โครงการที่เราไดดําเนินงาน ณ บานทะเลนอก
โครงการระยะสั้น
โครงการ

เงินชวยเหลือฉุกเฉิน

รายละเอียด

หลังจากคลื่นยักษสึนามิ ในชวงตนเดือนมกราคม เราไดมอบเงิน 500 บาทแกทุกครอบครัวของบานทะเลนอก เพื่อไวใชจายจัดซื้อสิ่งจําเปน
พื้นฐานได
จัดสงอาหาร
เอ็นเอทีอารไดมอบผัก เนื้อสัตว เครื่องแกง ขาว น้ําตาล น้ํามันสําหรับทําอาหาร และของจําเปนอื่นๆ สําหรับการทําอาหาร สองครั้งตอสัปดาห
การมอบอุปกรณ
เราไดมอบลอบหมึกจํานวน 80 อันใหแตละครอบครัวในหมูบาน เพื่อชวยใหพวกเขาสามารถกลับไปทําการประมงและเริ่มหาเลี้ยงครอบครัว
ประมงทดแทน
ของพวกเขาอีกครั้ง
ทุนการศึกษาระยะสั้น ภายหลังเหตุการณสึนามิไมนานนัก เอ็นเอทีอารไดสนับสนุนใหเด็กๆ ไดกลับเขาสูโรงเรียน โดยการมอบเงินแกพวกเขาเพื่อซื้อเครื่องแบบ
หนังสือเรียน และเครื่องเขียน ฯลฯ
โครงการกลุมแมบาน
เอ็นเอทีอารไดชวยดานตลาดและขายขนมเบเกอรี่ ซึ่งโครงการนี้เปนสวนหนึ่งในโครงการการอบรมจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง แต
ขนมเบเกอรี่
โชคไมดีที่เราไมสามารถหาลูกคาไดมากพอที่จะสนับสนุนใหโครงการนี้สามารถดําเนินการตอได
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ดวยการชวยเหลือจากคริสตอฟ ศูนยอาสาสมัครสึนามิ เอ็นเอทีอารไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําเฟอรนิเจอรสําหรับชาวชุมชน โดยเปน
การทําเฟอรนิเจอร
เรียนรูเกี่ยวกับการทําโตะ เกาอี้อยางงาย
การจัดซื้อที่ดินสําหรับ ผูสรางโรงเรียนไมไดรับอนุมัติใหจัดซื้นที่ดิน ดังนั้นเอ็นเอทีอารไดสนับสนุนเงินจํานวน 300,000 บาทชวยในการซื้อที่ดินสรางโรงเรียนใหม สวนที่
โรงเรียน
เหลือไดรับการสนับสนุนโดยชุมชนและกระทรวงศึกษาธิการ
แบบจําลองหมูบาน
เปนการทํางานกับหลายชุมชน เราไดชวยในการสรางแบบจําลองแผนที่สามมิติของหมูบาน โดยการใชโฟมและไม การทําแผนที่นี้เก็บไวที่ศูนย
ชุมชน และถูกใชเพื่อใหความรูแกผูมาเยือนเกี่ยวกับพื้นที่

ระยะเวลาดําเนินงาน

มกราคม 2548
มกราคม – พฤษภาคม 2548
มีนาคม 2548
มีนาคม – กรกฎาคม 2548
มีนาคม – เมษายน 2548
พฤษภาคม 2548
พฤศจิกายน 2548
พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2548

โครงการระยะยาว
โครงการ

กลุมหัตถกรรม – การ
ทําสบู (ยังดําเนินการ
ตอ)
หนังสือ อันดามัน...วิถี
แหงชีวิต
การติดตั้งเสารับ
สัญญาณโทรศัพท

การอบรมวิชาชีพ/
อาสาสมัครพัฒนา
ชุมชน
ทุนการศึกษาระยะยาว
(ยังดําเนินการตอ)
ทัวรนํารองการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน

การตลาดและทัวรการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน
(ยังคงดําเนินการตอ)
กิจกรรมตางๆ กับเด็กๆ

