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เพราะเราเชือ่ว่า
มนษุยแ์ละ
ธรรมชาติ
ต่างเป็นส่วนหนึง่
ของกันและกัน

ความหวังจากผนืป่า
LANDSCAPE OF HOPE

ความรว่มมอืบนเส้นทางอนรุกัษ์ 
POWER OF COLLABORATION

เมอืงดี โลกดี 
THE GREENER, THE BETTER

สายน�าสรา้งชวิีต 
FLOW OF LIFE

• ฟ้ืนฟูประชากรเสือโคร่ง

• อนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี

• ต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

• จัดการสวนยางย่ังยืน

• ผลิตและบริโภคอย่างย่ังยืน

• ติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพป่า

• ระดมทุนภาคประชาชน

• ความร่วมมือจากภาคธุรกิจ

• เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพ่ืองานอนุรักษ์

• โครงการส่ิงแวดล้อมศึกษา Eco-schools

• การเงินย่ังยืน

• เมืองปลอดมลภาวะจากขยะพลาสติก

• เมืองน่าอยู่สู่โลกท่ีย่ังยืน

• เยาวชนพิทักษ์สายน�้า

• อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าจืด
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งานอนรุกัษ์
ไม่มีวันหยุด

ได้รับการปกป้องจากการถูกแปลงเป็นพ้ืนท่ีเกษตรเชิงเด่ียว 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปลูกและขายผลผลิต

เกษตรอินทรีย์

ท่ีอาศัยใกล้ล�าคลองขนมจีนในจังหวัดอยุธยาช่วยกันเก็บขยะ 

ก�าจัดผักตบชวา และพัฒนาคูน�้า จนสัตว์น�้าท่ีเคยหายไป อย่าง

ปลา กุ้งฝอย และหอยกาบ เร่ิมทยอยกลับมาสู่แหล่งน�้าอีกคร้ัง

ได้แก่ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า

อุ้มผาง ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ียุทธศาสตร์ส�าคัญ

ในการอนุรักษ์เสือโคร่งของ WWF-ประเทศไทยในปีท่ีผ่านมา 

ท่ีมีความส�าคัญระหว่างประเทศ หรือ ‘แรมซาร์ ไซต์’ (Ramsar 

site) อยู่ในประเทศไทย โดยพ้ืนท่ีชุ่มน�้าแม่น�้าสงครามตอนล่าง 

จังหวัดนครพนม ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นแรมซาร์ ไซต์แห่ง

ล่าสุดของเมืองไทย

ตลอดเส้นทางเดินหลักของช้างป่ากุยบุรี ได้รับการติดต้ังกล้อง

ดักถ่ายภาพอัตโนมัติ หรือ Camera Trap เพ่ือส่งภาพไปยังเจ้า

หน้าท่ีผลักดันช้างกลับเข้าป่าในเขตอุทยานฯ

ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ลา ห น่ึ ง ปี ท่ี ผ่ า น ม า 

บุคลากรของ WWF-ประเทศไทย 

ท� า ง า น อ ย่ า ง สุ ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ

ท่ามกลางความท้าทายท่ีเกิดข้ึนจาก

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

ท้ังการท�างานทางไกลจากท่ีพัก และ

การอยู่ประจ�าในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ต่างๆ ท่ัว

ประเทศ แม้จะต้องปรับตัวกับวิถีชีวิต

ใหม่ แต่เรายังคงไม่หยุดน่ิงและมองไป

ยังเป้าหมายท่ีมีร่วมกัน น่ันคือ การสร้าง

โลกท่ีธรรมชาติและมนุษย์อยู่ร่วมกันได้

อย่างสมดุลและย่ังยืน

3,979 

8

2

15

25

365

ไร ่
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กลุม่เยาวชน

พ้ืนท่ีอนรุกัษ์ส�าคัญ
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จุดส�าคัญ
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รูจั้ก WWF ประเทศไทย
World Wide Fund for Nature (WWF) หรอืองค์การ

กองทนุสัตว์ปา่โลกสากล ด�าเนินงานด้านการอนรุกัษ์ในกว่า 
160 ประเทศท่ัวโลก ด้วยจดุมุง่หมายในการปกปอ้งธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใหอ้ยูคู่กั่บสังคมมนษุยอ์ยา่งสมดลุ

WWF เริม่ต้นจัดต้ังองค์กรในประเทศไทย เมือ่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2538 และยกสถานะขึ้นเป็นส�านักงาน
โครงการอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2542 ในปัจจบุัน 
WWF ประเทศไทย มพีนักงานมากกว่า 60 คน ท้ังประจ�า
อยูท่ี่ส�านักงานในกรุงเทพฯ และตามพืน้ท่ีอนรุกัษ์ส�าคัญท่ัว
ประเทศ อาทิ อทุยานแหง่ชาติกยุบรุ ีอทุยานแหง่ชาติแมว่งก์ 
และอทุยานแห่งชาติคลองลาน 

ประเทศไทยถือเปน็ชยัภมูสิ�าคัญของการท�างานอนรุกัษ์
ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ เน่ืองจากเปน็พืน้ท่ีซึ่ง
ยงัคงความหลากหลายทางชวีภาพและมทีรพัยากรท่ีอดุม
สมบรูณ์ WWF ประเทศไทย ได้ขยายขอบเขตความรว่ม
มอืและการท�างานครอบคลมุสูใ่นทกุภมูภิาค โดยใหค้วาม
ส�าคัญต่อ 4 เขตนิเวศ อันประกอบด้วยเขตนิเวศภมูภิาค
เทือกเขาตะนาวศร-ีถนนธงชยั ป่าดิบแล้งในลุม่น�าโขงตอน
ล่าง ลุม่น�าโขง และทะเลอันดามนั

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบรหิารองค์กรอย่าง
โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้ตามกลไกธรรมาภิบาล 
WWF ประเทศไทย จึงจัดท�าและเผยแพรร่ายงานประจ�าปี 
และรายงานงบการเงนิต่อสาธารณะ ส�าหรบัปีงบประมาณ 
2562 WWF ประเทศไทย ท�างานอยา่งหนักเพือ่ให้มัน่ใจว่า 
ทรพัยากรท่ีเรามอียูน้ั่นได้ถกูจัดสรร และน�าไปใชเ้พือ่ใหเ้กิด
ประโยชน์สงูสดุต่อการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ แมก้าร
ปฏิบัติหนา้ท่ีจะมีความท้าทายมากขึ้นจากการแพรร่ะบาด
ของโควิด-19 แต่รอ้ยละ 79 ของรายรบัได้น�าไปใชเ้พือ่งาน
อนรุกัษ์สัตว์ปา่ ทรพัยากรทางธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
โดยองค์กรยงัคงได้รบัการสนับสนนุอยา่งต่อเน่ืองแมใ้นยาม
วิกฤต ท�าให ้WWF ประเทศไทย มัน่ใจว่า โครงการอนรุกัษ์
จะยงัคงเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีในปงีบประมาณต่อไป ท้ังน้ี 
ท่านสามารถศึกษาขอ้มลูการท�างาน และขอ้มลูการบรหิาร
งบการเงนิ รวมถึงการจัดการโครงการในด้านต่าง ๆ ของ 
WWF ประเทศไทย ไดใ้นรายงานประจ�าปฉีบบัน้ี
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สารบัญ

โครงการฟ้ืนฟูประชากรเสือโคร่ง
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โครงการการเงินย่ังยืน 

โครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

1
2
3

โครงการเมืองปลอดมลภาวะจากพลาสติก
โครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกย่ังยืน (OPCC)

โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน�้า4
5
6

โครงการ Eco-Schools

โครงการการระดมทุนภาคประชาชน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพ่ืองานอนุรักษ์

ความร่วมมือจากภาคธุรกิจ

7

9

8

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าจืด

โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต�่า

ผ่านการบริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน

โครงการจัดการสวนยางย่ังยืนส�าหรับเกษตรกรรายย่อย

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563

ค่านิยมหลัก 4 ประการ

โครงการและพ้ืนท่ีการท�างาน

ผลงานเด่นปี พ.ศ. 2563

ฝ่ายส่ือสารองค์กรเพ่ืองานอนุรักษ์

สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

รู้จัก WWF ประเทศไทย

โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี

โครงการติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพป่าไม้

ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย

10
11
12

15
14
13
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สารจากประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิาร

การเผชิญหน้ากับสภาวะโรคระบาดจากเชื้อไวรสั
โควิด-19 ในปี พ.ศ. 2563 เป็นเหมือนบาดแผลของชีวิต
มนษุย์ในศตวรรษนี้ แรงกระทบจากวิกฤตโรคระบาดสรา้ง
ความส่ันคลอนไปท่ัวทกุมมุโลก ท้ังในด้านเศรษฐกิจ ระบบ
สาธารณสขุ รวมถึงการสญูเสียชวิีตของผูค้นนับล้าน แต่ใน
ขณะเดียวกัน การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ได้สะท้อนให้

เห็นถึงความยิง่ใหญข่องธรรมชาติ และกระตุ้นเตือนมนษุย์
ให้หยุดคิด และพิจารณาถึงความไม่สมดุลย์ระหว่างการ
เจรญิเติบโตทางสังคม-เศรษฐกิจ และทรพัยากรธรรมชาติ
ของโลกท่ีก�าลังหมดไป

โควิด-19 ก�าลังส่งสัญญาณเตือนว่า มนษุยต้์องยติุการ
พฒันาระบบเศรษฐกิจที่ไมส่่งผลเชงิบวกต่อสิ่งแวดล้อม  
หากยังต้องพึ่งพาอาศัยโลกนี้ ท้ังน้ี ในปี พ.ศ. 2563 
WWF จัดท�ารายงานวิจัยเพื่อตรวจสอบสุขภาวะทางด้าน 
ส่ิงแวดล้อมของโลก หรอื The Living Planet Report ซึ่ง 
ตีพิมพ์เป็นประจ�าทุก 2 ปี งานวิจัยชิ้นน้ีสะท้อนความจรงิ
ท่ีน่าตกใจ และสอดรบักับสถานการณ์ความท้าทายท่ี
มนุษยชาติก�าลังเผชิญ โดยเน้ือหาในรายงานระบุว่า ใน
รอบ 50 ปีท่ีผ่านมา โลกของเราสญูเสียสายพันธุข์องพืช 
และสัตว์อยา่งถาวรไปแล้วมากกว่า 68% เราต้องยติุความ
สญูเสียน้ีใหไ้ด้ ไมใ่ชแ่ค่เพือ่ธรรมชาติ แต่เพือ่พวกเราทกุคน

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 WWF ประเทศไทย ยังคง
เดินหน้าท�างานอนุรกัษ์ในหลายพื้นท่ี ท้ังพื้นท่ีป่าในเขต
อทุยานแห่งชาติ การอนรุกัษ์สัตว์ปา่ท่ีก�าลังตกอยูใ่นสภาวะ
อันตรายใกล้สูญพันธุ ์และยังคงเน้นย�าการท�างานเพื่อยุติ
การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย  รวมถึงการจัดท�างานวิจัย โดย
ในปีงบประมาณรอบปีนี้  โครงการฟ้ืนฟปูระชากรเสือโครง่
สามารถขยายพืน้ท่ีการท�างานจนครอบคลมุผนืปา่ตะวันตก 
ตอนบนท้ังหมดของประเทศไทย การพัฒนาพื้นท่ีแหล่ง
ทรพัยากรน�าจืดในบรเิวณลุ่มน�าสงครามตอนล่าง จังหวัด
นครพนม ประสบความส�าเรจ็ และได้รบัการขึ้นทะเบียน
เป็นแรมซารไ์ซต์ หรอืพื้นท่ีชุ่มน�าท่ีมีความส�าคัญระหว่าง
ประเทศ ล�าดับท่ี 15 ของประเทศ

ในขณะเดียวกัน WWF ประเทศไทย ได้ขับเคล่ือน
ภารกิจด้านส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ เชน่ การรณรงค์เพือ่ลดปรมิาณ
ขยะพลาสติกท่ีรัว่ไหลลงสู่ทะเลและมหาสมทุรในเมอืงใหญ ่
หรอืแมแ้ต่การน�าเทคโนโลย ีและนวัตกรรมมาใชเ้พือ่ส�ารวจ
ความสมบรูณ์ของพืน้ท่ีปา่ ทกุท่านสามารถอ่านรายละเอียด
เก่ียวกับงานอนรุกัษ์ของเราเพิ่มเติมไดใ้นรายงานประจ�าปี
ฉบับน้ี

ท้ายท่ีสดุน้ี งานอนรุกัษ์ของเราจะประสบความส�าเรจ็
ไม่ได้ หากไม่ได้รบัการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ท้ังจากผู้
บรจิาค หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน ดิฉันในนามของ
ผู้บรหิาร WWF ประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่าน และขอ
ขอบคณุชมุชนท้องถ่ิน-เครอืขา่ยนักอนรุกัษ์ท่ีท�างานเคียงบา่
เคียงไหล่ เพื่อช่วยกันแกไ้ขผลกระทบและวางแผนป้องกัน
ภัยจากการสูญเสียทรพัยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นตอของ
โรคระบาดครัง้ยิง่ใหญน้ี่

เพราะในทกุวิกฤต ยอ่มมโีอกาสแฝงอยู่
มาคว้าโอกาสน้ี เพื่อฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ของเรากับ

ธรรมชาติไปด้วยกัน

พมิพภ์าวดี พหลโยธนิ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร WWF-ประเทศไทย

เปล่ียนวิกฤต เป็นโอกาส
พลิกฟื้ นความสัมพันธ์ 

กับธรรมชาติ

“

”
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ค่านยิมหลัก 4 ประการ

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลด�าเนินโครงการ
อนุรกัษ์ในพื้นท่ีท่ัวโลกมากกว่า 3,000 โครงการโดย
มุ่งสรา้งสมดุลย์ในการอยู่รว่มกันระหว่างมนุษย์ และ 
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน พนักงานหลายพัน
ชีวิตในกว่า 100 ประเทศท่ัวโลก ท�างานบนหลักการแห่ง 
ค่านิยม 4 ประการ ขององค์กรท่ีก�าหนดเป็นข้อพึงระลึก 
และปฏิบัติ เพื่อสรา้งประโยชน์ และประสานความเข้าใจ
ให้กับผู้มส่ีวนเก่ียวขอ้ง และสนับสนนุองค์กรทกุภาคส่วน 

ค่านิยมหลัก 4 ประการบัญญัติขึ้นโดยต้ังอยู่บนพื้น
ฐานของการใหเ้กียรติและการเคารพความแตกต่างหลาก
หลายของธรรมชาติและมนุษย์ และเป็นส่ิงท่ีพนักงาน 
ทุกระดับขององค์กร ต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ 
จนถึงผูบ้รหิารได้น�ามาปรบัใชใ้นกรท�างาน และหล่อหลอม
ให้เกิดวัฒนธรรมอันเป็นหน่ึงเดียวขององค์กร

