
จดหมาย�าวเค�อ�ายอ��ก��าง Vol. 4 Issue 2: 2008 

In This Issue
1. Conservation grant
2. New HEC publication
3. Electric fence project
4. Chiang Mai study trip
5. Man and Nature festival
6. Helping deter cropraiding
7. Ranger equipment
funding
8. ECN's new office

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

การเ�นจาก�าน  

�ง เ�อนๆและ�ส�บส�น�ก�าน

พวกเรา��ง�ง�นอ�าง�ดๆ ณ ภาคตะ�นตกของ
ประเทศไทย ขณะ��งส�ปผล�ไ��บจากโครงการเ�า
ในเวลาเ�ยว�น�เต�ยมเอกสารโครงการให��วม�บ�
�วมงานใน�น�  พ�งงาน�วนให��ก�มไปในการ
�เคราะ��อ�ล�างๆ �เราไ�เ�บรวบรวมใน�วงสอง��
�านมา �งแ�การ�ดตามการ�ลาย�ชไ�ของ�าง�า
และการทดลอง�อง�น�ชไ� ไปจน�งการ�แผน�การ
ใ�ประโยช���นและการ�รวจ�า    ผล�ไ��บ��า
สนใจ
�อยๆ ปรากฏ�น�งรวม�ง�อเ�จจ�ง��า�น�ไ��วน
ให���ก�ลายเ�น�น��งเ�ม��างเคยใ�เ�นเ�นทางเ�นระห�างเขต�กษา�น�
�ต�
�าส�กพระไป�แ��แควให� (�ง�จ��น�ก�น�วยเ�อนศ�นค�นท�)  และ 96 % 
ของการเ�า�ลายเ�ดจาก�าง�ว� �วน�น�ห�กๆ �น�งอ�ระห�างเขต�กษา�น�ฯ
และแ��แควให� �งเ�นของเ�าของ��น�ไ�ไ�อา�ยอ�ใน�น� และไ���นไ�ใน
ครอบครองในฐานะการลง�นอ�างห�งเ�อประมาณห�งทศวรรษ�แ�ว

�า�นเ�นมาก�เราไ��บ�นส�บส�น�กค�งจาก�ล��ไค�นเ�นจาก��น  และเรา
��ก
�น��ง�อง�กร�อง�น�างๆ  จะ�วยส�บส�นเ�น�นในการส�าง�วไฟ�า�มชน  และ
�ด
�าย�ขอขอบ�ณอ�าง�ง�ห�บ�ก�าน��วยเราในการ�ด�อ�ปกร�เ�น�าแ�เ�า
ห�า���ก��าของ�ทยานแ�งชา��ธารลอด พวกเราและเ�าห�า�ซาบ�งอ�าง�ง
�อ�ใจ�น�งามของ�ก�าน และ�ง�ไ��วยเส�มประ�ท�ภาพการ�งานและข�ญ
��งใจของเ�าห�า�

�วยความปรารถนา���ด��ก�าน 
เบ�น�า ส�อต �อก� 
��นวยการเค�อ�ายอ��ก��าง

1. ไค�นเ�น ส�บส�นโครงการให�

�มงานเค�อ�ายอ��ก��าง และ��วม
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�ต�นท�และเบ�น�า (ตรงกลาง เ�อ�กา�) ขณะ
เ�ยมชมแปลงป�ก�า ณ ห�วย��ยการ�น��า
มหา�ทยา�ยเ�ยงให� ห�งการประ�ม อนาคต

ของ �า  2007 �ง�ดโดย FAO

Cover of the FFI Conservation Report

 

