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เค�อ�ายอ��ก��าง
เ�นอง�กรขนาดเ�ก

เ�ยน เ�อนๆ และ�ก�าน�ใ�การส�บส�น

�าว�า�นเ�น�ห�บไตรมาส�
�อ ��าราชการ�งห�ด
กาญจน���ใ�การอ��ก�
�าง�าเ�นความ��ญ�น�บ
แรกๆ ของ�งห�ด   ส�กพระจะ
เ�น�วใจ��ญของนโยบาย�
ในฐานะ�เ�น�ปแบบ�วอ�าง
ของมาตรการบรรเทาความ�ด
แ�งระห�างคน�บ�างใน�น�
�นๆ ของ�งห�ด   �ง
หมายความ�าในระยะเวลา
สอง� เ�อแผนป���งานและ
งบประมาณ�ผล�ง�บใ�   เ�น
�วนห�งจะ�ก�ดสรร�ห�บ
�จกรรมการอ��ก��างและ
การบรรเทา�ญหาระห�างคน�บ�างใน�อง�น เ�นแ��าการ
เ�องจะ�ใ�ประเทศไทย���างๆ มาก�น และเศรษฐ�จแ�
ลงก�าเ�ม
 

เรา�นเ�น�ความพยายามในเ�งความ�วม�อและการแ�ง
�น�อ�ลไ�ส�างแรง�นดาลใจใ�แ�นโยบาย��ญ� เรา
�นเ�นอ�าง�งเพราะ��อ�ง�ควรจะไ��บ   กาญจน��เ�น
�งห�ด�ให���ดเ�น�น�บสามของประเทศไทย แ���า

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


 

 

�ไ��งห�งผล�ไร
และการ�เ�นงาน
อา�ยกอง�น�างๆ
และการบ�จาคจาก
ภาคเอกชน เค�อ
�ายฯ�น�และขอ
ขอบพระ�ณเ�น
อ�าง�ง�อการ

ส�บส�น�านการเ�น
จาก�าน

 

สม�ร�ก�า�งห�ด�น ๆ และ�น�ก�าค�งของ�น�าตะ�นตก
�งเ�น�น�อ��ก��ให�และ��ญ��ดของประเทศอ�ใน
กาญจน��  �น�า���าอ��ก� 17 แ�งครอบค�ม�น�เ�อบ
20000 ตร. กม. และ�น�เ�าแ�งอ�ใน�งห�ดกาญจน��
 
�วยนโยบาย�กเ�ก� เรา��งวางแผน�จกรรมให�สอง
�จกรรม�จะ�งเส�มใ�ชาวกาญจน��ไ�ลง�อ�อะไร�ก
อ�างเ�อ�าง�กๆ �   รอพบ�บจดหมาย�าวของเราฉ�บ�อ
ไป จะไ�นานห�งจาก� เ�องจากฉ�บ�ออกมา�าก�า�หนด
มากแ�ว!
 
 

