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สรุปความรู้จากการเสวนาทางวิชาการ 
โครงการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจําปีงบประมาณ 2559 

กรมพัฒนาที่ดินกับความร่วมมือระหว่างประเทศและการศึกษาดูงานวิชาการในต่างประเทศ  
เร่ือง บทบาทของกรมพัฒนาทีดิ่นในการเป็นสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ห้องประชุม 2 กรมพัฒนาทีดิ่น  
--------------------------------------------------------- 

นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยาผู้อํานวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ กอง
แผนงาน กล่าวเปิดการเสวนา และเล่าถึงความเป็นมาของกรมพัฒนาที่ดินที่ยกระดับบทบาทของตนเองสู่เวทีสากล
ระดับองค์การระหว่างประเทศก่อนอื่นจะขอเล่าถึงวิวัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ  

 

 
นางกรียาภรณ์ เทพหัสดนิ ณ อยุธยา 

ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกบัต่างประเทศ 

องค์การระหว่างประเทศ เกิดขึ้นเนื่องจากแต่ละ
ประเทศจะต้องมีผลกระทบต่อกันทั้งเร่ืองการค้า การ
อพยพย้ายถิ่น เร่ืองสิ่งแวดล้อมฯลฯ ทําให้เกิดความ
ขัดแย้งกัน  อีกทั้งมีสงครามโลกคร้ังที่ 1 เกิดขึ้นในสมัย
นั้น  ทําให้มีการหาแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งและ
สร้างสันติสุข  จึงมีแนวคิดที่จะก่อตั้งองค์การระหว่าง
ประเทศขึ้นมา  ซึ่งทุกประเทศจะเข้ามาเป็นสมาชิกโดย
ความสมัครใจ องค์การระหว่างประเทศยึดเร่ืองของการ
ตัดสินใจที่เป็นเอกฉันท์ของประเทศสมาชิกเป็นหลัก  

เราจะเห็นว่าในการทํางานขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะทําอะไรก็เป็นเร่ืองยาก เช่นใน
กลุ่มประเทศอาเซียนก็จะเกิดฉันทามติของประเทศกลุ่มสมาชิกได้ยากเพราะว่าต่างวัฒนธรรม ต่างความเชื่อ ต่าง
ภาษา ต่อมาจึงมีการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศที่มีการทํางานเฉพาะด้านมากขึ้น  เช่น 
  - ในด้านเศรษฐกิจ มีองค์การระหว่างประเทศที่ดูแลเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยน การกู้ยืมเงิน เช่น 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF)ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย(ADB) 
  - ในด้านการเกษตร มีองค์การด้านอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organization - FAO) ซึ่งเป็นองค์การที่ได้เสนอให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก และเสนอให้ปี 
พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) เป็นปีดินสากล  
  - ในด้านการเมือง องค์การสหประชาชาติก็มีบทบาทสําคัญในการสั่งให้ประเทศต่างๆ เลิกสะสม
อาวุธนิวเคลียร์  

ในปัจจุบัน เราจะเห็นว่าการมีองค์การระหว่างประเทศมีทั้งข้อดี และข้อเสียข้อดีคือการมุ่งสร้าง
ความสงบสุขให้กับกลุ่มประเทศสมาชิกและโลก และการสร้างมาตรฐานกลางในการปฏิบัติร่วมกันข้อเสียคือ 
ปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่า องค์การสหประชาชาติ(UN) จะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ  และ
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้เวทีองค์การสหประชาชาติในการเข้าแทรกแซงประเทศต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเรา
จะเป็นประเทศสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศ เราก็ยังคงอํานาจอธิปไตยของเราอยู่ แต่เราก็สามารถที่จะ
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายภายในของประเทศเราได ้
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นายวศิษิฐง์ามสม 
ผูอ้าํนวยการกลุม่งานอนสุญัญา 

วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็
ทะเลทราย 

กรมพัฒนาที่ดินกับเวทีสากลระดับองค์การระหว่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่มีหลายองค์กร โดยรัฐบาลจะพิจารณาว่า

ลักษณะงานขององค์การระหว่างประเทศนั้นๆ มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด ก็จะมอบหมายให้รับผิดชอบใน
การประสานงาน ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบองค์การระหว่างประเทศ 2เร่ืองคือ 
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย(UNCCD)และ องค์กรนานาชาติด้านดินถล่ม 
International Consortium on Landslides(ICL) 

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่     
กรุงบอนน ์ประเทศเยอรมัน โดยประเทศไทยมีสํานักงานผูป้ระสานงานอนุสัญญา UNCCD อยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินซึง่
ในวันนี้คุณวิศิษฐ์งามสม ผู้อํานวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย จะมาเล่า
ว่า UNCCDทําอะไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับเราแค่ไหน 

อีกเร่ืองหนึ่งคือ International Consortium on Landslides (ICL) ซึ่งมีกรมพัฒนาที่ดิน เป็น
เพียงหน่วยงานราชการหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยองค์กรนี้เป็นเวทีให้นักวิชาการ
นานาประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านดินถล่มร่วมกัน มีการสนับสนุนเงินทุนในการเข้าร่วมการประชุม  
 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
นายวิศิษฐ์ งามสม ผู้อํานวยการกลุ่มงานอนุสัญญา

ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ได้บรรยายถึง
ข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม คือ 
อนุสัญญาริโอ (Rio Conventions) ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่เกิดจากการ
ประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยเร่ืองสิ่งแวดล้อม ที่กรุงริโอ เดอ
จาเนโร ประเทศบราซิลในปี 2547 มีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะ
แวดล้อมโลก 3 อนุสัญญา คือ 1)อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity – CBD) 2)
อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Framework 

Convention on Climate Change – UNFCCC) และ 3)อนุสัญญา
ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (Convention to 
Combat Desertification – UNCCD) และวันนี้จะมาพูดถึง
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย(UNCCD) โดยจะพูดเป็น 3 เร่ืองหลักๆ คือ   

1. ความเป็นมาของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
2. การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

สมัยที่ 12  (COP 12) ที่ประเทศตุรกีเมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 
3. การดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินและแผนงานในอนาคต 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายได้รับการรับรอง ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 
17 มิถุนายน พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) และเมื่อครบ 90 วันหลังจากที่อนุสัญญาได้รับการลงนามครบ 50 ประเทศ 
อนุสัญญาฯจึงได้เร่ิมมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) และปัจจุบันมีภาคีสมาชิก 193 
ประเทศ (ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2552) 
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  ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา UNCCD ในลําดับที่ 174 ในเดือนมิถุนายน 2544 มี
การจัดตั้งสํานักงาน ผู้ประสานงานอนุสัญญา UNCCD อยู่ที่กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทํา
หน้าที่เป็นหน่วยประสานการดําเนินการตามอนุสัญญาฯ 

อนุสัญญา UNCCD มีเกณฑ์บ่งชี้พื้นที่แห้งแล้ง กึ่งแห้งแล้ง และพื้นที่แห้งแล้งในเขตชื้น โดยพื้นที่
เหล่านี้มีสัดส่วนของปริมาณน้ําฝนรายปีต่อค่าศักยภาพของการคายระเหย (P/PET) อยู่ระหว่าง 0.05 - 0.65 ทั้งนี้ 
ยกเว้นพื้นที่ขั้วโลกและภูมิภาคใต้ขั้วโลก ซึ่งพื้นที่ที่เข้าข่ายในประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย คือ การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย /
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน  และการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง 
  เป้าหมาย หรือความสําเร็จของการดําเนินการตามอนสุัญญาฯ คือ  

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรที่ได้รับผลกระทบ 
2. พัฒนาระบบนเิวศพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 
3. เกิดประโยชน์ต่อโลก  
4. ระดมทรัพยากรในการดําเนินงาน 
การดําเนินงานอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายใน

ประเทศไทยเกี่ยวข้องกับการป้องกัน ลดผลกระทบ และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแลง้ โดยความ
เสื่อมโทรมของที่ดินเป็นนิยามที่ครอบคลุมหลายปัญหา และเป็นปญัหาที่สง่ผลให้คุณภาพและกําลงัการผลิตของ
ที่ดินลดลง  ซึ่งแต่ละปัญหาจะมีความเชื่อมโยงและสง่ผลกระทบซึง่กันและกัน เพราะเราไม่ใช่มองปัญหาเฉพาะ
เร่ืองที่ดิน แต่เราต้องมองปญัหาภาพรวมทั้งประเทศ  ภารกจิจึงตอ้งประสานการทํางานกบัหลายหน่วยงานทุกภาค
ส่วน  ทั้งเร่ือง ดิน น้ํา ป่าไม้ ภัยแล้ง การจัดการระบบนเิวศ หรือแมก้ระทั่งน้ําเสียจากชุมชน และการกระทําของ
มนุษย์ต่างๆ  ก็กระทบถึงความเสื่อมโทรมของที่ดินทัง้นั้น ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองดินเท่านั้น และมองไปถงึคุณภาพชีวิต 
ความอยู่ดีกินดีของประชาชน  
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องค์กรภายใต้อนุสัญญา UNCCD ประกอบไปด้วย การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ซึ่งถือเป็นกลไกการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ  คณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการทบทวน
การดําเนินงานของอนุสัญญาฯ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และกลไกทางการเงินของอนุสัญญาฯ หรือ GM ซึ่ง
องค์กรที่กล่าวมาข้างต้นเป็นองค์กรหลักที่ประเทศภาคีสมาชิกจะมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและประสานงาน 
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของการประสานงานจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วน การสร้างความ
ตระหนัก นโยบาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางในการดําเนินงานอนุสัญญาฯ ของ
ประเทศไทย มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานที่ต้องเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินงานใน 5 มิติไปพร้อมๆ กันให้ได้ 
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1. มิตินโยบายทําให้เกิดการพฒันานโยบาย แผนงาน กฎระเบยีบ 
2. มิติด้านความร่วมมือระหว่างประเทศกบั FAO  
3. มิติด้านการพฒันาศักยภาพคน  ทําให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น  
4. มิติด้านการสร้างความตระหนกั เผยแพร่ข้อมลูทีส่ําคัญ 
5. มิติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

เราเป็นสมาชิก UNCCD มาตั้งแต่ปี 2544 ที่ผ่านมา 14 ปี สามารถประเมินความ ท้าทายซึ่งประกอบด้วย
ความท้าทายภายในซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจอนุสญัญาฯ กิจกรรมและการดําเนินงานของอนสุัญญาฯ พื้นที่ และ
กลุ่มเป้าหมายในการดําเนินงาน  และความท้าทายจากภายนอก  ซึ่งเกิดจากการขาดข้อมูลการประเมินพื้นที่ความ
เสื่อมโทรมของที่ดิน ตัวชี้วัดความสําเร็จ กลไกการทํางานแบบมสี่วนร่วม  และเกิดจากพลวัตรการพฒันาของ
อนุสัญญาฯ ที่ไม่อยู่นิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 5 ปี ซึ่งการพัฒนาการดําเนินงานในระยะต่อไปจะต้องจัดการกบั
ความท้าทายทั้งภายในและภายนอก โดยพฒันากลไกการทํางานในลักษณะทีห่น่วยงานต่าง ๆเข้ามามสี่วนร่วม 

 

พลวัตรการพัฒนาของอนุสัญญาฯ 
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การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา UNCCD สมัยที่ 12 ที่ประเทศตุรกี 