ความกล้าหาญ (Courage) 
พนักงานของ WWF แสดงออกถึงความกล้าหาญผ่าน

การกระท�า ด้วยการท�างานเพือ่มุง่สรา้งความเปล่ียนแปลง
ในเรือ่งท่ีจ�าเป็นและเรง่ด่วนทางส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ัน 
เรายังสนับสนนุผู้คนและสถาบันต่าง ๆ ในการลุกขึ้นมา 
บอกกล่าวถึงความท้าทายและปัญหาท่ีธรรมชาติของโลก
ก�าลังเผชญิ รวมท้ังกล้าท่ีจะแสดงออกถึงความห่วงใยต่อ
อนาคตของโลกใบน้ี ซึ่งคือบ้านของพวกเรา

ความซือ่สัตย ์(Integrity) 
เรายดึถือการด�าเนินงานตามหลักการท่ีเราปรารถนา

ให้ผู้อ่ืนยึดถึงและปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน ดังนั้น การ
ท�างานบนพื้นฐานของความซื่อตรง ซื่อสัตย์ และโปรง่ใส 
เป็นเรือ่งส�าคัญ องค์การกองทนุสัตว์ป่าโลกสากล ท�างาน
อนรุกัษ์บนพืน้ฐานของขอ้เท็จจรงิ หลักการและเหตผุลทาง
วิทยาศาสตร ์และท�างานบนเป้าหมายของการพฒันาและ
การเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ 

ความเคารพ (Respect)
การเคารพและรบัฟังเสียงสะท้อนรวมถึงองค์ความรู ้

ของผู้คน สังคมท่ีเราปกป้องดูแล ถือเป็นคุณค่าในการ
ท�างานประการหน่ึงของ WWF และการท�างานขององค์กร
ยงัอยูบ่นพืน้ฐานของการสรา้งความมัน่คงปลอดภัยให้กับ

อนาคตท่ียัง่ยนืด้วยเชน่กัน

ความรว่มมอื (Collaboration)
ความส�าเรจ็ของงานอนรุกัษ์ไมอ่าจเกิดขึ้นไดโ้ดยการ

ท�างานเพียงล�าพังของบุคคลใด หรอืหน่วยงานใดหน่วย
งานหน่ึง WWF เน้นย�าความส�าคัญของการประสาน
ความรว่มมือกันจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เป็น
เจ้าของผลลัพท์แห่งการท�างานและรว่มภาคภูมิใจไปกับ
แรงสนับสนนุท่ีเกิดขึ้นจากทกุคน
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โครงการ
และพ้ืนท่ีการท�างาน

โครงการฟื้ นฟูประชากรเสือโครง่

โครงการต่อต้านการค้า
สัตว์ป่าผดิกฎหมาย

1

2

3
โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน�า4

5
6

โครงการบรหิารจัดการทรพัยากรน�าจืด

โครงการสวนยางยัง่ยนื

โครงการอนรุกัษ์สัตว์ป่ากยุบุรี

3

1

7

4

2

6

8

9

12

11
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โครงการการเงินยัง่ยนื 

โครงการเมอืงปลอดมลภาวะ
จากพลาสติก

โครงการเมอืงนา่อยู่
สู่โลกยัง่ยนื (OPCC)

โครงการ Eco-Schools

โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพ
ชุมชนเพ่ืองานอนรุกัษ์

ความรว่มมอื
จากภาคธรุกิจ

7

9
8

โครงการการระดมทนุ
ภาคประชาชน

โครงการเสริมสร้างสังคม
คารบ์อนต�าผ่านการบรโิภค
และผลิตท่ียัง่ยนื

โครงการติดตาม
การเปล่ียนแปลงสภาพป่าไม้
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย

10
11
12

15
14
13

5

12
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ผลงานเด่น
ปี พ.ศ. 2563

โครงการ
ฟื้ นฟูประชากรเสือโครง่

โครงการสวนยางยัง่ยนื

โครงการอนรุกัษ์สัตว์ป่ากยุบุรี

โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน�า

โครงการต่อต้านการค้า
สัตว์ป่าผดิกฎหมาย

ขยายพ้ืนท่ีท� างานอนุรักษ์เสือโคร่ง

ไปยังอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 

และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง 

ครอบคลุม “ผืนป่าตะวันตกตอนบน” 

ท้ังหมด

พ้ืนท่ีแม่น�้ าสงครามตอนล่าง จังหวัด

นครพนม ได้รับการประกาศรับรองเป็น

พ้ืนท่ีแรมซาร์ ไซต์ ล�าดับท่ี 2,420 ของ

โลก และล�าดับท่ี 15 ของประเทศไทย

กลุ่มเกษตรกรท� าสวนบ้านนาปรัง

พัฒนา (NPFG) ได้รับการรับรองตาม

มาตรฐาน FSC™ ซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรกร

รายย่อยแห่งแรกของประเทศไทย 

ร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน เสริม

ก�าลังการจัดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 

ติดต้ังกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ

บริเวณด่านหลักของช้างป่ารวม 25 จุด 

หลังการพัฒนาแหล่งน�้าในชุมชนท้ัง 8 

แห่ง สัตว์น�้ าท่ีเคยหายไปเร่ิมกลับมา 

คนในชุมชนสามารถจัดกิจกรรมเองได้ 

และมีการชักชวนผู้ท่ีเก่ียวข้องให้เข้าร่วม 

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 

สหรัฐอเมริกา พัฒนาเคร่ืองตรวจ

พิสูจน์ DNA เพ่ือใช้แยกผลิตภัณฑ์จาก

งาช้างไทยและงาช้างแอฟริกัน

1

4

2

5 6

3

โครงการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรน�าจืด
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โครงการ Eco-Schools ความรว่มมอืจากภาคธรุกิจ

โครงการเมอืงปลอดมลภาวะ
จากพลาสติก

โครงการการเงินยัง่ยนื 
โครงการเมอืงนา่อยู่
สู่โลกยัง่ยนื (OPCC)

ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

ท้ังหมด 45 แห่ง โดยมีการคิดค้น

โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท่ี น� า

เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ ใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้

กิจกรรมระดมทุนภาคสนามเป็นไปด้วย

ความยากล�าบาก รูปแบบการระดมทุน

จึงถูกปรับเปล่ียนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

มากข้ึน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์

ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน หน่วย

งานท้องถ่ิน ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง

ดีในการจัดการและใช้ประโยชน์จาก

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน

ขยายพ้ืนท่ีปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 

4 อย่าง ท่ีช่วยหยุดการบุกรุกป่าได้ถึง 

3,979 ไร่ และช่วยให้เกษตรกรมีความ

เป็นอยู่ท่ีดีข้ึนกว่า 730 ครัวเรือน

ต่อยอดโครงการอนุรักษ์ร่วมกับ 5 

องค์กรเอกชน เพ่ือน�าไปสู่เป้าหมาย

และความส� าเร็จท่ีเกิดประโยชน์ต่อ 

ส่ิงแวดล้อม และชุมชนในพ้ืนท่ีท�างาน

ของ WWF 

เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการ

ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยการจัดอบรม

เจ้าหน้าท่ีกว่า 40 นาย ใน 3 พ้ืนท่ีอนุรักษ์

จัดท� าฐานข้อมูลขยะพลาสติก ท้ัง

ปริมาณ, ประเภท และสัดส่วนขยะ

พลาสติกแต่ละประเภท เพ่ือปูทางสู่การ

จัดท�าแผนปฏิบัติการของแต่ละเมือง

แนวทางการด�าเนินกิจการท่ีให้ธนาคาร

พาณิชย์ ไทยน�าประเด็นด้าน ESG มา

ร่วมพิจารณา และน�าไปปรับใช้กับแผน

ด�าเนินกิจการ

เทศบาลนครขอนแก่น คว้ารางวัลชนะ

เลิศจากโครงการ เมืองน่าอยู่สู่โลก

ย่ังยืน ยกระดับสู่การเป็นต้นแบบเมือง

ย่ังยืนระดับสากล

7

10 11 12

151413

98

โครงการการระดมทนุ
ภาคประชาชน

โครงการเสริมสร้างสังคม
คารบ์อนต�าผ่านการบรโิภค
และผลิตท่ียัง่ยนื

โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพ
ชุมชนเพ่ืองานอนรุกัษ์

โครงการติดตาม
การเปล่ียนแปลงสภาพป่าไม้
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
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1 โครงการฟื้ นฟูประชากรเสือโครง่

เสือโครง่ (Panthera tigris) เป็นสัตว์ท่ีใช้
พื้นท่ีขนาดใหญ่ในการด�ารงชีวิต และต้องการ
เหยือ่ท่ีหลากหลายในปรมิาณท่ีเพยีงพอ เสือโครง่
จึงเปน็ดัชนีชีวั้ดความอดุมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
เพราะหากเสือโครง่อยูไ่ด้ แสดงว่าธรรมชาติและ
ส่ิงมชีวิีตอ่ืนยงัคงอยู ่การฟ้ืนฟปูระชากรเสือโครง่
จึงต้องด�าเนินงานอยา่งรอบด้าน โดยความรว่มมอื
ในทกุระดับ 

การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ส่ง
ผลให้การประชุมระดับรฐัมนตรเีพื่อเตรยีมการ
ประชุมสุดยอดผู้น�าว่าด้วยการอนุรกัษ์เสือโครง่ 
ป ีพ.ศ. 2563 ณ สหพนัธรฐัมาเลเซยี ต้องเล่ือนออก
ไป  ส่วน WWF ประเทศไทย ซึ่งด�าเนินโครงการ
ฟ้ืนฟปูระชากรเสือโครง่ในผนืปา่ตะวันตกตอนบน 
รว่มกับกรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื 
ต้องปรบัเปล่ียนแผนการท�างาน เพือ่มุง่ตอบโจทย์
ภารกิจซึ่งสอดคล้องตามยทุธศาสตรช์าติ 20 ป ีและ
แผนปฏิบติัการอนรุกัษ์เสือแหง่ชาติของประเทศไทย

1,200 4,500
จากเดิม 

ตร.กม.

ตร.กม.

ในผืนป่าตะวันตกตอนบน 
ซ่ึงถือเป็นพ้ืนท่ีความหวังใน 
การฟ้ืนฟูประชากรเสือโคร่ง
 สายพันธ์ุอินโดจีน

เพ่ิมเป็น

เสือโคร่งท่ัวโลก 
ประมาณ

เสือโคร่งในไทย
ประมาณ

ตัว

ตัว

พ้ืนท่ีการ
ท�างาน
อนุรักษ์

4,000 130-160

2 เท่า
การประชุมสุดยอดผู้น�า 13 ประเทศ ในปี 2553

รัสเซียมีการวางเป้าหมายเพ่ิมจ�านวน
ประชากรเสือโคร่งให้มากข้ึนเป็น

ภายในปี 2565
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โครงการฟ้ืนฟูประชากรเสือโครง่ประกอบด้วย 3 
แนวทางหลักในการปฏิบัติงาน ซึ่งมกีารปรบัการด�าเนินงาน
ในชว่งเชือ้ไวรสัโควิด-19 แพรร่ะบาด ดังน้ี

1 ศึกษาวิจัยและส�ารวจประชากรเสือโครง่และสัตว์ป่า 
การปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นท่ียังสามารถด�าเนิน
การได้อยา่งต่อเน่ือง แต่เจ้าหน้าท่ี WWF ประเทศไทย 
ต้องเพิม่ระยะเวลาในพืน้ท่ี เพือ่หลีกเล่ียงการใชเ้วลาใน

การกักตัว

2 สนับสนุนและส่งเสรมิการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
การจัดฝกึอบรมใหกั้บเจ้าหน้าท่ีพทัิกษ์ปา่ รวมท้ังการ
จัดการเรยีนการสอนใหนิ้สิตตามหลักสตูร “การลาด
ตระเวนเชงิคณุภาพส�าหรบัการจัดการพืน้ท่ีคุม้ครอง” 
ท่ีจัดท�ารว่มกับหลายหน่วยงานท้ัง คณะวนศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพนัธุพ์ชื และสมาคมอนรุกัษ์สัตว์ปา่ ยงัไม่
สามารถด�าเนินการได้  

3 สรา้งจิตส�านึกและเครอืขา่ยการอนรุกัษ์เสือโครง่และ
สัตว์ปา่ ภารกิจท่ีต้องด�าเนินการในโรงเรยีนและชมุชน
มขีอ้จ�ากัด ส่งผลใหต้้องชะลอการด�าเนินงานออกไป

ภาพรวมโครงการ

แผนปฏิบัติการอนุรักษ์เสือแห่งชาติ

50%
มีเป้าหมายเพ่ิมจ�านวนเสือโคร่งในไทย

ภายในปี
2565
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ค่านยิมหลักของ 
WWF ประเทศไทย 

ความซือ่สัตย์

ความเคารพ

ความรว่มมอื

ในการขับเคล่ือนงานอนุรักษ์ ในวันท่ียังไม่มีใคร

รับรู้และเช่ือว่ามีเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติ รวม

ท้ังยืนหยัดในจุดยืนท่ีจะต่อสู่กับอุปสรรคในการ

อนุรักษ์สัตว์ป่า

ต่อข้อมูลความรู้และความเป็นจริงทาง

วิทยาศาสตร์

เครือข่ายท่ีร่วมงานด้วย โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธ์ุ 

ซ่ึงด�ารงชีวิตในพ้ืนท่ีรอบบริเวณป่า รวมท้ังข้อมูล

และภูมิปัญญาด้ังเดิม

บนพ้ืนฐานของท้ังความกล้าหาญ ความเคารพ 

และความซ่ือสัตย์ ท่ีท�าให้การท�างานกับทุกภาค

ส่วนและทุกระดับเดินหน้าด้วยดี

ขยายพ้ืนท่ีการด�าเนนิงาน
 โครงการฟ้ืนฟูประชากรเสือโครง่ในอุทยานแห่ง

ชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลานเริม่ด�าเนิน
การมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 ครอบคลุมพื้นท่ีการท�างาน 
1,200 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในปีท่ีผ่านมา ทางโครงการฯ ได้
ขยายพื้นท่ีการท�างานไปยังพื้นท่ีอนรุกัษ์ท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน 
ได้แก่ อทุยานแหง่ชาติคลองวังเจ้าและเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์
ป่าอุ้มผาง โดยขณะนี้ครอบคลุมพื้นท่ีอนรุกัษ์ท้ัง 4 แห่ง 
มีพื้นท่ีรวมท้ังส้ิน 4,500 ตารางกิโลเมตร หรอืเรยีกว่า 
“ผืนป่าตะวันตกตอนบน” การขยายพื้นท่ีการท�างานน้ี 
ถือเป็นยุทธศาสตรส์�าคัญในการอนุรกัษ์เสือโครง่ โดย
ให้ความส�าคัญกับการท�างานในผืนป่าขนาดใหญ่ท่ีม ี
ความเชื่อมต่อกัน ซึ่ งจะช่วยให้การเชื่อมโยงข้อมูลมี
ประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น

