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คำ�นิยม
Words of Appreciation

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกำาลงักา้วขึน้มาเป็นเสาหลกั 
ของเศรษฐกจิไทย จากข้อมลูของกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
เรามีรายได้จากการท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2559 มากกว่า 2.51 
ลา้นลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 17.7 ของผลติภัณฑม์วลรวมภายใน
ประเทศ (GDP) โดยธุรกิจสถานพักแรมได้รับประโยชน์โดยตรง 
จากรายไดส้ว่นนีส้งูสุดถึง 580,000 ลา้นบาท และมกีารคาดการณว์า่ 
ในปี พ.ศ. 2560 ภาคการท่องเที่ยวจะขยายตัวอีกร้อยละ 10 

อยา่งไรกด็ ีการจะทำาใหร้ายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วสง่ผลด ี
ตอ่เศรษฐกจิฐานรากตามทฤษฎีการทวีคูณของรายได้จากการทอ่งเทีย่ว  
(Multiplier Effect of Tourism) จำาเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการ
เชือ่มโยงระหวา่งธรุกจิการทอ่งเทีย่วกับธุรกิจและชุมชนในทอ้งถิน่  
ไมเ่ชน่นัน้รายไดท้ีเ่กดิข้ึนจะถกูสง่ออกไปภายนอก ในขณะทีค่นในพ้ืนที ่
ตอ้งรบัผลกระทบทางลบทีเ่กิดขึน้ ไมว่่าจะเปน็ค่าครองชีพทีส่งูข้ึน  
การเปลีย่นแปลงของวถิชีวีติและวฒันธรรมทอ้งถิน่ ตลอดจนปญัหา 
สิ่งแวดล้อม เช่น นำ้าเสีย หรือขยะมูลฝอย 

การคดัเลอืกสถานประกอบการท่ีพกัทัง้ 3 แห่งในเครอืขา่ย 
ของ อพท.เปน็กรณีศึกษาในครัง้น้ีจึงเปน็ตวัอย่างทีด่ทีีแ่สดงให้เหน็ถงึ 
แนวทางการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตเคียงคู่กับชุมชน
อยา่งยัง่ยนื หนงัสือชดุนีน้ำาเสนอความงดงามและความหลากหลาย 
ของการเช่ือมโยงกบัชุมชน ไมว่า่จะเปน็การพฒันาธุรกิจร่วมกบัชมุชน 
ของรสิาสินีในจงัหวัดนา่น การสร้างเครอืขา่ยผูป้ระกอบการและชมุชน 
สเีขียวของภนูาคำาในจงัหวัดเลย หรอืการเปดิพืน้ทีส่ำาหรบัการแลกเปลีย่น 
ทางสังคมของบ้านปูที่จังหวัดตราด 

ดิฉันขอชื่นชมคณะผู้จัดทำาที่สามารถนำาเสนอแนวคิด 
ความท้าทายของการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว และกระบวนการตอบโจทย ์
ทางธุรกิจที่สกัดออกมาจากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการ 
มาเรยีบเรยีงไดอ้ย่างน่าสนใจ และหวงัวา่การศกึษางานนีจ้ะเปน็ประโยชน ์
กับผู้วางนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้บริหารและ
ผูใ้หบ้รกิารในภาคการทอ่งเทีย่ว และนกัศกึษาด้านการทอ่งเทีย่ว
ที่จะเป็นกำาลังสำาคัญสำาหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้มีขีด
ความสามารถและมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

Sustainability is a journey!
The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) 

has as its mission to foster knowledge and understanding of 

sustainable tourism practices. We encourage tourism that 

does more good and does less harm to the planet, the host 

communities and the future generations. To meet these ends, 

GSTC develops baseline standards for tourism development 

for both the public and private sectors. They are based on the 

four pillars of sustainability: effective sustainable management, 

socio-economic impacts, cultural impacts and environmental 

impacts. The GSTC Industry Criteria were first created in 

2008 and revised in 2012 for hotels and tour operators. The 

GSTC Destination Criteria were formulated in 2013. Both 

sets of criteria are available in multiple languages free of 

charge on our website.

The Designated Areas for Sustainable Tourism 

Administration (DASTA) is our key partner in Thailand. We 

signed a Partnership Agreement for Sustainability Training 

for Tourism Professionals in Thailand in 2015. Early in 2017, 

GSTC conducted a destination sustainability assessment of the 

Sukhothai Historical Park in collaboration with a team from  

Mae Fah Luang University. More assessments in all of the six 

designated areas are planned in the coming years.

This series of three case studies show another side 

of DASTA’s good work on sustainable tourism. The showcases 

will help raise the awareness of sustainability as defined by 

the GSTC Criteria in the Thai tourism industry. Despite the 

different focuses and business strategies, they invariably show 

that sustainability does not only deal with the environmental 

issues but also socio-economic and cultural linkages to the 

local people. I hope that you will find these as educational 

and entertaining as I do, and that you dear reader will join 

us on the journey to sustainability!  

Randy Durband

Chief Executive Officer 

Global Sustainable Tourism Council (GSTC)
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คำ�นำ�
Preface

หนังสือชุดนี้เป็นผลผลิตจากโครงการจัดทำา 
กรณศึีกษา (Case Study) เกีย่วกบัผูผ้ลติสนิคา้และบรกิาร
ดา้นการทอ่งเทีย่วทีมี่ความโดดเด่นในการใชปั้จจัยการผลติ 
หรือการจ้างแรงงานในทอ้งถิน่ โดยทมีงานวจิยัแบบสหวทิยาการ 
จากมหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง โครงการนี้ไดร้บัการสนบัสนนุ
จากองคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนทีพ่เิศษเพ่ือการทอ่งเทีย่ว
อย่างย่ังยืน (องคก์ารมหาชน) หรอื อพท. เพือ่ถอดบทเรยีน 
และเผยแพร่การเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการกับ
ชมุชนทอ้งถิน่ใหเ้ปน็กรณศีกึษาสำาหรบัผูป้ระกอบการและ
นกัศึกษาในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการจัดการบรกิาร

ทมีงานตอ้งขอขอบคณุ คณุสจัจพงษ ์จนิดาพล 
คุณพนิดาเอกนันท์ และพนักงานของริสาสินีสปา แอนด์ 
รสีอร์ท จงัหวดัน่าน คณุนรีชา วงศม์าศา และพนกังานของ 
ภนูาคำารีสอรท์ จงัหวดัเลย คณุวภิา สเุนตร และพนักงาน
ของบา้นปูรสีอรท์ จงัหวดัตราด และผูน้ำาชมุชนทีเ่ชือ่มโยงกบั
สถานประกอบการท้ังสาม ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหนา้ที ่
ของ อพท. ที่สละเวลาในการให้ข้อมูลและประสานงาน
สำาหรับการลงพื้นที่ของทีมงานตลอดโครงการนี้

สุดท้ายนี้ทีมงานหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้
และความเพลิดเพลินในการอ่านหนังสือในชุดนี้ และเป็น 
แรงบนัดาลใจใหก้บัการเดนิทางและการสง่เสรมิการท่องเทีย่ว 
อย่างอย่างยั่งยืน

กันยายน 2560

This series is a product of the Case Study 
Project: Best Practices in Local Procurement and 
Employment in Tourism Industry by a multidisci-
plinary research team from Mae Fah Luang University. 
The project is supported by the Designated Areas 
for Sustainable Tourism Administration (Public 
Organization) or DASTA in order to disseminate 
best practices in local linkages among practitioners 
and students in the tourism industry and hospitality 
industry management. 

The team would like to thank Mr.Sujjaphong  
Jindapon, Ms.Panida Eakkanun and the others  
at Risasinee Spa and Resort, Nan Province;  
Ms.Neeracha Wongmasa and her team at  
Phunacome Resort, Loei Province; Ms.Vipha Sunate 
and her crew at Banpu Resort, Trat Province; and, 
the leaders of communities related to the three cases 
for their precious time and inputs. Our thanks are 
extended to DASTA’s executives and officers who 
helped coordinating our field work.

We hope the readers will find these books 
both useful and entertaining. Let be inspired and 
join us in this exciting journey toward sustainable 
tourism.

