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(World Wildlife Day) 

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ตรงกับ

วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เพื่อให้เห็นความส าคัญของป่าไม้ และสัตว์ป่า

ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เห็นถึงประโยชน์ที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์ แต่หาก

มองลึกลงไป วันนี้เป็นอีกวันที่สะท้อนความโหดร้ายของมนุษย์ได้

เป็นอย่างดี 

ประเทศไทยเริ่มจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก อย่างเป็น

ทางการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2557 โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ

พันธุ์พืช ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า



ที่มาของ  

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ก าหนดขึ้นจากมติในที่ประชุม

การประชุมภาคีอนุสัญญาครั้งที่ 16 หรือ CoP16 ในปี พ.ศ. 2556 

กรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เป็น”วันสัตว์ป่า

และพืชป่าโลก” เนื่องในโอกาสที่ตรงกับการเซ็นสัญญารับรอง

การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 

(CITES) 178 ประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประเทศสมาชิก ว่า 

การค้าระหว่างประเทศที่มีผลผลิตและทรัพยากร ที่มาจากสัตว์ป่าและ

พืชป่าจะไม่ส่งกระทบต่อระบบนิเวศหลักของธรรมชาติ เป็นครั้งแรก

ในวันเดียวกันนี้ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา



จุดประสงค์

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

เพื่อให้รู้สึกยินดีและเฉลิมฉลองให้กับความสวยงาม

ของสัตว์ป่าและพืชป่า รวมไปถึงการตระหนักความส าคัญของ

การอนุรักษ์สัตว์ป่าให้ปลอดภัยจากการถูกท าลายจากอาชญ

กรรม การท าลายเพื่อจุดประสงค์ในการค่าของเถื่อนอีกด้วย



กิจกรรมที่จัด

ในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

ในหลาย ๆ ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติ หรือ

องค์กรระดับภูมิภาค รวมไปถึงอนุภูมิภาค มีการรณรงค์จัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมจิตส านึก และความเข้าใจในการอนุรักษ์

สัตว์ป่า รวมถึงพืชป่ามากขึ้น อาทิ กิจกรรมปลูกป่า การจัด

สัมมนาวิชาการ หรือแม้แต่กิจกรรมส าหรับเด็กอย่างการวาด

รูปสัตว์ป่า และกิจกรรมท าหน้ากาก ท าของเล่นส าหรับเด็ก ๆ 

ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีใจอนุรักษ์ธรรมชาติ



หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ส าหรับประเทศไทยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและดูแล

การจัดกิจกรรม คือ

• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่าและพันธุ์พืช

• กรมประมง ,กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นหน่วยงานหลักในการรักษาสัญญารับรองการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และการแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ รวมไปถึงการลาดตระเวน เพื่อป้องกันการ

ลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ และการค้าของเถื่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

การอนุรักษ์ป่าไม้มากข้ึน และค านึงถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อีกด้วย



ความโหดร้ายของมนุษย์ 

กับสัตว์ป่า และพืชป่า

สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเพราะฝีมอืมนษุย์คงไม่ผิดเท่าไร 

เพราะการล่า รวมไปถึงการรุกล้ าพื้นที่ป่าจนท าให้สัตว์ต้องสูญพันธุ์

ไปจ านวนมาก ทั้งหมดล้วนเกิดจากความต้องการ และความสนุก

มากกว่าความอยู่รอด นอกจากนี้การรุกล้ าพื้นที่ป่าเป็นการท าให้

ระบบนิเวศน์เสีย ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมหาศาล



สัตว์ 18 สายพันธุ์ที่สูญพันธุ์

โดยมนุษย์ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา



“การสูญพันธุ”์ เป็นค าศัพท์ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ส าหรับอธิบายเกี่ยวกับ

สิ่งมีชีวิตที่ก าลังจะตายจนหมดไปจากโลก สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตาม

ธรรมชาติ แต่บางส่วนอาจเกิดจากมนุษย์เป็นผู้ท าให้สัตว์เหล่านั้นสูญพันธุ์

1. นกแก้วสวรรค์ สามารถพบได้ในออสเตรเลียตะวันออก และไม่ถูกพบอีกเลย

ตั้งแต่ปี 1928

2. หมาป่าซิซิเลียน จากผลการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเวโรนา 

