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ประเทศไทย



3WWF - TH | 2019 ANNUAL REPORT   |

WWF หรอืองค์การกองทุนสัตว์ป่า
โลกสากล ด�าเนินงานด้านการอนรุกัษ์ใน
กว่า 160 ประเทศท่ัวโลก ด้วยมุง่หมายใน
การปกป้องธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้
อยู่คู่กับสังคมมนษุย์อย่างสมดุล และเกิด
สันติสขุ 

WWF เริม่ต้นจัดต้ังองค์กรในประเทศ 
ไทย เมือ่เดือนมกราคม พ.ศ. 2538 ในฐานะ
ส�านักงานโครงการวิจัย ก่อนเริม่พัฒนา
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อีกหลายโครงการ จนยกสถานะขึ้นเป็น
ส�านักงานโครงการอย่างเป็นทางการ 
ในปี พ.ศ. 2542 โดยรวมกับส�านักงานใน
กลุ่มประเทศอินโดจีน (กัมพูชา ลาว และ
เวียดนาม) ภายใต้ชื่อ WWF Greater 
Mekong เมื่อปี พ.ศ. 2548 WWF เป็น
องค์กรอนรุกัษ์ท่ีท�างานบนหลักพืน้ฐานทาง
วิทยาศาสตรผ์่านงานวิจัยและการส�ารวจ
พืน้ท่ี ท้ังน้ี ประเทศไทยถือเปน็ชยัภมูสิ�าคัญ
ของการอนรุกัษ์ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต้ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีซึ่งยังคงความ
หลากหลายทางชวีภาพ มทีรพัยากรท่ีอดุม
สมบูรณ์ แต่ก�าลังเผชิญกับความท้าทาย
รอบด้าน วัตถปุระสงค์การท�างานอนรุกัษ์
ในประเทศไทย จึงมุ่งเน้นการปกป้อง
สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ซึ่งเป็นไปตามแผนยทุธศาสตรท่ี์มี
การจัดท�าทกุ 5 ปี 

นอกจากน้ัน WWF ประเทศไทย ยงัได้
ขยายขอบเขตความรว่มมอืและการท�างาน
ครอบคลุมสู่ระดับภูมิภาค โดยให้ความ
ส�าคัญต่อ 4 เขตนิเวศภมูภิาค อันประกอบ
ด้วย เขตนิเวศภมูภิาคเทือกเขาตะนาวศร-ี
ถนนธงชยั ป่าดิบแล้งในลุ่มน�าโขงตอนล่าง 
ลุ่มน�าโขง และทะเลอันดามัน ครอบคลุม
ประเด็นการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ท่ีอยู่ใน
สถานภาพเส่ียงต่อการสญูพันธุ ์(Critical 
species) การอนรุกัษ์ระบบนิเวศท่ีส�าคัญ
และมีความเปราะบาง (Critical places) 
การลดผลกระทบจากกิจกรรมของมนษุยท่ี์
ส่งผลต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (Eco-
logical Footprint)

การท�างานอนุรกัษ์เป็นภาพใหญ่ท่ี
ต้องอาศัยระยะเวลา จึงจะสามารถสรา้ง
ผลส�าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน 
ความท้าทายในการท�างาน คือการเฝ้า
รอ พรอ้มกันกับการประสานความรว่มมอื 
เพื่อให้เกิดเครอืข่ายคนท�างานอนุรกัษ์ท่ี
เข้มแข็ง เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันใน
การสรา้งสมดุลให้กับธรรมชาติ ภายใต้
ค�าขวัญของ WWF 

“Together Possible”
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สารจากประธาน
เจ้าหนา้ท่ีบรหิาร

เพราะโลกนีคื้อบ้าน
เพียงแหง่เดียวของเรา

“
”

ค�ากล่าวน้ีดจูะไมใ่ชเ่รือ่งไกลตัวอีกต่อไป เมือ่งานวิจัย 
WWF ระบวุ่ามนษุยเ์ราใชท้รพัยากรท่ีโลกผลิตขึ้นด้วยระยะ
เวลา 1 ปีให้หมดไปภายใน 8 เดือน และหากเรายังคงเดิน
หน้าบรโิภคทรพัยากรในอัตราเรง่เชน่ปจัจบุนั น่ันเท่ากับว่า
เราได้หยิบยืมโลกอนาคตของลกูหลานมาใชใ้นยุคของเรา
จนหมดส้ิน 

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก หรอื WWF มีพันธกิจใน
การปกปอ้งดแูลธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พรอ้มไปกับการ
ขบัเคล่ือนใหก้ารอนรุกัษ์เปน็ส่วนหน่ึงของวิถีชวิีต อันจะน�า
ไปสู่ใชส้อยทรพัยากรธรรมชาติควบคู่กับการดแูลรกัษา เพือ่
ให้เกิดความยัง่ยนื

ในปี พ.ศ. 2562 WWF ประเทศไทย ยังคงเดินหน้า
ท�างานอนรุกัษ์ในหลายพืน้ท่ี ประกอบด้วยพืน้ท่ีปา่ในเขต
อุทยานแห่งชาติ การอนุรกัษ์สัตว์ป่าท่ีตกอยู่ในสภาวะ
อันตรายใกล้สญูพนัธุ ์การยติุการค้าสัตว์ป่าผดิกฎหมาย โดย
การสนับสนนุเจ้าหน้าท่ีภาครฐัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การบรูณาการท�างานรว่มกัน นอกจากน้ัน ทีมงานยงัท�างาน
วิจัย ดูแลอนุรกัษ์ รวมถึงพัฒนาพื้นท่ีแหล่งทรพัยากร 
น�าจืดในพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรเิวณบงึหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร โดยท�างานรว่มกับหน่วยงานในจังหวัดและ
ชมุชนอยา่งต่อเน่ือง 

ในขณะเดียวกัน การท�างานรณรงค์ด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
ก�าลังเป็นประเด็นส�าคัญระดับโลกได้แก่ การแกไ้ขปัญหา
ขยะพลาสติก นับเป็นอีกหน่ึงงานท่ีมีความก้าวหน้าอย่าง
มากในปีท่ีผ่านมา โดยได้รบัการสนับสนนุจากท้ังภาครฐั 
ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ถือเป็นสัญญาณบวกท่ี
ท�าให้เห็นว่า งานอนรุกัษ์ก�าลังขยับเข้าใกล้ชีวิตประจ�าวัน
ของทกุคนมากขึ้น

WWF ประเทศไทย ขอแสดงความขอบคณุไปยงั กรม
อทุยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื ท่ีไดใ้หโ้อกาสเรารว่ม
เป็นส่วนหน่ึงของการท�างานในพืน้ท่ีอนรุกัษ์ รวมท้ังขอบคณุ
เจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ี ชมุชน สาธารณชน เครอืขา่ยองค์กรเอกชน 
และสื่อมวลชนที่รว่มขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง  
ท�าให้หลายโครงการเดินหน้าไปอยา่งราบรืน่ 

ท้ายท่ีสุดน้ี ดิฉันในนามของผู้บริหาร WWF 
ประเทศไทย ขอขอบคณุเจ้าหน้าท่ีขององค์กรทกุท่านท่ีได้
เสียสละ และต้ังใจท�างาน พลังของทุกภาคส่วนท่ีรว่มกัน
ผลักดันงานอนรุกัษ์ให้เกิดผลสัมฤทธิจ์ะช่วยต่อลมหายใจ
ให้กับโลกใบน้ี และช่วยให้ประเทศไทยท่ีได้ชื่อว่าเป็นหน่ึง
ในพื้นท่ีท่ีมีสภาพความหลากหลายทางชีวภาพสูงท่ีสุดใน
ภมูภิาค เป็นพืน้ท่ีอนรุกัษ์ท่ีส�าคัญของโลกต่อไป

พิมพ์ภาวดี พหลโยธนิ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร WWF-ประเทศไทย
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โครงการ
และพ้ืนท่ีการท�างาน

WWF ประเทศไทย มกีารท�างานในระดับพืน้ท่ี ได้แก่

โครงการการจัดการสวนยางอยา่งยัง่ยนื6

1
2

3
4

5

โครงการฟื้ นฟูประชากรเสือโครง่
ผืนป่าตะวันตก บรเิวณอทุยานแห่งชาติ
แมว่งก์ และอทุยานแห่งชาติคลองลาน

โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน�า
อ�าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรอียธุยา

จังหวัดสงขลา ระยอง และบึงกาฬ

โครงการอนรุกัษ์สัตว์ป่ากุยบุร ี
อทุยานแห่งชาติกยุบุรี
จังหวัดประจวบคีรขีนัธ์

โครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผดิกฎหมาย
กรุงเทพฯ / พืน้ท่ีรอยต่อพรมแดน ไทย พมา่ ลาว บรเิวณภาคเหนือของประเทศไทย

โครงการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรน�าจืด
• พื้นท่ีชุ่มน�าหนองหาร แม่น�าสงครามตอนล่าง 

จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร
• 12 หมูบ่้านใน 3 อ�าเภอจังหวัดมกุดาหาร และ 

12 หมูบ่้านในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

3

1

7

5

2

6

8

9

12

11
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โครงการเสรมิสรา้งสังคมคารบ์อนต�า
ผา่นการบรโิภคและผลิตท่ียัง่ยนื

โครงการติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพป่า

โครงการเมอืงปลอดมลภาวะจากพลาสติก

โครงการเมอืงนา่อยูสู่่โลกยัง่ยนื

โครงการการเงินยัง่ยนื

โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพชุมชนเพ่ืองานอนรุกัษ์

ความรว่มมอืกับภาคธรุกิจ

โครงการ Eco-Schools
โครงการระดมทนุ
ภาคประชาชน

7
8

9
10

11
12

15
13 14

จังหวัดเชยีงใหมแ่ละจังหวัดน่าน

เทือกเขาถนนธงชยัและเทือกเขาตะนาวศรี

เทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาล
นครสงขลา เทศบาลเมอืงป่าตอง และเทศบาลเมอืงหัวหิน 

• เทศบาลนครขอนแก่น   
• เทศบาลนครนครสวรรค์
• เทศบาลนครนนทบุร ี 
• เทศบาลนครหาดใหญ ่ 
• เทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
• เทศบาลเมอืงยโสธร 
• เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด   
• เทศบาลเมอืงหัวหิน  
• เทศบาลเมอืงป่าตอง ภเูก็ต
• เทศบาลต�าบลหาดเส้ียว สโุขทัย

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย

เทือกเขาตะนาวศร-ีถนนธงชยั และพืน้ท่ีลุ่มน�าสงคราม

4

12

ด�าเนินงานใน 29 โรงเรยีนในทกุภมูภิาคของประเทศ



8

1

32

ผลงานเด่น
ปี พ.ศ. 2562

โครงการฟื้ นฟูประชากรเสือโครง่

โครงการเสรมิสรา้งสังคมคารบ์อนต�า
ผา่นการบรโิภคและผลิตท่ียัง่ยนื 

โครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผดิกฎหมาย 

โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน�า 

โครงการอนรุกัษ์สัตว์ป่ากุยบุรี

โครงการการจัดการสวนยางอยา่งยัง่ยนื

โครงการบรหิารจัดการทรพัยากรน�าจืด

ขา่วดีของคนไทยเมือ่กล้องดักถ่าย
เผยภาพเสือโครง่แมว่งก์ ล่ากระทิงเป็นอาหาร

เครอืขา่ยการท�างาน จากแปลงเกษตรอินทรยีส์ู่ 
มอืผู้บรโิภค เกิดขึ้นจากความรว่มมอืกันของสถาบัน 

การเงนิ ธุรกิจค้าปลีก หน่วยงานราชการ เพือ่ฟ้ืนฟพูืน้ท่ี 
ป่าต้นแบบ ยกระดับคณุภาพชวิีตของเกษตรกร 

รว่มมอืกับส่วนราชการเมยีนมาร ์และ สปป.ลาวขยายผล
การท�างานเชงิกฎหมายป้องปรามในพืน้ท่ีสามเหล่ียมทองค�า

คลองขนมจีนเป็นพืน้ท่ีอนรุกัษ์ต้นแบบ จากความรว่มมอื
ของเยาวชนทตูสายน�า และประชาชนในพืน้ท่ี

Smart Early Warning System ปูพรมติดต้ังระบบ
รอบป่ากยุบุรเีพือ่เฝ้าระวังชา้งป่าออกนอกพืน้ท่ี และพบ

