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โบดี้บอกกลาว
เราไดรับอีเมลมากมายแสดงความกังวลเกี่ยวกับคณะปฏิรูปเมื่อเร็วๆ นี้ อยางไรก็ตามการปฏิรูปที่เกิดขึ้นมีผลตอการทํางาน
ของเรานอยมาก มีผลนอยกวาวันสําคัญทางศาสนาที่จะกลาวตอไปนอยมาก
สวนใหญทางภาคใตของประเทศไทยมี
ผูสนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีที่พึ่งผานไปนอยมาก และเนื่องจากเอ็นเอทีอารมีเปาหมายในการพัฒนาระดับชุมชน และตัว
ผมเองก็ไมไดเปนคนไทย ดังนั้นมันไมใชหนาที่ของเราที่จะแสดงความเห็นถึงประโยชนหรือโทษของคณะปฏิรูปแทน ที่
จะทําดังนั้นเราจะชวยชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งตอไป เพื่อที่พวกเขาจะสามารถสนับสนุนรัฐบาลใดก็ตามที่เขาเห็นวา
เหมาะสมตอพวกเขา
รอมฎอนเริ่มขึ้นในเดือนกันยายน หนึ่งเดือนของการถือศีลอด – งดอาหาร
ระหวางอาทิตยขึ้นจนถึงอาทิตยตก รอมฎอนเริ่มเมื่อพระจันทรเสี้ยวเขามาใกลกับ
ดาวพระศุกรมากที่สุด (บางทีนี่อาจจะเปนสาเหตุของการใชพระจันทรและดาว
เปนสัญลักษณทางอิสลาม) มันเปนชวงระยะเวลาที่ชุมชนชาวมุสลิมมุงเนนใน
ดานการคงอยูของชีวิตภายใน และที่นี่ในภาคใตของไทยเชนกัน เดือนกันยายนก็
เปนเดือนทางศาสนาพุทธ เทศกาลเดือนสิบ วันแหงการแสดงความเคารพตอ
บรรพบุรุษในครอบครัว ชาวบานใหความสําคัญตอวันเหลานี้มาก และเอ็นเอที
อารก็ไดปรับการทํางานของเราใหเขากับสิ่งเหลานี้ - ยกเลิกการประชุมชุมชน
ชายชาวมุสลิมกําลังสวด
เลื่อนโครงการบางอันออกไป และปรับการไปทัศนศึกษาของเรา ขณะที่มัน
อาจจะทําใหเราคิดวาสิ่งที่เกิดขึ้นเหลานี้กอใหเกิดความไมสะดวก แตมันก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งทําใหการอยูที่นี่นาสนุก การ
ทํางาน การพัฒนา และความกาวหนาอาจจะไมใชสิ่งจําเปนเบื้องตนของชีวิต ผูคนที่นี่ไดพัฒนารูปแบบและพิธีการซึ่งทําให
สามารถรักษาไมเพียงแตรูปลักษณภายนอก แตยังรวมทั้งความเชื่อที่ยังคงอยู ผมคิดวาสิ่งนี้เปนการฝกที่ดีซึ่งชาวตะวันตก
ควรจะทําเพื่อเปนการรับเอามาเพื่อแกไขกับชีวิตที่รีบรอน และการบริโภคอยางไมหยุดยั้ง ซึ่งดูเหมือนจะซึมซับเขาสู
ชีวิตประจําวันของเรา

ความกาวหนาของโครงการตางๆ
การอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
ในเดือนกันยายน ชาวเอ็นเอทีอารและอาสาสมัครพัฒนาชุมชนไดไปทัศนศึกษาเปนเวลา
3 วันที่ชุมชนคีรีวงศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 17 ปที่ผานมาคีรีวงศไดรับความเสีย
หารจากน้ําทวม หมูบานเกือบทั้งหมดโดนทําลาย ชาวบานไดรวม กันกอตั้งรูปแบบการ
พัฒนาชุมชนซึ่งชวยพวกเขาในการกลับคืนสูชีวิตเดิม
โดยไดรับความชวยเหลือจาก