สนบัสนนุงานลาดตระเวนเชงิคณุภาพ
 การจัดต้ังศนูย์ลาดตระเวนเชิงคณุภาพ (Smart 

Patrol Center) ท่ีอทุยานแหง่ชาติคลองวังเจ้า เพือ่อ�านวย
ความสะดวกในการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ี อันเป็นการสนับสนนุงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามในพื้นท่ี โดยมีการติดต้ังระบบการประชุม
ทางไกล (Tele-conference) เพื่อให้การท�างานภายใต้
สถานการณ์โควิด-19 เป็นไปได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลลาดตระเวนระหว่างพื้นท่ีอนรุกัษ์
ใกล้เคียงซึ่งจะช่วยให้การจัดการงานป้องกันระดับผืนป่า
ได้ดียิง่ขึ้น

สรา้งเยาวชนนกัอนรุกัษ์
 จัดให้นักเรยีนในโรงเรยีนรอบอุทยานแห่งชาติ

แม่วงก์-คลองลาน ได้รบัฟังการบรรยายความรูแ้ละ
ลงพืน้ท่ีท�าโปง่เทียมเพือ่เปน็แหล่งอาหารของสัตว์กีบ ตาม
หลักสูตรของรฐับาลในการ “ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู”้  
โดยสนับสนุนให้เยาวชนมีจิตส�านึกรกับ้านเกิด และมี
ความเขา้ใจในทรพัยากรธรรมชาติที่อยูร่อบชมุชน เพือ่ให้
เด็กได้เติบโตขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญในการดูแลและอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ ผืนป่า และสัตว์ป่า

ผลการด�าเนนิงานท่ีส�าคัญ
ในปี 2563

ความกล้าหาญ 
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โครงการอนรุกัษ์สัตว์ป่ากุยบุรี

WWF ประเทศไทย ด�าเนินโครงการอนรุกัษ์สัตว์ป่า
กุยบุร ีรว่มกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
หน่วยงานภาครฐั เอกชน และชมุชน ในการปกป้องผืนป่า
กยุบรุแีละปา่ต้นน�าในพืน้ท่ีจังหวัดประจวบคีรขีนัธ ์โดยการ
เพิ่มประสิทธภิาพการลาดตระเวนเชิงคณุภาพ วิจัย และ
ติดตามสถานภาพของสัตว์ป่า พรอ้มกับการหาทางออก
ใหกั้บปญัหาชา้งป่าท�าลายพชืผลการเกษตรในพืน้ท่ีชมุชน

ในช่วงการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 แม้ 
การพบปะประชาชนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะด�าเนินต่อ
ไปได้ ทว่าส่ิงท่ีต้องชะลอการท�างานได้แก่การจัดฝึกอบรม
ใหแ้ก่เจ้าหน้าท่ี รวมท้ังการประชมุท่ีมผีูเ้ขา้รว่มจ�านวนมาก 

การกลับมาของ “เสือโครง่” 

ภารกิจด้านการติดตามสถานภาพสัตว์ป่า 
ในปี พ.ศ. 2562 มีการพบร่องรอยเสือโคร่ง
บริเวณผืนป่ากุยบุรีอีกคร้ัง จากคร้ังหลังสุด

ท่ีมีการพบเสือโคร่งคือในปี พ.ศ. 2555 
เหตุการณ์น้ีเป็นบทพิสูจน์ความส�าเร็จของ

การท�างานตลอดระยะเวลา 7 ปี แม้วันน้ี ส่ิงท่ี
เสือโคร่งท้ิงไว้เพ่ือยืนยันตัวตนยังเป็นเพียงรอยเท้า 

แต่ในวันข้างหน้า เราหวังว่าเสือโคร่งจะกลับมา
อาศัยในผืนป่ากุยบุรีแห่งน้ี

อีกคร้ังอย่างย่ังยืน

ภารกิจเชิงรุก การปรบัปรุงแปลงหญ้าซึ่งเป็นแหล่ง
อาหารของช้างป่าในพื้นท่ีรวม 380 ไร ่ เพื่อให้ช้างป่า
มีอาหารเพียงพอ และป้องกันการออกจากป่าสู่พื้นท่ี
การเกษตรของชุมชน รวมท้ังการปรบัปรุงและดแูลรกัษา
โป่งเทียม 20 โป่ง จากการติดตามการเขา้มาใชป้ระโยชน์
ของสัตว์ปา่ในพืน้ท่ีปรบัปรุงแหล่งอาหารโดยกล้องดักถ่าย
ภาพอัตโนมัติ พบว่าสัตว์ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์มากท่ีสดุ 5 
อันดับแรก ได้แก่ กระทิง, ชา้งป่า, กวาง, เก้ง และหมปู่า

ภารกิจเชงิรบั การลดปัญหาความขัดแย้งของคนกับ
ชา้ง โดยการสนับสนนุการเฝา้ระวังและผลักดันชา้งปา่กลับ
เข้าพื้นท่ีอาศัยของสัตว์ป่า โดยแนวทางการด�าเนินงานท่ี
ส�าคัญ ประกอบด้วย

• การจัดท�าระบบเตือนภัยล่วงหนา้ โดยความรว่มมอื 
กับ ทรู คอรป์อเรชั่น และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ติดต้ังกล้องดักถ่ายภาพ
อัตโนมัติบรเิวณด่านหลักของช้างป่ารวม 25 จุด 
เพื่อส่งภาพไปยังเจ้าหน้าท่ี ช่วยให้สามารถส่งทีม
เฝ้าระวังไปผลักดันก่อนท่ีช้างจะออกจากพื้นท่ีป่า
ได้อยา่งทันท่วงที 

• สรา้งความเข้าใจ ประสานความรว่มมือ WWF 
ประเทศไทย มกีารเปดิชอ่งทางการส่ือสาร ท้ังเวที
พดูคยุและการส่ือสารผา่นออนไลน์ระหว่างเจ้าหน้าท่ี 
และประชาชนซึ่งมมีมุมองว่าเปน็ภารกิจของเจ้าหน้าท่ี
ในการสกดัชา้งปา่ไมใ่หอ้อกมาสรา้งความเสยีหาย 
และเมือ่คนในชมุชนเขา้ใจการท�างานของเจา้หนา้ที่ 
สรา้งใหเ้กิดการประสานความรว่มมอืและหาแนวทาง
แกไ้ขปญัหารว่มกัน ปญัหาจึงคล่ีคลายลงได้

ภาพรวมโครงการ

2
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ค่านยิมหลักของ 
WWF ประเทศไทย 

ความซือ่สัตย์

ความเคารพ

ความรว่มมอื

ในการปรับมุมมองและประสานความ 

ร่วมมือเพ่ือน�าไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน

ของทุกฝ่าย

โดยตระหนักภารกิจและความรับผิดชอบ 

ท่ีจะต้องมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุผล

ในบทบาทหน้าท่ี มุมมอง และจุดยืนของ

แต่ละฝ่ายท่ีแตกต่างกัน

การมีเป้าหมายท่ีจะสร้างความร่วมมือ 

อันจะน�าไปสู่การแก้ ไขปัญหาร่วมกัน

ของทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี

ความกล้าหาญ 
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3 โครงการต่อต้าน 
การค้าสัตว์ป่าผดิกฎหมาย

สาเหตุการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ท่ี
ถูกเชื่อมโยงกับตลาดค้าสัตว์ป่าท�าให้ประชาชนและ 
ผู้ท่ีเก่ียวขอ้งเริม่ตระหนักว่าเป็นเรือ่งใกล้ตัวมากขึ้น จาก
เดิมการส่ือสารประเด็นดังกล่าวมีข้อจ�ากัด เน่ืองจาก
ขบวนการค้าสัตว์ปา่เปน็อาชญากรรมขา้มชาติท่ีเก่ียวพนั
กับผลประโยชน์ของผู้คนจ�านวนมาก ความนิยมในการใช้
ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าจากความเชื่อในเรือ่งโชคลาง
และสรรพคณุยาแผนโบราณ อีกท้ังการลดลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังความอุดมสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติเปน็ผลกระทบระยะยาว 

การแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 ยงัส่งผลให้การท่อง
เท่ียวหยดุชะงกั เท่ากับเปน็การชะลอการซือ้ขายในตลาด
การค้าสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมชีอ่งโหว่ทางกฎหมาย อาทิ งาชา้งซึ่งนักท่อง
เท่ียวชาวจีนนิยมซือ้จากประเทศไทยเพือ่กลับไปเปน็ของ
ขวัญ ของฝาก ในทางกลับกัน ตลาดการค้าออนไลน์กลับ
ขยายธุรกิจจนเติบโตขึ้น โครงการต่อต้านการค้าสัตว์ปา่
ผิดกฎหมายจะได้เรง่เตรยีมพรอ้มส�าหรบัการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจในระยะถัดไป และรบัมอืกับตลาดการค้าสัตว์ปา่
ออนไลน์ใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึ้น 
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ในชว่งปท่ีีผา่นมา โครงการต่อต้านการค้าสัตว์ปา่ผดิ
กฎหมายมกีารด�าเนินงานท่ีส�าคัญ ได้แก่

1  งานวิชาการ ประเทศไทยมีกฎหมายต่อต้านการค้า
สัตว์ป่าท่ีส�าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองป่า พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติงาช้าง 
พ.ศ. 2558  WWF ประเทศไทย รว่มกับนักวิชาการ
จากคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ในการ
วิเคราะหก์ฎหมายเพือ่แสวงหาแนวทางในการปรบัปรุง
แกไ้ขกฎหมายแม่บทและกฎหมายอนบัุญญัติท่ีจะส่ง
ผลให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
โดยจะประสานการท�างานกับหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ
ในล�าดับถัดไป

2 นวัตกรรม ช่องว่างท่ีส�าคัญในการท่ีประเทศไทยยังมี
ตลาดการค้างาชา้งถกูกฎหมาย ด้วยวัตถปุระสงค์เพือ่
บรโิภคงาชา้งไทยภายในประเทศ ส่งผลให้เกิดขอ้จ�ากัด
ในการบังคับใชก้ฎหมายเน่ืองจากไมส่ามารถแยกชนิด

ภาพรวมโครงการ
งาชา้งไทยและงาชา้งแอฟรกัินได้ WWF ประเทศไทย 
รว่มกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด์ 
สหรฐัอเมรกิาในการพัฒนาเครือ่งตรวจพิสูจน์ DNA 
ผลิตภัณฑ์จากงาชา้ง เพือ่ใหเ้จ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติ
งานได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ 

3 เครือข่ายความร่วมมือ พื้นท่ีสามเหล่ียมทองค�า 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
เมียนมาร์ และลาว คือจุดเส่ียงท่ีมีการลักลอบ
ค้าสัตว์ป่าโดยขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ 
WWF ประเทศไทย รเิริม่การจัดต้ังคณะท�างานด้าน
การต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ประกอบ
ด้วยเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเชื่อม
โยงข้อมูล รวมท้ังการจัดฝึกอบรมเสริมความรู้
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่บุคลากร ทั้งน้ี 
รูปแบบการจัดต้ังคณะท�างานในระดับจังหวัด 
ดังกล่าว เป็นต้นแบบในการจัดต้ังคณะท�างานใน
จังหวัดชายแดนอ่ืน เชน่ หนองคาย และสงขลา 
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ค่านยิมหลักของ 
WWF ประเทศไทย 

ความซือ่สัตย์

ความเคารพ

ความรว่มมอื

ในการพัฒนารูปแบบการท�างานและนวัตกรรม 

ท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน และ 

ภาครัฐสามารถน�าไปขยายผลได้

ในการท�างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลและ

ข้อเท็จจริงท่ีพิสูจน์ ได้ชัดเจน แต่มีกลวิธี

ในการส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ

โดยการวางบทบาทเป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูล 

วิชาการ และการประสานงาน ซ่ึงต้องรับฟัง

ความคิดเห็นและเข้าใจความต้องการของทุกฝ่าย

เน่ืองจากเป็นภารกิจท่ีต้องอาศัยความร่วมมือ

จากทุกฝ่าย จึงจ�าเป็นต้องเข้าใจความแตกต่าง 

และหาวิธีการในการประสานความร่วมมือเพ่ือให้

งานบรรลุผล

ความกล้าหาญ 
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4 โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน�า

WWF ประเทศไทย เริ่มด� า เ นินโครงการ
เยาวชนพิทักษ์สายน�าในพื้นท่ีอ�าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรอียุธยา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งเน้นการ
สรา้งเครอืข่ายเยาวชนให้เป็นก�าลังหลักในการขับเคล่ือน
งานอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมน�าไปสู่การประสานความรว่มมือ 
กับชุมชน หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน เพื่อเติม 
ลมหายใจให้คลองขนมจีนท่ีคนในชุมชนเคยใช้ประโยชน์
มาต้ังแต่ในอดีตได้ฟ้ืนคืนชีวิตอีกครัง้

ในช่วง 5 ปีแรก โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน�ามุ่ง
เน้นการสรา้งความสัมพันธกั์บคนในชุมชนและหน่วยงาน
ภาครฐัใน 8 ชุมชนน�ารอ่ง ผ่านการส่ือสารข้อมูลความรู้
โดยนักเรยีนแกนน�าและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อสรา้ง
ความตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหา เขา้ใจถึงสาเหตขุอง
ปญัหา จนน�าไปสู่ความรว่มมอืในการจัดการปัญหารว่มกัน 
โดยทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องว่าส่ิงท่ีควรเรง่ด�าเนินการ ได้แก่ 
การจัดการขยะ อยา่งไรก็ตาม เมือ่เกิดการแพรร่ะบาดของ
เชือ้ไวรสัโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมเยาวชนท่ีเตรยีมจะลง
ส�ารวจปัญหาขยะต้องหยดุชะงกั

ภาพรวมโครงการ
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การด�าเนนิงานท่ีส�าคัญ 
ในปี 2563

• เน้นการท�างานกับผู้น�าชมุชนโดยตรง เพื่อน�าไปสู่
ความรว่มมอืในการจัดการปัญหารว่มกัน

• การก�าจัดผกัตบชวาโดยไมใ่ชส้ารเคม ีพฒันาคูน�า
รอบโรงเรยีน แก้ปัญหาเรือ่งการเปิด-ปิดประตนู�า 
ท�าใหส้ามารถน�าน�ากลับมาใชป้ระโยชน์ได้ เชน่ ท�า
นาขา้ว เล้ียงหอยขม และท�ากระชงัปลา 