September 2017
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ความเป็นมา

ตามหลักการของการพัฒนาการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืน การเชื่อมโยงกับชุมชน (Local Linkages)  
เป็นกลไกที่นำารายได้จากนักท่องเที่ยวส่งต่อไปยังชุมชน  
จะมุง่เนน้การส่งเสรมิใหธ้รุกจิการทอ่งเทีย่วมกีารเชือ่มโยง
กบัชุมชนในสัดส่วนทีส่งูข้ึน โดยสง่ตอ่ในรปูแบบของการจ้าง
แรงงานทอ้งถิน่ การใชป้จัจยัการบรกิารจากธรุกจิทอ้งถิน่  
เป็นต้น การเชื่อมโยงดังกล่าวจะส่งผลให้การท่องเที่ยวมี
ผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนคุณภาพชีวิต
ของคนในชมุชน สอดคลอ้งกบันโยบายการท่องเทีย่วแกไ้ข
ความยากจน หรือ Pro-Poor Tourism นั่นเอง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหาร 
การพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (องคก์าร
มหาชน) หรอื อพท. หนว่ยงานทีม่บีทบาทในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยนืโดยเนน้การเชือ่มโยงและการกระจาย 
รายได้สูชุ่มชนในการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วทีค่ณะรฐัมนตรี
ประกาศเปน็พืน้ทีเ่พ่ือการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืของประเทศไทย 
ได้รว่มกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์ำาการศกึษาผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจตามทฤษฎีการทวีคูณของรายได้จากการ 
ท่องเท่ียว (Multiplier Effect of Tourism) โดยพบวา่ภาคี
เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับ อพท. ในพื้นที่ท่องเที่ยว 
พิเศษ มีตัวเลขการทวีคูณของรายได้จากการท่องเที่ยว 
2.09 เท่า สูงกว่าตัวเลขของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
ที่อยู่พื้นที่เดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ อพท.  
ซึ่งอยู่ที่ 1.38 เท่า 

RATIONALE

Local linkages play an important role in 
sustainable tourism. They are the mechanism that 
allow revenue from tourism to be passed on to 
the host communities. The linkages can be in the 
form of local employment or the procurement of 
goods and services from local providers. Tourism 
with local linkages has a direct impact on the  
development of the local economy. It also enhances 
the quality of life for the local people and is in line 
with the Pro-Poor Tourism policy of the Royal 
Thai Government.

In 2016, the Designated Areas for Sustain-
able Tourism Administration (Public Organization) 
or DASTA had commissioned a study to estimate 
the multiplier effect of tourism. DASTA is tasked 
with the promotion of sustainable tourism in desti-
nations specified(?) by the government. It has been 
working with local communities and businesses 
to forge linkages and maximize the benefits from 
tourism development in their areas. The study by 
Thammasart University confirmed the effectiveness 
of the approach. It found that the businesses in 
DASTA’s network had created a multiplier of 2.09 
from the revenue they earned from tourism. This 
figure was significantly higher than the multiplier 
effect of 1.38, from those outside the network.

โครงก�รจัดทำ�กรณีศึกษ� (Case Study) เกี่ยวกับผู้ผลิตสินค้�

และบริก�รด้�นก�รท่องเที่ยวที่มีคว�มโดดเด่นในก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต

หรือก�รจ้�งแรงง�นในท้องถิ่น

The Case Study Project: Best Practices 
in Local Procurement and Employment 

in the Tourism Industry 
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วัตถุประสงค์

โครงการนีค้ดัเลอืกกรณีการทอ่งเทีย่วทีมี่ความ
โดดเดน่ในการเชือ่มโยงกบัชมุชนตอ่ยอดจากผลการศกึษา
ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์การการศึกษาดังต่อไปนี้

1. เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการและ
บริบทของการพัฒนาการเชื่อมต่อกับชุมชนท้องถิ่นของ 
ผูป้ระกอบการการทอ่งเทีย่วท่ีเปน็ภาคเีครอืข่ายของ อพท.

2. เพือ่จดัทำากรณศีกึษาของการใชป้จัจยัการผลติ
หรอืการจ้างแรงงานในท้องถิน่ ตามเกณฑ ์GSTC โดยให้เปน็ 
แบบอย่างของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
เพือ่ประโยชนข์องการสง่เสรมิและเผยแพร่ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวต่อไป 

OBJECTIVES

This study continues from the previous 
study. It selects cases of outstanding local linkages.  
The objectives of the case study approach are 
two-fold:

1. To draw lessons on the processes and 
the business contexts that are conducive to local 
linkages, from the enterprises in DASTA’s network; 
and,

2. To produce case studies of local  
procurement and employment in the tourism 
industry according to GSTC criteria. These will 
serve as best practices that others in the industry 
can follow.

การจ�างแรงงานท�องถิ�น

การสนับสนุน
ผู�ประกอบการท�องถิ�น

การเข�าไปมีส�วนร�วม
กับชุมชน

การจัดซื้อจัดจ�างส�นค�า
และบร�การจากท�องถิ�น
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จากบ่อปูสู่ธุรกิจ MICE—กรณีศึกษาของการท่องเที่ยวเพื่อแบ่งปันพื้นที่ทางสังคม

CASE STUDY METHODOLOGY

1. Review concepts and criteria related 
to local procurement and  employment in the 
tourism industry;

2. Select 3 prime examples of local  
linkages from within DASTA’s network, based on 
a preliminary survey

3. Collect and analyze data from the case 
studies

4. Organize focus groups with potential 
users

5. Publish the case studies in Thai and 
in English

RESULTS

Based on the GSTC Industry Criteria 
and the qualitative research, four aspects of local 
linkages were identified. They are: local employ-
ment, procurement of local goods and services, 
supporting local entrepreneurs, and participation 
in local activities.

The radar chart shows a comparative 
assessment of the three case studies. The virtues 
of working with DASTA are clearly shown in the 
case of procurement and participation. The network 
enlarges the business circle of those who engage. 
This greatly benefits companies that work in the 
MICE business like Banpu Resort.

The levels of the other two types of 
linkages vary as they depend on internal policies 
of the enterprises. Phunacome Resort has a strong 
human resource development program. It does 
not only recruit local people but also supports its 
employees in obtaining new skills and growing as 
individuals. Risasinee Group has been working on 
strengthening local entrepreneurs. Its new businesses, 
such as Coffee De Hmong, help the company to 
co-evolve with its local partners.

ระเบียบวิธีการจัดทำากรณีศึกษา

1. ทบทวนแนวคิดและหลกัเกณฑเ์ก่ียวขอ้งกบั
การใช้ปัจจัยการผลติและการจ้างแรงงานในทอ้งถ่ินในภาค
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

2. คัดเลอืกผูป้ระกอบการทีม่คีวามโดดเดน่ดา้น
การเชือ่มโยงกบัชมุชน 3 รายภายในเครอืข่ายของ อพท.  
จากสำารวจข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น

3. เก็บและวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
4. จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ใช้งาน 
5. จดัพมิพ์กรณศีกึษาเป็นภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ

ผลการศึกษา

การศกึษาในครัง้นีไ้ดจ้ำาแนกการเชือ่มโยงกบัชมุชน 
ออกเปน็ 4 มติ ิไดแ้ก ่การจา้งแรงงานทอ้งถิน่ การจดัซือ้
สนิค้าและบรกิารจากทอ้งถ่ิน การสนบัสนนุผูป้ระกอบการ 
ท้องถิ่น และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน 

ผลการคดัเลอืกผู้ประกอบการในเครอืขา่ยของ 
อพท. โดยอา้งองิหลกัเกณฑก์ารทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืของ 
GSTC พบวา่มสีถานประกอบการ 3 แหง่ ไดแ้ก ่รสิาสนีิสปา  
แอนด ์รสีอรท์ ภนูาคำารสีอรท์ และบา้นปูรสีอรท์ ทีม่กีาร
เชื่อมโยงกับชุมชนตามหลักเกณฑ์ของ GSTC ครบเกือบ
ทุกด้าน และมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรณีศึกษา

การวจิยัเชิงคณุภาพด้วยกรณศีกึษาเปรยีบเทยีบ
ช่วยให้เห็นคุณลักษณะสำาคัญของการเชื่อมโยงกับชุมชน
ในแต่ละมิติ ซึ่งถูกนำามาใช้ร่วมกับรายการตรวจสอบจาก
หลักเกณฑ์ของ GSTC ในการวิเคราะห์การเชื่อมโยงของ
กรณีศึกษาทั้ง 3 ในเชิงลึก
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Banpu Resort

อุตสาหกรรมการบริการธุรกิจไมซ์ (MICE) 
คือ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุม 
(Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) 
การจดัประชมุนานาชาต ิ(Convention) การจดันทิรรศการ
แสดงสินค้า (Exhibition) ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบไมซ์
เปน็ธรุกจิภาคการบรกิารทีส่รา้งรายไดใ้หแ้กป่ระเทศ มกีาร
จา้งงานท้องถิน่ และสามารถกระจายรายไดแ้ละความเจรญิ
ไปสู่ภูมิภาค และอุตสาหกรรมต่อเนื่องประเภทอื่นๆ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบริการธุรกิจไมซ์
ในประเทศไทยไดเ้ตบิโตขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง อนัเนือ่งมาจาก
ความพรอ้มทางดา้นสถานทีจ่ดังาน และองค์ประกอบอ่ืนๆ 
เชน่ สิง่อำานวยความสะดวก การคมนาคม และการตดิตอ่ 
สือ่สาร และปัจจยัดงึดดูดา้นการทอ่งเทีย่วท้ังทางธรรมชาต ิ
ชุมชนและวัฒนธรรม

MICE, meetings, incentives, conferencing 
and exhibitions is a type of tourism which involves 
large groups gathered for a common purpose. MICE 
businesses in the service sector bring income for 
the country and local community. It brings job 
opportunities and modernization to the region, 
ass well as other industries.

