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20 มีนาคม 2550
โบดี้บอกกลาว
ผมอาศัยอยูหางจากตัวเมืองคุระบุรีประมาณสามกิโลเมตร บนเนินเขาเล็กๆ ในสวน
ผลไม จากบานของผมมองไปเห็นปาโกงกางและหลังสวนผลไมเปนปาทึบ ขณะที่ผม
เขียนเรื่องนี้ ชะนีไดสงเสียงเรียกมาจากปา นกเงือกพึ่งจะบินผานไป เหมือนดังเชนที่เคย
เปนทุกวัน
พื้นที่ในคุระบุรียังคงมีธรรมชาติที่ไมโดนทําลายอยูอยางแนนอน นอกเหนือไปจากการ
เปนแหลงที่สวยงามและหลากหลายแหงหนึ่งในประเทศไทย ระบบนิเวศนที่สมบูรณ
ที่นี่ยังเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่มีแนวทางอันหลากหลายแตเทาเทียมกัน
ปาทึบยังคงเปนสถานที่ที่เหมาะสมอยางยิ่งในการพบเห็นสัตวปา ซึ่งก็ยังเปนแหลงน้ํา

สะอาดในชวงฤดูแลง
แตมันก็คงเปลี่ยนไปตามเวลา ในชวงสองปที่ผานมา ผมไดสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่นาตกใจของการใชที่ดิน ปาโกงกางถูกเปลี่ยนเปนฟารมกุง ปาถูกตัดเพื่อปลูก
ยาง และแนวชายหาดสาธารณะถูกจับจองโดยนักพัฒนา ในทะเลการประมงที่เพิ่มขึ้น
เพื่อการคาเปนเหตุในการลดลงของสัตวน้ําอยางรวดเร็ว
โครงการบรรเทาทุกขสึนามิหลายโครงการไดกอใหเกิดปญหาทางสิ่งแวดลอม จาก
การศึกษาของไอยูซีเอ็น (สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ) ไดพบวาเครื่องมือในการทํา
ประมงในหมูบานที่ประสบภัยสึนามิไดเพิ่มขึ้นมากกวาสองเทาตัว และจํานวนของเรือ
ไดเพิ่มขึ้นอยางนอย 30 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับจํานวนกอนเหตุการณสึนามิ แทนการ
ชวยเหลือดานการประมง เอ็นเอทีอารไดสงเสริมดานการเกิดรายไดจากแหลงที่ยั่งยืน ดังเชนหัตถกรรมและการทองเที่ยว
โดยชุมชน
ขณะที่เรากําลังสิ้นสุดการเดินทางที่เริ่มจากภัยพิบัติไปสูการพัฒนา เราไดรับการขอรองให
ชวยโครงการมากมายที่เกี่ยวพันกับความยั่งยืน การทํางานเพื่ อ ความยั่งยืนทําใหชุมชน
เชื่อมั่นในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเขาพึ่งพาอยู โครงการของเรามีหลากหลาย
และรวมไปถึงการศึกษา การอบรมดานอาชีพ การอนุรักษ และแมกระทั่งภาษาอังกฤษ ใน
ฐานะที่ มี เ ป า หมายไปยั ง การท อ งเที่ ย วแบบนิ เ วศน ด ว ยการช ว ยเหลื อ จากเอ็ น เอที อ าร
โครงการสวนใหญในรายการดานลางไดถูกออกแบบและดําเนินการโดยผูที่อยูในชุมชน
ถาคุณสนใจใหการสนับสนุนโครงการใด หรือรูจักใครที่สนใจ กรุณาติดตอเราที่ relieffund@inet.co.th
โครงการที่กําลังดําเนินการ (ตองการการสนับสนุน):
ศูนยชุมชนและการทองเที่ยวบานทะเลนอก
การปลูกปาโกงกาง

เยาวชนกับการศึกษาสิ่งแวดลอม
การสอนภาษาอังกฤษในชุมชน

การจัดการขยะและความสะอาดในที่สาธารณะ
การอบรมดานวิชาชีพสําหรับการทองเที่ยวแบบยั่งยืน
การปองกันการบุกรุกที่สาธารณะ (ทางเดิน)

เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
การสอนคอมพิวเตอร

โปรแกรม
ตองการอาสาสมัคร - มารวมงานกับเรา
อันดามันดิสคัพเวอรี่กําลังมองหาคนมารวมในโครงการนักทองเที่ยวอาสาสมัครของเรา
โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคมกําลังตองการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ อีเมลมาที่เราสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
หัตถกรรม – เปนอิสระเต็มตัว
นาเศราเนื่องจากเดือนกุมภาพันธุที่ผานมาเปนเดือนสุดทายของ สุ กับเอ็นเอทีอาร สุกับ
กลุมหัตถกรรม (เรือมอแกน, กลุมสบูบานทะเลนอก, และกลุมกระดาษรีไซเคิลบานปาก
จก) ไดแยกเปนอิสระจากเอ็นเอทีอารแลว เรายังคงชวยเหลือในดานการขายตางประเทศ
และดูแลเว็บไซต ขณะนี้สุไดรับผิดชอบดานการขาย การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ
และดูแลคุณภาพ เราไมมีขอสงสัยวาสุและกลุมหัตถกรรมจะพรอมไปดวยผลจาการ
ทํางานหนักของพวกเขาและกลุมลูกคาที่มีอยู สําหรับขาวอื่น ผลิตภัณฑของกลุมมัดยอม
จากปากเตรียมไดกลับมาจําหนายอีกครั้ง
อยาลืมแวะเยี่ยมชม Tsunami Crafts website สําหรับผลิตภัณฑหัตถกรรมที่คุณตองการ
โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน – ความสําเร็จที่ทุงนางดํา
ขอแสดงความยินดีกับฉิมและนอย
อาสาสมัครพัฒนาชุมชนของเราที่บานทุงนางดํา
กิจกรรมของทั้งคูไดสําเร็จในเดือนนี้ ดวยการสนับสนุนทางการเงินจากเอ็นเอทีอารทั้ง
สองคนไดเสร็จสิ้นการดําเนินงานกิจกรรม และเราภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาเสร็จสิ้นลงชุมชน
ของพวกเขา
ฉิมไดวางแผนและดําเนินการสรางโปะ ซึ่งกอใหเกิดความปลอดภัยและสะดวกในการขึ้น
ลงทาเรือ กอนหนานี้การใชทาเรือในขณะที่น้ําลงจะตองเสี่ยงกับการปนขึ้นลงบันไดไมที่
คอนขางเลื่อน ฉิมไดรับคําชื่นชมอยางมากจาก
ผูคนที่อยูในชุมชนและผูมาเยือน
และใน
ขณะเดียวกันที่ผาอินทรี
นอยก็ไดเริ่มเปดใชเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติที่
ปรับปรุงใหมอยางเปนทางการ ทีมงานของนอยไดทําขั้นบันไดและราวจับใน
บริเวณที่คอนขางชันของเสนทาง รวมทั้งสรางสะพานขามที่ลุมบริเวณตีนเขา
ในการทําสิ่งนี้ทําใหนอยไดพบกับกลวยไมอีกหลายชนิด ซึ่งไดรวมไปถึงมีจุด
ชมวิวใหมๆ เพิ่มขึ้น
นอกเหนือไปจากหนาที่ในฐานะผูจัดการศูนยชุมชนและการทองเที่ยวบานทะเลนอก ฉะไดเริ่มปรับปรุงเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติและสรางเรือพาย ซึ่งในไมชานักทองเที่ยวก็จะสามารถเดินเที่ยวชมผานปาเขา และพายเรือลองปาโกงกางที่
สมบูรณไปดวยสัตวในธรรมชาติ และที่แหลมนาว กาโสม ไดเริ่มดําเนินการสรางที่อาบน้ําสาธารณะ นอกเหนือไปจากที่
ไดสรางถังขยะสําหรับแยกขยะจากวัสดุในพื้นที่ รวมทั้งไดรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทยสําหรับโครงการการจัดการขยะ

การอบรมในชุมชน – ใครจะไปสนใจกับนักทองเที่ยวที่ไมนารัก?
ในเดือนกุมภาพันธนี้ แมวและแค ไดยุงในการประชุมกับชุมชนและประเมิน
ความตองการของพวกเขาในการอบรมดานการทองเที่ยวโดยชุมชน การเรียนรู
อยางตอเนื่องเปนสิ่งสําคัญทั้งสําหรับชุมชนและนักทองเที่ยวเพื่อที่จะไดรับ
ประสบการณืที่ดีที่สุด ดังนั้นเราจึงไดเริ่มการประเมินและการอบรมอีกครั้ง
หนึ่ง คูมือการทองเที่ยวโดยชุมชนไดถูกเขียนขึ้นเพื่อชวยชุมชนในการสื่อสาร
กับแขกของพวกเขาอันเนื่องมาจากการขาดซึ่งภาษาในการสื่อสาร การอบรม
นั้นไมไดเนนในดานสติปญญา แตขึ้นอยูกับขอมูลที่มีอยูในชุมชนและเนนในดานการกระทํา มีความกระตือรือรนตอการ
การอบรมอยางมาก และนักทองเที่ยวที่มาเยือนหกกลุมในเดือนกุมภาพันธนี้ไดเปดโอกาสสําหรับชุมชนในการฝกฝน
ศูนยขอมูลคุระบุรี – รักคือสิ่งที่คุณตองการ
ในเทศกาลวันวาเลนไทน ศูนยขอมูลคุระบุรีไดเปนเจาภาพจัดงานใหเด็กๆ ใน
พื้นที่จํานวน 20 คนที่คุระบุรี ซึ่งไดรวมในการทําการดและการประกวดการด
ผูชนะไดรับรางวัลเล็กๆ นอยๆ จากผลงานที่สรางสรรคขึ้นมา เจาหนาที่ศูนย
ขอมูลฯ ทั้งเชนและตั้ม ไดรับความชวยเหลือดานวิทยากรจากสุ (จากกลุม
หัตถกรรมของเรา) ซึ่งมาชวยแนะนําเด็กๆ ในการทําและออกแบบการดของ
พวกเขา ในกิจกรรมครั้งนี้ไดมีทั้งเกมและคาราโอเกะอยูดวย
เชนและตั้มก็กําลังยุงอยูกับการจัดหาหนังสือและขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สําหรับใชที่ศูนยขอมูลคุระบุรี
เกี่ยวกับพังงาและพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งจะเปนสิ่งที่มีประโยชนตอผูมาเยือนที่ศูนยขอมูลคุระบุรี
การทองเที่ยวโดยชุมชน – มะมวงหิมพานตและบังกะโลลอยน้ํา
บังกะโลลอยน้ําที่บานกระชังไดเปดใหบริการแลว ดวยการสนับสนุนจากลอ
รีอัล ดวยการออกแบบหองพักที่สวยงาม ตั้งอยูบริเวณปากปาโกงกาง ใกลกับ
หาดปากเตรียม และวิวที่งดงามยามพระอาทิตยตกดิน
การทองเที่ยวแบบยั่งยืนเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง ดวยราคาที่ลดต่ําลงของเม็ดมะมวง
หิมพานต
ผูหญิงหลายคนในหมูบานซึ่งมีรายไดมาจากการแกะเปลือกเม็ด
มะมวงหิมพานตไมสามารถมีรายไดที่พอเพียง รายไดจากการทํางานครึ่งวันมี
เพียง 21 บาท ดังนั้นใครที่มาเยือนพื้นที่นี้สามารถติดตอเราเพื่อรับทราบขอมูลเกี่ยวพื้นที่ได
เรามีผูมาเยือนหลายคนทั้งเพื่อนเกาและใหมที่ไดสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชนในเดือนนี้
☺ แขกที่มาเยือนโฮมสเตย มีทั้งเดวิด (ผูสนับสนุนเอ็นเอทีอารมาเปนเวลานาน), เมรี่ซอลและนาวีนจากนิวยอรก และ
แซลลี่กับอัลเดราโด ผูซึ่งไดมอบแยมฝรั่งเศสแกเด็กนักเรียน เพื่อแสดงถึงชีวิตของพวกเขาที่ฝรั้งเศส
☺ ลีนาและฮันส ผูที่ไดยินเกี่ยวกับโครงการของเราขณะที่อยูในอินเดีย และไดตัดสินใจรวมการทองเที่ยวโดยชุมชนเขาใน
การทําสารคดีเกี่ยวกับสึนามิของพวกเขา
☺ ซาราจากสิงคโปรแอรไลนแมกกาซีน ซึ่งกําลังเขียนบทความเกี่ยวกับนักทองเที่ยวอาสาสมัคร และบาซจากภูเก็ตแมกกาซีนไดกลาวถึงอนดามันดิสคัพเวอรี่ในบทความเกี่ยวกับความสนุกสนานในการตอวีซา

