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ระยะทางกว่า 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางกว่า 3 

ชัว่โมง ด้วยความมุง่มัน่ของ คนอาสา ด้วยแรงกาย 

แรงใจ หัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักษ์ กว่า 50 ชีวิต ต่างที่มา แต่

ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ... 

กิจกรรมรวมพลังคนอาสา ปลูกป่า ท�าโป่ง สร้างฝาย...เหนื่อยนี ้

เพือ่ช้าง เพือ่เรา โดยแผนกสมาชกิสมัพนัธ์ สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุ่น) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา เป็น

กิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นปีที่ 6 แล้ว วัตถุประสงค์ใน

ครั้งนี้เราจะไปปลูกป่าเพื่อเป็นอาหารช้างกัน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี 

“รวมพลังคนอาสา ก้าวเท้าเดินทาง ไป...พร้อมกัน

หลายเหตุผลของคน...ชอบเที่ยว แต่น้อยเหตุผลที่เที่ยวแล้วจะสร้างอะไร...กลับคืนสู่สังคม

ป่า...เป็นได้มากกว่าสถานที่รกร้าง บุกรุกและถูกท�าลาย

จากหัวใจเต็มร้อยของการรวมพลังคนอาสา ปลูกป่า ท�าโป่ง สร้างฝาย ครั้งนี้ เราร่วมเดินทางไปพร้อมกัน...”

รวมพลังคนอาสา ปลูกป่า ท�าโป่ง สร้างฝาย

เรื่องราวของคนอาสา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ผืนป่าตะวันตก ความงดงาม

ที่บริสุทธิ์แห่งผืนป่าแถบชายแดนของประเทศไทยและประเทศพม่า 

มทีรพัยากรทางธรรมชาตอินัทรงคณุค่าทีห่ลากหลาย ครอบคลมุพืน้ที่

กว่าห้าแสนไร่ในสี่อ�าเภอของ จังหวัดกาญจนบุรี คือ อ�าเภอเมือง 

อ�าเภอบ่อพลอย อ�าเภอหนองปรือและอ�าเภอศรีสวัสดิ์

ด้วยลักษณะภูมิประเทศของห้วยสลักพระเป็นเทือกเขาสลับ

ซับซ้อน ด้านเหนือเป็นแหล่งต้นน�้าของเขื่อนศรีนครินทร์ มีพื้น 

ที่ราบลุ่ม ตรงกลางเรียกทุ่งสลักพระ ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่า

เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง โดยมีน�้าตกกายากีและน�้าตก

พุน�้าร้อนเป็นแหล่งน�้าส�าคัญที่คอยหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในผืนป่า  
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ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามด้วย

ตามก�าหนดการท่ีคณะส�ารวจพื้นท่ีท�ากิจกรรม โดยม ี

เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระ ร่วมเดินทางไปด้วยนั้น เราจะขึ้น

ไปปลูกป่า ท�าโป่ง สร้างฝาย กัน ณ หน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระ หน่วย

พิทักษ์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนเขาเสือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี

ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ซึ่ง

ต้องเดินทางจากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะด่องขึ้นเขาไป เป็นระยะทาง 

9 กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทางที่ขึ้นเขา จะต้องผ่านห้วยสะด่องถึง 5 

ห้วยด้วยกนั แต่ด้วยก่อนทีเ่ราจะเดนิทางไปท�ากจิกรรมนัน้ ในช่วงต้น

เดอืนตลุาคม ประเทศไทยได้รบัผลกระทบจากพายแุกมทีีพ่ดัเข้ามายัง

ประเทศไทย และเขาเสือที่เราจะเดินทางขึ้นไปนั้นก็ได้รับผลกระทบ

จากพายุนี้เช่นกัน 

สิ่งที่ได้รับผลกระทบคือ เส้นทางที่เราต้องเดินทางขึ้นไปนั้น 

ไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากห้วยสะด่องท้ัง 5 ห้วย ท่ีเราต้องขับรถ

