
�นประ�เ�า�าง
��กงานECN�เ�อ�า�
นางไ�ปก�ก�กษา

จดหมาย�าวเค�อ�ายอ��ก��าง ไตรมาส� 5 ฉ�บ� 3 (ก.ค.  ก.ย.) 2552
In This Issue

1. FORRU project visitors
2. French TV filming ECN
3. Belinda's Tokyo telecast
4. FORRU reaches out
5. SEECA study trips
6. SEECA startup projects
7. FORRU & SEECA link
8. Jittin joins AsESG
9. FORRUCMU trains ECN
10.Taiwan donor visit

เ�าหมายของ
 เค�อ�ายอ��ก��าง

 

เค�อ�ายอ��ก��างเ�น
อง�กรขนาดเ�ก�ไ��งห�งผล
�ไรและการ�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�ใ�การส�บส�น�ก�าน
�วง�ของ�เ�ยว�อง�บการ
เ�ยน��กษะให�ๆ �หลาก
หลาย การแ�ง�น�กษะและ
ความ��เรา�และออกไป�
�จกรรม�างนอกเ�อเ�า�งก�ม
เ�าหมาย เ�องจาก�อเ�ยง��
มาก�นเ�อยๆ �มโครงการ��ย
เ�อการ�น��า�ง�นอ��บการ
มาเ�อนของ�มา�กษา�งาน
และ�จกรรม�เศษ�นๆ ของ
คนใน�น� พอๆ �บตารางการ
�งาน�แ�นพอ�น   ในขณะ�
�มโครงการ SEECA เอง��งาน
อ�างห�กเ�อ�ด�กอบรมและ
การ�กษา�งาน�ห�บก�ม�
ใ�ประโยช�จาก�า�งเ�า�วม
โครงการทางเ�อกในการ�รง
�พ ก�มชาว�าน�าก�ม ไ��เ�ม�จการขนาดเ�กของ�วเอง
โดยใ�เ�น�น�นวนเ�ยง�อย�ดจากกอง�นห�นเ�ยน
ขนาดเ�ก��อ�ง�นโดยเค�อ�ายอ��ก��าง การเ�ม�น
เ�น�ง�เ�นเ�อ�วยใ��จการเห�า�กลายเ�นแห�งราย
ไ���ง�น�ห�บสมา�กของแ�ละก�ม แ��จการเห�า�เ�น
�าวแรก�จะเ�น��งใจ และเราห�ง�า�นจะสามารถ�ใ�
เ�าของ�จการเห�า�ลดการ�ง�งการใ�ประโยช�จาก�า
ส�กพระเ�อการ�มาหา�นไ�  ในขณะเ�ยว�น �มงาน�
�านการแ�ไข�ญหาความ�ดแ�งระห�างคน�บ�าง��งคง
�ดตามการ�ก�ก�ชไ�อ�าง�อเ�อง.

http://www.ecn-thailand.org/
http://www.ecn-thailand.org/


 

 

การเ�นจาก�าน

 

 
ในเ�อนกรกฎาคม ห�งจากห�ง�ในการอา�ย�ก�ง ใน
��ดเรา�ไ��ดงาน��ญ��กงานให�   โดยไ�เ�ญชวน
ชาวกาญจน���เรา��กมา�วมงานและ�อโอกาส��เสนอ
เ�ยว�บงาน�เรา�เพราะคน�วนให�ไ���าเรา�อะไรอ�
พวกเขา�แ��า�นเ�น�ง�� �าน��าราชการ�งห�ด
กาญจน��และภรรยาใ�เ�ยร�มาเ�นประธานในตอนเ�า
ของ�นอา�ต� โดย�เ�าอาวาสและพระจาก�ดหนองขาว
ประกอบ��สง�ใ� ห�งจาก�น เรา�งทาน�าวเ�ยงใ��มเงา
ของ�นประ� (Pterocaspus)  �งเ�น�านของนางไ��คน�น�
เคารพและเ�อ�า�วยปก�ก�กษา��น�น�ไ�
 
