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กิจกรรมที่ด�ำเนินไปอย่ำงโดดๆ หำกแต่รวมเอำงำนพัฒนำที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด
เข้ำไปท�ำงำนในพื้นที่อย่ำงประสำนสัมพันธ์กัน แนวพระรำชด�ำริด้ำนกำรป่ำไม้ 
ณ หน่วยงำนพฒันำต้นน�้ำทุง่จ๊อ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั
ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำรใิห้มกีำรปลูกต้นไม้ ๓ ชนดิ ที่แตกต่ำงกนั คอืไม้ผล
ไม้โตเรว็และไม้เศรษฐกจิเพื่อจะท�ำให้เกดิป่ำไม้แบบผสมผสำน และสร้ำงควำม
สมดลุแกธ่รรมชำตอิยำ่งยั่งยนื สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของรฐั และวถิี
ประชำในชุมชน ประกำรส�ำคญันั้นมพีระรำชด�ำรทิี่ยดึเป็นทฤษฎกีำรพฒันำด้ำน
ป่ำไม้โดยปลูกฝังจิตส�ำนึกแก่ประชำชนว่ำ “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม ้
ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน 
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” นับเป็นทฤษฎีที่เป็นปรัชญำในด้ำนกำรพัฒนำ 
ป่ำไม้ที่ยิ่งใหญ่โดยแท้ 
 ทฤษฎีกำรปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูกตำมหลักกำรฟื ้นฟูสภำพป่ำ
ด้วยวัฏธรรมชำติ (Natural Reforestation) พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ทรงห่วงใยในปัญหำปริมำณป่ำไม้ลดลงเป็นอย่ำงมำก จึงทรงพยำยำมค้นหำ
วิธีนำนำประกำรที่จะเพิ่มปริมำณของป่ำไม้ในประเทศไทยให้เพิ่มมำกขึ้น
อย่ำงมั่นคงและถำวร โดยมีวิธีกำรที่เรียบง่ำยและประหยัดในกำรด�ำเนินงำน 
ตลอดจนเป็นกำรส่งเสริมระบบวงจรป่ำไม้ในลักษณะอันเป็นธรรมชำติดั้งเดิม 
ซึ่งได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริหลำยวิธีกำรคือ กลยุทธ์กำรปลูกป่ำโดยไม่ต้อง
ปลูก เป็นไปตำมหลกักำรกฎธรรมชำต ิ(Natural Reforestation) อำศยัระบบ
วงจรป่ำไม้ และกำรทดแทนตำมธรรมชำต ิ(Natural Reforestation) คอื กำร
ปรบัสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเตบิโตของต้นไม้และควบคมุไม่ให้มคีนเข้ำไป 
ตดัไม้ ไม่มกีำรรบกวนเหยยีบย�่ำต้นไม้เลก็ๆ 
 ทั้งนี้กำรปลูกป่ำ ๓ อย่ำง ได้ประโยชน์ ๔ อย่ำงนั้น นบัเป็นกำรรู้จกั
ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติด้วยพระปรีชำญำณอย่ำงชำญฉลำดให้เกิดประโยชน์ 
แก่ปวงชนมำกที่สุด ยำวนำนที่สุดและทั่วถงึกนั พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั
ทรงแนะน�ำกำรปลกูปำ่ในเชงิผสมผสำน ทั้งดำ้นเกษตรวนศำสตร์และเศรษฐกจิ
สังคมไว้เป็นมรรควิธี ปลูกป่ำแบบเบ็ดเสร็จนั้นไว้ด้วยลักษณะทั่วไปของ 
ป่ำ  ๓  อย่ำง พระรำชด�ำรปิลูกป่ำ ๓ อย่ำงนั้น มพีระรำชด�ำรสั ควำมว่ำ 
 “ป่าไม้ที่จะปลูกนั้น สมควรที่จะปลูกแบบป่าใช้ไม้หนึ่ง ป่าส�าหรับ
ใช้ผลหนึ่ง ป่าส�าหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเป็นกว้างๆ 
ใหญ่ๆการที่จะปลูกต้นไม้ส�าหรับได้ประโยชน์ดังนี้ ในค�าวิเคราะห์ของกรม
ป่าไม้รู้สกึจะไม่ใช่ป่าไม้ เป็นสวน หรอืจะเป็นสวนมากกว่าป่าไม้ แต่ในความ
หมายของการช่วยเหลือเพื่อต้นน�้าล�าธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้ จะเป็นสวนผลไม้
กต็าม หรอืเป็นสวนไม้ฟืนกต็าม นั่นแหละเป็นป่าไม้ที่ถกูต้องเพราะท�าหน้าที่
เป็นป่า คือเป็นต้นไม้ และท�าหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านส�าหรับให้ผลที่มา 
เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนได้...” และได้มพีระรำชด�ำรสัเพิ่มเตมิว่ำ “การปลกูป่า
ถ้าจะให้ราษฎรมปีระโยชน์ให้เขาอยูไ่ด้ ให้ใช้วธิปีลกูไม้ ๓ อย่าง แต่มปีระโยชน์ 
๔ อย่างคอื ไม้ใช้สอย ไม้กนิได้ ไม้เศรษฐกจิโดยปลกูรองรบัการชลประทานปลกู
รบัซบัน�า้ และปลกูอดุช่วงไหล่ตามร่องห้วย โดยรบัน�้าฝนอย่างเดยีว ประโยชน์
อย่างที่ ๔ คอื ได้ระบบอนรุกัษ์ดนิและน�้า...” พระรำชด�ำรเิพื่ออนรุกัษ์และฟ้ืนฟู
ป่ำไม้ ด�ำเนนิกำรในหลำยส่วนรำชกำร ทั้งกรมป่ำไม้ และศูนย์ศกึษำกำรพฒันำ 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ทุกแห่งคือกำรป่ำไม้ใช้สอย โดยด�ำเนินกำรปลูก 
พนัธุไ์ม้โตเรว็ส�ำหรบัตดักิ่งมำท�ำฟืนเผำถ่ำน ตลอดจนไม้ส�ำหรบัใช้ในกำรก่อสร้ำง
และหตัถกรรมส่วนใหญ่ได้มกีำรปลูกพนัธุ์ไม้โตเรว็เป็นสวนป่ำ เช่น ยูคำลปิตสั 
ขี้เหลก็ ประดู่ แค กระถนิยกัษ์ และสะเดำ เป็นต้น 
 ตลอดระยะเวลำกว่ำ ๖๘ ปี ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
ครองสริริำชสมบตั ิพระองค์ทรงทุม่เทพระวรกำย ตรำกตร�ำ และมุง่มั่นที่จะดแูล 
ป่ำไม้ เพื่อให้เป็นสมบตัขิองชำต ิหล่อเลี้ยงปวงชนชำวไทยไปตรำบนำนเท่ำนำน 

 เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๑๒ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ทรงเล่ำถึงแรงบันดำลใจในควำมสนพระรำชหฤทัย
เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงป่ำ น�้ำ ดิน ซึ่งโยงใยมีผลกระทบ 
ต่อกัน ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยำว์ว่ำ “.....อาจมีบางคนเข้าใจว่า 
ท�าไมถงึสนใจเรื่องชลประทาน หรอืเรื่องป่าไม้ จ�าได้เมื่ออาย ุ๑๐ ขวบ 
ที่โรงเรยีนมคีรคูนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วสอนเรื่องวทิยาศาสตร์ 
เรื่องการอนรุกัษ์ดนิแล้วให้เขยีนว่า ภเูขาต้องมปี่า อย่างนั้นเมด็ฝน
ลงมาแล้วจะชะดนิลงมาเรว็ท�าให้ไหลตามน�้าไป ไปท�าความเสยีหาย 
ดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน�้าไป ก็เป็นหลักของป่าไม้
เรื่องการอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักของชลประทานที่ว่า ถ้าเรา 
ไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะท�าให้เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดินภูเขาจะ 
หมด ไปกระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาใน
แม่น�า้ท�าให้น�า้ท่วมนี่นะเรยีนมาตั้งแต่อาย ุ๑๐ ขวบ....” กำรที่ทรงเหน็
ควำมส�ำคัญของปัญหำป่ำเสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหำด้ำน
อื่นๆ ไม่เฉพำะแต่ปัญหำเรื่องดนิ เรื่องน�้ำเท่ำนั้น หำกโยงใยถงึปัญหำ
ทำงสงัคม เศรษฐกจิ กำรเมอืง คุณธรรม และระบบนเิวศ ด้วยเหตุ 
ดังกล่ำวจึงท�ำให้แนวพระรำชด�ำริในกำรแก้ไขปัญหำป่ำ มิได้เป็น

ขอบคุณข้อมูลจำก ส�ำนกัโครงกำรพระรำชด�ำรแิละกจิกำรพเิศษ กรมป่ำไม้
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	 พลเอก	วิชญ์		เทพหัสดิน	ณ	อยุุธยา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา, พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา, คุณเจริญ  สิริวัฒนภักดี  

เจ้าของ

พิมพ์ที่	:	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อรุณการพิมพ์   โทรศัพท์	:	๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓-๔				www.aroonkarnpim.co.th

สนใจส่งบทความ ข้อคิดเห็น และสมัครเป็นสมาชิกวารสารได้ที่
พลตรี พินิจ แสงแก้ว เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมมูลนิธิ อนุรักษ์ป่า รอยต่อ ๕ จังหวัด
โทร. ๐-๒๖๑๖-๙๒๐๙ โทรสาร ๐-๒๖๑๖-๙๓๒๘ มือถือ ๐๘-๑๕๖๔-๕๕๖๘ E-mail: chang_thai99@hotmail.com

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หั ว
ทรงทุ ่มเทพระวรกาย ตรากตร�า มุ ่งมั่น 
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน�้า จากแนว 

พระราชด�าริของพระองค์ก่อให้เกิดโครงการพัฒนา และบ�ารุงรักษาป่าไม้จ�านวนมาก
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นต้นน�้าล�าธารให้คงสภาพอยู่เดิม ดั่งพระราชด�ารัสใน
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช 
๒๕๒๐ เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร
และทอดพระเนตรพื้นที่ที่ขาดแคลนน�้าในอ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อที่จะ
ทรงหาทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรนั้น โดยทรงก�าชับว่า "...การ
ทีจ่ะมต้ีนน�า้ล�าธารไปชัว่กาลนานนัน้ ส�าคญัอยูท่ีก่ารรกัษาป่า และปลกูป่าบรเิวณต้นน�า้ 
ซึ่งบนยอดเขาและเนินสูงนั้นต้องมีการปลูกป่าโดยปลูกไม้ยืนต้น ปลูกไม้ฟืน ซึ่งไม้ฟืน
นั้นราษฎรสามารถตัดไปใช้ได้ แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นระยะ ส่วนไม้ยืนต้นนั้นจะ
ช่วยให้อากาศมคีวามชุม่ชืน้ เป็นขัน้ตอนหน่ึงของระบบการให้ฝนตกแบบธรรมชาต ิท้ัง
ยังช่วยยึดดินบนเขาไม่ให้พังทลายเมื่อเกิดฝนตกอีกด้วย ซึ่งถ้ารักษาสภาพป่าไม้ไว้ให้

	 พลโท	สว่าง		ด�าเนินสวัสดิ์	
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	 คุณอารมย์		ข�าคมกุล

บรรณาธิการบริหาร
	 พลเอก	สุรัตน์		วรรักษ์

กองบรรณาธิการ
	 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	
	 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง	
	 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
	 หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว	
	 หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน	
	 หัวหน้าสถานีวจิยัสตัว์ป่า	จงัหวัดฉะเชงิเทรา

 คุณสถิตย์		สวินทร 
	 นายสนธิญาณ		ชื่นฤทัยในธรรม
 พลเอก	อนันต์		กาญจนปาน
 พลโท	สุชาติ		ผ่องพุฒิ
	 พลตรี	ณัฐ		อินทรเจริญ	
	 พลตรี	วีรชัย		อินทุโศภน
	 นางสาวชมชนก		วงษ์ฐากร	
	 พลตรี	เกรียงศักดิ์		ศรีศักดา	
	 พลตรี	พินิจ		แสงแก้ว
	 พลตรี	อุณะ	รมยานนท์	
	 พันเอก	กิตติพันธ์		ชูพิพัฒน์	
 พันเอก	จักรกฤษณ์		ศรีนนท์
	 ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่	๑๓	
	 คุณประจักษ์พงษ์		ไทยกลาง	
	 นายสัตวแพทย์ภัทรพล		มณีอ่อน	
	 นายอนุชา		กระจายศรี	

	 นายวัธนา		บุญยัง	
	 นายไสว		วังหงษา	
	 นายอยู่		เสนาธรรม
	 นายไพศาล		เพชร โรจน์	
	 พันเอก	ชินสรณ์		เรืองสุข	
	 พันโท	ฐิต์รัชช์		สมบัติศิริ
	 พันโท	สมชาติ		ห่วงบุญรอด	
	 พันตรี	วัฒนชัย		รอสมิง	
	 พันตรี		ส�ารวม		จามะรี
	 เรืออากาศเอก	นิวัฒน์ชัย		วิมลมุข
	 นายบุญชัย		เกษตรสุขไพบูลย์	
	 นายภูษิต		ภานุภาพเมธี	
	 ร้อยเอกหญิง	กฤติยา		วรรักษ์
 ร้อยโทหญิง	โชติรส		สมบุญ
 จ่าสิบเอก	สุวิทย์		สุขพิบูลย์	
	 จ่าสิบเอก	ภูวสิษฎ์		ค�าสั้น

ในหลวงกับการอนุรักษ์ ๒
 ทรัพยากรสัตว์ป่า

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ๕
 ใครว่าไม่ส�าคัญ 

ตรวจเยี่ยม ๘
 ผลการด�าเนินงานของมูลนิธิ  

 อนุรักษ์ป่า รอยต่อ ๕ จังหวัด

ช้างป่าออกนอกพื้นที่ ๑๓
 ผลกระทบเริ่มแผ่กว้าง

มนต์เสน่ห์แห่งสายธาร ๒๓
 สู่ต�านานผืนป่า

 และขุนเขาสอยดาว

สารบัญ

ดแีล้ว ท้องถิน่กจ็ะมนี�า้ไว้ใช้ช่ัวกาลนาน ในป่าต้นน�า้ล�าธารทีไ่ม่มคีนบกุรกุ อย่าให้คนเข้าไปตัง้หลกัแหล่งใหม่ หาก
ไม่มีคนก็ดีแล้ว อย่าได้น�าเข้ามาอีก...ในป่าต้นน�้าล�าธารไม่ควรให้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรทั้งสิ้น รักษาควบคุมให้ได้..." 

จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงตระหนักถึงความส�าคัญของป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั้งปัญหาภัยแล้ง น�้าท่วม
ฉับพลัน และการพังทลายของดินอย่างรุนแรง จึงมีพระราชหฤทัยมุ่งม่ันที่จะแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาป่าให ้
กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย ก็เพื่อให้ราษฎรอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ซึ่งมูลนิธิ อนุรักษ์ป่า รอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก ก็ได้น้อมน�าพระราชด�าริของพระองค์มายึดถือ
เป็นนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า รวมถึงต้นน�้าล�าธาร ให้คงอยู่เป็น
มรดกของชาติต่อไป
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 เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กระผมในนามของประธาน
ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อห้าจังหวัด ขอน้อมน�า 
พระราชด�าริ และพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
มาน�าเสนอครับ 
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของโลกเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว จนเกิดสภาวะ
แวดล้อมเป็นพิษข้ึน ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และถ้าหากชาวโลกไม่ 
ร่วมมือช่วยกันแก้ไขแล้ว วันหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษก็จะท�าให้มนุษย์ไม่สามารถ
อาศัยอยู่บนโลกนี้ได้ต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหา 
ดังกล่าวนี้เป็นอย่างดี ทรงเห็นว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีส่วนในการสร้างมลภาวะ 
ให้แก่โลก จึงควรรับผิดชอบในอันที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับไปมีสภาพดี 
เช่นเดิม ดังนั้น พระองค์จึงทรงพยายามด�าเนินโครงการในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้ 
สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทรงกระท�าได้ 

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
นายสัตวแพทย์ภัทรพล  มณีอ่อน

ประธานฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า

 โดยทรัพยากรสัตว์ป่า เป็น 
หน่ึงในระบบนิเวศ ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพ
แวดล้อม และเพราะการถูกล่า จาก
น�้ามือมนุษย์จนเกือบจะสูญพันธุ ์ไป 
เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไข โดย
ทรงท�าควบคู ่ไปกับการส่งเสริมการ 
ปลูกป่า ทั้งน้ี เพราะทั้งป่าและสัตว์ป่า 
ต่างพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั จนไม่อาจ
แยกออกจากกันได้ 
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 โครงการสวนสตัว์ธรรมชาตภิเูขียวอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเป็นตวัอย่างหนึง่ในจ�านวนหลายๆ โครงการ ทีแ่สดง
ให้เหน็ถึงความพยายามของพระองค์เก่ียวกบัการอนุรกัษ์พนัธุส์ตัว์ป่า เหตท่ีุทรงเลอืกพืน้ท่ีแห่งน้ีในการด�าเนินโครงการ เพราะ
ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า
  “บนพืน้ทีภ่เูขียวเป็นทีร่าบสงูกว้างขวาง มสีภาพป่าสมบูรณ์และยงัมสีตัว์ป่าอยูม่ากมายหลายชนดิ เป็นจ�านวนมาก
เหมาะที่จะอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์เปิด (Natural Zoo) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต และการที่จะด�าเนินการให้เป็นผลส�าเร็จนั้น จะต้อง
ยบัยัง้ไม่ให้ราษฎรบกุรกุป่าและท�าลายสตัว์ป่า โดยการพฒันาหมูบ้่านบรเิวณใกล้เคยีงภูเขยีวทัง้หมด ให้มคีวามเจรญิ ส่งเสรมิ
พัฒนาอาชีพให้สามารถด�ารงชีพอยู่ได้ มีความเป็นอยู่ดี” 
 ส�าหรับการด�าเนินการของโครงการนี้ ได้พระราชทานพระบรมราโชบายว่า 

“ให้ส่งเสริมให้ราษฎรมีความรับผิดชอบ รักป่า รักสัตว์ป่า จะได้ช่วยกันดูแลสัตว์ป่า ไม่ให้ขึ้นไป
ล่าสัตว์ หรือท�าลายสัตว์ป่าบนภูเขียว รวมทั้งจะช่วยราชการดูแลและป้องกันมิให้ราษฎรจาก
หมู่บ้านอื่น ๆ ขึ้นไปล่าสัตว์ป่าด้วย” ซึ่งหมายความว่า “สัตว์ป่าควรจะอยู่คู่กับป่า แล้วปรับ
เปลีย่นวิถชีวิีตของชาวบ้านจากการล่าสตัว์ป่ามาเป็นการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์” จนในปัจจุบนัน้ี 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวถือเป็นพื้นที่อนุรักษ์แห่งหนึ่งที่มีการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน

 ต่อมาในระหว่างที่มีข่าวว่ามีการพบเจอช้างป่าลักษณะพิเศษในพื้นที่อ่างเก็บน�้ากระหร่างสาม อุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน โดยทุกฝ่ายต่างตื่นเต้นและให้ความสนใจว่ามีการด�าเนินการอย่างไร กระผมเองในนามของนายสัตวแพทย์
ประจ�ากรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ได้รบัมอบหมายปฏบิตัหิน้าทีใ่นการร่วมมอืประสานงานและสนบัสนนุการ
ท�างานของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในเรื่องของการติดตามช้างป่า ถ่ายภาพ เก็บข้อมูล โดยยึดหลัก “เห็นให้มากที่สุด 
รบกวนช้างป่าให้น้อยทีส่ดุ ภายใต้ความปลอดภยัอนัสงูสดุท้ังคนและช้างป่า” เพ่ือน�ารายละเอยีดท่ีได้มาวเิคราะห์และรายงาน 
ว่าเห็นควรจะด�าเนินการอย่างไร เพราะในระหว่างนั้นเองก็มีข่าวว่ามีการตั้งค่าตัวของช้างป่าลักษณะพิเศษตัวนี้ในราคา 
๖ ล้านบาท และพืน้ทีท่ีช้่างป่าตวันีอ้าศัยอยูน่ัน้ไม่ไกลจากชายแดนประเทศเพือ่นบ้านหากเข้าไปในพืน้ทีน่ัน้อาจเกดิอนัตรายได้ 
เพราะฉะนัน้ หน้าทีส่�าคัญของผมคือไปตรวจสอบว่า “ช้างป่าตวันีม้คีณุภาพชวีติเป็นอย่างไร ท�าอย่างไรกไ็ด้ ให้ช้างป่าอยูใ่นที่ 
แห่งนี้โดยปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านต่าง ๆ”
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ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ชาติแก่งกระจาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระพักตร์แจ่มใส โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่
ทรงทอดพระเนตรฝูงช้างป่าท่ีก�าลังหากินอย่าง
มีความสุขในพื้นที่อ่างเก็บน�้า กระหร่างสาม 
หัวหน้าชัยวัฒน์เล่าให้ฟังว่า โดยพระองค์ท่าน
ได้ทรงถามว่า ช้างป่าตัวนั้นยังอยู่ไหม ? หัวหน้า
ตอบว่า ยังอยู ่ในฝูงน้ีครับ พระองค์ท่านม ี
พระราชด�ารัสว่า “ให้เค้าอยู่ในที่แห่งนี้นะ ดูแล
เค้าให้ดี” ก่อนจะนั่งมองภาพวีดิทัศน์ต่อด้วย 
พระพักตร์ที่แจ่มใส
 จากเหตุการณ์ดังกล่าว สร้างความ
ปลื้มปีติยินดีแก่กระผมและเจ้าหน้าที่ทุกๆ คน 
ในการน�าปฏิบัติการ “กลยุทธ์หนังช้าง” ที่
ใช้ในพื้นที่ป่ารอยต่อห้าจังหวัด มาใช้ในพื้นที ่
ป่าแก่งกระจาน จนประสบผลส�าเร็จ

 จากการติดตามก็พบว่า มีปัจจัยคุกคามหลายด้านกับการด�ารง
ชีวิตของช้างป่าตัวนี้และช้างป่าตัวอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งน�้า 
แหล่งอาหาร แหล่งดนิโป่งทีไ่ม่เพยีงพอ การรบกวนจากมนษุย์และปศุสตัว์
ที่เข้าไปเลี้ยงในพื้นที่ รวมถึงการล่า ผมเองจึงใช้ “กลยุทธ์หนังช้าง” เช่น
เดียวกันกับที่ใช้ในพื้นที่ป่ารอยต่อห้าจังหวัด มาด�าเนินการในพื้นที่แห่งนี้ 
เพื่อให้ช้างป่าตัวดังกล่าวและฝูงช้างป่าในพื้นที่อยู่อย่างปลอดภัย
 เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๕๐ น. พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินจากวังไกลกังวล อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปน�้าตกป่าละอู ทอดพระเนตรความอุดมสมบูรณ์
ของผืนป่าที่ยังคงความเขียวชอุ่ม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด 
และเป็นแหล่งต้นน�้าส�าคัญที่หล่อเลี้ยงชาว อ.หัวหิน และ อ.ปราณบุรี 
โอกาสนีท้รงให้อาหารปลาพลวง ปลาพืน้ถิน่ทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณน�า้ตก แล้ว 
ทรงปล่อยพันธุ์ไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดง ๑๐ ตัว, ไก่ป่าตุ้มหูแดง ๑๙ ตัว, 
นกปรอทหัวโขน ๒๙ ตัว และเม่นแผงคอยาว ๔ ตัว
 ในระหว่างที่ทรงทอดพระเนตรเรื่องสัตว์ป่าในพื้นที่จากการ
ถวายรายงานของหัวหน้าชัยวัฒน์ ล้ิมลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่ง
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โดย   พีรนุช ดุลกูล แคพเพลลาเรามาลองจินตนาการ

ว่าก�าลังเดินในสวน ท่ีมีแผ่นหิน 

(stepping stone) วางห่างกันเป็นระยะ

เหมือนดังในรูป และมีกฎว่าเราต้องเดินบนแผ่นหิน 

เท่านั้น เมื่อแผ่นหินวางใกล้ๆ กัน เราก็สามารถ 

ก้าวเดนิได้อย่างสบาย แต่ถ้าเดก็ตวัเลก็ๆ เดนิ อาจจะ

ต้องกระโดดเพื่อให้เดินบนแผ่นหินที่วางไว้ได้ เพราะ

ขาของเด็กสั้นกว่าขาของผู้ใหญ่ แต่ถ้าหากแผ่น

หินหายไปสักแผ่นหรือสองแผ่น เราก็จะไม่

สามารถเดินบนแผ่นหินแผ่นต่อไปได้  

ถนนสาย ๓๐๔ กบนิทร์บรีุ – ปักธงชยั ตดัผนืป่าอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ และอทุยานแห่งชาตทิบัลาน บ้านของเสอื  ช้าง  และสตัว์ป่าอกีเกอืบสองร้อยชนดิ

 แล้วสัตว์ป่าล่ะ บ้านใหญ่ๆ หาอาหารกิน เดินเที่ยวเล่นได้อย่างสุขสบาย แต่มาวันนี้บ้านใหญ่ที่สมบูรณ์กลายเป็น 
เชื่อน อ่างเก็บน�้า ถนน หมู่บ้าน ผืนป่าแตกแยกย่อยเป็นผืนเล็กผืนน้อย และห่างกันมากขึ้นทุกที สัตว์เล็กๆ ตั้งแต่ แมลง นก หนู กบ 
จนกระทั่งสัตว์ขนาดใหญ่จะท�าอย่างไร 
 ส�าหรับบ้านเรา มีอุทยานแห่งชาติมากกว่า ๑๔๐ แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มากกว่า ๖๐ แห่ง รวมเป็นพื้นที่คุ้มครอง
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละสิบแปดของพื้นที่ประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าพื้นที่เหล่านี้ กลายเป็นผืนป่าที่มีการแตกกระจาย 
(forest fragmentation) กลายเป็นหย่อมป่า (forest patch) ที่ถูกแบ่งแยกเป็นพื้นที่โดดๆ ที่ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ที่เปลี่ยนสภาพไป

สาระน่ารู้
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จากเดิม ซึ่งเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเกษตรกรรม ท�าให้ประเทศไทยมีป่าใหญ่เพียงไม่กี่แห่งที่ป่าเชื่อมต่อกันเป็นผืน 
นอกจากน้ีหย่อมป่าท่ีเหลือก็มีแนวโน้มที่จะมีขนาดลดลงไปอีกโดยเฉพาะบริเวณขอบป่าที่อยู่ต่อเนื่องกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ประเภทอื่น 

 
 

ถนนสาย ๓๒๕๙ ตัดผ่านทิศเหนือของ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน

สัตว์ป่าถูกรถชนบนสาย ๓๒๕๙ ที่ตัดผ่านทิศเหนือของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน

 เ มื่ อ ป ่ า มี ข น า ด เ ล็ ก ล ง 
และลักษณะของหย่อมป่ามีรูปร่าง 
ไม่สม�่าเสมอ มีพื้นที่ขอบป่าเพิ่มมาก
ข้ึน ก็จะเพิ่มอัตราเสี่ยงของสิ่งมีชีวิต
ให้มีโอกาสสูญพันธุ์เร็วขึ้น เพราะว่า
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งใน
ระดับพันธุกรรม ชนิด และระบบนิเวศ 
(Genetic, Species and Ecological Biodiversity) ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยเฉพาะประชากร
สัตว์ป่าได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าพืชเนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนท่ีไปมา เพื่อหากินและสืบพันธุ์ในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลง ท�าให้

เกิดปัญหาการผสมเลือดชิด (inbreeding) และท�าให้พันธุกรรมขาดความ 
หลากหลาย สัตว์ป่าก็จะอ่อนแอ และจ�านวนลดลงจนสูญพันธุ์ บางชนิด 
อาจสูญพันธุ์ภายในเพียงเวลา ๕๐ ปี หรือในช่วงอายุของเราเท่านั้น

การแตกกระจายของกลุม่ป่า และแนวเชือ่มต่อแบบต่างๆ เช่น เชือ่มโดยพืน้ทีข่นาดใหญ่ 

(Landscape Corridor) เชื่อมโดยแนวยาวของป่าหรือแนวต้นไม้ (Linear Corridor) หรือ

เชือ่มโดยผนืป่ากลุ่มเลก็ๆ ทีไ่ม่เชือ่มต่อกนัเป็นผนืต่อเนือ่งกนั (Stepping Stone Corridor)

ที่มา whatkilledthedodo.wikispaces.com
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Bennett, A.F. (1998, 2003). Linkages in the Landscape: The Role of Corridors and 
Connectivit in Wildlife Conservation. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 
xiv + 254 pp.