ผ่านไปน้ัน ไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากน�้าในห้วยเพิ่มขึ้นสูงมาก 

ค�าบอกเล่าจาก พีม่านะ มณนีลิ หรอื พีห่นุย่ หวัหน้าหน่วยพทิกัษ์ป่า

สลักพระเล่าให้เราฟังว่า “เจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถลงมาจากเขาได้ 

เนือ่งจากน�า้ในห้วยสงูมาก แต่พีห่นุย่ออกมาด้วยการเดนิและว่ายน�า้

ข้ามห้วยออกมา...” ฟังแล้วรู้สึกประทับใจกับพี่หนุ่ยเป็นอย่างมาก ที่

ออกมาต้อนรับและร่วมกิจกรรมกับเรา เนื่องจากคณะของเราพี่หนุ่ย

เป็นผูน้�าส�ารวจพืน้ที ่และจากค�าบอกเล่าจาก พีส่ายณัห์ น�า้ทิพย์ หรอื

พี่แอม หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งนา ซึ่ง ณ วันที่เราไปนั้น พี่แอมได้

ท�าหน้าท่ีน�าคณะจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง น�าแทงค์น�้าขึ้นไปให ้

ที่หน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระ บนเขาเสือ โดยรถที่พยายามจะขับผ่าน

ห้วยสะด่องห้วยท่ี 1 เข้าไปนั้นไม่สามารถไปได้ รถจมน�้า...แต่เขาก็

พยายามท�าภารกิจนั้นให้ส�าเร็จเพื่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านบน...

เหตุการณ์เหล่านี้ ไม่ได้ท�าให้คนอาสาของเรากว่า 50 ชีวิต 

ถอดใจ ทุกคนยังมุ่งมั่นเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่นี่

ทกุคนทีม่ใีจเตม็ร้อย พร้อมลยุทกุสถานการณ์...และในเมือ่เขาเสอืขึน้

ไม่ได้ พี่ๆ  ทกุท่านพาพวกเราคนอาสาขึน้ไปยงัหน่วยพทิกัษ์ป่าผาลาด

จากส�านกังานเขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 20 นาท ีเราเดินทางมาถึงเชงิเขาผาลาด จากน้ัน ต้องเปลีย่น

รถ ซึ่งทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระน�ารถ 4WD จ�านวน 4 คัน 

มารับคณะ และเราใช้เวลาอีกประมาณ 20 นาที ถึงหน่วยพิทักษ์ป่า

ผาลาด ตลอดระยะทางที่เราเดินทางขึ้นเขา 2 ข้างทางเราได้สัมผัส

ความเป็นอยูข่องชาวบ้าน และความอดุมสมบรูณ์ของผนืป่า นอกจาก

นั้นเจ้าหน้าที่ยังได้แนะน�าเส้นทาง แนะน�าหน่วยงาน ให้เราได้รับรู้

ข้อมูลก่อนที่เราจะท�ากิจกรรมกันก่อน 

เมื่อคณะเดินทางมาถึงกันครบแล้ว ไม่รอช้าเราเสริมก�าลัง

ด้วยอาหารกลางวันกันก่อน กองทัพเดินด้วยท้อง เมื่ออิ่มกันแล้ว เรา

เริ่มปฏิบัติภารกิจแรกของวันแรก วันแรกนี้เรามีพี่ๆ เจ้าหน้าที่ น�าทีม

โดย พ่ีสมศักด์ิ มณฑาทอง หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าผาลาด พร้อม