 
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย สมัย

ที่ 12 เป็นตัวอย่างการดําเนินงานของอนุสญัญาฯ ที่พัฒนาการมีส่วนร่วมของผุม้ีสว่นเกี่ยวข้อง และจากผลของการ
ประชุมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ และมีผลต่อทิศทางการดําเนินงานของอนุสัญญา
ฯ ในอนาคต เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน การมีสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดินที่เป็นกลาง หรือ Land Degradation 
Neutrality  ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ 15.3 และมีตัวชี้วัดกําหนดให้ประเทศไทยต้องลดความ
เสื่อมโทรมของที่ดินให้สําเร็จในปี  2030  

จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา UNCCD สมัยที่ 12 เป็นการสร้างการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีการจัดทําท่าทีและองค์ประกอบผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ขอสรุปกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการก่อนไปประชุม คือ  

1. ตรวจสอบ วันเวลา สถานทีป่ระชุม 
2. ศึกษาวาระการประชุม วิเคราะห์ประเด็น – หาข้อมูลสนับสนุน  
3. ขออนุมัติจากกระทรวงเกษตรฯ แต่งตั้งองค์ประกอบผู้แทนจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเข้าร่วม

ประชุม 
4. เชิญหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยใช้งบประมาณต้นสังกัด 
5. เชิญรัฐมนตรีเข้าร่วม High Level Segment  
6. ขออนุมัติผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมประชุม  
7. จัดทํารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
8. จัดประชุมพิจารณาท่าทกีารประชุม  
9. สรุปท่าที นําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
10. คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบท่าทีการเจรจาและรับทราบองค์ประกอบผู้แทนเข้าร่วม

การประชุม COP 12  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558     
11. ขอความอนุเคราะหก์ระทรวงการต่างประเทศทําหนังสือแตง่ตั้งผู้แทนฯ ของประเทศไป

ประชุม  
12. ลงทะเบียน (จุดลงทะเบียน กระบวนการ) 
13. ดูตําแหน่งห้องประชุม   
14. ตรวจสอบกําหนดการ, Update ข้อมูล 
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ต่างประเทศทําหนังสือแต่งตัง้ผู้แทนฯ ของประเทศไทยไป เข้าร่วมการประชุม COP 12  
 

 
สถานที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา UNCCD สมัยที่ 12 ที่ประเทศตุรกี 
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ขอแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ

แปรสภาพเป็นทะเลทราย หรือ COP ภายในการประชุม COP จะแบ่งการประชุมเป็น 3 เร่ืองหลัก  คือด้านการ
บริหาร ด้านวิชาการ ด้านการดําเนินงาน ซึ่งอนุสัญญาฯ จะมีการตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากประเทศภาคี
สมาชิกฯ เข้าร่วมในการดําเนินการประชุมของแต่ละด้านอย่างเป็นระบบ   
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นอกจากนี้ ในการประชุมประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย ก่อนการประชุม จะมีการหารือ
ระหว่างกลุ่ม ทุกเช้าก็จะมาหารือกันในกลุ่มย่อยก่อนที่จะเร่ิมประชุม  สําหรับภาพรวมของการประชุมในช่วง
ระยะเวลา 2 อาทิตย์ บรรยากาศค่อนข้างกดดัน ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ 
เช่น เป็นประธานการประชุม รองประธาน การจดรายงานการประชุม การติดตามผลการประชุมตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือมอบหมายให้ประสานงานในภารกิจเฉพาะบางเร่ือง เป็นต้น เลิกประชุมค่อนข้างดึก ในวันหยุด
จัดการดูงาน 1 วัน ให้เรียนรู้สภาพพื้นที่ การดําเนินงาน และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศตุรกีซึ่ง
เผชิญกับปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทราย   

 
จากผลจากการเข้าร่วมประชุม COP 12 ทําให้เราได้กลับมาพัฒนาการดําเนินงานอนุสัญญา 

UNCCD  ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้มีคําสั่งให้ ตั้งกรรมการชาติของอนุสัญญา UNCCD  
มีหน่วยงาน 29 หน่วยงานจากทุกๆ กระทรวง มาเป็นกรรมการ คณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ประกอบด้วย  