เ�นเคย ขอขอบ�ณจากใจจ�งของเรา�อ�กคน�ใ�การ
ส�บส�น

เบ�น�า ส�วต-�อก�
��นวยการเค�อ�ายอ��ก��าง

1. โครงการป��ต���งอ�ระห�าง�เ�นการ   
�วยการส�บส�นจากกอง�น
Whitley Fund for Nature (�วนห�งของ
ราง�ล Whitely
ConservationAward) เราไ�เ�ม
โครงการให�เ�อ�รวจ�วควาย
ภายในระยะ 2 �โลเมตรจากเขต
ส�กพระ �วเห�า��ก�มาป�อย
เ�ยงในเขต�กษา�น��ต��าเ�อ
หาอาหารและ� บางค�งเ�น
เวลาหลาย�น และ�ด�า�ใ�
�ญหาการ�ก�ก�ชไ�เลว�าย
มาก�นเพราะ�นแ�งอาหาร�บ
�าง�า จน�งขณะ�เราไ�
�มภาษ� 160 ครอบค�วจาก 24
ห��านและพบ�าโดย�วนให�เ�น�เ�ยง�วขนาดเ�ก-
ขนาดกลาง �อ��วประมาณ 20-50 �ว และห�งในสามของ
คนเห�า�ไ����นเ�นของตนเอง นอกเห�อจากการไ��
��นแ�ว �ญหา�พบ�วไป�ห�บ�เ�ยง�ว�อ�าใ��ายใน
การ�อยา�กษาโรค�งในขณะ�เ�อโคในตลาดราคา� �ไ�
�คนเ�า�น��งใ�ส�นไพร�น�านในในการ�กษา�วควาย
เ�องจากคน�วนให�ไ��ความ��านการใ�ส�นไพรในการ
�กษาโรค�ต�.     

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
http://www.whitleyaward.org/


 

 

 

 

2. เ�ด�วโครงการ�ดแยกขยะใน�มชน
ใน�นค�ส�มาส เค�อ�าย
อ��ก��างกาญจน�� �ดแสนจะ
�ง�บ�จกรรมการเ�ด�ว
โครงการ�ดแยกขยะ�วม�บ
โรงเ�ยนอ�บาลศ�ส�ส� เ�อ�ด
แยกพลาส�กและ�ส�เห�อใ�
�นๆ มาส�างผล�ไร เ�น�
�กเ�ยนไ�จากการเ�บรวบรวม
ขยะมาขาย�น�มาแลก�บ
เค�องเ�ยน ห�อเ�นการเ�บออม
เ�นในธนาคารขยะ �ง�กเ�ยนจะ
�เ�นออม�อนห�งเ�อจบการ
�กษา โครงการ�เ�น�วนห�ง
ของโครงการแนว�วมอ��ก�
ระบบ�เวศส�กพระ (SEECA)
ส�บส�นโดย กรมประมงและ�ต��าสห�ฐอเม�กา US  Fish  &
Wildlife  �นเ�ด�วเ�ม�น�วยการ�เสนอบทเ�ยนและเกม�
เ�อการเ�ยน� �กเ�ยน 250 คน ค� 10 คน �ปกครอง เ�า
ห�า�ใน�น�และเ�าห�า���ก��า ไ�สวมห�ากาก�าง�
��วย�อเ�อ�วย�นเ�บขยะก�า 60 �โลก�มรอบๆ
โรงเ�ยนรวม�งชาย�าส�กพระ เ�น�น�เ�มไป�วยเ�ยง
�วเราะและการเ�ยน� 

3. การเ�ยมชมเ�อแลกเป�ยนเ�ยน�ของ�ม
FORRU
เราเ�น�ศ�ทธาใน�ณ�าของ
การ�กษา�งาน��เ�าหมายโดย
เฉพาะระห�างห��าน�บห��าน
�ง�นในเ�อน�ลาคม�มงาน
เค�อ�ายอ��ก��างภายใ�
โครงการ��ยการ�น��าของเรา
�ส�บส�นโดย
กอง�นKeidanren �งไ�ไปเ�อน
โครงการ�น��าในกระ� ทาง
ภาคใ�ของประเทศ ในระห�าง
�ว��งาน�เ�อนเพาะ�และ
แปลงป�ก�าของ�� แ�ละ�มไ�
ก�าว�ง�ญหา�พวกเขาไ�พบ
และบทเ�ยน�างๆ �ไ��บ ใน�น
�ดไป �มเค�อ�ายอ��ก��างไ�

http://www.fws.gov/international/DIC/species/ase/asian_elephant.html
http://www.keidanren.or.jp/kncf/en/index.html


 

 