รอยตีนเสือโครง่เป็นครัง้แรกในรอบ 7 ปี

ชาวสวนยางเรยีนรูร้ะบบการบรหิารจัดการ 
และก้าวเขา้สู่การท�างานแบบรวมกลุ่มและ
พฒันารูปแบบการท�าสวนตามกลไกสากล

แผนการจัดการทรพัยากรธรรมชาติของ
กว่า 20 หมูบ่้านในพืน้ท่ีหนองหารแล้วเสรจ็ 
พรอ้มความรว่มมอืจากชมุชนในงานอนรุกัษ์ 

4 5

6 7
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โครงการเมอืงปลอดมลภาวะจากพลาสติก 

โครงการเมอืงนา่อยูสู่่โลกยัง่ยนื

โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพชุมชน
เพ่ืองานอนรุกัษ์

โครงการระดมทนุภาคประชาชน

โครงการการเงินยัง่ยนื

โครงการ Eco-Schools

ความรว่มมอืกับภาคธรุกิจ

โครงการติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพป่า
5 เมอืงใหญร่ว่มเป็นภาคีปกป้องเมอืงจากมลภาวะ

พลาสติก จังหวัดภเูก็ตรว่มจัดท�าและด�าเนินนโยบาย
ก�าจัดขยะพลาสติกอยา่งเป็นรูปธรรม

8 เทศบาล เขา้รว่มแขง่ขนั One Planet City Challenge 
เสนอแผนการจัดการเมอืงปลอดมลภาวะสู่เวทีโลก

ชมุชนในพืน้ท่ีของโครงการ มส่ีวนรว่ม เรยีนรู ้และตระหนัก
ถึงความความส�าคัญของการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

ในพืน้ท่ีชุม่น�า และการปกป้องป่าไมเ้พิม่มากยิง่ขึ้น

เพิม่ความหลากหลายของกิจกรรมการระดมทนุ 
โดยเฉพาะชอ่งทางออนไลน์ เพือ่เขา้ถึงคนรุน่ใหม ่

และสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์รกัษ์โลกเพือ่เป็นทางเลือก
ในการสนับสนนุงานอนรุกัษ์

แนวทางการด�าเนินกิจการธนาคารเพือ่ความยัง่ยนืใน
ด้านการให้สินเชือ่อยา่งมคีวามรบัผิดชอบ ได้รบัการตอบ

รบัจากภาคการเงนิการธนาคารของไทย

ขยายเครอืขา่ยเพิม่อีก 9 โรงเรยีนในปีน้ี 
และ 4 โรงเรยีนได้รบั Green Flag Award

WWF ประเทศไทย รว่มกับภาคธุรกิจ
ในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการบรโิภคและการผลิต

รวมไปถึงผลักดันงานอนรุกัษ์เพือ่โลกและอนาคตท่ีดีกว่า

ปูพรมส�ารวจพืน้ท่ีโดยใชน้วัตกรรมอากาศยาน
ไรค้นขบั และเดินหน้าติดตามความเคล่ือนไหว

จากผู้มส่ีวนเก่ียวขอ้งในการอนรุกัษ์พืน้ท่ีป่า

9
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โครงการฟื้ นฟู
ประชากรเสือโครง่1

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และ WWF ประเทศไทยรว่มกันด�าเนินการ 
“โครงการฟื้ นฟูประชากรเสือโครง่” ในพ้ืนท่ี
อุทยานแหง่ชาติแม่วงก์ และอุทยานแหง่ชาติคลองลาน 
โดยมีเป้าหมายเพ่ืออนุรกัษ์และฟื้ นฟูประชากรเสือโครง่และ
สัตว์ป่าท่ีเป็นเหย่ือภายใต้ข้อมูลวิชาการท่ีถูกต้องและเพียงพอ

การประมาณการณ์

ท่ัวโลก

ตัว
4,000

ประเทศไทย

ตัว
200

ประชากรเสือโครง่
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เสือโครง่ (Panthera tigris) สัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ท่ี
อยูช่ัน้บนสดุของปริามดิห่วงโซอ่าหาร สถานภาพปัจจบัุน
ประชากรถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องและเสี่ยงต่อการ 
สญูพนัธุ ์จากการประเมนิประชากรเสือโครง่ท่ัวโลกคาดว่า 
ปัจจุบันคงเหลือเพียง 4,000 ตัว และไม่เกิน 200 ตัว
ในประเทศไทย โดยกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ พบในป่า 
มรดกโลกหว้ยขาแขง้-ทุง่ใหญน่เรศวร ซึ่งเปน็ผนืปา่ตะวันตก
ท่ีเชือ่มต่อกับอทุยานแหง่ชาติแมว่งก์และอทุยานแหง่ชาติ
คลองลาน จากหลักฐานทางวิชาการและผลงานวิจัยชี้ให้
เห็นว่าพืน้ท่ีท้ังสองแห่งน้ีเปน็แหล่งท่ีอยูอ่าศัยของเสือโครง่
รวมถึงสัตว์ท่ีเปน็เหยือ่ จึงถือว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีมคีวามส�าคัญต่อ
การกระจายและเพิม่ประชากรของเสือโครง่ในอนาคต 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ  
WWF ประเทศไทยรว่มกันด�าเนินการ “โครงการฟ้ืนฟู
ประชากรเสือโครง่” ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และ
อุทยานแห่งชาติคลองลาน โดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรกัษ์
และฟ้ืนฟปูระชากรเสือโครง่และสัตว์ปา่ท่ีเปน็เหยือ่ภายใต้ 
ข้อมูลวิชาการท่ีถูกต้องและเพียงพอ และการจัดระบบ
ป้องกันการกระท�าผิดกฎหมายอยา่งมปีระสิทธภิาพ รวมถึง 

ภาพรวมโครงการ

LEVEL ON THE FOOD CHAIN
TROPHIC LEVEL

การส่งเสรมิและสนับสนุนการมีส่วนรว่มของชุมชนใน
การจัดการพื้นท่ีอนุรกัษ์ ท้ังน้ีเป้าหมายของโครงการ ฯ 
ยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการอนุรกัษ์เสือแห่งชาติ ท่ี
ต้องการเพิม่ประชากรของเสือโครง่ใหไ้ด้รอ้ยละ 50 ภายใน
ปี พ.ศ. 2565
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การเสรมิศักยภาพของพ้ืนท่ี
สรา้งโป่งเทียม เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้สัตว์กีบ ซึ่งเป็นอาหารของเสือโครง่ ในพื้นท่ี
อทุยานแห่งชาติแมว่งก์ ชว่งไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2562 และจากการติดตามด้วย
กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมติั พบว่ามเีก้ง กวาง กระทิง และชา้ง มาใชป้ระโยชน์จากแปลง
หญา้และโป่งเทียม

จัดต้ังอาคารศูนยล์าดตระเวนเชงิคณุภาพ อุทยานแหง่ชาติแมว่งก์ 
เพือ่เป็นศนูยป์ฏิบัติการด้านการลาดตระเวนเชงิคณุภาพ เชน่ การประชมุ วางแผน และ
จัดท�าฐานขอ้มลูการลาดตระเวนเชงิคณุภาพของอทุยานแหง่ชาติแมว่งก์

บรรจุวิชาลาดตระเวนในหลักสูตรวนศาสตร ์
คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์อนมุัติบรรจุรายวิชา “การลาดตระเวน
เชงิคณุภาพส�าหรบัการจัดการพืน้ท่ีคุ้มครอง “Smart Patrol and Protected Areas 
Management” จ�านวน 3 หน่วยกิตไวใ้นหลักสตูรอย่างเป็นทางการ โดยก่อนหน้าน้ี 
WWF ประเทศไทย สมาคมอนรุกัษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย กรมอทุยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื และคณะวนศาสตร ์ได้รว่มจัดโครงการฝึกอบรมการลาดตระเวน
เชิงคณุภาพส�าหรบัการจัดการพื้นท่ีคุ้มครอง ให้กับนิสิตท่ีมีความสนใจ งานการลาด
ตระเวนเชิงคุณภาพ และได้รว่มอบรมนิสิตกลุ่มน�ารอ่งมาแล้วท้ังส้ิน รวม 5 รุน่ นับ
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา

สนบัสนนุเจ้าหนา้ท่ีพิทักษ์ป่า รว่มงาน World Ranger Congress 
WWF ประเทศไทย สนับสนนุเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 2 นาย ได้แก่ นางสาวสรอ้ยเพชร  
มุสิกะชาติ เจ้าหน้าท่ีอทุยานแห่งชาติแม่วงก์ และ นายพงศธร ธรีศรศีภุร เจ้าหน้าท่ี
อุทยานแห่งชาติคลองลาน เพื่อเข้ารว่มงานการประชุมนานาชาติ World Ranger  
Congress ครัง้ท่ี 9 จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 12-16 พฤศจิกายน 2562 ณ อทุยานแห่งชาติ
ชติวัน ประเทศเนปาล ซึ่งเปน็เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ท�างานด้านการป้องกันและ
ดแูลทรพัยากรธรรมชาติ รวมถึงสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่างประเทศ

การด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2562 

Smart Patrol เป็นระบบ
งานป้องกันท่ีได้มาตรฐาน
และใช้อย่างแพร่หลายใน
พื้นท่ีอนุรักษ์ท่ัวโลก รวม
ท้ังประเทศไทย ซึ่ งดูแล 
รบัผิดชอบโดยกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช สืบเน่ืองจากนิสิตคณะ
วนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเ์ป็นเป้าหมาย
หลักท่ีจะเขา้มาท�างานกับทาง
กรมอทุยานฯ กรมป่าไม ้และ
กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ งในการดูแลและรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม จึงเป็นโอกาส
อันดีท่ีทางนิสิตท่ีเป็นคนรุน่
ใหม่สามารถเรยีนรู ้ เข้าใจ 
และสรา้งประสบการณ์ท่ีดี
เก่ียวกับระบบลาดตระเวน
เชิงคุณภาพน้ีร่วมกับทาง 
เจ้าหน้าท่ีพทัิกษ์ป่า 
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ความส�าเรจ็ในปี พ.ศ. 2562

จากการติดตามประชากรเสือโครง่เพศเมยี 
โดยใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติในอุทยาน
แห่งชาติแมว่งก์และอทุยานแห่งชาติคลองลาน 
พบลูกเสือโครง่จ�านวน 3 ตัว จากแม่เสือโครง่
จ�านวน 2 ตัว 
• เพศเมยี 1 ตัว และเพศผู้ 1 ตัว จากแมเ่สือ

โครง่ MKF5 โดยถือเป็นครอกท่ี 3 MKF5 
เคยให้ลูกมาแล้วในปี พ.ศ. 2557 และปี 
พ.ศ. 2559 ตามล�าดับ

• ลกูเสือโครง่ไมท่ราบเพศ จ�านวน 1 ตัว จาก
แม่เสือโครง่ MKF8 ซึ่งพบในพื้นท่ีต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2561

 ทีมนักวิจัย WWF และเจ้าหน้าท่ีอทุยาน
แห่งชาติแมว่งก์ได้บนัทึกภาพน่ิงและภาพวิดีโอ
เสือโครง่ MKM8 ขณะก�าลังกินกระทิงได้จาก
กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ ในเดือนธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดย 
เสือโครง่ท่ีปรากฏเป็นเสือเพศผู้ท่ีเกิดในเขต
รกัษาพนัธุสั์ตว์ปา่หว้ยขาแขง้ (ขอ้มลูจากสถานี
วิจัยสัตว์ป่าเขานางร�า) และเดินทางมาต้ังถ่ินฐาน
เปน็เสือประจ�าถ่ินในอทุยานแหง่ชาติแมว่งก์ต้ังแต่
ป ีพ.ศ. 2555 สะท้อนถึงความส�าเรจ็ของการ
อนรุกัษ์และป้องกันพื้นท่ีป่าให้มีความสมบูรณ์
และปลอดภัย เหมาะส�าหรบัการอยู่อาศัยของ
เสือโครง่ นอกจากน้ัน ความเชื่อมต่อกันของ 
ผืนป่า ยังเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการอนรุกัษ์สัตว์
ผู้ล่าขนาดใหญ่ให้สามารถเคล่ือนย้ายหรอืเดิน
ทางไปมาไดโ้ดยปลอดภัย

