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  ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศส่งผลต่อสภ�พแวดล้อมทั้งในระดับ
พื้นที่และในระดับโลก อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเพียง 1 องศ�เซลเซียส จะส่งผล
ต่อระบบอุทกวิทย�และระบบนิเวศ เป็นผลให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงในหล�ยพื้นที่และ
หล�ยมิติ ทั้งปริม�ณน้ำ�ฝนที่ม�กขึ้นหรือน้อยลง ก�รเข้�สู่ฤดูก�รที่เปลี่ยนแปลงไป 
คลื่นคว�มร้อนที่รุนแรงม�กขึ้น ภ�วะภัยแล้ง ภ�วะน้ำ�ท่วม ระดับน้ำ�ทะเลที่เพิ่มสูง
ขึ้น ก�รลดลงของคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ฯลฯ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง พื้นที่ใน
เขตร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะได้รับผลกระทบเป็นอย่�งม�ก ก�รเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ลว้นสง่ผลโดยตรงตอ่คว�มเปน็อยูแ่ละคณุภ�พชวีติของมนษุยเ์ปน็
อย่�งม�ก ทั้งในเรื่องของคว�มมั่นคงท�งด้�นอ�ห�ร ที่อยู่อ�ศัย สุขภ�พ ก�รปรับ
ตัวของสังคมมนุษย์เพื่อคว�มอยู่รอด  
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 จากรายงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า พื้นที่หลายแห่งในโลกมีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะการกลายเป็นทะเลทราย  
รวมทั้งการขยายขนาดของพื้นที่ทะเลทรายเดิม ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีพื้นที่ที่เป็นทะเลทราย แต่ประเทศไทย 
ประสบปัญหาภัยแล้งมาโดยตลอด และมีหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่อง 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำา การลดลงของพื้นที่ป่าไม้และสิ่งปกคลุมผิวดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผิดประเภท จึงมีความ 
เสี่ยงที่จะเกิดความแห้งแล้งถาวรและความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะการกลายเป็นทะเลทรายในหลายพื้นที่ เช่น บางพื้นที่ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก เป็นต้น ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินแสดงให้เห็นว่า หลายพื้นที่ใน 
ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะการกลายเป็นทะเลทราย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมี อัตราส่วนน้ำาฝนในรอบปีต่อการ 
ระเหยและคายน้ำา (annual precipitation/evaporation-transpiration) มีค่าต่ำากว่า 0.5 ทั้งนี้ ประเทศไทยมีพื้นที่ซึ่งเสี่ยง 
ต่อการกลายเป็นทเลทรายในระดับรุนแรงถึง 6.93 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.17 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ซึ่งส่งผลเสียหาย 
ในเชิงเศรษฐกิจจากการลดลงของผลผลิตสูงถึง 3,829.01 ล้านบาท
 ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงปัญหาความเสี่ยงของการเข้าสู่ภาวะการกลายเป็นทะเล 
ทรายของประเทศไทย ทั้งสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงต่อการกลายเป็นทะเลทราย 
ของประเทศไทย

ที่มา : www.hilight.kapook.com
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รูปภาพที่ 1 แสดงสภาพพื้นที่ของทะเลทราย

 ปัจจัยในการเข้าสู่ภาวะการกลายเป็นทะเลทราย

 เมื่อพิจารณาจากคำาจำากัดความของการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในอนุสัญญาฯ ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะการกลายเป็นทะเลทราย ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

(1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
 เนื่องจากการแปรสภาพเป็นทะเลทราย เกี่ยวข้องกับพื้นที่แห้งแล้ง กึ่งแห้งแล้ง และพื้นที่แห้งแล้งในเขตชื้น ดังนั้น 
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการประเมินพื้นที่ว่ามีลักษณะแห้งแล้ง หรือกึ่งแห้งแล้งหรือไม่ ทั้งนี้ ข้อมูลสภาพ
ภูมิอากาศที่ใช้ในการศึกษาการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำาฝน ปริมาณการคายระเหยของน้ำา และอุณหภูมิ
เฉลี่ย

 นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นปัจจัยสำาคัญในการก่อให้เกิดความเส่ียงในการกลายเป็นทะเลทราย  
โดยหากบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะส่งผลให้ความชื้นในดิน (Soil Moisture) ลดลง ซึ่งมีผลให้ความเสถียรของเม็ดดิน  
(Aggregate Stability) ลดลง นำาไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการสูญเสียหน้าดินจากการชะล้างพังทลายของดิน (Soil Erosion) 
นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิยังส่งผลให้อัตราการสลายของอินทรีย์วัตถุในดินผ่านกระบวนการ Mineralization สูงขึ้น 
ทำาให้อินทรียวัตถุในดินลดลง นำาไปสู่ความเสื่อมโทรมของดิน (Soil Degradation) (Sivakumar, 2007)

ที่มา : www.oknation.net/blog/print.php?id=24610 ที่มา : http://forum.khonkaenlink.info/index.
php?topic=16762184.0

 ความหมายของภาวะการกลายเป็นทะเลทราย
 การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หรือการเข้าสู่ภาวะการกลายเป็นทะเลทราย (Desertification) ตามคำาจำากัดความ
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ได้ระบุคำาจำากัดความของการกลายเป็นทะเลทราย
ว่า หมายความถึง ความเสื่อมโทรมของที่ดินในพื้นที่แห้งแล้ง กึ่งแห้งแล้ง และพื้นที่แห้งแล้งในเขตชื้น อันเป็นผลมาจากปัจจัย
หลายอย่าง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ (เสาวนีย์, 2554 อ้างถึงใน กรมพัฒนาที่ดิน, 
ม.ป.ป) นอกจากนั้น การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ยังหมายความถึง สภาวะที่สภาพแวดล้อมของพื้นที่สูญเสียความชื้น 
เพราะขาดน้ำาอย่างต่อเนื่อง จนทำาให้เกิดดินแห้งเสื่อมโทรม ภูมิอากาศและพืชคลุมดิน เปลี่ยนไปอย่างถาวร มีสาเหตุมาจาก
การปรวนแปรไปของวงจรหมุนเวียนของน้ำา (hydrologic cycle) จากที่ที่เคยมีความชื้นเป็นความแห้งแล้ง จากการใช้ที่ดินไม่
เหมาะสม หรือผลจากภาวะโลกร้อนที่บรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
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(2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน

 นอกจากสภาพภูมิอากาศแล้ว ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการแปรสภาพ

เป็นทะเลทราย กล่าวคือ หากพื้นที่นั้นมีการชะล้างพังทลายของดินที่เกิดจากลมและหรือน้ำาสูง รวมถึงมีความเสื่อมโทรมของ

คุณสมบัติของดินทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ หรือเศรษฐกิจของดิน การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในระยะยาว พื้นที่

ดังกล่าวจะมีโอกาสสูงที่จะไม่สามารถปลูกพืชได้ ซึ่งจะทำาให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งต่อไปในอนาคตและมีความ

เสี่ยงต่อการกลายสภาพเป็นทะเลทรายได้

รูปภาพที่ 2 แสดงสภาพพื้นดินที่แห้งแล้งและคราบเกลือ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะการกลายเป็นทะเลทราย

ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=ostojska&group=57

 นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญที่ทำาให้เกิดภาวะการกลายเป็น 

ทะเลทรายได้เช่นกัน กล่าวคือ พื้นที่ป่าไม้เป็นสิ่งที่ช่วยในการลดอุณหภูมิของพื้นที่ได้ โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง 

ดังนั้น หากพื้นที่ป่าลดน้อยลง พื้นที่ดังกล่าวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าพื้นที่เดิมที่เคยเป็นป่า ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีการระเหย 

ของน้ำาสูงขึ้น หากพื้นที่มีการระเหยมากขึ้น และมากกว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาพื้นที่ดังกล่าวจะเข้าสู่สภาพพื้นที่แห้งแล้ง และ 

