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กิจกรรมการกระจายรายไดสูชุมชนภายใตโครง
การฟนฟูผูประสบภัยภายหลังจากที่ไดรับผล 
กระทบ จากภัยพิบัติสึนามิในพ้ืนที่ชายฝงทะเล 
อยางยั่งยืน ขององคกรยูเสดจํานวน 5 หมูบาน 
โดยมีผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ 339 คน ทั้งน้ี 
เพ่ือการปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหดี 
ย่ิงขึ้น และสรางความรักสามัคคีภายในชุมชน  
โดยไดรับความรวมมือจากชาวบาน ผูนํา และ 
การสนับสนุนจาก อบต. กําพวน เปนอยางดีใน 
การดําเนิน กิจกรรมดังกลาว โดยการสนับสนุน 
รถเก็บขยะ เพ่ือขนยายขยะออกไปจากพ้ืนที่ และความรวมมือจากก่ิงอําเภอ 
สุขสําราญ ที่ไดสนับสนุนรถฉีดนํ้าเพ่ือฉีดลางทอระบายนํ้าบริเวณชุมชน และ 
ตลาดสดกําพวน 

 สําหรับความชวยเหลือจากองคกร ARC ในดานการจัดหาแหลงนํ้าถาวร 
เพ่ือการอุปโภคในชุมชนหาด ประพาส หมูที่ 2 ทางโครงการยูเสดไดรวมกับ 
ชาวบานทํากิจกรรมโครงการเบี้ยตอบแทน โดยที่ชาวบานหาดประพาส 
ไดรวมกัน นําเงินไปซ้ือทอนํ้าและอุปกรณ ตลอดจนชวยกันขุดวางทอนํ้า 
เชื่อมจากทอสงนํ้าหลักไปยังทอสงนํ้าของแตละครัวเรือน จํานวน 46 หลัง 

    ชาวบานในหมูที่ 3 ไดรวมกันขุดลอกทําความ 
สะอาดทอระบายน้ํา บริเวณตลาดสดกําพวน ซ่ึง 
พบวาทอระบายนํ้าเต็มไปดวยขยะ ถุงพลาสติก 
และขวดพลาสติกตางๆ ที่กอใหเกิดทอนํ้าอุดตัน 
และนํ้าทวมเม่ือมีฝนตกหนัก  

    ชุมชนบานหาดทรายขาว หมูที่ 7 ไดชวยกันเก็บ 
ขยะ และเศษซากสิ่งปฏิกูลหลังจากภัยพิบัติ สึนามิ 
ในเวณพื้นที่หมูบาน สนามฟุตบอล บานพักถาวร  
และบริเวณสนามเด็กเลน  

นอกจากน้ีที่ชุมชนซอยทากลาง หมูที่ 4 ชาวบานได 
ชวยกันปรับปรุง ดานสุขอนามัย และสรางจิตสํานึกในการจัดการขยะในชุมชน โดยการรวม 
กันเก็บขยะ และสิ่งปฏิกูลริมถนนและรอบ ๆ บริเวณบานซ่ึงคนในชุมชนเองใหความสนใจ 
ที่พัฒนาหมูบานเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ซ่ึงจะเปนการสงเสริมอาชีพใหมีความยั่งยืน 
กิจกรรมน้ีนับวาเปนสวนสําคัญในการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบหมูบานเพ่ือรองรับการ 
ทองที่ยวแนวทางดังกลาว ตอไป 

    ชาวบานที่บานทะเลนอก หมูที่ 1 ไดรวมกันกําจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล ตะกอนดิน 
ที่ขวางทางระบายน้ํารวมไปถึงชวยกันจัดการและตัดกิ่งตนไมตามริมถนนทางเขาหมู 
บาน 

โครงการกระจายรายไดสูชุมชนเพื่อเสริมสรางทัศนคติ และความรวมมือในการรักษาสภาพแวดลอม 

   เจาหนาที่โครงการฯ เดินทางมาเยี่ยม และชวยเหลือ 
งานของโครงการฯ ในชวงเดือนพฤศจิกายนนี้ ไดแก  
 คุณวอลเตอร ดัดเลย จากมหาวิทยาลัยฮาวาย จะ 
มาเยี่ยมโครงการในระหวางวันที่ 12-19 พฤศจิกายน 
ศกนี้ เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการผสานแผนการทํางาน             
                                                     (ตอหนา 2) 