1 2
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โครงการอนรุกัษ์
สัตว์ป่ากุยบุรี2

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับ
เกษตรกรท่ีอยู่อาศัยท�ากินบรเิวณพื้นท่ีโดยรอบ
แนวปา่ด�าเนินมาอยา่งยาวนาน WWF ประเทศไทย 
รว่มกับกรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื  
และเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุร ี จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ ์ด�าเนินโครงการอนรุกัษ์สัตว์ป่า
กุยบุร ี เพื่อปกป้องผืนป่า เพิ่มประสิทธิภาพใน

ภาพรวมโครงการ

การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ วิจัยและติดตาม
สถานภาพของสัตว์ป่ารวมถึงการปรบัปรุงแหล่ง
อาหารของสัตว์ปา่ ตลอดจนหาแนวทางแกไ้ขความ
ขดัแยง้ระหว่างชา้งปา่และเกษตรกร โดยเน้นการ
สรา้งความรว่มมอืกับหน่วยงานและชมุชน อันเปน็
แนวทางท่ีสอดคล้องตามวัตถปุระสงค์การท�างาน
ของกรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื
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ระบบเตือนภัยล่วงหนา้ เฝ้าระวัง “ชา้งป่า” 
WWF ประเทศไทย ท�างานอนรุกัษ์ โดยมุ่งเน้นการ   
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ด้วย 
หลักวิชาการและงานวิจัยทางวิทยาศาสตรเ์ป็นตัวต้ัง 
และแบ่งการท�างานเป็น 2 ระดับ ได้แก่

การท�างานเชงิรุก สรา้งความอดุมสมบรูณ์ในพืน้ท่ีปา่ 
อาทิ การปรบัปรุงแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ท้ังการ
ปรบัปรุงแปลงหญ้า การท�าโป่งเทียม และการดูแล
แหล่งน�าให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันช้าง
ป่าออกมารบกวนพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

การท�างานเชิงรบั WWF ประเทศไทยรว่มมอืกับภาค
เอกชน ออกแบบโครงการท่ีจะสนับสนุน และสรา้ง
เสรมิประสิทธภิาพในการท�างานให้กับเจ้าหน้าท่ีเฝ้า
ระวังชา้งป่าของอทุยานแห่งชาติกยุบุรี

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 WWF ประเทศไทย และ ทรู 
คอรป์อเรชั่น ได้รว่มกับกรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพนัธุพ์ชื รเิริม่ “โครงการเฝ้าระวังชา้งป่าด้วยระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า” (Kuiburi SMART Early Warning 
System) และด�าเนินการแล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2562 
โดยการติดต้ังกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมติับรเิวณด่าน
หลักของช้างป่า ภาพจะถกูส่งผ่านสัญญานโทรศัพท์
เคล่ือนท่ีไปยงัเจ้าหน้าท่ี เพือ่ส่งทีมเฝา้ระวังไปผลักดัน
ก่อนท่ีชา้งจะออกจากพืน้ท่ีป่า

ผลจากการติดต้ังกล้องจ�านวนรวม 25 จุด ใน
พื้นท่ีตอนกลางของอุทยานแห่งชาติกุยบุร ี ได้แก่ 
หมู่บ้านย่านซื่อ และหมู่บ้านรวมไทย พบว่ามีช้างป่า
ท�าลายพชืผลทางการเกษตรลดลงเมือ่เปรยีบเทียบกับ

ปีก่อนหน้า โดยสถิติในปี พ.ศ. 2561 มชีา้งปา่ออกนอก
พื้นท่ีป่า 958 ครัง้ ท�าลายพืชผลทางการเกษตร 235 
ครัง้ (รอ้ยละ 24.53) ส่วนในปี พ.ศ. 2562 มีช้างป่า
ออกนอกพืน้ท่ี 985 ครัง้ ท�าลายพชืผลทางการเกษตร
เพยีง 44 ครัง้เท่าน้ัน (รอ้ยละ 4.47)

การกลับมาของ “เสือโครง่” 
ภารกิจด้านการติดตามสถานภาพสัตว์ป่า ในปี  
พ.ศ. 2562 มีการพบรอ่งรอยเสือโครง่บรเิวณผืนป่า
กยุบุรอีีกครัง้ จากครัง้หลังสดุท่ีมีการพบเสือโครง่คือ
ในปี พ.ศ. 2555 เหตกุารณ์น้ีเป็นบทพสิจูน์ความส�าเรจ็
ของการท�างานตลอดระยะเวลา 7 ปี แม้วันน้ีส่ิงท่ี 
เสือโครง่ท้ิงไว้เพือ่ยนืยนัตัวตนยงัเปน็เพยีงรอยเท้า แต่
ในวันขา้งหน้า เราหวังว่าเสือโครง่จะกลับมาอาศัยใน 
ผืนป่ากยุบุรแีห่งน้ีอีกครัง้อยา่งยัง่ยนื

ความส�าเรจ็ในปี พ.ศ. 2562
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ชา้งป่า
ออกนอกพ้ืนท่ีป่า
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ผลจากการติดต้ังกล้องจ�านวนรวม 25 จุด 
ในพ้ืนท่ีตอนกลางของอุทยานแหง่ชาติกุยบุร ี
ได้แก่ หมู่บ้านย่านซือ่ และหมู่บ้านรวมไทย 
พบว่ามชีา้งป่าท�าลายพืชผลทางการเกษตร
ลดลงเมือ่เปรยีบเทียบกับปีก่อนหนา้
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โครงการต่อต้าน
การค้าสัตว์ป่าผดิกฎหมาย3

โครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย 
เปน็หน่ึงในภารกิจหลักของงานอนรุกัษ์สัตว์ปา่ของ
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยเป็นพื้นท่ีอ่อนไหวท่ีม ี
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอันอดุมสมบูรณ์ 
เปน็ล�าดับต้น  ๆ  ของภมูภิาค คูข่นานไปกับสัตว์ปา่หลาก 
สายพันธุท่ี์เติมเต็มให้พื้นท่ีป่ามีความหลากหลาย
ทางชวีภาพ

ทว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมา 
สัตว์ป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องเผชิญกับ
ภัยคุกคามจากการไล่ล่าเพื่อการบรโิภค การค้า
สัตว์ป่าผิดกฎหมาย และการน�าชิ้นส่วนสัตว์ป่า
ไปขาย ท้ังในและระหว่างประเทศเพื่อตอบสนอง

ภาพรวมโครงการ

ความเชือ่เชงิไสยศาสตร ์และความเชือ่ในเรือ่งของ
การน�าไปใชเ้ปน็ยารกัษาโรคซึ่งพสิจูน์ไมไ่ด้จรงิใน
ทางวิทยาศาสตร ์และทางการแพทย์ในปัจจุบัน 
โครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายจึง
ท�าหน้าท่ีสรา้งความตระหนักรูใ้นกลุ่มผู้บรโิภค
ท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังเสรมิศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีภาครฐัผู้บังคับใช้กฎหมาย เพือ่ใหก้าร
ท�างานสอดประสานไปสูเ่ป้าหมายในการปิดตลาด
ค้าสัตว์ป่าผิดกกฎหมาย โดยมุ่งลดทอนความ
ต้องการบรโิภคผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากสัตว์ป่า ซึ่งรวม
ถึงผลิตภัณฑ์งาชา้งจากชา้งปา่แอฟรกิา
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2 ปีท่ีแล้ว ภายหลังจากท่ีประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนจีนประกาศปิดตลาดการค้างาช้าง 
ในประเทศ ส่งผลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีท�าจากงาช้างจากกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีน ซึ่งถือเป็นผู้
บรโิภคกลุ่มใหญ่ท่ีสุด จากรายงานการส�ารวจโดยบรษัิทวิจัยระดับโลก GlobeScan พบว่ากลุ่มผู้บรโิภคท่ีเป็น
นักท่องเท่ียวชาวจีนยงัคงมองประเทศไทยว่าเป็นจดุหมายส�าหรบัการซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีท�าจากงาชา้ง เน่ืองจาก
ไทยยงัมจีดุอ่อนในการสกัดการน�าเขา้งาชา้งผดิกฎหมายจากแอฟรกิามาแปรรูปเพือ่จ�าหน่าย และจากขอ้มลูของ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยพบว่า ในแต่ละปี มนัีกท่องเท่ียวจีนเดินทางเขา้ประเทศไทยมากกว่า 10 ล้านคน 

WWF ประเทศไทย มกีารด�าเนินงานท่ีส�าคัญ 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย

แนวทางการด�าเนนิงาน

การลดความต้องการงาชา้งและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
โดยเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีน ในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางส่ือโซเชียลและ
ส่ือประชาสัมพันธ์ในช่วงวันหยุดเทศกาลส�าคัญของชาวจีน ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดิน
ทางมายังประเทศไทย โดยมีการจัดโครงการรณรงค์ “เท่ียวไทยไรก้ารซื้อขายงาช้าง
ปี 2562” รว่มกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ในการแจกจ่ายและติด
ต้ังส่ือรณรงค์ประชาสัมพันธท้ั์งในประเทศไทยและเมืองใหญ่ในประเทศสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนจีน นอกจากน้ี ยังมีความรว่มมือกับสมาคมมัคคเุทศก์อาชีพ
แห่งประเทศไทย ในการจัดสัมมนาใหค้วามทางกฎหมายแก่มคัคเุทศก์ ซึ่งถือเปน็ประตู
ส�าคัญท่ีจะใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจแก่นักท่องเท่ียวในเรือ่งการซือ้ขายผลิตภัณฑ์
จากงาชา้ง

การสนบัสนนุเชงินโยบาย
WWF ประเทศไทย ได้เขา้เปน็ภาคีในกลุ่มอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ของวฒุสิภา ซึ่ง
ประกอบด้วยหน่วยงานภาครฐั ภาคธุรกิจ และองค์กรอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ เพือ่
รว่มกันผลักดันนโยบายการปิดตลาดการค้างาชา้งในประเทศไทย

การเสรมิประสิทธิภาพการบังคับใชก้ฎหมาย 
WWF ประเทศไทย ได้รเิริม่ให้มีการจัดต้ังคณะท�างานด้านการต่อต้านการค้าสัตว์
ป่าผิดกฎหมายในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นท่ีสามเหล่ียมทองค�าเชื่อมต่อกับประเทศ 
เมียนมารแ์ละสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 
ต�ารวจ เจ้าหน้าท่ีศุลกากร เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจสัตว์ป่า เจ้าหน้าท่ีปกครอง และ 
เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ถือเปน็การน�ารอ่งการท�างานเครอืขา่ยระดับจังหวัด 
ในการบงัคับใชก้ฎหมายด้านการต่อต้านการค้าสัตว์ปา่ในพืน้ท่ีสามเหล่ียมทองค�า และ
มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ีในประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการจัดฝึกอบรมเสรมิ
ความรูท้ั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่บุคลากร รวมทั้งการแลกเปล่ียนข้อมูลและ
ประสบการณ์ท�างาน อันจะน�าไปสู่การยกระดับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธยิิง่ขึ้น
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โครงการเยาวชน
พิทักษ์สายน�า4

จังหวัดพระนครศรอียธุยาเปน็หน่ึงในจังหวัดท่ี
เต็มไปด้วยแมน่�าล�าคลอง ซึ่งคนในพืน้ท่ีไดใ้ชส้อย
เพือ่การอปุโภคและบรโิภคมาอยา่งยาวนาน แต่
วิถีชีวิตและการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเปล่ียนแปลง
ไปส่งผลต่อคณุภาพน�า และมผีลกระทบต่อเนื่อง
ถึงคุณภาพชีวิตของผู้คน รวมท้ังเกษตรกรท่ีใช้
ประโยชน์จากแหล่งน�า