ไป�งเก�การ��จกรรม�านการ�กษา�บเ�กใน�น� ขาก
�บ �มกระ��คน ไ�ก�บมาพ�อม�บเราเ�อมา�งานของ
เค�อ�ายฯ และไ�เ�ยน��าเราไ�เพาะ�น�ไ��นเ�องไ��ง
75 ช�ด �เ�นทาง�กษา�พ�กษ����ายระ�ช�ด�น�ไ�
และ�แผน��ดเจน พ�อม�วย�นไ�มากก�า 300 �น�ไ�ระ�
ช�ดแ�วบนเ�นทางเ�น �งเรา�ดตาม�กษา�กเ�อนพ�อมๆ
�บการ�ดตาม�ตราการเจ�ญเ�บโตของก�าไ�/ �น�อน       

4.การประ�มเ�งป���การ�ส�ทโซเ�ยน
ในเ�อน�นวาคม เบ�น�าและ�ต
�นท� เ�า�วมการประ�มเ�ง
ป���การ�เ�ม�นมาก ณ �น�
�เวศ�ทยาเ�งอ��ก� ของ
สถา�น Smithsonian ใน�ว�อ
"บทบาทของสวน�ต�ในการ
อ��ก��างเอเ�ย" การ�มมนา
ค�ง�ไ�รวบรวม�วแทนอา�โส
จากสวน�ต��น��าแ�งใน
อเม�กา���างเอเ�ย รวม�ง
สมา�กขององ�กร�ฒนาเอกชน
เ�าแ�ง�ง�งานเ�ยว�บความ
�ดแ�งระห�างคน�บ�าง���น��งานอ�ในเอเ�ย   เ�า
หมายการประ�มค�ง��อเ�อหา�อเ�ยว�บหนทาง�างๆ �
สวน�ต�สามารถ�บประ�นไ��าการลง�นมหาศาลของพวก
เขาในการ�ดแสดง�างและโครงส�าง�นฐาน�นไ�ส�าง
ประโยช�และส�บส�นการอ��ก��าง�าเอเ�ยไ�อ�าง�
ประ�ท�ภาพ   เราไ�ถกเ�ยง�น�าสวน�ต�สามารถ�อะไร
ไ�มากก�า�เ�อส�างการ�บ�และระดม�น และอะไร�าง�
อง�กรเอกชน�านการอ��ก��างเอเ�ยสามารถ�ไ�
มากก�า�หากพวกเขา�องการเ�นส�บส�นมาก�นจากสวน
�ต�ในอเม�กา �บเ�นแรง�นดาลใจและประสบการ�ให�
�ห�บ�ง�ต�นท�และเบ�น�า

5.คอนเ��ตแ�ซเ�อ�าง
เ�อสถาน�ต�ท�ในก�งเทพฯ
ถาม�งห�ดกาญจน���า�องการ
�จะ�วมเ�นเ�าภาพส�บส�น
การ�ดงานคอนเ��ตแ�ซห�อไ�
�าน��าราชการ�งห�ดตอบ�บ -
โดยงาน�เ�นงาน��ด�นเ�อ
ส�างการ�บ��มาก�นเ�ยว�บ
การ�งานของเค�อ�ายอ��ก�



 

 

 

 

�าง และความ��ญของ�งห�ด
กาญจน��ในการอ��ก��าง�า
ในประเทศไทย   ห�งจากการเต�
ยมงานมากมายเ�อแถลง�าว
�วม�บเอก�ครราช�ต�ต� ��า
ราชการ�งห�ดกาญจน�� �
�นวยการเค�อ�ายอ��ก��าง
และ��เ�ยร�ใน�น�คน�น ๆ
  วงดนต��กเ�ล�กแบน��งไ�
บรรเลงเพลงบนเว��สะพาน�าม
แ��แคว และ�ด�งเค�อ�าย
อ��ก��างและ�าง�าขณะใ�
ความ�นเ�งแ��ชม�งเ�นคน
�น� �งรวม�ง�ก�มอเตอ�ไซ�ฮาเล�เด�ด�น�นวน�บ
�อย�น เ�น�ไ�จากการระดม�น�น�อ�าเ�นประโยช�แ�จะ
เ�ยง�อย�ด แ��มเค�อ�ายอ��ก��างไ��ยอดขายไ��ง
จากการขายเ�อ�ด�ออกแบบเองเ�อประชา�ม�น�การ
�งานของเราเ�ยว�บ�าง�า