งาน� ZSL  ��กป�ม���ไ�เ�น��บ�น
ส�บส�น�กค�งจากกอง�นเ�ออ��ก�
ธรรมชา�ไค�นเ�น จากประเทศ��น 
�ห�บโครงการให�� เค�อ�ายฯ จะ�วม
�ม�บห�วย��ยการ�น��า (FORRU)
มหา�ทยา�ยเ�ยงให� จากภาคเห�อของ
ประเทศไทย เ�อ�ด�งห�วย��ย�น��า
ภาคตะ�นตก  เ�าหมายของโครงการ�
�อ
เ�อ�ายทอดความ�และเทค�ค��การใน
การ�น��าธรรมชา�ใน�น�เ�อมโทรม
ภายในเขต�กษา�น��ต��าส�กพระและ
�น�ของ�มชนโดยรอบ   ใน�แรกเราจะ
�ดประ�มเ�งป���การ�วม�บชาว�าน
ใน
�น�  �เ�นการ�รวจ�า�งจะ�โดย�ก
พฤกษศาสต�ของ FORRU การ�ด�กอบรมเทค�ค��การ�างๆ �ง�เ�ยงให� และ
กาญจน�� �ด�งเ�อนเพาะ�ก�าไ� �เ�นการ�รวจ�พ�กษ�ของ�นไ�เ�อ�กษา
�กษณะการ�ดดอกผลในรอบ�ของ�นไ�แ�ละช�ด และ�ดตามการเจ�ญเ�บโต
ของก�าไ��ป�กเ�อ�นหาช�ด "พรรณไ�โครงส�าง" ����ด โดยอา�ย
ประสบการ�
การ�น��า�วม�บ�มชนของ FORRU โครงการ�จะ�เ�นการโดย�ดา�ช� (จอย)
ตกแ�ง FORRU �งไ�เ�ามา�วมงาน�บเค�อ�ายฯ ใน��

2. �ง��ม�ให�เ�ยว�บความ�ดแ�งระห�างคน�บ�างและงาน
ของเค�อ�ายฯ

ในเ�อนเมษายน, Fauna & Flora
International (FFI) ไ��ด�ม�รายงาน
จากจากการประ�มความ�ดแ�งระห�าง
คน�บ�าง (HEC) �งไ��ด�น�เคน�าใน
� 2549 ภายใ��ว�อ "การบรรเทาความ
�ดแ�งระห�างคน�บ�าง: กร��กษาจาก
อาฟ�กา และเอเ�ย" �งรวบรวมและเ�ยบ
เ�ยงโดย ดร.แมท วอทโพล จาก FFI และ
ดร.แมท�ว �ง�� จาก Durrell Institute
of Conservation and Ecology (DICE) 
งานประ�มค�ง�เ�น�วนห�งของแผนงาน
ของโครงการบรรเทาความ�ดแ�งระห�าง
คน�บ�างของเค�อ�ายอ��ก��าง �งไ�
�บ�นส�บส�นโดย ดา��น �น��เอ�ฟ
และ�ดโดย ดร.แมท วอทโพล และดร.
เนา� �ทา� �ง�งสองเ�น�ป�กษา�ทรง
�ณ��ของเค�อ�ายฯ �งแ�� 2547
รายงาน�ประกอบ�วยผลงาน 9 เ�องของ
�ก��ยเ�องความ�ดแ�งระห�างคน�บ�าง  ในอาฟ�กา  และห�งเ�องจาก��ของ
เค�อ
�ายอ��ก��าง การประ�มในค�ง�ไ��บการส�บส�นจาก Zoological Society of
London, WWF, Frankfurt Zoological Society, Kenya Wildlife Service and the
Dutch Ministry of Foreign Affairs  �วยเ�นเ�ยว�น
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การ�วม�อ�นของชาว�าน ส�กพระ และเค�อ
�ายฯ เ�อ�ด�ง�วไฟ�าระห�าง�าและห��าน�

�าส�น

� ECN 'ป�ก�นไ��วม�บ�ให�ว�น� จาก
ห��านแ�งปลากด

3. เค�อ�ายอ��ก��างใ��แนะ�เ�ยว�บโครงการ�วไฟ�า
�มชน

ในเ�อน��นายน��านมา เ�าห�า�ของ
เค�อ�ายฯ  �วม�บชาว�าน 50 คน จาก
�บล�ง�ง และ�องสะเดา และเ�าห�า�
จากเขต�กษา�น��ต��าส�กพระ ไ��วม
�นวางแผนเ�อการ�อส�าง�วไฟ�าเ�น
ระยะทาง 15 �โลเมตร ตามแนวเขต�กษา
�น��ต��าส�กพระ "�วไฟ�า�จะ�
ประโยช�สอง�าน �อ�อง�นไ�ใ��าง
เ�ามา�ลาย�ชไ� (และลดความเ�ยง
จากการแ�แ�น�างของชาว�าน) ขณะ
เ�ยว�น��อง�น�นอา�ยของ�าง�ก
�วย" �ต�นท� ฤท��ต� �ประสานงาน
เค�อ�ายฯ ก�าว  "นอกจากปก�อง�ชไ�
แ�ว �ง�น�อมหมาย�งการปก�อง�าง
เห�อน�น   �วไฟ�าควรจะสามารถลดแรงกด�นจากการกระ�ของม�ษ����อ�า
�วยเ�นเ�ยว�น"

