมที่เหมำะสมในระดับพ้ืนที่ 
 1.2.3 เพ่ือประเมินตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (LDN) ในระดับพ้ืนที่ ที่ใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนกำรรำยงำนตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปร
สภำพเป็นทะเลทรำย 
 
1.3 กรอบแนวคิด 
 กำรจัดท ำเป้ำหมำยตัดชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน เพื่อก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรดิน
เสื่อมโทรมในระดับพ้ืนที่ครั้งนี้ เป็นกรณีศึกษำจังหวัดนครรำชสีมำ ที่ต้องกำรจัดท ำแนวทำงกำรจัดกำรด้ำนควำม
สมดุลของกำรใช้ที่ดิน ต้องกำรก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรดินเสื่อมโทรมที่เหมำะสมในระดับพ้ืนที่ และต้องกำร
ประเมินตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (LDN) ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือใช้จัดท ำรำยงำนตัวชี้วัด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ดินที่ยั่งยืนของประเทศไทย ตำมแนวทำงอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปร
สภำพเป็นทะเลทรำย กำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดดังกล่ำว ด ำเนินงำนภำยใต้กรอบแนวคิด ดงนี้ 

 1.3.1 พ้ืนที่ศึกษำ เป็นพ้ืนที่ศึกษำที่มีปัญหำควำมเสื่อมโทรมของที่ดินที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชำติ และเกิด
จำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดนครรำชสีมำ 
 1.3.2 แนวทำงกำรศึกษำ เป็นกำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่  กำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำน อำทิ 
ชลประทำน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ, เส้นชั้นควำมสูง กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ธรณีวิทยำ ฐำนข้อมูลทรัพยำกร
ดินจำกกรมพัฒนำที่ดิน และศึกษำข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ กำรคัดเลือกพ้ืนที่ที่จะด ำเนินกำรในเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่    
กำรเก็บตัวอย่ำงดิน และออกแบบสอบถำมเพ่ือสัมภำษณ์เกษตรกรด้ำนกำรจัดกำรและผลผลิต เพ่ือศึกษำ
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เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน กำรเปลี่ยนแปลงผลิตภำพของที่ดิน กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณคำร์บอน
อินทรีย์ที่สะสมในดิน ด้วยกำรวิเครำะห์โดยโปรแกรมภูมิสำรสนเทศและโปรแกรมทำงด้ำนสถิติ กำรแปลผล        
กำรจัดท ำรำยงำน และสรุปจัดท ำเป็นคู่มือ แนวทำงในกำรด ำเนินกำรกำรจัดกำรด้ำนควำมสมดุลของกำรใช้ที่ดินใน
ระดับพ้ืนที ่

1.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 

 ในกำรจัดท ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (Land Degradation 
Neutrality: LDN) เพ่ือก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรดินเสื่อมโทรมในระดับพ้ืนที่ มีดังนี้  
 1.4.1 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล และแนวทำงกำรจัดท ำ LDN ในระดับโลกและระดับประเทศ เพ่ือก ำหนด
พ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรจัดท ำเป้ำหมำย และศึกษำแนวทำงกำรประเมินควำมเสื่อมโทรมของที่ดินในพ้ืนที่
เป้ำหมำย และก ำหนดตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน เพ่ือก ำหนดมำตร  กำรกำรจัดกำรดินเสื่อม
โทรมในระดับพ้ืนที่  
 1.4.2 วิเครำะห์หน่วยงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) เพ่ือก ำหนดบทบำท และหน้ำที่ใน
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในระดับนโยบำยและระดับพ้ืนที่  
 1.4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือน ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ต่อหน่วยงำนและนักวิชำกำรที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และควำมเสื่อมโทรมของดินและที่ดิน รวมถึงกำรรั บฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ำมำปรับปรุงและจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วมของทั้งหน่วยงำนและผู้ใช้
ประโยชน์ที่ดิน 
 1.4.4 ตัวชี้วัดควำมเสื่อมโทรมของดิน (LDN) ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมำณกำร
สะสมอินทรีย์คำร์บอนในดิน และผลิตภำพของที่ดิน จะน ำมำใช้เป็นตัวชี้วัด เพ่ือประเมินควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน
ในพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ โดยข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ประกอบด้วยข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ  ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่เก็บในภำคสนำม และข้อมูลจำกกำรส ำรวจระยะไกล (remote sensing data) โดยใช้เทคนิคกำร
ประมวลผลข้อมูลทำงด้ำนระบบสำระสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) เพ่ือประเมินพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเสื่อมโทรมของที่ดินใน
พ้ืนที่เป้ำหมำย ตำมแนวทำงของ UNCCD และควำมเสื่อมโทรมของดิน (LDN) ซึ่งประกอบด้วยวิธีกำรดังนี้ 
  1) รวบรวมฐำนข้อมูล และแผนที่  น ำเข้ำข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
ประกอบด้วย 

 (1) รำยงำนกำรส ำรวจดินเพ่ือกำรเกษตร และแผนที่กลุ่มชุดดิน ชุดดิน มำตรำส่วน  
1: 25,000 จังหวัดนครรำชสีมำ ปี 2558 

 (2) รำยงำนและข้อมูลแผนที่สภำพกำรใช้ที่ดิน จังหวัดนครรำชสีมำ มำตรำส่วน 1 : 25,000 
ส ำรวจในปี 2550 และ ปี 2562 

 (3) ข้อมูลคุณสมบัติของดิน จำกโครงกำร 1 หมู่บ้ำน 1 ตัวอย่ำงดิน ปี 2552 ครอบคลุมทุก
ต ำบลในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 2,596 จุด (กองส ำรวจและวิจัยทรัพยำกรดิน) 
    (4) ข้อมูลกำรผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิ (Net Primary Productivity: NPP) จำกภำพถ่ำยดำวเทียม 
Terra MODIS ชุดข้อมูล MOD17A3 ควำมละเอียด 1 กิโลเมตร บันทึกข้อมูลทุก 1 ปี ในช่วงปี 2550 และ ปี 2562 

2) กำรเก็บข้อมูลภำคสนำม  
    (1) เก็บตัวอย่ำงดินในปี 2564 ตำมลักษณะของกำรใช้ที่ดิน 6 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม
(เพำะปลูก) พ้ืนที่ป่ำไม้ พื้นท่ีทุ่งหญ้ำ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ระดับควำมลึก 0-15 
เซนติเมตร และ 15-30 เซนติเมตร จ ำนวน 500 จุด รวม 1,000 ตัวอย่ำง เก็บตัวอย่ำงดิน 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีรบกวน
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โครงสร้ำงดิน (disturbed soil sampling) โดยเก็บตัวอย่ำงดิน 3 หลุมด้วยสว่ำนเจำะดิน (soil auger) จำกนั้นน ำ
ตัวอย่ำงดินมำคลุกเคล้ำให้เป็นตัวอย่ำงเดียวกัน หรือ composite sample และตักดินประมำณ 500 กรัม บรรจุใน
ถุงพลำสติกเพ่ือส่งวิเครำะห์สมบัติของดินทำงกำยภำพ เคมี และชีวภำพในห้องปฏิบัติกำร 2) วิธีไม่รบกวนโครงสร้ำง
ดิน (undisturbed soil sampling) โดยเก็บตัวอย่ำงดินด้วยกระบอกเก็บดิน (soil core) เพ่ือส่งวิเครำะห์ค่ำควำม
หนำแน่นรวมของดิน   
    (2) กำรเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้ำนกำรจัดกำรดิน มำตรกำรกำรปรับปรุงดินที่มีปัญหำ และผลผลิต
ทำงกำรเกษตรในพื้นที่เป้ำหมำย 

3) วิเครำะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
    (1) วิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จ ำนวน 1,000 ตัวอย่ำง ที่เก็บตัวอย่ำงดินจำกกลุ่มประเภทกำรใช้ที่ดิน 
6 ประเภท ค่ำวิเครำะห์ดิน ประกอบด้วย 

 - อินทรียวัตถุในดิน (Soil Organic matter content) โดยวิธี Walkley and Black 
titration (Walkley and Black, 1934; Walkley, 1935; Nelson and Sommers, 1996) 

 - ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available phosphorus) โดยวิธี Bray II (Bray and Kurzt, 
1945) แล้ววัดปริมำณฟอสฟอรัสด้วยเครื่อง spectrophotometer 

 - โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (available potassium) โดยวิธีกำรสกัดด้วยสำรละลำย 
1M NH4OAc ที่เป็นกลำง (pH 7) (Pratt, 1965) แล้ววัดปริมำณโพแทสเซียมด้วยเครื่อง Atomic Absorption 
Spectrophotometer 

  - ปฏิกิริยำดิน (pH) อัตรำส่วนดินต่อน้ ำ 1:1 และดินต่อสำรละลำย 1M KCl 1:1 โดยใช้
เครื่องมือวัดปฏิกิริยำดิน (pH meter) (National Soil Survey Center, 1996) 
         - ควำมหนำแน่นรวมของดิน (bulk density) ด้วยวิธี Core method (Blake and 
Hartge, 1986) 

(2) วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินของจังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ .ศ. 2550 โดย
เปรียบเทียบกับปีพ.ศ. 2562 และจัดท ำแผนที่กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2562 เพ่ือ
ประเมินตัวชี้วัดกำรใช้ที่ดิน หรือสิ่งปกคลุมดิน (LUC baseline) โดยวิเครำะห์ตำมหลักกำร One-out, All-out ของ LDN 

(3) วิเครำะห์ตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตของที่ดิน ประเมินจำกกำรผลิตขั้นปฐมภูมิ
สุทธิ (Net Primary Productivity : NPP) โดยใช้วิธีกำรประเมินจำกค่ำดัชนีพรรณ (NDVI) ของจังหวัดนครรำชสีมำ
ในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2562 จำกภำพถ่ำยดำวเทียม Terra MODIS ชุดข้อมูล MOD17A3 ควำมละเอียด 1 
กิโลเมตร บันทึกข้อมูลทุก 1 ปี ท ำกำรวิเครำะห์ค่ำ NPP จำกภำพถ่ำยดำวเทียม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ต่ ำ ปำน
กลำง และสูง จำกนั้นวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตของที่ดินของจังหวัดนครรำชสี มำ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2562 และจัดท ำแผนที่กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตของที่ดินปี พ.ศ. 2550 
และปี พ.ศ. 2562 (NPP baseline) โดยวิเครำะห์ตำมหลักกำร One-out, All-out ของ LDN 

(4) วิเครำะห์ตัวชี้วัดปริมำณคำร์บอนอินทรีย์ในดิน กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณคำร์บอนอินทรีย์ใน
ดินของจังหวัดนครรำชสีมำในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2564 โดยประเมินจำกฐำนข้อมูลคุณสมบัติของดินจำก
โครงกำร 1 หมู่บ้ำน 1 ตัวอย่ำงดิน ปี พ.ศ. 2552 จ ำนวน 2596 ตัวอย่ำง และค่ำวิเครำะห์ดินจำกกำรเก็บตัวอย่ำง
ดินตำมประเภทกำรใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย อินทรียวัตถุในดิน (กรัมคำร์บอนต่อไร่) ปริมำณคำร์บอน
อินทรีย์ (ร้อยละ) ในชั้นดินบนที่ควำมลึก 0-15 เซนติเมตร และควำมลึก 15-30 เซนติเมตร ค่ำควำมหนำแน่นของ
ดิน (กรัมต่อลูกบำศก์เซนติเมตร) ค ำนวณหำปริมำณคำร์บอนสะสมในดิน (ตันต่อไร่) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ จำกนั้น
ท ำกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณคำร์บอนอินทรีย์ในดินของจังหวัดนครรำชสีมำในปี พ.ศ. 2552 
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เปรียบเทียบกับปริมำณคำร์บอนอินทรีย์ในดินที่ได้จำกกำรส ำรวจ ปี พ.ศ. 2564 จัดท ำแผนที่กำรเปลี่ยนแปลง
ปริมำณคำร์บอนอินทรีย์ในดินปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2564 (SOC baseline) โดยวิเครำะห์ตำมหลักกำร One-
out, All-out ของ LDN 

(5) ประเมินพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดควำมเสื่อมโทรมของดิน โดยประเมินจำกตัวชี้วัด LDN ของ 
UNCCD ทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยกำรน ำข้อมูลแผนที่กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ .ศ. 2550 และปี พ.ศ. 
2562 แผนที่กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตของที่ดินปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2562 แผนที่กำร
เปลี่ยนแปลงปริมำณคำร์บอนอินทรีย์สะสมในดินปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2564 มำวิเครำะห์แบบกริด โดยก ำหนด
เงื่อนไขตำมหลักกำร One-out, All-out ของ LDN ดังนี้ 

เงื่อนไขที่ 1: ถ้ำมีอย่ำงน้อยหนึ่งตัวชี้วัดมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงเพ่ิมขึ้น (+) จัดเป็น พ้ืนที่
ได้รับกำรปรับปรุง (Improved) 

เงื่อนไขที่ 2: ถ้ำมีอย่ำงน้อยหนึ่งตัวชี้วัดมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงลดลง (-) จัดเป็น พ้ืนที่เสี่ยง
ต่อกำรเสื่อมโทรมของดิน (Degradation) 

       เงื่อนไขที่ 3: ถ้ำทั้งสำมตัวชี้วัดไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง จัดเป็น พ้ืนที่ไม่เสี่ยงต่อกำรเสื่อมโทรมของดิน 
(stable) 

(6) ประเมินสัดส่วนของพ้ืนที่เสื่อมโทรมต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือใช้เป็น
ตัวชี้วัดควำมเสื่อมโทรมของที่ดินในระดับพื้นท่ี ปีฐำน 2564 ตำมเป้ำหมำยของ SDG 15.3.1 (LDN baseline) 

1.4.5 กำรก ำหนดเป้ำหมำยและมำตรกำรในกำรจัดกำรดินเสื่อมโทรมในพ้ืนที่เป้ำหมำย 
1) กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือน ำเสนอพ้ืนที่และระดับควำมเสื่อมโทรมของที่ดินในพ้ืนที่

เป้ำหมำย และแนวทำงกำรจัดกำรดินและที่ดินอย่ำงยั่งยืน กำรก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยและมำตรกำรในกำรจัดกำรดิน
เสื่อมโทรมที่เหมำะสมกับพ้ืนที่และยั่งยืน รวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และเกษตรกรในพื้นที่ และกำรรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงกำรยอมรับของผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

2) กำรจัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ และกำรเสนอผลกำรศึกษำต่อคณะอนุกรรมกำรอนุสัญญำฯ  
ด้ำนวิชำกำร เพื่อน ำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในกำรพัฒนำพ้ืนที่เป้ำหมำยด้วยมำตรกำรจัดกำรที่ดินอย่ำงยั่งยืนแบบ
มีส่วนร่วมของทั้งหน่วยงำนและผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 1.4.6 กำรผลักดันให้เกิดกำรขยำยผลและกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
พ้ืนที่เป้ำหมำย และเป็นต้นแบบในกำรน ำไปพัฒนำที่ดินของพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเสื่อมโทรมของที่ดิน 
 
1.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ  

1.5.1 ผลผลิต 
1) ฐำนข้อมูลเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (LDN) ในระดับพ้ืนที ่
2) แนวทำงกำรจัดกำรด้ำนควำมสมดุลของกำรใช้ที่ดินและมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสื่อมโทรม

ของที่ดิน 

 1.5.2 ผลลัพธ์ 
1) ฐำนข้อมูล LDN ในระดับพ้ืนที่ของประเทศไทยสำมำรถน ำไปใช้ในกำรติดตำมประเมินผล LDN 

และเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรรำยงำนตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ 15.3.1 
2) เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินสำมำรถน ำไปใช้ในกำรน ำเสนอและ

สนับสนุนกำรด ำเนินงำนภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย (UNCCD) 
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3) แนวทำงกำรจัดกำรดินที่เสื่อมโทรมอย่ำงสมดุล และอย่ำงยั่งยืน โดยกำรมีส่วนร่วมของหน่อย
งำนและเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ รวมถึงผู้ใช้ที่ดินในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในกระบวนกำรก ำหนดแนวทำงกำร
จัดกำรดิน 

 1.5.3 ผลกระทบ 
1) ทรัพยำกรที่ดินได้รับกำรจัดกำรควำมเสื่อมโทรมและป้องกันกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย 

สอดคล้องกับสภำพปัญหำของพ้ืนที่และควำมต้องกำรของชุมชน และเกิดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงยั่งยืน 

1.6 ผู้รับผิดชอบ 
 1.6.1 คณะท ำงำนจัดท ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (LDN)  
เพ่ือก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรดินเสื่อมโทรมในระดับพ้ืนที่ กรณีศึกษำ: พ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ 
 1.6.2 กลุ่มงำนอนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย กองแผนงำน 
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บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร 

 
2.1 การจัดท าเป้าหมายตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation 
Neutrality: LDN) ในระดับโลก 

ควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) คือ แนวคิดในกำร
ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเป้ำหมำยที่ 15.3 ตัวชี้วัดที่ 15.3.1 จำกผลกำรประชุมคณะกรรมกำร
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 
2559 ที่ประชุมมีมติให้ใช้ชื่อภำษำไทยที่เห็นว่ำ ครอบคลุมหลักกำรและวัตถุประสงค์ของ LDN คือ “ควำมสมดุลของ
กำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน” (คณะกรรมกำรอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็น
ทะเลทรำย, 2559) ซึ่งเป็นกำรจัดท ำเป้ำหมำยกำรดูแลฟ้ืนฟูควำมเสื่อมโทรมของที่ดินไม่ให้เกิดควำมเสื่อมโทรม
เพ่ิมขึ้น ในกำรที่จะส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ 15 ตัวชี้วัดที่ 15.3 ของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals - SDG) มีค ำนิยำมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 1) เป้ำหมำยที่ 15.3 “ภำยในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ.2030) กำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย ฟ้ืนฟู
ที่ดินและดินที่เสื่อมโทรม รวมทั้งที่ดินที่ ได้รับผลกระทบจำกกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย ควำมแห้งแล้ง และน้ ำ
ท่วม และมุ่งม่ันเพื่อบรรลุเป้ำหมำยให้ที่ดินเสื่อมโทรมทั่วโลกเป็นกลำง” 

 “By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected 
by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation neutral world” 

 2) นิยำมของ LDN: “ควำมเสื่อมโทรมของที่ดินที่มีสถำนะควำมเป็นกลำง (Land Degradation 
Neutrality) คือ สถำนะของทรัพยำกรที่ดินในเชิงคุณภำพและปริมำณ ที่จะสนับสนุนกำรท ำงำนบริกำรของระบบ
นิเวศ และสร้ำงเสถียรภำพควำมมั่นคงทำงอำหำร หรือเพ่ิมข้ึน ตำมลักษณะพ้ืนที่ที่แตกต่ำงกันในเชิงพ้ืนที่ เวลำ และ
ระบบนิเวศ” 

 “Land Degradation Neutrality is a state whereby the amount and quality of land 
resources necessary to support ecosystem functions and services and enhance food security 
remain stable or increase within specified temporal and spatial scales and ecosystems” 

 จำกเป้ำหมำยที่ 15.3 ของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งก ำหนดให้กำรพัฒนำจะต้องบรรลุตำมเป้ำ
หมำยควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (LDN) ภำยในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งถือว่ำเป็นสิ่งที่ก ำหนดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนของอนุสัญญำที่ส ำคัญเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยกำรด ำเนินงำน LDN  มีควำมสัมพันธ์กับ
ประเด็นหลัก 2 เรื่องดังนี้ 
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 1) สัมพันธ์กับกำรเข้ำร่วมโครงกำรน ำร่อง LDN จะช่วยพัฒนำศักยภำพในกำรวิเครำะห์และประเมินข้อมูล
ควำมเสื่อมโทรมของประเทศ โดยจะประเมินข้อมูลจำกฐำนข้อมูลในระดับโลกมำสู่ระดับประเทศ อย่ำงไรก็ตำม 
จะต้องมีกำรด ำเนินงำนในระดับประเทศเพ่ือน ำปัจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกฐำนข้อมูลในระดับโลก มำช่วยในกำร
ประเมินกำรก ำหนดเป้ำหมำย LDN เพ่ือให้มีควำมละเอียด และถูกต้องมำกขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2564)  
มีประเทศที่เข้ำร่วมในโครงกำร LDN Target Setting จ ำนวน 127 ประทศ (United Nations Convention to 
Combat Desertification, 2021a) 

 2) สัมพันธ์กับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติอนุสัญญำ UNCCD โดยอนุสัญญำฯ ก ำหนดให้ ประเทศ
ภำคีสมำชิกน ำเป้ำหมำย LDN ตัวชี้วัด และกิจกรรมในกำรจัดกำรที่ดินมำผนวกในแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติของ
อนุสัญญำ UNCCD  

ซึ่งในกำรจัดท ำเป้ำหมำย LDN จะต้องใช้ตัวชี้วัด 3 ประเภท ประกอบด้วย 

(1) สิ่งปกคลุมที่ดินและกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน (land cover and land use change: LUC)  

(2) ผลิตภำพของที่ดิน (land productivity: LP) ซึ่งในระดับโลกก ำหนดให้ใช้ NDVI เป็นเครื่องมือใน
กำรวัดผลิตภำพกำรผลิตของที่ดิน โดยจัดชั้น (classes) ให้ทรำบว่ำพ้ืนที่ใดมีควำมเปลี่ยนแปลงผลิตภำพกำรผลิตที่
ลดลง หรือมีควำมเสี่ยงต่อผลิตภำพกำรผลิต ไม่เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมขึ้น โดยพ้ืนที่ที่จัดอยู่ในช่วงที่มีผลิตภำพกำร
ผลิตลดลง มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน 

(3) กำรกักเก็บคำร์บอนอินทรีย์ในดิน (Soil Organic Carbon Stocks: SOC Stock)  

ตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท แบ่งระดับกำรได้มำซึ่งฐำนข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ คือ  

Tier 1 = ระดับ Global scale (Default method) กำรได้มำซึ่งข้อมูลได้จำกกำรใช้แบบจ ำลอง  
หรือจำกกำรส ำรวจระยะไกลในระดับหยำบ 

Tier 2 = ระดับประเทศ กำรได้มำซึ่งข้อมูลเป็นข้อมูลจำกสถิติระดับประเทศ หรือระดับลุ่มน้ ำ 

Tier 3 = ระดับละเอียด กำรได้มำซึ่งฐำนข้อมูลได้จำกกำรส ำรวจภำคสนำม 

ในขั้นแรกประเทศที่เข้ำร่วมโครงกำร จะได้รับข้อมูลตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท ซึ่งเป็นข้อมูลในระดับโลก  
หรือ Global Scale (Tier1) เป็นข้อมูลจำกปี ค.ศ. 2015 ย้อนหลังไป 10-15 ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลฐำน (baseline) 
ในกำรจัดท ำเป้ำหมำย LDN อย่ำงไรก็ตำมหำกประเทศใดมีข้อมูลที่มีควำมละเอียดกว่ำข้อมูลในระดับ Global 
Scale ก็สำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ในกำรวิเครำะห์จัดท ำเป้ำหมำย LDN ได้ ซึ่งจะได้เป็นจ ำนวนพ้ืนที่ควำม
เสื่อมโทรมของที่ดินในระดับประเทศ ต่อไปจะท ำกำรประเมินควำมรุนแรงของปัญหำ หำสำเหตุของปัญหำ และ
น ำมำสู่มำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน โดยเป้ำหมำย LDN จะใช้เป็นตัวชี้วัดส ำหรับตัวชี้วัดที่ 
15.3 ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDG) ซึ่งในระยะเวลำ 15 ปี หรือ ปี พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) ผลจำกกำร
ด ำเนินมำตรกำรแก้ไขปัญหำจะน ำมำวิเครำะห์เทียบกับข้อมูลฐำน (baseline) เพ่ือประเมินควำมส ำเร็จของกำร
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จัดกำรควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน ซึ่งจ ำเป็นต้องคงสถำนะไม่ให้เกิดควำมเสื่อมโทรมของที่ดินเพ่ิมขึ้นจำกข้อมูลฐำน 
หรือที่เรียกว่ำ “no net loss” ซึ่งมีกรอบกำรจัดท ำตัวชี้วัดควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน ตำมเป้ำหมำยที่ 15.3.1  

ดังภำพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 กรอบกำรจัดท ำตัวชี้วัดควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน ตำมเป้ำหมำยที่ 15.3.1 

ที่มา: The Global Mechanism of UNCCD (2016) 

กำรจัดท ำ LDN ในระดับประเทศ ด ำเนินงำนโดย Global Mechanism (GM) ซึ่งจะใช้ผู้เชี่ยวชำญของแต่
ละประเทศ (national expert) ในกำรจัดท ำ LDN โดยมีกำรด ำเนินงำนตำมข้ันตอนดังนี้ 

- ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำข้อมูลฐำน LDN (baseline) 

- ขั้นตอนที่ 3 ประเมินแนวโน้มควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน  

- ขั้นตอนที่ 4 ศึกษำสำเหตุของปัญหำควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน  

- ขั้นตอนที่ 5 ก ำหนดเป้ำหมำย LDN ซึ่งเป็นเป้ำหมำยตำมควำมสมัครใจ 
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- ขั้นตอนที่ 6 ขยำยผล LDN สู่ระดับนโยบำย/ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

- ขั้นตอนที่ 7 ก ำหนดมำตรกำรเพื่อจัดกำรกับปัญหำควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน 

- ขั้นตอนที่ 8 ส่งเสริมมำตรกำรที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ LDN 

- ขั้นตอนที่ 9 กำรติดตำม ประเมินผล LDN  

- ขั้นตอนที่ 10 กำรรำยงำนผล LDN 

ในกำรจัดท ำเป้ำหมำยควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรดิน หรือ LDN Target Setting Programme 
ในแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่ส ำหรับประเทศที่ไม่มีฐำนข้อมูลที่ละเอียดในระดับประเทศ จะใช้ข้อมูลในระดับโลก 
หรือ Global Data ซ่ึงด ำเนินกำรโดย Global Mechanism และมีกำรประเมินพ้ืนที่เสื่อมโทรมในแต่ละประเทศ 
โดยวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยใช้หลักเกณฑ์ One-Out, All-Out จำกนั้นน ำพ้ืนที่เสื่อมโทรมมำ
ค ำนวณหำสัดส่วนของพ้ืนที่ควำมเสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนที่ทั้งหมด เพ่ือตอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่  
15.3.1 ซึ่งผลกำรประเมินระดับโลก แสดงดังตำรำงที่ 1 และภำพท่ี 2  

ตารางท่ี 1 สัดส่วนของพ้ืนที่เสื่อมโทรมต่อพ้ืนที่ทั้งหมด ระดับโลก ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

             เป้ำหมำยที่ 15.3.1  

 

ที่มา: United Nations Economic and Social Council (2019) 



12 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 สัดส่วนของพ้ืนที่เสื่อมโทรม ในระดับโลก ตำมเป้ำหมำยที่ 15.3.1 

ที่มา : UNCCD (2021b) 

2.2 การจัดท าเป้าหมายตัวชี้วัดของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: 
LDN baseline) ระดับประเทศ 

ปี พ.ศ. 2558 อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย โดยกรมพัฒนำทที่ดิน  
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN baseline)  
ของประเทศไทย ซึ่งก ำหนดตัวชี้วัด 3 ตัวในกำรค ำนวณพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ (Sim et al, 2017) ได้แก่ ตัวชี้วัด 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน ตัวชี้วัดผลิตภำพที่ดิน และตัวชี้วัดคำร์บอนในดิน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่ำวนอกจำกจะใช้ใน
กำรจัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนแล้ว ยังเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตลอดระยะเวลำเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยได้จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนไว้ (ภำพที่ 3) ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดสิ่งปกคลุมที่ดินและกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน (land cover and land use change : 
LUC) น ำข้อมูลกำรใช้ที่ดินของกรมพัฒนำที่ดินในช่วงเวลำปี 2545 และปี 2556 มำวิเครำะห์ประเภทกำรใช้ที่ดิน
ตำมระบบของ FAO ได้ 6 ประเภทคือ 1) ป่ำไม้ 2) ไม้พุ่ม ทุ่งหญ้ำและป่ำละเมำะ 3) พ้ืนที่เกษตร 4) พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ และ
พ้ืนที่แหล่งน้ ำ 5) พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้ำง และ6) พ้ืนที่ว่ำงเปล่ำ ซึ่งกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของกำรใช้ที่ดินใน
ช่วงเวลำดังกล่ำวจะท ำให้ทรำบแนวโน้มของควำมเสื่อมโทรมของที่ดินที่เกิดขึ้น โดยพบว่ำพ้ืนที่ป่ำไม้ลดลง 9,074 
ตำรำงกิโลเมตร หรือร้อยละ 4.88 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ขณะที่พ้ืนที่ไม้พุ่ม พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำและป่ำละเมำะเพ่ิมขึ้น 1,791 
ตำรำงกิโลเมตร หรือ ร้อยละ 12.25 พ้ืนที่ท ำกำรเกษตรลดลง 268,809 ตำรำงกิโลเมตร หรือร้อยละ 4.07 ส ำหรับ
พ้ืนที่ชุ่มน้ ำและพ้ืนที่แหล่งน้ ำ และพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้ำง เพ่ิมขึ้น 8,740 และ 9,138 ตำรำงกิโลเมตร เนื่องจำกกำร
พัฒนำชุมชนเมืองและสิ่งก่อสร้ำง ส ำหรับพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำเพ่ิมข้ึน 820 ตำรำงกิโลเมตร 

2) ตัวชี้วัดผลิตภำพของที่ดิน (LP) หรือควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตของที่ดิน ผลิตภำพของที่ดิน
เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ควำมสมบูรณ์ของพืชพรรณในพ้ืนที่ ซึ่งจะสำมำรถบ่งบอกสถำนะควำมสมบูรณ์ หรือควำมเสื่อม
โทรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นตัวแทนของกำรเปลี่ยนแปลง หรือผลกระทบของควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน ทั้งจำก
สภำพภูมิอำกำศ ดิน รวมถึ งกำรเปลี่ ยนแปลงกำรใช้ที่ ดิน  ซึ่ งกำรรวบรวมข้อมูลผลิตภำพของที่ดิ น  
(Land Productivity) จะใช้ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลในระดับโลก (Global Data) เก็บข้อมูลที่ครอบคลุมพ้ืนที่ระดับโลก
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ควำมละเอียด 1 กิโลเมตร มีระยะยำว และต่อเนื่อง (Time Series) ระหว่ำงปี 2542-2556 โดยหน่วยงำน 
European Space Agency (ESA) ซึ่งพบว่ำประเทศไทยมีพ้ืนที่เสื่อมโทรมของที่ดินในระดับ ก ำลังลดลง 
(declining) มีสัญญำณของกำรลดลง (early sign of decline) และคงที่ แต่มีควำมเสี่ยงที่จะลดลง (stable but 
stressed) ร้อยละ 21 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

3) ตัวชี้วัดกำรกักเก็บคำร์บอนอินทรีย์ในดิน (Soil Organic Carbon Stocks: SOC Stock) คำร์บอน
เป็นองค์ประกอบส ำคัญของอินทรียวัตถุในดิน เป็นตัวบ่งชี้ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน และส่งผลประโยชน์ต่อกำรผลิต
อำหำร กำรลดผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ จำกตัวชี้วัดพบว่ำในช่วงปี 2543 – 2553 
มีกำรสูญเสียคำร์บอนในกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินจำกพ้ืนที่ป่ำไม้เป็นพ้ืนที่กำรเกษตร 1,246,392 ตัน  

 

 
              LUC             LP        SOC 

               (ก)                                          (ข)                                             (ค) 

ภาพที่ 3 ตัวชี้วัดสิ่งปกคลุมที่ดินและกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน: LUC (ก) ตัวชี้วัดผลิตภำพของที่ดิน: LP (ข) และ
ตัวชี้วัดกำรกักเก็บคำร์บอนอินทรีย์ในดิน: SOC (ค) 

ที่มา: เสำวนีย์ (2560) 

จำกตัวชี้วัดส ำหรับวิเครำะห์ควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ สิ่งปกคลุมดิน ผลิต
ภำพของที่ดิน และปริมำณคำร์บอน ซึ่งได้น ำมำจัดท ำข้อมูลฐำน หรือ baseline (t0) ของประเทศไทย ตัวชี้วัด
ดังกล่ำวจะใช้ในกำรประเมินสถำนะควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน โดยมีวิธีกำร ดังนี้ 

ควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน = สถำนะของตัวชี้วัดในปีที่ติดตำมประเมินผล (T1) – 
สถำนะของตัวชี้วัดจำกข้อมูลฐำน หรือ baseline (t0) 

ทั้งนี้ ในกำรบรรลุควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน สัดส่วนของพ้ืนที่ควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน
จะต้องมีจ ำนวนเท่ำเดิม หรือลดน้อยลง ในปัจจุบัน หลักกำรของ LDN ได้ผนวกเข้ำกับกำรจัดท ำตัวชี้วัด เป้ำหมำย
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กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2015-2030 ซึ่งแนวคิดในกำรพัฒนำข้อมูลตำมเป้ำประสงค์ที่ 15 ตัวชี้วัดที่ 15.3.1 ก็จะ
ใช้หลักแนวคิดและตัวชี้วัดเดียวกัน โดยตัวชี้วัดที่ 15.3.1 ก ำหนดว่ำ “สัดส่วนของพ้ืนที่ดินที่ได้รับควำมเสื่อมโทรม
เทียบกับพ้ืนที่ของประเทศทั้งหมด (proportion of land that is degraded over total land area) ซึ่งกำร
วิเครำะห์พ้ืนที่ควำมเสื่อมโทรมของที่ดินจะต้องน ำตัวชี้วัดทั้ง 3 มำวิเครำะห์ร่วมกัน ภำยใต้หลักกำรแนวคิด One-
out, All-out คือ แนวคิดในกำรประเมินควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน โดยเมื่อตัวชี้วัดอันใดอันหนึ่งส่งสัญญำณไป
ในทำงลบจะหมำยถึงพ้ืนที่นั้นเกิดควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน หรือเรียกว่ำ loss ในทำงกลับกันหำกมีตัวชี้วัดหนึ่งตัวที่
ส่งสัญญำณทำงบวก และไม่มีตัวชี้วัดอ่ืนที่แสดงผลในทำงลบ จะหมำยถึง พ้ืนที่นั้นได้รับกำรฟ้ืนฟูให้คืนสภำพจำก
ควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน หรือเรียนกว่ำ Gain หำกมีตัวชี้วัดใดที่แสดงผลในทำงลบพ้ืนที่นั้นก็จะเป็นพ้ืนที่ที่เสื่อม
โทรม โดยกำรวิเครำะห์ตำมหลักกำร One-out, All-out ควรจะมีฐำนข้อมูลตัวชี้วัดในควำมละเอียดระดับเดียวกัน
มำวิเครำะห์ร่วมกันเพื่อลดควำมซ้ ำซ้อน หรือควำมผิดพลำดของข้อมูล ซึ่งจำกกำรประเมินข้อมูลพ้ืนฐำนของประเทศ
ไทยได้ใช้แหล่งที่มำของข้อมูลที่แตกต่ำงกันโดยมีฐำนข้อมูลสิ่งปกคลุมดินเป็นข้อมูลในระดับประเทศ ส่วนข้อมูล
ตัวชี้วัดอ่ืนเป็นข้อมูลในระดับ Global Data ซึ่งยังไม่สำมำรถน ำตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัดมำวิเครำะห์ร่วมกัน และ
ค ำนวณพื้นท่ีควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน 

อย่ำงไรก็ตำม อนุสัญญำฯ ได้แนะน ำให้ประเทศภำคีสมำชิกใช้ฐำนข้อมูลในระดับ Global Data มำใช้
ประโยชน์ในกรณีที่ประเทศภำคีสมำชิกยังไม่มีควำมพร้อมด้ำนข้อมูลจำกเครื่องมือที่พัฒนำขึ้นเพ่ือช่วยสนับสนุน
ประเทศภำคี สมำชิกภำยใต้ชื่อ Trends Earth ซึ่งเป็นโครงกำรในกำรติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงควำมเสื่อมโทรม
ของที่ดิน โดยหน่วยงำน Conservation International, Lund University, National Aeronautics and Space 
Administration และได้รับงบประมำณสนับสนุนในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลจำกกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Trends. 
Earth, 2018) โดยกำรวิเครำะห์พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกควำมเสื่อมโทรมของที่ดินสำมำรถใช้ฐำนข้อมูลใน ระดับ 
Global Data ในช่วงปี 2001-2015 จำก Trends. Earth พบว่ำประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่ได้รับกำรพัฒนำ หรือฟ้ืนคืน
จำกควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน (land area improved) ร้อยละ 32.90 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ที่มีสถำนะคงที่ไม่
มีสัญญำณของควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน (land area stable) ร้อยละ 44.72 ของพ้ืนทีทั้งประเทศ และพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน (Land area degraded) ร้อยละ 21.93 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ โดยมีพ้ืนที่ที่
ไม่มีข้อมูล (land area with no data) จ ำนวนร้อยละ 0.45 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ 

เมื่อได้ข้อมูลเส้นฐำนอ้ำงอิง หรือ baseline ในระดับประเทศแล้ว ประเทศไทย โดย อนุสัญญำฯ ได้ก ำหนด
เป้ำหมำย และมำตรกำรควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน ดังนี้ 

เป้ำหมำยที่ 1 เพ่ิมสัดส่วนพ้ืนที่ป่ำไม้ของประเทศให้เพ่ิมขึ้น ด้วยกำรปลูกป่ำและฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้ ำ
เสื่อมสภำพบนพื้นที่สูงชัน รวมถึงป่ำชำยเลนและป่ำโกงกำงโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

เป้ำหมำยที่ 2  ปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยำกรดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมำมีศักยภำพในกำรให้ผลผลิตที่ดี 
โดยเน้นกำรเกษตรแบบยั่งยืน 
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เป้ำหมำยที่ 3 ลดกำรสูญเสียคำร์บอนในดิน และเพ่ิมปริมำณกำรกักเก็บคำร์บอนอินทรีย์ในดิน    
ด้วยกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ โดยสร้ำงกำรรับรู้ และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรที่ดิน 

โดยในแต่ละเป้ำหมำยได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรด ำเนินงำนไว้ดังนี้ เป้ำหมำยที่ 1 เกี่ยวข้องกับกำรวำง
แผนกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรที่ดินเพ่ือกำรเกษตรให้สอดคล้องกับผังประเทศ และเป้ำหมำยเพ่ือกำรพัฒนำตำม
ยุทธศำสตร์ประเทศ ส่งเสริมกำรปลูกป่ำ หรือไม้โตเร็วอย่ำงจริงจัง เพ่ือเพ่ิมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  และ
ส่งเสริม พัฒนำ กฎกติกำของชุมชนในกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำไม้ กำรปลูกป่ำในรูปแบบวนเกษตร กำรจัดกำรพ้ืนที่
ป่ำที่มีลักษณะเป็นกลุ่มป่ำหรือผืนป่ำ โดยให้ควำมส ำคัญกับพ้ืนที่ต้นน้ ำที่เป็นพ้ืนที่รอยต่อตำมแนวเขตอนุรักษ์กับ
พ้ืนที่เกษตร โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เป้ำหมำยที่ 2 เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรเกษตรตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง กำรจัดกำรที่ดินแบบยั่งยืน กำรปฏิบัติด้ำนเกษตรกรรมที่ดี กำรใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรผสมผสำน ระบบกำรเกษตรกรรมที่สำมำรถปรับตัวรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ร่วมกับภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ในระดับชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ และจัดกำรทรัพยำกรที่ดินให้เกิดควำม
สมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน ก ำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรส ำหรับกำรฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรม เพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพื่อกำรจัดกำรพ้ืนที่เกษตร และเป้ำหมำยที่ 3 เน้นมำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำวิธี
กลและวิธีพืช กำรปรับปรุงบ ำรุงดินที่ถูกวิธี และเหมำะสมในพ้ืนที่เกษตรกรรมแบบพ้ืนที่ลำดชัน และที่รำบลุ่ม 
ส่งเสริมกำรลดกำรเผำตอซังพืช ควบคุมกำรเผำป่ำ และกำรจัดกำรวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร และศึกษำ พัฒนำ
ฐำนข้อมูลผลิตภำพของดิน และปริมำณคำร์บอนอินทรีย์ในดินระดับประเทศ ภำยในปี พ.ศ. 2565 (ภำพที่ 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 เป้ำหมำยควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน ประเทศไทย 

ที่มา: เสำวนีย์ (2564) 
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2.3 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา  

2.3.1 ที่ตั้งและอำณำเขต  

จังหวัดนครรำชสีมำ ตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่รำบสูงโครำช ตั้งอยู่โซน 47Q และ 48Q 
ระหว่ำงพิกัด UTM 1557476 N ถึง พิกัด UTM 1753488 N และระหว่ำงพิกัด UTM 729824 E ถึงพิกัด UTM 
924308 E มีพ้ืนที่ติดต่อกับภำคกลำงและภำคตะวันออกของประเทศ มีพ้ืนที่ 20,493.964 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 
ประมำณ 12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 32 อ ำเภอ มี
อำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ (ภำพที่ 5) 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น  

 ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดนครนำยก และจังหวัดสระแก้ว  

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

     ภาพที่ 5  ที่ตั้ง และอำณำเขต  จังหวัดนครรำชสีมำ 

     ที่มา: ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3 (2564) 
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2.3.2 สภำพภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครรำชสีมำ มีทั้งที่เป็นภูเขำ เนินเขำ ที่รำบลุ่ม พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น
และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลึก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ (ส ำนักงำนจังหวัดนครรำชสีมำ, 2563) ได้แก่ 

1) บริเวณเทือกเขำและที่สูงทำงตอนใต้ของจังหวัด มีควำมสูงมำกกว่ำ 300 เมตร จำกระดับน้ ำทะเล
ปำนกลำง มีเทือกเขำที่ส ำคัญ 3 แนว คือ เทือกเขำดงพญำเย็น เทือกเขำสันก ำแพง และ เทือกเขำผำแดง เขำยำย
เที่ยง เขำเคลียด ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลำดถึงลูกคลื่นลอนชันเนินเขำ และภูเขำ อยู่ในบริเวณ
อ ำเภอปำกช่อง อ ำเภอปักธงชัย อ ำเภอวังน้ ำเขียว อ ำเภอครบุรี และอ ำเภอเสิงสำง เทือกเขำนี้เป็นต้นก ำเนิดของ
แม่น้ ำล ำธำรหลำยสำยที่ไหลไปทำงตะวันออกของจังหวัด ได้แก่ แม่น้ ำมูล ล ำแชะ ล ำพระเพลิง และล ำปลำยมำศ 
พ้ืนที่ระหว่ำงเทอืกเขำส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึกและลูกคลื่นลอนตื้น ตอนล่ำงของหุบเขำมีควำมลำดชัน
ค่อนข้ำงมำก 

2) บริเวณท่ีสูงทำงตอนกลำงของจังหวัดมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล 200 - 250 เมตร อยู่ในเขตอ ำเภอ
ด่ำนขุนทด อ ำเภอสีคิ้ว อ ำเภอเทพำรักษ์ อ ำเภอพระทองค ำ ตอนล่ำงของอ ำเภอโนนไทย อ ำเภอขำมทะเลสอ อ ำเภอเมือง 
อ ำเภอสูงเนิน ตอนบนของอ ำเภอปักธงชัย และอ ำเภอครบุรี อ ำเภอโชคชัย อ ำเภอหนองบุญมำก อ ำเภอจักรำช  
และอ ำเภอเสิงสำง ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนตื้น ยกเว้นบริเวณใกล้เชิงเขำมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่น
ลอนลึก พ้ืนที่บำงส่วนเป็นที่รำบลุ่มริมฝั่งแม่น้ ำไหลผ่ำนหลำยสำย ได้แก่ ล ำแชะ ล ำพระเพลิง ล ำตะคอง ล ำน้ ำมูล
และล ำจักรำช 

3) พ้ืนที่ลูกคลื่นทำงตอนเหนือของจังหวัด มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 200 เมตร อยู่ในเขต
อ ำเภอขำมสะแกแสง ตอนบนของอ ำเภอโนนไทย อ ำเภอคง ทำงทิศตะวันตกของอ ำ เภอบัวใหญ่ อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม 
อ ำเภอห้วยแถลง และอ ำเภอชุมพวง อ ำเภอล ำทะเมนชัย มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นที่สูงสลับที่นำ บำงตอน
เป็นพื้นที่รำบลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ ำล ำเชียงไกร และล ำปลำยมำศ 

4) บริเวณท่ีรำบลุ่มทำงตอนเหนือของจังหวัด มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลน้อยกว่ำ 200 เมตร อยู่ในเขต
อ ำเภอบัวใหญ่ อ ำเภอคง อ ำเภอโนนสูง อ ำเภอประทำย อ ำเภอพิมำย อ ำเภอสีดำ อ ำเภอบัวลำย และอ ำเภอเมือง
ยำง มีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น และมีที่รำบลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ ำ 

2.3.3 สภำพภูมิอำกำศ 

ลักษณะภูมิอำกำศของจังหวัดนครรำชสีมำขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ ำฤดูกำล 2 ชนิด คือ 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพำมวลอำกำศเย็นและแห้งจำกประเทศจีนเข้ำปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมำณ
กลำงเดือนตุลำคมถึงประมำณเดือนกุมภำพันธ์จะอยู่ในช่วงฤดูหนำวของประเทศไทย ท ำให้จังหวัดนครรำชสีมำมี
อำกำศหนำวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเอำควำมชื้นจำกทะเลและมหำสมุทรเข้ำปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงประมำณกลำงเดือนตุลำคม) ท ำให้มีฝนตกชุกทั่วไป 
ฤดูกำลของจังหวัดนครำชสีมำ พิจำรณำตำมลักษณะของลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 
ฤดู (กรมอุตุนิยมวิทยำ, 2563) ดังนี้ 
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1) ฤดูหนำว เริ่มต้นประมำณกลำงเดือนตุลำคมถึงประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และบริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นมวล
อำกำศเย็นและแห้งจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่ำว ท ำให้บริเวณจังหวัดนครรำชสีมำมีอำกำศหนำวเย็น
และแห้งทั่วไป ในบำงปีฤดูหนำวอำจเริ่มช้ำกว่ำก ำหนดนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีน
ที่แผ่ลงมำปกคลุมประเทศไทยด้วย ส ำหรับเดือนที่มีอำกำศหนำวมำกที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวำคมถึงมกรำคม 

2) ฤดูร้อน เริ่มต้นประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม ในระยะนี้เป็นช่วงว่ำงของฤดู
มรสุม อำกำศจะร้อนอบอ้ำวโดยทั่วไป โดยเฉพำะเดือนเมษำยนจะเป็นเดือนที่มีอำกำศร้อนอบอ้ำวมำกที่สุดในรอบปี 

3) ฤดูฝน เริ่มต้นประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดเอำควำมชื้นจำกทะเลและมหำสมุทรมำปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับร่องควำมกดอำกำศต่ ำที่พำดอยู่บริเวณ
ภำคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมำพำดผ่ำนบริเวณประเทศไทยตอนบน ในระยะนี้อำกำศจะมีควำมชุ่มชื้นมำก 
ท ำให้มีฝนตกชุกมำกข้ึนตั้งแต่ประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมเป็นต้นไป โดยเฉพำะเดือนกันยำยนเป็นเดือนที่มีฝนตก
ชุกหนำแน่นมำกที่สุดในรอบปี อย่ำงไรก็ตำมนอกจำกปัจจัยดังกล่ำวที่จะท ำให้มีฝนตกชุกแล้ว ยังขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของพำยุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้ำใกล้หรือเข้ำสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่ำวด้วย และหลังจำกกลำงเดื อนตุลำคม
เป็นต้นไปฝนจะเริ่มลดน้อยลงอย่ำงรวดเร็ว 

จำกข้อมูลสถิติภูมิอำกำศของสถำนีอุตุนิยมวิทยำนครรำชสีมำ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ  
ซึ่งบันทึกไว้ในช่วง 30 ปี ตั้งแต่ ปี 2532 – 2561 (กรมอุตุนิยมวิทยำ, 2561) สำมำรถสรุปข้อมูลทำงอุตุนิยมวิทยำที่
ส ำคัญได้ดังตำรำงที่ 2 ดังนี้ 

