โครงการที่เราไดดําเนินงานในพื้นที่
โครงการ

การอบรมวิชาชีพ/
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน

สิ่งแวดลอมศึกษา

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศกจิ๋ว
ศูนยขอมูลคุระบุรี

การประชุมการทองเที่ยว

การสอนภาษาอังกฤษ

การสอนคอมพิวเตอร

รายละเอียด

โครงการฝกอบรมวิชาชีพการทองเที่ยวเชิงผจญภัย การพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดลอม ไดเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2549 โดยมีผูไดรับประกาศนียบัตรจํานวนทั้งสิ้น 22 คน และมีผูเขารวมจากคุระบุรีจํานวน 8 คน ทั้งนี้พวกเขาไดผานการ
อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร การเปนไกด ทักษะทางธุรกิจ และการพัฒนาชุมชน โครงการอบรมเปนเวลาทั้งสิ้น
7 เดือนไดเริ่มขึ้นในชวงกลางเดือนเมษายน และไดผานประสบการณที่หลากหลาย ทั้งในชั้นเรียนภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร และโอกาสในการเรียนรูโดยการเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ทั้ง เกาะสุรินทร ภูเก็ตและเขาสก คีรีวงและเกาะยาวนอย
และกิจกรรมกับผูใหการอบรมที่หลากหลายทั้งดานการตอนรับ การนําเที่ยว ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
เปนตน
นักเรียนชั้นมัธยมปลายจํานวน 37 คนจากพื้นที่คุระบุรีและสุขสําราญ ไดรวมสมัครในโครงการนี้ โดยพวกเขาจะไดเรียนรู
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม และการอนุรักษในพื้นที่ ดวยความรูเหลานี้ผูเขารวมโครงการ
นี้จะสามารถออกแบบและดําเนินการโครงการอนุรักษไดดวยตนเอง
โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคมไดเริ่มโครงการเพื่อชวยนักเรียนในการพัฒนาทักษะดานการสื่อสารกับชาวตางชาติ ทีมภาษาอังกฤษ
ไดไปรวมสอนนักเรียนในชั้นเรียนจํานวน 40 คนอาทิตยละครั้งสําหรับชมรมมัคคุเทศกจิ๋ว
ตั้งอยูบริเวณ บขส. คุระบุรี ศูนยขอมูลคุระบุรีใหบริการฟรีดานขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการทองเที่ยวในคุระบุรีและสุขสําราญ
เจาหนาที่ที่ศูนยฯ ยังไดชวยในการใหขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจในพื้นที่ ทั้งแผนที่คุระบุรี รายชื่อโทรศัพทในพื้นที่ และรายชื่อผู
ใหบริการดานที่พัก ศูนยขอมูลคุระบุรียังใหบริการดานกิจกรรมสําหรับชุมชน เชน การมีกิจกรรมดานศิลปะกับเด็กๆ
หลังจากการอบรมวิชาชีพสําหรับอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ก็ไดมีการจัดการประชุมดานการทองเที่ยวโดยกลุมอาสาสมัคร
พัฒนาชุมชนและเอ็นเอทีอาร ชุมชน ธุรกิจในพื้นที่ ตัแทนจากภาครัฐ และสื่อมวลชนไดเขารวม การประชุมไดเนนดานรูปแบบ
ในการพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนแกการพัฒนาชุมชน
ไดมีการสอนภาษาอังกฤษโดยไมคิดคาใชจายทั้งที่ศูนยบริการทางการศึกษาและฝกอบรมคุระบุรีและในหมูบาน โดยเปนการ
สอนที่เนนเพื่อใชในการสื่อสารกับฝรั่ง ผูเรียนจํานวน 120 คนนั้นมีทั้งคนที่ทํางานดานการทองเที่ยว ขาราชการ นักเรียนมัธยม
ปลาย และอื่นๆ
ที่ศูนยบริการทางการศึกษาและฝกอบรมคุระบุรีไดมีการสอนคอมพิวเตอรฟรี หลักสูตรเนนในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการใช
ในชีวิตประจําวัน โดยมีหัวขอตางๆ เชน ไมโครซอฟต อินเตอรเน็ต และโปรแกรมอื่นๆ จํานวนผูเขาเรียนทั้งสิ้น 125 คน มีทั้ง
กลุมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ขาราชการ นักเรียนมัธยมปลาย และบุคคลทั่วไป
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ระยะเวลาดําเนินงาน

เมษายน – พฤศจิกายน
2549

ตั้งแตพฤษภาคม 2550 เปน
ตนไป
มกราคม – เมษายน 2550
ธันวาคม 2549 – พฤษภาคม
2550
ตุลาคม 2549

กุมภาพันธ – ตุลาคม 2549

พฤษภาคม 2549 –
พฤษภาคม 2550

หนังสือ อันดามัน...วิถีแหงชีวิต
ศูนยบริการทางการศึกษาและ
ฝกอบรมคุระบุรี
เรือมอแกน – กาบาง