ในการ�ด�ยถก�ญหาค�ง� ไ����ด�ห�วย�ปกร��ห�บการ�อส�าง�วเ�า�วม
�วย  โดยชาว�าน�ด�นใจ�จะ��วไฟ�า�นเองภายใ��แนะ�ของ�เ�ยวชาญ 
�งแ�การ�เสา  การ�ด�งเสาจน�งการ�งลวด  ชาว�านหลายคนจะไ��บการอบรม
เ�ยว
�บการ�แล�กษาและ�อมแซม�วไฟ�าและการ�ดการในระยะยาว    ประเ�นงบ
ประมาณ
การ�อส�างอ�� 4.5 �านบาท ($ 132,000)  ขณะ�ชาว�านไ��บงบจากอง�กร�อง
�น
เ�ยงแ�  600,000 บาท  ($ 18,000) และ��งหา�นส�บส�นเ�อ�ใ�โครงการ��
�ณ
�า�แ�วเส�จ    �าหาก�าน�องการใ�ความ�วยเห�อ  ก�ณา�ด�อเรา ห�อ บ�จาค
โดย
ใ�  PayPal

4. การ�กษา�งาน� ห�วย��ยการ�น��า มหา�ทยา�ย
เ�ยงให� (FORRUCMU)

ปลายเ�อน��นายน��านมา เ�าห�า�
เค�อ�ายอ��ก��าง �บ �อน และ� �วม
�บเ�าห�า�เขตฯ ส�กพระ 2 �าน และ
แกน�ชาว�าน�ก 4 �าน ไป�วม�จกรรม
"ป�ก�น��า" ณ �ทยานแ�งชา�ดอย�
เทพ�ย �งห�ดเ�ยงให� �ง�น��งก�าว
อ�ในเขต�ทยานแ�งชา�ดอย�เทพ�ย 
�น��ไ��กชาว�านแ�วถางและเผาเ�อ
การเกษตร�ด�อ�นเ�นเวลานาน และเ�อ
�บ��อนชาว�านไ��ด�นใจ�จะ�น��า
�วยพรรณไ��อง�นเห�อห��านของเขา

"�าน�งแ�สาให�"  เ�อไ�ตระห�ก�า
�น��า��ก�ลายไป�น พวกเขา�อง

http://www.ecn-thailand.org/contact.form.html
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�อน อ�บาย�จกรรม�านการอ��ก�ของ ECN
แ��ก�องเ�ยว ในงานเทศกาลดนต�เ�อ

ธรรมชา�

�าย�น�วยป�มาณ�ใ��ลดลง

ใน�จ��นชาว�าน�เ�นการป�ก�า�วยพรรณไ��อง�น�ละค�งใน�วง�นฤ�ฝน
�ง
�จกรรมการป�ก�า�นจะ�  เ�ก�กเ�ยนในห��าน  และ�สนใจจากภายนอกมา�วย
�น
�กค�ง  �ดา�ช� (จอย) เ�น�ประสานใ�เ�ด�จกรรมการ�กษา�งานค�ง��วม�บ
FORRU �งเ�น��ายทอดเทค�ค��การในเ�อนเพาะ�และการป�ก�น��า รวม�ง
การ�ดตาม�ตราการรอดและการเจ�ญของก�าไ�   จากการไ�เ�า�วม�จกรรมค�ง�
เ�นเวลา  3  �น  และไ��ก�วม�บชาว�ง�านแ�สาให�  เ�าห�า�เค�อ�ายฯ  และ�
�วม
เ�นทาง�ก�านไ�เ�ยน�และไ��บประสบการ����ณ�าอ�างมากมาย �ง�จกรรม�
ควรและไ�ควร�เ�ยว�บการ�น��นอา�ย  และการอ��ก�ธรรมชา�  "เ�นการเ�น
ทาง
��ม�ามาก"  นายว�ต� �น��ต�  �ให��านแ�งปลากดก�าว  "พวกเราสามารถ�
�ง�
ไ�เ�ยน�มาประ�ก�ใ��บ�จกรรมการ�น��าของพวกเรา�ส�กพระไ�"

