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ขาวคราวถึงคุณ (ใช คุณนั่นแหละ)
คุณอาจจะประหลาดใจที่ไดทราบวาคุณในฐานะผูที่อานอัพเดทคือ ผูที่ทําให
เอ็นเอทีอารประสบความสําเร็จ คุณอาจจะอยูที่ใดสักแหงในโลกนี้ คุณอาจจะ
กําลังจิบกาแฟตอนเชา หรือกําลังจะเขานอน ไมวาคุณจะเปนใครก็ตาม คุณคือ
ผูที่ชวยเหลือเราในการทํางานชวงสองปที่ผานมา ทั้งมิตรภาพและการ
สนับสนุน, เวลาของคุณในฐานะอาสาสมัคร, คําแนะนําผานทางอีเมล, ความ
ตั้งใจของคุณที่ทําใหเราเกิดความมานะ
เกือบสองปที่ผานมา เอ็นเอทีอารปฏิญาณตนเพื่อชวยเหลือชุมชนในการสราง
คืนกลับมาจากเถาถานแหงความสิ้นหวัง ดังที่เราเคยกลาวในอัพเดทฉบับแรกของเราวา เราจะ “เนนที่กระบวนการ
ขับเคลื่อนชุมชน และทํางานเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในระยะยาวตอไป, เพื่อใหแนใจวาผูประสบภัยสึนามิ
สามารถเขาถึงที่อยูอาศัยและการศึกษา รวมทั้งสามารถสรางและ/หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดํารงชีวิตของพวกเขาได”
ในเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา เราไดมอบวุฒิบัครแกอาสาสมัครพัฒนาชุมชนที่ผานการอบรมมาเปนเวลากวาหกเดือน
ขณะนี้อาสาสมัครหลายคนไดคิดโครงการพัฒนาชุมชนของตนขึ้นมา ซึ่งพวกเขาจะดําเนินการดวยการสนับสนุนจากเอ็นเอ
ทีอาร ดังนั้นจากผูประสบภัยสึนามิไดมามีบทบาทตอชุมชนของเขาในอนาคต เรามีความภูมิใจอยางมากที่พวกเขาไดมี
บทบาทในสิ่งที่พวกเขาตองการ ไมเพียงแตการมีสวนในโครงการ แตรวมถึงการออกแบบ การดําเนินการ และเปนผูนํา
โครงการ การสรางความเขมแข็งใหชุมชนไมเปนแตเพียงคําพูดที่ใหความรูที่ดีเทานั้น แตเปนกระบวนการแหงความ
พยายามของการใหชุมชนมีความเห็นในการพัฒนาของพวกเขา เสนทางที่ยากลําบากในการใชเหตุการณสึนามิเพื่อโอกาสที่
ดีในอนาคต
ขอบคุณ ขอบพระคุณเปนอยางมากที่ใชเวลาเพื่อรับรูวาอะไรกําลังดําเนินไปในมุมเล็กๆ ของภาคใตที่เมืองไทย ขอบคุณอีก
ครั้งสําหรับการเอาใจใสในชุมชนที่โดนผลรายจากสึนามิ ขอบคุณสําหรับความชวยเหลือพัฒนารูปแบบที่มีตอภัยพิบัติเพื่อ
การพัฒนาซึ่งเกิดขึ้นโดยความเมตตาและความรอบรู และสุดทายขอขอบคุณในการเปนสวยหนึ่งของอ็นเอทีอาร
คุณรูสึกมั้ย?
