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“กรมพัฒนาท่ีดิน” กับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 

 การพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable Development Goals : SDGS.) : องค การสหประชาชาติ 
(United nations)  ประจำประเทศไทย (UN Thailand) กำหนดใหทุกประเทศสมาชิก มีการพัฒนาประเทศมุงสู
ความยั ่งยืน  โดยมี "เปาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน" (Sustainable Development Goals - SDGs) รวม 17 
เปาหมาย เพ่ือพัฒนาแกไขปญหาสำคัญของโลก คือ การขจัดความยากจน ความไมเทาเทียมกัน ปญหาสิ่งแวดลอม 
ภาวะโลกรอน และมุงสรางความสงบสุขหรือสันติสุขใหเกิดข้ึน  ภายไตแนวคิดชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดย “ไมท้ิงใคร
ไวขางหลัง” เพ่ือสรางความเทาเทียมกัน  เกิดการพัฒนาไปพรอมกัน ท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม 
ในชวงป พ.ศ. 2558-2573 

เปาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที ่ประชาคมโลกตกลง
รวมกันท่ีจะใชเปนกรอบในการดำเนินงานดานการพัฒนา มีเปาหมาย 17 ขอ ซ่ึง UN ไดจำแนกเปน 5  กลุมดังนี้ 

 

กลุมท่ี 1. คุณภาพชีวิตของคน (People)   ประกอบดวยเปาหมายท่ี 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ดังนี้ 
เปาหมายท่ี 1 . ขจดัความยากจน : No Poverty 
เปาหมายท่ี 2. ขจัดความหิวโหย : Zero Hunger 
เปาหมายท่ี 3. มีสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี : Good Health and Well-being 
เปาหมายท่ี 4. การศึกษาท่ีเทาเทียม : Quality Education 
เปาหมายท่ี 5. ความเทาเทียมทางเพศ : Gender Equality 
 

กลุมท่ี  2. เศรษฐกิจยั่งยืน+ครอบคลุม (Prosperity) ประกอบดวยเปาหมายท่ี 7 ,8 ,9 ,10 ,11 ดังนี ้
เปาหมายท่ี 7. พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได : Affordable and Clean Energy 
เปาหมายท่ี 8. การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : Decent Work and Economic 

Growth 
เปาหมายท่ี 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพ้ืนฐาน : Industry, Innovation and Infrastructure 
เปาหมายท่ี 10. ลดความเหลื่อมล้ำ : Reduced Inequality 
เปาหมายท่ี 11. เมืองและถ่ินฐานมนุษยอยางยั่งยืน : Sustainable Cities and Communities 



 
 
กลุมท่ี  3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Planet) ประกอบดวยเปาหมายท่ี 7 ,8 ,9 ,10 ,11 ดังนี ้

เปาหมายท่ี 6.   การจัดการน้ำและสุขาภิบาล : Clean Water and Sanitation 
เปาหมายท่ี 12. แผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน : Responsible Consumption and Production 
เปาหมายท่ี 13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : Climate Action 
เปาหมายท่ี 14. การใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล : Life Below Water 
เปาหมายท่ี 15. การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก : Life on Land 
 

กลุมท่ี  4. สงเสริมสันติภาพและความเทาเทียม (Peace) ประกอบดวยเปาหมายท่ี 16 ดังนี้ 
เปาหมายท่ี 16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก : Peace and Justice Strong Institutions 
 

กลุมท่ี  5. หุนสวนความรวมมือ สูการพัฒนาท่ียั่งยืน (Partnership) ประกอบดวยเปาหมายท่ี 17 ดังนี้ 
 เปาหมายท่ี 17. ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน : Partnerships to achieve the Goal 

 
กรมพัฒนาที่ดินกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  :  ในการประชุมรัฐมนตรีเกษตรเบอรลินครั้งที่ 13 รับรองการ

สนับสนุนการจัดการทรัพยากรดินและน้ำอยางยั่งยืน และสนับสนุนนโยบาย ดานระบบอาหารโลกเพื่อนำไป

ผลักดันใหเกิดผลปฏิบัติจริงและบรรลุเปาหมายเปน “องการอัจฉริยะทางดินเพื่อขับเคลื่อนยการใชที่ดินอยาง

เหมาะสม 15 ลานไร (ภายในป 2570) โดยมีเปาหมายที่ 2 ,3 และ 15 กรอบในการดำเนินงานดานการพัฒนา

ท่ีดิน ดังนี้ 

เปาหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) : ขจัดความอดอยากสรางความม่ันคงทางอาหาร 
ขอ 2.4 ปรับปรุงดินและท่ีดิน (การอนุรักษดินและน้ำ)  : มีเปาหมายพัฒนาท่ีดิน และคุณภาพของดินเพ่ือ

