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นับต้ังแตป พ.ศ. 2504
WWF ทำงานอนุรักษ

กวา 12,000 โครงการ
เพ�อ่คงรักษาและสรางสมดุล

การอยูรวมกันระหวางมนุษยและธรรมชาติ
อยางย่ังยืน จนวันน้ี WWF เติบโต
เปนองคกรอนุรักษท่ีมีเคร�อขาย

มากท่ีสุดในโลก



พลังของกลุมนักอนุรักษธรรมชาติที ่ตระหนัก และมองเห็นคุณคา

ความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรของโลกใบนี้ กอกำเนิดเปน

องคกร World Wide Fund for Nature หรือ WWF เมื ่อวันที ่ 

29 เมษายน พ.ศ. 2504 ดวยความพยายามและความมุงมั่นทำงาน

อยางตอเนื ่อง รวมกับภาคีเครือขายมากมาย ทำให WWF หรือ

องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล เติบโตกลายเปนองคกรอนุรักษสิ่ง

แวดลอมระหวางประเทศที่มีเครือขายมากที่สุดในโลก

เปนเวลากวา 50 ปแลวที่สัญลักษณหมีแพนดาสีขาวดำนี้เปนที่รูจักใน

หลายประเทศ ในฐานะองคกรดานวิทยาศาสตรท่ีทำงานรวมกับคณะนัก

วิจัยและนักสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนจากผูคนมากกวา 

5 ลานคน ทำใหการดำเนินการในโครงการดานการอนุรักษตาง ๆ 

เกิดขึ้นไดจริง และไดรับการสนับสนุนตอเนื่องมาจากผูคนอีกนับพัน

ลานคนทั่วโลก

พันธกิจของเรา 

  อนุรักษไวซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

  บรรเทาผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยที่สงผล

  ตอทรัพยากรธรรมชาติและส��งแวดลอม

  รณรงคการลดมลพ�ษและการบร�โภคท่ีส��นเปล�อง



โครงการฟนฟูประชากรเสือโครงในอุทยานแหงชาติ
แมวงกและอุทยานแหงชาติคลองลาน

โครงการอนุรักษสัตวปากุยบุรี

โครงการตอตานการคาสัตวปาผิดกฎหมาย

ศูนยการเรียนรูเยาวชนพิทักษสายน้ำ

Eco-Schools Programme

โครงการสรางเสริมสังคมคารบอน
ต่ำสูการบริโภคและการผลิตทียั่งยืน

โครงการเมืองนาอยูสูโลกยั่งยืน
(One Planet City Challenge)

โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชน
เพื่อการอนุรักษ

โครงการรวมจัดการทรัพยากรประมง
ระหวางประเทศไทย และสปป.ลาวเพื่อ
ปรับปรุงเพิ่มปริมาณปลาและพัฒนา
ความเปนอยูของชุมชนในแมน้ำโขง
ตอนกลาง

โครงการฟนฟูระบบนิเวศพื้นที่
ชุมน้ำหนองหารและพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน 
จังหวัดสกลนคร

โครงการตลาดยั่งยืน

โครงการอาหารทะเลสูความยั่งยืน

โครงการการทำประมงอยางยั่งยืน

โครงการสวนยางยั่งยืนสำหรับ
เกษตรกรรายยอย

โครงการการเงินยั่งยืน

01

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

02

03

....6

....17 ....25

....32

....35

....27

....29

....19

....22

....10

....14

WILDLIFE & CONSERVATION

SUSTAINABLE LIVING

URBAN DEVELOPMENT

....37

....39

....41

....45



ในปที ่ผานมา WWF ประเทศไทยไดขยายพื้นที่ทำงานไปยังกลุมปา ดงพญาเย็นเขาใหญ ซึ่งเปน

พื ้นที ่มรดกโลกและเปนความหวังของประเทศไทย นอกจากนี ้ WWF ประเทศไทยไดเพิ ่มพื ้นที ่

การทำงานในกลุ มปาตะวันตกโดยทำงานรวมกับอุทยานแหงชาติแกงกระจาน และเขตรักษา

พันธุสัตวปาอุมผาง ในดานการปองกันพื้นที่และติดตามประชากรสัตวปา และ WWF ประเทศไทย

ยังไดใหการสนับสนุนชุดปลอกคอชางแกกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชเพื่อใชติดปลอก

คอชาง และเชื่อมตอกับสัญญาณดาวเทียม ในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน  การติด

ปลอกคอชางครั้งนี้ถือเปนการติดปลอกคอที่ใชระบบสัญญาณดาวเทียมเปนครั้งแรกของประเทศไทย 

นอกจากนี ้ WWF ประเทศไทยยังคงมุ งมั ่นในการทำงานเพื ่อยุติการคาสัตวปาผิดกฎหมายโดย

รณรงคใหความรู แกสาธารณชน การทำงานประสานดานนโยบาย และการทำงานวิจัยที่เกี่ยว

ของ ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจืด WWF ประเทศไทย ลงพื้นที่อยางตอเนื่องในการ

พัฒนาแหลงน้ำจืดบริเวณลุมแมน้ำสงครามตอนลางซึ่งเชื่อมโยงกับแมน้ำโขง จนกระทั่งพื้นที่แหงนี้

ไดรับการนำเสนอใหเปนแหลงน้ำจืดที่สำคัญระหวางประเทศลำดับที่ 15 ตามอนุสัญญาแรมซาร

WWF ประเทศไทย ขอแสดงความขอบคุณไปยังกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืชที่ไดให

โอกาสเรารวมเปนสวนหนึ่งของการทำงานในพื้นที่อนุรักษ ขอบคุณเจาหนาที่ในพื้นที่อนุรักษตาง ๆ 

ชุมชน สาธารณชน และสื่อมวลชนที่มีสวนรวมในการรณรงคและใหความรูเรื ่องความสำคัญของ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ทายสุดนี ้ WWF ประเทศไทยขอขอบคุณเจาหนาที ่ขององคกรทุกทานที ่ไดเสียสละ และตั ้งใจ

ทำงานตลอดมา และที ่สำคัญอยางยิ ่งขอขอบคุณผู ใหการสนับสนุนงานขององคกรทุกทานที ่ทำ

ใหงานอนุรักษกาวหนาไปไดดวยดี

เยาวลักษณ เธียรเชาว

    ผูอำนวยการ

“
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คนพบเสือโครง
โตเต็มวัย 9 ตัวในพื้นที่

แมวงก-คลองลาน

: โครงการฟ นฟูประชากรเสือโครง
  ในอุทยานแหงชาติแมวงกและ
  อุทยานแหงชาติคลองลาน

ประชากรเส�อ
กำลังเพ�ม่ข�น้ 

01
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พบสัตวป าใกลส ูญพันธุ 
ในพ� ้นที ่  อาทิ

สมเสร็จ ช าง หมาใน
หมีหมา กระทิง เก งหมอจัดฝกอบรมการลาดตระเวน

เช ิงค ุณภาพใหก ับเจ าหนาที ่
ผู พ�ท ักษป า 90 นาย

ความหนาแนนของ
จำนวนประชากรเส�อโครง

เพ� ่มข � ้นจากป 2559
เปนจำนวนเส�อโครงโตเต็มว ัย

0.38 ตัวตอพ� ้นที ่
100 ตารางกิโลเมตร

พบเส�อโครงตัวเต ็มว ัย
จำนวน 9 ตัว 

MKM2

MKM8

MKM12

MKF1

MKF4

MKF5

MKF8

MKF9
MKM13



การติดตามประชากรเสือโครงในอุทยานแหงชาติแมวงกและอุทยานคลองลาน ดำเนินการตอเนื ่องตั ้งแตป พ.ศ. 2555 

จนถึงปจจุบัน โดยการศึกษาวิจัยลาสุดพบเสือโครงตัวเต็มวัยจำนวน 9 ตัว ประกอบดวยเพศเมียจำนวน 5 ตัว และเพศ

ผู จำนวน 4 ตัว นอกจากนั ้นยังพบสัตวปาใกลสูญพันธุ ในพื ้นที ่แหงนี ้อีกหลายชนิด อาทิ สมเสร็จ ชาง หมาใน หมีหมา 

กระทิง เกงหมอ

การอนุรักษเสือโครงและสัตวปาที ่มีประสิทธิภาพในระยะยาว ตองประกอบไปดวยการทำงานปองกันและปราบปรามและ

การสรางการมีสวนรวมของประชาชน WWF ประเทศไทย จึงจัดการฝกอบรมการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเทคนิคในการลาดตระเวน ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใตความปลอดภัยใหกับเจาหนาที่ผูพิทักษปา 

และจัดฝกอบรม 2 หลักสูตร ไดแก การใชอุปกรณแผนที ่ เข็มทิศ และ GPS การใชแบบฟอรมการลาดตระเวน และ

หลักสูตรการขาว โดยมีเจาหนาที ่เขารวมฝกอบรมทั ้งสิ ้น 90 นาย และมีการจัดตั ้งศูนยกลางลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

ขึ ้นที ่สำนักงานบริหารพื ้นที ่อนุรักษที ่ 12 ในจังหวัดนครสวรรค ภายใตความรวมมือ WWF, WCS และกรมอุทยานแหง

ชาติสัตวปาและพันธุ พืช เพื ่อเปนศูนยกลางขอมูลในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และสรางการทำงานอยางมีสวนรวม

ระหวางพื ้นที ่อนุร ักษใกลเคียง

สำหรับงานดานเผยแพรประชาสัมพันธการอนุรักษเสือโครงและสัตวปา ทางทีมงานทำงานอยางเขมขนเพื ่อสรางความรู 

ความเขาใจและทัศนคติที ่ดีตอเสือโครงใหกับนักเรียนและชาวบานที ่อยู อาศัยใกลกับอุทยานแหงชาติแมวงกและอุทยาน

แหงชาติคลองลาน โดยมีนักเรียนเขารวมประมาณ 1,000 คน จาก 10 โรงเรียน และชาวบานจำนวน 3,600 คน จาก 

9 หมู บาน นอกจากนี ้ ยังจัดกิจกรรมโครงการฟ นฟูเสือโครงและสัตวปาขึ ้นในโรงเรียนนำรอง 4 แหง โดยมีกิจกรรม 

อาทิ การสรางโปงเทียม เพื ่อเพิ ่มแหลงแรธาตุใหกับสัตวปาจำพวกสัตวกีบ ที ่เปนอาหารของเสือโครง เชน กวาง เกง 