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• กระทรวงมหาดไทย 
• สํานักนายกรัฐมนตรี  
• กระทรวงการต่างประเทศ  
• กระทรวงศึกษาธิการ  
• กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร  
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
• สภาเกษตรกรแหง่ชาติ  
• สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

 
และได้ทําสรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ

เป็นทะเลทราย สมัยที่ 12 เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ นอกจากนี้ ในการพัฒนาการทํางานระดบักรมฯ ได้ตั้ง 
คณะกรรมการ UNCCD กรมพฒันาที่ดิน  และมกีารประชุมคร้ังแรกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2559   ภารกิจที่
สําคัญ คือ 

• สร้างความรู้ความเข้าใจ  
• การดําเนินโครงการ LDN บรรลเุป้าหมาย SDG  
• การจัดทําแผนปฏบิัติการแห่งชาต ิ
• ความร่วมมือภายใต้กรอบ GEF  
• สร้างเครือข่ายการดําเนินงาน CSO  
• นําเสนอ Best practices ของกรมฯ  หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
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•  

 

  สําหรับการตัวอย่างการดําเนินงานเร่ืองอื่น ๆ เช่น ได้นําเร่ืองดินเค็ม ซึ่งเป็น Best Practice ไป
ลงให้หนังสือ  The Living Land  และในเว็บไซต์   และจัดงานการต่อต้านการเป็นทะเลทรายที่อิมแพคเมืองทอง
ธานี   จัดนิทรรศการ จัดการเสวนา และเร่ือง LDN ที่เราจะต้องทําในอีก 15 ปี มีการจัด Workshop การทํา LDN 
ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2559  มีผู้เชี่ยวชาญจาก 14 ประเทศ เข้ามาช่วยศึกษาเร่ืองนี้ 
และเสนอผู้เชี่ยวชาญจากทุกกระทรวง จํานวน 25 ท่าน ไปให้ UNCCD  และการจัดทํารายงานการดําเนินงาน 
UNCCD  ปี 2559 เป็นต้น  
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b  

 

 

บทบาทการทํางานของ GEF หรือ กองทุนสิ่งแวดลอ้มโลก จะเท่าๆ กับ UNCCD 
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นางสาวเสาวนีย์ ประจันศร ี
ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ี

เสี่ยงภัยทางการเกษตร 

นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรีผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการ
จัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรกองนโยบายและแผนการใช้
ที่ดินได้อธิบายถึงองค์กรนานาชาติด้านดินถล่ม International 

Consortium on Landslides 

ที่มาเกิดจากนักวิทยาศาสตร์ทางดิน ได้รวมตัวกัน แล้วจัดตั้ง
องค์กรนานาชาติด้านดินถล่ม International Consortium on 

Landslides  ขึ้น ในปี  2545  จากการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ 
ที่เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรที่เกิดขึ้นตาม
กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น และมี UNESCO เข้ามาให้การสนับสนุน

เนื่องจาก ประเทศญ่ีปุ่นเกิดแผ่นดินไหวและดินถล่มขึ้นทุกๆปี  

การประชุม World Landslides Forum จะจัดขึ้นทุก 3 ปี เวียนไปตามประเทศสมาชิกที่มีความ
พร้อม   ICL ถ้าเทียบแล้วจะเท่าๆ กับสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ํา หรือสมาคมดินและปุ๋ยของประเทศไทย  ต่างกันที่ 
ICL เป็นองค์กรนานาชาติ 

 

ที่มา : http://ici.iplhq.org/ 
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วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร 
1. ส่งเสริมการวิจัยด้านถลม่ เพื่อประโยชน์ของสงัคม และ สิง่แวดล้อม พร้อมทั้งสร้างขีด