 การจะท�าให้พื้นที่ที่เคยเป็นป่ากลับกลายมาเป็นป่าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความสมบูรณ์เหมือนเดิม เป็นเรื่องเป็นไปได้ 
ค่อนข้างยาก เพราะต้องใช้เวลา งบประมาณในการสร้างความเข้าใจกบัผูท้ีเ่ก่ียวข้อง โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงสทิธใินทีด่นิท่ีมอียู่ 
จึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนป่า และหย่อมป่าขึ้นในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็เหมาะสมกับพื้นที่ ชนิด
ของพืชและสัตว์ที่มีความต้องการและศักยภาพในการเคลื่อนย้ายที่แตกต่างกัน
 หลายๆ ประเทศที่จัดท�าแนวเชื่อมต่อ พร้อมๆ ทั้งพยายามสร้างให้ป่า และแนวต้นไม้เกิดความเชื่อมต่อกัน และประสบ
ความส�าเร็จเป็นอย่างดี เช่น ประเทศในสหภาพยุโรปพยายามเชื่อมต่อป่าในประเทศต่างๆ ให้เชื่อมต่อมากขึ้นเพื่อรักษาประชากร
แมวป่า (Lynx) นอกจากนี้ถนนระหว่างประเทศที่เป็นถนน ๖ เส้นทางก็ท�าอุโมงค์ลอดใต้ถนนให้ค้างคาวได้บินไปมาได้ เช่น ใน 
ประเทศเยอรมนี เป็นต้น เนื่องจากค้างคาวบางชนิดอยู่ในข้อตกลงของการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกันของสหภาพยุโรป 
ประเทศอเมริกาซื้อพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ เพื่อเป็นแนวเชื่อมต่อให้หมีกริซลี่ (Grizzly Bear) ส�าหรับประเทศแคนาดาในอุทยาน
แห่งชาติแบนฟ์ได้สร้างทางยกระดับให้สัตว์ป่าข้าม ประเทศอินเดียที่ท�าแนวเชื่อมต่อให้ช้างโดยการรับบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินและ
หาที่ท�ากินให้ชาวบ้านมากกว่า ๕,๐๐๐ ไร่ 

 ส ภ า พ ก า ร ณ ์ ใ น ป ั จ จุ บั น ข อ ง
ประเทศไทย ยังน่าเป็นห่วงเพราะพื้นที่ป่ามี 
แนวโน ้มที่จะลดน ้อยลง และความหลาก
หลายทางชีวภาพก็ลดลงจากการขาดความ 
รับผิดชอบ และขาดความส�านึกในการร่วมกัน
รักษาสมบัติหรือทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของ
ส่วนรวม แรงบีบคั้นจากการพัฒนาประเทศ 
สู่กลุ ่มเศรษฐกิจอาเซียนที่ให้ความส�าคัญต่อ
ปัจจยัทีจ่ะส่งเสรมิเศรษฐกจิมากกว่าการอนรัุกษ์ 
เช่น การสร้างถนน การขยายถนนหรือรถไฟ
เชื่อมต่อระหว่างประเทศ หรือแม้แต่การสร้าง
ท่าเรือน�้าลึก

 แนวเชื่อมต่อผืนป่าสร้างได้ ท�าได้ ไม่มีอะไรท่ีเกิน
ความสามารถของมนุษย์ ฉบับหน้าเราจะมาพบกันใหม่ว่า
แนวเชื่อมต่อมีกี่รูปแบบ ท�าได้อย่างไรบ้าง แล้วเราในฐานะ 
ผู้ที่สามารถจะช่วยได้ จะท�าอย่างไรได้บ้าง

Panenská tunnel, Czech Republic

แนวเชื่อมต่อในอุทยานแห่งชาติ Banff ประเทศแคนาดา
ที่มา www.esa.org/esablog/research/landscape-connectivity-corridors-and-more-in-issues-in-ecology-16/
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โดย... โชตริส  สมบุญ

ตรวจเยี่ยมผลการด�าเนินงานของ

มูลนิธิ อนุรักษ์ป่า รอยต่อ ๕ จังหวัด

 การตรวจเยี่ยมผลการด�าเนินงาน และให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ถือเป็นแนวทางส�าคัญที่มูลนิธิ อนุรักษ์ป่า รอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก 
ได้ยึดถือและปฏิบัติเสมอมา เพื่อให้การด�าเนินงานในทุกโครงการส�าเร็จเป็นไปตาม 
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ รวมถงึรบัทราบข้อขดัข้อง ให้ข้อเสนอแนะ และทีส่�าคญัไปกว่า
นั้นคือการให้ก�าลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ที่ได้เสียสละท�าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ ซึ่งในวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ท่ีผ่านมา 
พลเอก ประวิตร วงษ์สวุรรณ ประธานกรรมการมลูนิธิ อนุรกัษ์ป่า รอยต่อ ๕ จังหวดั 
ภาคตะวันออก พร้อมด้วยที่ปรึกษา และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางตรวจเยี่ยม
ความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ซึ่งได้

รับการสนับสนุนงบประมาณ ๘๐ ล้านบาท 
จากส�านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกจิการโทรคมนาคม

แห่งชาติ      
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           โดยประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบเงินสินไหมทดแทนให้แก่
ญาติของเจ้าหน้าท่ีท่ีเสียชีวิต ได้แก่ นางสาวอรพินท์ พันธุรักษ์ จ�านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท นางแปรก งานประโคน จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ
นางเกษรา เพิ่มพูน จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการจัดท�าประกัน
ชีวิตกลุ่ม 
 จากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนายนิพนธ์ 
โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส�านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) กองก�าลังบูรพา และอุทยานแห่งชาติ 
เขาสิบห้าชั้น ถึงความคืบหน้าการจัดท�าแหล่งน�้าส�าหรับสัตว์ป่า ที่ขณะนี้
ด�าเนนิการแล้วเสรจ็จ�านวน ๑๖๐ แห่ง และจะด�าเนนิการให้ครบ ๕๐๐ แห่ง 
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ทั่วผืนป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด การจัดท�าฝายต้นน�้า
แบบผสมผสาน ๙๕๐ แห่ง กึ่งถาวร ๔๐ แห่ง การ
เพาะกล้าไม้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
กล้า ซึ่งได้ด�าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย และ
โครงการขุดคูกั้นช้างรวมระยะทาง ๕๕๔ กม. โดย
ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าช้ัน มีระยะทาง 
๕๕ กม. ซึ่งได้ด�าเนินการขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ได้เร่งด�าเนินการขุดในพื้นที่ต่างๆ ที่เหลือ
เน่ืองจากมีปัญหาข้อขัดข้องจากสภาพดนิ และการ
พิสูจน์สิทธิของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งคูกั้นช้างจะช่วย
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง ที่ออก
มาท�าลายพืชผลการเกษตร และท�าร้ายประชาชน
ได้เป็นอย่างดี
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 ทั้งน้ีทางคณะได้ตรวจเยี่ยมแหล่งน�้า
ส�าหรับสัตว์ป่า ซึ่งได้พบกับรอยเท้าสัตว์ที่ออก
มาใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้า และฝูงผีเส้ืออัน
สวยงามท่ีออกมาทักทายกับคณะ ซึ่งนั่นบ่ง
บอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์จากผืนป่าแห่งนี้
ได้อย่างดี นอกจากนี้ทางคณะยังได้ตรวจเยี่ยม
ฝายต้นน�า้แบบกึ่งถาวร และคูกั้นช้าง ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น โดยประธาน
กรรมการมูลนิธิฯ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่
ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ท่ีร่วม
มอืกนั ท�าให้การด�าเนนิงานในทกุโครงการแล้ว
เสร็จเป็นอย่างดี  พร้อมทั้งยังให้ค�าแนะน�าใน
การขุดคูกั้นช้าง ซึ่งมีในบางพื้นที่ยังคงมีปัญหา 
ข้อขัดข้องในการขุดโดยให้ค�านึงถึงผลกระทบ
กับประชาชนในพื้นที่เป็นส�าคัญ
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 จากนั้นได้เดินทางไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยได้ถวายสักการะพระบรมราชา 
นสุาวรย์ี สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช และรบัฟังการบรรยายสรปุการปฏบิตัหิน้าทีด่แูลพทิกัษ์ผนืป่า โดยทีผ่่านมาได้มกีาร
จับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า โดยเฉพาะไม้พยุง การจัดกิจกรรมปลูกป่่าทดแทน การเพาะพันธุ์กล้าไม้ต้นสะแกนา การจัด
โครงการอบรมอาสาพิทักษ์ป่า รวมทั้งการลาดตระเวนทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศด้วยการบินพารามอเตอร์อย่างเข้มข้น 
  ปัจจุบันป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ซึ่งเป็นป่าต�า่ผืนสุดท้าย ท่ีอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด มีความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้น ไฟป่ายุติลง สัตว์ป่ามีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช้างป่า มีจ�านวนมากกว่า ๓๐๐ ตัว ซึ่งนับว่าการทุ่มเท เสียสละ 
แรงกายแรงใจจากมูลนิธฯิ ที่ไดร้่วมกับทกุภาคสว่น พิทักษ์ปกป้องผืนป่า 
รอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก ท�าให้ป่าผืนนี้กลับมาเป็นป่าท่ีอุดม
สมบูรณ์อีกครั้ง เป็นดั่งสายเลือด และลมหายใจที่หล่อเลี้ยงคนไทยและ
ประเทศชาติต่อไป
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 โศกนาฏกรรมทีเ่กดิขึน้ระหว่างคนกับช้างป่าทีท่�าให้เกดิการสญูเสยีทัง้ชีวติและทรพัย์สนิในช่วงตัง้แต่ ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๖ 
จนถงึปัจจบุนั (๒๗ มิถนุายน ๒๕๕๗) ประมาณ ๗ เดือนกว่า มคีนถกูช้างท�าร้าย รวมทัง้เกดิอบุตัเิหตรุถยนต์ชนช้างป่าบนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๓๔ (บ้านบึง-แกลง) จ�านวน ๑๑ คน ช้างป่าล้ม ๑ ตัว ไม่นับรวมพืชผลทางการเกษตร และทรัพย์สินของ
ราษฎรที่ช้างป่าผ่านเข้าไป ซึ่งความเสียหายด้านทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรเราสามารถประเมินค่าความเสียหายได้ แต่
การสูญเสียคนซ่ึงถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ผู้เขียนได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้นาม
ว่า Ramida Yongpruksa ในหัวข้อเรื่อง อ. ดร.นิตินัย ปัญญ์บุศยกุล ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๔๗ น. ได้ระบาย
ความทุกข์ ความปวดร้าวใจของครอบครัว และญาติมิตรของ อ. ดร.นิตินัย ปัญญ์บุศยกุล ซึ่งเป็น ๑ ใน ๗ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถยนต์ชนช้างป่าบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๔ (บ้านบึง-แกลง) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๔.๔๕ น. ระหว่าง 
หลักกิโลเมตรที่ ๗๑ - ๗๒ ต�าบลป่ายุบ 
ในอ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ถ้าหาก 
อ. ดร.นิตินัย ปัญญ์บุศยกุล ยังมีชีวิตอยู่ทาง
ครอบครวัเช่ือว่า อ. ดร.นติินยั ปัญญ์บศุยกลุ 
สามารถท�าประโยชน์ให้กบัประเทศชาติและ
ครอบครวัได้อย่างมหาศาล ทัง้ต้ังค�าถามว่า

โดย นายอยู่ เสนาธรรม
ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)ผลกระทบเริ่มแผ่กว้าง

บทความพิเศษ

ช้างป่าออกนอกพื้นที่
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 การแก้ไขปัญหาทางราชการได้เข้าไปจัดพืน้ที ่เช่น สร้างแหล่งน�า้ 
แหล่งอาหาร (ทุ่งหญ้า) แหล่งดินโป่ง (โป่งเทียม) ให้เพียงพอกับปริมาณ
สัตว์ป่าในพื้นที่ตามทฤษฎี “หนังช้าง” ของคุณไสว วังหงษา อดีตหัวหน้า
สถานวิีจยัสตัว์ป่าฉะเชงิเทรา รวมทัง้การขดุคกูนัช้างรอบพืน้ทีป่่ารอยต่อ 
๕ จังหวัด โดยการสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิ อนุรักษ์ป่า รอยต่อ 
๕ จังหวัด เพื่อไม่ให้ช้างป่าออกไปสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎร กับทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ได้อนุมัติให้ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) จัดท�าโครงการจัดการช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์บริเวณ 