ภาษาอังกฤษ – โบดี้ในฐานะสิ่งที่ “นาเกลียด”
เราไดเริ่มมองวาภาษาอังกฤษจะชวยชาวบานในกลุมทองเที่ยวโดยชุมชนไดอยางไรบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมบานพัก
โฮมสเตย เราไดไปเยือนบานพักหลายหลังในเดือนมีนาคม เพื่อดูทักษะดานภาษาอังกฤษและสิ่งที่ตองใชในการสอน เราได
พัฒนาการดคําเพื่อชวยชาวบานเรียนรูเกี่ยวกับจํานวนเลขและวันในสัปดาห
คูมือสําหรับนักทองเที่ยวเพื่อชวยในการ
สื่อสารภาษาไทย หรืออยางนอยที่สุดเมื่อยามจําเปน ซึ่งจะถูกทดลองใชในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อเนนในดานการเรียนรูทั้งสอง
ดานซึ่งชวยสนับสนุนครอบครัวโฮมสเตยใหเขาถึงความสําเร็จในการสื่อสาร
การสอนภาษาอังกฤษในหมูบานไดประสบความสําเร็จอยางงามในชวง
เดือนที่ผานมา และกําลังจะขยายออกไป การสอนที่โรงเรียนคุระบุรีพิทยา
คมไดหยุดพักลงเนื่องจากถึงชวงเวลาปดเทอม ในการสอนครั้งลาสุดเปน
การเรียนรูเกี่ยวคุณศัพท นักเรียนสามคนไดชี้มายังโบดี้เมื่อถูกถามใหหาสิ่ง
ที่ “นาเกลียด” .......... ขณะที่เจสันหัวเราะชอบใจ การสอนที่ทุงดาบก็มี
ความกาวหนาในระดับที่ยากขึ้น – นักเรียนชาวไทยใหมไดเรียนรูคํา
เกี่ยวกับสถานที่และเวลา การบอกทิศทาง ซึ่งในขณะนี้พวกเขาสามารถพูด
และเขาใจวลีสั้นๆ ได
ผูมาเยือนและอาสาสมัคร
หลังจากการทํางานหนักในดานการตลาดของโปรแกรมการทองเที่ยวโดยชุมชน เทรเวอร
โกสตานิช ไดเดินทางไปอยูที่หาดใหญ ทักษะในการวางแผนโครงการของเทรเวอรและการ
อุทิศตนเพื่องานไดทิ้งไวซึ่งความประทับใจที่ยิ่งใหญใหกับเอ็นเอทีอาร เทรเวอรไดมุงไปที่
การสรางความเปลี่ยนแปลงสําหรับเว็บไซตอันดามันดิสคัพเวอรี่ และพัฒนาการทองเที่ยว
โดยชุมชน ดวยวิญญาณของนักสํารวจ เทรเวอรไดเดินขึ้นเขาพระหมี พายคายัคที่เกาะ
สุรินทร และเที่ยวน้ําตกในพื้นที่ ความจริงใจของเขาแมวาจะถูกจํากัดดวยภาษาในการสื่อสาร
ก็ยังสามารถสรางควารมเปนที่รักแกชุมชน ขอใหโชคดีในการเดินทางครั้งตอไปนะ เทรเวอร
ดวยการมาเยือนเมื่อปลายเดือนมกราคม ดอวน ทีเล ไดมารวมงานกับเอ็นเอทีอารเปนเวลาหนึ่งเดือน
แตก็ยังสามารถรวมงานกับเราไดอยางราบรื่นในกลุมเล็กๆ ของเรา ดอวนมาที่นี่เนื่องจากเปนสวนหนึ่ง
ในโครงการวิจัยหนึ่งปจากผลกระทบในการชวยเหลือสึนามิ การทํางานของดอวนนั้นไดมีการสรางให
อันดามันดิสคัพเวอรี่อยูในสังคมออนไลน ทั้ง Facebook, MySpace และอีกหลายๆ ฟอรัมการ
ทองเที่ยว ซึ่งผลที่ไดมานั้นทําใหเว็บไซตของเราเปนที่พบเห็นมากขึ้น นอกเหนือจากงานแลวดอวนยัง
ไดชวยสอนโยคะในตอนเย็น การเรียนรูซึ่งไดกลายเปนการออกกําลังกายเปนประจําของพนักงานใน
เอ็นเอทีอาร
มาเยือนใหมในเอ็นเอทีอารเดือนกุมภาพันธคือ คิมเบลล (บาเลล) โรบินสัน จาก
ออสเตรเลีย บาเลลมีประสบการณในการอยูที่เมืองไทยมากอนและเขาใจในภาษาได
พอสมควร นอกเหนือจากการมีทักษะดานการสาน เขาไดเขามาชวยดานการตลาดของ
อันดามันดิสคัพเวอรี่ และในขณะนี้ก็กําลังรวบรวมขอมูลทั้งหมดดานการตลาดที่ผาน
มา มาไวในที่เดียวกันเพื่อใหสามารถจัดการและสะดวกในการสื่อสารมากขึ้น ยินดี
ตอนรับ บาเลล!

