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หากถามว่าอะไรที่เป็นตน้เหตขุองปัญหาส่ิงแวดล้อม

ซึ่งส่งผลกระทบตอ่ความเป็นอยูข่องผู้คน

กว่าสามพันลา้นคนทั่วโลก สร้างแรงกดดันใหส่ิ้งมีชีวิต

สูญพันธุ์มากขึน้ ทวคีวามรุนแรงของการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ รวมถึงมีส่วนใหเ้กิดการอพยพย้ายถิ่น

และสร้างปัญหาความขดัแย้งระหว่างมนุษย์ 

ปัญหานั้นคือ ควำมเส่ือมโทรมของดิน

1ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



การประเมินความเสื่อมโทรมของดินและการฟื้นฟูสภาพดิน

เป็นผลจากการทำงานของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั่วโลก

กว่า 160 คน จากประเทศต่าง ๆ ในทุกภูมิภาค 

โดยการวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการกว่า 3,000 ฉบับ

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการประเมิน

ของโลกที่ครอบคลุมและใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์

ในการอ้างอิงเพื่อประกอบการตัดสินใจจัดทำนโยบายได้
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ในปี ค.ศ.

พบว่ามีผืนดินบนโลกน้อยกว่าร้อยละ

ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์

มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมคุณภาพของผนืดิน

อันเนื่องมาจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

และบริการจากระบบนิเวศ คิดเป็นร้อยละ 

2010ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประจ าปีของโลกในปี ค.ศ. 

10

2014

25

ซ่ึงคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 

พื้นที่ดังกล่าวจะเหลือเพียงร้อยละ         เท่านั้น

นอกจากนี้ในช่วง             ปี ที่ผ่านมา 

พบว่า ทั่วโลกได้สูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ าไปแล้วมากถึงร้อยละ

2050
10

300
87

การค้นพบ (finding) ที่ส าคัญมีดังนี้
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เกิดการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่า

กว่าร้อยละ               เมื่อเทียบกับยุคก่อนสมัยใหม่ (pre-modern)

เกิดแรงกดดันให้ประชากร ล้านคน 

จาก ล้านคน ที่อาศัยในพื้นที่แห้งแล้งต้องอพยพย้ายถิ่น

700
4,000

ผลผลิตทางการเกษตรจะลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ

และในบางภูมิภาคอาจลดลงถึง ร้อยละ

10
50

นี่เป็นเพียงบางส่วนของการค้นพบจากการประเมินความเสื่อมโทรม

ของดินและการฟื้นฟูสภาพดินที่จัดท าโดย IPBES ดังนั้น การจัดการ

ความเสื่อมโทรมของผืนดินจึงมีความส าคัญต่อการบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาระหว่างประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ เป้าหมายไอจิ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน และข้อตกลงปารีสว่ าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หากเราไม่สามารถลดการเส่ือมโทรมของผืนดินและเปลี่ยนแปลง

ให้กลับมามีสภาพดีดังเดิมได้ คาดว่าสถานการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้น

ภายในปี ค.ศ. 2050

50
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5ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 

แรงขับเคลื่อน (drivers) ส าคัญที่ก่อให้เกิด

การเสื่อมโทรมของผนืดินคือการขยายตัวและการบรหิารจัดการ

การใช้ประโยชนท์ี่ดินอย่างไม่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่เกษตร 

พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ป่าปลูก การตั้งถิ่นฐานของมนษุย์ 

โครงสร้างพื้นฐาน เหมืองแร่และอุตสาหกรรม 

ซ่ึงแรงขับเคล่ือนนีเ้ป็นปัจจัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหาร 

ความสะอาดของน้ าดื่ม การจัดหาพลังงานและประโยชนอ์ื่นๆ 

ที่ธรรมชาติมีต่อมนุษย์ อีกหนึ่งของแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญ

คือ วิถชีีวิตที่บริโภคเกินความจ าเป็น อันน าไปสู่การเพิ่มขึ้น

ของการบริโภคและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนือ่ง 

ปัจจัยเหล่านี้มักน าไปสู่การขยายพื้นที่เกษตรอย่างไม่ยั่งยืน 

ท าให้เกิดการดึงเอาทรัพยากรและแร่ธาตุในดินไปใช้เกินจ าเป็น 

จนผืนดินไม่สามารถฟื้นฟูได้ทันตามความต้องการผลผลิต

สำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรเส่ือมโทรมของผืนดิน
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ความเสื่อมโทรมของผืนดินจะส่งผลกระทบท าให้จ านวนประชากรของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติลดลง

ในเกือบจะทุกกรณี และอาจถึงขั้นสูญพันธุ์ นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละชนิดพันธุ์ด้วย อัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

จะแปรเปลี่ยนไปตามเขตภูมิศาสตร์ โดยพบว่าพื้นท่ีเพาะปลูก พื้นทีทุ่่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และพื้นท่ีในเขต

ตัวเมือง จะมีอัตราสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากเมื่อเทียบกับระบบนิเวศท่ียังไม่ถูก

