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เพราะเราเชือ่ ว่า

มนุษย์และ
ธรรมชาติ

ต่างเป็นส่วนหนึง่
ของกันและกัน
ความหวังจากผืนป่า
LANDSCAPE OF HOPE
•
•
•
•
•
•

ฟื้ นฟู ประชากรเสื อโคร่ ง
อนุ รักษ์ สั ตว์ ป่ากุ ยบุ รี
ต่ อต้ านการค้ าสั ตว์ ป่า
จั ดการสวนยางยั่ งยื น
ผลิ ตและบริ โภคอย่ างยั่ งยื น
ติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงสภาพป่ า

เมืองดี โลกดี
THE GREENER, THE BETTER
•
•

เมื องปลอดมลภาวะจากขยะพลาสติ ก
เมื องน่ าอยู่ สู่ โลกที่ ยั่งยื น

สายน้�ำสร้างชีวิต
FLOW OF LIFE

ความร่วมมือบนเส้นทางอนุรกั ษ์
POWER OF COLLABORATION

•
•

•
•
•
•
•
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เยาวชนพิ ทักษ์ สายน�้ ำ
อนุ รักษ์ ทรั พยากรน�้ ำจื ด

ระดมทุ นภาคประชาชน
ความร่ วมมื อจากภาคธุ รกิ จ
เสริ มสร้ างศั กยภาพชุ มชนเพื่ องานอนุ รักษ์
โครงการสิ่ งแวดล้ อมศึ กษา Eco-schools
การเงิ นยั่ งยื น

3,979

ไร่

ได้ รับการปกป้ องจากการถู กแปลงเป็ นพื้ นที่ เกษตรเชิ งเดี่ ยว
เกษตรกรในพื้ นที่ มีรายได้ เพิ่ มขึ้ นจากการปลู กและขายผลผลิ ต
เกษตรอิ นทรี ย์

8

ชุมชนและ
กลุม่ เยาวชน

ที่ อาศั ยใกล้ ล�ำคลองขนมจี นในจั งหวั ดอยุ ธยาช่ วยกั นเก็ บขยะ

งานอนุรกั ษ์
ไม่มีวันหยุด

ก� ำจั ดผั กตบชวา และพั ฒนาคู น้� ำ จนสั ตว์ น้� ำที่ เคยหายไป อย่ าง
ปลา กุ้ งฝอย และหอยกาบ เริ่ มทยอยกลั บมาสู่ แหล่ งน�้ ำอี กครั้ ง

15

พื้นทีช่ มุ่ น้�ำ

ที่ มีความส� ำคั ญระหว่ างประเทศ หรื อ ‘แรมซาร์ ไซต์ ’ (Ramsar

365
วัน

site) อยู่ ในประเทศไทย โดยพื้ นที่ ชุ่มน�้ ำแม่ น้� ำสงครามตอนล่ าง
จั งหวั ดนครพนม ได้ รับการขึ้ นทะเบี ยนเป็ นแรมซาร์ ไซต์ แห่ ง
ล่ าสุ ดของเมื องไทย

25

บุ คลากรของ WWF-ประเทศไทย
ท� ำ ง า น อ ย่ า ง สุ ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ

จุดส�ำคัญ

ตลอดเส้ นทางเดิ นหลั กของช้ างป่ ากุ ยบุ รี ได้ รับการติ ดตั้ งกล้ อง
ดั กถ่ ายภาพอั ตโนมั ติ หรื อ Camera Trap เพื่ อส่ งภาพไปยั งเจ้ า
หน้ าที่ ผลั กดั นช้ างกลั บเข้ าป่ าในเขตอุ ทยานฯ
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ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ห นึ่ ง ปี ที่ ผ่ า น ม า

ท่ ามกลางความท้ าทายที่ เกิ ดขึ้ นจาก
การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโควิ ด-19
ทั้ งการท� ำงานทางไกลจากที่ พัก และ
การอยู่ ประจ� ำในพื้ นที่ อนุ รักษ์ ต่ างๆ ทั่ ว
ประเทศ แม้ จะต้ องปรั บตั วกั บวิ ถีชีวิต
ใหม่ แต่ เรายั งคงไม่ หยุ ดนิ่ งและมองไป
ยั งเป้ าหมายที่ มีร่วมกั น นั่ นคื อ การสร้ าง
โลกที่ ธรรมชาติ และมนุ ษย์ อยู่ ร่วมกั นได้

พื้นทีอ่ นุรกั ษ์สำ� คัญ

อย่ างสมดุ ลและยั่ งยื น

ได้ แก่ อุ ทยานแห่ งชาติ คลองวั งเจ้ าและเขตรั กษาพั นธุ์ สัตว์ ป่า
อุ้ มผาง ถู กผนวกเข้ าเป็ นส่ วนหนึ่ งของพื้ นที่ ยุทธศาสตร์ ส�ำคั ญ
ในการอนุ รักษ์ เสื อโคร่ งของ WWF-ประเทศไทยในปี ที่ ผ่านมา
WWF - TH รายงานประจ�ำปี 2563
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รูจ้ ัก WWF ประเทศไทย
World Wide Fund for Nature (WWF) หรือองค์การ

กองทุนสัตว์ปา
่ โลกสากล ด�ำเนินงานด้านการอนุรก
ั ษ์ในกว่า
160 ประเทศทัว
่ โลก ด้วยจุดมุง่ หมายในการปกป้องธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมให้อยูค
่ ก
ู่ บ
ั สังคมมนุษย์อย่างสมดุล

WWF เริม
่ เดือน
่ ต้นจัดตัง้ องค์กรในประเทศไทย เมือ

มกราคม พ.ศ. 2538 และยกสถานะขึ้นเป็นส�ำนักงาน
โครงการอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2542 ในปัจจุบัน

WWF ประเทศไทย มีพนักงานมากกว่า 60 คน ทัง้ ประจ�ำ
อยูท
่ ส
ี่ ำ
� นักงานในกรุ งเทพฯ และตามพืน
ั ษ์สำ
� คัญทัว
้ ทีอ
่ นุรก
่
ประเทศ อาทิ อุทยานแห่งชาติกย
ุ บุร ี อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
และอุทยานแห่งชาติคลองลาน

ประเทศไทยถือเป็นชัยภูมส
ิ ำ� คัญของการท�ำงานอนุรก
ั ษ์

ในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนือ
่ งจากเป็นพืน
้ ที่ซ่ งึ
ยังคงความหลากหลายทางชีวภาพและมีทรัพยากรทีอ
ุ ม
่ ด
สมบูรณ์ WWF ประเทศไทย ได้ขยายขอบเขตความร่วม

มือและการท�ำงานครอบคลุมสูใ่ นทุกภูมภ
ิ าค โดยให้ความ
ส�ำคัญต่อ 4 เขตนิเวศ อันประกอบด้วยเขตนิเวศภูมภ
ิ าค
เทือกเขาตะนาวศรี-ถนนธงชัย ป่าดิบแล้งในลุม
่ น้�ำโขงตอน
ล่าง ลุม
่ น้�ำโขง และทะเลอันดามัน

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารองค์กรอย่าง

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามกลไกธรรมาภิบาล

WWF ประเทศไทย จึงจัดท�ำและเผยแพร่รายงานประจ�ำปี

และรายงานงบการเงินต่อสาธารณะ ส�ำหรับปีงบประมาณ
2562 WWF ประเทศไทย ท�ำงานอย่างหนักเพือ
ั่ ใจว่า
่ ให้มน
ทรัพยากรทีเ่ รามีอยูน
่ น
ั้ ได้ถก
ู จัดสรร และน�ำไปใช้เพือ
่ ให้เกิด

ประโยชน์สงู สุดต่อการอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แม้การ
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีจ
่ ะมีความท้าทายมากขึ้นจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 แต่รอ
้ ยละ 79 ของรายรับได้นำ
� ไปใช้เพือ
่ งาน

อนุรก
ั ษ์สต
ั ว์ปา
่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
โดยองค์กรยังคงได้รบ
ั การสนับสนุนอย่างต่อเนือ
่ งแม ้ในยาม
วิกฤต ท�ำให้ WWF ประเทศไทย มัน
ั ษ์
่ ใจว่า โครงการอนุรก

จะยังคงเดินหน้าต่อไปได้ดว
้ ยดีในปีงบประมาณต่อไป ทัง้ นี้
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลการท�ำงาน และข้อมูลการบริหาร
งบการเงิน รวมถึงการจัดการโครงการในด้านต่าง ๆ ของ
WWF ประเทศไทย ได ้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
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สารบัญ
รู้ จัก WWF ประเทศไทย
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สารจากประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร

6

ค่ านิ ยมหลั ก 4 ประการ

7

โครงการและพื้ นที่ การท� ำงาน
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ผลงานเด่ นปี พ.ศ. 2563

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

10

โครงการฟื้ นฟู ประชากรเสื อโคร่ ง
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โครงการอนุ รักษ์ สั ตว์ ป่ากุ ยบุ รี
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 WWF ประเทศไทย ยังคง

เดินหน้าท�ำงานอนุรก
ั ษ์ ในหลายพื้นที่ ทั้งพื้นที่ป่าในเขต

อุทยานแห่งชาติ การอนุรก
ั ษ์ สัตว์ปา
่ ที่ก�ำลังตกอยูใ่ นสภาวะ
อันตรายใกล้สูญพันธุ์ และยังคงเน้นย้�ำการท�ำงานเพื่อยุติ

การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย รวมถึงการจัดท�ำงานวิจัย โดย

“

ในปีงบประมาณรอบปีนี้ โครงการฟื้ นฟูประชากรเสือโคร่ง

เปลี่ยนวิกฤต เป็นโอกาส
พลิกฟื้ นความสัมพั นธ์
กับธรรมชาติ

สามารถขยายพืน
้ ที่การท�ำงานจนครอบคลุมผืนป่าตะวันตก

ตอนบนทั้งหมดของประเทศไทย การพัฒนาพื้นที่แหล่ง

ทรัพยากรน้�ำจืดในบริเวณลุ่มน้�ำสงครามตอนล่าง จังหวัด

”

นครพนม ประสบความส�ำเร็จ และได้รบ
ั การขึ้นทะเบียน

การเผชิ ญ หน้ า กั บ สภาวะโรคระบาดจากเชื้ อ ไวรัส

ในขณะเดียวกัน WWF ประเทศไทย ได้ขับเคลื่อน

เป็นแรมซาร์ไซต์ หรือพื้นที่ชุ่มน้�ำที่มีความส�ำคัญระหว่าง

ประเทศ ล�ำดับที่ 15 ของประเทศ

โควิด-19 ในปี พ.ศ. 2563 เป็นเหมือนบาดแผลของชีวิต

ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น การรณรงค์เพือ
่ ลดปริมาณ

ความสั่นคลอนไปทั่วทุกมุมโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ระบบ

หรือแม้แต่การน�ำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เพือ
่ ส�ำรวจ

มนุษย์ในศตวรรษนี้ แรงกระทบจากวิกฤตโรคระบาดสร้าง

สาธารณสุข รวมถึงการสูญเสียชีวิตของผูค
้ นนับล้าน แต่ใน
ขณะเดียวกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สะท้อนให้

เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ของธรรมชาติ และกระตุ้นเตือนมนุษย์
ให้หยุดคิด และพิจารณาถึงความไม่สมดุลย์ระหว่างการ

ขยะพลาสติกที่รวั่ ไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทรในเมืองใหญ่
ความสมบูรณ์ของพืน
้ ที่ปา่ ทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียด

เกี่ยวกับงานอนุรก
ั ษ์ ของเราเพิ่มเติมได ้ในรายงานประจ�ำปี
ฉบับนี้

ท้ายที่สด
ุ นี้ งานอนุรก
ั ษ์ ของเราจะประสบความส�ำเร็จ

เจริญเติบโตทางสังคม-เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ

ไม่ได้ หากไม่ได้รบ
ั การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้

โควิด-19 ก�ำลังส่งสัญญาณเตือนว่า มนุษย์ตอ
้ งยุตก
ิ าร

ผู้บริหาร WWF ประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่าน และขอ

ของโลกที่ก�ำลังหมดไป

พัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

หากยังต้ องพึ่งพาอาศั ยโลกนี้ ทั้ งนี้ ในปี พ.ศ. 2563
WWF จัดท�ำรายงานวิจัยเพื่อตรวจสอบสุขภาวะทางด้าน

สิ่งแวดล้อมของโลก หรือ The Living Planet Report ซึ่ง
ตีพิมพ์เป็นประจ�ำทุก 2 ปี งานวิจัยชิ้นนี้สะท้อนความจริง
ที่ น่ า ตกใจ และสอดรับ กั บ สถานการณ์ ค วามท้ า ทายที่

มนุษยชาติก�ำลังเผชิญ โดยเนื้อหาในรายงานระบุว่า ใน
รอบ 50 ปีที่ผ่านมา โลกของเราสูญเสียสายพันธุข
์ องพืช
และสัตว์อย่างถาวรไปแล้วมากกว่า 68% เราต้องยุติความ
สูญเสียนีใ้ ห ้ได้ ไม่ใช่แค่เพือ
่ ธรรมชาติ แต่เพือ
่ พวกเราทุกคน
6

บริจาค หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดิฉันในนามของ
ขอบคุณชุมชนท้องถิ่น-เครือข่ายนักอนุรก
ั ษ์ท่ท
ี �ำงานเคียงบ่า

เคียงไหล่ เพื่อช่วยกันแก ้ไขผลกระทบและวางแผนป้องกัน
ภัยจากการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นตอของ
โรคระบาดครัง้ ยิง่ ใหญ่นี้

เพราะในทุกวิกฤต ย่อมมีโอกาสแฝงอยู่

มาคว้าโอกาสนี้ เพื่อฟื้ นฟูความสัมพันธ์ของเรากับ

ธรรมชาติไปด้วยกัน

พิมพ์ภาวดี พหลโยธิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WWF-ประเทศไทย

ค่านิยมหลัก 4 ประการ

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลด� ำเนินโครงการ

อนุรก
ั ษ์ ในพื้นที่ ทั่วโลกมากกว่ า 3,000 โครงการโดย

ความซือ่ สัตย์ (Integrity)

เรายึดถือการด�ำเนินงานตามหลักการที่เราปรารถนา

มุ่ ง สร้า งสมดุ ล ย์ ใ นการอยู่ ร ว
่ มกั น ระหว่ า งมนุษ ย์ และ

ให้ผู้อื่นยึดถึ งและปฏิ บัติตามเช่นเดี ยวกั น ดั งนั้ น การ

ชีวิตในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ท�ำงานบนหลักการแห่ง

เป็นเรือ
่ งส�ำคัญ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ท�ำงาน

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน พนักงานหลายพัน
ค่านิยม 4 ประการ ขององค์กรที่ก�ำหนดเป็นข้อพึงระลึก

และปฏิบัติ เพื่อสร้างประโยชน์ และประสานความเข้าใจ
ให้กับผู้มส
ี ่วนเกี่ยวข้อง และสนับสนุนองค์กรทุกภาคส่วน

