
หน่วยงาน  กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

องค์ความรู้เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) ด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของ

ที่ดินและการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
 

เสนอโดย  กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

สรุปสาระส าคัญ     

กรมพัฒนาที่ดินได้ประเมินโครงการจัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการ
ทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN) เพ่ือก าหนดมาตรการการจัดการดินเสื่อมโทรม
ระดับพ้ืนที่ กรณีศึกษา : พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 ท าให้ได้ข้อมูลฐาน (Baseline) 
ระดับพ้ืนที่ที่น าไปใช้เป็นตัวชี้วัดความเสื่อมโทรมของดินในประเทศ รวมถึงการรายงานผลตัวชี้วัดตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ 15.3.1 สัดส่วนของพ้ืนที่ที่ได้รับความเสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนที่
ทั้ งหมด ซึ่ งสามารถน าผลการศึกษาครั้ งนี้ ใช้ เป็นฐานข้อมูลสถาน ะความเสื่ อมโทรมของที่ดิน                 
(LDN baseline) ระดับพ้ืนที่ และขยายผลการด าเนินงานไปยังพ้ืนที่อ่ืน ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม
และความต้องการของเกษตรกร เพ่ือก าหนดเป็นเป้าหมายพ้ืนที่ด าเนินการ (implement) ให้สอดคล้องกับ
มาตรการการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินครอบคลุมทั้ งประเทศ ตรงตามเป้าประสงค์การพัฒนา          
ตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

เพ่ือให้การด าเนินงานไปสู่การปฏิบัตินะดับพ้ืนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีนโยบายขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนโครงการจัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัด ความ
สมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN) เพ่ือก าหนดมาตรการ          
การจัดการความเสื่อมโทรมระดับพื้นท่ี ปีงบประมาณ 2565  

กองแผนงาน จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพ่ือน าต้นแบบการด าเนินงานการจัดท าเป้าหมาย
และตัวชี้วัด LDN ให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงาน นักวิชาการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับน าไปขยายผลในระดับพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation 

Neutrality : LDN) ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDG) 
2. เพ่ือน าแนวทางการจัดการความสมดุลของการใช้ที่ดิน ไปใช้ในการก าหนดมาตรการการจัดการ

ดินเสื่อมโทรมที่เหมะสมในระดับพื้นท่ี 
3. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน นักวิชาการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้องในการ

ประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินตามแนวคิดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน          
(Land Degradation Neutrality : LDN) 

 
 
 
 

 



การจัดท าเป้าหมายตัวชี้วัดของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: 
LDN baseline) ระดับประเทศ 

 เป้าหมายและตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : 
LDN) เพ่ือก าหนดมาตรการการจัดการดินเสื่อมโทรมที่เหมะสมในระดับพ้ืนที่ มีดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการจัดท า LDN ในระดับโลก และระดับประเทศ เพ่ือก าหนด
พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการจัดท าเป้าหมาย และศึกษาแนวทางการประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดิน
ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

2. วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) เพ่ือก าหนดบทบาท และหน้าที่ในการบูรณาการ
ความร่วมมือทางวิชาการในระดับนโยบาย และระดับพื้นท่ี 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสนอแนวทางการด าเนินงานของโครงการฯต่อหน่วยงาน นักวิชาการ 
เกษตรกรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4. จัดท าตัวชี้วัดความเสื่อมโทรมของดิน (LDN)  
5. ก าหนดเป้าหมาย และมาตรการในการจัดการดินเสื่อมโทรมในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 12 แห่ง 

ได้แก่  
1) นครนายก 
2) จันทบุรี 
3) บุรีรัมย์ 
4) ร้อยเอ็ด 
5) มหาสารคราม 
6) ล าปาง 
7) น่าน 
8) พิษณุโลก 
9) สุโขทัย 
10)  กาญจนบุรี 
11)  สุราษฎร์ธานี 
12)  พัทลุง 

 

ความหมายของ Land Degradation Neutrality : LDN 
ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN) คือ แนวคิดใน