รบกวนหรือระบบนิเวศท่ีก าลังมีการฟื้นฟู ปัจจัยส าคัญท่ีเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพท่ัวโลกยังคงเป็นการสูญเสียถิ่นท่ีอยู่อาศัยในธรรมชาติ การที่มนุษย์

บริโภคและใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตมากเกินขีดจ ากัด ภาวะมลพิษ ผลกระทบจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ท่ีรุกราน และโรคระบาดท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ซึ่งหากปัจจัยเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพรุนแรงมากยิ่งขึ้นและการก าหนด

แนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูได้ยากยิ่งขึ้น

ภำพท่ี 2
ดัชนีแนวโน้มขนาดของพ้ืนท่ีชุ่มน ้า
(Wetland Extent Trends: WET)
แสดงแนวโน้มขนาดของพ้ืนท่ีชุ่มน ้า
ตามธรรมชาติซึ่งลดลงอย่างต่อเน่ือง
ต้ังแต่ ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 2015

ท่ีมา:ส านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มน ้าและ UNEP-WCMC (2017) 
และ Dixon และคณะ (2016)

Amphibians

(25 populations)

Reptiles

(63 populations)

Mammals

(350 populations)

Birds

(265 populations)

ถึงแม้ว่าพื้นท่ีชุ่มน้ าจะมีพื้นท่ีโดยรวมท่ัวโลกไม่มากเมื่อเทียบกับระบบนิเวศประเภทอ่ืน ๆ แต่ได้ผลิต

บริการจากระบบนิเวศท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง เช่น การเป็นแหล่งทรัพยากรน้ าจืด ช่วยคุ้มครอง

พื้นท่ีชายฝั่งทะเล รวมถึงเป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ ท่ีมีการเคลื่อนย้ายถิ่น (migratory

species) ดังนั้น การดูแลรักษาพื้นท่ีชุ่มน้ าซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในธรรมชาติ (natural

infrastructure) ท่ีส าคัญ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีควรต้องมีการด าเนินงานซึ่งจะสร้างประโยชน์มหาศาล

ให้แก่มนุษย์ เช่น ความมั่นคงทางอาหารและน้ า การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เป็นต้น

ภำพท่ี 1
แรงขับเคลื่อน (drivers) ต่าง  ๆ
ท่ีส่งผลกระทบให้เกิดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
มากท่ีสุดในแต่ละกลุ่มอนุกรมวิธาน

ข้อมูลประกอบด้วย 703 กลุ่มประชากรจากรายงาน living planet (WWF 2016)
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ภาพที่ 3: การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศตามธรรมชาติโดยมนุษย์ที่ต้องแลกกับ
การสูญเสียบริการจากระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

การเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ในพื้ น ท่ี หนึ่ งจ า เป็นต้องแลกมาด้วยการลดลง

ของความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศในพื้นท่ีนั้น ตัวอย่างเช่น

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการผลิตพืชอาหาร (ภาพท่ี 3) จากเดิมซึ่งผืนดิน

ยังไม่เสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพในดินยังมีความสมบูรณ์ ระบบนิเวศยังสามารถ

ท าหน้าท่ีในการกักเก็บน้ า ควบคุมสภาพภูมิอากาศได้แต่เมื่อมีการใช้ประโยชน์ ท่ีดิน

เพื่อให้สามารถผลิตอาหารในปริมาณเพิ่มขึ้นจะท าให้ผืนดินท่ีเคยสมบูรณ์เกิดความเสื่อมโทรม

ลงเรื่อย ๆ จนกลายสภาพเป็นท่ีดินซึ่งถูกท้ิงร้าง ซึ่งสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและ

บริการจากระบบนิเวศท้ังหมดรวมถึงไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตอาหารได้อีกต่อไป 

(ภาพขวาสุด) แผนภาพการเปรียบเทียบนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกระบบนิเวศและ

ทุกรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท้ังนี้ การจะตัดสินใจใช้ประโยชน์ท่ีดินว่าจะคุ้มค่าต่อการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าและการจัดล าดับ

ความส าคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจทางสังคมและการเมือง แต่จาก

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าแทบไม่มีใครได้รับประโยชน์เลยหากดินเสื่อมสภาพลงมาก ๆ 

จนระบบนิเวศไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างท่ีควรจะเป็นเพราะทรัพยากรมีอยู่จำกัดจึงไม่มี

อะไรได้มาฟรี ๆ ได้อย่างต้องเสียอย่าง
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

น้อย มาก

ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ
ท่ีลดลงจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

น้อย มาก

การกักเก็บน ้า

การควบคุม
สภาพภูมิอากาศ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

อาหาร

เส้นใย

สภาพดินยังไม่เส่ือมโทรม

เส่ือมโทรม

สภาพดินยังไม่เส่ือมโทรม มีการเปลี่ยนแปลงท่ีดินเพ่ิมข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงท่ีดินรุนแรงข้ึน ท่ีดินถูกท้ิงร้าง
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ภาพที่ 4: สถานการณ์ แนวโน้มและขอบเขตของแรงขับเคล่ือนโดยตรงที่เกิดจากการเส่ือม
โทรมของดินในทุกอนุภูมิภาคทั่วโลก



