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(ฟื้นฟูถิ่นอาศัยของช้างป่า) 

ด้วย
ความมุ่งมั่นที่จะคงรักษาสภาพแวดล้อมและสภาพผืน
ป่า พร้อมทัง้อนรุกัษ์ผนืป่าให้คงอยูคู่ก่บัประเทศไทยและ

ชมุชนทีอ่าศยัโดยรอบ รวมทัง้อนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์ป่า ให้อยู่คู่กับป่า
ได้อย่างถาวร โดยท่ีไม่ต้องบุกรุกพื้นที่อาศัยของชุมชน สมาคมส่ง
เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) จงึได้จดักจิกรรมปลกูป่าขึน้ ตัง้แต่
ปี 2550 และจดัต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบุนัเป็นครัง้ ที ่6 แล้ว ด้วย

“เหนื่อยนี้เพื่อช้าง...เพื่อเรา”

รวมพลังคนอาสา

การรวมพลังคนอาสา คืนธรรมชาติสู่ผืนป่า เป็นกิจกรรมที่เรา
จัดข้ึนเองและน�าสมาชิก ส.ส.ท. ที่อาสาไปกับเรา โดยในปีนี้
กิจกรรมปลูกป่าจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2555 ณ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี       

เส้นทางสู่ผืนป่าสลักพระนั้น อยู่ห่างจากรุงเทพฯ มาทางทิศ
ตะวันตก 156 กิโลเมตร จากตัวจังหวัดกาญจนบุรี มาตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3199 (กาญจนบุรี - ศรีสวัสด์ิ) ประมาณ 27 
กโิลเมตร จะพบทีท่�าการเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าสลกัพระ ตัง้อยู่ทีต่�าบล
วังด้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นเดินทางต่ออีกประมาณ 
30 กิโลเมตร เราก็จะถึงหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะด่องซึ่งเป็นหน่วย
พิทักษ์ป่าแห่งหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จากตรงนี้ต้อง
เดินทางต่อโดยรถโฟร์วิลขึน้ไปอกี 9 กโิล เราจะพบกบัหน่วยพทิกัษ์ป่า
สลกัพระ หน่วยพทิกัษ์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย สถานทีท่ีเ่ราจะไป
ท�ากิจกรรมในครั้งนี้           
  
เรื่องของเรื่อง 

เรื่องราวของป่าสลักพระนั้นบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าที่นี่
เป็นผนืป่าอนัสมบรูณ์ ในอดตีจะมเีรือ่ราวของการล่าสตัว์ป่าอย่างน่า
ตระหนกในยุคหนึ่งปืนไรเฟิลและรถจิ๊ป เข้าไปและออกมาพร้อมกับ
ซากสตัว์ คนัแล้วคนัเล่า จนกระทัง่ทีน่ีไ่ด้รบัการเลอืกให้เป็นเขตรกัษา
พันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ.2508 

สลักพระเป็นส่วนหนึ่งของป่าตะวันตก จัดได้ว่าเป็นผืนป่าที่
สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย เดิมทีชาวบ้านเรียกกันว่าทุ่งสลักพระ
ซึ่งเป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม  

ปลูกป่า เสริมโป่ง สร้างฝาย
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พรานป่าสมัยดั้งเดิม เช่น น้อย อินทนนท์ นพ.บุญส่ง เลขะกุลจะรู้จัก
ป่าสลักพระได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากบทประพันธ์ของท่านเหล่านี้จะ
มีเร่ืองเกี่ยวกับการออกล่าสัตว์ป่า ในทุ่งสลักพระ สาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้
เพราะว่า ในป่าสลักพระมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่อยู่ในเชิงเขาล้อมรอบ
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าและต้นไม้ที่ออกผลเป็นอาหารของสัตว์ป่า
อยู่มากมาย เช่น มะขามป้อม ไทร มะกอก สมอ ฯลฯ และยังมีโป่งดิน
เค็มซึ่งสัตว์ป่าต้องการลงกินเป็นจ�านวนมากกว่า 100 โป่ง 

