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WWF ประเทศไทย

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ระบบนิเวศ
และความยัง่ ยืน

ชายหาดอันเลื่องชื่อตลอดจนผืนป่าอันอุดมเขียวชุ่มของประเทศไทย ได้ช่วยค�ำ้ จุน
การด�ำรงชีพของสัตว์หายากนานาชนิดและชุมชนท้องถิ่นหลายพันชุมชนมาอย่างยาวนาน
ประเทศไทยตั้งอยู่ ณ ทางแยกแห่งชีวภูมิศาสตร์ที่มาบรรจบกัน ระหว่างภูมิภาคอินโดจีน
ในทางเหนือและภูมิภาคแบบซุนด้าในทางใต้ จึงท�ำให้มีภูมิอากาศและภูมิประเทศ
ที่หลากหลาย ตั้งแต่ภูเขาสูงไปจนถึงชายฝั่งที่ทอดยาว นับเป็นจุดส�ำคัญที่ท�ำให้
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ถิ่นที่อยู่อาศัยหลายหลากเช่นนี้
หล่อเลี้ยงชีวิตสัตว์มากมายอย่างยิ่ง รวมทั้งสินทรัพย์ทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
ที่ประเมินค่ามิได้
ภัยคุกคามที่มีต่อธรรมชาติและสัตว์ป่าของประเทศไทย ได้แก่ การลักลอบล่า
การตัดไม้ท�ำลายป่าเนื่องมาจากการขยายพื้นที่ทางเกษตรกรรมและการลักลอบ
ตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย การท�ำประมงแบบท�ำลายล้าง การก่อมลพิษ และการพัฒนา
สาธารณูปโภคโครงการใหญ่ๆ ที่ขาดการวางแผนอย่างรอบคอบ
WWF ท�ำงานเพื่อปกป้องระบบนิเวศอันน่าอัศจรรย์และสายพันธุ์สัตว์อันน่าภาคภูมิใจ
ของประเทศไทย เพื่อประโยชน์แก่โลกที่เป็นเหมือนบ้านของเยาวชนคนรุ่นหลังในอนาคต

ประเทศไทย
เป ็นบ้านของ

พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทคี่ รอบคลุม 20% ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด
 อุทยานแห่งชาติทางทะเล 26 แห่ง
 พืน
้ ทีช่ ุม่ น�ำ้ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าระดับนานาชาติ 13 แห่ง
 แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง
 แหล่งสงวนชีวมณฑล 4 แห่ง


ภาพเสือโคร่งจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์, ประเทศไทย
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ประเทศไทย
มีประชากรเสือในปา่
แค่ 200 ตัว

WWF ประเทศไทยท�ำงานเพื่อหยุดการค้างาช้าง
ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดค้างาช้าง
ที่ไร้กฎหมายควบคุมที่ใหญ่ที่สุด ในเดือนมีนาคม
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของ
ประเทศไทย ปฏิญาณที่จะปิดแหล่งค้างาช้าง
ในประเทศทั้งหมด และเป็นโอกาสที่จะยุติการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าในระดับโลก WWF ท�ำงาน
อย่างใกล้ชิดกับองค์กรภาคีและหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะเกิดการปฏิรูปทาง
กฎหมาย นอกจากนี้เรายังท�ำงานกับร่วมกับ
ครูด้านศาสนาพุทธ เพื่อเน้นย�้ำความเกี่ยวข้อง
ระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและหลักคุณค่า
ทางศาสนาที่ชาวไทยหลายคนยึดถือ
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โครงการรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่า
ที่ผิดกฎหมายของ WWF

ฝูงช้างเอเชีย (Elephas Maximus sp.) ที่พบเห็น
ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี, ประเทศไทย