กระทิง และกิจกรรม นักสืบสายน้ำ เพื่อติดตามดูคุณภาพของแหลงน้ำในชุมชน กิจกรรมเหลานี้ชวยใหนักเรียนไดเรียนรู 

และรูจักธรรมชาติในพื้นที่จริง รวมถึงเขาใจความสำคัญของเสือโครงและสัตวปาในระบบนิเวศ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจ

ในการมีเสือโครงอยู ในพื ้นที ่ปาใกลบาน และสุดทายคือการสรางทัศนคติในการอนุรักษสัตวใกลสูญพันธุ เหลานี ้ใหคงอยู 

ค ู ป าแมวงกคลองลานตลอดไป

8



*เส �อโครงท ี ่พบในการติดตั ้งกลองดักถายภาพ 
 อช.แมวงกและอช.คลองลาน พ.ศ.2561

เส�อโครงท ี ่อาศัยอยู  เด ิม

MKM2

MKM8

MKM12

MKF1

MKF4

MKF5

MKF8

MKF9
MKM13

เส �อโครงท ี ่ถ ูกพบใหม
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:  โครงการอนุร ักษส ัตว ป าก ุยบุร ี

ภาคี
รวมปกปอง

พ�น้ท่ีปา
แกงกระจาน

02
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการอนุร ักษส ัตว ป ากุยบุร ี 

เนนการทำงานโดยใชขอมูลทางวิชาการเปนแนวทางการวางแผน 

จัดการ และแกไขปญหางานอนุร ักษสัตวปาใหมีประสิทธิภาพ

เพ ิ ่มข ึ ้น  รวมท ั ้ งขยายการทำงานอย างม ีส วนร วมในกล ุ ม

ปาแกงกระจานมากขึ ้น ทั ้งการติดตามประชากรเสือโครงใน

อุทยานแหงชาติแกงกระจานดวยกลองดักถายภาพอัตโนมัต ิ 

โดยวางแผนติดตั ้งท ั ้งหมด 30 จุด ติดตั ้งสำเร ็จแลว 16 จุด 

พบสัตวเลี ้ยงลูกดวยนมทั้ง 32 ชนิด เชน ลิ ่น (CR), เสือโครง 

สมเสร็จ ชางปา และหมาใน (EN), เสือดาว หมีควาย กระทิง 

กวาง ฯลฯ (VU), หมาจิ้งจอก เกง แมวดาว  (LC), เสือไฟ (NT), 

เกงหมอ กระจง (DD) 

(บัญชี IUCN Red List 2560.1) 

สถานะการอนุรักษ ตามบัญชีแดงของ IUCN (IUCN Red List)

EN (Endangered) ใกลสูญพันธุ

VU (Vulnerable)  มีแนวโนมใกลสูญพันธุ

NT (Near Threatened) ถูกคุกคาม

LC (Least Concern) กลุมที่เปนกังวลนอย

DD (Data Defif icient) ขอมูลไมเพ�ยงพอ

CR (Critically endangered species) 
สถานะว�กฤตเส�่ยงตอการสูญพันธุ

Data Defif icient

Least Concern

Near Threatened

Vulnerable

Endangered

Critically endangered species

ติดตั้งกลองดักถายภาพอัตโนมัติสำเร็จ 16 จ�ด
พบสัตวเล�้ยงลูกดวยนมทั้งหมด 32 สายพันธุ
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นอกจากนี ้ ยังมีการฝกทบทวนเสริมสรางประสิทธิภาพ

และเทคนิคงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) 

โดยความรวมมือกับอุทยานฯ ในกลุมปา จัดฝกอบรมใน

ดานนิติวิทยาศาสตร และการบันทึกคดีใหกับเจาหนาที ่

พ ิท ักษป า 50 คน ประกอบดวยอุทยานแหงชาติแกง

กระจาน, อุทยานแหงชาติกุยบุรี, อุทยานแหงชาติเฉลิม

พระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ำภาชี 

และเชื ่อมความรวมมือกันในระดับองคกรระหวาง WWF 

ประเทศไทย, สมาคมอนุรักษสัตวปา (WCS) และ สหภาพ

ระหวางประเทศเพื ่อการอนุรักษธรรมชาติ (IUCN) 

ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2561 ที่ผานมา มีการจัดการลาดตระเวน

ไปทั้งหมด 992 ครั้ง คิดเปน 1,157 วัน, 165 คืน รวม

ระยะทางทั้งสิ้น 13,841.55 กม. เปนระยะทางลาดตระเวน

โดยเทา 6,747.17 กม. ครอบคลุมพ้ืนท่ีอุทยานฯ รอยละ 71.73

 
หร �อ

เท าก ับระยะทางจากเมืองดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมร�กา
ไปยัง เม ืองซิดนีย   ประเทศออสเตรเล�ย

เท ียบเทากับเด ินทางจาก
เหนือสุดไปใตส ุดของประเทศไทย 7 ครั้ง โดยประมาณ 

ระยะทางที่ลาดตระเวนในป พ.ศ. 2561 

รวมทั้งส��น 13,841.55 กม. 

DAL LAS SYDNEY

จัดลาดตระเวน
ทั ้งหมด 992 ครั ้ง

จัดฝกอบรมใหเจ าหนาที ่
ผ ู พ �ท ักษป า 50 คน



เปร �ยบเทียบการลาดตระเวน ป พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561

ในปพ.ศ. 2561 การลาดตระเวนเพิ่มขึ้นจาก 2 ทีม เปน 9 ทีม ทำใหการลาดตระเวนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพบปจจัยคุกคามเพิ่มขึ้น

เปรียบเทียบขอมูลป พ.ศ. 2559 ที่ใชการลาดตระเวนโดยเทา ทุก ๆ 30 กม. จะพบปจจัยคุกคามเกี่ยวกับการลาสัตว 1 ครั้ง สวนป พ.ศ. 2560 พบ 41 กม.ตอครั้ง 

และป พ.ศ. 2561 พบ 50 กม. ตอครั้ง จากสถิติทำใหเห็นวาการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แสดงระยะทางที ่พบป�จจัยคุกคามกิโลเมตร/ครั ้ง ป   พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ป�จจัยคุกคาม

จำนวนเจาหนาที่

ระยะทาง

พบป�จจัยคุกคาม
เกี ่ยวกับ

การลาสัตวลดลง
เหล�อ 50 กิโลเมตร

ตอ 1 ครั ้ง

ท ีมลาดตระเวน
เพ� ่มข � ้นจาก 

2 ทีมเปน 9 ทีม
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:  โครงการตอตาน
   การคาสัตว ป าผิดกฎหมาย

อีกกาว
ของการทำงาน

เพ�อ่ตอสูกับ
การคาสัตวปา
ผิดกฎหมาย
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15

ถือไดวาปพ.ศ. 2561 เปนปที ่ดีสำหรับการทำงานดานการตอตานการคา

สัตวปาผิดกฎหมาย จากการปฏิบัติงานอยางจริงจังของรัฐบาลไทยในการ

แกปญหาการคางาชางผิดกฎหมาย สงผลใหประเทศไทยไดรับการประเมิน

จากคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ ่งชนิด

สัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธ - CITES ครั้งที่ 70 (SC70) ใหเปนประเทศ

ที ่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการงาชางแหงชาติ 

(National Ivory Action Plan: NIAP)

ทั้งนี ้ รัฐบาลไทยยังคงมุงมั ่นในการปองกันปราบปรามไมใหมีการคางาชาง

ผิดกฎหมายเกิดขึ ้น และไดขยายการปฏิบัติการใหครอบคลุมถึงการคา

ส ัตว ป าชนิดอ ื ่น ๆ ด วย WWF - ประเทศไทย ในฐานะที ่ เป นหนึ ่งใน

คณะอนุกรรมการดานประชาสัมพันธตามแผนปฏิบัติการงาชางแหงประเทศไทย

จึงขอรวมแสดงความยินดีในความสำเร็จครั ้งนี ้ WWF ยังคงยืนหยัดใน

การทำงานเพื่อปดตลาดการคางาชางในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทย

เปนประเทศทางผานรวมทั้งเปนปลายทางการลักลอบการคางาชางแอฟริกัน

ที ่ผ ิดกฎหมาย รวมทั ้งย ังคงมีตลาดการคางาช าง ประเทศไทยจึงเป น

จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักทองเที ่ยวในการซื ้องาชาง 



ดวยเหตุนี ้ WWF - ประเทศไทย ซึ่งเปนหนึ่งในคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสม

ในการปดตลาดการคางาชางในประเทศ ไดรวมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศึกษาทางเลือกในการปดตลาดการคางาชาง โดยผลการศึกษาอยูระหวางการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการฯ ในการนี้ เรายังไดทำงานอยางใกลชิดกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช รวมถึงภาคเอกชนในธุรกิจทองเที่ยว เพื่อรวมกันรณรงคประชาสัมพันธไมซื ้อ

ขายงาชางผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ WWF - ประเทศไทย, WWF - Myanmar และ. WWF - Laos ไดดำเนินโครงการ

ตอตานการลักลอบคาสัตวปาในเขตพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการ

ลดการลักลอบการคาสัตวปาในบริเวณพื้นที ่เปาหมายของแตละประเทศ เนนการสงเสริม

ความรวมมือระหวางหนวยงานทั ้งในระดับจังหวัดและระดับระหวางประเทศ เสริมสราง

ความแข็งแกรงดานการบังคับใชกฎหมายระหวางหนวยงาน พรอมทั้งพัฒนาความสามารถ

ในการดำเนินคดี สืบสวนสอบสวน การดำเนินการปองกันการลักลอบคาสัตวปาในเขตสาม

เหลี่ยมทองคำ และการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อ

วันที่ 30 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ แขวงอุดมไซ ประเทศลาว และคาดวาการประชุม

ครั้งตอไปจะจัดขึ ้น ณ กรุงเทพมหานคร

16
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:  โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชน
   เพื ่อการอนุร ักษ

ชุมชนเขมแข็ง
สูการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
อยางย่ังยืน
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โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนเพื ่อการอนุรักษ ไดรับการสนับสนุนจาก 

Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) ผาน 

WWF - Sweden มีเปาหมายเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง และศักยภาพของ

คนและชุมชนในพื้นที่โครงการไดแสดงสิทธิ มีสวนรวมในการตัดสินใจ และได

รับประโยชนอยางเทาเทียมจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั ่งยืนตอ