ภาพรวมโครงการ

WWF ประเทศไทย เริม่ด�าเนินโครงการ
เยาวชนพทัิกษ์สายน�า ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2558 มุง่เน้น
การสรา้งเครอืขา่ยเยาวชนใหเ้ปน็ก�าลังหลักในการ
ขับเคล่ือนงานอนุรกัษ์ เพื่อน�าไปสู่การประสาน
ความรว่มมือกับชุมชน หน่วยงานภาครฐั และ
ภาคเอกชน 

|   โครงการเยาวชนพทัิกษ์สายน�า
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WWF ประเทศไทย รว่มกับ 16 โรงเรยีนในจังหวัด
พระนครศรอียุธยา ส่งเสรมิให้เยาวชนตระหนักถึงความ
ส�าคัญของทรพัยากรน�า รวมท้ังสรา้งให้เกิดเครอืข่ายการ
แลกเปล่ียนเรยีนรู ้และความรว่มมอืในการอนรุกัษ์น�าอยา่ง
ยั่งยืน รวมท้ังก่อต้ังศูนย์การเรยีนรูเ้ยาวชนพิทักษ์สายน�า
ขึ้นเพือ่ให้เป็นแหล่งเรยีนรูเ้ก่ียวกับสถานการณ์น�าและการ
จัดการอย่างยั่งยืนส�าหรบัโรงเรยีนและชุมชนในพื้นท่ี ในปี 
พ.ศ. 2562 โรงเรยีนและชุมชนเป็นกลไกหลักท่ีรว่มกัน
ปรบัปรุงคุณภาพน�าในคลองขนมจีน ซึ่งเป็นสายน�าหลัก
ของชมุชน ความยาว 21 กิโลเมตร โดยการก�าจัดผักตบชวา 
โดยไม่ใช้สารเคมี และการประสานหน่วยงานภาครฐัเพื่อ
แก้ปัญหาเรือ่งการเปิด-ปิดประตนู�า

WWF ประเทศไทย รว่มกับโรงเรยีนสาคลีวิทยา สรา้ง
รูปแบบการอนรุกัษ์คลองขนมจีน ให้เป็นต้นแบบความรว่ม
มือของชุมชนในการฟ้ืนฟูคลองสายหลัก ส่งผลให้คลองท่ี
เคยเต็มไปด้วยผักตบชวาและสารเคมี กลับมามีคุณภาพ
น�าท่ีดีได้อีกครัง้ ท้ังน้ี คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ได้ลงเก็บข้อมูล

ตัวอยา่ง พบว่าปรมิาณส่ิงมชีวิีตขนาดเล็ก เชน่ กุ้งฝอยและ
หอยมปีรมิาณเพิม่ขึ้นถึงสองเท่า

มุ่งเน้นการสรา้งกลไกการจัดการคุณภาพน�าอย่าง
ยั่งยืน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาให้คลองกลับมาเป็นแหล่ง
อาหารท่ีส�าคัญ รวมท้ังชุมชนไดใ้ช้สอยและท�ากิจกรรมให้
เกิดประโยชน์สงูสดุเชน่ในอดีตอีกครัง้

แนวทางการด�าเนนิงาน

ความส�าเรจ็ในปี พ.ศ. 2562

การด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2563
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โครงการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรน�าจืด5

ประเทศไทยมีพื้นท่ีชุ่มน�าประมาณ 22,000 
ไร ่ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 7.5 ของพื้นท่ีประเทศ 
ราวครึ่งหน่ึงเป็นพื้นท่ีน�าจืด ท่ีมีความส�าคัญ
ต่อการอุปโภคบรโิภค รวมท้ังมีคุณค่าต่อระบบ
นิเวศวิทยาท่ีสรา้งให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ 
ปจัจบุนั พืน้ท่ีชุม่น�าในประเทศไทยถกูบกุรุกท�าลาย
จากกิจกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

ภาพรวมโครงการ

WWF ประเทศไทย ให้ความส�าคัญกับการ
ท�างานในภมูภิาคลุม่แมน่�าโขงตอนล่าง มุง่เน้นการ
รกัษาคณุภาพน�า และความอดุมสมบูรณ์ในการเป็น
แหล่งผลิตอาหาร เพือ่ตอบสนองการด�ารงชพีอยา่ง
เหมาะสม รวมท้ังการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและสรา้งให้เกิด
การใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนื โดยใหค้วามส�าคัญกับ
การท�างานอยา่งมส่ีวนรว่มของทกุภาคส่วน

|   โครงการบรหิารจัดการทรพัยากรน�าจืด
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การด�าเนินงานบริหารจัดการน�าประกอบด้วย 
2 โครงการหลัก ได้แก่ 

โครงการฟื้ นฟูระบบนเิวศพ้ืนท่ีชุม่น�า 
หนองหาร แมน่�าสงครามตอนล่าง และ
พัฒนาคณุภาพชวิีตชุมชน จังหวัดนครพนม 
และจังหวัดสกลนคร 

มุง่สรา้งความรว่มมอืระหว่างฝา่ยท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่ใหเ้กิด
การบรหิารจัดการแหล่งน�าแบบมส่ีวนรว่มสอดคล้อง
กับนโยบายของรฐัและวิถีชวิีตชมุชน โดยการพฒันา
ศักยภาพบคุลากรภาครฐัและคนใน 34 ชมุชนโดยรอบ 
รวมท้ังสนับสนนุการจัดต้ังองค์กรระดับท้องถ่ินและ
ภูมิภาคเพื่อการบรหิารจัดการ ตลอดจนเสรมิสรา้ง
จิตส�านึกและความเขา้ใจในคณุค่าและความส�าคัญ
ของทรพัยากรน�าจืด

โครงการลาว-ไทย รว่มจัดการทรพัยากร
ประมงในแมน่�าโขงตอนกลาง เพ่ือปรบัปรงุ
เพ่ิมปรมิาณปลาและพัฒนาความเป็นอยูข่อง
ชุมชน ระยะท่ี 2 

มุง่เน้นการพฒันาความเปน็อยูข่องประชาชนในชมุชน
และเพิ่มปรมิาณปลาในบรเิวณแม่น�าโขงตอนกลาง  
ครอบคลมุพื้นท่ี 12 หมูบ่้านใน 3 อ�าเภอของจังหวัด
มุกดาหาร และ 12 หมู่บ้านในแขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โครงการระยะ
ท่ี 2 เริม่ต้นในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมกีาร
ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งในระดับจังหวัด 
อ�าเภอ และหมูบ่า้น เพือ่คัดเลือกพืน้ท่ีด�าเนินโครงการฯ 
รวมท้ังจัดการประชมุในระดับชมุชนเพือ่เตรยีมด�าเนิน
กิจกรรมในป ีพ.ศ. 2563 เปน็ต้นไป

ท้ัง 2 โครงการ มีการด�าเนินงานท่ีประสบผลส�าเรจ็ 
ดังน้ี
1. สนับสนนุกิจกรรมเขตอนรุกัษ์พันธุสั์ตว์น�าและปล่อย

พนัธุป์ลาใน 15 หมูบ่้าน พืน้ท่ีรวม 457 ไร่
2. สนับสนุนกิจกรรมการจัดการป่าชุมชนและปลูกป่า

จ�านวน 9 แห่ง พืน้ท่ีรวม 218 ไร ่
3. สนับสนุนการท�าเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการท�าปุ๋ย

อินทรยีเ์พือ่ลดการใชส้ารเคม ี
4. เสรมิศักยภาพผู้น�าชุมชน โดยการจัดทัศนศึกษา 

ดูงานและแลกเปล่ียนการจัดการพื้นท่ีชุ่มน�า ท่ีมี
ความส�าคัญท้ังในและระหว่างประเทศ

5. จัดท�าระบบฐานข้อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคม รวมท้ัง

ขอ้มลูการติดตามการประมงและการจับปลาในชมุชน
6. จัดท�าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อมระดับหมูบ้่านแล้วเสรจ็จ�านวน 34 หมูบ่า้น
7. สนับสนนุกลุ่มอาชีพเสรมิรายไดใ้ห้กับกลุ่มสตร ีกลุ่ม

แมบ่้าน และกลุ่มชาวประมง 

แนวทางการด�าเนนิงาน ความส�าเรจ็ในปี พ.ศ. 2562
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โครงการการจัดการ 
สวนยางอยา่งยัง่ยนื

ส�าหรบัเกษตรกรรายยอ่ย6

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของ
ไทย ปัจจุบัน มีเน้ือท่ีปลูกยางพาราท่ัวประเทศ
มากกว่า 23 ล้านไร ่ในกว่า 60 จังหวัด หล่อเล้ียง
ชวิีตเกษตรกรรายยอ่ยกว่า 1.7 ล้านคน ด้วยเหตน้ีุ  
กระแสการบรโิภคบนพื้นฐานแนวคิดความรบั
ผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมจึงเป็นท้ังแรงกดดันและ
โอกาสส�าหรบัเกษตรกรไทย  

ภาพรวมโครงการ

WWF ประเทศไทย เริม่ด�าเนินโครงการการ
จัดการสวนยางอย่างยั่งยืนส�าหรบัเกษตรกรราย
ยอ่ย (Sustainable Rubber for Smallholders: 
SR4SH) ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มุ่งเน้นการเสรมิ
สรา้งความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถปรบัตัว
เพื่อแข่งขันในระดับสากล พรอ้มไปกับการลด 
ผลกระทบต่อป่าอนุรกัษ์ โดยการด�าเนินงานใน
พืน้ท่ีน�ารอ่งจังหวัดสงขลา ระยอง และบึงกาฬ

|   โครงการการจัดการสวนยางอยา่งยัง่ยนืส�าหรบัเกษตรกรรายยอ่ย
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ผลักดันจากล่างขึ้นบน – สรา้งเกษตรกรสู่
ความเป็นสากล

เสรมิสรา้งศักยภาพเกษตรกรรายย่อยให้สามารถ
เจรจาต่อรองกับผู้ซื้อรายใหญ่อย่างเท่าเทียม ผ่าน
การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ การปรบัรูปแบบการ
จัดการสวนยางตามมาตรฐานสากล และสนับสนนุให้
เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครอืขา่ย

พัฒนาอยา่งเป็นล�าดับขั้นตอน
พัฒนาเกณฑ์และข้อก�าหนดในการจัดการสวนยาง 
อย่างยั่งยืนส�าหรบัเกษตรกรรายย่อย (SR4SH C&I) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการสวนยางส�าหรับ
เกษตรกรต้นแบบ มุ่งเน้นการจัดการใน 3 ด้านหลัก 
ได้แก่ ด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพือ่มุง่สู่
การรบัรองตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship 
Council) 

ระบบสรา้งความรว่มมอืแบบหลายภาคส่วน 
สรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อการมีส่วนรว่มในการ
แกไ้ขปัญหาของท้ังห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่าง 
เสมอภาคและเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดห่วงโซผ่ลิตภัณฑ์ยางพารา ประกอบด้วย กลุ่ม
เกษตรกรรายย่อย องค์กรอิสระท้ังภาคสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม ภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ และหน่วยงาน
ภาครฐั 

สนับสนุนการพัฒนารา่งมาตรฐานการจัดการพื้นท่ี
สวนป่าตามมาตรฐาน FSCTM ในบรบิทประเทศไทย 
(FSC-NFSS – Draft 1)

จัดท�าแปลงสาธิตการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน 
ภายใตโ้ครงการ SR4SH โดยมีเกษตรกรรายย่อย 
บ้านนาปรงัพัฒนา ต�าบลคลองกวาง อ�าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา เขา้รว่มโครงการ 88 ราย พืน้ท่ี 1,562.5 ไร ่
(250 เฮกเตอร)์ ปจัจบุนัได้ยกระดับสูข่ัน้ตอนขอรบัรอง
มาตรฐาน FSC TM คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในป ีพ.ศ. 2563

การส่งเสรมิให้เกษตรกรตระหนักถึงความส�าคัญใน
การจัดการสวนยางอยา่งยัง่ยนืตามมาตรฐานสากล

การส่งเสรมิความรว่มมือในการจัดการปัญหาเรือ่ง
เอกสารสิทธท่ีิดินของเกษตรกรรายยอ่ย ซึ่งเปน็อปุสรรค
ต่อการจัดการสวนยางอยา่งยัง่ยนืตามมาตรฐานสากล
และคณุภาพชวิีตของเกษตรกรรายยอ่ย

