
 การปลอยสินเชื่องวดแรกของกองทุน
หมุนเวียนเพ่ือฟนฟูอาชีพของผูประสบภัยฯ 
โดยการจัดตั้ง และสนับสนุนงบประมาณโดย
องคกรยูเสด และสถาบันเทคโนโลยีแหง  
เอเชีย ใหกับสมาชิกของกองทุนฯหมูบานที่ 
1, 2, 3, 4 และ หมูที่7 ต. กําพวน ก่ิงอําเภอ
สุขสําราญ ภายในเดือนตุลาคม 2548 หมู 
บานดังกลาว จะไดรับเงินทุนสนับสนุนเพ่ือ
เปนทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หมู 
บานละ 1,000,000 บาท (หน่ึงลานบาท)  
โดยการใหกูและสงคืนหมุนเวียนสําหรับสมา 
ชิกตอไป เงินทุนหมุนเวียนที่ทางโครงการฯ 
สนับสนุนในชวงแรก เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
5,000,000 บาท (หาลานบาท)                                                        

 ในแตละหมูบานจะมีสมาชิกชุดแรก
ของกองทุน ๆ ละ  50 คน  และเปดรับสมา 
ชิกใหมเพิ่มตามขอบังคับของแตละกองทุนฯ 
โดยมีเปาหมายที่ผูที่ไดรับผลกระทบจากภัย
พิบัติสึนามิในชวงเดือนธันวาคมที่ผานมาทั้ง
ทางตรงและทางออม ผูที่ตองการกูยืมเงิน
จากกองทุนฯ จะตองนําเสนอโครงการที่ตอง 
การจะลงทุน โดยการเขียนนําเสนอรายละ 
เอียด แผนการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งงบประ 
มาณ สมาชิกที่ไดกูเงินไปแลว จะตองสงเงิน
คืนกองทุนตามระยะเวลาที่ไดระบุไวในแผน 
การดําเนินธุรกิจที่ไดย่ืนขอกูน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือให

กองทุนฯสามารถที่จะมีเงินมาปลอยกูใหกับสมาชิก
รายใหม หรือรายอื่นไดกูตอไป โดยมีคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯมาจากสมาชิกของแตละกองทุนๆละ 
10 คน ที่ไดมีการคัดเลือกไปแลวน้ันเปนผูตัดสินใจ 
ในการอนุมัติสินเชื่อ เพ่ือการกูยืมใหกับสมาชิก
กองทุน 

 ในชวงเดือนกันยายนที่ผานมา หนวยงานที่
ปรึกษาสิริ คอนซัลท ไดทําการฝกอบรมใหกับสมา 
ชิก และคณะกรรมการกองทุนฯไปแลว 2 คร้ัง เปน
เวลา 9 วัน  เพ่ือพัฒนาทักษะดานการออมเงิน การกู 
และการคืนเงิน การทําบัญชีเบื้องตน และการบริหาร
จัดการการเงิน รวมทั้งการเขียนโครงการฯ เพื่อยื่น
ขอกูเงิน ในเดือนตุลาคมน้ี ทางคณะกรรมการกอง 
ทุนฯ จะไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติมในดานการจัด 
การสินเชื่อ และการวิเคราะหโครงการสําหรับการ
ดําเนินธุรกิจ กอนที่จะมีการพิจารณา และอนุมัติ
เงินกูงวดแรก กอนสิ้นเดือนตุลาคม 2548 น้ี 

กองทุนหมุนเวียนจะปลอยสินเช่ือเงินกูภายในเดือนตุลาคม 

ผังอาคารศูนยการเรียนรูชุมชน 
    อบต. กําพวนรวมกับโครงการยูเสด/สถาบัน
เอไอท ี จะดําเนินการสรางศูนยการเรียนรูชุมชนของ
ตําบลกําพวนข้ึนในพ้ืนที่บริเวณเชิงเขา ดานหลัง 
ที่ตั้งอบต. กําพวน และสํานักงานโครงการยูเสด/
สถาบัน เอไอที โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนใน
การกอสรางรวมกันจากโครงการยูเสด โรตารี่สากล 
และบริษัทโคคา-โคลา ศูนยการเรียนรูประกอบดวย 
หองโถงใหญ เวทีที่ใชในการจัดงาน และสําหรับการ
ประชุมตางๆ งานพิธีกรรม รวมทั้งใชเปนศูนยการ
เรียนการสอนหองคอมพิวเตอร หองสมุด หองครัว 
และหองนํ้า  นอกจากนี้ศูนยการเรียนรู จะเปนสถาน 
ที่สวนหน่ึงที่ใชในการเรียนการสอนทางศาสนา และ
จริยธรรมใหแกเด็กๆ และเยาวชน 