• การพัฒนาคณุภาพน�าในคคูลองรอบโรงเรยีนสา
คลีวิทยา น�าไปสู่การขยายจ�านวนชุมชนท่ีรว่มกัน
พัฒนาคูคลอง จาก 8 ชุมชนเป็น 12 ชุมชน ซึ่ง
ครอบคลมุตลอดเส้นทางคลองขนมจีน 

ในปี 2562
 โรงเรียนสาคลีวิทยา
เป็นโรงเรียนน�าร่องใน

โครงการฯ มีกิจกรรมหลัก
ได้แก่ การขยายความร่วมมือ

ไปสู่ 8 ชุมชน 

เพ่ือร่วมกัน
ปรับปรุงคุณภาพน�้า

ในคลองขนมจีน
ความยาว 

21 กม.
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ผลการด�าเนนิงาน

เป้าหมายในระยะถัดไป

• หลังชุมชน 8 แห่งมีการพัฒนาคูคลอง สัตว์น�าท่ี
เคยหายไปอยา่ง กุ้งฝอย หอยกาบ เริม่กลับมา 

• คนในชมุชนท่ีเขา้รว่มกิจกรรมสามารถสรา้งสรรค์
กิจกรรมเอง และชกัชวนให้ผู้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รว่ม

• ความรว่มมอืจาก 12 ชมุชนตลอดล�าน�า น่าจะน�า
ไปสู่การเพิม่จ�านวนปลาและสัตว์น�าอ่ืน ๆ  ในคลอง
ขนมจีน

• เน้นการสรา้งกลไกการจัดการคุณภาพน�าอย่าง
ยั่งยืน เพื่อให้คลองขนมจีนกลับมาเป็นแหล่ง
อาหารท่ีส�าคัญ และชุมชนไดใ้ช้สอยให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุอีกครัง้

• ขยายความรว่มมอืกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพิม่ขึ้น 
ได้แก่ กรมประมง เกษตรอ�าเภอ เทศบาล ชุมชน 
โรงเรยีน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียธุยา

ค่านยิมหลักของ 
WWF ประเทศไทย 

ความซือ่สัตย์

ความเคารพ

ความรว่มมอื

ในการพัฒนารูปแบบการท�างานและนวัตกรรม 

ท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน และภาค

รัฐสามารถน�าไปขยายผลได้

ในการท�างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลและ

ข้อเท็จจริงท่ีพิสูจน์ ได้ชัดเจน แต่มีกลวิธี

ในการส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ

โดยการวางบทบาทเป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูล 

วิชาการ และการประสานงาน ซ่ึงต้องรับฟังความ

คิดเห็นและเข้าใจความต้องการของทุกฝ่าย

เน่ืองจากเป็นภารกิจท่ีต้องอาศัยความร่วมมือ

จากทุกฝ่าย จึงจ�าเป็นต้องเข้าใจความแตกต่าง 

และหาวิธีการในการประสานความร่วมมือเพ่ือให้

งานบรรลุผล

ความกล้าหาญ 
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โครงการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรน�าจืด

ทรพัยากรน�าในโลกของเรามเีพยีงรอ้ยละ 2.5 เท่าน้ัน 
ท่ีเป็นน�าจืด และส่วนใหญ่มีสภาพเป็นน�าแข็งหรือ 
น�าใต้ดิน จึงจ�าเป็นต้องมกีารดแูลและบรหิารจัดการแหล่ง
น�าจืดเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม เพราะนอกจากแหล่งน�าจืด
ธรรมชาติจะมคีณุค่าต่อระบบนิเวศแล้ว ยงัมคีวามส�าคัญ
ต่อการอปุโภคบรโิภคของผู้คนและชมุชน 

WWF ประเทศไทย ด�าเนินงานอนุรกัษ์ทรพัยากร
น�าจืด โดยมุ่งเน้นการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนรว่ม รวมท้ังขับเคล่ือนการ
ท�างานผ่านกลไกในระดับชุมชน ไปจนถึงระดับชาติ และ
นานาชาติ เพื่อน�าไปสู่การอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน�าจืด 
ตลอดจนส่งเสรมิให้มีการใช้ประโยชน์ทรพัยากรน�าจืดรว่ม
กันอย่างยั่งยืน ท้ังน้ี การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-
19 แม้จะส่งผลให้การด�าเนินงานบางส่วนต้องล่าช้าออก
ไป แต่ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของ

ภาครฐั ท�าให้สามารถเดินหน้าโครงการฯ ตามแผนงานที่
ก�าหนดไวไ้ด้

งานอนรุกัษ์ทรพัยากรน�าจืดในปัจจบุัน ประกอบด้วย 
3 โครงการหลัก ได้แก่

1 โครงการจัดการพืน้ที่ชุม่น�าแมน่�าสงครามตอนล่าง 
มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนรว่มในการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน�าจืด สอดคล้องกับ
นโยบายของรฐัและวิถีชวิีตชมุชน อยา่งน้อย 50 ชมุชน 
ตามแม่น�าสงครามระยะทาง 92 กิโลเมตร ในพื้นท่ี
อ�าเภอท่าอเุทน และอ�าเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม 

2 โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�าหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งน�าธรรมชาติใหญท่ี่สดุใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�างานมุง่เน้นการปกปอ้ง 

และฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ ความหลากหลายทางชวีภาพ ผา่น
การบรหิารจัดการแบบมส่ีวนรว่มของทกุฝา่ย และการ
ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรน�าจืดอยา่งยัง่ยนื

3 โครงการลาว-ไทย รว่มจัดการทรพัยากรประมงใน
แม่น�าโขงตอนกลาง ครอบคลมุพืน้ท่ี 12 หมูบ่้านใน 
3 อ�าเภอของจังหวัดมุกดาหาร และ 12 หมู่บ้านใน 
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยมุ่งเน้นการสรา้ง
ความรว่มมอืเพือ่ปรบัปรุง ฟ้ืนฟ ูทรพัยากรประมง และ
พฒันาคณุภาพชวิีตของชมุชนเปา้หมาย 

ภาพรวมการด�าเนนิงาน

5
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1 พื้นท่ีแม่น�าสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม ได้รบั
การประกาศรบัรองเป็นพื้นท่ีแรมซารไ์ซต์ ล�าดับท่ี 
2,420 ของโลก และล�าดับท่ี 15 ของประเทศไทย เมือ่
เดือนพฤษภาคม 2563 ถือเป็นต้นแบบในการท�างาน
อนุรกัษ์พื้นท่ีชุ่มน�าโดยความรว่มมือระหว่างภาครฐั 
ภาคเอกชน ชมุชน และองค์กรไมแ่สวงผลก�าไร 

2 สนับสนนุการจัดท�าแผนจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
ระดับหมูบ่า้น 40 หมูบ่า้นโดยรอบพืน้ท่ีชุม่น�าหนองหาร 
อันเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีเสริมสร้างและ
พฒันาศักยภาพองค์กรชมุชน ตลอดจนเพือ่การฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับการด�ารงชวิีตของ
ชมุชน

3 เสรมิสรา้งศักยภาพองค์กรชมุชน การสนับสนนุการจัด
ต้ังสมาคมพิทักษ์แม่น�าสงครามตอนล่าง ซึ่งประกอบ
ด้วยผู้น�าจาก 50 หมู่บ้าน การสนับสนุนการจัดต้ัง
สมาคมพิทักษ์พื้นท่ีชุ่มน�าหนองหาร ซึ่งประกอบด้วย
ผู้น�าจาก 40 หมู่บ้าน เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน 
ในการบรหิารจัดการ อนรุกัษ์ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต 

ประสบการณ์ในการด�าเนินโครงการฯ สามารถน�า
ไปประยุกต์ใช้เพื่อการบรหิารจัดการแหล่งน�าจืดและ
ทรพัยากรธรรมชาติแบบมีส่วนรว่ม สอดคล้องตามแนว
นโยบายของประเทศท่ีใหค้วามส�าคัญในการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติ โดยความรว่มมอืจากภาคประชาชน 
ชมุชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ผลการด�าเนนิงาน 
ท่ีส�าคัญในปี 2563

โอกาสส�าหรบัการด�าเนนิงาน
ในระยะถัดไป
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ค่านยิมหลักของ 
WWF ประเทศไทย 

ความซือ่สัตย์

ความเคารพ ความรว่มมอื

ในการสร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายใน

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าจืด โดย

ให้ความส�าคัญกับหลากหลายมิติ รวมท้ัง

เช่ือมโยงการท�างานกับทุกภาคส่วน

โดยการรักษาค�าม่ันสัญญาท่ีให้ ไว้

กับทุกฝ่าย รวมท้ังการท�างานด้วย

ความโปร่งใส เพ่ือสร้างให้เกิดความ

ไว้วางใจแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ในภาคีการท�างานซ่ึงประกอบด้วยส่วน

ราชการ ชุมชน และประชาชน ท้ังองค์

ความรู้ ภูมิปัญญา ตลอดจนวัฒนธรรม

และคุณค่าท่ีแต่ละฝ่ายยึดถือ

เข้าใจความเป็นจริงท่ีว่า ความร่วม

มือจะเกิดข้ึนได้จ� าเป็นต้องปฏิบัติ

งานโดยยึดม่ันในคุณค่าหลักของ

องค์กรอย่างครบถ้วน

ความกล้าหาญ 



26

โครงการจัดการสวนยางยัง่ยนื
ส�าหรบัเกษตรกรรายยอ่ย

 1.7 ล้านคนคือตัวเลขของเกษตรกรรายย่อยท่ัว
ประเทศท่ีเล้ียงชวิีตด้วยพชืเศรษฐกิจประเภทยางพารา การ
สรา้งสมดลุระหว่างรายได้และคณุภาพชวิีตของเกษตรกร
กับความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม จึงนับเป็นอีกภารกิจท่ี
หลายฝ่ายตระหนักว่ามคีวามส�าคัญอยา่งยิง่

 WWF ประเทศไทย เริม่ด�าเนินโครงการการ
จัดการสวนยางอยา่งยัง่ยนืส�าหรบัเกษตรกรรายยอ่ย (Sus-

tainable Rubber for Smallholders: SR4SH) ราวป ีพ.ศ. 
2560 โดยมุง่เน้นการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกร
รายย่อยเพื่อสามารถปรบัตัวเพื่อแข่งขันในระดับสากล  
สรา้งความยั่งยืนจากข้างในโดยเริม่จากระดับท้องถ่ิน 
พรอ้มไปกับการลดผลกระทบต่อป่าอนุรกัษ์อย่างเห็น
คุณค่าของระบบนิเวศบรกิารท่ีมีต่อวิถีชีวิตชาวสวนยาง
และเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม 

6
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1 ผลักดันจากล่างขึ้นบน – สรา้งเกษตรกรรายย่อยสู่ 

ความเปน็สากล (Bottom-up Approach) เสรมิสรา้ง 
ศักยภาพเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเจรจา 
ต่อรองกับผู้ซื้อรายใหญ่อย่างเท่าเทียมผ่านการเสรมิ
สรา้งความรูค้วามเข้าใจ การปรบัรูปแบบการจัดการ
สวนยาง เพื่อมุ่งสู่ขั้นตอนขอรบัรองมาตรฐานการ
จัดการป่าไม้ยั่งยืน (Forest Stewardship Council:  
FSCTM) และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเป็น 
เครอืข่ายในพื้นท่ีน�ารอ่งจังหวัดสงขลา ระยอง และ
บึงกาฬ โดยมีเกษตรกรรว่มโครงการ 250 ราย ใน
พื้นท่ีมากกว่า 4,000 ไร ่ ในปี พ.ศ. 2563 จาก 
การต่อยอดการอบรม SR4SH น�าไปสู่การจัดการ 
สวนยางตามมาตรฐาน FSCTM กลุ่มเกษตรกรท�าสวน 
บ้านนาปรงัพัฒนา (Naprang Pattana Farmers  
Group: NPFG) เป็นกลุ่มน�ารอ่งท่ีประสบความส�าเรจ็ 
ในการเป็นกลุ่มเกษตรกรรายย่อยแห่งแรกของ
ประเทศไทยท่ีได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน FSCTM  

ในเดือนตลุาคม 2563 ท่ีผา่นมา (พืน้ท่ีรบัรอง 1571.19 ไร ่ 
หรอื 251.39 เฮกตาร)์ และขยายผลในการเป็น
แหล่งเรยีนรูใ้ห้กับผู้ท่ีสนใจการจัดการสวนยางอย่าง
ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล และมุ่งสู่การท�าธุรกิจ
ด้านยางพาราอย่างรบัผิดชอบและเห็นคุณค่าต่อ 
ส่ิงแวดล้อมและรกัษาระบบนิเวศไปพรอ้มกัน ล่าสุด 
มีการขยายผลพื้นท่ีน�ารอ่งไปยังจังหวัดหนองคาย 
จันทบุร ีตราด และสุราษฎรธ์านี

ผลการด�าเนนิงานท่ีส�าคัญ
ในปี 2563

2 พัฒนาอยา่งเปน็ระดับข้ันตอน (Step-Wise Approach) 
พัฒนาเกณฑ์และข้อก�าหนดในการจัดการสวนยาง
อย่างยั่งยืนส�าหรบัเกษตรกรรายย่อย (SR4SH C&I) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการสวนยางส�าหรบัเกษตรกร 
รายยอ่ยในบรบิทของประเทศไทย โดยมุง่เน้นการจัดการ 
ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจ  
เพือ่มุง่สูก่ารรบัรองตามมาตรฐานการจัดการปา่ไมย้ัง่ยนื
ในระดับสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
และมกีารจัดการสวนยางท่ีเหมาะสม โดยมุง่พฒันาให้
เกษตรกรสามารถเขา้ถึงเกณฑ์และคูม่อืเกษตรกรราย
ยอ่ย  และสามารถน�าไปใชต่้อยอดไดใ้นอนาคต

3 ระบบสรา้งความรว่มมือแบบหลายภาคส่วน (MAP: 
Multi-Actors Partnership) สรา้งกระบวนการเรยีนรู ้
เพื่อการมีส่วนรว่มในท้ังห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยางพารา
อย่างเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบ
ด้วยกลุ่มเกษตรกรรายยอ่ย องค์กรอิสระ ท้ังภาคสังคม
และส่ิงแวดล้อม ภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ และหน่วย
งานภาครฐั และมกีารขยายความรว่มมอืไปยงัประเทศ
กัมพชูาและสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์