ความสามารถในการศึกษาด้านนี้ให้กับประเทศกําลังพัฒนา 
2. ผสานวิทยาการวิทยาศาสตร์ทางธรณี และเทคโนโลยี ภายใต้บริบททางวัฒนธรรม และ

สังคม ทีเ่หมาะสม เพื่อประเมินความเสี่ยงดินถล่ม ในเขตเมอืง ชนบท พื้นที่ทางวัฒนธรรม มรดกโลกทางธรรมชาติ 
และการมีส่วนร่วมในการปกปอ้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  

3. ประสานความร่วมมอืระหว่างผูเ้ชี่ยวชาญในนานาประเทศ ในการประเมินและลดความ
เสี่ยงด้านดินถล่ม โดยผ่านองค์กรระหว่างประเทศที่มปีระสทิธิภาพ ซึ่งจะทําหน้าทีเ่ป็นผู้ร่วมในโครงการระดบั
นานาชาติ และระดับชาติ ต่างๆ  

4. ส่งเสริมโครงการสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับดินถล่มทั่วโลก 
 

 

President

Executive Director Treasurer
Immediate Past 

President

ICL/IPL web 

moderator
Committee Chairs

Chair of the Award 

Committee

Chair of the Best Paper Award 

Subcommittee: 

Chair of ICL Network 

Committee

Chair of the 

Committee 

for World Report on 

Landslides

Chair of IPL 

Evaluation 

Committee

Vice president

 

 

 

 

 

 
     

2ก่อตั้งองค์กร ICL เม่ือครั้งมี
การประชมุ the Kyoto 

Symposium&พด เข้าร่วม
เป็นสมาชิก 

2The ICL established the International 

Programme on Landslides (IPL)  
by 2006 Tokyo Action Plan 

triannual World Landslide Forum (WLF) 

and the World Centres of Excellence on 

Landslide Risk Reduction (WCoE). 

2พด เสนอ โครงการฯ เสนอโครงการใหม่ต่อ
องค์กร ICL 1 โครงการ คือ “M 112- 

Landslide Mapping and Risk 

Mitigationin Thailand” โดย สบพ. 

ICL แต่งตั้งคณะกรรมการประเทศภาคีเครือข่ายด้านดนิถล่ม  
ประกอบด้วย ละตินอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ซึ่ง กรมพัฒนาท่ีดิน อยู่ในกลุม่ของประเทศภาคีสมาชิก 

ICL South-East Asia Network 
 ซึ่งมี ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซยี และเวียตนาม 

2
ICL เข้ารว่มเป็นเครือข่ายพันธมิตรกับ 
ISDR-ICL Sendai Partnerships  

at the Third World Conference on 
Disaster Risk Reduction 

rd
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จํานวนสมาชิก ณ ปี 2558 : 63 องค์กร  ใน34ประเทศ   องค์กรทีส่นับสนุน :  10องค์กร  
สมาชิก ICL ในประเทศไทยมี 2 หน่วยงาน คือ 

1. กรมพฒันาที่ดิน 
2. Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) 

ค่าสมาชิกสําหรับประเทศไทย :500 USD/ปีค่าสมาชิกคิดตาม GDP  
ในช่วง ปี พ.ศ. 2545 – 2551 กรมพัฒนาที่ดินยังไม่มีการดําเนินการใดๆ ต่อมา สํานักบริหาร

และพัฒนาการใช้ที่ดิน(ต่อมา คือ กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการการเกษตร) กรมพัฒนา
ที่ดิน ได้เสนอโครงการวิจัยไปยัง คณะกรรมการ International Program on Landslides(IPL)  ซึ่งมีหน้าที่ใน
การพิจารณางานวิจัยของประเทศสมาชิก ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ได้เสนอโครงการการจัดทําแผนที่พื้นที่เสี่ยง
ภัยดินถล่มและการจัดการความเสี่ยงในประเทศไทย เป็นโครงการ 5 ปีภายใต้งบประมาณของกรมพัฒนาที่ดิน  
และขยายเวลามาเป็น 10 ปี เนืองจากติดขัดปัญหาเร่ืองของงบประมาณ 