 สําหรับการกอสรางศูนยการเรียนรูชุมชนน้ัน
สามารถที่ดําเนินการกอสรางได ภายในกลางเดือน
พฤศจิกายน 2548 

 

 ตุลาคม 2548 

ภาพทางสถาปตยกรรม สําหรับศูนยการเรียนรูชุมชน

ของตําบลกําพวน (ผังอาคารอาจมีการปรับเปลี่ยนการ
ออกแบบในขั้นสุดทาย) 

คณะกรรมการกองทุนฯ กําลังฝกปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะ
ทางดานทําบัญชี โดยการจําลองการจัดการการเงิน ใน
ระหวางการฝกอบรมทางดานการบัญชี” โดยหนวยงาน
ที่ปรึกษาสิริ คอนซัลท 

การพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน  

 
   ในระหวางเดือนกันยายนที่ผานมา โครงการ
ชวยเหลือผูประสบภัยในพ้ืนที่ชายฝงอันดามันเหนือ
(NATR) ไดรวมมือกับโครงการทองเที่ยวเพ่ือชีวิต 
และธรรมชาติ Responsible Ecological Social 
Tours (REST) ในการริเร่ิมการทองเที่ยวโดยชุมชน 
(CBT) ทางโครงการฯ ไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากองคกรแรงงานสากล ภาคสวนการทองเที่ยว  
เพ่ือการฟนฟูการดํารงชีพผูประสบภัยภายหลังภัย
พิบัติสึนามิ  โดยดําเนินงานรวมกันเปนกลุมกับ
องคกร NATR มูลนิธิรักษไทย  มูลนิธิชวยเหลือสัตว
ปาแหงประเทศไทย (WAR) และสถาบันเพ่ือการ

พัฒนาองคกรชุมชน (CODI) และคณะทํางานได
ทําการศึกษา ประเมินศักยภาพเพ่ือการจัดการทอง 
เที่ยวโดยชุมชน (CBT) ในพ้ืนที่หมูบานนํารอง 3 
หมูบาน โดยประชาชนในชุมชนไดมีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองเพ่ือการพัฒนาการ
ทองเทียวตอไป ทางบานทะเลนอจะจัดใหมีการลอง 
เรือชมปาชายเลน เดินปาไปดูนํ้าตก เที่ยวชายหาด 
ดําน้ําดูปะการังรอบๆเกาะ แวะเย่ียมชมและซ้ือสบู
การประชุม 3 วันที่ผานมา นับวาประสบความสํา 
เร็จ อยางย่ิง และสามารถกําหนดทิศทางการทํางาน
ไดไปถึงสิ้นป (โดย:ลูซ่ี ดิกซอน คลาก NATR)  

ขาวสารจาก อบต. กําพวน 
 อบต. กําพวน ไดรับการสนับสนุนงบ 
ประมาณจากโครงการจัดการทรัพยากรชาย 
ฝง (CHARM)และโครงการโรตารี่สากล (RI) 
เพ่ือดําเนินโครงการฟนฟูอาชีพผูประสบภัย 
“สึนามิ” โดยมีกลุมอาชีพที่ขอรับการสนับ 
สนุนงบประมาณทั้งหมด 21 กลุมอาชีพรวม 
งบประมาณทั้งสิ้น 2,648,990 บาท โดยที่ 
โครงการชารม (CHARM) สนับสนุนจํานวน 
16 กลุมอาชีพ เปนเงิน 1,950,000 บาท 
และ โครงการโรตารี่ สากล 5 กลุมอาชีพ 
จํานวน  650,000 บาท  
 อบต. กําพวน และโครงการชารม 
(C H A R M )ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนากองทุนอาชีพข้ึนในวันที่ 22 ก.ย. 
2548 ที่ผานมาโดยไดรับความรวมมือจาก 
มูลนิธิรักษไทยใหแกกรรมการที่ปรึกษานโย
บายตําบลกําพวนเพ่ือที่จะไดกําหนดทิศทาง 
กองทุนฟนฟูผูประสบภัย เพ่ือใหเปนไปใน 
ทิศทาง เดียวกัน ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
กับกลุม และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน      