บานพักครูที่โรงเรียนโชคอํานวย
หองน้ําที่โรงเรียนบานหินลาด
อันดามันดิสคัฟเวอรี่ส

โครงการนี้คือการใหคนในชุมชน บริเวณพื้นที่คุระบุรีและสุขสําราญ ไดบอกเลาถึงความเปนอยู วิถีชีวิต อดีต และปจจุบันที่
พวกเขากําลังดําเนินชีวิตอยู เพื่อรวบรวมขอมูลไวจัดพิมพเปนรูปเลม ทั้งนี้โดยใหคนในพื้นที่เปนผูเรียบเรียงขึ้นมา
ศูนยบริการทางการศึกษาและฝกอบรมคุระบุรีเปนสถานที่ในการดําเนินการโปรแกรมตางๆ มากมาย และยังเปนชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร ศูนยขอมูลดานการทองเที่ยว และที่จําหนายสินคาหัตถกรรม การอบรมอาสาสมัครพัฒนา
ชุมชนและโครงการการทองเที่ยวโดยชุมชน ตางก็มีการดําเนินงานที่ศูนยบริการทางการศึกษาและฝกอบรมคุระบุรีเชนกัน
ดวยความชวยเหลือจากชาวมอแกนบานทาแปะโยย เราไดซอมแซมเรือมอแกน – กาบางจํานวน 2 ลํา เรือทั้งสองลําไดถูกทิ้ง
ใหจมที่ทาเรือคุระบุรี หลังจากที่ทีมถายทําโทรทัศนไดทิ้งมันไวที่นั่น ลําเล็กสามารถนําออกทะเลได และอาจจะมีโอกาสได
กลับมายังเกาะสุรินทร ในขณะที่ลําใหญก็จะไปอยูที่พิพิธภัณฑทองถิ่น ไดมีแผนงานในการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมมอแกนที่
เกาะพระทอง แตอาจจะตองใชเวลานาน
โรงเรียนโชคอํานวยไดมาขอใหทางเอ็นเอทีอารชวย เนื่องจากทางโรงเรียนไมมีงบประมาณเพียงพอในการสรางบานพักใหครู
อนุบาล ดวยการชวยเหลือของเราทางโรงเรียนสามารถซื้อคอนกรีตและกระเบื้องในการทําพื้น รวมทั้งประตูและหนาตาง
หองน้ําที่สรางใหมชวยตอบสนองตอเด็กที่มรความพิการทางรางกาย กอนหนานี้ทางโรงเรียนมีหองน้ําเพียงหนึ่งหองสําหรับ
เด็กนักเรียนจํานวน 100 คน และมันยังไมเหมาะแกผูที่มีความพิการทางรางกาย
อันดามันดิสคัฟเวอรี่สไดพัฒนาเครือขายทางการตลาดที่จําเปน และสื่อในการสงเสริมการตลาด เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวที่
เหมาะสมเขามาในพื้นที่ สิ่งนี้ไดถูกออกแบบเพื่อชวยการหานักทองเที่ยว จนกระทั่งกลุมการทองเที่ยวโดยชุมชนที่บานทะเล
นอกและทุงนางดําสามารถหานักทองเที่ยวดวยตนเองได อันดามันดิสคัฟเวอรี่สจะยังทําการชวยเหลือทางการตลาดตอไปอีก
หนึ่งป

ดําเนินการพิมพแลวเสร็จ
กุมภาพันธ 2549 – มิถุนายน
2550
เมษายน – ตุลาคม 2549

สิงหาคม – ตุลาคม 2549
กุมภาพันธ 2550
เมษายน 2549 - ปจจุบัน

โครงการที่เราไดดําเนินงาน ณ บานบางวัน

จัดสงขาวสาร
มอบอุปกรณประมง

เพื่อชวยเหลือตอความตองการขั้นพื้นฐานหลังเหตุการณสึนามิ เราไดมอบขาวสารแกทุกครัวเรือนในหมูบานบางวัน
เราไดชวยเหลือครอบครัวจํานวน 14 หลังคาเรือนที่อุปกรณประมงไดถูกทําลายไปเนื่องจากเหตุการณสึนามิ โดยการมอบ
อุปกรณในการทํากระชังและลอบปู

เมษายน 2549
พฤษภาคม – มิถุนายน 2549

โครงการที่เราไดดําเนินงาน ณ บานหาดทรายแกว

เงินชวยเหลือฉุกเฉิน

หลังจากคลื่นยักษสึนามิ ในชวงตนเดือนมกราคม เราไดมอบเงิน 500 บาทแกทุกครอบครัวที่พักอยู ณ บานพักชั่วคราวใกล
หาดทรายแกว เพื่อที่พวกเขาจะไดสามารถจัดซื้อสิ่งจําเปนพื้นฐานได
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มกราคม 2548

โครงการที่เราไดดําเนินงาน ณ บานหาดประพาส

จางแรงงานชั่วคราว
จัดสงน้ําดื่ม
ทุนการศึกษาระยะยาว (ยังคง
ดําเนินการตอ)