ขณะนี้ใครสามารถทราบถึงความรับผิดชอบ และใครต้องรับผิดชอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเร่ืองนี้ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๒ 
(ศรีราชา) ได้ตอบและแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกับครอบครัวและญาติมิตร ไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เม่ือวันท่ี 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อันเนื่องจาก
ความหนาแน่นของประชากรช้างป่าที่เพิ่มขึ้นทุกปี
 เหตกุารณ์ท�านองนีเ้กดิขึน้มาแล้วหลายครัง้ และทกุครัง้ผูเ้ขยีนรูส้กึหดหู ่และเสยีใจกบัการสญูเสยีบคุคลอนัเป็นทีร่กัของ
หลายๆ ครอบครัว โดยที่ผู้เขียนไม่อาจช่วยให้บุคคลเหล่านั้นรอดชีวิตได้ เรื่องนี้หากมองในแง่การจัดการสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์
อย่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ถือว่าประสบความส�าเร็จ เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามุ่งเน้นที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่า 
ให้สตัว์ป่ามแีหล่งน�า้ แหล่งอาหาร และแหล่งหลบภยัทีเ่หมาะสม เพ่ือไม่ให้สตัว์ป่า 
สูญพันธุ์ เม่ือประชากรสัตว์ป่าเพ่ิมมากขึ้น สัตว์ป่าก็จะกระจายไปหากินใน
ป่าธรรมชาติอื่น นี่คือหลักการ แต่ในข้อเท็จจริงเป็นที่ทราบกันดีว่า ป่ารอย
ต่อ ๕ จังหวัดของเรา มีพื้นที่เพียงประมาณ ๑.๓ ล้านไร่ รายรอบไปด้วยพื้นที่ 
ท�ากนิของราษฎร และชมุชน เป็นสาเหตุให้การกระจายตวัของประชากรสตัว์ป่า 
โดยเฉพาะช้างป่ารุกล�้าเข้าไปสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอย่างที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน
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ป่าเขาตะกรุบ อ�าเภอวังน�้าเย็น จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ประมาณ 
๔,๐๐๐ ไร่เศษ มวีธีิการคอื การสร้างร้ัวไฟฟ้า คกูนัช้างป่า เพนียด 
ผนังคอนกรตี ฯลฯ เพือ่จะน�าช้างป่าทีอ่อกนอกพืน้ทีไ่ปไกล ซึง่ส่วน
ใหญ่จะเป็นช้างพลาย ตัว หรือ ๒ ตัว ไปกกักนัไว้ในบริเวณดงักล่าว
 โครงการฯ ดังกล่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ได้ออกค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา และคณะท�างาน 
ที่จะส�ารวจออกแบบสถานที่จัดการช้างป่า โดยได้ประชุมคณะ
ท�างานครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
ศนูย์ปฏบัิตกิารป่าไม้ โครงการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า 
ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สถานที่เดียวกัน 
จากการส�ารวจพื้นที่พบว่า บนสันเขาโดยรอบมีต้นไม้ขนาดใหญ่
จ�านวนมาก ที่ประชุมมีมติให้คณะท�างานส�ารวจออกแบบ ด�าเนิน
การส�ารวจในพื้นที่โครงการฯ ที่สามารถก่อสร้างเป็นแหล่งกักกัน
ช้างป่าได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่บริเวณตีนเขาโดยรอบ โดย
ประมาณการว่าจะท�าให้พ้ืนที่ลดลงไปประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ คง
เหลือพื้นที่โดยประมาณ ๒,๓๐๐ ไร่ เมื่อเป็นเช่นนี้ คณะท�างานได้
ลงมตกินัว่า ควรก่อสร้างร้ัวไฟฟ้าบริเวณทีส่ามารถท�าได้ก่อน เพือ่
ให้พร้อมในการน�าช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ที่จับได้ไปปล่อย โดยให้
ถือว่าเป็นโครงการระยะที่ ๑ ส�าหรับระยะที่ ๒ จะส�ารวจบริเวณ
สนัเขาโดยละเอยีดอีกคร้ัง เพือ่ร่วมกนัพจิารณาถงึความเหมาะสม 
ในการก่อสร้าง ว่าจะใช้รูปแบบใดที่เหมาะสมในการกันไม่ให ้
ช้างป่าที่จับมาออกไปได้อีก

 อย่างไรก็ตามโครงการจัดการช้างป่าออกนอก
พื้นท่ีป่าอนุรักษ์นี้ จะช่วยยับยั้งไม่ให้กลุ่มช้างหนุ่มออกไป
สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้ระยะหนึ่ง เนื่องจากพื้นที่
โครงการฯ แห่งนี้ คาดว่าสามารถรองรับช้างป่าเหล่านี้ได ้
ไม่เกิน ๑๐ ตัว ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธุ์พืช ก็คงจะต้องส�ารวจหาพื้นที่รองรับช้างป่าท่ีล้นป่า 
(Over capacity) ซึง่อาจจะเป็นพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตเิขตรกัษา
พันธุ์สัตว์ป่า ที่มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสม โดยอาจจะต้อง
ตั้งงบประมาณในการเตรียมพื้นที่รองรับช้างป่า ทั้งแหล่งน�้า 
ทุ่งหญ้า โป่ง ฯลฯ ให้พร้อมที่จะน�าช้างป่าที่ล้นพื้นที่เหล่านั้น
ไปปล่อยในโอกาสต่อไป

 นอกจากนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธุ์พืช ก็อาจจะต้องกลับไปดูกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ในอันที่จะสามารถจัดการช้างป่าที่จับได้ไปใช้
ประโยชน์ เช่น น�าไปฝึกเป็นช้างลาดตระเวนป่า เป็นต้น
 การแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีมีความจ�าเป็นที่จะต้อง
มองไปข้างหน้า ๕ ปี ๑๐ ปี ๑๕ ปี เพื่อจัดการประชากร 
สัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างป่า ให้มีแหล่งที่อยู่อาศัย มีแหล่ง
อาหาร แหล่งหลบภัยที่เหมาะสม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้
พีน้่องประชาชน ทัง้นีก้เ็พือ่ให้ทรพัยากรสตัว์ป่ายงัคงสามารถ
ด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนสืบไป
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 ท ่ า ม ก ล า ง ป ั ญ ห า ค ว า ม ร ่ อ ย ห ร อ เ ส่ื อ ม โ ท ร ม ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก�าลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ทุกขณะ ในปัจจุบันนี้ ซึ่งผนวกกับปัญหาความขัดแย้งในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐและประชาชน ซึ่ง
ก่อให้เกิดช่องว่างของปัญหาจากการได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
แต่ความหวังหนึ่งที่น่าจะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้ และก่อให้เกิดการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน คือการมีส่วนร่วมของชุมชน แนวทางนี้ 
ได้รบัการยอมรบัและผลกัดนัอย่างกว้างขวางทัว่โลก รวมทัง้ในประเทศไทย 
หน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน เอกชน และสถาบันการศึกษา
ควรร่วมมือกันเพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางและกลยุทธ์ส�าคัญที่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนคือ 
 ๑) การศึกษาท�าความเข้าใจถึงวัฒนธรรม แนวคิด และวิถีชีวิต
ของคนไทย
 ๒) การสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชนในประเดน็ปัญหา 
กฎหมายและแนวของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการของชุมชน และก�าหนดแนวทางการพัฒนา 
 ๔) การกระจายทรัพยากร อ�านาจและความรับผิดชอบในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
 ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า การมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ 
การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ 
สัตว์ป่า มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
 มีประเด็นการอภิปราย ๓ ประเด็นด้วยกัน คือ

 ๑. การเข้าร่วมกิจกรรม การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
เป็นปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการมส่ีวนร่วมของประชาชน ในการอนุรกัษ์ 
อย่างไรก็ตาม การที่หน่วยงานภาครัฐยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควรนั้น ก็น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลต่อปัญหา 
การได้รับความร่วมมือของประชาชน ซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมใดที่หน่วย
งานภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนและเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ผลปรากฏว่าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
จ�านวนมาก เช่น กิจกรรมการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน�้า ปลูกพืชอาหาร
สัตว์ป่า และการบ�ารุงดูแลรักษา เป็นต้น

 พนม โนนพิมาย
(กรรมการที่ปรึกษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน)

การมีส่วนร่วมในการ
           ของประชาชน

บทความพิเศษ
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 ๒.	ความต้องการ	รูปแบบ	และลักษณะการมส่ีวนร่วม
ของประชาชน	 ประชาชนมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ จ�านวนมากน้อยอย่างไร เช่น การปลูกป่า สร้างฝายชะลอน�้า ปลูกพืช
อาหารสัตว์ป่า และการบ�ารุงดูแลรักษา การจัดท�าปรับปรุงแหล่งน�้า แหล่ง
อาหารสัตว์ป่า และการท�าแนวกันไฟ การป้องกัน และดับไฟป่า ซึ่งอธิบาย
ได้ว่า กจิกรรมเหล่านีเ้ป็นกจิกรรมทีม่กีารรับรู้ข้อมลู และเคยร่วมด�าเนนิการ
ปฏิบัติในระยะเวลาที่ผ่านมามากกว่ากิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่มี
ส่วนเกีย่วข้องและเกดิประโยชน์กบัชวีติความเป็นอยู่ประจ�าวนั ซึง่สอดคล้อง
กับความคาดหวังท่ีจะได้รับผลประโยชน์จากป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ผู้เขียนเห็นว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในการ
สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป

 ๓.	ความคิดเห็น	ปัญหา	อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในปัจจุบันประชาชนมีความ
สนใจ และมีความต่ืนตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสูงขึ้น มีผล
ต่อระดับการมีส่วนร่วม ส่วนปัญหาและอุปสรรคด้านการขาดโอกาสการ 
รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และปัญหาความต้องการการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ในพ้ืนที่ซ่ึงเป็นปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจต่อกันระหว่างเจ้าหน้าท่ี
รัฐกับประชาชนน้ัน ผู้เขียนเห็นว่า ภาครัฐควรน�าไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะ
ท�าให้การด�าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเขตอนุรักษ์ 
ประสบผลส�าเร็จต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 ควรแต ่งตั้งทีมงานเจ ้าหน ้าที่ ในการ
ประสานงานด้านการมีส่วนร่วมขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดกีบัประชาชนให้มากข้ึนกว่าทีเ่ป็น
อยู่ในปัจจุบันนั้น ผู้เขียนเห็นว่า เป็นข้อเสนอแนะท่ี
ต้องการให้ภาครัฐแสดงออกถึงความจริงใจที่เป็น
รูปธรรมในการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
 มีแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม ๕ แนวทางด้วยกันนั้นสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 ๑.	สร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้น�าชุมชนท้องถิ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก ผู้เขียนเห็นว่า เป็นแนวทาง 
การพัฒนาที่เหมาะสมกับความเป็นสังคมชนบทไทย และมีโอกาสประสบความส�าเร็จสูง เนื่องจากกลุ่มผู้น�าชุมชนท้องถ่ิน 
เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมและศักยภาพสูง มีการประสานงาน รับรู้ข้อมูลและรู้จักคุ้นเคยใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีมากกว่า 
กลุม่อืน่ ซึง่ท�าให้ง่ายและสะดวกต่อการพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชน และสามารถเป็นแกนน�าในการขยายผลไปสูก่ลุม่ประชาชน 
ส่วนใหญ่ต่อไป

	 ๒.	การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้	ข้อมลู	ข่าวสาร	และกจิกรรมการอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
แก่ประชาชน	 เป็นแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาส 
ในการรบัรูข้้อมลูข่าวสาร และช่วยเพิม่พนูความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างด ีซึง่จะท�าให้เกิดความตระหนกัจติส�านึก
ที่ดี ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป
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 ๓.	การเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีต่อกนัระหว่าง
เจ ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน แนวทางการพัฒนาการม ี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนรุกัษ์ โดยการเสรมิสร้างความเข้าใจ
อันดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนนั้น เป็นแนวทาง 
ทีด่แีละสร้างสรรค์ เนือ่งจากท�าให้เจ้าหน้าทีร่ฐักบัประชาชนมโีอกาส
พูดคุยปรึกษาหารือ ท�าความเข้าใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ ช่วยลด
ความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
อนัจะน�ามาของความร่วมมอืด้านกจิกรรมการจดัการและการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๔.	การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการอนุรักษ์	 ผู้เขียนเห็นว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอนุรักษ์ โดยการแต่งตั้งตัวแทนของ
ชุมชนที่ได้จากการคัดเลือกในแต่ละหมู่บ้านรอบแนวเขต เข้าเป็น 
คณะกรรมการการจัดการเขตอนุรักษ์ และให้มีหน้าที่ในการ 
ร่วมกันวางแผนและตัดสินใจร่วมด�าเนินการปฏิบัติ และร่วมติดตาม 
ประเมนิผลการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ นัน้ เป็นข้อพสิจูน์อย่างหนึง่ของ
ความจรงิใจของภาครฐัทีม่ต่ีอการยอมรบักระบวนการการมส่ีวนร่วม
ของประชาชน และเป็นแนวทางการด�าเนินงานที่เห็นว่าเหมาะสม 
กับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

 ๕.	การจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีของเขต
อนุรักษ์	 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นโครงการน�าร่อง 
ผู้เขียนเห็นว่า การจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีของเขตอนุรักษ์ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นโครงการน�าร่องที่น่าจะเป็น