6.�วมงาน�ปดา��ต��าแ�งชา�
�กค�งห�ง�เค�อ�ายอ��ก�
�างไ��บเ�ญจากมหา�ทยา�ย
เกษตรศาสต�และกรม�ทยานฯ
เ�อ�เสนอความ�าวห�า�าน
การ��ยเ�อการอ��ก��ต��า
ในประเทศไทย ��นวยการ
เค�อ�ายอ��ก��าง�ณเบ�น�า
ส�วต-�อก� �เสนอใน�วง�าย
ของงาน�มมนา�ต��าประ���
�ด�นสอง�น�ห�บ�กเ�ยน �ก
�ชาการและ�ก��ย เธอเ�นใ�
เ�น�า�น�าตะ�นตกของ
ประเทศไทย���อเ�ยง��ง
เ�ยง�อการแตกแยกออกเ�น
ห�อมเ�กๆ เ�นแ�จะ�การเ�อม
�น��ารอย�ออ�าง�ประ�ท�ภาพใน�น��มเ�ยง  �ปดา�
�อมาเค�อ�ายอ��ก��าง�ดแสดง�อ�ลใน�ม�งสะ�ดตา
ในงาน�ปดา��ต��าเ�องไทยและไ�แนะ���จากหลาย
ห��านและ�วห�า�ทยานแ�งชา�บางแ�งในการจด�น�ก
และ�นวณความเ�ยหายจาการ�ก�ก�ชไ� �งเ�น�ญหา�
พวกเขา�องการจะห�บยก�นมาใน�น�ของ�วเอง�วยเ�น
�น



 

 

7.แลกเป�ยนแ�ง�นความ�ด�บ�นเ�ย
ในเ�อน�ลาคม �นเอก �.�. �ธ
นา �ป�กษาของสมาคม�ต��า
Coorgไ�มาเ�อนเค�อ�าย
อ��ก��างเ�อ�กษางานของเรา
ในการ�วยลดผลกระทบทาง
เศรษฐ�จและทาง�าน�ต�ทยา
ของความ�ดแ�งระห�างคน�บ
�าง เพราะ�าสถานการ�ทาง
ตอนใ�ของ�นเ�ยของเขา�นไ�
ไ�แตก�าง�น - ประชากร�าง�า
ก�ม�อย�ก�บจากการ�ง
�นฐานของม�ษ��ขยายเ�ม�น
�ง��งเ�น�ย�กคามเ�องจาก
�นไ��ดเ�นทางเ�นของ�างออก
จาก�นอา�ยขนาดให�และก�มประชากร�างก�ม�น�ให�
ก�า �นเอก�ธนา �ความสนใจเ�น�เศษ�อแนวทางการ�
�วน�วมเ�อบรรเทาความ�ดแ�งระห�างคน�บ�างของเรา
และ��การ�เราใ��มชน�อง�นและเ�าห�า��น�อ��ก��
�วน�วมในโครงการความ�วม�อ�างๆ �งพวกเขาไ��วย
เห�อในการวางแผนและ�ดการ ในฐานะ�เ�นเลขา�การของ
�ล��เ�อ�ขภาพและ�งแวด�อมของ�นเ�ยและ Kodagu
Model ForestTrust �นเอก�ธนา�งพบ�าโครงการ�น��า
ของเราไ�ใ�ความ�จ�งๆ

In 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:

 

�อ�ลเ�อการ�ด�อ
เค�อ�ายอ��ก��าง
37 ห� 8 แ�งเ�ยน �เภอเ�อง
กาญจน�� ประเทศไทย  71000

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



