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แสงทองแหงวันใหม และความสุขที่มีดวยกันในชวงสั้น ๆ ของลอรากับกลุมเพื่อน
อันดามันเหนือทุกคน
เดือนนี้เปนเดือนที่ชุมฉ่ําไปดวยสายฝนที่โปรยปรายไมขาดสาย แตถึงอยางไรสาย
ฝนก็ไมไดทําใหเสนหของเมืองคุระบุรีลดนอยลงไป ในชวงฝนตกหนัก ๆ ทุก ๆ วัน
อยางนี้ พวกเราไดพบกับแขกที่ไมไดรับเชิญมากมายหลายชนิดที่ตางก็พากันมาขอ
แบงปนรมเงาเพื่อหลบสายฝน เชนเดียวกัน เมื่อเขามาสูชายคาออฟฟศของกลุมเพื่อนอันดามันเหนือ ฉันก็ไดรับการ
ตอนรับอยางอบอุนจากทุกคน
เหมือนดั่งกับเจาอึ่งอางนอยที่ถือไดวาเปนแขกที่ไดเขามาอาศัยที่บานของคูสามีภรรยาครูภาษาอังกฤษที่สุดแสนจะนารัก (นาชัง) เจมมี่ กับ เฮเลน
 แมวาทองฟาจะมืดมัวไปดวยเมฆที่มาบดบัง แตยังมีแสงสวางนําทางฉันสูประตูของสถานที่หนึ่งที่มีกลุม
คนที่มีแนวคิดและอุดมการณรวมกันในการทํางานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย โดยมีผูนําที่มีความสามารถอัน
เปยมลนไปดวยหัวใจเพื่อการทํางาน ฉันไดรับการตอนรับอยางอบอุนจากเพื่อน ๆ ทุกคนและก็ไดเริ่มทํา
หนาที่ของฉันทันที

สิ่งที่พวกเราทุกคนไดทําดึงดูดใจใหผูคนในระแวกนี้อยากเขามาสัมผัสไดมากแต อาจจะนาสนใจแตก็นอยกวา พวก
นักเสี่ยงภัยที่เปนขาวดังทั่วโลกกับการเดินทางโดยรถยนตสวนตัวจากอังกฤษสูนิวซีแลนดเพื่อหารายไดสมทบทุน
ชวยเหลือมูลนิธิแครตลอดระยะทาง วาว !เปนแรงบันดาลใจที่คอนขางอันตรายนะ
 ดวงอาทิตยขึ้นสูขอบฟาและสาดแสงทองผานหมูเมฆที่บดบังใหเห็นพลังแสง
ทองอรามเหมือนเปนการอวยพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสอันสําคัญของ
มหาชนชาวสยามอันจะไดจดจํากันไปตราบนานเทานานถึงงานพระราชพิธี เฉลิม
ฉลองครบรอบ 60 ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ไดเสร็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ
วันนี้เปนวันที่เราทุกคนปลาบปลี้มปติหาที่เปรียบมิไดกับพระอัจฉริยภาพและ
พระจริยวัตรอันงดงามที่พระองคทานไดทรงครองศิริราชสมบัติอยางมี
ทศพิธราชธรรมเพื่อประโยชนสุขแหงพสกนิกรชาวไทยทุกคนมาเปนเวลาอัน
ยาวนาน ขอพระองคจงทรงพระเจริญ มีพระชนมยิ่งยืนนาน เทอญ
วันนี้กลุมเพื่อนอันดามันเหนือจึงไดมีกิจกรรมรวมกัน ถือเปนการเชื่อมสัมพันธ
และผักผอนรวมกันกับกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ตและการเขารวมการจุดเทียนชัยถวาย
พระพรที่บริเวณหนาที่วาการอําเภอคุระบุรีกับหนวยงานราชการ องคกรตาง ๆ

มากมายโดยมีกลุมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนของเรารวมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติอยางคับคั่ง
ถึงแมจะเปนเวลาสั้น ๆ ที่ไดรวมงานกับกลุมเพื่อนอันดามันเหนือ แตประสบการณที่มีไดสอนใหฉันมีความหวัง ทุก
คนที่ไดเขามารวมงานกับองคกรเล็ก ๆ กลุมนี้ไดชวยกันสรางสิ่งดี ๆ เอาไวเพื่อเปดโอกาสใหกับบุคคลที่เขามาตอ ๆ
ไปไดสานตอไดอยางดีเยี่ยม อันจะสงเสริมใหเกิดสิ่งที่ดีงามใหกับอนาคตของผูที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
มนุษยไมสามารถควบคุมได ฉันจึงเขาใจและตั้งใจที่จะทํางานนี้และรูวางานที่เราทํามีความหมายมากแคไหน
สําหรับผูมีจิตรศรัทธาทุกทานที่ไดบริจาคสิ่งของ เงินทอง ปจจัยตาง ๆ ทานควรจะไดเห็นดวยสายตาของ
ทานทั้งหลายเองวา
ความตั้งใจและแรงแหงกุศลที่ทุกทานไดชวยกันบริจาคนั้นไดสรางความเปลี่ยนแปลงใน
ทางบวกใหกับพื้นที่หมูบานเล็ก ๆ ตาง ๆ ในภาคใตเหลานี้ และหากทานมีโอกาสมาเยือนพวกเขารับรองวาทานจะ
ไดรับการตอนรับที่ทานลืมไมลงเลยทีเดียว
ขาวสารความคืบหนาโครงการตาง ๆ
ความสําเร็จจากการฝกอบรมกลุมอาชีพเสริม
ขอขอบพระคุณโรงแรมทั้ง 4 แหง ไดแก ที่ไดเปดโอกาสใหสินคาจากกลุมแมบานไดเขาไปวางจําหนาย นับเปน
ความสําเร็จของกลุมแมบานในการเรียนรูกลยุทธและการดําเนินธุรกิจที่งดงามของกลุมแมบานทุกคน และสําหรับ

HYPERLINK
กลุมสินคาทํามือนี้ยังไดรับการสนับสนุนจากกลุม
"http://www.livingwagecompany.com"  Living Wage รัฐฟอริดา ไดตกลงที่จะชวยในเรื่อง
การตลาดใหกับสินคาบัตรอวยพรและกระดาษรีไซเคิลบานปากจก เอกสารสงเสริมการขายและแนะนําสินคาได
จัดทําเปนที่เรียบรอยแลว หากทานใดสนใจที่จะสนับสนุนโครงการสินคาหัตถกรรมรูปแบบตาง ๆ นี้สามารถติดตอ
สอบถามรายละเอียดไดจากเวบไซด  HYPERLINK "mailto:relieffund@inet.co.th"
 relieffund@inet.co.th .
เรียนรู ดวยการลงมือปฏิบัติจริง นําไปสูประสบการณที่ล้ําคา หาไมไดจากหองเรียนที่ไหน
ประสบการณ ความรูที่ไดโดยเนนการปฏิบัติเปนประเด็นสําคัญที่เรามุงเนนจะปลูกฝงผานการฝกอบรมสําหรับกลุม
อาสาสมัครพัฒนาชุมชนของเรา

การทัศนศึกษา 3 วันสูหมูบานเล็ดอันเปนสถานที่ที่กลุม
อาสาสมัครทุกคนไดแสดงใหชุมชนไดเห็นถึงความสําคัญ
และวิธีการในการอนุรักษไวซึ่งปาชายเลนและการชวยทํา
ความสะอาดแมน้ําลําคลองความพรอมทางดานขอมูลชุมชน
ที่วาชาวบานกลุมนี้เปนกลุมที่นับถือศาสนาพุทธและ

