
 1

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Sustainable  

Community Owned  
Professional Eco- 

Charters 
 

AN ALTERNATIVE OWNERSHIP  
MODEL IN ECO-TOURISM 

 
 

BY 
THE COMMUNITIES OF 

MOO BAHN NAHM KHEM AND 
MOO BAHN KOH MUK, 

THAILAND 
 

(Scope-Charters) 

  

  

  

 
 
 
 

สโคปชารเตอร 
การฟนฟูชุมชนสึนามิอยางยั่งยืน 

 
รูปแบบการเปนเจาของธุรกิจ 

การทองเที่ยวเชิงนิเวศนอันเปนทางเลือก 
โดย 

ชุมชนหมูบานน้ําเค็ม  
และหมูบานเกาะมุก ประเทศไทย 

 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ Tsunami Aid Watch เปนโครงการหนึ่งของมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล Heinrich Boell Foundation สํานักงาน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยไดรับความรวมมือจากบริษัทที่ปรึกษาและทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล (Heinrich Boell Foundation :HBF) เปนเครอืขายขององคกร German party Alliance 90/The 
Greens ที่มีสํานักงานใหญอยูในกรุงเบอรลิน เปนองคกรที่มีอิสระทางกฎหมาย มีการดําเนนิงานที่เต็มไปดวยจิตใจที่
เปดกวางอยางฉลาดหลกัแหลมโดยไมหวังผลกําไร เปาหมายหลักของมูลนิธิคือการใหความชวยเหลือดานสงัคม
ศึกษาทัง้ในประเทศเยอรมันและตางประเทศ ซ่ึงจะสนับสนุนการมีสวนรวมแบบประชาธิปไตย กระตุนกิจกรรมทาง
สังคมการเมือง และสรางความเขาใจในวัฒนะธรรมที่มีความแตกตางกัน โครงการ Tsunami Aid Watch เปน
โครงการพิเศษโครงการหนึ่งที่มีเปาหมายในการติดตามเพือ่พฒันาโครงการตางๆ ที่ไดมีการริเริ่มและดาํเนินการโดย
มูลนิธิไฮนริคเบิลลสํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาเปนเวลาหลายปแลว  
 
บริษัทที่ปรึกษาและทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Southeast Asia Consult and Resource Co.,Ltd. (SEA – 
C.R.)      เปนบริษัทผูใหคําปรึกษาที่มีสํานักงานปฏิบัติการในจังหวดัเชียงใหม ประเทศไทยโดยมีศักยภาพท่ีโดดเดน
ในดานการใหความรวมมือเพื่อพัฒนาการพัฒนาและอํานวยความสะดวกใหกับองคกร  และโดยรวมมือกับผูวาจาง
ที่มาจากภาคเอกชนและภาครัฐบริษัทไดนาํมมุมองทางวัฒนธรรมทีม่ีความหลากหลาย และมีความแตกตางกนัมาใช
ในการปฏิบัตงิานอยางเต็มที่  
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ผูรวมสรางแนวคิด: จูเลีย เฮยเล, สุทัศน ปานแกว,จักรกริช ติงหวัง, สมชาย รักแหลมแค, อุทุมพร โลมาฮา, 
ประยูร กงไกรจักษ, ไมตรี กงไกรจักษ, ภูวนาถ หนูสอาด, มนตรี อุดมสวัสดิ์, อรุณศักดิ์ เกียรติเพชร, อารีย
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เดช, อัญธิสา ตอระยับ, วารี ศรีคนธิ, พิทยา จันทรนวล, กมล รัตนวิเชียร, ยุพิน โชติอะภิรักษ, ประณีต พิม
ถนอม, ประธาน สายสดยศ, นพคุณ แสงสุริยัน,  สมไชย หมาดปนัง, สมวิไล หาญทะเล, สาคร ฉายสุข
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ผูแปล:     กฤษณะ ปญญาจันทร       
 
 
 
 

 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สโคปชารเตอรการฟนฟูชุมชนสึนามิอยางยั่งยืนรูปแบบการเปนเจาของธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศนอันเปน
ทางเลอืกโดยชุมชนหมูบานน้าํเค็ม และหมูบานเกาะมุก ประเทศไทย 
เรียบเรียงโดย โครงการ Tsunami Aid Watch หนึ่งในโครงการของมลูนิธิมูลนิธิ ไฮนริค เบลิล สํานักงานภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
 
จัดพิมพครั้งแรกที่จัดหวัดเชียงใหม 2549  
ลิขสิทธ์ิของ © Heinrich-Boell-Stiftung 
พิมพที ่: โรงพิมพสันตภิาพ แพ็คพริ้นท เชียงใหม ประเทศไทย  
ISBN 978 974 88189 7 9 
 
ที่อยูที่ติดตอได : 
โครงการ Tsunami Aid Watch 
156/118 ม. 10 ถ. คันคลองฯ ต. สุเทพ อ. เมอืง จ. เชียงใหม 50200 ประเทศไทย  
โทรศัพท +66-(0) 53-810156 ตอ. 106; 
อีเมล : taw@taw-hbf.org; www.taw-hbf.org  
 
มูลนิธิไฮนริค เบิลล  
สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชียงใหม  
ตู ป.ณ.  119 สํานักงานไปรษณียมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
เชียงใหม ประเทศไทย 50200  
โทรศัพท : ++66-(0) 53-810430-2  
อีเมล: sea@hbfasia.org   
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ปฏิญญากระบี่วาดวยการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิอยางยั่งยืน 
 
ผูเขารวมประชุมใครขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงสําหรับทุกบุคคล ชุมชนตาง กลุมตางๆ ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับสากล ฝายตางๆ และองคกรตางๆ สําหรับความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีไป
ยัง ประชาชนและชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ท่ีผานมา เรา
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องสําหรับภาระกิจการฟนฟูในระยะยาวที่เหลืออยู สึ
นามิไดทําใหประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย หมูเกาะมัลดีฟ และประเทศอื่นๆ คงเหลือแตชายฝง
ซึ่งเสียหายอยางยับเยิน ชุมชน เศรษฐกิจ และผูคนนับแสนตางตองการความชวยเหลือเปนอยางมากอยางไร
ก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนแคผลกระทบโดยตรงของสึนามิ ความพยายามชวยเหลือตางๆ เปนเพียง
ระยะเริ่มตนของการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิเทานั้น 
 
เวลาผานไปเกาเดือนหลังจากสึนามิ ความชวยเหลือไดเขาไปถึงพื้นที่ไดรับผลกระทบเปนสวนใหญ  ท่ีพัก
อาศัยช่ัวคราวไดรับการกอสรางขึ้นสําหรับผูรอดชีวิต หลายพื้นที่ไดรับการจัดหาเรือและอุปกรณหาปลาที่
มีความจําเปนตอการฟนฟูความเปนอยูสําหรับชาวประมงทองถ่ิน ภารกิจที่เหลืออยูก็พรอมที่จะไดรับการ
ดูแลโดยชุมชนที่ไดรับการฟนฟู และองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน สถานการณสวนใหญในขณะนี้จึง
ถือไดวากําลังเขาสูการมีเสถียรภาพ แตอยางไรก็ตามนับวายังหางไกลจากคําวาปกติสุขอีกมากนัก 
 
การฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิกําลังเขาสูการเปลี่ยนแปลงระยะที่สอง จากการฟนฟูความเสียหายไปสูการ
ปรับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ถาวรมากยิ่งขึ้น อันไดแกการบรรเทาผลกระทบทางออมของสึนามิ 
ในขณะที่ความชวยเหลือฟนฟูจากผลกระทบโดยตรงของสึนามิ มีความโดดเดนดานความรวดเร็วและ
ประสิทธิภาพ ความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีความจําเปนสําหรับการฟนฟูผลกระทบทางออม
จําเปนตองมุงไปที่ประสิทธิผลในระยะยาว และความยั่งยืนเมื่อคํานึงถึงสภาพความเปนอยู การฟนฟู
เศรษฐกิจ การจัดการภัยพิบัติ กรณีท่ีดินและบานพักอาศัยสําหรับผูไรท่ีอยู ผูขาดแคลนที่ทํากิน สตรี เด็ก 
ประเด็นทางดานเพศสภาพ รวมไปถึงปญหาแรงงานตางถิ่น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเหลานี้ มาตรการ
ตางๆ จึงมีความจําเปนอยางเรงดวน จากประสบการณในการสงมอบความชวยเหลือในอดีต เราจึงใคร
ขอใหนานาประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานภาครัฐ ในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังหมดเพื่อ 
 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูพื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบจากสึนามิในระยะยาวจะเปนไปดวยความ
โปรงใส ยุติธรรม มีความยั่งยืนและเสถียรภาพ ตามความรับรูและการใหคํานิยามโดยบุคคล
และชุมชนผูไดรับผลกระทบจากสึนามิ 

• พัฒนาการฟนฟูสึนามิในระยะที่สองใหกลายเปนโอกาสในการแกไขปญหาตางๆที่เกิดกอนสึ
นามิ และกลับเลวรายลงอยางเปนที่ประจักษเนื่องจากภัยพิบัติครั้งนี้  
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• สงมอบความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางชัดเจนและโปรงใส เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ของผูท่ีไดรับผลกระทบในการวางแผน การริเริ่ม    และการดําเนินการโครงการฟนฟูระยะยาว 

• หนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ก็คือการจัดต้ังระบบขอมูล และฐานขอมูลเก่ียวกับสึนามิท่ี
เที่ยงตรง และมีวิสัยทัศนท่ียาวไกล เพื่อการใชงานและประโยชนของบุคคลและชุมชน โดยไม
คํานึงถึงเชื้อชาติหรือศาสนา 

• ริเริ่มระบบ / กลไกการติดตามผลการใหความชวยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการนําทรัพยากรไปใช
เพื่อวัตถุประสงคอ่ืนใดนอกจากการใหความชวยเหลือ 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูท่ีเหลืออยูจะเปนรากฐานสําหรับการพัฒนาพื้นที่ไดรับผลกระทบ
อยางตอเนื่อง และนําไปสูสภาพความเปนอยูท่ีดีขึ้นกวาสภาพกอนเหตุการณสึนามิ 

 
หากความชวยเหลือในการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิจากประชาคมโลก รัฐบาล และสังคมทั่วไปตาม
แนวทางที่กลาวมาขางตน ภัยพิบัติจากสึนามิครั้งนี้ก็จะกลับกลายเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาซึ่ง
สอดคลองกับความยั่งยืนและความกาวหนาทางเศรษฐกิจสําหรับทุกคน 
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5.3.3    หลักสูตรการฝกอบรม      
5.3.4    การสรางรายได    
5.3.5    รายไดของบริษัท    
5.3.6    กําหนดการทองเที่ยวเบื้องตน   
5.3.7    กิจกรรมนอกฤดูทองเที่ยว     
5.3.8    ประเภทและรายละเอียดของเรือท่ีตองการ     

36 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
42 
42 
43 
43 
44 

6.         รายชื่อหนังสือท่ีจะตีพิมพครั้งตอไปในโครงการ TAW 45 
 
ดรรชนีแผนภูมิ 
 

แผนภูมิ รายละเอียด      หนา 

แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางความรวมมือ และการจัดการดานทองเที่ยวดวยเรือในโครงการ 
SCOPE-Charters 

9 

แผนภูมิท่ี 2 วงจรการเงินของโครงการ  SCOPE-Charters 10 
แผนภูมิท่ี  3 แผนการพัฒนาหมูบานน้ําเค็ม 11 
แผนภูมิท่ี  4 ผูมีสวนเก่ียวของกับโครงการ SCOPE-Charters 20 
แผนภูมิท่ี  5 โครงสรางทางการเงินและการบริหารจัดการทางการเงินของ SCOPE-

Charters 
21 

 
ดรรชนีตาราง 
 
ตาราง รายละเอียด      หนา 

ตารางที่  1 เปรียบเทียบเงื่อนไขของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและเงื่อนไข 
ของชุมชน 

27 

ตารางที่  2 สรุปเงื่อนไขทางกฎหมายที่สําคัญ    31 

ตารางที่  3 กิจกรรมและผลลัพธท่ีคาดหมายจากรางการดําเนินงาน 39 
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คํายอ  
 
 

คํายอ ชื่อเต็ม/คําเรียก 

BMZ Bundesministerium fuer wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(German 
Ministry for Economic Cooperation and Development) 
(กระทรวงความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ประเทศเยอรมัน) 

DIE Deutsches Institut fuer Entwicklungspolitik 
(German Institute for Development Policy) 
(สถาบันเยอรมันเพื่อนโยบายในการพัฒนา) 

SCOPE-
Charters 

Sustainable Community Owned professional Eco-charters 
(โครงการทองเที่ยวทางเรือเชิงนิเวศนโดยมีการบริหารแบบมืออาชีพท่ีชุมชนเปน
เจาของแบบยั่งยืน) 

GO Governmental Organization (หนวยงานภาครัฐ) 
GTZ German Technical Cooperation  

(ความรวมมือทางเทคนิค ประเทศเยอรมัน) 
NGO Non-Governmental Organization (องคกรเอกชน) 
PPP Public-Private Partnership 

(ความรวมมือระหวางภาครัฐ และ เอกชน) 
RTP Recovery and transition phase (การฟนฟูในระยะตนเพื่อพัฒนาไปสูการฟนฟูในระยะ

กลางและระยะยาว) 
SAN Save Andaman Network (เครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน) 
SEA-C.R. Southeast Asia Consult & Resource Company Limited 

(บริษัทที่ปรึกษาและทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํากัด) 
TAT Tourism Authority of Thailand (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 
TAW Tsunami Aid Watch  

(ประสิทธิผลของความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา  กรณีศึกษาสึนามิ)   
TUI Touristik Union International (องคกรความรวมมือเพื่อการทองเที่ยวสากล)   
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คํานํา 
มูลนิธิไฮนริค เบิลล สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดริเริ่มโครงการสึนามิ เอด วอทช 
(Tsunami Aid Watch - TAW) ขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2548 เพื่อเฝาติดตามผลกระทบจากความชวยเหลือ
และกลไกการดําเนินงานอยางเปนระบบ TAW เปนสวนหนึ่งของโครงการติดตามผลการพัฒนา ซึ่ง
โครงการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของมูลนิธิไฮนริค เบิลล ไดริเริ่มขึ้นเมื่อหลายปกอน โดยใช
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการใหการสนับสนนุยกระดับการมีสวนรวมตามแนวทางประชาธิปไตย และ
การมีสวนรวมของภาคประชาชน รวมไปถึงหลักการปกครองที่ดีในกระบวนการ พัฒนาของประเทศไทย 
 
โครงการ TAW มีเปาหมายเพื่อการวิเคราะหอยางเปนระบบทั้งในประเด็นการพัฒนา จุดดอยในโครงสราง
การใหความชวยเหลือ กลไกและกระบวนการของกรณีศึกษาที่เดนชัดจะไดรับการวิเคราะหเก่ียวกับการ
ฟนฟูหลังสึนามิและกิจกรรมเพื่อการฟนฟูตางๆ TAW จะเชื่อมโยงผลลัพธท่ีไดเขากับลักษณะโครงสราง
โดยท่ัวไปของการใหความชวยเหลือฟนฟูหลังสนึามิในภูมิภาคนี้ TAW จะชวยปรับมุมมองทางการเมืองที่
มีตอกระบวนการและโครงสรางการสงมอบความชวยเหลือในประเทศไทย 
 
แนวทางการทํางานที่ดีท่ีสุดของโครงการ คือแนวความคิดเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในระยะกลางและระยะ
ยาว รวมไปถึงประเด็นดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมก็เปนสวนหน่ึงของโครงการ TAW บทความ 
เรื่อง “SCOPE-Charter - an alternative ownership and management model in the tourism sector” 
คือบทความเรื่องแรกของ TAW ซึ่งมุงเนนตามแนวความคิดดังกลาว และบทความอื่นๆ กําลังจะไดรับการ
ตีพิมพและเผยแพรตอไป 
 
ทางมลูนิธิใครของขอบคุณสมาชิกในทุกชุมชน  รวมไปถึงภาคเอกชนที่มีสวนเก่ียวของ แนวความคิดที่
ไดรับการนําเสนอในบทความเรื่องนี้เปนผลโดยตรงมาจากความพยายามรวมกันของทุกฝาย ในการสราง
เศรษฐกิจ สังคม และ ความเชื่อมโยงทางสิ่งแวดลอมระหวางวิถีชุมชนและการดําเนินธุรกิจบนชีวิตจริง ท้ัง
สองแนวทางนี้มักจะขัดแยงซึ่งกันและกัน แตตามที่เราไดเห็นในที่นี้ กลับไมเปนเชนนั้นเสมอไป และยัง
สามารถผนึกรวมเขากับกระบวนการฟนฟูระยะกลางหลังสึนาม ิ เพื่อสรางความแข็งแกรงและความยั่งยืน
ใหกับทั้งสองดานอีกดวย 
 
31 ตุลาคม 2549 
ดร. ไฮเกอ เลิชมานน  
ผูอํานวยการมูลนิธิไฮนริค เบิลล สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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บทนํา 
การฟนฟูหลังสึนามิและกระบวนการสรางชุมชนขึ้นมาใหมถือเปนความทาทายที่ยิ่งใหญสําหรับชุมชนที่
ไดรับผลกระทบแตในขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหเปนการสราง พัฒนา และปรับปรุงโครงสราง
ทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองเชนเดียวกัน แนวความคิดดาน “การพลิกวิกฤตใหเปน
โอกาส” นี้ไดรับการนําเสนอ อภิปราย และตอบสนองจากภาคสาธารณะในการประชุมนานาชาติ ณ 
จังหวัดกระบี่ วาดวยการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิ เมื่อเดือนกันยายน 2548ท่ีผานมา (ดูเอกสารกอนถึงหนา
สารบัญ) 
 
ในฐานะผูเขารวมการประชุม และผูรวมจัดทําปฏิญญา โครงการฟนฟูระยะกลางของมูลนิธิ “โครงการสึนา
มิ เอด วอทช (Tsunami Aid Watch - TAW)” ไดพยายามตั้งแตจุดเริ่มตนเพื่อทําใหประเด็นนี้กลายเปนหนึ่ง
ในหาของกิจกรรมหลักที่ตองไดรับการพิจารณา โดยแนวความคิดนี้เปนหนึ่งในผลลัพธท่ีได มาจากความ
รวมมือระหวางสองชุมชนและ บริษัทเอกชนหนึ่งแหงที่ตางก็ไดรับผลกระทบจากสึนามิ รวมท้ังความ
รวมมือจากโครงการ TAW ภายในระยะเวลาสิบหกเดือน ดังนั้นในกระบวนการฟนฟูนี้เราจึงสามารถ
ประสานความสัมพันธระหวางโครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจเขาดวยกัน 
 
2 ปหลังเหตุการณสึนามิ การฟนฟูระยะเรงดวนกําลังจะสิ้นสุดลง และเขาสูระยะเร่ิมตนของการฟนฟูระยะ
กลาง “ภาวะปกติ” ซึ่งเปนผลมาจากแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินอันเปนความพยายามรวมกันของ
หลายๆ ฝายก็ไดบรรลุผลตามวัตถุประสงค นักลงทุนจากภายนอกตางพบวาโอกาสในธุรกิจการทองเที่ยว
ไดกลับมางอกงามอีกครั้ง ประสบการณจากสึนามิยังมีสวนยกระดับความตื่นตัวและการรับรูในประเด็น
สิ่งแวดลอมขึ้นเปนอยางมาก แตชุมชนที่ไดรับการฟนฟู เศรษฐกิจขนาดยอมที่ไดรับการสรางขึ้นมาใหม 
และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอาจไมนําไปสูความยั่งยืนไดเสมอไป 
 
อําเภอปายเปนเมืองเล็กๆ ในจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งต้ังอยูตอนบนสุดของประเทศไทยอาจจะหางไกลจาก
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิเปนอยางมาก แตสามารถนํามาใชเปนตัวอยางเพื่ออธบิายประเด็นนี้ได
อยางลงตัว ปายไดรับผลกระทบจากเหตุการณโคลนถลมครั้งใหญในชวงฤดูฝนป 2548 คราชีวิต
นักทองเที่ยวและชาวบานไปกวา 80 คน เมืองและโครงสรางทางการทองเที่ยวตางไดรับความเสียหายอยาง
หนัก แตปจจุบันนี้ ณ เดือนธันวาคม 2549 ปายก็ยังคงเปนสวรรคสําหรับนักทองเที่ยวเชนเดียวกับชวง
กอนที่จะเกิดเหตุการณโคลนถลม ความสวยงามตามธรรมชาติยังคงมีอยู และผูประกอบการทองเที่ยวตางก็
ไดริเริ่มกิจกรรมที่ถือไดวาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากมาย อยางไรก็ตาม... 
 