แนวทางการด�าเนนิงาน ความส�าเรจ็ในปี พ.ศ. 2562

ความท้าทายและ
การด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2563

1

1

2

2



26 |   โครงการเสรมิสรา้งสังคมคารบ์อนต่�าผ่านการบรโิภคและผลิต่ท่ียัง่ยนื

โครงการเสรมิสรา้ง
สังคมคารบ์อนต�าผา่น

การบรโิภคและผลิตท่ียัง่ยนื7

การกินอาหารของเราทกุคนเชือ่มโยงและส่ง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การกินเน้ือสัตว์มี
ผลต่อการเกิดมลพิษหมอกควันและวิกฤตไฟป่า
ในพื้นท่ีภาคเหนือ เน่ืองจากอาหารสัตว์มาจาก
ขา้วโพดซึ่งท�าใหเ้กิดการเปล่ียนพืน้ท่ีปา่ต้นน�าเปน็
พื้นท่ีเพาะปลกู และมีการใช้สารเคมีเกษตรอย่าง
เขม้ขน้ โดยการผลิตอาหารสัตว์เปน็อตุสาหกรรม
ขนาดใหญร่ะดับประเทศและมกีารส่งออกยงัต่าง
ประเทศ จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบการบรโิภคและ
ผลิตอาหารในปัจจบุันเป็นอปุสรรคส�าคัญต่อการ
แกไ้ขปญัหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและ
ความมัน่คงทางอาหาร

ภาพรวมโครงการ

WWF ประเทศไทย จึงมุ่งเน้นขับเคล่ือน
ท้ังการเสรมิสรา้งระบบการผลิตอาหารท่ียั่งยืน
ไปพร้อมกับการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าต้นน�าท่ี
เส่ือมโทรมจากการถูกตัดท�าลายเปล่ียนไปปลูก
พืชเชิงเด่ียวท�าลายดิน ควบคู่ไปกับการรณรงค์
สรา้งความตระหนักรูแ้ก่ผู้บรโิภค ไปสู่การ “กินดี
กว่า” หรอื “Eat Better” อันเปน็รูปแบบการบรโิภค
ท่ียั่งยืนเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ 
ผู้บรโิภคได้อย่างแท้จรงิ ผ่านการท�างานรว่มกัน
กับเครอืขา่ยในหลายภาคส่วน
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กองทนุศาสตรพ์ระราชา ได้ป่าฟื้ นคืน
ได้อาชพียัง่ยนื ได้อาหารปลอดภัย

กองทนุศาสตรพ์ระราชา ได้ป่าฟ้ืนคืน ได้อาชพียั่งยนื 
ได้อาหารปลอดภัย (FLR349 - Forest Landscape 
Restoration Fund) เป็นกองทุนท่ีน้อมน�าศาสตร ์
พระราชา การปลกูปา่ 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง และ
การสรา้งหว่งโซค่ณุค่าเปน็แนวทางใหแ้ก่เกษตรกรใน
พื้นท่ีป่าต้นน�าในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่และน่าน เพื่อ
ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมจากการแผ้วถาง
ท�าลายหน้าดิน ผา่นการปลกูและดแูลไมป้า่ถาวร ปลกู
ไมผ้ล และพชืผัก สมนุไพรนานาชนิดแบบผสมผสาน 
เก้ือกลูฟ้ืนฟสูรา้งระบบนิเวศ และสรา้งความเขม้แขง็
ของเกษตรกรและชมุชนในการพึ่งพาตัวเอง ลดภาระ
ค่าใชจ่้ายในการยงัชพีและสขุภาวะท่ีฟ้ืนคืนกลับมา

แนวทางการด�าเนนิงาน

การผลักดันข้อเสนอแนะเชงินโยบาย
การท�างานรว่มกับหน่วยงานภาครฐั ในการผลักดัน 
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายด้านการผลิตและการบรโิภค
ท่ียั่งยืน โดยเฉพาะมาตรการด้านเศรษฐศาสตร ์เช่น 
การใชม้าตรการทางภาษีสนับสนนุเกษตรกรรมยัง่ยนื 
เป็นต้น

“Eat Better - กินดีกว่า” 
การสรา้งความตระหนักรูแ้ก่ผู้บรโิภคในโครงการ
รณรงค์  “Eat Better - กินดีกว่า” ซึ่งเผยแพรส่าระ 
ความรู ้ ไปสู่การลงมือท�า เลือกบรโิภคอาหารอย่าง
ยัง่ยนืผา่นแพลตฟอรม์ออนไลน์ (https://www.face-
book.com/kindeekwa)



28 |   โครงการเสรมิสรา้งสังคมคารบ์อนต่�าผ่านการบรโิภคและผลิต่ท่ียัง่ยนื

WWF ประเทศไทย รว่มกับสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดท�าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อให้รฐับาลน�าระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
การอยู่อาศัยในพื้นท่ีป่าไม้มาใช้อย่างเหมาะสม รวม
ท้ังการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีมีภาระหน้ีสินให้ปรบัมา
ท�าเกษตรกรรมยัง่ยนื 

WWF ประเทศไทย ร่วมกับส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) ท�าการ
ศึกษาและวิจัยในโครงการ FLR349 เพือ่จัดเก็บขอ้มลู
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในพื้นท่ีน�ารอ่ง 
ผลสรุปแสดงให้เห็นว่า โมเดล FLR349 ป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อยา่ง สามารถกักเก็บคารบ์อนไดไ้มน้่อย
กว่า 33,487 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ไร ่ต่อ 10 ปี ซึ่งเปรยีบเทียบกับการปลกูขา้วโพดเล้ียง
สัตว์ ท่ีปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกถึง 460.1 กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไรต่่อป ีซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและสภาวะโลก
รอ้นโดยตรง

โครงการฯ ได้ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
ความรูใ้นเรือ่งการบรโิภคท่ียั่งยืน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก 

“Eat Better - กินดีกว่า” อาทิ วิดีโอแนะน�ารา้นอาหาร
อินทรยี์ อินโฟกราฟิกท่ีเน้นการสรา้งความตระหนัก
รู ้และให้ขอ้มลูเรือ่งการบรโิภคท่ียัง่ยนืแบบเขา้ใจงา่ย 
โดยมผีูเ้ขา้ชมมากถึง 1.8 ล้านครัง้ ต้ังแต่รเิริม่โครงการ

ขับเคล่ือนการแก้ปัญหาพื้นท่ีต้นน�า FLR349 โดย
ขยายความรว่มมือและท�างานรว่มกับพันธมิตรและ
เครอืข่ายในหลากหลายภาคส่วน อาทิ ภาคธุรกิจค้า
ปลีก (บรษัิท กลุ่มเซ็นทรลั จ�ากัด) สถาบันการเงิน 
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร – 
ธ.ก.ส.) ภาคท้องถ่ิน เช่น สหกรณ์จังหวัด เครอืข่าย
เกษตรกรชุมชน และภาครฐั เช่น กรมป่าไม้ โดย 
ลงนามในข้อตกลง 3 ฉบับ เพื่อรว่มกันต้ังเป้าหมาย
ในการฟ้ืนฟูพื้นท่ีต้นน�า ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร พัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารที่
ยัง่ยนื รวมท้ังการสรา้งตลาดอินทรยีท่ี์เขา้ถึงผู้บรโิภค
โดยตรง 

น้อมน�าศาสตรพ์ระราชาในการสนับสนุนเกษตรกร
ในพื้นท่ีป่าต้นน�า จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน
ปรบัเปล่ียนจากการท�าเกษตรเชิงเด่ียวในพื้นท่ีต้นน�า 
สู่การปลกูปา่ควบคู่ไปกับการท�าเกษตรกรรมยัง่ยนื ปา่ 
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง รวมพื้นท่ี 457 ไร ่ปลกูไม้
ยนืต้นไมน้่อยกว่า 80,000 ต้น  

ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการรบัรองแบบมีส่วนรว่ม 
(Participatory Guarantee Systems - PGS) เพื่อ
รบัรองคุณภาพการท�าเกษตรอินทรยี์ในจังหวัดน่าน 
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้า 
โดยมีเกษตรกรท้ังหมด 187 คน ในพื้นท่ี 883 ไร ่ 
3 งาน (141.4 เฮกเตอร)์ ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อินทรยี์แบบมีส่วนรว่มน้ี  และช่วยให้
สามารถน�าผลผลิตส่งจ�าหน่ายผ่านธุรกิจค้าปลีกราย
ใหญ่ รวมถึงตลาด รา้นอาหาร โรงเรยีนและโรงแรม
ท้องถ่ิน เป็นการช่วยสรา้งความเข้มแข็งให้ระบบ
อาหารและเศรษฐกิจท้องถ่ิน

ความส�าเรจ็ในปี พ.ศ. 2562

1 4

5

6

2

3
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โครงการติดตามการเปล่ียนแปลง
สภาพป่าในพ้ืนท่ีเป้าหมายบรเิวณ
เทือกเขาถนนธงชยัและเทือกเขาตะนาวศรี8

ตลอดระยะเวลา 50 ในการพฒันาเศรษฐกิจ
ของไทย ภาคอตุสาหกรรมท่ีเติบโตและขยายตัว 
ประกอบกับปรมิาณประชากรในประเทศท่ีเพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมือง ก่อ
ให้เกิดการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อเปล่ียนเป็นการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีในรูปแบบอ่ืนประเทศไทยจึงยืน
อยู่บนความท้าทายของการท�างานอนุรกัษ์ท่ีจะ
ต้องคู่ขนานไปกับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ

WWF ประเทศไทย เริม่ต้นโครงการติดตาม
การเปล่ียนแปลงสภาพป่าในพื้นท่ีเป้าหมาย
บรเิวณเทือกเขาถนนธงชยัและเทือกเขาตะนาวศร ี 

ภาพรวมโครงการ

โดยท�างานรว่มกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการ
สนับสนนุการจัดการพื้นท่ีป่าภายใต้กระบวนการ
ทางกฎหมาย ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพือ่ชว่ยในการจัดเก็บขอ้มลูสถานการณ์ 
การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าอย่างเท่ียงตรงและเป็น
ปัจจุบัน ท้ังน้ีเพื่อให้สามารถวางแผนการจัดการ
ในอนาคตได้อยา่งเหมาะสม ตลอดจนการส่งเสรมิ
ชุมชนให้เกิดความรูค้วามเข้าใจในงานอนุรกัษ์ 
และสามารถพึ่งพงิทรพัยากรธรรมชาติภายใต้ขอ้
กฎหมายและเงือ่นไขการจัดการพืน้ท่ีอนรุกัษ์ของ
รฐับาลไทยอยา่งยัง่ยนืต่อไป
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เริม่ต้นด�าเนินโครงการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี

รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ด้าน
ป่าไม ้และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน

วางแผนพฒันาแผนงานโครงการ รว่มกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมอทุยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช ท้ังในส่วนกลางและ
ส่วนภมูภิาค

ก�าหนดพืน้ท่ีเป้าหมายยอ่ยการด�าเนินโครงการ

แนวทางการด�าเนนิงาน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม อาทิ การ

ใชอ้ากาศยานไรค้นขบั เพือ่ส�ารวจพืน้ท่ีท่ีถกูคกุคาม 
และพื้นท่ีซึ่งยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความ 
หลากหลายทางชวีภาพ รวมท้ังใชเ้ทคโนโลยดัีงกล่าวใน
การเสรมิสรา้งศักยภาพเจ้าหน้าท่ีภาคสนามของหน่วย
งานรบัผดิชอบ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบติัหน้าท่ี

ประสานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เพือ่ใหก้ารด�าเนินโครงการฯ เปน็ไปได้อยา่ง
เต็มประสิทธภิาพ เพือ่ให้การบรหิารจัดการพืน้ท่ี และ
องค์ความรูท่ี้ถกูถ่ายทอดน้ีเกิดประโยชน์แก่เจ้าหน้าท่ี
รฐั และชมุชน อยา่งยัง่ยนืต่อไป

การด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2563  
และระยะถัดไป

1

1

2

2

3

|   โครงการติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพป่าในพืน้ท่ีเป้าหมายบรเิวณเทือกเขาถนนธงชยัและเทือกเขาตะนาวศรี
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โครงการเมอืงปลอด
มลภาวะจากพลาสติก 9

ขอ้มลูจากองค์กรอนรุกัษ์ทะเล Ocean Con-
servancy และ นิตยสาร Sciencemag รายงาน
การจัดอันดับประเทศท่ีมีอัตราการท้ิงขยะลงน�า
มากท่ีสุดในโลก โดยใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2553 พบ
ว่าประเทศไทยปล่อยขยะลงสู่ทะเลสูงเป็นล�าดับ
ท่ี 6 ของโลก โดยมขียะลงทะเลมากกว่า 1 ล้านตัน
ต่อปี ในจ�านวนดังกล่าว รอ้ยละ 80 เป็นขยะบก 
และส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกชนิดใช้ครัง้เดียว 
ขยะในประเทศไทยขาดการจัดการอยา่งถกูวิธ ีส่ง 
ผลกระทบต่อส่ิงมชีวิีตมากกว่า 700 สายพนัธุ ์