รายละเอียด

ระยะเวลาดําเนินงาน

เอ็นเอทีอารไดชวยกลุมสบูในการพัฒนาสบู อบรมทักษะ การตลาด และการขาย ตั้งแตเริ่มตั้งกลุม ปจจุบันเรายังมีเว็บไซตสําหรับการขายสบู
และเอ็นเอทีอารไดขอใหสุชวยในดานการตลาดและการขายตอไป

มีนาคม 2548 – ยังดําเนินการตอ

จะหมิ่น จะสาว และผูใหญเล็กไดเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการในเดือนสิงหาคม 2548 และชวยหาขอมูลบางสวนเกี่ยวกับบานทะเลนอก

ดําเนินการพิมพแลวเสร็จ
มิถุนายน 2550
มีนาคม 2548 เปนตนไป

เนื่องจากการไมมีสัญญาณโทรศัพทที่บานทะเลนอก ดังนั้นในเดือนมีนาคม 2548 เอ็นเอทีอารไดทําเรื่องขอความชวยเหลือจาก ออเรนจให
ชวยสรางเสารับสัญญาณในหมูบาน เพื่อที่ชาวชุมชนจะไดรับการเตือนลวงถาเกิดภัยรายแรง เมื่อออเรนจเปลี่ยนเปนทรูมูพ เราไมสามารถ
ติดตอผูที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ได หลังจากหลายเดือนผานไป ดวยการติดตอใหมอีกครั้ง ในขณะนี้ทรูมูพกําลังดําเนินการในเรื่องนี้อีกครั้ง และเรา
หวังวาในครั้งนี้มันคงเปนไปไดดวยดี
เมษายน – พฤศจิกายน 2549
โครงการการอบรมวิชาชีพเปนเวลาเจ็ดเดือน ซึ่งมีการสอนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร การนําเที่ยว ธุรกิจ และการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีผูเขารับ
การอบรมจากบานทะเลนอกจํานวน 3 คนคือ อรัญญา ผดุงชาติ, ดรุณี ภักดี และสิริกัญญา รอดสวาง ซึ่งประโยชนของการอบรมครั้งนี้คือการ
ใหผูเขาอบรมไดเรียนรูทักษะดานการทองเที่ยวโดยชุมชน
ในขณะนี้เอ็นเอทีอารมีนักเรียนจํานวน 15 คนจากบานทะเลนอกไดรับทุนการศึกษาระยะยาว ซึ่งจะยังคงใหจนกระทั่งป 2554
ตุลาคม 2548 – ตุลาคม 2554
แขกจํานวน 50 คนไดมาเยือนหมูบาน รับประทานอาหารเที่ยง และรวมทํากิจกรรมในหมูบาน ทัวรนํารองเปนการสาธิตใหเห็นวาการทองเที่ยว
และการพัฒนาชุมชนสามารถไปดวยกันได ทัวรนํารองครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนรวมจากมูลนิธิชวยชีวิตสัตวปาแหงประเทศไทยและโครงการ
ทองเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ หลังการมาเยือนครั้งนี้ทีมงานของเราไดพูดคุยกับชาวชุมชนถึงความตองการของพวกเขาวาตองการการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนหรือไม
เอ็นเอทีอารไดกําลังพัฒนาเครือขายการตลาดที่จําเปน และสิ่งที่จําเปนในการสงเสริมตลาดเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวที่ตองการมาเยือนในพื้นที่
ดวยความเคารพ ความพยายามครั้งนี้มีเจตนาเพื่อชวยหาลูกคาใหจนกระทั่งกลุมการทองเที่ยวโดยชุมชนสามารถทําการตลาดเองได อันดา
มันดิสคัพเวอรี่จะยังคงดําเนินการชวยเหลือทางการตลาดตอไปอีกหนึ่งป
กิจกรรมเหลานี้มีขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดเรียนรูและสนุกสนาน ครั้งแรกคือการไปคายฤดูรอนในเดือนเมษายน 2548 ซึ่งไดรวมทั้งการไป
เยือนเขื่อนเชี่ยวหลาน กิจกรรมอื่นๆ อยางเชน การเรียนศิลปะในเดือนเมษายน 2548 การรวมสนับสนุนงานวันเด็กในป 2549 และ 2550 และ
งานกีฬาตางๆ ซึ่งในบางครั้งรวมทั้งผูใหญดวย เอ็นเอทีอารไดมอบตูเย็นและหนาตางสําหรับโรงเรียนชั่วคราวเชนกัน