ระบบนิเวศ และถิ ่นที ่อยู อาศัยของสัตวปา โดยโครงการมีระยะเวลา 5 ป 

ตั้งแตป พ.ศ. 2561 - 2565 ดำเนินงานใน 17 ประเทศ กลุมประเทศในทวีป

เอเชีย และแอฟริกา โดยการดำเนินงานในประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของภูมิภาค

ลุมแมน้ำโขง อันประกอบไปดวยประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม พมา และไทย 

ในสวนของ WWF - ประเทศไทยนั้น เราทำงานรวมกับองคกรเครือขาย ไดแก 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สถาบันศรัทธาภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สมาคม

สงเสริมการพัฒนาลุมน้ำอยางยั่งยืน ชมรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษสัตวปากุยบุรี 

โดยดำเนินงานรวมกับชุมชนใน 5 พื้นที่ คือ อำเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค 

ดานการสนับสนุนการจัดการน้ำอยางยั่งยืน, อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

ดานการสรางสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติระหวางชุมชนและ

หนวยงานรัฐบาล, อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ดานการสนับสนุนการ

รื้อฟนวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, อำเภอโพนนาแกว 

จังหวัดสกลนคร ดานการสนับสนุนการจัดการพื้นที่ชุมน้ำอยางยั่งยืน บึงหนองหาร 

และ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดานการสงเสริมศักยภาพชุมชนใน

การจัดการทองเที ่ยวอยางยั ่งยืน
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:   โครงการรวมจัดการทรัพยากรประมงระหวาง
   ประเทศไทย และสปป.ลาว
   เพื ่อปรับปรุงเพิ ่มปริมาณปลาและพัฒนาความ
   เปนอยู ของชุมชนในแมน ้ำโขงตอนกลาง

การรักษาไวซ่ึง
แหลงน้ำท่ีมี
พันธุปลา

หลากหลาย
เปนอันดับสอง

ของโลก
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แมน้ำโขง เปนแหลงน้ำขนาดใหญที ่หลอเลี ้ยงชีวิต

ผู คนมากมาย ประชาชนที ่อาศัยอยู ตามแมน้ำตองพึ ่ง

พาอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพจนยากที่จะแยกจาก

กันได อยางไรก็ตามแมน้ำโขงกำลังไดรับผลกระทบอยาง

หนักจากการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงโครงการ

สรางพื้นฐานและการดูดทราย ซึ่งสงผลกระทบตอแหลง

วางไขของปลาหลายชนิด นอกจากนั ้น ระบบนิเวศของ

แหลงน ้ำล ึกก ็กำล ังเปล ี ่ยนแปลงไปเชนกัน

แตละปจับปลาไดประมาณ
2.6 ลานตัน
คิดเปนแหลงโปรตีน

รอยละ 85
ความหลากหลายของพันธุปลาเปน

อันดับ 2 ของโลก
แหลงที่อยูอาศัยของปลาบึก

ปลากระเบนแมน้ำโขง

สัตวน้ำจืดที่ใหญที่สุดในโลก

ไทย

เว�ยดนาม

ลาว

กัมพ�ชา20



• อำนวยความสะดวก จัดตั้งเขตอนุรักษสัตวน้ำ รวม 15 เขตอนุรักษ 

  ในแมน้ำโขงตอนกลาง 

• จัดตั้งคณะกรรมการประมง จำนวน 15 คณะ ใน 15 หมูบาน 15 เขตอนุรักษ 

• จัดตั้งคณะกรรมการลาดตระเวน จำนวน 15 ชุด ใน 15 หมูบาน

• จัดรวบรวม พิมพเผยแพรกฎระเบียบขอบังคับเขตอนุรักษสัตวน้ำ 

  15 เขตอนุรักษ 15 หมูบาน 

• สำรวจขอมูล ดานความรู ทัศนคติ และ การปฏิบัติ ใน 15 หมูบานเปาหมาย 

• สำรวจขอมูล การติดตามการจับปลา ใน 4 หมูบานนำรอง

• สนับสนุนกิจกรรมอาชีพเสริมรายได จำนวน 10 หมูบาน 175 ครอบครัว

• อำนวยความสะดวก พาขาราชการประมงไทย จำนวน 7 คน เขารวมประชุม 

  ที่สปป.ลาว จำนวน 2 ครั้ง 

• ผลิตแผนที่แสดงที่ตั ้งหมูบานเปาหมาย จำนวน 1 ฉบับ

• ผลิตแผนที่แสดงที่ตั ้งเขตอนุรักษพันธุ สัตวน้ำ จำนวน 1 ฉบับ 

• อำนวยความสะดวก ผูแทนจาก WWF Switzerland 

  ติดตามประเมินผลโครงการ 1 ครั ้ง 2 วัน

ความสำเร็จในป พ.ศ. 2561

โครงการรวมจัดการทรัพยากรประมงระหวางประเทศไทย และสปป.ลาว ดำเนินงาน

เพื่อปรับปรุง เพิ่มปริมาณปลา และพัฒนาความเปนอยูของชุมชนในแมน้ำโขงตอนกลาง 

ชวงเวลาดำเนินงานตั ้งแต 1 กรกฎาคม พ. ศ. 2559 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

รวมเวลาดำเนินงาน ประมาณ 3 ป มีพื้นที่หมูบานเปาหมายดำเนินงานใน แขวงบอริคำไซ 

แขวงคำมวน สปป.ลาว จำนวน 19 หมู บาน และ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม 

มีหมูบานเปาหมาย จำนวน 15 หมูบาน  
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:  โครงการฟ นฟูระบบนิเวศพื ้นที ่ช ุ มน้ำหนองหาร
   และพัฒนาคุณภาพชีว ิตชุมชน จังหวัดสกลนคร

ฟ��นคืนพ�น้ท่ีชุมน้ำ
ข�มทรัพยทรัพยากร

ธรรมชาติของ
ชาวสกลนคร
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พื ้นที ่ช ุ มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร นับวามี

คุณคาและมีความสำคัญ โดยไดรับการจัดลำดับใหเปน

พื้นที ่ชุ มน้ำที ่มีความสำคัญระดับนานาชาติ เพราะเปน

ทั้งแหลงน้ำผิวดินในการอุปโภค และบริโภคของชุมชน

เมืองสกลนครและพื้นที่โดยรอบ และยังเปนแหลงที่อยู 

อาศัยของปลาและนกหลากหลายสายพันธุ

 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 องคการกองทุนสัตวปา

โลกสากล หรือ WWF สำนักงานประเทศไทย โดยฝายงาน

อนุรักษทรัพยากรน้ำจืด ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

ธนาคาร HSBC ใหดำเนินงานโครงการฯ เปนเวลา 2 ป 

เพื ่อการบริหารจัดการน้ำและฟ นฟูระบบนิเวศ รวม

ทั้งทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ชุ มน้ำหนองหาร และกอให

เกิดการใชประโยชนอยางชาญฉลาด และยั่งยืน ซึ่งนำไป

สูความสมดุลของระบบนิเวศ และความมั่นคงดานอาหาร

โปรตีนจากปลา เพื่อใหชุมชนมีรายได และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น โดยมีหมูบานเปาหมายรอบพื้นที่ชุมน้ำหนองหาร 

จำนวน 34 หมูบาน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อันดับสองของประเทศไทย

บึงน้ำจืดขนาดใหญที่สุด

77,016 ไร / 123 ตร.กม.

ทองที่อำเภอเมือง และอำเภอโพนนาแกว จ.สกลนคร
แหลงตนน้ำมาจากเทือกเขาภูพาน ไหลลงลำน้ำก่ำ
และไหลลงสูแมน้ำโขงที่อำเภอธาตุพนม จ.สกลนคร

เปนแหลงที่อยูอาศัย
แหลงผสมพันธุ
และวางไขของปลา

53
ชนิด

เปนแหลงที่อยูอาศัย
ของนกไมต่ำกวา

156
ชนิด

เปนแหลงน้ำในการอุปโภคบริโภค แหลง
อาหาร และรายไดสำคัญของชุมชนทองถิ่น

23



• อำนวยความสะดวกให จังหวัดสกลนคร มีคำสั่งแตงตั ้งคณะกรรมการพื้นที่ชุ มน้ำ

  จังหวัดสกลนครเพื่อเปนกลไก การมีสวนรวม การบริหารจัดการโครงการ ติดตาม 

  ใหคำแนะนำ การดำเนินกิจกรรมโครงการ

• รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำระบบฐานขอมูลความ

  หลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุมน้ำหนองหาร 8 ประเด็นหลัก (ปลา แพลงกตอน

  พืช พรรณไมน้ำ พืชบก นก การเปลี่ยนแปลงใชประโยชนที่ดิน คุณภาพน้ำ และมูลคา

  การใชประโยชนจากทรัพยากร) แลวเสร็จ

• จัดทำระบบฐานขอมูลเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งขอมูลการติดตามการจับปลาอยาง

  มีสวนรวม จำนวน 6 หมูบาน และจะดำเนินการตอจนครบทุกหมูบานเปาหมาย 

• อำนวยความสะดวกจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ใหแกอาสาสมัครพนักงาน 

  ธนาคาร HSBC ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ครั้ง 2 วัน และที่พื้นที่ชุมน้ำ

  หนองหาร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน รวมพนักงานธนาคาร HSBC เขารวม

  กิจกรรมรวมทั้งสิ ้น 120 คน

• ประสานงานรวมจัดตั้งโรงเรียนเครือขายเฝาระวัง ตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 1 

  เครือขาย 7 โรงเรียนรอบพื้นที่ชุ มน้ำหนองหาร และ ใหการฝกอบรมการตรวจวัด

  คุณภาพน้ำ จำนวน 1 ครั ้ง 20 คน 

• สนับสนุนการจัดการปาชุมชน จำนวน 8 หมูบาน พื้นที่รวม 265 ไรรวมทั้งสนับสนุน

  กิจกรรมเรือนเพาะชำกลาไมระดับครัวเรือน จำนวน 1 หมูบาน

• สนับสนุนกิจกรรมเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ำ จำนวน 17 หมูบาน พื้นที่รวม 703 ไร

• สนับสนุนกิจกรรมการกำจัดผักตบชวา และนำมาทำปุยหมัก  เพื่อลดการใชปุยเคมี 

  จำนวน 5 หมูบาน

• จัดประชุมประชาสัมพันธ แนะนำโครงการ กับ สื่อทองถิ ่นจำนวน 1 ครั ้ง 25 คน

  หมูบานเปาหมาย จำนวน 34 หมูบานรอบพื้นที่ชุมน้ำ หนองหารมีรายได และคุณภาพ

  ชีวิตที่ดีขึ้น

ความสำเร็จในป พ.ศ. 2561
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:  โครงการตลาดยั ่งย ืน