4 การด�าเนนิโครงการ Forest for Life การพฒันาและ
ทดสอบแอปพลิเคชนัท่ีชว่ยในการบรหิารจัดการขอ้มลู
อยา่งเปน็ระบบให้แก่กลุม่เกษตรกรรายยอ่ย เพือ่สามารถ
เขา้สูก่ารรบัรองมาตรฐานได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ 
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การขับเคล่ือนการด�าเนินงานโครงการการจัดการ
สวนยางอย่างยั่งยืนส�าหรบัเกษตรกรรายย่อย เพื่อน�า
เกณฑ์และข้อก�าหนดในการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน
ส�าหรบัเกษตรกรรายย่อย (SR4SH C&I) ซึ่งจัดท�าขึ้น  
รวมท้ังประสบการณ์จากพื้นท่ีน�ารอ่งไปปรบัใชใ้นการ
ขยายผลวงกว้าง โดยความรว่มมือในระดับนโยบายกับ
หน่วยงานภาครฐัท่ีส�าคัญ ได้แก่ การยางแหง่ประเทศไทย 
(กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์รวมถึงการใช ้เทคโนโลยอีากาศยานไรค้นขบั  
(โดรน) มาใชใ้นการพัฒนาการจัดการพื้นท่ี ตลอดจน 
รว่มมอืกับภาคเอกชน และบรษัิทท่ีท�างานด้านเทคโนโลย ี
ติดตามห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน
ท่ีเหมาะสมในอนาคต

โอกาสการด�าเนนิงาน 
ในระยะถัดไป

ค่านยิมหลักของ 
WWF ประเทศไทย 

ความซือ่สัตย์

ความเคารพ

ความรว่มมอื

ท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกร

เพ่ือการประกอบอาชีพอย่างย่ังยืนควบคู่การ

รักษาส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการสร้างความร่วมมือ

กับหลายภาคส่วนท่ีมีมุมมองและความต้องการ

แตกต่างกัน

ในกระบวนการท�างานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้  

โดยยึดหลักการท� างานขององค์กรอย่าง 

ตรงไปตรงมา ไม่มีส่วนได้เสียในการท�างาน

ในภูมิปัญญาของท้องถ่ิน รวมท้ังการรับฟังความ

ต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี เคารพสิทธิ

ท่ีเท่าเทียมกันของทุกคน 

ขับเคล่ือนการท�างานเพ่ือสร้างให้เกิดความร่วมมือ 

ต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถ่ินจนถึงระดับหน่วยงาน

ก�าหนดนโยบาย และความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ความกล้าหาญ 
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โครงการเสรมิสรา้งสังคม
คารบ์อนต�าผา่นการบรโิภค 
และผลิตท่ียัง่ยนื

วิกฤตจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะในระดับ
ชุมชนเกษตรกร WWF ประเทศไทย จึงได้ยึดถือให้ความ
ส�าคัญท่ีจะสรา้งสรรค์ขับเคล่ือนงานอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานต้ังแต่ต้นน�าไปจนถึงปลายน�า แต่
ในขณะเดียวกัน อีกปัญหาท้าทายท่ีส�าคัญไม่แพ้กันคือ 
วิกฤตปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเผชิญในขณะน้ี อาทิ วิกฤต

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาหมอกควัน 
ปัญหาขยะ  และการเส่ือมโทรมของทรพัยากร 

ในขณะเดียวกัน หลายภาคส่วนในสังคมได้ปรบั
ตัว เปล่ียนวิกฤตเป็น “โอกาส” ในความรว่มมือช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน ดังเช่นความรว่มมือระหว่าง WWF 
ประเทศไทย กับภาคีภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ 
จนเกิดปรากฏการณ์ “สังคมแบ่งปัน” เพื่อฝ่าฟันวิกฤต
ครัง้น้ีไปด้วยกัน

7
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หัวใจหลักในการขับเคล่ือนระบบอาหารท่ียั่งยืนใน
ประเทศไทย นอกจากเสรมิสรา้งการผลิตอาหารท่ียัง่ยนืไป
พรอ้มกับการฟ้ืนฟผืูนปา่ต้นน�า ยงัรวมถึงการรณรงค์สรา้ง
ความตระหนักรูด้้านการบรโิภคอยา่งยัง่ยนื ด้วยโครงการ
รณรงค์ “กินดีกว่า” หรอื “Eat Better” ท่ีส่งเสรมิให ้
ผู้บรโิภคทกุคนเลือกกินอยา่งเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ได้สขุภาพท่ีดีไปพรอ้มกัน 

WWF ประเทศไทย ได้สรา้งความเปล่ียนแปลงสู่ระบบ
อาหารท่ียัง่ยนื ผ่านกิจกรรมท่ีส�าคัญดังน้ี

1 FLR349 ได้ป่าฟ้ืนคืน ได้อาชีพยั่งยืน ได้อาหาร
ปลอดภัย น้อมน�าศาสตรพ์ระราชา การปลูกป่า 3 
อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นแนวทางให้เกษตรกร
ในพื้นท่ีต้นน�าในการปรบัเปล่ียนจากการท�าเกษตร
เชิงเด่ียวสู่การปลกูไม้ป่าพื้นถ่ิน ควบคู่ไปกับการปลกู
พืชกินได้แบบผสมผสานในรูปแบบเกษตรอินทรยี์ ซึ่ง
สามารถสรา้งพื้นท่ีป่าอาหารปลอดภัยได้ รวมพื้นท่ี 
658 ไร ่ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน มีการ
ปลกูต้นไมม้ากกว่า 95,703 ต้น สามารถหยดุวงจรท�า
เกษตรเชงิเด่ียวท่ีส่งผลกระทบต่อดิน น�าและปา่ ได้ถึง 
3,979 ไร ่ท�าให้เกษตรกรมีความอยู่ท่ีดีขึ้น 730 ครวั

เรอืน จากรายได้ท่ีสูงขึ้นจากการขายผลผลิตเกษตร
อินทรยี ์

2 ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการรบัรองเกษตรอินทรยี์
แบบมีส่วนรว่ม (Participatory Guarantee Sys-
tems - PGS) รบัรองการท�าเกษตรอินทรยี์ในจังหวัด
น่าน เพื่อสรา้งระบบการตรวจสอบแบบการมีส่วน
รว่มของเกษตรกรในฐานะผูผ้ลิต ผูป้ระเมนิแปลงปลกู 
และผู้บรโิภค โดยมีเกษตรกร 1,210 คน ท่ีได้รบัรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์ท้ังหมด 2,151.5 ไร ่ชว่ยสรา้ง
ความเชือ่มัน่และการยอมรบัระหว่างธุรกิจค้าปลีกราย
ใหญ่ รวมถึงตลาด รา้นอาหาร โรงเรยีน และโรงแรม
ท้องถ่ิน ท่ีได้เข้ามามีส่วนรว่มในการส่งเสรมิการท�า
เกษตรอย่างยั่งยืน เข้าถึงอาหารปลอดภัย และเสรมิ
สรา้งระบบอาหารท้องถ่ินให้แขง็แรงไปพรอ้มกัน

ผลการด�าเนนิงาน 
ท่ีส�าคัญในปี 2563

3 ขยายความรว่มมอืกับภาคเอกชน เชน่ กลุม่เซน็ทรลั 
Agoda และ HSBC ในด้านการอนรุกัษ์และพัฒนา
ชมุชน ในอ�าเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชยีงใหม ่ภายใตโ้ครงการ 
FLR349 เพือ่ฟ้ืนฟปูา่ต้นน�า ปลกูป่า ฟ้ืนฟรูะบบนิเวศใหม้ี
ความอดุมสมบรูณ์ สรา้งระบบอาหารยัง่ยนื และยกระดับ
คณุภาพชวิีตความเปน็อยูท่ี่ดีขึ้นของเกษตรกรในพืน้ท่ี

4 งานวิจัย การประเมนิผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน (SROI) โดยความรว่มมือกับสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่าผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทนุ (SROI) จากรูปแบบโครงการ 
FLR349 เท่ากับ 8.367 บาท หมายความว่า ทกุ 1 บาท 
ท่ีลงทุนในโครงการฯ ก่อให้เกิดผลตอบแทนทาง
สังคม 8.367 บาท ในมิติของผู้ท่ีได้รบัประโยชน์ 
(Beneficiaries) ได้แก่ เกษตรกร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ผู้บรโิภค รา้นค้า รา้นอาหาร ภาคีเครอืข่าย 
และภาครฐั (ส่วนกลาง)

5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตลาดสินค้าเกษตร
อินทรยี์ “JaiTalad Farm & Folk Market” โดยน�า
โครงการรณรงค์ “Eat Better – กินดีกว่า” มาผนวกกับ
การจัดตลาด Farmers Market เพือ่ขยายฐานผูบ้รโิภค
ใหเ้กิดความตระหนักรูแ้ละความเขา้ใจในเรือ่งการบรโิภค
ท่ียัง่ยนื สูก่ารลงมอืท�า “กินดีกว่า” ในท่ีสดุ (ติดตามได้ท่ี 
https://www.facebook.com/kindeekwa)

https://www.facebook.com/kindeekwa
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ค่านยิมหลักของ 
WWF ประเทศไทย 

ความซือ่สัตย์

ความเคารพ

ความรว่มมอื

กล้าท่ีจะหาวิธีการแก้ปัญหาและไม่หยุด

น่ิงในการคิดค้นนวัตกรรมอยู่เสมอ 

ท�างานด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และจริงใจ 

มีการส่ือสารกับเกษตรกรรายย่อยและ

พันธมิตรในพ้ืนท่ีอย่างตรงไปตรงมา 

พร้อมรับฟังผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องใน 

โครงการฯ เพ่ือปรับปรุงการท�างานให้ดีข้ึน 

และรักษาความสัมพันธ์กันในระยะยาว

ยึดหลักการประสานประโยชน์ระหว่าง

พันธมิตร และเครือข่าย เพ่ือขับเคล่ือนสู่

เป้าหมายการสร้างระบบอาหารท่ีย่ังยืนให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

ความกล้าหาญ 

ในโลกยุคปัจจุบัน ท่ี เราต้องเผชิญกับปัญหา 
ส่ิงแวดล้อมท่ีซับซ้อน แปรปรวน และรุนแรงขึ้นเรือ่ย ๆ 
ซึ่งเป็นโจทย์ในการพัฒนาการท�างาน โดยเฉพาะการ 
ขบัเคล่ือนหลักการบรโิภคและการผลิตท่ียัง่ยนืสู่สังคม ซึ่ง
เป็นหน่ึงในเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน SDG 12 ให้เห็น
เป็นผลส�าเรจ็อย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งคือการช่วยสรา้งเสรมิ
วิถีชวิีตใหผู้ค้นไดใ้ชช้วิีตเปน็มติรกับส่ิงแวดล้อม และน�าพา
ความเป็นอยู ่สขุภาพท่ีดีมาสู่ทกุคน

WWF ประเทศไทย มุ่งมั่นในการฟ้ืนฟูป่าต้นน�าให้
กลับมามคีวามอดุมสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการส่งเสรมิและ
พฒันาเกษตรกรให ้“ปรบั เปล่ียน ปลกู” จากการท�าเกษตร

พืชเชิงเด่ียวมาสู่การท�าเกษตรยั่งยืน ด้วยการขยายพื้นท่ี
โครงการ FLR349  ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 ได้ต้ังเป้าหมาย
ท่ีจะขยายเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ไรน้ี่ พรอ้มกับน�าเทคโนโลยี
ด้านการจัดการการท�าเกษตรกรรม และระบบตรวจสอบ 
ย้อนกลับ (Farm management and traceability  
Platform) มาประยกุต์ใชเ้พือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการผลิต
อาหารปลอดภัย และการติดตามการเจรญิเติบโตในต้นไม้
ของพืน้ท่ีปลกูปา่ ตลอดจนสรา้งการเขา้ถึงให้ผูบ้รโิภคใหไ้ด้
กินอาหารตามฤดกูาล หลากหลาย ปลอดภัยและเป็นมติร
กับส่ิงแวดล้อมต่อไป 

ความท้าทายและเป้าหมาย
การด�าเนนิงานในระยะถัดไป
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โครงการติดตามการเปล่ียนแปลง
สภาพป่าไมใ้นพ้ืนท่ีเป้าหมาย

WWF ประเทศไทย รว่มกับกรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์
ป่า และพันธุพ์ืช ในการด�าเนินโครงการการเปล่ียนแปลง
สภาพป่า ในพื้นท่ีอนุรกัษ์ในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 
อุทยานแห่งชาติคลองพนม เขตรกัษาพันธุสั์ตว์ป่าคลอง
แสง เขตรกัษาพันธุสั์ตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน และเขต
รกัษาพนัธุสั์ตว์ป่าคลองยนั ส�านักบรหิารพืน้ท่ีอนรุกัษ์ท่ี 4 
(สรุาษฎรธ์านี) โดยการน�าเทคโนโลยท่ีีทันสมยัมาสนับสนนุ 
การปฏิบัติงานเพือ่การส�ารวจ ติดตาม เก็บรวมรวมขอ้มลู

สภาพป่าและการเปล่ียนแปลง รวมท้ังการจัดท�าระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเรว็ มีข้อมูล 
ครบถ้วน ชดัเจน เป็นปัจจบุัน 

ในชว่งการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 แมจ้ะส่ง
ผลให้ต้องหยดุการปฏิบติังานในพืน้ท่ีในระยะเวลาหน่ึง แต่
โครงการฯ ยงัคงประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อ
เน่ือง รวมถึงท�าการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะหข์อ้มลู ท้ัง
ปฐมภมูิและทุติยภมูิ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ และวางแผน
การท�างานในอนาคต

บรเิวณเทือกเขาถนนธงชยัและเทือกเขาตะนาวศรี
8
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โครงการติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพปา่ ประยกุต์
ใชร้ะบบอากาศยานไรค้นขบั (Unmanned Aerial System:  
UAS) ระบบภมูิสารสนเทศทางภมูิศาสตร ์(Geographic 
Information System) และการส�ารวจระยะไกล (Remote 
Sensing) เพื่อสนับสนุนการด�าเนินของกรมอุทยานฯ 
ภายใต้การด�าเนินงาน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย

1 การติดตามตรวจการเปล่ียนแปลงสภาพป่าและการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีอนรุกัษ์ โดยมกีารด�าเนินการ
โดยระบบ UAS ในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติแก่งกรุงซึ่งเปน็
พืน้ท่ีน�ารอ่ง พืน้ท่ีประมาณ 50,000 ไร่

2 การเสรมิสรา้งศักยภาพเจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานฯ ใน
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ โดยจัดฝึกอบรมไปแล้วจ�านวน
กว่า 40 นาย ใน 3 พืน้ท่ีอนรุกัษ์