ภาพรวมโครงการ

WWF ประเทศไทย จึงได้รเิริม่โครงการปลอด
มลภาวะจากพลาสติก ในปี พ.ศ. 2561 โดยความ
รว่มมือกับ 25 เมืองต้นแบบใน 4 ประเทศ ได้แก่ 
ฮ่องกง อินโดนีเซยี ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพือ่
หาแนวทางการจัดการขยะอย่างมีประสิทธภิาพ 
เปา้หมายเพือ่ลดขยะพลาสติกจากเมอืงลงสู่แมน่�า
และทะเลใหไ้ด้รอ้ยละ 30 ภายในป ีพ.ศ. 2568 จดุ
เริม่ต้นอย่างเป็นทางการคือพิธลีงนามความรว่ม
มอืระหว่างเมอืงต้นแบบในประเทศไทย 5 เทศบาล 
ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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การสรา้งความรว่มมือระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน 
สถาบนัการศึกษา รวมท้ังตัวแทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาแผนการด�าเนินงานแกไ้ข
ปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยประกอบด้วย 
5 เทศบาลน�ารอ่ง ได้แก่ เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี 
เทศบาลนครหาดใหญ ่เทศบาลนครสงขลา เทศบาล
เมอืงป่าตอง และเทศบาลเมอืงหัวหิน 

การจัดท�าฐานข้อมูล เพื่อน�าไปสู่การออกแบบวิธกีาร
จัดการปัญหาขยะพลาสติกอยา่งเหมาะสม 

แนวทางการด�าเนนิงาน

5 เทศบาลน�าร่อง ลงนามในปฏิญญาประกาศ
เจตนารมณ์การเปน็เมอืงปลอดมลภาวะจากพลาสติก 
พรอ้มจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาขยะพลาสติกอยา่งยัง่ยนื

WWF ประเทศไทย ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอื 
กับจังหวัดภเูก็ต เพือ่ขบัเคล่ือนนโยบายการลดปรมิาณ
พลาสติกท่ีจะหลดุรอดสู่ธรรมชาติ

ความส�าเรจ็ในปี พ.ศ. 2562

1 1

2

2

|   โครงการเมอืงปลอดมลภาวะจากพลาสติก
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โครงการ
เมอืงนา่อยูสู่่โลกยัง่ยนื10

โครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน หรอื One Planet City Challenge ชื่อเดิมคือ โครงการ
ปลุกเมืองใหโ้ลกเปล่ียน หรอื Earth Hour City Challenge มีการด�าเนินกิจกรรมทุกสอง
ปีเพื่อผลักดันการพัฒนาเมืองท่ัวโลกสู่การเป็นเมืองท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย  
WWF ประเทศไทยได้รเิริม่โครงการน้ีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยแต่ละเมอืงท่ีเขา้รว่มกิจกรรม จะมกีารน�า
เสนอเปา้หมายและแผนปฏิบติัการเพือ่รบัมอืต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ น�าไปสู่ความส�าเรจ็ใน
การพฒันาเมอืงไปสู่สังคมคารบ์อนต�าท่ียัง่ยนืต่อไปในอนาคต

ภาพรวมโครงการ

จากความตกลงปารสี หรอื Paris Agree-
ment ท่ีทุกประเทศท่ัวโลกมีพันธกิจรว่มกันใน
ควบคมุอณุหภมูขิองโลกใหเ้พิม่ขึ้นไมเ่กิน 2 องศา
เซลเซยีส น�าไปสู่การปฏิวัติวิถีชวิีต และการด�าเนิน
กิจกรรมในเมอืงต่าง ๆ  ท่ามกลางความท้าทายของ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

WWF รณรงค์ให้เมืองท่ัวโลปรบัเปล่ียนรูป
แบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ รวมถึง

รเิริม่ใชพ้ลังงานหมนุเวียน รวมท้ังสนับสนนุหน่วย
งานท้ังภาครฐั และเอกชน ให้เห็นถึงความส�าคัญ
ของการประหยัดพลังงาน เพื่อควบคุมการเพิ่ม
ขึ้นของอณุหภมูโิลก และ "เปล่ียน" เมอืงให้น่าอยู่
อยา่ง "ยัง่ยนื" ผา่น 2 โครงการหลักในประเทศไทย 
ได้แก่ โครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน และ 
กิจกรรมปิดไฟเพือ่ลดโลกรอ้น หรอื Earth Hour
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การด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2562

ความส�าเรจ็ของกิจกรรม Earth Hour 2019

WWF ประเทศไทย หรอืองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก
สากล รว่มกับกรุงเทพมหานคร และพนัธมติรท้ังภาครฐั และ
องค์กรเอกชน รว่มจัดงาน “ปิดไฟลดโลกรอ้น” #ปิดเพื่อ
โลกเปล่ียนเพือ่อนาคต 60+ Earth Hour 2019  ก้าวสู่สถิติ
ใหม่ ด้วยการปิดไฟดวงท่ีไม่จ�าเป็น และรว่มกันระดมพลัง
จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนนุการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม ด้วยเปา้หมายในการหยดุยัง้ความสญูเสีย
และการถกูท�าลาย รวมท้ังลดสภาวะโลกรอ้น โดยในป ีพ.ศ. 
2562 ประชาคมโลกยกให้ปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก
เป็นเรือ่งส�าคัญ ท่ีต้องหาทางแกไ้ขอย่างเรง่ด่วน และการ
ประหยดัพลังงาน ถือเปน็การรเิริม่ท่ีดีท่ีจะน�าไปสู่วิถีปฏิบติั
บนแนวทางของนักอนรุกัษ์ในขอบเขตด้านอ่ืนต่อไป

ท้ังน้ี กรุงเทพมหานครได้มีการจัดกิจกรรมหลักท่ี
ลานหน้าห้างสรรพสินค้า เซ็นทรลัเวิล์ด และยังมีการปิด
ไฟท่ีสถานท่ีส�าคัญหลายแห่ง รวมถึง พระบรมมหาราช
วัง วัดพระแก้ว วัดอรุณราชวรมหาวิหาร สะพานพระราม 
8 และภเูขาทองวัดสระเกศ ขณะที่ตามเขตต่าง ๆ ในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร ก็มีการจัดกิจกรรม 60+ Earth Hour 
2019 ของตนเอง รวมไปถึงในต่างจังหวัด เมือง และ

โครงการเริม่ต้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมกีารด�าเนินงานตามล�าดับ ดังน้ี

|   โครงการเมอืงน่าอยูสู่่โลกยัง่ยนื

เดือนพฤษภาคม 2562
เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสนใจและมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในการส่งผล
งานเขา้รว่ม ซึ่งม ี10 เทศบาลท่ีมคีวามพรอ้มในปีน้ี  ประกอบด้วย 
• เทศบาลนคร จ�านวน 4 แหง่ ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครนครสวรรค์  

เทศบาลนครนนทบุร ี และเทศบาลนครหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา
• เทศบาลเมือง  จ�านวน 5 แห่ง  ได้แก่  เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาล

เมืองยโสธร เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด เทศบาลเมืองหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรขีันธ ์ 
เทศบาลเมอืงป่าตอง จังหวัดภเูก็ต

• เทศบาลต�าบล จ�านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต�าบลหาดเส้ียว จังหวัดสโุขทัย

เทศบาล จัดกิจกรรมรณรงค์ Earth Hour ในพื้นท่ีของตน 
และรว่มปิดไฟด้วย อาทิ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร เทศบาลเมอืงเขลางค์นคร ล�าปาง 

ท้ังน้ี ในกิจกรรม Earth Hour 2019 ปีน้ี การไฟฟ้า
นครหลวงระบุว่า กิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกรอ้น
สามารถลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าได้ถึง 1,514 เมกะวัตต์ 
เท่ากับลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ได้กว่า 749 ตัน คิด
เป็นมลูค่า 6.05 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2561 ท่ีการปิดไฟ 1 
ชัว่โมง สามารถลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าได้ถึง 2,002 เมกะ
วัตถ์ เท่ากับลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ได้กว่า 1,026 ตัน 
คิดเป็นมลูค่า 7.86 ล้านบาท

ส�าหรบั WWF ประเทศไทย ได้มีการจัดแสดง
นิทรรศการเชิงส่ิงแวดล้อม และกิจกรรมแยกขยะ ในพื้นท่ี
ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซน็ทรลัเวิลด์ ในวันท่ี 30 มนีาคม 
2562 ด้วยต้องการสะท้อนปญัหาขยะพลาสติก ท่ีเปน็เรือ่ง
ส�าคัญ และส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบันอย่างไม่มี
ใครปฏิเสธ โดยในงานดังกล่าวมีผู้เข้ารว่มงานเป็นจ�านวน
มากตลอดท้ังวัน 
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• เทศบาลนคร จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น  
เทศบาลนครนครสวรรค์ และเทศบาลนครนนทบุร ี 

• เทศบาลเมอืง จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  
และเทศบาลเมอืงป่าตอง จังหวัดภเูก็ต

• เทศบาลต�าบล จ�านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต�าบลหาดเส้ียว จังหวัดสโุขทัย

เทศบาล 6 แหง่ ท่ีได้รบัการเสนอชือ่เข้ารว่มโครงการฯ ประกอบด้วย

เดือนมถิุนายน 2562
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงข้อมูลการส่งผลงานเข้ารว่มโครงการฯ โดย
เฉพาะการท�าความเข้าใจ CitiesQuestionnaire 2019 ซึ่งเป็นแบบสอบถามท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องใช้ประกอบการน�าเสนอผลงาน โดยมีตัวแทนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 แห่งเข้ารว่ม ณ โรงแรมไอบิสบางกอกรเิวอรไ์ซด์ 
กรุงเทพมหานคร

เดือนกรกฎาคม 2562
ทีมงานและผู้เชีย่วชาญตรวจสอบ CitiesQuestionnaire 2019 ท่ีเทศบาลส่งเขา้รว่ม 
ก่อนน�าขอ้มลูเขา้สู่ระบบ CDP’s Online Response System (ORS) โดยมเีทศบาล 6 
จาก 10 แหง่ท่ีสามารถส่งผลงานไดใ้นเวลาท่ีก�าหนด เพือ่รว่มแขง่ขนักับอีก 255 เมอืง
จาก 53 ประเทศท่ัวโลก แสดงให้เหน็ถึงความมุง่มัน่ต้ังใจของท้องถ่ินในการลดปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก สอดรบักับนโยบายของประเทศ เพือ่มุง่สู่เมอืงคารบ์อนต�า 
โดยคณะกรรมการจะมกีารพจิารณาและประกาศผลเมอืงท่ีได้รบัรางวัลในป ีพ.ศ. 2563
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โครงการ
การเงินยัง่ยนื11

สถาบันการเงินถือเป็นภาคส่วนส�าคัญท่ีมีบทบาทก�าหนดทิศทางการขยายตัวและการลงทุนของ
องค์กรธุรกิจ ในชว่งปท่ีีผา่นมา ภาคการธนาคารของไทยใหค้วามส�าคัญกับการด�าเนินกิจการตามแนวทาง
การพฒันาท่ียัง่ยนื โดยการส่งเสรมิใหธ้นาคารพาณิชยน์�าปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance-ESG) มาบูรณาการกับการด�าเนินงานของธนาคาร โดย
เฉพาะในด้านการให้สินเชือ่แก่องค์กรธุรกิจและอตุสาหกรรม

ภาพรวมโครงการ

|   โครงการการเงนิยัง่ยนื
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แนวทางการด�าเนนิงาน

ความส�าเรจ็ในปี พ.ศ. 2562

ในปี พ.ศ. 2562 WWF ประเทศไทย มกีารด�าเนินงาน
ใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 

รว่มกับหน่วยงานก�ากับดแูลและสมาคมธุรกิจ ผลักดัน
แนวทางและบรรทัดฐานในการประกอบธุรกิจของภาค
การเงนิและการธนาคารให้สอดคล้องกับความตกลง
ปารสี ในการจ�ากัดการเพิ่มขึ้นของอณุหภมูิโลกไม่ให้
เกิน 2 องศาเซลเซยีส