 โดย: นายก อบต. กําพวน 



โครงการฟนฟูผูประสบภัยภายหลังจากที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในนื้นที่ชายฝงทะเลอยางย่ังยืน ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐเมริกา  โดยมีสถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย (เอไอที)  CRC มหาวิทยาลัยโรดไอรแลนด และมหาวิทยาลัยฮาวาย โดยความรวมมือกับองคการบริหารสวน
ตําบลกําพวน ก่ิงอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง เปนหนวยงานรวมในดําเนินงาน เปาหมายหลักของโครงการฯ คือ
การสรางความรวมมือ โดยกระบวนการของการมีสวนรวมในการสรางกลไกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อท่ีจะนํามา
ไปสูความสําเร็จ และสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการสรางความยั่งยืนของการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน และหมูบานตางๆ ตลอดแนวชายฝงทะเลอันดามัน ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ ในเดือน
ธันวาคม 2547 ท่ีผานมา  

อาสาสมัครหมูบานไดรบัเกียรติจากเอกอัครราชทตูสหรัฐเอมริกาประจําประเทศไทย 

  สํานักงาน อบต. กําพวน 
  กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง   
  85120 
  โทรศัพท: (66-077)844198 
 
  สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
   c/o อบต. กําพวน 
  กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง  
  85120 
  โทรศัพท: (66-077) 844-286 
  อีเมลล:  sumon@ait.ac.th 
 theerachai@ait.ac.th 
  เว็ปไซด:  www.ait.ac.th 

รูจักเจาหนาทีข่องโครงการฯ             

ธีรชัย หายทุกข  
เจาหนาท่ีประสานงาน   

จบปริญญาโททางดานการเพาะเล้ียง 
และ การจัดการทรัพยากรทางน้ํา 
ปริญญาตรีดานการเกษตร ปจจุบันเปน
นักศึกษา และวิจัยระดับปริญญาเอกดาน
สัตวศาสตร ทํางานท่ีสถาบัน เอไอที มา
ประมาณ 14 ป ดานงานวิจัยและพัฒนา 
งานฝกอบรม และงานสงเสริมอาชีพ
ชุมชน ดานการเกษตรและประมง การ
พัฒนาระบบการกระจายพันธุปลา และ 
โรงเพาะฟก รวมท้ังการวางแผน และ 
พัฒนาพื้นท่ีลุมนํ้า 

สุมล แสงแกว 
เจาหนาท่ีประสานงาน 

จบปริญญาโทการวางเแผนระดับภูมิภาค 
และปริญญาตรีทางดานรัฐประศาสนศาตร  
ทํางานท่ีสถาบัน เอไอที ประมาณ 5 ป 
ทางดานการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาค 
และชนบท และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกบัการ 
วางแผนดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากร  
ธรรมชาติ 

แพ็ท คอสเตอร (Pat Koester) 
ที่ปรึกษาทางธุรกิจขนาดเล็ก  

    แพท็เคยเปนอาสาสมคัรหนวย
สันติภาพ สหรัฐอเมิกา โดยทําหนาที่
เปนครูสอนภาษาองักฤษท่ีจงัหวดัอยธุยา
ในชวงป 2509 –2511  แพท็เปนเจาของ
ธุรกจิขนาดเล็ก 2 แหง (รานหนงัสอืและ
รานขายของท่ีระลกึ) เคยทํางานเปนท่ี
ปรกึษารานเซเวน อีเลเวน  ในสหรัฐฯ  
แพท็จะพกัอาสัยท่ีหมูบานหาดทรายขาว 
จนถงึเดือนกมุภาพนัธ  2549 