At present, MICE businesses in Thailand 
have grown continuously due to the country’s 
readiness for organizing events, its many facilities, 
including transportation and communication 
systems, as well as the natural attractions, cultural 
attractions, and individual local communities.

ก�รท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ MICE
MICE Tourism
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บ้านปูรีสอร์ท

Banpu Resort

ห้างหุ้นส่วนจำากัด บ้านปูรีสอร์ท

ปีที่ก่อตั้ง: พ.ศ. 2527 (จดทะเบียนนิติบุคคลในปี พ.ศ. 
2535)

ประเภทธุรกิจ: โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร

ทีต่ัง้: 199 หมู ่1 ต.หนองคนัทรง อ.เมอืง จ.ตราด 23000

จำานวนห้องพัก: 70 ห้อง

จำานวนพนักงานประจำา: 40 คน

พื้นที่: ประมาณ 45 ไร่

ข้อมูลเพิ่มเติม:
www.banpuresorttrat.com
โทรศัพท์: 0 3951 0577
โทรสาร: 0 3951 0578
อีเมล: banputrat@gmail.com

BANPU RESORT, LIMITED COMPANY

Establishment: Officially registered 1992

Services: Hotel and Accommodation

Location: 199 Moo 1 Nong Kan Song Sub District 
Muang Trat 23000

Number of rooms: 70 rooms

Number of employee: 40 people

Area: 45 Rai

More Info:

www.banpuresorttrat.com
Tel : 039-510577
Fax: 039-510578
Email: banputrat@gmail.com

THE

ENTERPRISE
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เดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยทำาฟาร์มเลี้ยงปูมาก่อน 
จากน้ันประมาณปี พ.ศ. 2527 จึงเร่ิมปรับปรุงเป็นร้าน
อาหาร เปดิใหบ้รกิารในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์ ด้วยรสชาติ
ความอร่อยของอาหารที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่ที่หาได้จาก 
ท้องถิน่ ประกอบกบัความสวยงามของธรรมชาตปิา่ชายเลน 
และทิวทัศน์ท้องทะเลอ่าวไทย ร้านอาหารบ้านปูจึงได้รับ
ความนิยมแพร่หลายจากกระแสปากต่อปาก          

“บา้นปูรสีอรท์” ไดพ้ฒันาจากรา้นอาหารมาเปน็
บา้นพกั และยกระดับข้ึนเป็นโรงแรมในท่ีสุดเม่ือปี พ.ศ. 2537  
ภายใต้การบริหารงานของคุณวิภา สุเนตร

Formerly, this area was a crab farm. In 
1984, the area was renovated into a restaurant that 
opened on weekends. Banpu restaurant became 
popular by word of mouth, particularly for its fresh 
ingredients and scenic views of coastal mangroves 
of the Thai Gulf.

Banpu Resort developed form the original 
restaurant. It was upgraded to a hotel in 1994 by 
the supervision of Miss Vipha Sunet.

กว่�จะม�เป็น “บ้�นปู”
A journey of “Banpu”
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Banpu Resort

คณุวิภาหรือหมอวเิป็นคนกรุงเทพฯ สำาเรจ็การ
ศกึษาทันตแพทยศาสตรบณัฑติจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รับราชการใชท้นุและบรรจุครัง้แรกทีจั่งหวดัตราด ทำาใหไ้ด้
พบกับคุณสกล สุเนตร สามี ซึ่งเป็นคนพื้นที่โดยกำาเนิด 
(หมูบ้่านแหลมหนิ) ทางครอบครวัประกอบธรุกิจหลายอยา่ง 
ได้แก ่โรงนำา้แข็ง รบัจดัสวน รา้นถา่ยรปู รถโดยสาร และ
ทำาฟาร์มเล้ียงปูในกระชงัเพือ่สง่ออกไปยังประเทศไตห้วัน 
และต่อมาได้กลายเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทแห่งนี้นั่นเอง

โรงแรมบา้นปูรสีอรท์ใหค้วามสำาคญัและมจุีดยนื
ทางธุรกิจการท่องเที่ยวที่เก่ียวเนื่องกับ การจัดประชุม 
(Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) 
การจดัประชมุนานาชาต ิ(Convention) การจดันทิรรศการ
แสดงสนิคา้ (Exhibition) มหีอ้งประชมุใหเ้ลอืกหลายขนาด  
อกีท้ังท่ีตัง้ของสถานทีย่งัสามารถเชือ่มโยงการเดนิทางกบั
ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวก นั่นคือ เป็นทางผ่าน
ท่ีใกล้ที่สุดหากมุ่งสู่จังหวัดเกาะกงของประเทศกัมพูชา 
และประเทศเวียดนามทางตอนใต้ นอกจากนี้ยังสามารถ
รองรับงานในลักษณะอื่นๆ ได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น
งานประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง งานแต่งงาน งานเกษียณ  
งานเลี้ยงรุ่น หรือแม้แต่การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
ให้แก่องค์กรต่างๆ

Miss Vipha, known as Doctor Vi, earned 
her Bachelor in Dentistry from Chulalongkorn 
University. She served for her scholarship as a 
government officer in Trat province. This work 
led her to meet Mr.Sakol Sunet, her husband, who 
is from the local Laem Hin village. Her husband 
has many businesses, such as an ice factory, garden 
landscaping service, photo printing shop, local 
transportation, and a crab farm for exporting to 
Taiwan. It was this  crab farm that later became 
the Banpu Resort.

Banpu Resort prioritizes and emphasizes 
MICE tourism (Meeting, Incentive, Convention, 
Exhibition). It offers different types of meeting 
rooms. Its location offers convenient links to 
travel into neighboring countries like Koh Kong 
in Cambodia and Southern Vietnam. In addition, 
Banpu Resort can accommodate various types of 
events, for instance, meetings, seminars, catering, 
weddings, ceremonies, reunions, and organization’s 
training. 
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ความโดดเดน่อกีประการหนึง่ของทีน่ี ่คอื อาหาร 
เนื่องด้วยความพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบที่หาได้ใน 
ท้องถิ่น เมนูอาหารที่ขึ้นช่ือ ได้แก่ แกงค่ัวสับปะรด
ไข่แมงดา ผักกูดผัดกระเทียม ปลาพล่านำ้าจิ้มถั่วตัด  
ปลาต้มส้มระกำา

สำาหรับอาหารว่างนั้น ทางโรงแรมต้องการให้ 
ผูม้าเยอืนไดส้มัผสัถึงความเป็นตราดมากทีส่ดุ จึงได้นำาเสนอ 
เมนูขนมโบราณหลายอย่างซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านของตราด 
เช่น ขนมบันดุ๊ก ขนมมัดไต้ ไข่เต่าชาววัง ขนมปลากริม  
เป็นต้น

สว่นนำา้สมนุไพร เชน่ นำา้เฮโลโหระพา นำา้เฮฮา
สะระแหน่ ชาใบขลู่ นั้น เข้ากันได้ดีกับอาหารทะเลสดๆ 
จากชาวประมงพืน้บ้าน ปิดทา้ยด้วยขนมพืน้บา้นงา่ยๆ เชน่ 
ขา้วเหนยีวเหลอืงหนา้กุง้ ขา้วเกรยีบออ่น กลว้ยหอมทอด 
หรือผลไมอ้ยา่งสบัปะรดตราดสทีอง ทเุรยีนชะน ีเกาะชา้ง 
ซ่ึงลว้นเปน็เมนูโลว์คาร์บอน (Low Carbon Menu) ทัง้สิน้  
เนื่องจากเป็นผลไม้ท้องถิ่นจึงมีต้นทุนการขนส่งไม่สูง

Another aspect of Banpu Resorts famous 
reputation is their food, and selection of fresh 
local ingredients. Some of their most famous 
dishes include a curry with horseshoe crab eggs 
and pineapple, Pak Kud stir-fried with garlic, fish 
with sweet and sour peanut sauce, sour and spicy 
fish soup with rakum palm.