แนวทางที่สามารถด�าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ง่าย เนื่องจากมีเงินงบประมาณ และการด�าเนินงานเป็นปกติในแต่ละปีอยู่แล้ว 
ทั้งเป็นการช่วยให้ประชาชนได้เข้าร่วมกลุ่มผ่านกระบวนการเพื่อเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงต้ังแต่ในข้ันตอนแรก คือ ร่วมวางแผน 
และตัดสินใจ และสามารถร่วมด�าเนินการปฏิบัติ และร่วมติดตามประเมินผล ซึ่งมีระยะเวลาด�าเนินการในหนึ่งปี ถือเป็นห้วง 
ระยะเวลาที่เหมาะสม การได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ ส่งผลท�าให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การจัดการเข้าร่วมกลุ่มท�ากิจกรรมเพื่อท�าประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการเขตอนรัุกษ์ผูเ้ขยีนเสนอแนะดงันี้ 

	 ๑.	การด�าเนินงานปฏิบัติการ
  ๑.๑ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งเขตห้ามล่า 

ควรคัดเลือกและแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์
และการมส่ีวนร่วม เพือ่คอยประสานความร่วมมอื ช้ีแจงท�าความ

เข้าใจ และสร้างความคุ้นเคยกบัประชาชน ตลอดจนการช่วยเหลอืกจิกรรมสาธารณะของชมุชนท้องถิน่ 
รวมทัง้สอดส่องตดิตามการปฏบัิตงิานของเจ้าหน้าทีใ่ห้เกดิความเสมอภาคและเป็นธรรมกบัประชาชน

ทุกคนอันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน
  ๑.๒  ควรจัดท�าแผนงานโครงการและจัดหางบประมาณในการด�าเนินงานด้านการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชน 
โดยโครงการสามารถด�าเนินการได้อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก 
และจิตส�านึกที่ดี ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต่อไป  
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  ๑.๓ ควรเปิดโอกาสให้ผู้น�าชมุชนท้องถ่ินเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนปฏบัิตกิารประจ�าปีของ
เขตอนุรักษ์ โดยการเชิญเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดการเขตอนุรักษ์ เพื่อร่วมวางแผนและตัดสินใจ 
ร่วมด�าเนินการปฏิบติั และร่วมติดตามประเมินผล ทัง้นี ้ควรพจิารณาคดัเลอืกกิจกรรมการท�าเครือ่งหมาย 
ปักหลักเขต หรือติดป้าย เพื่อก�าหนดแนวเขตให้ชัดเจน เป็นกิจกรรมน�าร่องในการด�าเนินงาน
  ๑.๔ ควรจดักิจกรรมการมส่ีวนร่วมในการตดิตามประเมนิผล โดยการสนบัสนนุให้
ประชาชนที่เคยเข้ามามีส่วนร่วมด�าเนินการปฏิบัติในกิจกรรมการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน�้า พืช
อาหารสตัว์ป่า และการบ�ารุงดูแลรักษา ฯลฯ ซึง่เป็นกิจกรรมทีป่ระชาชนเคยเข้ามามส่ีวนร่วมกจิกรรม 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และทักษะด้านการมีส่วนร่วมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

	 ๒.	การด�าเนินงานผ่านกระบวนการครั้งต่อไป
  ๒.๑ ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงาน 
ของเขตอนุรักษ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเขตอนุรักษ์ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้รับคาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจดัการเขตรักษาพนัธุสั์ตว์ป่าและอทุยานแห่งชาต ิรวมทัง้เขตห้ามล่าโดยการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
ต่อไป
  ๒.๒ ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเขตอนุรักษ์แบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เนือ่งจากในปัจจุบันมหีน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน รวมทัง้ชมุชนท้องถิน่เข้ามามส่ีวนเกีย่วข้องในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพืน้ทีเ่ขตรักษาพนัธุส์ตัว์ป่า 
อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่า ฯลฯ หลายภาคส่วน 
 ด้วยมติริปูแบบ วธิกีาร การด�าเนินงานโดยผ่านกระบวนการ
ทางสังคมที่มีผลมาจากการมีส่วนร่วมอนุรักษ์จากประชาชน 
โดยเฉพาะในรอบพื้นที่เขตอนุรักษ์นั้น และได้รับความสนับสนุน 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากภาครัฐและเอกชนรวมท้ังส่ือมวลชน 
ซ่ึงทางผู้เขียนคาดว่าสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการ
เพือ่การอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสตัว์ป่าได้อย่างยัง่ยนื 
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 “พี่ขาม เย็นนี้อยากกินอะไรดี ร�าเพยจะได้ท�าไว้ให้” 
 เด็กสาวยิ้มหน้าใสให้ชายหนุ่ม ขณะเข้ามากินอาหาร
รวมกันในโรงเลี้ยง ก่อนจะออกไปท�างานในป่า
 “ไม่ต้องล�าบากหรอกร�าเพย แกงบอน แกงบวบอะไร
พีก็่กินได้ทัง้นัน้แหละ”  ขามพดูแล้วยิม้ให้เดก็สาวตรงหน้าด้วย
สายตาอ่อนโยน
 “ร�าเพยกลัวว่ากินซ�้าบ่อย ๆ เดี๋ยวพี่ขามจะเบื่อ 
เสียก่อน”
 “รับรองไม่มีเบื่อ ถ้าเป็นฝีมือของร�าเพยแล้ว ท�าอะไร
ให้พี่กินทุกวันเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่มีเบื่อ”
 เด็กสาวหน้าแดงซ่านด้วยความอายระคนปลื้ม 
 “ดูพูดเข้า ขอให้จริงเถอะพี่ขาม ถ้าวันไหนร�าเพยท�า
ไม่อร่อยแล้วอย่ามาว่ากันนา”   
 ขามยงัไม่ทนัพูดต่อ ลุงแนบทีไ่ม่รูแ้อบมาข้างหลงัต้ังแต่
เมื่อไหร่ ก็ขัดจังหวะขึ้นมา
 “เฮ้ย ขาม งานสร้างทางรถไฟเสร็จแล้ว เอ็งอยากไป
ท�าอะไรต่อวะ”
 ขามมองหน้าลุงแนบ สลับกับใบหน้าของเด็กสาวที่มี
แววตาไม่สู้ดี
 “ที่ไหนก็ได้ครับ แล้วแต่ลุงจะสั่งก็แล้วกัน” 
 พดูแล้วรูส้กึเสยีใจ ทีน่่าจะขอท�างานใกล้ ๆ  โรงเล่ือย 
จะได้อยู่ใกล้ร�าเพย ยิ่งมองไปเห็นหน้าแสดงอาการผิดหวังของ
เด็กสาว ยิ่งนึกเสียใจอยู่ครามครัน   

ตอนที่	๔

ต่อจากฉบบัที่แล้ว

 “เออ งั้นดีแล้ว ข้าจะให้เอ็งไปช่วยคุมงานชักลากไม้
ขึน้รถทางทุง่ส่าย ทีน่ัน่แม้จะเป็นปางเลก็กว่าคลองตะเกรา แต่
ก็มีบ้านให้พัก น�้าท่ามีใช้สบาย เพราะมีล�าห้วยไหลผ่าน เอ็ง
จะไปพรุ่งนี้เลยได้หรือเปล่า”
 ขามมองหน้าร�าเพย ที่ยืนฟังอยู่ด้วยแววตาสลด
 “ได้ครับ แต่ลุงจะให้เดินเข้าไปหรือ”
 “เฮ้ย ใครบอก ทุง่ส่ายมนัใกล้เสยีเมือ่ไหร่ เดีย๋วพรุง่นี้
เช้าเอง็ตดิรถซงุเปล่าเข้าไปแล้วกนั มรีถจะตเีข้าไปรบัไม้หลาย
สิบคัน”
 ขามเหลือบไปมองหน้าร�าเพย แล้วก็ต้องสะดุ้งกับ
แววตาเศร้าซึมระคนผิดหวังน้อยใจของเด็กสาว แววตานั้น
เหมือนตัดพ้อต่อว่า ที่เขาไม่น่าจะตามใจพ่อของเธอ ที่พร้อม
จะส่งเขาไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้อยู่แล้ว 
 “เอ็งน่าจะขอท�างานอยู่ในโรงเลื่อย แล้วทีนี้จะท�า 
ยังไงดี ทุ่งส่ายออกไกลอยู่กลางป่ายังงั้น กี่วันถึงจะได้กลับมา
เจอร�าเพยสักที”
 สานบ่นออกมาอย่างผิดหวัง หลังรู้ข่าวจากปากของ
ขามในเย็นวันนั้น
 “ข้าก็เสียดายที่ปากเบาไปหน่อย แต่เชื่อเถอะ ต่อให้
ข้าขออยู่ที่นี่ ประเดี๋ยวลุงแนบก็ต้องหาทางส่งข้าไปอยู่ไกล ๆ 
อีกจนได้ แกกันท่าลูกสาวจะตายไป”
 “เสยีดายเว้ย ข้ากข็าดเพือ่นไปอกีคน เอาเหล้ามากนิ
แก้เซ็งกันดีกว่า ไม่รู้อีกเมื่อไหร่เอ็งจะได้กลับออกมาอีก”

เรื่องเล่าในเล่ม
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 ขามหวัเราะอย่างข่ืน ๆ  “ขาดข้าเอง็กไ็ม่เดอืดร้อนอะไร 
แต่ข้าสิวะ เม่ือไหร่จะได้คุยกับร�าเพยอีก ไปอยู่กลางป่ายังงั้น
คิดถึงตายเลย”
 “เอายงังีแ้ล้วกัน ข้าจะคอยส่งข่าวให้เอง อยูท่างนีถ้้ามี
ใครมาจบี ข้าจะคอยกนัท่าไว้ดไีหมวะ” สานพดูแล้วกระดกแก้ว
เหล้าเข้าปาก
 “ขอบใจโว้ยเพือ่น เอง็ดกีะข้าเสมอ ข้าจะไม่ลมืบญุคณุ
เลย”
 สองหนุ่มนั่งปรับทุกข์กันจนมืดค�่า เหล้าขาวขวดที่สอง
หมดไปในไม่ช้า ขามดืม่เข้าไปจนเมา พอเมาแล้วกเ็กิดความกล้า 
อยากจะไปหาร�าเพยเพ่ือออกปากลา ก่อนจะไม่ได้พบหน้ากนัอกี
นาน พอออกปากบอกเพือ่นรกั สานกร็บัอาสาไปเป็นเพือ่นทนัที
 “ถ้าเอง็อยากจะไปหาเขาจรงิ ๆ  ให้ข้าไปเป็นคนคุม้กนั
ให้แล้วกัน ไม่อย่างงั้นดีไม่ดีลุงแนบยิงเอ็งหมกป่าซะใครจะไปรู้ 
ข่าวว่าแกก็เสือเก่าคนหนึ่งเหมือนกัน”
 “เสอืกเ็สอืซวิะ ข้าจะอุม้ลูกเสอืออกจากถ�า้ให้ด ูเอง็จะ
ไปก็ได้ แต่ถ้าข้าได้คุยกับร�าเพยแล้วห้ามแอบดูนาโว้ย” ขามพูด
แล้วสะอึกด้วยความเมา
 “รับรองเพื่อน ข้าเห็นใจเอ็งโว้ยนึกถึงตอนที่ข้าแอบไป
หาแฟนก็แบบนีแ้หละ อย่าลมืนา ถ้ามโีอกาสจะพดูอะไรกพ็ดูให้
หมด แลว้ตอ้งปากวา่มือถึงด้วย อย่ามาท�าเป็นสุภาพบรุุษอยูใ่น
ป่าในดงอย่างนีต้้องใจถงึแล้วมอืต้องไวด้วย” สานแนะน�าเพือ่น
อย่างคนเคยมีประสบการณ์
 หลังจากย้อมใจด้วยเหล้าขาวจนเมาได้ที่ดีแล้ว สอง
หนุ่มก็เดินเลียบเคียงเข้าไปที่หลังโรงอาหาร หมาผอมสองสาม
ตัวท่ีก�าลังแย่งกันกินเศษอาหารตกใจเห่าเสียงดัง แต่เมื่อขาม
กระเดาะปากเรียก มันก็กระดิกหางเดินเลี่ยงออกไป
 พอโผล่พ้นมุมอาคาร สานก็เห็นร�าเพยก�าลังนั่งล้าง
จานอยูค่นเดยีว เขาหนัมาพยกัหน้าให้เพือ่นเกลอ แล้วหลบออก
ไปยืนคอยอยู่ในเงามืด
 “อุ้ย พี่ขาม ตกใจหมดเลย มายังไงมืด ๆ ค�่า ๆ”
 เดก็สาวอทุาน เมือ่หนัมาเหน็ชายหนุม่โผล่ออกมาจาก
มุมมืด
 “คืนนี้พี่คงนอนไม่หลับ ถ้าไม่ได้มาล�่าลาร�าเพย พรุ่งนี้
เช้าก็ต้องเข้าป่าแล้ว”