ธันวาคม 2548

มีนาคม – กรกฎาคม 2549

เมษายน 2548 เปนตนไป

ศูนยชุมชนและการทองเทีย
่ วบานทะเลนอก
โครงการ

โครงการตางๆ

ศูนยดูแลเด็กเล็ก
การอบรมบานพัก
โฮมสเตยและไกด
การสอนภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการทองเที่ยว
เพื่อการอนุรักษ
การจัดการขยะ

รายละเอียด

ระยะเวลาดําเนินงาน

ศูนยชุมชนและการทองเที่ยวบานทะเลนอกไดกลายเปนศูนยกลางของชุมชน จุดประสงคของศูนยฯ แหงนี้ก็เพื่อประโยชนตอชาวชุมชน โดยเปน
สถานที่ในการพัฒนาชุมชนและที่สังสรรครวมกัน ในป 2549 กิจกรรมที่ศูนยฯ มีทั้งการทําสบู การอบรมนวดแผนโบราณ การสอนภาษาอังกฤษ
และการดูแลเด็กเล็ก ตั้งแตตนปนี้ ศูนยฯ ไดใหบริการใหมๆ มากมาย เชน แอโรบิก เปนศูนยฯ ขอมูลการทองเที่ยว การศึกษานอกโรงเรียน และ
ที่ขายสินคาหัตถกรรม ปจจุบัน ดรุณี ภักดี (ฉะ) ไดทําหนาที่เปนผูจัดการศูนยฯ ถาทานมีขอแนะนําประการใด กรุณาบอกไดที่ฉะ
เพื่อเปนการใหกลุมแมบานไดมีเวลาในการประกอบอาชีพเสริม (กลุมสบู) เราไดใหการชวยเหลือในการจางสาหรอมาดูแลเด็กเล็ก เปน
ระยะเวลาเกือบหนึ่งป หลังจากเมื่อเด็กสวนใหญเขาโรงเรียนไดเราไดหยุดดําเนินการในกิจกรรมนี้ไปแลว
เอ็นเอทีอารไดจัดทําหนังสือคูมือเพื่อชวยแนะนําชาวบานผานกระบวนการเปนเจาบานแกนักทองเที่ยว หนังสือคูมือนี้ไดตามดวยการอบรม
หลายครั้งโดยเจาหนาที่เอ็นเอทีอาร การอบรมและหนังสือคูมือไดประกอบไปดวยขอมูลสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานของบานพักและความ
ปลอดภัยในการนําเที่ยว เราไดจัดทําคูมือศัพทภาษาอังกฤษเพื่อชวยในการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางงาย
การสอนภาษาอังกฤษไดถูกสอนเปนชวงๆ แกกลุมการทองเที่ยว กลุมสบู และชั้นเรียนทั่วไป ซึ่งบทเรียนไดเนนไปที่การชวยดานการสื่อสารกับ
ฝรั่ง
เอ็นเอทีอารไดรวมกับกลุมการทองเที่ยวในชุมชนเพื่อชวยชาวบานใหไดรับประโยชนจากการอนุรักษ โดยการทํากิจกรรมรวมกับนักทองเที่ยว
อาสาสมัคร ซึ่งในการทํากิจกรรมเหลานี้มีทั้งการปลูกปาโกงกาง ทางเดินศึกษาธรรมชาติพรอมปาย และเรือพายสําหรับชมปาโกงกาง
โครงการนี้จัดการโดยศูนยชุมชนและการทองเที่ยวบานทะเลนอก และสนับสนุนโดยกลุมการทองเที่ยว ครัวเรือนที่เขารวมจะไดรับถังขยะ
สําหรับขยะและขยะรีไซเคิล ขยะจะถูกเก็บอาทิตยละครั้ง และที่บริเวณชายหาดก็จะมีการจัดวางถังขยะเชนกัน

เมษายน 2548 – ธันวาคม 2551

กุมภาพันธ – ธันวาคม 2549
กุมภาพันธ – มิถุนายน 2550

มกราคม 2549 และ เมษายน –
มิถุนายน 2550
กุมภาพันธ 2550 เปนตนไป
มิถุนายน 2550 เปนตนไป