อนุรกั ษ์ซงึ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และความสมดุลของระบบนิเวศ
อนุรกั ษ์สายพันธุอ์ นั น่าภูมใิ จ และปกป อ้ งพืน้ ทีอ่ นั ล�ำ้ ค่าทางนิเวศวิทยา
เขตเทือกเขาตะนาวศรี
ประกอบด้วย
เครือข่ายพืน้ ทีค่ ุ ม้ ครอง
ทีก่ ว้างใหญ่ทสี่ ดุ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเป น็ บ้านของ
สัตว์หลากหลายสายพันธุย์ งิ่
ซึง่ รวมถึงเสือโคร่งอินโดจีน
ประมาณ 200 ตัว
จาก 350 ตัว
ทีค่ าดว่าเหลืออยู ่ในเอเชีย

ข้อมูลเพิ่มเติมที่

ประชากรของสัตว์ป่าอันน่าภาคภูมิใจของไทยก�ำลังถูกคุกคามอย่างหนัก ภัยคุกคามมาจากการบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัย
การลดลงของเหยื่อ และการลักลอบล่าและค้าอย่างผิดกฎหมาย ท�ำให้มีจ�ำนวนลดลงมากในไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา
นอกจากนี้พื้นที่เชื่อมต่อของป่าผืนหลักยังลดลงอย่างมหาศาลทั่วทั้งประเทศจนกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาอีกหลายอย่าง
ดังนั้นหากได้รับการอนุรักษ์และปฏิบัติอย่างถูกวิธี ทั้งสัตว์ป่า ผืนป่า และท้องทะเลจะสร้างคุณประโยชน์อย่างมหาศาล
ให้กับเราทุกคนได้อย่างยั่งยืน
WWF ได้ปกป้องอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่าที่ถูกคุกคาม รวมไปถึงรักษาระบบนิเวศให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยการผสมผสาน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ร่วมกับการเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า การท�ำความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบ
การส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและบทลงโทษ รวมไปถึงการจัดการที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
WWF ท�ำงานเพื่ออนุรักษ์พื้นที่เขตเทือกเขาตะนาวศรีที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรตามแนวชายแดน
ไทย-พม่า ให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ด้วยหลายโครงการอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและผืนป่าอนุรักษ์
ที่เชื่อมต่อกัน
กิจกรรมและโครงการอนุรักษ์ในเขตส�ำคัญนี้ได้แก่ การฝึกอบรมและเพิ่มเติมอุปกรณ์ใหม่ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ร่วมกับ
การฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการลาดตระเวนปกป้องผืนป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ร่วมกับการร่วมมือ
กับภาครัฐในการเพิ่มบทบังคับใช้ทางกฎหมายแก่ผู้กระท�ำผิด และร่วมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับชุมชนและเยาวชน
บริเวณรอบเขตอนุรักษ์ให้เห็นถึงความส�ำคัญของสิ่งที่พวกเขามี

wwfthai.org

facebook.com/wwfthailand

WWFThailand

ปกป อ้ งพืน้ ทีช่ ุม่ น�ำ้
ในประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน�้ำครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 7.5% ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ระบบนิเวศที่ส�ำคัญเหล่านี้เป็นพื้นที่
ที่ค�้ำจุนประชากรในเขตชนบทซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ โดยทรัพยากรน�้ำจืดเหล่านี้เป็นทั้งแหล่งทรัพยากร
น�้ำจืด แหล่งรายได้ รวมถึงเป็นแหล่งอาหารอันล�้ำค่าส�ำหรับชุมชน นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นตัวขัดขวางการรุกล�้ำ
ของน�้ำเค็ม ป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่ง ช่วยป้องกันตะกอน กรองแร่ธาตุ และสารพิษอื่นๆ ไม่ให้เข้ามาถึงเขตพื้นที่ชุมชน
นอกจากนี้พื้นที่ชุ่มน�้ำยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของประชากรสัตว์ป่าหลากหลายทั้งสัตว์น�้ำและสัตว์บกอีกด้วย
พื้นที่ชุ่มน�้ำเป็นแหล่งพักพิง
ของนกอพยพและที่เพาะพันธุ์
วางไข่ของปลาหลายร้อยชนิด
รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ที่อาศัยอยู่ในทะเล เช่น
พะยูน และโลมาน�้ำจืด