Banpu resort also offers a taste of various 
traditional local deserts and snacks of Trat province, 
such as, Kanom Banduk, Kanom Mudtai, Kai Toa 
Chao Wang, Kanom Plakrim.

Herbal drinks, such as Thai basil, Thai mint,  
or Indian marsh fleabane tea are served together 
with fresh seafood. After each meal, they serve 
simple local snacks; for example, sticky rice with 
shrimp, crackers, deep-fried banana, and local 
fruits like pineapple and durian. All of these are 
low-carbon dishes as they use local ingredients and 
fruits which travel only a short distance.
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ท่องเที่ยวตราด

พื้นที่: 2,819 ตร.กม. (1.7 ล้านไร่)

ที่ตั้ง: ห่างจากกรุงเทพฯ 315 กม. ทิศเหนือมีพรมแดน
ติดต่อกับประเทศกัมพูชาและจังหวัดจันทบุรี ทิศใต้เป็น
อ่าวไทยและน่านนำ้ากัมพูชา ทิศตะวันออกมีพรมแดน
ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตกมีพรมแดนติดต่อ
กับจังหวัดจันทบุรี

ลกัษณะภมูอิากาศ: ฤดรูอ้น มี.ค.-เม.ย. ฤดูฝน พ.ค.-ต.ค.  
ฤดูหนาว (อากาศไมห่นาวมาก) พ.ย.-ก.พ. (ชว่งเวลาทีเ่หมาะสม 
กับการท่องเท่ียว) อุณหภูมิเฉลี่ย 27 ำC สูงสุด 29 ำC 
ตำ่าสุด 26 ำC ปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ย 4,000 มิลลิเมตรต่อปี

ในอดีต ตราด มีชื่อว่า “บ้านบางพระ” หรือ
เมืองทุง่ใหญ ่เป็นหวัเมอืงชายทะเล ทีม่ลีกัษณะภมูปิระเทศ
เหมาะกบัการแวะจอดเรอืเพือ่ขนถา่ยซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้  
เตมิเสบยีงอาหารและนำา้จดื บรเิวณอ่าวเมอืงตราดจึงเหมาะ
แก่การเป็นแหล่งที่ตั้งชุมชนหลากหลายเชื้อชาติ          

TRAVELING IN TRAT

Total area: 2,819 km2 (1.7 million Rai)

Location: It is 315 kilometers from Bangkok. It 
shares a border with Chanthaburi province and 
Cambodia to the north, the Gulf of Thailand and 
the territorial water of Cambodia to the south, 
Cambodia to the east, and Chanthaburi province 
to the west.

Climate: Summer is during March – April. Rainy 
season is during May to October. Winter (mild 
winter, high season) is November to February. The 
average temperature is 27 °C. The highest tem-
perature is 29°C and lowest is 26°C. The average 
amount of rainfall is 4,000 millimeters/year.

In the past, Trat was called ‘Ban Bang 
Phra’ or ‘Mueang Thung Yai’. It is a coastal province  
with suitable geography for ships to anchor in  
order to exchange goods, get food, water and supply.  
Trat province became a settlement of diverse 
ethnic groups. 

THE

DESTINATION
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ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ตราดตกอยู่ภายใต้
การปกครองของฝรั่งเศส ทว่าด้วยวิเทโศบายด้านการ
ต่างประเทศของรัชกาลที่ 5 ในที่สุดฝรั่งเศสก็ยินยอมทำา
สัญญายกเมืองตราดคืนให้กับไทยเม่ือวันที่ 23 มีนาคม 
พ.ศ. 2449

ปจัจบุนัตราดมีประชากร 2.3 แสนคน มคีวาม
โดดเด่นด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และขึ้นชื่อ
เรื่องผลไม้ เป็นจังหวัดชายแดนสุดด้านทิศตะวันออก 
ของประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญ:
1. เกาะช้าง
2. แหลมงอบ
3. อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
4. เกาะกูด
5. เกาะหมาก
6. ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก
7. นำ้าตกเขาสลัดได
8. ชุมชนคลองบางพระ
9. พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด
10. บ้านนำ้าเชี่ยว

During the reign of King Rama V, Trat was 
colonized by the French but Thailand regained it 
on March 23, 1906 by King Rama V’s foreign policy.

At present, the population in Trat province 
is 230,000 people. The province is outstanding for 
their natural attractions and fruit orchards. It is 
located in the eastern-most part of Thailand.

Top Destination:

1. Ko Chang 
2. Laem Ngop District
3. Ko Chang Naval Battle Monument
4. Ko Kut District
5. Mak Island 
6. Haad Lek Cambodian-Thai Market
7. Khao Salad Dai Waterfall 
8. Khlong Bang Pra Community
9. Trat Musuem
10. Ban Nham Chiew
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สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global 
Sustainable Tourism Council) หรือ GSTC ได้พฒันาเกณฑ์
การทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยนืโลก ท้ังระดับผู้ประกอบการโรงแรม
และธุรกิจการจัดนำาเท่ียว (Hotels and Tour Operators) 
และระดับแหล่งท่องเที่ยว (Destinations) 

หมวด A: มีระบบการจัดการความยั่งยืน
หมวด B: เพิม่ผลประโยชนด้์านสังคมและเศรษฐกิจ
หมวด C: ลดผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม
หมวด D: ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ความโดดเด่นในการใชป้จัจัยการผลิตหรือการจา้ง

แรงงานในท้องถิ่นหลักเกณฑ์ในหมวด B เป็นหลัก แต่ก็มี
ความเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ด้านอื่น

B1: องค์กรสนบัสนนุความริเร่ิมในการพฒันาชุมชน
และโครงสรา้งพืน้ฐานของทอ้งถิน่ซึง่รวมถึงการศกึษา การฝกึ
อบรม สุขภาพ และสุขอนามัยด้วย

B2: คนในพื้นที่ ได้รับสิทธิในการจ้างงานอย่าง
เท่าเทียม ซึ่งรวมถึงมีโอกาสรับตำาแหน่งของฝ่ายบริหารด้วย 
และพนักงานทุกคนต้องได้รับสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและ
มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน

B3: องค์กรซือ้และขายสินคา้และบริการในท้องถ่ิน
ตามหลักการค้าอย่างเป็นธรรม

B4: องค์กรเปิดโอกาสให้ กิจการขนาดเล็ก
ในทอ้งถิน่พัฒนาตนเองและขายผลิตภณัฑท่ี์ผลติตามหลกัของ
ความยัง่ยืนซึง่อิงอยูกั่บธรรมชาต ิประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรม
ของพืน้ทีน่ัน้ๆ (รวมถงึอาหาร เครือ่งดืม่ งานฝมืีอ การแสดง
ศิลปะพื้นบ้าน และผลผลิตทาง การเกษตร ฯลฯ)

B5: องค์กรปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการค้าประเวณี 
การแสวงประโยชน์ หรือ การคุกคามทางเพศในรูปแบบอ่ืน 
โดยเฉพาะกับเด็ก เยาวชน ผู้หญิง และชนกลุ่มน้อย 

B6: องค์กรมีการเปิดโอกาสในการจ้างงานอย่าง
เท่าเทยีมกนัให้กบัผูห้ญงิ คนกลุ่มนอ้ยในท้องถิน่ และคนอืน่ๆ 
ซึง่รวมถงึตำาแหนง่ในฝา่ยบรหิารดว้ย รวมไปถงึการละเวน้การ
จ้างแรงงานเด็ก

The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) has 

developed two sets of standards and indicators for sustainability in 

the tourism industry. Both GSTC Hotel and Tour Operators Criteria 

and Destination Criteria encompass the following four pillars: 

SECTION A: Demonstrate effective sustainable 

management

SECTION B: Maximize social and economic benefi ts 

SECTION C: Minimize negative impacts on cultural 

heritage

SECTION D: Minimize negative impacts on the 

environment

All of the criteria in Section B are directly relevant 

to the procurement of local products and local employment. In 

addition, there are criteria in the other sections that can result in 

the “multiplier” effect of tourism.

B1: The organization actively supports initiatives for 

local infrastructure and social community development. Examples 

of initiatives include education, training, health and sanitation and 

projects which address the impacts of climate change.

B2: Local residents are given equal opportunities for 

employment and advancement, including management positions.