รว่มกับธนาคารพาณิชย ์ในการสรา้งเสรมิความรูแ้ละ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสรา้งความตระหนัก
ถึงบทบาทและความส�าคัญในการมีส่วนรว่มต่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน โดยส่งเสรมิให้มีการน�าปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมาปรบัใชใ้น
การด�าเนินงาน ตลอดจนการประเมินผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมและสังคมจากกิจกรรมท่ีธนาคารให้การ
สนับสนนุด้านการเงนิ

1

2

WWF ประเทศไทย รว่มการประชุมกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และคณะท�างานท่ีประกอบ
ด้วยตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อหารอืเก่ียวกับการ
จัดท�าแนวทางในการให้สินเชื่ออย่างมีความรบัผิดชอบ 
โดย WWF ประเทศไทยสนับสนุนข้อมูลรวมท้ังน�าเสนอ
และแลกเปล่ียนประสบการณ์และองค์ความรู ้ โดยการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศเป็นวิทยากร 
ซึ่งกระท่ัง แนวทางการด�าเนินกิจการฯ ดังกล่าวได้รบัการ
ประกาศอยา่งเปน็ทางการเมือ่วันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

ความส�าเรจ็ในการจัดท�าแนวทางการด�าเนินกิจการ
ธนาคารเพื่อความยั่งยืน ถือเป็นจุดเริม่ต้นในการสรา้ง
บรรทัดฐานส�าหรบัธนาคารในการให้สินเชื่ออย่างมีความ
รบัผิดชอบ หลังจากนี้ WWF ประเทศไทย จะรว่มส่งเสรมิ
การน�าแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ผ่านการสนับสนนุด้านข้อมูลการปฏิบัติท่ีดีในระดับสากล 
การจัดฝึกอบรมสัมมนา รวมถึงการส่งเสรมิการด�าเนิน
งานในระดับองค์กรธุรกิจท่ีเป็นลูกค้าธนาคาร เพื่อให้เกิด
ผลลัพธท่ี์ยัง่ยนืต่อไป

การด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2563 
และระยะถัดไป



38

โครงการเสรมิสรา้ง
ศักยภาพชุมชนเพ่ืองานอนรุกัษ์12

ตลอดระยะเวลาส่ีทศวรรษในการพัฒนา 
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
สามารถหลดุพน้จากการเปน็ประเทศที่มรีายได้ต�า 
กระท่ังในปี พ.ศ. 2554 ธนาคารโลกจัดใหไ้ทย
เป็นประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง อย่างไรก็ตาม 
การมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้อุตสาหกรรมเป็น
ธงน�า ตามมาด้วยการสรา้งการเติบโตให้กับภาค
บรกิาร ส่งผลกระทบเชงิลบต่อทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังสรา้งใหเ้กิดชอ่งว่างรายได้
ระหว่างคนรวยกับคนจน 

ภาพรวมโครงการ

WWF ประเทศไทย ด�าเนินโครงการเสรมิ
สรา้งศักยภาพชุมชนเพื่องานอนรุกัษ์ มุ่งเน้นการ
ท�างานกับองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กร
ชุมชน เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ อันจะน�าไปสู่การดแูลแหล่ง
ท่ีอยูอ่าศัยท�ากินและระบบนิเวศใหเ้กิดความยัง่ยนื

|   โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพชมุชนเพือ่งานอนรุกัษ์
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โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพชุมชนเพื่องานอนรุกัษ์ 
ด�าเนินงานในบรเิวณเทือกเขาตะนาวศร-ีถนนธงชัย และ
พื้นท่ีลุ่มน�าสงคราม โดยความรว่มมือกับ 4 ภาคีหลัก 
ประกอบด้วย มูลนิธสืิบนาคะเสถียร, สถาบันศรทัธาภัฏ, 
ชมรมท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์สัตว์ป่ากุยบุร ี และสมาคม 
ส่งเสรมิการพฒันาลุ่มน�าอยา่งยัง่ยนื 

3 กลยทุธห์ลักในการด�าเนินงาน ประกอบด้วย

การเสรมิสรา้งศักยภาพ เพือ่เพิม่การมส่ีวนรว่มในการ
อนรุกัษ์ของชมุชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

ส่งเสรมิต้นแบบการแบง่ปนัประโยชน์อยา่งเท่าเทียม 

และการรักษาภูมิปัญญาพื้น ถ่ินในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื

การผลักดันเชิงนโยบายเพื่อการจัดการทรพัยากร 
ธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื และอนรุกัษ์ป่าไม ้สัตว์ป่า และ
รกัษาระบบนิเวศน�าจืด

การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่าง
คนในชุมชนท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน รวมท้ัง 
ส่งเสรมิความรูแ้ละความตระหนักถึงความส�าคัญใน
การจัดการทรพัยากรธรรมชาติในพื้นท่ีชุ่มน�า และ
การอนรุกัษ์ป่าไม้ การส่งเสรมิป่าชุมชน อันเป็นการ
สนับสนนุการสรา้งความมัน่คงทางอาหารใหกั้บชมุชน

การสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติในระดับชุมชน  การส่งเสรมิ
ศักยภาพในการบรหิารจัดการกลุ่มชุมชน เช่น ทักษะ
การบรหิารจัดการการเงนิ การวางแผนงาน โครงการ 
และการประสานความรว่มมอืกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เป็นต้น

การฟ้ืนภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการจัดท�าแนวปฏิบัติ
เพือ่การจัดการทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื 

แนวทางการด�าเนนิงาน ความส�าเรจ็ในปี พ.ศ. 2562

1

2

3
3

1

2
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13

การส่งเสรมิคนรุน่ใหม่ให้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็น
หน่ึงในภารกิจส�าคัญของ WWF ประเทศไทย โดยการ
ด�าเนินโครงการ Eco-Schools มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรยีนการสอนผ่านการท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรยีน โครงการรเิริม่โดย Foundation for  
Environmental Education (FEE) ประเทศเดนมารก์ 
ปจัจบุนัมสีมาชกิ 64 ประเทศ มโีรงเรยีนเขา้รว่มโครงการ
มากกว่า 49,000 โรงเรยีน ประเทศไทยเขา้รว่มเปน็สมาชกิ 
และได้รบัสิทธกิารบรหิารโครงการ ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2559 มี
โรงเรยีนเขา้รว่มโครงการรวม 29 โรงเรยีน 

ภาพรวมโครงการ

โครงการ
Eco-Schools

ในปีท่ีผ่านมา โครงการ Eco-Schools เน้นการ
พัฒนาเครือ่งมือ ท่ีเรยีกว่า Eco-Schools material เพื่อ
ใหโ้รงเรยีนสมาชกิสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มลู น�าความรูไ้ป
ใช้พัฒนาโรงเรยีนให้บรรลเุป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม รวม
ท้ังอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินโครงการ ประกอบ
ด้วยคู่มือท้ังภาษาไทยและอังกฤษ คู่มือส่ิงแวดล้อม คู่มือ
กิจกรรม เกณฑ์การประเมนิผลรางวัลท่ีชดัเจน รวมท้ังการ
ประชาสัมพันธแ์ละช่องทางการจัดส่งรายงานด้วยระบบ
ออนไลน์ รวมท้ังการขยายจ�านวนสมาชิกโครงการ Eco-
Schools ให้กว้างขวางยิง่ขึ้น

แนวทางการด�าเนนิงาน

|   โครงการ Eco-Schools
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มโีรงเรยีนเขา้รว่มเป็นสมาชกิในโครงการ Eco-Schools 
เพิ่มอีก 9 โรงเรยีน และมีโรงเรยีนท่ีได้รบั Green Flag 
Award ตามเกณฑ์สากล รางวัลธงเขียว (Internation-
al Green Flag) รวม 4 โรงเรยีน โดยตัวแทนนักเรยีนจาก
โรงเรยีนรตันโกสินทรส์มโภช ได้เดินทางรว่มการประชุม 
Eco-Schools ระดับนานาชาติท่ีประเทศมาเลเซยี

การพฒันาเว็บไซต์ Eco-Schools เพือ่ประชาสัมพนัธ์
และเผยแพรค่วามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับโครงการฯ สู่
สาธารณะ และมุ่งเน้นการขยายจ�านวนสมาชิกโครงการ 
Eco-Schools ให้ครอบคลมุทกุภมูภิาคในประเทศไทย

กิจกรรมเรยีนรูก้ารจัดเก็บขอ้มลู iNaturalist เพือ่
การค�านวณการกักเก็บคารบ์อนของต้นไมแ้ต่ละต้น 
จ�านวน 180 ต้นในสวนเบญจทัศ มนัีกเรยีนเขา้รว่ม 40 
คน จาก 13 โรงเรยีน

Tree Mapping Activity
กิจกรรมส่งเสรมิกระบวนการคิด วิเคราะห์ 

เก็บข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม และส่งเสรมิการท�างาน
เป็นทีม และเสรมิสรา้งภาวะผู้น�า มีนักเรยีนจาก 
16 โรงเรยีนสมาชิก และ 3 โรงเรยีนสมาชิกจาก 
กรมส่งเสรมิคุณภาพส่ิงแวดล้อม เข้ารว่มโครงการ  
ณ ค่ายนครรมิขอบฟ้า สมทุรปราการ

Eco-Schools Camp 2019

ความส�าเรจ็ในปี พ.ศ. 2562 ความท้าทายและ
การด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2563
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14 โครงการการระดมทนุ
ภาคประชาชน

ด้วยความเชื่อมั่นว่าส่ิงแวดล้อมจะต้อง
ได้รับการฟ้ืนฟูและดูแลอย่างดีท่ีสุดโดยคน
ไทย งานอนุรกัษ์สัตว์ป่าและส่ิงแวดล้อม จะไม่
สามารถด�าเนินไปถึงเป้าหมายได้ หากปราศจาก
ความรว่มมือรว่มใจ และการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน WWF ประเทศไทย จึงจัดกิจกรรมการ
ระดมทุนเพื่อเชิญชวนคนไทยทุกคนมารว่มกัน 
ใส่ใจถึงความส�าคัญของส่ิงแวดล้อม โดยจัดเจ้า
หน้าท่ีระดมทุนลงพื้นท่ีตามสถานท่ีต่าง ๆ อาทิ 
ห้างสรรพสินค้า อาคารส�านักงานและย่านธุรกิจ 

ภาพรวมโครงการ

เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจท่ัวไปรว่มสนับสนุนทุน
ทรพัย ์และรว่มเป็นส่วนหน่ึงกับการท�างานอนรุกัษ์
สัตว์ป่าและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยไปพรอ้ม
กันกับองค์กร  โดยวิธกีารสนับสนนุอยา่งต่อเน่ือง 
และการเลือกซื้อสินค้าของ WWF เพราะมนษุย์
กับส่ิงแวดล้อมจ�าเป็นต้องพึงพาอาศัยกันอย่าง
ยัง่ยนืตลอดไป

|   โครงการระดมทนุภาคประชาชน
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WWF ประเทศไทย ระดมทุนภาคประชาชน โดยเจ้า
หน้าท่ีระดมทุนลงพื้นท่ีประชาสัมพันธย์่านชุมชนเป็นหลัก 
ในปี พ.ศ. 2562 โครงการระดมทุนขยายเป้าหมายไปยัง
กลุ่มคนรุน่ใหม ่โดยใชช้อ่งทางการส่ือสารและระดมทนุผา่น
ส่ือออนไลน์ ควบคู่ไปกับการระดมทนุภาคสนาม

แนวทางการด�าเนนิงาน

รว่มมอืกับบิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์ในการจัดท�าชอ่งทาง
รบัการสนับสนนุผ่านเคาน์เตอรช์�าระค่าสินค้า

จัดท�าชอ่งทางรบัการสนับสนนุในแอปพลิเคชนั Rabbit  
LINE Pay, AirPay และ TrueMoneyWallet

จัดโครงการ LINE Sticker ชุด #Chat2Change 
“เปล่ียนแชตเป็นช่วย” เน้นการส่ือสารเพื่อสรา้ง
ความตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาสัตว์ป่า 
และส่ิงแวดล้อม รว่มกับ 5 ศิลปินจิตอาสา ได้แก่  
ปรยีศร ีพรหมจินดา, พเิชฐ รุจิวรารตัน์, สมชัญา แซจ่ั่น, 
จักรกฤษณ์ อนันตกลุ และ นภัสญาณ์ นาวาล่อง รว่ม
ออกแบบสต๊ิกเกอร ์LINE และจ�าหน่ายผา่นชอ่งทาง
ออนไลน์ มอบเงนิสนับสนนุใหกั้บ WWF ประเทศไทย