ด้วยพี่หนุ่ย ที่หัวใจเกินร้อย ที่ลุยน�้าออกมาท�ากิจกรรมกับเรา 

ก่อนปฏิบัติภารกิจแรก พี่หนุ่ยและพี่สมศักด์ิ น�าคณะเราไป

ศึกษาธรรมชาติกันก่อน เรียกง่ายๆ ก็คือเดินป่านั่นแหละ ตลอดเส้น

ทางเข้าป่า เราจะพบกบัต้นไม้นานาชนดิ ซึง่เป็นทัง้ต้นไม้ทีเ่รารูจั้กและ

ไม่รู้จัก ส่วนใหญ่จะไม่รู้จักเลย พี่ๆ เขาก็จะบอกทั้งสรรคุณ บอกทั้ง

ประโยชน์ของต้นไม่เหล่านั้น และที่เราพบเห็นได้จ�านวนมากนั่นคือ 

ต้นไผ่ ซึ่งจะมีอยู่เต็มพื้นที่ ต้นไม้และต้นไผ่เหล่านี้เป็นอาหารของช้าง

และของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในผืนป่าแห่งนี้ ตลอดทางที่เราเดินศึกษา

ธรรมชาติ เราก็จะพบร่องรอยของต้นไม้ทีห่กัโค่น โดยช้างป่า หรอืสตัว์

ป่า ที่กินพืชเป็นอาหาร        

เราเดินเข้าป่ามากว่า 2 กิโลเมตร มาถึงจุดหมายที่พี่หนุ่ย 

และพี่ๆ เจ้าหน้าที่ต้องการมาให้เราศึกษา นั่นคือ  โป่งธรรมชาติ ซึ่ง

เป็นโป่งดินที่เกิดจากธรรมชาติ และสัตว์ป่าจะมากินโป่งดินตรงจุดนี้ 
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เราใช้เวลาศกึษาและเรยีนรูโ้ป่งธรรมชาตกินัอยูส่กัประมาณ 20 นาที 

จากนั้นพี่ๆ ก็น�าเราไปปฏิบัติภารกิจแรกกัน

ภารกิจแรกของวันแรก เราต้องบุกป่า ฝ่าดง เข้าไป ในพื้นที่ 

เพื่อไปท�าฝายชะลอน�้ากัน พื้นที่ที่เราจะท�าฝายชะลอน�้ากันนั้น เป็น

เส้นทางน�้าผ่านมาจากภูเขา ที่ส่งน�้าลงไปหล่อเลี้ยงต้นไม้ และผู้คน

ให้ได้ใช้ประโยชน์กนั ในเวลาทีน่�า้มากก็จะส่งผลกระทบกับต้นไม้ และ

ชาวบ้าน ทางหน่วยพิทักษ์ป่าฯ จึงจ�าเป็นต้องท�าฝายชะลอน�้า เพื่อ

ชะลอการไหลของน�้าไม่ให้มีความแรงและมากจนเกินไป 

เม่ือไปถึงจุดหมาย ทุกคนต่างก็ไม่รอช้า ช่วยกันคนละไม้

คนละมือ ตัดดินในล�าน�้าใส่กระสอบกัน จาก 1...2...3...4...5... 

