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ECN Mission

ECN is a small nonprofit
organisation which relies on

grants and private
donations to do its work.
Any financial support you
give will be gratefully

received

ส�ส��ะ เ�อนๆ และ�ส�บส�น�ก�าน, 

ใน�วงเวลาของการเ�ยนจดหมายฉ�บ�
�ต�นท�  ไ�เ�ยงแ�เ�ารอบ�ด�ายของ
การแ�ง�น�งราง�ล  Whitley
Conservation  Awards  แ�เธอ�งไ��บ
ราง�ล�ส�บส�นโดย  Freinds  of  the
Whitley Awards �วย เรา��ใจใน�วเธอ
อ�าง�ง  เธอ�เ�ยงแ�ไ��บเ�นราง�ล
GBP30,000 เ�อ�กษาประเ�น�เ�ยว�บ
การเ�ยง�ว�ส�กพระเ�า�น  (�งเ�น
�ญหาใน�น�อ��ก�หลายแ�ง)  แ�เธอ
�ใ�เค�อ�ายอ��ก��าง  กาญจน��
(ECN)  เ�น���ก�วโลกและ�ใ�งาน
ของเรา�บชาว�านและ���ก�เ�น��บ
�มาก�น
 
ห�ง�ปดา��ไ�เ�า�วม�จกรรม�เ�ยว�อง�บราง�ล�ในลอนดอนเ�ด�นใน�วงฤ�
�อน��งอ�าง�ด  ��อ�วง��าง�ก�กเ�ามา�ลาย�ชไ�และลง�น�ในสระ��ดไ�
�ห�บ�ว�อย��ด    �นไ��าออกดอกและ�ดผล  และเกษตรกรไ��เวลา�ห�บ
วางแผนงานโครงการยกเ�นตอนกลาง�น  เ�อเ�ากลางเ�อน�มภา�น�อากาศ��อน
มากแ�ว  �ง�น�มงานของเราไ��าจะเ�น�ม�ดตาม�ญหาเ�อง�าง  �ม�น��าห�อ
�ม�ฒนาเค�อ�ายอา�พทางเ�อกเ�อลดการใ�ประโยช�จาก�า�เ�ม�งานเ�า�น
ห�อไ��เ�กงาน�าก�าเ�ม  โดยห�ก�บเ�า��มใน�วงกลาง�น  ห�งการประ�ม
ประ�เ�อน�นาคม เราทานอาหาร�วม�น �ง�ไ��าง �าวเห�ยว และ�ม�เ�นห�ก
และความ�อน�เ�ด�น��วยใ�เรา�ความ�ขจาก�ดลมเพดานขณะ�วย�น�ด
ระเ�ยบ�องส�ดเ�อใ�ในการ�าง�ง�ง�งเห�งมาเ�นเวลาหลายเ�อน  �ห�บ
อง�กรเอกชนเ�กๆ  �บ�าเรา�ห�ง�อและเอกสาร�นวนมาก! �งวางเ�ยงบน�นห�อ
ในก�อง���าย�ด��บ  ห�ง�อเห�า�จะเ�นประโยช��ห�บเราและคน�น�วย
เ�น�น  
 
ขอบ�ณ�ห�บ�กคน�ส�บส�นเรามาตลอด  และ�ห�บเ�อน�  ขอบ�ณเ�น�เศษ
�ห�บกอง�น�างๆ เห�า� Whitley Fund for Nature, Keidanren และ USFWS.

 

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


 

 

 

 

Belinda StewartCox
��นวยการเค�อ�ายอ��ก��าง กาญจน��.