ระบบนิเวศที่ส�ำคัญอย่างยิ่งนี้ก�ำลังถูกคุกคามจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และ WWF ได้ท�ำงานโดยร่วมมือ
กับชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับการด�ำรงชีพ
อย่างยั่งยืน ด้วยการผสมผสานงานวิจัย “ไทบ้าน” ที่ช่วยให้ชุมชนในพื้นที่แต่ละพื้นที่สามารถหยิบใช้ทรัพยากรของตนเอง
ได้ด้วยประโยชน์สูงสุดเข้าไปปรับใช้กับโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการจัดการลุ่มน�้ำ ร่วมด้วยกับการให้การศึกษา
และการมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาสภาพการณ์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างความสามารถ
รับมือทางสังคม-นิเวศวิทยา ณ เขตน�้ำจืดเป้าหมาย และการร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

พิทกั ษ์ผนื ปา่
ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ประเทศไทยได้สูญเสียผืนป่าธรรมชาติไปแล้วประมาณ 3.6 ล้านไร่ สิ่งที่เป็นภัยคุกคามพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่
ของประเทศในขณะนี้ได้แก่ การตัดไม้ท�ำลายป่า และการท�ำให้ป่าเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากการขยายพื้นที่ในการเกษตรกรรม
การลักลอบตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย และปัญหาที่เกี่ยวกับการถือครองที่ดิน
ผู้คนหลายล้านคนและชุมชนในประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาป่าไม้เพื่อการด�ำรงชีพ รวมถึงระบบนิเวศบริการทางธรรมชาติ
ที่ป่ามอบให้ เช่น น�้ำจืดที่สะอาด การป้องกันพื้นที่ถูกการกัดเซาะ พังทลายของหน้าดิน และการป้องกันภัยธรรมชาติอย่าง
น�้ำท่วม ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าได้ท�ำลายคุณประโยชน์และระบบนิเวศบริการทางธรรมชาติเหล่านี้ที่ผืนป่ามอบให้กับ
มนุษย์ และเป็นการส่งผลกระทบถึงสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์มากมาย เช่น เสือ ช้าง สมเสร็จ เสือลายเมฆ และ นกเงือก อีกด้วย
การสูญเสียพื้นที่ป่า
มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
เพราะโลกได้สูญเสียพื้นที่กักเก็บ
คาร์บอนไปอย่างถาวร

WWF ได้ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวกับป่าไม้เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากผืนป่าผ่านโครงการ TREEMAPS ซึ่งเป็นโครงการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนของผืนป่าในประเทศไทย โครงการนี้เป็นการด�ำเนินงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภาครัฐ ชุมชน และสถาบันศึกษา เพื่อสร้างแผนที่คาร์บอนป่าไม้ของประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งจะช่วย
ในการตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยในอนาคต และโครงการนี้จะสนับสนุนการจัดท�ำโครงการน�ำร่องกลไก REDD+1
ในระดับอ�ำเภอและการพัฒนาศักยภาพทางด้านบุคลากร รวมถึงการแบ่งปันความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับคนไทย
เพื่อช่วยให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากกลไก REDD+ อย่างสูงสุด

คุ ม้ ครองทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งของประเทศไทยที่ทอดยาวเกือบ 3,000 กิโลเมตรนั้นแตกต่างด้วยระบบนิเวศอันโดดเด่น ตั้งแต่ชายหาดแสนสวย
และปะการังสดใสที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูอย่างรวดเร็วไปจนถึงป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มาก
แนวหญ้าทะเลได้ท�ำหน้าที่เป็นแนวป้องกันและแหล่งดูดซับคาร์บอนอันวิเศษยิ่ง ระบบนิเวศทางทะเลเหล่านี้เป็น
แหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และมีบทบาทอย่างมากต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศไทย
แต่โชคร้ายที่ทรัพยากรดังกล่าวขาดการจัดการที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันความต้องการทรัพยากรและปัจจัยที่จะน�ำ
ไปสู่การเสื่อมโทรมของทรัพยากรเหล่านี้ เช่น สภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกกลับเพิ่มสูงมากขึ้นในแต่ละวัน
WWF ท�ำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทางทะเล เพื่อสนับสนุนการจัดการการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลของ
ประเทศไทยด้วยโครงการ SAMPAN (โครงการที่ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองอันดามัน)
โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการจัดการทรัพยากรและการท่องเที่ยว ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหาร
และปกป้องอุทยานแห่งชาติ ลดผลกระทบการท่องเที่ยว และพัฒนามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดที่สามารถ
น�ำไปปรับใช้ร่วมกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเอกชนได้
1 จากเอกสารการประเมินทรัพยากรป่าไม้ของโลก 2012 ขององค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
2 REDD+ (การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำ�ลายป่าและการทำ�ให้ป่าเสื่อมโทรม) มีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งการทำ�ลายป่าและการทำ�ให้ป่าเสื่อมโทรม