กระสอบ ไปเร่ือยๆ จนนับไม่ถูกว่ากี่กระสอบ มัดปากกระสอบให้

เรียบร้อย แล้วก็ทยอยส่งกันมาเป็นทอดๆ เพื่อน�ามาเรียงใส่ในคอก

ไม้ไผ่ท่ีได้ตอกกั้นไว้ เรียงให้แน่น ยิ่งแน่นเท่าไหร่ ฝายชะลอน�้านี้จะ

อยูไ่ด้นาน เพราะเมือ่ความแรงของน�า้มาปะทะ กระสอบดนิเหล่านีจ้ะ

คอยกั้นน�้าไว้ เพื่อให้น�้าค่อยๆ ชะลอไปทีละเล็กทีละน้อย เมื่อเรียงใส่

จนแน่นและเต็มคอกไม้ไผ่แล้ว เป็นอันว่าภารกิจนี้ของเราเสร็จสิ้นไป

ได้ด้วยดี เราได้ฝายชะลอน�้าที่แข็งแรงจากน�้าพัก น�้าแรงของพวกเรา

ทุกคน นอกจากนี้เรายังได้เห็นฝายชะลอน�้าฝายอื่นๆ ที่มาสร้างก่อน

หน้าเรา ค่อยๆ ชะลอน�้าลงมาตรงจุดที่เราสร้างกันอยู่ ภาพที่เห็นสวย

งามมากๆ เมื่อน�้าค่อยๆ ไหลผ่านลงมาทีละฝาย เปรียบได้กับน�้าตก

ย่อมๆ เลยทีเดียว

เมื่อปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยเราก็เดินออกจากป่าเพื่อกลับ

มายังเต็นท์ที่พัก ตลอดทางที่เราเดินออกมา ในใจหลายคนแอบหวัง

อยูเ่ลก็ๆ ว่าเราจะได้พบช้างป่า หรอืเสยีงเดนิของช้างป่า แต่วนันัน้โชค

ไม่ได้เข้าข้างเรา เราเลยไม่ได้พบพวกเขา แต่ก็รู้สึกดีใจที่มีโอกาสมา

ช่วยเหลือพวกเขาให้ได้อยู่คู่กับป่า กับธรรมชาติ อย่างยั่งยืน 

เมื่อออกมาถึงที่พัก ทุกคนก็นั่งพักให้หายเหนื่อยกัน บ้างก็นั่ง

คุยกัน บ้างก็เดินดูรอบๆ พื้นที่ ทุกคนต่างก็ได้มิตรภาพใหม่ๆ เพื่อน

ใหม่ๆ ที่คุยกันอย่างสนุกสนาน เมื่อหายเหนื่อยกันแล้ว คนอาสาเรา

ทกุคนน่ารักมาก ช่วยกันกางเต้นท์ทีพ่กั เพราะคนืนีเ้ราจะนอนพกัแรม

กนัด้วยเตน็ท์ (ลมืบอกไปทีน่ีไ่ม่มบ้ีานพกั เราได้ชืน่ชมกบัธรรมชาติได้

อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียว)

พี่ๆ เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมกลางคืนให้เราได้ศึกษาหาความรู้

กนัด้วย อย่างทีเ่ราเกริน่ไว้ตัง้แต่ต้นถงึสาเหตขุองการทีเ่ราไม่สามารถ

ขึ้นไปท�ากิจกรรมที่เขาเสืออย่างที่เราได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก พี่สายัณห์ 

ได้น�าคลิปวิดีโอ ที่แสดงถึงความพยายามในตอนเช้าที่จะน�ารถขับ

ผ่านห้วยสะด่อง เพื่อขึ้นไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระ มาให้เราได้ดู

กัน จากห้วยน�้าที่ครั้งเราเดินทางไปส�ารวจมีน�้ายังไม่ถึงหน้าแข้ง แต่

วันนั้นน�้าสูงจนรถจม และเพื่อความปลอดภัยของพวกเราพ่ีสายัณห์

และพี่หนุ่ยจึงให้เราเปลี่ยนมาท�ากิจกรรม ณ หน่วยพิทักษ์ป่าผาลาด

แห่งนี้แทน 

จากนัน้พีส่ายณัห์ กฉ็ายพรเีซน็เตชัน่เรือ่งราวของป่าสลกัพระ

ให้เราได้เรียนรู้กัน ผืนป่าแห่งนี้เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ งดงาม จน