“... ผูคนในอําเภอปายแทบจะไมไดอะไรเลยจากการทองเที่ยวเหลานี้ วัตถุดิบทั้งสดและแหงที่ใชใน
รานอาหารและรานคาตางๆ ถูกสงมาจากจังหวัดเชียงใหม เชนเดียวกับวัสดุกอสรางที่ใชในการฟนฟู
บานเรือนรานคาตางๆ ขึ้นมาใหม ชาวบานจํานวนไมมากนักที่สามารถหางานได ตองทําหนาที่เปนผูดูแล
อาคารสถานที่หรือพนักงานทําความสะอาดในโรงแรมหรือรานอาหาร หรือ (ทํางานเปน) พนักงานเสิรฟ... 
ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ โลธรวานิช คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดทําวิจัยเก่ียวกับการ
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ทองเที่ยวในปายภายใตผลกระทบจากกระบวนการโลกาภิวัฒน ไดขอสรุปวาปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปา
ยลวนมาจากผูลงทุนที่เขาไปแออัดกันอยูในเมืองเพื่อมองหาโอกาสทางธุรกิจ...” 
(บางกอกโพสต, 21 ตุลาคม 2549) 
 
หนทางหนึ่ง ซึ่งอาจตัดวงจรการฟนฟูท่ีประสบความสําเร็จแต แลวกลับตองตามมาดวยการที่นักลงทุนจาก
ภายนอกรุมลอมเขามาสรางธุรกิจสวนตัว ก็คือการสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับชุมชนใหสามารถเปนผู
ลงทุนเอง หรือในอีกทางหนึ่ง คือการสนับสนุนใหชุมชนสามารถเปนเจาของธุรกิจและจัดจางฝายบริหาร
จัดการมาเปนผูดําเนินการเชนเดียวกับการดําเนินการของนักลงทุนจากภายนอก แผนการนี้ยังรวมไปถึงการ
จางนักวิชาชีพตางๆ และการจางงานในตลาดแรงงาน ซึ่งการดําเนินการนี้จะมีลักษณะที่ตรงกันขามกับการ
พยายามเปลี่ยนแปลงชาวประมงใหกลายเปนผูจัดการธุรกิจ 
 
อยางไรก็ตามการริเริ่มแนวคิดและกระบวนการดังกลาวใหประสบความสําเร็จไดนั้นจําเปนตองพึ่งพา
ความเชื่อมโยงระหวางความยั่งยืนและประชาคมทั่วไปเปนอยางมาก ไมเพียงแตประชาคมในประเทศไทย 
เทานั้นหากแตเปนประชาคม - และความศิวิไลซ - จากประเทศผูบริจาคใหกับโครงการชวยเหลือตางๆ 
หลังสึนามิ ความชวยเหลือท่ีเคยมีอยางทวมทนกําลังจะถอนตัวหรือปดโครงการเกี่ยวกับสึนามิลง 
โครงสรางที่ยั่งยืนจํานวนมากที่ไดถูกสรางขึ้นใหเปนสวนหนึ่งของการเริ่มตนใหมกําลังเผชิญกับความ
เสี่ยง ท่ีจะลมพังลงมาเนื่องจากขาดแคลนเงินทุนสนับสนุน และปญหาการเชื่อมโยงไปสูธุรกิจทั่วไปตาม 
“ปกติ” ซึ่งเปนธุรกิจที่ไมเก่ียวของกับการฟนฟูผลกระทบจากสึนามิ ก็จะกลายเปนหัวขอท่ีไมมีใครให
ความสนใจอีกตอไป  
 
จึงเปนอีกครั้งหนึ่งท่ีเศรษฐกิจชุมชนในทองถ่ินตางเริ่มถูกครอบงํา โดยนักลงทุนจากภายนอกที่
แกงแยงกันเขามาทําการกอสรางโครงการในพื้นที่ซึ่งดึงดูดนักทองเที่ยว จากแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ
ของโครงการ SCOPE-Charterนี้ ชุมชนจะไดรับโอกาสในการทะลายแนวโนมนี้ และนําความยั่งยืนเขามา
สูการฟนฟูในระยะกลาง แตสิ่งที่ยังขาดแคลนอยูในปจจบัุนคือการสนับสนุนทางการเงินอยางตอเนื่อง 
และความทุมเทจากผูบริจาค (ท่ีนอกเหนือไปจากภาพขาวการใหความชวยเหลือกับเด็กที่กําลังรองให 
นักทองเที่ยวท่ีไดรับบาดเจ็บ หรือคนชรา) สวนประกอบอื่นๆ นั้นมีพรอมอยูแลว 
 
พวกเราในนาม เครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน (Save Andaman Network) ชุมชน
หมูบานน้ําเค็ม ชุมชนหมูบานเกาะมุก ผูประกอบการทองเที่ยว Kon-Tiki Diving and Snorkeling และ
โครงการสึนามิ เอด วอทช หวังเปนอยางยิ่งวาผูอานจะเขาใจในทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่เรานําเสนอนี้ 
และจะใหการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใหเราสามารถจัดทําโครงการนํารองนี้ไดตอไป 
 
 
 

เพื่อพวกเราทุกคน 31 ตุลาคม 2549                                                                           
คารล เอช. เซกชไนเดอร  
ผูอํานวยการโครงการสึนามิ เอด วอทช ภายใตมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล 
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สโคปชารเตอรการฟนฟูชุมชนสึนามิอยางยั่งยืน 
(SCOPE-Charters) 

สรุปสาระสําคัญ 
 
แนวความคิดเกี่ยวกับ SCOPE-Charters คืออะไร? 

 SCOPE-Charters เปนแนวความคิดเพื่อโครงการที่ชุมชนเปนเจาของอยางยั่งยืน โดยใหบริการ
ระดับมืออาชีพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางเรือ สําหรับตลาดการทองเที่ยวในประเทศ
ไทย 

 เปนการสรางโอกาสที่เอื้อประโยชนใหกับกลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิสองกลุม 
อันไดแกชุมชนในทองถ่ิน และผูประกอบการทองเที่ยวภาคเอกชน 

 เปนการพัฒนาที่มีความตองการของตลาดเปนแรงผลักดัน เชื่อมโยงการฟนฟูหลังสึนามิระยะ
กลางในประเทศไทยเขากับการทองเที่ยวเชงิอนุรักษอยางยั่งยืน 

 เปนการเปดโอกาสใหชาวประมงในทองถ่ินและชุมชนในการสรางรายได จากตลาดการ
ทองเที่ยวในประเทศไทย โดยการสนับสนุนใหเกิดความเปนเจาของธุรกิจที่ ปราศจากการ บีบ
บังคับใหละท้ิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม (ดูขอ 2.1 หนา 15) 

 
ทําไมจึงเปนการพฒันาอยางยั่งยืน? 

• SCOPE-Charters มีความยั่งยืนเนื่องจากเปนการเชื่อมโยงการฟนฟูทางสังคมหลังสึนามิระยะ
กลางและระยะยาว  ของกลุมเปาหมายใหเขากับการฟนฟูเศรษฐกิจหลังสึนามิ      ใน
ภูมิภาคนี้ 

• เปนการเปดโอกาสทางการตลาดและการลงทุนใหกับกลุมเปาหมาย ซึ่งแตเดิมเปนผูท่ีขาด
โอกาสในเศรษฐกิจทองถ่ิน 

• สงเสริมการวางแผนและการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม โดยมีชุมชนใน
ทองถ่ินเปนผูนําและผูดําเนินการ / ผูจัดการ 

• เสริมสรางศักยภาพใหชุมชนในทองถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองไดในเชิงเศรษฐกิจ โดยต้ังอยูบน
รากฐานโครงสรางทางสังคมของไทย ยกระดับความเปนอิสระทางการเมืองและ การตัดสินใจ 

• เพิ่มขีดความสามารถและความหลากหลายทางทักษะอาชีพภายในชุมชน  เพื่อใหแตละบุคคล
มีอิสระในการเลือกงานไดในตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น (ดูขอ 2  หนา 14) 

ทําไมจึงตองใหชุมชนเปนเจาของ? 
 SCOPE-Charters จะโอนกรรมสิทธิ์ในเรือนําเที่ยวใหกับชุมชนที่เขารวมโครงการ เพื่อใหเกิด

อิสรภาพในการสรางรายไดอยางยั่งยืนและมั่นคงสําหรับแรงงานที่ไดรับการวาจางในฤดูกาล
ทองเที่ยว 

 ยกระดับการมีสวนรวมของชุมชน และทางเลือกในการตัดสินใจตอกระบวนการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยการสรางสินทรัพย 
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 เปนการปองกันธุรกิจจากภายนอกมิใหกุมอํานาจ ดานความตองการพัฒนาการทองเที่ยวของ
ชุมชนในทองถ่ิน การวางเปาหมาย และนโยบายการทองเที่ยว โดยการทําใหชุมชนเปน
เจาของธุรกิจการทองเที่ยวอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 ชุมชนจะสามารถเขาถึงกองทุนที่มีความมั่นคง เพื่อการพัฒนาตามวัตถุประสงคของสมาชิกใน
ชุมชนเอง และเปนอิสระจากแนวทางที่เคยปฏิบัติมาในอดีต 

 ชาวบานในทองถ่ินมีความรูอยางลึกซึ้ง เก่ียวกับความตองการดานสิ่งแวดลอมและวิธีการ
จัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ อยางเหมาะสม (ดูขอ 2.1 หนา 15) 

 
ทําไมจึงตองเปนมอือาชพี? 

• SCOPE-Charters ไมตองการที่จะเปลี่ยนชาวประมงใหกลายเปนผูจัดการ หากแตอาศัยวิธีการ
จัดจางผูมีความรูความเชี่ยวชาญจากทั่วประเทศเขามาบริหารจัดการธุรกิจเรือนําเที่ยว 

• ดังนั้นจึงเปนการเพิ่มโอกาสทางการจางงานสําหรับผูประกอบการทองเที่ยวในจังหวัดที่ไดรับ
ผลกระทบจากสึนามิ หลังจากที่ธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ไดซบเซาลงเปนอยางมากหลัง
เหตุการณสึนามิ 

• เปนการเสริมสรางศักยภาพใหชุมชนสามารถเขาถึง และควบคุมการดําเนินการในภาคการ
ทองเที่ยวเพื่อใชประโยชนในการพัฒนาเปาหมายของตนเอง และไดรับประโยชนจากธุรกิจ
การทองเที่ยว ชุมชนจะไดรับโอกาสในการเรียนรูโดยตรงจากผูเชี่ยวชาญเปนเวลา 3 ปเพื่อ
เสริมสรางความรูความเขาใจ กอนท่ีจะตัดสินใจวาจะดําเนินการโดยการจัดจางตอไป หรือจะ
เขามามีบทบาทในการบริหารเองมากขึ้น (ดูขอ 2.1 หนา 17) 

 
ทําไมตองเปนการทองเท่ียวทางเรือเชงิอนุรักษ? 

 SCOPE-Charters จะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่สาธารณะประโยชนไดโดยการ
อนุญาตใหใชประโยชนจากพื้นที่ดังกลาวไดตามเงื่อนไขของชุมชน 

 เปนการเปดโอกาสใหมีการบําบัดน้ําเสียอยางยั่งยืน รวมไปถึงการจัดการขยะและของเสียจาก
เรือนําเที่ยว 

 เปนการอนุญาตใหเขาถึงระบบนิเวศนตามมาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับ โดยไมจําเปนตองมีการ
กอสรางโครงสรางพืน้ฐานและการขนสงทางบก 

 เปนการสานตอกระบวนการปลูกฝงแนวความคิดเขาสูกระแสการทองเที่ยวหลักวาการ
ทองเที่ยวท่ีคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอระบบนิเวศนนี้มีความสําคัญและจําเปนยิ่ง (ดูขอ 3 หนา 
33) 

 
. 
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วัตถุประสงคตามแนวคิด SCOPE-Charters มีอะไรบาง? 

• สรางแหลงรายไดท่ีมีความหลากหลายใหกับชาวประมงและชุมชน 

• ลดความเสี่ยงทางการจางงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งมีสาเหตุมาจากความผกผันของ
ตลาดการทองเที่ยว 

• จัดหาและสรางสินทรัพยทางการทองเที่ยวสําหรับชาวประมงในทองถ่ินและชุมชน โดยต้ังอยู
บนพื้นฐานดานระบบนิเวศน สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ และการอนุรักษวัฒนธรรมของ
ชุมชนในระยะยาวไดอยางยั่งยืน 

• สรางความเชื่อมโยงระหวางนโยบายเศรษฐกิจในทองถ่ินและการจัดการหวงโซคุณคาของ
ธุรกิจการทองเที่ยว (ดูขอ 3  หนา 31) 

 
SCOPE-Charters มีแนวทางการดําเนินงานอยางไร? 

 SCOPE-Charters จะชวยใหชาวประมงในทองถ่ินและชุมชนมีสถานภาพเปนผูลงทุนในธุรกิจ
เรือนําเที่ยวในทองถ่ิน ท่ีสามารถสรางรายไดอยางเปนอิสระในระยะยาว และลดการพึ่งพิงทาง
เศรษฐกิจจากแหลงอื่นไปในพรอมๆ กัน  

 ชาวประมงในทองถ่ินและชุมชนจะเปนผูรับผลประโยชนจากรายไดท่ีเกิดขึ้น 
 สรางความเปนเจาของโดยการมีสวนรวมในการตอเรือและการซอมบํารุง ในขณะเดียวกันก็

ใหบริการเรือนําเที่ยวผานธนาคารชุมชนซึ่งเปนองคกรที่ไมมุงหวงัผลกําไร และมีการจัดจางผู
มีความรูความสามารถดานการบริหารเรือนําเที่ยวเขามาดูแล 

 ใชแนวความคิดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการเรือนําเที่ยว โดยการรวมกิจการเรือ
นําเที่ยวและที่พัก และทําการตลาดโดยองคกรความรวมมือ Touristik Union International 
และบริษัทเครือขายในยุโรป (ดูขอ 2.1 และ 2.2  หนา 15 ) 

 
SCOPE-Charters จะมีผลสัมฤทธิ์อะไรบาง? 

• SCOPE-Charters จะใหความสําคัญกับวัฒนธรรมทองถ่ิน และเสนอความหลากหลายในการ
จางงานสําหรับชาวประมงในทองถ่ินและชุมชน โดยการใหทางเลือกในการสนับสนุนทาง
การเงินที่เปนอิสระในระยะยาวเพื่อการดําเนินกิจกรรมและโครงการการกอใหเกิดมิติทางดาน
เศรษฐกิจ มิติทางดานระบบนิเวศน และมิติทางดานเศรษฐกิจชุมชน  

• เปนการนําหลักการจัดการหวงโซคุณคามาใช (ตามที่ไดมีการอภิปรายกับ DIE, GTZ, BMZ) 
ผานการยกระดับชาวประมงในทองถ่ินและชุมชนใหมีสถานภาพที่ดีขึ้นในหวงโซคุณคา
เหลานี้ 
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• โครงการยังสามารถนําระบบการใหผลตอบแทนพิเศษทั้งทางการตลาด และทางเศรษฐกิจมา
ใชเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเขามามีบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชนในภาคการ
ทองเที่ยว (ดูขอ 3 หนา 31) 

 
ใครจะมีสวนรวมใน SCOPE-Charters? 

 แนวความคิด SCOPE-Charters คือการสรางความรวมมือระหวางชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากสึนามิสองแหง ไดแก หมูบานน้ําเค็ม จังหวัดพังงา และหมูบานเกาะมุก ในจังหวัดตรัง 

 ธนาคารชุมชน บานน้ําเค็ม ซึ่งเปนองคกรที่มีความคุนเคยกับการบริหารจัดการธุรกรรม
ทางการเงินที่มีปริมาณสูงจากการที่ไดมีประสบการณจากโครงการฟนฟูหลังสึนามิมากอน 

 บริษัทนําเที่ยวในทองถ่ิน ซึ่งไดรับความเสียหายอยางหนักจากสึนามิ 
 บริษัทนําเที่ยวนานาชาติซึ่งสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (ดูขอ1.2 หนา 12) 
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แผนภูมิดานลางนี้แสดงใหเห็นผังการจัดการโครงการ และการดําเนินการรวมกันในโครงการ SCOPE-
Charters ท่ีไดมีการนําเสนอไปวาจะสามารถเชื่อมโยงผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดอยางไร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทมืออาชพีในทองถิ่น
ดําเนนิโครงการ 

การบริหารการเงินดานการจัดการ
เรือและการทําสัญญา และรายงาน
ตอธนาคารชมุชน 

จัดใหมีการฝกงานและสรางโอกาสทาง
อาชพีภายใตโครงการ SCOPE โดย
คํานงึถึงความตองการของชมุชน 

รวมมือและประสานงาน
ทรัพยากรชมุชนใหสอดคลอง

กับโครงการ   

• การบริหารเงินของโครงการ scope 

• การติดตาม และรายงานการดําเนนิการ 

• การตรวจสอบบัญช ี

เซ็นสัญญา 
สามปกับ 

ทําหนาท่ีเปน
หนวยงานสนบัสนนุให
เกิดผลเปนทวีคูณใน
ดานความรวมมือใน

อนาคตท่ีตองใชเรือจาก
ชมุชนอื่นๆ บูรณาการโครงการดานเศรษฐกิจ 

ชมุชน และระบบสาธารณูปโภค 
เขากับการจัดการของ  SCOPE 

บริษัทมืออาชพีในทองถิ่น
ดําเนนิโครงการ 

ตัวแทนจากชมุชน และ 
NGO 

บริษัทจัดการทองเที่ยวใน
ยุโรป 

รบัผดิชอบในเรือ่งการจองเชิงขยายท้ังกอน หรอื หลัง SCOPE Charters เชน การจองที่พักในโรงแรมที่ เพิ่มขึ้น กิจกรรมตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นนอกเหนอืกรอบเวลาของสัญญาเชาจรงิ ความตองการในดานพาหนะโดยสาร และ/หรอื บรกิารอื่นๆ ท่ีชุมชนไมสามารถ
ดําเนนิการไดดวยตนเอง แตเปนสวนหนึง่ของการทองเท่ียวท่ีไดจองไว

    ทําการตลาด 
 
   ในระดับครอบ 
      ครวัโดยให 

บริษัทจัดการทองเท่ียวใน
ยุโรป 

ใหหนวยงาน 
ภายนอกเขามา 

จัดการ 

ชมุชนเปนเจาของเรือ 

 

ใหหนวยงาน 
ภายนอกเขามา 
ดูแลเรือ่งสัญญา 

ตัวแทนอิสระที่จะคอยรายงาน ติดตามผล 
และใหการสนบัสนนุการดําเนนิงาน
โครงการ 

ผูบริจาคเงินใหกับโครงการ 

ท้ังสองฝายจาง..