5. เทศกาลดนต�เ�อม�ษ�และธรรมชา� ณ กาญจน��

เห�อชาม�วยเ�ยว ณ เ�ง�างถนน เบ�น
�า ส�วต�อก� ��นวยการเค�อ�ายฯ
และ�ก�อง�กแ�งเพลง�กลายมาเ�น
��กรทาง�� �อ ทอด� ลาเวล� (Lavelle
Entertainment) ไ�ใ��เ�ดแผนงาน
ของ "เทศกาลดนต�เ�อม�ษ�และ
ธรรมชา�" ในกาญจน�� �ง�ด�น�าง
สะพานประ��ศาสต�  สะพาน�ามแ��
แคว ในปลายเ�อนพฤษภาคม��านมา 
โดยการ�เ�นการของทอด�และ�มงาน
�วยความ�วยเห�อจากเค�อ�ายฯ และ
�มโ� ทราเวล �งเ�น�นธ�ตร�านการ
�องเ�ยวของเค�อ�ายฯ   �จกรรม�ง 3
�น ประกอบ�วยการ�มมนาเ�ยว�บ�า
�ต��า และการอ��ก� ตาม�วยการ
แสดงดนต�แนวเ�ล��ว�กและการแสดง�ฒนธรรมของเ�กๆ ใน�งห�ดกาญจน��
เค�อ�ายฯ ไ��ด�ทรรศการในงาน�งเ�นโอกาส��มากในการ�อสาร�บคนใน�น�
และ�ก�องเ�ยว "ส�กมาก�ไ�บอกแ�คนใน�น� และ�ก�องเ�ยวจาก�วโลกเ�ยว
�บโครงการ�างๆของเรา"

เอ�ค  โรเจอ�  เ�าห�า�อาสาส�ครของเค�อ�ายฯ  ก�าว  "ผม�ด�า  พวกเราไ�ส�าง
ความ
ตระห�ก�เ�ยว�บ�ญหา��าง�าและ�นอา�ยของพวก�น��งเผ�ญอ�  เค�อ�ายฯ 
ไ��บประโยช�เ�มๆ  จากการเ�ด�วค�ง�  เพราะเราไ��นธ�ตรให����ณ�าเ�ม
�น"
นอกจากการ�ดแสดงโปสเตอ�และการ�เสนอ�านโปรแกรมพาวเวอ�พอน�แ�ว  �
�วม
�อ�งเค�อ�ายฯ       �ต�นท� ฤท��ต� �งไ�อ�ปราย�ว�อ��าสนใจ "�างของ
กาญจน�� �ต�ห�อ�ตร" ณ โรงแรม   เฟ�ก� และนอกจาก��งไ�ใ��มภาษ�แ�
ทอด� �งไ�ออกอากาศเผยแพ��สาธารณชน�ง�อนและห�งเทศกาล

http://www.toddeastwest.com/


�ต�นท� �รวจความเ�ยหายของสวนก�วย �
�ก�างเ�า�ลาย ณ �านแสวง�า ห�งจากเ�า

การ�งานของ ECN ใ�ชาว�าน�ง

เ�าห�า�เค�อ�ายอ��ก��าง มอบ�ปกร��
�เ�น�ห�บการเ�น�า แ�เ�าห�า�ลาดตะเวน
�ธารลอด เ�อเส�มประ�ท�ภาพของการลาด

