
สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน 
การแปรสภาพเปนทะเลทราย สมัยที่ 15 

 
------------------------------------ 

 
 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย 
สมัยท่ี 15 (the Fifteenth session of the Conference of the Porties, COP15) ณ Sofitel Abidjan 
Hotel Ivoire, อาบีจาน สาธารณรัฐโกตดิวัวร ทวีปแอฟริกา ระหวางวันท่ี 7 - 22 พฤษภาคม 2565 คณะผูแทน
ไทยท่ีเขารวมประชุม ประกอบดวย  
 ๑) นายอนุวัชร  โพธินาม ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 กรมพัฒนาท่ีดิน เปนหัวหนาคณะ  
 ๒) นางสาวเสาวนีย ประจันศรี ผูเชี่ยวชาญดานวางระบบการพัฒนาท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต 3 กรมพัฒนาท่ีดิน   
 3) นางกรียาภรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผูอํานวยการกลุมแผนงานความรวมมือกับตางประเทศ  
กองแผนงาน กรมพัฒนาท่ีดิน  
 4) นางสาวประภา ธารเนตร ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว กองวิจัย
และพัฒนาการจัดการท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน  
 5) นางสาวพยัตติกา พลสระคู ผูอํานวยการกลุมงานอนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพ
เปนทะเลทราย กองแผนงาน กรมพัฒนาท่ีดิน   
  

 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย 
สมัยท่ี 15 ณ อาบีจาน สาธารณรัฐโกตดิวัวร มีความสําคัญในการกําหนดมติในการดําเนินงานอนุสัญญาฯ 
เปนเวทีท่ีรัฐภาคีสมาชิกไดมีสวนรวมเสนอขอคิดเห็นในการพัฒนาการดําเนินงาน รวมท้ังการรวมจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพรขอมูล การดําเนินงานดานวิชาการและอ่ืนๆ โดยจัดใหมีการประชุมระหวางวันท่ี 9 – 
20 พฤษภาคม 2565 โดยมีการประชุมคณะกรรมการกลาง (Committee of the Whole) และองคกร
ยอยของอนุสัญญาฯ (Subsidiary Bodies) และการประชุมผูนําระดับสูง (High Level Segment)        
การประชุม COP 15 จะมีวาระการประชุมท่ีเก่ียวของกับความกาวหนาในการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม 
COP ท่ีผานมาและขอเสนอในการพัฒนาการดําเนินงาน ซ่ึงมีการประชุมยอยท่ีสําคัญ 3 รายการ ไดแก     
1) การประชุมคณะกรรมการกลาง 2) การประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            
และ 3) การประชมุคณะกรรมการทบทวนการดําเนินงานตามอนุสัญญา 
 

1. ความเปนมา  
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบทาทีการเจรจาสําหรับใชเปนกรอบ

ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย สมัยท่ี 15
โดยสาระสําคัญของกรอบการเจรจาประกอบดวย หลักการ การสนับสนุนการดําเนินงานตามอนุสัญญา 
การพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทท่ีเก่ียวของกับอนุสัญญาฯ การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ 
การปองกันและลดผลกระทบจากภัยแลงและโรคระบาด Covid-19 และประเด็นอ่ืน ๆ สําหรับใชเปน
กรอบในการเจรจาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไดรับทราบองคประกอบ
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คณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ณ อาบีจาน สาธารณรัฐโกตติวัวร  โดยมีนายอนุวัชร 
โพธินาม ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 
 