โดยรวมบทบาทของการอนุรักษ์ การจัดการป่าอย่างยั่งยืน และการพัฒนาการกักเก็บคาร์บอนในผืนป่า
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ชาวประมงดึงอวนตาข่ายที่อ่าวพังงา, ประเทศไทย

พัฒนาสูอ่ นาคตทีย่ งั่ ยืนส�ำหรับประเทศไทย
เปลีย่ นผ่านสูอ่ าหารทะเลทีย่ งั่ ยืน
หนึ่งในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปลา อาหารทะเล และประมงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศไทยใช้ประโยชน์
อย่างมากจากทรัพยากรทางทะเล เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งในประเทศและการส่งออก ท�ำให้ประเทศไทย
มีแนวโน้มที่จะได้รับบทบาทเพิ่มมากขึ้นทุกวันในอุตสาหกรรมนี้
WWF ร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรมอาหารทะเล และประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายหลักๆ
เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารทะเลที่ยั่งยืน โดยเฉพาะทูน่าและกุ้ง เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกหลักระดับโลก
ในอุตสาหกรรมดังกล่าว นอกจากนั้น WWF ยังท�ำงานเพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการเลือกบริโภค
ของทุกคนที่จะส่งผลกระทบต่อโลกอีกด้วย

สร้างเมืองสีเขียว
WWF ร่วมมือและ
ประสานกับหลายเมือง
ทัว่ ประเทศเพือ่ เข้าร่วม
โครงการปลุกเมือง
ให้โลกเปลีย่ น

แม้ว่าเมืองใหญ่เองจะเป็นแหล่งบริโภคพลังงานและทรัพยากรมหาศาล แต่เมืองใหญ่ก็ยังเป็นที่อยู่ของมวลชนจ�ำนวนมาก
ที่ตระหนักถึงความส�ำคัญและยินดีที่จะช่วยเหลือโลกและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี WWF ท�ำงานเพื่อค้นหาความร่วมมือ
กับภาครัฐและมวลชนผู้เป็นเจ้าของเมืองเหล่านี้ในการท�ำกิจกรรมเพื่อกิจกรรมอนุรักษ์ที่ทุกคนสามารถท�ำได้แม้จะ
อาศัยอยู่กลางใจเมืองก็ตาม
ตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมาและทุกๆ ปี WWF ได้เริ่มและพัฒนาโครงการปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน (Earth Hour City
Challenge) กับเมืองใหญ่ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างเมืองที่ดีกว่า สะอาดกว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโลกมากกว่า
โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการที่แต่ละเมืองสามารถแสดงออกถึงแผนการพัฒนาที่เป็นตัวของตัวเองได้เป็นอย่างดี
WWF ร่วมมือและประสานกับเมืองต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อโลก โครงการนี้
มีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนในเมืองได้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานของตนเองจนน�ำไปสู่พฤติกรรม
การลดใช้พลังงานและหันมาใช้พลังงานทางเลือกได้ในที่สุด โดยโครงการนี้จะสิ้นสุดที่กิจกรรม ปิดไฟ ให้โลกพัก
(Earth Hour) ในสิ้นเดือนมีนาคมของทุกๆ ปี

• ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และความยัง่ ยืน – WWF ประเทศไทย
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