
ในระหวางวันที่ 25-26 มกราคม 2550 ที่ผานมา โครงการฯไดจัดใหมีการอบรมเรื่องการ
เฝาระวังคุณภาพน้ําเพ่ือการจัดการลุมน้ํา ณ สถานีเพาะเลี้ยงชายฝง จังหวัดระนอง โดยมี
วิทยากรคือ ดร.เควิน ฮอปกิ้นส จากมหาวิทยาลัยฮาวาย คุณเคทธี วูฟ จากองคกรพิทักษ
สิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐ อเมริกา และคุณคริส ดันบาร จากมหาวิทยาลัย
โรดไอสแลนด ในเรื่องเทคนิค และทฤษฎีในการเฝาระวังทางสิ่งแวดลอม  โดยมีผูเขารับ
การอบรมจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงระนอง อุทยานแหงชาติแหลมสน สถานีวิจัย
ทางทะเลแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสํานักงานประมงจังหวัด คุณเคทธี วูฟ ไดอยู
ในพื้นที่จนถึงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผานมา เพ่ือจัดทําแผนการเฝาระวังคุณภาพน้ําใน
คลองนาคา แผนดังกลาวจะชวยในการประเมินผลคุณภาพน้ําจากกิจกรรมตางๆ เชนจาก

คุณเคทธี วูฟ กําลังอธิบายระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

มิถุนายน 2550 

การเฝาระวังคุณภาพน้ํา 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ประมงอําเภอกิ่งอําเภอสุข
สําราญ ออกติดตามฟารมเลี้ยงสัตวน้ําเขตพื้นที่ หมูที่ 2 
ต.นาคา รับจดทะเบียนฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา รายใหญ 
จํานวน 16 ราย และรับจดทะเบียนเรือประมง จํานวน 7 
ราย 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ประมงอําเภอกิ่งอําเภอสุข
สําราญ รวมกับเจาหนาทีจ่ากสาํนักงานประมงจังหวัด 
ระนอง ออกตรวจเยี่ยม  ติดตามชาวประมงที่เขารวม
โครงการการทําประมงอยางยั่งยืน กิจกรรมยกเลิกการทํา
ประมงดวยเครื่องมืออวนรุน เขตพ้ืนตําบลนาคา  จํานวน 
15 ราย  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ประมงอําเภอกิ่งอําเภอสุข
สําราญ ออกประชาสมัพันธ เรงรัดเงินอากรการประมง 
ประจําป 2550  เขตพื้นที่ ตําบลกําพวน โดยแจงใหผู
ประกอบอาชีพทําการประมง ไปยืนคําขอรับอาชตรญาบั 
ณ ที่วาการกิ่งอําเภอสุขสําราญ หรือ ตามสถานที ่ที่
ประมงอําเภอนัดหมาย ขณะนี้ มีผูย่ืนรับอนุญาต
อาชตรญาบั แลวจํานวน 34 ราย โดยกิ่งอําเภอสุขสําราญ
มีเปาหมายกําหนดการออกอาชตรญาบั ใหแลวเสร็จ 
ภายในเดือน สิงหาคม 2550 

กิจกรรมการประมง กิ่งอําเภอสุขสําราญ 

ขอตอนรับคุณภาณุวัชร พัทธาดนย 
ผูอํานวยการศูนยเรียนรูชุมชนตําบลกํา
พวน คุณภาณุวัชร จบการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มีประสบการณทาํงาน
ดานการบริการมนุษยและชุมชนแหงรัฐ
โคโรราโด สหรัฐอเมริกา และเคย
ทํางานดานการตลาดใหกับบริษัทช้ันนํา
ในประเทศไทย คุณภาณุวัชร เพ่ิงกลับ
จากอเมริกา และมีความตั้งใจที่จะมา
ทํางานรวมกับชาวบาน หนวยงานและ
องคกรตางๆทั้งในและนอกพื้นที่กิ่ง

อําเภอสุขสําราญ ซึ่งทางศูนยฯ ไดเปดดําเนินการแลว และกําลงัพัฒนาทั้ง
อาคารและภูมิทัศนของศูนย ฯรวมทั้งกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน 
ตอนนี้ทางศูนยฯรวมกับกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศจะจัดใหมีการ
อบรมการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเนตเบื้องตนใหกับทุกภาคสวนในชวง
ตนเดือนสิงหาคมนี้  แมวาโครงการฯของยูเสดใกลจะสิ้นสุดลงแลว ทางคุณ
ภาณุวัชร ยังทํางานรวมกับชาวกิ่งอําเภอสุขสําราญตอไป และหวังเปนอยางย่ิง
วาทุกทานคงใหความรวมมือและสนับสนุนศูนยฯใหดําเนินตอไปอยางย่ังยืน  
 

ผูอํานวยการศูนยเรียนรูชุมชนตําบลกําพวน 



โครงการฟนฟูผูประสบภัยภายหลังจากที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในพื้นที่ชายฝงทะเลอยางยั่งยืน 
ไดรับการ สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐเมริกาโดยมี ถา 
บัน ทคโนโลยีแหงเอเชีย (เอไอที)  CRC มหาวิทยาลัยโรดไอรแลนด และมหาวิทยาลัยฮาวาย โดยความ 
รวมมือ บองคการบริหารสวนตําบล กําพวน ก่ิงอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง เปนหนวย านรวม นดํา 
เนินงานเปาหมายหลักของโครงการฯ คือการสรางความรวมมือ โดยกระบวนการของการสวนรวม นการ 
สรางกลไก เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนา เพื่อที่จะนํามาไปสูความ สําเร็จ และสามารถนําไปประยุกต ชเพื่อ 
การ สรางความ งยืนของการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในชุมชน และหมูบานตางๆ 
ตลอดแนวชายฝงทะเล อันดามัน ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ ในเดือนธันวาคม 2547  