เพราะ
ความย่ังยืน

ไมใชเร�อ่งของ
คนกลุมใด
กลุมหน่ึง

“
“
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WWF ประเทศไทยเปนสื่อกลางในการประสานความเขาใจ และเชื่อมโยง

การทำงานระหวางองคกรธุรกิจ สถาบันการเงิน ภาครัฐ และเกษตรกร 

โดยนำหลักเกณฑและแบบอยางของการทำงานบนเปาหมายการพัฒนา

อยางยั่งยืน มาปรับใชใหเหมาะสมกับทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาครัฐ 

ในเรื่องของการขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจใหเติบโตบนพื้นฐานของการลด

ความเหลื่อมล้ำ และความอยูดีกินดี ลดการทำลายสภาพแวดลอม

 

ในสวนของภาคการเงิน และการธนาคาร WWF ในฐานะหนวยงานกลาง

ระหวางภาคธุรกิจที ่เปนผู ดูแลการเงินการลงทุน สนับสนุนใหสถาบัน

การเงินในประเทศไทยตระหนัก และใสใจตอผลกระทบของการลงทุนที่

จะเกิดกับสภาพแวดลอม และธรรมชาติ

 

นอกจากนั้น WWF ยังมีการทำงานรวมกับภาคประชาชนที่จะตองประกอบ

อาชีพ โดยสงเสริมใหเกษตรกรใชทรัพยากรธรรมชาติอยางระมัดระวัง 

มีการสรางใหมทดแทน คิด และลงมือทำบนพื้นฐานแหงการสงตอคุณคา

ของทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ไปสูคนรุนหลัง
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:  โครงการอาหารทะเลสู ความยั ่งย ืน

การผล�ต
อาหารทะเล

เพ�อ่ความย่ังยืน
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ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตกุงรายใหญติดอันดับ

TOP 5 ของโลก และจากสถิติพบวาการเลี้ยงกุง

อาจนำปญหาหลายประการ อาทิ การบุกรุกพ้ืนท่ีปา

ชายเลน การปลอยน้ำเสียสูชายฝง การทำประมง

ที่ผิดกฎหมาย และการปฏิบัติตอแรงงานอยางไม

เปนธรรม WWF ผนึกกำลังทำงานรวมกับเกษตรกร

และผูแปรรูปสงออกสินคากุง เพ่ือแนะนำการรับรอง

มาตรฐานสากล รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู

การผลิตอาหารทะเลท่ีย่ังยืน และเปนมิตรตอส่ิงแวด

ลอมรวมถึงรวมรับผิดชอบตอสังคม

กระบวนการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุง หรือ 

Aquaculture Stewardship Council (ASC) มุงเนนการ

ใหความสำคัญท้ังประเด็นทางส่ิงแวดลอมและประเด็น

ทางสังคม มาตรฐาน ASC น้ันรวมถึงการรักษาแหลง

ท่ีอยูอาศัยท่ีสำคัญอยางปาชายเลน การกำหนดใหสิน

คากุงเปนผลิตภัณฑปลอดยาปฏิชีวนะ การใชอาหาร

กุงท่ีตรวจสอบยอนกลับไดและมาจากการทำประมงท่ี

รับผิดชอบ รวมถึงระบบการจัดการน้ำเสียที ่ม ี

ประสิทธิภาพ สวนมาตรฐานในดานสังคมเปนการ

ทำใหมั่นใจวาจะไมมีการใชแรงงานเด็กหรือแรงงาน

บังคับและคนงานตองไดรับคาจางที ่เหมาะสมใน

สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย พรอมกับมีชั่วโมงการ

ทำงานที่มีการกำหนดไวอยางชัดเจน

ความสำเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือการ

ฝกอบรมเรื่องมาตรฐาน ASC สำหรับฟารมกุง

และการแลกเปล่ียนประสบการณจากประเทศผูผลิต

อ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเดือนมิถุนายน โดยโครงการน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูผลิตสินคากุงของไทยทราบ

ถึงความตองการสินคากุ งที ่ผานการรับรองใน

ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งความตองการใน

ประเทศไทยเอง นอกจากนั้น ยังมีการสรางความ

เขาใจในเรื่องกระบวนการรับรอง ขอกำหนดของ

มาตรฐาน และแลกเปล่ียนประสบการณจากประเทศ

เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย ในการดำเนินการ

ใหฟารมกุงผานการรับรองมาตรฐาน ASCโดยมี

ผูเขารวมประชุมจำนวน 64 คน มาจากผูประกอบ

การฟารมกุง โรงงานแปรรูปสินคากุง สมาคมกุง

ไทย สมาคมอาหารแชแข็งไทย กรมประมง และคณะ

ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การอบรมนี้

เปนโอกาสในการนำผูมีสวนเก่ียวของในประเทศไทย

มาหารือและเรียนรูจากประเทศผูผลิตอื่น ๆ 

การผลิตกุ งที ่
เล ี ้ยงในฟารม

ก ุ งก ุลาดำ
: 8,159 ตัน

กุ งขาวแวนนาโม
: 190,419 ตัน(มกราคม - ตุลาคม พ.ศ.2561)

ประเทศไทย คือประเทศผู ผลิตกุ งรายใหญ ห าอ ันดับแรกของโลก

อัตราการผลิต

ปริมาณกุ ง
ส งออกรวม 163,995.12 ตัน 51,828.71

ลานบาท(มกราคม - พฤศจิกายน พ.ศ.2561)

ม ูลคากุ ง
ส งออกรวม

รวมมือกับกรมประมง ภาคธุรกิจ นักวิชาการ
และชาวประมงเพื ่อการทำประมงอยางยั ่งย ืน

จัดทำรางแผนบริหารจัดการการประมงทะเล

ฟารมกุง 64 แหง
ในประเทศไทย
เขาร วมการฝก

อบรมเรื ่อง
มาตรฐาน ASC
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:  โครงการการทำประมงอยางยั ่งย ืน

คืน
ทรัพยากร
สัตวน้ำสู
ทะเลไทย

08
“

“

29



ประเทศไทยเปนผูสงออกอาหารทะเลเปนอันดับสาม

ของโลก แตทรัพยากรสัตวน้ำกลับลดลงอยางตอ

เนื่องในชวงสามทศวรรษที่ผานมา WWF เห็นวา

แนวทางการรับรองมาตรฐานสากลเปนเครื่องมือ

ขับเคลื่อนตลาดอยางหนึ่งที่ชวยทำใหเกิดการฟนฟู

ประชากรสัตวน้ำและชวยอนุรักษทรัพยากรทางทะเล

อยางยั ่งยืน แตเนื ่องจากขอกำหนดตาง ๆของ

มาตรฐานนั้นคอนขางสูง จึงเกิดการดำเนินงานที่

เรียกวา โครงการปรับปรุงการทำประมง (FIP) ขึ้น 

เพ่ือคอย ๆ ปรับปรุงสภาวะการประมงและการปฏิบัติ

ตาง ๆ จนสามารถผานการรับรองมาตรฐานดาน

ความยั ่งยืนนี ้ได

โครงการปรับปรุงการทำประมงปูมา 
WWF - ประเทศไทยทำงานรวมกับกรมประมง ภาค

ธุรกิจ นักวิชาการ และชาวประมงเพ่ือใหประชากรปูมา

ในทะเลเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

จากการทำประมงปูมา ดวยระบบการจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ ความสำเร็จสำคัญของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 คือการจัดทำรางแผนการจัดการการทำ

ประมงปูมาหรือ Fishery Management Plan (FMP) 

ซึ่งจะเปนแผนการจัดการฉบับแรกที่เนนการจัดการ

เฉพาะชนิดสัตวน้ำ โดยมีเนื ้อหาครอบคลุมตัว

ช้ีวัดตามมาตรฐาน Marine Stewardship Council(MSC)

ดานระบบการจัดการประมงเฉพาะสัตวน้ำ ซ่ึงรวมถึง 

ดานระบบการจัดการประมงเฉพาะสัตวน้ำ ไดแก 

(ก)  วัตถุประสงคการประมง

(ข) กระบวนการตัดสินใจ

(ค) การปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมาย 

(ง) การติดตามประเมินผล

การประเมินผลการดำเนินโครงการในปแรก ไดระดับ 

A จาก fisheryprogress.org ซึ ่งเปนเว็บไซตที ่ม ี

ประสิทธิภาพและเชื่อถือได สำหรับการติดตามความ

คืบหนาของโครงการ FIP ทั ่วโลก โดยที่โครงการ

ปรับปรุงการทำประมงปูมา เปน FIP แรกและ FIP 

เดียวในประเทศไทยที ่มีรายงานในเว็บไซตแหงนี ้

โครงการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำ 
หลังจากที่มีการประชุมรวมกันเกี ่ยวกับการพัฒนา

โครงการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำในปที่ผาน

มา จนในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู มีสวนเกี ่ยว

ของของโครงการตางบรรลุขอตกลงในแผนปฏิบัติ

การและมีความมุ งมั ่นที ่จะเริ ่มขั ้นตอนการดำเนิน

โครงการ โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงมี

พิธ ีลงนามในแถลงการณร วมวาดวยเจตจำนงใน

การดำเนินโครงการปรับปรุงการทำประมงในอาวไทย

โดยกรมประมง ศูนยพัฒนาประมงแหงเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต (SEAFDEC) สมาคมอุตสาหกรรม

ทูนาไทยและ WWF - ประเทศไทย 

 
 

(สถิติการประมงแหงประเทศไทย พ.ศ. 2559, กรมประมง)

31,200 ตัน 5,453.1 ลานบาท

21,200 ตัน 1,030.1 ลานบาท
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การประกาศเจตนารวมกันนี้เปนขั ้นตอน

มาตรฐานในการเสริมสรางความรวมมือ

และการประสานงานโดยเชื ่อมโยงหนวย

งานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 

องคกรระดับภูมิภาค และผูมีสวนไดเสีย

ในการบรรลุเปาหมายรวมกัน คือความ

ยั่งยืนของทรัพยากรปลาโอดำ ความมุงมั่น

ท ี ่ลงนามโดยผู ร วมดำเน ินงานทั ้งส ี ่ ใน

ประเทศไทยแสดงใหเห็นวาความพยายาม

รวมเปนหนึ่งเดียวที่สามารถริเริ่มและนำไป

ใชในภูมิภาคยอย เชน อาวไทยไดเพื ่อ

ปรับปรุงแนวทางการจัดการปลาโอดำใน

ปจจุบันใหดีขึ ้น
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:  โครงการสวนยางยั ่งย ืน
   สำหรับเกษตรกรรายยอย

