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เ�าหมายของ เค�อ
�ายอ��ก��าง

เค�อ�ายอ��ก��างเ�น
อง�กรขนาดเ�ก�ไ��งห�งผล
�ไร และการ�เ�นงานอา�ย
กอง�น�างๆ และการบ�จาค
จากภาคเอกชน เค�อ�ายฯ
�น�และขอขอบพระ�ณเ�น
อ�าง�ง�อการส�บส�น�าน

ส�ส��ะ เ�อนๆและ�ส�บส�น

เรา�ก�กถาม�า�ห�ง�บทบาท�
เสมอภาคห�อไ�ในกระบวนการวางแผน
งานของโครงการ �ง�เ�ด�น�อเรา�ไ��
มากในแ�ความเ�าเ�ยม�นทางเพศ  �งแ�
�อน�งจนกระ�งเ�อสอง��อน �มงานของ
เค�อ�ายอ��ก��างเ�น�ห�ง�งหมด�วย
ความ�งเ�ญ�ไ��งใจ  กระ�งเ�ยว�  �ม
งาน��งานประ�  �อยละ  75  เ�น�ห�ง
และ�มงานเ�อการ�น��า��
ประ�ท�ภาพและ�งานห�กอ�าง�า�นชม
เ�นก�ม�ห�ง 5 คน �ก�น�เค�อ�ายของ
โครงการ  SEECA  �ความสม�ลมาก�น
 แ��งกระ�น  �อยละ  60  ของสมา�ก
โครงการอา�พทางเ�อก���ง�เ�นการ
อ��นเ�น�ห�ง  อ�างไร�ตามอาสาส�คร�ดตาม�อ�ลเ�อง�าง  14  คนในห��าน
เ�น�ชายเ�อบ�งหมด  �เ�ยงคนเ�ยว�เ�น�ห�ง บาง�อาจจะเ�นเพราะ�างานของ
พวกเขา�องเ�าไปใน�น��ชไ��ก�ลายเ�ยงคนเ�ยวและบางค�ง�องออก�งาน
ตอนกลาง�นเ�อเ�าไ��างออกจากไ�

�อเ�ยงของเค�อ�ายอ��ก��างเ�น���ก�นใน�อง�นมากก�าเ�ม  เ�องจากการไ�
�บ�บราง�ล Whitley Award ของ�ต�นท�   และการแผยแพ��าว�สาธารณะชน แ�
�งหมด�เ�ด�นไ�เพราะ�ส�บส�น�นและ��วมงานใน�น��ส�บส�นเราตลอด
เวลา  โดยเฉพาะ  ZSL,  USFWS,  Keidanren  และ  the  Cecil  King  Memorial
Foundation    ขอบ�ณจากใจแ��ส�บส�นเห�า�และ�ห�บ�กคน�ไ�ใ�การ
ส�บส�น
 
 
เบ�นดา ส�วต�อก
��นวยการโครงการเค�อ�ายอ��ก��าง กาญจน��

1. การ�น��ตใ��าของ�มชน
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การเ�นจาก�าน 

 

ใน�น�  6 ��นายน  2552 อาสาส�ครใน�น
ไ�ป�ก�าบน�น�ก�า  5 ไ� ใน�น��า�มชน
ห��านแ�งปลากด  �ง��วน�วมในการ
�ดการเ�อนเพาะ�วยความ�วยเห�อ
ของFORRU  มหา�ทยา�ยเ�ยงให�  �งๆ  �
�อง�า�เทาและ�นห�า��นแชะ  ก�มอาสา
ส�ครก�า 300 ��ตประกอบ�วย  ทหาร  เ�า
ห�า��น�ไฟ�า  เ�าห�า�สาธารณ�ข  ค�
เ�กและชาว�านจากห��าน�น    �วมลง
ทะเ�ยนเ�อ�วย�นป�ก�นก�า�อง�น
�นวน    2,500  �น  �ดการโดย�ม
งานFURRU ��ความสามารถ  �จกรรมป�ก
�าเ�ม�น�วย��เ�ดโดย�าราชการ�งห�ง
จาก�นไ�เ�า�วม�จกรรมการสา�ตและการ
ป�ก�นไ�  �จกรรมค�ง��การวางแผน��
มากและเส�จ�นสม�ร�ภายในเวลาสอง
�วโมง  �ใ�ก�มอาสาส�คร�เวลาเห�อ
�ห�บ�ด�ย  ทานอาหาร�างและ��ง�นๆ
ใน�น�น