เพื่อเปนการชวยดานรายไดแกชาวชุมชนหาดประพาสและหาดทรายแกว เราไดจางแรงงานจํานวน 40 คนในการยายเรือ และ
ซากปรักหักพังจากสึนามิออกจากปาโกงกาง
เอ็นเอทีอารไดสนับสนุนในการจัดสงน้ําดื่ม แกบานที่สรางขึ้นหลังเหตุกาณสึนามิเมื่อเกิดการขาดแคลนน้ํา
ในขณะนี้เอ็นเอทีอารไดมีนักเรียนจํานวน 6 คนจากหาดประพาสไดรับทุนการศึกษาระยะยาว ซึ่งจะใหการชวยเหลือจนกระทั้ง
ผูไดรับทุนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย สําหรับนักเรียนที่ไดรับทุน พวกเขาจะตองสงใบรับรองผลการเรียน จดหมายยืนยัน
การลงทะเบียน และจดหมายขอบคุณทุกเทอมการศึกษา รวมทั้งตองมารับการสัมภาษณทุกป ขณะนี้เราไมสามารถรับ
นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาไดแลว

มกราคม – กุมภาพันธ 2548
เมษายน – มิถุนายน 2548
มิถุนายน 2550 - ดําเนินการ
ตอไป

โครงการที่เราไดดําเนินงาน ณ เกาะสุรินทร

จัดสงอาหาร
มอบเครื่องใชในบาน
สวนประจําหมูบานและมุง
การซอมเรือ
การใหความรูเรื่องขยะ

ดวยความรวมมือกับ อาจารยนฤมล จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เราไดจัดสงขาวหนึ่งกระสอบ พรอมดวยหมูและผลไมให
ทุกบาน
เพื่อชวยเหลือชาวมอแกนในการทดแทนสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไปในเหตุการณสึนามิ เราไดมอบเครื่องครัวใหแกทุกบาน
ดวยการทํางานรวมกับเกษตรอําเภอ เราไดมอบเมล็ดพันธุผักพรอมปุยแกชาวมอแกน เรายังไดมอบมุงเพื่อชวยในการปองกัน
มาเลเรียดวย
ดวยความรวมมือกับ อาจารยนฤมล จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เราไดมอบไมและเครื่องมือในการซอมแซมเรือที่เสียหาย
จากสึนามิ
จํานวนขยะที่หมูบานบนเกาะสุรินทรเปนปญหาตอสุขภาพของชาวชุมชน และไมงดงามตอสายตานักทองเที่ยว ทีมงานของเรา
ไดทํากิจกรรมสงเสริมความรูกับเด็กๆ และมอบหนังสือการตูนความรูใหแกเด็กๆ
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มกราคม – มิถุนายน 2548
กุมภาพันธ 2548
ธันวาคม 2548
เมษายน 2548 และ มกราคม
2549
มกราคม – พฤษภาคม 2548

โครงการที่เราไดดําเนินงาน ณ เกาะพระทอง

ทุนการศึกษาระยะยาว (ยังคง
ดําเนินการตอ)
การใหทุนอบรมวิชาชีพสําหรับ
พนักงานรีสอรท
การฟนฟูแนวปะการังเกาะปริง
การปลูกปาโกงกาง
ทําหมันสัตว

ในขณะนี้เอ็นเอทีอารไดมีนักเรียนจํานวน 16 คนจากสุดขอบฟารีสอรทไดรับทุนการศึกษาระยะยาว ซึ่งจะยังคงใหจนกระทั่งป
2554 สําหรับนักเรียนที่ไดรับทุน พวกเขาจะตองสงใบรับรองผลการเรียน จดหมายยืนยันการลงทะเบียน และจดหมายขอบคุณ
ทุกเทอมการศึกษา รวมทั้งตองมารับการสัมภาษณทุกป ขณะนี้เราไมสามารถรับนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาไดแลว
เอ็นเอทีอารไดสนับสนุนการอบรมวิชาชีพแกพนักงานซึ่งไดสูญเสียงานและบานของพวกเขาไปที่สุดขอบฟารีสอรท ทุนเหลานี้
มอบใหสําหรับเพื่อใชในการอบรมที่จะเพิ่มประสบการณและความสามารถของพวกเขาในการหางานทําในอนาคต
ดวยการทํางานกับกลุมอนุรักษเตาทะเล เอ็นเอทีอารไดสนับสนุนการสํารวจแนวปะการัง เพื่อดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสึนามิ
ดวยการทํางานกับกลุมอนุรักษเตาทะเล เอ็นเอทีอารไดสนับสนุนโครงการในการทําความสะอาดซากปรักหักพังจากสึนามิ
บริเวณปาโกงกางใกลกับสุดขอบฟารีสอรท และหลังจากนั้นไดทําการปลูกทดแทน
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมปริมาณของสุนัขและแมวบนเกาะพระทองโดยการทําหมัน ซึ่งเราไดขอความรวมมือกับปศุ
สัตวอําเภอคุระบุรีในการดําเนินงาน
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2549 และดําเนินการตอ

กุมภาพันธ – มิถุนายน 2549
1 กุมภาพันธ 2549
มิถุนายน 2548 และ
สิงหาคม 2549
มิถุนายน 2548 และ
เมษายน 2550

