


 ผมเชื่อวาการเดินทางมักสรางประสบการณใหมๆ 

ใหเราเสมอ ครั้งนี้ก็เชนกัน ผมตอบตกลงที่จะไปรวมกัน

ซอมแซมฝายและกิจกรรมอนุรักษพันธุสัตวน้ำอยาง

ยั่งยืน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่อง

มาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เพื่อสานตอพระราช

ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลจันทบุรีใหมี

ความอุดมสมบูรณ

Friendship, smiles and new friends

Employees’ CSR network repairs check dams,
 joins aquatic resource conservation activities to 
fulfill late King Bhumibol’s legacy

       Visetphong Thongprapal, one of the 50 employee volunteers, 

recounted on the trip to repair check dams and joined aquatic 

resource conservation activities at Kung Krabaen Bay Royal 

Development Study Center in Chanthaburi province.

       He said: “I’m glad to be part of this activity. Apart from making 

coastal fish habitats from biodegradable ropes and participating 

in the blue crab bank project to maintain sustainable blue crab 

populations, building check dams allowed us to plan, work with 

our colleagues and give back to the community as well. We also 

learned about the Center’s development projects under the theme 

“From the sky, through the Mountain, to the Sea,” which was one 

of the late King Bhumibol’s initiatives for the community.”

ฝายที่ทุกคนชวยกันซอมแซม จะชวยคืนความชุมชื้นใหปา

ตนน้ำ ซึ่งจะนำไปสูการเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนในอาวคุงกระเบน

ในที่สุด



 วันนี้ผมตื่นเชากวาทุกวัน เพราะผมมีนัดกับสโมสร

พนักงานเอสโซ และเพื่อนพนักงานจิตอาสาอีกกวา 

๕๐ ชีวิต พวกเราจะเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี

 ระหวางทางพี่ศิริวรรณ พรอมมูล รองประธาน

สโมสรพนักงานเอสโซ ไดเลาเกี่ยวกับวัตถุประสงค

ของกิจกรรมวา “๑๐ ปที่ผานมา ทางบริษัทฯ ไดรวม

สนับสนุนการสรางฝายเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรม

พัฒนาพื้นที่ชายหาดแหลมเสด็จมาโดยตลอด จึงเปน

โอกาสอันดีที่เพื่อนพนักงานจะไดมาตอยอดโครงการ 

เพื่อสงเสริมงานพัฒนาของศูนยอยางตอเนื่องและ

สานตอพระราชปณิธานของพระองค”

 ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ บริษัท เอสโซฯ ไดมีสวน

สนับสนุนศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 

เรื่อยมา เริ่มจากโครงการ “๘๐ ฝาย ๘๐ พรรษา คืนชีวิต 

คืนความชุมชื้นสูผืนปา” และตอยอดเปน ๒๘๔ ฝาย

ในเวลาตอมา ดวยวัตถุประสงคในการคืนความชุมชื้น

ใหปาตนน้ำ ซึ่งจะนำไปสูการเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนในที่สุด 

และโครงการ “คุงกระเบนเทิดไทองคราชัน พัฒนา

ชายหาดรวมกัน เพื่อสานฝนทะเลงาม” เพื่อดูแลรักษา

ความสะอาดของทองทะเลบริเวณแหลงปะการัง และ

ชายหาดเจาหลาว-แหลมเสด็จ และการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

 เมื่อถึงที่หมาย ทุกคนกระตือรือรนที่จะไดทำ

ซั้งบานปลาที่ตองใชเวลาและความละเอียดในการ

คลายซั้งเชือกออกทีละเสนจนหมด บานปลาที่เราสราง

จะกอใหเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณมากขึ้น ตอดวย

กิจกรรมปดไขปูเพื่อนำลูกปูไปอนุบาลทำใหเราได

ตระหนักถึงความสำคัญของวงจรชีวิตของสัตวทะเล 

และสุดทาย...การเขาไปในปาเพื่อซอมแซมฝาย ที่สอน

ใหเราไดคิดและวางแผน ไดแกปญหาเฉพาะหนา 

ไดทำงานรวมกับคนอื่น และผลของกิจกรรมก็คือ 

ไดทำประโยชนใหกับคนในชุมชน

คุณศิริวรรณ พรอมมูล
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กิจกรรม

สรางบานปลา

จากซั้งเชือก 

พนักงาน

รวมมือรวมใจกัน

ซอมแซมฝายชะลอความชุมชื้น

๔ แหง ณ เขตหามลาสัตวปา
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เพื่ออนุรักษพันธุปูมา

อยางยั่งยืน



 วันนั้นเราเดินทางกลับดวยความเหน็ดเหนื่อย 

แตเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะดังกวาเดิม ไมวา

จุดหมายจะงดงามแคไหน แตระหวางทางก็งดงาม

เชนกัน ขอบคุณที่วันนั้นพวกเราไดอานบทความ

เชิญชวนเขารวมกิจกรรมของเอสโซ ขอบคุณที่พวกเรา

ตัดสินใจไปทำประโยชนรวมกัน ขอบคุณที่ทำใหเรา

ไดพบเรื่องราวดีๆ มิตรภาพ รอยยิ้ม และเพื่อนใหม



คุณวิเศษพงษ  ทองประพาฬ
ตัวแทนพนักงานจิตอาสา

 “รูสึกดีที่ไดเปนสวนหนึ่งในการเขารวมกิจกรรม

การซอมแซมฝายและเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษพันธุ

สัตวน้ำที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่อง

มาจากพระราชดำริในครั้งนี้ครับ การบรรยายสั้นๆ

ของวิทยากรในชวงตนกิจกรรมทำใหไดรูวาในหลวง ร.๙ 

ทรงริเริ่มอะไรตางๆ ไวเพื่อประชาชนของพระองค

มากมาย นี่เปนอีกสองโครงการในการพัฒนา “จากนภา 

ผานภูผา สูมหานที” ในอาวคุงกระเบน

 “อยากฝากใหพี่ๆ นองๆ ที่ไมเคยเขารวมกิจกรรม

ลองหาเวลาครับถามีโอกาส การเดินทางมักสราง

ประสบการณใหมๆ ใหเราเสมอ ซึ่งผมคิดวามันเปน

กำไรชีวิตของเรานะ แลวก็ขอบคุณทุกๆ คนที่มีสวน

เกี่ยวของ ตั้งแตบริษัท, คณะผูจัดงาน, ชมรมตางๆ 

และผูรวมทริปทุกคน รวมไปถึงเจาหนาที่และวิทยากร

ที่มาใหความรูกับพวกเราดวยครับ เปนอีกทริปที่กลับมา

พรอมความประทับใจครับ”