ดูแลมาตรฐานของการบริการเรือที่ไดรับ
จองและ จัดฝกทีมงานในชมุชนเพื่อการ
จัดการในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 : โครงสรางความรวมมือ และการจัดการดานทองเที่ยวดวยเรือในโครงการ SCOPE-Charters 
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เมื่อมีการจัดต้ังและดําเนินธุรกิจแลวโครงการ  SCOPE-Charters จะสรางรายไดไดถึง 2,000,000 บาทซึ่งจะ
ทําใหเกิดความเปนไปได และความทาทายในหลายดาน การจัดการเปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่งที่จะทํา
ใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จ และจากการที่หมูบานตางๆ ตางขอความชวยเหลือในดานการดําเนินการ
จัดการโครงการ  NGO ของชุมชนท่ีเปนเจาของเรือตองใหหนวยงานภายนอกเขามาดําเนินการจัดการและ
วาจางบริษัทผูดําเนินการที่มีประสบการณอยางยาวนานในการใหบริการทองเที่ยวดวยเรอืเขามาดําเนินการ
ในดานนี้ การทําบัญชีทางการเงินจะมีความเหมาะสมก็ตอเมื่อ NGO ของชุมชนเปนผูควบคุมการใชเงินใน
โครงการตางๆ ในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ จนในที่สุดก็จะสามารถเพิ่มจํานวนของเรือท่ีมีอยูและขยาย
ธุรกิจตอไปได  การจายคืน “เงินกูท่ีไดจากผูบริจาค” คือการนําเงินกลับมาใชหมุนเวียนอีกครั้งในกองทุน
พัฒนาหมูบานซึ่งจะชวยใหชุมชนมีความรูสึกถึงการเปนเจาของเรือและสินทรัพยอ่ืนๆ  แผนภมูิตอไปนี้จะ
แสดงใหเห็นถึงการไหลเวียนของวงจรการเงินของโครงการ SCOPE-Charters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงจรการเงินของโครงการ SCOPE-Charters 

การติดตามผลอยางใกลชิดและ
การรายงาน ในเรื่องความกาวหนา
ของการดาํเนนิการโครงการ 
SCOPE-Charters  อยางเปนอิสระ 

การชาํระคืนเงนิกูที่ไดจากผู
บริจาคสําหรับเปนคาเรอืลําแรก
อันเกิดจากโปรแกรมการพัฒนา
ชุมชนในระยะเวลา 5 ป อัน
เปนไปตามแผนงานที่กาํหนด 

หลังจากหักภาษแีลวผล
กําไรสุทธิที่เกิดข้ึนจะอยู
ราวๆ 2000,000 บาทตอป  

ผูบริจาคโครงการ 
SCOPE-Charters 

โครงการตางๆ ของ
หมูบาน

ธนาคารชุมชนในหมูบานน้าํเค็ม 

• การบริหารการเงนิในโครงการ SCOPE-Charters และ
โครงการตางๆ  ของหมูบาน 

• การรายงานทางการเงนิโดยมีการตรวจสอบบญัชีและเฝา
ติดตามอยางใกลชิดรวมกับผูบริจาค

การบริจาค ผลกําไร 

การบริหารเงินดานการ
บริการและการดาํเนิน

โครงการ

รายงานความกาวหนาดานการดําเนินการโครงการชุมชนทุกๆสามเดือน 

แผนภูมิท่ี 2: วงจรการเงินของโครงการ SCOPE-Charters 
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บานน้ําเค็มและ เกาะมุกเปนชุมชนชายฝงสองทะเลสองแหงแรกของไทยที่ไดรับผลกระทบจากทสึนามิ ซึ่ง
ท้ังสองแหงตางตอบสนองตอโอกาสและความทาทายที่โครงการ SCOPE-Charters ไดเสนอให โครงการนี้
ถือเปนโอกาสไดเนื่องจากมีขอดีในแงของความเปนอิสระทางการเงินที่ยั่งยืน และถือเปนความทาทายได
เพราะการดําเนินการทุกอยางถูกตองตามแผนโดยไมสามารถทําการลองผิดลองถูกไดเนื่องจากโครงการนี้
เดิมพันดวยอนาคตของชุมชน สิ่งที่อาจเกิดขึ้นตามมาอาจไดแกโอกาสในการทํางานสําหรับบุคคลผูท่ีจะ
ทํางานเปนลูกเรือ  เปนผูนําเที่ยว และอาชีพการบํารุงรักษาเรือหรือการตอเรือ ชุมชนก็จะมีโอกาสเริ่มตน
ธุรกิจใหม ซึ่งอาจเปนการขายอาหารใหกับนักทองเที่ยวท่ีมีมากขึ้น รวมทั้งธุรกิจการจัดหาเรือสําหรับการ
ทองเที่ยวทางเรือ สําหรับความทาทายจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจ การสื่อสารระหวางกันในชุมชนและ
องคกร โดยตองมั่นใจวาชุมชนจะไมสูญเสียความผูกพันที่มีตอคานิยมและวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตแบบ
ด้ังเดิมของตน แผนภูมิขางลางนี้จะแสดงใหเห็นถึงแผนการพัฒนาชุมชนบานน้ําเค็ม 
ปจจุบันการทองเที่ยงเชิงนิเวศนไดกลายเปนแนวคิดสําคัญสําหรับภาคการทองเที่ยว โดยมีนัยท่ีเปนทั้งการ
ทองเที่ยวเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทางสังคม แนวคิดของโครงการ SCOPE Charters ก็มี
องคประกอบทั้งสองดานนี้รวมอยูในแผนการดําเนินการและจะใหความชวยเหลือชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จาก สึนามิโดยมีเปาหมายในการสรางอนาคตทางการเงินที่เปนอิสระและยั่งยนื อันเปนเปาหมายหนึ่งที่ทุก
ประเทศที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิตางไดต้ังเปาไปสูจุดนั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรางสาธารณูปโภค 25 % 

การสรางถนนและไฟฟา 

บรกิารนํ้ากินนํ้าใชในชุมชน 

ขยะและนํ้าเสีย 

ติดตามสภาพแวดลอมในทองถิ่น  20 % 

แนวปะการงั 

ปาโกงกาง 

หมูบานและแนว
ชายหาด 

องคกรการจดัการโครงการของ
ชุมชน 10 % 

เงินออมของชุมชนสําหรบัเรอืลําท่ี

สอง 15 % 

  ผลกําไรประจําปของโครงการ SCOPE 
ซึ่งสูงถึง 2,000,000 บาท 

โครงการทางดานสังคม 30

ปญหายาเสพติด 

ศาสนาและวฒันะธรรม

กองทุนสวสัดิการสังคมและการศึก

การสนับสนุนกิจกรรมทางวชิาชี

ท่ีดินและอาคารบานเรอืน
แผนภูมิท่ี 3: แผนการพัฒนาหมูบานน้ําเค็ม (บนพื้นฐานแนวคิด 
โดยชุมชนหมูบานน้ําเค็ม) 
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1. ขอมูลเบ้ืองตน  
1.1 สึนามิและผลกระทบที่มีตอประเทศไทย 
 
เหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547       ไดคราชีวิตผูคนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตไปมากกวา 
200,000 คน และกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงอยางมากมาย สึนามิไดทําลายสวนตางๆ ในภาคธุรกิจ 
ทําลายสภาพแวดลอม และสาธารณูปโภคทางสังคมตามแนวชายฝงของประเทศ อินโดนีเชีย ไทย อินเดีย 
และศรีลังกา โครงสรางและวิถีในการดํารงชีพของชุมชนที่มีมาแตด้ังเดิม   ไดถูกทําลายและถูกแทนที่ดวย
สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมแบบใหม 
 
เกือบสองปหลังจากเหตุการณสึนามิ ไดมีการใหความชวยเหลือท่ีรวดเร็วฉับไว     และไมปรากฏวายังมี
ผูประสบภัยจากสึนามิท่ีตองทนทรมานเนื่องจากความหิวโหย หรือไดรับบาดเจ็บหลงเหลืออยูอีก 
ขณะเดียวกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกําลังอยูในการฟนฟูในระยะตนเพื่อพัฒนาไปสูการฟนฟูใน
ระยะกลางและระยะยาว (RTP) ซึ่งเปนชวงเวลาของการสรางโครงสรางทางนิเวศน เศรษฐกิจ และสังคม
ขึ้นมาใหมโดยเนนการดําเนินการในระยะกลางและระยะยาว  
 
โศกนาฏกรรมจากเหตุการณสึนามิทําใหกลุมอิสระตางๆ มีความสนใจในโอกาสที่จะมีสวนรวมเพื่อ
แสวงหาผลประโยชนจากพื้นที่ประสบภัยสึนามิ  อยางไรก็ตามแมจะมีการสรางโครงสรางตางๆ ขึ้นในชวง
การฟนฟูในระยะตนเพื่อพัฒนาไปสูการฟนฟูในระยะกลางและระยะยาว แตสภาพการณตางๆก็ยังไม
สามารถกลับไปเปนเหมือนกอนที่จะเกิดเหตุการณสึนามิได       สภาพทางนิเวศ เศรษฐกิจและสังคมแบบ
ใหมท่ีเปนอยูนี้จะเปนผลตอเนื่องในระยะยาวอันเกิดจากการทําลายลางของสึนามิท่ีทุกประเทศที่ไดรับ
ผลกระทบกําลังทําการแกไขอยู  
 
ปจจุบันประเทศไทยมีความพยายามในการสรางทางเลือกและแนวทางการพัฒนาที่มีความยั่งยืนเพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจในอนาคต  -       แมสภาพที่จะเกิดขึ้นใหมนี้จะ มีลักษณะที่ไมเทาเทียม
กับสภาพเดิม      แตเมื่อเปรียบเทียบกันแลวอยางนอยก็ควรมีสภาพที่ใกลเคียง      กับสภาพการณกอน
เกิดสึนามิ  สวนภารกิจเรงดวนบางประการของการดําเนินการในชวง RTP ในประเทศไทยจะเปนไปเพื่อ 

•  ฟนฟูระบบสาธารณูปโภคทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่หกจังหวัดที่ไดรับผลกระทบ 
     จากสึนามิเพื่อใหอยูในระดับที่สามารถดําเนินการและกอใหเกิดผลผลิตใดๆ ได    

•  ใหการชวยเหลือในการสถาปนาความเทาเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจสําหรับประชา 
      ชนที่รอดชีวิต โดยอยางนอยท่ีสุดเพื่อใหเกิดสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ท่ีเหมือนกับ 
      สภาพครั้งกอนที่จะเกิดเหตุการณสึนามิท้ังดานคุณภาพและปริมาณ    และเพื่อใหท้ังหก 
      จังหวัดทําหนาที่เปนฐานการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนอยางตอเนื่องของพื้นที่ในแถบชายฝง  

•   ริเริ่มแนวคิดและวิธีการในการสถาปนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหมภายใต 
     สมมุติฐานที่วาการจัดการหลังเหตุการณสึนามิจะเปนการสรางโอกาสในการเริ่มตนใหม 
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จากขอมูลพื้นฐานดังกลาวจะเห็นไดวา ความหลากหลายและทางเลือกทางเศรษฐกิจที่มีอยูจะชวยควบคุม
ความสูญเสียอันอาจเนื่องมาจาก  ปญหาทางดานความไมเทาเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนที่
มีสภาพโครงสรางและทางการเมืองออนแอลงจากผลกระทบของสึนามิใหอยูในระดับที่นอยท่ีสุดโครงการ
ทองเที่ยวทางเรือเชิงนิเวศนโดยมีการบริหารแบบมืออาชีพท่ีชุมชนเปนเจาของแบบยั่งยืน (Sustainable 
Community Owned Professional Eco-Charters) หรือ SCOPE จึงมุงหวังที่จะริเริ่มทางเลือกใหมสําหรับ
การพัฒนาแบบยั่งยนืและเพื่อสรางพันธมิตรใหมท่ีรวมชุมชนและภาคเอกชนเขาไวดวยกัน 
 
1.2 หุนสวนผูใหความรวมมือในแผนงานดานเศรษฐกิจของโครงการ SCOPE:  สหภาพการ
ทองเท่ียวสากล (TUI) และ NGO ในทองถิ่น  
 
TUI เปนองคกรความรวมมือดานการทองเที่ยวท่ีใหญท่ีสุดในยุโรป ซึ่งมีบริษัทเครือขายและมีสาขา
กระจายไปทั่วท้ังทวีปที่ไดเสนอทางเลือกเพื่อการทองเที่ยวในวันหยุดแบบตางๆแทบไมจํากัดประเภทหนึ่ง
ในตลาดการทองเที่ยวท่ีบริษัทไดใหบริการ คือบริการการทองเที่ยวดวยเรือชนิดตางๆอยางหลากหลายทั่ว
โลก ในประเทศไทย TUI มีศักยภาพในการใหบริการในดานการทองเที่ยวโดยไดรับความรวมมือจาก
หุนสวนระดับมืออาชีพเปนเวลาหลายทศวรรษมาแลว   
 
ปลายป 2547 กอนเกิดเหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ไดมีการสนทนากับหุนสวนผูดําเนินการของ 
TUI ในภูมิภาค ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ซึ่งคือบริษัท Kon-Tiki Diving & Snorkeling, Co., Ltd. ได
กอใหเกิดความสนใจในการริเริ่มแนวคิดใหมสําหรับตลาดการทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเปนรูปแบบ
ของการรวมธุรกิจการทองเที่ยวดวยเรือและการใหท่ีพักในโรงแรมเขาไวดวยกันจากแนวคิดพื้นฐาน ท่ี
ไดมาจากรูปแบบการพักผอนในชวงวันหยุดดวยการลองเรือไปตามชายฝงทะเลประเทศตุรกี TUI จึงมี
ความตองการที่จะริเริ่มการทองเที่ยวดวยเรือซึ่งมีลักษณะของการรวมการพักผอนในโรงแรม เขากับ
ประสบการณการลองเรือกับครอบครัวเปนเวลาหนึ่งสัปดาหในราคาที่ครอบครัวหน่ึงๆ สามารถจายได  
สําหรับผูใหบริการการทองเที่ยวในโครงการตองริเริ่มการทองเที่ยวประเภทนี้อยางยั่งยืนโดยตองจัดสราง
โครงสรางการปฏิบัติการณชวยเหลือพื้นที่เปาหมายโดยไมทําใหความสวยงามและเอกลักษณะทาง
วัฒนธรรมเฉพาะของถิ่นเปลี่ยนไป ดังนั้น การใชเรือในการทองเที่ยวจะมศัีกยภาพในการ 

 •      เขาถึงพื้นที่ชายฝงที่ไมสามารถเขาถึงไดโดยเสนทางการคมนาคมทางอื่น  

 •      เปดพื้นที่การทองเที่ยวใหมๆเพื่อหลีกเลี่ยงการทําลายสภาพแวดลอมอันเนื่องมาจากการ 
                             กอสรางสาธารณูปโภคอันจําเปน เชนธุรกิจที่ตองมีการสรางถนนเปนตน  

 •      ขยายการขนสงทางทะเลและการใหบริการดานสาธารณูปโภค           ซึ่งจะสนับสนุนให 
                             การทองเที่ยวท่ีเพิ่มเขามานี้เขากันไดกับวิถีการดําเนินชีวิตชาวประมงในทองถ่ินที่ยังคงมี 
                            วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอยู 

•     เพื่อขยายโอกาสใหชาวประมงทองถ่ินไดมีสวนรวมในการทองเที่ยวตามแนวชายฝงมาก 
        ขึ้นซึ่งจะสงเสริมใหมีการปกปองสภาพแวดลอมมากขึ้นดวยเหตุผลท่ีวาเปนเรื่องที่ชุมชน 

                            เองมีความสนใจ 
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อยางไรก็ตามกอนที่จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบใหมนี้ในครั้งตอไป
เหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 ก็ไดเขาโจมตีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย
เสียกอน    
 
ในขณะที่บริษัทตางๆ มองวาเหตุการณสึนามิเปนหายนะที่กอใหเกิดผลเสียหายทั้งทางดานเศรษฐกิจและ
ชีวิตมนุษย ในขณะเดียวกันสึนามิก็ไดนําผูท่ีมีบทบาทสําคัญกับแนวคิดที่เก่ียวของกับหายนะในครั้งนี้ให
เขามามีสวนรวมดวย ซึ่งก็คือ NGOs ในชุมชน โดยเปาหมายของ NGO เหลานี้คือการเขามามีสวนรวม
อยางไมหยุดนิ่งในการจัดการกับผลกระทบหลังสึนามิเพื่อใหใหไดมาซึ่งความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และ ทางนิเวศนในการชวยเหลือชุมชนชาวประมงและชนกลุมนอยตางๆที่อาศัยอยูในพื้นที่ท่ีไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ 
  
เครือขายความรวมมอืฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน (Save Andaman  Network : SAN )เปนหนึ่งในองคกรที่
เชื่อมโยงกับเครือขาย NGO ท่ีทําการสนับสนุนชุมชนในทองถ่ินตางๆ และเปนองคกรที่มีการกลาวถึงโดย 
สถานทูตเยอรมันในกรุงเทพ และ GTZ    ‘ และยังเปนเพียงองคกร หรือ กลุมเพียงกลุมเดียวท่ีรูถึงสภาพที่
เปนอยูของภาคใตหลังเหตุการณสึนามิอยางแทจริง’   
 
สําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การเขาไปจัดการการทองเที่ยวหลังเหตุการณสึนามิในประเทศไทยนั้น
เปนมากกวาการรับผิดชอบในดานเลือกสรรผูรวมงานอยางรอบคอบ  หลังจากเหตุการณสึนามิไดเกิดขึ้น
การริเริ่มโครงการการทองเที่ยวท่ีรวมเอารูปแบบของการลองเรือ และการพักในโรงแรมเขาไวดวยกันก็ดู
เหมือนจะเปนสิ่งท่ีเหมาะสมอยางมาก ในการสรางความรวมมือกับหมูบานตางๆที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณสึนามิ  สิ่งท่ีเคยเปนเพียงรูปแบบทางธุรกิจไดกลายมาเปนแนวคิดในการพัฒนาและ จากนั้นจึงได
มีการคิดจัดทําโครงการ SCOPE- Charters ขึ้น และจากพื้นฐานของโครงการ SCOPE- Charters ท่ีต้ังอยูบน
ความยั่งยืนและสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของชุมชนซึ่งก็คือหมูบานที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิได
ทําให TUI มีความสนใจในการที่จะไดเขารวมในโครงการนี้ มากขึ้น 
 
บริษัท Kon-Tiki Diving & Snorkeling, Co., Ltd ไดมีความพยายามในการลดผลกระทบจากสึนามิอยาง
กระตือรือรนภายหลังเกิดเหตุการณโศกนาฏกรรมครั้งนี้ – โดยทางบริษัทไดสูญเสียพนักงานหลายคนและ
สินทรัพยเปนจํานวนมากที่เขาหลัก- ทางบริษัทไดเขามาติดตอกับ NGO ในพื้นที่ซึ่งเปนสมาชิกของ SAN 
เพื่อหารือเก่ียวกับความเปนไปไดในการรวมมือระหวางชุมชนตางๆ และ NGO ในพื้นที่ เพื่อใหชุมชนและ
NGO ทองถ่ินทําหนาที่เปนเจาของเรือ โดยบริษัท Kon-Tiki Diving & Snorkeling, Co., Ltd ไดดําเนินการ
เปนผูจัดการและทําหนาที่ทางการตลาดสําหรับการพักผอนในวันหยุดในแถบแสกนดิเนเวียใหกับ  TUI  
จากนั้นในระหวางการประชุมสองครั้งเมื่อวันที่ 3 และ  5 พฤษภาคม 2548 ไดมีการรางรูปแบบความ
รวมมือสําหรับโครงการ SCOPE-Charters โดยแนวคิดดังกลาวไดพัฒนาเพิ่มเติมตอในการประชุมครั้งที่ 3 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548  
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2. SCOPE-Charters ทางเลือกเพื่อการเสริมสรางศักยภาพใหกับชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากส ึ  
นามิ 
 