1) อุณหภูมิ เนื่องจำกพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนครรำชสีมำเป็นพ้ืนที่รำบสูง มีป่ำและทิวเขำสูงกั้นเขต
แดนเป็นแนวยำว อำกำศจึงค่อนข้ำงร้อนอบอ้ำวมำกในฤดูร้อน และในฤดูหนำวก็ค่อนข้ำงหนำวเย็นโดยอุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปีประมำณ 27.58 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ย 23.12 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.14 
องศำเซลเซียส เดือนที่มีอำกำศร้อนอบอ้ำวมำกที่สุดคือเดือนเมษำยน ตรวจวัดได้ 36.60 องศำเซลเซียส ส่วนในฤดู
หนำวเดือนที่หนำวที่สุด คือเดือนมกรำคม ตรวจวัดได้ 19.10 องศำเซลเซียส 

2) ปริมำณน้ ำฝน และจ ำนวนวันที่ฝนตก ฝนที่ตกในจังหวัดนครรำชสีมำส่วนใหญ่เป็นฝนเนื่องจำกพำยุ
ดีเปรสชั่นที่เคลื่อนตัวจำกทะเลจีนใต้ ผ่ำนประเทศเวียดนำมเข้ำสู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ถ้ำปีใด
พำยุดีเปรสชั่นจำกทะเลจีนใต้เข้ำมำทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้น้อย ในปีนั้นบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และจังหวัดนครรำชสีมำจะมีควำมแห้งแล้ง มีปริมำณฝนตกน้อย แต่โดยปกติแล้วพำยุดีเปรสชั่นจะเคลื่อนผ่ำนเข้ำมำ
ในบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือประมำณปีละ 2-3 ลูกท ำให้ปริมำณฝนอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนฝนที่เกิดจำกมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีปริมำณน้อย เพรำะจังหวัดนครรำชสีมำมีเทือกเขำเพชรบูรณ์กับเทือกเขำดงพญำเย็นอยู่ทำง
ตะวันตก และเทือกเขำสันก ำแพงกับเทือกเขำพนมดงรักอยู่ทำงใต้เป็นเครื่องกีดขวำงมิให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
เข้ำมำถึงโดยสะดวก จึงท ำให้มีฝนตกน้อย ส ำหรับปริมำณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีได้ประมำณ 1,103.50 มิลลิเมตร จ ำนวน
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  ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2561) 

วันที่ฝนตก 116 วันต่อปี เดือนที่มีฝนตกมำกที่สุดคือเดือนกันยำยน มีปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย 228.60 มิลลิเมตร เดือนที่ฝนตก
น้อยที่สุด คือ เดือนธันวำคม วัดได้ 2.70 มิลลิเมตร 

3) ควำมชื้นสัมพัทธ์ ควำมชื้นสัมพัทธ์กับมวลอำกำศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นส ำคัญในช่วงฤดูหนำว 
ซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อำกำศในจังหวัดนครรำชสีมำจะแห้งแล้งและ
หนำวเย็น ตอนรุ่งเช้ำอำกำศจะชุ่มชื้นควำมชื้นสัมพัทธ์มีค่ำสูงและจะลดต่ ำลงอย่ำงรวดเร็วในตอนบ่ำยถึงเย็น ส่วน
ในช่วงฤดูร้อนอำกำศจะแห้งแล้งและร้อนอบอ้ำวมำก ควำมชื้นสัมพัทธ์จะต่ ำมำก และควำมชื้นสัมพัทธ์จะค่อยๆ 
สูงขึ้นเมื่อเริ่มเข้ำฤดูฝน คือ เมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ลมนี้เป็นลมที่พัดจำกทะเลจึงพัดพำ
เอำไอน้ ำ และควำมชุ่มชื้นมำด้วย ท ำให้ควำมชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นเป็นล ำดับตลอดฤดูฝน โดยค่ำควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
ตลอดทั้งปี 71% ควำมชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 81% ควำมชื้นสัมพัทธ์ต่ ำสุดเฉลี่ย 62% 

ตารางท่ี 2 สภำพภูมิอำกำศของจังหวัดนครรำชสีมำ ช่วง 30 ปี (พ.ศ. 2532 – 2561) 

เดือน 
อุณหภูมิ (°ซ) 

ความชื้น
สัมพัทธ์ 

ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันที่ฝนตก 

ต่ าสุด สูงสุด เฉลี่ย (%) (มม.) (วัน) 

มกรำคม 19.10 30.90 24.70 66 9.10 2 

กุมภำพันธ์ 21.00 33.40 26.80 62 12.70 2 

มีนำคม 23.50 35.50 29.00 63 50.00 6 

เมษำยน 25.00 36.60 30.10 66 76.50 9 

พฤษภำคม 25.30 35.20 29.40 73 149.50 15 

มิถุนำยน 25.30 34.60 29.20 73 112.90 14 

กรกฎำคม 25.00 33.90 28.70 74 132.50 15 

สิงหำคม 24.70 33.30 28.30 76 171.70 18 

กันยำยน 24.30 32.30 27.60 81 228.60 19 

ตุลำคม 23.50 31.30 27.00 78 137.80 12 

พฤศจิกำยน 21.50 30.80 25.90 71 19.50 4 

ธันวำคม 19.20 29.90 24.30 66 2.70 1 

เฉลี่ย 23.12 33.14 27.58 71 91.96 - 

รวม - - - - 1,103.50 116 
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2.3.4 ทรัพยำกรดิน 

จำกข้อมูลรำยงำนกำรส ำรวจดินเพ่ือกำรเกษตร จังหวัดนครรำชสีมำ มำตรส่วน 1:25,000 (กรมพัฒนำที่ดิน
, 2558) พบว่ำจังหวัดนครรำชสีมำ จ ำแนกออกเป็น 63 ชุดดิน มีเนื้อที่ประมำณ 12,002,256 ไร่ หรือร้อยละ 93.70  
ของพ้ืนที่จังหวัด และเป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ด 9 ประเภท มีเนื้อที่ประมำณ 806,472 ไร่ หรือร้อยละ 6.30 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ส ำหรับหน่วยแผนที่ของจังหวัดนครรำชสีมำ สำมำรถจัดกลุ่มตำมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมำณอินทรียวัตถุในดิน ได้แก่ 
วัตถุต้นก ำเนิดดิน เนื้อดินบน และกำรระบำยน้ ำของดิน ออกได้เป็น 27 ประเภท ดังตำรำงที่ 3 

สรุป สถำนภำพของทรัพยำกรดินในจังหวัดนครรำชสีมำส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ดอน มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทรำย หรือ ดินทรำยปนดินร่วน มีกำรระบำยน้ ำดี เกิดจำกกำรสลำยตัวของหินทรำย มีเนื้อที่ 4,288,096 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 33.48 ของพ้ืนที่จังหวัด ท ำให้ดินมีอินทรียวัตถุและควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ ได้แก่ ชุดดินจอมพระโครำช      
ขำมทะเลสอ หนองบัวแดง โพนงำม พระทองค ำ ภูพำน สีคิ้ว วังน้ ำเขียว วำริน ยโสธร บ้ำนไผ่ ค ำบง มหำสำรคำม 
โนนแดง ปักธงชัย และภูพำน เป็นต้น มีควำมเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืชไร่และไม้ผล ส่วนดินในพ้ืนที่ลุ่ม ที่เกิดจำก
ตะกอนน้ ำพำ มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว หรือ ดินเหนียวปนทรำยแป้ง จะมีกำรระบำยน้ ำเลว มีอินทรียวัตถุและควำม
อุดมสมบูรณ์ต่ ำถึงปำนกลำง ได้แก่ ชุดดิน ประทำย วัฒนำ ละหำนทรำย ท่ำตูม กันทรวิชัย กุลำร้องไห้ พิมำย         
ทุ่งสัมฤทธิ์ หนองกุง ธวัชบุรี ศรีขรภูมิ หนองบุญนำก ร้อยเอ็ด สีทน เป็นต้น มีเนื้อที่ 2,722,157 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
21.26 ของพ้ืนที่จังหวัด มีควำมเหมำะสมส ำหรับกำรท ำนำ 

ปัญหำทรัพยำกรดินด้ำนกำรเกษตรที่ส ำคัญในจังหวัดนครรำชสีมำ มีหลำยประกำร ได้แก่ 
ทรัพยำกรดินเสื่อมโทรมเนื่องจำกกำรใช้ที่ดินผิดประเภท หรือกำรใช้ที่ดินไม่เหมำะสมกับสมรรถนะดิน กำรชะล้ำง
พังทลำยของดิน ดินขำดอินทรียวัตถุ ดินเค็ม ดินทรำยจัด ดินตื้น ที่มีปัญหำกระจำยอยู่เกือบทุกอ ำเภอในจังหวัด
นครรำชสีมำ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้กำรเกษตรโดยเฉพำะกำรปลูกพืช ประสบปัญหำทรัพยำกรดินที่เด่นชัด คือ 
ปัญหำกำรแพร่กระจำยของดินเค็มและดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 3 ชุดดินและสมบัติของดินบำงประกำรที่พบในพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ 

ล าดับ วัตถุต้นก าเนิดดิน เนื้อดินบน การระบายน้ าของดิน ชุดดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ เปอร์เซ็นต์ 
1 ตะกอนน ้าพา ดินร่วนปนเหนียว การระบายน ้าดี ลพบุรี ล้าสนธิ 155,457  1.21 
2 ตะกอนน ้าพา ดินร่วนปนเหนียว การระบายน ้าเลว ประทาย วัฒนา 226,343  1.77 
3 ตะกอนน ้าพา ดินร่วน การระบายน ้าดี แม่ริม ตาคลี 98,459  0.77 
4 ตะกอนน ้าพา ดินทรายปนดินร่วน การระบายน ้าดี ห้วยแถลง น ้าพอง 365,976  2.86 
5 ตะกอนน ้าพา ดินทรายปนดินร่วน การระบายน ้าเลว ละหานทราย 116,268  0.91 
6 ตะกอนน ้าพา ดินร่วนเหนียวปนทราย การระบายน ้าเลว ท่าตูม     18,982  0.15 
7 ตะกอนน ้าพา ดินเหนียวปนทรายแป้ง การระบายน ้าเลว กันทรวิชัย กุลาร้องไห้ พิมาย ทุ่งสัมฤทธิ์  1,021,562  7.98 

8 ตะกอนน ้าพา ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง การระบายน ้าเลว หนองกุง ธวัชบุรี 395,041  3.08 

9 ตะกอนน ้าพา ดินร่วนปนทรายแป้ง การระบายน ้าดี ชุมพลบุรี 139,216  1.09 
10 ตะกอนน ้าพา ดินร่วนปนทรายแป้ง การระบายน ้าเลว ศรีขรภูมิ 189,971  1.48 
11 ตะกอนน ้าพา ดินร่วนปนทราย การระบายน ้าดี ชุมพลบุรี จักราช ชุมพวง คง สตึก 1,038,529  8.11 

12 ตะกอนน ้าพา ดินร่วนปนทราย การระบายน ้าเลว หนองบุญนาก ร้อยเอ็ด สีทน 753,990  5.89 
13 สลายตัวผุพังจาก

หินแกรนิต 
ดินทรายปนดินร่วน การระบายน ้าดี จันทึก 54,908  0.43 

14 สลายตัวผุพังจาก
หินแกรนิต 

ดินร่วนเหนียวปนทราย การระบายน ้าดี เลย หนองมด 33,719  0.26 

15 สลายตัวผุพังจาก  
หินทราย 

ดินทรายปนดินร่วน การระบายน ้าดี บ้านไผ่ ค้าบง มหาสารคาม โนนแดง ปัก
ธงชัย ภูพาน 

1,781,840  13.91 
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ล าดับ วัตถุต้นก าเนิดดิน เนื้อดินบน การระบายน้ าของดิน ชุดดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ เปอร์เซ็นต์ 
16 สลายตัวผุพังจาก  

หินทราย 
ดินร่วนปนทรายแป้ง การระบายน ้าดี จอมพระ ที่เป็นดินทรายแป้งเนื อละเอียด 23,579  0.18 

17 สลายตัวผุพังจาก  
หินทราย 

ดินร่วนปนทราย การระบายน ้าดี จอมพระ โคราช ขามทะเลสอ หนองบัวแดง 
โพนงาม พระทองค้า ภูพาน สีคิ ว วังน ้า
เขียว วาริน ยโสธร  

2,506,256  19.57 

18 สลายตัวผุพังจาก  
หินทรายทับอยู่บน
หินดินดาน 

ดินร่วนปนทราย การระบายน ้าดี พล 421,701  3.29 

19 สลายตัวผุพังจาก
หินดินดาน 

ดินเหนียว การระบายน ้าดี ปากช่อง 71,495  0.55 

20 สลายตัวผุพังจาก
หินดินดาน 

ดินร่วนปนเหนียว การระบายน ้าดี กลางดง วังไห วังสะพุง 395,719  3.09 

21 สลายตัวผุพังจาก
หินดินดาน 

ดินร่วนปนเหนียวปนกรวด การระบายน ้าดี มวกเหล็ก 272,924  2.13 

22 สลายตัวผุพังจาก  
หินทรายแป้ง 

ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง การระบายน ้าเลว จัตุรัส โนนไทย สูงเนิน เทพารักษ์ 1,401,065  10.94 

23 สลายตัวผุพังจาก   
หินทรายแป้ง 

ดินร่วนปนทรายแป้ง การระบายน ้าดี สูงเนิน ที่เป็นดินทรายแป้งเนื อละเอียด 28,426  0.22 

24 สลายตัวผุพังจาก  
หินทรายแป้ง 

ดินร่วนปนทรายแป้ง การระบายน ้าเลว ช้านิ 107,095  0.84 
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ล าดับ วัตถุต้นก าเนิดดิน เนื้อดินบน การระบายน้ าของดิน ชุดดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ เปอร์เซ็นต์ 
25 สลายตัวผุพังจาก  

หินภูเขาไฟ 
ดินเหนียว การระบายน ้าดี โชคชัย 123,101  0.96 

26 สลายตัวผุพังจาก  
หินภูเขาไฟ 

ดินเหนียว การระบายน ้าเลว บุรีรัมย์ 62,033  0.48 

27 สลายตัวผุพังจาก  
หินภูเขาไฟ 

ดินร่วนปนเหนียวปนกรวด การระบายน ้าดี บ้านจ้อง ครบุรี ศรีสะเกษ สุรินทร์ 198,601  1.55 

28 หน้าผาชัน 152,430  1.19 

29 พื นที่เขตป่าไม้ 3,125  0.02 

30 พื นที่เขตทหาร 44,217  0.34 

31 พื นที่ลุ่มชื นแฉะ 16,526  0.13 

32 พื นที่เบ็ดเตล็ด 14,798  0.12 

33 หินพื นโผล่ 38,063  0.30 

34 พื นที่ลาดชันเชิงซ้อน 288,280  2.25 

35 พื นที่ชุมชน 85,250  0.67 

36 พื นที่แหล่งน ้า 163,783  1.28 

 รวมเนื อที่ทั งหมด 12,808,728  100.00 

ที่มา : กรมพัฒนำที่ดิน (2558)
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2.3.5 ทรัพยากรน้ำ 

ทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีลุ่มน้ำที่สำคัญ และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กลาง เล็ก กระจัด

กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ (สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา, 2563) ดังนี้ 

1) ลุ่มน้ำสำคัญ จังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญจำนวน 9 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลำน้ำมูล

ตอนบน ลำพระเพลิง ลำน้ำชี ลำตะคอง ลำเชียงไกร ลำสะแทด ลำน้ำมูลตอนล่าง ลำจักราช และลำน้ำมาศ โดยมี

รายละเอียด ของแต่ละลุ่มน้ำ ดังนี้ 

(1) ลุ่มน้ำมูล ต้นกำเนิดเกิดจากเขาวงและเขาละมั่งของเทือกเขาสันกำแพงในเขตอำเภอปักธงชัย 

ไหลจากทิศใต้ข้ึนไปทางทิศเหนือ ผ่านอำเภอปักธงชัย อำเภอจักราช แล้ววกไปทาง ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอ

โนนสูง อำเภอพิมาย อำเภอชุมพวง ลำน้ำสายหลัก คือ แม่น้ำมูล มีน้ำไหลตลอดปี และค่อนข้างมากในฤดูฝน 

(2) ลุ่มน้ำลำมาศตอนปลาย มีลำน้ำสายหลัก คือ ลำมาศ มีต้นน้ำอยู่ในพ้ืนที่อำเภอเสิงสาง (ลุ่มน้ำลำมาศ

ตอนต้น) ไหลผ่านพ้ืนที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วไหลเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเป็นลุ่มน้ำลำมาศตอนปลาย 

และไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่ตอนเหนือของอำเภอชุมพวง มีน้ำไหลตลอดปี แต่ฤดูแล้งจะมีปริมาณน้ำน้อยจนไม่สามารถ

นำมาใช้ในการเกษตรได ้

(3) ลุ่มน้ำลำมาศตอนต้น มีลำน้ำสายหลัก คือ ลำมาศ ซึ่งเกิดจากลำห้วยเพียก ลำห้วยโทน และลำ

ห้วยอื่น ๆ ไหลมารวมกันแล้วไหลเข้าสู่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขา ในเขตอุทยานแห่งชาติ

ทับลานของอำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง น้ำไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็วในฤดูฝน ทำให้ ดินดูดซับน้ำได้น้อยเกิด

การชะล้างหน้าดินสูง ทำให้ลำน้ำตื้นเขินเร็ว และไม่สามารถกักเก็บน้ำได ้

(4) ลุ่มน้ำลำจักราช มีลำน้ำสายหลัก คือ ลำจักราช ซึ่งเกิดจากห้วยสาระเพ็ชร และลำห้วยจักราช  

ในอำเภอหนองบุญมาก แล้วไหลสู่แม่น้ำมูลในอำเภอพิมาย มีน้ำไหลเฉพาะช่วงฤดูฝน ลำห้วยตอนต้นมีความลาดชัน

มาก ประชาชนสร้างฝายเป็นช่วง ๆ ค่อนข้างมาก บริเวณลุ่มน้ำมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

(5) ลำน้ำมูลตอนบน - ลำพระเพลิง มีลำน้ำสายหลักคือ ลำพระเพลิง ลำมูลบน ลำแชะและลำน้ำมูล 

มีความยาวประมาณ 224 กิโลเมตร ซึ่งไหลไปบรรจบกับลำตะคองที่อำเภอจักราช ต้นน้ำอยู่ในเขตอำเภอปักธงชัย

และอำเภอครบุร ี ม ีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก และไหลตลอดปี  ล ุ ่มน้ำนี ้ม ีเข ื ่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่  

เขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำแชะ และเขื่อนลำพระเพลิง นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็กอีกหลายแห่ง 
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(6) ลุ่มน้ำลำตะคอง ต้นกำเนิดจากเทือกเขาสันกำแพงในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีลำน้ำสายหลัก 

คือลำตะคอง มีความยาวประมาณ 175 กิโลเมตร ไหลขึ้นไปทางเหนือผ่านพื้นที่อำเภอปากช่อง และวกไปทาง

ตะวันออกผ่านอำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอเมือง ไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

(7) ลุ่มน้ำลำเชียงไกร เป็นต้นกำเนิดเกิดจากภูเขาในเขตพื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  

มีลำน้ำสายหลัก คือ ลำเช ียงไกร มีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร มีต ้นน้ำอยู ่ ในอำเภอด่านขุนทด  

และ ไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่อำเภอโนนสูง มีน้ำตลอดปี และค่อนข้างมากในช่วงฤดูฝน นอกจากนั้นยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 

และขนาดเล็ก ฝายน้ำล้น และบ่อบาดาลอีกหลายแห่ง 

(8) ลุ่มน้ำลำสะแทด ต้นน้ำอยู่ที่ตำบลห้วยปราสาทในเขตพ้ืนที่อำเภอคง มีลำน้ำสายหลักท่ีสำคัญ คือ 

ลำสะแทด มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร มีต ้นน ้ำอย ู ่ ในพื ้นที ่อำเภอขามสะแกแสง และอ ำเภอคง  

มีปริมาณน้ำตลอดปี และค่อนข้างมากในช่วงฤดูฝน และมีฝายน้ำล้นขนาดกลาง ขนาดเล็กก้ันลำน้ำอีกหลายแห่ง 

(9) ลุ่มน้ำชี มีลำน้ำสายหลักคือ ลำน้ำชี มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดปี และ  

มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากในฤดูฝน มีโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำชีของการพลังงานแห่งชาติ ในพื้นที่อำเภอ

แก้งสนามนาง และแหล่งน้ำขนาดเล็กอีกหลายแห่ง 

2) แหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง  

อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ่างเก็บน้ำมูลบน อ่างเก็บน้ำลำแซะ และอ่างเก็บน้ำลำมาศ นอกจากนี้ยังมีเขื่อนระบายน้ำ

ทุ่งสัมฤทธิ์ ที่มีความจุประมาณ 992.69 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นพ้ืนที่ ชลประทาน 589,499 ไร่ 

3) โครงการชลประทานขนาดกลาง ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และโครงการพิเศษมี

ทั้งหมด 56 แห่ง ซึ่งเป็นลักษณะของอ่างน้ำ ฝายกั้นน้ำ และหนองน้ำต่าง ๆ 

4) พื้นที่ชลประทานจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดมีประมาณ 787 ,534 ไร่ และมีโครงการ ชลประทาน

ขนาดเล็ก ได้แก่ ฝาย อ่างเก็บน้ำ ทั้งหมดประมาณ 490 โครงการ (กรมชลประทาน , 2560) โดยส่วนใหญ่ใช้น้ำเพ่ือ

การทำนา ที ่ผลิตได้ทั ้งข้าวนาปี และข้าวนาปรัง แต่ปัจจุบันน้ำได้ถูกนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค และการ

อุตสาหกรรมมากขึ้น เป็นเหตุให้สัดส่วนการใช้น้ำเพ่ือการเกษตรอาจได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในปีที่มีปริมาณน้ำฝนน้อย 
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2.3.6 ทรัพยากรป่าไม้ 

จากข้อมูลแผนที่เขตป่าไม้ตามกฎหมายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2558 จังหวัด

นครราชสีมา มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด 2,297,735 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.94 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ปัจจุบันมีสภาพป่าดิบ

สมบูรณ์เนื้อที่ประมาณ 1,243,743 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.71 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีพรรณไม้สำคัญที่ขึ้นอยู่ ได้แก่  

ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าโมง  ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ยาง ไม้เหียง ไม้พลวง เป็นต้น รองลงมาเป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ร้อยละ 

3.54 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด และพื้นที่ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟูร้อยละ 2.48 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยมีการกำหนดให้

เป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2558)  ดังนี้  

1) พื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน 2 แห่ง คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน รวม

เนื้อท่ีประมาณ 1,412,425 ไร่ 

2) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 29 ป่า รวมเนื้อที่ประมาณ 4 ,864,238.50 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 3 เขต 

คือ เขตพ้ืนที่เหมาะสมการเกษตร (Zone A) เนื้อท่ีประมาณ 91,012 ไร่ เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (Zone C) เนื้อที่

ประมาณ 1,575,218 ไร่ เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E) เนื้อท่ีประมาณ 3,282,186 ไร่ โดยพื้นที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ 

(Zone E) บางส่วน และพื้นที่เหมาะสมการเกษตร (Zone A) กรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

การเกษตรนำไปปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมแล้ว 
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บทที่ 3 วิธีการด าเนินงาน 

 

3.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดท าเป้าหมายตัวชี้วัดความสมดุลของ
การจัดการทรัพยากรที่ดิน 

3.1.1 ฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรที่ดิน ตำมตัวชี้วัดของกำรจัดกำรทรัพยำกร
ที่ดิน จังหวัดนครรำชสีมำ 

ในกำรประเมินควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรที่ดิน ตำมตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดสิ่งปก
คลุมดิน หรือกำรใช้ที่ดิน (Land Use/ Cover: LUC) ตัวชี้วัดผลิตภำพของที่ดิน (Land Productivity: LP         
และ ตัวชี้วัดกำรกักเก็บอินทรีย์คำร์บอนในดิน (Soil Organic Carbon Stock: SOC Stock) โดยในแต่ละตัวชี้วัด
ต้องพิจำรณำจำกฐำนข้อมูลเดิมที่มีกำรเก็บข้อมูลย้อนหลังไปไม่น้อยกว่ำ 10 ปี จำกปีปัจจุบัน ซึ่งจะใช้ในกำรในกำร
วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน ณ ปีฐำน และหำกฐำนข้อมูลตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งยังไม่มีกำร
จัดเก็บในปีปัจจุบันต้องพิจำรณำกำรได้มำซึ่งข้อมูลในแต่ละประเภท เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีควำมเป็นปัจจุบันมำกที่สุด 
ซึ่งอำจได้จำกข้อมูลกำรส ำรวจระยะไกล หรือจำกภำพถ่ำยดำวเทียม และกำรเก็บข้อมูล ส ำรวจจำกภำคสนำม       
ในกำรพิจำรณำข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ทั้ง 3 ตัวชี้วัด มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดสิ่งปกคลุมดิน/กำรใช้ที่ดิน  

ในบริบทของตัวชี้วัด SDG 15.3.1 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน หรือสิ่งปกคลุมดิน ชี้ให้เห็นถึงควำม
เสื่อมโทรมของที่ดินเมื่อมีกำรสูญเสียผลิตภำพของที่ดินในแง่ของกำรบริกำรระบบนิเวศ กำรเปลี่ยนแปลงจำก
ประเภทกำรใช้ที่ดินแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบ เป็นได้ทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไป และแบบรวดเร็ว เช่น กำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนได้อย่ำงรวดเร็วอันเป็นผลมำจำกกำรรบกวนทำงสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ หรือจำกกำรกระท ำของ
มนุษย์ กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป เช่น กำรเปลี่ยนแปลงควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน พืช หรือกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ส่งผลให้ผลิตภำพที่ดินลดลง กำรสูญเสียมวลชีวภำพ กำรลดลงของ
พืชคลุมดิน และธำตุอำหำรในดินลดลง (Di Gregorio et al., 2011)  

กำรประเมินตัวชี้วัดควำมเสื่อมโทรมของที่ดินที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินจังหวัด
นครรำชสีมำ จะใช้เกณฑ์ประเมินจำกคู่มือกำรประเมินตัวชี้วัด SDG 15.3.1 ของ UNCCD (Sim et al., 2017)  
ดังแสดงในตำรำงที่ 4 ซึ่งประเมินจำกกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกำรใช้ที่ดินหลัก เช่น พ้ืนที่ป่ำไม้ เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำ พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้ำง หรือเปลี่ยนแปลงในทำงกลับกัน แสดงผลในรูปของตำรำงเมตริก สรุป
เหตุกำรณ์ที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ 30 แบบ โดยใช้สัญลักษณ์ของสีเป็นสิ่งบอกว่ำพ้ืนที่นั้น ๆ มีกำร
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ สีน้ ำเงิน แสดงว่ำ พ้ืนที่นั้นไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง หรือมีสถำนะคงที่ (stable) สีแดง แสดงว่ำ 
พ้ืนที่นั้นเกิดควำมเสื่อมโทรม (degradation) และสีเขียว แสดงว่ำพ้ืนที่นั้น ๆ มีกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น (improved) 

ในกำรประเมินตัวชี้วัดควำมเสื่อมโทรมของที่ดินที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน ดังกล่ำว
ข้ำงต้น ต้องใช้ฐำนข้อมูลสิ่งปกคลุมดิน /กำรใช้ที่ดิน ของปีปัจจุบัน เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินที่
เปลี่ยนแปลงไปเทียบกับปีย้อนหลังไปอีก 10 หรือมำกกว่ำ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำว กรมพัฒนำที่ดิน โดยกลุ่มวิเครำะห์
สภำพกำรใช้ที่ดิน ได้มีกำรส ำรวจและจัดท ำข้อมูลกำรใช้ที่ดินในระบบข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์  ตั้งแต่ปี 2545 
จนถึงปีปัจจุบัน แต่มำตรส่วนในกำรจัดเก็บในปีแรกจัดท ำในมำตรำส่วน 1:50,000 ส ำหรับในปีปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2562)  
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จัดท ำในมำตรำส่วน 1:25,000 โดยมีกำรจัดท ำข้อมูล 2 ปีต่อครั้ง ส ำหรับในกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดในครั้งนี้ จึงเลือกใช้
ฐำนข้อมูลที่จัดท ำในมำตรำส่วน และระดับกำรจัดกลุ่มกำรใช้ที่ดิน แบบเดียวกัน คือ ปี 2562 และปี 2550 

ตารางท่ี 4 เกณฑ์กำรประเมินควำมเสื่อมโทรมของที่ดินที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน 

 

 ที่มา: Sims et al. (2017) 

2) ตัวชี้วัดผลิตภำพของที่ดิน  

ควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตของที่ดิน หรือ ผลิตภำพของที่ดิน (Land Productivity) คือ ก ำลัง
กำรผลิตทำงชีวภำพของที่ดินซึ่งเป็นแหล่งอำหำร และเชื้อเพลิงที่ค้ ำจุนมนุษย์ ผลิตภำพของที่ดินจะเป็นตัวบ่งชี้กำร
เปลี่ยนแปลงในระยะยำวทั้งในด้ำนสุขภำพ และควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตของที่ดิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ผลกระทบสุทธิของกำรเปลี่ยนแปลงในกำรท ำงำนของระบบนิเวศท่ีมีต่อกำรเจริญเติบโตของพืช และชีวมวล 

กำรประเมินผลิตภำพของที่ดิน สำมำรถประเมินได้จำกข้อมูลกำรผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิ  
(Net Primary Productivity: NPP) กำรผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิ คือ ปริมำณคำร์บอนที่เหลือจำกกำรหำยใจและ
สังเครำะห์แสงของพืช มีหน่วยเป็น ตันคำร์บอนต่อเฮกตำร์ต่อปี เป็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงพลังงำนเคมีที่เป็น
ประโยชน์ที่ผลิตโดยพืชในระบบนิเวศและเป็นส่วนหนึ่งของพลังงำนที่ใช้ส ำหรับกำรหำยใจของเซลล์ NPP ใช้ในกำร
ประเมินกำรท ำงำนของระบบนิเวศ และผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง สภำพภูมิอำกำศ เพ่ือตรวจสอบสุขภำพของ
พืช กำรเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในช่วงเวลำ (Clark et al., 2001) กล่ำวอีกนัยหนึ่ง กำรผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิ คือ
ส่วนของเนื้อเยื่อท่ีเกิดจำกกำรสังเครำะห์แสง และมีหน้ำที่ต่อกำรเจริญเติบโตของพืชในขณะใดขณะหนึ่งนั้นเรียกว่ำ  
มวลชีวภำพ (Biomass) ซึ่งนิยมวัดออกมำในรูปของน้ ำหนักแห้ง โดยปกติวิธีกำรวัดค่ำกำรผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิมี      
2 วิธี ได้แก่ 1) วิธี input method หรือ Photosynthetic technique เป็นกำรวัดปริมำณกำรแลกเปลี่ยนก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซต์จำกอำกำศกับเรือนยอดของหมู่ไม้ หรือเป็นกำรวัดปริมำณกำรสั งเครำะห์แสงของหมู่ไม้เพ่ือ
ประเมินหำคำ่ผลผลิตขั้นปฐมภูมิทั้งหมด และ 2) วิธี output method หรือ วิธี sumpmation method หรืออำจ
เรียกว่ำ Harvest method เป็นกำรวัดปริมำณผลผลิตขั้นปฐมภูมิโดยกำรวัดควำมเพ่ิมพูนของมวลชีวภำพ 
(Biomass increment) ปริมำณกำรหำยใจของหมู่ไม้ ปริมำณกำรร่วงหล่นของซำกพืชและปริมำณกำรกัดกินของ
ซำกสัตว์ โดยแยกวัดปริมำณดังกล่ำวแต่ละส่วนแล้วน ำมำรวมกัน ซึ่งหมำยถึงกำรประมำณค่ำกำรเพ่ิมพูนของมวล
ชีวภำพ โดยกำรคัดและชั่งน้ ำหนักภำยในช่วงเวลำที่แน่นอน (Kira and Shidei, 1967)  
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วิธีกำรประเมินกำรผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิ ทั้ง 2 วิธี ดังกล่ำวเป็นวิธีกำรที่มีควำมยุ่งยำก มีค่ำใช้จ่ำยสูง 
ใช้เวลำนำน และประเมินได้ในพ้ืนที่จ ำกัด ไม่สำมำรถประเมินข้อมูลกำรผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิ (NPP) ในพ้ืนที่ขนำด
ใหญ่ได้ โดยในปัจจุบันได้มีกำรน ำเทคโนโลยีส ำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) มำใช้ในกำรวัดประเมิน ซึ่ง
เป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพสำมำรถวัดประเมินครอบคลุมพืชพรรณได้หลำยชนิด ครอบคลุมพ้ืนที่ขนำดใหญ่ และใช้เวลำ
รวดเร็ว อย่ำงไรก็ตำมกำรวัดประเมิน NPP จำกข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม ไม่สำมำรถวัดได้โดยตรง แต่สำมำรถ
ประเมินได้จำกสหสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนกำรดูดกลืนแสงที่ใช้งำนในกำรสังเครำะห์แสงของพืช (FAPAR) กับควำม
แข็งแรงในกำรเจริญเติบโตของพืชและชีวมวล โดยวิธีที่นิยมใช้มำกที่สุดในกำรประเมิน คือ กำรประเมินจำกดัชนีพืช
พรรณ (normalized Difference Vegetation Index – NDVI) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภำพกำรผลิตของพืช และ
มวลชีวภำพ (Tucker 1979) เป็นค่ำที่บอกถึงสัดส่วนของพืชพรรณที่ปกคลุมพ้ืนผิว โดยน ำช่วงคลื่นใกล้อินฟำเรด 
(NIR) กับช่วงคลื่นที่ตำมองเห็นสีแดง (RED) ที่สะท้อนจำกพ้ืนผิวมำค ำนวณผลต่ำงของกำรสะท้อน 

  กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสื่อมโทรมจำกกำรเปลี่ยนแปลงผลิตภำพของที่ดินในครั้งนี้ ได้ใช้ 
ชุดข้อมูล MOD17A3H v006 ของดำวเทียม Terra MODIS บริเวณจังหวัดนครรำชสีมำ ในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2562 
ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลกำรแผ่รังสี (photosynthetically Active Radiation (FAPAR) และกำรผลิตขั้นปฐม
ภูมิสุทธิของพืช (NPP) ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่สร้ำงขึ้นจำกชุดข้อมูล MOD17A2H NPP ที่ค ำนวณกำรผลิตขั้นปฐมภูมิ
สุทธิในรูปแบบอนุกรมเวลำ (time series) เก็บข้อมูลทุก 8 วัน สำมำรถตรวจเก็บข้อมูลในช่วงเวลำที่พืชพรรณมีมวล
ชีวภำพสูงสุด และมีควำมละเอียดสูง ชุดข้อมูลดังกล่ำวมีกำรปรับเทียบตัวชี้วั ดและพำรำมิเตอร์ให้ตรงกับ
สภำพแวดล้อมทั่วโลก (Running and Zhao, 2015) น ำมำค ำนวณหำค่ำเฉลี่ยเป็นรำยปี (Temporal resolution) 
มีควำมละเอียดขนำดพิกเซล 500 เมตร (spatial resolution) แม้ว่ำในกำรแปลผลผลิตขั้นปฐมภูมิเป็นรำยปี จะท ำ
ให้กำรแปลผลิตภำพของที่ดิน - คลำดเคลื่อน เนื่องจำกผลิตภำพของที่ดินมีลักษณะเป็นพลวัตรมีกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดช่วงเวลำ และมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละสภำพภูมิอำกำศ ภูมิประเทศ เนื้อดิน และกิจกรรมของมนุษย์       
ซึ่งเป็นสำเหตุหลักที่ท ำให้ปริมำณผลิตภำพของที่ดินแตกต่ำงกันในเชิงพ้ืนที่ (Fensholt et al., 2013; Ma et al., 
2015) อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ชุดข้อมูลนี้สำมำรถช่วยลดควำมยุ่งยำกของกระบวนกำรค ำนวณปริมำณผลผลิตขั้นปฐม
ภูมิในหน่วยที่สำมำรถวัดได้ในสนำม (Yengoh at al., 2015) 

  ส ำหรับวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนตัวชี้วัด SDG 15.3.1 ไม่จ ำเป็นที่จะต้องค ำนวณปริมำณกำร
เปลี่ยนแปลงของผลผลิตในหน่วยชีวมวลของกำรผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิ (NPP) แต่เพียงเพ่ือที่จะทรำบว่ำก ำลังกำรผลิต
เพ่ิมข้ึน (บวก) ลดลง (ลบ) หรือมีเสถียรภำพส ำหรับหน่วยที่ดินในเวลำใดเวลำหนึ่ง กำรเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ในดัชนี
แบบไม่มีหน่วย เช่น NDVI ซึ่งเพียงพอที่จะก ำหนดควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน (Sims et al., 2017)  

3) ตัวชี้วัดกำรกักเก็บคำร์บอนอินทรีย์ในดิน 

กำรกักเก็บคำร์บอนอินทรีย์ในดิน เป็นกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงรูปก๊ำชคำร์บอนไดออกไซด์จำก
บรรยำกำศมำเก็บสะสมไว้ในส่วนของชีวมวล และดินอย่ำงยำวนำน โดยปริมำณกำรสะสม เรียกว่ำ คลังคำร์บอน ซึ่ง
คำร์บอนบำงส่วน โดยเฉพำะส่วนที่มีเสถียรภำพต่ ำ - อำจเกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในส่วนของกำรสะสมหรือกำร  
สูญหำยจำกระบบดินได้ โดยกำรปลดปล่อยคำร์บอนในรูปก๊ำช 
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ส ำหรับวิธีกำรวัดประเมินปริมำณคำร์บอนอินทรีย์ในดิน โดยพ้ืนฐำนทั่ วไป ต้องเป็นวิธีกำร 
ที่สำมำรถประเมินครอบคลุมลักษณะของดินประเภทต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และต้องเป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพ      
มีควำมคุ้มค่ำ กำรวิเครำะห์ปริมำณคำร์บอนอินทรีย์ในดิน ด้วยวิธีกำรเพียงวิธีเดียว เป็นวิธีที่มีควำมท้ำทำย เนื่องจำก
ปริมำณคำร์บอนอินทรีย์ในดินจะมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมควำมลึก ลักษณะของดิน ลักษณะภูมิประเทศ อย่ำงไรก็ตำม 
ในปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำวิธีกำรวัดและประเมินพลวัตรคำร์บอนในดินหลำกหลำยวิธี แต่ยังไม่มีวิธีกำรที่เป็น
มำตรฐำนที่จะวัดปริมำณคำร์บอนทั้งหมดในดิน (Laurenz and Lal, 2016) ซึ่งมีทั้งวิธีกำรที่ประเมินปริมำณ
คำร์บอนอินทรีย์ในดินได้อย่ำงรวดเร็ว และมีค่ำใช้จ่ำยน้อย โดยกำรวิเครำะห์จำกข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม ซึ่งให้ผล
กำรประเมินที่มีควำมถูกต้องในระดับหนึ่ง (Viscarra Rossel et al., 2006; Miltz and Don, 2012). ในขณะที่
วิธีกำรวัดประเมินในอดีต ก็ยังคงมีควำมนิยมอยู่เช่นเดิม เช่น  วิธี dry combustion (USDA, 1996) วิธี Walkley 
and Black wet oxidation (Nelson and Sommers, 1996) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะแนะน ำให้ใช้ วิธี dry 
combustion เนื่องจำกวิธีนี้ไม่ต้องแก้ไขปัญหำกำรออกซิเดชั่นที่ไม่สมบูรณ์ ทั้งที่เป็นวิธีกำรที่มีค่ำใช้จ่ำยที่สูงกว่ำวิธี 
Walkley and Black wet oxidation ทั้ง 2 วิธีกำรต้องมีกำรเตรียมตัวอย่ำงดินที่ต้องใช้เวลำค่อนข้ำงมำก อย่ำงไรก็
ตำมกำรพัฒนำแบบจ ำลองต่ำง ๆ ที่จะประยุกต์ใช้วิธีกำรวิเครำะห์ประเมินในห้องปฏิบัติร่วมกับวิธีกำรที่สำมำร ถ
ประมำณค่ำที่ไม่ได้วัดในพ้ืนที่กว้ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำยของคุณสมบัติของดิน โดยมีกำรสอบเทียบค่ำที่วัดประเมินได้
จริง จะท ำให้กำรประเมินค่ำอินทรีย์คำร์บอนในดิน มีควำมรวดเร็ว และถูกต้องมำกยิ่งขึ้น (Shepherd and Walsh, 2002) 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์และประเมินตัวชี้วัดควำมเสื่อมโทรมของที่ดินจำกกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณ
คำร์บอนอินทรีย์ในดิน ครั้งนี้ ได้ใช้ฐำนข้อมูลดินจำกกำรเก็บตัวอย่ำงดินที่มีกำรส ำรวจข้อมูลทั้งประเทศ ในโครงกำร 
1 หมู่บ้ำน 1 ตัวอย่ำงดิน ในปี พ.ศ.2552 โดยคัดเลือกเฉพำะจุดเก็บตัวอย่ำงดิน ที่มีค่ำวิเครำะห์ดิน ค่ำอินทรียวัตถุ
ในดิน ในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งมีกำรเก็บข้อมูลในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ แต่เนื่องจำกในปีปัจจุบัน (พ.ศ.
2564) ยังไม่มีข้อมูลค่ำวิเครำะห์ดิน ค่ำอินทรียวัตถุในดิน ในบริเวณดังกล่ำว จึงต้องพิจำรณำจำกฐำนข้อมูลดินที่มี
กำรเก็บตัวอย่ำงดิน ในพ้ืนที่ในโครงกำรอ่ืนๆ ร่วมด้วย และพิจำรณำกำรเก็บตัวอย่ำงดินเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีกำร
กระจำยข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ที่จะศึกษำทั่วทั้งจังหวัดนครรำชสีมำ ทั้งนี้จะน ำฐำนข้อมูลสมบัติดินจำกแผนที่ชุดดิน 
มำตรส่วน 1:25000 จังหวัดนครรำชสีมำ ที่จัดท ำโดยกองส ำรวจและวิจัยทรัพยำกรดิน (กรมพัฒนำที่ดิน, 2558) 
พิจำรณำร่วมด้วยเช่นกัน 

 3.1.2 ข้อมูลแวดล้อมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อท ำกำรประเมินควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน และระบุพ้ืนที่ที่เสี่ยง
ต่อกำรเกิดควำมเสื่อมโทรม (Hot Spot) ในระดับพ้ืนที่ จะสำมำรถระบุประเด็นปัญหำ สำเหตุของควำมเสื่อมโทรม
ของที่ดินในแต่ละพ้ืนที่ และน ำไปสู่กำรก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรที่ดินในพ้ืนที่นั้นๆ โดยอำศัยข้อมูลแวดล้อมอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น โครงกำรพัฒนำที่ดินต่ำงๆ ในจังหวัดนครรำชสีมำ สมบัติของดินในพ้ืนที่ พ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรชะ
ล้ำงพังทลำยของดิน พ้ืนที่กำรเกิดดินดำน หรือพ้ืนที่ที่มีศักยภำพในกำรเกิดชั้นดำนในชั้นไถพรวน พ้ืนที่เสี่ยงต่อกำร
แพร่กระจำยดินเค็ม กำรกักเก็บคำร์บอนในพ้ืนที่ป่ำไม้ และแผนพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ เป็นต้น 
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด 
3.2.1 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน (Land use / Land cover change: LUC) 

1) รวบรวมและตรวจสอบเอกสำร ทั้งในรูปของแผนที่ และรำยงำนที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนอื่นๆ ได้แก่  

(1) แผนที่กำรใช้ที่ดินจังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2562 มำตรำส่วน 1:25,000 
จำกฐำนข้อมูลกรมพัฒนำที่ดิน  

(2) แผนที่ขอบเขตกำรปกครอง พ.ศ. 2556 จำกกรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย  

2) กำรจัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS database) 

เป็นกำรจัดท ำข้อมูลทั้งเชิงพ้ืนที่ (Spatial data)  และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data) โดยกำร
น ำเข้ำข้อมูลแผนที่เข้ำในระบบสำรสนเทศด้วยโปรแกรมวิเครำะห์และประมวลผลในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์  
ดังนี้ 

(1) กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เป็นกำรน ำเข้ำข้อมูลในรูปแผนที่เพ่ือใช้วิเครำะห์และประมวลผล
เชิงพ้ืนที่ ได้แก่ แผนที่กำรใช้ที่ดินจังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2562 กรมพัฒนำที่ดิน และแผนที่
ขอบเขตกำรปกครอง พ.ศ. 2556 จำกกรมกำรปกครอง 

(2) กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data) เป็นกำรน ำเข้ำข้อมูลด้ำนคุณลักษณะของ
แผนที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชิงพ้ืนที่ โดยท ำกำรแยกกลุ่มกำรใช้ที่ดินออกเป็น 6 กลุ่มตำมมำตรฐำนตัวชี้วัดกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินของ LDN ดังนี้  

- พ้ีนที่ป่ำไม้ หมำยถึง ป่ำไม้ทั้งหมด ได้แก่ ป่ำไม่ผลัดใบ ป่ำผลัดใบ ป่ำชำยเลน ป่ำพรุ ป่ำปลูก 
วนเกษตร และป่ำชำยหำด 

- พ้ีนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ หมำยถึง ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะทั้งหมด  

- พ้ีนที่เกษตรกรรม หมำยถึง พื้นที่ท ำกำรเกษตรทั้งหมด ได้แก่ นำข้ำว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืช
สวน ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ สนำมกอล์ฟ และเกษตรผสมผสำน 

- พ้ีนที่น้ ำ หมำยถึง แหล่งน้ ำธรรมชำติ แม่น้ ำล ำคลอง หนองบึง และแหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น อ่ำงเก็บ
น้ ำ บ่อน้ ำ คลองชลประทำน รวมถึงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำต่ำงๆ พืชน้ ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ ำขัง และบ่อขุดร้ำงท่ีมีน้ ำขัง 

- พ้ีนที่ชุมชน/สิ่งปลูกสร้ำง หมำยถึง พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำงทั้งหมด เช่น ตัวเมืองและย่ำน
กำรค้ำ หมู่บ้ำนชุมชน สถำนที่รำชกำร สถำนีคมนำคม พื้นที่อุตสำหกรรม นิคมและโรงงำนอุตสำหกรรม และสิ่งปลูก
สร้ำงอ่ืน ๆ รวมถึงตัวโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

- พ้ืนที่อ่ืนๆ หมำยถึง พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดต่ำงๆ ได้แก่ เหมืองแร่และบ่อขุดต่ำงๆ  และพ้ืนที่อ่ืนๆ 
         3) จัดท ำแผนที่กำรใช้ที่ดินจังหวัดนครรำชสีมำตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ 
2 5 6 2  เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์ แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ใ น ร ะ บ บ ส ำ ร ส น เ ท ศ ภู มิ ศ ำ ส ต ร์ ต่ อ ไ ป  
         4) วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินจังหวัดนครรำชสีมำตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC ระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2562 เพ่ือประเมินระดับตัวชี้วัดของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนLDN และ
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ระบุพ้ืนที่เชิงต ำแหน่งเพ่ือน ำไปวิเครำะห์ควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (Land Degradation 
Neutrality: LDN) เพ่ือก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรดินเสื่อมโทรมในระดับพ้ืนที่ต่อไป 

3.2.2 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลตัวชี้วัดกำรผลิตขั้นปฐมภูมิ  (NPP) 

1) ตรวจสอบเอกสำรและรวบรวมฐำนข้อมูลแผนที่ ได้แก่ ผลงำนวิจัยต่ำงๆ และแผนที่ขอบเขตกำร
ปกครอง พ.ศ. 2556 จำกกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย เป็นต้น 

2) รวบรวมข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมและปรับแก้ควำมถูกต้อง เป็นกำรรวบรวมข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม 
ชนิด MOD17A3H v006 MODIS บริเวณจังหวัดนครรำชสีมำ ในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2562 จำกเวปไซด์
https://lpdaac.usgs.gov/products/mod17a3hgfv006/ ซึ่ งข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม MOD17A3H v006 
MODIS เป็นข้อมูล NPP รำยปี  