ตระเวน

6. การ�องขอความ�วยเห�อมา�เค�อ�ายจากห��าน�นๆ

ห��านแสวง�า �งอ�ใน�บเขา��บ�ดม
สม�ร� ในเขต�าสงวนแ�งชา�ศ�ส�ส�
�งเ�นสามเห�ยม�ารอย�อ��งไ�ไ��บ
การ�มครอง�เหมาะสม �าบ�เวณ�เ�อม
ส�กพระตอนเห�อ�บ�วยขาแ�ง 
แกนกลางของมรดกโลก ระห�างการ
�รวจ�าใน� 2550 �งไ��บ�นส�บส�น
จาก�ล��ไค�นเ�น  เค�อ�ายฯ พบ�า
บ�เวณ�บเขาศ�ส�ส�เ�น�น��เหมาะ
สม
�ห�บการเ�นเ�นทางเ�น�านของ�าง
แ��น��วนให��ก�นขวาง�วยแปลง
ป�ก�กและสวนผลไ� ของชาว�าน
ประมาณ16 ครอบค�ว   �ง�ไ��เ�น
�อง�ด�อ �ง�าง�ตาม�ญชา�ญาณ
ของ�นเ�อมาพบเจออาหาร�าง��นไ�ขณะเ�นหา�นอ�บนเ�นทาง�เคยใ�ในอ�ต
งานของเค�อ�ายฯ  ��ในห��าน�ไ��บผลกระทบค�ายค�ง�นไ��ก�ด�งอ�าง
แพ�
หลาย  และชาว�านจากแสวง�า�ไ�ขอความ�วยเห�อจากเรา�วยเ�น�น  "เรา��ก
�ใจ
มาก�ชาว�านเห�า�เ�ามาขอความ�วยเห�อ  �นแสดงใ�เ�น�าพวกเราไ��บความ
ไ�
วางใจและความ�บ�อจากชาว�านใน�น�"  �ต�นท�  �ประสานงานเค�อ�ายฯ  �ง
�อ
�งเกต

เค�อ�ายฯ ไ�เสนอแนะทางออก�หลากหลาย�งรวม�งการ�ด�งระบบ�ญญาณเ�อน
�ย�วงห�า  (เ�น  แขวนกระ�งบนเ�อก�นเ�นทางเ�าออกของ�าง)    การใ�เ�ยง
ม�ษ�
(เ�น  เ�ด�ท��าน�โพง)    �อม�วไฟ�าอ�าง�ายรอบแปลงเกษตร  และ��การ��
��ด
�อ ป�ก�ช��างไ��น 

7. เค�อ�ายฯ ระดม�น�ด�อ�ปกร�สนาม�ห�บเ�าห�า�
��ก��า

กระทรวง�งแวด�อมฯ ไ�ขาน�บรายงาน
การ�รวจ�ารอย�อของเค�อ�ายฯ โดย
การขอใ�เ�าห�า�จาก�ทยานแ�งชา��
�งอ�ใก�เ�ยง (เฉ�ม�ต�โก�นท� �ง
��ก�น�ในนาม �ธารลอด) ใ�ลาด
ตะเวนเ�มมาก�น เ�อ�แลและ�อง�น
การ�ดไ�และการ�ก�ก�น�จนก�า�น�
บ�เวณ�จะไ��บการ�มครอง�เหมาะสม
�ทยานฯ ไ��า�างพ�กงานลาดตะเวน
�นวนแปดนาย  แ�ขาดงบประมาณใน
การ
�ด�อ�ปกร�ภาคสนามเ�อใ�ในการ
ลาด



�ต�นท� ก�ช �บ �อน � ใน��กงานให�

ตะเวน �ง�นเรา�งขอบ�จาคจากเ�อนๆ 
และเ�อน�วมงานและ��ก�นเ�นมาก�บ
ผลตอบ�บก�บมา และขอขอบ�ณ��ท
แฮม ทราเวล ก�ป, เด�ด ไลแมน, �านปา
�า และเ�อน�ใจ�ของเรา�งหลาย �ง�ใ�เค�อ�ายฯ สามารถ�ด�อเ�สนาม เปล
สนาม และ�าค�ม�นฝน ห�อสนาม ก�อง�าย�ป และ�ปกร��นๆ แ�เ�าห�า�ลาด
ตะเวนไ��เ�จ