รูปแบบทางธุรกิจของ SCOPE-Charters มีแนวคิดพื้นฐานมาจากประสบการณตางๆ กอนหนานี้ของ
สมาชิก NGO โดยเปนโครงการที่มีแนวคิดใหชุมชนไดเปนเจาของสินทรัพย และเขามาดําเนินธุรกิจใน
โครงการโดยตรง จากการใชมุมมองของชุมชน โครงการ SCOPE-Charters จึงมีแนวคิดในการดําเนิน
ธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาตางๆ ท่ีเคยประสบมาจากโครงการที่สงเสริมใหชุมชนเปนเจาของโดยตรงใน
อดีต ซึ่งอุปสรรคและปญหาหลักๆ ท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินการโครงการเหลานี้คือ  

• ชุมชนตางๆ และชาวประมงที่เก่ียวของในโครงการตางหลงลืมวิถีการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม
จนทําใหเกิดการสูญเสียทางดานความหลากหลายทางวัฒนธรรม แมวาโครงการเหลานั้นจะทํา
ใหเกิดรายไดอยางมากก็ตาม 

• สมาชิกที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจที่ไดกลายเปนเจาของสินทรัพยในโครงการ 
ตางเปนที่อิจฉาของบรรดาผูดําเนินธุรกิจที่ประสบปญหาทําใหมีความขัดแยงในชุมชน  

• ทักษะที่จําเปนตองใชในดานการประสานงานและการจดัการโครงการมีความแตกตางจาก
ทักษะที่ใชในวิถีประจําวันตามแบบดั้งเดิมของชุมชน  

• เพราะความมุงหวังทางดานรายไดรูปแบบใหมท่ีชุมชนรูจัก ชาวบานจึงไดละเลยตอกิจกรรม
และวิถีปฏิบัติในชุมชน ทําใหเกิดการสูญเสียในดานคุณภาพชีวิต และความเปนอิสระทางดาน
เศรษฐกิจในระดับบุคคล 

• เนื่องจากทักษะแบบเดิมตางก็ถูกลืมหรือไมก็ถูกละเลยไปแลว จะพบวาเปนสิ่งที่ยากที่ชุมชน
ตางๆจะกลับมาสูวิถีการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมหลังโครงการหนึ่งๆ ไดปดตัวลง หรือประสบ
ความลมเหลว 

 
เพื่อเปนการตอบสนองตอประเด็นปญหาเหลานี้ หนึ่งในขอรองขอเพื่อใหมีการจัดเตรียมความรวมมือใน
การปฏิบัติการโครงการ SCOPE-Charters คือความตองการที่จะให NGO ในชุมชนเปนเจาของสินทรัพย 
มากกวาที่จะใหชุมชนเปนเจาของเสียเอง โดยการควบคุมสินทรัพยนั้นจะยังอยูในการดูแลของชุมชน
อยางไรก็ตามการควบคุมสินทรัพยจะไดรบัการกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งโดยการดําเนินงานของ NGO  
 
ในขณะเดียวกันชาวบานยังไดแสดงความหวังวาพวกเขาจะไมตองละทิ้งอาชีพปจจุบันที่ทําอยู และยังระบุ
ดวยวาพวกเขายังไมมีทักษะทางดานการตลาดระดับสูง หรือยังไมมีประสบการณท่ีจะนํามาใชเพื่อทําการ
รับผิดชอบดานการจัดการเองไดท้ังหมด พวกเขาตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญจากภายนอกที่จะ
ทําหนาที่บริหารและดําเนินการ 
 
นอกจากนั้นหมูบานตองการใหแรงงานและการดําเนินการที่กอใหเกิดรายได หมุนเวียนอยูภายในชุมชน  
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และคงไมเปนการดีหากตองใหชาวบานละทิ้งวิถีในการดําเนินชีวิตในชุมชน ดังนั้นจึงเปนแนวคิดที่ดีกวา
ในการที่จะนําความสามารถของบุคลากรที่มีอยูในชุมชนมาใชประโยชน และทําการวาจางบริษัทผู
ดําเนินงานจากภายนอกมาดําเนินการจัดการโครงการ โดยบริษัทดังกลาวนี้จะทําการจางงานผูท่ีมี
ประสบการณและทักษะที่เคยทํางานในดานนี้มากอนแตตองมาวางงานนับต้ังแตเหตุการณสึนามิเกิดขึ้น 
และบุคคลเหลานี้ก็จะไดนําประสบการณท่ีมีมาใชในโครงการ SCOPE-Charters    โดยทํางานเปนสมาชิก
ของทีมงานบริษัทการจัดการ 
 
สมาชิกในชุมชนที่ดําเนินการเปนเจาของเรือคนไหนที่มีความสนใจในกิจกรรมอื่นๆ ยังจะไดรับประโยชน
จากทางเลือกเสริม อันจะนํามาซึ่งรายไดในระดับบุคคลโดยอาจเลือกทํางานเปนลูกเรือ งานซอมบํารุง 
ทํางานเปนพนักงานฝกหัดในบริษัทการจัดการหรือ ริเริ่มธุรกิจของตนเองเนื่องจากนักทองเที่ยวท่ีเขามาใน
ทองถ่ินมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น บุคคลเหลานี้ก็จะไดฝกงานและจะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะตางๆ อีกดวย   
 
แนวคิดแบบใหมของโครงการ SCOPE-Charters จะหลีกเลี่ยงปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในโครงการที่สงเสริม
การเปนเจาของโดยตรงของชุมชนกอนหนานี้ ดวยการให NGO ในชุมชนเปนเจาของโครงการ ชุมชนก็จะ
ไดรับประโยชนเต็มที่และจะทําการตัดสินใจโดยคํานึงถึงกําไรที่จะเกิดขึ้น และชุมชนเองก็จะเขามา
เก่ียวของกับแงมุมหลายดานในการดําเนินโครงการ สําหรับการทํางานที่ตองใชทักษะการดําเนินการแบบ
มืออาชีพ ตองมีการวาจางทีมจัดการที่รับผิดชอบในการเสนอแนวทางในการดําเนนิการและใหความ
ชวยเหลือท่ีจําเปน  
 
โครงการ SCOPE-Charters   จะทําใหชุมชนกลายเปนเจาของแหลงรายไดในระยะยาวที่มีความยั่งยืน กําไร
ท่ีไดมาก็จะกอใหเกิดบริการชุมชน และโครงการตางๆ ใหกับชุมชนในอนาคต ดวยเหตุนี้ชุมชนที่เปน
อิสระและมีความมั่นใจนี้จะไมเพียงแตมีอํานาจทางเศรษฐกิจเทานั้น แตยังมีอิทธิพลทางดานการเมืองอีก
ดวย  
 
2.1 การดําเนินการโครงการ SCOPE-Charters ในทางปฏิบัติจะมีลักษณะอยางไร?   
แนวคิดภายใตโครงการ SCOPE-Charters   คือทางเลือกและโอกาสทางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรตอสภาพ
ทางนิเวศนแบบหนึ่งโดยเปนความรวมมือระหวางชาวประมงทองถ่ินและ NGO ชุมชนของตน 
 
การเริ่มดําเนินการ 

• การเริ่มโครงการ SCOPE-Charters ควรเริ่มโดยการใชเรือเพียงลําเดียวในลักษณะของ
โครงการนํารองกอนจึงจะดีท่ีสุด โดยเรือท่ีเหมาะสมสําหรับการพักคางคืนเปนเวลาหนึ่ง
สัปดาห (ซึ่งเปนเวลาของรอบการเดินทางหนึ่งรอบ) และสามารถบรรทุกผูโดยสารไดถึง 16 
คนนี้ยังไมมีในประเทศไทย ซึ่งเรือนี้สามารถนําเขามาจากประเทศตุรกีได   
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• เรือนี้สามารถบรรทุกนักทองเที่ยว ไปยังพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยวไดซึ่งยังเปนพื้นที่ท่ียังไมมีการพัฒนาใหถึงที่สุด หรือในขณะนี้ก็ยังเปนพื้นที่ท่ียัง
ไมไดรับการพัฒนาเลย 

• หลังจากฤดูการแรกในการดําเนินการทองเที่ยว เรือลําแรกจะทําหนาที่เปนตนแบบพิมพเขียว
ในการสรางเรือโดยใชอูตอเรือในภาคใตของประเทศไทย ซึ่งนั่นก็จะกอใหเกิดการจางงานที่
จําเปนสําหรับกิจการการตอเรือในพื้นที่  

 
การสรางเรือ  

• ในขณะที่การสรางลําเรือตองสรางในอูตอเรือท่ีมีความชํานาญ หรือสรางโดยอูตอเรือของ
ชุมชนที่ไดรับการพัฒนาฝมือแลว ชุมชนเจาของเรือยังสามารถรวมกันติดต้ังสวนประกอบ
ภายในตัวเรือได (หากชุมชนตองการ)   

• จากการที่ไดสรางเรือและหรือการติดต้ังสวนประกอบภายในตัวเรือ ชาวประมงจะมีรายได
พิเศษและสามารถพัฒนาทกัษะของตนในดานนี้ไปดวย   

• จะเปนการดีหากสามารถสรางเรือท่ีมีความแข็งแกรง เพื่อใหไดมาตรฐานเรือในระดับกลาง 
และไมมุงเปาหมายไปยังตลาดเรือท่ีมีความหรูหรา ลูกคาจะเปนกลุมที่จองการทองเที่ยวโดย
ตองการความสะดวกสบายจาก “การบริการในระดับสามดาว” (เชน ครอบครัวท่ีมีงบประมาณ
เพียงพอตอการทองเที่ยวในระดับกลาง) มากกวาที่จะใหลูกคาคิดวาเปนบริการการทองเที่ยว
ดวยเรือยอรชท่ีหรูหรา   

 
การเขามามีสวนรวมของชุมชนผูเปนเจาของเรือ  

• สิ่งท่ีควรพิจารณาตอไปคือเรื่องของลูกเรือท่ีทํางานบนเรือโดยทําหนาที่ใหบริการนักทองเที่ยว 
          ถึง 16  คนตอสัปดาหนั้นอยางนอยสวนหนึ่งตองเปนคนงานที่มาจากหมูบานตางๆ    ในชุมชน  
          การใหบริการบนเรือตองมีการฝกอบรมลูกเรือใหสามารถขับเรือและอบรมวิธีการใหการ 
          บริการบนเรือใหกับนักทองเที่ยว 
• ชุมชนหนึ่งๆ อาจสามารถรับผิดชอบเรือหนึ่งลํา โดยตองจัดหาลูกเรือ และเปนผูใหการ

ตอนรับนักทองเที่ยวในหมูบานของตน  ในระหวางระยะเวลาการทองเที่ยวในหนึ่งวัน 
• เมื่อนักทองเที่ยวไดเขามาเยี่ยมชมหมูบาน นักทองเที่ยวจะเรียนรูเก่ียวกับชุมชนชาวประมงและ

วิถีการดําเนินชีวิตของชาวประมงซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจ และมีความรูเก่ียวกับ
ขนบประเพณีและคานิยมของชาวประมง  

• อาหารที่ไดจัดเตรียมไวบนเรือจะเปนอาหารที่หามาไดสดๆ โดยชาวประมง หรือโดยเกษตรกร  
หรือนํามาจากจากรานจําหนายสินคาในหมูบาน หรือ ในทองถ่ินเปนตน  

 
 
 
 



 17

การเปนเจาของโดย NGO ชุมชน  
เนื่องจากโครงการตางๆ ท่ีผานมาไดแสดงใหเห็นวาการดําเนินธุรกิจที่มีชุมชนเปนเจาของมีอุปสรรคใน
การดําเนินการ (ดูขอ 2 หนา 14) ดังนั้นจึงจําเปนตอง 

• ให NGO ในชุมชนเปนเจาของเรือ 

• ในการดําเนินธุรกิจ NGO ตองกอต้ังบริษัท ซึ่งผูรวมถือหุนในบริษัทผูถือหุนนี้อาจจะเปนได
ท้ังชาวบานที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของ NGO หรืออาจเปน NGO เองได  

• บริษัทนี้จะวาจางบริษัทผูดําเนินการจัดการมาชวยในการดําเนินธุรกิจ  

• ผลกําไรท่ีไดจากการทองเที่ยวจะทําให NGO ในชุมชน สามารถใหบริการตางๆ ใหกับชุมชน
ไดอยางหลากหลาย สามารถจัดทําแผนในการปกปองสภาพแวดลอมรวมทั้งทําใหสามารถ
จัดทําโครงการตางๆ ในภูมิภาคนั้นรวมไปถึง การจัดโครงการการศึกษาตางๆ โดยสวนหนึ่ง
ของผลกําไรจะนําเขากองทุนเสริมพิเศษ ในลักษณะของการชําระเงินกู  (กองทุนหมุนเวียน ดู
ขอ 2.2 หนา. 20) 

• สิ่งท่ีควรคํานึงในการสนับสนุนการชวยเหลือเพื่อการพัฒนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การ  
          สรางความเขมแข็งใหกับประชาคมโดยยังคงให NGO มีบทบาทตอไปในระยะยาว  

 
การจัดการโดยมืออาชีพ  
การจัดการเปนตัวแปรที่สําคัญที่จะสงผลใหแนวคิดนี้ประสบผลสําเร็จ  

• เนื่องจากหมูบานตางๆ ไดแสดงความตองการใหมีความชวยเหลือดานการจัดการ บริษัทที่
กอต้ังขึ้นโดย NGO ชุมชนที่เปนเจาของเรือจะทําการวาจางใหหนวยงานจากภายนอกใหเขามา
จัดการ และจะทําการจัดจางบริษัทที่มีความชํานาญและมีประสบการณในดานธุรกิจการ
ทองเที่ยวดงยเรือมานานเขามาดําเนินการ     

• การจัดการโดยหนวยงานภายนอกดังกลาวนี้จะรับผิดชอบในดานการจัดการในระยะหนึ่งเทาที่
จําเปน  

• หลังจากระยะแรกของโครงการ หากเปนความตองการของชุมชนเจาของเรือ  การจัดการโดย
หนวยงานการจัดการภายนอก อาจตองเปลี่ยนมือไปยังคณะกรรมการการจัดการของบริษัทผู
ถือหุนที่จะทําการเลือกสรรกันในเวลานั้น ซึ่งเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึงเปนอยางยิ่งในกรณีท่ีมีการ
สรางเรือวาหากมีเรือจํานวนมากขึ้น และบริษัทการจัดการที่ดําเนินการโดยชุมชนจะตอง
รับผิดชอบเรือท้ังหมด  

• ในระหวางชวงเวลาที่หนวยงานภายนอกเขามาจัดการ หากชาวบานที่มีความสนใจการ
ฝกอบรมเพื่อการจัดการ การบริหาร และการบัญชี แบบมืออาชีพ ก็สามารถที่จะเขามาฝกงาน
ในบริษัทการจัดการนี้ได เพื่อจะทําหนาท่ีในการรับผิดชอบในดานการจัดการตอไปหลังพน
ระยะการดําเนินการในชวงแรก เมื่อเห็นวาเหมาะสม  
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การทําการตลาดโดยอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  
 การทําการตลาดการทองเที่ยวอยูในความรับผิดชอบของบริษัทผูเชี่ยวชาญ TUI ไดใหความ
รวมมือในดานนี้โดย  

• TUI จะใหเรือทองเที่ยวมาในชวงเวลาระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึง เมษายน ตลอดฤดูการ
ทองเที่ยวและตลอดระยะการหยุดพักผอนในชวงฤดูรอนของยุโรป (กรกฎาคม และ สิงหาคม) 
TUI จะรับผิดชอบในเรื่องการจองขามทวีป และการที่ไมตองอาศัยทรัพยากรใดๆ จากเอเชีย 
จึงสามารถหลีกเลี่ยงการดําเนินการผานตัวแทนได  

• มีการรับประกันการจายเงินคาเรือคืน เนื่องจาก TUI ไดเซ็นสัญญาเรือท้ังหมดไวโดยไมได
คํานึงถึงจํานวนของลูกคาที่เขามาจองวาจะมีจํานวนเทาไหร ดังนั้นรายไดจึงมีความมั่นคงและ
มีความตอเนื่อง 

 
โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในชวงนอกฤดูการทองเที่ยว 
ในชวงหลายเดือนที่มีอัตราทองเที่ยวลดลง เรือจะถูกนํามาใชเพื่อวัตถุประสงคทางการศึกษา  
 

• แนวคิดในเรื่องนี้คือการนํานักเรียนจากภาคเหนือในประเทศไทยไปยังภาคใต เพื่อท่ีจะชวยให
นักเรียนเหลานี้ไดมีความคุนเคยกับพื้นที่อีกแหงหนึ่งของไทย1 ท่ีมีความแตกตางออกไป 

• การทองเที่ยวเพื่อทําการแลกเปลี่ยนนี้ มิใชเปนเพียงการเพิ่มความรูและประสบการณใหกับ
เยาวชนไทยเทานั้น แตยังทําหนาท่ีเปนสะพานที่เชื่อมวัฒนะและศาสนาตางๆ ท่ีมีความ
แตกตางเขาไวดวยกัน  

• นักเรียนสามารถพักอยูในหมูบานหนึ่งๆ ในภาคใตเปนเวลาหนึ่งหรือสองคืนในรูปแบบของ 
“การเยี่ยมชมบาน” 

• ในระหวางการทองเที่ยวไปยังอุทยานแหงชาติบริเวณชายฝงในพื้นที่ นักเรียนก็จะเรียนรู
เก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาติ และศึกษาประเด็นที่เก่ียวกับสภาพแวดลอม 

• ชุมชนที่เปนเจาของเรือสามารถสรางหลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาพิเศษและกิจกรรมตางๆ
สําหรับการเรียนรูบนเรือ เพื่อเปนการเพิ่มเติมสิ่งที่ชุมชนเชื่อวานักเรียนที่มาจากที่ตางๆ ของ
ประเทศไทยควรรูเก่ียวกับหมูบานและวัฒนธรรมในชุมชน  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 มีลักษณะคลายกับการประชุมเชงิปฏิบัติการณเพื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงโครงการ 
(TAW) จะไดดําเนนิการกับสมาชิกในหมูบานตางๆ ในพื้นที่ๆ ไดรับผลกระทบจากสึนาม ิ  
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แผนภูมิตอไปนี้จะเปนภาพรวมโดยคราวๆ ท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับผูถือหุนที่เก่ียวของ และแสดงให
เห็นถึงโครงสรางของรูปแบบทางธุรกิจของโครงการ SCOPE-Charters   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4: ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ SCOPE-Charters 

วาจาง ทํางานรวมกับ จัดระเบียบองคกรโดยไดรับความ
ชวยเหลือจากภายนอก

นอกฤดูการทองเที่ยว 
โปรแกรมการศึกษาสําหรับ 
นักเรียนทีม่าจากที่ตางๆ ใน
ประเทศไทย 
 

ทีมงาน 
1. ชาวบานจากชุมชนทีเ่ปนเจาของ
เรือไดรับการวาจางใหเปนลูกเรือ, 
ทีมผูดําเนินการจัดการ หรือทํางาน
เกี่ยวกับการสรางเรือ และงาน
บริการทางดานการบาํรงุรักษา 

 
2. ลูกจางที่มาจากตลาดแรงงาน 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
หุนสวนในการดําเนินการ

รวมกัน ทางดานการตลาดและ
การทองเที่ยวดวยเรือ 

 