ทุง่สลกัพระมพีืน้ทีป่ระมาณ 20,000 - 23,000 ไร่และยงัมทีาง
ติดต่อกับทุ่งหญ้ากว้างอีกแห่งหนึ่งมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ เรียก
ว่า ทุ่งนามอญ ซึ่งสัตว์ป่าสามารถหนีภัยข้ามไปมาได้ในป่าทุ่งสลัก
พระและยงัมลี�าห้วยไหลผ่าน และมนี�า้ตลอดปี ล�าห้วยทีส่�าคัญได้แก่ 
ห้วยสะด่องหรือห้วยสลักพระ ซึ่งสัตว์ป่าได้อาศัยกิน นอกจากนั้น
บริเวณติดต่อทุ่งสลักพระกับทุ่งนามอญและยังมีน�้าตกท่ีสูงชันและ
สวยงามอีกด้วย สัตว์ป่าในป่าทุ่งสลักพระถูกรบกวนจากพรานอาชีพ
และพรานสมัครเล่นมาเป็นเวลาช้านาน สัตว์ป่าซึ่งแต่เดิมมีอยู่
มากมายจึงเหลือน้อยลงไป 

ต่อมาทางราชการได้จัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่ 
31 ธันวาคม 2508 มี นับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของ
ประเทศไทย

การลงส�ารวจพื้นที่เราได้ผู้น�าทางคือ พี่มานะ มณีนิล หรือพี่
หนุ่ย หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระ กับพี่สายัณห์ น�้าทิพย์ หัวหน้า

หน่วยพิพักษ์ป่าทุ่งนา พาเราเข้าไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าแห่งแรกของ
ประเทศไทย ระหว่างทางพีห่นุย่ ผูซ้ึง่คลกุคลอียูก่บัผนืป่าแห่งนีม้าเป็น
เวลากว่า 30 ปี ทุกตารางนิ้วของผืนป่าแห่งนี้พี่หนุ่ยรู้จักดีเลยทีเดียว 
ตลอดเส้นทางที่เราเดินทางเข้าไป เราจะพบกับป่าไผ่ตลอดเส้นทาง 
ซึ่งพี่หนุ่ยเล่าให้ฟังว่า จ.กาญจนบุรี ได้ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่ง
ทอง ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามีทองค�ามากมาย แต่เป็นเมืองที่มีสีทอง 
ในช่วงเวลาฤดูแล้งนั้นไผ่จะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยงามราวกับทอง จึง
เป็นสาเหตุของชื่อกาญจนบุรีนั่นเอง 

ระหว่างทาง เราได้พบกับล�าห้วยซึ่งรถต้องขับผ่านล�าห้วยไป 
พี่หนุ่ยบอกว่า ล�าห้วยที่นี่มีชื่อเรียกว่าห้วยสะด่อง หรือห้วยสลักพระ 
และจะใช้ล�าห้วยแบ่งเขตอ�าเภอ นอกจากนีห้้วยสะด่องไหลมาลงจาก
ทุ่งสลักพระการที่เราจะเดินทางไปถึงหน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระได้นั้น
เราต้องข้ามห้วยสะด่องกันถึง 5 ล�าห้วยทีเดียว

พี่หนุ่ยอธิบายเพิ่มว่าที่ชื่อว่าห้วยสะด่องนั้น มาจากภาษา
กะเหรี่ยงที่แปลว่าช้าง เพราะความที่เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เลย
ท�าให้สลักพระเป็นห้างสรรพสินค้าของเจ้าช้างทั้งหลาย ก็เลยได้ชื่อ     
นี้มา 

ในทีส่ดุเรากเ็ดนิทางขึน้มาถงึหน่วยพทิกัษ์ป่าสลกัพระ หน่วย
พิทักษ์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย สถานที่แห่งนี้ พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเสด็จมาเพื่อทรงปล่อยละม่ังสู่
ป่า“อัง่เปา” ลกูละมัง่พนัธุพ์ม่า ทีเ่กดิจากการผสมเทยีมด้วยน�า้เชือ้แช่
แขง็ตวัแรกของประเทศไทยและถอืเป็นความส�าเรจ็ครัง้ทีส่องของโลก
และแม่ผู้ให้ก�าเนิดคืนสู่ป่าธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นสิริมงคลเนื่องใน
วาระครบรอบ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
จะเป็นพื้นที่ที่เราจะน�าสมาชิกมาร่วมท�ากิจกรรมเพื่อช้างกัน เพราะ
อย่างที่บอกมาต้ังแต่ต้นพื้นที่แห่งนี้มีช้างป่าอาศัยเป็นจ�านวนมาก 