อยูกับ
ยาง

อยางย่ังยืน

09
“ “
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ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย และเปนไม

ยืนตนที่หลอเลี ้ยงวิถีชีวิตเกษตรกรนับลาน หากแตการควบคุม

ราคาและกลไกตลาดยังคงขึ ้นอยู ก ับผู ซ ื ้อรายใหญที ่สามารถ

ชี ้นำตลาดใหเปนไปตามความตองการของผู บร ิโภคทั ่วโลก 

กระแสสินคาที ่ เก ิดขึ ้นบนแนวคิดของความรับผิดชอบตอสิ ่งแวดลอม ที ่ไม ไดมาจากการ

ตัดไมทำลายปา สามารถตรวจสอบยอนกลับได และมีการจัดการอยางยั ่งย ืนในปจจ ุบ ัน 

เปนที ่ต องการของทั ่วโลกอยางมากและมีมูลคาสูง เชนผลิตภัณฑจากไมยางพารา และน้ำ

ยางพาราที ่ได ร ับการรองรับมาตรฐานในระดับสากล การจัดการปาไมอยางยั ่งย ืน - FSC 

คิดเปน 1 ใน 3 ของพื ้นที ่สวนปาทั ้งหมดที ่ได ร ับการรับรองของประเทศไทย

มูลคาการสงออก ผลิตภัณฑยาง และ ไมยาง ม.ค. - ต.ค. พ.ศ. 2561 
(ที่มา: รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพาราไทย

โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับ สถาบันพลาสติก)

จากน้ำยาง

พันลานดอลลารสหรัฐ

7

2

9

217

73

290

พันลานบาท

รวม

จากไมยางมูลคา
สงออกรวม
2900
ลานบาท

จุดแสดงพื้นที่สวนยาง
และพื้นที่โครงการ

เปรียบเทียบพื้นที่สวนยางที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
การจัดการสวนปาอยางยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC
กับพื้นที่ไดรับการรับรองทั้งหมดในประเทศไทย

(ที่มา: สถาบันวิจัยยาง, พ.ศ. 2560)

34%
RUBBER

66%
OTHER
TIMBER

หลอเลี ้ยงชีว ิต
เกษตรกรกวา

1.4

ลานคน
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โครงการภาคเกษตร-ปาไมยั ่งยืน

งานของ WWF มุงเนนในการสรางความยั่งยืนตลอดหวงโซผลิตภัณฑ

สินคาจากยางพารา เชื่อมโยงตั้งแตตนน้ำไปจนถึงปลายน้ำ นั่นคือจาก

เกษตรกรรายยอยไปถึงภาคธุรกิจ ตลอดจนการจัดจำหนายสินคาทั ้ง

น้ำยาง ไมยาง จากลางขึ้นบน โดยใชเกษตรกรรายยอยเปนศูนยกลาง

ในการขับเคลื ่อน ทั ้งนี ้ พื ้นที ่เปาหมายในการทำงาน ประกอบดวย 3 

จังหวัด ไดแก สงขลา ระยอง และบึงกาฬ เนื่องจากเกษตรกรรายยอย

ในพื้นที ่ปลูกยางดังกลาวจะเปนสวนสำคัญในการจัดการสวนยางอยาง

ยั่งยืนเพื่อนำไปสูการลดผลกระทบที่มีตอปาอนุรักษ ไดรับการยอมรับ

ในตลาดสากล และเกิดความยั่งยืนจากภายในโดยเกษตรกรเอง

งานของโครงการสวนยางยั ่งยืนสำหรับเกษตรกรรายยอยนั ้น เนนใน

การขับเคลื ่อน 3 สวนพรอมกัน สวนแรกจะผลักดันและสนับสนุนให

เกิดกระบวนการปรับปรุงเรื ่องของสิทธิในที่ดินที ่ไมชัดเจนในทุกระดับ 

สวนที ่สองสนับสนุนใหเกิดมาตรฐานสากลในการจัดการปาไมอยาง

ยั ่งยืนที่เหมาะสมในบริบทประเทศไทย และสวนสุดทายคือการเรียนรู 

ร วมกับเกษตรกรในพื ้นที ่จริง เพื ่อเติมเต็มชองวาง พัฒนาศักยภาพ

และทักษะของเกษตรกรรายยอย ซึ ่งเปนสวนสำคัญที ่สุด จัดทำคู มือ 

หรือโมเดลในการจัดการสวนอยางยั่งยืนที่สามารถพิสูจนและไดรับการ

ยอมรับในระดับประเทศ เพื ่อยกระดับเกษตรกรรายยอยสู การรับรอง

มาตรฐานระดับสากลในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มชองทางการตลาดและมูลคา

ผลิตภัณฑ และพรอมแขงขันสำหรับความตองการของตลาดยางพาราที่

ยั ่งยืนตอไป

การมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมของโครงการสวนยางยั่งยืนสำหรับเกษตรกรรายยอยในปพ.ศ. 2561

จัดการประชุมหรือสัมมนา

จำนวนครั ้ง

11

9

20

434

315

749

จำนวนผู  เข าร วมประชุม (คน)

รวม

จัดอบรมเชิงปฏิบ ัต ิการ
หรือเว ิคชอป
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• อำนวยความสะดวก จัดตั้งเขตอนุรักษสัตวน้ำ รวม 15 เขตอนุรักษ 

  ในแมน้ำโขงตอนกลาง 

• จัดตั้งคณะกรรมการประมง จำนวน 15 คณะ ใน 15 หมูบาน 15 เขตอนุรักษ 

• จัดตั้งคณะกรรมการลาดตระเวน จำนวน 15 ชุด ใน 15 หมูบาน

• จัดรวบรวม พิมพเผยแพรกฎระเบียบขอบังคับเขตอนุรักษสัตวน้ำ 

  15 เขตอนุรักษ 15 หมูบาน 

• สำรวจขอมูล ดานความรู ทัศนคติ และ การปฏิบัติ ใน 15 หมูบานเปาหมาย 

• สำรวจขอมูล การติดตามการจับปลา ใน 4 หมูบานนำรอง

• สนับสนุนกิจกรรมอาชีพเสริมรายได จำนวน 10 หมูบาน 175 ครอบครัว

• อำนวยความสะดวก พาขาราชการประมงไทย จำนวน 7 คน เขารวมประชุม 

  ที่สปป.ลาว จำนวน 2 ครั้ง 

• ผลิตแผนที่แสดงที่ตั ้งหมูบานเปาหมาย จำนวน 1 ฉบับ

• ผลิตแผนที่แสดงที่ตั ้งเขตอนุรักษพันธุ สัตวน้ำ จำนวน 1 ฉบับ 

• อำนวยความสะดวก ผูแทนจาก WWF Switzerland 

  ติดตามประเมินผลโครงการ 1 ครั ้ง 2 วัน

:  โครงการการเง ินยั ่งย ืน

การขับเคล�อ่น
เศรษฐกิจและ

การอนุรักษส��งแวดลอม
เปนเร�อ่งเดียวกันได

10
“

“
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ในปท ี ่ผ านมา WWF ประเทศไทยไดดำเนินงานดานการเง ินยั ่งย ืนอยางตอเนื ่องจาก
ปกอน โดยเพิ ่มการประสานงานและการมีสวนรวมกับสมาคมธนาคาร หนวยงานกำกับ
ดูแลและธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยมุ งเนนความสำคัญดานบทบาทและความ
รับผิดชอบของภาคการธนาคารในฐานะที่เปนตัวกลางทางการเงิน และสนับสนุนใหธนาคาร
มีสวนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสูแนวทางของความยั่งยืนซึ่งรวมถึงมาตรการเพื่อบรรเทา
การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 WWF-ประเทศไทยรวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ไดจัดการสัมมนาขึ ้น ในหัวขอเรื ่องความเสี ่ยงอันเกี ่ยวเนื ่องกับอุตสาหกรรมอาหารทะเล
และทรัพยากรน้ำ โดยมุงใหภาคการธนาคารและภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลเกิดความตระหนัก
รู ถึงความเสี ่ยงในเรื ่องดังกลาว การสัมมนาครั ้งนี ้ชวยใหธนาคารพัฒนาขีดความสามารถ
ในการนำมาตรการดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและดูแลสังคมที่เกี่ยวของเขามาเปนสวนหนึ่ง
ในการดำเนินนโยบายและในกระบวนการตัดสินใจ สำหรับการดำเนินงานหลักของธนาคาร
ซึ ่งได แก  การใหส ินเช ื ่อและการลงทุน เน ื ้อหาของการสัมมนายังเน นถึงป ญหาดาน
สิ ่งแวดลอมและสังคมที ่เกี ่ยวเนื ่องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลซึ ่งครอบคลุม
ตลอดทั ้งหวงโซอ ุปทาน

การสัมมนายังเนนไปถึงว ิธ ีการที ่ธนาคารสามารถใหการสนับสนุนลูกคาของธนาคาร
อันจะนำไปสู พัฒนา กิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติอยางยั ่งยืน นอกจากนี ้การสัมมนา
ครั ้งนี ้ย ังเนนเรื ่องของทรัพยากรน้ำและความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวของกับภาคอุตสาหกรรมอื ่นๆ 
ซึ ่ง WWF ประเทศไทยไดเชิญวิทยากรซึ ่งเปนตัวแทนจากภาคธุรกิจที ่เปนหนึ ่งในลูกคา
ของธนาคารมาบรรยายและแบงปนประสบการณเกี ่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ตลอดจนผลกระทบจากความเสี ่ยงอันเกี ่ยวเนื ่องกับน้ำที ่ม ีต อหวงโซอ ุปทานของธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะทำงานโครงการการเงินยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนไดนำเสนอรายงานผลการ
ประเมินการดำเนินงานดาน ESG ของธนาคาร ซึ่งมีชื่อวา”การธนาคารยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน” 
รายงานฉบับนี้ไดทำการประเมินรายงานการเปดเผยขอมูลของธนาคารจำนวน 34 แหงใน 
6 ประเทศภูมิภาคอาเซียน รวมถึงธนาคารของไทย 7 แหง โดยประเมินจากความเขมขน
ในการบูรณาการ ESG ของธนาคารบนหลักการที ่เรียกวา Six Pillars รายงานนี้จะไดรับ

การจัดทำเปนประจำทุกปเพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดสามารถใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการติดตาม
ผลความคืบหนาในการดำเนินการและการบูรณาการ ESG ในเชิงปฏิบัติของภาคธนาคารของ
ประเทศไทย เพ่ือใหการดำเนินงานดานการเงินย่ังยืนในประเทศมีความรุดหนาน้ัน WWF ประเทศไทย
จะดำเนินงานใหเกิดการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของหลักอยางแข็งขัน ตลอดจนนำความรู
ที่เกี่ยวของที่ไดมาจากเครือขายของ WWF มาใชในการสนับสนุนการพัฒนา
ขีดความสามารถของภาคการธนาคารของประเทศไทยตอไป
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:  ศูนยการเร ียนรู  เยาวชนพิท ักษสายน้ำ

ผูพ�ทักษ
สายน้ำรุนเยาว

จากโรงเร�ยนตนแบบ
สูการทำงาน

อนุรักษรวมกับชุมชน

11
“

“
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ปพ.ศ. 2561 มีการเปดศูนยการเรียนรู เยาวชนพิทักษสายน้ำ ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา 

อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ใหเปนศูนยการเรียนรู ดานการอนุรักษทรัพยากรน้ำแหง

แรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเกิดจากความรวมมือระหวาง WWF - ประเทศไทย 

และผลิตภัณฑน้ำดื ่มเนสทเล เพียวไลฟ เพื ่อถายทอดความรู เกี ่ยวกับความสำคัญของ

ทรัพยากรน้ำ ประกอบดวย นิทรรศการที่จัดแสดงความสำคัญของน้ำ วิถีชีวิตระหวางชุมชน

กับสายน้ำ ระบบนิเวศ ตลอดจนแนวทางการอนุรักษทรัพยากรน้ำ โดยมีนักเรียนแกนนำ

จากโรงเรียนสาคลีว ิทยาเปนผู อำนวยความสะดวกในสถานีตาง ๆ รวมทั ้งนิทรรศการ

หมุนเว ียนที ่น อง ๆ นักเร ียนเครือข ายเยาวชนจาก 16 โรงเร ียนผลัดกันมาจัดแสดง

อยางตอเนื ่อง

นอกจากกิจกรรมอนุรักษน้ำภายในโรงเรียนแลว ตลอดระยะเวลา 3 ป โรงเรียนสาคลี

วิทยายังไดดำเนินกิจกรรมอนุรักษคลองขนมจีนซึ ่งเปนคลองสายสำคัญที ่ชาวบานตั ้งแต

อดีตใชประโยชนจากน้ำในการทำเกษตรกรรม การสัญจร และการทำประมง โดยผลักดัน

รวมกับชุมชน 4 ตำบล จนเกิดเปน “กลุมอนุรักษคลองขนมจีน” และในเดือน กรกฎาคม 

พ.ศ. 2561 ที่ผานมา ทางชุมชนไดจัดกิจกรรมแหเทียนทางน้ำครั ้งแรกในรอบ 30 ป ซึ ่ง

ถือเปนอีกหนึ ่งความสำเร็จที ่แสดงใหเห็นวาชาวบานชุมชนคลองขนมจีนเริ ่มกลับมาให

ความสำคัญกับสายน้ำผานการฟ นฟูว ัฒนธรรมประเพณีที ่เคยหายไปใหกลับมาอีกครั ้ง

จำนวนโรงเรียน
เขารวมโครงการ 16 โรงเรียน 

นักเรียนเครือขายเยาวชน 1,077 คน
จากโรงเรียน 16 แหง

โครงการดีเดน 4 โครงการ
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:  Eco-Schools Programme

พลัง
คนรุนใหม

ชวย
เปล�ย่นโลก
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นับเปนปแหงการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ป หลังจากจัดตั้ง Eco-Schools Programme 

ในป พ.ศ. 2537  กลาวไดวาเยาวชนมากมายที่เคยเขารวมเปนสวนหนึ่งของโครงการนี้

กำลังเติบโตเปนผูใหญและมุงมั่นสรางอนาคตที่ยั่งยืนตอไป ปจจุบันโครงการ Eco-School 

มีประเทศสมาชิกที่เขารวมโครงการ จำนวน 68 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 

โดยมี WWF - ประเทศไทย เปนผูดำเนินงานหลักรวมกับบริษัท อิเกีย ประเทศไทย 

และเม่ือวันศุกรท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ท่ีผานมา WWF และเยาวชนจากประเทศไทย 

รวมฉลองความสำเร็จจากรางวัล Green Flag โดยในปนี้มีโรงเรียนที่ไดรับรางวัลทั้งหมด 

3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนคลองกระทุมราษฎรอุทิศ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน 

และโรงเรียนฤทธิณรงครอน ซึ่งถือเปนสิ่งการันตีการดำเนินกิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอม

ศึกษาจนเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับความ

หลากหลายทางชีวภาพใหกับโรงเรียนเครือขาย Eco-Schools Programme ท้ัง 20 โรงเรียน 

ณ สวนหลวงร.9

 

โครงการ Eco-Schools ไดมีการสรางเครือขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมี

ตัวแทนนักเรียน และคุณครูจากโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขนซ่ึงเปนหน่ึงในสมาชิก

ของ Eco-Schools ประเทศไทยไดรับคัดเลือกใหเขารวมงาน International Eco-Schools 

Conference รวมกับ WWF-ประเทศไทย ณ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ในระหวางวันท่ี 9 

ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีประเทศที่เขารวมกิจกรรมจากมาเลเซีย ไทย สิงคโปร 

ฟลิปปนส และอินโดนีเซียในการเขารวมงานคร้ังน้ี ทุกคนตางไดรับความรูและประสบการณ

ใหม จากการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน เพ่ือนำกลับมาตอยอดและใชพัฒนาการจัดการ

สิ่งแวดลอมของโรงเรียนและชุมชนตอไป

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหโรงเรียนเครือขาย Eco-Schools Programme

ทั้งหมด 20 โรงเรียน

3 โรงเรียนไดรับรางวัล Green Flag
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:  โครงการสรางเสริมสังคมคารบอนต่ำ
   สู การบริโภคและการผลิตที ่ย ั ่งย ืน

รูหร�อไม?
เร�อ่งกิน

เปน
เร�อ่งใหญ!
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อาหารเปนปจจัยหลักในการดำรงชีวิต แตรูปแบบการกินของเรา

ทุกวันนี ้กำลังสรางผลกระทบตอระบบนิเวศอยางไมรู ต ัว อีกทั ้ง

การผลิตอาหารที่ไมยั ่งยืนผานการใชสารเคมีอันตรายไดสรางผล

กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมไทย ระบบอาหารที่ไมยั ่งยืนนี้กลาย

เปนตัวการใหญที่สุดของการบุกรุกทำลายปา และความเสื่อมโทรม

ของระบบนิเวศทั ่วประเทศ กลาวไดวาหวงโซอุปทานอาหารเปน

หนึ่งในตัวการขับเคลื ่อนสำคัญที ่สงผลตอการบุกรุกปา 
 

โครงการเสริมสรางสังคมคารบอนต่ำผานการบริโภคและการผลิต

ท ี ่ย ั ่ งย ืนของ WWF ประเทศไทย ภายใต การสน ับสน ุนจาก 

International Climate Initiative (IKI) เชื่อวาวิถีการบริโภคและ

ผลิตอาหารของเราสามารถปกปองส ิ ่งแวดลอมได โครงการฯ 

จึงดำเนินงานครอบคลุมทั ้งหวงโซอุปทาน เพื ่อสรางความเปลี่ยน

แปลงในการบริโภคและผลิตอาหารไปสูความยั่งยืน โดยรวมทำงาน

กับภาคีที ่เกี ่ยวของหลายภาคสวน รวมพัฒนา แกไขปญหา และ

ลงมือปฏิบัติเพื ่อฟ นฟูระบบอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศไทย
กินพื้นที่ปาตนน้ำมากกวา

5 ลานไร

เกษตรกรมากกวา 700 คนเขารวม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการทำเกษตรอยางยั่งยืน

พื้นที่ปลูกขาวโพดและเลี้ยงสัตว กวา 2,500 ไร
(หรือราว 900 เอเคอร)
ไดถูกแปรเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว
ไปสูการทำวนเกษตรและการปลูกพืชแบบอินทรีย

ภาคีเครือขายมากกวา 35 องคกร
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กิจกรรมหลักของโครงการฯ มีดังนี้ 

   พัฒนากลุมเกษตรอินทรีย เพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
โครงการฯ ไดรวมมือกับกลุมเกษตรกรและชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการฯ จังหวัดเชียงใหมและนาน

ต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดย WWF ประเทศไทย และภาคีเครือขายไดดำเนินการจัด

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการท้ังหมด 36 คร้ัง ใหกับเกษตรกรมากกวา 600 คน เพ่ือแบงปนความ

รูสาธิตการทำเกษตรอินทรียที่ถูกตอง ไปสูการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งนอกจากจะสงเสริมพัฒนา

กลุมเกษตรอินทรียแกเกษตรกรแลว ยังเปนการอนุรักษพื้นที่ตนน้ำและระบบนิเวศอีกดวย 

จนถึงวันนี้พื้นที่ปลูกขาวโพดและเลี้ยงสัตว กวา 2,500 ไร (หรือราว 900 เอเคอร) ไดถูก

แปรเปล่ียนจากเกษตรเคมีเชิงเด่ียว ไปสูการทำวนเกษตรและการปลูกพืชแบบอินทรีย ดวยโมเดล

การแกไขปญหาสำหรับการทำการเกษตรและหวงโซอุปทานที่ยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการฯ 

ยังไดรวมกอตั้ง กองทุน FLR 349 เปนกองทุนที่นอมนำศาสตรพระราชา “ศาสตรพระราชา: 

ไดปาฟนคืน ไดอาชีพย่ังยืน ไดอาหารปลอดภัย” หรือ การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 

มาใชเพื่อสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรในพื้นที่หันมาทำเกษตรอินทรียแบบผสมผสาน พรอมกับ

ฟนฟูปาใหกลับมาอุดมสมบูรณอีกครั้ง รวมถึงการลดผลกระทบและพรอมรับมือตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอีกดวย

 

   พันธสัญญาสูความยั่งยืน
โครงการฯ ดำเนินการสรางความรวมมือและทำงานรวมกันระหวางภาคีเครือขายมากกวา 35 

องคกร ตั้งแตหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจไปจนถึงภาคประชาสังคม โครงการฯ ไดดำเนินงาน