ICL มีประเทศสมาชิกอยู่ทั่วโลกซึ่งแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างของลักษณะพื้นที่ จึงมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเทศภาคีเครือข่ายทางด้านดินถล่ม  ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินไปอยู่ในส่วนของกลุ่มประเทศ
ภาคีสมาชิก  South East Asia Network  ประกอบด้วย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศเวียดนามเป็นสมาชิก  และในปี 2558 เมื่อปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีของเราเคยไปเข้าร่วมการประชุม World 

Conference of Disaster of  Landslidesที่เมืองเซนได ประเทศญ่ีปุ่น ที่เลือกเมืองเซนไดเพราะ เกิดสึนามิ
รุนแรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดดินถล่ม  

 

 

การประชุมขององค์กร ICL 

 

 
 

Steering Committee

The Session of Board of Representative of ICL 

The Session of IPL Global Promotion Committee 

ICL Symposium

World Landslide Forum
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การประชุมขององค์กร ICLจะมีการประชุม 2 คร้ังต่อปี การประชุมที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี  2551  
ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมThe Session of Board of Representative of ICLที่ประเทศญ่ีปุ่น
และ The Session of IPL Global Promotion Committeeที่ประเทศอิตาลี  จํานวน 6 คร้ังและเข้าร่วมการ
นําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ World Landslide Forum ต่อคณะกรรมการ IPL จํานวน  2  คร้ังและเราต้อง
จัดทํารายงานผลการดําเนินการ และให้ประกาศนียบัตรสําหรับโครงการที่ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ
ประชุมจะมีการพิจารณารายรับ-รายจ่าย ขององค์กร การพิจารณางานวิจัยที่เสนอเข้ามาใหม่ ค่าสมาชิกของ
ประเทศ เป็นต้น 

บรรยากาศในการประชุม  ICL 3 วัน จะไม่เคร่งเครียดเท่ากับการประชุมของ UNCCD    แต่ละ
ประเทศภาคีเครือข่ายจะมีการประชุมกลุ่ม   และในส่วนของกลุ่มประเทศภาคีสมาชิก  South East Asia 
Network  ยังไม่มีโครงการที่ลงตัว จะมีเร่ืองของประเทศอินโดนีเซียเร่ือง เร่ือง Capacity Building ที่น่าสนใจ 

 

 
 

 
 

ประโยชน์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ICLของประเทศไทย 
1. นําความรู้ เทคโนโลยี วิธีการ และประสบการณ์ที่ได้รับจากประเทศสมาชิกอื่นๆ และจาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านดินถล่ม นํามาขยายผล ต่อยอด และปรับใช้ เพื่อพฒันางานใหม้ีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ
มากยิ่งขึ้น  
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2. พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการด้านดินถล่มใหเ้ป็นที่ยอมรับในเวทีระดบันานาชาติ 
3. ขยายความร่วมมือด้านดินถล่ม กบัองค์กรอื่นจากนานาประเทศ ซึ่งเปน็ผู้ทีม่ีความเชี่ยวชาญ