 ขามพดูแล้วลงนัง่เบียดกบัร�าเพยจนเดก็สาวต้องรีบ
เขยิบหนี
 “อุ้ย พี่กินเหล้ามาด้วยเหรอ มาด้วยความเมา
หรือเปล่านี่” ร�าเพยพูดแล้วหันไปมองรอบ ๆ ด้วยความ 
ไม่สบายใจกลัวพ่อมาเห็น
 ไม่รู้เป็นเพราะค�าสั่งสอนของสาน หรือเพราะเหล้า
สองขวดที่กินเข้าไป ท�าให้ขามซึ่งปกติเป็นคนสุภาพเรียบร้อย 
เอื้อมไปคว้ามือของร�าเพยมากุมไว้อย่างรวดเร็ว จนเจ้าตัว
ตกใจท�าอะไรไม่ถูก
 “พีกิ่นเหล้าก็เพราะกลุม้ใจ ทีจ่ะไม่ได้เห็นหน้าร�าเพย
อีกนาน ไม่รู้จะทนคิดถึงได้นานแค่ไหน ร�าเพยล่ะจะคิดถึงพี่
บ้างไหมนี่” ไม่พูดเปล่า ขามยกมือน้อย ๆ นั้นขึ้นมาจูบอย่าง
รวดเร็ว
 เดก็สาวสัน่ไปทัง้ตวั หน้าแดงก�า่ท�าตาละห้อยไม่กล้า
สบตาชายหนุ่ม เธอละล�่าละลักออกมาด้วยน�้าเสียงกระเส่า 
 “พี่ขาม อย่า...เดี๋ยวพ่อมาเห็น”
 “พ่ียอมตาย ถ้าลุงแนบจะยิงพี่ก็ขอยอมตายกับ
ร�าเพยตรงนี้แหละ มาให้พี่กอดให้หายคิดถึงหน่อยเถอะ”
 พูดจบชายหนุ่มก็ดึงร่างเด็กสาวเข้ามากอด แล้ว
ระดมจบูไปทัว่ใบหน้า ร�าเพยสัน่ไปทัง้ตวัราวลูกนกหน้าหนาว 
พยายามจะพูดอะไรออกมา แต่ก็พูดไม่ออก เพราะชายหนุ่ม
ก้มลงจูบราวกับจะไม่ยอมให้หายใจ
 เสยีงหมาเห่าขดัจงัหวะขึน้มากะทนัหัน พร้อมกนันัน้
สานซึ่งแอบอยู่ในมุมมืดก็กระแอมขึ้นดัง ๆ 
 “ร�าเพยเอ้ย ล้างจานเสร็จหรือยังลูก ท�าอะไรเงียบ
เชียว” ป้าร�าพึงส่งเสียงลั่นมาจากในครัว ก่อนจะโผล่หัวออก
มาดู
 แม ้จะมีอาการมึนเมา และตกอยู ่ในอารมณ์
เคลิบเคลิ้มลืมตัว แต่ขามก็ยังไวพอ รีบโดดออกมาก่อนที่ 
ป้าร�าพึงจะทันเห็น
 “เป็นอะไรไปร�าเพย น่ังเหม่อเหมือนคนใจลอย รบี ๆ  
ล้างแล้วจะได้เข้าบ้าน ดึกเข้าเดี๋ยวยุงมา”
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 ร�าเพยสะดุ้งเหมือนตื่นจากภวังค์ เธอยกมือขึ้นเช็ดริมฝีปากอย่างลืมตัว 
รอยจูบของชายหนุ่มที่ประทับไว้ยังอุ่นอยู่ไม่รู้หาย มันไม่ได้หยุดอยู่เพียงนั้น แต่กลับ
ลุกลามเผาไหม้หัวใจอ่อนไหวบอบบางของเด็กสาวที่บริสุทธิ์ดุจด่ังกุหลาบแรกแย้ม 
ให้รบัรูร้สชาตขิองความรกัเป็นครัง้แรก ความรูสึ้กและอารมณ์รนุแรงนีจ้ะประทบัแน่น
อยู่ในความทรงจ�าของเธอไปจนชั่วชีวิต
 ป่าทบึถกูรถแทรกเตอร์เกรดไถออกเป็นทางให้รถซงุวิง่เข้าไปได้ พืน้ทีป่่าปิด
ที่มืดคร้ึมร่มเย็นมานับพันปี ถูกเปิดโล่งลงด้วยการโค่นไม้ใหญ่ออกไปก่อน เม่ือขาด
ไม้สูงใหญ่ให้ร่มเงาเสียแล้ว ไม้เล็กไม้น้อยที่รกทึบอยู่เบื้องล่าง ก็เหมือนกับจะขาด
ความเยือกเย็นวังเวงลงไปทันที เหล่านกกาที่อาศัยยอดไม้สูงเป็นที่ท�ารังวางไข่ก็ต้อง
จากไปหาทีอ่ืน่ สตัว์ป่าขนาดใหญ่ทีอ่าศยัอยูแ่ต่ในดงดบิ พวกกระทงิ ววัแดง สมเสรจ็ 
และช้าง ก็พากันหลบหายเข้าไปในป่าลึกด้านใน
 ทุกวันขามต้องติดตามรถซุงเข้าไปในป่าลึก เพื่อควบคุมดูแลการชักรอก 
ท่อนซุงขนาดใหญ่ขึ้นรถ ทางในป่าดงดิบที่เพิ่งถูกถางลงใหม่ ๆ เมื่อนั่งรถเข้าไปต้อง
ได้พบสัตว์ป่าเป็นประจ�า ที่มากที่สุดคือเก้ง และกวาง นานทีก็มีวัวแดง หรือกระทิง
โผล่มาให้ดูสักครั้ง
 สตัว์ป่าพวกนีไ้ม่คุน้กบัการถกูล่ามาก่อน จงึมกัไม่ค่อยจะกลวัคน และรถซงุ
ที่วิ่งส่งเสียงดังลั่น ยิ่งยามค�่ามืดลง พอโดนแสงไฟรถส่องหน้า มันก็พากันยืนนิ่งด้วย
ความตกตะลงึ แสงไฟทีส่าดจบัใบหน้าท�าให้ตามนัฝ้าฟาง หลายครัง้คนขบัรถซงุเปล่า 
ถึงกับขับรถไล่ชนกวางใหญ่จนตาย เนื้อของมันเลยกลายเป็นอาหารโอชะของพวก 
คนงานไป
 บ้านพักในปางไม้ย่อยที่ทุ่งส่าย เป็นกระท่อมง่าย ๆ สร้างด้วยไม้ไผ่มุง
หลังคาด้วยแฝก ภายในมีห้องนอนสองห้อง มีชานกว้างไว้นั่งรับลมชมวิว ด้านหลัง
เป็นล�าห้วยเล็ก ๆ ที่มีน�้าใสไหลผ่าน หน้าแล้งน�้าอาจจะน้อยจนต้องขุดบ่อไว้ล่อน�้า
กลางล�าห้วย แต่ก็เพียงไม่นาน อาจจะเดือนถึงสองเดือน หลังจากนั้นแล้วก็มีน�้าให้
ใช้ตลอด 
 เลยจากบ้านพกัของขามทีเ่ป็นหัวหน้าคนงาน มกีระท่อมแบบเรอืนแถวหลงั
ยาวเรยีงรายไปตามรมิห้วย เป็นทัง้บ้านพักของคนงานและคนขบัรถซงุ มป้ีาเหลยีวกับ
ลุงเพิ่มสองสามีภรรยา ท�าหน้าที่พ่อครัวแม่ครัว หุงหาอาหารให้คนงานกิน เพื่อไม่ให้
คนงานมาเสียเวลากับการหาอาหารกินเอง
 ส่วนอาหารสดและแห้ง ลุงแนบจะจดัการให้รถจีป๊จากบรษิทัวิง่มาให้อาทติย์
ละครัง้ นอกจากนัน้กห็าผกัป่า หรือถ้ามเีวลาว่าง กห็ากุ้ง หอย ปู ปลา หรอืหาสตัว์ใหญ่ 
ในป่ามากินได้ตามถนัด บ้านเมืองในยุคนั้นยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า การหา
ยิงสัตว์มากินจึงไม่ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
 นาน ๆ  ครัง้ทีอ่าหารเริม่ขาดแคลน พวกคนงานกจ็ะขอให้ขามออกไปหายงิ
กวางมากินเสียที ขามมีอาวุธคู่กายที่บริษัทจัดหาให้ เป็นปืนลูกซองเดี่ยวตราช้างสั่ง
พิเศษจากเบลเยียม ลูกปืนก็มีให้เป็นกล่อง เป็นลูกขนาดเอสจีที่มีเม็ดตะกั่วอยู่ภายใน
เก้าเม็ด ยิงได้ตั้งแต่ไก่ป่า กระต่าย ชะมด อีเห็น ขึ้นไปถึงเก้ง กวาง ก็ยังได้
 คนงานที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเกือบย่ีสิบได้กวางมาทีก็กินกันไปหลายวัน 
กินไม่หมดลุงเพิ่มก็ตากท�าเนื้อเค็มไว้ 
 ส่วนมากแล้วขามไม่ต้องออกไปหายิงไกลบ้าน แค่เดินส่องไฟออกไปใน
ป่าหลังบ้าน หรือตามทางลากไม้ไม่ไกลก็ได้ตัว เพราะสัตว์พวกนี้ไม่ค่อยเคยโดนล่า 
มาก่อน จงึไม่รูพ้ษิสงของปืน แต่ขามกลบัไม่ชอบยงิสตัว์โดยไม่จ�าเป็น เข้ามาอยูใ่นป่า
แล้วรู้สึกเหมือนสัตว์พวกนี้เป็นเพื่อน ยิ่งต้องเจอหน้ากันแทบจะทุกวัน ยิ่งรู้สึกผูกพัน
เหมือนกับคนคุ้นเคยไป

	 ๑.	 เพื่อนเก่าและเหล้าป่า
	 ๒.	 รอยยิ้มในป่าใหญ่
	 ๓.	 ความหลังครั้งเที่ยวป่า
	 ๔.	 ป่ามหากาฬ
	 ๕.	 เรื่องเล่าจากป่าช้า
	 ๖.	 พรานคนสุดท้าย
	 ๗.	 ใบไม้ผลิที่เคมบริดจ์
	 ๘.	 จากป่าโปร่งถึงดงดิบ
	 ๙.	 เรื่องเล่าจากราวไพร
	๑๐.	 บ้านร้างกลางสวน
	๑๑.	 หอมกลิ่นป่า
	๑๒.	 รอนแรมในราวป่า
	๑๓.	 ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่	
	๑๔.	 ป่าเปลี่ยนสี
	๑๕.	 ทางช้างผ่าน
	๑๖.	 ผีในป่า
	๑๗.	 สายน�้าไม่ไหลกลับ
	๑๘.	 คนในป่า
	๑๙.	 เส้นทางเถื่อน
	๒๐.	 ตามรอยพราน
	๒๑.	 หากินกลางป่า
	๒๒.	 ไพรมืด
	๒๓.	 ไพรมายา
	๒๔.	 ไพรพิสดาร
	๒๕.	 ไพรพินาศ
	๒๖.	 คนกับต้นไม้
	๒๗.	 ปืนภูดูดอกไม้
	๒๘.	 สางในป่าสูง
	๒๙.	 ใบไม้เปลี่ยนสีที่เสฉวน
	๓๐.	 ภูผา	ป่าไม้	และสายน�้า
	๓๑.	 อาทิตย์ลับฟ้าที่หลวงพระบาง
	๓๒.	 พรานเก่า
	๓๓.	 สาบเสือ
	๓๔.	 บันทึกของคนรักภูเขา
	๓๕.	 น�้าใสในป่าสูง
	๓๖.	 รางเหล็กในป่าลึก
	๓๗.	 ป่าช้าฝรั่ง
	๓๘.	 เมฆขาวและดาวสวย
	๓๙.	 ตามหาฝันที่มัณฑะเลย์
	๔๐.	 สวรรค์ที่ปลายฟ้า
	๔๑.	 โป่งกระทิง
	๔๒.	 คนละซีกโลก
	๔๓.	 อุโมงค์ผ่านภูผา

ผลงานของ วัธนา บุญยัง

อ่านต่อฉบับหน้า
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 สวัสดีครับ พี่น้องผองเพื่อน ชาวมณีบูรพา ที่เคารพรักทุกท่าน 
ผมขออนุญาตที่จะทักทายท่านทั้งหลายด้วยภาษิตจีนบทหนึ่งที่กล่าวไว้
น่าฟังว่า “คนเราพบกันเพราะวาสนา” ผมเองน�ามาคิดครวญแล้วก็เห็น
จริงดั่งค�ากล่าว และเชื่อว่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปในชีวิตคนเรานั้น 
ที่สุดแล้วก็ส�าคัญอยู่ที่ความมีน�้าใจ และมิตรภาพระหว่างกัน เพราะการ 
ช่วยเหลือแบ่งปัน การให้อภัย และให้โอกาสถือเป็นปัจจัยจ�ากัดทาง
จริยธรรม อันน�ามาซึ่งความอบอุ่น ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
มนุษย์ในทุกๆ สังคม แต่ถ้าหากกลุ่มชนใดมีความเป็นมาเป็นไปที่ตรง
กันข้ามกับที่กล่าวมา ก็ต้องถือว่าเป็นความไร้วาสนาในการเกิดมาร่วม
สงัคม ร่วมแผ่นดนิเดียวกนั และต้องจดัเป็นแดนเกดิทีไ่ม่สร้างสรรค์ต่อการ
ด�ารงอยูเ่ป็นแน่ ดงันัน้จะพาท่านไปรู้จกัป่าเขาสอยดาว ดนิแดนมหศัจรรย์ 
มนต์เสน่ห์แห่งสายธาร สู่ต�านานผืนป่าและขุนเขาสอยดาว (ไม่ไป ไม่รู้ 
ไม่ดู ไม่เห็น ครับ)
 ผมเองมีความเช่ือว่า วันนี้พวกเราส่วนใหญ่ที่เดินอยู่บนเส้น
สายของนักอนุรักษ์ ผู้พิทักษ์ผืนป่า มีความวาดหวัง และอบอุ่นใจในชีวิต 
มากขึ้น ภายหลังที่ร่มเงาแห่งพระบารมีขององค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้แผ่ปกคลุมผืนป่าตะวันออกอย่างสุดไพศาลและ 
เชื่อมั่นว่าความโอบเอื้อเจือจานจากมูลนิธิ อนุรักษ์ป่า รอยต่อ ๕ จังหวัด 
โดยท่านพลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ น้ันจะยังความส�าคญั 
เป็นคุณูปการต่อผืนป่า และพวกเราผู้ปฏิบัติงาน 
ในพืน้ทีเ่ป็นอย่างมาก ทีก่ล่าวได้เช่นน้ี กเ็พราะความ
สืบเน่ืองในพันธกิจท่ีมีร่วมกันระหว่าง 
มลูนธิฯิ กบักรมอทุยานฯ น้ัน มีความ
สัมพันธ์อันดี จนเป็นที่ประจักษ์
ชัดตลอดเวลาที่ ผ ่ านมา 
ผมเองรู้สึกประทับใจใน