3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และแนวทางการบรหิาร
จัดการข้อมูล เพื่อส่งเสรมิประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานให้แก่เจ้าหน้าท่ี รวมท้ังงานด้านการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในอนาคต

เน่ืองจากเทคโนโลยท่ีีใชใ้นพืน้ท่ีน�ารอ่ง สามารถลด 
ขอ้จ�ากัดด้านก�าลังคน และเพิม่ความชดัเจนใหกั้บขอ้มลู 
หน่วยงานภาครฐั ท้ังในระดับผู้บรหิารและเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงาน จึงให้ความสนใจในการน�าเทคโนโลยดัีงกล่าวมา
ใชเ้พือ่เสรมิประสิทธภิาพการท�างาน โดย WWF ประเทศไทย 
สนับสนุนความรูแ้ละทักษะ โดยการจัดฝึกอบรมให้แก่ 
เจ้าหน้าท่ี

จากการท�างานในพื้นท่ี พบว่าอากาศยานไรค้นขับ
นอกจากจะใชเ้พือ่การติดตาม ส�ารวจสภาพพืน้ท่ีแล้ว ยงั
สามารถใชใ้นงานวิจัยได้ด้วย โดยโครงการอยู่ระหว่าง
การออกแบบอากาศยานไรค้นขบัติดต้ังกล้อง เพือ่ส�ารวจ
และจ�าแนกชนิดพนัธุไ์ม้ ซึ่งเปน็โอกาสส�าหรบัการพฒันา
งานที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมในระยะถัดไป

ภาพรวมการด�าเนนิงาน โอกาสการด�าเนนิงาน 
ในระยะถัดไป
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ค่านยิมหลักของ 
WWF ประเทศไทย 

ความซือ่สัตย์

ความเคารพ

ความรว่มมอื

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและระบบปฏิบัติงาน

เพ่ือเป็นท่ียอมรับแก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจ

ต่อข้อเท็จจริงท่ีพบ รวมท้ังการเปิดเผยและแบ่งปัน 

ข้อมูลแก่ทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสและครบถ้วน

ในภารกิจและแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

การด�าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการประสานงานและรายงานผลอย่าง

ต่อเน่ืองกับหน่วยงานรับผิดชอบ ท้ังในระดับ

บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ท�าให้ ได้รับการยอมรับ

และความร่วมมือจนภารกิจบรรลุผล และความ

พึงพอใจร่วมกัน

ความกล้าหาญ 
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9 โครงการเมอืงปลอดมลภาวะ
จากขยะพลาสติก

โครงการเมืองปลอดมลภาวะจากขยะพลาสติก (Plastic Smart Cities) ได้รบัการรเิริม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2561 มุ่งเน้น
การสรา้งเครอืข่ายเมอืงท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อสรา้งแนวปฏิบัติท่ีดีและการแลกเปล่ียนเรยีนรู ้โดยม ี
เป้าหมายในการลดขยะพลาสติกท่ีรัว่ไหลจากเมอืงลงสู่แมน่�าและทะเลใหไ้ด้รอ้ยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2564   

5 เมืองน�ารอ่งท่ีรว่มลงนามในข้อตกลงโครงการ 
Plastic Smart Cities ได้แก่ เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี, 
เทศบาลนครหาดใหญ่, เทศบาลนครสงขลา, เทศบาล
เมืองป่าตอง และเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งแต่ละแห่งเป็น

เมอืงขนาดใหญซ่ึ่งต้องการระบบการจัดการขยะท่ีดี แมใ้น
ช่วงการแพรร่ะบาดของเชื้อโควิด-19 ท่ีไม่มีนักท่องเท่ียว 

ภาพรวมโครงการ
เดินทางเข้าในพื้นท่ีมากนัก แต่พบว่ายังมีการท้ิงขยะ
พลาสติกจ�านวนมาก ซึ่งต้องเรง่จัดการเพื่อป้องกันขยะ
ไหลลงสู่ทะเล โดยการส่งเสรมิการลดใชพ้ลาสติก การปรบั

เปล่ียนพฤติกรรมการบรโิภค และการสรา้งระบบก�าจัดขยะ
พลาสติกท่ีมปีระสิทธภิาพ
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โอกาสการด�าเนนิงาน 
ในระยะถัดไป

ท�างานกับชุมชนเพื่อท�าการคัดแยกขยะจากต้นทาง 
แล้วป้อนวัตถดิุบท่ีเปน็พลาสติกรไีซเคิลเขา้สู่เส้นทางต่าง ๆ  
เชน่ โรงงานของ WON แหล่งฝงักลบ หรอืโรงงานรไีซเคิล,  
มุ่งเน้นการสรา้งความรว่มมือกับผู้ประกอบการธุรกิจ 
เพื่อสรา้งโมเดลในการจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
หมนุเวียน, สรา้งความรว่มมอืกับผู้ประกอบการโรงแรมใน
การลดใชข้ยะพลาสติก, รณรงค์เรือ่งการคัดแยกขยะต้ังแต่
ต้นทาง และน�าเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อน�าไป
สู่เป้าหมายในการสรา้งระบบนิเวศท่ีปราศจากมลภาวะ
พลาสติกในปี พ.ศ. 2030

ค่านยิมหลักของ 
WWF ประเทศไทย 

ความซือ่สัตย์

ความเคารพ

ความรว่มมอื

ในการเป็นผู้น� าสร้างการเปล่ียนแปลงด้วย

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และการจัดการขยะ

พลาสติก

ในการท�างานตามแบบแผนและมีวิธีการ

ในการเปล่ียนแปลง ด้วยมุมมองใหม่ท่ี

ผ่านการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี

โดยไม่น�าชุดความคิดขององค์กรไปครอบง�า

คนในพ้ืนท่ี แต่เป็นการร่วมมือกันโดยดึงจุดเด่น

ของพ้ืนท่ีน้ัน ๆ มาปรับใช้ 

กับทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคการ

ศึกษา รวมท้ังองค์กรต่างประเทศ เพ่ือช่วยผลักดัน 

นโยบายให้ประสบผลส�าเร็จ

ความกล้าหาญ 

ผลการด�าเนนิงานท่ีส�าคัญ
ในปี 2563

WWF ประเทศไทย รว่มมอืกับหลายภาคส่วนในการ
ด�าเนินงาน ได้แก่ 

หนว่ยงานรฐั : การลงนาม MOU รว่มกับเทศบาล 5 แหง่ 
รวมท้ังการสรา้งความรว่มมอืกับกรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง และกรมควบคมุมลพษิ ซึ่งดแูลสถานท่ีฝงักลบ

หน่วยงานเอกชน : มีการฝึกอบรมรว่มกับ เนสท์เล่ 
และอโกดา เรือ่งการบรหิารและจัดการขยะอยา่งยัง่ยนืเพือ่
เศรษฐกิจหมนุเวียน

หน่วยงานภาคการศึกษา : การจัดการบรรยาย
โครงการนวัตกรรมการจัดการพลาสติก เพื่อความยั่งยืน
ของส่ิงแวดล้อมและทะเลไทย ท่ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และมคีวามรว่มมอืกันในการจัดท�าฐานขอ้มลูขยะพลาสติก
ในแต่ละเมอืง ท้ังปรมิาณ การจ�าแนกประเภท และสัดส่วน
ของขยะพลาสติก น�าไปสู่การจัดท�าแผนปฏิบัติการของ
แต่ละเมอืง เพือ่การจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินงาน

นอกจากน้ี โครงการฯ ยงัมกีารด�าเนินงาน อาทิ ความ
รว่มมอืกับเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีในโครงการ “วน” โดย
มอบเครือ่งอัดขยะพลาสติก ซึ่งเป็นการสรา้งโมเดลใหมท่ี่
สามารถน�าไปด�าเนินงานในเมอืงอ่ืนได้ ขณะน้ีมกีารน�าไป
ใชใ้น 2 เมอืงคือ สรุาษฎรธ์านี และหัวหิน
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โครงการเมอืงนา่อยู ่
สู่โลกท่ียัง่ยนื

ประชากรของโลกจ�านวนกว่าครึ่งอาศัยอยู่ในเมือง แต่เมืองกลับเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจกหลักของโลกกว่า 
รอ้ยละ 70 ประกอบกับเศรษฐกิจท่ีก�าลังเติบโตอยา่งรวดเรว็ อันน�าไปสู่การใชท้รพัยากรอยา่งเกินขดีจ�ากัด จึงอาจกล่าวได้ว่า 
มนษุยก์�าลังเผชญิหน้ากับผลกระทบอันใหญห่ลวงจากภาวะโลกรอ้น 

WWF ด�าเนินการรณรงค์ใหเ้มอืงท่ัวโลกปรบัเปล่ียน
รูปแบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ รเิริม่การใช้
พลังงานหมนุเวียน สนับสนนุหน่วยงานภาครฐั และเอกชนให้
เหน็ความส�าคัญของการประหยดัพลังงาน เพือ่ควบคมุการ

ภาพรวมโครงการ
เพิม่ขึ้นของอณุหภมูโิลกไมใ่ห้เกิน 1.5 องศาเซลเซยีส และ 
“เปล่ียน” เมอืงใหน่้าอยูอ่ยา่ง “ยัง่ยนื” ผา่นโครงการหลัก 2 
โครงการในประเทศไทย โดยหน่ึงในน้ันคือ โครงการเมอืงน่า
อยูสู่โ่ลกยัง่ยนื หรอื One Planet City Challenge (OPCC)
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โอกาสการด�าเนนิงาน 
ในระยะถัดไป

เทศบาลนครขอนแก่น ต้ังเป้าหมายในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีรอ้ยละ 17 โดยเน้นสรา้งพื้นท่ี 
สีเขยีวในเมอืงใหเ้พิม่ขึ้นอยา่งน้อยรอ้ยละ 15 ต่อป ีอนรุกัษ์
ต้นไมใ้หญ่ท่ีมีอยู่ในเมืองใหไ้ด้อย่างน้อยรอ้ยละ 95 และ
ติดต้ังระบบเซนเซอรต์รวจวัดระดับน�าฝนควบคู่กับระบบ
การเตือนภัยน�าท่วมล่วงหน้า เพือ่รบัมอืกับภัยพบิติัอันเป็น
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ท้ังน้ี กิจกรรม OPCC 2019-2020 (พ.ศ. 2562-
2563) มีเมืองท่ีเข้าประกวดกว่า 53 ประเทศ จาก 250 
เมืองท่ัวโลก คิดเป็นประชากรรวมกันกว่ารอ้ยละ 66 ของ
ประชากรโลก ซึ่ง WWF มุง่มัน่ท่ีจะสรา้งความเปน็ผูน้�าการ
เปล่ียนแปลงและสนับสนนุใหเ้มอืงต่าง ๆ  พฒันาทักษะและ
กลยทุธท่ี์จ�าเป็นเพือ่บรรลเุป้าหมายน้ี

ความคาดหวังคือการใหโ้ครงการของทุกเมืองได้รบั
การสนับสนนุเพิม่ขึ้น อันจะน�าไปสู่การขบัเคล่ือนในระดับ
นโยบาย รวมท้ังได้รบัการสนับสนนุจากประชาชนท่ีมคีวาม
ต่ืนตัวและให้ความส�าคัญกับเรือ่งน้ีมากขึ้น  

ค่านยิมหลักของ 
WWF ประเทศไทย 

ความซือ่สัตย์

ความเคารพ

ความรว่มมอื

ในการยอมรับ และเข้าใจในปัญหาและสถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันท่ีมีความท้าทายมากข้ึน และ

มุ่งม่ันท่ีจะลงมือปฏิบัติงานสู่ผลลัพท์ท่ีดีข้ึน

การบริหารจัดการโครงการด้วยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็นและความต้องการของหน่วยงานท้ัง

ส่วนราชการ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องรับฟังทุกฝ่าย

เพ่ือประโยชน์ ในองค์รวมท่ีจะเกิดข้ึน และด�าเนินไป

อย่างย่ังยืน

การเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วม

มือ ระหว่างภาคีเครือข่าย เพ่ือการท�างานร่วมกัน

ท้ังในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในการ 

บูรณาการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม

ความกล้าหาญ 

ในการด�าเนินงาน OPCC 2019-2020 (พ.ศ. 2562-
2563) ในประเทศไทย เริม่ต้นโดยการเชิญชวนเทศบาล
ท่ีสนใจและมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้า
รว่มกิจกรรม “เมอืงน้ีฉันรกั” หรอื We Love Cities ท่ีเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนจากท่ัวโลกได้แสดงออกเพือ่สนับสนนุ
การพัฒนาสู่เมืองยั่งยืน โดยการโหวตให้แก่เมืองท่ีผ่าน
เข้าสู่รอบสุดท้ายชองเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน ซึ่ง 3 เมือง
ท่ีผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากประเทศไทย ได้แก่ เทศบาล
นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลต�าบลหาดเส้ียว 
จังหวัดสุโขทัย และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
จากน้ันได้คัดเลือกเมอืงท่ีชนะรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ 
เทศบาลนครขอนแก่น

ผลการด�าเนนิงานท่ีส�าคัญ
ในปี 2563
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โครงการการเงินยัง่ยนื

ภาคธุรกิจการเงินมีบทบาทส�าคัญในการขับเคล่ือน
ท�างานอนรุกัษ์  WWF ประเทศไทย มุ่งประสานความ
รว่มมือและผลักดันให้เกิด “ระบบการเงินสีเขียวและ
ยัง่ยนื” โดยการส่งเสรมิสถาบนัการเงนิและผู้มส่ีวนได้เสีย 
ในการจัดท�านโยบายทางการเงิน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ 
และบรกิารทางการเงนิ เพือ่ท่ีการเติบโตและเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ จะด�าเนินควบคู่ไปกับการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ส่งผลให้
เศรษฐกิจโลกเกิดการชะงกังนั การด�าเนินนโยบายการเงนิ
การคลังเพือ่กระตุน้การฟ้ืนฟเูศรษฐกิจในระยะถัดไป จึงควร
ค�านึงถึงต้นทนุทางธรรมชาติ อันจะเปน็การสานต่อความ
พยายามท่ีจะสรา้งการเปล่ียนแปลงในเชงิบวกต่อสภาพภมูิ
อากาศและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังน�าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจ
ท่ียัง่ยนืต่อไปในอนาคต

ในปท่ีีผา่นมา โครงการการเงนิยัง่ยนื รว่มกับธนาคาร
แหง่ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคาร
นานาชาติ จัดท�าแนวทางการด�าเนินกิจการธนาคารเพือ่
ความยัง่ยนื โดยบรูณาการปจัจัยด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance - 
ESG) เขา้กับการด�าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์โดยเฉพาะ
ในด้านการใหสิ้นเชือ่แก่องค์กรธุรกิจและอตุสาหกรรม ซึ่งจะ
ต้องประเมนิถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 