บริษัทผูดําเนินการจัดการ 
จะทําหนาที่รับผิดชอบในดานการจัดการ และการบริหารโครงการ 

บริษัทหุนสวน 
ซ่ึงเปนเจาของเรอืในทางกายภาพ 

ชุมชนและ NGO ของชุมชน 
จะไดรับประโยชนจากผลกําไร 

กอตั้งและเปนเจาของ

วาจาง
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2.2 โครงสรางทางการเงินและการบรหิารจัดการทางการเงิน                                      
โครงสรางทางการเงิน และการบริหารทางการเงินของโครงการ SCOPE-Charters จะขึ้นอยูกับวาชาวบาน
จะจัดสรรผลกําไรอยางไรตามแผนภูมิตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5 : โครงรางโครงสรางทางการเงินและการบริหารการเงินของโครงการ SCOPE-Charters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทผูถือ
หุน

โครงการ 
SCOPE-
Charters กา

รล
งท

ุนค
รั้ง
แร
กโ
ดย

มีผู
ให
เงิน

บร
ิจา
ค 

 
 
 

การลงทุนใน
ดานสินทรัพย: 
เรือและอุปกรณ
บนเรือ 

 
 
 
 
 
 
 

 
การลงทุนดาน 
บริษัท : 
การจดทะเบียน 
บริษัท ทีมงาน 
และ อุปกรณ
สํานักงาน 

 

การจัดการ  
“เงินกู” 

กองทุนการประมง 

กองทุนวฒันธรรม 

กองทุนเพ่ือระบบ
นิเวศ 

การจัดการ
สินทรัพย 

การบํารุงรักษา 

การฝกอบรม

การบริหาร

การจัดการผลกําไร 
กองทุนหมูบาน 

กองทุนโครงการ 

กองทุนการศึกษา รา
ยไ
ด 

 /  
รา
ยจ
าย
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กระแสเงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นไหลเวียนในการปรับโครงสรางทางการเงินซึ่งจะประกอบไปดวยสามสวน
ใหญๆ คือ  
 

• การจัดการสินทรัพย 
ในขั้นแรกบริษัทผูดําเนินการจัดการตองไดรับเงินหมุนเวียนจํานวนหนึ่งเพื่อดําเนินการทางการเงิน
ในดานการบํารุงรักษาเรือ การฝกอบรมบุคลากร และการบริหารโครงการ  

• การจัดการผลกําไร 
สวนหนึ่งของผลกําไรจะถูกนํามาใชในสวนท่ีเก่ียวของกับความยั่งยืนแบบพิเศษ  เชน        การ
บริการชุมชน (กองทุนหมูบาน) หรือ โครงการในทองถ่ิน ( ระบบสาธารณูปโภค,  กองทุนเพื่อ 
โครงการทางดานสภาพแวดลอม) และอีกสวนหนึ่งก็จะถูกนํากลับมาใชในกิจกรรมอื่นๆ       ท่ีเปน
กิจกรรมไมหวังผลกําไร เชน การใหทุนการศึกษา หรือการใหการสนับสนุนทางการเงินในโครงการ
ดานการศึกษานอกฤดูการทองเที่ยว (กองทุนการศึกษา)  

 
• การจัดการเงินกู 
สวนหนึ่งของเงินหมุนเวียนสามารถนํามาใชคืนใหกับเงินทุน ท่ีใชในการใชจายในการครอบครอง
และสรางเรือ(การจัดการ ‘เงินกู’) เงินกูในที่นี้ไมไดหมายถึงเงินกูในความหมายปกติท่ีชุมชนมีความ
ตองการเรือจะไดเรือมา: เรือนี้จะเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการทางการเงินของผูบริจาค อยางไรก็
ตามเพื่อมิใหเปนเพียงการครอบครองเรือทางกายภาพเทานั้นแตตองเปนเจาของโดยธรรม และสราง
ความรับผิดชอบในสวนของโครงการดวย ตองมีการ “ซื้อ” เรือมาเหมือนๆกับการดําเนินการในดาน
การตลาดทั่วไป นั่นก็หมายความวาคาใชจายในการสรางเรือจะกลับมาสูกองทุน NGO และจะถูกนํา
กลับมาใชอีกครั้งเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนๆเพื่อสรางความยั่งยืน การชําระคืนเงินกูก็จะคืนกลับสูกองทุน
ท้ังสามโดยอัตโนมัติ อันไดแก กองทุนเพื่อระบบนิเวศน กองทุนเพื่อการประมง และกองทุนเพื่อ
วัฒนธรรม ( ดูแผนภูมิท่ี 3 หนาท่ี 10 แผนการพัฒนาบานน้ําเค็ม)  
 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ‘กองทุนเพื่อระบบนิเวศน’ จะมีสวนในการทําหนาที่สําคัญในการชวยให
โครงการ SCOPE Charters ใหบรรลุไปสูเปาหมายระยะยาวที่จะการสนับสนุนการจัดการพื้นที่
ชายฝงแบบยั่งยืน และการเพิ่มอํานาจของชุมชนในดานการเมือง นอกจากนี้ยังจะชวยสนับสนุน
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนอีกดวย  
( การเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและเอกชน) 

 

• จากรายไดท่ีเกิดขึ้นจะสรางความเปนไปไดใหกับชุมชน ในการลงทุนดานเทคโนโลยีเพื่อการ
ปกปองสิ่งแวดลอม เชน ปกปองน้ํา และการบําบัดกากของเสียท่ีเปนโลหะหนัก  และหมูบาน
ก็จะมีเครื่องมือท่ีทันสมัย (โรงงานบําบัดน้ําเสีย และกําจัดขยะ) ท่ีใชสําหรับบําบัดของเสียท่ีมา
จากเรือและจากหมูบานได 
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• การสรางความเขมแข็งใหกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน จะทําใหชุมชนมีอํานาจมากขึ้น 
และ จะชวยกระตุนใหชุมชนใหเขามามีสวนรวมในดานการจัดการสภาพธรรมชาติในบริเวณ
พื้นที่ชายฝง ซึ่งไดแก การติดตามดูแลแนวปะการังในพื้นที่ และปาโกงกาง เมื่อเปนดังนี้จะทํา
ใหชุมชนมีสิทธิและเสียงในทางการเมืองและการปกครองสวนทองถ่ิน  

• ในการสรางความเขมแข็งใหกับความรวมมือระหวางเอกชนและรัฐ หนวยงานภาครัฐสามารถ
สนับสนุนในดานการเงินเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ใชในดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม รัฐบาล
และหมูบานตางๆ อาจรวมกันใหเงินสนับสนุนเพื่อนํามาซื้อเครื่องมือท่ีใชในการบําบัดกาก
ของเสียและน้ําเสียได  

 
2.3 เงื่อนไขของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  
ในการดําเนินการโครงการ SCOPE-Charters เพื่อใหโครงการบรรลุเปาหมายภาคการทองเที่ยวไดเสนอ
เงื่อนไขตางๆ ท่ีโครงการตองมี ดังตอไปนี้  
 

•     รูปแบบองคกร 
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาโครงการจะประสบผลสําเร็จได จึงมีความจําเปนที่จะตองสรางรูปแบบของ
โครงการตองมีรูปแบบที่เปนองคกรที่มีหุนสวนแบบเดี่ยว เพื่อจะชวยใหโครงการสามารถทําการ
เจรจากับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และชวยใหสามารถลงนามในเอกสารทางกฎหมายและขอตกลง
ในความรวมมือได 

 

•      การจัดการ 
สําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตองมีการดําเนินการในสัญญาแบบมืออาชีพใหสมบูรณในการเริ่ม
ทํางานบนพื้นฐานของความมีประสิทธิภาพ โครงการจําเปนตองมีการบริหารดวยระบบการจัดการ
แบบมืออาชีพ โดยบริษัทผูทําหนาที่ในการจัดการดังกลาวนี้จะรับผิดชอบในดานการเจรจาเกี่ยวกับ
รายละเอียดของสัญญาทั้งหมด รวมทั้งงานในทางธุรกิจในแตละวัน และจะทําหนาที่เปนหุนสวนทาง
สัญญาใหกับ TUI ดวย  
 

•      ระยะเวลาในการทํางานรวมกัน  
การท่ีจะทําใหโครงการ SCOPE-Charters เปนโครงการที่กอใหเกิดผลกําไรตอทุกสวนท่ีเก่ียวของ 
ควรมีการเซ็นสัญญาที่กําหนดระยะเวลาในการดําเนินไวกอนจะดีท่ีสุดโดยมีการเซ็นสัญญาอยาง
นอยเปนเวลาสามป ซึ่ง TUI เองก็ตองการสัญญาเฉพาะที่จะรับรองไดวา TUI สามารถดําเนินการ
ทองเที่ยวในวันหยุดท่ีมีความแตกตางไมเหมือนใครไดและหากพนระยะเวลาดังกลาวนี้ TUI ก็ยินดีท่ี
จะเปนหุนสวนในความสําเร็จของโครงการนี้ตอไป 

 
 

•      ลูกเรือ  
สมาชิกในชุมชนที่ตองการทํางานเปนลูกเรือในเรือจะไดรับรายไดท่ีมั่นคงและตอเนื่อง และการที่ลูกเรือจะ
สามารถใหการบริการนักทองเที่ยวไดนั้นลูกเรือเหลานี้จึงจําเปนตองไดรับการฝกการใหบริการ 

22 
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และฝกอบรมภาษาอังกฤษ และเพื่อใหสามารถทําหนาที่บนเรือใหสมบูรณอยูเสมอ เรือแตละลํา
จําเปนตองมีลูกเรืออยางนอยสองชุด 

 

•      การตัดสินใจ  
หนึ่งในหลายตัวแปรที่เก่ียวของกับโครงการ SCOPE Charters ท่ีจะเอื้อประโยชนตอโครงการ คือ 
อํานาจในการตั้งคําถามและประเด็นที่เก่ียวของกับธุรกิจของชุมชนที่เขารวมโครงการ เพื่อเปนการ
สรางอิทธิพลของชุมชนตอสิ่งตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นรอบตัว และเพื่อทําใหแนใจ
ไดวาไดมีการตัดสินใจในระดับการจัดการและการบริหารจําเปนตองดําเนินการที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน บรษิัทผูดําเนินการจัดการโครงการจึงจําเปนตองทําสัญญากับชุมชนเพื่อจะ
มีอํานาจการตัดสินใจดานการจัดการไดอยางรวดเร็ว 
 

•      การสื่อสาร 
โครงการ SCOPE Charters ไดดึงผูถือหุนทางธุรกิจจากประเทศตางๆ ซึ่งมีความแตกตางทางดาน
พื้นฐานทางสังคมและการศึกษามารวมตัวกัน ปญหาในเรื่องการสื่อสารจึงมิใชเพียงความแตกตางใน
ดานภาษาเทานั้น  แตยังเปนความแตกตางทางดานวัฒนธรรมอีกดวย การสื่อสารในการทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพจึงเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหการดําเนินโครงการบรรลุผลสําเร็จ ประการแรกตอง
สรางชองทางการสื่อสารในการทํางานเพื่อใหแนใจสามารถสื่อสารกันไดเมื่อตองการ อีกประการ
หนึ่งควรมีการจางผูเชี่ยวชาญที่ใหความชวยเหลือทางดานการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ท่ีมีความ
แตกตางกันเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาอันเกิดจากความไมเขาใจดานวัฒนธรรม สวนการสื่อสารประจําวัน
สวนใหญจะเปนการสื่อสารผานชองทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งก็หมายความวา ผูสื่อสารตองมีทักษะการ
สื่อสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ และตองมีความสามารถในการใชอุปกรณการสื่อสารซึ่งชุมชน
อาจไมมีความพรอมในดานนี้ ดังนั้นควรใหหนวยงานภายนอกจัดการในเรื่องการสื่อสารในชวงแรก 

 

•      ขอมูลเก่ียวกับกําหนดการทองเที่ยว 
เพื่อใหการตลาดดานการทองเที่ยวดวยเรือกับลูกคาในแถบแสกนดิเนเวียประสบความสําเร็จ TUI 
ตองออกแบบกําหนดการทองเที่ยวท่ีมีรายละเอียดท่ีชัดเจน เชนมีรูปภาพประกอบ การบรรยาย
รายละเอียดของเรือ และ รายละเอียดเก่ียวกับการทองเที่ยว TUI จะตองใหขอมูลเหลานี้กับลูกคากอน
กอนที่จะรวมรายการทองเที่ยวนี้เขาไวในแผนการตลาดของบริษัท   

 
2.4 เงื่อนไขของชุมชน   
ชุมชนเองก็มีมีเงื่อนไขตางๆสําหรับโครงการนี้โดยเมื่อเริ่มโครงการ ชาวบานจําเปนมีการปรึกษาในหมู
ชาวบานดวยกันเอง พรอมทั้งการไดรับคําแนะนําท่ีมาจากผูเชี่ยวชาญเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงสิ่งที่พวกเขา
จะไดมีความเห็นพองรวมกันโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องตางๆทางดานกฎหมายตลอดระยะการดําเนินงาน
ในโครงการชาวบานจําเปนตองมีหุนสวนในทางสัญญาที่เปนอิสระที่จะเปนผูใหคําปรึกษาดานนี้  
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•     รูปแบบขององคกร  
ตัวเลือกของรูปแบบองคกรตองสะทอนถึงความตองการของชุมชน ประการแรกรูปแบบ
องคกรตองชวยใหองคกรสามารถดําเนินธุรกิจและ ปกปองผูดําเนินการไมใหเขาไปเกี่ยวของ
กับพันธกรณีใดๆโดยไมไดต้ังใจ นอกจากนั้น ควรมีองคกรภายในชุมชนที่ใชมาตรฐานที่มี
ความเปนประชาธิปไตยและมีโครงสรางการดําเนินงานที่มีความโปรงใส  

 

•    การกระจายผลกําไร  
เพื่อหลีกเลี่ยงความแตกแยกทางความคิดภายในชุมชนในเรื่อง ในการกระจายผลกําไรใหกับ
สมาชิก ชุมชนควรตกลงในหลักการกอนท่ีจะเซ็นสัญญากับภาคสวนอื่น ชุมชนตองตัดสินใจ
วาจะใชวิธีการจัดสรรผลกําไรโดยมีทางเลือกในการดําเนินการจัดการ หรือ วิธีการในการใช
เงินที่ไดมาในการลงทุนตอในรูปแบบใด ซึ่งขณะนี้ชุมชนบานน้ําเค็มมีแผนการกระจายผล
กําไรท่ีสามารถนํามาใชเพื่อเปนตนแบบที่สามารถปรับใชกับชุมชนอื่นๆได (ดูแผนภูมิท่ี 3 
หนา 10 ) 

 

•    การจัดการ 
การดําเนินการจัดการโดยหนวยงานจากภายนอก เปนหนึ่งในประเด็นที่สําคัญที่สุดในการที่จะ
ทําใหแนวคิดโครงการ SCOPE - Charters ประสบผลสําเร็จ และจากประสบการณในการ
จัดการแบบมืออาชีพ ก็จะทําใหมีการออมผลกําไรจํานวนมหาศาลที่คาดวาจะไดรับในแตละป
ไวได หรืออาจนําผลกําไรนี้มาใชเปนคาใชจายในการบริหาร ดวยการใหบริษัทผูจัดการการ
ทองเที่ยวท่ีมีประสบการณเปนผูรับผิดชอบ ชาวบานจะสามารถปฏิบัติหนาที่หลักในชุมชน
ของพวกเขาไดโดยไมตองเขาไปเกี่ยวของกับการจัดการ สิ่งที่ชาวบานตองการคือใหหนวยงาน
ผูจัดการที่มาจากภายนอกรายงานขอมูลการดําเนินการทั่วไปใหทราบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อ
โครงการ SCOPE-Charters ไดมีการขยายตัวและตองการใหมีการสรางหรือซื้อเรือในจํานวนที่
มากขึ้น ชุมชนไมจําเปนตองใหหนวยงานจากภายนอกรายใหม เขามาดําเนินการดานการ
จัดการในดานการบริหารโครงการนี้อีก 

 

•    ระยะเวลาในการทํางานรวมกัน 
จากขอเรียกรองของ TUI ท่ีขอมีสวนรวมระยะยาวในโครงการถือเปนสิ่งที่มีประโยชนตอ
ชุมชนเนื่องจาก ขอเรียกรองนี้จะทําใหแนใจในเรื่องการจองเรือในชวงเวลาที่มีปริมาณการ
ทองเที่ยวนอยท่ีสุด อันจะนําไปสูการประกันรายไดและผลกําไรตลอดระยะเวลาตามที่ระบุใน
สัญญา และจะเปนสิ่งที่ชวยทําใหขีดความสามารถในการดําเนินโครงการ SCOPE-Charters 
เกิดผลสําเร็จในระยะยาว    
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•      ลูกเรือ  
สมาชิกของชุมชนท่ีเลือกทํางานเปนลูกเรือในเรือ หรือ ทํางานในดานอื่นที่เก่ียวของในธุรกิจ
การทองเที่ยวทางเรือนี้จําเปนตองไดรับการฝกงานดานการบริการ และเพิ่มเติมความรูทางดาน
ภาษา  ดวยเหตุนี้จึงตองมีหลักสูตรการฝกอบรม จากมุมมองของชุมชนจําเปนตองมี
คณะทํางาน 2 ชุดโดยอาจเปนลูกเรือท่ีมาจากครอบตัว หรือเปนตัวแทนจากชุมชนเพื่อใหมี
ลูกเรือสํารองเอาไว  
 

•    การตัดสินใจ  
ตองมีขอตกลงรวมกันเรื่องการทําการตัดสินใจแบบมีสวนรวมและเปนการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสรางโครงสรางตางๆ ในระดับชุมชน เพื่อใหชุมชนมีขีดความสามารถในการ
จัดการ และควรมีการพัฒนาแนวทางเพื่อใหชุมชนมีความสามารถในการหาขอตกลงรวมกัน
และพัฒนาวิธีการในการแกไขปญหาตางๆ ใหกับชุมชน เชน ควรมีการต้ังคณะกรรมการที่จะ
เปนตัวแทน และดําเนินการใดๆ ในนามของชุมชนโดยรวม คณะกรรมการดังกลาวควรมีการ
คัดเลือกโดยสมาชิกทั้งหมดในชุมชนโดยคณะกรรมการ จะมีตัวแทนที่ชาวบานนับถือเปนผูนํา  

 

•    การสื่อสาร 
ความจําเปนในดานระบบการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติการมีความสําคัญกับชุมชนเชนกัน โดยไม
เพียงเปนความจําเปนของการสื่อสารที่ดีภายในชุมชนเทานั้น แตยังตองเปนการสื่อสารเพื่อ
ปกปองอํานาจที่ชาวบานมีในเรื่องการทําสัญญาและการตัดสินใจดานการจัดการโครงการ โดย
ตองมีการแจงชาวบานใหรับทราบในเรื่องสําคัญๆ เชน ผลกําไรที่กําลังจะเกิดขึ้น  ตองมีการ
แตงต้ังผูมีหนาที่รับผิดชอบจากภายในชุมชน ซึ่งจะทําหนาที่ในการสื่อสารในดานการจัดการ 
เพื่อท่ีจะใหชุมชนสามารถทําการสื่อสารกับบริษัทการจัดการโดยตรงผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
สมาชิกของชุมชนจึงควรไดรับการฝกอบรมใหมีทักษะทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร  

 