 คริส ดันบาร  (Chris Dunbar) 
ผูจัดการ โครงการภาคสนาม 

    คริสเคยเปนอาสาสมัครหนวย
สันติภาพ สหรัฐอเมิกา ประจําที่อุทยาน
แหงชาติแหลมสน จังหวัดระนอง ในป 
2538-2540 ระยะเวลาท่ีผานมาไดทํา 
งานเปนท่ีปรึกษาดานส่ิงแวดลอม เปน
นักวิจัยทางทะเล คริสมีประสบการณใน
การเปนกัปตันเรือวิจัยสมุทร คริสมาจาก 
CRC และ จะทํางานรวมกับโครงการฯ 
เปนเวลา 2 ป 

การมอบ 
เรือประมง 35 ลํา 

เพาะเลี้ยงและกลาไมโกงกางเพ่ือนําไปปลูกตอไป กลุม
ของอาสาสมัครเปนตัวแทนของโครงการฯในการเขาไปดํา 

เนินการชวยเหลือผูประสบภัย
ในการเสริมสรางการดํารงชีพ
ของชุมชน ในแนวทางที่จะชวย
ลดความเสียหายและผลกระทบ 
ตอส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่ชายฝง 
อาสาสมัครทานหนึง ไดกลาว
วา“ผมรูสึกดีใจและมีความภูมิใจ 
มากที่ไดมีสวนรวมในการทํา 
งานชวยเหลือชุมชนในชวงที่
ผานมา”  

   คณะอาสาสมัคร ทานเอกอัคร 
ราชทูตฯ และผูอํานวยการองค 
การยูเสด ตางไดรับความสนใจ
และไดรับการสัมภาษณ จาก
แหลงขาวตางๆ เชน โทรทัศน 
11 เดอะเนชั่น Thai Day Inter-
national Herald Tribune และ
โพสตทูเดย  

    ในวันที่ 19 สิงหาคมที่ผานมา ทานเอกอัครราชทูต 
สหรัฐเอมริกาประจําประเทศไทย มร. ราฟล แอล บอยซ 
และผูอํานวยการ
โครงการยูเสด   
มร. ทิโมที ที บีน 
ไดเปนผูนําในพิธี
การขอบคุณทาง
คณะอาสาสมัคร
ชุมอยางเปนการ
จากการที่อาสา 
สมัครไดใหความ
ชวยเหลือในการ 
ศึกษาความตอง 
การชุมชนในการ
ฟนฟูชีวิตความ
เปนอยูอยางย่ัง 
ยืนหลังภัยพิบัติ   
สึนามิทานเอก 
อัครราชทูตได
แสดงความขอบ 
คุณโดยไดมอบ
วุฒิบัตรและพันธุ
ปลาสําหรับการ

  แถวยนื:  นางสาวอรญัญา ผดงุชาต ินายเอกรฐั เช่ืองยาง นายแมนพทิกัษ ฝามงักร  
ผูอํานวยการสํานกังานสิง่แวดลอมของยเูสดระดบัภูมภิาค มร. วนิสตัน เอช บาวแมน 
เอกอครราชทตูราฟล แอล บอยซ  นายปรีชา เดนมาลยั นายสชุาติ สามารถ 
ผอ.องคการยเูสดระดบัภูมภิาค  มร. ทโิมท ีท ีบนีส , นายสณัหนฐั สมหวงั ดร. อมริต 
บารต ดร.โสภาชท พงษขวญั ผูเช่ียวชาญโครงการยเูสดระดบัภูมภิาค นายแสงโรจน  
ศรีสวสดิไ์กรศร 

 แถวนัง่: นางกติติกา หาญจิตร, นางสําราญ เหลาหนเูมา, นางรตัติมา มาโนช, 
นางสาวสมุล แสงแกว 

    ในวันที่ 28 กันยายน 2548 
ทางองคการ ARC USAID/AITและ 
บริษัท Avon  ไดรวมกันมอบเรือ 
ประมง จํานวน 35 ลํา ใหแกชาว 
ประมงที่รอดชีวิตจากคลื่นยักษสึนามิ  
ในครั้งน้ีทางองคการยูเสด USAID/
AIT ไดมอบเรือจํานวน 20 ลํา พรอม
กับเคร่ืองเรือใหม จํานวน 10 เครื่อง 
และผูที่ไดรับเรือจากโครงการฯ จะ
ไดรับการฝกอบรมในเรื่องของความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ และการทํา
ประมงที่ดีและเหมาะสม 
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