2. ผลการประชุม  
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย      

มีการประชุมยอยท่ีสําคัญ 3 รายการ ไดแก 1) การประชุมคณะกรรมการกลาง 2) การประชุม
คณะกรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 3) การประชุมคณะกรรมการทบทวนการดําเนินงานตาม
อนุสัญญา ซ่ึงมีผลการประชุมท่ีสําคัญดังนี้  
  2.1 ผลการประชุมท่ีสําคัญภายใตการประชุมคณะกรรมการกลาง (Committee of 
the Whole: COW) 
   1. การพัฒนาระบบการสื่อสารท่ีเก่ียวของกับอนุสัญญาฯ  
   มติท่ีประชุมคณะกรรมการกลางไดเรียกรองใหรัฐภาคีดําเนินการพัฒนาการ
สื่อสารท่ีเก่ียวของภายใตบริบทของอนุสัญญาดังตอไปนี้ 

- เรียกรองใหรัฐสมาชิก องคกรภาคประชาสังคม สื่อ ภาคประชาสังคมและ   
ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของพัฒนาและยกระดับการสรางการรับรูในระดับสากล เชน การจัดงานวัน
ทะเลทรายและภัยแลงโลก หรือ โครงการท่ีดินเพ่ือชีวิต เพ่ือขยายขอบเขตการดําเนินงานการตอตานการ
แปรสภาพเปนทะเลทรายและบรรลุ เป าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากร ท่ี ดิน                
(Land Degradation Neutrality: LDN)  

- ขอความรวมมือใหรัฐสมาชิกพัฒนายุทธศาสตรการสื่อสารเพ่ือบรรลุเปา
หมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน (LDN) และพัฒนาระบบตานภัยแลง รวมถึงสรางการรับรู
สาธารณะและการมีสวนรวมของเยาวชนในประเด็นตางๆ ของอนุสัญญาควบคูกับการสงเสริมความเทา
เทียมทางเพศ 
   2. การติดตามการประเมินผลการดําเนินงานในชวงกลางของแผนยุทธศาสตรของ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย ป 2561 - 2573 

- มีมติใหติดตามการประเมินผลการดําเนินงานในชวงกลางของแผนยุทธศาสตร
อนุสัญญาฯ โดยจะเริ่มตนข้ึนหลังเสร็จสิ้นการประชุม COP สมัยท่ี 15 

- มีมติใหจัดต้ังคณะทํางานระหวางรัฐบาล (Intergovernmental Working 
Group: IWG) เพ่ือทําหนาท่ีดูแลกระบวนการประเมินผล 

- เรียกรองใหสํานักงานเลขาธิการรวมกับกลไกการเงินโลก (GM) สนับสนุน
การติดตามการประเมินผลการดําเนินงานในชวงกลางและ IWG 

 

   3. การสรางและสงเสริมความสัมพันธระหวางอนุสัญญาริโอ องคการระหวาง
ประเทศ และสถาบันตางๆท่ีเก่ียวของ 

- ขอความรวมมือประเทศสมาชิกแสวงหาความรวมมือในระดับชาติเพ่ือพัฒนา
กระบวนการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ และพัฒนาการรายงานตออนุสัญญาริโออ่ืนท่ีเก่ียวของอันนําไปสู
การบรรลุเปาหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน (LDN) รวมกัน 

- ขอความรวมมือประเทศสมาชิกแสวงหาการบูรณาการขอมูลเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุนเปาหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน (LDN)  
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- เรียกรองใหสํานักงานเลขาธิการแสวงหาความรวมมือเพ่ิมเติม เชน การสราง
ความตระหนักรูของเยาวชน หรือการรวบรวมผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนิน
นโยบายของอนุสัญญาฯ 

 

   4. การสรางมาตรการการจัดการความเสื่อมโทรมของท่ีดินและการแปรสภาพ
เปนทะเลทรายเพ่ือลดปญหาการอพยพอันเนื่องมาจากการขาดผลิตภาพของท่ีดิน 

- เชื่อมโยงมาตรการการพัฒนาท่ียั่งยืนระหวางเมืองและชนบท 
- จัดการความเสื่อมโทรมของท่ีดินและการแปรสภาพเปนทะเลทรายเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ 
- สนับสนุนการดําเนินนโยบายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาท่ีดินอยางยั่งยืน 