ถาคุณรูสึกถึงกลิ่นอายวันหยุดที่กําลังมาถึง และกําลังคิดสนับสนุนทางการกุศลในระหวางเทศกาลนี้ โปรดรวมเอ็นเอทีอาร
ไวเปนสวนหนึ่งของความใจกวางของคุณดวย เรากําลังหาการสนับสนุนสําหรับศูนยชุมชนของเราที่บานทะเลนอก
โครงการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม การศึกษาแกเยาวชนที่ทุงดาบ และการจัดการขยะที่ทาแปะโยยและแหลมนาว

ความกาวหนาของโครงการตางๆ
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน - จบการศึกษา
ขอแสดงความยินดีตออาสาสมัครพัฒนาชุมชนทุกคน! โครงการฝกอบรมวิชาชีพสําหรับอาสาสมัคร
พัฒนาชุมชนไดมาถึงบทสุดทายเมื่อตนเดือนที่ผานมา ดวยการสอบรวมครั้งสุดทาย และตามดวยพิธี
มอบประกาศนียบัตรในวันที่ 17 พฤศจิกายน อาสาสมัครไดรับประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร พรอมทั้งประกาศนียบัตรที่ไดจบหลักสูตรทั้งหมด ซึ่งทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ไดรวมลงนามดวย

ขณะนี้อาสาสมัครพัฒนาชุมชนไดพบวาตนเองอยูในสถานะที่ดีกวาเดิมในการมีรายไดที่มั่นคงและสามารถรับใชชุมชนของ
ตน ดวยทักษะที่ไดจากการเรียนรู พวกเขาเหลานี้กําลังพัฒนาและดําเนินการโครงการตอชุมชน ซึ่งมีทั้งการจัดการขยะ การ
ใหการศึกษาทางสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวโดยชุมชน และอื่นๆ อาสาสมัครพัฒนาชุมชนจํานวน 4 คนไดกลายมาเปน
พนักงานของเอ็นเอทีอาร ทํางานใหศูนยขอมูลคุระบุรีที่เปดใหม, อบรมชาวบานในกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน และ
รวมงานที่ศูนยการเรียนรูชุมชนที่บานทะเลนอก ในขณะที่อาสาสมัครคนอื่นๆ ก็ไดรับการจางงานทั้งจากบริษัทนําเที่ยวและ
โรงแรม
ทุนการศึกษา – ความหวังเพื่ออนาคตที่ดี
เปนสิ่งปกติ ที่เอ็นเอทีอารเรารักเด็ก และดวยเหตุผลนี้เราจึงกระตือรือรนรอที่
จะใหถึงเวลาในการสัมภาษณเด็กๆ เพื่อทุนการศึกษาที่ศูนยบริการทางการ
ศึกษาและฝกอบรมคุระบุรี พฤศจิกายนซึ่งเปนเดือนที่เริ่มตนของภาคการศึกษา
ที่สองในปนี้และสําหรับโครงการใหทุนการศึกษาของเรา นักเรียนที่มีสวน
เกี่ยวของไดสงรายงานความกาวหนา, คะแนนเฉลี่ยของภาคเรียนที่ผานมา,
ภาพวาด และเรียงความ ทุนการศึกษาไดโอนไปใหพวกเขาในชวงกลางเดือนพฤศจิกายน และขณะนี้เรากําลังยุงอยูกับการ
รวบรวมขอมูลและสงรายงานใหผูสนับสนุน เราอยากจะแสดงความขอบคุณอยางจริงใจตอผูสนับสนุนทุกทานซึ่งมีสวน
รวมใหโครงการนี้เกิดขึ้นได
งานกีฬาบานทะเลนอกและแหลมนาว – อบอวลดวยจิตวิญญาณแหงการแขงขัน
มันชางเปนสิ่งที่ดีอะไรเชนนี้ที่ไดมีชวงพักระหวางฤดูฝนที่ยาวนาน
แนนอนที่สุด! วันงานกีฬา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน เมื่อบานทะเลนอก
ตองเผชิญหนากับแหลมนาวเพื่อนบาน ภายใตทองฟาที่สดใสสําหรับวัน
แหงการแขงขันและความสนุกสนาน ในวันนั้นมีกิจกรรมสําหรับเด็กทุก
วัย ทั้งการแขงวาดภาพ, วิ่งแขง และฟุตบอล นักกีฬาที่กลาหาญของเอ็นเอ
ทีอารไดทําการแขงขันกับนักฟุตบอลของบานทะเลนอกและมอบชัยชนะ