การด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 15.3 ตัวชี้วัดที่ 15.3.1 จากผลการประชุม
คณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ครั้งที่ 2/2559 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติให้ใช้ชื่อภาษาไทยที่เห็นว่า ครอบคลุมหลักการและ
วัตถุประสงค์ของ LDN คือ “ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน” (คณะกรรมการอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย, 2559)  

จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation 
Neutrality : LDN) UNCCD ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมินสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดิน       
จาก 3 ตัวชี้วัดประกอบด้วย  

1. สิ่งปกคลุมที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน (Land cover and land use change : LUC) 
น าข้อมูลการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินในช่วงเวลาปี 2545 และปี 2556 มาวิเคราะห์ประเภทการใช้
ที่ดินตามระบบของ FAO ได้ 6 ประเภท คือ 

 



1) ป่าไม ้
2) ไม้พุ่ม ทุ่งหญ้า และป่าละเมาะ 
3) พ้ืนที่เกษตร 
4) พ้ืนที่ชุ่มน้ า และพ้ืนที่แหล่งน้ า 
5) พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง 
6) พ้ืนที่ว่างเปล่า 

2. ผลิตภาพของที่ดิน (land productivity : LP) ซึ่งในระดับโลกก าหนดให้ใช้ NDVI เป็นเครื่องมือ
ในการวัดผลิตภาพการผลิตของที่ดิน โดยจัดชั้น ให้ทราบว่า พ้ืนที่ใดมีความเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการผลิต  
ที่ลดลง หรือมีความเสี่ยงต่อผลิตภาพการผลิตไม่เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมขึ้น โดยพ้ืนที่ที่จัดอยู่ในช่วงที่          
ผลิตภาพการผลิตลดลง มีความเสี่ยงต่อปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

3. การเก็บกักคาร์บอนในดิน (Soil Organic Carbon Stocks : SOC Stock) คาร์บอนเป็น
องค์ประกอบส าคัญของอินทรียวัตถุในดิน เป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และส่งผลประโยชน์           
ต่อการผลิตอาหาร  
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การประเมินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน ตามตัวชี้วัดของการจัดการทรัพยากรที่ดิน          

จะน าตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด มาวิเคราะห์ร่วมกันด้วยการซ้อนทับข้อมูลของ 3 ตัวชี้วัด เพ่ือมาวิเคราะห์ความ
สมดุลของการจัดการทรัพยากรดิน ภายใต้หลักการ One-out, All-out คือ  

1) ถ้ามีอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพ่ิมขึ้น (+) จัดเป็นพ้ืนที่เปลี่ยนแปลง
ในทาง บวก หรือได้รับการปรับปรุง (improved) 

2) ถ้ามีอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลง (-) จัดเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเสื่อม
โทรมของดิน (degradation) 

3) ถ้าทั้ง 3 ตัวชี้วัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จัดเป็นพ้ืนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีสถานะคงเดิม 
(stable) 



จากนั้น น าพ้ืนที่เสื่อมโทรมทั้งหมดมาวิเคราะห์ความรุนแรงของการเกิดพ้ืนที่เสื่อมโทรม เพ่ือสามารถ
ระบุ hotspot และระดับความส าคัญของการก าหนดมาตรการในการจัดการที่ดินในระดับพ้ืนที่ โดยใช้
หลักเกณฑ์จาก 3 ตัวชี้วัดข้างต้น ดังนี้ 

 

ระดับความเสื่อมโทรมของท่ีดิน เกณฑ์การแบ่งระดับ 
ระดับรุนแรงน้อย (slightly) พ้ืนที่เสื่อมโทรมเกิดจากตัวชี้วัด 1 ตังชี้วัด 
ระดับรุนแรงปานกลาง (moderately) พ้ืนที่เสื่อมโทรมเกิดจากตัวชี้วัด 2 ตังชี้วัด 
ระดับรุนแรงมาก (severely) พ้ืนที่เสื่อมโทรมเกิดจากตัวชี้วัด 3 ตังชี้วัด 
 

การประเมินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน ตามตัวชี้วัดของการจัดการทรัพยากรที่ดิน           
(Land Degradation Neutrality : LDN) จะน าไปก าหนดมาตรการในการจัดการที่ดินในระดับพ้ืนที่ต่อไป 

 

 
 

 
 