เครงครัดในหลักปฏิบัติเปนที่ประจักษเห็นจริงไดเขาเยี่ยมชมวัดสวนโมกขอันแสนสงบ
และยังไดมีโอกาสรวม
อนุรักษศิลปะพื้นบาน ลิเกปา ที่กําลังจะสูญหายและหาดูไดยาก หลายคนไดมีโอการเรียนทารําแบบลิเกปา ไดมี
โอกาสชมการแสดงที่สรางความสนุกสนานใหการทัศนศึกษาครั้งนี้ไดไมนอย
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
จากการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใหคนในชุมชนจากโครงการฝกอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนนั้นเปนปจจัยเสริม
สําคัญใหกับโครงการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ทุกคนที่ไดรับการฝกจะไดทําหนาที่มัคคุเทศกนําเที่ยวชุมชนของ
ตนเองโดยเอื้อใหไดมีโอกาสปรับใชวิชาทักษะตาง ๆ เชน ภาษาอังกฤษเพื่อใชประโยชนและเปนการฝกฝนกลุม
อาสาสมัครฯ อีกทางหนึ่ง
 อาสาสมัครฯ ทั้งหาจากบานทะเลนอก กําพวน ไดมีโอกาส
ตอนรับคุณคาเมนและคุณฟลิป จากองคกรอาสาสมัครอเมริกัน
ที่ไดมีโอกาสมาเยี่ยมชาวบานทะเลนอกและความนารักของ
เหลาชะนี เที่ยวชมปาโกงกางและตกปลา และที่นาตื่นเตนก็คือ
ทั้งหมดไดมีโอกาสพบกับสถานที่อาศัยของฝูงโลมาขนาดใหญ
อีกดวย วาววว อิจฉา

ทั้งสองคนไดรุจักกับกลุมเพื่อนอันดามันเหนือผานทางสโมสร
โรตารีและทั้งสองก็ไดใหความชวยเหลือในการแปลเวบไซดการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนภาษาเสปน ขอบคุณนะคา
เมน ฟลิป
คุณดรุณี กับคุณสมเด็จนักเรียนพัฒนาชุมชนของเรายังไดพาคุณ เจสันไปเที่ยวชมบานทุงนางดํา ปากเตรียม และบาน
ทะเลนอกเพื่อดูกิจกรรมการทองเที่ยวทั้งหมด คุณเจสันทํางานรวมกับตัวแทนทองเที่ยว North by North
East.
คุณเจสันสํารวจพื้นที่และกิจกรรมที่อาจจะรวมเขาไดกับกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนของในพื้นที่
บริเวณนี้
พิเศษสุดก็นาจะเปน เสนทางศึกษาธรรมชาติ เปนการใหโอกาสกลุมอาสาสมัครไดพานักทองเที่ยวชมชุมชนตนเอง
และเราก็มีเรื่องราวจากเจาหนาที่คนหนึ่งของเราทีไดรวมเดินทางไดกับโปรแกรมนี้ดวย