มนต์เสน่ห์
แห่งสายธาร

สู่ต�านานผืนป่าและขุนเขาสอยดาว
ปาณัสม์ ชูช่วย

ฝ่ายสื่อความหมายศึกษาธรรมชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

สาระน่ารู้

ค�าพูดของพลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิ
อนุรักษ์ป่า รอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อครั้งที่ท่านเดินทาง
พร้อมคณะท�างานไปเยี่ยมเยือนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาสอยดาว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดยการต้อนรับของท่านหัวหน้าสิทธิชัย 
บรรพต พร้อมคณะเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายของเขตรักษา
พนัธุสั์ตว์ป่าเขาสอยดาว บรรยากาศเป็นไปด้วยความ
อบอุน่เป็นกนัเอง ท่านพลเอก สรุตัน์ วรรกัษ์ ได้กล่าวไว้
ตอนหน่ึงเป็นส�าคญัว่า วนันีค้ณะท�างานของมูลนธิเิอง 
ซึ่งเป็นทหารอาชีพ แต่ก็รู้สึกผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เหมือนพ่ี
เหมอืนน้อง เหมอืนคนในครอบครวัเดยีวกนั ทีต้่องดแูล
กันตลอดไป ทุกท่านรู้สึกประทับใจกับการต้อนรับเป็น
อย่างดี ประกอบกับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ ได้มีโอกาส
บอกกล่าวเล่าขานถึงต�านานของผืนป่า และความ 
คืบหน้าในการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน่าสนใจ 
จนท่านพลเอก สรุตัน์ วรรกัษ์ ถงึกบัเอ่ยปาก เปิดพืน้ที่
มณีบูรพาให้พวกเราได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวใน
ความเป็นป่าเขาสอยดาวสูท่่านผูอ่้านบ้าง นีแ่หละครบั
คอืโอกาส หรอืวาสนาอนัสร้างสรรค์ต่อการพบกันของ
คนเรา เพราะฉะนั้นแล้ว ผมจึงคิดว่าน่ีคือโอกาสท่ีด ี
ของท่านผู้อ่านด้วยที่จะได้ท�าความรู้จัก และเข้าใจใน
ผนืป่าส�าคญัระดบัต�านานอกีแห่งหนึง่ของประเทศไทย
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ประวัติความเป็นมา
 ป่าเขาสอยดาว จดัเป็นพืน้ทีป่่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ทีส่ดุแห่ง
หนึ่งของผืนป่าตะวันออกทั้งหมด ที่จรดรวมติดต่อกันกว้างใหญ่
ไพศาล ซึง่ในครัง้อดตี หากย้อนกลบัไปประมาณ ๕๐ ปี ผนืป่าแห่งนี้ 
มีพื้นที่มากกว่า ๕ ล้านไร่ เรียกขานกันว่า ผืนป่าพนมสารคาม 
คนภาคตะวันออกดั้งเดิมคุ้นเคยชื่อนี้ดี และเป็นที่รับรู้กันว่า มัน
คือดินแดนของป่าดงดิบ ที่ชุกชุมไปด้วยบรรดาสิงสาราสัตว์ 
และภยันตรายในหลากหลายรูปแบบเฉพาะเขาสอยดาว ผมมี
โอกาสรบัรูม้าว่าในยคุสมยันัน้ นกันยิมไพรหลายคนเรยีกขานว่า 
ผืนป่าพรหมจรรย์แห่งภาคตะวันออก เพียงได้ยินชื่อครั้งแรก
ก็สะกดความรู้สึก และสร้างความประหลาดใจให้ชวนติดตาม
ได้ไม่น้อย มันอุดมสมบูรณ์ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ขนาดนั้นเลยหรือ 

พลเอก สุรัตน์ วรรัตน์ เลขานุการมูลนิธิ อนุรักษ์ป่า รอยต่อ ๕ 
จังหวัด และคณะ ตรวจเยี่ยมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

ให้ก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

มาจากการชมุนมุของนานาปัจจัย และเหตปัุจจยัหนึง่ของเรือ่ง
ราวดังกล่าว ก็คือการเปิดพื้นที่ป่าเขาสอยดาวบางส่วนเป็น 
เขตสัมปทาน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๔
 คงไม่ต้องแจงรายละเอยีดกนัมากกว่านีน้ะครบั เพราะ
เพียงแค่หลับตานึกถึงสภาพผู้คนที่อลหม่าน มุ่งหาประโยชน์
จากป่าด้วยอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลในรูปแบบต่างๆ บน
ความสะดวกทีม่ากบัถนน กบัความโกลาหลแตกตืน่ของบรรดา
เหล่าสัตว์ป่าในครานั้นแล้ว ก็คงจะเข้าใจว่ามันมีสภาพที่ 
เลวร้ายเพยีงใด หวัหน้าสทิธชิยั บรรพต ได้กล่าวถงึเรือ่งราวป่า
เขาสอยดาวไว้อย่างคมชัดเป็นสามยุคสมัยด้วยกัน เริ่มต้นที่
ยุคของการบุกรุกท�าลาย เพื่อการใช้ประโยชน์จากป่า (อย่าง
รุนแรง) ภาษาชาวบ้านเรียกขานกันว่า ยุคป่าแตก เหตุการณ์

ในยคุนีด้�าเนนิมาจนลว่งปี พ.ศ. ๒๕๑๔ จนกลุม่นกัศกึษาชมรมอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มอิาจ
ทนเห็นความย่อยยับของทรัพยากรป่าไม้ถูกท�าลายได้อีกต่อไป ด้วยเล็งเห็นเป็นส�าคัญว่า หากปล่อยให้การท�าสัมปทานได้ด�าเนิน
กิจการอยู่สืบไปเบื้องหน้า ความแหลกลาญในทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และสัตว์ป่าของเขาสอยดาวก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ตามล�าดับ ความเข้าใจในการดังกล่าวน�ามาซึ่งการรวมตัวท�าหนังสือร้องเรียนต่อคณะปฏิวัติในยุคนั้น ด้วยพลังของกลุ่มนักศึกษา
ปัญญาชนจนน�ามาซึ่งความเห็นชอบของสภาบริหารคณะปฏิวัติ มีมติเพิกถอนการท�าสัมปทานออกจากพื้นที่ป่าแล้วน�าไปสู่การ
ด�าเนินการเพื่อประกาศเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยกรมป่าไม้ จากนั้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๐ ลงวันที่ 

สภาพภูมิประเทศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

นั่นคือความเป็นไปได้ท่ีมีอยู่จริงในยุคสมัยหนึ่งครับ แต่นับจาก พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต้นมา ถนนสายยุทธศาสตร์ และความมั่นคง
หลายเส้นทาง ตัดผ่านผืนป่าพนมสารคามตอนเหนือ และด้านตะวันออกจากจังหวัดสระแก้วสู่จันทบุรี โดยผ่านเขาสอยดาว และ
นั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวท่ีมีผลสะเทือนรุนแรงต่อสภาพพื้นที่ป่าธรรมชาติ จนมิอาจทัดทานต่อการรุกคืบในเหตุปัจจัยของ
ความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งหากคุณผู้อ่านท่านใดเข้าใจในหลักของอิทัปปัจจยตา ก็ย่อมซาบซึ้งดีว่าการเกิดข้ึนของทุกๆ ปัญหาย่อม
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๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ป่าเขาสอยดาวก็ได้รับการปกป้อง
คุ ้มครองให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซึง่นับเป็นเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ป่าอนัดับที ่๔ ของประเทศไทย โดย
จรดรวมพื้นที่ ๔๖๕,๖๓๗ ไร่ ใน ๕ อ�าเภอ ของจังหวัดจันทบุรี 
ต่อมาภายหลังจ�าต้องเพิกถอน เพื่อโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลัง
น�้าคลองทุ่งเพล ๓๕ ไร่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงคงเหลือพื้นที่ 
๔๖๕,๖๐๒ ไร่ จวบจนปัจจบุนั หากจะว่าไปโดยหลกัเกณฑ์และ
หลักการอันประกอบ
ด ้ วย  พ . ร .บ .  ข ้ อ
กฎหมายแล้ว ความ
อยู่รอดปลอดภัยของ
พ้ืนทีป่่า กน่็าจะอบอุน่
ใจได้ไม่น ้อย แต่จง 
เชื่อเถิดครับว่า ยุค
สมัยอันเลวร้ายที่เคย
เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ป่า
ของประเทศไทยนั้น 
ต่างกไ็ด้ทิง้รากเหง้าแห่งปัญหา ทีน่�ามาซึง่ความยุง่ยากซบัซ้อน 
ต่อการแก้ไขน�าพาคล้ายๆ กัน เพราะเมื่อผู้คนที่ยากไร้ส่วนหนึ่ง 
ยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ป่า และน�ามาซึ่งปัญหาการรุกคืบ 
มุ ่งหาประโยชน์ตน จนขาดส�านึกที่ชอบธรรม 
ไม่เกรงกฎหมาย ต่อต้านเจ้าหน้าที่ บางครั้งถึงขั้น
มุ่งร้ายหมายชีวิต เหตุการณ์เช่นนี้สืบเนื่องสู่ยุค 
สมัยที่ ๒ ของสอยดาว เจ้าหน้าท่ีผู้ลาดตระเวน
รักษาป่ายุคนั้นต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่า ท�างาน
ยากมาก ภาระผลกัดนัอพยพผูค้นออกจากพืน้ทีป่่า

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ครานั้น เป็นไปด้วยความ
วุ่นวายอลหม่านพอสมควร และก็ไม่สามารถ
ส�าเร็จเสรจ็ส้ินในคราวเดยีว ผูค้นกลุม่หน่ึงก็ยงัคง
มุ่งรั้นที่จะพึ่งพิงป่าใหญ่ และสืบลูกหลาน ดังนั้น
การควบคมุเฝ้าระวงัการบกุรกุป่า ล่าสตัว์ จงึเป็น
ปัญหาทีท้่าทายให้ต้องเข้มงวดตรวจตราอยูต่ลอด
เวลา และถือเป็นแรงเสียดทานต่อการพัฒนา
ที่หนักหน่วงที่สุดของยุคสมัย จนกระทั่งเมื่อ 

วันเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่พอช่วยให้สถานการณ์อันตึงเครียดได้พอ
ผ่อนคลายลงบ้าง เมื่อรัฐบาลได้มีการผ่อนปรนยกผลประโยชน์

ในพื้นที่ท�ากินให้กับ
ประชาชนที่อยู่ในเขต
ป่าอนรุกัษ์ทัว่ประเทศ 
ตามมติเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 
๒๕๔๑ (โดยไม ่มี
เ อ กส า ร สิ ท ธิ ใ ดๆ 

พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ และคณะ ท�ากิจกรรมพรวนดิน รดน�้า ใส่ปุ๋ยบ�ารุงต้นยางนา ที่ท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานมูลนิธิ
อนุรักษ์ ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้ปลูกไว้ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑

สภาพป่ากระวาน

กิจกรรมการกางเต็นท์ส�าหรับ
นักท่องเที่ยวเมื่อมาเที่ยวเขาสอยดาว
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มาจนปัจจุบัน แต่ถึงกระนั้น ภารกิจหลักในการลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ 
ก็ยังคงมีอยู ่โดยไม่ประมาท วันนี้ความรู ้สึกร่วมระหว่างชาวบ้านกับ 
เจ้าหน้าที่ และผู้คนส่วนอ่ืนๆ ทางสังคมก็ดูจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มากขึ้น ผมเองสังเกตและรู้สึกได้เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าหาชุมชนขอความ 
ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ดูเป็นไปโดยง่ายขึ้น ต้องยอมรับว่ากระแสสังคม
เรือ่งการอนรุกัษ์พทิกัษ์สิง่แวดล้อม วนันีย้งัคงเป็นกระแสหลกั เพราะเมือ่ฟ้า 
สีทองผ่องอ�าไพ รุ่งอรุณวันใหม่ ก็ย่อมเบิกบาน อันเปรียบประมาณเหมือน
ฟ้าหลังฝน วันนี้ผู้คนเดินทางเข้าหาป่า เพื่อการหลบร้อนผ่อนคลาย ให้
ได้รู้สึกสัมผัสถึงความร่มรื่นร่มเย็น ภายใต้ร่มเงาของป่า ป่าวันนี้จึงท�า
หน้าท่ีเสมือนห้องเรียนธรรมชาติ หรือห้องรับแขกขนาดใหญ่ที่อบอวล
ด้วยมิตรไมตรี ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้คนนักนิยมธรรมชาติหลากหลาย
ระดับ ท่านหัวหน้าสิทธิชัย บรรพต กล่าวไว้น่าสนใจว่านี่คือยุคทองของ 
การส่ือความหมาย เพื่อจุดประกายความรู้ ความเข้าใจให้เป็นไปสู่ความ
ส�านึกรับผิดชอบร่วมกันของผู ้คนในสังคม เฉพาะผู้คนที่อยู ่โดยรอบ 
พื้นที่เขาสอยดาว วันนี้เร่ิมเข้าใจในสัมพันธภาพของคนกับป่ามากขึ้นโดย
ล�าดับ ว่าป่าคือแหล่งต้นน�้าล�าธารที่ส�าคัญยิ่ง ท่ีจะยังประโยชน์ต่ออาชีพ
เกษตรกรรม และสวนผลไม้ได้อย่างไม่รู้จบ ตราบเท่าที่ป่าเขาสอยดาว 
ยังคงอยู่ เพราะที่สุดแล้วไม่ว่าความเจริญทางวัตถุ หรือวิทยาการจะ 
ล�้าหน้าเข้ามามีบทบาทต่อผู้คนมากแค่ไหน แต่หากพื้นที่ป่าและสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรม อยู่ในภาวะวิกฤติ เราๆ ท่านๆ ท้ัง
หลายก็อย่าได้หมายว่าจะอยู่รอดปลอดภัยไปได้สักกี่ชั่วรุ่น ผมใช้โอกาส
ทักทาย และบอกล่าวเล่าขานถึงต�านานผืนป่าเขาสอยดาว พอให้ทุกท่าน
ได้เข้าใจเป็นสังเขป ไม่รู้ว่าชวนให้ท่านรู้สึกติดตามค้นหาได้มากน้อยขนาด
ไหน แต่ถ้าหากคุณผู้อ่านท่านใดสนใจใคร่เยี่ยมเยือน ก็ขอเชื้อเชิญด้วย
ความยินดีครับ โดย
เฉพาะในฤดูกาลส้ิน
ฝนต้นหนาว และนี่คือ
เร่ืองราวของดินแดน 
ที่ ได ้ชื่อว ่า ป ่าสวย 
รวยน�้าตก กระวานดก 
แหล่งพันธุ์ดี หนึ่งเดียว
สอยดาวมี ถิ่ นที่ พบ 
กบอกหนาม

