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โบดี้รําพัน
อนาคตของเอ็นเอทีอารจะเปนอยางไรตอไป? เปนคําถามที่ดี – และเปนสิ่งหนึ่งที่อยูในใจของเราตั้งแตเริ่มกอตั้ง ดวยชื่อ
ของเรา เราคือองคกรที่กอตั้งขึ้นจากเหตุการณเฉพาะ ดวยจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือชุมชนจากเหตุการณสึนามิ ถาเราทํางาน
ของเราไปไดดวยดี ดังนั้นมันก็ควรที่จะมีจุดสิ้นสุดที่แนนอน งานของผูพัฒนาชุมชนโดยสรุปคือการพัฒนาตัวเองออกจาก
งาน ดังนั้นสิ่งนี้จึงเปนสิ่งหลักของเอ็นเอทีอาร การสนับสนุนโครงการเพื่อใหสามารถอยูไดดวยตนเองแทนการพึ่งพาจาก
ความชวยเหลือภายนอก และดังที่ไดกลาวมากอนนี้หนา การขึ้นกับความชวยเหลือที่มากับสึนามิไดกลายเปนปญหาหลัก
อยางไรก็ตาม ในชวงแรกเราพบวาการฟนตัวจากสึนามิไดสรางโอกาสในการชวยเหลือชุมชนใหมีบทบาทสําคัญในการ
สรางอนาคตที่ดี สิ่งนี้หมายถึงการชวยเหลือใหชุมชนพัฒนาผานการฟนฟูจากภัยพิบัติ การสรางความเขมแข็ง การให
การศึกษา/การอบรม และสิ่งสุดทายคือโอกาส งานสําหรับการพัฒนาชุมชนที่ดีตองใชเวลา – กรุงโรมไมสามารถสรางเสร็จ
ภายในวันเดียว และผูคนยอมรับแนวคิดใหมๆ ไดชา ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองการระบบที่สนับสนุนและสิ่งตางๆ เพื่อชวย
ใหเขานํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี
โดยการสรางลักษณะฉพาะสําหรับโครงการระยะยาวแตละโครงการ เอ็นเอทีอารกําลังทําใหเกิดโครงสรางที่บงถึงความ
ตองการระยะยาวที่เฉพาะเจาะจง ในหกเดือนขางหนานี้ ซึ่งเอ็นเอทีอารวางแผนที่จะปดตัวลง มันจะกอใหเกิดผลกระทบ
ระยะยาวที่หลากหลาย ในรอบปที่ผานมาเราไดทําสิ่งที่ดีที่สุดในการนําชื่อของเอ็นเอทีอารออกจากการทํางานกับชุมชน เรา
ไดเปดศูนยบริการทางการศึกษาและฝกอบรมคุระบุรีเพื่อใหบริการความตองการทางการศึกษาและการอบรมอาชีพ เรา
สรางกลุมหัตถกรรมสึนามิ ซึ่งในไมชามีอิสระทางการเงินจากเอ็นเอทีอาร ศูนยการเรียนรูชุมชนบานทะเลนอกในขณะนี้
กําลังดําเนินการสําหรับและโดยชุมชน อันดามันดิสคัพเวอรี่ไดเขามาดําเนินการเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชน และศูนย
ขอมูลคุระบุรีก็กําลังเริ่มดึงดูดความสนใจจากสวนราชการทองถิ่น
อยางไรก็ตาม สําหรับสิ่งที่กําลังเปนไป เราก็ยังคงเปนทีมงานที่เหนียวแนน ดังเชนเราไดพัฒนาการชมนํากลุมสบูซึ่งเปน
การทํางานรวมกันจากทีมภาษาอังกฤษ ทองเที่ยว และกลุมหัตถกรรม รวมกับอาสาสมัครพัฒนาชุมชนและผูจัดการศูนยการ
เรียนรูชุมชนบานทะเลนอก
ผูนําของแตละโครงการกําลังถูกโอนไปยังระดับชุมชน ดวยวิธีนี้การทํางานที่ไดสรางขึ้นโดยโครงการของเราจะยะงคง
ดําเนินการภายใตการนําจากชุมชน การพัฒนาผูนําเชนนี้ในแตละหมูบานจะเปนกุญแจสําคัญของผลงานของเราในไมชา
นอกเหนือจากนี้คนที่จะนําการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีภายในหมูบานก็คือสมาชิกในชุมชนนั้นนั่นเอง สิ่งนี้เปนความสําคัญ
อยางยิ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ซึ่งองคกรตางๆ ไดใหความชวยเหลือทางดานวัตถุโดยปราศจากการสรางความสามารถที่จําเปน
