
ตลอด 3 เดือนที่ผานมา โครงการไดสนับสนุนการปลูกพืชปลอด
สารพิษและการเลี้ยงปลาดกุขนาดเล็กใหกับโรงเรียนประถมบานกํา
พวน โดยเจาหนาที่โครงการทํางานรวมกับเด็กนักเรียน ครุและ
ชาวบานในการพัฒนาสระที่อยูดานหลังโรงเรียน เพื่อใหเปนส่ือการ
สอนการผสมพันธุและการฟกไข ตลอดจนการเลี้ยงดูตัวออนลูกปลา

ดุก 
ทั้งน้ี 
ดร.ธีรชัย หายทุกจและคุณสํารวย มีนกาญจน ชวยเด็กๆ ผลิตลูก
ปลาดุก อีกทั้งชวยสอนเทคนคิขั้นตอนการการผสมพันธุไขปลา
ดุก และการใหอาหารลูกปลาดุกที่เพาะไวในบอฟก เปาหมายของ
โครงการนี้คือการสรางความตระหนักถึงขอดีของอาหารที่ปลอด
สารพิษ และการเพิ่มสารอาหารใหกับนักเรียนผานทางโครงการ

อาหารกลางวันที่ปรุงจากปลาดุกที่เล้ียงขึ้น 

นักเรียนกําลังชมการสาธิตอยางตั้งใจ 

มิถุนายน 2550 

โครงการสรางสระน้ําเพื่อเปนแหลงความรูและอาหารใหกับเด็กนักเรียน โรงเรียนกําพวน 

ทีมงานจากกาชาดและ ศูนยเตรียมพรอมภัยพิบตัิแหงเอเซีย ทั้ง 7 ทานไดจัดการอบรมขึ้นที่
ศูนยการเรียนรูตําบลกําพวน ซ่ึงถือวาเปนการจัดการอบรมครั้งสุดทายภายใตโครงการ 

เตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติโดยชุมชนเนนฐาน ในวันที่
สองของการอบรม ไดเกิดสถานการณจริงข้ึนในพื้นที่คือเกิด
นํ้าทวมในพื้นที่ตําบลกําพวน ทางทีมงานจึงเขาชวยเหลือคนที่
ติดอยูในโรงเรียนกําพวนหมู 2 ระหวางชวงนํ้าทวมออกมาได 
การอบรมตรั้งน้ีบรรลุวัตถุประสงคตามแผนการเตรียมความ
พรอมรับมือภัยพิบัติสําหรบัชุมชน อีกทั่งยังไดมอบประกาศ
นียบัติการชวยชีวิตพื้นฐาน และ การคัดกรองผูปวยและ
เหตุการณที่มีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก ใหผูที่ผานการ
อบรมซึ่งเปนสมาชิกของทีมอาสาสมัครทั้งหมด 28 ทาน  

กาชาดไทยรวมกับศูนยเตรียมพรอมภยัพิบัติแหงเอเชีย   

      การฝกปฐมพยาบาล 

        การฝกชวยเหลือผูบาดเจ็บ 

                         บอเลี้ยงปลาดุกหลังโรงเรียนกําพวน 



โครงการฟนฟูผูประสบภัยภายหลังจากที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในพ้ืนที่ชายฝงทะเลอันดามันอยางย่ังยืน ได
จัดต้ังกองทุนหมุนเวียนตลอดระยะเวลาสองปที่ผานมา ใหกับ 5 หมูบานในอําเภอสุขสําราญ เพ่ือชวยเหลือผูรอดชีวิตจาก
ภัยพิบัติสึนามิใหมีเงินทุนเร่ิมตนทําธุรกิจขนาดยอม สถาบันการกูยืมอยางไมเปนทางการขณะนี้ไดพัฒนาจนเขาไปอยูใน
ขั้นตอนการสมัครเปนสหกรณเครดิตยูเนียนภายใตรัฐบาลไทยเพื่อดําเนนิงานการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมใน
ธุรกิจขนาดยอมอยางตอเนื่อง คุณแพม รูบินนอฟแหงมหาวิทยาลัยโรดไอวแลนด ไดจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการขึ้นหนึ่ง
วัน เพ่ืออธิบายความสําคัญของการกลั่นกรองดานสิ่งแวดลอมในการใหกูยืมแกคณะกรรมการกองทุน ผูเขาประชุมไดรับ
ทราบภาพรวมความสัมพันธระหวางการพัฒนาธุรกิจขนาดยอมกับสิ่งแวดลอม และปจจัยสาํคัญที่อาจสงผลกระทบกับ
สิ่งแวดลอมจากการการประกอบธุรกิจ ขอสรุปที่ไดจากการประชุมคือกิจกรรมทางธรุกิจที่เกดิขึ้นจากการเงินกองทุน
หมุนเวียนมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยหรือแทบไมสงผลกระทบเลย อยางไรก็ตามการเฝาระวังอยางตอเนื่องมีความ
จําเปนตอการคงสภาพแวดลอมที่อุดมสมบูรณตอไป นอกจากนี้ทางกลุมยังลงมติใหบรรจุการกลั่นกรองดานสิ่งแวดลอม
เปนสวนหนึ่งในกฏของสหกรณเครดิตยูเนียน ที่กําลังจัดทําขึ้นเพ่ือบังคับใชกับการกูยืมคร้ังใหม  

 คงยังจํากันไดตอนแรกเริ่มของโครงการฯ เราไดถกเถียงกันเรื่องหาสถานที่ที่จะจัดต้ังเปน
สํานักงานของโครงการยูเสด เวลาเกือบ 30 เดือนที่ผานไปเร็วมาก และเราจะปดสํานักงาน
โครงการภาคสนามในวันที่ 30 กันยายน 2550 น้ีแลว อยางไรก็ตามเรายังคงสนับสนุน
กิจกรรมจํานวนจํากัดตอไปอีก 6 เดือนจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2550  ตลอดระยะเวลา 30 
เดือน เราไดผานพนความยากลําบากและมีความสุขกับความสาํเร็จที่เกิดขึ้นมากมาย 
การทํางานใหประสบความสําเร็จในโครงการการฟนฟูชุมชนในระยะยาวเริ่มมาจากที่มี
ความจําเปนที่จะบรรเทาความสับสนและความไมแนนอน เราจึงจัดลําดับความสําคัญอยาง
เรงดวนที่จะตอบ สนอง ตอเปาหมายทั้งสองอยาง เราสรางการสื่อสารถึงกันทางจดหมายขาว มีการประชุมกลุมพิเศษ และ
ประชุมคณะกรรมการชุมชนทุก 6 เดือนแมวาเราจะพบปะกันโดยตรงทางกิจกรรมพิเศษ ขาพเจาก็จะยังคงพบปะกับทาน
ตอไปทางจดหมายขาวใน 6 เดือนที่เหลืออยู 
ในฐานะผูอํานวยการโครงการและผูริเริ่มโครงการ ขาพเจาไดเห็นชมชมพัฒนาไปในชวงของโครงการ ขาพเจารูสึกภูมิใจ
เปนอยางยิ่ที่จะรายงานใหทานทราบวา โครงการประสบความสําเร็จมากกวาที่คาดหวังไว   สถาบันการเงินขนาดเล็กของ
หมูบานที่ออนแอไดพัฒนาจนเขมแข็งขึ้น และไดจัดต้ังเปนสหกรณเครดิตยูเนียนจนเปนผลสําเร็จ ชาวบานที่ประสบกับ
ภัยพิบัติสึนามิสามารถกลับไปประกอบอาชีพ และหลายทายสามารถพัฒนาทักษะความรูใหมๆ พันธกิจใหมๆ ชุมชนของ

ทานสะอาดขึ้น เขียวดวยตนไมมากข้ึน ในสวนของการปกครองของชุมชนมีความรูระบอบธรรมาภิบาล และพัฒนาภาวะ

ผูนํา แนนอนวาความสําเร็จนั้นไมใชเกิดจากโครงการ แตเกิดจากทุกทานและผูนําชุมชนที่ไดเสียสละ ทํางานรวมกันจน
มาถึงระดับนี้ไดในปจจุบันนี้ และพวกเราทุกคนสมควรแลวที่จะมาฉลองความสําเร็จรวมกัน ในฐานะตัวแทนของ
โครงการยูเสด เราภูมิใจที่จะมอบโอกาสอันดีนี้ที่จะรับใชทานและชุมชนของทานถึงแมตองผานอุปสรรคมามากมาย 
ขอขอบคุณสถาบัน บุคคลากร และความรวมมือที่ทุกคนชวยกันสนับสนุนชุมชนไปอีกนานนับป 
 

มุมมองดานสิ่งแวดลอมสาํหรบัธนาคารหมูบาน 

สาสนกลาวคําอําลาจาก ดร.อัมริต บารท 



เพื่อใหศูนยการเรียนรูตําบลกํา
พวนมีความยั่งยืน ทางโครงการ
จึงวางแผนจัดโครงสรางการ
บริหารศูนย เพื่อใหศูนยมีความ
โปรงใสดานการเงินและเปน
ตัวแทนสมาชิกของชุมชน  
โครงสรางการบริหารจะแบง
ออกเปน 2 ระดับ คือคณะกรรมการบริหารเพื่อชวยหาทุนในระดับชาติ และคณะกรรมการสวนชุมชนเพื่อ
บริหารจัดการศูนย หรือคณะกรรมการตึกเขียว  ประกอบไปดวยตัวแทนจากอบต., อําเภอ, โรงเรียน และ
กองทุนหมุนเวียน ไดรวมตัวกันเพื่อใหคําแนะนําในการดําเนินกิจกรรมที่ศูนยการเรียนรู  และในวันที่จดหมาย
ขาวน้ีออกเผยแพร คณะกรรมการตึกเขียว ไดจัดการประชุม 3 ครั้ง เพื่อออกพัฒนานโยบายการบริหารจัดการ, 
การกําหนดเปาหมายและแนวทางที่ศูนยจะดําเนินงาน คุณภานุวัชร พัทธาดนย ไดวางแผนธุรกิจเพื่อกําหนด
ราคาของการใชสถานที่ รวมทั้งกิจกรรมและประชาสัมพันธดานการตลาดที่จะจดัขึ้นที่ศูนยฯ 

ศูนยการเรียนรูตําบลกําพวนเปลี่ยนเปนมูลนิธิ 

กองทุนหมุนเวียนบานกําพวนไดสมัครเปนสมาชิก ชุมนุมสหกรณืเครดิตยูเนียนประเทศไทย เพื่อพัฒนากลุม
ใหเปนสหกรณเครดิตยูเนียน กองทุนหมุนเวียนหมู 3 ไดแสดงใหเห็นถึง
ความสําเร็จในการคืนเงินกูและการจัดการดานบัญชี เนื่องดวย
ความสําเร็จของกลุม ทางโครงการจึงเพิ่มเงินใหกับกองทุน         
500,000 บาท เม่ือเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา เพื่อริเริ่มอาชีพใหมๆใน
พื้นที่ การเพิ่มเงินกองทุนสงผลใหเกิดการขยายจํานวนสมาชิกเปน     
105 ราย ซ่ึงตรงกับหลักเกณฑการสมัครสหกรณเครดิตยูเนียน การเขา
เปนสมาชิก ทําใหกองทุนเปนสถาบันกูยืมอยางเปนทางการ ที่มี
พันธมิตรรวมอีกกวา 1300 สถาบัน สมาคมสหกรณเครดิตยูเนียน ได
จัดการอบรมและใหการสนับสนุน สหกรณเครดิตยูเนียน ใน 76 จังหวัด
ซ่ึงมีสมาชิกกวา 1.1 ลานคน มียอดเงินรวมกวาหนึ่งหม่ืนลานบาท  
 

กองทุนหมุนเวียนหมู 3 พัฒนาเปนสหกรณเครดิตยูเนียน  

                           ศูนยเรยีนรูชุมชนตําบลกําพวน (ตึกเขียว) 



โครงการฟนฟูผูประสบภัยภายหลังจากที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในพื้นที่ชายฝงทะเลอยางยั่งยืน 
ไดรับการ สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐเมริกาโดยมี สถา 
บัน เทคโนโลยีแหงเอเชีย (เอไอที)  CRC มหาวิทยาลัยโรดไอรแลนด และมหาวิทยาลัยฮาวาย โดยความ 
รวมมือ บององคการบริหารสวนตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง เปนหนวยงานรวมกัน  
 ดําเนินงาน เปาหมายหลักของโครงการฯ คือการสรางความรวมมือ โดยกระบวนการของการมีสวนรวม 
ในการ สรางกลไก เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนา เพื่อที่จะนํามาไปสูความ สําเร็จ และสามารถนําไปประยุกต 
ใชเพื่อ สรางความ ยั่งยืนของการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในชุมชน และหมูบานตางๆ 
ตลอดแนวชายฝงทะเล อันดามัน ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ ในเดือนธันวาคม 2547  

กลุมสตรีบานทากลาง หมู 4 ไดเริ่มผลิต
และขายเครื่องประดบัจากลูกปดตลอด 
2 เดือนที่ผานมา  สมาชิกทั้ง 9 ของกลุม
สตรีไดรับเงินสนับสนุนในการเริ่มตนธุรกิจขนาดยอยจากสมาคมแมบาน สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย  โดยทางกลุมไดยรับการฝกอบรมการรอยลูกปดแบบตางๆ 
จากคุณสุมน แสงแกว ผูประสาน
โครงการ นอกจากนั้นทางกลุมยัง
ไดรับการอบรมการซื้อวัตถุดิบใน
การรอยลูกปดผานอินเตอรเน็ตเมื่อ

ของใกลหมด  สินคาที่กลุมผลิตไดจะวางขายในหมูบานและบางครั้งก็นําไปวางขายที่
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย  ที่ตึกเขียว การอบรมเพือ่การทําธุรกิจขนาดยอมไดขยายตัว
ออกไปยังกลุมอาชีพตางๆ ในตําบลกําพวนผานศูนยการเรียนรูตําบลกําพวน  

ติดตอ 
โครงการ Post-Tsunami Sustainable  
           Coastal Livelihoods Program 

สํานักงาน อบต. กําพวน 
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เริ่มทําธุรกิจขนาดเล็กของกลุมทําลูกปด 

ตลอดระยะเวลาสองปครึ่งที่ผานมา เจาหนาที่โครงการรูสึกยินดี
เปนอยางยิ่งที่ไดรวมงานกับสมาชิกชุมชนกําพวนที่มี
ความสามารถ โดยอาสาสมัครทุกทานไดเสียสละเวลาเพื่อดึง
ชุมชนและโครงการใหใกลชิดกันมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น
อาสาสมัครหมูบานยังเปนกระบอกเสียงและตัวเช่ือมโยงที่สําคัญที่
ชวยใหเราทํางานไดบรรลุเปาหมายโครงการ พวกเราขอขอบคุณ
และอวยพรใหทุกทานโชคดี  

ขอบคุณอาสาสมัครหมูบาน 
‘กิจกรรมในตําบลกําพวน’ ฉบับน้ีจะเปนฉบับสุดทายที่ผมจะ
เปนบรรณาธิการ ผมขอขอบคุณคุณแพท โคสเตอรที่เริ่มเขียน
จดหมายขาว ที่เสนอขอมูลกิจกรรมตางๆ ของโครงการ
เพื่อใหขอมูลแกสมาชิกในชุมชนและผูที่สนใจโครงการ 
ตลอด 16 เดือนที่ผานมาผมไดเขียนจดหมายขาว และจะสงตอ
ใหกับคุณภาณุวัชร พัทธาดนย ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู
ตําบลกําพวน เปนบรรณาธิการตอ 
ขอบคุณที่ติดตามอาน ‘กิจกรรมในตําบลกาํพวน’  

จดหมายจากบรรณาธิการ 

                    กลุมหัตกรรมทําลูกปด 