และ�กค�งห�ง เราขอขอบ�ณ�ก�านจากใจจ�ง�ไ�
ส�บส�นเราตลอดมา
Belinda StewartCox 
��นวยการเค�อ�ายอ��ก��าง กาญจน��

1. �มาเ�อนโครงการ�น��า 

เ�อนเพาะ���ก�าไ��น��น
เ�องของโครงการ��ยเ�อการ
�น��า�ห��านแ�งปลากด
ของเราตอน���ง�ง�ด�มา
เ�อนอ�เ�นประ� พวกเขา
อยากเ�ยน�เ�ยว�บเม�ด�น�
ไ�และการทดลองเพาะ�ก�า
ไ� การ�กษา�พ�กษ�และ��
การ�เรา�วย�น��าของ�มชน
และ�น��าภายในส�กพระ �ง
กลายเ�น�น�โ�งเ�ยนห�ง
จากกอไ��นวนมหาศาลไ�
เ�ยวเฉาตายไป   โดยในเ�อน
กรกฎาคม คณะจากกรม�ง
เส�ม�ตสาหกรรม�นวน 150 คน ไ�มาป�ก�่าใน�น��่า
ของ�มชน   ในเ�อน�งหาคม คณะจากอง�การบ�หาร�วน
�บล�อ�ใก�เ�ยงมาเ�อน และในเ�อน�นยายน คณะ��
�มชน 10 คน ไ�เ�นทางมาจาก�ราษฎ�ธา�จากภาคใ�ของ
ประเทศ โดย�มงานบ�หาร�ดการจากส�กพระเ�น��คณะ
�งสองก�ม�นไป�เ�อนเพาะ�. 

2. โทร�ศ�ฝ�งเศส�าย�การ�งานของ ECN

ในเ�อนกรกฎาคม �มงาน
โทร�ศ�ฝ�งเศสใ�เวลา 2 �น
ในกาญจน�� �น�กการ

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=info@ecn-thailand.org&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=USD&lc=TH&bn=PP-BuyNowBF&charset=UTF-8


 

 

 

 

�งานของ�มงานเค�อ�าย
อ��ก��าง(ECN)  เ�อ�สารค�
�ยว�บความ�ดแ�งระห�างคน
�บ�างในเอเ�ยและ��การ
�างๆ �ใ�แ�ไข�ญหา� แ�
เ�องจากไ�สามารถ�น�ก�าง
�งเ�น�วเอกของเ�อง�ไ�  �ม
�าย��งเ�นความสนใจไป�
เกษตรกร�ง�ชผลของพวกเขา
�ก�ก�กเ�นประ�และ
�จกรรม�างๆ ��เ�นการ
โดยเค�อ�ายอ��ก��าง(ECN)
เ�อ�วยพวกเขาและชาว�าน
คน�นๆ ในการลดความ�ดแ�งของคน�บ�าง�ส�กพระ ��
เ�า�วมในการ�าย�ค�ง���กสนใจและประหลาดใจเ�น
อ�าง�ง�บเวลา�ใ�ไปเ�อจะไ�ภาพยนต�ห�งตอน เวลา�
เรา�งห�า�งตารอคอยห�งสารค��ด��วยความคาดห�ง�
จด�อ. 