ไปท้ังในสวนนโยบายเปาหมายและมาตรการปองกัน รวมถึงการแบงปนองคความรูดานวิสัยทัศน 

วิธีการ และเครื่องมือ เพื่อบูรณาการหลักการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืนสูนโยบายของภาครัฐ 

การทำงานของภาคธุรกิจ และวิถีชีวิตของผูบริโภค รวมถึงสรางการมีสวนรวมและการสนับสนุน

ของสถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐ เพื่อทำโครงการวิจัยรวมในเรื่องหวงโซอุปทาน

ขาวโพดเลี้ยงสัตวและการทำเกษตรอยางยั่งยืนในประเทศไทย
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   รูที่มาของผลผลิต ผานระบบตรวจสอบยอนกลับ

โครงการทำงานรวมกับกลุมธุรกิจคาปลีกและวิสาหกิจชุมชน รวมพัฒนา ระบบตรวจสอบยอนกลับ

ของอาหาร นวัตกรรมที่สงเสริมใหผูบริโภคไดเขาถึงขอมูลแหลงที่มาของผลผลิต เกษตรกรผูปลูก 

และวิธีการปลูก โดยใชเทคโนโลยีการสำรวจขอมูลระยะไกล การคาดการณสภาพอากาศเฉพาะพ้ืนท่ี 

และการเรียนรูของเคร่ือง มาประยุกตใชผานแอพพลิเคชันในสมารทโฟน นอกจากน้ีอีกสวนท่ีสำคัญ

ของโครงการฯ คือการสงเสริมมาตรฐานการรับรองแบบมีสวนรวมสำหรับเกษตรอินทรีย (PGS) 

และเครื่องมือเชิงนโยบายสำหรับรัฐบาล

 

   พลังผูบริโภค สูการกินดีกวา

ทุกวันน้ี ผูบริโภคยังหางไกลจากการรับรูวาผลกระทบดานส่ิงแวดลอมกับทางเลือกการบริโภคอาหาร

เปนเร่ืองท่ีเช่ือมโยงถึงกัน WWF ประเทศไทย จึงสำรวจความรูความเขาใจในเร่ืองการบริโภค และการ

ผลิตที่ยั่งยืนในกลุมคนเมือง ชวงปลายปพ.ศ. 2561 เพื่อใหเขาใจทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภคใน

การจับจายเลือกซื้ออาหารในชีวิตประจำวัน ผลสำรวจพบวา ผูบริโภคใหความสำคัญกับอาหารที่มี

ความสะอาด สดใหม และราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนปจจัยอันดับตนในการเลือกซ้ืออาหาร แตผูบริโภค

ยังขาดความตระหนักรูในเรื่องกระบวนการผลิตอาหาร ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความยั่งยืน

ของอาหาร 

ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 โครงการฯ จึงพัฒนากิจกรรมรณรงคสำหรับผูบริโภคที่มีชื่อวา 

“Eat Better” เพื่อสรางความรูความเขาใจและกระตุนความตระหนักรูถึงการเลือกซื้อและเลือกทาน

อาหารท่ีดีตอสุขภาพและดีตอส่ิงแวดลอม ท้ังในรูปแบบกิจกรรมการเสวนาการเรียนรูผานการลงมือทำ 

และการทัศนศึกษาในชุมชนทองถ่ิน รวมท้ังส้ิน 8 กิจกรรม รวมถึงรูปแบบของส่ือออนไลนในโซเชียล

แพลตฟอรม โดยผลิตส่ือประชาสัมพันธมากกวา 55 ช้ิน และเขาถึงผูอานในโซเชียลแพลตฟอรมถึง 

32 ลานคนทั่วประเทศ  กิจกรรม “Eat Better” ยังสามารถเขาถึงผูบริโภคและสรางชุมชนเพื่อ

การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนซึ่งมีผูสนับสนุนมากกวา 2,500 คนไดอยางตอเนื่อง

สดใหม และราคาทีเหมาะสม

ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 โครงการฯ จึงพัฒนากิจกรรมรณรงคสำหรับผูบริโภคที่มีชื่อวา

“Eat Better” เพ่ือสรางความรูความเขาใจและกระตุนความตระหนักรูถึงการเลือกซ้ือและเลือกทาน



:  โครงการเมืองนาอยู ส ู  โลกยั ่งย ืน 
   (One Planet City Challenge)

เมือง
ท่ีเปนมิตร
ตอสภาพ
ภูมิอากาศ

14
“

“
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กวาครึ่งของประชากรโลกลวนอาศัยอยูในเมือง แตเมืองกลับเปนแหลงปลอยกาซเรือนกระจกหลักของโลกดวยจำนวนประชากร

ที่มากขึ้นควบคูกับเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอยางรวดเร็ว อันนำไปสูการใชทรัพยากรอยางเกินขีดจำกัด ทั้งหมดนี้ทำใหเราไมอาจ

ปฏิเสธไดวามนุษยกำลังเผชิญหนากับผลกระทบอันใหญหลวงจากภาวะโลกรอน

 

เปนเร่ืองท่ีนายินดีท่ีปจจุบันหนวยงานสวนทองถ่ิน กาวข้ึนมามีศักยภาพในการแกปญหาของเมืองจากความมุงม่ันและความสามารถ

ที่จะรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองจึงถือเปนอีกหนึ่งภาคสวนที่จะรวมขับเคลื่อนใหโลกไดบรรลุเปาหมายตาม

ความตกลงปารีส ดวยการควบคุมอุณหภูมิใหสูงขึ้นไมเกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

โครงการเมืองนาอยูสูโลกยั่งยืน หรือ One Planet City Challenge ชื่อเดิมคือ โครงการปลุกเมืองใหโลกเปลี่ยน หรือ Earth 

Hour City Challenge ไดดำเนินกิจกรรมทุกสองปเพื่อผลักดันใหเมืองตางๆ ทั่วโลกไดพัฒนาไปสูเมืองที่เปนมิตรตอสภาพภูมิ

อากาศ โดย WWF-ประเทศไทยไดเริ ่มโครงการมาตั ้งแตป พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบันมีเมืองในประเทศไทยเขารวมโครง

การทั้งสิ้น 34 เทศบาล เพื่อใหนำเสนอเปาหมายและแผนปฏิบัติการเพื่อรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสูความ

สำเร็จในการพัฒนาเมืองไปสูสังคมคารบอนต่ำที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 

ในการดำเนินงานของ OPCC 2017-2018 ประเทศไทยไดจัดสงเมืองจำนวน 10 เทศบาล เขารวมแขงขันกับอีก 132 เมืองจาก 

23 ประเทศทั่วโลก ซึ่งก็ไดแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นตั้งใจของเมือง ในการชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสอดรับกับ

นโยบายของประเทศเพื่อมุงสูเมืองคารบอนต่ำ โดยเมืองที่ชนะเปนเมืองที่ไดสรางความประทับใจใหคณะกรรมการจากความเขมแข็ง

ของผูนำในระดับทองถิ่นและการมีสวนรวมของชุมชนในการแกปญหาการเดินทางอยางยั่งยืนของเมืองโดยรวมกันทุกภาคสวน ซึ่ง

เมืองที่ไดรับรางวัลชนะระดับประเทศคือ เทศบาลเมืองยโสธร 

 

โครงการนี้ไมเพียงมุงเนนที่จะเพิ่มเติมขีดความสามารถใหกับเมืองในการลดและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ แตยังมองถึงการแกปญหาในระดับโครงสรางพื้นฐานและจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนและสงผลใน

ระยะยาวเชน การออกนโยบายใหใชรถสาธารณะ เมืองพลังงานสะอาด หรือการออกแบบพื้นที่ในเมืองเพื่อรณรงคใหใชจักรยาน

หรือการเดิน รวมไปถึงการสงเสริมความตั้งใจและการมีสวนรวมของหนวยงานระดับทองถิ่นและประชาชนในการ

กำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อการพัฒนาเมืองไปสูสังคมคารบอนต่ำที่ยั่งยืนตอไป

เมือง
เปนแหลงปลอย
กาซเรือนกระจก
หลักของโลกกวา

ประเทศไทยมีเมือง
เขารวมโครงการทั้งสิ้น

ประเทศไทยจัดสงเมืองรวม 
10 เทศบาล เพื่อเขาแขงขัน
กับอีก 132 เมือง จาก 23 
ประเทศทั่วโลก

เทศบาลเมืองยโสธรไดรับ
รางวัลชนะระดับประเทศ

70%
34 เทศบาล
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กิจกรรมการอบรมนอกสถานที่สำหรับเจาหนาที่ระดมทุน

เพราะเราเชื่อวาหนึ่งในปจจัยความสำเร็จที่สำคัญของโครงการระดมทุนรายบุคคลของ WWF-ประเทศไทยก็คือเจาหนาที่ระดมทุนที่ทำงานอยางมุงมั่นและไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย โดยในป 

พ.ศ. 2561 WWF-ประเทศไทย จัดกิจกรรมการอบรมนอกสถานที่สำหรับเจาหนาที่ระดมทุนขึ้นที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี 2 ครั้งเพื่อใหเจาหนาที่ของเราไดเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษชางและสัตวปา 

การปรับปรุงแหลงที่อยูอาศัยของสัตว รวมถึงมีโอกาสลองทำโปงเทียมใหกับสัตวกินพืช นอกจากนั้นยังไดรวมกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการอนุรักษน้ำที่พื้นที่ชุมน้ำหนองหาร จ. สกลนคร เพื่อชวย

ใหเจาหนาที่ที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการปกปองภูมิทัศนและงานดานชุมชนดีขึ้นดวย

สินคาที่ระลึกจาก WWF-ประเทศไทย

ดวยเสียงตอบรับอยางอบอุนจากผูสนับสนุนของเรา WWF-ประเทศไทย ไดผลิตสินคาท่ีระลึก

นารัก ๆ และมีคุณภาพออกมาอยางตอเนื่อง ผูที่ตองการสนับสนุนงานดานการอนุรักษของ 

WWF-ประเทศไทย สามารถรวมบริจาคและซื้อสินคาเอ็กซคลูซีฟดีไซนใหมลาสุดไดแลว 

อาทิเส้ือยืดออรแกนิก 100% กระบอกน้ำพกพา สมุดโนตจากมูลชาง กระเปาสะพาย

รักษโลกและชุดของขวัญในเทศกาลปใหม

โครงการระดมทุนภาคประชาชน

จัดกิจกรรมการอบรมนอกสถานที่
สำหรับเจาหนาที่ระดมทุนที่อุทยาน
แหงชาติกุยบุรี 2 ครั้ง 