พฤศจิกายน 2548 

ขาวสารจาก อบต.กําพวน 

โครงการกอสรางถนน คสล.ม.1(ทางเขากุโบร)  งบประมาณ  170,000  บาท 
โครงการกอสรางถนน คสล.ม.3(ทางเขากุโบร)                       งบประมาณ  300,000  บาท 
โครงการขยายถนน คสล.ม.4(ทางเขาบานทากลาง)  งบประมาณ  500,000  บาท 
โครงการปรับปรุงถนน ม.5             งบประมาณ  480,000  บาท 
โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค ม.2   งบประมาณ  150,000  บาท 
โครงการกอสรางศาลาที่พักริมทาง ม.5   งบประมาณ    90,000  บาท 
โครงการกอสรางศาลาที่พัก ม.6    งบประมาณ    90,000  บาท 
โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ม.7   งบประมาณ  160,000  บาท 
โครงการซอมแซมคูระบายนํ้า คสล.ม.7   งบประมาณ    60,000  บาท 
 อบต.กําพวน ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับคณะกรรมการมัสยิดทุกมัสยิดในตําบลกําพวน 
เปนจํานวนเงิน  130,000  บาท  เพื่อดําเนินการการจัดงานวันถือศีลอด วันสําคัญทางศาสนาอิสลาม  
และองคการบริหารสวนตําบลกําพวนขอสรุปรายไดประจําปงบประมาณ  2548  จํานวน  
10,593,659.15  บาท และรายจาย จํานวน  6,363,531.78  บาท 

การติดตามและสนับสนุนจากเจาหนาที่และการ
ฝกอบรม แผนประจําเดือน พฤศจิกายน 

นายดาหรี มาโนชน นายก อบต.กําพวน 
องคการบริหารสวนตําบลกําพวนไดจัดตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป 2549  ข้ึนใหม  สําหรับปรับปรุงและสนับสนุนโครงการตาง 
ๆ เพ่ือพัฒนาตําบลกําพวนตอไป  และเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงของปงบประมาณ  2549  น้ัน ได
แยกออกเปนโครงการตาง ๆ ดังน้ี 

    ชาวบานกําพวน ชวยกันขุดลอกทอระบายน้ํา 

ศูนยการเรียนรูชุมชน (ตึกเขียว) 

 ศูนยการเรียนรูชุมชน (ตึกเขียว) ตามที่ไดเสนอ
รายละเอียดไปในฉบับกอนน้ัน ทางโครงการฯ มี
กําหนดการที่จัดใหมีพิธีวางศิลาฤกษในการกอสรางตึก
ขึ้นบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกําพวน ในวันที่ 27 
ธันวาคม 2548 ทั้งน้ีเพื่อความเปนศิริมงคล และแสดง
ใหถึงความรวมมือระหวางโครงการฯ องคกรทองถิ่น 
และประชาชน ทางโครงการฯ มีความยินดีขอเรียนเชิญ
ประชาชนชาวก่ิงอําเภอสุขสาํราญทุกทาน เขารวมใน
พิธีการวางศิลากฤษคร้ังน้ี เม่ือตึกเขียวสรางเสร็จแลว 
จะเปนประโยชนตอการเรียนรู และสงเสริมกิจกรรม
ตางๆ ตอชาวตําบลกําพวน ประชาชนในพ้ืนที่ใกลเคียง 
หรือผูที่สนใจทั่วไป 



โครงการฟนฟูผูประสบภัยภายหลังจากที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในนื้นที่ชายฝงทะเลอยางย่ังยืน ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา  โดยมีสถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย (เอไอที)  CRC มหาวิทยาลัยโรดไอรแลนด และมหาวิทยาลัยฮาวาย โดยความรวมมือกับองคการบริหารสวน
ตําบลกําพวน ก่ิงอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง เปนหนวยงานรวมในการดําเนินงาน เปาหมายหลักของโครงการฯ 
คือการสรางความรวมมอื โดยกระบวนการของการมีสวนรวมในการสรางกลไกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อที่จะ
นําไปสูความสําเร็จ และสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการสรางความย่ังยืนของการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน และหมูบานตางๆ ตลอดแนวชายฝงทะเลอันดามัน ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ ในเดือน
ธันวาคม 2547 ท่ีผานมา  

 
CONTACTS:  

 
 สํานักงาน อบต. กําพวน 
  กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง   
  85120 
  โทรศัพท: (66-077)844198 
 
 Winston Bowman 
 Regional Environmental 
        Manager 
 U.S. Agency for International  
 Development (USAID)  
 Regional Development 
        Mission/ Asia 
 93/1 Wireless Road 
 Bangkok, 10330 Thailand 
 Tel. 66-2-263-7400  
 Fax. 66-2-263-7499 
 
 Dr. James Tobey 
 CRC Program Leader, Thailand 
 Tel: (401) 874-6411 
 Email: tobey@crc.uri.edu 
 Website: www.crc.uri.edu 
 