3. Belinda ประ�มทางไกลไป�โตเ�ยว

ใน�น��อนอบ�าวของเ�อน
กรกฎาคม Belinda  Stewart‐Cox �ง
อ�ใน�องประ�ม�หนาวมาก
ราว�บ�แ�ง���กงาน
ธนาคารโลกในก�งเทพฯ และ
ไ��เสนอความ�บห�าของ
โครงการ�อห�า�บ�จาคเ�น
ของกอง�น Keidanren Keidanren

Nature  Conservation  Fund   ใน�อง
ประ�ม�ให�โตในเ�อง
โตเ�ยว กอง�น KNCF ใ��น
แ�โครงการ��ยเ�อการ�น�
�าของเรา และ�อนห�า�นไ�
ส�บส�นการ�รวจ�าเ�อม�อ
ทางตอนเห�อของส�กพระ  �ง
�น�งเ�นเ�ยร�อ�าง�งในการ�เสนอค�ง� และ�ความ
�น��ไ�แลกเป�ยนความ�ดเ�นใน�วงถามตอบ�บ�
�ป�ม��ไ��บ�อ�ลมาอ�าง� และใ�การส�บส�นเรา แ�
�นเ�นประสบการ��แปลกให��ห�บ  Belinda �งโดดเ�ยว
อ�ใน�องเ�ยง��ง �ด�บ��จอ�ก� แ�ไ�สามารถมอง
เ�นห�อไ��นเ�ยงของ��งของเธอไ�เลย. 

4. �จกรรมการเ�า�งของห�วย��ยการ�น�

http://keidanren.or.jp/kncf


 

 

 

 

�ก�น��ม��ยการ�น��า�ก
จะ�ก�องขอใ�ไป�วย
โครงการป�ก�า�นๆ โดยขอ
ใ�ส�บส�นก�าไ��น��น
เ�อง   �าวไ�แพ�กระจายออก
ไปเ�นวงก�าง�าผลผ�ตของ
เรา "เ�นของจ�ง"  ทนทาน และ
เ�น�น�ไ��งเ�มของเ�อ
งกาญจ��เราผ�ตเอง งาน�
ให���ดงานห�ง�ก�ด�น
โดยการไฟ�า�ายผ�ตแ�ง
ประเทศไทย�งเ�น�วนห�ง
ของโครงการของ�ฐ��อ�า
"ป�ก�นก�าเ�า�าน�น" เ�อ
เ�ดพระเ�ยร�พระบาทสมเ�จพระเ�าอ��ว แขก�เ�นเ�ยร�
ในงาน��ออ�ตนายก�ฐมนต� พลเอกสร�ท� �ลานน� �ง
เ�น�ส�บส�นงาน�านการอ��ก��เ�น��ก�     สอง�ปดา�
�ดมา �มงาน�น��าไ��วม�ด�ทรรศการในงานของ�มชน
�ห��านโ�ง�ดเ�อแสดง�ง�กยภาพของห��านภายใ�
โครงการประกวด�มชนห��านของ�ฐบาล   ECN ไ��งาน
�วม�บชาว�าน�โ�ง�ดและ��นๆ เ�อลด�ญหาการ�ก�ก
�ชไ�. 

5. SEECA �กษา�งาน

โครงการ�เ�มเ�อส�างทาง
เ�อกในการ�รง�พของ
โครงการแนว�วมเ�อการ
อ��ก�ระบบ�เวศ�าง�าส�ก
พระ (SEECA) ขณะ��งาน�วม
�บห��านเ�ดแ�ง ในการ
ประ�มเ�งป���การอ�าง�อ
เ�อง�ส�บส�นUSFWS  US  Fish  &

Wildlife, ก�ม�มชน  11 ก�ม �ง�
สมา�กก�มละ 5-15 คน ไ��
แผน�ฒนา�ร�จขนาดเ�กของ
พวกเขา�นมา   และ�าก�มไ�
เ�า�วมท�ป�กษา�งานสาม
ค�ง�ง�ดโดย�ม  ECN    ในการ�งานค�งห�ง�เ�องกาญจ�
ชาว�านไ��กษาทางเ�อก�างๆ �เ�นประโยช��ห�บ
�มชนเ�อส�างรายไ�จากการ�ขยะก�บมาใ�ให� �กก�ม
�งเ�นก�มส�นไพรไ�ไป�งานแสดงผ�ต�ณ�ส�นไพร�ง�
เ�นของโบราณและของให� ในขณะ�ก�ม�สามไ�เ�า�ก

http://www.fws.gov/international/DIC/species/ase/asian_elephant.html


 

 

 

 

อบรม�อเ�อง��นเ�ยว�บการเพาะ�เ�ด �กคน�นเ�น�บ
โอกาส�เ�ดใ�แ�พวกเขา. 