อีริค กับประสบการณทองเที่ยวเสนศึกษาธรรมชาติและชุมชน
นี่เปนความรวมมือและงานที่ไดรับมอบหมายงานแรกในฐานะครูภาษาอังกฤษกับกลุมอาสาสมัครฯ แตสิ่งที่ผมได
คนพบก็คือผลลัพธของงานใดงานหนึ่งที่เราคาดหวังใหมันเปนไปนั้นมันไมมีกฎเกณฑอะไรที่ชัดเจนแนนอนได ผม
รวมกิจกรรมครั้งนี้ดวยยางกาว ความหวัง และตรรกะที่แฝงไวมากับบทเรียนนอกสถานที่ในครั้งนี้เพราะครั้งนี้เปน
ครั้งสําคัญสําหรับทีมงานอาจารยภาษาอังกฤษที่จะไดตรวจสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในชีวิตจริงของกลุม
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน
เชาตรูวันพุธ ทามกลางสายฝนที่ตกอยางหนัก เราไดรับบทบาทใหมจากพนักงงานออฟฟศที่มีงานลนมือมาเปน
นักทองเที่ยว แมวาฝนที่ตกดั่งฟารั่วก็มิไดเปนอุปสรรคใหกับความกระตือรือรนของกลุมอาสาสมัครของเราที่มีใจจด
จอที่จะพาเราไปชมและสัมผัสกับความหลากหลายและมนตเสนหขอวัฒนธรรมประกอบกับความบริสุทธิ์ของ
ธรรมชาติในชุมชนของพวกเขา หลังจากไดเตรียมงานกันมาอยางหนักกวาสัปดาหไมวาจะเปนการทําแผนที่ การใส
ชื่อสถานที่ที่มีความสําคัญและเปนจุดชมวิวสําคัญ ๆ และเรียนรูเกี่ยวกับบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีความจําเปนในการ
นําเที่ยวครั้งนี้อีกดวย เราแยกกันเปน 5 กลุม ไดแก บานทะเลนอก เกาะพระทอง ทุงนางดํา ปากเตรียม และที่ ๆ ผม
ใชเวลาเกือบทั้งวันที่นี่ “คุระบุรี” หลังจากมัคคุเทศกแจงรายละเอียดแลวเราก็ไดเริ่มภาระกิจของเรากันทันที
 เสนทางนาประทับใจมาก เพียงไมนานผม
รูสึกวาเหมือนไดรูแจงเห็นจริงเกี่ยวกับ
ความหมายตาง ๆ ทางศาสนาและความสําคัญที่
วัดมีตอชุมชนไดเรียนรูการทําผาบาติก ไดลิ้ม
ลองรสของผลไมนานาพันธที่ปลูกและใหผล
ผลิตในทองถิ่น เชน มังคุด เงาะ ทุเรียน ขนุน
กลวย และลองกอง เที่ยวชมสวนยาง สวนปาลม
กิจกรรมกับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนประถมศึกษา ดู
รองรอยการขุดคนหาลูกปดโบราณล้ําคาสถานที่
ๆ มีเรื่องเลาเกี่ยวกับเรือสินคาจากอินโดนิเซีย
ที่มาลมในพื้นที่บริเวณนี้และถูกคนพบโดยคน
ทรงเจา มัคคุเทศกพยายามอยางที่สุดที่จะสื่อสารกับผมเปนภาษาอังกฤษเมื่อตองอธิบายพืชพรรณพฤกษาและสัตว
ตาง ๆ ที่พบตลอดเสนทางใหผมฟง ทีมงานครูภาษาอังกฤษมีความประทับใจกับผลตอบรับกับงานที่เราไดในการหา
บทเรียนที่ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับการภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวันและผลตอบรับครั้งนี้เราก็ยังไดใชมา
เปนขอมูลในการทําแผนการสอนเพื่อที่จะใหนักศึกษาอาสาฯ ไดเรียนรูสิ่งที่นํามาใชประโยชนไดจริง จากที่ได
เดินทางมากับนักเรียนนั้นเห็นไดวานักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะใชภาษาในการติดตอสื่อสารนับจากแรกเริ่ม
เมื่อสองเดือนที่ผานมา ผมจึงเห็นวางานของผมนั้นเปนการเสริมกําลังทางความสามารถในดานทักษะใหกับกลุม
อาสาฯนั้นมันเปนการสรางความเปลี่ยนแปลงที่มีคุณคาจริง ๆ