ท้ังน้ี โดยมเีปา้หมายเพือ่ให้การสนับสนนุด้านเงนิทนุ 
ได้มส่ีวนในการแกไ้ขความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพอากาศโลก การเส่ือมสภาพของระบบนิเวศท้ังบนบก
และในทะเล ตลอดจนสิทธแิรงงาน สิทธมินษุยชน และความ
เส่ียงต่อการขาดแคลนน�า ผา่นการสนับสนนุด้านขอ้มลู การ
จัดการประชมุ และการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพบุคลากร 
โดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากองค์กรระหว่างประเทศเปน็วิทยากร

ภาพรวมโครงการ
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การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ และความสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลกระทบต่อทกุฝ่ายใน
ทกุระดับ ระยะท่ีผ่านมา ท่ัวโลก รวมท้ังไทย มคีวามต่ืนตัว 
เพื่อแกไ้ขปัญหาภายใต้ความรว่มมือระหว่างกัน และนั่น
ยอ่มหมายถึงความจ�าเป็นในการปรบัตัวของภาคธุรกิจเพือ่
รองรบัมาตรการต่าง ๆ ท่ีจะติดตามมา  

การเตรยีมความพรอ้มล่วงหน้าของภาคการธนาคาร
ของไทยจึงนับว่าเป็นประโยชน์ ไม่เฉพาะต่องานด้าน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แต่ยัง
เป็นการสรา้งความยืดหยุ่นและบรหิารความเส่ียงใน
การด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจะเอ้ือต่อการปรบัตัวไปในทิศทางท่ี 
สอดรบักับความจ�าเป็นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และ
มปีระสิทธภิาพ

โอกาสการด�าเนนิงาน 
ในระยะถัดไป

ค่านยิมหลักของ 
WWF ประเทศไทย 

ความซือ่สัตย์

ความเคารพ

ความรว่มมอื

ในการผลักดันให้เกิดความเปล่ียนแปลงของภาค

ธุรกิจเอกชน ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจท่ีกระท�าได้ โดยง่าย 

แต่จะส่งผลลัพธ์ท่ีส� าคัญต่องานการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การรักษาระดับความเช่ือถือและไว้วางใจ

จากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ด้วยความ

ระมัดระวัง โดยเฉพาะในการเก็บรักษา

และเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

ในความคิด ความเช่ือ ตลอดจนความห่วงกังวล 

ของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงต้องอาศัยการสร้าง

ความเข้าใจ และการประนีประนอม ทว่า ยังคง

รักษาเป้าหมายของภารกิจในความรับผิดชอบ

ต้องสร้างให้เกิดข้ึนท้ังภายนอกและภายใน

องค์กรเอง เน่ืองจากเป็นภารกิจท่ีต้องอาศัย

องค์ความรู้เฉพาะทางจากหลากหลายส่วนงาน

ความกล้าหาญ 
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โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพ
ชุมชนเพ่ืองานอนรุกัษ์

การเสรมิสรา้งศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
และองค์กรชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสรมิการม ี
ส่วนรว่มในการอนุรกัษ์และจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื นับเป็นอีกกลยทุธส์�าคัญของ 
WWF ประเทศไทย  

ในช่วงท่ีมีการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 แม้
จะส่งผลให้เกิดข้อจ�ากัดในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี แต่ใน
เวลาเดียวกัน ทีมงานก็ปรบัแนวทางการด�าเนินงาน เพือ่ให้
โครงการฯ มส่ีวนในการลดผลกระทบจากการแพรร่ะบาด
ของโรค ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลและสรา้งแรงกดดัน
ต่อการใชท้รพัยากรธรรมชาติอยา่งไมย่ัง่ยนื

โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพชุมชนเพื่องานอนรุกัษ์ 
ด�าเนินงานใน 5 พืน้ท่ีหลัก ประกอบด้วย

1 การสนับสนนุการจัดการน�าอย่างยั่งยืน และส่งเสรมิ
ปา่ชมุชน ในอ�าเภอแมว่งก์ จังหวัดนครสวรรค์ รว่มกับ
มลูนิธสืิบนาคะเสถียร 

2 การสรา้งส่วนรว่มในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
ระหว่างชมุชนและหน่วยงานภาครฐั ในอ�าเภอศรสีวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุร ีรว่มกับมลูนิธสืิบนาคะเสถียร 

3 การสนับสนนุการฟ้ืนฟวัูฒนธรรมและภมูปิญัญาท้องถ่ิน 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ในอ�าเภอสังขละบุร ี จังหวัด
กาญจนบุร ี รว่มกับสถาบันศรทัธาภัฏมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบรุ ี

4 การสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ของชุมชนใน
อุทยานแห่งชาติกุยบุร ี เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างคน
กับชา้ง รว่มกับชมรมท่องเท่ียวเชงิอนรุกัษ์สัตว์ปา่กยุบรุี

5 การสนับสนุนการจัดการพื้นที่ชุ่มน�าอย่างยั่งยืน 
บงึหนองหาร อ�าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

โดยการด�าเนินงานมุ่งเน้นการเสรมิสรา้งศักยภาพ
แก่องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน ทั้งใน
ด้านความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการจัดการและใช้ประโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทักษะด้านการบรหิาร
จัดการโครงการและองค์กร พัฒนาการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธภิาพ ตลอดจนการสรา้งความรว่มมอืกับภาคส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่เป็นประโยชน์ในการขบัเคล่ือนการท�างาน
รว่มกันต่อไปในอนาคต 

ภาพรวมการด�าเนนิงาน
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การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู ่
ของคนในชุมชนหลายพื้นท่ี ประชาชนมีรายได้ลดลง เห็น
ได้ชัดในกรณีชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติกุยบุรท่ีีต้อง 
สูญเสียรายได้จากการท่องเท่ียว โครงการเสรมิสรา้ง
ศักยภาพชุมชนเพื่องานอนุรกัษ์ มุ่งลดแรงกดดันจาก 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันการขยายพื้นท่ีเพาะ
ปลูก ท่ีอาจส่งผลให้เกิดการบุกรุกป่า รวมท้ังการล่าสัตว์
ปา่ โดยการส่งเสรมิการประกอบอาชพีเสรมิ ภายใต้แนวคิด
เรือ่งความมั่นคงทางอาหาร อาทิ การท�าเกษตรอินทรยี์
เพื่อลดค่าใช้จ่าย และส่งเสรมิการเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

นอกจากน้ี ในอนาคตจะท�าการส�ารวจและ
ด�า เ นินการอย่างต่อเ น่ืองเพื่ อลดผลกระทบจาก 
การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจ 
ครวัเรอืน แรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อการใช้ประโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์และจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื 

โอกาสการด�าเนนิงาน 
ระยะถัดไป

ค่านยิมหลักของ 
WWF ประเทศไทย 

ความซือ่สัตย์

ความเคารพ

ความรว่มมอื

ในการก�าหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย ซ่ึงต้องมีการ

ท�างานทุกระดับ และความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

โดยการส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีการท�างาน

ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ในวัฒนธรรมของกลุ่มชน รวมท้ังเช่ือม่ัน

ในศักยภาพของคนในชุมชนในการมีส่วน

ร่วมการอนุรักษ์อย่างเข้มแข็ง

ซ่ึงต้องสร้างให้เกิดกับทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงาน

ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชน

ความกล้าหาญ 
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โครงการ Eco-Schools

WWF ประเทศไทย เขา้รว่มเปน็สมาชกิและได้รบัสิทธิ
ในการบรหิารโครงการ Eco-Schools ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 
สถานศึกษาท่ีเขา้รว่มโครงการจะได้รบัการเสรมิทักษะด้าน
การวางแผน การประสานงาน การประชาสัมพันธ ์และ
การประเมินผลตามมาตรฐานสากล โดยรางวัลธงเขียว  
(International Green Flag) คือรางวัลสงูสดุท่ีจะได้รบั
เมื่อผ่านตามเกณฑ์ ในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรยีนท่ี
ผ่านเกณฑ์สากลรวม 4 แห่ง และมกีารขยายผลโครงการ
อยา่งกว้างขวาง ได้รบัความสนใจจากโรงเรยีนท่ัวประเทศ 
เป็นอยา่งดี

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ส่งผลใหไ้ม่
สามารถจัดกิจกรรมท่ีเปน็การรวมตัวของคนจ�านวนมากได้ 
จึงต้องปรบักิจกรรมไปสู่ช่องทางออนไลน์ โดยในปี พ.ศ.
2562 มตัีวแทนนักเรยีนไทยไปรว่มประชมุ Eco-Schools 
ระดับนานาชาติท่ีประเทศมาเลเซยี แต่ต้องงดการเดินทาง
เขา้รว่มประชมุในปถัีดมา และหากยงัคงมสีถานการณ์การ
แพรร่ะบาดต่อเน่ืองในปีถัดไป อาจปรบัการประชุมโดย
ผ่านทางออนไลน์ 

แนวทางการด�าเนนิงาน
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ผลการด�าเนนิงานท่ีส�าคัญ
ในปี 2563

ความท้าทายและเป้าหมาย
การด�าเนนิงานในระยะถัดไป

ปัจจุบันมีโรงเรยีนเข้ารว่มโครงการ Eco-Schools 
ท้ังส้ิน 45 แห่ง ผลงานท่ีโดดเด่น อาทิ การจัดระบบการ
คัดแยกขยะ ฟารม์ออรแ์กนิค ชดุรไีซเคิล การเดินรณรงค์
ต่าง ๆ ส�าหรบัโรงเรยีนแห่งใหม่ท่ีเข้ารว่มโครงการ ได้มี
การจัดการฝึกอบรม โดยโรงเรยีนและเด็กนักเรยีนคิด
สรา้งสรรค์กิจกรรม เหลือเพียงขั้นตอนการด�าเนินการซึ่ง
ต้องรอสถานการณ์โรคโควิด-19 คล่ีคลาย อาจเริม่ต้นได้
ในปีการศึกษาหน้า

ในป ีพ.ศ. 2563 มนัีกเรยีนน�าเสนอโครงการท่ีน่าสนใจ
หลายโครงการ อาทิ การท�าสวนปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 
(Hydroponics) ซึ่งเป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบั Eco-Schools 
เน่ืองจากต้องใช้เทคโนโลยีในการติดต้ัง ท้ังโรงเรอืนหรอื
ระบบน�า, การพฒันาแอปพลิเคชนับนโทรศัพท์มอืถือเพือ่
ตรวจสอบและควบคมุการเปิด-ปิดไฟ พดัลมในห้องเรยีน 
ซึ่งในอนาคตเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาระบบเพื่อใหใ้ช้งาน
ครอบคลมุท้ังโรงเรยีน 

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อโควิด-19 ท�าให้
เล็งเหน็โอกาสในการด�าเนินงานว่าต้องใหค้วามส�าคัญกับ
ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อขยายผลโครงการ 
งานในระยะถัดไป จึงจะเน้นการพัฒนาส่ือออนไลน์ เพื่อ
สรา้งแหล่งเรยีนรู ้(Learning Club หรอื Online Course) 
ท่ีเยาวชนสามารถเขา้มาศึกษาได้ตลอดเวลา  

เป้าหมายในระยะถัดไป มุ่งเน้นการขยายโครงการ 
Eco-schools ไปสู่โรงเรยีนนานาชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเอ้ือ
ต่อการท�ากิจกรรมในระดับนานาชาติ โดยในปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา มีโรงเรยีนนานาชาติเข้ารว่มโครงการเพิ่มขึ้น
จ�านวน 10 แห่ง 

นอกจากน้ีจะเรง่ผลักดันให้เกิดโรงเรยีนตัวอย่างท่ี
ได้รางวัลธงเขียว (Green Flag) ในทุกภูมิภาคเพื่อเป็น
ตัวอย่างให้แก่โรงเรยีนอ่ืน โดยต้ังเป้าหมายในการสรา้ง
สมาชกิในทกุจังหวัดท่ัวประเทศ ภายในปกีารศึกษา 2563
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ค่านยิมหลักของ 
WWF ประเทศไทย 

ความซือ่สัตย์

ความเคารพ

ความรว่มมอื

การเสริมศักยภาพและความเช่ือม่ันให้แก่

เยาวชน ในการเป็นผู้น�า กล้าแสดงความคิดเห็น

และสร้างสรรค์กิจกรรมด้วยตนเอง

การมอบรางวัลในโครงการ คณะกรรมการต้อง

มีความซ่ือสัตย์และเท่ียงธรรมในการประเมิน

คุณภาพมาตรฐาน ด้วยหลักเกณฑ์การตัดสินท่ี

โปร่งใส น่าเช่ือถือ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้ส� าเร็จในโรงเรียน  

เกิดจากผู้บริหารเคารพความคิดเห็นของเยาวชน

ให้ความส� าคัญด้านความร่วมมือกับชุมชน 

โดยสนับสนุนให้เยาวชนท�ากิจกรรมร่วมกับ

ชุมชน ขณะท่ีโครงการเองมีการท�างานร่วมกับ

โครงการอ่ืนของ WWF ประเทศไทย 

ความกล้าหาญ 
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14 โครงการการระดมทนุ 
ภาคประชาชน

การฟ้ืนฟูและดูแลส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการอนุรกัษ์
สัตว์ป่า ถือเป็นภารกิจหลักของ WWF ประเทศไทย ด้วย
ประสบการณ์ท�างานอย่างยาวนาน องค์กรตระหนักถึง
ความจ�าเป็นในการได้รบัการสนับสนนุจากประชาชนชาว
ไทยว่าเป็นปัจจัยส�าคัญอันจะน�าไปสู่ความส�าเรจ็ในการ
ด�าเนินงาน 

มูลนิธดัิบเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ จัดกิจกรรมการระดม
ทนุในหลากหลายรูปแบบ เพื่อสรา้งช่องทางส�าหรบัการม ี
ส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตาม ในช่วงการ 
แพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ส่งผลให้เกิดข้อจ�ากัด
ในการจัดระดมทนุยังสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า 
อาคารส�านักงาน และย่านธุรกิจ ประกอบกับจังหวะเวลา
ท่ีส่ือดิจิทัลมีการขยายตัวอย่างรวดเรว็ในช่วงหลายปีท่ี 
ผา่นมา มลูนิธดัิบเบิล้ยดัูบเบิล้ยเูอฟจึงปรบัการด�าเนินงาน 
โดยใชป้ระโยชน์จากชอ่งทางออนไลน์เพิม่ขึ้น
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การปรบัแนวทางจากกิจกรรมภาคสนามในย่าน
ชุมชนมาสู่กิจกรรมออนไลน์ ท้ังการระดมทุนผ่านการรบั
บรจิาคและการจ�าหน่ายของท่ีระลึก พบว่าเป็นวิธกีารท่ี
สามารถเข้าถึงผู้ท่ีมีความสนใจในการสนับสนนุงานด้าน
การอนรุกัษ์ได้ตรงเป้าหมายมากยิง่ขึ้น 