1.  นายกองคการบริหารสวนตําบลกําพวน และรองนายก เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานการพัฒนา
ทองถิ่น ณ ประเทศอินเดีย และ เนปาล ในโครงการการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานตางประเทศของ
คณะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดระนอง ประจําป 2550 ระหวางวันที่ 18-26 
มิถุนายน 2550 

2.  อบต.กําพวน ไดกําหนดการลงทะเบียนประวัติ ผูเขารวมการฝกอบรมอาสาสมุครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2550 
ต้ังแตเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สถานที ่องคการบริหารสวนตําบลกําพวน ซึ่งการอบรมดังกลาวจะมีขึ้นที่ ศูนยเรียนรูชุมชนตําบลกําพวน (ตึก
เขียว)  ในระหวางวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2550 

ติดตอ 
โครงการ Post-Tsunami Sustainable  
           Coastal Livelihoods Program 

สํานักงาน อบต. กําพวน 
กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 85120  
โทรศัพท: (66-077) 844-19 

ผูอํานวยการ: 
ดร. Amrit Bart, URI/AIT 
โทรศัพท: (66-2) 524-5473 
อีเมล: bart@ait.ac.th 
เวบไซท: www.ait.ac.th 

ผูจัดการภาคสนาม: 
มร. คริส ดันบาร, URI/AIT 
กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 85120             
Tel: (66- โทรศัพท (077) 844-286 

            อีเมล: cjdunbar@gmail.com 

กิจกรรมองคการบริหารสวนตําบลกําพวน 

หนวยงาน องคกรตางๆ รวมทั้งชาวบานไดชวยกันฟนฟูพ้ืนที่ประสบ
ภัยสึนามิ ชาวบานในชุมชนไดตอนรับแขกผูมาเยือนไดมีโอกาสสัมผัส
กับชีวิตความเปนอยู และวัฒนธรรมของชุมชนเหลานั้น หลายคนอาจ 
จะยังไมมีโอกาสไดเยือนหรือไดสัมผัสพ้ืนที่แหงนี้ สําหรับผูทีม่าเยือน
หรือทองเที่ยวในพื้นที่ที่ยังคงอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น หรือ
ธรรมชาติ ทําใหเกิดผลพลอยไดทางเศรษฐกิจที่ชวยเพ่ิมรายไดใหกับ
ชาวบานในพ้ืนที่ที่ประสบภัยสึนามิเมื่อป 2547 ที่ผานมา 
การเตรียมการ 
เมื่อการทองเที่ยวเริ่มมีบทบาทตอเศรษฐกิจของชุมชนมากขึ้น อาจทํา
ใหเกิดผลกระทบในดานทักษะอาชีพ และวัฒนธรรมทองถิ่นได ถา
ชุมชนนั้นยังขาดความพรอม หรือขาดการเตรียมการ และหากไม
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดแลว ก็จะนําไปสูความเปลี่ยนแปลงและ
เกิดผลกระทบชุมชน และทรัพยากรได  ดังนั้นจําเปนอยางย่ิงที่ชุมชนที่
จะตองรวมกันสรางความหลากหลายของอาชีพ เศรษฐกิจ เพ่ือที่จะ
สามารถรับมือกับการเติบโตของการทองเที่ยวได  และสามารถยืนหยัด
พ่ึงพาตนเองได 
อนาคตท่ีย่ังยืน  
การตระหนักถึงคุณคาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของการ
รักษา ปกปอง สิ่งเหลานี้ ชาวบาน องคกร NATR และองคกรอื่นๆได
สรางเครือขายระดับภูมิภาคข้ึน เพ่ือเปนแหลงชวยสรางรายไดอีกทาง
หนึ่งของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน  และยังชวยปกปองรักษาพ้ืนที่แหลงนี้
ไวใหลูกหลานอีกดวย  

Andaman Discoveries  (www.andamandiscoveries.com) 
อันดามันดิสคัฟเวอรี่ เชิญผูที่สนใจมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยโดยสัมผัส
กับการทองเที่ยวโดยชุมชน ในพ้ืนที่ชายฝงอันดามัน ของประเทศไทย 
การทองเที่ยวแบบใหมนี้เปนสวนหนึ่งของการฟนฟูหลังเหตุการณ
คลื่นสึนามิ โดยชาว บานจะเปดบานตอนรับใหทานไดสัมผัสเรียนรู
เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมในแบบดั้งเดิม การทองเที่ยวแบบนี้
จะเปดโอกาสใหกับนักทองเที่ยวที่มีความสนใจวิถีชีวิตแบบพื้นบาน 
และยังชวยอนุรักษวิถีชีวิตแบบนี้เอาไว นอกจากนี้ยังชวยเสริมสราง
ฟนฟูเศรษฐกิจของชุมชนที่เคยไดรับผลกระทบจากเหตุการณคลื่นสึนา
มิเมื่อป 2547 โดย องคกร NATR ไดจัดอบรมโครงการทองเที่ยวแบบ
ดังกลาวใหกับชาวบานเพ่ือใหมั่นใจวากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว เชน การพักรวมกับชาวบานแบบโฮมสเตย การนําเที่ยว ความ
ปลอดภัยฯลฯ น้ันมีมาตรฐานที่ดี บานทะเลนอกเปนหมูบานแรกที่
ชาวบานสนใจเขารวมการอบรมและไดจัดใหมีการอบรมสัปดาหละ
ครั้ง ต้ังแตเดือนกุมภาพันธุเปนตนมา สวนหมูบานอื่นๆกําลังจะเขารวม
โครงการในไมชานี้ 

การพัฒนาและการตลาดของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  