B3: When purchasing and offering goods and services, 

the organization gives priority to local and fair trade suppliers 

whenever these are available and of suffi cient quality.

B4: The organization supports local entrepreneurs 

in the development and sale of sustainable products and services 

that are based on the area’s nature, history and culture.

B5: The organization implements a policy against 

commercial, sexual or any other form of exploitation or harassment, 

particularly of children, adolescents, women, minorities and other 

vulnerable groups.

B6: The organization offers employment opportunities, 

including management positions, without discrimination due to 

gender, race, religion, disability or in other form.
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B7: เคารพต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล โดยที่พนักงานได้รับค่าจ้าง 
อย่างน้อยเท่ากับค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดำารงชีพ

B8: กจิกรรมขององคก์รไม่กอ่ใหเ้กดิความเส่ียงต่อ
บริการพื้นฐานอย่างเช่น อาหาร นำ้า พลังงาน สาธารณสุข 
หรือสุขอนามัยต่อชุมชนข้างเคียง

B9: กจิกรรมการท่องเท่ียวไมส่่งผลทางลบตอ่การ
ใช้ชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งรวมถึงเร่ืองของการใช้ทรัพยากร
บนนำา้และบนดนิ สทิธใินการใชถ้นนหนทาง การสญัจร และ
การพำานักอาศัยในอาคารบ้านเรือน

A7.3: การวางแผน ออกแบบ กอ่สร้าง ตบแตง่ใหม่  
ดำาเนนิงาน หรอืทบุอาคารโครงสร้างพ้ืนฐาน ใชว้สัดุอปุกรณ์และ
การปฏบัิตเิพือ่การทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืนท่ีเหมาะสมกบัท้องถิน่

C3: องค์กรมีการนำาองค์ประกอบทางศิลปะ 
สถาปัตยกรรม หรือมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นเข้ามา
เปน็สว่นหนึง่ของการดำาเนนิงาน การออกแบบ ตกแตง่ อาหาร 
หรือร้านค้า และในขณะเดียวกันก็เคารพต่อสิทธิทางปัญญา
ของชุมชนในท้องถิ่นด้วย

C4: ไม่ซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดแสดงโบราณ
วัตถุและสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ยกเว้นว่าจะได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายของประเทศหรือกฎหมายสากล

D1.1: การอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดซื้อให้ความ
สำาคัญกับสินค้าที่ผลิตข้ึนมาอย่างเหมาะสมกับสภาพใน 
ทอ้งถิน่ และช่วยสรา้งความยัง่ยนืใหกั้บระบบนเิวศ ซึง่รวมถึง 
วัสดุก่อสร้าง สินค้าทุน อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าเพ่ือ
การบริโภค

D2.5: จำากัดการใช้สารท่ีเป็นอันตราย อย่างเช่น 
ยาฆา่แมลง สทีาอาคาร สารฆา่เชือ้โรคในสระวา่ยนำา้ และสาร
ทำาความสะอาดใหน้อ้ยท่ีสุด และถา้เปน็ไปได้ใหใ้ชผ้ลิตภัณฑห์รอื
กระบวนการที่ไมเ่ปน็อนัตรายแทน โดยดแูลใหม้กีระบวนการ
จัดเก็บ ใช้งาน และทิ้งสารเคมีอย่างไม่เหมาะสม

D3.6: ไมจ่บั บรโิภค จดัแสดง ซือ้ขาย แลกเปล่ียน  
สัตว์ป่า ยกเว้นจะเป็นกิจกรรมที่ถูกกำาหนดให้ปฏิบัติเพื่อ
สรา้งความย่ังยืน และเปน็ไปตามกฎหมายของประเทศจนถงึ
กฎหมายสากล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม: www.gstcouncil.org/gstc-criteria/

gstc-industry-criteria 

B7: Labor rights are respected, a safe and secure 
working environment is provided and employees are paid 
at least a living wage.  Employees are offered regular 
training experience and opportunities for advancement.

B8: The activities of the organization do not 
jeopardize the provision of basic services, such as food, 
water, energy, healthcare or sanitation, to neighboring 
communities.

B9: The activities of the organization do not 
adversely affect local access to livelihoods, including 
land and aquatic resource use, rights-of-way, transport 
and housing.

A7.3: Buildings and Infrastructure. Planning, 
siting, design, construction, renovation, operation and 
demolition of buildings and infrastructure use locally 
appropriate and sustainable practices and materials.

C3: The organization values and incorporates 
authentic elements of traditional and contemporary local 
culture in its operations, design, decoration, cuisine, or 
shops, while respecting the intellectual property rights 
of local communities.

C4: Historical and archaeological artifacts 
are not sold, traded or displayed, except as permitted 
by local and international law.

D1.1: Purchasing policies favor environmentally 
sustainable suppliers and products, including capital goods, 
food, beverages, building materials and consumables.

D2.5: The use of harmful substances, including 
pesticides, paints, disinfectants and cleaning materials is 
minimized, and substituted when available by innocuous 
products or processes. All storage, use, handling, and 
disposal of chemicals are properly managed.

D3.6: Wildlife species are not harvested, 
consumed, displayed, sold, or traded, except as part of 
a regulated activity that ensures that their utilization 
is sustainable, and in compliance with local and inter-
national laws.

More information: www.gstcouncil.org/gstc-criteria/gstc-industry-criteria
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#ทีมบ้�นปู
#Team Banpu
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“การเป็นรีเซ็พชั่น สำาคัญอยู่ที่
การเรียนรู้ การเข้าใจอารมณ์ความ
ต้องการของลูกค้า และที่สุดคือ 
หัวใจการบริการ รีเซ็พชั่นเป็นงาน
ที่มีความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก
ของลูกค้า เป็นด่านแรกที่สร้าง
ความประทับใจให้กับผู้มาติดต่อ 
และเปน็ภาพลกัษณท์ีด่ขีององคก์ร”

นายกรวิทย์ อินทรโชติ (เอส)
รีเซ็พชั่น (อายุงาน 2 ปี)

“หน้าที่และความรับผิดชอบ คือ
การเตรียมวัตถุดิบและปรุงอาหาร
เมนูต่างๆ อาหารของเราส่วนใหญ่
จะเป็นเมนูพื้นบ้าน เราจึงพยายาม
ปรุงอาหารตามสูตร โดยใช้วัตถุดิบ
สดใหม ่คงรสชาติตน้ตำารบั นอกจากนี ้
เรายังคิดค้นเมนูใหม่ๆ และศึกษา
การจัดและตกแตง่อาหาร เพือ่เสนอ

ความแปลกใหม่แก่ลูกค้าอยู่เสมอ”

นายวุธ ใจตรง (วุธ)
พ่อครัว (อายุงาน 10 ปี)

“ความสะอาดเป็นหนึ่งในหัวใจหลัก
ซึง่สรา้งความประทบัใจแกผู่ม้าเยอืน 
ความภูมิใจของเรา คือ มีส่วนร่วม
รกัษโ์ลกโดยการนำาของเหลอืใช ้เชน่ 
เศษอาหารจากครัวมาทำานำ้าหมัก
ชีวภาพหรือนำ้า อีเอ็ม (Effective 
Microorganisms) และนำามาใช้งานจรงิ  
คือ ใช้ผสมนำ้าทำาความสะอาด 

สลายส่ิงอดุตนัแทนการใชน้ำา้ยาเคม”ี

นางพนิดา พลสงคราม (โบว์) 
หัวหน้าแม่บ้าน (อายุงาน 22 ปี)

“Cleanliness is the core of creating 
a good  impression for visitors. 
Our pride is our contribution 
to saving the environment 
by recycling organic waste from 
the kitchen to produce EM liquid  
(Effective Microorganisms). 
We use the EM liquid for cleaning 
and clearing out blockages instead 
of using chemical products.”

Mrs. Panida Polsongkram (Bow)
The head of housekeepers 
(22 years of employment)

“Our duty and responsibility 
is to prepare ingredients and 
cook food. Most of our food is 
local cuisine. We use fresh local 
ingredients and keep the original 
taste of the dish. Moreover, 
we also develop new recipes and 
learn about food decoration to 
present new and unique offerings 
to our customers.”

Mr.Wuth Jaitrong (Wuth) 
Chef (10 years of employment)

“The important thing for a 
receptionist is to keep learning, 
understanding the needs of 
customers, and most importantly,  
service mind. Reception work is 
dedicated to customer’s feelings. 
It is the first point to make 
impression to customer and it is 
important to make a good first 
impression, for the organization.”