•    การแกปญหา 
แนวคิดท่ีจะใหชุมชมโดยรวมเปนเจาของสินทรัพยทางการทองเที่ยว เปนกาวสําคัญที่จะเปด
โอกาสใหชาวบานในพื้นที่ไดมีสวนรวมมากขึ้น ความทาทายที่ชาวบานเหลานี้จะตองพบคือ
การท่ีตองมาเกี่ยวของกับโครงการแนวใหมนี้ ชาวบานอาจเผชิญกับอุปสรรคที่พวกเขาไมเคย
พบเจอ  เพื่อใหชาวบานสามารถแกไขปญหาเหลานี้ไดในอนาคต ชุมชนตางๆ ควรทําการ
สนับสนุนในการสรางกลวิธีในการแกไขปญหาแบบใหมกับปญหาที่ไมเคยมีมากอน  
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•    การจัดทําระบบเอกสาร  
ในการดําเนินโครงการชุมชนจะเขาใจถึงบทบาทใหมของตน ในการเปนเจาของสินทรัพยการ
ทองเที่ยวและชุมชนจะมีสถานะภาพที่มีความแข็งแกรงยิ่งขึ้น  อยางไรก็ตามชาวบานหลายคน
อาจจะยังไมรูจักขั้นตอนการดําเนินการ และยังไมเคยพบเจอประสบการณใหมๆ เชนนี้  
เพื่อท่ีจะทําใหประสบการณท่ีมีคาเหลานี้กลายเปนความรูสําหรับชาวบานเองและชุมชนอื่นๆ 
ชาวบานตองมีการจัดทําระบบเอกสารที่ดี เพื่อเปนการบันทึกวิธีการและประสบการณตางๆ จึง
จําเปนตองมีการจัดทําเอกสารและกลวิธีการแบงปนขอมูลระหวางกัน  ในการจัดการโครงการ
ชาวบานก็ควรมีวิธีการในการจัดทําระบบเอกสารของตนเอง เพื่อตอไปชุมชนจะไดรับ
ประโยชนจากการที่สามารถควบคุมการจัดการไดดวยตัวเอง 

 
เพื่อใหสอดคลองตามความตองการของชุมชนที่เก่ียวของกับ การตัดสินใจ การสื่อสาร การ
แกปญหา และการจัดระบบเอกสาร ควรมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการณเพื่อพัฒนากลวิธี
ตางๆ และควรมีการปรกึษาหารือรวมกันในหมูบาน 

 

2.5 เปรียบเทียบเงื่อนไขของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและเงื่อนไขของชุมชน    
 

เงื่อนไข ระดับของความเขากัน ได  

รูปแบบขององคกร  
เงื่อนไขแมจะมีความแตกตางก็บางแตก็ยังสามารถเขากันไดโดยแตละฝาย
ตองพิจาณาประเด็นอื่น โดยดูเงื่อนไขทางกฎหมายประกอบ  

การจัดการ เงื่อนไขตรงกันทั้งหมด 

ระยะเวลาในการดําเนินการ
รวมกัน 

เงื่อนไขตรงกันทั้งหมด 

การตัดสินใจ เงื่อนไขมีความขัดแยงกัน ตองมีการหารือรวมกันตอไป  

การสื่อสาร เงื่อนไขมีความสอดคลองกัน 

การจัดระบบเอกสาร  
เงื่อนไขมีความขัดแยงกัน ตองมีการหารือรวมกันตอไป  
อาจตองใชเวลามากในการจัดการ 

ลูกเรือ เงื่อนไขแมจะมีความแตกตางก็บางแตก็ยังสามารถเขากันได 
 
ตารางที่ 1 : การเปรียบเทียบเงื่อนไขทางดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และเงื่อนไขของชุมชน   
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2.6 เงื่อนไขทางกฎหมาย  
 
เพื่อใหแนใจวาโครงการมีลักษณะที่เหมาะสมสอดคลองกับเงื่อนไขที่กฎหมายบังคับ และใหแนใจไดวาได
มีการใสรายละเอียดตามความตองการของโครงการอยางเหมาะสมแลว จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญทางดาน
กฎหมายที่จะใหคําแนะนํา และทําการหารือรวมกัน รายละเอียดตอไปนี้จะเปนกฎเกณฑทางกฎหมายตางๆ 
ท่ีมีอยูแลว รวมทั้งมีการเพิ่มเติมแนวคิดขอแนะนําถึงสิ่งที่ตองพิจารณาเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการ
ทางกฎหมาย   
 

• รูปแบบขององคกร  
เพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโครงการ ตองมีหุนสวนแบบเดี่ยวเพื่อ
การดําเนินการดานการเจรจา  และเพื่อใหสามารถปฏิบัติการณการในภาคการทองเที่ยวในฐานะหุน - 
สวนผูมีอํานาจเต็ม องคกรเอกชนตองใชรูปแบบกฎหมายที่รับประกันความถูกตองในการดําเนินการ
ตามหนาที่ทางกฎหมายตอไปนี้  

 
 การดําเนินธุรกิจ 
 การเซ็นสัญญา 
 การทําสัญญาประกันภัย 
 การวาจางทีมงาน  

 
สําหรับชุมชนมีเงื่อนไขทางกฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบขององคกร โดยชุมชนตองสามารถ  

 ทําสัญญาประกันภัยได 
 มีขอบเขตความรับผิดชอบจํากัดตามจํานวนของมูลคาโดยรวมของสินทรัพย(ไมใชพันธกรณี

สวนตัว 
 วาจางบริษัทภายนอกเขามาจัดการโครงการ 
 ใหอํานาจหนวยงานภายนอกเขามาดําเนินการในนามของชุมชน ( การจัดการ) 
 มีองคกรการปกครองที่เปนประชาธิปไตยหาชุมชนตองการ 
 เปนตัวแทนของชุมชน 
 มีองคการปกครองที่เปนประชาธิปไตยหากชุมชนตองการ 
 นําเขาเรือจากยุโรปได (ประเทศตุรกี)   

 
มีขอแนะนําวาควรจัดต้ังโครงการในรูปแบบของการเปนบริษัทจํากัด  โดยองคกร NGO หรือสมาชิก
ในองคกร NGO (ชาวบาน) จะเปนผูถือหุนในบริษัทหุนสวนนี้ การท่ีสถานะของบริษัทถูกจํากัดไว
เชนนี้จะทําใหแนใจไดวาผูถือหุนจะไมตองรับผิดชอบในธุรกรรมใดๆ โดยสวนตัว แลวบริษัทก็จะ
ไดรับการจดทะเบียนใหเปนเจาของเรือในทางกฎหมาย ( ดูแผนภูมิท่ี 5 หนา 20 ) 
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• การกระจายผลกําไรและสถานะของบริษัท  
เมื่อไดกอต้ังบริษัทขึ้น และกอนที่จะมีการเซ็นสัญญา ควรมีการตัดสินใจภายในชุมชนวาจะทํา
การแบงปนรายไดท่ีไดมาอยางไร ผลกําไรจะถูกจัดสรรอยางเทาเทียมกันเพื่อนําเขาสู กองทุน
หมูบาน กองทุนโครงการ และ กองทุนการศึกษา และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเพื่อความ
ยั่งยืนอื่นๆ ควรมีการสนับสนุนโครงการของชุมชนที่เก่ียวของกับเรื่องเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมดวย ‘เงินทุนหมุนเวียน’ (ดูขอ 2.2 หนา 20) ตองมีการหารือในรายละเอียดภายใน
ชุมชนเองกอนท่ีจะมีการต้ังบริษัทขึ้น และเพื่อท่ีจะชวยใหโครงการ SCOPE-Charters ได
ตอบสนองตอความตองการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเปนการดีท่ีจะนําผลกําไรมาใชได
อยางยึดหยุน  โดยชุมชนตางๆ ควรมีการตัดสินใจในเรื่องการกระจายผลกําไรเปนรายป อีก
ดานหนึ่งควรมีการปองกันดวยวาเงินกําไรที่ไดมานั้นจะถูกนํามาใช โดยไมหวังผลกําไรดังที่
ไดกลาวไวในขางตนแตเพียงอยางเดียว และจะมีการใชเรือเพื่อวัตถุประสงคทางการทองเที่ยว
เทานั้น  และเรื่องนี้ถือเปนองคประกอบอยางหนึ่งที่สําคัญที่จะทําใหบริษัทเปนรูปเปนราง
ขึ้นมาได  

 

• การอนุญาตใหดําเนินการโดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (TAT) 
ผูใดก็ตามที่จะดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว หรือ ใหบริการกิจกรรมที่เก่ียวกับการ
ทองเที่ยวในประเทศไทยเสียกอน จะตองไดรับการอนุญาตใหดําเนินการโดยการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ซึ่งในขอนี้บริษัทที่ดําเนินการจัดการใหกับโครงการควรทําการขอ
ใบอนุญาต และเพื่อใหไดใบอนุญาตนี้มาบริษัทจําเปนตองวางเงินมัดจํา 100, 000 บาท ซึ่ง
บริษัทการจัดการควรดําเนินการในเรื่องนี้ เงื่อนไขอีกอยางคือการทําประกันบุคคลที่สาม ซึ่ง
บริษัทหุนสวนตองเปนผูทําสัญญา  

 

• การประกันภัยที่กฎหมายบังคับ  
กรมเจาทาสังกัดกระทรวงคมนาคมและขนสงแหงประเทศไทย มีขอกําหนดใหผูท่ีเก่ียวของ
กับการเดินเรือในไทยตองทําการประกันภัยใหกับเรือ ลูกเรือ และประกันภัยใหกับบุคคลที่
สาม  ซึ่งบริษัทผูถือหุนจะเปนผูทําสัญญาประกันเหลานี้โดยตรง อยางไรก็ตามประกันภัย
ดังกลาวทั้งหมดขางตนครอบคลุมขอบังคับพื้นฐานทั่วไปเทานั้น จึงควรมีการประกันภัยอ่ืนๆ 
เพิ่มดวย และจําเปนที่ตองมีการประกันสุขภาพใหกับลูกเรือดวย บริษัทผูจัดการโครงการจะ
ดําเนินการในฐานะนายจางและจะจายคาประกันสังคมที่รวมเอาการประกันอุบัติเหตุ การ
เจ็บปวย และการทุพลภาพที่เกิดจากการทํางานเขาไวดวย 

 

• การประกันภัยเพ่ิม 
จําเปนตองมีการประกันภัยเพิ่มเพื่อปองกันเหตุตางๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไมคาดคิดเพื่อสรางความ
มั่นใจวาบริษัทผูถือหุน และบริษัทการจัดการจะไมตองรับผิดตอสิ่งใดในกรณีอุบัติเหตุ จึงเปน
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สิ่งจําเปนที่ตองทําการประกันเพิ่มเติม การทําประกันควรทําเพิ่มเติมโดยคํานึงถึงการประกัน
การสูญเสียเรือ รวมทั้งประกันเพื่อใหเกิดความมั่นใจของนักทองเที่ยวในขณะที่อยูบนเรือ และ
การประกันภัยบุคคลที่สามโดยบริษัทผูถือหุนจะรับผิดชอบในการจัดการการทําประกัน
เพิ่มเติมเหลานี้  
 

• มาตรฐานความปลอดภัย  
เพื่อความปลอดภัย และสรางความมั่นใจควรมีหลักประกันบางประการที่เก่ียวของกับความปลอดภัย
ของเรือ โดยพื้นฐานแลวหมายความวาเรือจะตองมีการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย
แหงชาติ และตองมีการตรวจสอบเอกสารราชการ เพื่อตรวจสอบสภาพทั่วไปของเรือ  กรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีแหงประเทศไทย จะออกเอกสารใหกับเรือเปนรายป  เมื่อไดมีการ
ตรวจสภาพเรือเรียบรอยแลวจะมีการตรวจสอบวาเรือมีอุปกรณชูชีพเพียงพอหรือไม เชน เสื้อชูชีพ 
และอุปกรณดับเพลิง 
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รูปแบบองคกร 

เง่ือนไขอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนหุนสวนแบบเดี่ยวสําหรับการเจรจา  

เง่ือนไขของชุมชน ดําเนินธุรกิจ, จํากัดความรับผิดชอบในระดับบุคคล 

การดําเนินการทางกฎหมาย กอต้ังบริษัทจํากัด 

การกระจายกําไร และสถานะของบริษัท  

เงื่อนไข ขอตกลงในการใชเงินรายไดเพื่อวัตถุประสงคท่ีไมหวังผลกําไร 
การดําเนินการทางกฎหมาย สรุปขอตกลงในเรื่องสถานะภาพของบริษัท 

การอนุมัติใหดําเนินการโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

เง่ือนไข ตองวางเงินมัดจําเปนจํานวน 100, 000 บาท 
และมีการประกันภัยบุคคลที่สาม 

การดําเนินการทางกฎหมาย ในขั้นตอนการวางเงินประกันจะดําเนินการโดยบริษัทผูดําเนินการจัดการ  
บริษัทผูถือหุนจะทําการเซ็นสัญญาประกันภัย 

การประกันที่กฎหมายบังคับ  

เง่ือนไขอุตสาหกรรมการทองเที่ยว บริษัทผูดําเนินการจัดการ  ตองทําประกันภัยใหกับลูกเรือและผูโดยสาร  

เง่ือนไขของชุมชน การประกันภัยตามขอบังคับตรงกับเงื่อนไขที่ กรมเจาทากําหนด 

การดําเนินการทางกฎหมาย การจัดการ:  
จายคาประกันสังคมใหกับลูกเรือ และ ประกันสัญญาสําหรับผูโดยสาร 
บริษัทผูถือหุน:  
ทําสัญญาสําหรับการประกันภัยใหกับเรือและเรือบุคคลที่สามตาม
ขอบังคับ และทําประกันพื้นฐานใหกับลูกเรือ  

การประกันภัยเพ่ิม 

เง่ือนไข การประกันภัยเพ่ิมที่ควรทํา 

การดําเนินการทางกฎหมาย บริษัทผูถือหุน จําเปนตองมีการประกันภัยท่ีครอบคลุมการสูญเสีย
ทรัพยสินของบุคคลที่สามที่เปนความเสียหายของทรัพยสินทั้งหมด หรือ
เปนการเสียหายเพียงบางสวน โดยเปนการประกันภัยสําหรับลูกเรือ และ
สําหรับนักทองเที่ยวในระหวางที่อยูบนเรือ  

มาตรฐานความปลอดภัย 

เง่ือนไข เรือตองมีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่ กรมเจาทาของไทยไดกําหนด
เอาไว โดยใหมีอุปกรณเปาลมชูชีพ เสื้อชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิง  

การดําเนินการทางกฎหมาย มีการตรวจสภาพเรือประจําปและออกหนังสือรับรองเรือโดยอธิบดีกรมเจา
ทา 

 ตารางที่ 2 : สรุปเง่ือนไขทางกฎหมายที่สําคัญ 
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3. ขอไดเปรียบ 
3.1 ขอไดเปรียบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  
 
ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงนิเวศนไดกลายเปนประเด็นสําคัญในภาคธุรกิจการทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิง
นิเวศนหมายถึงการทองเที่ยวท่ีเก่ียวของกับระบบนิเวศน ซึ่งคําวานิเวศนในที่นี้ไดมีนัยเก่ียวของกับสังคม
และสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกําลังมองหาหุนสวนท่ีจะเขามามีสวนรวมในการทองเที่ยวเชิง
นิเวศนนี้มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากเหตุการณสึนามิอุตสาหกรรมการทองเที่ยวปรารถนาที่จะให
การสนับสนุนโครงการตางๆ ท่ีจะทําใหเกิดการทองเที่ยวท่ียั่งยืน และจากการสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวท่ีมีสํานึกรับผิดชอบ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดชวยในดานการเพิ่มจํานวนของลูกคาที่มี
ความสนใจในการทองเที่ยวในรูปแบบที่ยั่งยืนและเติมไปดวยจิตสํานึก  
 
แนวคิดของ SCOPE-Charters เขากันไดกับแนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศนนิยมไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงอาจ
เปนโอกาสที่ดีสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวท่ีจะไดเขามามีสวนรวมในธุรกิจนี้ ซึ่งโครงการนี้จะไม
เพียงแคใหการสนับสนุนการทองเที่ยวแบบยั่งยืนเทานั้น แตยังจะรวมมือกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยสึนามิในฐานะเปนผูถือหุนรายใหญ  และการที่ชุมชนที่ยังมีสภาพออนแอเหลานี้จะมีโอกาสในการเขา
มาเปนสวนหน่ึงของโครงการการทองเที่ยวท่ียั่งยืนนั้นทําใหโครงการ SCOPE-Charters เปนทางเลือกที่
นาสนใจ สําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวท่ีจะเขามามีรวมกับแนวคิดนี้ดวย ดวยเหตุนี้ TUI จึงไดแสดง
ใหเห็นถึงความพยายามที่จะทําหนาที่เปนตัวแทนใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  
 
นอกจากนี้โครงการนี้ยังมีขอไดเปรียบในทางปฏิบัติ เนื่องจากแนวคิดทั้งหมดไดมีการวางแผนและ
จัดเตรียมทุกอยางไวแลว อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพียงใหการเห็นชอบแลวก็จะไดโครงการที่มีการจัด
รายละเอียดการดําเนินการไวแลวเปนอยางดี อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะมีโอกาสในการเปนสวนหนึ่งใน
การดําเนินแนวคิดแบบใหมท่ีจะนําประสบการณพักผอนในชวงวันหยุดที่มีเอกลักษณใหนักทองเที่ยวได
รูจัก อันจะเปนประสบการณท่ีไดจากพื้นที่ซึ่งยังไมเปนที่รูจักมากนักในแงของการทองเที่ยว  
 
นอกจากขอไดเปรียบดังกลาว โครงการ SCOPE-Charters ยังจะเปนธุรกิจที่สรางกําไรสําหรับอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวได ขณะที่การพักผอนในวันหยุดบนเรือเปนสิ่งที่รูจักกันอยางกวางขวางในประเทศตางๆ เชน 
ตุรกี และอียิปต แตในประเทศไทยยังไมมีเรือเชนนั้น แมวาประเทศไทยจะมีภูมิทัศนทางทะเลที่สวยงาม
และมีความเหมาะสมเปนที่สุดสําหรับการทองเที่ยวในลักษณะนี้ก็ตาม 
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3.2 ขอไดเปรียบของชุมชน  
 
SCOPE-Charters  เปนโครงการที่มีความนาดึงดูดใจโครงการหนึ่ง สําหรับการสรางรายไดอยางเหมาะสม
เนื่องจากเปนธุรกิจที่เปนความรวมมือระหวางชุมชนและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในตลาดการทองเที่ยว
เฉพาะกลุมในประเทศไทย ท่ีจะเปนธุรกิจที่ใหผลตอบแทนสูง ดังนั้นเปาหมายของโครงการจึงเปนการ
สรางโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน ซึ่งต้ังอยูบนหลักของการเปนเจาของโดยชุมชน การรวมอํานาจ
ในการตัดสินใจดวยตนเองเขาไวกับการเปนเจาของธุรกิจ ทําใหชุมชนมีทัศนคติตอการสรางนิคมชายฝง
ทะเลที่สามารถเติบโตตอไปได และชวยพัฒนาความเปนอยูของชุมชนใหดีขึ้น  
 
โดยท่ัวไปแลวชุมชนตางๆ จะไมคอยไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวมากนักเนื่องจากชุมชนไมไดเปนผู
ควบคุมสินทรัพยในการดําเนินธุรกิจ และไมมีสวนในการควบคุมกลยุทธทางธุรกิจของผูดําเนินธุรกิจการ
ทองเที่ยวรายใหญ และรายยอย จากการที่ไมไดเปนผูควบคุมสินทรัพยดังกลาวนี้ หมายถึงการที่ชุมชน
ไมไดมีอิทธิพลในดานการจัดการสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจ สังคม และ ระบบนิเวศนของ
ชุมชนเอง ยิ่งไปกวานั้น เมื่อชาวบานในชุมชนไดทํางานเปนลูกจางในธุรกิจการทองเที่ยว พวกเขาก็จะได
งานงายๆ ท่ีไมตองใชทักษะมากนัก เชน ทํางานเปนบริกรชาย หญิง เปนตน ในขณะที่สวนท่ีใหผลกําไร
มากที่สุดในหวงโซคุณคาไดถูกสงวนไวใหกับผูดําเนินการทองเที่ยวรายใหญ และเจาของทุนในการ
ดําเนินการทองเที่ยว  
 