"เ�าห�า�ลาดตะเวน  เ�น�ร��ษ��ดทองห�งพระของระบบ�น�อ��ก�   พวกเขาไ�
�บ
�าตอบแทน��อยและ�ปกร��ไ�เ�ยงพอ�ห�บการ�งานมาเ�นเวลายาวนาน
เ�อ�ง"  เบ�น�า ส�อต�อก�  แสดงความ�ดเ�น  "�ง��ดแ�ว  เรา�องการ�ก�งใจ
ใ�
�ฐบาลส�บส�นเ�น�น�พอเ�ยงแ��มงาน�านอ��ก�ของ�ฐ แ�ในขณะ��ง�เรา
สามารถ�ไ��อ�วยใน�ง�เรา�ไ��อน" เ�าห�า��ธารลอด�น�เ�นอ�าง�ง�บ
การไ��บบ�จาคในค�ง� "การส�บส�น�กษณะ��วยใ�เรา�งานไ���น �นสอด
ค�อง�บความเ�นจ�ง  และเ�นเ�อง��ไ�ทราบ�า��ส�บส�น  เ�น  เค�อ�ายฯ  �
เ�าใจ
ความยาก�บากของพวกเราและใ�ใจพอ�จะใ�ความ�วยเห�อ"  นาย��นท� ส�าง
การนอก  �วห�า�มพ�กงาน��ก��าก�าว      เค�อ�ายฯ  �ง�องการส�บส�น
�ปกร�
ภาคสนามแ�ห�วยเ�าระ�งเค�อน�เ�อบรรเทาความ�ดแ�งระห�างคน�บ�างของ
ส�ก
พระ�วยเ�นเ�ยว�น  �งรวม�งยานพาหนะในการลาดตะเวน    หาก�ใด�องการใ�
ความ
�วยเห�อเ�นเ�นห�อ�ปกร�  ก�ณา�ด�อเรา ห�อ บ�จาคโดยใ�  PayPal

8. ��กงานให�ของเค�อ�ายอ��ก��าง

ระ�งเ�อฉลอง�ให�ไทย�ง�นในเ�อน
เมษายน ใน�วง�อากาศ�อน��ดพ�อม
การเป�ยนแปลงค�งให���า�น���ก
คนรอคอยมานาน �น��อ การ�ายเ�า
��กงานให� พวกเราไ�ไ��ายไปไหน
ไกล และ�งคงอ�ใน�บลแ�งเ�ยน �ง
ใ�เวลาเ�นทางโดยรถยน�เ�ยง�วค�
จาก
สะพาน�ามแ��แคว แ���เรา��น�
เ�ม�นก�าเ�มมาก "�มเราเ�บโตจน�น
��กงานเ�มมานานแ�ว" แห�ม��วย�
ประสานงานใน�น�ของเค�อ�ายฯ ก�าว
��งานให���อไ�เป�ยบ�นๆ �ก�วย 
นอกจากอากาศ�ายเทไ��แ�ว  อาคารแ�ง��ง��ณสม��หลายประการของ�าน
เ�อน
ไทย เ�น �อง��งโ�ง การใ��ดลมเพดาน ห�งคา�ระบายความ�อนไ�� ไ��เ�น
�องใ�เค�องป�บอากาศ  นอกเ�ยจาก�าฤ��อนใน��อๆ  ไปจะ�อนก�า�เราเคย�น
เคย! 
�ง�ใ�เราห�ง�าจะลดผลกระทบ�าน�งแวด�อมลงไ��างจากใบเส�จ�าไฟ�า�ลด
ลง



เค�อ�ายอ��ก��าง
เค�อ�ายอ��ก��างเ�นอง�กรเอกชนขนาดเ�ก  ใน�งห�ดกาญจน�� ภาคตะ�นตกของประเทศไทย �ง��งแสวงหาทางออก��ง�นแ�
�ญหาความ�ดแ�งระห�างคนและ�าง   เ�าหมาย�จ��นของเค�อ�ายฯ �อการ�บประ�นอนาคต��นคงของ�าง�าส�กพระและระบบ
�เวศใน�าของพวก�นเ�อประโยช�ของคน�อง�นและ�ต��า  เค�อ�ายฯ ไ��บการส�บส�นจาก Zoological Society of London (ZSL)
และ�งาน�บ�มชนใน�น� ห�วยงานภาค�ฐและอง�กรเอกชน�นๆ   เราขอขอบพระ�ณ�บ�จาคเ�น�นและ�ส�บส�นเ�นอ�าง�ง:
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