มีหลายครั้งที่ถูกลักลอบบุกรุกจากพวกที่เห็นแก่ได้ ด้วยการฆ่าสัตว์

ป่า ล่าสัตว์ป่าเพื่อน�ามาเป็นอาหาร หรือเพื่อส่งขายต่อให้กับนายทุน 

เหตกุารณ์ฆ่าช้างเพือ่เอาเพยีงงา ยงัอยูใ่นความทรงจ�าของเจ้าหน้าที่

ทีน่ีท่กุคน และเจ้าหน้าทีท่ีน่ีท่กุคน พยายามทีจ่ะรกัษาผืนป่าแห่งนีใ้ห้

คงสภาพความอุดมสมบูรณ์ไว้ให้กับประเทศไทย ให้กับคนไทย    

วนัแรกผ่านพ้นไป...แม้จะเป็นเส้นทำงศกึษำธรรมชำตทิีเ่รำ

ได้สัมผัสในช่วงบ่ำย จะมีระยะสั้นๆ แต่ก็เต็มไปด้วยควำมรู้และ

เรื่องรำวน่ำรักๆ ของช้ำงป่ำ จำกประสบกำรณ์ของพี่ๆ เจ้ำหน้ำที่

ในหน่วย สร้ำงควำมประทับใจและรูส้กึได้ใกล้ชดิกบัสตัว์ใหญ่แสนรู้

ชนิดนี้มำกขึ้น อำทิ ต้นไผ่ที่มีร่องรอยกำรกิน ด่ำนช้ำง หรือทำงกำร

เดินของฝูงช้ำง โป่งดินที่เป็นแหล่งเพิ่มแร่ธำตุ ร่องรอยรำกไม้ที่ฝัง

อยู่ในผนังดินให้ช้ำงได้ถูตัว หรือรอยเท้ำช้ำงที่เกิดขึ้นก่อนหน้ำเรำ

จะมำเยือนไม่กี่ชั่วโมง...
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อรุณสวัสดิ์ผาลาดในเช้าวันที่ 2 คนอาสาทุกท่าน ตื่นมาด้วย

ความสดใส ยงัมแีรงกายแรงใจทีเ่ตม็เป่ียม พี่ๆ  เจ้าหน้าที ่ต้อนรบัยาม

เช้ากับเราด้วยการน�าทุกท่านไปศึกษา ไปเรียนรู้การดูนก ที่นี่มีนกให้

ดนูานาชนดิมากมาย พี่ๆ  เจ้าหน้าที ่เตรยีมคูม่อืดนูก เตรยีมกล้องส่อง

ดนูกมาให้เราครบครนั ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมน้ีกันอย่างพร้อมเพรยีง 

ด้วยความสนใจ บางท่านตืน่เต้นกบักจิกรรมนีซ้ึง่ไม่เคยได้ท�ามาก่อน 

แถมยังได้ความรู้เกี่ยวกับนกไปอีกด้วย 

สายแล้ว...แดดเริม่ออก...พี่ๆ  เจ้าหน้าทีก็่น�าพวกเราไปปฏบิตัิ

ภารกิจที่เหลือกันต่อ นั่นคือ ท�าโป่งเทียมให้ช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ ได้

กินกัน กายพร้อม...ใจพร้อม...เตรียมอุปกรณ์ เดินมุ่งหน้าสู่พื้นที่กัน

เลยย...ที่ๆ  เราไปท�าโป่งเทยีมนัน้ไม่ไกลจากทีเ่รากางเตน็ท์สักเท่าไหร่ 

เดนิไม่เหนือ่ยเหมอืนเมือ่วาน แต่ก็ได้เหงือ่อยู่เช่นกัน เมือ่ถึงพืน้ทีแ่ล้ว 

ทุกคนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือขุดดินให้เป็นวงกลม ความกว้าง