เชน ILUP และการถือครองท่ีดิน เพ่ือเพ่ิมความตระหนักในการรักษาท่ีดินและระบบนิเวศ  
 

5. การดําเนินงานของการจัดการประชุมประเทศสมาชิกครั้งท่ี 16 (COP-16) 

และ 17  
- ท่ีประชุมประเทศสมาชิกมีมติ ให มีการจัดการประชุมสมัย ท่ี 16            

ณ ซาอุดิอาระเบีย ในป 2567 
- ท่ีประชุมประเทศสมาชิกมีมติใหมีการจัดประชุมสมัยท่ี 17 ณ มองโกเลีย 

ในป 2569                                                                                                                                             
6. ประเด็นอ่ืนท่ีอนุสัญญาฯ ใหความสําคัญ 
 1) ฝุนและพายุทราย (Sand and Dust storms) เนื่องจากฝุนและพายุ

ทรายมีปริมาณเพ่ิมข้ึนและเกิดข้ึนบอยในหลายพ้ืนท่ี ผลกระทบจากปรากฏการณนี้เปนสิ่งท่ียากจะควบคุม 
ปญหาฝุนและพายทุรายเปนสิ่งสําคัญและตองดําเนินการจัดการอยางเรงดวน เนื่องจากกอใหเกิดความเสียหาย
และสงผลกระทบเปนวงกวางในหลายมิติ เชน ภาคเกษตรกรรม สุขภาพ และการคมนาคม อนุสัญญาฯ จึงขอให
ประเทศภาคีสมาชิกพัฒนาระบบการจัดการบรรเทาปญหาฝุนและพายุทราย เชน การสรางและพัฒนาระบบ
เตือนภัยลวงหนา 
    2) เพศ (Gender) ตามท่ีอนุสัญญาฯ ไดพัฒนาแนวทางการพัฒนาเรื่อง
เพศโดยใหความสําคัญกับบทบาทของสตรีและเด็กหญิงในการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรท่ีดินอยาง
ยั่งยืนผานการมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน การพัฒนาอาชีพหรือรายได กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และการ
พัฒนาและถายทอดความรู ซ่ึงจะเปนกลุมท่ีบทบาทสําคัญในการฟนคืนความเสื่อมโทรมของท่ีดิน และการ
บรรลุเปาหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดินอยางยั่งยืน โดยสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ 
องคกรยอยและคณะกรรมการรวมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะสนับสนุนการดําเนินงานในประเด็น
เรื่องความเทาเทียมทางเพศอยางตอเนื่องรวมท้ังการพัฒนาความรูและศักยภาพของเจาหนาท่ีภายใน
หนวยงาน โดยกระตุนใหประเทศภาคีสมาชิกผนวกประเด็นเรื่องความเทาเทียมทางเพศในการดําเนินงาน
อนุสัญญาฯ 
    3) กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน (Land Tenure) เนื่องจากประเด็นเรื่อง
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินมีความเก่ียวของตอปญหาความเสื่อมโทรมของท่ีดินโดยตรง หากกรรมสิทธิ์ในท่ีดินมี
ความเขมแข็งจะสงผลใหผูถือครองท่ีดินมีแนวโนมในการอนุรักษและฟนฟูท่ีดินท่ีตนถือครอง และผลท่ีจะ
ไดรับจากการพัฒนากรรมสิทธิ์ในท่ีดินยังสงผลตอความม่ันคงทางอาหาร น้ํา การสรางงานและการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ การลดความยากจน ความเทาเทียมทางเพศ ทําใหอนุสัญญาฯ ใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว        
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โดยขอใหประเทศภาคีสมาชิกพิจารณาความเทาเทียมและใชหลักการมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการท่ีดิน 
โดยสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จะสงเสริมการดําเนินงานโดยเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน         
และแนวทางการปฏิบัติโดยสมัครใจของ FAO ท่ีมีชื่อวา Voluntary Guidelines on the Responsible 
Governance of Tenure of Land 
      4) ภัยแลง (Drought) เปาหมายของอนุสัญญาฯใหความสําคัญกับ
ประเด็นภัยแลงเปนอันดับตนๆ เนื่องจากภัยแลงเปนสิ่งท่ีสรางความเสียหายตอท้ังประเทศท่ีพัฒนาแลว
และประเทศกําลังพัฒนา การประชุมสมัยท่ี 15 ของประเทศสมาชิกจึงมีมติใหจัดตั้ง IWG ในการจัดการ
ปญหาเก่ียวกับภัยแลงระหวางป 2565 – 2567 โดยมีหนาท่ีเชื่อมโยงนโยบายระดับโลกสูระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ รวมไปถึงการประเมินและกําหนดกรอบยุทธศาสตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการตามอนุสัญญาฯอยางยั่งยืนใหเปนรูปธรรม 
 