3) ตรวจสอบและจัดท ำฐำนข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม โดยกำรน ำเข้ำข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม 
MOD17A3H v006 MODIS สู่ระบบระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องและลบข้อมูลที่
ผิดเพ้ียนออกจำกภำพ จำกนั้นท ำกำรจัดช่วงชั้นข้อมูลค่ำ NPP ออกเป็น 7 ช่วงชั้น ดังแสดงในตำรำงที่ 1 เพ่ือใช้ใน
กำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงค่ำ NPP ในแต่ละช่วงชั้นต่อไป 

ตารางท่ี 5 การจัดช่วงชั้นข้อมูลค่าผลผลิตขั้นปฐมภูมิ  (NPP) 

ช่วงชั้นข้อมูล ระดับค่า NPP 
(ตันคาร์บอน/ตารางเมตร) 

1 0 - 2.50 
2 2.51 - 5.00 
3 5.01 - 7.50 
4 7.51 - 10.00 
5 10.01 - 12.50 
6 > 12.51 
7 ไม่มีข้อมูล 

4) จัดท ำฐำนข้อมูลเชิงเส้น (vector) เป็นกำรน ำข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมที่ผ่ำนกำรจัดช่วงชั้นข้อมูล
แปลงเป็นข้อมูลเชิงเส้นเพื่อใช้ในกำรซ้อนทับกับฐำนข้อมูลอี่นๆ เช่น ฐำนข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และฐำนข้อมูล
กำรกักเก็บคำร์บอนอินทรีย์ในดิน เป็นต้น 

5) จัดท ำแผนที่ผลผลิตขั้นปฐมภูมิ ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์และ
ประมวลผลในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ต่อไป และค ำนวนเนื้อที่ในแต่ละช่วงชั้น 

6) วิเครำะห์และประมวลผลในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ โดยกำรซ้อนทับ (overlay) แผนที่ผลผลิต
ขั้นปฐมภูมิ ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2562 และใช้ confusion matrix table ในกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลง
ช่วงชั้นค่ำ NPP และกำรค ำนวณเนื้อท่ี 
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7) จัดระดับควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินโดยใช้ค่ำ NPP (ตำรำงที่ 2) ช่วงชั้นข้อมูลที่ 1 คือ 
กำรเปลี่ยนของช่วงชั้นข้อมูลระดับค่ำ NPP จำกเดิมเป็นช่วงชั้นข้อมูลที่ลดลงโดยก ำหนดให้พ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่เสื่อม
โทรม ชั้นข้อมูลที่ 2 คือ กำรเปลี่ยนของช่วงชั้นข้อมูลระดับค่ำ NPP จำกเดิมเป็นช่วงชั้นข้อมูลที่สูงขึ้นโดยก ำหนดให้
พ้ืนที่นั้นเป็พ้ืนที่ได้รับกำรปรับปรุง และชั้นข้อมูลที่ 3 คือ พ้ืนที่ที่ไม่มีกำรเปลี่ยนระดับของช่วงชั้นข้อมูลระดับค่ำ 
NPP โดยก ำหนดให้พื้นที่นั้นเป็นพ้ืนที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง และค ำนวณเนื้อท่ีในแต่ละช่วงชั้น 

8) จัดท ำแผนที่ตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงผลผลิตขั้นปฐมภูมิ (NPP) จังหวัดนครรำชสีมำ 

ตารางท่ี 6 การจัดระดับความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินโดยใช้ค่า NPP 

ช่วงชั้นข้อมูล การเปลี่ยนแปลงค่า NPP ตัวช้ีวัด 
1 ลดลง พ้ืนที่เสื่อมโทรม 
2 เพ่ิมข้ึน พ้ืนที่ได้รับกำรปรับปรุง 
3 คงท่ี พ้ืนที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

 

3.2.3 กำรกักเก็บคำร์บอนอินทรีย์ในดิน (Soil Organic Carbon Stock: SOC Stock) 

1) ตรวจสอบเอกสำรและรวบรวมข้อมูล/แผนที่ในอดีต ได้แก่ รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับ
อินทรียวัตถุในดิน จุดเก็บตัวอย่ำงดินพร้อมผลกำรวิเครำะห์สมบัติของดิน (ปี พ.ศ. 2552 จ ำนวน 3,668 จุด) แผนที่
ชุดดิน แผนที่อินทรียวัตถุในดิน และแผนที่ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษำ เป็นต้น 

2) ส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลตัวอย่ำงดิน ในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2564 จ ำนวน 321 จุด) กระจำยตำม
ประเภทดิน (วัตถุต้นก ำเนินดิน เนื้อดิน และกำรระบำยน้ ำของดิน) ประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (ป่ำไม้ ทุ่งหญ้ำ 
และเกษตรกรรม) ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ศึกษำ ใน 2 รูปแบบ คือ  

(1) ตัวอย่ำงดินแบบทั่วไป ส ำหรับกำรวิเครำะห์ปริมำณอินทรียวัตถุในดิน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส 
ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง และค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ 

(2) ตัวอย่ำงดินแบบไม่รบกวน ส ำหรับกำรวิเครำะห์ควำมหนำแน่นดินและควำมชื้นดิน 

3) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลพิกัด ผลกำรวิเครำะห์ดินและควำมสอดคล้องกับสมบัติของดินตำม
สมบัติพื้นฐำนของชุดดิน 

4) จัดท ำฐำนข้อมูลดินในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 2 ช่วงเวลำ คือ ปี พ.ศ. 2552 และ 2564 

5) วิเครำะห์ปริมำณกำรกักเก็บคำร์บอนในดิน (ตันคำร์บอนต่อไร่) ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่ำงดิน  
และประมำณค่ำเชิงพ้ืนที่ด้วยวิธีกำรถ่วงน้ ำหนักตำมระยะทำงผกผัน (Inverse Distance Weighing, IDW)  

6) ปรับปรุงแผนที่กำรกักเก็บคำร์บอนในดิน ในส่วนของพ้ืนที่ป่ำไม้ ที่อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติ  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่สงวนรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ตำมกฎหมำย จึงไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลตัวอย่ำงดิน 
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7) จัดท ำแผนที่กำรกักเก็บคำร์บอนในดิน ของปี พ.ศ. 2552 และ 2564 โดยกำรแบ่งระดับชั้นของ
ปริมำณกำรกักเก็บคำร์บอนในดิน ปรับปรุงจำกเกณฑ์กำรจัดระดับชั้นของอินทรียวัตถุในดิน ของกรมพัฒนำที่ดิน 
(ตำรำงที่ 1) 

ตารางท่ี 7 ระดับปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดิน 

ล ำดับ สัญลักษณ์ 
ระดับกำรกักเก็บ
คำร์บอนในดิน 

ปริมำณกำรกักเก็บ  
(ตันคำร์บอนต่อไร่) 

1   ต่ ำมำก 0 – 2 
2   ต่ ำ 2 – 5 
3   ปำนกลำง 5 – 8 
4   ค่อนข้ำงสูง 8 - 12 
5   สูง 12 - 16 
6   สูงมำก > 16 

 

8) วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณกำรกักเก็บคำร์บอนในดินระหว่ำงปี พ.ศ. 2552 และ 2564 ใน
รูปแบบตำรำง confusion matrix 

9) จัดท ำแผนที่ตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงกำรกักเก็บคำร์บอนในดิน (SOC) โดยแบ่งระดับควำมสมดุลของ
กำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน ออกเป็น 3 ประเภท คือ  

(1) พ้ืนที่เสื่อมโทรม เป็นพื้นที่ที่มีกำรกักเก็บคำร์บอนลงลงจำกอดีต 

(2) พ้ืนที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นพื้นที่ท่ีมีระดับกำรกักเก็บคำร์บอนในดินอยู่ในระดับเดิม 

(3) พ้ืนที่ได้รับกำรปรับปรุง เป็นพื้นที่ท่ีมีระดับกำรกักเก็บคำร์บอนในดินสูงขึ้นจำกอดีต 
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3.3 การประเมินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน ตามตัวชี้วัดของการจัดการทรัพยากรที่ดิน 

(Land Degradation Neutrality: LDN) ระดับพื้นที่ 

กำรประเมินควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรที่ดิน ตำมตัวชี้วัดของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (Land 
Degradation Neutrality: LDN baseline) ของจังหวัดนครรำชสีมำ จะน ำตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด มำวิเครำะห์ร่วมกัน 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินช่วงปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ. 2562 (Land Use Change: LUC) 
ตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงผลิตภำพของที่ดิน ซึ่งวิเครำะห์ได้จำกข้อมูลกำรผลิตขั้นปฐมภูมิ (Net Primary 
Productivity: NPP) ในช่วงปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2562 และตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณคำร์บอนอินทรีย์
ที่สะสมในดิน (Soil Organic Carbon Stock: SOC Stock) ช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2564 น ำมำวิเครำะห์ตัวชี้วัดควำม
สมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน ภำยใต้หลักกำร One-out, All-out ดังนี้ คือ  

1) ถ้ำมีอย่ำงน้อยหนึ่งตัวชี้วัดมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงเพ่ิมขึ้น (+) จัดเป็น พ้ืนที่ได้รับกำรปรับปรุง 
(improved) 

2) ถ้ำมีอย่ำงน้อยหนึ่งตัวชี้วัดมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงลดลง (-) จัดเป็น พ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเสื่อมโทรมของดิน 
(degradation) 

3) ถ้ำท้ังสำมตัวชี้วัดไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง จัดเป็น พ้ืนที่ไม่เสี่ยงต่อกำรเสื่อมโทรมของดิน (stable)  

จำกหลักกำรดังกล่ำว จะท ำให้ทรำบพ้ืนที่เสื่อมโทรมของที่ดินในระดับพ้ืนที่ และน ำไปวิเครำะห์สถำนะควำม
เสื่อมโทรมของที่ดิน (LDN baseline) โดยค ำนวณจำกสัดส่วนของพ้ืนที่เสื่อมโทรมต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด
นครรำชสีมำ ณ ปีฐำน (2550 - 2564) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน ตัวชี้วัดที่ 15.3.1 
ของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน จำกนั้นจะน ำพ้ืนที่เสื่อมโทรมทั้งหมด มำวิเครำะห์ควำมรุนแรงของกำรเกิ ดพ้ืนที่
เสื่อมโทรม เพ่ือให้สำมำรถระบุ hotspot และ ล ำดับควำมส ำคัญของกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรจัดกำรที่ดินใน
ระดับพ้ืนที่ โดยใช้หลักเกณฑ์จำกตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัดที่ได้กล่ำวไปแล้ว ดังนี้  

  ระดับควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน   เกณฑ์แบ่งระดับ 

  ระดับรุนแรงน้อย (slightly)  พ้ืนที่เสื่อมโทรมเกิดจำกตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 

  ระดับรุนแรงปำนกลำง (moderately) พ้ืนที่เสื่อมโทรมเกิดจำกตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 

  ระดับรุนแรงมำก (severely)  พ้ืนที่เสื่อมโทรมเกิดจำกตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด 

ผลจำกกำรประเมินควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรที่ดิน ตำมตัวชี้วัดของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (Land 
Degradation Neutrality: LDN) ในจังหวัดนครรำชสีมำ จะน ำไปก ำหนดมำตรกำรในกำรจัดกำรที่ดินในระดับพ้ืนที่
ต่อไป ซึ่งฐำนข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรประเมินควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน และขั้นตอนวิธีกำรในประเมินควำมเสื่อม
โทรมของที่ดนิ ตำมเกณฑ์ประเมินของ LDN แสดงไว้ในภำพที่ 6 
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ภาพที่ 6 ขั้นตอน และวิธีกำรประเมินควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน ตำมเกณฑ์ LDN 
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3.4 การก าหนดมาตรการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่  

กำรก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรมของที่ดิน โดยใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำจำก
ปัจจัย 3 องค์ประกกอบ ดังนี้ 

1) สำเหตุหรือปัจจัยตำมตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน  
2) ควำมต้องกำรของชุมชน เกษตรกร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ โดยใช้กำรรับฟัง

ข้อคิดเห็นผ่ำนกำรประชุมประชำพิจำรณ์หรือกำรสอบถำมจำกแบบสัมภำษณ์ 
3) รูปแบบมำตรกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมเสื่อมโทรมของที่ดินตำมมำตรฐำนและหลักวิชำกำร โดยพิจำรณำ 

จำกฐำนข้อมูลกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจเพื่อขับเคลื่อนและขยำยผลมำตรกำรกำรจัดกำรที่ดินอย่ำงยั่งยืน (Decision 
Support for Mainstreaming and Scaling up Sustainable Land Management: DSSLM) กรมพัฒนำที่ดิน 
(2562) และมำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำทำงวิธีกล กรมพัฒนำที่ดิน (2564) 
 
3.5 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

จำกกำรประเมินควำมเสื่อมโทรมของที่ดินตำมตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน ท ำให้ทรำบ
ระดับควำมรุนแรงของควำมเสื่อมโทรม สำเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นจนน ำไปสู่แนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรจัดกำร
ควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน โดนผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนในกำร
ด ำเนินโครงกำรจัดท ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน ในพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ 
เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินที่มีควำมเสื่อมโทรม กำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำควำมเสื่อมโทรมของ
ทรัพยำกรที่ดิน ด้วยกำรก ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ ประกอบด้วยกำรสอบถำมข้อมูลสภำพปัญหำควำม
เสื่อมโทรมของทรัพยำกรที่ดินในพ้ืนที่ สำเหตุและปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรที่ดินในพ้ืนที่ กำร
จัดกำรทรัพยำกรที่ดิน และกำรสอบถำมควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (รำยละเอียดตำม 
ภำคผนวก ข) 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation 
Neutrality: LDN) 

4.1.1 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน (Land cover / Land use change: LUC) 

1) กำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC ปี พ.ศ. 2550 จังหวัดนครรำชสีมำ 

กำรวิเครำะห์กำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC จังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2550 มำตรำส่วน  
1 : 25,000 สำมำรถจ ำแนกประเภทกำรใช้ที่ดินได้ดังนี้  

จังหวัดนครรำชสีมำ มีเนื้อที่ท้ังหมด 12,808,727 ไร่  สำมำรถจ ำแนกประเภทกำรใช้ที่ดินได้ออกเป็น 
6 ประเภท คือ พ้ืนที่ป่ำไม้ (forests) มีเนื้อที่ 2,299,628.62 ไร่ หรือร้อยละ 17.95 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้
ละเมำะ (grasslands) มีเนื้อที่ 418,645.93 ไร่ หรือร้อย 3.27 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่เกษตรกรรม (cropland) มีเนื้อ
ที่ 8,806,721.23 ไร่ หรือร้อยละ 68.76 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่น้ ำ (wetlands) มีเนื้อที่ 406,860.92 ไร่ หรือร้อยละ 
3.18 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (artificial areas) มีเนื้อที่ 876,604.79 ไร่ หรือร้อยละ 6.84 
ของเนื้อทีจ่ังหวัด และพ้ืนที่อ่ืนๆ (other areas) มีเนื้อที่ 265.51 ไร่ ดังตำรำงที่ 1 และภำพที่ 1 

2) กำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดนครรำชสีมำ 

กำรวิเครำะห์กำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC จังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2562 มำตรำส่วน  
1 : 25,000 สำมำรถจ ำแนกประเภทกำรใช้ที่ดินได้ดังนี้  

จังหวัดนครรำชสีมำ มีเนื้อที่ท้ังหมด 12,808,727 ไร่  สำมำรถจ ำแนกประเภทกำรใช้ที่ดินได้ออกเป็น 
6 ประเภท คือ พ้ืนที่ป่ำไม้ (forests) มีเนื้อที่ 2,180,542.88 ไร่ หรือร้อยละ 17.02 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้
ละเมำะ (grasslands) มีเนื้อที่ 366,479.75 ไร่ หรือร้อย 2.86 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่เกษตรกรรม (cropland) มีเนื้อ
ที่ 8,688,615.36 ไร่ หรือร้อยละ 67.83 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่น้ ำ (wetlands) มีเนื้อที่ 435,730.15 ไร่ หรือร้อยละ 
3.40 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (artificial areas) มีเนื้อที่ 1,118,653.25 ไร่ หรือร้อยละ 8.74 
ของเนื้อทีจ่ังหวัด และพ้ืนที่อ่ืนๆ (other areas) มีเนื้อที่ 18,705.61 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด ดังตำรำง
ที่ 1 และภำพที่ 2 
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ตารางท่ี 8 กำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC จังหวัดนครรำชสีมำ 

ปี พ.ศ. ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

2550 

ป่าไม้ 2,299,628.62        17.95  
ทุ่งหญ้าไม้ละเมาะ 418,645.93           3.27  
เกษตรกรรม 8,806,721.23        68.76  
พี้นที่น้ า 406,860.92           3.18  
ชุมชน/สิ่งปลูกสร้าง 876,604.79           6.84  
พื้นที่อื่นๆ 265.51               -    

รวม          12,808,727.00          100.00 

2562 

ป่าไม้ 2,180,542.88       17.02  
ทุ่งหญ้าไม้ละเมาะ 366,479.75          2.86  
เกษตรกรรม 8,688,615.36       67.83  
พี้นที่น้ า 435,730.15          3.40  
ชุมชน/สิ่งปลูกสร้าง 1,118,653.25          8.74  
พื้นที่อื่นๆ 18,705.61          0.15  

รวม          12,808,727.00          100.00 

ที่มา: จำกกำรส ำรวจกำรใช้ที่ดิน กรมพัฒนำที่ดิน 
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 ภาพที่ 7 แผนที่กำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC ปี พ.ศ. 2550 จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

ภาพที่ 8 แผนที่กำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดนครรำชสีมำ 
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3) กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC จังหวัดนครรำชสีมำ 

กำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC จังหวัดนครรำชสีมำ ระหว่ำง 
ในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2562 มำตรำส่วน 1 : 25,000 สำมำรถจ ำแนกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินดังตำรำงที่ 
2 ดังนี้  

กำรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่ำไม้ (forests) ในปี พ.ศ. 2550 พ้ืนที่ป่ำไมม้ีเนื้อที่ 2,299,628.62 ไร่ หรือร้อย
ละ 17.95 ของเนื้อที่จังหวัด และมีกำรเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ พ้ืนที่ป่ำไม้มีเนื้อที่คงเดิม 2,146,796.98 
ไร่ หรือร้อยละ 16.76 ของเนื้อที่จังหวัด และเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ (grasslands) มีเนื้อที่ 
17,427.64 ไร่ หรือร้อย 0.14 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่เกษตรกรรม (cropland) มีเนื้อที่ 111,537.06 ไร่ หรือร้อยละ 
0.87 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่น้ ำ (wetlands) มีเนื้อที่ 3,005.91 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่ชุมชน
และ สิ่งปลูกสร้ำง (artificial areas) มีเนื้อที่ 20,806.65 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่จังหวัด และพ้ืนที่อ่ืนๆ 
(other areas) มีเนื้อที่ 54.38 ไร่ 

กำรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ (grasslands) ในปี พ.ศ. 2550 พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ    
มีเนื้อที่ 418,645.93 ไร่ หรือร้อย 3.27 ของเนื้อที่จังหวัด และมีกำรเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ พ้ืนที่ ทุ่งหญ้ำ
ไม้ละเมำะ มีเนื้อที่คงเดิม 208,838.20 ไร่ หรือร้อยละ 1.63 ของเนื้อที่จังหวัด เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่  ป่ำไม้ (forests) มี
เนื้อที่ 7,135.72 ไร่ หรือร้อย 0.06 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่เกษตรกรรม (cropland) มีเนื้อที่ 155,784.62 ไร่ หรือร้อย
ละ 1.22 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่น้ ำ (wetlands) มีเนื้อที่ 10,062.58 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (artificial areas) มีเนื้อที่ 36,073.08 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของเนื้อที่จังหวัด และพ้ืนที่อ่ืนๆ 
(other areas) มีเนื้อที่ 751.73 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อทีจ่ังหวัด 

กำรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรม (cropland) ในปี พ.ศ. 2550 พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 
8,806,721.23 ไร่ หรือร้อยละ 68.76 ของเนื้อที่จังหวัด และมีกำรเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ พ้ืนที่เกษตรกรรม 
มี เนื้อที่คงเดิม 8,332,742.35 ไร่ หรือร้อยละ 65.05 ของเนื้อที่จังหวัด เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ป่ำไม้ (forests) มีเนื้อที่ 
21,558.20 ไร่ หรือร้อย 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ(grasslands) มีเนื้อที่ 123,306.53 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.96 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่น้ ำ (wetlands) มีเนื้อที่ 60,040.42 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของเนื้อที่จังหวัด 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (artificial areas) มีเนื้อที่ 261,669.30 ไร่ หรือร้อยละ 2.04 ของเนื้อที่จังหวัด และ
พ้ืนที่อ่ืนๆ (other areas) มี เนื้อท่ี 7,404.43 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อทีจ่ังหวัด 

กำรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่น้ ำ (wetlands) ในปี พ.ศ. 2550 พ้ืนที่น้ ำ มีเนื้อที่ 406,860.92 ไร่  
หรือร้อยละ 3.18 ของเนื้อที่จังหวัด และมีกำรเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ พ้ืนที่น้ ำ มีเนื้อที่คงเดิม 
357,080.57 ไร่ หรือร้อยละ 2.79 ของเนื้อที่จังหวัด เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ป่ำไม้ (forests) มีเนื้อที่ 215.60 ไร่ พ้ืนที่ทุ่ง
หญ้ำไม้ละเมำะ (grasslands) มีเนื้อที่ 3,379.04 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่เกษตรกรรม (cropland) 
มีเนื้อที่ 30,364.30 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (artificial areas) มีเนื้อที่ 
11,192.07 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของเนื้อทีจ่ังหวัด และพ้ืนที่อ่ืนๆ (other areas) มีเนื้อที่  4,629.34 ไร่ หรือร้อยละ 
0.04 ของเนื้อทีจ่ังหวัด 
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กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (artificial areas) ในปี พ.ศ. 2550 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้ำง มีเนื้อท่ี 876,604.79 ไร่ หรือร้อยละ 6.84 ของเนื้อที่จังหวัด และมีกำรเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง มีเนื้อที่คงเดิม 788,841.88 ไร่ หรือร้อยละ 6.16 ของเนื้อที่จังหวัด เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ป่ำ
ไม้ (forests) มีเนื้อที่ 4,797.95 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ(grasslands) มีเนื้อที่ 
13,528.34 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่เกษตรกรรม (cropland) มีเนื้อที่ 58,167.63 ไร่ หรือร้อยละ 
0.45 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่น้ ำ (wetlands) มีเนื้อที่ 5,540.67 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่จังหวัด และพ้ืนที่
อ่ืนๆ (other areas) มี เนื้อท่ี 5,728.32 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อทีจ่ังหวัด 

กำรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่อ่ืนๆ (other areas) ในปี พ.ศ. 2550 พ้ืนที่อ่ืนๆ มีเนื้อที่ 265.51 ไร่ และมี
กำรเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ พ้ืนที่อ่ืนๆ มีเนื้อที่คงเดิม 137.41 ไร่ เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ป่ำไม้ (forests) มีเนื้อที่ 
38.43 ไร่ พ้ืนที่เกษตรกรรม (cropland) มีเนื้อที่ 19.40 ไร่ และพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (artificial areas) มีเนื้อ
ที่ 70.27 ไร่ 

4) ระดับตัวชี้วัดของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC จังหวัดนครรำชสีมำ 

มำตรฐำนตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน (Land cover / land cover change: 
LUC) ของควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) แบ่งเป็น  
3 พ้ืนที่และระบุรำยละเอียดไว้ดังนี้ 

(1) พ้ืนที่ เสื่อมโทรม (degraded) เป็นพ้ืนที่ที่มีควำมเสื่อมโทรมของที่ดินที่ เกิดขึ้นจำกกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน ได้แก่  

- พ้ืนที่ป่ำไม้ เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ีนที่น้ ำ พ้ืนที่ชุมชน 
/สิ่งปลูกสร้ำง และพ้ืนที่อ่ืนๆ 

- พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ เปลี่ยนไปเป็นพี้นที่น้ ำ พื้นที่ชุมชน/สิ่งปลูกสร้ำง และพ้ืนที่อ่ืนๆ 

- พ้ืนที่เกษตรกรรม เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ พ้ีนที่น้ ำ พ้ืนที่ชุมชน/สิ่งปลูกสร้ำง 
และพ้ืนที่อ่ืนๆ 

