
 
GREEN FINS CLUB SOCIETY                                by footprint_feetprint 
 
On International Clean up Day, 15 September 2007, we would like to invite Green Fins members to
sign up as volunteered diver participating in the underwater clean up event. The cleanup will be      
held at Raja Noi Island. Participant must be certified divers and must pre-register  due to limited 
space. This participation is free of charge, breakfast and lunch are provided. Meeting point at  
Chalong Tourist Pier on Saturday, 15 September 2007 at 8.30 am.    For more information and     
registration please contact Dive Asia, the Green Fins member who takes the lead in organizing      
this event.   Mr. Juergen 076 330 598 or Rene on 076 330 124 
 

สวัสดีคะ ขาวขางตนสําหรับนักดําน้ําที่ตองการดําน้ําเก็บขยะที่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต วันเดียวกันกับที่เรา
เดินเก็บขยะชายหาดที่เกาะลันตานี่ รีบติดตอลงทะเบียนตามเบอรโทรขางตนเพราะวาจํานวนจํากัดนะคะ 
ใกลวันเก็บขยะเขามาทกุทีแลว พวกเราอาสาสมัครทํางานก็ยังคิดโปรแกรมกันอยู วาจะทํายังไงใหลงตัวกับ
คนทองถิ่นในการสรางจิตสํานึกดี เรายังสํารวจพื้นที่เก็บขยะเพิ่มเติม และเฝาสังเกตพฤติกรรมขยะที่ลมเพ
ลมพัด คลื่นซัดเขาฝงวาจะเปนฉันใด   
 
หาดที่เราไดสํารวจเพิ่มเติมคือหาดหลังสอดฝงเกาะลันตานอย โอโห ดูรูปเอาเองก็แลวกันนะคะ หาดหลังสอด 
เปนที่ตั้งของอําเภอเกาะลันตา หนวยงานราชการหลายหนวยไดยายจากอําเภอเกาที่เกาะลันตาใหญมารวมอยู
ฝงนี้ หาดจึงเหมือนสวนสาธารณะ ความยาวตลอดหาดมีเศษขยะปกคลุมมาก โฟมสีขาวปลิววอนอยูพน
ชายหาดขึ้นมา หาดคลองนินที่เกาะลันตาใหญ ขยะเหมือนๆกันกับที่หาดอื่นคือเปนขยะชุมชน ถุงดํามาแตก 
สารพัด Consumer Products ทุกอยางที่เปนวสัดุที่ตองสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต แตสะดวกซื้อ สะดวก
ใช สะดวกทิ้ง คุมคากบัธรรมชาติอันแปรปรวนที่เราไดคืนมาไหม  คุยกับใครๆที่ไหนก็บอกวาเกาะลันตา
ขยะเยอะที่สุดเพราะเปนทางของขยะทางทะเลจริงๆตั้งแตระนองลงมา และขึ้นมาจากลังกาวี  เดินสํารวจ
หาดทุกวัน แลวก็ใจหายใจคว่ําเพราะขยะที่มันสะสมแตละวันตอนน้ําขึ้น จนน้ําขึ้นสูงสุดแลวทะเลก็จะลาง
ชายหาดสะอาดยิ่งกวาคนเก็บเปนรอยเปนพันคน แลวขยะทั้งหมดมันไปไหนละคะ มันก็กลับลงทะเลจมบาง 
ลอยบาง ใหนกใหปลา ใหเตาไดเขาใจผิดวาขยะนั้นเปนอาหารอันโอชะของมัน เขมือบเขาไป แลวก็สําลัก



ขยะตายในที่สุด วันนี้วันที่ 29 สิงหาคม เวลา 11.00 น.น้ําขึ้นสูงสุดในรอบปคะ สูงถึง 3.50 ม. จาก
ระดับน้ําทะเลต่ําสุด 0.90 ม.  เย็นไดลงไปดูความสะอาดของชายหาดที่มหาสมุทรเราตองรับเปนภาระอีก 
 

