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Press Release 
 

WWF ตั้งเปา ประชากรเสือเพิ่มข้ึน 2 เทา ในป พ.ศ. 2565  
จากการศึกษาวิจัยของนักอนุรักษเสือโครงจากทั่วโลก พบวา ปจจุบันมีประชากรเสือโครงที่อาศัยอยูในปา
ธรรมชาต ิเหลือเพียง 3,200 ตวั จึงนาเปนหวงวา หากไมมีการดําเนินการอนุรักษอยางตอเน่ืองและจริงจัง ไมแน
วาเสือโครง 6 สายพันธุทีเ่หลืออยูคงสญูพันธุไปเชนเดียวกับ เสือโครงอีก 3 ชนิด (เสือโครงชวา เสือโครงแค
สเปยน และเสือโครงบาหล)ี  

เสือโครงจัดเปนสัตวตระกูลแมวที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก เปนผูลาที่อยูบนสุดของหวงโซอาหาร เปนสัตวที่เก่ียว
โยงกับคตคิวามเชื่อของผูคนหลายๆ ประเทศ ทั้งสายพันธุที่มีความสงางาม พบวามีเสือโครงกระจายตั้งแต 
เอเซียใต เอเซียตะวันออกเฉียงใต เอเซียตะวันออก ไปจึงแถบไซบเีรีย ในประเทศ บังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา 
จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว พมา มาเลเซีย เนปาล เกาหลีเหนือ รัซเซีย เวียดนาม และประเทศไทย ปจจุบันมี
เสือโครงหลงเหลืออยูเพียง 6 สายพันธุ ไดแก เสือโครงอินโดจีน เสือโครงเบงกอล เสือโครงไซบีเรีย เสือโครงสุ
มาตรา เสือโครงจีนใต และเสือโครงมาเลเซีย  
 

ประชากรเสือโครงในปจจุบนั คิดเปนเพียงแครอยละ 7 เม่ือเทียบกับประชากรทีพ่บในอดีต และพ้ืนทีป่าซ่ึงเปน
ถิ่นที่อยูอาศัยของเสือโครงเหลือเพียงรอยละ 40 เม่ือเทียบกับพ้ืนที่ปาเม่ือ 10 ป ทีผ่านมา ประชากรของเสือโครง
นอยลงจากเดิมถึงรอยละ 95 ตั้งแตตนศตวรรษ 20 จากประชากรกวา 100,000 ตัว ปจจุบันเหลือเสือโครงในปา
ธรรมชาตเิพียงแค 3,200 ตัวเทาน้ัน และสําหรับประเทศไทย แมวาจะจัดไดวามีประชากรเสือโครงอินโดจีนมาก
ที่สุดในภูมิภาคเอเซีย แตก็เหลืออยูเพียง 300 ตัว เทาน้ัน  
 
ปญหาสําคัญที่ทําใหประชากรเสือโครงทกุสายพันธุลดลงอยางรวดเรว็ เกิดขึ้นจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 1) 
การลาเสือ ซ่ึงประกอบไปดวย การคาขายชิ้นสวนอวัยวะตางๆของเสือ และปญหาการลาเสือที่เกิดจากความ
ขัดแยงระหวางคนและเสือซ่ึงเกิดขึ้นในบางประเทศ 2) ปาที่เปนบานของเสือโครงถูกบุกรุก ทาํลาย และทาํให
กลายเปนพ้ืนปาขนาดเล็กเกินไปกวาที่รองรับประชากรเสือโครงใหอยูในสถานภาพที่ไมเสี่ยงตอการสูญพันธุ  
 

จากสถานการณปญหาดังกลาว WWF .จึงใหความสําคญักับการอนุรักษสัตวปาใกลสูญพันธุชนิดน้ีเปนอยางมาก 
โดยมีการดําเนินโครงการอนุรักษเสือโครงมาอยางตอเน่ือง  



 

“เรามีเปาหมายวา อยากจะเพิ่มประชากรเสือโครงใหได 2 เทาจากประชากรที่มีอยูในปจจุบัน หรือคิดงายๆ ก็คือ 
เสือโครงไมนอยกวา 6,000 ตัว ภายในป พ.ศ. 2565  และ WWF เอง ก็มีพ้ืนที่เปาหมายในการอนุรักษเสือโครง
ทุกสายพันธุ กระจายอยู 4 แหงทั่วโลก ซ่ึงก็เปนการยืนยันวา เราเองก็ใหความสําคัญในเรื่องนี้มาก นายตรีรัช 
ภูคชสารศลี ผูอํานวยการฝายงานอนุรักษ WWF ประเทศไทย กลาว  
 