ตัวเลขผูบริจาคเพิ่มขึ้น 50%

ผลิตสินคาที่ระลึกชุด 
Limited Edition 
เปนครั้งแรก
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WWF ทำงานอนุรักษสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการชวย

ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม งานอนุรักษสัตวปาที่เสี่ยงตอการใกล

สูญพันธ ุการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศท่ีอุดม

สมบูรณของโลก การทำงานรวมกับภาคธุรกิจที่ถือเปนสวนหนึ่งและ

มีสวนสำคัญเปนอยางยิ่งสำหรับการแกปญหา และกอใหเกิดการ

ผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก และยังสงผลไปถึงการพัฒนา

การผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน อันเปนพื้นฐานสำหรับหวงโซ

อุปทานที่ยั่งยืน วิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการจัด

การความเสี่ยงที่ดีขึ้น จะทำใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่นอยลง

เพื่อโลกและอนาคตที่ดีกวาสำหรับทุกคน

การทำงานรวมกับภาคธุรกิจ
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    โครงการการบริหารและจัดการคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยพนักงานธนาคารเอชเอสบีซี

แหลงน้ำมักถูกนำไปใชอยางไมถูกตอง และไมไดรับการจัดการที่ดีพอ ทางไหลของน้ำและพื้นที่

ชุ มน้ำมักไดรับผลกระทบจากน้ำเสีย มลพิษการพัฒนาเมืองและการขาดกลไกการอนุรักษที่

เหมาะสม สิ่งเหลานี้ทำใหแหลงน้ำในประเทศตกอยูในความเสี่ยง โครงการการบริหารและจัด

การคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ ไดอาสาสมัครจากพนักงานของธนาคารเอชเอสบีซี ซึ่งระดมพลัง

รวมคิดวิเคราะหและหาวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการน้ำในจังหวัดพระนคร

ศรีอยุธยา เพื่อใหมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีขึ้น และนำวิธีเหลานั้นไปใชเปนตนแบบในการแกไข

ปญหาเก่ียวกับการบริหารและการจัดการน้ำ นอกจากน้ันในพ้ืนท่ีอำเภอหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

ทีมงานของ WWF ลงพื้นที่ทำงานและใหการสนับสนุนอาสาสมัครตลอดโครงการเพื่อใหแนใจวา

พวกเขานำเสนอแนวทางแกไขที่มีประสิทธิภาพและสามารถถายทอดความรูเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการน้ำ และการแกไขปญหาน้ำเสียเพื่อลดมลพิษทางน้ำ ใหกับชุมชนที่หนองหาร จ.สกลนคร

ไดอยางถูกตอง

    โครงการอนุรักษและฟนฟูประชากรเสือโครง ณ อุทยานแหงชาติแมวงก-คลองลาน จากการ

    สนับสนุนของบริษัท บี.กริม ประเทศไทย

เปนเวลากวา 5 ปที่ทางบี.กริมไดใหการสนับสนุนโครงการอนุรักษและฟนฟูประชากรเสือโครง 

ณ อุทยานแหงชาติแมวงกและอุทยานแหงชาติคลองลาน ซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของผืนปา

ตะวันตกของประเทศไทย พื้นที่ซึ่งมีประชากรเสือโครงหลงเหลืออยูมากที่สุดในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต บี.กริมไดใหการสนับสนุนกิจกรรมเชิงกลยุทธโดยการเปดศูนยขอมูลเสือเพ่ือการทองเท่ียว 

พรอมสนับสนุนการฝกอบรมเชิงคุณภาพโปรแกรม SMART Patrol เพ่ือฝกอบรมเจาหนาท่ีอุทยาน

และปรับปรุงความสามารถในการลาดตระเวน โดยกิจกรรมเหลาน้ีมีบทบาทหลักในการอนุรักษและ

ฟนฟูประชากรเสือซึ่งแสดงถึงดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณของผืนปา

ตัวอยางโครงการในปท่ีผานมา
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ฝายสื่อสารองคกรเพื่องานอนุรักษมีพันธกิจในการประชาสัมพันธ และสนับสนุนกิจกรรม

ขององคการกองทุนสัตวปาโลกสากล ผานการออกแบบกลยุทธการสื่อสาร บนเงื ่อนไขแหง

ความทาทายของความเปนองคกรวิทยาศาสตร ที่ทำงานดานการอนุรักษ เราใหการสนับสนุน 

และวางแนวทางการสื ่อสารงานใหกับหนวยงานตาง ๆ และชวยใหกิจกรรมของพวกเขา 

ถูกเผยแพรและสงตอขอมูลที ่จะชวยสรางจิตสำนึกสาธารณะเพื ่อการอนุรักษในวงกวาง 

ซึ ่งในปที ่ผานมา เราจัดกิจกรรม และการลงพื ้นที ่ใหกับสื ่อมวลชนมากมาย  นอกจากนั ้น

หนาที ่ของฝายสื ่อสารองคกร WWF - ประเทศไทย  คือการจุดประกายความรู สึกของคน

ทั่วไปและสนับสนุนใหคนรุ นใหมเขามามีสวนรวมโดยใชสังคมออนไลนเปนสื ่อกลาง เชน 

Facebook, Twitter และ Instagram อีกดวย

 

สำหรับแคมเปญของเราในปนี ้ WWF ประเทศไทยและ Tiger Beer Thailand ไดรวมกัน 

จัดนิทรรศการที ่สยามเซ็นเตอรระหวางวันที ่ 8 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ ่งมีการจัด

แสดงแฟชั่นคอลเลกชัน Rare Stripes ทั ้งหมด 16 ชิ ้น ที ่ออกแบบจากศิลปนที ่มีชื ่อเสียง

จากทั ่วโลก และยังไดนักแสดงไทยที ่มีชื ่อเสียงอยาง “ ติ ๊ก” เจษฎาภรณ ผลดี มาชวย

ประชาสัมพันธในการการระดมทุนขายสินคาคอลเลกชัน Rare Stripes ในรายการทีวีออนไลน

ยอดนิยม  “เจาปาเขาเมือง”  นอกจากนี้เรายังจัดจำหนายคอลเลกชันผาพันคอลายเสือที ่

ผลิตเฉพาะสำหรับคนไทยเทานั้น และยังจำหนายหมดในเวลาเพียงไมกี ่วัน

ฝายส�อ่สารองคกรเพ�อ่งานอนุรักษ
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ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 WWF ประเทศไทยรวมมือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช สายการบินนกสกูต และหอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร เปดตัวประติมากรรมชางปาแอฟริกันขนาดใหญ ในนิทรรศการศิลปะ 

“Travel Ivory Free” ระหวางวันที่ 1 ถึง 10 ตุลาคม ป พ.ศ. 2561 ที่หอศิลปวัฒนธรรม

แหงกรุงเทพมหานคร เพื่อสรางความตระหนักและสรางความเขาใจใหกับนักทองเที่ยวชาว

ตางชาติ ภายใตแคมเปญรณรงคไมซื้อขายงาชาง และการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบ  

โดยในงานดังกลาวไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากทั ้งภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐ 

และพันธมิตรภาคเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนที่เขารวมงานแถลงขาวเปนจำนวนมาก สรางตัว

เลขมูลคางานประชาสัมพันธสูงถึง  16 ลานบาท 

นอกจากนี้เรายังมีการพาสื่อมวลชนทั้ง สื่อสิ ่งพิมพ โทรทัศน และบล็อกเกอร จากสังคม

ออนไลน รวมลงพื้นที ่เพื ่อศึกษาดูงาน การทำงานของเจาหนาที ่ WWF ในจังหวัดตาง ๆ 

เพื่อใหเห็นอีกมิติหนึ่งของการทำงานในฐานะนักอนุรักษ  พื้นที ่ลุ มน้ำหนองหาร จังหวัด

สกลนคร  พื้นที่ปาปลูก FSC  ที่จังหวัดราชบุรี โครงการติดตามการทำงานของผูพิทักษปา 

SMART Patrol ในพื้นที่อุทยานแหงชาติแมวงกคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และโครงการ

เยาวชนพิทักษสายน้ำ ซึ่งเปนโครงการจัดการทรัพยากรน้ำที่คลองขนมจีน จังหวัดอยุธยา 

เปนตน
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Financial Report
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Financial Report Current Year Operating Revenues and Expenses (FY18)  

 2018 Total USD REVENUES :  

EXPENSES : 

SUPPORTING SERVICES EXPENSES :

PROGRAMME EXPENSES :
  $1,965,491 Conservation fif ield and policy programs
  $1,221,688Individuals Fundraising expenses
  $3,187,179TOTAL PROGRAM EXPENSES :

   $302,645Finance and administration
   $302,645TOTAL SUPPORTING SERVICES EXPENSES :

   $3,489,823TOTAL EXPENSES :

 $652,012RESULT FOR THE YEAR

 $652,012CLOSING BALANCE
 ** Convert local currency to USD

by using WWF's rate as at
30.06.178 (USD 1 = THB 33.13000)

  $1,704,797WWF Network Revenue  
  $582,799GAA

  $1,389,045Individuals & General Donations
  $440,570Corporate Donations
   $24,625Other income

   $4,141,836INCOME TOTAL

GAA

WWF NETWORK REVENUE
OTHER DONATIONS

CORPORATE DONATIONS

INDIVIDUALS & GENERAL DONATIONS



คุณชวยอะไรไดบาง?

ท่ีน่ีไมใชแคโลก 
แตคือ “บาน” ของเรา 

มารวมกันดูแลบาน
ใหนาอยูยิ�งข�น้!

“

“
หลากหลายวิธีรวมดูแลบานหลังใหญของพวกเรา 

รวมเปนผูสนับสนุนรายเดือนและสนับสนุนงานของ WWF-ประเทศไทย 

อยางตอเนื ่องไดที ่ http://support.wwf.or.th

ติดตามเราไดที ่       

Facebook: WWFThailand

Twitter: WWFThailand

Instagram: WWF_thai

YouTube: WWFThailandChannel

เขารวมและสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมของเรา

พลังความชวยเหลือ และการบอกตอของทุกทานเปนสวนสำคัญ

ในการทำงานของ WWF ประเทศไทย

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี ่ยวกับการสนับสนุน กรุณาติดตอหนวยงานรับบริจาค 

องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล WWF Donor Contact Center 

02-665-2523 หรือที่ http://support.wwf.or.th
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