บานคีรีวงศ

ภายนอกเพียงเล็กนอย พวกเขาไดชวยกันสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีการรวมกลุมการทําหัตถกรรม และโปรแกรมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน พรอมไปกับการทําสวนในรูปแบบดั้งเดิม อาสาสมัครพัฒนาชุมชนไดเรียนรูถึงการสรางความเขมแข็ง
ในชุมชนและการเปนผูนําชุมชน รวมทั้งการไดพูดคุยการชาวบานในชุมชน เรียนรูการพัฒนาการเปนผูนํา และถกกันถึง
รูปแบบการทํางานของชุมชนกับคณะกรรมการในดานหัตถกรรมและการทองเที่ยว
กลุมหัตถกรรม
เอ็นเอทีอารไดเริ่มถายความรับผิดชอบจากโปรแกรมหัตถกรรมของเราใหแกชาวบาน
กลุมหัตถกรรมไดพัฒนาทักษะ
ทรัพยากร และเครือขายที่จําเปนตอการทํางานอยางเปนอิสระ คุณสุวรรณา ซึ่งเปนผูจัดการโครงการของเราในปจจุบัน และ
พักอยูที่บานปากจก ไดรับการสอบถามจากกลุมใหชวยทํางานกับกลุมตอไปในดานการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ โดย
ไดรับคาใชจายในการติดตอประสานงาน กลุมหัตถกรรมไดรับการตอบสนองที่ดี ดวยคําสั่งซื้อจากตางประเทศ ทั้งจีน
อเมริกา และญี่ปุน ทั้งนี้ตองขอขอบคุณ ThaiCraft, Moving Mountains และ Living Wage และพวกเขาไดวางขายใน
โรงแรมในประเทศทั้งภูเก็ตและเกาะสมุย ซึ่งสงผลทางดานการตลาดอยางมาก ทําตอไปนะ สุ เธอทํางานไดดีมาก!
ซื้อการดจากปากจก – และบอกคนที่คุณรูจักใหชวยซื้อ
คริสมาสตและเทศกาลปใหมกําลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ กลุมสตรีบานปากจกก็
กําลังยุงกับการทําการดสําหรับเทศกาลดังกลาว เอ็นเอทีอารไดชวยสนับสนุน
ดานการขายและการเงิน กอนที่พวกเขาจะสามารถอยูไดดวยตัวเอง โปรด
ติดตอเราที่ relieffund@inet.co.th ถาคุณสนใจที่จะซื้อ หรือแวะชมไดที่
www.tsunamicrafts.com
การดคริสมาสต

โปรแกรมการกําจัดขยะที่ทุงดาบ
โปรแกรมนี้เปนโปรแกรมแรกของเอ็นเอทีอาร ที่เกิดจากคนในชุมชนคิดขึ้น
และดําเนินการโดยชุมชน ปน สาวนอยอายุ 18 ปจากหมูบานทุงดาบไดคิดที่
จะใหอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน เพื่อแลกกับการชวยกันกําจัดขยะใน
ชุมชน ปนไดนําเด็กๆ ในหมูบานไปเก็บขยะในวันเสารอาทิตย แยกบางสวน
ที่สามารถนํากลับมาใช และทําลายสวนที่เหลือ ดวยความชวยเหลือจากเอ็น
เอทีอาร ปนไดชวยในเรื่องอาหารกลางวันของเด็กในโรงเรียน และเก็บขยะ
ซึ่งจะดําเนินตอไปในอีก 6 เดือนขางหนา คิดไดดีมากนะปน!

เด็กๆบานทุงดาบกับการเก็บขยะ

การทองเที่ยวโดยชุมชน
เคลลี่และจอยกําลังยุงกับการทองเที่ยวโดยชุมชนในเดือนนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการตลาด พวกเขากําลังอยูระหวาง
การติดตอกับนักทองเที่ยวที่สนใจจะมีประสบการณรวมกับชาวบาน
รวมทั้งติดตอกับโรงเรียนนานาชาติในการเสนอ
โครงการการทัศนศึกษาในการใหการบริการชุมชนสําหรับโปรแกรม IB จากการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเบอรมิงแฮม
ในชวงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ซึ่งประสบความสําเร็จอยางมาก เราหวังวาจะสามารถดําเนินการเชนนี้อีกกับโรงเรียน
ตางๆ ในหมูบานที่มีการทองเที่ยวโดยชุมชน เคลลี่ก็กําลังมุงมั่นอยูกับแผนพับและการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน (ซึ่ง
กําลังรอการสงกลับมาจากผูออกแบบ) ซึ่งจะใชในการสงเสริมการทองเที่ยวและการบริการตอบริษัททัวรที่รับนักทองเที่ยว
ตางชาติในเมืองไทยที่ภูเก็ต เขาหลัก และถนนขาวสาร กรุงเทพฯ
ภาษาอังกฤษ – จากชั้นเรียนสูเสนทาง