6. SEECA เ�มประกอบการ�ร�จ

เ�อคงระ�บความกระ�อ�อ�น
�เ�ด�นจากการ�กษา�งาน
เค�อ�ายอ��ก��างใ�
ท�พยากรเ�ยงเ�ก�อยเ�อ
�วยก�ม���ง�ง�า�ง�แผน
งานโครงการ��ไ�เ�ม�น
ประกอบ�ร�จขนาดเ�กของ�ว
เอง  สามก�มไ�ส�างเ�อนเพาะ
เ�ยงเ�ดขนาดเ�กและ�จ��น
ไ��ห�ายผ�ต�ณ�ของพวก
เขาแ�ว�ตลาดใน�มชน ก�ม
ส�นไพรไ�เ�มเพาะเม�ดใน
�น��างห�ง�านขณะ���ง
เสาะแสวงหาเ�น�นเ�อ�วย
�อส�างเ�อนเพาะ�  และเ�ก
�กเ�ยนของโรงเ�ยนอ�บาล
ศ�ส�ส�ไ�เ�มเ�บขยะและขายแ��น��ดแยกและแปร�ป
ขยะของโรงเ�ยนเ�อ�วยพวกเขาออมเ�น�ห�บ�จการใน
อนาคต   เ�น�นเห�า�ใ��มภายใ��อตกลงของกอง
�นห�นเ�ยนเ�อ��าความ�เ�จของก�มห�งจะสามารถ
�วย�กก�มห�งใ�เ�ม�นไ�. 

7. โครงการการ�น��า�ด�กอบรมสมา�กโครงการ SEECA

ห��าน 2 แ�งใน�น�
โครงการ SEECA �ความสนใจ
เ�นอ�าง�ง�จะ�น��า�มชน
และป�ก�นไ��น��นเ�องใน
�น�สาธารณะ��อ�และไ�ขอ
ใ��มโครงการ��ยเ�อการ
�น��าของเรา�ห��านแ�ง
ปลากดสอนพวกเขาเ�ยว�บ
การออกแบบและการ�ดการ
เ�อนเพาะ� และแสดงใ�เ�น
�งการเพาะเม�ด�น�ไ��น
เ�อง���า�งปก�หาไ�ไ�ใน
ในเ�อนเพาะ��นๆ   สมา�ก
ก�มโครงการ SEECA ใ�เวลา
สอง�น�เ�อนเพาะ�เ�อการ



 

 

�น��าในการเ�ยน��ง�พวกเขา�องการจะ�และ�งสอง
ก�มไ�ส�างเ�อนเพาะ�และเ�มเพาะก�าไ��างแ�ว เรา
��กป�ม���โครงการห�งสามารถ�วย�กโครงการห�งไ�
�วย���และสามารถเ�อมโยง�มชน�างๆ �เ�น��วมงาน
เ�า�วย�นไ�.   