  2.2 ผลการประชุมท่ีสําคัญภายใตคณะกรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
(Committee on Science and Technology: CST)  

1. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการรวมทางวิทยาศาสตรและนโยบาย 
(Science-Policy Interface: SPI) ป 2563-2564 SPI ไดพัฒนาองคความรูการวางแผนการใชท่ีดิน
แบบบูรณาการและการจัดการภูมิทัศนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพ่ือบรรลุเปาหมายความสมดุล    
ในการจัดการทรัพยากรท่ีดิน (LDN) และการเผยแพรความรู การจัดทําแนวทางการบริหารจัดการท่ีดิน
เพ่ือการจัดการภัยแลงและลดผลกระทบจากภัยแลงอยางยั่งยืน ซ่ึงท่ีประชุมมีมติในการดําเนินตอเนื่องท่ี
เก่ียวของกับ SPI และประเทศภาคีสมาชิก ดังนี้  
     1.1 ดานการประสานงานระหวางคณะกรรมการรวมทางวิทยาศาสตร
และนโยบายกับหนวยงานทางวิทยาศาสตรระหวางประเทศอ่ืนๆ 

- ขอความรวมมือใหประเทศภาคีทบทวนและเผยแพรรายงานของ
คณะกรรมการรวมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรเพ่ือเสริมสรางความรวมมือกับหนวยงานทาง
วิทยาศาสตรระหวางรัฐบาลอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

- สงเสริมใหประเทศภาคีนําแนวทาง SLM มาปฏิบัติรวมกับการจัด
จัดการความเสื่อมโทรมของท่ีดินอยางยั่งยืน รวมถึงนําหลักการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของท่ีมีสวนชวยบรรเทา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีสวนรวมในการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน อีกท้ังเชื่อมโยงและสนับสนุนโครงการปฏิบัติการ UNCCD ในระดับชาติโดยสมัคร
ใจตามความเหมาะสม 
     1.2 ดานแนวทางการติดตามและประเมินผลการฟนตัวของประชากร
กลุมเปราะบางและระบบนิเวศท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง 

-  สงเสริมใหประเทศสมาชิกพิจารณาแผนงานสําหรับการการ
จัดการภัยแลงเพ่ือใชเปนแนวทางใหม หรือพัฒนาแนวทางท่ีมีอยูดั้งเดิมในการรับมือภัยแลงใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

- สนับสนุนใหประเทศสมาชิกเริ่มใชงานหรือปรับปรุงแผนการเก็บ
รวบรวมขอมูลผลกระทบท่ีเกิดจากภัยแลงอยางเปนระบบและการประเมินความเสี่ยงในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับทองถ่ินโดยใชแนวทางท่ีเปนมาตรฐานสากลตามความเหมาะสม 
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- สงเสริมใหประเทศสมาชิกดําเนินการพัฒนาระบบและจัดการ
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับภัยแลงแบบบูรณาการโดยเริ่มจากชุมชนท่ีมีอยูเชื่อมโยงเปนเครือขายการเรียนรูท่ี
ประเทศพันธมิตรใหความรวมมือ ตลอดจนติดตามและประเมินความเสี่ยงภัยแลงในระบบนิเวศธรรมชาติ
และระบบนิเวศท่ีมีการจัดการ 

