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เล็กๆ นอยๆ จากโบดี้
เมื่อเร็วๆ นี้ เอ็นเอทีอารไดสนับสนุนโครงการที่นําโดยปนและชาวบานทุงดาบ หลังจากการเยือน
เกาะเหลาเมื่อปที่แลว ชาวบานทุงดาบไดตัดสินใจวาพวกเขาสามารถใหความชวยเหลือไดโดยการ
สอนชาวบานที่นั่นตกหมึก
เกาะเหลาไมไดเปนพื้นที่ที่หางไกล ใชเวลาประมาณ 30 นาทีโดยการนั่งเรือจากสะพานปลา
ระนอง ถึงกระนั้นชุมชนชาวมอแกนก็ยังเผชิญหนากับสิ่งทาทายมากมาย การรักษาพยาบาล
เกือบจะไมไดรับการดูแล วันที่พวกเราไปถึง มีคนเสียชีวิตสองคนจากอาการทองเสีย – คนชราและเด็กแรกเกิด บอยครั้งมากที่
ผูชายถูกจางไปออกทะเลกับเรือประมงที่ผิดกฎหมาย และไดมีคนโดนยิงเสียชีวิตไปแลว 14 คน ทิ้ง
แมมายและลูกๆ ไวโดยที่ไมมีคนเลี้ยงดู
ในขณะเดียวกัน เกาะเหลาก็เปนหนึ่งในบรรดาพื้นที่ที่เหลืออยูเพียงไมกี่แหงในเมืองไทย ที่วัฒนธรรม
มอแกนยังคงมีการปฏิบัติตามแนวทางดั้งเดิม พิธีกรรมแบบเดิมๆ ยังไดรับการประกอบอยูอยาง
สม่ําเสมอ ความรูเกี่ยวกับทองทะเลโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณชายฝง ยังคงไดรับการถายทอดสูเด็กๆ
วิถีชีวิตที่ทุงดาบ แมจะเปนชุมชนมอแกนเชนเดียวกัน ก็ไมไดมีการปฏิบัติเชนที่เกาะเหลา ชาวประมงที่ทุงดาบใชอุปกรณและ
เทคนิคที่ทันสมัย คุณภาพชีวิตที่ทุงดาบก็เห็นไดวาสูงกวา ไดรับการรักษาพยาบาลและโภชนาการอยางพอเพียง หลังคาบานไมรั่ว
และการอยูรวมกันอยางปกติสุขกับเพื่อนบานคนไทย
ดวยการทํางานกับเอ็นเอทีอาร ปนและเพื่อนๆ ของเธอไดสอนเทคนิคการตกปลาหมึกอยางงายๆ แกเด็กๆ ที่เกาะเหลา นอกจากนี้
ปนยังคงตองการใหมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันระหวางชุมชนมอแกนอยางตอเนื่อง จากความเกี่ยวเนื่องกันทางวัฒนธรรมใน
อดีต แตลดนอยลงตั้งแตมอแกนมีการตั้งบานเรือนเปนชุมชน
โครงการนี้มีคุณคาเนื่องมาจากเหตุผลสองประการคือ ไดสอนใหเด็กๆ ที่เกาะเหลามีทักษะในการหา
ปลา และชาวบานทุงดาบไดแบงปนประสบการณดานการพัฒนาชุมชนกับพวกเขา ในขณะนี้ปนได
เขียนเสนอโครงการเพื่อสอนและใหอวนปูแกชาวเกาะเหลา
ขณะที่มีหลายสิ่งควรจะทําสําหรับชาวเกาะเหลา อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่แทจริงใดๆ ใน
คุณภาพชีวิตของพวกเขาควรจะเกิดจากในชุมชนเอง การชวยเหลือจากภายนอกไมวามีจํานวนเทาใดก็
ไมสามารถทดแทนการตัดสินใจของชุมชนเอง ดวยมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนกับชาวทุงดาบ ชาว
เกาะเหลาจะไดเห็นตัวอยางของชุมชนมอแกนที่สามารถกําหนดอนาคตของพวกเขา ดังนั้นเราไดแตหวังวาจะมีสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นกับ
ชาวเกาะเหลา....