ในเดือนนี้ อาสาสมัครพัฒนาชุมชนจะออกจากชั้นเรียนเพื่อสํารวจ เสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติในชุมชน สําหรับการฝกเพิ่มเติมทางภาษาอังกฤษ เทคนิคการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพนี้ชวยนักศึกษาในการเรียนรูชีวิตชุมชน
ชวยพัฒนา
โอกาสการเรียนรูภาษาอังกฤษ ทั้งทางดานศัพทและภาษาที่พวกเขาจะตองเจอเมื่อ
นําเที่ยวนักทองเที่ยวตางชาติ
เราตั้งใจที่จะทําการสอนเชนนี้ตอไปกับกลุม
นักศึกษาที่เหลือ ผานโครงการฝกอบรม ACE รวมกับการสนทนาและพูดคุยใน
ชั้นเรียน โดยใชภาษาที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษสําหรับ ACE/เสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ

แบบสอบถามไดถูกแจกใหแกนักศึกษาในทุกชั้นเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อสอบถาม
ในดานเนื้อหาที่เรียน การสอนแบบไหนคือสิ่งที่นักศึกษาชอบมากที่สุด หัวขออะไรที่ตองการเรียน และสิ่งที่ตองการหรือ
ความเห็นที่นักศึกษามี มีการตอบรับในแงบวกมากมาย พรอมกับแนวคิดที่นาสนใจ ซึ่งทางทีมผูสอนไดดําเนินการวางแผน
บทเรียนที่เกี่ยวเนื่อง (เชน การนําเที่ยวโดยไดสรางแผนที่ของเขาเองและชี้ถึงจุดที่นาสนใจ พรอมกับเรียนรูศัพทใหม) ตูรับ
ความคิดเห็นไดถูกจัดทําขึ้น
เพื่อที่นักศึกษาจะไดใหความคิดเห็นอยาง
ตอเนื่องและถามคําถามที่สงสัยโดยไมตองระบุชื่อ
ทายที่สุด
ทางทีมงานภาษาอังกฤษขอแสดงความขอบคุณอยางลึกซึ้งตอ
แผนก College Writing Programs ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่เบิรกเลย
สําหรับความมีน้ําใจในการบริจาคตําราเรียนภาษาอังกฤษและสื่อการสอน 3
กลอง สิ่งเหลานี้ชวยในการเพิ่มเอกสารทางการเรียนการสอน และชวยเรา
เพิ่มความหลากหลายในเนื้อหา

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษขั้นเริ่มตน

เว็บไซต – การทองเที่ยวโดยชุมชนและหัตถกรรมกาวสูโลกกวาง!
มันเปนเดือนที่วุนวายสําหรับอาสาสมัครผูเปนเว็บมาสเตอรของ
เรา ผลจากการวางแผนงานและการทํางานหนักในเวลาค่ําคืน
เปนเวลาหลายเดือน ไดนํามาสูผลงานใหมสองเว็บไซต ทันเวลา
สําหรับการสั่งของในชวงเทศกาล ขณะนี้กลุมหัตถกรรมสึนามิ
(www.tsunamicrafts.com) ไดใหบริการทางเว็บไซต ทาน
สามารถชมความงามของผามัดยอม สบูที่ทําจากธรรมชาติ เรือ
มอแกนจําลอง และการด พรอมกับการชวยเหลือผูประสบภัย
เว็บไซตหัตถกรรมสึนามิ
จากสึนามิใหมีชีวิตที่ดีขึ้น
พรอมกันนี้เราไดเริ่มทดลองเว็บไซตอันดามันดิสคัพเวอรี่ (www.andamandiscoveries.com) ซึ่งเกี่ยวกับการทองเที่ยว
โดยชุมชน เว็บไซตนี้เสนอขอมูลแกผูมาเยี่ยมชมอยางเต็มที่ เกี่ยวกับโปรแกรมการทองเที่ยวใหมของเรา รวมทั้งคําอธิบาย
เกี่ยวกับหมูบาน กิจกรรม โปรแกรมการทองเที่ยว และโฮมสเตย และทายที่สุด เว็บไซตเอ็นเอทีอาร (www.northandman
tsunamirelief.com) เพิ่งไดรับการเปลี่ยนโฉมหนาที่ดีขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่งสะทอนถึงการปรับเปลี่ยนองคกรไปสูโปรแกรม
เพื่อความยั่งยืนในชุมชน และการศึกษา โปรดแวะชมเว็บไซตใหมของเราและสงความคิดเห็นทานมายังเรา
เว็บไซตเพื่อการตลาดและการสงเสริม