อาจก่อให้เกิดภาวะการกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด (เสาวนีย์, 2554) ซึ่งจากรายงานของกรมป่าไม้ (2548) ระบุว่า ในช่วง 

ก่อนปี พ.ศ. 2503 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีสัดส่วนถึงประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่รวมของทั้งประเทศ แต่เนื่องจากการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เพิ่มมากขึ้นและการขาดการจัดการที่ยั่งยืน ทำาให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ว 

กล่าวคือ พื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 25.28 ในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกรมพัฒนาที่ดิน  

ซึ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของประเทศไทยโดยการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และภาพดาวเทียมในปี พ.ศ. 2523 

พ.ศ. 2529 และพ.ศ. 2541 พบว่า พื้นที่ป่าไม้มีขนาดพื้นที่ที่ลดลง พื้นที่เกษตรกรรมมีขนาดพื้นที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งพื้นที่ชุมชน

มีขนาดการใช้พื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 4 เท่า นับจากปี พ.ศ. 2523 และจากการลดลงของพื้นที่ป่านี้ ยิ่งทำาให้ประเทศไทยมี
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การบุกรุกป่าเพื่อทำาเกษตรกรรม การปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยขาดการบำารุงรักษาดิน

ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะการกลายเป็นทะเลทรายสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลายงานวิจัย ที่ชี้ให้เห็นว่าการทำาลายระบบนิเวศ เช่น 

การเปลี่ยนป่าไม้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และการตัดไม้ทำาลายป่า จนเป็นผลให้ดินเสื่อมโทรม สูญเสียธาตุอาหาร และขาดความ

อุดมสมบูรณ์ ยิ่งมีผลให้เกิดความเสี่ยงและเป็นตัวเร่งให้เกิดการแปรสภาพเป็นทะเลทรายมากขึ้น (Wang Tao and others, 

1999 and Zhao Halin and Hunag Xuewen, 1993 cited in Xueyong Zhao, n.d.) นอกจากนั้น การใช้ประโยชน์

ที่ดินที่ไม่เหมาะสม การทำาเกษตรกรรมที่ผิดวิธี การทำากสิกรรมเชิงเดี่ยว และการใช้สารเคมีในปริมาณมากเพื่อเร่งผลผลิตโดย

ขาดการบำารุงรักษาดิน ล้วนเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดความเสี่ยงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทรายของพื้นที่มากยิ่งขึ้น

รูปภาพที่ 3 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะการกลายเป็นทะเลทราย

ที่มา : http://www.gotoknow.org/media/folders/24787

 ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดภาวะการกลายเป็นทะเลทรายในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ  

สภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และกิจกรรมของมนุษย์ โดย Xian Xue และคณะ (2009) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า  

การสรุปสาเหตุโดยทั่วไปของการเกิดภาวะการกลายเป็นทะเลทรายนั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากขั้นตอนการเกิดและพัฒนา 

เป็นทะเลทรายในแต่ละพื้นที่นั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งรูปแบบเชิงพื้นที่ และรูปแบบเชิงช่วงเวลา ยกตัวอย่างเช่น ใน 

ทวีปแอฟริกา สาเหตุหลักที่เชื่อว่าก่อให้เกิดภาวะการกลายเป็นทะเลทรายในช่วง ค.ศ. 1960 คือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณ

หยาดน้ำาฟ้า และการเปลี่ยนแปลงการตั้งรกราก ในขณะที่การเกิดภาวะการกลายเป็นทะเลทรายในช่วง ค.ศ. 1970 และ 

1980 นั้นมาจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบดั้งเดิม ตามลำาดับ นอกจากนี้  

งานวิจัยหลายชิ้นได้สรุปว่า ถึงแม้ว่าการแยกผลกระทบของความแห้งแล้งที่มีต่อการเกิดภาวะการกลายเป็นทะเลทรายออก 