รายละเอยีดโครงการ 
กําหนดการ  วันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2550 
สถานทีด่ําเนนิกิจกรรม หาดหลังสอด เกาะลันตานอย หาดคลองดาว หาดพระแอะ หาดคลองโขง และหาดคลอง 

นินเกาะลันตาใหญ 
ชือ่กจิกรรม  ลันตาใส ไรขยะ  CLEAN UP LANTA 
จุดประสงค  1     เพื่อดําเนินการเก็บขยะบริเวณชายหาด ณ เกาะลันตานอยและลันตาใหญ ในวันเก็บขยะโลก 

2 รณรงคการสรางจิตสํานึกแกชาวบานและนักทองเที่ยวเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม ชายหาดและทะเล 
อันเปนสมบัติของคนไทยทั้งชาติ  

3 ใหความรูประเภทของขยะและการคัดแยกเพื่อสามารถสรางรายไดอันเปนแรงจูงใจใหกระทํา
กันอยางตอเนื่อง 

ผูเขารวมกิจกรรม สมาชิกกรีนฟนส Reuters Thailand(CSR) เพื่อนๆที่สนใจ และประชาชนทองถิ่น 
 รวม 400 ชีวิต     
ผูดําเนินกิจกรรม  บริษัท เมคอะวิช จํากัด   
ผลที่จะไดรบั ความรูและความเขาใจการจัดการขยะที่ถูกตอง ความสนุกสนานและสามัคคีกันในหมูคณะ และ

หาดที่สะอาดสวยงามของเรา 
สิง่ที่จะไดรบั เสื้อยืด อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม อาหารเย็นที ่ SAME SAME BUT DIFFERENCE ฟงดนตรี

บรรเลงจาก อัสลีมาลา รํามะนา บรรเลงเพลงรองเง็งของชาวเลอุรักลาโวย และ Choy & Jellyfish 
บรรเลงเพลง Blue & Reggae 

การเดนิทาง จองตั๋วเครื่องบินเดินทางเอง เพื่อที่จะไดมากับรถตูเหมาของโครงการ 
 ทางเลือก ก สายการบินนกแอร 
 14 Sep ดอนเมือง กรุงเทพ-กระบี่ Flight DD7920 18.10-19.20 
 16 Sep กระบี่-กทม. สุวรรณภูมิ  Flight DD321  19.50-21.00 
 ทางเลือก ข สายการบิน Air Asia 
 14 Sep กทม.สุวรรณภูมิ-กระบี่  Flight FD 3165 17.05-18.20 
 16 Sep กระบี่-กทม.สวุรรณภูมิ  Flight FD 3164 18.50-20.00 



ทีพ่กั SOUTHERN LANTA RESORT หาดพระแอะ ราคา 600 บาท/คืน รวมขาวตมรอบดึก และ
อาหารเชา  

คาใชจาย ทานละ 1200 บาท รวมขางตนทั้งหมด ยกเวนคาเดินทางไปกลับจากกรุงเทพ-กระบี่ รวม 
Transfer จากสนามบินกระบี่เขาเกาะลันตา (ในเวลาเที่ยวบินขางตนเทานั้น) และไมรวมคาที่พัก 

สิง่ทีต่องเตรยีม เสื้อแขนยาว (ในกรณีที่ทองฟาแจมใส แดดแผดเผา)  เสื้อฝน (ในกรณีที่ฝนตก ตองทําใจเผื่อลุย) 
รองเทาเดินชายหาดที่สบาย ไมกัด หมวกกันแดด ครีมกันแดด 

สิง่ทีต่องทํา ผูทีส่นใจเขารวมกจิกรรมนี ้กรณุายนืยนักลบัทาง email พรอมแจงชือ่ เบอรโทรตดิตอ เราจดัใหคะ 
 

 
 

 



 
  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
  