- สงเสริมใหประเทศสมาชิกแสวงหาการสนับสนุนในการพัฒนา
และดําเนินการจัดการความเสี่ยงภัยแลงแบบบูรณาการจากชุมชนเพ่ือสรางเครือขายการจัดการรวมกัน 

 

1.3 ดานการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร นโยบาย และการแบงปนความรู 
- สงเสริมใหประเทศภาคีเชื่อมโยงความรูทางวิทยาศาสตร และ

นโยบายสูการปฏิบัติโดยคํานึงถึงบริบทในแตละพ้ืนท่ี และสงเสริมการเผยแพรความรูไปยังหนวยงานทาง
วิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย 

- เรียกรองให CST Bureau และสํานักเลขาธิการฯ ทํางานรวมกับ 
SPI หลังเสร็จสิ้นการปรึกษากับหนวยงานทางวิทยาศาสตรระหวางรัฐบาล มีวัตถุประสงคคือการให
ความสําคัญกับความเทาเทียมทางเพศและพัฒนานโยบายท่ีเก่ียวของกับความเทาเทียมทางเพศไปสูการ
ปฏิบัติ  

- เรียกรองให CST Bureau และสํานักเลขาธิการแกไขขอกําหนด
ตางๆของ SPI ใหสอดคลองกับนโยบายเรื่องความเทาเทียมทางเพศเพศและแผนการดําเนินงาน 

- เรียกรองใหสํานักเลขาธิการปรับปรุงศูนยขอมูลการเรียนรูเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประเทศสมาชิกและชวยเผยแพรความรูท่ีเก่ียวของไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย
ท้ังหมด 

 

   2. แผนการดําเนินงานของคณะกรรมการรวมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ป 2565-2566 

 เห็นชอบแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการรวมดานวิทยาศาสตรและ
นโยบายในป 2565-2566 ซ่ึงใหความสําคัญกับการศึกษาผลของการวางแผนการใชท่ีดินกับการจัดการ
พ้ืนท่ีเพ่ือสรางผลกระทบในทางบวกและสนับสนุนความสําเร็จความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน 
การลดความเสื่อมโทรมของท่ีดินและภัยแลง และการศึกษาดานการติดตามผลการพัฒนาการปรับตัวของ
ประชากรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง รวมท้ังประเด็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ดานภัยแลง และการประสาน สนับสนุนการดําเนินงานกับองคกรวิทยาศาสตรอ่ืน ๆ ไดแก  IPBES, IPCC, 
ITPS, UNEP, GLII, และ GMO   
 

2.3 ผลการประชุมท่ีสําคัญภายใตคณะกรรมการทบทวนการดําเนินงานตาม
อนุสัญญา (Committee for the Review of the Implementation of the Convention: 
CRIC)  
   1. การดําเนินงานตามอนุสัญญาอยางมีประสิทธิภาพในระดับชาติ อนุภูมิภาค และระดับ
ภูมิภาค: การทบทวนรายงานการดําเนินการตามอนุสัญญา CRIC สมัยท่ี 19 
 ท่ีประชุมมีมติใหกลไกการเงินของอนุสัญญา (GM) และสํานักเลขาธิการดําเนินการ
รวมกันในการแสวงหาความรวมมือกับพันธมิตรทางการเงินและทางเทคนิคท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการ
ดังตอไปนี้  
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- สนับสนุนกระบวนการตางๆตามเปาหมายความสมดุลในการจัดการทรัพยากรท่ีดิน 
(LDN) ตอไป 

- พัฒนาการฝกอบรมและเสริมสรางศักยภาพในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
- ชวยเหลือประเทศภาคีในการพัฒนาเปาหมายความสมดุลในการจัดการทรัพยากร