2. พลาส�ก�บ�งปลวก  

เ�อเ�ม�นฤ�ฝนในเ�อนเมษายน  เ�อนเพาะ
�ในห��านแ�งปลากดของเรา�กรบกวน
โดยปลวก    รากของก�าไ�เ�น�โปรดปราน
ไ�แ��นโครงส�างของเ�อนเพาะ��เ�น
อาหารของปลวก  ปก�การ�แล�กษา�อการ
ใ�เก�อ  �นขาวห�อยา�าแมลง�ใ��น�วไป
�ศ�นใน�ดเกราะขาว�ไ�เ�ามา�วยเห�อ �น
��อนายเ�งชา�  มหา��จ�ยมนต� กรรมการ
��ดการบ��ท�ม�ท  เซเ�น  และเ�น�องชาย
ของ��าราชการ�งห�ดกาญจน�� ใจ�บ�จาค
�งพลาส�ก�ออาหาร�ใ�แ�วใ�เราเ�อใ�
เ�นห�งคา ผ�ง และ�รอง�น ในเ�อนเพาะ�
เ�อ�อง�นปลวก  �ดใน�น�  โครงการ
SEECA  ของ�มชน  �ไ��บประโยช�จาก
พลาส�กบ�จาค��วย

3. �ต�นท��บราง�ลสโมสรโรตา�  

ความ�เ�จของเธอเ�อเ�วๆ�การชนะไ�
ราง�ล  Whitley  Award  �ห�บการอ��ก�
ธรรมชา���ดการโครงการเค�อ�ายอ��ก�
�าง  เธอไ��บราง�ลจาก  สโมสรโรตา�
กาญจน���ห�บความ�มเทใ��บการ
อ��ก�ใน�านเ�ดของเค�อ�ายอ��ก��าง
เอาใจใ�งานแจกราง�ลเ�ยว�อง�บสโมสร
โรตา�ในประเทศไทยและประเทศ�น�ด�น�
ศาลากลาง�งห�ดกาญจน��  เ�นงานเ�ยง�บ
ประทานอาหารอ�างเ�นทางการและ�การก

http://www.forru.org/
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�าว�นทรพจ�  �เสนอ���ศ�และเ�ยงปรบ
�อ�ห�บ�กราง�ล�มอบใ��ต�นท��ง�อ
�งเกต�าราง�ล�เ�นการตระห�ก��งการ
�งานของ�มงานเค�อ�ายอ��ก��างและ�ง
พอใจเ�น�เศษเพราะ�าเ�นราง�ลเ�ยร�ยศ
ใน�อง�น�จากสโมสรระ�บโลก   

4. การป�ก�า�เขต�กษา�น��ต��าส�กพระ 

เรา�ดงาน�นป�ก�า�กค�งใน�น�    18
��นายน  2552    ค�ง��วม�บเขต�กษา�น�
�ต��าส�กพระเ�อป�ก�นไ�บน�น��างใน
เขต�กษา�น��ต��าส�กพระ�งไ�ไ�บ�เวณ
�น�มตายเห�อเ�น�น��างเป�าหลายแปลง
�กค�งห�ง�เขต�กษา�น��ต��าส�กพระ
และ�มงานเค�อ�ายอ��ก��าง  ส�บส�น
โดย�ล��พา�างก�บ�าน   ไ�ระดมพลอาสา
ส�คร  ประกอบ�วยทหารให����ห�า��ด
ห�ม�ห�บป�กก�าไ�ใน�น�  10  ไ�เ�อใ�
�าย�ห�บก�มอาสาส�คร��การป�ก�น
ก�า    �งกระ�น��งใ�เวลาค�ง�น�ยาวนาน
�ามกลางความ�อนเ�อใ�งานเส�จ�ตราการ
รอด��ตของ�นไ�เห�า�รวม�ง�นไ��ป�ก
ในห��านแ�งปลากดจะ�ก�ดตามผล�งเ�น
�วนห�งของโครงการ��ยเ�อการ�น��า
ส�บส�น�นโดยKeidanren's Nature Fund 