พ้ืนที่สําคัญในการอนุรักษเสือโครงของ WWF  
Amur-Heilong ในประเทศรัสเซีย : เสือโครงไซบีเรียน จัดเปนเสือโครงที่เสี่ยงตอการสูญพันธุอยางยิ่ง จากใน
อดีตที่ประชากรเสือโครงเหลือเพียง 40 ตัว แตความรวมมือในการอนุรักษ ทําใหในปจจุบันจํานวนเสือโครงไซบี
เรียน เพ่ิมเปน 400 ตัว ปจจุบัน WWF ดําเนินโครงการอนรัุกษเสือโครงชนิดน้ี โดยเนนไปที่การอนุรักษพ้ืนที่ปา 
ซ่ึงเปนบานของมัน โดยทํางานรวมกับ ชมุชน ภาครัฐ และองคกรตางๆ นอกจากนี้ WWF เนนหนักเร่ืองการปลูก
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษเสือ ผานการอบรมใหความรูแก นักเรียน และคร ู นอกจากนี้ WWF ยังรวมกับ
องคกรพันธมิตรในรัสเซีย จัดตั้งพ้ืนทีอ่นุรักษขึ้นอีกหลายแหลง เพ่ือใหพ้ืนที่ดังกลาวไดรับการคุมครอง และ
กลายเปนบานที่ปลอดภัยของเสือโครง รวมไปถึงการจัดทําพ้ืนที่เชื่อมตอระหวางพ้ืนปา 2 แหง และตอตาน
การคาสัตวปาดวย  

บอรเนียว สุมาตรา: เสือโครงสุมาตรา เปนเสืออีกชนิดหน่ึงที่มีจํานวนนอยมาก WWF ไดเขาไปทํางานอนุรักษ
เสือชนิดน้ี บนเกาะสุมาตรา เปนเวลาหลายป งานที่จัดไดวาเปนความสําเร็จในการอนุรักษเสอืโครงสายพันธุน้ีก็
คือ WWF ไดรวมกับกลุมองคกรพันธมิตรตางๆ ในการชักจูงใหรัฐบาลอินโดนีเซีย ประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ เทสโส 
นิโล ปาฝนเขตรอนบนเกาะสุมาตรา ใหไดรับการคุมครองตามกฏหมายในฐานะพื้นที่อนุรักษ ซ่ึงพ้ืนที่ดังกลาว
เปนปาเขตรอนที่ราบต่ําที่สาํคัญมากและยังเปนบานของเสือโครงสุมาตรา ซ่ึงในอดีตพ้ืนที่ดังกลาวถูกบุกรุก
ทําลายอยางมาก เพ่ือใหพ้ืนที่สําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ นอกจากนี้ในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ Bukit Barisan 
Selatan ซ่ึงอยูทางตอนใตของเกาะ WWF ประสานความรวมมือกับชุมชนในการออกลาดตระเวน เพ่ือปองกัน
การลาเสือ รวมไปถึง การทํางานรวมกบั American Red Cross ไดฟนฟูชีวิตความเปนอยูของชุมชน ภายหลัง
ประสบภัยคลืน่ยักษซึนามิ ดวยหวังวา ถาชุมชนไดรับความชวยเหลอื และคุณภาพชีวติดีขึ้น ก็จะลดปญหาการ
บุกรุกทําลายปาได 

เทือกเขาหิมาลัยฝงตะวันออก: เสือโครงเบงกอล WWF ทํางานอนุรักษเสือโครงเบงกอลอยางเขมขน รวมกับ 
หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ในการตอตานการลาเสือ และการคาสัตวปาที่ผดิกฎหมาย จัดทําพ้ืนที่เชือ่มตอ
ระหวางพ้ืนปา เพ่ือใหพ้ืนปาทั้งสองแหงมีความตอเน่ืองและกลายเปนพ้ืนปาขนาดใหญ เพ่ือรองรับประชากรเสือ
โครงที่อยูในพ้ืนที่อนุรักษตางๆ รวมไปถึงการฟนฟูพ้ืนที่ปาที่ถูกทําลายและรวมแกปญหาความขัดแยงระหวาง
คนกับเสือ  ความสําเร็จของ WWF ในการอนุรักษเสือโครงสายพันธุน้ีก็คือ การทําพ้ืนที่เชื่อมตอระหวางพ้ืนปา



 

(corridors) ในบริเวณ Terai Arc ซ่ึงอยูบริเวณแนวชายแดนของประเทศเนปาล และอินเดีย รวมไปถงึการ
สงเสริมคุณภาพชีวติของชมุชนในดานตางๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการดํารงชีวิต รวมไปถึงลดการบุกรุกทําลายปา
ดวย ปจจุบัน เริ่มมีเสือโครง และชางเขามาอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ Corridor แลว  