เพื่อผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว
เอ็นเอทีอารเริ่มตนดวยการทําโครงการฟนฟูสําหรับสมาชิกในชุมชน
จากนั้นเราไดเริ่มกาวไปสูการสรางความเขมแข็ง
การศึกษา และการอบรมใหกับสมาชิกในชุมชน ในขณะนี้เรากําลังเริ่มระยะสุดทาย ซึ่งเปนเปาหมายหลักของโครงการของ
เรา ก็คือการออกแบบและดําเนินการโดยสมาชิกในชุมชน มันเปนงานที่มากมาย และถนนยอมไมโรยไปดวยกลีบกุหลาบ
แตผมก็ภูมิใจที่จะกลาววาเอ็นเอทีอารไดอยูมาดวยคําสัญญาเหลานี้

ความกาวหนาของโครงการตางๆ
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน - ถึงเวลาแหงการทํางาน
หลังจากเสร็จสิน้ การอบรมในเดือนกันยายน อาสาสมัครพัฒนาชุมชนเกือบทั้งหมด
ไดทํางานในแวดวงการทองเที่ยวหรือการพัฒนาชุมชน บางคนไดเริ่มทํางานกับ
บริษัททัวรในพื้นที่ และบางคนไดรวมงานกับเอ็นเอทีอาร บางสวนไดกลับไป
หมูบานของพวกเขา
และใชประสบการณจากการอบรมในการสํารวจความ
ตองการของหมูบาน ไดมีการเสนอโครงงานทั้งหมดเกาโครงการตอเอ็นเอทีอาร และจํานวนหาโครงการไดผานการอนุมัติ
เพื่อดําเนินการ เดือนธันวาคมเปนของการวางแผนงาน ซึ่งทีมงานของเราไดชวยอาสาสมัครพัฒนาชุมชนในเรื่องการ
วางแผน งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ และรายละเอียดตางๆ ในวินาทีสุดทาย
การไปเยือนทุงนางดําในชวงเวลาน้ําลงเปนอะไรที่คอนขางอันตราย – การขึ้น
บันไดไมที่ไมมั่นคงที่ทาเรือ สามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บไดทั้งผูมาเยือนและ
ชาวชุมชน ภายใตการนําของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนของเราไดมีการกอสราง
โปะเพื่อชวยใหการขึ้นลงทาเรืองายขึ้น
ซึ่งการกอสรางดังกลาวไดเริ่ม
ดําเนินการแลว โครงการทัวรจักรยานบานทุงนางดําไดประสบผลที่ดีกับผูมา
เยือน นักทองเที่ยวมีความสุขกับการขี่จักรยานผานสวนยางพาราและฟารม
แพะ โครงการอื่นๆ ซึ่งมีทั้งการสรางที่อาบน้ําสาธารณะที่บานแหลมนาว การ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนที่บานทะเลนอก และการจัดการขยะที่ทาแปะโยย นอกเหนือจากโครงการเหลานี้เอ็นเอทีอาร
ไดจัดทําคูมือสําหรับนักพัฒนาชุมชน ซึ่งไดรวบรวมเรื่องการพัฒนาชุมชน ปจจัยสําคัญตางๆ ความสําคัญของขอมูล และ
การเขียนโครงการ ในอนาคตถาใครในชุมชนมีความคิดที่จะพัฒนาชุมชนของเขาตอไป เขาสามารถเขียนโครงการถึง
หนวยงาน แลวนําไปพัฒนา ดําเนินการ และติดตามงานของโครงการนั้นๆ ในชุมชนของเขา และเขาก็จะสามารถการเปน
นักพัฒนาสําหรับชุมชนของเขาตอไป
ซึ่งเหมือนกับอาสาสมัครพัฒนาชุมชนไดเรียนรูโดยการทํางานโครงการของเขา
มากกวาที่จะขึ้นกับบุคคลภายนอกที่เขามาและถามพวกเขาวาตองการอะไรและจะทํามันอยางไร
ศูนยขอมูลคุระบุรี - เปดอยางเปนทางการ
เอ็นเอทีอารไดทําการเปดศูนยขอมูลคุระบุรีอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 20
ธันวาคมที่ผานมา พรอมดวยการแสดงรองเง็ง เครื่องดื่มและของวาง ซึ่งทุก
คนที่รวมตางก็สนุกสนาน แมกระทั่งตัวแทนจากทางหนวยงานราชการก็รวม
ในการรํารองเง็ง ศูนยฯ นี้ตั้งอยู ณ ใจกลางคุระบุรี ใกลกับจุดรับ-สง บขส.