- พ้ีนที่น้ ำ เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่ป่ำไม้ พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ีนที่น้ ำ พ้ืนที่
ชุมชน/สิ่งปลูกสร้ำง และพ้ืนที่อ่ืนๆ 

- พ้ืนที่พ้ืนที่ชุมชน/สิ่งปลูกสร้ำง เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่อ่ืนๆ 

- พ้ืนที่อ่ืนๆ เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่พ้ืนที่ชุมชน/สิ่งปลูกสร้ำง 

(2) พ้ืนที่ได้รับกำรปรับปรุง ( improved) เป็นพ้ืนที่ที่ ได้รับกำรปรับปรุงที่ดินให้ดีขึ้นจำกกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน ได้แก่ 

  - พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ป่ำไม้ พื้นท่ีเกษตรกรรม  

  - พ้ืนที่เกษตรกรรม เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ป่ำไม้  
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  - พ้ืนที่พ้ืนที่ชุมชน/สิ่งปลูกสร้ำง เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่ป่ำไม้ พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ พ้ืนที่
เกษตรกรรม และพ้ีนที่น้ ำ  

  - พ้ืนที่อ่ืนๆ เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่ป่ำไม้ พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ พ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ีนที่น้ ำ 

(3) พ้ืนที่ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง (stable) เป็นพ้ืนที่ที่ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของที่ดินจำกกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน ได้แก่ พ้ืนที่ป่ำไม้ พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ีนที่น้ ำ พ้ืนที่
ชุมชน/สิ่งปลูกสร้ำง และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ยังคงสภำพเดิมอยู่ 

กำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC จังหวัดนครรำชสีมำ 
ระหว่ำง ในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2562 มำตรำส่วน 1 : 25,000 สำมำรถจ ำแนกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน  
ดังตำรำงที่ 2 และระดับตัวชี้วัดของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC ของควำมสมดุลของกำร
จัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) ดังตำรำงที่ 2 - 3 และภำพที่ 3 สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

(1) พ้ืนที่เสื่อมโทรมตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC มีเนื้อที่ 707,718.65 ไร่ หรือ ร้อยละ 5.53 ของเนื้อ
ทีจ่ังหวัด โดยพ้ืนที่เสื่อมโทรมส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง 

- พ้ืนที่เกษตรกรรมเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่ชุมชน/สิ่งปลูกสร้ำง มีเนื้อที่ 261,669.30 ไร่ หรือร้อยละ 
2.04 ของเนื้อทีจ่ังหวัด ส่วนใหญ่กระจำยอยู่ในอ ำเภอปำกช่อง อ ำเภอวังน้ ำเขียว และอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 

- พ้ืนที่เกษตรกรรมเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ มีเนื้อที่ 123,306.53 ไร่ หรือร้อยละ 
0.96 ของเนื้อทีจ่ังหวัด ส่วนใหญ่กระจำยอยู่ในอ ำเภอปำกช่อง อ ำเภอวังน้ ำเขียว อ ำเภอ สีคิ้ว และอ ำเภอสูงเนิน 

- พ้ืนที่ป่ำไม้เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 111,537.06 ไร่ หรือร้อยละ 0.87 ของเนื้อที่
จังหวัด ส่วนใหญ่กระจำยอยู่ในอ ำเภอปำกช่อง อ ำเภอวังน้ ำเขียว อ ำเภอครบุรี อ ำเภอสีคิ้ว และอ ำเภอสูงเนิน 

(2) พ้ืนที่ได้รับกำรปรับปรุงตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC มีเนื้อที่ 266,570.96 ไร่ หรือร้อยละ 2.08  
ของเนื้อทีจ่ังหวัด โดยพ้ืนที่ได้รับกำรปรับปรุงส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง 

- พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 155,784.62 ไร่ หรือร้อยละ 1.22 
ของเนื้อทีจ่ังหวัด ส่วนใหญ่กระจำยอยู่ในอ ำเภอปำกช่อง อ ำเภอวังน้ ำเขียว อ ำเภอ   สีคิ้ว และอ ำเภอสูงเนิน 

(3) พ้ืนที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC  มีเนื้อที่ 11,834,437.39 ไร่ หรือร้อยละ 
92.39 ของเนื้อทีจ่ังหวัด  

สำเหตุของปัญหำควำมเสื่อมโทรมของที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC เกิดจำกกำรพัฒนำประเทศ
ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ น ำไปสู่กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงรวดเร็ว เป็นผลให้ควำมต้องกำรที่ดินเพ่ิมขึ้น 
กำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำไม้เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร และกำรขยำยตัวของเขตเมืองเขตอุตสำหกรรมเข้ำไปยังพ้ืนที่
เกษตรกรรม กำรปรับเปลี่ยนแรงงำนไปเป็นภำคอุตสำหกรรม แรงงำนอพยพเข้ำสู่เมืองใหญ่ๆ ท ำให้พ้ืนที่
เกษตรกรรมถูกทิ้งร้ำง ส่งผลให้ที่ดินเสื่อมโทรมอันเนื่องจำกขำดกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินและกำรจัดกำรที่เหมำะสม 
ซึ่งปัญหำควำมเสื่อมโทรมของที่ดินได้ส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อเกษตรกร จังหวัด และประเทศ รวมถึง
สิ่งแวดล้อมของโลกด้วย 
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ตารางท่ี 9 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC จังหวัดนครรำชสีมำ 

ประเภทการใช้ท่ีดิน เนื้อที ่

ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2562 ไร ่ ร้อยละ 

ป่าไม้ 

ป่าไม้          2,146,796.98             16.76  
ทุ่งหญ้าไม้ละเมาะ                17,427.64               0.14  
เกษตรกรรม              111,537.06               0.87  
พี้นที่น้ า                   3,005.91               0.02  
ชุมชน/สิ่งปลูกสร้าง                20,806.65               0.16  
พื้นที่อื่นๆ                        54.38                    -    

ทุ่งหญ้าไม้ละเมาะ 

ป่าไม้                   7,135.72               0.06  
ทุ่งหญ้าไม้ละเมาะ              208,838.20               1.63  
เกษตรกรรม              155,784.62               1.22  
พี้นที่น้ า                10,062.58               0.08  
ชุมชน/สิ่งปลูกสร้าง                36,073.08               0.28  
พื้นที่อื่นๆ                      751.73               0.01  

เกษตรกรรม 

ป่าไม้                21,558.20               0.17  
ทุ่งหญ้าไม้ละเมาะ              123,306.53               0.96  
เกษตรกรรม          8,332,742.35             65.05  
พี้นที่น้ า                60,040.42               0.47  
ชุมชน/สิ่งปลูกสร้าง              261,669.30               2.04  
พื้นที่อื่นๆ                   7,404.43               0.06  

พี้นที่น้ า 

ป่าไม้                      215.60                    -    
ทุ่งหญ้าไม้ละเมาะ                   3,379.04               0.03  
เกษตรกรรม                30,364.30               0.24  
พี้นที่น้ า              357,080.57               2.79  
ชุมชน/สิ่งปลูกสร้าง                11,192.07               0.09  
พื้นที่อื่นๆ                   4,629.34               0.04  

 

ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

 

 

 

 

หมายเหต ุ แถบสีแดง แสดงพื นที่เสื่อมโทรม 
 แถบสีเขียว แสดงพื นที่ได้รับการปรับปรงุ 
 แถบสีเหลือง แสดงพื นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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ประเภทการใช้ท่ีดิน เนื้อที ่

ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2562 ไร ่ ร้อยละ 

ชุมชน/สิ่งปลูกสร้าง 

ป่าไม้                   4,797.95               0.04  
ทุ่งหญ้าไม้ละเมาะ                13,528.34               0.10  
เกษตรกรรม                58,167.63               0.45  
พี้นที่น้ า                   5,540.67               0.04  
ชุมชน/สิ่งปลูกสร้าง              788,841.88               6.16  
พื้นที่อื่นๆ                   5,728.32               0.04  

พื้นที่อื่นๆ 

ป่าไม้                         38.43                    -    
ทุ่งหญ้าไม้ละเมาะ                               -                      -    
เกษตรกรรม                         19.40                    -    
พี้นที่น้ า                               -                      -    
ชุมชน/สิ่งปลูกสร้าง                         70.27                    -    
พื้นที่อื่นๆ                      137.41                    -    

รวม          12,808,727.00           100.00  
 

 

 

ตารางท่ี 10 ระดับตัวชี้วัดของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC จังหวัดนครรำชสีมำ 

ระดับตัวช้ีวัด LUC 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
พื้นที่เสื่อมโทรม         707,718.65               5.53  

พื้นที่ได้รับการปรับปรุง         266,570.96               2.08  
พื้นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง    11,834,437.39            92.39  

รวม          12,808,727.00           100.00  

 

 

 

หมายเหต ุ แถบสีแดง แสดงพื นที่เสื่อมโทรม 
 แถบสีเขียว แสดงพื นที่ได้รับการปรับปรงุ 
 แถบสีเหลือง แสดงพื นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

หมายเหตุ แถบสีแดง แสดงพื นที่เสื่อมโทรม 
 แถบสีเขียว แสดงพื นที่ได้รับการปรับปรงุ 
 แถบสีเหลือง แสดงพื นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพที่ 9 แผนที่ตัวชี้วัดของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำน LDN จังหวัดนครรำชสีมำ 

4.1.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตัวชี้วัดผลผลิตขั้นปฐมภูมิ  (NPP)  

1) ผลผลิตขั้นปฐมภูมิ  (NPP) จังหวัดนครรำชสีมำ 

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม ค่ำ NPP ของจังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2550 
และ ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 6 ช่วงชั้นข้อมูล พบว่ำมีลักษณะของข้อมูลมีลักษณะคล้ำยกันทั้ง 2 ปี       
คือ พ้ืนที่ของจังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 12,808,727 ไร่  ส่วนใหญ่มีค่ำ NPP อยู่ในช่วง 5.01 - 7.50 
ตันคำร์บอนต่อตำรำงเมตร โดยในปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2562 มีเนื้อที่ประมำณ  8,894,939 และ 9,055,071 ไร่    
หรือ ร้อยละ 69.44 และ  70.69 ของเนื้อที่ทั้งหมดตำมล ำดับ รองลงมำได้แก่ ช่วง 2.51 - 5.00 ตันคำร์บอนต่อ
ตำรำงเมตร โดยมีเนื้อที่ประมำณ  1,857,820 และ 1,282,199 ไร่ หรือ ร้อยละ 14.50 และ  10.01 ของเนื้อที่
ทั้งหมดตำมล ำดับ แต่อย่ำงไรก็ตำมในปี พ.ศ. 2550 ช่วงชั้นข้อมูลที่มีเนื้อที่มำกในล ำดับถัดไปเป็นไปดังนี้ ค่ำ NPP 
ในช่วง 10.01 - 12.50 ตันคำร์บอนต่อตำรำงเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 1,168,021 ไร่ หรือ ร้อยละ 9.12 ของเนื้อที่
ทั้งหมดช่วง 7.51 - 10.00 ตันคำร์บอนต่อตำรำงเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 787,201 ไร่ หรือ ร้อยละ 6.15 ของเนื้อที่
ทั้งหมด ช่วงมำกกว่ำ 12.51  ตันคำร์บอนต่อตำรำงเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 47,926 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.37 ของเนื้อที่
ทั้งหมด และ ช่วง 0 - 2.50 ตันคำร์บอนต่อตำรำงเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 22653 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่
ทั้งหมด และพ้ืนที่ไม่มีข้อมูลซึ่งเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้ำงและแหล่งน้ ำ มีเนื้อที่ 30,167 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่
ทั้งหมด ขณะที่ในปี พ.ศ. 2562 ช่วงชั้นข้อมูลที่มีเนื้อที่มำกในล ำดับถัดไปเป็นไปดังนี้ ค่ำ NPP ในช่วง  7.51 - 10.00 
ตันคำร์บอนต่อตำรำงเมตร มีเนื้อที่ประมำณ  1,119,083  ไร่ หรือ ร้อยละ 8.74 ของเนื้อที่ทั้งหมด ช่วง 10.01 - 
12.50 ตันคำร์บอนต่อตำรำงเมตร มีเนื้อที่ประมำณ  980,268  ไร่ หรือ ร้อยละ 7.65 ของเนื้อที่ทั้งหมด ช่วง 
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มำกกว่ำ 12.51 ตันคำร์บอนต่อตำรำงเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 318,813 ไร่ หรือ ร้อยละ 2.49 ของเนื้อที่ทั้งหมด และ 
ช่วง 0 - 2.50 ตันคำร์บอนต่อตำรำงเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 23,126 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.18 ของเนื้อที่ทั้งหมด และไม่
มีข้อมูลซึ่งเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้ำงและแหล่งน้ ำ มีเนื้อที่ 30,167 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

ตารางท่ี 11 ผลผลิตขั้นปฐมภูมิ จังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2562 

ระดับค่า NPP  ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2562 

 (ตันคาร์บอนต่อตาราง
เมตร) เนื้อที ่(ไร่) ร้อยละ เนื้อที ่(ไร่) ร้อยละ 

0 - 2.50            22,653        0.18          23,126  0.18 

2.51 - 5.00        1,857,820      14.50      1,282,199  10.01 

5.01 - 7.50        8,894,939      69.44      9,055,071  70.69 

7.51 - 10.00           787,201       6.15      1,119,083  8.74 

10.01 - 12.50        1,168,021        9.12         980,268  7.65 

> 12.51             47,926       0.37         318,813  2.49 

ไม่มีข้อมูล            30,167       0.24           30,167  0.24 

รวมเนื้อทั้งหมด      12,808,727     100.00    12,808,727  100.00 

 



50 
 

 

 

ภาพที่ 10 แผนที่ผลผลิตขั้นปฐมภูมิจังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2550 
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ภาพที่ 11 แผนที่ผลผลิตขั้นปฐมภูมิจังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2562 

2) กำรเปลี่ยนแปลงผลผลิตขั้นปฐมภูมิ  (NPP) 

จำกกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงค่ำ NPP ของจังหวัดนครรำชสีมำ ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2550 
และ  ปี พ.ศ. 2562 โดยใช้ confusion matrix table ในกำรวิเครำะห์ (ตำรำงที่ 2 และตำรำงที่ 3) พบว่ำ ค่ำ NPP 
ในบำงช่วงชั้นทั้งเพ่ิมข้ึนและลดลงซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

(1) ช่วงชั้นข้อมูลที่ 1 ค่ำ NPP ช่วง 0 - 2.50 ตันต่อตำรำงเมตร มีกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำ NPP 
รวมเนื้อที่ 3,646 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของเนื้อที่ทั้งหมด และ ค่ำ NPP ในระดับคงที่ รวมเนื้อที่ 19,007  ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

(2) ช่วงชั้นข้อมูลที่ 2 ค่ำ NPP ช่วง 2.51 - 5.00 ตันต่อตำรำงเมตร มีกำรลดลงของค่ำ NPP 
รวมเนื้อที่ 1,573 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อทีท่ั้งหมด มีกำรเพิ่มขึ้นของค่ำ NPP รวมเนื้อที่ 907,157 ไร่ หรือร้อย
ละ 7.08 ของเนื้อที่ทั้งหมด และ ค่ำ NPP ในระดับคงที่ รวมเนื้อที่ 949,090  ไร่ หรือร้อยละ 7.41 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

(3) ช่วงชั้นข้อมูลที่ 3 ค่ำ NPP ช่วง 5.01 - 7.50 ตันต่อตำรำงเมตร มีกำรลดลงของค่ำ NPP 
รวมเนื้อที่ 326,772 ไร่ หรือร้อยละ 2.55 ของเนื้อที่ทั้งหมด มีกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำ NPP รวมเนื้อที่ 530,141 ไร่ หรือร้อย
ละ 4.14 ของเนื้อที่ทั้งหมด และ ค่ำ NPP ในระดับคงที่ รวมเนื้อที่ 8,038,026 ไร่ หรือร้อยละ 62.75 ของเนื้อที่
ทั้งหมด 

(4) ช่วงชั้นข้อมูลที่ 4 ค่ำ NPP ช่วง 7.51 - 10.00 ตันต่อตำรำงเมตร มีกำรลดลงของค่ำ 
NPP รวมเนื้อที่ 115,242 ไร่ หรือร้อยละ 0.91 ของเนื้อที่ทั้งหมด มีกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำ NPP รวมเนื้อที่ 103,456 ไร่    
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หรือร้อยละ 0.81 ของเนื้อที่ทั้งหมด และ ค่ำ NPP ในระดับคงที่ รวมเนื้อที่ 568,503  ไร่ หรือร้อยละ 4.44 ของเนื้อที่
ทั้งหมด 

(5) ช่วงชั้นข้อมูลที่ 5 ค่ำ NPP ช่วง 10.01 - 12.50 ตันต่อตำรำงเมตร มีกำรลดลงของค่ำ 
NPP รวมเนื้อที่ 1,351 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่ทั้งหมด และ ค่ำ NPP ในระดับคงที่ รวมเนื้อที่ 46,575 ไร่       
หรือร้อยละ 0.36 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

(6) ช่วงชั้นข้อมูลที่ 6 ค่ำ NPP ช่วง > 12.51 ตันต่อตำรำงเมตร มีกำรลดลงของค่ำ NPP 
รวมเนื้อที่ 3,646 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่ทั้งหมด มีกำรเพิ่มขึ้นของค่ำ NPP รวมเนื้อที่ 3,646 ไร่ หรือร้อยละ 
0.15 ของเนื้อที่ทั้งหมด และ ค่ำ NPP ในระดับคงที่ รวมเนื้อที่ 19,007  ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

(7) ช่วงชั้นข้อมูลที่ 7 ไม่มีข้อมูล จัดเป็นช่วงชั้นที่มีระดับคงที่ รวมเนื้อที่ 30,167 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.24 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

ตารางท่ี 12  กำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงค่ำ NPP ของจังหวัดนครรำชสีมำโดยใช้ confusion matrix table 

 
หมายเหต ุ แถบสีแดง แสดงพื้นที่เสื่อมโทรม 

 แถบสีเขียว แสดงพื้นที่ได้รับกำรปรับปรงุ 

 แถบสีเทำ แสดงพื้นที่ไม่มีกำรเปลีย่นแปลง 
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ตารางท่ี 13 กำรเปลี่ยนแปลงผลผลิตขั้นปฐมภูมิจังหวัดนครรำชสีมำ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2562 

ปี พ.ศ. 2550  

 ระดับค่า NPP (ตันต่อตารางเมตร) 

 ปี พ.ศ. 2562  

ระดับค่า NPP (ตันต่อตารางเมตร) 

เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 

0 - 2.50 0 - 2.50 19,007            0.15  

  2.51 - 5.00 1,787  0.02  

  5.01 - 7.50          305    -    

  7.51 - 10.00      34                 -    

  10.01 - 12.50             1,400                 0.01  

  > 12.51               120                      -    

2.51 - 5.00 0 - 2.50               1,573                 0.01  

 

2.51 - 5.00          949,090                 7.41  

 

5.01 - 7.50 901,962                 7.04  

 

7.51 - 10.00               4,944  0.04  

 

10.01 - 12.50  161                      -    

 

> 12.51  

                   90                      -    

5.01 - 7.50 0 - 2.50                 532               -    

 

2.51 - 5.00           326,240                 2.55  

 

5.01 - 7.50         8,038,026               62.75  

 

7.51 - 10.00           525,010                 4.10  

 

10.01 - 12.50                4,384                 0.03  

 

> 12.51                  747                 0.01  

7.51 - 10.00 0 - 2.50                 738                 0.01  

 

2.51 - 5.00              4,538                 0.04  

 

5.01 - 7.50           109,966                0.86  
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ปี พ.ศ. 2550  

 ระดับค่า NPP (ตันต่อตารางเมตร) 

 ปี พ.ศ. 2562  

ระดับค่า NPP (ตันต่อตารางเมตร) 

เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 

 

7.51 - 10.00           568,503                 4.44  

 

10.01 - 12.50            102,778                 0.80  

 

> 12.51                  678                 0.01  

10.01 - 12.50  0 - 2.50               1,276                 0.01  

 

2.51 - 5.00                 544                      -    

 

5.01 - 7.50               4,771                 0.04  

 

7.51 - 10.00             20,592                 0.16 

 

10.01 - 12.50           870,235                 6.79  

 

> 12.51           270,603                 2.11  

> 12.51 0 – 2.50 - - 

 

2.51 – 5.00 - - 

 

5.01 – 7.50 41 - 

 

7.51 – 10.00 - - 

 

10.01 – 12.50  1,310 0.01 

 

> 12.51            46,575                 0.36  

N/A N/A 30,167                0.24  

รวมเนื้อที่ทั้งหมด      12,808,727  100.00 

  

หมายเหตุ แถบสีแดง แสดงพื้นที่ท่ีมีระดับค่ำ NPP ลดลง 

 แถบสีเขียว แสดงพื้นที่ท่ีมีระดับคำ่ NPPเพิ่มขึ้น 

 แถบสีเทำ แสดงพื้นที่ท่ีมีระดับคำ่ NPP คงที ่
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3) กำรจัดระดับควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินโดยใช้ค่ำ NPP 

จำกกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงค่ำ NPP และจัดระดับควำมสมดุลของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรที่ดิน ดังแสดงในตำรำงที่ 4 และภำพที่ 4 พบว่ำ กำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินในจังหวัดนครรำชสีมำ พ้ืนที่
ส่วนใหญ่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง มีเนื้อที่ 10,521,603 ไร่ หรือ ร้อยละ 82.14 ของเนื้อที่ทั้งหมด พ้ืนที่ได้รับกำร
ปรับปรุง มีเนื้อที่ 1,815,003 ไร่ หรือ ร้อยละ 14.17 ของเนื้อที่ทั้งหมด และ พ้ืนที่เสื่อมโทรม มีเนื้อที่ 472,121  ไร่ 
หรือ ร้อยละ 3.69 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

 ตารางท่ี 14 ระดับควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินโดยใช้ค่ำ NPP 

ตัวช้ีวัดการเปลี่ยนแปลงผลผลิตขั้น
ปฐมภูมิ (NPP) 

เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
พื้นที่เสื่อมโทรม     472,121  3.69 
พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวก   1,815,003  14.17 
พื้นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  10,521,603  82.14 

รวม  12,808,727  100.00 

 

 

ภาพที่ 12 แผนที่ตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงผลผลิตขั้นปฐมภูมิ (NPP) จังหวัดนครรำชสีมำ 
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4.1.3 กำรสะสมอินทรีย์คำร์บอนในดิน (Soil Organic Carbon Stock: SOC Stock) 

1) กำรกักเก็บอินทรีย์คำร์บอนในดิน ปี 2552 และปี 2564 

จำกกำรศึกษำปริมำณอินทรีย์คำร์บอนที่สะสมในดินที่ระดับควำมลึก 0 – 30 เซนติเมตร       
 ในพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ ในช่วงปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2564  โดยรวบรวมข้อมูลผลกำรวิเครำะห์ปริมำณ
อินทรีย์คำร์บอนในดินจำกโครงกำรต่ำงๆ ในปี พ.ศ. 2552 และด ำเนินกำรส ำรวจเก็บตัวอย่ำงดินและวิเครำะห์
ปริมำณอินทรีย์คำร์บอนปี พ.ศ. 2564 ท ำกำรประเมินและจัดท ำแผนที่ปริมำณกำรสะสมอินทรีย์คำร์บอนในดิน 
(SOC stock) ในพ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ืนที่เขตป่ำอนุรักษ์  ผลกำรประเมินในพ้ืนที่เกษตรกรรมสำมำรถแบ่งระดับ
กำรสะสมออกเป็น 6 ชั้น ประกอบด้วย ระดับต่ ำมำก (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) ต่ ำ (2-5 ตันต่อไร่ต่อปี) ปำนกลำง (5-8 
ตันต่อไร่ต่อป)ี ค่อนข้ำงสูง (8-12 ตันต่อไร่ต่อปี) สูง (12-16 ตันต่อไร่ต่อปี) และสูงมำก (>16 ตันต่อไร่ต่อปี) ส ำหรับ
พ้ืนที่เขตป่ำอนุรักษ์ไม่มีข้อมูลปริมำณกำรสะสมอินทรีย์ในดินมีเนื้อที่ 1,587,174 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.39 ของเนื้อที่
จังหวัด 