รายงานโครงการตางๆ
การปลูกปาชายเลนที่ทุงดาบ – แสง กลอง พรอม แอคชั่น!
บริเวณเหนือหมูบานทุงดาบ ปาโกงกางที่สมบูรณไดถูกทําลายไปดวยแรงของสึนามิ ดวยสิ่งนี้
จึงทําใหบานและชีวิตมากมายอยูรอด ในทางกลับกัน บานหลายหลังไดโดนทําลายในบริเวณ

ทิศใตของหมูบาน ซึ่งปาโกงกางไดโดยทําลายไปกอนหนานี้ หลังจากไดปฏิเสธความชวยเหลือจากทางภาครัฐในการปลูกปา
บริเวณทางเหนือหมูบาน ชมรมอนุรักษในชุมชนไดตัดสินใจปฏิบัติการ เอ็นเอทีอารไดสนับสยุยการปลูกปาในฐานะที่ปนสวน
หนึ่งในโครงการการปลูกปาโกงกางที่กําลังดําเนินการอยู
ในเดือนเมษายน ทามกลางการทํางานที่นาอดทนเปนเวลาสามวันของการปลูกปาโกงกาง ผลที่ไดก็
คือจํานวนฝกกวา 4000 ฝกไดถูกปลูก และคนหลายคนที่มารวมในการทํางานครั้งนี้ หลังจาก
ปาเขียบ (ชาวมอแกนที่ใชเวลาหลายปหากินจากปาโกงกาง) ไดกําหนดพื้นที่ในการปลูก เยาวชน
จากหมูบานและพนักงานจากเอ็นเอทีอารไดรวมกันปลูกฝก แทนที่จะขึ้นอยูกับผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอกที่ตองเสียคาใชจายสูง โครงการนี้ไดเชื่อในภูมิปญญาชาวบาน ในความเห็นสวนตัวแลว
ปาเขียบเชื่อวาจะตองตายจากสึนามิอยางแนนอน ถาไมไดปาโกงกางมาชวยกั้นไว เนื่องจากบานของปาเขียบอยูหลังแนวปาโกงกาง
ที่เรากําลังปลูกอยู ยินดีดวยกับชมรมอนุรักษในชุมชนทุงดาบสําหรับความสําเร็จที่ยิ่งใหญของพวกคุณ!
อันดามันดิสคัพเวอรี่ – ชวยเสนอชื่อเราดวย
แลวอันดามันดิสคัพเวอรี่ก็ไดนักทองเที่ยวที่มาจาก Rough Guide โดยตรง! เอ็นเอทีอารไดถูกกลาวถึงใน Rough Guide ฉบับ
ตีพิมพครั้งลาสุด โดยเปนอีกทางเลือกหนึ่งในคุระบุรี มากกวาจะตรงไปที่หมูเกาะสุรินทรอยางเดียว นโยบายดานการตลาดของเรา
ไดผล และเราก็หวังวานักทองเที่ยวจะรูจักอันดามันดิสคัพเวอรี่ผานทางสื่อตางๆ หนังสือนําเที่ยว เว็บไซต เพื่อชวยชาวบานโดยการ
มาเยือนและพักที่บานของพวกเขา
อันดามันดิสคัพเวอรี่กําลังมองหาผูสนับสนุนในการเสนอชื่อสําหรับ Virgin Holidays Responsible Tourism Awards 2007
ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหแกเอกชนหรือองคกรที่รับผิดชอบในการสรางโอกาสทางการทองเที่ยว ดวยการชนะรางวัลนี้จะเชวยให
อันดามันดิสคัพเวอรี่เปนที่รูจักมากขึ้น ดังนั้นนักทองเที่ยวที่มาเยือนหมูบานของเราก็ยอมมากตามไปดวย โปรดชวยเราโดยการ
เสนอชื่ออันดามันดิสคัพเวอรี่ที่ www.responsibletourismawards.com/nominations/ หรืออีเมลสอบถามรายละเอียดไดที่
เคลลี่ info@andamandiscoveries.com
จากจํานวนสิบสามประเภท อันดามันดิสคัพเวอรี่สามารถไดรับรางวัลตอไปนี้
•
•
•