และจะเดินออกมาหาอาหารกินอยู่เป็นประจ�า แต่ระหว่างทางที่เรา
เดนิทางขึน้มายงัไม่พบฝงูช้างป่าจากข้อมลูทีพ่ีห่นุย่บอกเราว่า นบัจาก
รอยเท้าช้างและน�าไปตรวจดีเอ็นเอแล้วมีประมาณ 300 ตัว แต่คาด
ว่าน่าจะมีมากกว่านี้ 

ช้าง...เป็น สัตว์ที่มีความผูกพันกับมนุษย์มาแต่โบราณ เป็น
สตัว์ใหญ่ทีม่นษุย์อาศยัใช้แรงงาน อกีทัง้เป็นสตัว์คูบ้่านคูเ่มอืงไทยมา
ช้านาน แต่เมื่อพื้นที่ป่าไม้ลดลง จ�านวนช้างก็ลดลงจนเป็นที่น่าวิตก 
ช้างที่อยู่ในป่าก็มีปัญหากระทบกระทั่งกับคน เริ่มจากที่คนเข้าไป
บุกเบิกพื้นที่ท�าการเกษตรและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในป่าอันเป็นที่อยู่
อาศัยของช้าง ซ่ึงหากเป็นช่วงฤดูฝน แหล่งน�้าและอาหารในป่ายังมี
พอเพยีงให้ช้างสามารถด�ารงชพีอยูไ่ด้ แต่เมือ่เข้าสูฤ่ดแูล้ง ช้างป่าเกดิ
ปัญหาขาดน�า้และอาหาร ท�าให้ต้องเข้ามาหากนิในพืน้ทีเ่กษตรกรรม 
ประกอบกับผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ สับปะรด ข้าว ข้าวโพด 
กล้วย อ้อย ขนุน ฯลฯ มีรสชาติเป็นที่ชื่นชอบของช้างมากกว่าอาหาร
ที่คุ้นเคยในป่า เหตุนี้เอง จึงเป็นชนวนปัญหาให้ “คน กับ ช้าง” เกิดขัด
แย้งกันขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ส่วนสถานการณ์ของช้างที่สลักพระในตอนนี้
เริม่ดขีึน้มคีวามเป็นไปได้ว่าเพิม่จ�านวนขึน้ เนือ่งจากสถติกิารตายลด
ลง พีห่นุย่บอกว่า ตลอดเส้นทางทีเ่ราเดนิทางมานัน้จะสงัเกตเหน็เส้น
ลวดที่ขึงไว้กันช้างออกมา เพื่อไม่ให้ไปรบกวนพื้นที่ของชาวบ้าน แต่
สิ่งที่พี่หนุ่ยและเจ้าหน้าที่ที่นี่ท�าอยู่คือ การฟื้นฟูป่าด้านในและปลูก
อาหารเสริมเข้าไปเพื่อให้เป็นอาหารของช้าง ช้างจะได้อยู่คู่กับป่า

โดยที่ไม่ต้องบุกรุกพื้นที่ของชาวบ้าน 
และด้วยความมุ่งม่ันที่จะปลูก ฟื้นฟูป่า ในบริเวณสลักพระ 

แหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของช้างป่าเพือ่ให้มคีวามหลากหลายทางชวีภาพของ
พรรณไม้ท้องถ่ินทีจ่ะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งหากนิทีอ่ดุมสมบรูณ์
ให้กับสัตว์ป่านาๆ ชนิดในผืนป่าตะวันตกของไทยแห่งนี้ ได้มีแหล่ง
อาหารที่สมบูรณ์ ในการด�ารงชีวิต อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาความ
ขดัแย้งระหว่างช้างป่าและชาวบ้านในชมุชนใกล้เคยีงในการทีช้่างป่า
เข ้าไปบุกรุกท�าลายพืชผลทางการเกษตรอันเนื่องมาจากการ
ขาดแคลนอาหารในป่าตามธรรมชาติอีกด้วย สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม “รวม
พลังคนอาสา ปลูกป่า เสริมโป่ง สร้างฝาย (ฟื้นฟูถิ่นอาศัยของช้าง
ป่า) เหนื่อยนี้เพื่อช้าง...เพื่อเรา” ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแห่งแรกของ
ประเทศไทย ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2555 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

มาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ช่วยกันบ�ารุงรักษา
ธรรมชาติ ผืนป่า สัตว์ป่าให้คงอยู่กับเราต่อไปอีกนานแสนนาน...
เพราะเราอาจจะไม่มีพรุ่งนี้ ถ้าวันนี้ไม่ช่วยกัน

สามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ทีฝ่่ายสือ่สารองค์กรและ
การตลาด แผนกสมาชกิสัมพนัธ์ โทรศพัท์ 0 2258 0320-5 ต่อ 1112, 
1113, 1115 
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ส�าหรับสมาชิก ส.ส.ท. เพียง

สมัครด่วน!! 
ท่านเท่านั้น50

ก�าหนดการ 
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555

06.30 น.  พร้อมกัน ณ สมาคมฯ ซอยสุขุมวิท 29 
07.00 น. ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 
11.00 น.  ➠ เดินทางถึงจุดหมายแรกหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะด่อง 
  จังหวัดกาญจนบุรี  
 ➠ มุ่งสู่หน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระ 
  (หน่วยพิทักษ์ป่าแห่งแรกของไทย)
  โดยรถเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระ
11.30 น. เข้าสู่อาณาเขตหน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระ /เก็บสัมภาระเข้าเต็นท์ 
 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. กล่าวต้อนรับโดยหัวหน้าเขตฯ
 กจิกรรมสร้างฝายชลอน�า้หลากและกดัเซาะรากไม้อาหารสตัว์ป่า 
16.00 น. กลับสู่ที่พัก
18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น
20.00 น. กิจกรรมกลางคืน
              ➠ แนะน�าสถานที่ ชมวีดิทัศน์ 
                ➠ กิจกรรมสันทนาการ (โดยเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า) 
  หรือศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าในเวลากลางคืน
22.00 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2555 

06.00 น. ขึ้นเขาเสือ ดูทุ่งสลักพระ ชมวิวในรูปแบบพาโนรามา

  เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมดูนก
08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น.  เดินทางสู่การท�ากิจกรรมปลูกป่า และเสริมโป่ง  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก
18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

เตรียมสัมภาระที่จ�าเป็น ดังนี้ 
1. ชุดส�าหรับลุยกิจกรรม+หมวก+ถุงมือ
2.  รองเท้าผ้าใบที่สามารถเปื้อนโคลนและลุยน�้าได้
3.  ผ้าห่ม+ไฟฉาย
4.  ยาประจ�าตัว 
5.  ยากันยุง/กันแมลง

 
โปรดทราบ ! 

1.  ที่พักเป็นการกางเต็นท์ พัก 2 ท่าน/ เต็นท์ 
 (ไม่มีบ้านพัก)
2. ก�าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังคนอาสา ปลูกป่า เสริมโป่ง สร้างฝาย (ฟื้นฟูถิ่นอาศัยของช้างป่า) เหนื่อยนี้เพื่อช้าง...เพื่อเรา”

ชื่อ-สกุล .............................................................................................หมายเลขสมาชิก................................................................................
ชื่อบริษัท...................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ (ส�าหรับออกใบเสร็จรับเงิน)................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................................................ โทรสาร..........................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................................................E-mail...................................................................................................... 

ร่วมสมทบค่าใช้จ่าย 800/ท่าน โดยโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”
	 ❏  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 สะสมทรัพย์ เลขที่ 172-023923-3
	 ❏		ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ (สุขุมวิท 45) ออมทรัพย์ เลขที่ 009-223325-3
*เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาส่งใบสมัครพร้อมส�าเนาการช�าระเงินมาที่ โทรสาร 0 2259 9117

หมายเหตุ: สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์การจองส�าหรับ 50 ท่านแรกยืนยันก่อนเท่านั้น

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด แผนกสมาชิกสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ 0 2258 0320 - 5 ต่อ 1112, 1113, 1115 คุณลดาวัลย์ คุณศันสนีย์ และคุณจิตรภาษณ์

หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.tpa.or.th แล้วส่งมาที่ member@tpa.or.th

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2555

40ปี  ส.ส.ท. ชวนคุณคืนธรรมชาติ

“รวมพลังคนอาสา ปลูกป่า เสริมโป่ง สร้างฝาย (ฟื้นฟูถิ่นอาศัยของช้างป่า)

เหนื่อยนี้เพื่อช้าง...เพื่อเรา” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี


