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เล็กๆ นอยๆ จากโบดี้
ดูเหมือนวา ความขัดแยงจะเปนสวนหนึ่งของสิ่งที่เราทําอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมันมา
กับผูมีอิทธิพลอยูเบื้องหลัง
ขณะนี้เอ็นเอทีอารไดรวมกับชาวบานทุงนางดําในการ
สรางทางเดินตามแนวชายหาดยาวเจ็ดกิโลเมตร
ซึ่งเปนแนวชายหาดของหมูบาน
เจาของที่ดินซึ่งอยูติดกับแนวชายหาดสวนใหญเปนบุคคลภายนอกหมูบานซึ่งมีแผนใน
การสรางรีสอรทและบังกะโล อยางไรก็ตามสําหรับกฎหมายนั้นบริเวณที่ซึ่งอยูเหนือน้ํา
ขึ้นสูงสุดเปนพื้นที่สาธารณะ สิ่งนี้ไมไดหยุดนักพัฒนาในพื้นที่อื่นจากการสรางกําแพง
สูงของรีสอรทไปยังแนวน้ําขึ้นสูงสุด ซึ่งเปนการหามเขาจากภายนอกอยางไดผล ดวย
การคาดถึงสิ่งเหลานี้ชาวบานทุงนางดํา ซึ่งมี ฉิมกับนอย อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ไดเสนอการทําทางเดินไปตามแนวชายหาด
ทางเดินนี้จะเปนตัวกําหนดเขตระหวางพื้นที่สวนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ และเราหวังวาการทําโครงการนี้จะสําเร็จลงไดดวยดี
ดวยความรวมมือที่ดีจากทุกฝาย

รายงานโครงการตางๆ
การปลูกปาชายเลนที่ทุงดาบ – เริ่มแลว!
ชาวบานทุงดาบไดพบวามีคนมาวางลอบปูในพื้นที่ปาอนุรักษและทําลายปายไปสามอัน อาสาสมัครจากหมูบานของเรา ปน ไดรวม
ในการจัดใหมีการเดินสํารวจปาอนุรักษ ลอบไดถูกนําออกและมีการพูดคุยกับอบต.ในพื้นที่ และผูที่เขามาวางลอบ หลังจากการ
เจรจา ลอบไดถูกคืนใหเจาของ ดวยขอตกลงที่จะไมมาวางที่ปาอนุรักษอีกตอไป ชาวบานรูสึกวาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นใหผลที่ดี เนื่องจาก
ทําใหปาอนุรักษเปนที่รูจัก และคนไดรับทราบวาหามมาจับสัตวน้ําที่นี่ ปนไดทําปายเพิ่มอีกกวา 22 อัน และจะนําไปติดบริเวณแนว
เขตปาอนุรักษ
ศูนยการทองเที่ยวและชุมชนบานทะเลนอก – การกระทําคือหัวใจ
ในขณะนี้ ฉะ กําลังยุงอยูกับการจัดการที่ศูนยการทองเที่ยวและชุมชนบานทะเลนอก ทั้งการจัดการ
ออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิค การอบรมการทองเที่ยวโดยชุมชน การจัดบอรดสําหรับกลุม
สบู บาติก และการทองเที่ยว รวมไปถึงการประชุมตางๆ ทั้งยังมีนักทองเที่ยวที่มาเยือนหมูบานอีก
ฉะไดดูแลการดําเนินการตอเรือพายสําหรับนักทองเที่ยวเพื่อใชพายชมปาโกงกาง การทําปายบอก
ขอมูลและการทําราวเชือกสําหรับเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
รวมทั้งรับผิดชอบนักทองเที่ยว
ขณะที่พวกเขาอยูในหมูบาน เราทุกคนรูสึกภูมิใจในตัวฉะที่ทํางานหนักในเดือนที่ผานมา กิจกรรม
ที่กําลังจะดําเนินที่ศูนยฯ คือ การสอนภาษาอังกฤษ คายสําหรับเด็ก และโครงการการจัดการขยะ
สิ่งแวดลอมศึกษา – มองเห็นภาพที่ใหญขึ้น
โครงการใหมลาสุดของเอ็นเอทีอารคือ สิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เปาหมาย
ของโครงการนี้ก็เพื่อใหนักเรียนเกิดความประทับใจและชื่นชม
ในสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ
เรียนรูจากชุมชนของพวกเขา และหลังจากนั้นวางแผนการทํางานเปนทีม บอยครั้งมากที่

เยาวชนไดรับการสอนเกี่ยวกับปญหาซึ่งเกิดขึ้นกับชุมชนของพวกเขา แตไมไดรับอํานาจการทําใหเกิดขึ้น เอ็นเอทีอารจะคัดเลือก
นักเรียนจํานวน 40 คน จากโรงเรียนในคุระบุรีและสุขสําราญ และนําพวกเขาไปเรียนรูเกี่ยงกับสิ่งแวดลอมศึกษาที่หลากหลาย
หลังจากนั้นพวกเขาจะกลับมาประเมินศักยภาพในชุมชนของตน และเขียนโครงการที่เกี่ยงของกับปญหาที่มี ดวยการเรียนรูดาน
สิ่งแวดลอมและการอนุรักษ โครงการนี้จะเปดโอกาสใหเยาวชนทําสิ่งที่ดีตอชุมชนของพวกเขา และเขาใจวาสิ่งตางๆ สามารถ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกวาได
ขณะนี้เรากําลังหาการสนับสนุนสําหรับโครงการดังกลาว กรุณาบอกใหเราทราบถาคุณมีความคิดใดๆ ระยะเริ่มตนของสิ่งแวดลอม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จะเริ่มจากเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน และเราหวังที่จะดําเนินการโครงการนี้ตอไป ขณะที่
การสนับสนุนยังมาไมถึง ปจจุบันเราไดเสร็จสิ้นการวางแผนปฏิบัติงาน และพบปะกับอาจารยในพื้นที่ เพื่อทําความเขาใจใจ
โครงการ
คอมพิวเตอร – แลวมันก็มาถึง
การสอนคอมพิวเตอรครั้งสุดทายของเอ็นเอทีอารไดเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ซึ่งเปนชั้นเรียนสําหรับผูที่สนใจทั่วไปที่ตองการเรียนรู
หรือพัฒนาทักษะในดานคอมพิวเตอร การบอกตอๆ กันเปนการโฆษณาที่ดีสําหรับชั้นเรียนนี้ ผูเรียนรุนกอนๆ ไดบอกแกเพื่อนของ
พวกเขา ซึ่งก็ไดมีการบอกตอๆ กันไป ดวยสิ่งนี้ทําใหเรามีผูเรียนประมาณ 15 คนทุกวันจันทรถีงพุธ ระหวางเวลา 10.00 - 15.00 น.
สิ่งนี้บงบอกถึงความเปนครูที่ดีของเดียร เนื่องจากผูเรียนรุนกอนๆ ไดแนะนําเกี่ยวกับการสอนของเขาตอบุคคลอื่นและมีผูเรียน
ตอๆ มา
สิ่งหนึ่งที่ทาทายในการสอนนี้คือ ความแตกตางกันในทักษะของผูเรียน บางคนไมเคยจับคอมพิวเตอรมากอน ในขณะที่บางคนเคย
ใชอินเตอรเน็ตและอีเมลมากอน สิ่งที่ทาทายเดียรคือการสอนพวกเขารวมกันโดยไมทําใหเกิดความยุงยากแกผูเริ่มตน หรือนาเบื่อ
สําหรับผูที่เคยเรียนรูมาแลว ผูเรียนชั้นนี้จะสําเร็จการศึกษาในเดือนพฤษภาคมนี้ โชคดีนะ!
การอบรมในชุมชน – คูมือบานพักโฮมสแตย
ชวงเดือนที่ผานมาเราคอนขางยุงมากเนื่องจากมีผูมาเยือนบานทะเลนอกไมขาดสาย พรอมไปกับผู
มาเยือนเราไดมีโปรแกรมอบรมซึง่ ออกแบบโดยเอ็นเอทีอาร เพื่อชวยชาวชุมชนในการพัฒนาการ
สื่อสาร แมวาจะขาดภาษาในการสื่อสาร หลังจากการอบรมหลายรูปแบบ เอ็นเอทีอารไดพบ
วิธีการที่สามารถใชกับผูที่มีประสบการณที่แตกตางกัน และสามารถเขากันไดกับลักษณะและ
รูปแบบของแตละบุคคล ดังนั้นถาใครสนใจที่จะดูคูมือในการอบรมของเรา กรุณาบอกเราได
ดวยผลการตอบรับทั้งจากชาวบานและผูมาเยือน คูมือเลมนี้ใหผลที่นาพอใจ กิจกรรมใหมในยาม
เย็นซึ่งพัฒนาดยกลุมโฮมสเตย รวมถึงขนมตม และเรียนรูการนุงโสรงและการคลุมศีรษะ ขอ
แสดงความยินดีกับแมวและแคสําหรับงานที่ยอดเยี่ยมในการนําการอบรม
การทองเที่ยวโดยชุมชน – อันดามันดิสคัพเวอรี่
ตองขอขอบคุณอยางยิ่งตอผูมาเยือนของเราในชวง 2–3 เดือนที่ผานมา ชาวบานรูสึกยินดีที่ผลจากความพยายามของพวกเขาเกิดผล
คุมคา และพวกเขาเกิดความมั่นใจขึ้น คูมือการใชภาษาอังกฤษอยางงายสําหรับการทองเที่ยวโดยชุมชนที่สุดวิเศษ ซึ่งสามารถใชได
ทั้งคนไทยและตางชาติในการสื่อสารผานความแตกตางทางภาษา ทําใหการเดินทางประสบความสําเร็จมากขึ้น สําหรับพวกเราที่
เอ็นเอทีอารการเห็นรอยยิ้มทั้งจากชาวบานและผูมาเยือน ก็เปนเหมือนสิ่งตอบแทนการทํางานหนักของเรา

โครงการการทองเที่ยวแบบยั่งยืนของเอ็นเอทีอารจะสามารถประสบความสําเร็จไดถาชาวบานมีจํานวนนักเที่ยวที่หลั่งไหลเขามา
อยางตอเนื่อง ดังนั้นเราจึงไดพยายามอยางมากในการทําการตลาดเพื่อใหมีผูมาเยือน ชักชวนเพื่อนของทาน และมาเยือนเรา
พักผอนบนชายหาด เรียนรูการทําอาหารกับครอบครัวโฮมสเตย เดินปา ทําหัตถกรรม และพบกับชวงเวลาแหงความสุข

–

อันดามันดิสคัพเวอรี่ไดถูกกลาวถึงเมื่อไมนานมานี้ ในบทความตามนิตยสารตางๆ ถาหากคุณมีเวลา คุณสามารถแวะเขาไปอานได
ที่หนาขาว (www.andamandiscoveries.com/press.html) ในขณะนี้เราไดมี
โปรแกรมระยะสั้นสําหรับอาสาสมัครใหแกนักทองเที่ยวที่ตองการพักผอน แตก็ยัง
ตองการให “บางอยางคืน” แกชุมชนที่พวกเขามาเยือน ทุกคนสามารถอาสาและทํา
บางอยางที่มีคุณคา แมวาจะใชเวลาเพียงนอยนิด
ทายที่สุด เราขอขอบคุณ จอรจี้ โฮเลล สําหรับการบริจาคใหเอ็นเอทีอาร หลังจากเกิด
ความประทับใจในการมาเบือนของพวกเขาที่ชุมชน
จอรจี้และครอบครัวของเธอ
ไดมาเยือนทุงนางดําและบานทะเลนอกในเดือนธันวาคมที่ผานมา เมื่อกลับบานเธอ
ไดจัดหาทุนรวมกับโรงเรียนประถมของเธอเพื่อชวยชาวบานที่พวกเขามาเยือน ขอบคุณมากจอรจี้
ศูนยขอมูลคุระบุรี (KIC)
กิจกรรมของเดือนมีนาคมที่ศูนยขอมูลคุระบุรีนั้น เปนการทําตุกตาปูน
พลาสเตอร
และทาสีตุกตารวมกับเด็กๆ เด็กเกือบ 20 คนอายุระหวาง 6 – 12 ปจากพื้นที่คุระบุรีได
มารวมในกิจกรรมนี้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ในชวงแรกเด็กๆ ไดทาสีตุกตาที่ทางเจาหนาที่
ของศูนยฯ ไดเตรียมไว เมื่อทาสีเสร็จพวกเขาตองการที่จะลองทําตุกตาเองบาง ซึ่งก็เปน
วันที่เต็มไปดวยความสุขและเสียงหัวเราะ
เจาหนาที่ของศูนยฯ
ไดจัดทําแผนที่เขตเทศบาลเมืองคุระบุรีเพื่อแจกจายใหแก
นักทองเที่ยว และที่ศูนยฯ เพื่อใหสามารถแจกจายแกนักทองเที่ยวไดมากขึ้น ทางเจาหนาที่ไดนําไปฝากแกทางบริษัททัวรตางๆ เอ็น
เอทีอารหวังวาดวยวิธีการนี้จะสามารถกระตุนใหนักทองเที่ยวมาเยือนบริเวณอื่นที่นาสนใจในคุระบุรีมากอน ไมวาจะเปนกอนหรือ
หลังการไปเยือนหมูเกาะสุรินทร
ศูนยขอมุลคุระบุรีไดตอนรับผูมาเยือนไมขาดในเดือนนี้ เนื่องจากเราไดขอหนังสือและแผนพับจากทางการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยมาไว สิ่งเหลานี้ไดทําใหศูนยฯ เปนที่นาสนใจและดึงดูดนักทองเที่ยวมากขึ้น นักทองเที่ยวบางคนไดไปเยือนหมูบานที่มี
โฮมสเตย
ผูมาเยือนและอาสาสมัคร
ขอตอนรับ มายอง ฮาบูด จากฝรั่งเศส เธอมารวมกับเอ็นเอทีอารเพื่อฝกงานเปนเวลา 4 เดือน
และไดชวยเราทํางานดานการตลาดกับอันดามันดิสคัพเวอรี่
มายองกําลังเรียนดาน
International Tourism Management ที่ Avignon University ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเนน
ดาน Local Sustainable Development ซึ่งไดนําความรูและทักษะของเธอมาชวยในดาน
การตลาดและการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน
Global Vision International ไดมาเยือนและพูดคุยถึงความเปนไปไดในการรวมกันทํางาน

ใหกับชุมชนและสอนภาษาอังกฤษ และเราก็กําลังอยูระหวางการเจรจากับ
ในชุมชน

Plymouth University

เกี่ยวกับโครงการการอนุรักษ