ค่านิยมหลัก 4 ประการบัญญัติข้ น
ึ โดยตั้งอยู่บนพื้น

ท�ำงานบนพื้นฐานของความซื่อตรง ซื่อสัตย์ และโปร่งใส
อนุรก
ั ษ์ บนพืน
้ ฐานของข้อเท็จจริง หลักการและเหตุผลทาง

วิทยาศาสตร์ และท�ำงานบนเป้าหมายของการพัฒนาและ
การเรียนรู อ
้ ยูเ่ สมอ

ฐานของการให้เกียรติและการเคารพความแตกต่างหลาก

ความเคารพ (Respect)

ทุกระดั บขององค์ กร ตั้ งแต่ เจ้ าหน้ าที่ ระดั บปฏิ บัติการ

ของผู้คน สังคมที่เราปกป้องดูแล ถือเป็นคุณค่าในการ

ให้เกิดวัฒนธรรมอันเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร

ยังอยูบ
่ นพืน
้ ฐานของการสร้างความมัน
่ คงปลอดภัยให้กับ

หลายของธรรมชาติ และมนุษย์ และเป็นสิ่ งที่ พนักงาน

จนถึงผูบ
้ ริหารได้น�ำมาปรับใช ้ในกรท�ำงาน และหล่อหลอม

ความกล้าหาญ (Courage)

พนักงานของ WWF แสดงออกถึงความกล้าหาญผ่าน

การกระท�ำ ด้วยการท�ำงานเพือ
่ มุง่ สร้างความเปลี่ยนแปลง

การเคารพและรับฟังเสียงสะท้อนรวมถึงองค์ความรู ้

ท�ำงานประการหนึ่งของ WWF และการท�ำงานขององค์กร
อนาคตที่ยงั่ ยืนด้วยเช่นกัน

ความร่วมมือ (Collaboration)

ความส�ำเร็จของงานอนุรก
ั ษ์ ไม่อาจเกิดขึ้นได ้โดยการ

ในเรือ
่ งที่จ�ำเป็นและเร่งด่วนทางสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น

ท�ำงานเพียงล�ำพังของบุคคลใด หรือหน่วยงานใดหน่วย

บอกกล่าวถึงความท้าทายและปัญหาที่ธรรมชาติของโลก

ความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เป็น

เรายังสนับสนุนผู้คนและสถาบันต่าง ๆ ในการลุกขึ้นมา
ก�ำลังเผชิญ รวมทั้งกล้าที่จะแสดงออกถึงความห่วงใยต่อ
อนาคตของโลกใบนี้ ซึ่งคือบ้านของพวกเรา

งานหนึ่ ง WWF เน้ น ย้�ำ ความส� ำ คั ญ ของการประสาน
เจ้าของผลลัพท์แห่งการท�ำงานและร่วมภาคภูมิใจไปกับ
แรงสนับสนุนที่เกิดขึ้นจากทุกคน
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ผลงานเด่น
ปี พ.ศ. 2563

1

2

โครงการ
ฟื้ นฟูประชากรเสือโคร่ง

โครงการต่อต้านการค้า
โครงการอนุรกั ษ์สัตว์ป่ากุยบุรี สัตว์ป่าผิดกฎหมาย

ขยายพื้ นที่ ท� ำงานอนุ รั กษ์ เสื อโคร่ ง

ร่ วมมื อกั บภาครั ฐ และเอกชน เสริ ม

ร่ ว มมื อ กั บมหาวิ ทยาลั ยสแตนฟอร์ ด

ไปยั งอุ ทยานแห่ งชาติ คลองวั งเจ้ า

ก� ำลั งการจั ดระบบเตื อนภั ยล่ วงหน้ า

สหรั ฐ อเมริ ก า พั ฒนาเครื่ อ งตรวจ

และเขตรั กษาพั นธุ์ สั ตว์ ป่ าอุ้ มผาง

ติ ดตั้ งกล้ องดั กถ่ ายภาพอั ตโนมั ติ

พิ สูจน์ DNA เพื่ อใช้ แยกผลิ ตภั ณฑ์ จาก

ครอบคลุ ม “ผื นป่ าตะวั นตกตอนบน”

บริ เวณด่ านหลั กของช้ างป่ ารวม 25 จุ ด

งาช้ างไทยและงาช้ างแอฟริ กัน

5

6

3

ทั้ งหมด

4

โครงการบริหารจัดการ
โครงการเยาวชนพิทกั ษ์สายน้�ำ ทรัพยากรน้�ำจืด

โครงการสวนยางยัง่ ยืน

หลั งการพั ฒนาแหล่ งน�้ ำในชุ มชนทั้ ง 8

พื้ นที่ แม่ น้� ำสงครามตอนล่ าง จั งหวั ด

กลุ่ มเกษตรกรท� ำสวนบ้ านนาปรั ง

แห่ ง สั ตว์ น�้ ำที่ เคยหายไปเริ่ มกลั บมา

นครพนม ได้ รับการประกาศรั บรองเป็ น

พั ฒนา (NPFG) ได้ รับการรั บรองตาม

คนในชุ มชนสามารถจั ดกิ จกรรมเองได้

พื้ นที่ แรมซาร์ ไซต์ ล� ำดั บที่ 2,420 ของ

มาตรฐาน FSC™ ซึ่ งเป็ นกลุ่ มเกษตรกร

และมี การชั กชวนผู้ ที่เกี่ ยวข้ องให้ เข้ าร่วม

โลก และล� ำดั บที่ 15 ของประเทศไทย

รายย่ อยแห่ งแรกของประเทศไทย

10

7

8

9

โครงการเสริมสร้างสั งคม
คาร์บอนต่�ำผ่านการบริโภค
และผลิตที่ยงั่ ยืน

โครงการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไม้
ในพื้นที่เป้าหมาย

โครงการเมืองปลอดมลภาวะ
จากพลาสติก

ขยายพื้ นที่ ปลู กป่ า 3 อย่ างประโยชน์

เสริ มสร้ างศั กยภาพเจ้ าหน้ าที่ ในการ

จั ดท� ำฐานข้ อมู ลขยะพลาสติ ก ทั้ ง

4 อย่ าง ที่ ช่วยหยุ ดการบุ กรุ กป่ าได้ ถึง

ประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อการจั ดการ

ปริ ม าณ, ประเภท และสั ดส่ วนขยะ

3,979 ไร่ และช่ วยให้ เกษตรกรมี ความ

ทรั พยากรธรรมชาติ โดยการจั ดอบรม

พลาสติ กแต่ ละประเภท เพื่ อปู ทางสู่ การ

เป็ นอยู่ ที่ดีข้ึ นกว่ า 730 ครั วเรื อน

เจ้ าหน้ าที่ กว่ า 40 นาย ใน 3 พื้ นที่ อนุ รักษ์

จั ดท� ำแผนปฏิ บัติการของแต่ ละเมื อง

10

11

12

โครงการเมืองน่าอยู่
สู่โลกยัง่ ยืน (OPCC)

โครงการการเงินยัง่ ยืน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนเพื่ องานอนุรกั ษ์

เทศบาลนครขอนแก่ น คว้ ารางวั ลชนะ

แนวทางการด� ำเนิ นกิ จการที่ ให้ ธนาคาร

ภาคประชาสั งคม องค์ กรชุ มชน หน่ วย

เลิ ศจากโครงการ เมื องน่ าอยู่ สู่ โลก

พาณิ ชย์ ไทยน� ำประเด็ นด้ าน ESG มา

งานท้ องถิ่ น ให้ ความร่ วมมื อเป็ นอย่ าง

ยั่ งยื น ยกระดั บสู่ การเป็ นต้ นแบบเมื อง

ร่ วมพิ จารณา และน� ำไปปรั บใช้ กับแผน

ดี ในการจั ดการและใช้ ประโยชน์ จาก

ยั่ งยื นระดั บสากล

ด� ำเนิ นกิ จการ

ธรรมชาติ อย่ างยั่ งยื น

13

14

15

โครงการ Eco-Schools

โครงการการระดมทุน
ภาคประชาชน

ความร่วมมือจากภาคธุรกิจ

ปั จจุ บั นมี โรงเรี ย นเข้ าร่ ว มโครงการ

การแพร่ ระบาดของโควิ ด-19 ส่ งผลให้

ต่ อยอดโครงการอนุ รั ก ษ์ ร่ ว มกั บ 5

ทั้ งหมด 45 แห่ ง โดยมี การคิ ดค้ น

กิ จกรรมระดมทุ นภาคสนามเป็ นไปด้ วย

องค์ กรเอกชน เพื่ อน� ำไปสู่ เป้ าหมาย

โ ค ร ง ก า ร ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ น� ำ

ความยากล� ำบาก รู ปแบบการระดมทุ น

และความส� ำเร็ จที่ เกิ ดประโยชน์ ต่ อ

เทคโนโลยี เข้ ามาประยุ กต์ ใช้ อย่ างมี

จึ งถู กปรั บเปลี่ ยนสู่ แพลตฟอร์ มออนไลน์

สิ่ งแวดล้ อม และชุ มชนในพื้ นที่ ท�ำงาน

ประสิ ทธิ ภาพ

มากขึ้ น เพื่ อสนั บสนุ นกิ จกรรมอนุ รักษ์

ของ WWF
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โครงการฟื้ นฟูประชากรเสือโคร่ง
เสือโคร่ง (Panthera tigris) เป็นสัตว์ที่ใช้

พื้นที่ ขนาดใหญ่ในการด� ำรงชีวิต และต้ องการ

เหยือ
่ ที่หลากหลายในปริมาณที่เพียงพอ เสือโคร่ง

พื้ นที่ การ
ท� ำงาน
อนุ รักษ์

จึงเป็นดัชนีชว
ั ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
้ี ด
เพราะหากเสือโคร่งอยูไ่ ด้ แสดงว่าธรรมชาติและ

สิ่งมีชว
ี ิตอื่นยังคงอยู่ การฟื้ นฟูประชากรเสือโคร่ง
จึงต้องด�ำเนินงานอย่างรอบด้าน โดยความร่วมมือ
ในทุกระดับ

4,500
เพิ่ มเป็ น

จากเดิ ม

1,200
ตร.กม.

ตร.กม.

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิ ด-19 ส่ ง

ผลให้ ก ารประชุ ม ระดั บ รัฐ มนตรีเ พื่ อ เตรีย มการ

ประชุม สุด ยอดผู้น�ำ ว่า ด้ว ยการอนุร ก
ั ษ์ เสือ โคร่ง

ปี พ.ศ. 2563 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ต้องเลือ
่ นออก

ไป ส่วน WWF ประเทศไทย ซึ่งด�ำเนินโครงการ
ฟื้ นฟูประชากรเสือโคร่งในผืนป่าตะวันตกตอนบน

ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา
่ และพันธุพ
์ ช
ื
ในผื นป่ าตะวั นตกตอนบน
ซึ่ งถื อเป็ นพื้ นที่ ความหวั งใน
การฟื้ นฟู ประชากรเสื อโคร่ ง
สายพั นธุ์ อินโดจี น

ภารกิจซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารอนุรก
ั ษ์เสือแห่งชาติของประเทศไทย

เสื อโคร่ งในไทย
ประมาณ

130-160

เสื อโคร่ งทั่ วโลก
ประมาณ

4,000

ตั ว

ตั ว

การประชุ มสุ ดยอดผู้ น�ำ 13 ประเทศ ในปี 2553

รั สเซี ยมี การวางเป้ าหมายเพิ่ มจ� ำนวน
ประชากรเสื อโคร่ งให้ มากขึ้ นเป็ น

2 เท่ า

ภายในปี 2565
12

ต้องปรับเปลี่ยนแผนการท�ำงาน เพือ
่ มุง่ ตอบโจทย์

ภาพรวมโครงการ
โครงการฟื้ นฟูประชากรเสื อโคร่งประกอบด้ วย 3

แนวทางหลักในการปฏิบต
ั งิ าน ซึ่งมีการปรับการด�ำเนินงาน
ในช่วงเชือ
้ ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ดังนี้

1

ศึกษาวิจัยและส�ำรวจประชากรเสือโคร่งและสัตว์ป่า

การปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่ยังสามารถด�ำเนิน

การได้อย่างต่อเนือ
่ ง แต่เจ้าหน้าที่ WWF ประเทศไทย
ต้องเพิม
้ ที่ เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการใช้เวลาใน
่ ระยะเวลาในพืน
การกักตัว

2

สนับ สนุน และส่ ง เสริม การลาดตระเวนเชิง คุณ ภาพ

การจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่พท
ิ ักษ์ปา
่ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนให้นิสิตตามหลักสูตร “การลาด
ตระเวนเชิงคุณภาพส�ำหรับการจัดการพืน
ุ้ ครอง”
้ ที่คม

แผนปฏิ บัติการอนุ รักษ์ เสื อแห่ งชาติ

ที่จัดท�ำร่วมกับหลายหน่วยงานทั้ง คณะวนศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ

มี เป้ าหมายเพิ่ มจ� ำนวนเสื อโคร่ งในไทย

50%

ภายในปี

2565

สัตว์ปา
่ และพันธุพ
์ ช
ื และสมาคมอนุรก
ั ษ์สต
ั ว์ปา
่ ยังไม่
สามารถด�ำเนินการได้

3

สร้างจิตส�ำนึกและเครือข่ายการอนุรก
ั ษ์ เสือโคร่งและ
สัตว์ปา
่ ภารกิจทีต
้ งด�ำเนินการในโรงเรียนและชุมชน
่ อ
มีขอ
้ จ�ำกัด ส่งผลให้ตอ
้ งชะลอการด�ำเนินงานออกไป
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ในปี 2563
ขยายพื้ นที่การด�ำเนินงาน

โครงการฟื้ นฟูประชากรเสือโคร่งในอุทยานแห่ง

ชาติ แ ม่ ว งก์ แ ละอุท ยานแห่ ง ชาติ ค ลองลานเริม
่ ด� ำ เนิ น

การมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ครอบคลุมพื้นที่การท�ำงาน
1,200 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในปีที่ผา
่ นมา ทางโครงการฯ ได้

ขยายพื้นที่การท�ำงานไปยังพื้นที่อนุรก
ั ษ์ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าและเขตรักษาพันธุส
์ ัตว์
ป่าอุ้มผาง โดยขณะนี้ครอบคลุมพื้นที่อนุรก
ั ษ์ ทั้ง 4 แห่ง

มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 4,500 ตารางกิโลเมตร หรือเรียกว่า

“ผืนป่าตะวั นตกตอนบน” การขยายพื้นที่ การท� ำงานนี้

ถือเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการอนุรก
ั ษ์ เสือโคร่ง โดย
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การท� ำ งานในผื น ป่ า ขนาดใหญ่ ที่ มี

ค่านิยมหลักของ
WWF ประเทศไทย

ความเชื่ อ มต่ อ กั น ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล มี
ประสิทธิภาพเพิม
่ ขึ้น

สนับสนุนงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

การจัดตั้งศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart

Patrol Center) ที่อท
ุ ยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เพือ
่ อ�ำนวย
ความสะดวกในการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ อันเป็นการสนับสนุนงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามในพื้น ที่ โดยมีก ารติ ด ตั้ ง ระบบการประชุม