Best Tour Operator
Best Small Accommodation/hotel
Best for Conservation of Cultural Heritage

•
•
•

Best Personal Contribution
Best Volunteering Organization
Best Destination

สําหรับขอมูลที่คุณตองใชในการตอบแบบสอบถาม มีดังนี้
We are Andaman Discoveries, in Southern Thailand
website: www.andamandiscoveries.com
email: info@andamandiscoveries.com
People involved: Kelly May and Bodhi Garrett

โครงการการกลับมาพบมอแกน – เผชิญหนากับภัยพิบัติ?
ตอไปนี้เปนขอความจากโครงการเมื่อเร็วๆ นี้ ที่นํามาจากผูเขียนที่เปนที่รูจัก ทอม เฮนเลย ซึ่งสนับสนุน
โดยเอ็นเอทีอารและการศึกษาสิ่งแวดลอมไทย
เยาวชนมุสลิมจํานวน 12 คนจากพื้นที่คุระบุรีไดไปยังเกาะสุรินทรเพื่อรวมในงานฉลองที่ยิ่งใหญแหงป
ของชาวมอแกน ดวยบรรยากาศที่มีสุนัขวิ่งเลนรอบหมูบาน พิธีการดื่มเครื่องมึนเมา และการเขาทรง
วิญญาณ อยางไรก็ตามดวยความกังวลของเราเพื่อเรียนรูส่งิ ที่ไมเคยพบ เราพบวานักเรียนเหลานี้สามารถ
เขาใจและเคารพในวัฒนธรรมที่แตแกตางอยางสิ้นเชองจากของพวกเขา
ในขณะที่ประวัติศาสตรของ
ประเทศไทยกําลังเริ่มมีความตึงเครียดระหวางศาสนาและชนกลุมนอย มันเปนสิ่งที่นายินดีในการเห็นการยอมรับในความแตกตาง