ปาในภูมิภาคลุมนํ้าโขง ลาว กัมพูชา เวียดนาม และประเทศไทย: .ในป พ.ศ. 2548  WWF รวมมือกับ
หนวยงานที่เก่ียวของในการจัดตั้ง พ้ืนทีอ่นุรักษขี้นทางภาคตะวันออกของกัมพูชา มีพ้ืนที่กวา 6,250,000 ไร ซ่ึง
ครอบคลุมพ้ืนที่ปาหลายประเภท ซ่ึงกลาวไดวาการเพิ่มพ้ืนที่อนุรักษในครั้งน้ี ก็เทากับเปนการอนุรักษเสอืโครง
อินโดจีนดวยเชนกัน ยิ่งไปกวาน้ันยังเปนการเพ่ิมรายไดดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหกับชมุชนดวย จากการ
ศึกษาวิจัยในพื้นที่ดังกลาวพบวา เสือโครงเริ่มกลับเขามาอาศัยหากินในพื้นที่อนุรักษน้ี นอกจากนี้ WWF รวมกับ
หนวยงานรัฐ ในการหาแนวทางการจัดการพ้ืนที่ปาอยางยั่งยืน ซ่ึงมุงเนนไปที่การบังคับใชกฎหมาย เพ่ือลด
ปญหาการลาสัตวปา และการคาซากสัตวปา และการใชเก็บหาของปาที่ผิดกฎหมาย  

การอนุรักษเสือโครงในประเทศไทย  

เอเซียตะวันออกเฉียงใตไดรับการกลาวถงึในระดับโลกวา เปนจุดสําคัญที่มีการคาสัตวปาที่ผดิกฎหมาย ทั้งน้ี
เน่ืองจากภูมิภาคน้ี มีทรัพยากรชีวภาพที่อุดสมบูรณ มีระบบการขนสงระหวางประเทศท่ีเชื่อมตอถึงกันไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงสะดวกตอการขนถายซากสตัวปาที่ผิดกฏหมายดวย ดังน้ันเพ่ือลดปญหาการคาสัตว
ปาที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต จึงไดมีการคดิริเริ่ม จัดตั้งเครือขายการปองกันและ
ปราบปรามการคาสัตวปาและพืชปาที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-WEN: ASEAN Wildlife 
Enforcement Network) เพ่ือใหเกิดเครือขายความรวมมือในการปองกันการลักลอบคาสัตวปาในภูมิภาคอาเซียน  

จากแนวคิดของ ASEAN-WEN สู THAILAND-WEN WWF ประเทศไทย ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผลกัดันใหเกิดเครือขายของคนทํางานที่
เก่ียวของกับการคาสัตวปาและพืชปาที่ผิดกฎหมาย หรือที่รูจักกันในชื่อของ THAILAND-WEN ขึ้นในป 2552 
โดยรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายคุมครองสัตวปาและพชืปา เพ่ือรับทราบถึงปญหา
ดังกลาว รวมถึงหาแนวทางในการประสานความรวมมือในการดําเนินงาน และแกไขปญหาการคาสัตวปาและพืช
ปาที่ผิดกฎหมายรวมกัน โดยจัดตั้งเปนเครือขายคาย THAILAND-WEN ใหครอบคลุมทัว่ประเทศ ซ่ึงการ
ดําเนินงานในครั้งน้ีก็เปนอีกชวงทางหนึง่ในการอนุรักษเสือโครง ไมใหถูกลา 

 

 



 

งานวิจัยเสือ สู การอนุรักษ ที่กุยบุรี  

WWF ประเทศไทย และอุทยานแหงชาติกุยบุรี ไดดําเนินโครงการวิจัยเพ่ือการอนุรักษเสือโครงในพื้นที่ปา
อุทยานแหงชาติกุยบุรี ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จากการสํารวจพบวาอุทยานแหงชาติกุยบุรีมีประชากรเสอืโครง
ประมาณ 10 ตัว และสาเหตุหลักของการลดลงของประชากรเสือโครง คือ สัตวที่เปนเหยื่อของเสือโครงมีนอย 
และสาเหตุจากการลา จากความจริงที่ปรากฎ ทําให WWF ประเทศไทย เรงดําเนินการอนุรักษเสือโครงในพื้นที่
แหงน้ี ผานการดําเนินงานหลายๆ ดาน อาทิ สนับสนุนการออกลาดตะเวนตรวจปารวมกันระหวางเจาหนาที่รัฐ
กับชาวบาน สนับสนุนใหเกิดการปลกูสรางจิตสํานึกในการอนุรักษเสือโครง โดยเริ่มตนพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น   
“การฟนฟูระบบนิเวศเพ่ือเสอืโครง” เพ่ือนําเรื่องของเสือโครงเขาสูกระบวนการเรยีนรูของโรงเรยีน และเริ่มบม
เพาะเมล็ดพันธุแหงการอนุรักษใหกับเด็กและเยาวชน ขอมูลลาสุดพบวาประชากรเสือโครงนาจะเพ่ิมขึ้น เพราะ
นักวิจัยสามารถถายภาพ เสอืโครงแมลูกที่อาศัยอยูในปาแหลงน้ี  
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