Mr.Kornwit Intrarachot (Es)
Reception (2 years of employment)
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Banpu Resort
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THE

ENTREPRENEURS

“เคยรับราชการอยู่ที่ตราดมาสิบกว่าปี 
ตัดสินใจออกมาลุยเต็มตัว ไม่อยากเหยียบ
เรือสองแคม อยากจะทำาให้ดีเพื่อคนตราด"

“ I worked as a dentist in a public 
hospital for over 10 years before 
deciding to be a full time hotel 
manager. I want to create a 
community business alliance for 
Trat.”

คุณวิภา สุเนตร (หมอวิ)
เจ้าของกิจการ บ้านปูรีสอร์ท

Khun Vipha Sunate
The owner of Banpu Resort
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Banpu Resort

“การทำาธรุกิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วจะตอ้ง 
มีความจรงิใจในการทำางาน ซึง่มีผู้เก่ียวข้องกับเรามากมาย 
เริม่ตัง้แตค่นใกลต้วัเรามากทีส่ดุ คอื พนกังาน เขาคือคู่ทกุข ์
คู่สุขของเรา ต่อมาคือ ชุมชน เราได้ร่วมงาน ช่วยเหลือ
ซึง่กนัและกนั นัน่คอืพันธมิตรท่ีนา่รักมาก เรามีความสขุใจ  
อบอุน่ใจ เมือ่เขา้มาในหมู่บา้น ชมุชนของเรา ผู้ทีเ่ก่ียวขอ้งกบั
เราอกีสว่นกค็อื เพือ่นรว่มธรุกจิของเรา หรอืผู้ประกอบการ 
รายอืน่ในจงัหวดัตราด เขาคอืเพือ่น ไมใ่ชคู่แ่ขง่ เพราะแตล่ะ 
สถานประกอบการมเีอกลกัษณแ์ตกตา่งกนั อกีสว่นท่ีเรา
จะตอ้งคดิถงึ คอื สว่นราชการและองคก์รตา่งๆ เราก็ให้
ความร่วมมือ ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกิจกรรม
เสมอมา”

กลุม่พนกังานของบา้นปูรสีอร์ทแบง่เป็น 2 กลุม่  
คือ กลุม่ทีม่อีายุการทำางานมากกวา่ 10 ป ีกลุม่นีม้กัตอ้ง
อาศัยผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์การทำางานสูง เช่น 
พ่อครัว แม่บ้าน อีกกลุ่มคือ กลุ่มที่มีอายุการทำางาน
ประมาณ 1-3 ปี เนื่องจากแรงงานมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพมากทั้งการประมง การเกษตร (ทำาสวน
ผลไม้) อุตสาหกรรม และค้าขาย ส่งผลให้มีอัตราการ
ลาออกของพนักงานกลุ่มนี้อยู่พอสมควร

“Working with sincerity is necessary for 
tourism businesses as there are many people involved 
in the work. Starting with staff, they are the most 
important group who stay with us through good 
or bad times. Next is the community we work 
with: We support each other. Community ties 
help us feel secure enough to host visitors to our 
village. Another group is our business partners and  
other tourism businesses in Trat province: They 
are friends, not competitors, because each business 
has its own unique qualities. Another sector that 
we must consider is governmental organizations. 
We collaborate with them and provide opinions 
as well as participate in various activities.”

Staff at Banpu can be classified into two 
groups. The first group is those who have worked 10 
years or more. They have strong skills and extensive  
experience, for instance, chefs and maids. The second 
group are those who have worked for 1-3 years. 
This group has a high turnover rate because they 
have other jobs, such as fishing, farming, working 
in factories, and shop keeping. 



23

From crab to MICE—the case study of a meeting space for social interactions

จากบ่อปูสู่ธุรกิจ MICE—กรณีศึกษาของการท่องเที่ยวเพื่อแบ่งปันพื้นที่ทางสังคม

“เราถือว่าเราโชคดีที่มีหัวหน้างานที่อยู่กับเรา 
มานาน เราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัว แล้วมาพัฒนา
ตนเองเพิ่มเติม อาศัยการเรียนรู้ไปด้วยกัน และที่สำาคัญ
คือ งานเราเป็นงานบรกิาร ใจตอ้งมากอ่น ทีเ่หลอืเรากม็า
ฝกึกนัไป สว่นในเวลาทีม่คีนมาเยอะ เราจะใชว้ธิรีะดมคน
มาชว่ย ถา้มากเกนิจนพนกังานไมพ่อ เรากย็งัมนีกัศกึษา
การโรงแรมจากวิทยาลัยสารพัดช่างหรือเทคนิคตราด  
ส่วนแม่ครัวต้องอาศัยคนในหมู่บ้านมาช่วยเสริม”

“We are lucky to have long-term staff 
working as heads of departments. We live like a 
family. Our staff build their skills and expertise 
here, like a learning process that we go through 
together. Most importantly, we must have service 
mind in this business and the other skills we can 
learn and improve. When we have a lot of guests, 
we will mobilize people to help. If there are too 
many people and our staff cannot serve them all, 
we can call students studying hotel management 
from Trat Polytechnic College or Trat Technical 
College”.
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จากสถตินัิกทอ่งเทีย่วของจงัหวดัตราด ในปี พ.ศ. 
2552-2553 มีจำานวนนักท่องเท่ียวประมาณ 7 แสนคน  
กอ่นจะเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่งจนกระทัง่ป ีพ.ศ. 2558 จำานวน
นักท่องเท่ียวมีมากถึงเกือบ 2 ล้านคน จุดเปลี่ยนของ 
การท่องเท่ียวตราดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะช้างเกิดขึ้น
หลังจากเหตุการณ์สึนามิทางฝ่ังอันดามัน ส่งผลให้การ
ลงทุนบนเกาะช้างเตบิโตอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะด้านทีพ่กั 
กจิการหลายประเภทจากเขาหลกั เชน่ รา้นเทเลอร ์(รา้น
ตัดสูท) จำานวนไม่น้อยก็ย้ายมาเปิดที่นี่แทน

According to statistics, the number of 
tourists in Trat province from 2009-2010 was about 
700,000. That number increased to 2,000,000 tourists in 
2015. The turning point of tourism in Trat was from  
the effect of the financial investment that flowed into 
the province, and especially Koh Chang, following  
the Tsunami that hit the Andaman coast. Many 
tourism businesses from Kho Lak moved here, such 
as accommodation and tailoring shops.

โอก�สและคว�มท้�ท�ยท�งธุรกิจ
Business Challenge
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การเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของธุรกจิการทอ่งเทีย่วบนเกาะชา้ง 
ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา 
เช่นกัน อาทิ การจัดการเรื่อง 
สิง่แวดลอ้ม การจดัการขยะ นำา้เสยี  
วิ ถี ช า ว บ้ า น เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป  
มีผู้ประกอบการจากต่างถิ่นเข้าไป
ดำาเนนิธุรกจิมากมาย ทำาให้เอกลกัษณ์
ของความเป็นพื้นบ้านเริ่มหายไป  
นกัท่องเท่ียวแสวงหาเอกลกัษณข์อง
ความเป็นตราดที่แท้จริง ชุมชนเริ่ม
ตระหนกัถงึคณุคา่ของการผสมผสาน
ระหว่างวิถีชุมชนกับการท่องเที่ยว
ที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับ
ครอบครัวได้ จึงกลายเป็นกระแส
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ท่ัวทั้งจังหวัดตราด ปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดตราดจึง
ไม่ใช่เพียงเกาะช้างอีกต่อไป

จากวิกฤติการณ์นำ้าท่วม
กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2554 ทำาให้มี
การเปดิเทีย่วบนิตรงกรงุเทพฯ-ตราด  
(วนัละ 3 เท่ียวบนิ) และมผีลสบืเนือ่ง 
ทำาให้การท่องเที่ยวตราดเติบโตขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดในปี พ.ศ. 2555

Tourism in Koh Chang 
grew at a fast pace and it has 
created problems, for example, 
waste management, polluted 
water, changing livelihood of 
local people and loss of local 
cultural identity due to many 
external investments in tourism 
businesses. Many tourists search 
for a truly unique experience in 
Trat and local communities have 
learned the value of combining 
local livelihood and tourism as 
it offers extra income for the 
family. Tourism development 
became a trend for all areas in 
Trat, not just on Koh Chang. 

Also, due to the 2011 
flood in Bangkok, there was 
an increased number of flights  
(3 flights from Bangkok/day) 
from Bangkok to Trat, which 
helped boost tourism in the 
province.