โครงการ SCOPE-Charters มีวัตถุประสงคในการใหชุมชนไดควบคุมสินทรัพยและพัฒนาความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจดวยเรือ ในฐานะที่เปนเจาของที่ดําเนินการเปนผูดําเนินธุรกิจทองเที่ยว ซึ่งจะทําให
ชุมชนไดมีสวนในผลกําไรที่เกิดในขั้นหวงโซคุณคาท่ีสูงขึ้นได ผลกําไรท่ีไดรับจะมีการนํามาลงทุนอีกครั้ง 
ในโครงการเพื่อความยั่งยืน และลงทุนในสินทรัพยท่ีเปนวัตถุ (เทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
การศึกษาระดับประถมภูมิ และทุติยภูมิ และอื่นๆ) ท่ีจะทําใหเกิดความกาวหนาดานสภาพความเปนอยูท่ีดี
ขึ้นของชุมชนในระยะยาว  
 
ขั้นตอนที่อาจเปนไปไดท่ีจะเกิดตอไปหลังจากการลงทุนในครั้งแรกเริ่มอยูตัว อาจเปนการนําองคกรเขาสู
ตลาดหุนซึ่งจะทําใหโครงการ  SCOPE-Charters มีชองทางในการสรางรายไดเพิ่มขึ้น  
 
จากการที่ไดชวยสถาปนาโครงสรางทางการตัดสินใจและเทคนิคในการแกปญหาที่เหมาะสมขึ้นมา 
โครงการ SCOPE-Charters จะชวยพัฒนาทักษะตางๆ ใหกับองคกรทองถ่ินและทําใหเกิดการสงเสริมใน
ดานกลยุทธการแกปญหาที่สามารถนํามาใชแกปญหาขัดแยงตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นไดในแตละวันจากการ
สื่อสารในองคกรชุมชนเอง 
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ปญหาจากประสบการณการเปนเจาของธุรกิจโดยตรง เชน ความขัดแยงที่เกิดจากความอิจฉากันในชุมชน 
และขอควรระวังในเรื่องการละเลยวิถีปฏิบัติในชุมชนก็จะเปนปญหาที่สามารถแกไขได เนื่องจากชุมชน
ท้ังหมดตางไดรับผลประโยชนโดยรวม  
 
สิ่งท่ีไมอาจมองขามไดในเรื่องผลของโครงการ SCOPE-Charters คือผลในการทําใหชุมชนมีความมั่นใจ
ในศักยภาพของตนเอง เมื่อชุมชนเห็นวาพวกเขามีสิทธิท่ีจะออกเสียงในเรื่องใดๆได ชุมชนก็จะมีความ
ตระหนักในความสามารถที่มีอยูและชุมชนก็อาจมีการริเริ่มสิ่งตางๆ โดยเขาไปมสีวนรวมในสิ่งที่เก่ียวของ
กับชุมชนมากขึ้น และจากการที่มีอิสระทางเศรษฐกิจ ชุมชนก็จะมีสวนรวมทางการเมืองดวยตนเองมากขึ้น
ดวย  

 
3.3 ขอไดเปรียบทางนิเวศน 
หนึ่งในวัตถุประสงคของโครงการ SCOPE-Chartersคือ การใชทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย
อยางยั่งยืน และใชอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงระบบนิเวศน สําหรับในบางหมูบานแลวความสัมพันธ
ระหวางธรรมชาติท่ียังไมถูกรุกราน กับสภาพความเปนอยูท่ีดีขึ้น และการสรางรายไดดูเหมือนจะไมมี
ความสัมพันธกันมากนัก  แตเมื่อชุมชนไดเขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวดวยตนเองโดยตรง พวก
เขาก็จะเขาใจถึงความเชื่อมโยงที่ใกลชิดระหวางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ความ
เขาใจของชุมชนที่มีตอเรื่องนี้ก็จะขยายไปในวงกวางและจะบรรลุถึงแนวคิดในการสนับสนุนการปกปอง
สภาพแวดลอมตอไป  
 
ทางเลือกในการริเริ่มเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อสิ่งแวดลอม  ดังที่กลาวถึงในบริบทของ การจัดต้ังกองทุนเพื่อ
ระบบนิเวศน (ดูหนา .21) เปนอีกกาวหนึ่งท่ีจะทําใหเกิดความแนใจไดวาแนวคิดในการดําเนินโครงการนี้มี
พื้นฐานอยูบนการคํานึงถึงระบบนิเวศน  
 
ปจจุบันพื้นที่หลายแหงในประเทศไทยก็เปนที่ๆสามารถเขาถึงได สวนพื้นที่ท่ีไดรับความสนใจจาก
นักทองเที่ยวตางก็เต็มไปดวยสิ่งปลูกสรางที่ใหบริการท่ีพัก มีการสรางถนนเพื่อใหเขาถึงพื้นที่นั้นๆ ได 
จากการใชเรือเปนที่พักและเปนพาหนะในการเดินทางไปยังพื้นที่ท่ียังไมมีใครเขาถึง จะไมทําใหเกิดผล
กระทบดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทําใหเกิดความเปนไปได
ของการทองเที่ยวท่ีจะไมท้ิงสิ่งใดไวเบื้องหลังนอกจากรอยเทาบนหาดทรายที่จะจางหายไปกับกระแสคลื่น
และสายฝนที่จะมาถึง  
 
 
 
 
 



 34

4. ขอสังเกต 
 
ทุกปอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย ไดสรางผลกําไรมหาศาลแตเงินเพียงนอยนิดเทานั้นที่ตกมาถึงมือ
ของชาวบานในพื้นที่แหลงทองเที่ยวสําคัญเหลานั้น นอกจากนี้ประชาชนยังไดรับผลกระทบจากโครงการ
การทองเที่ยวอีกดวย 
 
โครงการ  SCOPE-Charters ไดเสนอแนวคิดในการดําเนินบทบาทที่สําคัญใหกับชุมชนซึ่งเปนโอกาสที่หา
ไมไดงายนัก ในการที่จะเปนเจาของผูดําเนินบทบาทในธุรกิจการทองเที่ยวโดยตรง เพื่อใหชุมชนไดรับ
สวนแบงท่ียุติธรรมจากภาคธุรกิจที่กําลังเติบโตอยางมากนี้ตามแบบแผนของการเปนเจาของธุรกิจโดย
ชุมชนจะเปนการริเริ่มที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหวงโซคุณคาท่ีเปนอยู โดยปรับตําแหนงของชุมชน
ใหมีสถานะที่ดีขึ้นหลังการฟนฟูการลงทุนที่ไดริเริ่มขึ้นนี้  
 
โครงการ SCOPE-Charters สรางโอกาสที่ทําใหเกิดรายไดใหกับชุมชนที่จะตอบสนองตอความตองการที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคม โดยการสรางความมั่นใจวาชุมชนที่เขามามีสวนรวมในโครงการจะเปนผูท่ี
ควบคุมการจัดการผลกาํไรเอง และทําใหแนใจไดวาเปาหมายในการนําผลกําไรมาใชสามารถปรับเปลี่ยน
ไปตามการเปลี่ยแปลงไดอยางไมจํากัด  
 
จากประสบการณในการดําเนินการโครงการที่เปนแบบแผนในการเปนเจาของโดยชุมชนในอดีต และจาก
ความตองการในดานความชวยเหลือดานการบริหารจัดการใหกับชุมชน โครงการนี้ไดพิจารณาสิ่งเหลานี้
และไดคิดหาทางออกใหกับปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น จากนั้นจึงไดนํามารวมไวกับแนวคิดในการดําเนิน
โครงการ  SCOPE-Charters การดําเนินการและการวางแผนที่ชุมชนไดมีสวนรวมจะชวยสรางความมั่นใจ
ไดวา โครงการ SCOPE-Charters เปนโครงการที่เขาไดกับสภาพความเปนจริงของชุมชน และใหการ
ยอมรับในความสามารถและศักยภาพในการสรางมูลคาของชุมชน (และเพื่อท่ีจะเอาชนะปญหาที่จะเกิดขึ้น
ในการดําเนินโครงการจึงไดมีการหาทางออกที่เกิดในปริบทเฉพาะของชุมชน และเปนวิธีการแกปญหาที่
จะใชทักษะและประสบการณของชุมชนมาใชประโยชน)   
 
รายไดท่ีจะเกิดอยางตอเนื่องซึ่งอาจเกิดจากธุรกิจที่ไดมีการวางแผนดําเนินการแบบใหมหรือไมก็ตาม 
(แนวคิดในการดําเนินโครงการในหมูบานน้ําเค็ม) จะทําใหเกิดความเปนไปไดในการบรรลุถึงความเปน
อิสระของชุมชนโดยรวม การเขามามีสวนรวมอยางตอเนื่องของชุมชนในภาคการทองเที่ยวในระยะยาวจะ
มีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จสูง แทบจะรับประกันไดเลยวาเมื่อมีการกอต้ังโครงการ SCOPE-
Charters แลวเสร็จโครงการนี้จะเปนรูปแบบธุรกิจที่จะมีความยั่งยืน     
 
โครงการ SCOPE-Charters ไมเพียงใหโอกาสกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิไดเปลี่ยนแปลงสภาพ
ท่ีชุมชนเปนอยูในปจจุบันเทานั้น แตจะเปนการสรางสภาพความเปนอยูท่ีดีกวาสภาพกอนเกิดเหตุการณสึ
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นามิอีกดวย เนื่องจากมีแรงหนุนดวยอํานาจทางเศรษฐกิจ และในฐานะผูถือหุนชาวบานก็จะเปนผูมีสิทธิ
และมีความสามารถในการมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ิน  จนถึงขณะนี้ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับ
การวางแผนตางไดรับแรงกระตุนอยางมากในการสนับสนุนและดําเนินการรวมกันในโครงการ SCOPE-
Charters  เพื่อใหบรรลุสูเปาหมายแหงความสําเร็จ 
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5. เอกสารแนบ 

5.1 รายงานความคืบหนาการมีสวนรวมของชุมชนในเบื้องตน                                                                                  
สรุปขอมูลที่รวบรวมมาจากการประชุมรวมกันกับตัวแทนจากชุมชนหมูบานน้ําเค็ม และบานเกาะมุกใน
เดือนกันยายน 2549  
 
บานน้ําเค็มและบานเกาะมุกเปนชุมชนสองแหงแรกที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณสึนามิในประเทศไทย 
ซึ่งไดแสดงความตองการที่จะมีโอกาสไดเขารวมในโครงการ SCOPE-Charters ชุมชนทั้งสองเปนตัวเลือก
ท่ีดีในการริเริ่มโครงการการทองเที่ยวแบบยั่งยืนและเปนมิตรตอธรรมชาติแบบใหมนี้ เนื่องจากเหตุผลท่ีจะ
นําเสนอตอไป โดยหากประสบความสําเร็จชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิหลายๆ แหงที่มีสภาพ
คลายกันและตางก็มีพื้นฐานอยูกับธุรกิจการทองเที่ยวคลายกันก็จะสามารถนํารูปแบบการดําเนินการใน
สองหมูบานนี้มาใชไดชุมชนท้ังสองแหงตางมีความกระตือรือรนในการแสดงความสนใจตอโครงการ 
SCOPE-Charters ซึ่งแมวาชุมชนบานน้ําเค็มจะมีความพรอมในการดําเนินการมากกวาบานเกาะมุกก็ตาม 
 
นอกจากนี้ท้ังสองชุมชนตางมีบุคลากรที่มีทักษะที่สามารถนํามาใชในโครงการ SCOPE-Charters ได
คลายๆ กัน ซึ่งเปนทักษะที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมไดดีขึ้นไดไมยากนัก  
 
โดยการที่ชุมชนทั้งสองเปนชุมชนชาวประมงที่มีทักษะในการทําหนาที่เปนผูควบคุมการเดินเรือ เปน
ลูกเรือท่ีสามารถบังคับเรือ ใชวิทยุและมีความรูในเรื่องระบบโซนาท่ีใชในการสื่อสารได บอยครั้งที่ชุมชน
ท้ังสองตองดูแลรักษาอุปกรณเหลานี้ภายใตสภาพการณท่ีมีความแตกตางกัน ดวยเหตุนี้จึงมีผูเชี่ยวชาญดาน
เครื่องมืออิเลคทรอนิกสเชนนี้อยูหลายคนในชุมชน และดวยการเปนชาวประมง ทําใหชาวบานมีทักษะใน
การซอมเครื่องยนตเมื่อเกิดปญหาขึ้นดวยเหตุนี้จึงมีชางเครื่องยนตทางน้ําที่มีทักษะในชุมชนหลายคน
เชนกัน ในขณะที่ TUI และเครือขายบริษัทในทองถ่ินสามารถติดตอประสานงานและใหคําแนะนําใหกับ
องคกรที่ชุมชนคัดเลือกในเรื่องความปลอดภัยและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยบนเรือได  
 
หมูบานตางๆที่มีทาเทียบเรือ และคนงานทาเรือท่ีทํางานดานการตอเรือหาปลา แรงงานเหลานี้ สามารถ
นาํมาใชในการผลิตเรือขนาดใหญไดโดยสรางตามเรือตนแบบเดิม แรงงานเหลานี้จะสามารถพัฒนาทักษะ
การทํางานในดานนี้ซึ่งเปนงานที่พวกเขาสามารถทําได และแมอาจตองฝกบุคลากรในการสรางลําเรือ 
รวมทั้งการติดต้ังสวนตางๆ ภายในตัวเรืออยูบางแตในชุมชนก็มีผูท่ีมีทักษะหลายคนที่มีทักษะที่มีความ
เหมาะสมทางดานงานไม  

 
กลุมสตรี และบุคคลทั่วไปก็จะไดรับประโยชนจากโอกาสในการวาจางงานที่มีมากขึ้น โดยจะเห็นไดจาก  
การท่ีมีผูใหความสนใจในอาชีพตางๆ เชน พนักงานตอนรับ ไกดนําเที่ยว ผูประกอบอาหาร และพนักงาน
บริการ ซึ่งในการทํางานเหลานี้ตองมีการฝกอบรมทักษะใหกับคนงานดวย ซึ่งจะทําใหเกิดการเลือกทํา
อาชีพอยางอิสระของบุคคล และสรางโอกาสการทํางานใหมีมากขึ้นในตลาดแรงงาน  
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คนหนุมสาวในหมูบานจะยังไดรับโอกาสการวาจางที่ตองใชทักษะการทํางานในสํานักงาน และทักษะใน
การใชคอมพิวเตอร โดยคนเหลานี้อาจทํางานเปน ชางเครื่อง ชางเทคนิคไฟฟา ไกดนําเที่ยว และ ลูกเรือท่ี
มีทักษะ สวนทักษะในดานภาษาคนหนุมสาวยังจะไดเรียนรูเพิ่มเติมจากสมาชิกในชุมชนที่มีประสบการณ
และความรูมากกวา เพื่อชวยในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของตน อันจะนําไปสูทางเลือกที่มากขึ้น
ในการประกอบอาชีพในตลาดแรงงานในอนาคต  
และแมวาหลายคนสามารถพูดภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานไดเนื่องจากเคยทํางานในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวในชวงกอนเกิดเหตุการณสึนามิ แตอยางไรก็ตามก็จําเปนตองมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ใหกับลูกเรืออยางนอยสองชุดตอเรือหนึ่งลํา และรวมไปถึงการอบรมบริกรชายหญิงบนเรือดวย เพื่อสราง
ความมั่นใจทางการสื่อสารใหกับบุคลากรเหลานั้น  
 
 การอบรมดานภาษาอาจรวมไปถึงการเรียนภาษา แสกนดิเนเวียนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษา สวีดิช 
เนื่องจากชาวแสกนดิเนเวียนจะเปนกลุมเปาหมายหลักของบริษัทเครือขายของ TUI ในยุโรป ภาษาอังกฤษ
ก็จะนํามาเพิ่มไวในหลักสูตรเสริมในโรงเรียน ท่ีจะสอนเด็กๆ ในหมูบาน รวมทั้งผูนําเที่ยวในทองถ่ิน ซึ่ง
ผูนําเที่ยวในทองถ่ินจะเปนผูท่ีมีความรูเก่ียวกับทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรูเก่ียวกับเกาะสิมิลัน และ
เกาะใกลเคียงอีก 2 เกาะที่ยังไมเปนที่รูจัก เกาะเหลานี้ไดกอใหเกิดโอกาสในการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
เนื่องจากเปนเกาะที่เอื้อตอการดําน้ําดูปะการัง รวมทั้งเปนแหลงในการศึกษาพันธพืชและพันธสัตวท่ีมีอยู
อยางหลากหลาย  
 
ในดานจํานวนนักทองเที่ยวท่ีเพิ่มมากขึ้นจะชวยสรางโอกาสในงานบริการตางๆ เชน การขายอาหาร ท่ีจะ
ไดรับประโยชนจากการจัดสรรวัตถุดิบที่จะนํามาใชประกอบอาหาร เชน ผลิตภัณฑอาหารสด ปลาตาก
แหง ปลาหมึก ลูกชิ้นปลา กุง และปลากรอบ และจะเปดโอกาสใหกับนักลงทุนรายยอยในหมูบานดําเนิน
ธุรกิจตางๆ อันไดแก การทําผาบาติก การทํารานเสริมสวยและบริการสปา รานนวดแผนไทย (นวด
สมุนไพร) บริการอินเตอรเน็ท และโทรศัพท บริการการจองตั๋วเครื่องบิน บริการเชาพาหนะและเรือเชา 
รวมถึงรานขายอาหารขนาดเล็กเปนตน  
 
หลังจากไดมีการเปดธนาคารสึนามิขึ้นในหมูบานน้ําเค็ม และไดมีการจัดการดานการบริหารอยางเขมแข็ง 
ธนาคารจะทําหนาที่เปนศูนยกลางของชุมชน รวมทั้งไดทําหนาท่ีพัฒนาธุรกิจใหมๆ โดยการลงทุนของ
ธนาคารเอง ตลอดทั้งการใหเงินกูกับชุมชนและบุคคลทั่วไป  
เมื่อเริ่มมีผลกําไรเกิดขึ้นธนาคารก็จะจัดสรางสาธารณูปโภคตางๆ เชน การสรางถนน งานดานพลังงาน
ไฟฟาจากพลังงานที่ยั่งยืน บริการน้ําอุปโภคบริโภคใหกับชุมชน และศูนยบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะ เพื่อ
สภาพแวดลอม และธนาคารไดจัดทรัพยากรไวสําหรับการดูแลแนวปะการังใน ปาโกงกางของชุมชน และ 
ดูแลทัศนียะภาพของชายหาดหมูบาน และธนาคารยังไดใชเงินลงทุนในดานการศึกษาและ ดานการใหเงิน
อุดหนุนเพื่อเปนสวัสดิการสังคม และมีการริเริ่มทุนสนับสนุนดานศาสนาและวัฒนธรรม รวมกับโครงการ
เยียวยาผูติดยาเสพติด และการสนับสนุนดานอาคารและที่ดิน องคกรทองถ่ินที่รับผิดชอบในการดูแล



 38

โครงการจะไดรับเงินคาจาง ไดรับการชวยเหลือดานอุปกรณและดานการปฏิบัติงาน รวมทั้งไดรับการ
บริการในการดูแลรักษาสิ่งตางๆ เหลานี้ ( ดูแผนภูมิท่ี 3 หนา 10)  
 
ชุมชนบานน้ําเค็มเห็นชอบที่จะให TUI และบริษัทเครือขายในทองถ่ินเปนตัวแทนที่จะดําเนินงานดาน
ลูกคาในระยะสามปแรกของโครงการ หลังจากนั้นองคกรทองถ่ินจะทําการตัดสินใจวาจะทําสัญญากับ 
TUI ตอหรอืไม ชุมชนทั้งสองมีความเขาใจดีวาปจจุบันมีงานและความรับผิดชอบตางๆ ในโครงการที่เกิน
กวาระดับความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานท่ีชุมชนมีอยู ดังนั้นจึงจําเปนตองมีหนวยงานภายนอกที่
เปนผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณเขามาดูแลในดานการดําเนินการ โดยมีความหวังวาในอนาคตชุมชนจะ
สามารถรับผิดชอบในดานการดําเนินการจัดการไดเอง  
 