ใหแกพวกเขาอยางราบคาบ ในชวงสุดทายของวันสิ่งที่แหลมนาวไดนํากลับบานดวยคือเหรียญทอง ซึ่งไดแก เสื้อนักกีฬาที่
บริจาคโดยทีมฟุตบอลลิเวอรพูล ทั้งนี้เราตองขอขอบคุณสุและเดียรที่ไดจัดการใหวันนี้เกิดขึ้น รวมถึงพอล ซอนเดอรผูซึ่ง
ไดนําของตางๆ จากทีมลิเวอรพูล ทั้งเสื้อ กางเกงขาสั้น และของอื่นๆ มายังเมืองไทย
หนังสือ อันดามัน...วิถีแหงชีวิต และขาวสารอื่นๆ จากหมูบาน – พรอมจัดทํา
ฉบับภาษาไทยของหนังสือ อันดามัน...วิถีแหงชีวิต ไดถูกสงไปจัดพิมพที่โรงพิมพแลว
และหวังวาจะสามารถแจกจายไดในเดือนมกราคมปหนา เขียนขึ้นโดยทีมอาสาสมัคร
พัฒนาชุมชน หนังสือเลมนี้ไดบอกเลาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติความเปนมา และ
สิ่งแวดลอม ในภาพรวมของหมูบานบริเวณอันดามันตอนเหนือ ซึ่งเปนความพยายาม
ในการสรางความรูและความภูมิใจในทองถิ่นของตน เมื่อพิมพเสร็จแลวเราจะทําการ
แจกจายหนังสือนี้ที่ศูนยขอมูลคุระบุรี รวมทั้งใหแกหมูบานและโรงเรียนตางๆ
เราไดมีการเริ่มบอกกลาวสิ่งที่เราทํางานใหทางชุมชนที่เราทํางานดวยไดรับทราบ
เกี่ยวกับงานของเราผานทางจดหมายขาวรายสองเดือน ซึ่งเขียนขึ้นโดยพนักงานคนไทย
ของเราและอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ฉบับแรกไดแจกจายไปแลวเมื่อตนเดือนนี้ โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการตางๆ ของ
เอ็นเอทีอารที่มีในแตละหมูบาน และการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดี

การทองเที่ยวโดยชุมชน – ฤดูแหงการทองเที่ยวที่มาเยือนคุระบุรี
ถาทีมงานการทองเที่ยวโดยชุมชนของเราดูเหมือนกําลังเหน็ดเหนื่อยอยูในขณะนี้ มัน
อาจจะมีบางอยางเกี่ยวกับจํานวนนักทองเที่ยวที่ตองบันทึกไวเปนประวัติการณจํานวนถึง
22 คน และสื่อมวลชนที่หลากหลายอันเนื่องมาจากอันดามันดิสคัพเวอรี่ในเดือน
พฤศจิกายน และดังเชนทั่วไปที่ทีมงานไดพยายามทําใหแตละทริปไดรับประสบการณที่
นาประทับใจ และนักทองเที่ยวจํานวนสี่คนที่อธิบายถึงเวลาที่อยูในหมูบานวา “ชีวิตได
เปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง” ก็ดูเหมือนวาทางทีมงานประสบความสําเร็จ อันดามันดิส
คัพเวอรี่ตองขอขอบคุณทุกทานที่ไดมาเยือนบริเวณพื้นที่นี้ในชวงเวลานี้ และเปนผูรวมใน
โครงการการทองเที่ยวโดยชุมชนระยะตนๆ ใครก็ตามที่สนใจมาเที่ยวเมืองไทย หรือเพียงแคสนใจที่จะเรียนรูมากขึ้น
เกี่ยวกับการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ขอเชิญมาเยี่ยมชมเว็บไซตของเราไดที่ www.andamandiscoveries.com
เมื่อเรามีเวลาวางจากการบริการนักทองเที่ยวในการมาเยือนชีวิตแบบพื้นบานในชนบท
เมืองไทย เราก็ไดเนนอยางหนักไปที่ผลทางการตลาดของเรา ดวยการทํางานรวมกับนัก
ออกแบบ เราไดโบรชัวรแบบพับสามซึ่งจะทําการแจกจายทั้งในพื้นที่และพื้นที่
ใกลเคียงอยางวเชนเขาหลักและภูเก็ต เพื่อพัฒนาการเขาถึงเว็บไซตของเรา เราได
โฆษณาหลายครั้งโดยใช Google AdWords ขณะเดียวกันก็ติดตามรายละเอียดทาง