ทางไกล (Tele-conference) เพื่อให้การท�ำงานภายใต้

สถานการณ์โควิด-19 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลลาดตระเวนระหว่างพื้นที่อนุรก
ั ษ์

ใกล้เคียงซึ่งจะช่วยให้การจัดการงานป้องกันระดับผืนป่า
ได้ดียงิ่ ขึ้น

สร้างเยาวชนนักอนุรกั ษ์

จัดให้นักเรียนในโรงเรียนรอบอุทยานแห่งชาติ

แม่ ว งก์ - คลองลาน ได้ ร บ
ั ฟั ง การบรรยายความรู แ
้ ละ

ลงพืน
้ ที่ท�ำโป่งเทียมเพือ
่ เป็นแหล่งอาหารของสัตว์กีบ ตาม

หลักสูตรของรัฐบาลในการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ”้
โดยสนั บสนุนให้เยาวชนมีจิตส� ำนึ กรักบ้านเกิ ด และมี

ความเข้าใจในทรัพยากรธรรมชาติที่อยูร่ อบชุมชน เพือ
่ ให้
เด็กได้เติบโตขึ้นเป็นก�ำลังส�ำคัญในการดูแลและอนุรก
ั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า และสัตว์ป่า
14

ความกล้าหาญ
ในการขั บเคลื่ อนงานอนุ รักษ์ ในวั นที่ ยังไม่ มี ใคร
รั บรู้ และเชื่ อว่ ามี เสื อโคร่ งในอุ ทยานแห่ งชาติ รวม
ทั้ งยื นหยั ดในจุ ดยื นที่ จะต่ อสู่ กั บอุ ปสรรคในการ
อนุ รักษ์ สั ตว์ ป่า

ความเคารพ
เครื อข่ ายที่ ร่วมงานด้ วย โดยเฉพาะกลุ่ มชาติ พันธุ์
ซึ่ งด� ำรงชี วิตในพื้ นที่ รอบบริ เวณป่ า รวมทั้ งข้ อมู ล
และภู มิปัญญาดั้ งเดิ ม

ความซือ่ สัตย์
ต่ อข้ อมู ลความรู้ และความเป็ นจริ งทาง
วิ ทยาศาสตร์

ความร่วมมือ
บนพื้ นฐานของทั้ งความกล้ าหาญ ความเคารพ
และความซื่ อสั ตย์ ที่ ท�ำให้ การท� ำงานกั บทุ กภาค
ส่ วนและทุ กระดั บเดิ นหน้ าด้ วยดี

2

โครงการอนุรกั ษ์สัตว์ป่ากุยบุรี

WWF ประเทศไทย ด�ำเนินโครงการอนุรก
ั ษ์ สัตว์ป่า

กุยบุร ี ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ
์ ืช
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการปกป้องผืนป่า

ภาพรวมโครงการ
ภารกิจเชิงรุก การปรับปรุ งแปลงหญ้าซึ่งเป็นแหล่ง

กุยบุรแ
ี ละป่าต้นน้�ำในพืน
ั ธ์ โดยการ
้ ที่จังหวัดประจวบคีรขี น

อาหารของช้างป่าในพื้นที่ รวม 380 ไร่ เพื่อให้ช้างป่า

ติดตามสถานภาพของสัตว์ป่า พร้อมกับการหาทางออก

การเกษตรของชุมชน รวมทั้งการปรับปรุ งและดูแลรักษา

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิ ด-19 แม้

ของสัตว์ปา
่ ในพืน
้ ที่ปรับปรุ งแหล่งอาหารโดยกล้องดักถ่าย

เพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ วิจัย และ
ให้กับปัญหาช้างป่าท�ำลายพืชผลการเกษตรในพืน
ุ ชน
้ ที่ชม
การพบปะประชาชนและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจะด�ำเนินต่อ
ไปได้ ทว่าสิ่งที่ต้องชะลอการท�ำงานได้แก่การจัดฝึกอบรม

ให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งการประชุมที่มผ
ี เู้ ข้าร่วมจ�ำนวนมาก

มี อ าหารเพี ย งพอ และป้ อ งกั น การออกจากป่ า สู่ พ้ื น ที่

โป่งเทียม 20 โป่ง จากการติดตามการเข้ามาใช้ประโยชน์

ภาพอัตโนมัติ พบว่าสัตว์ที่เข้ามาใช้ประโยชน์มากที่สด
ุ 5
อันดับแรก ได้แก่ กระทิง, ช้างป่า, กวาง, เก้ง และหมูป่า

ภารกิจเชิงรับ การลดปัญหาความขัดแย้งของคนกับ

ช้าง โดยการสนับสนุนการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่ากลับ
เข้าพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่า โดยแนวทางการด�ำเนินงานที่
ส�ำคัญ ประกอบด้วย

•

การจัดท�ำระบบเตือนภัยล่วงหน้า โดยความร่วมมือ

กับ ทรู คอร์ปอเรชั่น และกรมอุทยานแห่งชาติ

สั ตว์ ป่า และพันธุ์พืช ติ ดตั้ งกล้ องดั กถ่ ายภาพ
อัตโนมัติบริเวณด่านหลักของช้างป่ารวม 25 จุด

เพื่อส่งภาพไปยังเจ้าหน้าที่ ช่วยให้สามารถส่งทีม

การกลับมาของ “เสือโคร่ง”
ภารกิ จด้ านการติ ดตามสถานภาพสั ตว์ ป่า

ในปี พ.ศ. 2562 มี การพบร่ องรอยเสื อโคร่ ง

บริ เวณผื นป่ ากุ ยบุ รีอีกครั้ ง จากครั้ งหลั งสุ ด
ที่ มีการพบเสื อโคร่ งคื อในปี พ.ศ. 2555

เหตุ การณ์ นี้เป็ นบทพิ สูจน์ ความส� ำเร็ จของ

การท� ำงานตลอดระยะเวลา 7 ปี แม้ วันนี้ สิ่ งที่

เสื อโคร่ งทิ้ งไว้ เพื่ อยื นยั นตั วตนยั งเป็ นเพี ยงรอยเท้ า
แต่ ในวั นข้ างหน้ า เราหวั งว่ าเสื อโคร่ งจะกลั บมา
อาศั ยในผื นป่ ากุ ยบุ รีแห่ งนี้
อี กครั้ งอย่ างยั่ งยื น

เฝ้าระวังไปผลักดันก่อนที่ช้างจะออกจากพื้นที่ป่า

•

ได้อย่างทันท่วงที

สร้างความเข้าใจ ประสานความร่วมมือ WWF

ประเทศไทย มีการเปิดช่องทางการสื่อสาร ทั้งเวที

พูดคุยและการสือ
่ สารผ่านออนไลน์ระหว่างเจ้าหน้าที่
และประชาชนซึ่งมีมม
ุ มองว่าเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่
ในการสกัดช้างป่าไม่ให้ออกมาสร้างความเสียหาย

และเมือ
่ คนในชุมชนเข้าใจการท�ำงานของเจ้าหน้าที่

สร้างให้เกิดการประสานความร่วมมือและหาแนวทาง
แก ้ไขปัญหาร่วมกัน ปัญหาจึงคลีค
่ ลายลงได้
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ค่านิยมหลักของ
WWF ประเทศไทย

ความกล้าหาญ
ในการปรั บมุ มมองและประสานความ
ร่ วมมื อเพื่ อน� ำไปสู่ การแก้ ปัญหาร่ วมกั น
ของทุ กฝ่ าย

ความเคารพ
ในบทบาทหน้ าที่ มุ มมอง และจุ ดยื นของ
แต่ ละฝ่ ายที่ แตกต่ างกั น

ความซือ่ สัตย์
โดยตระหนั กภารกิ จและความรับผิ ดชอบ
ที่ จะต้ องมุ่ งปฏิ บัติงานเพื่ อให้ บรรลุ ผล

ความร่วมมือ
การมี เป้ าหมายที่ จะสร้ างความร่ วมมื อ
อั นจะน� ำไปสู่ การแก้ ไขปั ญหาร่ วมกั น
ของทุ กภาคส่ วนในพื้ นที่

16

3

โครงการต่อต้าน
การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

สาเหตุ ก ารแพร่ร ะบาดของเชื้อ ไวรัส โควิ ด -19 ที่

การแพร่ระบาดของเชือ
้ โควิด-19 ยังส่งผลให้การท่อง

ถู ก เชื่ อ มโยงกั บ ตลาดค้ า สั ต ว์ ป่ า ท� ำ ให้ ป ระชาชนและ

เที่ยวหยุดชะงัก เท่ากับเป็นการชะลอการซือ
้ ขายในตลาด

เดิ ม การสื่ อ สารประเด็ น ดั ง กล่ า วมี ข้ อ จ� ำ กั ด เนื่ อ งจาก

ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ช
ี อ
่ งโหว่ทางกฎหมาย อาทิ งาช้างซึ่งนักท่อง

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเริม
่ งใกล้ตัวมากขึ้น จาก
่ ตระหนักว่าเป็นเรือ
ขบวนการค้าสัตว์ปา
่ เป็นอาชญากรรมข้ามชาติท่ีเกี่ยวพัน
กับผลประโยชน์ของผูค
้ นจ�ำนวนมาก ความนิยมในการใช้

ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าจากความเชื่อในเรือ
่ งโชคลาง

และสรรพคุณยาแผนโบราณ อีกทั้งการลดลงของความ

หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ ทาง
ธรรมชาติเป็นผลกระทบระยะยาว

การค้ าสั ตว์ ป่ าและผลิ ตภั ณฑ์ จากสั ตว์ ป่ า โดยเฉพาะ

เที่ยวชาวจีนนิยมซือ
้ จากประเทศไทยเพือ
่ กลับไปเป็นของ
ขวัญ ของฝาก ในทางกลับกัน ตลาดการค้าออนไลน์กลับ

ขยายธุรกิจจนเติบโตขึ้น โครงการต่อต้านการค้าสัตว์ปา
่

ผิดกฎหมายจะได้เร่งเตรียมพร้อมส�ำหรับการฟื้ นตัวของ

เศรษฐกิจในระยะถัดไป และรับมือกับตลาดการค้าสัตว์ปา
่
ออนไลน์ให้มป
ี ระสิทธิภาพมากขึ้น
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ภาพรวมโครงการ
งาช้างไทยและงาช้างแอฟริกันได้ WWF ประเทศไทย

ในช่วงปีทีผ
่ นมา โครงการต่อต้านการค้าสัตว์ปา
่ ผิด
่ า

ร่ว มกั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากมหาวิ ท ยาลั ย สแตนฟอร์ด

กฎหมายมีการด�ำเนินงานทีส
� คัญ ได้แก่
่ ำ

1

สหรัฐอเมริกาในการพัฒนาเครือ
่ งตรวจพิสูจน์ DNA

งานวิชาการ ประเทศไทยมีกฎหมายต่อต้านการค้า

ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง เพือ
ั ิ
่ ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบต
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สั ตว์ ป่าที่ ส�ำคั ญ ได้ แก่ พระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองป่า พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติงาช้าง

พ.ศ. 2558 WWF ประเทศไทย ร่วมกับนักวิชาการ

จั งหวั ดเชียงราย ซึ่งมีอาณาเขตติ ดต่ อกั บประเทศ

แก ้ไขกฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติท่ีจะส่ง

ค้ า สั ต ว์ ป่ า โดยขบวนการอาชญากรรมข้ า มชาติ

เมี ย นมาร์ และลาว คื อ จุ ด เสี่ ย งที่ มี ก ารลั ก ลอบ

ผลให้การบังคั บใช้กฎหมายมีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น

WWF ประเทศไทย ริเริม
่ การจัดตั้งคณะท�ำงานด้าน

ในล�ำดับถัดไป

ด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เชื่ อ ม

โดยจะประสานการท�ำงานกับหน่วยงานที่รบ
ั ผิดชอบ

นวัตกรรม ช่องว่างที่ส�ำคัญในการที่ประเทศไทยยังมี

การต่ อ ต้ า นการค้ า สั ต ว์ ป่ า ผิ ด กฎหมาย ประกอบ
โยงข้ อ มู ล รวมทั้ ง การจั ด ฝึ ก อบรมเสริม ความรู ้
ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ แ ก่ บุ ค ลากร ทั้ ง นี้

ตลาดการค้างาช้างถูกกฎหมาย ด้วยวัตถุประสงค์เพือ
่

รู ปแบบการจั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานในระดั บ จั ง หวั ด

ในการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากไม่สามารถแยกชนิด

จังหวัดชายแดนอื่น เช่น หนองคาย และสงขลา

บริโภคงาช้างไทยภายในประเทศ ส่งผลให้เกิดข้อจ�ำกัด

18

เครือ ข่ า ยความร่ว มมื อ พื้ น ที่ ส ามเหลี่ ย มทองค� ำ

จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการ
วิเคราะห์กฎหมายเพือ
่ แสวงหาแนวทางในการปรับปรุ ง

2

3

ดั ง กล่ า ว เป็ น ต้ น แบบในการจั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานใน

ค่านิยมหลักของ
WWF ประเทศไทย

ความกล้าหาญ
ในการพั ฒนารู ปแบบการท� ำงานและนวั ตกรรม
ที่ สร้ า งความเปลี่ ยนแปลงอย่ างชั ดเจน และ
ภาครั ฐสามารถน� ำไปขยายผลได้

ความเคารพ
โดยการวางบทบาทเป็ นผู้ สนั บสนุ นด้ านข้ อมู ล
วิ ชาการ และการประสานงาน ซึ่ งต้ องรั บฟั ง
ความคิ ดเห็ นและเข้ าใจความต้ องการของทุ กฝ่ าย

ความซือ่ สัตย์
ในการท� ำงานบนพื้ นฐานของข้ อมู ลและ
ข้ อเท็ จจริ งที่ พิสูจน์ ได้ ชัดเจน แต่ มีกลวิ ธี
ในการสื่ อสารเพื่ อสร้ างความเข้ าใจ

ความร่วมมือ
เนื่ องจากเป็ นภารกิ จที่ ต้องอาศั ยความร่ วมมื อ
จากทุ กฝ่ าย จึ งจ� ำเป็ นต้ องเข้ าใจความแตกต่ าง
และหาวิ ธีการในการประสานความร่ วมมื อเพื่ อให้
งานบรรลุ ผล
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4
WWF

โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้�ำ

ประเทศไทย

เ ริ่ ม ด� ำ เ นิ น โ ค ร ง ก า ร

เยาวชนพิ ทั ก ษ์ สายน้� ำ ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอเสนา จั ง หวั ด

พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งเน้นการ

สร้างเครือข่ายเยาวชนให้เป็นก�ำลังหลักในการขับเคลื่อน

งานอนุรก
ั ษ์ ส่ิงแวดล้อมน�ำไปสู่การประสานความร่วมมือ
กั บชุมชน หน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเติ ม

ลมหายใจให้คลองขนมจีนที่คนในชุมชนเคยใช้ประโยชน์
มาตั้งแต่ในอดีตได้ฟื้นคืนชีวิตอีกครัง้