โดยเฉพาะ ส่งผลให้งานของกรมพฒันาที่ดินด้านดินถล่มเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับ 
  ประเทศสมาชิกจะได้รับ Journal จาก ICL ปีละ 6 เล่ม ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานสํารวจดิน การใช้
หญ้าแฝก  และสามารถเข้าถึงข้อมูลของICLได้ และสามารถเสนอโครงการวิจัยให้ IPL จะพิจารณา และสามารถ
เขียนผลงานใน Journal จาก ICL ซึ่งจะเป็นผลงานระดับนานาชาติได้ 
  นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยาผู้อํานวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ กอง
แผนงาน กล่าวสรุปการเสวนา จะเห็นว่าเราเข้าไปทําอะไรบ้างในเวทีนานาชาติ เราเสียค่าสมาชิกไปจํานวนไม่น้อย 
ควรจะนําเอาความคุ้มค่าดึงเข้าสูงประเทศไทยให้ได้มากที่สุด    โดยการเสนอโครงการ สร้างอํานาจต่อรองที่จะนํา
ความช่วยเหลือกลับมาหาเรา เราเข้าไปเป็นสมาชิกโดยความสมัครใจแต่ในที่สุดมันจะกลายเป็นผลบังคับ 
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การไปประชุมแต่ละคร้ัง หน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนข้อมูล และเสนอท่าทีความร่วมมือ จะต้อง
พยายามป้องกันความเสี่ยง และแสวงหาประโยชน์ให้กลบัเข้าสู่ประเทศให้ได้มากที่สุด แม้ปัจจุบันจะมีความยุ่งยาก
ในการทํางานด้านต่างประเทศในด้านระบบระเบียบ  แต่เราก็ต้องพยายามออกไปประสานความร่วมมือ และนํา
ประโยชน์กลับเข้ามาให้ได้   

นายอรรณพ พุทธโส นักสํารวจชํานาญการพิเศษ กองสํารวจและจําแนกดิน ได้สอบถามทาง 
UNCCD และ ICL ว่ามีช่องทางหรือลักษณะความร่วมมือของนักวิชาการจากหน่วยงานใดในกรมพัฒนาที่ดิน ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางานของ UNCCD และ ICL บ้าง 

นายวิศิษฐ์งามสม ผู้อํานวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย ได้ตอบข้อซักถาม ว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของ UNCCD  เรามีคณะกรรมการ UNCCD ของ
กรมพัฒนาที่ดิน ที่เป็นผู้อํานวยการจากทุกสํานัก  จะทําให้เกิดความเชื่อมโยง มีการรับรู้ และถ่ายทอดต่อ  และ 
UNCCD ต้องสร้างกลไกการทํางานอยู่แล้วโดยต้องรอให้กลไกของกรมพัฒนาที่ดินดําเนินไปอีกสักระยะก็ละมีการ
ดึงเอาตัวบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นหากเราไปชี้เปา้พื้นที่เสื่อมโทรมแลว้เราต้องทําให้ประสบ
ผลสําเร็จ และต้องรับผิดชอบร่วมกัน 

นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรีผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่ เสี่ยงภัยทาง
การเกษตรได้ตอบข้อซักถาม ว่าในเร่ืองภัยธรรมชาติจะมี ก่อนการเกิดเหตุ  การเฝ้าระวัง  ซึ่งแผนที่  Remote 
Sensing  ข้อมูลดิน การเตือนภัยผ่าน Web Site  การใช้ Application  และหลังการเกิดเหตุ ในการฟื้นฟู เราจะ
ไปดําเนินการอย่างไรในพื้นที ใช้พืชพรรณอะไร หมอดินก็สมารถเป็นตัวแทนให้เราในการเฝ้าระวังในพื้นที่ได้  งาน
อนุรักษ์ดินและน้ําก็ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายในพื้นที่สูง และทางเราจะเวียนเร่ืองงานของ IPL ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนําเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องเข้ามา เพื่อคัดเลือกเสนองานวิจัยเข้าไปIPL ในแต่ละปี  การให้เงิน
สนับสนุนจะมีเฉพาะตอนที่เราเข้าไปเสนอโครงการเท่านั้น   

นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยาผู้อํานวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ กอง
แผนงาน สรุปว่าช่องทางการมีส่วนร่วมในงานด้านต่างประเทศ  หากมีงานใดที่เราคิดว่ามีประเทศใดที่เราต้องการ
ขอความร่วมมือ เราสามารถเขียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจจะเป็นโครงการเล็กๆ ภายใน 1 – 2 ปี ก็ให้ลอง
เสนอโครงการเข้ามาที่กองแผนงานได้   
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กลุ่มพฒันาบุคคล กองการเจ้าหน้าที ่
กันยายน 2559 


