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อีริคบอกกลาว – สงไมตอไป
ดวยหลายสิ่งหลายอยางในชีวิต มันชางเยายวนใจใหหาจุดสิ้นสุด วันเวลาเมื่อเมื่องานไดมาถึง
จุดสิ้นสุดและถึงเวลาที่จะตองกาวไป ในฐานะอาสาสมัครเมื่อปทผี่ านมา ผมไดพยายามหาจุดนี้
ใหกับตัวเอง แตมันชางเลื่อนลอย ผมไดขยายเวลาจากครั้งแรกที่จะอยูเพียงสามเดือน เปนหก
เดือน จากนั้นเปนสิบเดือน ผมสามารถขยายเวลาไดอยางงายดาย เนื่องจากงานที่ทาทายและ
ความรูสึกที่ผมมีตอผูคนบริเวณอันดามันตอนเหนือซึ่งไมเคยเสื่อมคลาย แลวมันก็มาถึงซึ่งเวลา
ที่ผมไดรับรูวาผมไดทําสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมสามารถทําได เวลาในการสงตอไดมาถึงแลว
เอ็นเอทีอารไดกอตั้งมาเปนเวลากวาสองป และตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่จะสิ้นสุดลง เราพรอมที่จะ
สงไมตอ กลุมหัตถกรรมสึนามิสามารถดํารงอยูไดดวยตนเอง ชุมชนกําลังจัดการกับโครงการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง และทีมงานภาษาอังกฤษของเราไดจัดการหลักสูตรซึ่งพรอมสงตอใหองคกรที่ทํางานคลายคลึงกัน และ
ในขณะนี้ชุมชนก็เขมแข็งพอที่จะทําการทองเที่ยวโดยชุมชน พวกเขายังตองการการสนับสนุนในการเพิ่มศักยภาพของตนเอง
ดังนั้นแมเอ็นเอทีอารจะจากไป แตอันดามันดิสคัพเวอรี่ก็ยังคงรับงานตอ
ในความเปนจริงแลว จากการทํางานของเอ็นเอทีอารและการอบรมของเราที่ผานมาจะยังคงอยูตอไป ชุมชนก็ยังคงตองการ
โอกาสในการใชทักษะในการทํางาน
อันดามันดิสคัพเวอรี่ยังคงทํางานดานการพัฒนาฐานนักทองเที่ยวและสงเสริมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนจนกระทั่งชุมชนสามารถยืนไดดวยตนเอง อันดามันดิสคัพเวอรี่จะยังคงทํางานตอไปในการดูแลโครงการที่
ยังดําเนินการอยูของเอ็นเอทีอาร รวมทั้งศูนยชุมชนและการทองเที่ยวบานทะเลนอก ทุนการศึกษา สิ่งแวดลอมศึกษา และ
กิจกรรมตางๆ กับชุมชน
ดังนั้นแมวาการประชุมพนักงานที่เอ็นเอทีอารจะเริ่มเนนไปที่งานเลี้ยงปดเอ็นเอทีอาร และการบริจาคเฟอรนิเจอรทั้งหลาย แต
การทํางานก็ยังคงดําเนินตอไป และดวยเหตุผลนี้ที่ทําใหผมกลับมาหาตัวตนอีกครั้งที่คุระบุรี

รายงานโครงการตางๆ
ทุนการศึกษา – โฉมหนาใหม
นราวุธ “ฟารุต” อินตัน มีรอยยิ้มที่ทําใหหองสวางแจมใส ทามกลางสภาพแวดลอมที่แหลกสลาย
นอกเหนือไปจากที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนดาวนซินโดรมแลว เด็กชายวัยเจ็ดขวบจาดบานทะเล
นอกไดเสียแมไปเมื่อปที่แลว และพอของเขาก็ไดออกจากหมูบานทิ้งไปเพื่อแตงงานใหม ทิ้งใหฟา
รุตอยูในความดูแลของยาย เขาไดเขาเรียนชั้นประถมปที่หนึ่งที่โรงเรียนในหมูบาน ครอบครัวของ
เขาเกรงวาเขาจะไดรับการสั่งสอนในเรื่องศาสนาที่แตกตางออกไปถาเขาไปเขาโรงเรียนสําหรับเด็ก
พิเศษ ฟารุตเปนนักเรียนทุนคนสุดทายในจํานวน 135 คนที่ไดเขารับการสัมภาษณสําหรับ
ทุนการศึกษาของเอ็นเอทีอารในเดือนนี้ และจะไดรับการชวยเหลือทางการศึกษา ทั้งนี้ตอง
ขอขอบคุณในความมีน้ําใจของสโมสรโรตารีปา ตอง

กาบาง – เรือบานมอแกนไดที่อยูใหม
คุณอาจจะยังจําไดถึงคําบอกเลาของโบดี้ใน ความเคลื่อนไหวองคกร ฉบับที่ 20 เกี่ยวกับทีมงาน
ถายทําโทรทัศนที่ไมมีคุณธรรม
ซึ่งไดทิ้งใหเรือบานมอแกนหรือกาบางสองลําสุดทายของ
เมืองไทยจมที่ทาเรือคุระบุรี พรอมกับความหวังของชาวมอแกนที่รอดชีวิตจากสึนามิจํานวน 14
คน หลังจากการกูเรือและเปนสัญลักษณหนาศูนยบริการทางการศึกษาและฝกอบรมคุระบุรีเปน
เวลามากกวาป กาบางหนึ่งลําไดถูกนําไปลองในทะเลโดยชุมชนชาวมอแกนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมัน
จะถูกใชเปนศูนยวัฒนธรรมลอยน้ําสําหรับใหความรูแกผูมาเยือนและเด็กๆ ชาวมอแกน ซึ่งเราหวัง
ไววามันจะเปนสิ่งที่มีคุณคาที่หลงเหลืออยู แทนที่จะเปนเชนการเก็บรักษาเรือในพิพิธภัณฑใน
ฐานะสิ่งที่เหลืออยูของวัฒนธรรมยิปซีทะเลจากบุคคลภายนอก ในขณะนี้กาบางลํานี้ไดชวยในการรักษาวัฒนธรรมมอแกนอยาง
แทจริงภายใตการดูแลของผูที่สรางมันมา
การสอนคอมพิวเตอร – แลวก็ถึงเวลาสิ้นสุด
ในเดือนนี้หองเรียนคอมพิวเตอรของศูนยบริการทางการศึกษาและฝกอบรมคุระบุรีก็เงียบสนิท
หลังจากเปนเวลากวาปของเสียงที่ดังเพราะการพิมพคียบอรด การคลิกเมาส และผูเรียนที่
สนุกสนานในขณะที่พวกเขาไดเรียนรูทักษะใหมๆ การสอนคอมพิวเตอรสําหรับชุมชนไดมาถึง
วันสุดทายในวันที่ 17 พฤษภาคม โดยผูเรียนทุกคนตางไดเรียนรูทักษะเบื้องตน ทั้งเวิรด เอ็กเซล
พาวเวอรพอยต อีเมล และอินเตอรเน็ต ในชวงหนึ่งปที่ผานมาหลักสูตรการสอนคอมพิวเตอรได
ผานความยากลําบากและถูกทดสอบ และเปนโครงการหนึ่งของเอ็นเอทีอารที่ประสบความสําเร็จ
อยางยิ่ง
การสอนภาษาอังกฤษ – การสิ้นสุดเปนเพียงการเริ่มตน
เสียงหัวเราะและภาษาที่มีอยางมากมายที่บานทุงดาบในเดือนนี้ ชางเปนการสิ้นสุดที่ดียิ่งสําหรับการ
สอนภาษาอังกฤษของเอ็นเอทีอาร มันเปนบทสุดทายของทีมงานภาษาอังกฤษในการสอนบทเรียน
สุดทาย สิ้นสุดการสอนภาษาอังกฤษเปนเวลากวาสองปที่เกาะพระทอง รวมทั้งการสอนที่ศูนยบริการ
ทางการศึกษาและฝกอบรมคุระบุรีและตามหมูบานตางๆ
เนื่องจากความตองการในการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูใหญที่มีอยางมากมายในพื้นที่ชนบทของ
เมืองไทย เอ็นเอทีอารไดนํา “structural approach” มาใชในโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษตั้งแตเริ่มตน สรางสื่อการสอน
ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองตอผูเรียนที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน
ในขณะเดียวกันเพื่อใหผูสอนที่มีประสบการณที่
แตกตางหลายระดับ ดวยความที่มีเอกลักษณของสื่อการสอนของเราและการเรียบเรียงเขาไวดวยกัน ในขณะนี้เราพรอมที่จะ
แบงปนมันกับองคกรที่มีความคลายคลึงกัน เรากําลังยุงอยูกับการติดตององคกรตางๆ ที่ตองการมีการสอนอบรมภาษาอังกฤษ
ตั้งแตภาคเหนือของเมืองไทย ถึงโครงการบานพักโฮมสเตยตางๆ ในภาคใต
อันดามัน...วิถีแหงชีวิต – สงเสริมความภูมิใจในทองถิ่น
กลิ่นหมึกพิมพและกระดาษไดกระจายไปทั่วที่ทํางาน เมื่อหนังสือ อันดามัน...วิถีแหงชีวิต จํานวน 1500
ฉบับไดมาถึงในเดือนนี้ หนังสือเลมนี้ไดบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในแตละหมูบานที่
เอ็นเอทีอารไดทํางานดวย ดวยเรื่องราวและความเปนจริงที่บอกเลาโดยชาวบาน เอง ในเวลาที่วัฒนธรรม
ทองถิ่น โดยเฉพาะกลุมวัยรุนกําลังซึมซับแนวความคิดทางตะวันตก หนังสือเลมนี้จะไดนําเสนอวิถีชีวิต
ของพวกเขาที่ยังดํารงอยูทั้งอยางมีคุณคาและยั่งยืน และดวยจุดประสงคที่ตองการใหเกิดความภูมิใจใน
ชุมชนของตนในหนังสือเลมนี้ เรากําลังดําเนินการแจกจายหนังสือใหแกชาวชุมชนและโรงเรียนตางๆ ในพื้นที่

อันดามันดิสคัพเวอรี่ส – พรอมสําหรับการเปดตัว
ในขณะนี้คุณสามารถพบกับอันดามันดิสคัพเวอรี่สผานทางวิดีโอโปรโมชั่นไดแลว
เรียนรูวาทําไมเราจึงโดดเดน และทําไมวัฒนธรรมและระบนิเวศนของพื้นที่อันดามัน
ตอนเหนือจึงมีความพิเศษแตกตาง
ชมวิดีโอจากเว็บไซตของเราที่
www.andamandiscoveries.com/movie.html ขอขอบคุณออสติน โลเวลล
ในการจัดทําวิดีโอครั้งใหเรา
เดือนพฤษภาคมเปนเดือนที่ดียิ่งสําหรับอันดามันดิสคัพเวอรี่ส เบรต วอลเบิรก
อาสาสมัครที่เราคิดถึงยิ่ง ไดเขียนบทความที่ดียิ่งลงใน Phuket Magazine เกี่ยวกับประสบการณของเขาที่มีเกี่ยวกับหมูบาน
อันดามันดิสคัพเวอรี่สไดออกอากาศทาง TITV ในรายการ “เสนทางสายความดี” ซึ่งบอกเลาเรื่องราวการทํางานของเอ็นเอที
อารและอันดามันดิสคัพเวอรี่ตั้งแตสึนามิ ผูชมหลายคนไดรับแรงบันดาลใจและติดตอเรามาเพื่อชวยหรือเยี่ยมหมูบาน
การประชุม Global Ecotourism Conference ซึ่งมีขึ้นเพื่อทบทวนและเฉลิมฉลองการทํางาน
ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
รวมทั้งประเมินความทาทายที่มีตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ถึงแมวามันจะถูกจัดขึ้นไกลที่กรุงออสโล ประเทศนอรเวย ในปนี้ อันดามันดิสคัพเวอรี่สไดรวมใน
การประชุมผานทางอินเตอรเน็ต
ดวยสิ่งที่เราไดดําเนินงานในพื้นที่ของการทองเที่ยวที่นําโดย
ชุมชน ผูกอตั้ง โบดี้ การเร็ตต ไดนําเสนอเรื่อง จากการบรรเทาทุกขสูการอยูไดดวยตนเอง: การ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนภายหลังเหตุการณสึนามิ การบรรยายของเขาไดกลาวถึงรายละเอียดตางๆ ในประสบการณของ
เอ็นเอทีอารเปนเวลากวาสองปครึ่ง รวมทั้งใหมุมมองที่นาสนใจในเรื่องการชวยเหลือผูประสบภัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทายที่สุด เราอยากจะแบงปนความชื่นชมของเราที่มีตอผูมาเยือนเมื่อเร็วๆ นี้ เราไดตอนรับ
มารติน ชูลซ จากสหรัฐอเมริกา ผูที่ไดอานเรื่องราวการทํางานของเราจากหนังสือพิมพ
Bangkok Post และไดรับแรงบันดาลใจที่จะใชเวลาสองสามวันอาสาสมัครทํางานที่บาน
ทะเลนอก จากประสบการณที่เขาไดรับเขาไดกลาววา “พวกคุณไดสรางบางสิ่งในชีวิตความ
เปนอยูสําหรับผูคนที่นารักที่นี่ และในทางกลับกันพวกเขาก็ไดสรางบางสิ่งใหกับพวกคุณ”
และเรายังไดตอนรับ เทรซี่ ซูฟฟ จากสหราชอาณาจักร ซึ่งไดใชเวลาอยูชวยงานอาสาเปน
เวลาหาวันที่บานทะเลนอก เทรซี่ไดชวยตกอตงพื้นที่บริเวณโรงเรียนหลังใหม ทําใหชาวชุมชนรูสึกซาบซึ้งในการชวยเหลือของ
หลอน รวมทั้งไดชวยสอนในชั้นเรียนเชนกัน
ทริปของเรายังเปนที่นิยมสําหรับครอบครัวเชนกัน ในเดือนนี้เราไดตอนรับ ครอบครัวเดนิกค ซึ่งมาจากสหรัฐอเมริกา พวกเขา
ไดกลาววา “การไดพักกับครอบครัวคนไทย รูจักพวกเขา และมีประสบการณเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขา เปนการ
ประสบการณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ลูกๆ ของพวกเราไดตกหลุมรักเมืองไทย และตองขอขอบคุณเอ็นเอทีอารสําหรับการ
ทํางานครั้งนี้ พวกเราจะกลับมาเยือนดินแดนที่งดงามแหงนี้อยางแนนอน”
ศูนยขอมูลคุระบุรี – รูปแบบแหงความสําเร็จ
ฝรั่งที่ยังอยูที่นี่ในขณะนี้เกือบทั้งหมดลวนทํางานที่เอ็นเอทีอาร และดวยการมาเยือนของฤดูกาล
ที่ไมมีนักทองเที่ยว ดังนั้นจึงมาถึงซึ่งการปดศูนยขอมูลคุระบุรี ในชวงเดือนสุดทายนี้เจาหนาที่
ของศูนยฯ ไดทํางานออกมาสองชิ้นคือ แผนพับของศูนยการจัดการปาชายเลนบานทุงรัก และ
รายชื่อผูใชโทรศัพทในพื้นที่ซึ่งจะชวยในการเพิ่มความรวมมือกันระหวางธุรกิจในพื้นที่ การ
ดําเนินการและการจัดการที่ศูนยฯ นี้ไดรับการจัดการอยางดี และสามารถใชเปนแบบอยาง
สําหรับงานที่คลายคลึงกันในพื้นที่นี้หรือใกลเคียง ในขณะนี้เรากําลังเตรียมสงมอบงานนี้ใหแก
หนวยงานที่สนใจสําหรับดําเนินการในปหนา

โครงการรักษกลวยไมที่ทุงนางดํา
กลวยไมเปนสิ่งที่ใชตกแตงสําหรับบานและรานอาหารซึ่งเปนที่นิยมอยางยิ่ง และทําใหมันพบ
เห็นยากยิ่งขึ้นในปาจากผลของการหากลวยไมปา นอย อดีตอาสาสมัครพัฒนาชุมชนจากทุง
นางดํา จึงไดเริ่มโครงการที่มีวุตถุประสงคเพื่อรักษาพันธุกลวยไมไว โดยมีการขยายพันธุ
กลวยไมและเลี้ยงในเรือนเพาะชําจนโตพอที่จะนํากลับสูปา
กิจกรรมนี้ถูกออกแบบโดย
คํานึงถึงนักทองเที่ยวที่จะมาเยือน ใหพวกเขามีสวนรวมโดยตรงกับการอนุรักษในทองถิ่น ซึ่ง
ก็ไดรับความสนใจจากผูมาเยือน และจะยังคงดําเนินตอไปในอนาคต
บานทะเลนอก – การอนุรักษปะการังและปาโกงกาง
เดือนนี้เราไดรวมกับ คิม โอเบอรเมเยอร จากมูลนิธิ Reef Check องคกรระหวางชาติที่ไม
หวังผลกําไร ซึ่งอุทิศตัวเพื่อการอนุรักษแนวหินปะการังเขตรอน คิมกําลังใหการอบรม