ในคืนสุดทายของการเดินทาง เมื่อมีการนั่งลอมวงกันภายใตแสงเทียนที่ริบหรี่บนชายหาด
เยาวชนเหลานี้ไดพูดคุยกันเกี่ยวกับความรูสึกของพวกเขาตอทริปนี้ แนนอนที่สุดวาการ
ไดเห็นวาฬคือเหตุการณสําคัญที่สุด เชนเดียวกับการดําน้ําตื้นในน้ําที่ใสสะอาดกับปะการัง
ที่สวยที่สุดเทาที่พวกเขาเคยไดพบ แตสิ่งที่นาแปลกใจที่สุดคือ พวกเขาตางก็ใหความ
เคารพตอชาวมอแกน
“ถาชาวมอแกนมาเยือนหมูบานของเรา เรายินดีตอนรับพวกเขาสูบานและสุเหรา มันมี
หลายสิ่งที่คลายคลึงกันระหวางชีวิตของพวกเราและชาวมอแกน – พิธีกรรม ยาสมุนไพร ความรูเกี่ยวกับสภาพอากาศ และการ
ไดรับอาหารจากทองทะเล” นี่คือคํากลาวของดุษฎี วังหางชัย อายุ 17 ป
เกาะพระทอง - เพื่อสัตวนอย
จํานวนสุนัขที่เกาะพระทองในปจจุบันกอใหเกิดความยุงยากแกคนในชุมชน สุนัขจํานวนมากได
กลายเปนสัตวที่ดุรายและคุกคามคนในชุมชนเมื่อพวกเขาเดินไปมาระหวางหมูบานบนเกาะ
นอกจากนั้นประชากรสุนัขเถื่อนยังมีแนวโนมในการเกิดโรคเชนโรคพิษสุนัขบา ซึ่งสามารถ
ติดตอมายังคนโดยผานสุนัขบานหรือสุนัขเถื่อนเมื่อมากัดคน ดดยการควบคุมจํานวนสุนัขใน
ขณะนี้ การคุกคามตอคนยอมนอยลงในอนาคต
สําหรับโครงการสัตวปลอดภัยของเอ็นเอทีอารในระยะที่สอง ก็ไดประสบความสําเร็จอยางดี
ดวยจํานวนสัตวที่โดนตอนทั้งหมด 65 ตัว (สุนัข 47 ตัวและแมว 18 ตัว) ที่ทุงดาบ, ปากจก และทาแปะโยย ทีมสัตวแพทยจากชมรม
ชวยสัตวภูเก็ต (Phuket Animal Welfare Society, PAWS) ซึ่งเปนทีมที่นาอัศจรรยมาก ทั้งเปนมืออาชีพ เปนมิตรและทํางาน
หนัก เอ็นเอทีอารตองขอขอบพระคุณเปนอยางมากตอความชวยเหลือและการสนับสนุนของพวกเขาตอโครงการของเรา รวมทั้งตอ
คนในชุมชนที่ใหความรวมมือและกระตือรือลนในการใหความรวมมือ
ศูนยชุมชนและการทองเที่ยวบานทะเลนอก
ศูนยชุมชนและการทองเที่ยวบานทะเลนอกในขณะนี้ไดเปนศูนยกลางสําหรับกิจกรรมตางๆ ทั้งแผนการจัดการขยะที่กําลังจะจัดทํา
การออกกําลังแอโรบิคทุกวัน (ยกเวนวันศุกร) การโปรโมทและแสดงงานของกลุมสบู และการเรียนการสอนของการศึกษานอก
โรงเรียน ซึ่งการเรียนกศน. นั้นมีนักเรียนหลายระดับ ตั้งแตประถมศึกษาถีงมัธยมศึกษาตอนปลาย ดวยจํานวนนักเรียนที่ได
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 22 คน ขอใหทุกคนโชคดี!
การพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน
ทีมงานการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนไดทํางานอยางหนัก
กับการอบรมที่บาน
ทะเลนอก ในชวงนี้การอบรมไดมุงเนนไปที่การแนะนํากิจกรรมสําหรับบานพักโฮมส
เตย การทําอาหาร กิจกรรมในยามวาง อยางเชน การทําขนม การมาดหรือซอมอวน การ
แตงกายแบบมุสลิม การใหดูรูปถาย และการเลนกับเด็กๆ ในครอบครัว ทางทีมงานของ
เราไดรับความรวมมือเปนอยางจากกลุมบานพักอยางดี ซึ่งการอบรมไดใชชวงเวลาที่
ทางกลุมวางจากงานประจํา หลังจากการอบรมกลุมบานพักโฮมสเตย กลุมตอไปคือ
กลุมไกด โดยไดรวมกิจกรรมพระอาทิตยยามเย็นที่ชายหาดและการดําน้ําดูปะการัง ผูเขารวมอบรมมีทั้งเยาวชนและผูใหญที่ทํางาน
เปนไกดในชุมชน