ท่ีดิน (LDN) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
- สนับสนุนประเทศสมาชิกในการดําเนินโครงการสนับสนุนความเทาเทียมทางเพศท่ี

จะนําไปสูการแกปญหาภัยแลงผานการเผยแพรองคความรู 
- สนับสนุนการบูรณาการระหวางอนุสัญญา Rio หรือภายใตความรวมมือดานการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
   

2. การบูรณาการเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) เปาหมายท่ี 15.3 เขากับการ
ดําเนินการตามอนุสัญญาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายความสมดุลในการจัดการทรัพยากรท่ีดิน (LDN)   

 ท่ีประชุมคณะกรรมการทบทวนการดําเนินงานตามอนุสัญญาใหการสงเสริมและ
สนับสนุนประเทศภาคีในการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

- สงเสริมใหประเทศภาคีท่ียังไมไดกําหนดเปาหมายความสมดุลในการจัดการ
ทรัพยากรท่ีดิน (LDN) ใหเริ่มกําหนดเปาหมายดังกลาวดวยความสมัครใจ 

- สนับสนุนใหประเทศภาคีท่ีไดกําหนดเปาหมาย LDN ดวยความสมัครใจแลว      
ใหดําเนินการบูรณาการเปาหมาย LDN เขากับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะเปาหมายท่ี 
15.3 เขากับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ   

  นอกจากประเด็นดังกลาวแลว ท่ีประชุมคณะกรรมการทบทวนการดําเนินงาน
ตามอนุสัญญายังเรียกรองใหสํานักเลขาธิการและกลไกการเงินของอนุสัญญาฯ (GM) ดําเนินการดังตอไปนี้ 

- ชวยเหลือประเทศภาคีโดยการสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมแกการบรรลุ
เปาหมายความสมดุลในการจัดการทรัพยากรท่ีดิน (LDN) ในระดับชาติ 

- สงเสริมการสรางความรวมมือกับภาคสวนตางๆ เชน องคกรภาคประชา
สังคม องคกรเอกชน ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนการดําเนินการตามอนุสัญญาเพ่ือบรรลุ
เปาหมาย LDN 

- นําประเด็นเหลานี้ข้ึนสูเวทีการประชุมผูนําระดับสูง 
 

๓. การพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางศักยภาพตามเปาหมาย
เพ่ือดําเนินการตามอนุสัญญาฯ ตอไป 

- การสงเสริมการมีสวนรวมของชนเผาพ้ืนเมือง ชุมชนทองถ่ิน สตรี องคกรภาค
ประชาสังคม และหนวยงานเอกชน 

- การขยายแพลตฟอรมสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสรางความเขาใจ 
- สานตอความรวมมือกับองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียอยาง

ท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 
- ขยายขอบเขตความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของท้ังหมด

รวมถึงหนวยงานระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 
- สงเสริมใหแสวงหาแนวทางท่ีเก่ียวของกับการใชนวัตกรรม 



 7 

- สงเสริมใหประเทศภาคีสนับสนุนการทํางานของสํานักเลขาธิการและกลไกการเงิน
ของอนุสัญญา (GM) ในการพัฒนาโครงการสรางขีดความสามารถท่ีเก่ียวของกับความเทาเทียมและความ
หลากหลายทางเพศ 

 

  ๔. การพัฒนาคุณภาพ กระบวนการสื่อสารขอมูล และการรายงานผลการดําเนินงานตอ
ท่ีประชุมประเทศสมาชิก (COP)  

- ขอใหสํานักเลขาธิการจัดการประชุม CST และ CRIC โดยเพ่ิมการมีสวนรวมของผู
ท่ีสามารถรายงานและถายทอดความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการประชุมระดับภูมิภาค ใน
อนาคต 