จากปัจจัยจากกิจกรรมของมนุษย์นั้นไม่สามารถทำาได้ และทั้งสองกระบวนการนี้ มักจะเกิดขึ้นอย่างเกี่ยวเนื่องกัน (Mainguet  

and Dasilva, 1998 อ้างถึงใน Xian Xue et al., 2009) การทำาปศุสัตว์ที่มากเกินไปในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำาฝนรายปีน้อย 

กว่า 300 มิลลิเมตรนั้นก็ยังคงถูกพิจารณาให้เป็นสาเหตุหลักในการเกิดภาวะการกลายเป็นทะเลทรายในท้องถิ่นทางตอน 

เหนือของประเทศจีน (Xue et al., 2005 อ้างถึงใน Xian Xue et al., 2009)

 ประเทศไทย กับ ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการกลายเป็นทะเลทราย
 ความเสี่ยงต่อการกลายเป็นทะเลทรายทรายของพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทยนั้น ได้มีผลการศึกษาในภาพรวมของ 
ทั้งประเทศโดยกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้ศึกษาความแห้งแล้งซ้ำาซากของพื้นที่ประเทศไทยเป็นรายภาค ซึ่งพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง 
ซ้ำาซากจะมีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะการกลายเป็นทะเลทรายได้ ภัยแล้งในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแล้งและฝน 
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ทิ้งช่วง (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2550) โดยปกติจะเกิดขึ้น 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูร้อน คือ ระยะตั้งแต่สิ้นสุดฤดูฝน  

(ครึ่งหลังของเดือนตุลาคม) เป็นต้นไป ซึ่งประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงเป็นลำาดับ และมีฝนตกน้อยจนกระทั่ง 

เข้าสู่ฤดูฝนใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือน พฤษภาคมของปีถัดไป โดยลักษณะความแห้งแล้งเช่นนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำา 

ทุกปี และช่วงที่ 2 คือ ช่วงประมาณกลางฤดูฝน (ปลายเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกรกฎาคม) จะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น 

ประมาณ 2 สัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน ซึ่งถ้าปีใดเกิดฝนทิ้งช่วงนานจะทำาให้มีผลกระทบต่อการเกษตรมาก พืชที่กำาลังเจริญเติบโต 

จะขาดน้ำา เหี่ยวเฉาและแห้งตายในที่สุด สภาวะฝนแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่น หรือเป็นบางแห่งบางบริเวณ แต่ 

อาจมีบางปีที่ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศ ทั้งนี้ ภาวะฝนแล้งเป็นภาวะที่ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือไม ่

ตกต้องตามฤดูกาล ส่วนฝนทิ้งช่วง หมายถึง ช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร ติดต่อกันเกิน 15 วัน ในช่วง 

ฤดูฝน และเดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม (สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศ, 2550) บริเวณพื้นที่แล้งซ้ำาซาก หมายถึง พื้นที่ที่มีความแห้งแล้งด้านการเกษตรและเป็นพื้นที่เกิดขึ้น 

เป็นประจำาหรือบ่อยครั้ง โดยความแห้งแล้งทางการเกษตร หมายถึง สภาวะที่มีฝนน้อยหรือไม่มีฝน ทำาให้เกิดการขาดแคลน 

น้ำาสำาหรับพืช ทำาให้พืชได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง โดยระดับความถี่ของการเกิดความแห้งแล้ง แบ่งออกได้เป็น  

3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับรุนแรงมาก เป็นสภาวะที่ประสบความแห้งแล้ง 1-3 ปีต่อครั้ง 2) ระดับรุนแรงปานกลาง เป็นสภาวะ 

ที่ประสบความแห้งแล้ง 4-5 ปีต่อครั้ง และ 3) ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นสภาวะที่ประสบความแห้งแล้ง 6-10 ปีต่อครั้ง 

 ผลการศึกษาความแห้งแล้งซ้ำาซากและความเสี่ยงการเข้าสู่การกลายเป็นทะเลทรายของประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่า  

ประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะการเป็นทะเลทรายในระดับรุนแรงจำานวน 6.93 ล้านไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของ 