สถิติที่ผูใชมาเยี่ยมชมเว็บไซตของเรา สําหรับการทองเที่ยวโดยชุมชนของเรานั้น เรา
กําลังสรางปายหรือเครื่องหมายตามเสนทางศึกษาธรรมชาติในหมูบาน และกําลัง
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหลัก (เชน พืชและสัตวทองถิ่น, ขั้นตอนการกรีด
ยางธรรมชาติ, ผลิตภัณฑหัตถกรรม) เพื่อจัดทําคูมือในการใหความรู
สุดทายนี้การมีสวนรวมในศูนยขอมูลคุระบุรีซึ่งเกือบจะเรียบรอยในเวลาอันใกลนี้ โดย
กําหนดการเปดไวประมาณกลางเดือนธันวาคม ศูนยฯ แหงนี้มีวัตถุประสงคเพื่อให
ขอมูลแกผูมาเยือนคุระบุรีเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความหลากหลายทางนิเวศนซึ่งเปน
เอกลักษณของพื้นที่นี้ โครงการนี้ไดใชเวลาหลายเดือนและเตรียมการใหขอมูลทันสมัย
ซึ่งรวมไปทั้งการแจกแบบสอบถามใหธุรกิจทองถิ่น, กระบวนการตอบรับ, จัดหา
สถานที่ และจัดจางพนักงานใหม ดวยสถานที่ที่ตั้งอยูหลังสถานีรถโดยสาร ในใจกลางของเมืองคุระบุรี ทามกลางรานคา จุด
ศูนยกลางที่ยากแกการลืม และควรจะกอใหเกิดผลตอบรับอยางมากตอการทองเที่ยวโดยชุมชนและโครงการอื่นๆ ของเอ็น
เอทีอาร
หัตถกรรม – ตอบสนองตอความตองการ
ในเดือนนี้เราไดบรรลุถึงยอดการขายใหม เพียงแคยอดการสั่งซื้อสบูก็มีรายไดถึง
10000 บาท! บางครั้งอาจจะนาทึ่งนอยแตไมนอยในดานความสําคัญ มี
ความกาวหนาอยางตอเนื่องในตลาดสบูในประเทศ กับการขายใหโรงแรมหรูหรา
ในภูเก็ตและสมุย ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ไดขอตัวอยางและกําลังพิจารณาที่จะมีการจัดแสดง
วางขาย เหมือนดังที่โรงแรมฮอลิเดยอินนภูเก็ต เรากําลังเรงรีบเชนกันในการกาวให
ทันกับการมาอยางรวดเร็วของเทศกาลคริสมาสต ไดนําซึ่งการสั่งซื้ออยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการด ตองขอขอบคุณอีก
ครั้งกับทุกๆ คนที่ไดสั่งผลิตภัณฑจากเว็บไซตใหมของเรา ถาคุณกําลังอยูทามกลางการหาของขวัญที่ดีพรอมสําหรับคน
พิเศษที่มีทุกอยาง มันยังไมสายเกินไปที่จะพิจารณาสนับสนุนหมูบานที่ไดรับผลกดระทบจากสึนามิ โดยการสั่งซื้องานที่
สรางสรรคจากมือของเรา คุณสามารถเขาไปชมไดที่ www.tsunamicrafts.com สําหรับของขวัญที่พิเศษยิ่ง

คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ – สุดยอดไปเลย
หลังจากที่การสอนภาษาอังกฤษสําหรับอาสาสมัครพัฒนาชุมชนและชั้นเรียน
สําหรับบุคคลทั่วไปที่ศูนยบริการทางการศึกษาและฝกอบรมคุระบุรีไดเสร็จสิ้น
ลง การสอนภาษาอังกฤษก็ไดมุงไปที่บุคคลในหมูบาน ซึ่งขาดการเขาถึง
ภาษาอังกฤษ ดวยเหตุนี้เราจึงไดเริ่มชั้นเรียนใหมที่ทุงดาบบนเกาะพระทองใน
กลางเดือนพฤศจิกายน การสอนมีขึ้นทุกวันพุธตอนเย็น หลังจากทําการประมง
เสร็จสิ้น และมีผูเขาเรียนทั้งเด็กและผูใหญ หลังเสร็จสิ้นการสอนทีมงาน
ภาษาอังกฤษก็เพลิดเพลินกับการพักผอนที่บานโฮมสเตย เปนโอกาสอันดีที่พวก
เขาจะไดสังเกตผูเรียนของเขาโดยตรง ขณะที่ใชและฝกฝนทักษะของภาษาใหม
การพักกับครอบครัวอาทิตยละครั้งก็มีสวนชวยในการเกิดความคิดที่มีประโยชนสําหรับ “ชุดการเรียนรูภาษาที่โฮมสเตย”