1. �าง�ามาเ�อนเ�อนเพาะ�

ใน��นห�ง เ�อเค�องควบ�มกระแสไฟ
��แลเ�ด�ดโดยพระสง��ง�อเ�า�บ�ว
ไฟ�าบ�เวณรอย�อระห�างห��าน�บ�า
�างเพศ��วห�ง�ง�ก�าแนว�วเ�ามาและ
ไ�มาเ�อนเ�อนเพาะ�ของเรา�ห��าน
แ�งปลากด�วย �าง�าเ�นเ�ามา�างใน
เ�อนเพาะ�โดยเห�ยบเสา�วไ�ไ�เ�อน
เพาะ��กไปห�ง�อง และเ�นตาม�อง
�างระห�างแปลง�วาง�นก�า ห�งจาก�น
�งเ�าไปในเ�อนเพาะเม�ด�งเ�น
โครงส�าง��จากไ�ไ�  เ�อไ�พบเจอ�ง
ใด��นไ� (�อ�น�ษฐานของเรา) �งเ�น
ก�บออกมา แ�ว�งเ�นออกไปบนทางเ�ม
�เ�ามา เห�ยบ�นก�าแบนราบไปไ���น
ไ��ความเ�ยหาย�นใดเลย!  �ง�น
สามารถ�ใ��กอ�างแบนราบคาบไ�
อ�าง�ายดาย �าง�ภาพเห�อเ�น!  แ�
ตอน�ชาว�าน�ไ��อม�วไฟ�ารอบเ�อนเพาะ�เ�วเพราะไ�อยากเ�ยง�กค�ง
.    

2. KNCF ใ��น�น��า�� 2  

เรา�นเ�น�ใจมาก�  Keidanren  Nature
Conservation  Fund ส�บส�นโครงการ
��ยเ�อการ�น��า�กค�ง  �งเ�น
โครงการ�วม�นระห�างเค�อ�ายอ��ก�
�าง  �มชนแ�งปลากดและส�กพระ  โดย�
การ�กอบรมจากห�วย��ยการ�น��า
เ�ยงให�  FORRU  unit  of  Chiang  Mai
University �จ��นโครงการ�เ�อนเพาะ�
ก�าไ�สองแ�ง  เ�นทาง�กษา�พ�กษ�
และ�จกรรมการ�กษา��ย��เ�นการ
โดย�มงานเค�อ�ายฯ  และชาว�าน  �ม
��ยไ��งานอ�างห�กเ�อเต�ยมก�าไ�
ใ�เ�ยงพอ�ห�บการป�กในเ�อน
��นายน�    ชาว�านสองคนจากแ�งปลา
กดไ�เ�า�วมการทดลอง��ยเ�อการ�น�
�าค�ง��วย 

3. �กอบรม�าน�พ�กษ�

ใน�วงปลายเ�อน�นาคม��อน�ดๆ   นาย
เจเอฟ  แมก�เวล�  �กอ�กรม�ธานอา�โส
ของ  FORRU  เ�ยงให�  ไ�เ�นทางมา�ก
อบรมเ�มเ�มแ��มงานโครงการ��ยเ�อ

http://www.keidanren.or.jp/kncf/
http://www.forru.org/
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


 

 

การ�น��า  (�มงานเค�อ�ายและชาว
�าน)  ในเ�องของการ�น�ก�อ�ล�าน�พ
�กษ�และการเ�บ�วอ�างเ�อใ�ในการ
�าง�ง    �มงานไ��งานอ�างห�ก�ดๆ
ใน�วงสองเ�อนของฤ��อน  เ�องจาก
�นไ�ใน�าเบญจพรรณ�นวนมาก
ออกดอกและ�ดผลใน�วงเวลา�    เ�อ
�บ�อ�บความ�อน  �มงานใ�เวลาใน�วง
เ�าตรวจสอบ�นไ�บนเ�นทาง�กษา�พ
�กษ��ง��นวน  120  �นในแ�ละ
โซน  และเ�อหลบ�อนพวกเขา�งใ�เวลา
ใน�วง�าย�งานเอกสารลงรายละเ�ยด
ของ�วอ�างแ�ละช�ด  และเพาะเม�ดลง
ในถาดทดลอง�งผสม�วย�นป�ก�ตร
�างๆ �น  
 

4. นก�วให��วมงาน�บ SEECA

ศรว�� นาม��ค ห�อ นก  ('Bird')  ไ�เ�า
�วมงาน�บเค�อ�ายฯ  เ�อ�ดการ
โครงการSalakpra Elephant Ecosystem
Conservation Alliance (SEECA) �งไ��บ
�นส�บส�นจากก  USFWS.  ในฐานะ�
เคยเ�น�ค�เทศ���านการอบรมและ�
��ห�ง�านนคอม�วเตอ�  �ใ�นก�วย
เ�มความแ�งแก�ง�าน�ใ�แ��มงาน 
จน�ง�จ��น    นกไ��ดประ�ม  ๑๒  ค�ง
(โดยปก��นเ�นกลาง�น)  เ�อ�กอบรม
สมา�กก�ม SEECA จาก ๘ ห��าน ในการ
วางแผนโครงการ�ฒนาอา�พทางเ�อก�
ไ��ง�ง�า  เ�อ�วยใ�พวกเขาสามารถ
ระดม�น�โครงการของ�วเองไ��อไป
นก�ความสข�บการ�ฒนาอา�พทางเ�อก
��ง�นเห�า��งไ��อง�ง�งท�พยาการ
�าไ�      "เ�นงาน�ส�ก �ไ�จ�งในทาง
ป���    และเราเอง�ไ�เ�ยน�อะไร
มากมาย"