5. ก�มอา�พทางเ�อกโครงการ SEECA 

ในระยะ 3 เ�อน�ไ�เ�นการเ�ด�น�มากมาย
ของ�จกรรม���งอ�ใน�นเต�ยมการภาย
ใ�การใ��แนะ�ของ��ดการโครงการ
นางสาวศรว�� นาม��ค ก�ม�ใ�ประโยช�
จาก�า�ง��เ�นอา�พประ�และอา�พเส�ม
จาก  5ห��านไ��ด�งก�มโครงงาน  4  ก�ม
เ�อวางแผนงาน�เสนอโครงการอา�พทาง
เ�อก�ไ��ง�ง�าของพวกเขา  ไ�แ�
โครงการเพาะเ�ยงเ�ด  การ�ดเ�บ  การ�ด
แยกและแปร�ปขยะและการผ�ตส�นไพร
ก�มสต�ก�มห�งของห��าน�งนาไ��วม�น
�ด�งก�มเ�บ�าของ�วเอง�นมา�อนห�า�
พวกเขาห�ง�จะเ�มความสามารถในการ�ด
เ�บและ�ฒนาระ�บผ�ต�ณ�ของตนเองโดย
การเ�มเค�อง�อและการ�กอบรม�านการ�ด
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เ�บเค�อ�ายอ��ก��าง�วยก�ม�มชนเห�า�ในการ�ฒนาแผนงานเ�อ��า�งเรา
และพวกเขาสามารถหา�นเ�อ�ด�งเ�นกอง�นห�นเ�ยนของก�ม�วเองไ�

6. ราง�ลเ�อการ�กษา�ห�บเ�อน�าง 

�ห�บบางเ�อนเราค�น�ดแนวทางการ�ด�ง
ราง�ลเ�อการ�กษา�ห�บชาว�าน�เ�นเค�อ
�ายโครงการ  SEECA��งแสดงใ�เ�น�า
เป�ยน�ศนค�ไป�างห�าและใ�การ�แล�า
และแห�งท�พยากร  ขอบ�ณการบ�จาคของ
นายเ�งชา�  มหา�นจ�ยมนต�และนายและนาง
�ธร�  ��ท�กาญจนา  �ใ�เราสามารถมอบ
�นใ�แ�นางพนอ  �เ�ดเพชร  ��ง�งาน�
เ�อนเพาะ�แ�งปลากด�วยความข�นยอด
เ�ยมและ��ศใ�แ�งาน  นอกจาก�เธอป�ญา
น�าจะ�วยป�บป�งและ�อง�น�าไ�มากก�า
หาประโยช�จาก�า  เธอจะใ�ราง�ล�เ�อใ�
�กสาวไ��บการ�กษา

7. การเผยแพ��าวสารเ�ยว�บราง�ล  Whitley Award 

ภาพของ�ต�นท�ไ�ปรากฎอ�างสวยงามบน
ห�ง�อ�ม�หลายฉ�บในเ�องไทยตามห�ง
การประกาศผล�เธอชนะราง�ลเ�ยร�ยศ
Whitley  Award    ห�ง�อ�ม�บางกอกโพส�
ภาพ�กษ��วอ�าง��เ�ยว�บงานขณะ�
ห�ง�อ�ม�ภาษาไทยขาย���ดสองฉ�บ�
�ม�ภาพให�ของเธอ�บเ�า�าห�งแอน�
เ�มสถานะทาง�งคมใน�อง�นไ�อ�างมาก
สองสาม�ปดา��อมาเธอเ�นดาวเ�นใน
รายการสารค�    40  นา�ของเคเ�ล���อง�น
�งห�ดกาญจน���ง�ายทอดหลายค�ง  ผล�
ไ��อ  เธอ�ประสบการ��ไ��บการ�กทาย
จาก�คนแปลกห�าบนถนนและค�งห�งเ�อบ
จะเ�นสาเห�ของการเ�ด���เห�เ�อเ�าของ
�าน�า�ง�ามถนนมาเ�อบอก�าเธอออก
รายการ��การเผยแพ��าวสาร�สาธารณะชน
�บ�าเ�น�ง�ยอดเ�ยมมาก�ห�บภาพของ
เค�อ�ายอ��ก��างใน�อง�น 