รว่มกับบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ�ากัด จัดท�าตราไปรณียากร 
ชดุสัตว์ปา่สงวน จ�านวน 4 แบบ และไปรษณียไ์ทยให้
ความอนเุคราะห์ตราไปรษณียกรจ�านวน 5,000 ชดุ
ส�าหรบั WWF ประเทศไทย เพื่อใชใ้นการระดมทุน 
นอกจากน้ี ยงัได้รว่มกับโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝา่ยประถม) ในการ
จัดประกวดภาพวาด เพื่อน�าผลงานท่ีได้รบัรางวัล 
จัดพมิพเ์ป็นแฟ้มบรรจตุราไปรษณียากร ชดุสัตว์ป่า
สงวนแห่งชาติ ประจ�าป ีพ.ศ. 2562 

สรา้งช่องทางรบัการสนับสนนุทุนผ่านระบบออนไลน์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล และ
วิถีชวิีตของคนรุน่ใหม่

ความส�าเรจ็ในปี พ.ศ. 2562
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ความท้าทายในปี พ.ศ. 2563 
และในอนาคต
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15 ความรว่มมอื
กับภาคธรุกิจ

ภาคธุรกิจ นอกจากมีบทบาทในการสรา้งความเติบโตทางเศรษฐกิจ
แล้ว การประกอบการด้วยความรบัผดิชอบและตระหนักถึงความส�าคัญของ
ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ จะน�าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
อยา่งยัง่ยนื

WWF ประเทศไทย รว่มกับภาคธุรกิจในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ผลิตและการบรโิภค รวมถึงการผลักดันงานอนรุกัษ์ เพื่อสรา้งสรรค์อนาคต
ท่ีดีกว่าส�าหรบัทกุคน

ภาพรวมโครงการ

|   ความรว่มมอืกับภาคธุรกิจ
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ธนาคาร HSBC : โครงการฟื้ นฟูระบบนเิวศ
พ้ืนท่ีชุม่น�าหนองหาร

อาสาสมคัรจากธนาคารเอชเอสบีซ ีรว่มกับชมุชน ทีม
วิจัย และทีมงานภาคสนามของ WWF ประเทศไทย 
ท�ากิจกรรมจิตอาสาฟ้ืนฟูแหล่งน�าจืดธรรมชาติใน
จังหวัดพระนครศรอียุธยา และอ�าเภอหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร สนับสนนุอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านและ
เกษตรกร รวมท้ังสนับสนนุงบประมาณในการด�าเนิน
โครงการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�าจืด

บี.กรมิ : โครงการฟื้ นฟูประชากรเสือโครง่
ตลอดระยะเวลา 5 ปี กลุ่มบรษัิท บี.กรมิ ไดใ้ห้การ
สนับสนนุโครงการอนรุกัษ์เสือโครง่ ในพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติแมว่งก์ และอทุยานแห่งชาติคลองลาน โดย
การเสรมิศักยภาพการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีผูพ้ทัิกษ์
ป่า และจัดกิจกรรมเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจแก่
ประชาชนและชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีป่า 

บรษัิทเนสท์เล่ : โครงการการจัดต้ังศูนยก์าร
เรยีนรูเ้ยาวชนพิทักษ์สายน�า

เขา้สูป่ท่ีี 5 ท่ีบรษัิท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด จัดท�าโครงการ
เยาวชนพทัิกษ์สายน�า รว่มกับ WWF ประเทศไทย โดย
มเียาวชนในจังหวัดพระนครศรอียธุยาเป็นก�าลังหลัก
ในการขบัเคล่ือนงานอนรุกัษ์น�า รว่มกับเครอืขา่ยทกุ
ภาคส่วน โดยเน้นการบรหิารและจัดการขยะในชมุชน 
รวมท้ังจัดต้ังศนูยก์ารเรยีนรูเ้ยาวชนพทัิกษ์สายน�า เพือ่
ให้เป็นแหล่งเรยีนรูส้�าหรบัโรงเรยีนและชมุชนในพืน้ท่ี

ความส�าเรจ็ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มทร ู: ศูนยเ์ฝ้าระวังชา้งป่าด้วยระบบ
เตือนภัยล่วงหนา้

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) สนับสนนุ 
เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังช้างป่าออกนอก
พื้นท่ี ผ่านโครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบการ
เตือนภัยล่วงหน้า (Smart Early Warning System) 
โดยมอีปุกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณกับคอมพวิเตอรแ์ละ
สมารท์โฟนแบบเรยีลไทม์ ช่วยให้ผลักดันช้างให้กลับ
เขา้ป่าได้อยา่งมปีระสิทธภิาพลดปัญหาความขดัแยง้
ระหว่างคนและสัตว์ป่า  

กลุ่มเดอะมอลล์ : จัดประกวดนวัตกรรม
จัดการขยะพลาสติก

ด้วยตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกท่ีก�าลังเริม่สรา้ง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของโลก บรษัิท เดอะมอลล์ 
กรุป๊ จ�ากัด รว่มกับ WWF ประเทศไทย และ สถาบัน
นวัตกรรมแห่งชาติ จัดประกวดนวัตกรรมการจัดการ
พลาสติก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธ-ิ 
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม- 
ราชกุมาร ีพรอ้มเงินรางวัลรวมมูลค่า 1,000,000 
บาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัวด้านจัดการ
พลาสติกสู่ความยั่งยืนทางส่ิงแวดล้อมและทะเลไทย

ท่ามกลางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า และการ
ลงทุนท่ัวโลก นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส�าหรบั WWF 
ประเทศไทยท่ีมพีนัธกิจในการสรา้งความตระหนักถึงความ
จ�าเปน็ในการอนรุกัษ์ และประสานความรว่มมอืกับทกุภาค
ส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจซึ่งจะมส่ีวนส�าคัญในการใชส้อย
ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่า อันจะน�าไปสู่วิถีการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื เพือ่ส่งมอบทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีคง
ความอดุมสมบูรณ์สู่คนรุน่ถัดไป 

ความท้าทายในปี พ.ศ. 2563 
และในอนาคต
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ฝา่ยส่ือสารองค์กร
เพ่ืองานอนรุกัษ์

|   ฝ่ายส่ือสารองค์กรเพือ่งานอนรุกัษ์
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ฝา่ยงานส่ือสารองค์กรมพีนัธกิจในการประชาสัมพนัธ ์
และสนับสนนุกิจกรรมขององค์กร ผ่านการออกแบบและ 
วางแผนกิจกรรมการส่ือสาร การจัดการรณรงค์ด้วย
แนวคิดท่ีสรา้งสรรค์ เพือ่ใหส้อดคล้องกับความเปน็องค์กร
วิทยาศาสตรท่ี์ท�างานด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และเพื่อส่งต่อเรือ่งราวการอนุรกัษ์ใน
โครงการต่าง ๆ  อันจะก่อใหเ้กิดการสรา้งจิตสาธารณะของ
นักอนรุกัษ์แก่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนท่ัวไป

ในปี พ.ศ. 2562 ฝ่ายส่ือสารองค์กรจัดกิจกรรมและ
การณรงค์ในโครงการต่าง ๆ  ของ WWF ประเทศไทยอยา่ง
ต่อเน่ือง อาทิ โครงการ “เท่ียวไทยไรก้ารซือ้ขายงาชา้ง” หรอื 
“Travel Ivory Free” ซึ่งเปน็กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเปน็ปท่ีี 2 และ
ได้รบัความรว่มมอืจากองค์กรท้ังภาครฐั ภาคธุรกิจเอกชน 
และสมาคมต่าง ๆ ในการรว่มรณรงค์และประชาสัมพันธ์
เพื่อลดการซื้อขายงาช้างในกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

มายงัประเทศไทย
นอกจากน้ันยงัมกีารจัดกิจกรรมระดมทนุในโครงการ 

“Chat2Change เปล่ียนแชตเป็นช่วย” โดยได้รบัความ
อนุเคราะห์จาก 5 ศิลปินจิตอาสารว่มออกแบบ LINE  
สติกเกอร ์ส�าหรบัระดมทนุฝ่านชอ่งทางดิจิทัล

ฝ่ายงานส่ือสารองค์กรยังเป็นส่ือกลางในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการกับส่ือมวลชนท้ังใน และต่าง
ประเทศ โดยเป็นผู้ประสานงานหลักในเชิงข้อมูล จัดการ
สัมภาษณ์พิเศษให้กับผู้ส่ือข่าว พรอ้มน�าคณะส่ือมวลชน
เยี่ยมชมพื้นท่ีท�างานในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้ภาพของการ
ท�างานอนรุกัษ์มคีวามชดัเจนขึ้น

WWF ประเทศไทยยงัคงขบัเคล่ือนงานประชาสัมพนัธ์
และส่ือสารองค์กรท่ามกลางความท้าทายของวงการส่ือท่ี
เปล่ียนโฉมหน้าไป ในบรบิทของขอ้มลูท่ีเปดิกว้าง ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิใ์นการจุด
ประกายนักอนรุกัษ์ ท้ังส�าหรบัคนท่ัวไปและคนรุน่ใหมท่ี่จะ
ก้าวขึ้นมาเปน็พลังส�าคัญในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในอนาคต

ก้าวต่อไปในปี พ.ศ. 2563 
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รายงานงบการเงิน 
ปีงบประมาณ 2562

|   งบการเงนิ

รายรบัท้ังหมด

รายจ่ายท้ังหมด

Public Sector 
(GAA/PSP)
USD 836,761

Finance and Administration 
(Supporting Services Expenses)
USD 276,643

Individuals & 
General Donations
USD 2,341,497

Conservation Field 
and Policy Programs
USD 3,884,324

WWF Network 
Revenue
USD 2,062,684

Corporate Donations
USD 665,643

11%

6.6%

14%

35%

40%

93.4%

ค่าใช้จ่ายเพื่อการอนุรกัษ์
สัตว์ปา่ ทรพัยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม ภายใตโ้ครงการวิจัย
และการจัดกิจกรรมของ WWF 
ประเทศไทย คิดเป็น 93.4% 
หรอืเท่ากับ 3,884,324 ดอลลาร์
สหรฐั ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนินงานขององค์กรเป็น
จ�านวน 867,901 ดอลลารส์หรฐั 
หรอืเท่ากับ 6.6% ของรายจ่าย
ท้ังหมดในองค์กร
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บัญชงีบการเงิน 
ปีงบประมาณ 2562

**รายรบัแปลงจากค่าเงนิสกลุดอลลารส์หรฐั เป็นสกลุเงนิ
บาท อ้างอิงจากค่าเฉล่ียของอัตราแลกเปล่ียนท่ี 1 ดอลลาร์
สหรฐั ต่อ 31.0782 บาท 

Financial Report (FY 2019, July 2018 - June 2019)

REVENUES

EXPENSES

CLOSING BALANCE

FY 2019 TOTAL (THB)

                54,250,669 1,745,618 

FY 2019 TOTAL (USD)

Individuals & General Donations
WWF Network Revenue
Public Sector (GAA/PSP)

Corporate Donations
INCOME TOTAL

Conservation Field and Policy
Programs Expenses
Finance and Administration 
(Supporting Services Expenses)

Program and Core Cost recovery
EXPENSES TOTAL

120,717,79

26,972,810

(18,375,249)
129,315,358 

3,884,324

867,901

(591,258)
4,160,967

72,769,502 
64,104,517 

26,005,016 

20,686,992 
           183,566,027 

                2,341,497                
2,062,684 

                  836,761 

                 665,643 
         5,906,585
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WWF ประเทศไทย 
เบอรโ์ทรศัพท์ (ส�านักงาน):
+66 2618 4303-05
ท่ีอยู:่ 
อาคารพสิิษฐ ์ชัน้ 3 เลขท่ี 9 ซอยประดิพทัธ ์10 ถนนประดิพทัธ ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

WEBSITE
For more information,
visit wwf.or.th

FACEBOOK
Join us on
facebook.com/wwfthailand/

TWITTER
Get lastest updates at
twitter.com/wwfthailand