“...ธรุกิจโรงแรมเปน็เรือ่งเซนซทิฟี
มาก เพราะคาดหวังปริมาณ
ผู้เข้าพักยาก โดยเฉพาะโรงแรม
บนฝั่งที่ไม่มี Sea Sand Sun 
เราไม่กล้าตั้งเป้าไว้สูงๆ เพราะมี
ตัวแปรภายนอกที่ควบคุมไม่ได้
ทัง้เรือ่งการเมอืง การผนัผวนทาง
เศรษฐกิจ..."

“...การจะอยู่รอดได้ สิ่งสำาคัญคือ 
ต้องบริหารให้เป็นธุรกิจที่เลี้ยง
ตัวเองได้ และมีเงินทุนที่จะขยาย
ธุรกิจให้ก้าวต่อไปเรื่อยๆ...”

คุณวิภา สุเนตร
เจ้าของกิจการ บ้านปูรีสอร์ท

“…hotel business is very 
sensitive because it is difficult 
to predict the number of 
customers checking in, 
especially hotels on the 
mainland that do not have 
‘Sea Sand Sun’. We cannot set 
our goal too high because there 
are uncontrollable external 
factors, such as, politics and 
economic instability…”

“…in order to survive, the 
important thing is to manage a 
business that can sustain itself, 
with enough investment to 
expand and move forward…”

Khun Vipha Sunate
The owner of Banpu Resort
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Banpu Resort

Banpu Resort has grown from a restaurant 
with concerns for conserving the environment. 
Currently, the enterprise has adjusted its business 
for exclusive products and services. It has focused 
on building itself as a meeting center within Trat 
province and gives priority to groups who want to 
have meetings, seminars, and catering. In particular 
it has aimed at governmental organizations with 
limited budgets and the increasing population of 
retired persons from the changing landscape of 
the country.

With this direction, the resort has a 
number of bookings every month and is popular 
throughout the year. In the rainy season, they host 
study groups from government organizations and 
training groups of private companies.

ถงึแมว้า่บา้นปรูสีอรท์จะเตบิโตจากรา้นอาหาร
แนวอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันได้ปรับตัวและวาง
ตำาแหนง่ทางธรุกจิไวเ้พือ่สนิคา้และบริการเฉพาะกลุม่โดยเน้น 
การเปน็ศนูยป์ระชมุของจังหวดัตราด และให้ความสำาคญักบั
กลุม่ลกูคา้ทีม่าประชมุ สมัมนา จดัเลีย้งสงัสรรคเ์ปน็หลกั  
โดยเฉพาะจากหน่วยงานภาครฐัทีมี่ข้อจำากัดด้านงบประมาณ
กับกลุม่ผูเ้กษยีณอายซุึง่มจีำานวนเพิม่มากขึน้ตามโครงสรา้ง
ประชากรของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป

จากแนวทางข้างต้น ทำาให้มียอดการเข้าพัก 
ตอ่เนือ่งทุกเดอืน และไดร้บัความนยิมตลอดทัง้ป ีโดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ชว่งฤดฝูนท่ีมีจำานวนนกัท่องเท่ียวไม่มากนกั แตม่ี
กลุ่มศึกษาดูงานของภาครัฐและกลุ่มท่ีต้องการจะพัฒนา
องค์กรตนเองของภาคเอกชนเข้ามาชดเชย

จ�กวิกฤติสู่โอก�ส
Turning Crisis to Opportunity
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Banpu Resort

“จากแรกๆ ตัง้ใจสรา้งหอ้งประชมุเพือ่ใชส้ำาหรบั
ทานอาหารเวลาฝนตก ประกอบกับในจังหวดัตราดตอนนัน้
ยงัไมม่รีสีอร์ทใดทีมี่ห้องประชมุท่ีครบครัน บา้นปูเราจึงมี
การพฒันาตนเองมาอยา่งตอ่เนือ่งโดยตลอด และตอ้งการ
สร้างจุดขายให้กับรีสอร์ท เพ่ือเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่
ท่องเที่ยวบนฝั่งเป็นหมู่คณะที่ไม่ชอบลงเรือไปเกาะ จึงมี
การขยายจำานวนหอ้งประชุมเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ โดยตัง้วสิยัทศัน์
ไว้ว่า บ้านปูรีสอร์ทจะเป็นศูนย์ประชุมสัมมนาของจังหวัด
ตราด ใครจะจดัประชุม สมัมนา จดัเลีย้ง ขอใหค้ดิถงึเรา
เป็นอันดับแรก” 

จากวิสัยทัศน์ข้างต้นนี้ ทำาให้เกิดการพัฒนา
ศกัยภาพหอ้งประชมุของรสีอรท์ทีส่ามารถรองรบัผู้เขา้รว่ม
ประชุมได้ตั้งแต่ 20-500 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ทันสมัยครบครัน จนในที่สุดก็ได้รับรางวัลห้องประชุม
มาตรฐานระดับประเทศ จากสำานักงานสง่เสรมิการจดัประชมุ
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือผ่านมาตรฐาน 
Thailand MICE Venue Standard (TMVS)

“At the beginning, we planned to build 
meeting rooms as dining rooms when there is rain. 
There were no resorts in Trat which had adequate 
facilities for meetings at that time. Banpu Resort has 
been improving with an aim to create alternative 
options to target groups of visitors who do not 
want to take boat trip to islands. Thus, the resort 
increased its meeting rooms with a vision to 
establish Banpu Resort as the meeting center of 
Trat province. Anyone who wants to organize a 
meeting, seminar, or party will think of us as the 
fi rst option.”

This vision has been guaranteed with a 
prize of national standard on meeting room facilities 
awarded by Thailand Exhibition and Convention 
Bureau (Public Organization). There were 4 meeting 
rooms which passed the Thailand MICE Venue 
Standard (TMVS) and they can accommodate 
meetings of 20-500 persons with modern 
facilities.

ห้องประชุมเป็นจุดข�ย
Meeting room as a selling point
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Banpu Resort

บ้านปูรีสอร์ทให้บริการจัดงานแต่งงานแบบ
ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ 
(Concept) ของงาน รายการอาหาร การตกแตง่สถานที ่ 
และอุปกรณ์ต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่พิธีสงฆ์ พิธีแห่
ขันหมาก-สู่ขอ-ผูกข้อมือ พิธีหลั่งนำ้าพระพุทธมนต์  
พิธสีง่ตวัเขา้เรอืนหอ ตลอดจนการเล้ียงฉลองมงคลสมรส 
โดยได้นำาเสนอแนวคิดให้คู่บ่าวสาวอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม
ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์พ้ืนถ่ินของตราดไว้ แม้แต่ 
คุณวภิา เจา้ของกจิการบา้นปูรสีอรท์ ก็สามารถประกอบพธิ ี
ให้กับคู่บ่าวสาวในฐานะเพื่อนเจ้าสาวได้

Banpu Resort provides a service of   
full-program wedding, starting from designing 
wedding concept, catering menu, decoration, and 
support facilities for all ceremonies and party. The 
resort encourages the concept of Trat traditional  
wedding. The owner, Khun Wipha, can also  
organize the wedding as a bridesmaid.

ยินดีให้บริก�ร 

You are more than welcome
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บ้านปูรีสอร์ท

Banpu Resort

นอกจากนี้ บ้านปูรีสอร์ทยังมีบริการจัดหา
วทิยากรมอือาชีพเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของหนว่ยงาน 
ท่ีหลากหลายอกีดว้ย ไม่วา่จะเป็นเรือ่งการทอ่งเทีย่วเพือ่เปน็
รางวัลแก่พนักงานในองค์กร การพัฒนาศักยภาพองค์กร  
(Organization Development) การทำางานเป็นทีม 
(Team Building) การละลายพฤตกิรรม (Ice Breaking) 
และกจิกรรมสรา้งวฒันธรรมขององคก์รผ่านกลุม่สมัพนัธ ์
(Walk Rally) ฯลฯ 

โปรแกรมศกึษาดงูานและกจิกรรมตา่งๆ  จะออกแบบ 
ผา่นแนวคดิการอนรุกัษว์ฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิ 
เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
กับชมุชนในพืน้ที ่อาท ิ“อรอ่ยทกุไร ่ชมิไปทกุสวน” เปน็
กจิกรรมทีพ่าผูเ้ขา้พักไปชมสวนพรอ้มชมิผลไม ้ณ อำาเภอ
เขาสมิง กิจกรรมล่องเรือ ชมลานตะบูนบ้านท่าระแนะ 
กิจกรรมล่องเรือปลูกป่าชายเลนนำ้าเชี่ยว กิจกรรมสปา 
ทรายดำาและการทำาสปาหน้าเด้งบ้านยายม่อม

บา้นปรูสีอรท์ยงัเปรียบเสมอืนสถานทีฝ่กึปฏิบตัิ
งานจริงของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัย
สารพัดช่างตราด และวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ภายใต้
บันทึกข้อตกลง (MOU) ที่มีระหว่างกันอีกด้วย สมาคม
ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด นับเป็นองค์กรสำาคัญที่
ทำาให้บ้านปูรีสอร์ทได้พบกับชุมชนและหน่วยงานด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น อพท. ททท. เป็นต้น ซึ่งต่างได้มีโอกาส
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านการทำางานมาอย่างต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบัน

Banpu Resort can provide services as  
professional facilitators to support the diverse needs 
of organizations, such as tailored trips to reward 
employees, organizational development, team 
building platforms, ice-breaking and introductory 
conferences and walk-rally activities.