5. การอบรม HECx �เนปาล

�ต�นท�  ฤท��ต�  (�ประสานงานเค�อ
�ายฯ)  เ�า�วมการ�กอบรมเ�อง  การอ�
�วม�นระห�างคน�บ�าง  (human
elephant  coexistence)  ส�บส�นโดย
USFWS  �ดโดย  Sally  Walker  จาก
อง�กร Zoo Outreach และ Heidi Riddle
จากInternational Elephant Foundation.
ZOO  �บ�อ�บความ�ดแ�งระห�างคน�บ
�างโดยสอน��การ�างๆ  ในการมอง
�ญหา��ง�ใ�ออกมา�ไ��าว�าวห�อ

http://www.fws.gov/international/
http://www.zooreach.org/
http://www.elephantconservation.org/


 

 

 

 

 

�ดการไ�ไ�  โดยใ�เทค�ค�างๆ  �งเ�น
น�ตกรรม�านการใ�การ�กษา�าน�ง
แวด�อม  �ต�นท�ก�บมาและเ�ยม�วย
ความกระ�อ�อ�น�บแนวทาง�เ�นแรง
�นดาลใจ� โดยก�าว�า  "เรา�องการการ
อบรมอ�าง��วยเห�อน�นใน
ประเทศไทย!".  �ง�น  ��อเ�าหมาย�เรา
จะ��อไป

6. �ก�กษาป�ญญาโทม�ดลเ�ยมโครงการ

ก�ม�ก�กษาป�ญญาโทและอาจาร�จาก
ห�ก�ตรป�ญญาโทนานาชา��าน�ง
แวด�อม  Environmental  Science  MSc
ของมหา�ทยา�ยม�ดลไ�เ�นทางมาเ�ยน
�งานของพวกเราในการลดความ�ดแ�ง
ระห�างคน�บ�าง�ส�กพระ  คณะประกอบ
�วย�ก�กษานานาชา�จาก�ฐาน ศ��งกา
เนปาลและประเทศไทย  �ง�กประเทศ�
�ญหาเ�อง�างเห�อน�น      �อนจะมา�
��กงาน  คณะไ�เ�นทางไปพบปะ�ด�ย
�บชาว�าน เ�าห�า��าไ�เ�อเ�ยน�เ�ยว
�บ�ญหาและมาตรการ�อง�น�างๆ  �น
�อมา  �ต�นท�ไ��เสนอพาวเวอ�พอน�
และ�ด�ยถกเ�ยงประเ�น�เ�ยว�องและ
บทเ�ยน�างๆ  �ไ�เ�ยน��ห�บแ�ละ
ประเทศ 

7. �ม USFWS เ�ยม ECN

เ�อเ�อน�มภา�น�  Dr  Meenakshi
Nagendran  และ  Rebecca  Callahan
จาก    USFWS  ไ�เ�นทางมาเ�ยน�เ�ยว
�บงานของพวกเรา���วม�บส�ก
พระ  และ�มชนใน�น�  และไ�พบ�บชาว
�านและเ�าห�า���ก��าบางคน�เรา
�งาน�วย  แ�นอน�า  �มงาน�องการพบ
�บ�าง�า�เราพยายาม�วยเห�ออ��วย
เ�นเ�ยว�น  แ�เ�นเ�องยาก�จะ�ดหมาย
ใ�    �ง����ดเ�า�เราจะ�ไ��อการไป
�างแรมใน�า�ห�วยส�กพระ  เ�อ��า
อ�าง�อย��ดพวกเขาจะไ�เ�น�นอา�ย
ของ�าง�า  แ�ห�งจาก�เราไป�งเ�ยงค�
เ�ยว  �าง�ดอ�ไ�เ�น�าน�โ�งเ�ยนห�า

http://www.en.mahidol.ac.th/eng/index.html


 

    

ห�วย�างออกไปประมาณสาม�บเมตร
และ�น�นโ�งอ�ตรง�นนานก�า
�วโมง เราซาบ�งใจ�อ�าง�ว�จ�งๆ !