พื้นที่ทั้งประเทศ จำาแนกเป็น พื้นที่ราบ 2.39 ล้านไร่ และพื้นที่สูง 4.54 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ และหากพิจารณาความแห้งแล้งซ้ำาซากที่จะนำาไปสู่ความเสี่ยงต่อการกลายเป็นทะเล 

ทรายของพื้นที่ โดยปัจจัยด้านทรัพยากรดิน จะพบว่า กลุ่มชุดดินที่ 20 ซึ่งเป็นดินเค็มนั้น บริเวณพื้นที่ที่มีทรัพยากรดินที่ 

จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินดังกล่าวจะเป็นบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูงที่สุดและมีความเสี่ยงสูงที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  

431,778 ไร่ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 18 กลุ่มชุดดินที่ 17 กลุ่มชุดดินที่ 22 และกลุ่มชุดดินที่ 3 ซึ่งครอบคลุม 

พื้นที่ 111,492 ไร่ 80,121 ไร่ 73,602 ไร่ และ 57,835 ไร่ ตามลำาดับ โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจำาแนกตาม 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่มครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 949,214 ไร่ สำาหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในที่ดอนครอบคุลมพื้นที่  

5,957,493 ไร่ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมากไปน้อยใน 5 อันดับแรก ได้แก่กลุ่มชุดดินที่ 62 กลุ่มชุดดินที่ 40 กลุ่ม 

ชุดดินที่ 47 กลุ่มชุดดินที่ 41 และกลุ่มชุดดินที่ 31 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4,669,689 ไร่ 380,479 ไร่ 300,343 ไร่  

153,860 ไร่ และ 113,866 ไร่ ตามลำาดับ แผนที่แสดงระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการกลายเป็นทะเลทรายของ 

ประเทศไทย แสดงดังรูปภาพที่ 4 



วารสารสิ่งแวดล้อม ปีที่ 16 เล่มที่ 230

รูปภาพที่ 4 แสดงแผนที่แสดงระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการกลายเป็นทะเลทรายของประเทศไทย

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2551
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 ทั้งนี้ ระดับความรุนแรงของการเกิดภัยแล้งหรือความแห้งแล้ง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ความชื้นในอากาศ 

ความชื้นในดิน ปริมาณน้ำาฝนเฉลี่ยรายปี ระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้ง และความกว้างใหญ่ของพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง  

(ปราณี, 2533; สมิทธ, 2533 และธีรวงศ์, 2544 อ้างถึงใน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2550) กล่าวคือ หาก

บริเวณใดที่มีปริมาณน้ำาฝนรายปีและมีความชื้นในอากาศสูง โอกาสในการเกิดความแห้งแล้งและระดับความรุนแรงของ 

ภัยแล้งก็จะน้อยกว่าบริเวณที่มีปริมาณน้ำาฝนและความชื้นในดินต่ำากว่า นอกจากนั้นปัจจัยความชื้นในดินยังเกี่ยวเนื่องกับ 

ประเภทของดินอีกด้วย โดยอนุภาคของดินเหนียวซึ่งเป็นอนุภาคที่ละเอียดที่สุดทำาให้สามารถอุ้มน้ำาได้มากส่งผลให้ความชื้น 

ในดินสูงสุด โอกาสในการเกิดและระดับความรุนแรงภัยแล้งจึงน้อยกว่า ดินที่มีอนุภาคเป็นดินร่วน และอนุภาคดินทราย  

ตามลำาดับ 

ตารางที่ 1 ระดับความแห้งแล้งซ้ำาซากและขนาดของพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำาซากของประเทศไทยจำาแนกตามรายภาค

ระดับ
ความแ้งแล้ง

ซ้ำาซาก

ขนาดพื้นที่ (ไร่) จำาแนกตามรายภาค

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้ รวมพื้นที่

1-3 ปี/ครั้ง 10,519,595 26,572,673 1,460,142 4,755,300 - 43,307,710

4-5 ปี/ครั้ง 77,994 8,385,481 760,930 69,652 718 9,294,775

6-10 ปี/ครั้ง 31,188 5,708,256 1,433,361 84,565 66,556 7,323,926

รวม 10,628,777 40,666,410 3,654,433 4,909,517 67,274 59,926,411

ที่มา : http://irw101.ldd.go.th/irw101.ldd/data/data_dro.html
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รูปภาพที่ 5 แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งของประเทศไทย