- เรียกรองใหประเทศภาคีใชระบบตรวจสอบและดําเนินการตามประสิทธิภาพ 
(PRAIS 4) เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาการทํางานตามเปาหมายความสมดุลในการจัดการทรัพยากรท่ีดิน 
(LDN) มีความชัดเจน เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลท่ีถูกตองนาเชื่อถือจะถูกสงไปยัง COP 

- เรียกรองใหสํานักเลขาธิการและกลไกการเงินของอนุสัญญา (GM) สนับสนุนการ
ตรวจสอบการรายงานเพ่ือบรรลุเปาหมายความสมดุลในการจัดการทรัพยากรท่ีดิน (LDN) ดวยความสมัครใจ 
อีกท้ังยังตรวจสอบใหแนใจวาระบบการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Performance 
Review and Assessment of Implementation System: PRAIS) มีความถูกตองและเปนปจจุบัน 

ในการพัฒนากระบวนการรายงานผลการดําเนินงาน สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ 
คณะกรรมการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (CST) คณะกรรมการทบทวนการดําเนินงานของ
อนุสัญญาฯ (CRIC) คณะกรรมการรวมดานวิทยาศาสตรและนโยบาย (SPI) และกลไกทางการเงินของ
อนุสัญญา (GM) มีภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ในการพัฒนากระบวนการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน หลักการ และการพัฒนาฐานขอมูลและการพัฒนาศักยภาพใหกับ
ประเทศภาคีสมาชิก รวมท้ังการพัฒนาความรวมมือกับองคการความรวมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development) เพ่ือสนับสนุนขอมูลท่ี
เก่ียวของกับวัตถุประสงคของยุทธศาสตรท่ี 5 ของอนุสัญญาเพ่ือใหการติดตามขอมูลงบประมาณของ
โครงการความรวมมือท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน คือ การเห็นชอบหลักเกณฑ และตัวชี้วัดดานภัยแลงตามวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดังนี้ 

 

 ระดับ  ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 
ระดับ 1 ตัวช้ีวัดปญหาภัยแลง
เบ้ืองตน (Simple drought 
hazard indicator  

แนวโนมสดัสวนพ้ืนท่ีภัยแลงเทียบกับพ้ืนท่ี
ท้ังหมด  

WMO มีฐานขอมูลภัยแลงในระดบั
โลก (Global Drought Indicator) 
โดยจะสนับสนุนขอมูลใหอนุสัญญาฯ 
ในชวงการจัดทํารายงาน  

ระดับท่ี 2 ตัวช้ีวัดการเปดรับตอ
ภัยแลง   

แนวโนมสดัสวนของประชากรท่ีประสบ
ปญหาภัยแลงตอประชากรท้ังหมด  

รอยละของประชากรท่ีประสบ
ปญหาภัยแลงจากขอมลูในระดับ 1 

ระดับท่ี 3 ตัวช้ีวัดความ
เปราะบางของภัยแลง 

แนวโนมระดับความเปราะบางภัยแลง  ดัชนีดานเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ 
และสิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอความ
เปราะบางของภัยแลง  
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โดยประเทศภาคีสมาชิกจะตองรายงานตัวชี้วัดภัยแลงขางตนแยกหรือรวมกันสําหรับ
ระดับท่ี 1 และ 2 สําหรับระดับท่ี 3 อยูท่ีความพรอมของประเทศภาคีสมาชิก โดยสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ จะประสานกับองคกรระหวางประเทศท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมและสนับสนุนขอมูลตัวชี้วัด
ระดับท่ี 1 และ2 ใหกับประเทศภาคีสมาชิก ใหการชวยเหลือดานวิชาการและการพัฒนาศักยภาพในการ
รวบรวม ตรวจสอบ และใชประโยชนขอมูลตอประเทศภาคีสมาชิก รวมท้ังหลักการในการประเมินความ
เปราะบางภัยแลง  นอกจากนี้ ขอความสนับสนุนจากหุนสวนในการพัฒนาศักยภาพของประเทศภาคี
สมาชิกในการรวมรวมและใชขอมูลของประเทศเพ่ือใหไดขอมูลสําหรับตัวชี้วัดในระดับ 3 