นอกจากน้ี มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ยังมี 
ความรว่มมือกับหน่วยงานและองค์กร เพื่อสรา้งสรรค์
กิจกรรมการระดมทนุ ท่ีส�าคัญได้แก่

1  รว่มมอืกับบรษัิท บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ�ากัด (มหาชน) 
ในการจัดท�าชอ่งทางรบัการสนับสนนุผ่านเคาน์เตอร์
ช�าระค่าสินค้า

2 จัดท�าชอ่งทางรบัการสนับสนนุในแอปพลิเคชนั Rabbit 
LINE Pay, AirPay และ TrueMoneyWallet

3 โครงการ LINE Sticker ชดุ #Chat2Change “เปลีย่น
แชตเปน็ชว่ย” รว่มกับ 5 ศิลปนิจิตอาสา ประกอบด้วย 
ปรยีศร ีพรหมจินดา, พเิชฐ รุจิวรารตัน์, สมชัญา แซจ่ั่น,  
จักรกฤษณ์ อนันตกลุ และ นภัสญาณ์ นาวาล่อง ออกแบบ 
สติกเกอร ์LINE และจ�าหน่ายผ่านชอ่งทางออนไลน์ 

4 รว่มกับบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ�ากัด จัดท�าตราไปรณียากร 
ชุดสัตว์ป่าสงวน จ�านวน 4 แบบ โดยมีการน�าตรา
สัญลักษณ์แพนด้า จัดพิมพ์บนตราไปรษณียกรชุด 
ดังกล่าวเพื่อวางจ�าหน่าย และได้รบัความอนเุคราะห ์
สแตมปช์ดุพเิศษจากไปรษณียไ์ทย เพือ่น�ามาจ�าหน่าย 
เปน็การระดมทนุเพือ่สนบุสนนุงานอนรุกัษ์ รวมท้ังความ
รว่มมอืกบัโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร (ฝา่ยประถม) ในการจัดประกวดภาพวาด 
เพื่อน�าผลงานที่ได้รบัรางวัลจัดพิมพ์เป็นแฟ้มบรรจ ุ
ตราไปรษณียากร ชุดสัตว์ป่าสงวนแห่งชาติ ประจ�า 
ปี พ.ศ. 2562

ภาพรวมการด�าเนนิงาน

ค่านยิมหลักของ 
WWF ประเทศไทย 

ความซือ่สัตย์

ความเคารพ

ความรว่มมอื

ท่ีจะสร้างกลยุทธ์และแนวทางการด�าเนิน

งานท่ีแตกต่าง เพ่ือให้สอดคล้องกับ

บริบทและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

โดยการส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้ถึง

การด�าเนินงาน ว่าตรงตามวัตถุประสงค์

ของผู้ให้การสนับสนุน 

ความเป็นส่วนตัวของกลุ่มเป้าหมาย แต่

ยังสามารถส่ือสารการท�างานให้เป็นท่ีรับรู้

ท้ังจากภายใน อันประกอบด้วยทีมงานท่ี

รับผิดชอบโครงการ รวมท้ังหน่วยงาน

และองค์กรภายนอก

ความกล้าหาญ 
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ความรว่มมอืจากภาคธรุกิจ
WWF ประเทศไทย มีการประสานความรว่มมือกับ

ภาคธุรกิจ โดยมุง่เน้นการส่ือสารสถานการณ์ความท้าทาย
เพื่อให้ผู้ประกอบการเอกชนตระหนักถึงความส�าคัญของ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อันจะน�าไปสู่การปรบัตัวเพือ่ลด
ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติจากด�าเนินธุรกิจ และ
รว่มกันสรา้งสรรค์กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยัง่ยนื

ธนาคารเอชเอสบีซ ี(HSBC)
โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน�าหนองหาร

HSBC Thailand – ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
แบงค์ก้ิงคอรป์อเรชัน่ (เอชเอสบีซ)ี ประเทศไทย รว่ม
สนับสนุนงบประมาณโครงการอนุรกัษ์พื้นท่ีน�าจืด 
รว่มกับฝ่ายงานอนรุกัษ์ทรพัยากรน�าจืดของ WWF 
ประเทศไทย โดยอาสาสมัครจากธนาคารเอชเอสบีซ ี
รว่มกับชุมชน ทีมนักวิจัยท�ากิจกรรมจิตอาสาฟ้ืนฟู
แหล่งน�าจืดธรรมชาติในจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
และอ�าเภอหนองหาร จังหวัดสกลนคร รวมท้ังให้การ
สนับสนนุอาชพีแก่กลุ่มแมบ่้านและเกษตรกรในพืน้ท่ี

บี.กรมิ 
โครงการฟ้ืนฟูประชากรเสือโครง่

ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี B.Grimm Power 
Public Company Limited – บรษัิท บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
จ�ากัด ได้สนับสนนุงบประมาณโครงการฟ้ืนฟปูระชากร 
เสือโครง่ ในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติแมว่งก์ และอทุยาน
แห่งชาติคลองลานอยา่งต่อเนือ่ง โดยมุง่ส่งเสรมิการเพิม่
ศักยภาพการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีผูพ้ทัิกษ์ปา่ และ
จัดกิจกรรมเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชน
และชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีปา่ รวมท้ังปรบัปรุงแหล่งอาหาร
ส�าหรบัสัตว์ป่า เพือ่งานวิจัย และงานอนรุกัษ์เสือโครง่

ผลการด�าเนนิงานท่ีส�าคัญ
ในปี 2563

เนสท์เล่
โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน�า

เข้าสู่ปีท่ี 5 ท่ี Nestlé (Thai) Ltd. - บรษัิท 
เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด สนับสนุนโครงการเยาวชน
พิทักษ์สายน�า เพื่อขับเคล่ือนงานอนรุกัษ์น�า รว่มกับ
เครอืขา่ยชมุชน และเยาวชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 
โดยรว่มกันบรหิารและจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
และจัดต้ังศนูย์การเรยีนรูเ้ยาวชนพิทักษ์สายน�า เพื่อ
ให้เป็นแหล่งเรยีนรูส้�าหรบัโรงเรยีนและชมุชนในพืน้ท่ี

ทร ูคอรป์อเรชัน่
ศนูยเ์ฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า

True Corporation Public Co., Ltd.- บรษัิท ทรู 
คอรป์อเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) สนับสนนุงบประมาณ 
และระบบปฏิบัติการส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติ
งานเฝา้ระวังชา้งปา่ออกนอกพืน้ท่ี ระบบการเตือนภัย
ล่วงหน้า (Smart Early Warning System) ช่วยให้
ผลักดันช้างให้กลับเข้าป่าได้อย่างมีประสิทธภิาพลด
ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างคนและสัตว์ป่า  

เดอะมอลล์ กรุป๊
WWF ประเทศไทยรว่มกับ The Mall Group 

Co., Ltd.- บรษัิท เดอะมอลล์ กรุป๊ จ�ากัด และสถาบนั
นวัตกรรมแห่งชาติ จัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการ
จัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยนืทางส่ิงแวดล้อมและ
ทะเลไทย ชงิถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีพรอ้มเงินรางวัลรวมมูลค่า 1,000,000 บาท 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัวด้านจัดการพลาสติกสู่
ความยัง่ยนืทางส่ิงแวดล้อมและทะเลไทย

15
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โอกาสการด�าเนนิงาน 
ในระยะถัดไป

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจในสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบถึง 
ผลประกอบการทางธุรกิจ การสนับสนนุงานด้านสังคม
และส่ิงแวดล้อมลดลง ทีมงานจ�าเป็นต้องสรา้งสรรค์ 
รูปแบบความรว่มมือท่ีแตกต่างจากแล้วมา โดยเฉพาะ 
การใชป้ระโยชน์จากชอ่งทางออนไลน์เพิม่ขึ้น

ค่านยิมหลักของ 
WWF ประเทศไทย 

ความซือ่สัตย์

ความเคารพ

ความรว่มมอื

ท่ีจะก้าวพ้นจากความเคยชินเดิม กล้าท�าในส่ิงท่ี

แตกต่าง ด้วยวิธีการท่ีแตกต่าง ในการสร้างสรรค์

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ

การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และมี

ประสิทธิภาพ

ในความคิดเห็นและความต้องการของหุ้นส่วน

ภาคธุรกิจอย่างเท่าเทียมกันกับหุ้นส่วนในภาค

ประชาชนและชุมชน

การท�างานกับทุกภาคส่วน จ�าเป็นต้องรับฟังเสียง

ของทุกฝ่าย และแสวงหาแนวทางขับเคล่ือนงาน

ไปพร้อมกันเพ่ือสร้างให้เกิดพลังการเปล่ียนแปลง

ในทิศทางท่ีมุ่งหวัง

ความกล้าหาญ 
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ฝ่ายส่ือสารองค์กรเพ่ืองานอนรุกัษ์

พันธกิจของฝ่ายงานส่ือสารองค์กร ได้แก่การ
ประชาสัมพนัธ ์และสนับสนนุกิจกรรมขององค์การกองทนุ
สัตว์ปา่โลกสากล ผา่นการออกแบบและวางแผนกิจกรรม
การส่ือสาร การจัดการรณรงค์ด้วยแนวคิดท่ีสรา้งสรรค์ 
สอดคล้องกับความเป็นองค์กรวิทยาศาสตรท่ี์ท�างานด้าน
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพือ่

ส่งต่อเรือ่งราวของการอนรุกัษ์ในโครงการต่าง ๆ  อันจะสรา้ง
ใหจิ้ตส�านึกอนรุกัษ์กับกลุม่เปา้หมาย และประชาชนท่ัวไป

ท่ามกลางความผนัผวนของสถานการณ์โรคระบาดที่
เกิดขึ้นท่ัวโลกในป ีพ.ศ. 2563 งานสื่อสารโครงการอนรุกัษ์
ต่าง ๆ ของ WWF ประเทศไทยด�าเนินไปบนความท้าทาย 
และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การสรา้งความรูค้วามเข้าใจ และการตระหนัก
ถึงพิบัติภัยจากโรคระบาดท่ีเชื่อมโยงกับการขาดสมดุลย์
ของธรรมชาติซึ่งเป็นผลจากการกระท�าของมนุษย์

การประชาสัมพันธเ์รือ่งของงานอนรุกัษ์ควบคู่ไปกับ
การเผยแพรง่านวิจัยทางวิทยาศาสตรซ์ึ่งเป็นจุดแข็งของ 
WWF ด�าเนินไปอย่างเข้มข้นในปีน้ี อาทิ การน�าเสนอ 
ผลส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อสภาวะโรค
ระบาด โควิด-19 ท่ี WWF รว่มกับ บรษัิทวิจัย Globe Scan 
การเดินหน้าพบปะส่ือมวลชนเพือ่เผยแพรข่อ้เท็จจรงิ และ

ความเป็นไปไดใ้นการเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์โรค
ติดต่อ และการบรโิภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า 

นอกจากน้ัน ฝ่ายส่ือสารองค์กร ยังท�างานรว่มกับ
องค์กรอนรุกัษ์อ่ืน ๆ ในเพื่อขับเคล่ือนงานประชาสัมพันธ ์
และกิจกรรมภายใต้ประเด็นระดับโลก โดยการสนับสนนุ
ของกรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช อาทิ การ

รว่มจัดงานวันเสือโครง่โลก (Global Tiger Day 2020) 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

ฝ่ายงานส่ือสารองค์กรยังเป็นส่ือกลางในการ
ประชาสัมพนัธโ์ครงการต่าง ๆ ของ WWF ประเทศไทยไป
ยงัส่ือมวลชนท้ังในและต่างประเทศ โดยเป็นผู้ประสานงาน
หลักในเชิงข้อมูล จัดการสัมภาษณ์พิเศษให้กับผู้ส่ือข่าว 
พรอ้มน�าคณะส่ือมวลชนเยี่ยมชมพื้นท่ีท�างานในจังหวัด
ต่าง ๆ  เพือ่ใหภ้าพของการท�างานอนรุกัษ์มคีวามชดัเจนขึ้น

ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและท่ัวโลกก�าลังเดิน
หน้าสู่วิถีชีวิตใหม่ หลังสภาวะโรคระบาด ความท้าทาย
ในการส่ือสารงานอนุรักษ์คู่ขนานไปกับการชี้ชวนให้
สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ อาทิ กลุ่มเยาวชน 
และคนรุน่ใหม ่ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการสรา้งสม
ดลุย์ธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกอยา่งยัง่ยนื
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รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563

REVENUES

REVENUES

Financial Report (FY 2019, July 2019 - June 2020)

EXPENSES

EXPENSES

CLOSING BALANCE

FY 2019 TOTAL (THB)

 4,254,760  137,683 

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

 78,354,659 
 34,236,242 

 (13,443,931)
 99,146,971 

 2,535,536 
 1,107,876 

 (435,042)
 3,208,370 

 29,591,488 
 39,032,829 
 18,353,620 
 16,423,793 

 103,401,730 

 957,573 
 1,263,092 

 593,918 
 531,470 

 3,346,053 

**รายรบัแปลงจากค่าเงนิสกลุดอลลารส์หรฐั เปน็สกลุเงนิบาท อ้างอิงจากค่าเฉล่ียของอัตราแลกเปล่ียนท่ี 1 ดอลลารส์หรฐั ต่อ 30.9025 บาท 

ค่าใชจ่้ายในงานด้านการอนรุกัษ์สัตว์ปา่ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใตโ้ครงการและการจัดกิจกรรมของ 
WWF ประเทศไทย คิดเป็น 79% หรอืเท่ากับ 2,535,536 ดอลลารส์หรฐั ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานขององค์กร 
ค�านวนเป็น 672,833 ดอลลารส์หรฐั หรอืเท่ากับ  21% ของรายจ่ายท้ังหมดขององค์กร

Public Sector (GAA/PSP)
USD 593,918

Individuals & General Donations
(From WWF Foundation)
USD 957,573

WWF Network Revenue
USD 1,263,092

Corporate Donations
USD 531,470

16%

18%

38%

28%

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

Conservation Field 
and Policy Programs
USD 2,535,536

21%

79%



© 1986 Panda symbol WWF – World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund)
® “WWF” is a WWF Registered Trademark. WWF, Rue Mauverney 28, 
1196 Gland, Switzerland – Tel. +41 22 364 9111; Fax. +41 22 364 0332. For contact details  
and further information, visit our international website at panda.org 

Why we are here

panda.org

To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which people live in harmony with nature.
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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