อยางไรก็ตามแมวาตัวแทนของบานเกาะมุกจะไดเขารวมการประชุมเพื่อรวบรวมขอมูล แตบานเกาะมุกยัง
มีความพรอมนอยกวาชุมชนบานน้ําเค็ม บานเกาะมุกจึงยังคงอยูในระหวางชวงศึกษาโครงการ โดย
หลังจากนี้หัวหนาชุมชนก็จะเสนอรายละเอียดทั้งหมดใหกับหมูบาน เมื่อมีขอตกลงที่เปนมติจากหมูบาน ก็
จะมีการนัดหมายเจาหนาท่ีโครงการ SCOPE-Charters เพื่อแสดงความจํานงในการที่จะเขารวมโครงการ
อยางเปนทางการ   
 
ดังท่ีไดระบุใหเห็นอยางชัดเจนในตอนตนแลววา ประเทศไทยไดมีความพยายามในการแสวงหาทางออก
ใหกับปญหาเพื่อใหมีการแกปญหาอยางยั่งยืนใหกับสถานการณทางเศรษฐกิจของชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณสึนามิ และเพื่อสรางความมั่นใจวาทุกๆ ชุมชนจะไดรับโอกาสในการแกปญหาเหลานี้อยาง
เทาเทียมกัน และสภาพสังคมของชุมชนจะไดรับการฟนฟูอยางเต็มที่ โครงการ SCOPE-Charters จะเปน
สวนหนึ่งในแนวทางแกปญหาที่เล็งผลเลิศ  
นักทองเที่ยวจะไดรับประโยชนจากโครงการนี้เหมือนๆ กับที่ชาวบานในชุมชนจะไดรับรวมทั้งประโยชน
ท่ีมีตอเศรษฐกิจ สภาพแวดลอม และประโยชนท่ีจะเกิดกับทุกฝายที่ใหการสนับสนุน และรวมลงทุนใน
โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศนนิยมที่มีความยั่งยืนอันเปนแนวคิดใหมนี้ 
 

5.2 รางการดําเนินงาน     
เพื่อใหมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมและ เปนการสรางรายไดบนพื้นฐานโครงสรางของหมูบานและ
สอดคลองกับรูปแบบการเปนเจาของธุรกิจ โครงการ SCOPE-Charters จึงไดมีการแบงองคประกอบใน
การจัดการออกเปน 5 สวน ซึ่งแตละองคประกอบจะไดรับการดูแลดวยความรับผิดชอบจากกลุมผูเก่ียวของ
ท่ีจะแบงหนาที่ในการรับผิดชอบ หนาที่สวนใดที่จําเปนตองใชความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในการจัดการ และ
เปนองคประกอบที่ชุมชนไมสามารถสรางขึ้นเองในระยะเวลาอันสั้นได ก็จะใหหนวยงานภายนอกเขามา
รับผิดชอบ 
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5.2.1 รายละเอียดการดําเนินงาน 
ตารางที่ 3 กิจกรรมและผลลัพธท่ีคาดหมายจากรางการดาํเนินงาน 
 

 
 
 
 
 

 ผลท่ีคาดหวัง กิจกรรม 

ต้ังคณะกรรมการผูควบคุมการดําเนินการ / คณะกรรมการการ 

จัดการกําหนดและมอบหมายความรับผิดชอบ และหนาที่ใหกับผูถือหุน 

สรางความชัดเจนในดานการเปนเจาของเรือ และประเด็นอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับ
การนําเรือมา 

การสรางแนวทางและกรอบการทํางานตามกฎหมายและตามสถานะภาพ
ของโครงการ (โครงสรางการทํางาน) 

จางทีมงามผูเชี่ยวชาญในการประสานงาน และดําเนินกิจกรรมตางๆ ใน
โครงการ 
 และจัดต้ังสภาพการทํางานที่เหมาะสม (เชนสภาพของสํานักงาน) 

การกําหนดหุนสวนของชุมชน (หมูบานตางๆ) 

รูป
แบ

บก
าร
จัด

กา
ร 

ผลลัพธที่ 1: มีการ
จัดการตาม
รูปแบบการจัดการ
ที่ดีตามแนวคิด
โครงการ 
SCOPE-
Charters 
 

ดําเนินการสํารวจขอมูลพื้นฐานและกอต้ัง M & E 

ซื้อเรือจากตุรกีแลวสงมายังประเทศไทย 

สรางเรือใหสอดคลองกับมาตรฐานรับรองระดับชาติ ( ทําทีหลัง?)   

ระบุเงื่อนไขความรับผิดชอบระดับบุคคล 

สรางหลักสูตรฝกอบรมสําหรับพนักงานบริการ 

สรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อการสรางเรือ 

กําหนดและจัดเตรียมทาจอดเรือ/อูตอเรือ เพื่อทําการกอสราง และ
บํารุงรักษาเรือ 

อง
คป

ระ
กอ

บโ
คร

งก
าร
ใน
ระ
ยะ
ที่ 

1  

เรือ
ลํา
แร
กเพ

ื่อน
ําร
อง

 

 
ผลลัพธที่ 2 : มี
เรือลําแรกที่ใชนํา
รองซึ่งเปนที่
ยอมรับโดย
ทองถิ่นและมีการ
รับรองมาตรฐาน
ระดับชาติ รวมทั้ง
มีทีมงานและการ
ใหบริการจาก
ทีมงานที่ผานการ
ฝกอบรมแลว 

ทําการฝกอบรมบุคลากร 
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ตารางที่ 3 กิจกรรมและผลลัพธท่ีคาดหมายจากรางการดาํเนินงาน (ตอ) 

 
5.2.2 ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 
ในขั้นแรกในการดําเนินโครงการ จําเปนตองมีเวลาในการเตรียมการ 4 เดือน ซึ่งในระยะนี้จะมีการจัด
ประชุมรวมกับผูถือหุน เพื่อทําการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายละเอียดในดานบทบาทที่เปนไป
ไดของผูมีสวนรวมในโครงการระหวางการดําเนินโครงการและนอกจากจะมีชาวบานและ NGO ของ
ชุมชนแลวยังจะมีผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ท่ีจําเปนดังนี้ 
 

 • ผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศจากหนวยงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ 
   ผูเชี่ยวชาญดานการสรางเรือ 

• ผูเชี่ยวชาญระดับนานาชาติท่ีเปนผูอาวุโสที่มีความรูดีเยี่ยมในดานการสื่อสารในองคกร การ 
   พัฒนาและดานการใหความชวยเหลือ รวมทั้งเชี่ยวชาญทางดานการดําเนินการโครงการ 
   ระหวางประเทศ ท่ีเปนผูมี ความสามารถในการใชภาษาไทย ( การพูดและการเขียน)   รวม 
  ท้ังตอง สามารถทําการติดตอกับเครือขายในชุมชนไดเปนอยางดี   การใหเงินตอบแทนใหกับ 
  ผูใหคําปรึกษาในระดับนานาชาติ  

 ผลท่ีคาดหวัง กิจกรรม 

ทําการวิเคราะหปญหาและประเมินความตองการ 
เลือกเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมรวมกัน (การ
เลือกแบบจับคูเทคนิค) 
นําเทคโนโลยีท่ีเลือกไวมาใชกับการบําบัดน้ําและกากของเสีย 

กา
นจ

ัดก
าร
ชา
ยฝ

ง 
ผลลัพธที่ 3 : ชุมชน
ตางๆที่มีสวนรวมใน
โครงการไดนําแนว
ทางการจัดการชายฝง
ที่ดีตอระบบนิเวศน
ไปใช 

การฝกอบรมทีมงามปฏิบัติการณ ทีมซอมบํารุง ทีมติดตาม
ตรวจสอบ ท่ีคัดเลือกไว 

กอต้ังหุนสวนท่ีเปนไปได 

ตอรองทางสัญญา 
การใหบริการนอกเหนือจากการบริการท่ีจัดใหบนเรือ (off-boat) 

ตล
าด
กา
รท

อง
เท
ี่ยว

 

ผลลัพธที่ 4 : สราง
ตลาดการทองเที่ยว
เชิงนิเวศนนิยม  

ทําการประชาสัมพันธระดับประเทศและระดับสากล    

กําหนดกลุมเปาหมายที่เปนไปได  เชน กลุมผูทําหนาที่ประสาน
ความขัดแยง  กลุมผูรวมสนทนาระหวางศาสนา กลุมเด็กกําพรา
เนื่องจากโรคเอดส  เปนตน  
จัดกิจกรรมตางๆบนเรือและกิจกรรมอื่น นอกเหนือจากกิจกรรมที่
จัดบนเรือสําหรับกลุมเปาหมายที่ระบุไว 

อง
คป

ระ
กอ

บโ
คร

งก
าร
ใน
ระ
ยะ
ที่ 

1 

นอ
กฤ

ดูก
าร
ทอ

งเท
ี่ยว

 

ผลลัพธที่ 5 : สราง
แนวทางการ
ดําเนินการนอกฤดู
การทองเที่ยวเพ่ือให
บริการสาธารณะ(โดย
ไมหวังผลกําไร) ดําเนินกิจกรรมตางๆ และติดตามผล 
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ดังที่ไดกลาวถึงในตอนตนวาท่ีปรึกษานานาชาติจะตองมีโครงสรางทางสาธารณูปโภคในสํานักงาน และ
ตองไดรับการบริการสํานักงานดังตอไปนี้   
 

1. ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว 
 สํานักงานพรอมเจาหนาท่ีสํานักงาน 
 บริการท่ีพักและการเดินทาง 
 คาใชจายในการสื่อสาร และคาดําเนินการดานการทําสัญญา 
 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 
 ภาษี 

  
2. ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสาร  

 สํานักงานพรอมเจาหนาท่ีสํานักงาน 
 บริการท่ีพักและการเดินทาง 
 คาใชจายในการสื่อสาร และคาดําเนินการดานการทําสัญญา 
 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 
 ภาษี 

 
5.2.3 รายละเอียดการทํางานของลูกเรอืและการฝกอบรมท่ีจําเปน    
เปนสิ่งจําเปนที่จะตองจางลูกเรือสองชุดจากแตละหมูบานซึ่งจะหมุนเวียนกันทํางานบนเรือและใหการ
สนับสนุนในยามฉุกเฉินในกรณีท่ีอาจมีผูเสียชีวิตหรือมีผูเจ็บปวยในครอบครัวของลูกเรือคนใดคนหนึ่ง 
ลูกเรือหนึ่งชุดจะมีสมาชิก 5 คน โดยมาจากหมูบานแตละแหง รวมทั้งจะมีไกดนําเที่ยวดวยหนึ่งคน  
 

• ผูบังคับเรือ 
ตองมีความสามารถในการขับเรือและเต็มใจที่จะฝกเดินเรือชนิดนี้  

 

• ผูประกอบอาหาร 
สามารถฝกการทําอาหารใหผูโดยสารบนเรือ 20 คน ซึ่งเปนชาวตางชาติท่ีมีความชอบเฉพาะตัว และ
ตองมีความสามารถในการวางแผนการซื้อและคํานวณปริมาณการซื้อวัตถุดิบในการทําอาหาร และ
คิดรายการอาหารได   
 

• วิศวะกร  
ตองมีความสามารถในการซอมเครื่องยนตควบคุมการเดินเรือ ซอมบํารุงกระปุกเกียรและเครื่อง
จายไฟ และเต็มใจท่ีจะรับการฝกอบรม  
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• เด็กทายเรือ 
ตองมีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบโซดึงใบเรือ และสามารถฝกการใชอุปกรณเพื่อ
ความปลอดภัย  
 

• บริกรหญิง 
ตองไดรับการฝกงานบริการ และ ฝกอบรมภาษาอังกฤษ และทําหนาที่ในการเสิรฟอาหาร และงาน
ดานการบํารุงรักษาเรือระหวางการเดินทาง รวมทั้งตองรูจักใชอุปกรณเพื่อความปลอดภัย  

 

• ไกดนําเที่ยว  
ตองพูดภาษาอังกฤษได และหากเปนไปไดสามารถพูดภาษาแสกนดิเนเวียนได ดวยเหตุนี้จึงอาจมี
ความจําเปนตองทําการวาจางบุคคลนอกพื้นที่ แตอยางไรก็ตามไกดนําเที่ยวท่ีอยูในทองถ่ินจะไดรับ
การพิจารณากอน โดยไกดนําเที่ยวนี้จะมีหนาที่ในการดูแลนักทองเที่ยว 

 
5.2.4 หลักสูตรการฝกอบรม       
หลักสูตรการฝกงานสําหรับลูกเรือ ตองมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษารวมทั้งการสอนทักษะเฉพาะทาง
ขึ้นอยูกับลักษณะงานในของแตละหนาที่บนเรือ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีหลักสูตรการพัฒนาทักษะดาน
การใหบริการ  คนงานทาเรือตองมีหลักสูตรเพื่อการพัฒนาระดับความสามารถในการประกอบเรือดานใน 
รวมทั้งอาจพัฒนาความสามารถในการทําตัวเรือดานนอก และควรมีหลักสูตรที่เนนดานขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการปกปองสภาพแวดลอม 
 
5.2.5 การสรางรายได  
จากการที่ลูกเรือไดรับเงินเดือนที่มีความมั่นคงแมจะอยูในฤดูหลังการทองเที่ยวกลุมลูกเรือ ท่ีประกอบดวย
สมาชิกประมาณ 6 คน จะสามารถจุนเจือสมาชิกในครอบครัวและสมาชิกในชุมชนไดมากถึง 70 คน   
ระหวางฤดูการทองเที่ยวเงินเดือนของลูกเรือก็จะสูงขึ้นและจะไดรับคาบริการพิเศษ (ทิป) และดวย
แผนงานการดําเนินธุรกิจขนาดเล็กอื่นๆก็จะเปลี่ยนสภาพความเปนอยูของลูกเรือใหเปนไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น   
 
5.2.6 รายไดของบริษัท  
นอกเหนือจากเงินเดือนในแตละเดือนจะมาจากการดําเนินการของทีมงานและมาจากคาเชาที่ TUI เปนผู
จาย ยังมีรายไดท่ีมากกวาท่ีมาจากงานบริการบนเรือ ซึ่งจากวางแผนที่วางไวการทองเที่ยวจะรวมอาหาร
หนึ่งมื้อ สวนอาหารวางและเครื่องดื่มนอกเหนือจากนั้นนักทองเที่ยวตองเสียเงิน เรอืลําหนึ่งสามารถสราง
รายไดโดยรวมไดถึงประมาณ 2 ลานบาทตอป  
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5.2.7 กําหนดการทองเท่ียวเบ้ืองตน    
ในชวงฤดูการทองเที่ยวจะมีการเดินเรือไปมาระหวาง จังหวัด ภูเก็ต และกระบี่ และหากเปนโครงการที่
บานน้ําเค็มจะเปนการเดินทางไปที่หมูเกาะสิมิลัน รวมไปถึง เกาะเขาหัวควาย และ เกาะปะการัง ในยุโรป
จะมีชวงหยุดพักผอนสั้นๆ ในชวงเดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม ซึ่งในเวลานี้ตามปกติจะมีการดําเนินการ
ทองเที่ยวธรรมดาทั่วไป สําหรับโครงการ ในชวงเวลานี้จะเปนการทองเที่ยวไปยังอาวพงังา  
 
5.2.8 กิจกรรมนอกฤดูทองเท่ียว     
ดังที่ไดอธิบายไวในตอนตนแลววาจะมีการใชชวงเวลานอกฤดูการทองเที่ยว เพื่อวัตถุประสงคทางดาน
การศึกษาใหกับเยาวชน (ท่ีมีอายุ 12 – 18 ป) จากภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย (ท่ีนับถือศาสนาพุทธเปน
สวนใหญ) โดยมีแนวคิดที่จะใหเยาวชนเหลานี้พักบนเรือเปนเวลา 2 คืน และจะอาศัยในหมูบานในลักษณะ
การทองเที่ยวคางแรมที่จะใหโอกาสในการศึกษาเกี่ยวกับวนอุทยานทางทะเล และศึกษาการดําเนินชีวิต
ของชาวใต แตเยาวชนกย็ังจะมีโอกาสไดไปวายน้ําและลองเรืออีกดวย สําหรับหลักสูตรทางการศึกษานี้
ควรมีการปฏิบัติใหเปนผลกลุมเจาหนาที่จะไดรับการเหมาจายเปนรายป ดังนั้นโครงการจึงไมมีคาใชจาย
เพิ่มเติมอื่นๆ อีก สวนการบรรยายเกี่ยวกับวนอุทยานทางทะเลนักเรียนจะไมเสียคาใชจาย แตจะมีใชจาย
หลักคือคาโดยสารที่นักเรียนจากพื้นที่อ่ืนตองใชในการเดินทางมายังภาคใต จึงมีแนวคิดที่จะขอทุนจาก
บริษัทตางๆในทองถ่ินเพื่อใหการสนับสนุนในดานนี้ 
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ตัวอยางของเรอืท่ีตองการ 

 
 
5.3.8 ประเภทและรายละเอียดของเรือท่ีตองการ  
ความยาวเรือประมาณ 25 เมตร   
ตัวเรือดานนอก เปนเหล็ก 
ดานใน เปนไม 
เครื่องยนต 250 – 400 แรงมา 
กลองเกียร 3 :1 
เครื่องปนไป 35 กิโลวัตต 1 เครื่อง 8 กิโลวัตต 1 เครื่อง  
ความเร็ว 8 – 10 นอต  
มีใบเรือแบบสองกระโดง   
มีอุปกรณเพื่อความปลอดภัยพรอม  
มีหองนอน 7 – 8 หองพรอมเครื่องปรับอากาศ ทุกหองเปนหองเตียงคู มีฝกบัวอาบน้ํา และหองน้ํา 
มหีองพักลูกเรือ 2 หองสําหรับลูกเรือ 6 คน 
ปท่ีผลิต 2002 และหลังจากนั้น  
คาใชจายสุทธิ 250, 000 – 300,000 ยูโร  
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6. รายชื่อหนังสือที่จะตีพิมพครั้งตอไปในโครงการ TAW  
 
โครงการวิจัยระยะสั้น  

1. ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของผูประสบภัยสึนามิท่ีไดรับความชวยเหลือ
จากองคกรดานศาสนา  

2. ปญหาที่ดินหลังภัยสึนามิ  
3. การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนในแถบชายฝงทะเลอันดามัน 
4. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน 

(SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสรางบานและการฟนฟูชุมชน   
5. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน 

(SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการซอมเรือและสรางอูเรือชุมชน  
6. ผูหญิงกับสึนามิ กรณีศึกษากลุมผูหญิงที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิท่ีบานน้ําเค็ม

และบานแหลมปอม  
 
โครงการวิจัยระยะยาว  

1. การเก็บรวบรวมขอมูลการแกปญหาที่ดินในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ  

2. วิถีชีวิตชาวมอรแกน (ยิปซีทะเล) และ ประวัติการใชท่ีดินของชนชาวมอรแกน  

โครงการอื่น ๆ 
1. สึนามิซีล      โครงการสึนามิซีลเพื่อมาตรฐานสําหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอรทที่

สรางในบริเวณพื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบจากสีนามิเพื่อใหเหมาะสมและมีความ
ยุติธรรมกับชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากสึนามิ และความมุงหวังใหนักทองเที่ยว
ตระหนักถึงการพัฒนาธุรกิจโรงแรมที่จะไมสรางผลกระทบดานลบตอชุมชน
ทองถ่ินที่อยูแวดลอม  

2. รูปแบบการเปนเจาของพลังงานทางเลือก: การศึกษาถึงความเปนไปไดเรื่อง
พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนของชุมชนที่จะชวยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ
ดานพลังงาน   

 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ: พฤศจิกายน 2549 – ธันวาคม 2550  

 
 