8. �งเ�อส�กพระ

เ�อฤ�แ�งใน�น� 23 เมษายน 2552 เ�น�น�
�อน��ดและความ�นในอากาศ�งเ�าห�า�
สองคนของ�มงานโครงการ��ยการ�น��า
ของเค�อ�ายอ��ก��าง�อ�บและจอยไ�แ�ง
�วใน�ดออก��งกายพ�อม�วยรองเ�า�ง



    

เ�อออกไป�วม�ง�บเ�าห�า���ก��าใน
�ฬา�ประ���งเ�น��มาราธอนระยะทาง  5
�โลเมตร�ดประสง�งาน�ไ�ใ�เ�อขอบ�จาค
กอง�นแ�เ�อฉลองการเ�ม�น�ให��วย
�จกรรมก�ม��พ�งแ�ใน�น�19  �นวาคม
2552  เค�อ�ายอ��ก��างจะ�วม�บเขต�กษา
�น��ต��าส�กพระ�ด�ง��มาราธอนระยะ
ทาง  10  �โลเมตรเ�อขอบ�จาค�นเ�อระ�ก
�ง�นเ�ดของ�ดา��ใ�ส�กพระกลายเ�น
เขต�กษา�น�  �อนายแพท��ญ�งเลขะ�ล
(เ�ด�น�15 �นวาคม)และ�น� 31 �นวาคม�ง
เ�น�น�ด�งเขต�กษา�น��ต��าส�กพระ
และเ�น�นเ�ดของ�บ  นาคะเส�ยร�งเ�น�ก
อ��ก��กคนห�ง�ไ��บการยก�องมาก��ด
�น�ไ�จาก�จกรรม�จะใ�เ�อประโยช�ของ
�าง�าในเขต�กษา�น��าส�กพระ    

9. �วห�าคนให�ของเขต�กษา�น��ต��าส�กพระ

�นแรกในการ�งาน  นาย�ศเนศว�เพชร
คง    �วห�าเขต�กษา�น��ต��าส�กพระคน
ให�พบ�าเขาอ��ามกลาง�คนแปลกห�า
มากมาย�อาสามา�วยป�ก�นไ�    �าสงสาร!
แ��วยความพยายามอ�างยอดเ�ยมเขาก�าว
�อน�บ�กคน  ไ�เ�า�วมใน�จกรรมค�ง�และ
แสดงความ�ง�น�งใจและพ�งออกมา�งพวก
เราทราบแ�วในขณะ��าเ�น�กษณะเฉพาะ�ว
ของเขา    10  ���านมา  เขา�งานอ�ในภาค
ใ�ของไทยแ��อนห�า�นประ�อ��เขต
�กษา�น��ต��า�วยขาแ�งมรดกโลกของ
ประเทศไทย�ง�น�วห�าคนให�และเบ�นดา
(��นวยการเค�อ�ายอ��ก��าง)  �งเ�น
เ�อน�วมงาน�เ�าแ�นาย�ศเนศว��ง�น�จะ
ยกระ�บภาพ�กษ�และการ�อง�นเขต�กษา�น��ต��าส�กพระเ�อ��า�นจะไ�
เ�น�น��ปลอด�ย�ห�บ�าง�า

Over the last four years, ECN has been supported by:

 
We are extremely grateful to our donors and supporters
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