จำกผลกำรศึกษำปริมำณกำรสะสมอินทรีย์คำร์บอนในดินในปี พ.ศ. 2552  พบว่ำ ปริมำณ    
กำรสะสมอินทรีย์คำร์บอนในดินพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ ส่วนใหญ่มีปริมำณกำรสะสมในระดับต่ ำ (2-5 ตันต่อไร่  
ต่อปี) มีเนื้อที่ประมำณ 7,107,611 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 55.50 ของเนื้อที่จังหวัด ซึ่งพบกระจำยครอบคลุมเกือบ
ทุกพ้ืนที่ของจังหวัดนครรำชสีมำ และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในกำรปลูกพืชไร่ (ร้อยละ 36.54) และปลูกข้ำว 
(ร้อยละ 35.94)  และมีปริมำณกำรสะสมรองลงมำในระดับต่ ำมำก (0-2 ตันต่อไร่ต่อป)ี และปำนกลำง (5-8 ตันต่อไร่
ต่อปี) พบกระจำยในพ้ืนที่อ ำเภอตอนบนและตอนล่ำงของจังหวัด (ภำพที่ 1-บน) ส ำหรับพ้ืนที่มีปริมำณกำรสะสม
มำกกว่ำ 8 ตันต่อไร่ต่อปี มีร้อยละ 3.86 ของเนื้อที่จังหวัด ซึ่งพบในบำงพ้ืนที่ของอ ำเภอสีคิ้ว อ ำเภอปำกช่อง อ ำเภอ
ด่ำนขุนทด โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในกำรปลูกพืชไร่ ปลูกข้ำว นอกจำกนี้ ในพ้ืนที่มีปริมำณกำรสะสม
อินทรีย์คำร์บอนในดินสูงอำจพบในพ้ืนที่ท ำเกษตรผสมผสำนหรือพืชที่ให้แหล่งของคำร์บอนสู่ดินได้ 

ส ำหรับปริมำณกำรสะสมอินทรีย์คำร์บอนในดินในปี พ.ศ. 2564  พบว่ำ ปริมำณกำรสะสม
อินทรีย์คำร์บอนในดินส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 2 – 5 ตันต่อไร่ต่อปี  มีเนื้อที่ประมำณ 7,093,101 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
55.38  พบกระจำยครอบคลุมเกือบทุกอ ำเภอ ยกเว้นในอ ำเภอปำกช่องซึ่งมีกำรกระจำยตัวไม่มำกนัก พ้ืนที่ส่วนใหญ่
มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในกำรปลูกพืชไร่ (ร้อยละ 36.78) และปลูกข้ำว (ร้อยละ 36.37)  รองลงมำมีปริมำณกำร
สะสมในระดับปำนกลำง (5-8 ตันต่อไร่ต่อปี) และระดับต่ ำมำก (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) มีเนื้อที่ประมำณ 1,929,072 ไร่ 
(ร้อยละ 15.06) และ 1,483,040 ไร่ (ร้อยละ 11.58) ตำมล ำดับ  และมีปริมำณกำรสะสมในระดับสูงจนถึงสูงมำก 
(>8 ตันต่อไร่ต่อป)ี คิดเป็นร้อยละ 5.59 ส่วนใหญ่พบกระจำยในบำงพ้ืนที่ของอ ำเภอต่ำงๆ โดยเฉพำะอ ำเภอปำกช่อง
ซึ่งพบกระจำยสูงสุด พ้ืนที่ส่วนใหญ่อำจมีใช้ประโยชน์ที่ดินในปลูกไม่ยืนต้น ไม้ผล เกษตรผสมผสำน หรือทุ่งหญ้ำ
เลี้ยงสัตว์ซึ่งให้เศษซำกวัสดุอินทรีย์หรือมีกำรจัดกำรดินที่ส่งเสริมต่อกำรเพ่ิมอินทรีย์คำร์บอนในดินได ้

2) กำรเปลี่ยนแปลงกำรกักเก็บอินทรีย์คำร์บอนในดิน ช่วงปี 2552 – 2564 

เมื่อพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงตำมระดับปริมำณกำรสะสมอินทรีย์คำร์บอนในดินทั้ง 6 ชั้น 
ในช่วง ปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2564  จะเห็นว่ำ ในปี พ.ศ. 2564  ดินมีปริมำณอินทรีย์คำร์บอนเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทำงที่เพ่ิมขึ้นและลดลงแตกต่ำงกัน  โดยพ้ืนที่มีปริมำณกำรสะสมอินทรีย์ในระดับที่ต่ ำกว่ำ 5 ตันต่อไร่ต่อปี        
มีแนวโน้มลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.20 เมื่อเทียบจำกเนื้อที่ในปี พ.ศ. 2552 โดยเฉพำะที่ระดับต่ ำมำก (0-2 ตันต่อไร่ต่อ
ปี) มีเนื้อที่ลดลงในปี พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 3.08 ของเนื้อที่เมื่อเทียบจำกปี พ.ศ. 2552  ในขณะที่ระดับกำร
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สะสมมำกกว่ำ 5 ตันต่อไร่ต่อปี กำรเปลี่ยนแปลงกำรสะสมอินทรีย์คำร์บอนในดินมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
3.20 ของเนื้อที่จำกปี พ.ศ. 2552 โดยเฉพำะที่ระดับปำนกลำง (5-8 ตันต่อไร่ต่อปี) และค่อนข้ำงสูง (8-12 ตันต่อไร่
ต่อปี) คิดเป็นร้อยละ 1.47 และ 1.38 ตำมล ำดับ ส่วนพ้ืนที่ที่มีปริมำณกำรสะสมในระดับมำกกว่ำ 12 ตันต่อไร่ต่อปี 
คิดเป็นร้อยละ 0.35 เมื่อเทียบจำกปี พ.ศ. 2552  นอกจำกนี้ จำกภำพที่ 1 จะเห็นว่ำ มีพ้ืนที่ที่แสดงปริมำณกำร
สะสมอินทรีย์คำร์บอนในดินเพ่ิมขึ้นโดยเฉพำะระดับสูงมำกกว่ำ 12 ตันต่อไร่ต่อปี อำทิ อ ำเภอปำกช่อง วังน้ ำเขียว 
ปักธงชัย สีคิ้ว สูงเนิน เมืองนครรำชสีมำ โชคชัย พิมำย และขำมสะแกแสง เป็นต้น 

ตารางท่ี 15 ปริมำณและกำรเปลี่ยนแปลงอินทรีย์คำร์บอนสะสมในดิน (0 - 30 เซนติเมตร) ในช่วงปี พ.ศ. 2552 
และปี พ.ศ. 2564 

 

     ที่มา: จำกกำรวิเครำะห์และประเมินด้วยระบบสำรสนเทศ 
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ภาพที่ 13 ปริมำณกำรกักเก็บอินทรีย์คำร์บอนในดินจังหวัดนครรำชสีมำในช่วงปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2664 
ที่มา: จำกกำรวิเครำะห์และประเมินด้วยระบบสำรภูมิสำรสนเทศ 
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3) ระดับควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินโดยใช้ตัวชี้วัดกำรกักเก็บอินทรีย์คำร์บอนใน
ดิน (Soil Organic Carbon Stock: SOC Stock) 

จำกกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณกำรกักเก็บอินทรีย์คำร์บอนในดินในแต่ละช่วงค่ำ
ปริมำณอินทรีย์คำร์บอนในดินจำกปี ช่วงปี 2552 และปี 2564 เพ่ือวิเครำะห์พ้ืนที่เสื่อมโทรม โดยใช้หลักกำร    
One-out, All-out ของเกณฑ์กำรประเมิน LDN (Sims et al., 2017) พบว่ำพ้ืนที่ที่เกิดควำมเสื่อมโทรม หรือมี
ปริมำณคำร์บอนอินทรีย์ลดลง มีเนื้อที่ 791,961 ไร่ หรือร้อยละ 3.84 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่ที่ได้รับกำรปรับปรุง 
หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณคำร์บอนอินทรีย์เพ่ิมสูงขึ้น มีเนื้อที่ 1,418,438 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.07 ของเนื้อที่
จังหวัด และพ้ืนที่ที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณคำร์บอนอินทรีย์ในดิน มีเนื้อที่ 9,329,830 ไร่ หรือร้อยละ 72.84 
ของเนื้อที่จังหวัด  

ตารางท่ี 16 ตัวชี้วัดปริมำณอินทรีย์คำร์บอนในดิน ช่วงปี 2552-2564 จังหวัดนครรำชสีมำ 

ตัวช้ีวัดการกักเก็บอินทรีย์ คาร์บอน
ในดิน (SOC Baseline) 

เนื้อที ่
ไร ่ ร้อยละ 

พ้ืนที่เสื่อมโทรม (Degraded) 491,961 3.84 

(Improved)  
1,418,438 11.07

 
พ้ืนที่สถำนะคงที่/ไม่เปลี่ยนแปลง 
(Stable) 

9,329,830 72.84 

พ้ืนที่เขตป่ำอนุรักษ์ 1,568,498 12.25 
   
รวมเนื้อที่ทั้งหมด 12,808,727 100.00 

แปลงในทางบวกพื้นที่ที่มีการเปลี่ยน
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ภาพที่ 14 ตัวชี้วัดปริมำณคำร์บอนอินทรีย์ในดิน (SOC baseline) ช่วงปี 2552-2564 จังหวัดนครรำชสีมำ 

ที่มา: จำกกำรวิเครำะห์และประเมินด้วยระบบสำรภูมิสำรสนเทศ 

4.2 การประเมินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน ตามตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการ
ทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) จังหวัดนครราชสีมา 

จำกกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดควำมเสื่อมโทรมของที่ดินทั้ง 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน 
(LUC baseline) ตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงลผลผลิตขั้นปฐมภูมิ (NPP baseline) และตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลง
คำร์บอนอินทรีย์ในดิน (SOC baseline) น ำมำวิเครำะห์ตัวชี้วัดควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน (LDN baseline) ร่วมกัน 
ภำยใต้หลักกำร “One-out, All-out” หำกมีตัวชี้วัดใดที่แสดงผลในทำงลบพ้ืนที่นั้นก็จะเป็นพ้ืนที่ที่เสื่อมโทรม    
จำกกำรวิเครำะห์ดังกล่ำว แสดงผลได้ดังตำรำงที่ 10 และภำพท่ี 9 
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ตารางท่ี 17 ตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน จังหวัดนครรำชสีมำ (LDN baseline 2550-2564) 

สถานะความสมดุล (LDN baseline) เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนที่เสื่อมโทรม (degraded)          1,287,300           10.05  

พ้ืนทีท่ี่มำกำรเปลี่ยนแปลงในทำงบวก (Improved)          2,676,862           20.90  

พ้ืนที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง/คงสถำนะเดิม (Stable)          8,844,565           69.05  

รวม       12,808,727        100.00  

ที่มา: จำกกำรวิเครำะห์และประเมินด้วยระบบสำรภูมิสำรสนเทศ 

 จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำ จังหวัดนครรำชสีมำ มีพ้ืนที่ที่มีควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน มีเนื้อที่ 1,287,300 ไร่ 
หรือร้อยละ 10.05 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่ที่ได้รับกำรปรับปรุง หรือฟ้ืนคืนจำกควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน มีเนื้อที่ 
2,676,862 ไร่ หรือร้อยละ 20.90 ของเนื้อที่จังหวัด และมีพ้ืนที่ที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง หรือมีมีสถำนะคงเดิม มีเนื้อ
ที่ 8,844,565 หรือร้อยละ 69.05 ของเนื้อที่จังหวัด ทั้งนี้ในกำรบรรลุควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน 
(Land Degradation Neutrality) ได้มีกำรน ำหลักกำรของ LDN ผนวกเข้ำกับกำรจัดท ำตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2015-2030 (Sustainable Development Goals-SDG) เป้ำประสงค์ที่ 15 ตัวชี้วัดที่ 15.3.1      
ซึ่งก ำหนดว่ำ “สัดส่วนของพ้ืนที่ดินที่ได้รับควำมเสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนที่ทั้งหมด ดังนั้น สถำนะควำมเสื่อมโทรมของ
ที่ดิน (LDN baseline) จังหวัดนครรำชสีมำ ณ ปีฐำน (2550-2564) มีสัดส่วนพ้ืนที่เสื่อมโทรมอยู่ร้อยละ 10.05 ของเนื้อที่
จังหวัด 
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ภาพที่ 15 แผนที่ตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน ตังหวัดนครรำชสีมำ ช่วงปี พ.ศ.2550 – 2564 

ที่มา : จำกกำรวิเครำะห์และประเมินด้วยระบบสำรภูมิสำรสนเทศ 

 จำกผลกำรวิเครำะห์และประเมินพื้นที่เสื่อมโทรมของจังหวัดนครรำชสีมำ จะพบว่ำ พ้ืนที่เสื่อมโทรมส่วนใหญ่
พบอยู่บริเวณด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด โดยเฉพำะในบริเวณพ้ืนที่อ ำเภอปำกช่อง ด่ำนขุนทด และสีคิ้ว 
นอกจำกนี้ยังพบพื้นที่เสื่อมโทรมกระจุกตัวอยู่บริเวณตอนบนของจังหวัด ด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพ้ืนที่
ของอ ำเภอประทำย ชุมพวง เมื่อพิจำรณำจำกจ ำนวนพ้ืนที่เสื่อมโทรมรำยอ ำเภอ พบว่ำ พ้ืนที่เสื่อมโทรมที่พบมำก
ที่สุด คือ อ ำเภอปำกช่อง มีเนื้อที่เสื่อมโทรม 167,881 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.36 ของพ้ืนที่เสื่อมโทรมทั้งหมด
ของจังหวัด รองลงมำ 5 อันดับแรก ซึ่งมีพ้ืนที่เสื่อมโทรมมำกกว่ำร้อยละ 5 ของพ้ืนที่เสื่อมโทรมทั้งหวัด ได้แก่ 
อ ำเภอด่ำนขุนทด สีคิ้ว ประทำย ชุมพวง และวังน้ ำเขียว ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 11 และ ภำพที่ 10, 11)  

สำเหตุของควำมเสื่อมโทรมของที่ดินที่เกิดขึ้น จะมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละพ้ืนที่ของแต่ละอ ำเภอ          
โดยสำเหตุที่เกิดควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน มำจำก 2 สำเหตุหลักๆ ได้แก่ ควำมเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นจำกธรรมชำติ 
เช่น เกิดจำกต้นก ำเนิดของดินเอง ภัยธรรมชำติต่ำงๆ และ ควำมเสื่อมโทรมที่เกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย์ โดย มี
ปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เป็นตัวเร่งที่ท ำให้เกิดควำมเสื่อมโทรมของที่ดินในพ้ืนที่ เช่น กำรเพ่ิมขึ้นของ
ประชำชกร กำรต้องกำรใช้ที่ดิน กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน มีกำรใช้ที่ดินไม่เหมำะสม กำรท ำเกษตรอย่ำงเข้มข้น 
ขำดกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ขำดกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน เป็นต้น 
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ตารางท่ี 18 ตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน รำยอ ำเภอ จังหวัดนครรำชสีมำ (LDN baseline 
2550-2564) 

รายอ าเภอ 

 เนื้อที่ (ไร่)  

 ผลรวมทั้งหมด   พื้นที่เสื่อมโทรม 
(Degraded)  

 พื้นที่ที่มีการเปลี่ยน
แปลงในทางบวก
(Improved)  

 พื้นที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง/คงสถานะ

เดิม (Stable)  

แก้งสนำมนำง               16,587                 22,216                     159,713            198,516  

ขำมทะเลสอ               17,861                 16,696                      95,957            130,514  

ขำมสะแกแสง               12,157                 33,637                     167,177            212,971  

คง               25,927               112,211                     269,536            407,674  

ครบุรี               56,499               254,367                     835,932         1,146,798  

จักรำช               24,403                 34,617                     291,618            350,637  

เฉลิมพระเกียรติ               29,447                 20,728                     126,478            176,653  

ชุมพวง               65,820                 51,001                     287,524            404,345  

โชคชัย               30,113                 28,080                     283,724            341,917  

ด่ำนขุนทด               79,575                 89,830                     679,021            848,426  

เทพำรัษ์               22,291                 32,932                     175,915            231,138  

โนนแดง                 8,283                 23,041                      73,296            104,620  

โนนไทย               25,071                 85,949                     232,408            343,427  

โนนสูง               30,940               134,132                     268,798            433,870  

บัวลำย               18,117                 17,439                      75,452            111,008  

บัวใหญ่               27,995                 97,762                     190,450            316,207  

บ้ำนเหลื่อม                 9,484                 12,195                     117,202            138,881  

ประทำย               76,640                 47,578                     213,670            337,887  

ปักธงชัย               60,905               199,537                     370,472            630,913  

ปำกช่อง              167,881               360,146                     623,911         1,151,938  
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รายอ าเภอ 

 เนื้อที่ (ไร่)  

 ผลรวมทั้งหมด   พื้นที่เสื่อมโทรม 
(Degraded)  

 

(Improved)  

 พื้นที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง/คงสถานะ

เดิม (Stable)  

พระทองค ำ               15,530  13,724 188,957 218,211 

พิมำย 57,802 117,792 383,152 558,746 

เมือง 59,093 88,860 331,925 479,878 

เมืองยำง 22,740 35,185 110,195 168,119 

ล ำทะเมนชัย 47,327 35,735 82,751 165,813 

วังน้ ำเขียว 65,815 314,112 266,618 646,545 

สีคิ้ว 80,209 93,186 537,268 710,663 

สีดำ 13,053 43,000 59,230 115,283 

สูงเนิน 49,550 48,081 382,246 479,877 

เสิงสำง 19,448 135,079 413,480 568,007 

หนองบุนนำก 30,275 45,749 268,348 344,372 

ห้วยแถลง 20,463 32,265 282,142 334,870 

ผลรวมทั้งหมด 1,287,300 2,676,862 8,844,565 12,808,727 

ที่มา: จำกกำรวิเครำะห์และประเมินด้วยระบบสำรภูมิสำรสนเทศ 

 

ภาพที่ 16 กรำฟแสดงเนื้อที่ตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน รำยอ ำเภอ จังหวัดนครรำชสีมำ 

ที่มา: จำกกำรวิเครำะห์และประเมินด้วยระบบสำรภูมิสำรสนเทศ 

แปลงในทางบวก
พื้นที่ที่มีการเปลี่ยน

LDD
Placed Image
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ภาพที่ 17 กรำฟแสดงเนื้อที่ของพ้ืนที่เสื่อมโทรม รำยอ ำเภอ จังหวัดนครรำชสีมำ 

ที่มา: จำกกำรวิเครำะห์และประเมินด้วยระบบสำรภูมิสำรสนเทศ 

เมื่อน ำพ้ืนที่เสื่อมโทรมของจังหวัดนครำชสีมำ มำจัดระดับควำมรุนแรงของพ้ืนที่เสื่อมโทรม เพ่ือจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของพ้ืนที่ที่จะก ำหนดเป้ำหมำยในกำรป้องกัน และฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรม โดยใช้มำตรกำรต่ำงๆ   
เหมำะสมในกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน นั้น พบว่ำ พ้ืนที่เสื่อมโทรมระดับรุนแรงมำก มีเนื้อที่ 486 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.04 ของพ้ืนที่เสื่อมโทรม โดยพบอยู่ในอ ำเภอปำกช่อง พ้ืนที่มีระดับควำมรุนแรงปำนกลำง และระดับควำมรุนแรง
น้อย มีเนื้อที่ 42,012 และ 1,244,802 ไร่ ตำมล ำดับ และคิดเป็นร้อยละ 3.26 และ 96.70 ของพ้ืนที่เสื่อมโทรม 
ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 7 และตำรำงที่ 8 ) อย่ำงไรก็ตำมจะพบว่ำ พ้ืนที่เสื่อมโทรมของจังหวัดนครรำชสีมำ          
มีพ้ืนที่มีควำมเสื่อมโทรมระดับรุนแรงน้อยมีเนื้อที่มำกที่สุด คือ เป็นพ้ืนที่เสื่อมโทรมที่เกิดจำกตัวชี้วัดควำมเสื่อม
โทรมเพียงตัวชี้วัดเดียว นั่นคือ ควำมเสื่อมโทรมที่เกิดจำกตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน หรือ ตัวชี้วัดกำร
เปลี่ยนแปลงผลิตภำพของที่ดิน หรือ ตัวชี้วัดจำกกำรเปลี่ยนแปลงคำร์บอนอินทรีย์ที่สะสมในดิน เพียงตัวใดตัวหนึ่ง  

ทั้งนี้ในกำรก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรมของที่ดิน ต้องพิจำรณำจำกตัวชี้วัด
ควำมเสื่อมโทรมทั้ง 3 ตัวชี้วัด ว่ำมีสำเหตุหรือปัจจัยใดบ้ำงที่ท ำให้เกิดควำมเสื่อมโทรม ดังที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น   
และต้องพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของชุมชน เกษตรกร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ ซึ่ง
จำกกำรสอบถำมเกษตรกร หมอดินอำสำ และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ในพ้ืนที่โดยใช้แบบสอบถำม จ ำนวน 70 ชุด 
กระจำยใน 32 อ ำเภอ พบว่ำ สำเหตุหลักของกำรเกิดควำมเสื่อมโทรมมำจำก กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินจำกพ้ืนที่
ป่ำไปเป็นพ้ืนที่ชุมชน สิ่งปลูกสร้ำง ต่ำงๆ กำรขยำยของชุมชนเมือง กำรขยำยเขตอุตสำหกรรม ซึ่งเปลี่ยนจำกพ้ืนที่
เกษตรไปเป็นชุมชน และพ้ืนที่อุตสำหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในพ้ืนที่อ ำเภอปำกช่อง อ ำเภอเมือง และอ ำเภอวังน้ ำเขียว 
และอีกสำเหตุหนึ่งคือ กำรใช้ที่ดินที่ไม่เหมำะสม โดยเฉพำะพ้ืนที่เกษตรมีกำรใช้พ้ืนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ้ ำๆ เป็น
เวลำนำน ขำดกำรบ ำรุง และปรับปรุงรักษำ กำรเกิดชั้นดินดำนในชั้นไถพรวนเนื่องจำกกำรใช้เครื่องจักรหนัก
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ประกอบกับโครงสร้ำงของดินส่วนใหญ่เป็นดินทรำยจัด ดินร่วนปนทรำย ซึ่งเป็นผลท ำให้พืชไม่เจริญเติบโตเต็มที่ พบ
ได้ในพ้ืนที่อ ำเภอชุมพวง อ ำเภอประทำย อ ำเภอสีคิ้ว และอ ำเภอด่ำนขุนทด พ้ืนที่เสื่ อมโทรมบำงส่วนเกิดจำก
ธรรมชำติของดินเอง คือ ดินเค็มและกำรแพร่กระจำยของดินเค็ม พบได้ในบริเวณอ ำเภอขำมทะเลสอ อ ำเภอด่ำนขุน
ทด อ ำเภอโนนสูง อ ำเภอโนนไทย และ อ ำเภอบัวใหญ่ 

ตารางท่ี 19 ระดับควำมรุนแรงของพ้ืนที่เสื่อมโทรม จังหวัดนครรำชสีมำ  

ระดับความรุนแรงของความเสื่อม
โทรม 

เนื้อที่ (ไร่) 
ร้อยละของพ้ืนที่เสื่อม

โทรม 

รุนแรงน้อย (Slightly)         1,244,802                     96.70  

รุนแรงปำนกลำง (Moderately)             42,012                       3.26  

รุนแรงมำก (Severely)                 486                       0.04  

รวม 
        

1,287,300  
                 

100.00  

ที่มา : จำกกำรวิเครำะห์และประเมินด้วยระบบสำรภูมิสำรสนเทศ 

ตารางท่ี 20 ระดับควำมรุนแรงของพ้ืนที่เสื่อมโทรม รำยอ ำเภอ จังหวัดนครรำชสีมำ  

รายอ าเภอ 

 เนื้อที่ระดับความรุนแรงของพื้นที่เสื่อมโทรม (ไร่)  

 ผลรวมทั้งหมด   รุนแรงน้อย 
(Slightly)  

 รุนแรงปานกลาง 
(Moderately)  

 รุนแรงมาก 
(Severely)  

แก้งสนำมนำง            16,214                      372                  -               16,587  

ขำมทะเลสอ            17,295                      566                  -               17,861  