และตรงขามกับรานอาหารกลางแจงซึ่งเปนที่รูจักกันในคุระบุรี พิธีเปดงาน
เปนที่สนมจของผูผานไปมา ซึ่งไดมารวมชมและ ยังรวมรําในการแสดงครั้ง
นี้ดวย ศูนยฯ แหงนี้เปนที่ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถมาแวะชม และหาขอมูล
เกี่ยวกับสนที่นาสนใจตางๆ ในพื้นที่คุระบุรีและใกลเคียง ละยังเปนแหลงที่ใหขอมูลทั่วไป ไมเพียงแตสงเสริมโครงการ
ตางๆ ของเอ็นเอทีอาร แตยังพรอมสงเสริมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน และมีแผนพับของผูนําเที่ยวทองถิ่น ซึ่งนักทองเที่ยว
สามารถเลือกไดวาเขาตองการทําอะไรขณะที่อยูในพื้นที่นี้

คอมพิวเตอร – อีกรุนที่จบไป
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม เราขอแสดงความยินดีตอชั้นเรียนคอมพิวเตอรทั่วไปที่
ผานการอบรมมาเปนเวลาสามเดือน ในการทดสอบครั้งสุดทาย ผูเรียนไดถูก
ขอใหออกแบบเว็บไซตของตนเอง ทักษะของพวกเขาไดเพิ่มขึ้นเปนเทา
ทวีคูณ จากที่ไมเคยรับรูวาเมาสคืออะไร มาถึงการใชโปรแกรม Dreamweaver ผูที่ผานการอบรมมีทั้งตํารวจ แมบาน เจาของฟารม และเจาของ
รานอาหาร
ชั้นเรียนคอมพิวเตอรสําหรับมัธยมปลายยังคงมีการเรียนอยางตอเนื่อง และนักเรียนของเราตางก็ไดเรียนรูวาอินเตอรเน็ตนั้น
มีประโยชนมากมาย มากกวาวิดีโอเกมและการเที่ยวเลน
การทองเที่ยวโดยชุมชน
เดือนธันวาคมเปนเดือนที่ยุงมาก!
เอ็นเอทีอารไดเริ่มพัฒนาคูมือการทองเที่ยวโดยชุมชนสําหรับไกดทองถิ่น
ซึ่ง
ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญที่ไดถูกสอนใหแกอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
เกี่ยวกับความปลอดภัย การตอนรับ การนําเที่ยว และสิ่งตางๆ ที่ชวย
ในการนําเที่ยวที่ดีสําหรับผูมาเยือน ดวยคูมือเลมนี้ทุกคนในหมูบาน
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวโดยชุมชนจะสามารถเรียนรูหลัก
สําคัญที่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนเรียนรูในการอบรมหกเดือนของพวก
เขา
ในชวงตนเดือนเอ็นเอทีอารไดรับการเชิญจากทางหนวยงานราชการ
ใหรวมจัดแสดงการทองเที่ยวโดยชุมชนซึ่งไดจัดขึ้นในพื้นที่นี้ เปนโอกาสของอันดามันดิสคัพเวอรี่ที่จะไดแสดงบทบาท
ของเราในชุมชน และเรายังไดมีโอกาสจัดแสดงในงานเทศกาลแตงโมในเดือนธันวาคมเชนกัน
เรายังไดแปลแผนพับของอันดามันดิสคัพเวอรี่เปนภาษาเยอรมันสําหรับรีสอรทที่เขาหลัก
และเปนภาษาไทยสําหรับ
นักทองเที่ยวภายในประเทศซึ่งมาเยือนที่นี่เพื่อผานไปยังเกาะสุรินทร ทายที่สุดเรายังไดรับการเยือนจากทีวีหลายชองที่มา
ถายทําการทองเที่ยวโดยชุมชน และเจาหนาที่จากเอ็นเอทีอารหลายคนไดมีโอกาสเสนอหนาทางทีวี
ในดานการตลาด เราไดรวมในการโฆษณาของ Google AdWords เพื่อที่จะใหเว็บไซตของเราสามารถเขาถึงคนที่
หลากหลายมากขึ้น เราสามารถบอกไดวาผูเยี่ยมชมเว็บไซตนั้นมาจากที่ใดบาง และที่สําคัญที่สุดนักทองเที่ยวสามกลุมไดมา
เยือนหมูบานในเดือนธันวาคมที่ผานมา หนึ่งในนั้นเปนนักทองเที่ยวอาสาสมัครหลังจากที่เราไดจัดใหมีขึ้นในอันดามันดิส
คัพเวอรี่
ภาษาอังกฤษ – สิ่งที่เกิดขึ้น
การสอนภาษาอังกฤษกําลังมุงเนนไปที่สองหลักใหญในขณะนี้ สิ่งแรก
คือการสอนภาษาอังกฤษแกชุมชนที่บานทุงดาบ ซึ่งกําลังกาวหนาไป
ดวยดีกับจํานวนผูเรียนที่แนนอน โดยการสอบถามผูเรียนทําใหเรามุงเนน
ไปที่บทสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะชวยในการสื่อสารกับผูมาเยือน
บทเรียนในเดือนธันวาคม คอนขางประสบความสําเร็จเต็มไปดวยความ
สนุกสนานดวยการรองเพลง Jingle Bells กับนักเรียนทั้ง 10 คน สิ่งที่สอง
คือความกาวหนาของการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ภาษาอังกฤษ

ในขณะนี้ไดเกี่ยวพันในการทํางานมากขึ้นเรื่องการสงเสริมการสื่อสารระหวางนักทองเที่ยวและชาวบาน ซึ่งไดเนนไปที่การ
พัฒนาคูมือการสื่อสารแบบงายๆ และเพิ่มเติมจากชุดคูมือโฮมสเตยที่มีอยูแลว
หัตถกรรม – ฤดูกาลแหงความสุขสันต
เราตองขอขอบคุณทุกทานที่ชวยสนับสนุนหัตถกรรมสึนามิในเทศกาลนี้ แมบาน
ทั้งในกลุมสบูและการดกําลังใชเวลาในการพักผอน หลังจากผานการทํางานหนัก
ทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อใหทันกับออเดอรที่เขามาอยางมากมาย
การประสบ
ความสําเร็จจากเทศกาลดังกลาวเนื่องมาจากการรณรงคทางเว็บไซตที่เปนไปอยาง
ราบรื่น ดวยความชวยเหลือจากเพื่อนของเรา, ไดอานา, ที่สหรัฐอเมริกา การ
ออกแบบอยางสวยงามและวิธีการจายเงินที่สะดวกกอใหเกิดผลที่ดีตอชุมชน
ผลิตภัณฑของเราไดมีการพัฒนาบางอยางใหมและเปนเพื่อนกับธรรมชาติมากขึ้นในดานหีบหอ และหวังวาจะมีการเติบโต
มากขึ้นในดานการขายในเดือนตอๆ ไป การตลาดยังดําเนินไปอยางตอเนื่อง พรอมกับแผนการไปเยือนภูเก็ตและเกาะสมุย
เพื่อตามงานกับโรงแรมตางๆ ซึ่งเราไดติดตอไปแลวกอนหนานี้
อาสาสมัครและผูมาเยือน
อีริค “พะแนงไก” โรเจอร
นัยนตาของพวกเราเต็มไปดวยน้ําตาเมื่อตองบอกลา อีริค โรเจอร ในเดือนนี้ อีริคไดทํางาน
กับเอ็นเอทีอารในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษและเว็บมาสเตอรมาเปนเวลา 10 เดือน อีริคคือ
ผูที่ทําใหเรามีสองเว็บไซตที่สวยงาม เอ็นเอทีอารและอันดามันดิสคัพเวอรี่ และมันชางเปน
โชคดีของเราที่อีริคยินดีชวยในการอัพเดทขอมูลจากที่ที่เขาอยู, แคลิฟอรเนีย, ในชวงที่เขา
วาง เชนกันที่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนไดรูสึกขอบคุณอีริคสําหรับภาษาอังกฤษของพวกเขา
ที่ไดพัฒนาขึ้น เนื่องมาจากการสอนของอีริคในชวงการอบรมหกเดือน เราทุกคนรูสึกอาลัย
อีริคที่รักยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมที่นารักยิ่งเมื่อเขาเรียนรูการทําอาหารโปรดของเขา
พะแนงไกและไกผัดเม็ดมะมวงที่รานเจาประจํา รวมทั้งการลอเลนกับสําเนียงพูดจาของแต
ละคน เราหวังวาคุณจะกลับมาในไมชานะ อีริค!
เบรต วอลเบอรก
ถึงแมวาจะอยูที่นี่เพียงแคหาอาทิตย เบรตก็กอใหเกิดผลกระทบอยางมากตอเอ็นเอทีอาร
ทั้งในดานงานและสังคม เมื่อไมไดรูสึกปวยจากมาเลเรีย ซึ่งเขาไดรับเชื้อมาจากกัมพูชา
เบรตไดทํางานดานการตลาดสําหรับโครงการการทองเที่ยวโดยชุมชนของเรา เริ่มการ
โฆษณากับ Google AdWords และติดตอกับเพื่อนๆ ที่เขารูจักรอบโลกเพื่อขยายตลาด
สําหรับอันดามันดิสคัพเวอรี่ และเชนกันเบรตมีฝมือในการทําอาหารอิตาเลียน ซึ่งเปนที่
โปรดปรานของฝรั่งทุกคน เขาเปนคนที่สดใสพรอมดวยความคิดใหมๆ และเรารูสึก
ขอบคุณเปนอยางยิ่งในความชวยเหลือและการทํางานหนักของเขา เบรตขอบคุณมาก
สําหรับบุคลิกที่ราเริง เปนสวนหนึ่งในทีมงานของเรา และเปนเพื่อนที่ดี ขอใหโชคดีกับ
การเดินทางรอบโลกนะจะ!