ภาพรวมโครงการ
ในช่วง 5 ปีแรก โครงการเยาวชนพิทักษ์ สายน้�ำมุ่ง

เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนและหน่วยงาน

ภาครัฐใน 8 ชุมชนน�ำร่อง ผ่านการสื่อสารข้อมูลความรู ้
โดยนักเรียนแกนน�ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง

ความตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหา เข้าใจถึงสาเหตุของ

ปัญหา จนน�ำไปสู่ความร่วมมือในการจัดการปัญหาร่วมกัน
โดยทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องว่าสิ่งที่ควรเร่งด�ำเนินการ ได้แก่
การจัดการขยะ อย่างไรก็ตาม เมือ
่ เกิดการแพร่ระบาดของ

เชือ
้ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมเยาวชนที่เตรียมจะลง
ส�ำรวจปัญหาขยะต้องหยุดชะงัก
20

การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ในปี 2563
•
•

เน้นการท�ำงานกับผู้น�ำชุมชนโดยตรง เพื่อน�ำไปสู่
ความร่วมมือในการจัดการปัญหาร่วมกัน

การก�ำจัดผักตบชวาโดยไม่ใช้สารเคมี พัฒนาคูน้�ำ

รอบโรงเรียน แก้ปัญหาเรือ
่ งการเปิด-ปิดประตูน้�ำ

ท�ำให้สามารถน�ำน้ำ
� กลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ท�ำ

•

นาข้าว เลี้ยงหอยขม และท�ำกระชังปลา

การพัฒนาคุณภาพน้�ำในคูคลองรอบโรงเรียนสา
คลีวิทยา น�ำไปสู่การขยายจ�ำนวนชุมชนที่รว่ มกัน

พัฒนาคูคลอง จาก 8 ชุมชนเป็น 12 ชุมชน ซึ่ง
ครอบคลุมตลอดเส้นทางคลองขนมจีน

ในปี 2562
โรงเรี ยนสาคลี วิทยา
เป็ นโรงเรี ยนน� ำร่ องใน
โครงการฯ มี กิจกรรมหลั ก
ได้ แก่ การขยายความร่ วมมื อ
ไปสู่ 8 ชุ มชน

เพื่ อร่ วมกั น
ปรับปรุงคุ ณภาพน�้ ำ
ในคลองขนมจี น
ความยาว
21 กม.
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ผลการด�ำเนินงาน
•
•

หลังชุมชน 8 แห่งมีการพัฒนาคูคลอง สัตว์น้�ำที่
เคยหายไปอย่าง กุ้งฝอย หอยกาบ เริม
่ กลับมา

คนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสรรค์
กิจกรรมเอง และชักชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เป้าหมายในระยะถัดไป
•

ค่านิยมหลักของ
WWF ประเทศไทย

ความร่วมมือจาก 12 ชุมชนตลอดล�ำน้�ำ น่าจะน�ำ

ไปสู่การเพิม
� อื่น ๆ ในคลอง
่ จ�ำนวนปลาและสัตว์น้ำ

•

ขนมจีน

เน้นการสร้างกลไกการจัดการคุณภาพน้�ำอย่าง
ยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ ค ลองขนมจี น กลั บ มาเป็ น แหล่ ง
อาหารที่ ส� ำ คั ญ และชุ ม ชนได ใ้ ช้ ส อยให้ เ กิ ด

•

ประโยชน์สงู สุดอีกครัง้

ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิม
่ ขึ้น

ได้แก่ กรมประมง เกษตรอ�ำเภอ เทศบาล ชุมชน
โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ความกล้าหาญ
ในการพั ฒนารู ปแบบการท� ำงานและนวั ตกรรม
ที่ สร้ างความเปลี่ ยนแปลงอย่ างชั ดเจน และภาค
รั ฐสามารถน� ำไปขยายผลได้

ความเคารพ
โดยการวางบทบาทเป็ นผู้ สนั บสนุ นด้ านข้ อมู ล
วิ ชาการ และการประสานงาน ซึ่ งต้ องรั บฟั งความ
คิ ดเห็ นและเข้ าใจความต้ องการของทุ กฝ่ าย

ความซือ่ สัตย์
ในการท� ำงานบนพื้ นฐานของข้ อมู ลและ
ข้ อเท็ จจริ งที่ พิสูจน์ ได้ ชัดเจน แต่ มีกลวิ ธี
ในการสื่ อสารเพื่ อสร้ างความเข้ าใจ

ความร่วมมือ
เนื่ องจากเป็ นภารกิ จที่ ต้องอาศั ยความร่ วมมื อ
จากทุ กฝ่ าย จึ งจ� ำเป็ นต้ องเข้ าใจความแตกต่ าง
และหาวิ ธีการในการประสานความร่ วมมื อเพื่ อให้
งานบรรลุ ผล

22

5

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้�ำจืด

ทรัพยากรน้�ำในโลกของเรามีเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้น

ที่ เ ป็ น น้� ำ จื ด และส่ ว นใหญ่ มี ส ภาพเป็ น น้� ำ แข็ ง หรือ

ภาพรวมการด�ำเนินงาน

น้�ำใต้ดิน จึงจ�ำเป็นต้องมีการดูแลและบริหารจัดการแหล่ง
น้�ำจืดเหล่านี้อย่างเหมาะสม เพราะนอกจากแหล่งน้�ำจืด

ธรรมชาติจะมีคณ
ุ ค่าต่อระบบนิเวศแล้ว ยังมีความส�ำคัญ
ต่อการอุปโภคบริโภคของผู้คนและชุมชน

งานอนุรก
ั ษ์ ทรัพยากรน้�ำจืดในปัจจุบัน ประกอบด้วย

3 โครงการหลัก ได้แก่

1

WWF ประเทศไทย ด� ำเนินงานอนุรก
ั ษ์ ทรัพยากร

มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

น้� ำ จื ด โดยมุ่ ง เน้ น การเสริม สร้า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ

ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน้�ำจืด สอดคล้องกับ

ชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งขับเคลื่อนการ

นโยบายของรัฐและวิถช
ี ว
ี ต
ิ ชุมชน อย่างน้อย 50 ชุมชน

ท�ำงานผ่านกลไกในระดับชุมชน ไปจนถึงระดับชาติ และ

ตามแม่น้�ำสงครามระยะทาง 92 กิโลเมตร ในพื้นที่

นานาชาติ เพื่อน�ำไปสู่การอนุรก
ั ษ์ ฟื้ นฟูระบบนิเวศน้�ำจืด

ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้�ำจืดร่วม
กันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-

โครงการจัดการพืน
้ ที่ชม
ุ่ น้�ำแม่น้ำ
� สงครามตอนล่าง

อ�ำเภอท่าอุเทน และอ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

2

โครงการฟื้ นฟู ร ะบบนิ เ วศพื้ น ที่ ชุ่ ม น้� ำ หนองหาร

จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งน้�ำธรรมชาติใหญ่ท่ีสด
ุ ใน

19 แม้จะส่งผลให้การด�ำเนินงานบางส่วนต้องล่าช้าออก

ไป แต่ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�ำงานมุง่ เน้นการปกป้อง

ภาครัฐ ท�ำให้สามารถเดินหน้าโครงการฯ ตามแผนงานที่

และฟื้ นฟูระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่าน

ก�ำหนดไวไ้ ด้

การบริหารจัดการแบบมีสว
่ นร่วมของทุกฝ่าย และการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้�ำจืดอย่างยัง่ ยืน

3

โครงการลาว-ไทย ร่วมจัดการทรัพยากรประมงใน

แม่น้ำ
� โขงตอนกลาง ครอบคลุมพืน
่ ้านใน
้ ที่ 12 หมูบ

3 อ�ำเภอของจังหวัดมุกดาหาร และ 12 หมู่บ้านใน

แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยมุ่งเน้นการสร้าง

ความร่วมมือเพือ
่ ปรับปรุ ง ฟื้ นฟู ทรัพยากรประมง และ

พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของชุมชนเป้าหมาย
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ผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญในปี 2563
1

พื้นที่แม่น้�ำสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม ได้รบ
ั

การประกาศรับรองเป็นพื้นที่ แรมซาร์ไซต์ ล� ำดั บที่

2,420 ของโลก และล�ำดับที่ 15 ของประเทศไทย เมือ
่
เดือนพฤษภาคม 2563 ถือเป็นต้นแบบในการท�ำงาน
อนุรก
ั ษ์ พื้นที่ชุ่มน้�ำโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรไม่แสวงผลก�ำไร

2

สนับสนุนการจัดท�ำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ระดับหมูบ
่ า
้ น 40 หมูบ
่ า
้ นโดยรอบพืน
ุ่ น้�ำหนองหาร
้ ที่ชม
อั น เป็ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ว มที่ เ สริม สร้า งและ

พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน ตลอดจนเพือ
่ การฟื้ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับการด�ำรงชีวิตของ
ชุมชน

3

เสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชน การสนับสนุนการจัด

ตั้งสมาคมพิทักษ์ แม่น้�ำสงครามตอนล่าง ซึ่งประกอบ

ด้วยผู้น�ำจาก 50 หมู่บ้าน การสนับสนุนการจัดตั้ง

สมาคมพิทักษ์ พ้ืนที่ชุ่มน้�ำหนองหาร ซึ่งประกอบด้วย
ผู้น�ำจาก 40 หมู่บ้าน เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน
ในการบริหารจัดการ อนุรก
ั ษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต

โอกาสส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ในระยะถัดไป
ประสบการณ์ ในการด�ำเนินโครงการฯ สามารถน�ำ

ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ การบริห ารจั ด การแหล่ ง น้� ำ จื ด และ

ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องตามแนว
นโยบายของประเทศที่ให้ความส�ำคัญในการอนุรก
ั ษ์ ฟื้ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยความร่วมมือจากภาคประชาชน
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

24

ความกล้าหาญ

ค่านิยมหลักของ
WWF ประเทศไทย

ความซือ่ สัตย์

ในการสร้ างความเข้ าใจแก่ ทุ กฝ่ ายใน

โดยการรั กษาค� ำมั่ นสั ญญาที่ ให้ ไว้

การบริ หารจั ดการทรั พยากรน�้ ำจื ด โดย

กั บทุ กฝ่ าย รวมทั้ งการท� ำงานด้ วย

ให้ ความส� ำคั ญกั บหลากหลายมิ ติ รวมทั้ ง

ความโปร่งใส เพื่ อสร้ างให้ เกิ ดความ

เชื่ อมโยงการท� ำงานกั บทุ กภาคส่ วน

ไว้ วางใจแก่ ผู้ที่เกี่ ยวข้ อง

ความเคารพ

ความร่วมมือ

ในภาคี การท� ำงานซึ่ ง ประกอบด้ วยส่ วน

เข้ าใจความเป็ นจริ งที่ ว่า ความร่ วม

ราชการ ชุ มชน และประชาชน ทั้ งองค์

มื อจะเกิ ดขึ้ นได้ จ� ำเป็ นต้ องปฏิ บั ติ

ความรู้ ภู มิปัญญา ตลอดจนวั ฒนธรรม

งานโดยยึ ดมั่ นในคุ ณค่ าหลั กของ

และคุ ณค่ าที่ แต่ ละฝ่ ายยึ ดถื อ

องค์ กรอย่ างครบถ้ วน
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6

โครงการจัดการสวนยางยัง่ ยืน
ส�ำหรับเกษตรกรรายย่อย

1.7 ล้านคนคือตัวเลขของเกษตรกรรายย่อยทั่ว

tainable Rubber for Smallholders: SR4SH) ราวปี พ.ศ.

สร้างสมดุลระหว่างรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

รายย่อยเพื่อสามารถปรับตั วเพื่อแข่งขันในระดับสากล

ประเทศที่เลี้ยงชีวิตด้วยพืชเศรษฐกิจประเภทยางพารา การ
กับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จึงนับเป็นอีกภารกิจที่

2560 โดยมุง่ เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

สร้า งความยั่ ง ยื น จากข้ า งในโดยเริม
่ จากระดั บ ท้ อ งถิ่ น

หลายฝ่ายตระหนักว่ามีความส�ำคัญอย่างยิง่

พร้อ มไปกั บ การลดผลกระทบต่ อ ป่ า อนุร ก
ั ษ์ อ ย่ า งเห็ น

จัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืนส�ำหรับเกษตรกรรายย่อย (Sus-

และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

WWF ประเทศไทย เริม
่ ด� ำ เนิ น โครงการการ
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คุณค่าของระบบนิเวศบริการที่มีต่อวิถีชีวิตชาวสวนยาง

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ในปี 2563
1

ผลักดันจากล่างขึ้นบน – สร้างเกษตรกรรายย่อยสู่

2

ความเป็นสากล (Bottom-up Approach) เสริมสร้าง

พัฒนาเกณฑ์และข้อก�ำหนดในการจัดการสวนยาง

ศั กยภาพเกษตรกรรายย่ อ ยให้ ส ามารถเจรจา

อย่างยั่งยืนส�ำหรับเกษตรกรรายย่อย (SR4SH C&I)

ต่อรองกับผู้ซื้อรายใหญ่อย่างเท่าเทียมผ่านการเสริม

เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการสวนยางส�ำหรับเกษตรกร

สร้างความรู ค
้ วามเข้าใจ การปรับรู ปแบบการจัดการ

รายย่อยในบริบทของประเทศไทย โดยมุง่ เน้นการจัดการ

สวนยาง เพื่อมุ่งสู่ขั้นตอนขอรับรองมาตรฐานการ

ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสังคม สิง่ แวดล้อม และเศรษฐกิจ

จัดการป่าไม้ยั่งยืน (Forest Stewardship Council:

เพือ
่ ารรับรองตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้ยง่ั ยืน
่ มุง่ สูก

FSC TM ) และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ ม เป็ น

ในระดับสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

เครือข่ายในพื้นที่น�ำร่องจังหวัดสงขลา ระยอง และ

และมีการจัดการสวนยางทีเ่ หมาะสม โดยมุง่ พัฒนาให้

บึงกาฬ โดยมีเกษตรกรร่วมโครงการ 250 ราย ใน

เกษตรกรสามารถเข้าถึงเกณฑ์และคูม
่ อ
ื เกษตรกรราย

พื้ น ที่ ม ากกว่ า 4,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2563 จาก

การต่ อยอดการอบรม SR4SH น�ำไปสู่การจั ดการ
สวนยางตามมาตรฐาน FSCTM กลุ่มเกษตรกรท�ำสวน

พัฒนาอย่างเป็นระดับขัน
้ ตอน (Step-Wise Approach)

ย่อย และสามารถน�ำไปใช้ตอ
่ ยอดได ้ในอนาคต

3

ระบบสร้างความร่วมมือแบบหลายภาคส่วน (MAP:

บ้านนาปรังพัฒนา (Naprang Pattana Farmers

Multi-Actors Partnership) สร้างกระบวนการเรียนรู ้

ในการเป็ น กลุ่ ม เกษตรกรรายย่ อ ยแห่ ง แรกของ

อย่างเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบ

Group: NPFG) เป็นกลุ่มน�ำร่องที่ประสบความส�ำเร็จ
ประเทศไทยที่ได้รบ
ั การรับรองตามมาตรฐาน FSC

เพื่อการมีส่วนร่วมในทั้งห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยางพารา

ด้วยกลุ่มเกษตรกรรายย่อย องค์กรอิสระ ทั้งภาคสังคม

TM

ในเดือนตุลาคม 2563 ทีผ
่ นมา (พืน
ั รอง 1571.19 ไร่
่ า
้ ทีร่ บ

และสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ และหน่วย

หรือ 251.39 เฮกตาร์) และขยายผลในการเป็ น

งานภาครัฐ และมีการขยายความร่วมมือไปยังประเทศ

แหล่งเรียนรู ้ให้กับผู้ที่สนใจการจัดการสวนยางอย่าง

ยั่ ง ยื น ตามมาตรฐานสากล และมุ่ ง สู่ ก ารท� ำ ธุ ร กิ จ

ด้ า นยางพาราอย่ า งรับ ผิ ด ชอบและเห็ น คุ ณ ค่ า ต่ อ

สิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศไปพร้อมกัน ล่าสุด
มี ก ารขยายผลพื้ น ที่ น� ำ ร่อ งไปยั ง จั ง หวั ด หนองคาย
จันทบุร ี ตราด และสุราษฎร์ธานี

กัมพูชาและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

4

การด�ำเนินโครงการ Forest for Life การพัฒนาและ
ทดสอบแอปพลิเคชันทีช
่ ยในการบริหารจัดการข้อมูล
่ ว
อย่างเป็นระบบให้แก่กลุม
่ เกษตรกรรายย่อย เพือ
่ สามารถ
เข้าสูก
่ ารรับรองมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โอกาสการด�ำเนินงาน
ในระยะถัดไป
การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโครงการการจัดการ

สวนยางอย่างยั่งยืนส� ำหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อน� ำ
เกณฑ์และข้อก�ำหนดในการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน

ส� ำหรับเกษตรกรรายย่อย (SR4SH C&I) ซึ่งจั ดท�ำขึ้น

รวมทั้ ง ประสบการณ์ จ ากพื้ น ที่ น� ำ ร่อ งไปปรับ ใช ใ้ นการ
ขยายผลวงกว้าง โดยความร่วมมือในระดับนโยบายกับ

ค่านิยมหลักของ
WWF ประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐที่ส�ำคัญ ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย

(กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ

(โดรน) มาใช ้ในการพัฒนาการจัดการพื้นที่ ตลอดจน
ร่วมมือกับภาคเอกชน และบริษัทที่ท�ำงานด้านเทคโนโลยี

ติดตามห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน
ที่เหมาะสมในอนาคต

ความกล้าหาญ
ที่ จะสร้ างการเปลี่ ยนแปลงวิ ถีชีวิตของเกษตรกร
เพื่ อ การประกอบอาชี พอย่ างยั่ งยื นควบคู่ การ
รั กษาสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้ งการสร้ างความร่ วมมื อ
กั บหลายภาคส่ วนที่ มีมุมมองและความต้ องการ
แตกต่ างกั น

ความเคารพ
ในภู มิปัญญาของท้ องถิ่ น รวมทั้ งการรั บฟั งความ
ต้ องการของผู้ มีส่วนเกี่ ยวข้ องในพื้ นที่ เคารพสิ ทธิ
ที่ เท่ าเที ยมกั นของทุ กคน

ความซือ่ สัตย์
ในกระบวนการท� ำงานที่ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
โดยยึ ดหลั กการท� ำงานขององค์ กรอย่ าง
ตรงไปตรงมา ไม่ มีส่วนได้ เสี ยในการท� ำงาน

ความร่วมมือ
ขั บเคลื่ อนการท� ำงานเพื่ อสร้ างให้ เกิ ดความร่ วมมื อ
ตั้ งแต่ ระดั บชุ มชนท้ องถิ่ นจนถึ งระดั บหน่ วยงาน
ก� ำหนดนโยบาย และความร่ วมมื อระหว่ างประเทศ
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โครงการเสริมสร้างสังคม
คาร์บอนต่�ำผ่านการบริโภค
และผลิตที่ยงั่ ยืน

วิ ก ฤตจากสถานการณ์ ก ารระบาดของเชื้ อ ไวรัส

การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ปั ญ หาหมอกควั น

ชุมชนเกษตรกร WWF ประเทศไทย จึงได้ยึดถือให้ความ

ในขณะเดี ย วกั น หลายภาคส่ ว นในสั ง คมได้ ป รับ

โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะในระดับ

ปัญหาขยะ และการเสื่อมโทรมของทรัพยากร

ส�ำคัญที่จะสร้างสรรค์ขับเคลื่อนงานอนุรก
ั ษ์ ส่ิงแวดล้อม

ตั ว เปลี่ ย นวิ ก ฤตเป็ น “โอกาส” ในความร่ว มมื อ ช่ ว ย

ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้�ำไปจนถึงปลายน้�ำ แต่

ประเทศไทย กั บภาคี ภาคประชาสั งคม และภาคธุรกิ จ

สนั บ สนุน ให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และ
ในขณะเดียวกัน อีกปัญหาท้าทายที่ส�ำคัญไม่แพ้กันคือ

วิกฤตปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เผชิญในขณะนี้ อาทิ วิกฤต

เหลือซึ่งกันและกัน ดังเช่นความร่วมมือระหว่าง WWF
จนเกิดปรากฏการณ์ “สังคมแบ่งปัน” เพื่อฝ่าฟันวิกฤต

ครัง้ นี้ไปด้วยกัน
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ผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญในปี 2563
หัวใจหลักในการขับเคลื่อนระบบอาหารที่ย่ังยืนใน

3

ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น กลุม
่ เซ็นทรัล

Agoda และ HSBC ในด้านการอนุรก
ั ษ์ และพัฒนา

ประเทศไทย นอกจากเสริมสร้างการผลิตอาหารที่ยง่ั ยืนไป

พร้อมกับการฟื้ นฟูผน
ื ป่าต้นน้�ำ ยังรวมถึงการรณรงค์สร้าง

ชุมชน ในอ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต ้โครงการ

รณรงค์ “กิ นดี กว่ า” หรือ “Eat Better” ที่ ส่งเสริมให้

ความอุดมสมบูรณ์ สร้างระบบอาหารยัง่ ยืน และยกระดับ

FLR349 เพือ
่ ฟื้ นฟูปา่ ต้นน้�ำ ปลูกป่า ฟื้ นฟูระบบนิเวศให้มี

ความตระหนักรู ด
้ ้านการบริโภคอย่างยัง่ ยืน ด้วยโครงการ

คุณภาพชีวต
ิ ความเป็นอยูท
่ ด
ี ้น
ึ ของเกษตรกรในพืน
่ี ข
้ ที่

ผู้บริโภคทุกคนเลือกกินอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ได้สข
ุ ภาพที่ดีไปพร้อมกัน

WWF ประเทศไทย ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงสู่ระบบ

4

ลงทุน (SROI) โดยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อ

อาหารที่ยงั่ ยืน ผ่านกิจกรรมที่ส�ำคัญดังนี้

1

การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่าผลตอบแทน

FLR349 ได้ ป่ า ฟื้ นคื น ได้ อ าชี พ ยั่ง ยืน ได้ อ าหาร

ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จากรู ปแบบโครงการ

ปลอดภัย น้อมน�ำศาสตร์พระราชา การปลูกป่า 3

FLR349 เท่ากับ 8.367 บาท หมายความว่า ทุก 1 บาท

ที่ ล งทุ น ในโครงการฯ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลตอบแทนทาง

อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นแนวทางให้เกษตรกร

สั ง คม 8.367 บาท ในมิ ติ ข องผู้ ท่ี ไ ด้ ร บ
ั ประโยชน์

ในพื้นที่ ต้นน้�ำในการปรับเปลี่ยนจากการท�ำเกษตร

(Beneficiaries) ได้แก่ เกษตรกร องค์กรปกครองส่วน

เชิงเดี่ยวสู่การปลูกไม้ป่าพื้นถิ่น ควบคู่ไปกับการปลูก

ท้องถิ่น ผู้บริโภค ร้านค้า ร้านอาหาร ภาคีเครือข่าย

พืชกินได้แบบผสมผสานในรู ปแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง

และภาครัฐ (ส่วนกลาง)

สามารถสร้างพื้นที่ป่าอาหารปลอดภัยได้ รวมพื้นที่

658 ไร่ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน มีการ

ปลูกต้นไม้มากกว่า 95,703 ต้น สามารถหยุดวงจรท�ำ

เกษตรเชิงเดี่ยวที่ส่งผลกระทบต่อดิน น้�ำและป่า ได้ถึง

ส่ ง เสริม และสนั บ สนุน การจั ด ตลาดสิ น ค้ า เกษตร

อินทรีย์ “JaiTalad Farm & Folk Market” โดยน�ำ

โครงการรณรงค์ “Eat Better – กินดีกว่า” มาผนวกกับ

อินทรีย์

ให้เกิดความตระหนักรูแ
้ ละความเข้าใจในเรือ
่ งการบริโภค

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Sys-

tems - PGS) รับรองการท�ำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด

น่าน เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบแบบการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในฐานะผูผ
้ ลิต ผูป
้ ระเมินแปลงปลูก

และผู้บริโภค โดยมีเกษตรกร 1,210 คน ที่ได้รบ
ั รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งหมด 2,151.5 ไร่ ช่วยสร้าง

ความเชือ
่ มัน
่ และการยอมรับระหว่างธุรกิจค้าปลีกราย
ใหญ่ รวมถึงตลาด ร้านอาหาร โรงเรียน และโรงแรม

ท้องถิ่น ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท�ำ

เกษตรอย่างยั่งยืน เข้าถึงอาหารปลอดภัย และเสริม
สร้างระบบอาหารท้องถิ่นให้แข็งแรงไปพร้อมกัน
30

5

3,979 ไร่ ท�ำให้เกษตรกรมีความอยู่ที่ดีข้ ึน 730 ครัว

เรือน จากรายได้ท่ีสูงขึ้นจากการขายผลผลิตเกษตร

2

งานวิจัย การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการ

การจัดตลาด Farmers Market เพือ
้ ริโภค
่ ขยายฐานผูบ
ทีย
่ ารลงมือท�ำ “กินดีกว่า” ในทีส
ุ (ติดตามได้ท่ี
่ งั่ ยืน สูก
่ ด
https://www.facebook.com/kindeekwa)

ความท้าทายและเป้าหมาย
การด�ำเนินงานในระยะถัดไป
ใ น โ ล ก ยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ เ ร า ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ กั บ ปั ญ ห า

ค่านิยมหลักของ
WWF ประเทศไทย

สิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน แปรปรวน และรุ นแรงขึ้นเรือ
่ ย ๆ
ซึ่ง เป็ น โจทย์ใ นการพัฒ นาการท� ำ งาน โดยเฉพาะการ

ขับเคลื่อนหลักการบริโภคและการผลิตที่ยงั่ ยืนสู่สังคม ซึ่ง
เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน SDG 12 ให้เห็น

เป็นผลส�ำเร็จอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งคือการช่วยสร้างเสริม

วิถีชว
ี ิตให้ผค
ู้ นได ้ใช้ชว
ี ิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และน�ำพา
ความเป็นอยู่ สุขภาพที่ดีมาสู่ทก
ุ คน

WWF ประเทศไทย มุ่งมั่นในการฟื้ นฟูป่าต้นน้�ำให้

กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกรให้ “ปรับ เปลี่ยน ปลูก” จากการท�ำเกษตร
พืชเชิงเดี่ยวมาสู่การท�ำเกษตรยั่งยืน ด้วยการขยายพื้นที่

โครงการ FLR349 ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 ได้ต้ังเป้าหมาย

ที่จะขยายเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ไร่น้ี พร้อมกับน�ำเทคโนโลยี
ด้านการจัดการการท�ำเกษตรกรรม และระบบตรวจสอบ
ย้อนกลั บ (Farm management and traceability

Platform) มาประยุกต์ใช้เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการผลิต
อาหารปลอดภัย และการติดตามการเจริญเติบโตในต้นไม้

ของพืน
ู้ ริโภคให ้ได้
้ ที่ปลูกป่า ตลอดจนสร้างการเข้าถึงให้ผบ
กินอาหารตามฤดูกาล หลากหลาย ปลอดภัยและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมต่อไป

ความกล้าหาญ
กล้ าที่ จะหาวิ ธีการแก้ ปัญหาและไม่ หยุ ด
นิ่ งในการคิ ดค้ นนวั ตกรรมอยู่ เสมอ

ความเคารพ
พร้ อมรั บฟั งผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยที่ เกี่ ยวข้ องใน
โครงการฯ เพื่ อปรั บปรุ งการท� ำงานให้ ดีข้ึ น
และรั กษาความสั มพั นธ์ กันในระยะยาว

ความซือ่ สัตย์
ท� ำงานด้ วยความโปร่งใส เปิ ดเผย และจริงใจ
มี การสื่ อสารกั บเกษตรกรรายย่ อยและ
พั นธมิ ตรในพื้ นที่ อย่ างตรงไปตรงมา

ความร่วมมือ
ยึ ดหลั กการประสานประโยชน์ ระหว่ าง
พั นธมิ ตร และเครื อข่ าย เพื่ อขั บเคลื่ อนสู่
เป้ าหมายการสร้ างระบบอาหารที่ ยั่งยื นให้
เกิ ดประโยชน์ ต่อสั งคมในวงกว้ าง
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โครงการติดตามการเปลีย่ นแปลง
สภาพป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมาย
บริเวณเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี

WWF ประเทศไทย ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

สภาพป่าและการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการจัดท�ำระบบ

ป่า และพันธุพ
์ ืช ในการด�ำเนินโครงการการเปลี่ยนแปลง

ฐานข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว มีข้อมูล

ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติแก่งกรุ ง

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโควิด-19 แม้จะส่ง

สภาพป่า ในพื้นที่ อนุรก
ั ษ์ ในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก

ครบถ้วน ชัดเจน เป็นปัจจุบัน

อุทยานแห่งชาติคลองพนม เขตรักษาพันธุส
์ ัตว์ป่าคลอง

ผลให้ต้องหยุดการปฏิบต
ั ิงานในพืน
้ ที่ในระยะเวลาหนึ่ง แต่

รักษาพันธุส
์ ัตว์ป่าคลองยัน ส�ำนักบริหารพืน
ั ษ์ ที่ 4
้ ที่อนุรก

เนือ
้ มูล ทั้ง
่ ง รวมถึงท�ำการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ขอ

แสง เขตรักษาพันธุส
์ ัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน และเขต

(สุราษฎร์ธานี) โดยการน�ำเทคโนโลยีทีท
ั สมัยมาสนับสนุน
่ น

การปฏิบัติงานเพือ
่ การส�ำรวจ ติดตาม เก็บรวมรวมข้อมูล

32

โครงการฯ ยังคงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และวางแผน
การท�ำงานในอนาคต

ภาพรวมการด�ำเนินงาน
โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ประยุกต์

ใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial System:

UAS) ระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic

โอกาสการด�ำเนินงาน
ในระยะถัดไป
เนื่องจากเทคโนโลยีท่ีใช ้ในพืน
้ ที่น�ำร่อง สามารถลด