กลุมเพื่อนอันดามันเหนือ
ฝกอบรม



ในฐานะภาคีในการจัดการ

ภาษาอังกฤษใหกับกลุมมัคคุเทศกเยาวชนในทองถิ่นที่เกาะยาวนอย
นักเรียนกวา 30 คนจากโรงเรียนวิทยา เกาะยาวนอย เขารวมโครงการ
ฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศกเยาวชนในเกาะยาวนอยจัดโดย
กลุมดําเนินงานโครงการทองเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ REST
(Responsible Ecological Social Tours) กลุมเพื่อนอัน
ดามันเหนือไดสงอาสาสมัครเพื่อเปนผูใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษกับเด็ก ๆ โดยโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากองคการ ชารม สหภาพยุโรปและกรมประมงรวมกับ
โครงการทองเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ
อรอยแท ๆ .................................. ขนมจีนบานปากเตรียม
วันนี้ไปสอนปากเตรียมกับคนงามแหงทรอยส ครูเฮเลน โชคดีมากวันนี้นักเรียนทําขนมจีน และในที่สุดโชคดีก็
เขาขางเราทําใหเราไดอิ่มหนําสําราญกับขนมจีนน้ํายาเขมขนไสตลชาวใตฝมือนักเรียนของผมเอง
แตชวงนี้ดู
นักเรียนจะยุงกันมากเพราะวาตองทําผามัดยอมที่ไดรับออรเดอรกวาแสนบาทจากรานภูฟาของสมเด็จฯ
ทานที่
กรุงเทพ พอเห็นวาทําผามัดยอมกันอยางขะมักเขมนก็เลยถามวา ถาสมมติวานักทองเที่ยวตองการจะใหอธิบายหรือ
ถามเพราะอยากรูวาการทําผามัดยอมทําอยางไร นักเรียนจะพูดอยางไรเปนภาษาอังกฤษ คําตอบที่ไดคือ รอยยิ้ม แลว
ก็บอกวา ไมรูคะวาจะพูอยางไรดี ผมจึงไดแนวคิดบทเรียนใหมใหนักเรียนอีกแลวครับทาน
วันนี้คุณครูเฮเลนมีประโยชนในชั้นเรียนมากเพราะวาบางครั้งดวยวาผมไมใชเจาของภาษาการออกเสียงบางครั้งก็ไม
สมบูรณ ชัดเจนเทากับเจาของภาษามาเองจึงใหคุณครูเฮเลนชวยเรื่องการออกเสียง ซึ่งในระยะนี้ทีมงานภาษาอังกฤษ
นั้นมีนโยบายในการประเมินการสอนของครูทุกคนและผมก็ถูกประเมินดวย แตเมื่อคนประเมินวาเลยหาอะไรใหทํา
เพื่อใหเกิดประโยชนและมีสวนรวมในกิจกรรมประเมินดวยเสียเลย

วันนี้นักเรียนของผมหัวเร็วมาก สอนอะไรก็อานออก ทําใหชั้นเรียนของผมลื่น
ไหล เหมือนน้ํากลิ้งบนใบบอนไมมีผิด วันนี้มีเพชรในตมเม็ดหนึ่งที่เพิ่งโผล
จรัสแสงซึ่งสวนใหญแลวเด็กปากเตรียมทุกคนนั้นจะเปนเด็กที่มีความมั่น
ใและมีความกลาแสดงออกซึ่งก็เปนเครื่องสรางความมั่นใจใหกับทีมงานวา
เยาวชนเหลานี้จะกลายเปนกําลังพลที่มีประสิทธิภาพและเปยมไปดวยศักยภาพ
ของชุมชนปากเตรียมกับการทองเที่ยวที่กําลังจะเขามาสูชุมชนในอนาคต

มาเยี่ยม มาเยียน
โบดี้ไดมีโอกาสพักผอนเพื่อเติมพลังใหชีวิตที่แกรนแคนยอน
แตเขาก็จะกลับมาปฏิบัติหนาที่อีกครั้งภายในสิ้น
กรกฏาคมกับรางกายที่กํายําบึกบึนเนื่องจากกิจกรรมโลดโผนตาง ๆ ที่แกรนแคนยอน

แมจะไดทํางานและเปนสมาชิกของกลุมเพื่อนอันดามันเหนือแคเดือน
เดียวก็จริง แตลอรา (เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ภาพซาย) แตสิ่งที่เธอ
ไดทําไวจะสงอันเปนความทรงจําดี ๆ ไวกับพวกเราทุกคนและทุก
โครงการที่กลุมเพื่อนอันดามันเหนือดูแลรับผิดชอบ ลอราไดชวยเรา
จัดทําเวปไซดการทองเที่ยวโดยชุมชนและสอนใหเรารูจักการจัดการกับเวบไซดในการเผยแผ
ขาวสารขอมูลที่เรามีอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
Pi Gaan has left on maternity leave and Pi Tim joins us as TREC
housekeeper (pictured right). พี่กันต แมบานลาคลอดแลว เรามีแมบานคนใหม พี่ติ๋มมาคอยชวยเหลือ
งานของกลุมเพื่อนอันดามันเหนือตลอดระยะเวลา 3 เดือนในชวงที่พี่กันตลาคลอด (ภาพขวา)รวมภาพของกลุม
อาสาสมัครสามารถคลิกดูไดที่ http://www.northandamantsunamirelief.com"  NATR
website .