 Dr. Amrit Bart, Director,  
 Post-Tsunami Sustainable  
 Coastal Livelihoods Program 
 Asian Institute of Technology 
 Tel: (66-2) 524-5473 
 Email: bart@ait.ac.th 
 Website: www.ait.ac.th 
 
Program Field Office 
Suk Samran, Ranong 85120 
Tel: (66-077) 844-286 
Email: cjdunbar@gmail.com 

อรอนงค ทองรงค 
ผูประสานงานระหวางโครงการ การตลาด 

และการขาย มีประสบการณอยางดีใน 

การทํางานรวมกับชุมชน รวมท้ังเปนผูจัด  

การงานกอสรางตาง ๆ เชน หอสงนํ้า 

ประปา สะพานสําหรับเดินเทาและศูนย 

ชุมชน 

ทวีศักด์ิ ชัยแปน 

ผูประสานงานระหวางโครงการและศูนย 

ชุมชนบานปากจก มีประสบการณ อยาง 

ดีเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 

และยินดีท่ีจะชวยเหลือชุมชนและการฝก

อบรมผูประกอบการ 

 

เยาวลักษณ มีสุข 
ผูประสานงานระหวางโครงการทุนการ 

ศึกษาของนักเรียนครอบครัวผูประสบภัย 

สึนามิท้ัง 5 หมูบาน และ มีความรูในการ 

ทํางานกับชุมชนเปนอยางดี เพื่อท่ีจะชวย 

ในการพัฒนาการทองเท่ียวในชุมชนตาง ๆ 

ใหประสบผลสําเร็จ 

โบด้ี แกเร็ตต  (Bodhi Garrett) 
ผูริเร่ิมกอต้ังและผูอํานวยการหนวยงาน 
เพ่ือนอันดามันเหนือ อาศัยอยูในพื้นท่ีตั้ง 
แต ป 2545 รวมท้ังมีหนาท่ีในการจัด    
ระบบโครงการการพัฒนา การหาเงินทุน 
สนับสนุนโครงการ และ ติดตอประสาน 
งานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับโครงการ มีความ 
ยินดีเปนอยางยิ่งในการสรางความเปน 
นํ้าหน่ึงใจเดียวกันของหนวยงานรัฐ และ 
ความยากลําบากในการทํางานของกลุม 
องครอิสระ ตาง ๆ 

พบกับทีมงานเพ่ือนอันดามันเหนอื 

ชาวบานหาดประพาส หมูท่ี 2 ชวยกันขุดวางทอประปา 

แผนประจําเดือนพฤศจิกายน (ตอจากหนา 1) 
และการเชื่อมโยงระบบเตือนภัยสึนามิที่มีในมหาสมุทร 
อินเดีย (เอ โอ ที ดับเบิลยู เอส) เพื่อพัฒนาแผนการรับ 
มือกับภัยพิบัติ ตางๆในชุมชน  
 คุณไบรอัน ครอวฟอรด ผูจัดการอาวุโสดานชายฝง 
ทะเล ศูนยทรัพยากรชายฝงทะเล มหาวิทยาลัยโรดไอร 
แลนด และจะจัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร 
การจัดการทรัพยากรรวมกันในพ้ืนที่โครงการ ซ่ึงหนวย 
งานที่จะเขารวมประกอบไปดวยกรมอุทยานแหงชาติ 
กรมประมง กรมทรัพยากรชายฝงทะเล และกองทุนสัตว 
ปาโลก  
   คุณแพม รูบินนอฟ ผูจัดการดานชายฝงทะเล ศูนย 
ทรัพยากรชายฝงทะเลของมหาวิทยาลัยโรด ไอรแลนด 
และ ดร. ธรรมรัตน คุตตะเทพ ผูชวยศาตราจารย ดาน 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม และการจัดการ จากสถาบันเทคโน 
โลยีแหงเอเชีย จะเขามารวมกําหนดทิศทางการทํางาน 
รวมกับหมูบาน ในการจัดตั้งคณะทํางานในสวนที่เกี่ยว 
ของกับการจัดการของเสีย และสิ่งปฏิกูล รวมทั้งนําคณะ 
ทํางาน ไปทัศนศึกษาดูงานพ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จใน 
การจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่จังหวัดใกลเคียง 
หรือพ้ืนที่อื่น ๆ 
   นอกจากนี้กลุมชาวประมงที่ไดรับเรือทดแทนจากทาง 
โครงการฯ ไปแลวน้ัน ทางโครงการฯ จะดําเนินการฝก 
อบรมดานความปลอดภัยทางทะเล รวมทั้งการทําประมง 
ที่เหมาะสม และยั่งยืน 
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