Information System) และการส�ำรวจระยะไกล (Remote

ข้อจ�ำกัดด้านก�ำลังคน และเพิม
่ ความชัดเจนให้กับข้อมูล

ภายใต้การด�ำเนินงาน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย

ผูป
้ ฏิบต
ั งิ าน จึงให้ความสนใจในการน�ำเทคโนโลยีดงั กล่าวมา

Sensing) เพื่อสนั บสนุนการด� ำเนิ นของกรมอุทยานฯ

1

การติดตามตรวจการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าและการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน
ั ษ์ โดยมีการด�ำเนินการ
้ ที่อนุรก
โดยระบบ UAS ในพืน
ุ ยานแห่งชาติแก่งกรุ งซึ่งเป็น
้ ที่อท

2

พืน
้ ที่น�ำร่อง พืน
้ ที่ประมาณ 50,000 ไร่

ใช้เพือ
่ เสริมประสิทธิภาพการท�ำงาน โดย WWF ประเทศไทย
สนับสนุนความรู แ
้ ละทักษะ โดยการจัดฝึกอบรมให้แก่
เจ้าหน้าที่

จากการท�ำงานในพื้นที่ พบว่าอากาศยานไร้คนขับ

นอกจากจะใช้เพือ
่ การติดตาม ส�ำรวจสภาพพืน
้ ทีแ
่ ล้ว ยัง

การเสริมสร้างศั กยภาพเจ้ าหน้ าที่ กรมอุทยานฯ ใน

สามารถใช ้ในงานวิจัยได้ด้วย โดยโครงการอยู่ระหว่าง

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดฝึกอบรมไปแล้วจ�ำนวน

และจ�ำแนกชนิดพันธุไ์ ม้ ซึ่งเป็นโอกาสส�ำหรับการพัฒนา

การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบเทคโนโลยี เ พื่ อ การจั ด การ

3

หน่ ว ยงานภาครัฐ ทั้ ง ในระดั บ ผู้ บ ริห ารและเจ้ า หน้ า ที่

กว่า 40 นาย ใน 3 พืน
ั ษ์
้ ที่อนุรก

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และแนวทางการบริหาร
จั ด การข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง เสริม ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ

การออกแบบอากาศยานไร้คนขับติดตัง้ กล้อง เพือ
่ ส�ำรวจ
งานที่เป็น ประโยชน์ต่อ การอนุรก
ั ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมในระยะถัดไป

งานให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ รวมทั้ ง งานด้ า นการอนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต
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ค่านิยมหลักของ
WWF ประเทศไทย
ความกล้าหาญ
ในการสร้ างสรรค์ นวั ตกรรมและระบบปฏิ บัติงาน
เพื่ อเป็ นที่ ยอมรั บแก่ หน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบภารกิ จ

ความเคารพ
ในภารกิ จและแนวปฏิ บัติของหน่ วยงาน เพื่ อให้ เกิ ด
การด� ำเนิ นงานร่ วมกั นอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ

ความซือ่ สัตย์
ต่ อข้ อเท็ จจริ งที่ พบ รวมทั้ งการเปิ ดเผยและแบ่ งปั น
ข้ อมู ลแก่ ทุกฝ่ ายอย่ างโปร่ งใสและครบถ้ วน

ความร่วมมือ
โดยการประสานงานและรายงานผลอย่ าง
ต่ อเนื่ องกั บหน่ วยงานรั บผิ ดชอบ ทั้ งในระดั บ
บริ หารและผู้ ปฏิ บัติงาน ท� ำให้ ได้ รับการยอมรั บ
และความร่ วมมื อจนภารกิ จบรรลุ ผล และความ
พึ งพอใจร่ วมกั น

34

9

โครงการเมืองปลอดมลภาวะ
จากขยะพลาสติก

โครงการเมืองปลอดมลภาวะจากขยะพลาสติก (Plastic Smart Cities) ได้รบ
ั การริเริม
่ ขึ้นในปี พ.ศ. 2561 มุ่งเน้น

การสร้างเครือข่ายเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ โดยมี
เป้าหมายในการลดขยะพลาสติกที่รวั่ ไหลจากเมืองลงสู่แม่น้�ำและทะเลให ้ได้รอ
้ ยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2564

ภาพรวมโครงการ
5 เมื อ งน� ำ ร่อ งที่ ร ว
่ มลงนามในข้ อ ตกลงโครงการ

เดิ น ทางเข้ า ในพื้ น ที่ ม ากนั ก แต่ พ บว่ า ยั ง มี ก ารทิ้ ง ขยะ

เทศบาลนครหาดใหญ่, เทศบาลนครสงขลา, เทศบาล

ไหลลงสู่ทะเล โดยการส่งเสริมการลดใช้พลาสติก การปรับ

เมืองขนาดใหญ่ซ่ งึ ต้องการระบบการจัดการขยะที่ดี แม ้ใน

พลาสติกที่มป
ี ระสิทธิภาพ

Plastic Smart Cities ได้แก่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี,
เมืองป่าตอง และเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งแต่ละแห่งเป็น

ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีนักท่องเที่ยว

พลาสติกจ�ำนวนมาก ซึ่งต้องเร่งจัดการเพื่อป้องกันขยะ

เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการสร้างระบบก�ำจัดขยะ
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ในปี 2563
WWF ประเทศไทย ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการ

ด�ำเนินงาน ได้แก่

หน่วยงานรัฐ : การลงนาม MOU ร่วมกับเทศบาล 5 แห่ง

รวมทัง้ การสร้างความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งดูแลสถานทีฝ
่ งั กลบ

หน่วยงานเอกชน : มีการฝึกอบรมร่วมกับ เนสท์เล่

และอโกดา เรือ
่ งการบริหารและจัดการขยะอย่างยัง่ ยืนเพือ
่
เศรษฐกิจหมุนเวียน

หน่ ว ยงานภาคการศึ ก ษา : การจั ด การบรรยาย

โครงการนวัตกรรมการจัดการพลาสติก เพื่อความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย ที่จฬ
ุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และมีความร่วมมือกันในการจัดท�ำฐานข้อมูลขยะพลาสติก

ค่านิยมหลักของ
WWF ประเทศไทย

ในแต่ละเมือง ทั้งปริมาณ การจ�ำแนกประเภท และสัดส่วน
ของขยะพลาสติก น�ำไปสู่การจัดท�ำแผนปฏิบัติการของ
แต่ละเมือง เพือ
่ การจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินงาน

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีการด�ำเนินงาน อาทิ ความ

ร่วมมือกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในโครงการ “วน” โดย

มอบเครือ
่ งอัดขยะพลาสติก ซึ่งเป็นการสร้างโมเดลใหม่ท่ี
สามารถน�ำไปด�ำเนินงานในเมืองอื่นได้ ขณะนี้มก
ี ารน�ำไป

ใช ้ใน 2 เมืองคือ สุราษฎร์ธานี และหัวหิน

โอกาสการด�ำเนินงาน
ในระยะถัดไป
ท�ำงานกับชุมชนเพื่อท�ำการคัดแยกขยะจากต้นทาง

แล้วป้อนวัตถุดิบที่เป็นพลาสติกรีไซเคิลเข้าสู่เส้นทางต่าง ๆ
เช่น โรงงานของ WON แหล่งฝังกลบ หรือโรงงานรีไซเคิล,

มุ่ ง เน้ น การสร้า งความร่ว มมื อ กั บ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ

เพื่อสร้างโมเดลในการจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน, สร้างความร่วมมือกับผูป
้ ระกอบการโรงแรมใน
การลดใช้ขยะพลาสติก, รณรงค์เรือ
่ งการคัดแยกขยะตั้งแต่

ต้นทาง และน�ำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อน�ำไป
สู่เป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศที่ปราศจากมลภาวะ
พลาสติกในปี พ.ศ. 2030
36

ความกล้าหาญ
ในการเป็ นผู้ น� ำสร้ างการเปลี่ ยนแปลงด้ วย
หลั กเศรษฐกิ จหมุ นเวี ยน และการจั ดการขยะ
พลาสติ ก

ความเคารพ
โดยไม่ น� ำชุ ดความคิ ดขององค์ กรไปครอบง� ำ
คนในพื้ นที่ แต่ เป็ นการร่ วมมื อกั นโดยดึ งจุ ดเด่ น
ของพื้ นที่ นั้น ๆ มาปรั บใช้

ความซือ่ สัตย์
ในการท� ำงานตามแบบแผนและมี วิธีการ
ในการเปลี่ ยนแปลง ด้ วยมุ มมองใหม่ ที่
ผ่ านการศึ กษาค้ นคว้ ามาเป็ นอย่ างดี

ความร่วมมือ
กั บทุ กภาคส่ วนทั้ งภาครั ฐ เอกชน และภาคการ
ศึ กษา รวมทั้ งองค์ กรต่ างประเทศ เพื่ อช่ วยผลั กดั น
นโยบายให้ ประสบผลส� ำเร็ จ

10

โครงการเมืองน่าอยู่
สู่โลกที่ยงั่ ยืน

ประชากรของโลกจ�ำนวนกว่าครึ่งอาศัยอยู่ในเมือง แต่เมืองกลับเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักของโลกกว่า

ร้อยละ 70 ประกอบกับเศรษฐกิจที่ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว อันน�ำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างเกินขีดจ�ำกัด จึงอาจกล่าวได้ว่า
มนุษย์ก�ำลังเผชิญหน้ากับผลกระทบอันใหญ่หลวงจากภาวะโลกร้อน

ภาพรวมโครงการ
WWF ด�ำเนินการรณรงค์ให้เมืองทั่วโลกปรับเปลี่ยน

เพิม
่ ขึ้นของอุณหภูมโิ ลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และ

พลังงานหมุนเวียน สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้

โครงการในประเทศไทย โดยหนึ่งในนัน
้ คือ โครงการเมืองน่า

รู ปแบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ริเริม
่ การใช้
เห็นความส�ำคัญของการประหยัดพลังงาน เพือ
่ ควบคุมการ

“เปลีย
่ อยูอ
่ ย่าง “ยัง่ ยืน” ผ่านโครงการหลัก 2
่ น” เมืองให้นา
อยูส
่ โู่ ลกยัง่ ยืน หรือ One Planet City Challenge (OPCC)
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ในปี 2563
ในการด�ำเนินงาน OPCC 2019-2020 (พ.ศ. 2562-

2563) ในประเทศไทย เริม
่ ต้นโดยการเชิญชวนเทศบาล
ที่ สนใจและมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ในการส่ งผลงานเข้า
ร่วมกิจกรรม “เมืองนี้ฉันรัก” หรือ We Love Cities ที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนจากทั่วโลกได้แสดงออกเพือ
่ สนับสนุน

การพัฒนาสู่เมืองยั่งยืน โดยการโหวตให้แก่เมืองที่ผ่าน

เข้าสู่รอบสุดท้ายชองเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน ซึ่ง 3 เมือง

ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากประเทศไทย ได้แก่ เทศบาล

นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลต�ำบลหาดเสี้ยว
จังหวัดสุโขทัย และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

จากนั้นได้คัดเลือกเมืองที่ชนะรางวัลระดับประเทศ ได้แก่

ค่านิยมหลักของ
WWF ประเทศไทย

เทศบาลนครขอนแก่น

โอกาสการด�ำเนินงาน
ในระยะถัดไป

ความกล้าหาญ
ในการยอมรั บ และเข้ าใจในปั ญหาและสถานการณ์
สิ่ งแวดล้ อมในปั จจุ บันที่ มีความท้ าทายมากขึ้ น และ
มุ่ งมั่ นที่ จะลงมื อปฏิ บัติงานสู่ ผลลั พท์ ที่ดีข้ึ น

เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งเป้าหมายในการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่รอ
้ ยละ 17 โดยเน้นสร้างพื้นที่

สีเขียวในเมืองให้เพิม
ั ษ์
่ ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ต่อปี อนุรก

ต้นไม ้ใหญ่ท่ีมีอยู่ในเมืองให ้ได้อย่างน้อยร้อยละ 95 และ
ติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจวัดระดับน้�ำฝนควบคู่กับระบบ
การเตือนภัยน้�ำท่วมล่วงหน้า เพือ
ั ิอันเป็น
่ รับมือกับภัยพิบต
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ

ทั้งนี้ กิจกรรม OPCC 2019-2020 (พ.ศ. 2562-

2563) มีเมืองที่เข้าประกวดกว่า 53 ประเทศ จาก 250

เมืองทั่วโลก คิดเป็นประชากรรวมกันกว่าร้อยละ 66 ของ

ประชากรโลก ซึ่ง WWF มุง่ มัน
้ �ำการ
่ ที่จะสร้างความเป็นผูน
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนให้เมืองต่าง ๆ พัฒนาทักษะและ
กลยุทธ์ที่จ�ำเป็นเพือ
่ บรรลุเป้าหมายนี้

ความคาดหวังคือการให ้โครงการของทุกเมืองได้รบ
ั

การสนับสนุนเพิม
่ ขึ้น อันจะน�ำไปสู่การขับเคลื่อนในระดับ

นโยบาย รวมทั้งได้รบ
ั การสนับสนุนจากประชาชนที่มค
ี วาม
ตื่นตัวและให้ความส�ำคัญกับเรือ
่ งนี้มากขึ้น
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ความเคารพ
ความคิ ดเห็ นและความต้ องการของหน่ วยงานทั้ ง
ส่ วนราชการ และผู้ มีส่วนเกี่ ยวข้ องรั บฟั งทุ กฝ่ าย
เพื่ อประโยชน์ ในองค์ รวมที่ จะเกิ ดขึ้ น และด� ำเนิ นไป
อย่ างยั่ งยื น

ความซือ่ สัตย์
การบริ ห ารจั ดการโครงการด้ วยความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ และมี ประสิ ทธิ ภาพ

ความร่วมมือ
การเป็ นหน่ วยงานกลางในการประสานความร่ วม
มื อ ระหว่ างภาคี เครื อข่ าย เพื่ อการท� ำงานร่ วมกั น
ทั้ งในระดั บประเทศ และระดั บนานาชาติ ในการ
บู รณาการแก้ ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้ อม

11

โครงการการเงินยัง่ ยืน

ภาคธุรกิจการเงินมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อน

ท�ำงานอนุรก
ั ษ์ WWF ประเทศไทย มุ่งประสานความ

ร่ว มมื อ และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด “ระบบการเงิ น สี เ ขี ย วและ

ภาพรวมโครงการ
ในปีทผ
่ นมา โครงการการเงินยัง่ ยืน ร่วมกับธนาคาร
่ี า

ยัง่ ยืน” โดยการส่งเสริมสถาบันการเงินและผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสีย

แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคาร

และบริการทางการเงิน เพือ
่ ที่การเติบโตและเสถียรภาพ

ความยัง่ ยืน โดยบูรณาการปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และ

ในการจัดท�ำนโยบายทางการเงิน ตลอดจนผลิตภัณฑ์
ของระบบเศรษฐกิจ จะด�ำเนินควบคู่ไปกับการอนุรก
ั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