ภาษาอังกฤษ
สองครั้งตออาทิตยที่ทีมงานภาษาอังกฤษไดไปรวมกับการอบรมการทองเที่ยวโดยชุมชนที่บานทะเลนอก ทั้งนี้เนื่องมาจากการรอง
ขอจากคนในชุมชน แตไมไดเปนการสอนอยางเปนชั้นเรียน โดยทางทีมภาษาอังกฤษไดมีสวนเกี่ยวของอยางมากในการสอนศัพท
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของในการอบรมนั้นๆ รวมทั้งยังไดแสดงบทบาทเปนนักทองเที่ยวสําหรับการอบรมแตละครั้งดวย
หนังสือคูมือบานพักอังกฤษ-ไทยไดเสร็จสิ้นสมบูรณ และหนังสือจํานวน 50 เลมไดเขาปกอยางสวยงามโดย สุ ผูทํางานในกลุม
หัตถกรรมของเรา เราไดใชหนังสือเลมนี้ในการอบรมบานพักโฮมสเตย และมันก็ไดทําใหทางกลุมเกิดความสนใจเปนอยางมาก
และดวยสาเหตุนี้เราจึงไดกําลังจัดทําฉบับไทย-อังกฤษ ซึ่งกําลังจะเสร็จสมบูรณในเดือนพฤษภาคมนี้
สิ่งแวดลอมศึกษา
เมื่อเดือนที่ผานมา ผูจัดการโครงการสิ่งแวดลอมศึกษาของเอ็นเอทีอารไดไปรวมกิจกรรมที่แตกตางกันถึงสามกิจกรรมซึ่งเกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อที่จะเรียนรูและกับเกี่ยวไอเดียตางๆ มาใชในโครงการของเขา กิจกรรมแรกคือโครงการศึกษาชีวิตชาวมอ
แกนที่หมูเกาะสุรินทรของทอม เฮนเลย ดังที่เราไดกลาวถึงในขางตน กิจกรรมที่สองคือโครงการลองเรือตาวิเศษของศูนยเปรม ซึ่ง
เปนการใหการเรียนรูใหแกนักเรียนนานาชาติเกี่ยวกับแมน้ําเจาพระยา แมน้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ทั้งในดานชีวิตสัตว พืช วิถี
ชีวิตของชาวบานที่อาศัยอยูริมน้ําเจาพระยา รวมทั้งความสะอาด (หรือขาดซึ่งความสะอาด) ของแมน้ํานี้ กิจกรรมที่สามคือการ
อบรมเชิงปฏิบัติการกับโรเบิรต สตีล ที่กรุงเทพฯ ซึ่งทําใหเดียรไดเรียนรูมากขึ้นในการเปนผูนําการพูดคุยกลุมที่ดี เดียรจะเริ่มงาน
หลักในเดือนนี้ ซึ่งเปนการเตรียมสําหรับการเปดเทอมใหม โดยจะทําการรับสมัครนักเรียนจํานวน 40 คนเพื่อรวมในโครงการของ
เขา
อาสาสมัครและผูมาเยือน
คิมเบลล โรบินสัน (บาเลล) ไดออกจากเอ็นเอทีอารเพื่อมุงไปยังความใฝฝนของเขาในเรื่อง
วัฒนธรรมของชาวมอแกน เขาวางแผนที่จะอยูในคุระบุรีสักระยะหนึ่ง เพื่อสรางเรือมอแกน
“กะบาง” และหาทุนเพื่อชวยชาวมอแกนที่หมูเกาะสุรินทร บาเลลไดชวยเหลือเอ็นเอทีอาร
เปนอยางมากดานการตลาดการทองเที่ยวโดยชุมชน
โดยการเริ่มสรางฐานขอมูลสําหรับ
การตลาด (ดวยความชวยเหลือจากกอรดอน ผูเชี่ยวชาญทาง IT ของเรา) และเขายังไดใหความคิดเห็นที่มีคามากมาย รวมทั้ง
คําแนะนําที่สรางสรรค บาเลล ขอบคุณสําหรับการทํางานที่ทุมเทกับเราเปนเวลาสองเดือน และขอใหโชคดีกับความพยายามของ
คุณในอนาคต
ชาล็อตต (ล็อตตี้) โพลตัน ไดมาเยือนเอ็นเอทีอารเพื่อถายทําสารคดีสั้นเกี่ยวกับอดีต ปจจุบัน และดครงการในอนาคต วิดีโอนี้จะจับ
เรื่องราวที่โดดเดนของโครงการตางๆ ของเอ็นเอทีอารรวมทั้งจะอธิบายวาทําไมเราจึงเปลี่ยนจากเอ็นเอทีอาร องคกรที่ชวยเหลือ
บรรเทาสึนามิ เปนอันดามันดิสคัพเวอรี่ องคกรที่ใหบริการดานการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ผูมาเยือนในเดือนเมษายนนี้ ยังมีทั้ง ดร. โรวัน แม็คเท็คการต จาก GRM International และ ดร. โจฮานน เบาเออร จาก CRC
เพื่อการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ผูซึ่งในขณะนี้กําลังพัฒนาและสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย และไดยินสิ่งที่นา
ประทับใจในการทํางานของคนในชุมชนบานทะเลนอก พวกเขาตองการมารับทราบโดยตนเองถึงสิ่งที่คนในชุมชนและเอ็นเอที
อารไดทํามาในเปนระยะเวลากวาสองป พวกเขาสนใจที่จะใชหลักสูตรการอบรมของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน รวมทั้งคูมือการ
อบรมการทองเที่ยวโดยชุมชนและคูมือการใชภาษาอังกฤษกับชุมชนที่เขาจะทําการทองเที่ยวโดยชุมชน