8. Ricoh บ�จาคเค�อง�ายเอกสาร�

เ�อเรา�ด�นใจ�าเรา�เ�น�อง�เค�อง
�ายเอกสาร�เ�อจะไ��ด�ม�จดหมาย
�าวเผยแพ�แ�ห��าน�เรา�งาน�วย
ความ�ดแรกของเรา�อการ�ด�อ
�บJulian  Fryett  ประธานกรรมการของ
Ricoh  Thailand. Ricoh  (Thailand)  Ltd
เ�น�ส�บส�น��ด�นมา�บเรา�งแ��
๒๕๔๓  และ�งแ��าจะ��ญหา�าน
เศรษฐ�จในเวลา�  �โ��ไ��วยเรา�กค�ง
โดยไ�บ�จาคเค�อง�ายเอกสาร��ณภาพ
�เศษ�ด�ง��ง��นการใ�งาน�หลาก
หลายจนสามารถวางเล�เอา�และแ�ไข�ด
�องานใ�เราไ�!   '�น�เสมอ' ��อ�ตอบ
ของ  Julian  �อจดหมายขอบ�ณจากเรา 
และ�นเ�นอ�าง�นจ�งๆ 

9. ก�มสต��งกฤษ�วย���ก��า

ก�มสต�ชาว�งกฤษ  British  Women's
Group (BWG)  �อ�ในก�งเทพมหานคร
บ�จาคเ�นใ�เค�อ�ายฯ  เ�อ�ด�อเ�
�าใบ�นฝนและเปลนอนแบบทหาร�ห�บ
�มงานลาดตระเวน  ๘  คนของห�วย��ก�
�าส�กพระ  �ง�งอ��กเ�าไป�างใน  �
��ก��าแ�ละคนไ��บของโดยตรงจาก
�อของ  Mrs  Jenny Beattie ในฐานะเ�น
�วแทนของ  BWG    นายมานะ  ม�
�ล  (ห�ย) �งเ�น�วห�าห�วย   เอาเ�เ�า
ของพวกเขาออกมาใ�เรา�  �ง�รอย�ด
�วยส�อตเทปและเ�บ�วย�าย!  ไ�แปลก
ใจ�า�ไมพวกเขา�ง�น�มาก�บการ
บ�จาคค�ง�  �อนออกจากห�วย  เจน�ไ�
�บราง�ลตอบแทน�วยการเ�น�างงาส�ก
�บการเอาโคลนสาดใ��วเองในแ�ง�ของ��วยใก�ๆ

http://www.ricoh.co.th/
http://www.bwgbangkok.com/


 

10. �ป�กษาของเ�องกาญจ�  

��อ�งเค�อ�ายอ��ก��าง  �อ  Belinda
StewartCox  และ�ต�นท�  ฤท��ต� 
กลายเ�นสมา�กของก�ม�ป�กษาของ
�งห�ดกาญจน��อ�างไ�เ�นทางการ  �บ
เ�นเ�ยร�อ�าง�ง�ห�บเรา  จน�ง
�จ��น  เราใ��ป�กษาแ�สองโครงการ
ห�กๆ  �อ:  การ�น��ก�ศ�และความ�ก
�อง�านประ��ศาสต�ของงาน�ปดา�
สะพาน�ามแ��แควและการส�างสรร�
ถนนคนเ�นใน�าน�วเ�องเ�าเ�อ�วย
อ��ก�อาคารเ�าแ�    เ�อ�างจากงาน �ต
�นท�ไ��วย�ดประ�ม�บ�มชนเ�อ
วางแผนโครงการถนนคนเ�นหลาย�อ
หลายค�ง  ใน�วงของการเ�ด�ว�บ�น  �
�มาขายของบนถนน�งเ�นคน�อง�น�
รายไ�ประมาณหก�านบาทจาก��คนเ�า
มาเ�น�นละประมาณสาม�นคน  

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

 
We are extremely grateful to our donors and supporters

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

 

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