การแพร่ร ะบาดของเชื้ อ ไวรัส โควิ ด -19 ส่ ง ผลให้

เศรษฐกิจโลกเกิดการชะงักงัน การด�ำเนินนโยบายการเงิน
การคลังเพือ
้ การฟื้ นฟูเศรษฐกิจในระยะถัดไป จึงควร
่ กระตุน

นานาชาติ จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินกิจการธนาคารเพือ
่
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance ESG) เข้ากับการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะ

ในด้านการให้สน
ิ เชือ
่ แก่องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งจะ
ต้องประเมินถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม

ทัง้ นี้ โดยมีเป้าหมายเพือ
่ ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน

ค�ำนึงถึงต้นทุนทางธรรมชาติ อันจะเป็นการสานต่อความ

ได้มส
ี ว
่ นในการแก ้ไขความเปราะบางต่อการเปลีย
่ นแปลง

อากาศและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ น�ำไปสูก
่ ารพัฒนาเศรษฐกิจ

และในทะเล ตลอดจนสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชน และความ

พยายามทีจ
่ ะสร้างการเปลีย
่ นแปลงในเชิงบวกต่อสภาพภูมิ
ทีย
่ งั่ ยืนต่อไปในอนาคต

สภาพอากาศโลก การเสือ
่ มสภาพของระบบนิเวศทัง้ บนบก
เสีย
่ งต่อการขาดแคลนน้�ำ ผ่านการสนับสนุนด้านข้อมูล การ

จัดการประชุม และการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โดยเชิญผูเ้ ชีย
่ วชาญจากองค์กรระหว่างประเทศเป็นวิทยากร
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โอกาสการด�ำเนินงาน
ในระยะถัดไป
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และความสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายใน
ทุกระดับ ระยะที่ผา
่ นมา ทั่วโลก รวมทั้งไทย มีความตื่นตัว

เพื่อแก ้ไขปัญหาภายใต้ความร่วมมือระหว่างกัน และนั่น

ย่อมหมายถึงความจ�ำเป็นในการปรับตัวของภาคธุรกิจเพือ
่
รองรับมาตรการต่าง ๆ ที่จะติดตามมา

ค่านิยมหลักของ
WWF ประเทศไทย

การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าของภาคการธนาคาร

ของไทยจึ ง นั บ ว่ า เป็ น ประโยชน์ ไม่ เ ฉพาะต่ อ งานด้ า น
การอนุรก
ั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ยัง

เป็ น การสร้า งความยื ด หยุ่ น และบริห ารความเสี่ ย งใน
การด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเอื้อต่อการปรับตัวไปในทิศทางที่

สอดรับกับความจ�ำเป็นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ

ความกล้าหาญ
ในการผลั กดั นให้ เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงของภาค
ธุ รกิ จเอกชน ซึ่ งไม่ ใช่ ภารกิ จที่ กระท� ำได้ โดยง่ าย
แต่ จะส่ งผลลั พธ์ ที่ส� ำคั ญต่ องานการอนุ รั กษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม

ความเคารพ
ในความคิ ด ความเชื่ อ ตลอดจนความห่ วงกั งวล
ของภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งต้ องอาศั ยการสร้ าง
ความเข้ าใจ และการประนี ประนอม ทว่ า ยั งคง
รั กษาเป้ าหมายของภารกิ จในความรั บผิ ดชอบ

ความซือ่ สัตย์
การรั กษาระดั บความเชื่ อถื อและไว้ วางใจ
จากภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง ด้ วยความ
ระมั ดระวั ง โดยเฉพาะในการเก็ บรั กษา
และเปิ ดเผยข้ อมู ลอย่ างเหมาะสม

ความร่วมมือ
ต้ องสร้ างให้ เกิ ดขึ้ นทั้ งภายนอกและภายใน
องค์ กรเอง เนื่ องจากเป็ นภารกิ จที่ ต้องอาศั ย
องค์ ความรู้ เฉพาะทางจากหลากหลายส่ วนงาน
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนเพื่องานอนุรกั ษ์

การเสริม สร้า งศั ก ยภาพองค์ ก รภาคประชาสั ง คม

และองค์กรชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการอนุรก
ั ษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน นับเป็นอีกกลยุทธ์ส�ำคัญของ
WWF ประเทศไทย

ภาพรวมการด�ำเนินงาน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่องานอนุรก
ั ษ์

ด�ำเนินงานใน 5 พืน
้ ที่หลัก ประกอบด้วย

1

ป่าชุมชน ในอ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้

มูลนิธส
ิ บ
ื นาคะเสถียร

จะส่งผลให้เกิดข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติงานในพื้นที่ แต่ใน

เวลาเดียวกัน ทีมงานก็ปรับแนวทางการด�ำเนินงาน เพือ
่ ให้

โครงการฯ มีส่วนในการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด

การสนับสนุนการจัดการน้�ำอย่างยั่งยืน และส่งเสริม

2

การสร้างส่วนร่วมในการอนุรก
ั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

ระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ในอ�ำเภอศรีสวัสดิ์

ของโรค ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลและสร้างแรงกดดัน

จังหวัดกาญจนบุร ี ร่วมกับมูลนิธส
ิ บ
ื นาคะเสถียร

ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยงั่ ยืน

3

การสนับสนุนการฟื้ นฟูวฒ
ั นธรรมและภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่

เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ในอ�ำเภอสังขละบุร ี จังหวัด
กาญจนบุร ี ร่วมกับสถาบันศรัทธาภัฏมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุร ี

4

การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรก
ั ษ์ ของชุมชนใน

อุทยานแห่งชาติกุยบุร ี เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างคน

กับช้าง ร่วมกับชมรมท่องเทีย
ั ษ์สต
ั ว์ปา
่ กุยบุร ี
่ วเชิงอนุรก

5

การสนั บ สนุ น การจั ด การพื้ น ที่ ชุ่ ม น้� ำ อย่ า งยั่ ง ยื น
บึงหนองหาร อ�ำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

โดยการด�ำเนินงานมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ

แก่ อ งค์ ก รภาคประชาสั ง คมและองค์ ก รชุ ม ชน ทั้ ง ใน

ด้านความรู ค
้ วามเข้าใจเรือ
่ งการจัดการและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทักษะด้านการบริหาร

จัดการโครงการและองค์กร พัฒนาการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพือ
่ เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการท�ำงาน
ร่วมกันต่อไปในอนาคต
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โอกาสการด�ำเนินงาน
ระยะถัดไป
การแพร่ร ะบาดของเชื้ อ ไวรัส โควิ ด -19 การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนหลายพื้นที่ ประชาชนมีรายได้ลดลง เห็น

ได้ ชั ด ในกรณี ชุ ม ชนรอบอุ ท ยานแห่ ง ชาติ กุ ย บุ ร ท
ี ี่ ต้ อ ง

สูญ เสี ย รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว โครงการเสริม สร้า ง
ศั ก ยภาพชุ ม ชนเพื่ อ งานอนุร ก
ั ษ์ มุ่ ง ลดแรงกดดั น จาก

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันการขยายพื้นที่เพาะ
ปลูก ที่อาจส่งผลให้เกิดการบุกรุ กป่า รวมทั้งการล่าสัตว์

ป่า โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ภายใต้แนวคิด
เรือ
่ งความมั่นคงทางอาหาร อาทิ การท�ำเกษตรอินทรีย์
เพื่อลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
นอกจากนี้

ความกล้าหาญ
ในการก� ำหนดเป้ าหมายที่ ท้าทาย ซึ่ งต้ องมี การ
ท� ำงานทุ กระดั บ และความร่ วมมื อกั บทุ กภาคส่ วน

ความเคารพ
ในวั ฒนธรรมของกลุ่ มชน รวมทั้ งเชื่ อมั่ น
ในศั กยภาพของคนในชุ มชนในการมี ส่วน
ร่ วมการอนุ รักษ์ อย่ างเข้ มแข็ ง

ความซือ่ สัตย์
โดยการส่ งเสริ มให้ องค์ กรชุ มชนมี การท� ำงาน

ในอนาคตจะท� ำการส� ำรวจและ

ด� ำ เ นิ น ก า ร อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง เ พื่ อ ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก

การแพร่ร ะบาดของเชื้ อ ไวรัส โควิ ด -19 ต่ อ เศรษฐกิ จ

ครัวเรือน แรงกดดั นทางเศรษฐกิ จต่ อการใช้ประโยชน์

ทรัพ ยากรธรรมชาติ และการใช้ ป ระโยชน์ แ ละจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
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ค่านิยมหลักของ
WWF ประเทศไทย

ด้ วยความโปร่ งใสและตรวจสอบได้

ความร่วมมือ
ซึ่ งต้ องสร้ างให้ เกิ ดกั บทุ กภาคส่ วน ทั้ งหน่ วยงาน
ภาครั ฐ องค์ กรพั ฒนาเอกชน และชุ มชน

13

โครงการ Eco-Schools

WWF ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกและได้รบ
ั สิทธิ

ในการบริหารโครงการ Eco-Schools ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รบ
ั การเสริมทักษะด้าน

แนวทางการด�ำเนินงาน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให ้ไม่

การวางแผน การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ และ

สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของคนจ�ำนวนมากได้

(International Green Flag) คือรางวัลสูงสุดที่จะได้รบ
ั

2562 มีตัวแทนนักเรียนไทยไปร่วมประชุม Eco-Schools

การประเมินผลตามมาตรฐานสากล โดยรางวัลธงเขียว
เมื่อผ่านตามเกณฑ์ ในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนที่
ผ่านเกณฑ์สากลรวม 4 แห่ง และมีการขยายผลโครงการ

อย่างกว้างขวาง ได้รบ
ั ความสนใจจากโรงเรียนทั่วประเทศ
เป็นอย่างดี

จึงต้องปรับกิจกรรมไปสู่ช่องทางออนไลน์ โดยในปี พ.ศ.

ระดับนานาชาติท่ีประเทศมาเลเซีย แต่ต้องงดการเดินทาง
เข้าร่วมประชุมในปีถัดมา และหากยังคงมีสถานการณ์การ

แพร่ระบาดต่อเนื่องในปีถัดไป อาจปรับการประชุมโดย
ผ่านทางออนไลน์
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ในปี 2563
ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ Eco-Schools

ความท้าทายและเป้าหมาย
การด�ำเนินงานในระยะถัดไป
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท�ำให้

ทั้งสิ้น 45 แห่ง ผลงานที่โดดเด่น อาทิ การจัดระบบการ

เล็งเห็นโอกาสในการด�ำเนินงานว่าต้องให้ความส�ำคัญกับ

ต่าง ๆ ส�ำหรับโรงเรียนแห่งใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ ได้มี

งานในระยะถัดไป จึงจะเน้นการพัฒนาสื่อออนไลน์ เพื่อ

คัดแยกขยะ ฟาร์มออร์แกนิค ชุดรีไซเคิล การเดินรณรงค์
การจั ดการฝึกอบรม โดยโรงเรียนและเด็ กนักเรียนคิ ด

สร้างสรรค์กิจกรรม เหลือเพียงขั้นตอนการด�ำเนินการซึ่ง
ต้องรอสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย อาจเริม
่ ต้นได้
ในปีการศึกษาหน้า

ในปี พ.ศ. 2563 มีนก
ั เรียนน�ำเสนอโครงการที่นา
่ สนใจ

หลายโครงการ อาทิ การท�ำสวนปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

(Hydroponics) ซึ่งเป็นเรือ
่ งใหม่ส�ำหรับ Eco-Schools
เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีในการติดตั้ง ทั้งโรงเรือนหรือ

ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อขยายผลโครงการ
สร้างแหล่งเรียนรู ้ (Learning Club หรือ Online Course)
ที่เยาวชนสามารถเข้ามาศึกษาได้ตลอดเวลา

เป้าหมายในระยะถัดไป มุ่งเน้นการขยายโครงการ

Eco-schools ไปสู่โรงเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเอื้อ

ต่อการท�ำกิจกรรมในระดับนานาชาติ โดยในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา มีโรงเรียนนานาชาติเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 10 แห่ง

นอกจากนี้จะเร่งผลักดันให้เกิดโรงเรียนตัวอย่างที่

ระบบน้�ำ, การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอ
ื ถือเพือ
่

ได้รางวัลธงเขียว (Green Flag) ในทุกภูมิภาคเพื่อเป็น

ซึ่ ง ในอนาคตเป็ น ไปได้ ที่ จ ะพั ฒ นาระบบเพื่ อ ให ใ้ ช้ ง าน

สมาชิกในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายในปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบและควบคุมการเปิด-ปิดไฟ พัดลมในห้องเรียน
ครอบคลุมทั้งโรงเรียน
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ตัวอย่างให้แก่โรงเรียนอื่น โดยตั้งเป้าหมายในการสร้าง

ค่านิยมหลักของ
WWF ประเทศไทย
ความกล้าหาญ
การเสริ มศั กยภาพและความเชื่ อมั่ นให้ แก่
เยาวชน ในการเป็ นผู้ น�ำ กล้ าแสดงความคิ ดเห็ น
และสร้ างสรรค์ กิจกรรมด้ วยตนเอง

ความเคารพ
การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นได้ ส�ำเร็ จในโรงเรี ยน
เกิ ดจากผู้ บริ หารเคารพความคิ ดเห็ นของเยาวชน

ความซือ่ สัตย์
การมอบรางวั ลในโครงการ คณะกรรมการต้ อง
มี ความซื่ อ สั ตย์ และเที่ ยงธรรมในการประเมิ น
คุ ณภาพมาตรฐาน ด้ วยหลั กเกณฑ์ การตั ดสิ นที่
โปร่ งใส น่ าเชื่ อถื อ

ความร่วมมือ
ให้ ความส� ำคั ญด้ านความร่ วมมื อกั บชุ มชน
โดยสนั บสนุ นให้ เยาวชนท� ำกิ จกรรมร่ ว มกั บ
ชุ มชน ขณะที่ โครงการเองมี การท� ำงานร่ วมกั บ
โครงการอื่ นของ WWF ประเทศไทย
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โครงการการระดมทุน
ภาคประชาชน

การฟื้ นฟูและดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรก
ั ษ์

สัตว์ป่า ถือเป็นภารกิจหลักของ WWF ประเทศไทย ด้วย

ประสบการณ์ ท�ำงานอย่างยาวนาน องค์กรตระหนักถึง

ความจ�ำเป็นในการได้รบ
ั การสนับสนุนจากประชาชนชาว
ไทยว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญอันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินงาน

มูลนิธด
ิ ับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ จัดกิจกรรมการระดม

ทุนในหลากหลายรู ปแบบ เพื่อสร้างช่องทางส�ำหรับการมี

ส่ ว นร่ว มของประชาชน อย่ า งไรก็ ต าม ในช่ ว งการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดข้อจ�ำกัด

ในการจัดระดมทุนยังสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า
อาคารส�ำนักงาน และย่านธุรกิจ ประกอบกับจังหวะเวลา

ที่สื่อดิจิทัลมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีท่ี
ผ่านมา มูลนิธด
ิ ับเบิล
้ ยูดับเบิล
้ ยูเอฟจึงปรับการด�ำเนินงาน
โดยใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์เพิม
่ ขึ้น
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ภาพรวมการด�ำเนินงาน
การปรับ แนวทางจากกิ จ กรรมภาคสนามในย่ า น