 

5. การสรางความสัมพันธเพ่ิมเติมกับกลไกการเงินของอนุสัญญาและกองทุนสิ่งแวดลอม
เพ่ือระดมทรัพยากรในการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ 

- ขอใหกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) และกลไกการเงินของอนุสัญญา (GM)       
ใหการสนับสนุนประเทศภาคีสมาชิกในดานการดําเนินโครงการภายใตกรอบการจัดการความเสื่อมโทรม
ของท่ีดินและภัยแลงเพ่ือความสําเร็จตามเปาหมาย LDN 

- การดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ  
- การพัฒนาและสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางอนุสัญญาและขอตกลงดาน

สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ รวมท้ังเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

  6. การรายงานของกลไกการเงินของอนุสัญญา (GM) เก่ียวกับความคืบหนาของการ
ระดมทรัพยากรสําหรับดําเนินการตามอนุสัญญา 

- ตอยอดจากการรายงานระดับชาติ (National Report) เพ่ือดําเนินการตาม
อนุสัญญาดวยความสมัครใจ 

- การพัฒนายุทธศาสตรสําหรับการเพ่ิมขีดความสามารถการระดมทรัพยากร 
- สนับสนุนกิจกรรมการต้ังเปาหมายความสมดุลในการจัดการทรัพยากรท่ีดิน 

(LDN) โดยสมัครใจ 
- กระชับความรวมมือเพ่ือนําไปสูโครงการการลงทุนดานภูมิทัศนแบบบูรณาการ

ขนาดใหญ (ILUP) ท่ีมุงเนนความเทาเทียมทางเพศและโครงการริเริ่มเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดินอยาง
ยั่งยืน (SLM) และความสามารถในการตานภัยแลง 

- ท่ีประชุมประเทศสมาชิกขอใหกลไกการเงินของอนุสัญญาเรงความพยายาม
สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคเอกชนและสงเสริมนวัตกรรม 

- เชิญชวน Group on Earth Observations LDN (GEO LDN) และองคกรท่ี
เก่ียวของอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนขอมูลและเครื่องมือท่ีใชสังเกตการณ 

 

6. การสงเสริมการดําเนินงานอนุสัญญาฯ เพ่ือสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานอนุสัญญาฯ เพ่ือสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไดรับมอบหมายใหดําเนินการภายใตทรัพยากรท่ีมีใน
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะดานความเทาเทียมทางเพศ (Gender) และการดําเนินงานท่ีทําให
เกิดผลกระทบ (Transformative) โดยใชการสรางหุนสวนการดําเนินงานท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดังกลาว พัฒนาสื่อและการฝกอบรมใหกับกลุมสื่อมวลชน 
สนับสนุนการดําเนินงาน LDN ดานการติดตามประเมินผลและการพัฒนาโครงการท่ีสรางผลกระทบ และ
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พัฒนาความรวมมือและหุนสวนการดําเนินงานดานภัยแลง การลดผลกระทบจากภัยแลง รวมท้ังการจัดทํา
หลักสูตรฝกอบรม online ในดานองคความรูภัยแลง Drought Toolbox  
  สําหรับในระดับประเทศขอใหประเทศภาคีสมาชิกใชประโยชนองคความรูดานภัยแลง
เพ่ือพัฒนาการการเตรียมความพรอมและการรับมือกับภัยแลง และพัฒนาศักยภาพของประเทศในดาน
ความเทาเทียมทางเพศ รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพ การใหความสําคัญกับกรรมสิทธิ์ท่ีดิน (Land Tenure) 
โครงการท่ีสรางผลกระทบเชิงบวก สรางโอกาสการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีเปนผล
จากการดําเนินงานอนุสัญญาฯ การเตรียมการรับมือภัยแลง และการสรางการปรับตัวตอปญหาพายุ
ทะเลทราย 
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