ประมาณ 2 เมตร ลึกประมาณ 1 จอบ

เมื่อขุดดินจนร่วนซุยได้ท่ีแล้ว ก็น�าเกลือแร่ และแร่ธาตุที่

เตรียมไว้มาโรย จากนั้นก็คลุกเคล้าดินให้แร่ธาตุต่างๆ ที่เราใส่ไปนั้น 

เข้ากัน หน่วยเสริมที่รออยู่ด้านนอก ก็เตรียมตักน�้ามารอ เมื่อดินผสม

กับแร่ธาตุแล้ว ก็น�าน�้าที่เตรียมไว้มาโปรยใส่ให้ทั่ว แล้วก็เกลี่ยให้ทั่ว

ตามที่เราได้ขุดหลุมไว้ พี่ๆ เจ้าหน้าที่บอกว่า ประมาณ 2-3 วันเกลือ

แร่จะผสมลงไปในดนิ และจากนัน้สตัว์ป่ากจ็ะลงมากนิโป่งทีเ่ราท�าไว้

นี้  จากนั้น เราก็ออกมาปลูกต้นไม้เพื่อเป็นอาหารสัตว์และเสริมสร้าง

ความอุดมสมบูรณ์ให้กับหน่วยพิทักษ์ป่าแห่งนี้

กิจกรรมน่ำรักๆ ของคนอำสำรทริปนี้เกิดขึ้นมำกมำย ด้วย

มิตรภำพใหม่ๆ ที่มำเยือน ต่ำงคนก็ได้เพื่อนใหม่กลับไป และยังมี

สิ่งหนึ่งที่คนอำสำกลุ่มนี้ร่วมกันมอบให้กับหน่วยพิทักษ์ป่ำผำลำด

แห่งน้ีกค็อื กำรระดมเงนิทนุ เพือ่มอบให้กบัหน่วยในกำรน�ำไปสร้ำง

ฝำยชะลอน�้ำท่ีเป็นซีเมนต์ ซึ่งมีอำยุกำรใช้งำนได้ยำวนำนกว่ำ

กระสอบ ทุกท่ำนได้ร่วมสมทบทุนกันเป็นจ�ำนวนเงินท้ังสิ้น 5,500 

บำท ซึ่งจะได้ฝำยซีเมนต์ 1 ฝำย นอกจำกนี้ยังมีสมำชิกอีกท่ำนหนึ่ง

ที่น�ำชุดกีฬำ จ�ำนวน 30 ชุด มำมอบให้กับพี่ๆ เจ้ำหน้ำที่ที่นี่อีกด้วย 

สิ่งเหล่ำนี้คือควำมประทับใจ ถึงแม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่ ในเรื่องของ

จ�ำนวนเงนิ แต่มันเป็นควำมยิง่ใหญ่และควำมภำคภมิูใจทีก่่อตวัขึน้

ในใจของทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรรักษำผืนป่ำให้คงอยู่ พร้อมทั้ง

สร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้กับพี่ๆ เจ้ำหน้ำที่ ได้มีแรงใจในกำรต่อสู้

กับอุปสรรคเพื่อปกป้องผืนป่ำให้คงอยู่ตลอดไป

ความประทับใจเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าเราไม่ได้รับ

ความร่วมมือร่วมใจจากท่านสมาชิก กลุ่มคนอาสาทุกท่าน บางท่าน

ได้ร่วมกิจกรรมกับเรามาอย่างยาวนานต่อเนื่อง บางท่านก็มาเป็นปี

แรกและจะมาในอกีปีถดัๆ ไป ต้องขอขอบคณุทกุท่านทีร่่วมสร้างและ

เป็นส่วนหนึ่งในการด�ารงรักษาธรรมชาติให้อยู่คู่กับเรา...และในปี 

2556 เราจะร่วมเดนิทางกนัอกีครัง้ กบัหน่วยพทิกัษ์ป่าสลกัพระ หน่วย

พิทักษ์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย...“เขาเสือ” ที่เราจะต้องเดินทาง

ขึ้นไปให้ได้...เรำสัญญำ แล้วพบกันที่เขาเสือ กับ TPA Member ใน

ปี 2556  

ส�าหรับนักเดินทางที่สนใจตามรอยช้างป่า ร่วมปลูกป่าและ

สร้างโป่งเทียม เพื่อสนับสนุนการท�างานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเดิน

ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ติดต่อได้ที่ ส�านักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์
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