หมาป่าซิซิเลียนสูญพันธุ์จากการถูกฆ่า เพื่อไปเป็นอาหารของคนบนเกาะซิซิลี่

3. เสือทัสมาเนีย ถูกล่าเพื่อน าไปแสดงในพิพิธภัณฑ์และสวนสัตว์ และเสือทัสมาเนีย

ตัวสุดท้ายตายในสวนสัตว์โฮบาร์ตในปี 1936

4. ผีเสื้อสีฟ้า Xerces อาศัยอยู่บริเวณเนินทรายของชายฝั่งของทะเลในซานฟรานซิสโก 

และสูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ปี 1940

5. สิงโตทะเลญี่ปุ่น ถูกล่าเพื่อเอาหนัง หนวด อวัยวะส่วนต่าง ๆ และไขมัน 

นอกจากนี้ยังถูกล่าเพื่อน าไปใช้ในการแสดงละครสัตว์ สิงโตทะเลญี่ปุ่นถูกพบ

ครั้งสุดท้ายในปี 1950



6. วอลลาบีเล็บหางเสี้ยว พบได้ทั่วไปทางตะวันตกเฉียงใต้ และภาคกลาง

ของออสเตรเลีย การท าลายถิ่นที่อยู่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สูญพันธุ์ไป

ในปี 1950

7. แอนทีโลปสายพันธุ์ Bubal สูญพันธุ์จากการล่าที่มากเกินไปของมนุษย์ 

และน าไปสู่การสูญพันธุ์ในปี 1950

8. แมลงปอ St. Helena Darter พบได้เฉพาะบนเกาะภูเขาไฟเซนต์เฮเลนาใน

มหาสมุทรแอตแลนติก และถูกพบเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1963

9. นก Kākāwahie การสูญพันธุ์เกิดจากการท าลายถิ่นที่อยู่ และเชื้อโรค
ระบาดจากยุงที่ปรับเปลี่ยนพันธุกรรม ถูกพบครั้งสุดท้ายที่เขตอนุรักษ์ 

Kamakou ในปี 1963

10. จิ้งจอกบินแห่งเกาะกวม พบว่าสูญพันธุ์โดยการล่าจากมนุษย์ และจากงู

ต้นไม้สีน้ าตาล (ที่มนุษย์เป็นคนน าเข้ามา) จิ้งจอกบินกลุ่มสุดท้ายถูกยิง

โดยนักล่า และไม่มีการพบเห็นอีกเลยตั้งแต่ปี 1968

11. เสือโคร่งเปอร์เซีย เป็นแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และถูกพบครั้ง

สุดท้ายในปี 1970



12. ปลาหวีเกศ สูญพันธ์ุจากการสร้างที่อยู่อาศัยที่รุกล้ าแม่น้ า และถูกพบ

ครั้งสุดท้ายระหว่างปี 1975

13. นิวต์ทะเลสาบยูนนาน สูญพันธุ์เพราะทะเลสาบคุนหมิงซึ่งเป็นที่อยู่

อาศัยถูกท าลาย และถูกพบครั้งสุดท้ายในปี 1979

14. คางคกน้ าจืดสีทอง อาศัยอยู่ที่ป่าเมฆที่คอสตาริกา พบว่าสูญพันธ์ุจาก 

ภาวะโลกร้อน และมลพิษทางอากาศ ถูกพบครั้งสุดท้ายในปี 1989

15. หอยทาก Rotund ถูกพบในแม่น้ าคูซาในรัฐอลาบามา และไม่เคยถูก

พบอีกเลยในปี 1990 เมื่อแม่น้ าถูกเปลี่ยนเป็นเขื่อน และโรงงานผลิต

กระแสไฟฟ้า

16. ไอเบกซ์สายพันธุพ์ิเรเนียน เป็นแพะชนิดหนึ่งที่พบได้บนเทือกเขาพิเรเนียน 

ไอเบกซ์ตัวสุดท้ายตายในปี 2000

17. เต่ายักษ์พินตา เต่าพินตาตัวสุดท้าย ถูกกักขังไว้ตั้งแต่ปี 1972 และ

ตายเมื่อเดือนมิถุนายน 2012 ถือเป็นการสูญพันธุ์ของเต่าสายพันธุ์นี้

18. แรดด าแอฟริกาตะวันตก ได้รับการยืนยันว่าสูญพันธุ์ในปี 2011



“ทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยลงทุกที 

สัตว์ป่า และพืชป่าหลายชนิดสูญพันธุ์ลงไปเรื่อย ๆ

ถึงเวลาแล้วที่ต้องหันมาอนุรักษ์ และดูแลสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อย่างจริงจัง”



ขอบคุณข้อมูล

• https://www.seub.or.th

• https://www.greenpeace.org

• https://thethaiger.com/th/news/532080/

• https://www.innnews.co.th/lifestyle/news_52949/