เสริมสรางระบบการผลิตอาหารท่ียั่งยืน การรกัษาระบบนิเวศและการปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศ 
 

เปาหมายที่ 13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) : ดำเนินการอยาง
เรงดวนเพ่ือแกปญหาโลกรอน 

ขอ 13.2  ลดการปลดปลอยคารบอนในดิน : บูรณาการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดวย

นโยบาย ยุทธศาสตร และการวางแผนระดับชาติ 

เปาหมายที่ 15. การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก (Life on Land) : สงเสริมการใชประโยชน
ท่ีย่ังยืนของระบบนิเวศบนบก  ตอตานการกลายสภาพเปนทะเลทราย และฟนฟูพ้ืนท่ี สภาพดินท่ีเสื่อมโทรม และ 
สภาพดินที่ไดรับผลกระทบจาก การกลายสภาพเปนทะเลทราย การเกิดภัยแลง และการเกิดอุทกภัยเพื่อใหเกิด
สมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน 

ขอ 15.3  ลดความเสื่อมโทรมของดินและท่ีดิน 
ขอ 15.5 เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพทางดิน 

 
 
 
 



“การขับเคล่ือน BCG Model ภาคการเกษตร” 
 

BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy) เปนแนวคิดการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแขงขันอยาง
ยั่งยืนใหกับ 4 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curves) ไดแก อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน
และวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ โดยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเขาไปชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับผูผลิตที่เปนฐานการผลิตเดิม เชน เกษตรกรและ
ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการท่ีผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงหรือนวัตกรรม   

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดของเสียนอยที่สุด (Eco-design & Zero-Waste)  สงเสริมการใชซ้ำ 
(Reuse, Refurbish, Sharing) และใหความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ดวยการนำ
วัตถุดิบท่ีผานการผลิตและบริโภคแลวเขาสูกระบวนการแปรสภาพเพ่ือกลับมาใชใหม (Recycle, Upcycle) ซ่ึงตาง
จากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ท่ีเนนการใชทรัพยากร การผลิต และการสรางของเสีย (Linear Economy) 

 
BCG กับการพัฒนาท่ีดินสูเศรษฐกิจใหม   
โมเดลเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา “BCG Model” ซึ่งเปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ 

(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพรอมๆ 
กัน เพื ่อใหเกิดการขับเคลื ่อนประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม  BCG โมเดลเศรษฐกิจ เปนรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจใหมที่ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเสริมสรางจุดแข็งของประเทศไทยใหแข็งแกรง ชวย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ยืน สรางความสามารถ ในการพ่ึงพาตนเอง สรางภูมิคุมกัน 
ฟนตัวเร็ว   

การพัฒนา 3 เศรษฐกิจ ประกอบดวย 
1.เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) การนำทรัพยากรชีวภาพมาผลิตใหคุมคาท่ีสุด โดยใชเทคโนโลยีมา

ชวยเพ่ิมมูลคาใหกับสสินคา 
2. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การนำทรัพยากร หรือวัสดุตางๆ กลับมาใชใหเกิด

ประโยชน สูงสุดและคุมคาที่สุด หรือการลดปริมาณของเสียใหนอยลงเทากับศูนย (ZERO WASTE), การนำวัสดุ
เหลือท้ิงมาสรางเปนผลิตภัณฑตางๆ ชวยลดขยะและผลกระทบสตอสิ่งแวดลอม 
      3. เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุงแกไขปญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบตอโลกอยางยั่งยืน 
เนน สงผลดีตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนเปาหมายสูงสุด โดยเฉพาะความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 
  

ท้ังนี้ BCG Economy Model  มีความสำคัญเปนวาระแหงชาติ  
เพราะมีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อยางนอย 5 เปาหมาย ไดแก การผลิต

และบริโภคที่ยั่งยืน , การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ , การอนุรักษความหลากหลาย , ความรวมมือ
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน , การลดความเหลื่อมล้ำ  

และยังสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy,SEP) ซ่ึง
เปนหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

 
 
 

   

https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-bioeconomy/
https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-circular-economy/
https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7-green-economy/


วิสัยทัศนและแผนงานขับเคล่ือน BCG 
วิสัยทัศน BCG : เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายไดดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและ

ฟนฟูทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนาธรรม ใหมี คุณภาพที่ดี ดวยการใชความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน การพัฒนาดวยโมเดลเศรษฐกิจไทย (2564-2569) : ประกอบดวย 4 
ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 

1. สรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง 
3. ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต เศรษฐกิจ BCG ใหแกรงแขงขันได (ทำนอยไดมาก) 
4. สรางความสามารถตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

“การขับเคล่ือน BCG Model ภาคการเกษตร” 
สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรดวย BCG Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี

เปาหมายเพ่ือ “ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู 3 สูง คือ  

1. ประสิทธิภาพสูง ดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปญญา  

2. มาตรฐานสูง มุงยกระดับผลผลิตเกษตรสูมาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งดานคุณภาพ โภชนาการ ความ

ปลอดภัย และระบบการผลิตท่ียั่งยืน 

 

3. รายไดสูง เพ่ือเปาหมายใหการทําการเกษตรเปนอาชีพท่ีสรางรายไดสูงดวยการผลิตสินคาเกษตรท่ีเนน

ความเปนพรีเม่ียม มีความหลากหลาย และกําหนดราคาขายไดตามคุณภาพของผลผลิตเกษตร 

การขับเคล่ือนภาคเกษตรดวย BCG Value Chain ภาคการเกษตร ภายใตตลาดนำการผลิต 
ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตร 3 สูง  ไดแก  “ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง รายไดสูง”  

1.อนุรักษและใชทรัพยากรทางเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางสมดุลและยั่งยืน  
- ยกระดับสการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคูสิ่งแวดลอม  
- สรางระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเนนการใชประโยชนและแปลงของเสียภาคเกษตร 
- รณรงค สรางการรับรู การตะหนักและการมีสวนรวมทุกภาคสวนในนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดาน

การบริโภคและผลิตอยางยั่งยืน  
- การผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน 
2. สงเสริมเกษตรสมัยใหม และ การผลิตสินคามูลคาสูง 

  - นำวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ นวัตกรรมมายกระดับสการเกษตรดั้งเดิม สูเกษตรสมัยใหม  
- สงเสริมการผลิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย  
- บูรณาการความรวมมือกับสภาคี เครือขายที่เกี ่ยวของทั ้งหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน 

ผูประกอบการ และสถาบสันการศึกษา ในการน าผลผลิต ทางการเกษตรมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ มูลคาเพ่ิมสูง 
3.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  
- เพ่ิมขีดความสามารถใหแกเกษตรกร (Smart Farmer)  
- เพ่ิมขีดความสามารถใหแกบสุคลากร ภาครัฐ (Smart Officer) 
 



 
4.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก  
- สนับสนุนการลงทุนเพ่ือใหเกิดเศรษฐกิจ สีเขียว 
- การออกมาตรการและสรางแรงจูงใจ  
- พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรการเกษตรใหเหมาะสม และสอดคลองกับ

สถานการณ 
- สงเสริมและพัฒนางานวิจัยดานการเกษตร  
- สงเสริมการตลาดเชิงรุก 
 
การขับเคล่ือน BCG ดวยงานพัฒนาท่ีดิน :  เปาหมายคือ อนุรักษฟนฟู และใชทรัพยากรการเกษตร

อยางสมดุล และยั่งยืน  มียุทธศาสตรและแผนงานขับเคลื่อนดังนี้ 
1. สรางความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรและความ หลากหลายทางชีวภาพ  

- การอนุรักษฟนฟู  
 - การบริหารจัดการทรัพยากรดิน และใชท่ีดินใหเกิดความสมดุลย มีมูลคาสูงและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
2. พัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ ฐานรากใหเขมแข็ง 

- เกษตรสมัยใหม (Precision Agriculture)  
- เกษตรมีมูลคาสูง (High Value Agriculture 

 3.  พัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ ฐานรากใหเขมแข็ง  
-การจัดการดินอัจฉริยะระดับตำบลแบบมีสวนรวม/โครงสรางพ้ืนฐาน 

 -โครงสรางพ้ืนฐาน 
4. สรางความสามารถตอการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก  

         - Climate Change / Carbon Credit  
     - สรางสมดุลการใชที่ดินบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเกิด
การหมุนเวียน 
 

กรมพัฒนที่ดินขับเคลื ่อน BCG  : ใชฐานขอมูลทรัพยากรดินและที ่ดิน ,การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมหมุนเวียน , การบริหารจัดการใชท่ีดินใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนและมีมูลคาสูง (High Value Added)  

- ประยุกตAgri-Map เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ผลิต Smart farming  
- การจัดการดินอัจฉริยะระดับตำบลแบบมีสวนรวม 
- การตรวจสอบคุณภาพดินดวยระบบ E-service 
- สรางสมดุลการใชท่ีดินบนความหลากหลายทาง ชีวภาพระดับชุมชน  
- ตนแบบการจัดการดินเพ่ือความสมดุลและยั่งยืน 
- สรางสมดุลการใชท่ีดินบนความหลากหลายทาง ชีวภาพระดับชุมชน  
- ตนแบบการจัดการดินเพ่ือความสมดุลและยั่งยืน 
- บริหารจัดการการใชท่ีดินเพ่ือการผลิตมัน สำปะหลังและออยแบบครบวงจร 
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