ที่มา : http://sustain-production.com/GeoMaps.aspx
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 เมือ่ประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิทีจ่ะเกดิขึน้อนัเนือ่งมาจากพืน้ทีท่ีเ่สีย่งความแหง้แลง้ซ้ำาซากและความเสีย่งตอ่การ

แปรสภาพเป็นทะเลทราย ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยทำาให้ผลผลิตพืช

ลดลงร้อยละ 50 ของผลผลิตเฉลี่ยในแต่ละภาค คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 3,829.01 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

ภาคเหนือ 2,152.48 ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 890.94 ล้านบาท ภาคตะวันออก 294.28 ล้านบาท ภาคกลาง 

253.43 ล้านบาท และภาคตะวันตก 237.89 ล้านบาท 

 ประเทศไทยกับการต่อต้านภาวะการกลายเป็นทะเลทราย
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลต่อการเกิดภาวะความแห้งแล้งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงระบบ 

นิเวศและความเป็นอยู่ของมนุษย์ จึงมีการจัดตั้งองค์กร United Nations Convention to Combat Desertification  

(UNCCD) ขึ้น เพื่อต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ซึ่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น 

ทะเลทรายในประเทศที่ประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงและหรือการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา (United  

Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or  

Desertification, Particularly in Africa: UNCCD) เป็นหนึ่งในความตกลงหลายฝ่าย (Multi-lateral agreement) ใน 

ระบบสหประชาชาติ ซึ่งประเทศสมาชิกทุกๆ ประเทศ มีส่วนในความเป็นเจ้าของร่วมกัน อนุสัญญาฯ ว่าด้วยการต่อต้านการ 

แปรสภาพเป็นทะเลทรายได้ถือกำาเนิดจากผลการประชุมสุดยอดสหประชาชาติ เรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ณ เมืองริโอ  

เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลขึ้น 

เพื่อทำาการร่างอนุสัญญาฯ ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และประเทศต่างๆ ได้ให้การรับรองอนุสัญญาฯ  

ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายครบถ้วนตามระเบียบแล้ว อนุสัญญาฯ ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น 

ทะเลทรายจึงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 193 ประเทศ และประเทศไทย

ได้เข้าเป็นสมาชิกในลำาดับที่ 174 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2544 (กรมพัฒนาที่ดิน, ม.ป.ป)

 วัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาฯ ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย คือ เพื่อร่วมกันเป็นพันธมิตร 

ดำาเนินการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและ/หรือความเสื่อมโทรมของที่ดิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและ 

แก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้การดำาเนินการของทุกๆ ระดับตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงท้องถิ่น และสนับสนุนโดยความ 

ร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์การบูรณาการในระยะยาว เพื่อการอนุรักษ์และจัดการที่ดินและน้ำาอย่างยั่งยืน  

การฟื้นคืนสภาพและปรับปรุงกำาลังผลิตของที่ดิน ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาความเป็นอยู่โดยเฉพาะในระดับชุมชน

 จากการท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฯ ทำาให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาฯ  

โดยต้องจัดทำาแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (National Action Programme: NAP) เพื่อต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย  

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2547 กรมพัฒนาที่ดิน ได้รายงานผลการจัดทำาแผนปฏิบัติการฯ ฉบับแรกเสนอต่อ UNCCD โดยประเด็น 

สำาคัญในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ คือ การเสนอประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 2 ประเด็น ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งน้ำา เพื่อผลผลิตทางการเกษตร ประกอบ

ด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์

ที่ดินเชิงเกษตรกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรดินและแหล่งน้ำาเพื่อเพิ่มผลผลิต