8. Jittin joins AsESG workshop 

�� ก�ม�เ�ยวชาญเ�ยว�บ
�างเอเ�ย (AsESG) �ดประ�มเ�ง
ป���การสอง�น ณ ก�ง�ก�ง
�ง�ด�น�อนการประ�มของ
สมาคม�ว�ทยาเ�อการอ��ก�
  �ต�นท� ฤท��ต� ��ดการ
โครงการเค�อ�ายอ��ก��าง
�วม�บ�เ�าประ�ม�นๆ �ก
ประมาณ 50 �าน �ง�วนมาก
เ�นคนจากประเทศ���าง
เอเ�ยอา�ยอ� คณะคนไทย�ก
�คนมาจากกรม�ทยานแ�ง
ชา� �ต��าและ�น��ช 
กอง�น�ต��าโลก (WWF)และ
สมาคมอ��ก��ต��า
ประเทศไทย(WCS‐Thailand)  เ�า
หมายของการประ�มเ�งป���การค�ง��อเ�อ�ายทอด
ความ�และประสบการ�ในภาคสนามของ�เ�า�วมประ�ม
เ�อ�ฒนากรอบการป���งาน�เ�นไปไ�จ�งเ�อประเ�น
ความ�ดแ�งระห�างคน�บ�างและ�างแนวทาง�างๆ ในการ
�บ�อ�บ�ญหา�อ�าง�ประ�ท�ภาพโดยใ�แนวทาง�างๆ
��งอ�บน�นฐานของงาน��ย���งสามารถ�ไปป�บใ��บ
สถานการ��แตก�าง�น.   

9. FORRUCMU trains ECN team

ปลายเ�อน�นยายน  Forest
Restoration  Research  Unit  of  Chiang
Mai  Universityห�วย��ยการ�น�
�า มหา�ทยา�ยเ�ยงให� �
โดย ดร. ส�เฟน เอลเ�ยท ก�บ
มาเ�อนกาญจน��เ�นระยะ
เวลา�า�น เ�อส�างเส�ม
�กยภาพของโครงการ��ยเ�อ
การ�น��ารอบเขต�กษา�น�
�ต��าส�กพระอ�าง�อเ�อง
การ�กกอบรมค�ง�เ�น�การ

http://www.forru.org/


 

 

 

 

�ดและ�ายภาพ�ตราการเจ�ญ
เ�บโตและการ�เคราะ��อ�ล
เ�อ��าเ�อ�น�ด��สาม เรา
จะสามารถผ�ต��อ�ห�บการ
�น��าไ��อง�นในภาคตะ�น
ตกไ� ดร.เอลเ�ยทประ�บใจ
มาก�บความ�บห�าของ
โครงการและการ�งานห�ก
ความ�มเทและความสามารถ
ของ�มงานโครงการ. 

10. �ส�บส�นจากไ�ห�นเ�ยม ECN 

เ�นเวลา 2 ��เค�อ�ายอ��ก�
�างไ��บการส�บส�นเ�น�น
เ�ยงเ�ก�อย แ�เห�ยวแ�น
จาก��กงาน�าไ�ไ�ห�น
�ห�บงานเ�อการ�น��า  ใน
เ�อน�นยายน�เรา�ความ�น�
�ไ�พบ�บ�ณส� เ�น เจ�ยน �
�นวยการ�ายการเ�องของ
��กเศรษฐ�จและ�ฒนธรรม
ไทเปประ�ประเทศไทย ใน
ฐานะ�วแทนของ�าไ�ไ�ห�น�
ไ�มาเ�ยม��กงานโครงการ
เ�อนเพาะ�สองแ�ง ของ
โครงการและแปลงป�ก�าใน
�า�มชนของแ�งปลากด�ณส�
เ�น เจ�ยนไ��บการ�อน�บและพาเ�ยมชมสถาน�รอบๆ
โดย�ต�นท� ฤท��ต� ��ดการโครงการเค�อ�ายอ��ก�
�าง �เห�อน�า�ณส� เ�น เจ�ยน��ก�น��บ�ง�พบเ�น
และเ�ยน�เ�ยว�บงานของเราจาก�มงานและ��วมงาน�งใน
ห��านและในเขต�กษา�น�ฯ.   

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

 
We are extremely grateful to our donors and supporters

http://www.ecn-thailand.org/about.ecn.acknowledgements.html


ECN is also supported, or sponsored in kind, by:

 

http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=TEM_News_117
http://www.ecn-thailand.org/about.ecn.acknowledgements.html
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