ซึ่งเปนชุดบุกเบิกมากขึ้น ในชุดนี้จะประกอบไปดวยการดรูปภาพและบทสนทนาซึ่งสามารถใชไดทั้งนักทองเที่ยวและ
ครอบครัวโฮมสเตยในการทองเที่ยวโดยชุมชน และจะเกิดประโยชนรวมกันเปนประสบการณในการเรียนรูภาษา เรา
วางแผนที่จะขยายการสอนภาษาอังกฤษในหมูบานไปอีกหลายหมูบานในอีกไมกี่อาทิตยขางหนา
โครงการการสอนคอมพิวเตอรที่ศูนยบริการทางการศึกษาและฝกอบรมคุระบุรียังรักษาความสําเร็จและการมาเขาชั้นเรียน
ของผูเรียนไดอยางดีในเดือนนี้ ผูเรียนทั้งสองชั้น – ชั้นเรียนแบบเรงรัดในวันเสารอาทิตย และชั้นเรียนชวงเย็นในวัน
ธรรมดาสําหรับนักเรียนม.ปลาย – ไดมีความกาวหนาอยางมาก และจะจบหลักสูตรรวมทั้งรับประกาศนียบัตรใน
กลางเดือนธันวาคมนี้ เราเตรียมพรอมรับผูเขาชั้นเรียนหนาใหมในป 2550 เมื่อชั้นเรียนคอมพิวเตอรใหมๆ กําลังจะเริ่มขึ้น
ผูมาเยือนและอาสาสมัคร – มายมากกับน้ําใจ
ในเดือนนี้เราขอตอนรับ เบรต วอลเบอรก จากอาวซานฟรานซิสโก เมื่อเขาไมไดกําลังฟน
ไขจาอมาเลเรียที่ไดมาจากกัมพูชา หรือกําลังทําใหนายอําเภองงงวยกับทาเตนที่สุดสยอง
ในการรองคาราโอเกะ เบรตก็ตองยุงอยูกับการใชทักษะในการสงเสริมงานทั้งในทีมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนและทีมหัตถกรรม เบรตศึกษามาดาน International business ที่
UC Berkeley โดยเนนดานการเมืองและสิ่งแวดลอม เขามารวมงานกับเราเพียงระยะ
สั้นๆ เปนสวนหนึ่งของการผจญภัยรอบโลกของเขา ทักษะของเขาในดานนี้ไดชวยเราใน
หลายๆ โครงการ และการมาเยือนของเขาจะยังคงอยูในความทรงจําของเราตลอดไป
จานีน เครเมอร ชอบที่จะสอนภาษาเยอรมันในเวลาวาง ซึ่งมีคาอยางยิ่งเมื่อคุณอุทิศตนเปน
อาสาสมัครใหเอ็นเอทีอาร จานีนมาจาก Winterthur ประเทศสวิตเซอรแลนด ที่ซึ่งจานีนได
ใชเวลาในการเขียนนโยบายการประกันที่ออกแบบเพื่อประกันวาชาวนาจะไดเบี้ยประกันที่ดี
ในปศุสัตวของพวกเขา และดวยเหตุผลที่ไมสามารถหยั่งไดจานีนไดละทิ้งอาชีพนี้และออก
เดินทางไปยังเซนตมอริตซ (แหลงสกี) เพื่อเปนนักศึกษาดานการทองเที่ยว จานีนไดเดินทาง
ไปออสเตรเลียและภาคใตของตุรกีเพื่อศึกษาและสังเกตการณโดยตรงทางการทองเที่ยวใน
มุมมองของประชากร และไมสามารถหาซื้อตั๋วมายังเมืองไทยไดเร็วพอดังที่ใจเธอตองการมา
เรียนรูโครงการการทองเที่ยวโดยชุมชน ตอนนี้เธอกําลังทํางานอยางดีเยี่ยมกับเราในเรื่องการตลาดตางประเทศสําหรับการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน

หลังจากจบหลักสูตรการอบรมทางวิชาชีพของเอ็นเอทีอาร เชิดพงศ ศิริสัมพันธ (ตั้ม), อภิชาต หนูฉิม (เชน), ชนุ สมุทรวารี
(แค) และอภิชาติ วงสากล (อูด) ก็เขากันไดดีกับบทบาทใหมของพวกเขาในองคกรนี้ พวกเขาแตละคนไดมีสวนรวมอยาง
มากในองคกรและในการตั้งศูนยขอมูลคุระบุรี ซึ่งจะทําการเปดในเดือนธันวามคมนี้ โดยอูดและเชนจะเปนพนักงานประจํา
ที่นั่น อูดยังเกี่ยวของกับการวงาแผนและดําเนินการโครงการใหการศึกษาแกเยาวชน ซึ่งจะเริ่มขึ้นในป 2550 ตั้มและแคจะมี
บทบาทในดานการทองเที่ยวโดยชุมชน ดวยความรูที่พวกเขาไดรับมาระหวางการอบรม