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการของกรมพัฒนาที่ดินได้ ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดตั้งและส่งเสริมให้มีอาสาสมัครหมอดิน ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์บริการพัฒนาที่ดินประจำาตำาบล และ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปฏิรูประบบบริหารงานขององค์กรโดยเน้นที่กระบวนการเรียนรู้และหลักธรรมาภิบาล
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 ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ข้อนี้ ถูกกำาหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาที่ดิน ซึ่งดำาเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การ

ฟื้นฟูที่ดินและการปรับปรุงดิน การพัฒนาแหล่งน้ำา การแบ่งเขตดินตามความเหมาะสมในการปลูกพืช การส่งเสริมให้มีอาสา

สมัครหมอดินประจำาตำาบลและหมู่บ้าน การจัดตั้งและสาธิตการดำาเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมประจำาตำาบล และ

การวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

 การดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับแรกนี้ ครอบคลุมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี (ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2551) 

ทั้งนี้ หลังจากการประชุมประเทศสมาชิกภาคีสมัยที่ 8 ในปี พ.ศ. 2550 ที่ประชุมได้กำาหนดแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี และกรอบ

เพื่อการยกระดับการดำาเนินการตามอนุสัญญาฯ (พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2561) ขึ้น โดยที่ประชุมได้กำาหนดกรอบยุทธศาสตร์

เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกภาคีใช้ในการกำาหนดแผนปฏิบัติการณ์ระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น  

4 วัตถุประสงค์ ได้แก่

 วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชากรที่ได้รับผลกระทบ

 วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อปรับปรุงสภาพของระบบนิเวศน์ที่ได้รับผลกระทบ

 วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อทำาให้เกิดประโยชน์ต่อโลกโดยการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน 

การแปรสภาพเป็นทะเลทรายที่มีประสิทธิภาพ

 วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อการระดมทรัพยากรต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการตามอนุสัญญาฯ โดย

การสร้างความเป็นพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีบทบาทในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

 นอกจากนั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ประเทศไทยเพื่อใช้ในการดำาเนินการต่อต้านการ 

แปรสภาพเป็นทะเลทรายจำานวน 2.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขอใช้งบประมาณดังกล่าว 

ได้ โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกมีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร และเผยแพร่ข้อมูล 

ข่าวสารให้เกิดความตระหนักในเรื่องความสำาคัญของการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

สรุป

 ถึงแม้ว่า ประเทศไทยจะไม่มีพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายอยู่ แต่จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และกิจกรรม

ของมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยในระดับพื้นที่ (Local Scale) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยในระดับโลก 

(Global Scale) ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พื้นที่ในประเทศไทยประสบความเสี่ยงต่อการเกิดการกลายเป็นทะเลทรายของ

พื้นที่ได้ในอนาคต โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

ของสหประชาชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และได้มีแผนปฏิบัติการเพื่อการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายของพื้นที่

ในประเทศไทย แต่เรื่องของการแปรสภาพเข้าสู่การเป็นทะเลทราย หรือการกลายสภาพเป็นทะเลทรายยังคงเป็นเรื่องใหม่

สำาหรับประเทศไทย ยังคงต้องการการทำาวิจัยในเชิงลึกในมิติเชิงพื้นที่ต่อไป เพราะสภาพพื้นที่แต่ละแห่งมีปัจจัยที่ส่งผลให้ 

เกิดการกลายเป็นทะเลทรายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินเน้นหนักทางด้าน 

ปรับปรุงและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และการวางแผนการจัดการท่ีดิน ซ่ึงเป็นภารกิจหลักของกรมพัฒนาท่ีดิน แต่อย่างไรก็ตาม 

การป้องกันการแปรสภาพเป็นทะเลทรายจำาเป็นต้องใช้สหศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำา การจัดการ

ทรัพยากรดิน การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้ทรัพยากร และการประกอบกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะการกลายเป็นทะเลทรายของประเทศไทยในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ

 บทความเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(สกอ.) ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ (CC315A) 
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