ดวยการใกลดําเนินการเว็บไซตหัตถกรรมสึนามิและการทองเที่ยวของเรา เราจะรูสึกเปนพระคุณอยางยิ่งสําหรับคําแนะนํา
จากผูใดที่สามารถชวยใหเว็บไซตของเราเปนที่รูจักมากขึ้น
คอมพิวเตอร
เมื่อวันที่ 10 กันยายน เดียรไดเสร็จสิ้นการสอนคอมพิวเตอรสําหรับชั้นเรียน
ทั่วไป เขาจะเริ่มชั้นเรียนใหมเร็วๆนี้ และหวังวาผูเรียนเดิมบางคนจะกลับมา
ฝกฝนเพิ่มเติมและเรียนรูมากขึ้น
ชั้นเรียนอาสาสมัครพัฒนาชุมชนไดเริ่ม
เรียนรูอีเมล
และการหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต
นํามาใสในงานเวิรด
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน 2 คนไดเดินทางไปภูเก็ตพรอมเอ็นเอทีอารเมื่อวันที่
25 กันยายน และนําเสนองานแกผูสนับสนุนโครงการของเขา Mr. Niklaus
Siegrist จากธนาคารเอกชน AIG ที่สวิตเซอรแลนด

ชั้นเรียนคอมพิวเตอรจบการเรียน

เบอรโทรศัพท – โปรดสังเกต!
ระบบโทรศัพทในเมื่องไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆ นี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจะตองเพิ่ม 8 หนาหมายเลขโทรศัพท
(ตามหลังหมายเลข 0 ถาคุณโทรภายในประเทศ) ดังนั้นสํานักงานของเราจึงไดเปลี่ยนเปน + 66 (0) 87 917 7165 ซึ่งไดมีผล
แลว แตยังมีชวงระยะเวลาที่หมายเลขเดิมยังคงใชไดอยู โปรดปลี่ยนรายละเอียดการติดตอของเอ็นเอทีอารที่ทานมีอยู
ขอบคุณ!
ทานสามารถชวยไดอยางไร
โปรดดูโอกาสที่กลาวขางตน ในการสั่งการดสําหรับเทศกาล และชวยสําหรับเว็บไซตการตลาดและการสงเสริม ตําแหนง
อาสาสมัครก็ยังวางอยู โปรดดูที่เอ็นเอทีอารเว็บไซต
ผูมาเยือนและอาสาสมัคร:
เดือนนี้เราไดบอกลา Ben Dwyer ผูซึ่งอยูกับเอ็นเอทีอารมากวาป แมกอนจะมาอยูที่
คุระบุรี Ben ไดชวยหาทุนสําหรับเอ็นเอทีอารในออสเตรเลีย – “Reggae to the
Rescue!” เมื่อมาถึง Ben ไดชวยบริหารกลุมหัตถกรรมในเอ็นเอทีอารอยางดียิ่ง
ตั้งแตนั้นมา เขาไดเปนแรงบันดาลใจใหทีมงานทั้งหมด และเปนเพื่อนที่ดีของทุกคน
ความอดทนและความพยายามของเขากับกลุมหัตถกรรม ไดชวยใหเขาใจหลักการ
ทางธุรกิจดีขึ้น
การตลาดที่ไมรูจักเหน็ดเหนื่อยของเขาไดสงผลใหกลุมมีสิ่งที่
สวยงามในการสงเสริมและฐานลูกคาที่แข็งแรง Ben ยังไดทิ้งความสนุกไว – การ
สํารวจอยางทรหดของเขา ไดนําใหเขาไดพบสระน้ํา 6 สระ หนึ่งในจุดหมายที่โปรด
ปรานของเอ็นเอทีอาร เอ็นเอทีอารตองขอบคุณ Ben สําหรับสิ่งตางๆ ที่เขาไดทําให และเราจะคิดถึงคุณเสมอ
พนักงานใหม
เอ็นเอทีอารยินดีตอนรับพนักงานชาวไทยในเดือนกันยายนนี้
แมว (ณิชาภา อินนุพัฒน) ซึ่งไดทํางานในโปรแกรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน จอย (นุชจรินทร แวนทอง) ไดมาชวยเคลลี่ใน
ดานการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนและการตลาด เชนเดียวกับทํางานรวมกับแมวในการเตรียมการสัมมนาการทองเที่ยว
แหงอันดามันเหนือกับอาสาสมัครพัฒนาชุมชนในปลายเดือนตุลาคมนี้ ตุย (ธํารงค ชมภูศรี) ไดทํางานอยางหนักในการแปล
ในสํานักงาน และวิ่งไปมาระหวางโครงการเพื่อใหแนใจวาการสื่อสารระหวางพนักงานฝรั่งและไทยดําเนินไปไดดวยดี

เชนเดียวกับชาวบาน ณัฏ (ณัฏยา เสกธีระ) ไดรวมกับตุยในการแปล และรับผิดชอบงานตรวจเช็คและจัดการกับหนังสือ อัน
ดามัน...วิถีแหงชีวิต ยินดีตอนรับสูทีมของเรา!

แมว

จอย

ณัฏ

ตุย