การเสื่อมโทรมของผืนดินนั้นเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ช่วงระหว่าง ค.ศ. 2000 -2009 การเสื่อมโทรม

ของผืนดินส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ทั่วโลกต่อปีสูงถึง 4.4 พันล้านตัน โดยการตัดไม้ท าลายป่า

อย่างเดียวก็คิดเป็นร้อยละ 10 ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของผืนดิน

ในแง่ของการเกิดภัยพิบัติรุนแรงซ่ึงไปเร่งให้เกิดการพังทลาย

ของดิน รวมถึงการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า การเพิ่ม

จ านวนของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ศัตรูพืชและโรคระบาด ดังนั้น 

การให้ความส าคัญกับการจัดการกับความเส่ือมโทรมของผืนดิน

จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึงหนึ่งในสามซ่ึงนับว่า

เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและควรเร่งด าเนินการให้ได้ภายในปี 

ค.ศ. 2030 เพื่อรักษาอุณหภูมิของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศา

เซลเซียสตามข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ การที่จะเชื่อมโยงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการเสื่อมโทรมของผืนดินได้นั้นจะต้องหยิบยก

ท้ังสองประเด็นขึ้นมาด าเนินการอย่างเร่งด่วนในระดับเดียวกัน

กำรเส่ือมโทรมของผืนดินและ

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
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ประโยชน์ที่ส าคัญที่สุดของรายงานการประเมินความเสื่อมโทรม

ของดินและการฟื้นฟูสภาพดินของ IPBES คือใช้เป็นหลักฐานและ

แนวนโยบาย เราสามารถด าเนินการตามทางเลือกต่างๆ เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเสื่อมโทรม

ของผืนดินและการฟื้นฟูสภาพดิน

รายงานได้ยกตัวอย่างการฟื้นฟูผืนดินอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามลักษณะของระบบนิเวศที่แตกต่างกัน อาทิ พื้นที่เพาะปลูก 

(Croplands) ต้องมีการลดอัตราการสูญเสียดิน เพิ่มคุณภาพและ

แร่ธาตุในดิน ปลูกพืชทนเค็มและมีการริเริ่มระบบอนุรักษ์ต่างๆ 

พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (Rangelands) ควรมีการปรับปรุงวิธีการ

และหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดการปศุสัตว์ในท้องถิ่น รวมถึงการดูแล

เกี่ยวกับการเกิดไฟป่า พื้นที่ชุ ่มน ้า (Wetlands) ควรควบคุมแหล่ง

ที่ เกิดมลพิษ ควบคุมการระบายน้ าที่อาจเกิดน้ าท่วมทะลักและ

สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ชุ่มน้ า และการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ า

เรำจะสำมำรถหลีกเล่ียง ลด และฟื้ นฟู

กำรเส่ือมโทรมของดินได้อย่ำงไร
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ให้มีความสมบูรณ์ พื ้นที ่ในเมือง ควรมีการวางแผนเชิงพื้นที่ 

ส่งเสริมการปลูกพืชพื้นเมือง การพัฒนาโครงสร้างสีเขียว การพัฒนา

ระบบบ าบัดน้ าเสียและฟื้นฟูคูคลอง

อีกหนึ่ งก้าวที่จะสนับสนุนการพื้นฟูที่ดินคือการพัฒนาระบบ

ติดตามตรวจสอบและมีข้อมูลพื้นฐานที่ เพียงพอ มี นโยบาย

การประสานงานระหว่างกระทรวงต่าง ๆ เพื่อบูรณาการงานด้านเกษตร 

ป่าไม้ พลังงาน น้ า โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการต่าง ๆ 

และมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้รางวัลในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ รายงานการประเมินความเสื่อมโทรมของดินและการฟื้นฟู

สภาพดินของ IPBES จะเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ

เป็นทะเลทราย (UNCCD) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพในดิน
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ส่ิงที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน
ในเชิงควำมเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ

สิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

คือ การหยุดยั้ง การลดการเสื่อมโทรมของผืนดิน 

และการฟื้นคืนสภาพของผืนดิน ยิ่งด าเนินการช้าเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก็ยิ่งสูงขึ้นและการฟื้นฟู

จะท าได้ยากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากยังไม่มีการด าเนินการอะไร

อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูงขึ้นถึงสามเท่า 

และโดยเฉลี่ยแล้วประโยชน์ของการฟื้นฟผูืนดิน

มักจะมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไปหลายเท่า 

ซ่ึงรายงานของ IPBES ไดแ้สดงให้เห็นว่า

การด าเนินการที่ต้ังเป้าหมายเพื่อต่อสู้

กับความเสื่อมโทรมของที่ดินจะสามารถน าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้นับล้าน
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กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสญัญา

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2265 6558

E-mail: nfp.onep@onep.go.th



ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินต่าง ๆ ของ IPBES

ได้ที่  https://ipbes .net/assessing-knowledge
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