ขำมสะแกแสง            11,976                      181                  -               12,157  

คง            25,563                      364                  -               25,927  

ครบุรี            54,772                    1,727                  -               56,499  

จักรำช            24,116                      287                  -               24,403  

เฉลิมพระเกียรติ            28,076                    1,371                  -               29,447  

ชุมพวง            63,172                    2,527                120             65,820  

โชคชัย            29,452                      662                  -               30,113  

ด่ำนขุนทด            77,237                    2,338                  -               79,575  



67 
 

 

รายอ าเภอ 

 เนื้อที่ระดับความรุนแรงของพื้นที่เสื่อมโทรม (ไร่)  

 ผลรวมทั้งหมด   รุนแรงน้อย 
(Slightly)  

 รุนแรงปานกลาง 
(Moderately)  

 รุนแรงมาก 
(Severely)  

เทพำรัษ์

   

21,758 533                 -    22,291 

โนนแดง 8,093 191                 -    8,283 

โนนไทย 24,655 416                 -    25,071 

โนนสูง 30,767 172                 -    30,940 

บัวลำย 17,284 833                 -    18,117 

บัวใหญ่ 27,621 374                 -    27,995 

บ้ำนเหลื่อม 9,394 90                 -    9,484 

ประทำย 73,354 3,286 - 76,640 

ปักธงชัย 58,582 2,323                 -    60,905 

ปำกช่อง 155,454 12,051 366 167,881 

พระทองค ำ 15,171 359 - 15,530 

พิมำย 57,008 793 - 57,802 

เมือง 56,941 2,152 - 59,093 

เมืองยำง 21,773 967 - 22,740 

ล ำทะเมนชัย 46,193 1,134 - 47,327 

วังน้ ำเขียว 64,145 1,670 - 65,815 

สีคิ้ว 78,246 1,963 - 80,209 

สีดำ 12,721 332 - 13,053 

สูงเนิน 48,335 1,215 - 49,550 

เสิงสำง 19,307 141 - 19,448 
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รายอ าเภอ 

 เนื้อที่ระดับความรุนแรงของพื้นที่เสื่อมโทรม (ไร่)  

 ผลรวมทั้งหมด   รุนแรงน้อย 
(Slightly)  

 รุนแรงปานกลาง 
(Moderately)  

 รุนแรงมาก 
(Severely)  

หนองบุนนำก 29,979 296                 -    30,275 

ห้วยแถลง 20,138 325                 -    20,463 

ผลรวมทั้งหมด 1,244,802 42,012 486 1,287,300 

ที่มา: จำกกำรวิเครำะห์และประเมินด้วยระบบสำรภูมิสำรสนเทศ 

 4.3 มาตรการการจัดการดินเสื่อมโทรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  
กำรก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรมของที่ดิน โดยใช้เกณฑ์ในกำร

พิจำรณำจำก ดังนี้ 1) สำเหตุหรือปัจจัยตำมตัวชี้วัดควำมเสื่อมโทรมทั้ง 3 ตัวชี้วัด 2) ควำมต้องกำรของชุมชน 
เกษตรกร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี และ 3) รูปแบบมำตรกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมเสื่อม
โทรมของที่ดิน ตำมมำตรฐำนและหลักวิชำกำร   

จำกกำรสอบถำมเกษตรกร หมอดินอำสำ และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ในพ้ืนที่ พบว่ำ สำเหตุหลักของกำร
เกิดควำมเสื่อมโทรมมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินจำกพ้ืนที่ป่ำไปเป็นพ้ืนที่ชุมชน สิ่งปลูกสร้ำง ต่ำงๆ  
กำรขยำยของชุมชนเมือง กำรขยำยเขตอุตสำหกรรม ซึ่งเปลี่ยนจำกพ้ืนที่เกษตรไปเป็นชุมชน และพ้ืนที่อุตสำหกรรม 
และอีกสำเหตุหนึ่งคือ กำรใช้ที่ดินที่ไม่เหมำะสม โดยเฉพำะพ้ืนที่เกษตรมีกำรใช้พ้ืนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ้ ำ ๆ เป็น
เวลำนำน ขำดกำรบ ำรุง และปรับปรุงรักษำ กำรเกิดชั้นดินดำนในชั้นไถพรวนเนื่องจำกกำรใช้เครื่องจักรหนัก
ประกอบกับโครงสร้ำงของดินส่วนใหญ่เป็นดินทรำยจัด ดินร่วนปนทรำย เป็นผลท ำให้พืชไม่เจริญเติบโตเต็มที่ พ้ืนที่
เสื่อมโทรมบำงส่วนเกิดจำกธรรมชำติของดินเอง คือ ดินเค็มและกำรแพร่กระจำยของดินเค็ม ดังนั้น จึงสำมำรถ
จ ำแนกกำรก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 21 กำรก ำหนดมำตรกำรประเมินควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรที่ดิน  

ตัวช้ีวัดความเสื่อมโทรม
ของที่ดิน 

สาเหตุ/ปัจจัย มาตรการ/แนวทางการจัดการความ
เสื่อมโทรมของท่ีดิน 

กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ที่ดิน (LUC) 

ควำมต้องกำรใช้ที่ดิน/กำรแย่งชิงที่ดิน/
กำรขยำยตัวของชุมชน/กำรบุกรุพ้ืนที่
ป่ำ 

1. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ 
 กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่ำต้นน้ ำ 
 กำรจัดกำรที่ดินป่ำไม้ ระเบียบป่ำ

ชุมชน/เน้นกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

 กำรจัดท ำธนำคำรป่ำไม้ชุมชน 
 สนับสนุนกำรเกษตรแบบวน

เกษตร (คนอยู่ร่วมกับป่ำ) 
 กำรสร้ำงพื้นที่กันชนรอยต่อพ้ืนที่

ผลผลิตขั้นปฐมภูมิหรือ
ผลิตภำพของที่ดิน 
(NPP) 

 กำรใช้ที่ดินไม่เหมำะสมกับสภำพ
ดิน 

 ดินมีกำรชะล้ำงพังทลำย 
 กำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพ้ืนที่เดิม

ซ้ ำๆ 
 กำรท ำเกษตรขำดกำรปรับปรุง

บ ำรุงดิน 
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ตัวช้ีวัดความเสื่อมโทรม
ของที่ดิน 

สาเหตุ/ปัจจัย มาตรการ/แนวทางการจัดการความ
เสื่อมโทรมของท่ีดิน 

 กำรท ำเกษตรขำดกำรอนุรักษ์ดิน
และน้ ำ 

 ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ ดิน
ทรำยจัด 

 

เกษตรกับป่ำไม้ 
2. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 

 กำรพัฒนำ/ปรับปรุงแหล่งน้ ำ 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำและ
กำรกระจำยน้ ำ เช่น แหล่งน้ ำใน
ไร่นำ แหล่งน้ ำชุมชน เป็นต้น 

 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมชอง
ชุมชน 

 กำรเติมน้ ำใต้ดิน /รักษำระดับน้ ำ
ใต้ดิน 

 กำรเติมน้ ำในดินด้วยกำรอนุรักษ์
ดินและน้ ำ 

3. กำรจัดกำรทรัพยำกรดิน 
 กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินในระดับ

พ้ืนที/่ต ำบล ผนวกเข้ำกับ
แผนปฏิบัติกำรท้องถิ่น 

 กำรก ำหนดมำตรกำรอนุรักษ์ดิน
และน้ ำ ได้แก่ มำตรกำรวิธีกล 
(ขั้นบันไดดิน บ่อดักตะกอนดิน คู
รับน้ ำ คันดินเบนน้ ำ ฯลฯ) และ
มำตรกำรวิธีพืช (แถบหญ้ำแฝก 
แถบพืชหมุนเวียน แถวพืชคลุม
ดิน ฯลฯ) 

 กำรปรับเปลี่ยนจำกเกษตร
เชิงเดี่ยวสู่กำรท ำไร่นำสวนผสม/
ทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสำน 

 กำรปรับเปลี่ยนไปสู่กำรท ำเกษตร
อินทรีย์  

 กำรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยพืชปุ๋ย
สด กำรไถกลบตอซัง กำรปลูกพืช
หมุนเวียน 

4. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและ

ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนในกำร
จัดกำรทรัพยำกรที่ดินในพื้นที่ 

กำรกักเก็บคำร์บอน
อินทรีย์ในดิน (SOC) 

 กำรใช้ที่ดินไม่เหมำะสมกับสภำพ
ดิน 

 ดินมีกำรชะล้ำงพังทลำย 
 กำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพ้ืนที่เดิม

ซ้ ำๆ 
 กำรท ำเกษตรขำดกำรปรับปรุง

บ ำรุงดิน 
 กำรท ำเกษตรขำดกำรอนุรักษ์ดิน

และน้ ำ 
 ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ 
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ตัวช้ีวัดความเสื่อมโทรม
ของที่ดิน 

สาเหตุ/ปัจจัย มาตรการ/แนวทางการจัดการความ
เสื่อมโทรมของท่ีดิน 

 กำรสร้ำงและส่งเสริมองค์ควำมรู้
ในกำรจัดกำรที่ดินให้กับชุมชน/
เกษตรกร  

 ผนวกกับภูมิปัญญำท้องถิ่น โดย
กระบวนกำรมีส่วนร่วม/ หมอดิน
อำสำในระดับพื้นที่ 

 กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินตำมควำม
เหมำะสมของที่ดิน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล 
 

กำรจัดท ำเป้ำหมำย และตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน เพ่ือก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรดิน
เสื่อมโทรมในระดับพ้ืนที่ กรณีศึกษำ: พ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นกำรประเมินตัวชี้วัดควำมสมดุลของจัดกำร
ทรัพยำกรที่ดิน (LDN) ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือประเมินตัวชี้วัดตำมกรอบของ UNCCD (Progress Indicators) ในระดับ
พ้ืนที่ ได้แก่ (1) ผลิตภำพของที่ดิน (Land Productivity: LP) (2) กำรกักเก็บคำร์บอนอินทรีย์ในดิน (Soil 
Organic Carbon Stock: SOC Stock) (3) พืชปกคลุมดินและกำรเปลี่ยนแปลงพืชปกคลุมดิน (Land cover / 
Land use change: LUC) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูล LDN ในระดับพ้ืนที่ ส ำหรับจัดท ำแนวทำงกำร
จัดกำรด้ำนควำมสมดุลของกำรใช้ที่ดิน และก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรดินเสื่อมโทรมที่เหมำะสมในระดับพ้ืนที่  
ของประเทศไทย สำมำรถน ำไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรรำยงำนตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และอนุสัญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย ผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้  
 

5.1.1 ฐานข้อมูลตัวชี้วัดความสมดุลของจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)  
1)  ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดิน (Land cover / Land use change: LUC) 

 มำตรฐำนตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน (Land cover / Land use change: 
LUC) ของควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) แบ่งเป็น 3 พ้ืนที่ 
ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่เสื่อมโทรม (Degraded) เป็นพื้นที่ที่มีควำมเสื่อมโทรมของที่ดินที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
กำรใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน 2) พ้ืนที่ได้รับกำรปรับปรุง (Improved) เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับกำรปรับปรุงที่ดินให้ดีขึ้นจำกกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน 3) พ้ืนที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง (Stable) เป็นพื้นที่ที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของ
ที่ดินจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำน
ตัวชี้วัด LUC จังหวัดนครรำชสีมำ ระหว่ำง ในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2562 มำตรำส่วน 1 : 25,000  
สำมำรถจ ำแนกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน และระดับตัวชี้วัดของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด 
LUC ของควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (LDN) สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

(1) พ้ืนที่เสื่อมโทรมตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC มีเนื้อที่ 707,718.65 ไร่ หรือ ร้อยละ 5.53 ของเนื้อ
ที่จังหวัด โดยพ้ืนที่เสื่อมโทรมส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรมเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่ชุมชน/สิ่งปลูก
สร้ำง รองลงเป็น พ้ืนที่เกษตรกรรมเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะ และพ้ืนที่ป่ำไม้เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม  

(2) พ้ืนที่ได้รับกำรปรับปรุงตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC มีเนื้อที่ 266,570.96 ไร่ หรือร้อยละ 2.08 ของ
เนื้อที่จังหวัด โดยพ้ืนที่ได้รับกำรปรับปรุงส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทุ่งหญ้ำไม้ละเมำะเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม  

(3) พ้ืนที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC  มีเนื้อที่ 11,834,437.39 ไร่ หรือร้อยละ 
92.39 ของเนื้อทีจ่ังหวัด  

สำเหตุของปัญหำควำมเสื่อมโทรมของที่ดินตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด LUC เกิดจำกกำรพัฒนำประเทศ
ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ น ำไปสู่กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงรวดเร็ว เป็นผลให้ควำมต้องกำรที่ดินเพ่ิมขึ้น 
กำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำไม้เพ่ือใช้พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร และกำรขยำยตัวของเขตเมืองเขตอุตสำหกรรมเข้ำไปยังพ้ืนที่
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เกษตรกรรม กำรปรับเปลี่ยนแรงงำนไปเป็นภำคอุตสำหกรรม แรงงำนอพยพเข้ำสู่เมืองใหญ่ๆ ท ำให้พ้ืนที่
เกษตรกรรมถูกทิ้งร้ำง ส่งผลให้ที่ดินเสื่อมโทรมอันเนื่องจำกขำดกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินและกำรจัดกำรที่เหมำะสม 
ซึ่งปัญหำควำมเสื่อมโทรมของที่ดินได้ส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อเกษตรกร จังหวัด และประเทศ รวมถึง
สิ่งแวดล้อมของโลกด้วย 

2)  ตัวช้ีวัดผลผลิตขั้นปฐมภูมิ (NPP) 
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมกำรเปลี่ยนแปลงผลผลิตขั้นปฐมภูมิ  ค่ำ NPP ของจังหวัด

นครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2550 และ  ปี พ.ศ. 2562 โดยใช้ confusion matrix table ในกำรวิเครำะห์ พบว่ำ ค่ำ NPP ใน
บำงช่วงชั้นทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลง และน ำมำจัดระดับควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินโดยใช้ค่ำ NPP จำกกำร
วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงค่ำ NPP และจัดระดับควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน พบว่ำ กำรจัดกำรทรัพยำกร
ที่ดินในจังหวัดนครรำชสีมำ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง มีเนื้อที่ 10,521,603 ไร่ หรือ ร้อยละ 82.14 ของเนื้อที่
ทั้งหมด พ้ืนที่ได้รับกำรปรับปรุง มีเนื้อที่ 1,815,003 ไร่ หรือ ร้อยละ 14.17 ของเนื้อที่ทั้งหมด และพ้ืนที่เสื่อมโทรม มี
เนื้อที่ 472,121  ไร่ หรือ ร้อยละ 3.69 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

3) การสะสมอินทรีย์คาร์บอนในดิน (Soil Organic Carbon Stock: SOC Stock) 
จำกกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณกำรกักเก็บอินทรีย์คำร์บอนในดินในแต่ละช่วงค่ำปริมำณ

อินทรีย์คำร์บอนในดินจำกปี ช่วงปี 2552 และปี 2564 เพ่ือวิเครำะห์พ้ืนที่เสื่อมโทรม โดยใช้หลักกำร One-out, 
All-out ของเกณฑ์กำรประเมิน LDN พบว่ำ พื้นที่ท่ีเกิดควำมเสื่อมโทรม หรือมีปริมำณคำร์บอนอินทรีย์ลดลง มีเนื้อ
ที่ 791,961 ไร่ หรือร้อยละ 3.84 ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่ที่ได้รับกำรปรับปรุง หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณ
คำร์บอนอินทรีย์เพ่ิมสูงขึ้น มีเนื้อที่ 1,418,438 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.07 ของเนื้อที่จังหวัด และพ้ืนที่ที่ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงปริมำณคำร์บอนอินทรีย์ในดิน มีเนื้อที่ 9,329,830 ไร่ หรือร้อยละ 72.84 ของเนื้อที่จังหวัด  
 5.1.2 การประเมินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน ตามตัวช้ีวัดความสมดุลของการจัดการ
ทรัพยากรที่ดิน (LDN) จังหวัดนครราชสีมา 

จำกกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดควำมเสื่อมโทรมของที่ดินทั้ง 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ที่ดิน (LUC baseline) ตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงลผลผลิตขั้นปฐมภูมิ (NPP baseline) และตัวชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลง
คำร์บอนอินทรีย์ในดิน (SOC baseline) น ำมำวิเครำะห์ตัวชี้วัดควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน (LDN baseline) ร่วมกัน 
ภำยใต้หลักกำร “One-out, All-out” หำกมีตัวชี้วัดใดที่แสดงผลในทำงลบพ้ืนที่นั้นก็จะเป็นพ้ืนที่ที่เสื่อมโทรม  ผลกำร
วิเครำะห์  พบว่ำ จังหวัดนครรำชสีมำ มีพ้ืนที่ที่มีควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน มีเนื้อที่ 1,287,300 ไร่ หรือร้อยละ 10.05 
ของเนื้อที่จังหวัด พ้ืนที่ที่ได้รับกำรปรับปรุง หรือฟ้ืนคืนจำกควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน มีเนื้อที่ 2,676,862 ไร่ หรือร้อย
ละ 20.90 ของเนื้อที่จังหวัด และมีพ้ืนที่ที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง หรือมีมีสถำนะคงเดิม มีเนื้อที่ 8,844,565 หรือร้อยละ 
69.05 ของเนื้อที่จังหวัด ทั้งนี้ในกำรบรรลุควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน (Land Degradation Neutrality) 
ได้มีกำรน ำหลักกำรของ LDN ผนวกเข้ำกับกำรจัดท ำตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2015-2030 
(Sustainable Development Goals-SDG) เป้ำประสงค์ที่ 15 ตัวชี้วัดที่ 15.3.1  ซึ่งก ำหนดว่ำ “สัดส่วนของพ้ืนที่ดินที่
ได้รับควำมเสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนที่ทั้งหมด ดังนั้น สถำนะควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน (LDN baseline) จังหวัด
นครรำชสีมำ ณ ปีฐำน (2550-2564) มีสัดส่วนพ้ืนที่เสื่อมโทรมอยู่ร้อยละ 10.05 ของเนื้อที่จังหวัด เมื่อน ำพ้ืนที่เสื่อม
โทรมของจังหวัดนครำชสีมำ มำจัดระดับควำมรุนแรงของพ้ืนที่เสื่อมโทรม เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญของพ้ืนที่ที่จะ
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรป้องกัน และฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรม โดยใช้มำตรกำรต่ำงๆ  เหมำะสมในกำรจัดกำรทรัพยำกร
ที่ดิน นั้น พบว่ำ พ้ืนที่เสื่อมโทรมระดับรุนแรงมำก มีเนื้อที่ 486 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของพ้ืนที่เสื่อมโทรม 
พ้ืนที่มีระดับควำมรุนแรงปำนกลำง และระดับควำมรุนแรงน้อย มีเนื้อที่ 42,012 และ 1,244,802 ไร่ ตำมล ำดับ 
อย่ำงไรก็ตำมจะพบว่ำ พ้ืนที่เสื่อมโทรมของจังหวัดนครรำชสีมำ มีพ้ืนที่มีควำมเสื่อมโทรมระดับรุนแรงน้อยมีเนื้อที่
มำกที่สุด นั่นคือ เป็นพ้ืนที่เสื่อมโทรมที่เกิดจำกตัวชี้วัดควำมเสื่อมโทรมเพียงตัวชี้วัดเดียว นั่นคือ ควำมเสื่อมโทรมที่
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เกิดจากตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน หรือ ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพของที่ดิน หรือ ตัวชี้วัดจากการ
เปลี่ยนแปลงคาร์บอนอินทรีย์ที่สะสมในดิน เพียงตัวใดตัวหนึ่ง  

การกำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมของที่ดิน โดยใช้เกณฑ์ในการ
พิจารณาจาก ดังนี้ 1) สาเหตุหรือปัจจัยตามตัวชี้วัดความเสื่อมโทรมทั้ง 3 ตัวชี้วัด 2) ความต้องการของชุมชน 
เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี และ 3) รูปแบบมาตรการด้านการจัดการความเสื่อม
โทรมของที่ดิน ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ  จากการสอบถามเกษตรกร หมอดินอาสา และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ใน
พื้นที่ พบว่า สาเหตุหลักของการเกิดความเสื่อมโทรมมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากพื้นที่ป่าไปเป็นพื้นที่
ชุมชน สิ่งปลูกสร้าง ต่างๆ การขยายของชุมชนเมือง การขยายเขตอุตสาหกรรม ซึ่งเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรไปเป็น
ชุมชน และพ้ืนที่อุตสาหกรรม และอีกสาเหตุหนึ่งคือ การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะพ้ืนที่เกษตรมีการใช้พ้ืนที่
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน ขาดการบำรุง และปรับปรุงรักษา การเกิดชั้นดินดานในชั้นไถพรวนเนื่องจาก
การใช้เครื่องจักรหนักประกอบกับโครงสร้างของดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายจัด ดินร่วนปนทราย เป็นผลทำให้พืชไม่
เจริญเติบโตเต็มที่ พ้ืนที่เสื่อมโทรมบางส่วนเกิดจากธรรมชาติของดินเอง คือ ดินเค็มและการแพร่กระจายของดินเค็ม 
ดังนั้น จึงสามารถจำแนกการกำหนดมาตรการการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน  แบ่งออกเป็น  ด้านการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม ้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการทรัพยากรดิน และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 พัฒนาฐานข้อมูลตัวชี้วัดความสมดุลของจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ในระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมสภาพ

ปัญหาและศักยภาพการใช้ที่ดินของประเทศ เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดิน ตาม
ตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ให้สามารถสะท้อนแนวทางการจัดการความเสื่อมโทรมของ
ที่ดินระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 การกำหนดมาตรการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินต้องใช้หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ง
ยื่น ที่เน้นการบริหารจัดการจากสภาพปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงทั้งสภาพทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการบูรณาการและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนหรือประชา
สังคม เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาแผนงานโครงการลงสู่ระดับพื้นท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและผู้ใช้ที่ดิน 

5.2.3 หน่วยงานผู้ประสานงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานของประเทศ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายระดับโลกในตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ปี ค.ศ. 2015-2030 (Sustainable Development Goals-SDGs) เป้าประสงค์  ที่ 15 ตัวชี้วัดที่ 15.3.1 “สัดส่วน
ของพ้ืนที่ดินที่ได้รับความเสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนที่ทั้งหมด” โดยนำผลการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นฐานข้อมูลสถานะความ
เสื ่อมโทรมของที ่ดิน (LDN baseline) ระดับพื ้นที ่ และขยายผลการดำเนินงานไปยังพื ้นที ่อื ่น  โดยจัดลำดับ
ความสำคัญตามระดับความรุนแรงของปัญหาความเสื่อมโทรม สภาพภูมิสังคมและความต้องการของเกษตรกร เพ่ือ
กำหนดเป็นเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ (Implement)     ให้สอดคล้องกับมาตรการการจัดการความเสื่อมโทรมของ
ที่ดิน ตรงตามเป้าประสงค์การพัฒนาตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนำผลการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นเส้น
ฐานข้อมูลสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดิน (LDN baseline) ระดับพ้ืนที่ และขยายผลการดำเนินงานไปยังพ้ืนที่อ่ืน
ต่อไป 
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ภาคผนวก 

 

 

 
 

 

ภาพภาคผนวกที่ 1 ลักษณะกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ 
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ภาพภาคผนวกที่ 2  กำรเก็บข้อมูลดินตำมลักษณะดินและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน แบบรบกวนโครงสร้ำง 
(Disturbed) และแบบไม่รบกวนโครงสร้ำง (Undisturbed) จังหวัดนครรำชสีมำ 
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ภาพภาคผนวกที่ 3  สอบถำมควำมคิดเห็นของเกษตรกร และเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐ ที่มีต่อจัดท ำเป้ำหมำย
และตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน จังหวัดนครรำชสีมำ 
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ภาคผนวก ข 

แบบแสดงควำมคิดเห็น 

โครงกำรจัดท ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน 

จังหวัดนครรำชสีมำ 
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ภาคผนวก ค 
ค ำสั่งคณะท ำงำนจัดท ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน 

 (Land Degradation Neutrality: LDN) เพ่ือก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรดินเสื่อมโทรม 
ในระดับพ้ืนที่ กรณีศึกษำ: จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ 2564 
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