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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราช-

ปรารภไว้ว่า ตามเกาะต่างๆ มีพืชพรรณอยู่มาก แต่ยังไม่มี

ผู ้สนใจ จึงน่าจะมีการ

สำรวจพืชพรรณบนเกาะ

ด้วยโดยมีพระราชดำริให้มี

การดำเนินงานที่เกาะแสมสาร ที่คล้ายคลึง

กับเกาะปอร์กอรอลส์ ของประเทศฝรั่งเศส จัดเป็น

สถานที่ศึกษาด้านพืชพรรณ การป่าไม้ มีคนเข้าชมท่อง-

เที่ยวพักผ่อนเป็นประจำและให้พัฒนาพื้นที่เกาะแสมสารและเกาะข้างเคียงให้เป็นแหล่งเก็บรักษา

พันธุกรรมพืชตามเกาะ จึงเกิดเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

คอลัมน์ @ Member Club ฉบับนี้ ฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสำหรับ

สมาชิก ส.ส.ท. เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ธรรมชาติ กับกิจกรรม “ปลูกป่าโกงกาง..สร้าง

สายสัมพันธ์..นอนอู่ร่วมกัน..มันส์! อย่างพอเพียง” เชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมปลูกป่าโกงกาง 

รักษาป่าชายเลน อนุรักษ์ธรรมชาติและร่วมศึกษาพันธุกรรมพืชบนเกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

เกาะแสมสาร ตั้งอยู่ที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างฝั่งหมู่บ้าน

ช่องแสมสาร 600 เมตร เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแก่งบริเวณนั้น (ประมาณไม่น้อยกว่า 15 

เกาะ เช่น เกาะแรด เกาะขาม เกาะจวง เกาะจาน) เมื่อราว 80 ปีก่อนบนเกาะแสมสารมีชุมชน

อยู่ประมาณราว 10 หลังคาเรือน ต่อมาทางการได้ย้ายสะพานปลาจากเกาะแสมสารที่เรือมักมา

ขึ้นปลาไปอยู่ที่ฝั่ง จึงมีการอพยพชาวบ้านออกจากเกาะขึ้นฝั่งทั้งหมด ทำให้ในปัจจุบันเกาะ

แสมสารและทุกเกาะในบริเวณนั้นไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ เกาะแสมสารนั้นในสมัยก่อนมีต้นแสม

อยู่มาก (ต้นแสมมีคุณสมบัติเป็นยาสมุนไพรและไม้นำมาทำเรือได้) 

กิจกรรม “ปลูกป่าโกงกาง..สร้างสายสัมพันธ์..นอนอู่ร่วมกัน..มันส์! อย่างพอเพียง” นี้

ท่านสมาชิกจะได้ร่วมรณรงค์ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนแนวเขตป่าบนเกาะแสมสาร ให้คงความ

ปลูกป่าโกงกาง.. 
สร้างสายสัมพันธ์..นอนอู่ร่วมกัน..มันส์! อย่างพอเพียง 

สมดุลและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำนานา

พันธุ์ ด้วยการร่วมปลูกกล้าไม้โกงกางแหล่ง

โปรตีนสัตว์น้ำชายฝั่งแสมสาร ศึกษาธรรม-

ชาติและพันธุกรรมพืชบนเกาะแสมสาร เรียน

รู้ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ด้วยความร่วม

มือและสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้และสิ่งอำนวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรม จากกรมอู่

ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช   

นอกจากนี้ยังจะได้ความรู้เกี ่ยวกับ

ธรรมชาติว ิทยาจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

วิทยาฯ และได้ชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงาม

บนเกาะแสมสาร บริเวณใกล้เคียงกันยังมี

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ มากมาย เช่น วิหาร

หลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่

ให้ความเคารพนับถือมาก 

กิจกรรม “ปลูกป่าโกงกาง..สร้างสาย

สัมพันธ์..นอนอู่ร่วมกัน..มันส์! อย่างพอเพียง” 

เป็นกิจกรรมที่พวกเราอาสาทำกันเองทั้งหมด 

จัดขึ้นสำหรับสมาชิก ส.ส.ท. เท่านั้น โดยจะ

จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2552 

ร่วมสมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 990 บาท มาร่วม

ด้วยช่วยกันรณรงค์ฟื ้นฟูสภาพป่าชายเลน

แนวเขตป่าบนเกาะแสมสาร ให้คงความสมดุล

และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำนานาพันธุ์  

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ โทร. 0 

2258 0320-5 ต่อ 1112 และ 1115 หรือ www. 

tpa.or.th หรือ e-mail: member@tpa.or.th 
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 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญชวนสมาชิก ส.ส.ท. ร่วม

รณรงค์ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนแนวเขตป่าบนเกาะแสมสาร ให้คงความสมดุลและ  

เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำนานาพันธุ์ ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้  

จากกรมอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช   

 เป็นกิจกรรมที่พวกเราอาสาทำกันเองทั้งหมด ร่วมสมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 

990 บาท เพื่อเป็นค่ารถ ค่าเรือออกไปปลูกป่าและศึกษาธรรมชาติ อุปกรณ์ปลูกป่า 

อาหารเที่ยง เครื่องดื่มระหว่างกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมที่พัก  

 

กำหนดการ 

วันที่ 19 กันยายน 2552 

08.00 น.  พร้อมกันที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สุขุมวิท 29  

09.00 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

11.00 น.  เดินทางถึงสโมสรอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อำเภอสัตหีบ  

  จังหวัดชลบุรี 

11.30 น.  นั่งเรือมุ่งสู่เกาะแสมสาร พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ 

13.00 น.  เข้าสู่กิจกรรมปลูกป่าโกงกาง (ป่าชายเลน)  

14.30 น.  ศึกษาเส้นทางธรรมชาติและพันธุกรรมพืชบนเกาะแสมสาร  

16.00 น.  เสร็จภาระกิจ กลับเข้าฝั่งอาบน้ำล้างตัว 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 

 

วันที่ 20 กันยายน 2552 

05.30 น.  ออกกำลังกาย วิ่งเพื่อสุขภาพรอบอ่างเก็บน้ำ  

07.00 น.  ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณหน้าสโมสรฯ  

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้าแบบชาวอู่...  

09.00 น.  นำทุกท่านศึกษาและเรียนรู้  

  ● อู่ทหารเรือไทย ที่เรียกกันว่า “อู่แห้ง”  

  ● สัมผัสและศึกษาวงจรชีวิตของเต่าทะเลไทยที่กำลังจะสูญพันธุ์  

   ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  

  ● ชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือบรรทุกอากาศยานลำแรกและลำเดียว 

   ของราชนาวีไทยและอาเซียน 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

14.00 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากของที่ระลึกจากสัตหีบ 

17.00 น.  เดินทางถึงสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สุขุมวิท 29  

 

แจ้งเตรียม 

เตรียมตัว 

● ชุดลุย 1 ชุด สำหรับกิจกรรมปลูกป่า 

● หมวก (มีสายรัดคางด้วยจะดี โดนลมไม่ปลิว) 

● ร้องเท้าผ้าใบสำหรับเดินศึกษาธรรมชาติ 

● มีโรคประจำตัวอะไร อย่าลืม! เอายาไปด้วย แต่ถ้าเป็นยาทั่วไป  

 ทีมงานเตรียมให้แล้วจ้ะ 

● อุปกรณ์-ของใช้ส่วนตัว  

เตรียมใจ 

● อดทน มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้บรรลุภาระกิจ สู้ร้อน ลุยโคลน 

● เปิดใจให้กว้าง สร้างสรรค์สิ่งดี สายสัมพันธ์ล้นปลี่ พวกเราชาว ส.ส.ท. 

 

สบทบค่าใช้จ่าย 990.- บาท/ท่าน   

โดยโอนเงินเข้าบัญชี  “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” 

● ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่ 172-0-23923-3 

● ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ (สุขุมวิท 45) เลขที่ 009-2-23325-3 

 

กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมแฟกซ์ใบ Pay In มาที่โทรสารหมายเลข 0-2259 9117 หรือส่งอีเมล์มาที่ member@tpa.or.th  

“ปลูกป่าโกงกาง.. 
สร้างสายสัมพันธ์..นอนอู่ร่วมกัน..มันส์! อย่างพอเพียง” 
ณ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
วันที่ 19-20 กันยายน 2552 

สมัครด่วน!  

สำหรับสมาชิก ส.ส.ท.  

เพียง 40 ท่านเท่านั้น 

ใบสมัคร กิจกรรม “ปลูกป่าโกงกาง..สร้างสายสัมพันธ์...นอนอู่ร่วมกัน..มันส์! อย่างพอเพียง” 

 ชื่อ - นามสกุล ...............................................................................................................................หมายเลขสมาชิก........................................................................ 

 ชื่อบริษัท ........................................................................................................................................................................................................................................ 

 ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จ)................................................................................................................................................................................................................ 

 …………………………………………………………………………...........…………......................................................................... โทรศัพท์ .................................................... 

    โทรสาร .............................................................. โทรศัพท์มือถือ ..................................................................... อีเมล์ .................................................................... 

 

 หมายเหตุ: ● สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์การจองสำหรับ 40 ท่านแรกที่ยืนยันก่อนเท่านั้น 

       ● ในกรณีที่จองเข้ามาแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ 

                                                                                                                หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 11 กันยายน 2552 
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