ผูประกอบการทองเที่ยวในชุมชนที่เกาะขาม ซึ่งรวมทั้งการใหความรูเกี่ยวกับการดําน้ําตื้น
เพื่อความปลอดภัยของแขก
และการอนุรักษแนวหินปะการังเพื่อเพิ่มการตระหนักถึง
ปะการังทั้งกับไกดและนักทองเที่ยว คิมจะนําเสนอการอบรมที่สําคัญครั้งนี้แกไกดที่บาน
ทะเลนอก
ซึ่งพวกเขากระตือลือรนที่จะไดเรียนรูจากคิมในการอบรมเพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน
ปาโกงกางเปนแนวชายฝงที่เปนกันชนของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน และบานทะเลนอกซึ่งในขณะนี้ก็กําลังเปนแหลงทองเที่ยว
โดยชุมชนที่เกี่ยวพันกับผลในการฟนฟูทองถิ่น นอกเหนือจากนี้การปลูกปาโกงกางที่โดนทําลายโดยสึนามิ ชาวบานก็กําลัง
ดําเนินการตรวจสอบและดูความกาวหนาของการปลูกปา เชน การติดตามความหลากหลายและอัตราการเจริญเติบโต
ผูมาเยือนและอาสาสมัคร
ดวยคําพูดสุดทาย “giddy up” เจสัน เทอรซิส ก็จากไปกับมอเตอรไซตตอนอาทิตยกําลังลาจากของ
เดือนนี้ มุงหนาลงใตเพื่อไปสรางชื่อเสียงของเขาที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เจสสรางผลกระทบอยาง
มากตอเอ็นเอทีอารและคุระบุรีในระหวางหกเดือนที่เขาอยูที่นี่ ในโปรแกรมภาษาอังกฤษ เขาไดชวย
จัดการขอมูลตางๆ ในการสรางหลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับชาวบาน ซึ่งอยูบนพื้นฐานที่เขา
ไดทําการสอนในหมูบานทุงดาบ
รวมทั้งการสอนมัคคุเทศกจิ๋วที่โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม
นอกเหนือไปจากนี้เขายังไดชวยในงานกลุมหัตถกรรม เขาพรอมเสมอสําหรับการผจญภัยที่ตื่นเตน และที่นี่คอนขางเงียบเหงาไป
ทันทีเมื่อเขาจากไป
ผูรวมกอตั้งเอ็นเอทีอารและโยคีผูรูแจง ลูซี่ “ลูซี่ ลู” ดิกซัน-คลาก ไดมาแวะที่คุระบุรีอยางเจาะจง จากบอ
สวานาในเดือนนี้ ดวยพลังงานและความกระตือลือรนของเธอ เธอมารวมในความวุนวายของออฟฟศ ชวย
ในการเขียนรายงานประจําป และในระหวาง 10 วันที่เธออยูที่นี่ เธอไดใชเวลาในการแวะเยี่ยมเพื่อน
ทั้งหลายตามหมูบานตางๆ เรารูสึกเปนพระคุณอยางมากสําหรับลูซี่ในการมิตรภาพและงานหนักที่เธอได
มอบให
ดวยการอุทิศตัวใหแกเอ็นเอทีอาร อีริค โรเจอร ไดเดินทางจาริกกลับมายังคุระบุรีในเดือนนี้ เพื่อชวยเหลือในการเปลี่ยนแปลง
ของเรา เครื่องชงกาแฟที่คุระบุรีไดดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ดวยความถี่ที่เพิ่มขึ้น เขากลับมายังบทบาทเดิม
ในโปรแกรมภาษาอังกฤษ และในฐานะเว็บมาสเตอร เอ็นเอทีอารเว็บไซตไดรับการปรับปรุง (โดย
ยังคงมีอยูตลอดไปเพื่อแสดงถึงผลงานในสองปครึ่งที่ผานมา) และการเปลี่ยรแปลงอยางมากกับ
เว็บไซตของอันดามันดิสคัพเวอรี่ส รวมทั้งเขายังยุงในการชวยเหลือจัดการงานที่ผานมาของทีม
ภาษาอังกฤษ เพื่อแบงปนงานเหลานั้นกับองคกรอื่นๆ ในพื้นที่ รวมทั้งนํามาใสไวในเว็บไซต