น�้าตกเขาสอยดาว

และห้ามซื้อขายเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท�ากิน) เฉพาะที่ 
เขาสอยดาว นับวนั นบัคนืดขีึน้โดยล�าดบั ต้องยอมรบัว่า
ปัญหาอันหนักอกที่หมกมุ่นมานาน ระหว่างชาวบ้าน 
กับเจ้าหน้าที่ วันน้ีได้คลี่คลาย ต่างฝ่ายต่างยืดอก 
หายใจได้เต็มปอด ส่งผ่านรอยยิ้ม แสดงมิตรไมตรี 
ให ้มีแก ่กันได ้บ ้างมากขึ้นตามล�าดับ และนี่คือ 
สัญญาณ หรือแสงแรกของรุ ่นอรุณวันใหม ่ที่ 
เขาสอยดาวในยุคสมัยที่ ๓ 
 เมื่อนายอยู่ เสนาธรรม เข้าด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ในป ี
พ.ศ. ๒๕๕๑ ความเข้าใจในเหตแุห่งปัญหาของผนืป่า
ตะวันออก ที่มาพร้อมกับแนวทางแก้ไขเชิงประจักษ ์
ที่สามารถรับรู้และเห็นได้ทุกฝ่าย การน�าพลพรรค
ลงพื้นที่เพื่อสร้างมวลชนสัมพันธ์ ปรับความรู้ ความ
เข้าใจ แล้วจัดท�าแนวเขตให้มีความชัดเจน พร้อม
การร้องขอความร่วมมือที่จะไม่รุกล�้าท�าลายพื้นที่ป่า 
เพิ่มเติม และช่วยกันสร้างเสริมพื้นที่เสื่อมโทรม 
บางส่วนให้กลับฟื ้นคืนสภาพ โดยโครงการปลูก
ป่าในโอกาสต่างๆ รวมถึงการท�าโป่งเทียม แหล่ง
อาหารเสริมของสัตว์ป่า และฝายกักเก็บน�้าในพื้นที่
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างคืบหน้า และยังประโยชน์สืบ

กบอกหนาม สัตว์ป่าประจ�าถิ่นและเป็นเอกลักษณ์
ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
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รบัมอบเงนิบรจิาค

พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ ประธานกรรมการมูลนธิ ิอนุรกัษ์ ป่ารอยต่อ ๕ จงัหวดั พร้อม
กรรมการมูลนธิฯิ และอนุกรรมการมูลนธิฯิ รบัมอบเงนิบรจิาคจากบรษิทั ฮนัฮวา ควิ เซลส์ 
(ไทยแลนด์) โดย มสิเตอร์ ดง ควาน คมิ ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ กลุ่มบรษิทั ฮนัฮวา 
สาธารณรฐัเกาหล ี จ�านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสนบัสนุนการด�าเนนิ
งานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอย
ต่อ ๕ จงัหวดั ภาคตะวนัออก ณ ห้องรบัรองมูลนธิ ิอนุรกัษ์ป่า รอยต่อ ๕ จงัหวดั กรุงเทพฯ 
เมื่อวนัศุกร์ที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๗

พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ ประธานกรรมการ
มลูนธิ ิอนรุกัษ์ป่า รอยต่อ ๕ จงัหวดั พร้อมคณะ
กรรมการมูลนธิฯิ และอนุกรรมการมูลนธิฯิ รบั
มอบเงนิบรจิาค จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสน
บาทถ้วน) จากหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็นกลุม่
บริษัทของคนไทย ที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ที่ได้ตระหนัก
ถงึการด�าเนนิงานของ มลูนธิ ิอนรุกัษ์ป่า รอยต่อ 
๕ จังหวัด ที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จงัหวดั เพื่อน�าความอุดม
สมบูรณ์กลับคืนสู่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาค
ตะวนัออก ดงัเช่นในอดตี ตามพระราชเสาวนยี์ 
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ที่ทรงมี
พระราชประสงค์ให้คน ป่า และสตัว์ป่า อยู่ร่วม
กนัได้อย่างยั่งยนื ได้แก่ บรษิทั ซนัฟลาวเวอร์ 
กรีน จ�ากัด โดย ดร.ศกร แสนนิล ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษิทัฯ จ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) และ บรษิทั เค เอส มาร์เกต็
ติ้ง อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ากดั โดย คุณมนิตรา 
เรืองศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ 
จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
ณ ห้องรับรองมูลนิธิ อนุรักษ์ป่า รอยต่อ ๕ 
จงัหวดั เมื่อวนัพฤหสับดทีี่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๗

พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ ประธานกรรมการมูลนธิ ิ อนุรกัษ์ป่า รอยต่อ ๕ จงัหวดั พร้อมคณะกรรมการมูลนธิฯิ และอนุกรรมการมูลนธิฯิ 
รับมอบเงินบริจาค จ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย ที่ด�าเนินธุรกิจ 
เกี่ยวกบัด้านปิโตรเลี่ยม และได้ตระหนกัถงึการด�าเนนิงานของมูลนธิ ิ อนุรกัษ์ป่า รอยต่อ ๕ จงัหวดั ที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นในพื้นที่ 
ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อน�าความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก ดังเช่นในอดีต ทั้งนี้ พระราชเสาวนีย์สมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ที่ทรงมพีระราชประสงค์ให้คน ป่า และสตัว์ป่า อยู่ร่วมกนัได้แบบพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั และเป็นไปอย่างยั่งยนื 
ได้แก่ บรษิทั จพีพี ีอนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ากดั ณ ห้องรบัรองมูลนธิ ิอนุรกัษ์ป่า รอยต่อ ๕ จงัหวดั เมื่อวนัศุกร์ที่ ๕ กนัยายน ๒๕๕๗ 
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รับมอบเงินบริจาค
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา 
พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนธิ ิอนุรกัษ์ 
ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบหมายให้พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ 
เลขานุการมูลนธิ ิอนุรกัษ์ ป่ารอยต่อ ๕ จงัหวดั เป็นผู้แทนมูลนธิิ
อนุรกัษ์ป่า รอยต่อ ๕ จงัหวดั เดนิทางไปรบัมอบเงนิบรจิาคจาก
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดย 
นางสมฤด ีวฒันาวงศ์ หวัหน้ากองส่งเสรมิภาพลกัษณ์ ฝ่ายอ�านวย
การและสื่อสารองค์กร ผู้แทนโรงงานยาสูบ เป็นผู้มอบ เพื่อ
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่
ป่ารอยต่อ ๕ จงัหวดั ภาคตะวนัออกอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
ให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อการอยู่ร่วมกนัระหว่างคน ป่า และสตัว์
ป่า ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารส�านกังานใหญ่โรงงานยาสูบ

ร่วมกจิกรรมปลูกต้นไม้ด้วยถงุพลาสตกิชวีภาพ PLA
เมื่อวนัศุกร์ที่ ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิ อนุรักษ์ป่า รอยต่อ 
๕ จงัหวดั มอบหมายให้พลเอก อนนัต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการ
มูลนิธิ อนุรักษ์ป่า รอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นผู้แทนมูลนิธิ อนุรักษ์
ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เดินทางไปร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้
ด้วยถุงพลาสติกชีวภาพ PLA” ณ อ่างเก็บน�้าวังบอน จังหวัด
นครนายก โดยมี นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการใหญ่บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน), 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อ�านวยการ
ส�านกับรหิารพื้นที่อนุรกัษ์ที่ ๑ (ปราจนีบุร)ี เข้าร่วมกจิกรรม ก่อนเริ่ม

พิธี นายบวร วงศ์สินอุดม ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
จากนั้นได้เชิญผู ้ช ่วยเลขานุการมูลนิธิ
อนุรกัษ์ป่า รอยต่อ ๕ จงัหวดั ขึ้นกล่าวใน 
ฐานะพนัธมติรร่วมกจิกรรม พร้อมกล่าวถงึ 
การก่อตั้ง,วตัถปุระสงค์ และการด�าเนนิงาน 
ของมูลนธิ ิอนุรกัษ์ป่า รอยต่อ ๕ จงัหวดั 
ตลอดระยเวลา ๙ ปี ให้กับนักวิเคราะห์

หลกัทรพัย์ที่เข้าร่วมกจิกรรมทราบ จากนั้นได้กล่าวถงึการร่วมกจิกรรม
ปลกูตน้ไมค้รั้งนี้จะท�าใหค้วามอดุมสมบรูณข์องปา่กลบัคนืสูธ่รรมชาต ิ
เป็นแหล่งน�้าต้นล�าธาร และเป็นมรดกทางธรรมชาตใิห้กบัลูกหลานใน
อนาคตต่อไป พร้อมได้กล่าวถึงพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนินีาถ ที่ขอให้ทกุคนช่วยกนัดแูลผนืป่าที่ลดน้อยลงให้กลบั
คนืสู่ความอุดมสมบูรณ์ และท�าอย่างไรให้คน ป่า และสตัว์ป่า อยู่ร่วม
กนัได้อย่างพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั และเป็นไปอย่างยั่งยนื



	 พลเอก	 ประวิตร	 วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิ อนุรักษ์ป่า รอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการ
มูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคและสิ่งของจากภาคเอกชนที่มีความประสงค ์จะมอบให ้กับ 
มูลนิธิ อนุรักษ์ป่า รอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ อนุรักษ์ป่า รอยต่อ ๕ จังหวัด 
พร้อมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้คน ป่า 
และสัตว์ป่า อยู ่ร ่วมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู ่อย่างมีความสุข และเป็นไปอย่างยั่งยืน ได้แก่ บริษัท 
แจ่มใสพับลิซซิ่ง จ�ากัด มอบเงินจ�านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และมอบหนังสือ จ�านวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม 
มลูค่า ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อน�าไปมอบให้กบัห้องสมุดของโรงเรยีนในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จงัหวดั 
จากนั้นรบัมอบรถไฟฟ้าพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จ�านวน ๑ คนั มูลค่า ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จากบรษิทั 
มาร์แชล (ประเทศไทย) จ�ากัด และส่งได้มอบให้ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา ไว้ใช้งานต่อไป ณ ห้องรับรอง 
มูลนธิ ิอนุรกัษ์ป่า รอยต่อ ๕ จงัหวดั เมื่อวนัศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา

รบัมอบเงนิบรจิาคและสิ่งของ



วารสาร มูลนิธิ อนุรักษปา รอยตอ ๕ จังหวัดวารสาร มูลนิธิ อนุรักษปา รอยตอ ๕ จังหวัด

ปที่ ๗ ฉบับที่ ๓๓
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ปที่ ๗ ฉบับที่ ๓๓
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

https://www.facebook.com/fiveprovincesforest
http://www.5provincesforest.com/

 พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ
 ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษปารอยตอ๕จังหวัด

วันศุกรที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗
ณ อุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้น จังหวัดจันทบุรี

วารสาร มูลนิธิ อนุรักษปา รอยตอ ๕ จังหวัดนธ อนวารสาร มูลนิธิ อนุรักษปา รอยตอ ๕ จังหวัด

õ ¸Ñ¹ÇÒ ÁËÒÃÒªõ ¸Ñ¹ÇÒ ÁËÒÃÒª
“โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่นับว่าเป็นโครงการที่ส�าคัญ

โครงการหนึ่งก็คือ โครงการขุดคูกั้นช้าง เพื่อป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่า
มาท�าลายพืชผลทางเกษตรของราษฎร ซึ่งมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ

ในการขุดคูกั้นช้าง เเล้วเสร็จประมาน ๔๐๐ กิโลเมตรเเล้ว
ยังเหลืออีกประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างฤาไน

ในเขตจังหวัดชลบุรี ๑๗ กิโลเมตร เเละในเขตจังหวัดจันทบุรี ๑๓ กิโลเมตร)
ก็จะเสร็จสมบูรณ์รอบพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ดังนั้น ในช่วงนี้เรามักจะเห็นข่าวช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอยู่หลายครั้ง
แต่ถ้าคูกั้นช้างขุดครบสมบูรณ์ ปัญหานี้น่าจะหมดไป