ชุมชนมาสู่กิจกรรมออนไลน์ ทั้งการระดมทุนผ่านการรับ
บริจาคและการจ�ำหน่ายของที่ระลึก พบว่าเป็นวิธก
ี ารที่

สามารถเข้าถึงผู้ท่ีมีความสนใจในการสนับสนุนงานด้าน
การอนุรก
ั ษ์ ได้ตรงเป้าหมายมากยิง่ ขึ้น

นอกจากนี้ มู ล นิ ธิ ดั บ เบิ้ ล ยู ดั บ เบิ้ ล ยู เ อฟ ยั ง มี

ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กร เพื่อสร้างสรรค์

ค่านิยมหลักของ
WWF ประเทศไทย

กิจกรรมการระดมทุน ที่ส�ำคัญได้แก่

1

ร่วมมือกับบริษัท บิก
๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ในการจัดท�ำช่องทางรับการสนับสนุนผ่านเคาน์เตอร์
ช�ำระค่าสินค้า

2

จัดท�ำช่องทางรับการสนับสนุนในแอปพลิเคชัน Rabbit
LINE Pay, AirPay และ TrueMoneyWallet

3

โครงการ LINE Sticker ชุด #Chat2Change “เปลีย
่ น

แชตเป็นช่วย” ร่วมกับ 5 ศิลปินจิตอาสา ประกอบด้วย
ปรียศรี พรหมจินดา, พิเชฐ รุ จว
ิ รารัตน์, สมัชญา แซ่จน
ั่ ,
จักรกฤษณ์ อนันตกุล และ นภัสญาณ์ นาวาล่อง ออกแบบ
สติกเกอร์ LINE และจ�ำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

4

ร่วมกับบริษัท ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด จัดท�ำตราไปรณียากร

ชุดสัตว์ป่าสงวน จ�ำนวน 4 แบบ โดยมีการน�ำตรา

สั ญลั กษณ์ แพนด้ า จั ดพิมพ์บนตราไปรษณี ยกรชุด
ดังกล่าวเพื่อวางจ�ำหน่าย และได้รบ
ั ความอนุเคราะห์
สแตมป์ชด
ุ พิเศษจากไปรษณียไ์ ทย เพือ
่ น�ำมาจ�ำหน่าย

เป็นการระดมทุนเพือ
ั ษ์ รวมทัง้ ความ
่ สนุบสนุนงานอนุรก
ร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความกล้าหาญ
ที่ จะสร้ างกลยุ ทธ์ และแนวทางการด� ำเนิ น
งานที่ แตกต่ าง เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ
บริ บทและความสนใจของกลุ่ มเป้ าหมาย

ความเคารพ
ความเป็ นส่ วนตั วของกลุ่ มเป้ าหมาย แต่
ยั งสามารถสื่ อสารการท� ำงานให้ เป็ นที่ รับรู้

ความซือ่ สัตย์
โดยการสื่ อสารเพื่ อสร้ างการรั บรู้ ถึง
การด� ำเนิ นงาน ว่ าตรงตามวั ตถุ ประสงค์
ของผู้ ให้ การสนั บสนุ น

ความร่วมมือ
ทั้ งจากภายใน อั นประกอบด้ วยที มงานที่
รั บผิ ดชอบโครงการ รวมทั้ งหน่ วยงาน
และองค์ กรภายนอก

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในการจัดประกวดภาพวาด

เพื่อ น� ำ ผลงานที่ ไ ด้ ร บ
ั รางวั ล จั ด พิม พ์เ ป็ น แฟ้ ม บรรจุ
ตราไปรษณี ยากร ชุดสัตว์ป่าสงวนแห่งชาติ ประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2562
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ความร่วมมือจากภาคธุรกิจ

WWF ประเทศไทย มีการประสานความร่วมมือกับ

ภาคธุรกิจ โดยมุง่ เน้นการสื่อสารสถานการณ์ความท้าทาย
เพื่อให้ผู้ประกอบการเอกชนตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะน�ำไปสู่การปรับตัวเพือ
่ ลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติจากด�ำเนินธุรกิจ และ
ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยัง่ ยืน

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ในปี 2563
ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)

โครงการฟื้ นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้�ำหนองหาร

โครงการเยาวชนพิทักษ์ สายน้�ำ

เข้าสู่ปีท่ี 5 ที่ Nestlé (Thai) Ltd. - บริษัท

เนสท์ เล่ (ไทย) จํากัด สนับสนุนโครงการเยาวชน

พิทักษ์ สายน้�ำ เพื่อขับเคลื่อนงานอนุรก
ั ษ์ น้�ำ ร่วมกับ
เครือข่ายชุมชน และเยาวชน รวมถึงสถาบันการศึกษา

โดยร่วมกันบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู เ้ ยาวชนพิทักษ์ สายน้�ำ เพื่อ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู ส
้ �ำหรับโรงเรียนและชุมชนในพืน
้ ที่

ทรู คอร์ปอเรชัน่

ศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า

True Corporation Public Co., Ltd.- บริษัท ทรู

HSBC Thailand – ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้

คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณ

สนั บ สนุน งบประมาณโครงการอนุร ก
ั ษ์ พื้น ที่ น้� ำ จื ด

งานเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพืน
้ ที่ ระบบการเตือนภัย

แบงค์กิ้งคอร์ปอเรชัน
่ (เอชเอสบีซ)ี ประเทศไทย ร่วม

ร่วมกับฝ่ายงานอนุรก
ั ษ์ ทรัพยากรน้�ำจืดของ WWF

ประเทศไทย โดยอาสาสมัครจากธนาคารเอชเอสบีซี
ร่วมกับชุมชน ทีมนักวิจัยท�ำกิจกรรมจิตอาสาฟื้ นฟู
แหล่งน้�ำจืดธรรมชาติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และอ�ำเภอหนองหาร จังหวัดสกลนคร รวมทั้งให้การ
สนับสนุนอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านและเกษตรกรในพืน
้ ที่

บี.กริม

โครงการฟื้ นฟูประชากรเสือโคร่ง

ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี B.Grimm Power

Public Company Limited – บริษัท บี.กริม เพาเวอร์
จ�ำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการฟื้ นฟูประชากร
เสือโคร่ง ในพืน
ุ ยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยาน
้ ทีอ
่ ท
แห่งชาติคลองลานอย่างต่อเนือ
่ ง โดยมุง่ ส่งเสริมการเพิม
่

ศักยภาพการปฏิบต
ั งิ านแก่เจ้าหน้าทีผ
ู้ ท
ิ ก
ั ษ์ปา
่ และ
่ พ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู ค
้ วามเข้าใจแก่ประชาชน
และชุมชนโดยรอบพืน
้ ทีป
่ า่ รวมทัง้ ปรับปรุ งแหล่งอาหาร
ส�ำหรับสัตว์ปา
่ เพือ
ั และงานอนุรก
ั ษ์เสือโคร่ง
่ งานวิจย
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เนสท์เล่

และระบบปฏิบัติการส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
ล่วงหน้า (Smart Early Warning System) ช่วยให้
ผลักดันช้างให้กลับเข้าป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพลด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและสัตว์ป่า

เดอะมอลล์ กรุป๊

WWF ประเทศไทยร่วมกับ The Mall Group

Co., Ltd.- บริษัท เดอะมอลล์ กรุ ป
๊ จ�ำกัด และสถาบัน

นวัตกรรมแห่งชาติ จัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการ

จัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและ
ทะเลไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 1,000,000 บาท

เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านจัดการพลาสติกสู่
ความยัง่ ยืนทางสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

โอกาสการด�ำเนินงาน
ในระยะถัดไป
ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบถึง

ผลประกอบการทางธุรกิจ การสนับสนุนงานด้านสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มลดลง ที ม งานจ� ำ เป็ น ต้ อ งสร้า งสรรค์

ค่านิยมหลักของ
WWF ประเทศไทย

รู ปแบบความร่วมมือที่แตกต่างจากแล้วมา โดยเฉพาะ
การใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์เพิม
่ ขึ้น

ความกล้าหาญ
ที่ จะก้ าวพ้ นจากความเคยชิ นเดิ ม กล้ าท� ำในสิ่ งที่
แตกต่ าง ด้ วยวิ ธีการที่ แตกต่ าง ในการสร้ างสรรค์
ความร่ วมมื อกั บภาคธุ รกิ จ

ความเคารพ
ในความคิ ดเห็ นและความต้ องการของหุ้ นส่ วน
ภาคธุ รกิ จอย่ างเท่ าเที ยมกั นกั บหุ้ นส่ วนในภาค
ประชาชนและชุ มชน

ความซือ่ สัตย์
การบริ หารจั ดการด้ วยความโปร่ ง ใส และมี
ประสิ ทธิ ภาพ

ความร่วมมือ
การท� ำงานกั บทุ กภาคส่ วน จ� ำเป็ นต้ องรั บฟั งเสี ยง
ของทุ กฝ่ าย และแสวงหาแนวทางขั บเคลื่ อนงาน
ไปพร้ อมกั นเพื่ อสร้ างให้ เกิ ดพลั งการเปลี่ ยนแปลง
ในทิ ศทางที่ มุ่งหวั ง
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ฝ่ายสื่อสารองค์กรเพื่องานอนุรกั ษ์

พั น ธกิ จ ของฝ่ า ยงานสื่ อ สารองค์ ก ร ได้ แ ก่ ก าร

ความเป็นไปได ้ในการเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์ โรค

สัตว์ปา
่ โลกสากล ผ่านการออกแบบและวางแผนกิจกรรม

นอกจากนั้น ฝ่ายสื่อสารองค์กร ยังท�ำงานร่วมกับ

ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมขององค์การกองทุน

ติดต่อ และการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า

การสื่อสาร การจัดการรณรงค์ด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์

องค์กรอนุรก
ั ษ์ อื่น ๆ ในเพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์

การอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพือ
่

ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ
์ ืช อาทิ การ

สอดคล้องกับความเป็นองค์กรวิทยาศาสตร์ที่ท�ำงานด้าน
ส่งต่อเรือ
ั ษ์ในโครงการต่าง ๆ อันจะสร้าง
่ งราวของการอนุรก
ให้จต
ิ ส�ำนึกอนุรก
ั ษ์กบ
ั กลุม
่ เป้าหมาย และประชาชนทัว
่ ไป

ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โรคระบาดที่

และกิจกรรมภายใต้ประเด็นระดับโลก โดยการสนับสนุน
ร่วมจัดงานวันเสือโคร่งโลก (Global Tiger Day 2020)
ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุ งเทพมหานคร

ฝ่ า ยงานสื่ อ สารองค์ ก รยั ง เป็ น สื่ อ กลางในการ

เกิดขึ้นทั่วโลกในปี พ.ศ. 2563 งานสื่อสารโครงการอนุรก
ั ษ์

ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของ WWF ประเทศไทยไป

และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะ

หลักในเชิงข้อมูล จัดการสัมภาษณ์พิเศษให้กับผู้ส่ือข่าว

ต่าง ๆ ของ WWF ประเทศไทยด�ำเนินไปบนความท้าทาย
อย่างยิ่ง การสร้างความรู ค
้ วามเข้าใจ และการตระหนัก

ถึงพิบัติภัยจากโรคระบาดที่เชื่อมโยงกับการขาดสมดุลย์
ของธรรมชาติซ่ งึ เป็นผลจากการกระท�ำของมุนษย์

ยังสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นผูป
้ ระสานงาน
พร้อมน�ำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมพื้นที่ท�ำงานในจังหวัด
ต่าง ๆ เพือ
ั ษ์ มค
ี วามชัดเจนขึ้น
่ ให้ภาพของการท�ำงานอนุรก
ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและทั่วโลกก�ำลังเดิน

การประชาสัมพันธ์เรือ
ั ษ์ ควบคู่ไปกับ
่ งของงานอนุรก

หน้าสู่วิถีชีวิตใหม่ หลังสภาวะโรคระบาด ความท้าทาย

WWF ด�ำเนินไปอย่างเข้มข้นในปีนี้ อาทิ การน�ำเสนอ

สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ อาทิ กลุ่มเยาวชน

ระบาด โควิด-19 ที่ WWF ร่วมกับ บริษัทวิจัย Globe Scan

ดุลย์ธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

การเผยแพร่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซ่ ึงเป็นจุดแข็งของ

ผลส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสภาวะโรค

การเดินหน้าพบปะสื่อมวลชนเพือ
้ เท็จจริง และ
่ เผยแพร่ขอ
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ในการสื่ อ สารงานอนุ ร ัก ษ์ คู่ ข นานไปกั บ การชี้ ช วนให้

และคนรุ น
่ ใหม่ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการสร้างสม
สังคมของโลกอย่างยัง่ ยืน

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563
REVENUES

EXPENSES

Corporate Donations

Individuals & General Donations
(From WWF Foundation)

USD 531,470

USD 957,573

Finance and Administration
(Supporting Services Expenses)
USD 672,833

16%

Public Sector (GAA/PSP)
USD 593,918

Conservation Field
and Policy Programs

21%
28%

18%

WWF Network Revenue
USD 1,263,092

79%

USD 2,535,536

38%

ค่าใช้จ่ายในงานด้านการอนุรก
ั ษ์ สัตว์ปา
่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต ้โครงการและการจัดกิจกรรมของ

WWF ประเทศไทย คิดเป็น 79% หรือเท่ากับ 2,535,536 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานขององค์กร
ค�ำนวนเป็น 672,833 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 21% ของรายจ่ายทั้งหมดขององค์กร

Financial Report (FY 2019, July 2019 - June 2020)
REVENUES
Individuals & General Donations
WWF Network Revenue

Public Sector (GAA/PSP)
Corporate Donations

INCOME TOTAL

FY 2019 TOTAL (THB)
29,591,488

FY 2019 TOTAL (USD)
957,573

39,032,829

1,263,092

16,423,793

531,470

18,353,620

593,918

103,401,730

3,346,053

78,354,659

2,535,536

(13,443,931)

(435,042)

EXPENSES
Conservation Field and Policy Programs Expenses

Finance and Administration (Supporting Services Expenses)
Program and Core Cost recovery

EXPENSES TOTAL

CLOSING BALANCE

34,236,242

1,107,876

99,146,971

3,208,370

4,254,760

137,683

**รายรับแปลงจากค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินบาท อ้างอิงจากค่าเฉลีย
่ ของอัตราแลกเปลีย
่ นที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 30.9025 บาท
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100%

เบอร์โทรศัพท์ (ส�ำนักงาน):
+66 2618 4303-05

RECYCLED

ที่อยู:่
อาคารพิสิษฐ์ ชัน
ั ธ์ 10 ถนนประดิพท
ั ธ์
้ 3 เลขที่ 9 ซอยประดิพท
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

WEBSITE

For more information,
visit wwf.or.th

FACEBOOK

Join us on
facebook.com/wwfthailand/

TWITTER

Get lastest updates at
twitter.com/wwfthailand

Why we are here
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which people live in harmony with nature.
panda.org
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