Programs of study trips and activities 
will be designed based on the concept of cultural 
and environmental conservation. They support 
local economy and tourism that links to local 
communities, such as ‘Aroy Tuk Rai Chim Pai 
Tuk Suan’ which is a program that takes visitors 
to fruit orchards in Kho Saming district, boat trips 
to Lan Ta Boon Ban Tha Ra Nae community and 
to plant mangroves, and a Black sand facial spa at 
Ban Yai Mom.

Banpu Resort has a Memorandum of 
Understanding with Trat Techinical College, 
Trat Polytechnic College, and Bo Rai Vocational 
College to offer an on-site location for students 
to practice skills. Trat Tourism Association is the 
main organization that links Banpu Resort to local 
communities and governmental organizations, 
such as Designated Areas for Sustainable Tourism 
Administration (Public Organization) and the  
Tourism Authority of Thailand, in order to continue 
to work and support each other.

เชื่อมร้อยภ�ครัฐและชุมชน
Alliance with community

and government sector
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บ้านปูรีสอร์ท

Banpu Resort

ตัวอย่�งโปรแกรมรองรับคณะศึกษ�ดูง�น
Examples of Study Visit Program



35

From crab to MICE—the case study of a meeting space for social interactions

จากบ่อปูสู่ธุรกิจ MICE—กรณีศึกษาของการท่องเที่ยวเพื่อแบ่งปันพื้นที่ทางสังคม

ตัวอย่�งโปรแกรมรองรับคณะศึกษ�ดูง�น
Examples of Study Visit Program
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บ้านปูรีสอร์ท

Banpu Resort

บ้านท่าระแนะ ตั้งอยู่ที่อำาเภอเมืองตราด  
เปน็แหลง่ศกึษาเรยีนรูท้อ่งเทีย่วเชงินเิวศทีม่ผีนืปา่ชายเลน
เก่าแก่ผืนใหญ่อันเป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ของคน 
ในชมุชนใหน้กัทอ่งเท่ียวได้สมัผัส ผสมผสานกับวถิดีัง้เดมิ
จนทำาให้เกิดการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ลงตัว

กิจกรรมน่าสนใจ คือ การนั่งเรือไปชมความ
มหศัจรรยข์องลานตะบนู หนึง่เดียวในประเทศ ผ่านชว่งปา่ 
ในคลองถึง 3 ป่า คือ ป่าโกงกาง ป่าจาก และป่าตะบูน 
เสมือนได้เข้าไปอยู่ในป่าดึกดำาบรรพ์

Ban Tha Ranae is located in Muang district 
of Trat province. It is an ecotourism attraction. 
Tourists have the opportunity to visit the large 
mangrove area, which serve as a food source for 
local the community. The community has blended 
tourism and environmental conservation. 

One interesting activity is the boat trip 
into Lan Taboon area. Visitors will travel through 
3 different types of forest; mangrove, palm, and 
Taboon forest, which make them feel like going 
through ancient forest.

THE

COMMUNITY

#1

บ้�นท่�ระแนะ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Ban Tha Ranae, Ecotourism 

Community
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เที่ยวท่าระแนะใน 1 วัน

บา้นปรูสีอรท์ >> ลอ่งเรือชมป่าชาย
เลนและสัตว์ต่างๆ >> มหัศจรรย์
ลานตะบนู >> โยนโบวล์ิง่ลกูตะบนู 
>> รับประทานอาหารกลางวนั >> 
ปลูกป่าชายเลน >> บ้านปูรีสอร์ท 
>> รับประทานอาหารเย็น 

ค่าใช้จ่ายภายในหมู่บ้าน:
ล่องเรอืชมปา่ชายเลน เริม่ตน้ทีค่นละ 
300 บาท

BAN THA RANAE A DAY 
TRIP ITINERARY

Pick up at Banpu Resort >> 
explore  mangrove  forest by 
long-tail boat >> bird watching 
and other wildlife experience 
including fish, monkeys, and 
crab >> Take in the beauty of the 
natural mangrove forest>> local 
lunch >> mangrove reforestation 
>> back to Banpu Resort in the 
late afternoon

Trip is flexible:

Starting price 300 Baht per person

ITINERARY#1
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บ้านปูรีสอร์ท

Banpu Resort

บา้นนำา้เชีย่ว ตัง้อยู่ท่ีอำาเภอแหลมงอบ เปน็หนึง่
ในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุน
จาก อพท. โดยมีลักษณะเด่น คือ เป็นชุมชนโบราณที่
คนไทยและคนจาม (ชาวมุสลิมจากกัมพูชา) อยู่ร่วมกัน
มากว่า 200 ปี นับเป็นแบบอย่างของความสมานฉันท์  
วิถีชีวิตท่ีพ่ึงพากันและพึ่งพาธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
และลงตัว ชุมชนน้ีไม่เพียงมีชื่อเสียงเร่ืองการแปรรูป 
อาหารทะเลเท่านั้น หากยังมีผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้าน 
ทีโ่ดดเดน่อกีดว้ย น่ันคือการทำางอบใบจาก และข้าวเกรยีบ 
ยาหน้า

กจิกรรมทอ่งเทีย่วในชุมชน คือ เดินขา้มสะพาน
วดัใจ ลอ่งเรือเลก็ชมวถีิชวีติชาวประมง การดำาหอยปากเปด็  
ไดหมึก ชมหิ่งห้อยยามคำ่าคืน และการพักค้างคืนแบบ
โฮมสเตย์

Ban Nham Chiew is located in Laem Ngob  
district. It is one of the top tourist attractions 
promoted by DASTA 1. The community is a  
remarkable area where Thai and Jam (Muslims 
from Cambodia) people have lived together for over 
200 years. The community represents a model of 
living with conformity and supportive livelihoods 
as well as living with nature. The community is 
not only famous for processing seafood, but also 
their community products, such as palm hats and 
traditional local crackers.

Tourism activities in the community 
include crossing the wooden bridge, boat trips to 
fishermen village, collecting clams, squid fishing, 
watching fireflies and homestays.

THE

COMMUNITY

#2

บ้�นน้ำ�เชี่ยว ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Ban Nham Chiew Cultural Tourism 

Community
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“It began with the municipality. 
The mayor wanted to open the 
community as a tourist attraction and 
asked us to do homestay. In 2004, 
there was only 6 houses and now there 
are 15 houses participating in the 
program. In 2017, we earned about 
600-1,300 baht/person for each month. 
We did not do it for money but, 
instead, to address some issues within 
the community. In the past, we had 
problems with drugs, robbery and debt. 
This additional income (sometimes 
it is the main income) helps mitigate 
the previous problems. 

Tambon Nham Chiew is a Muslim 
and Buddhist community of mostly 
fishermen. The community became 
famous after they were awarded OTOP 
Village Champion in 2006. Their 
outstanding products are Yana crackers 
and palm hats.”

Pi Noi (Surattana Phumimanoj)
The head of Ban Nham Chiew Toursim Group

“จุดเริม่ต้นอยูที่ท่างเทศบาล ท่านนายกฯ ทา่นอยากเปดิ 
ให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว มาชวนให้ทำาโฮมสเตย์ 
ตอนแรก ปี 47 จากแค่ 6 หลัง ถึงตอนนี้มีแล้ว 
15 หลังที่เข้าร่วม เฉพาะปี 60 นักท่องเที่ยวที่มา 
ตกเดอืนละตัง้แต ่600-1,300 คน (พวกเรา) ไม่ไดท้ำา
เพือ่เงนิ แตอ่ยากลดจดุออ่นของชมุชน สมยักอ่นชุมชน
เผชิญปัญหายาเสพติด ลักเล็กขโมยน้อย หนี้เงินกู้
นอกระบบ รายไดเ้สรมิสว่นนี ้(ซ่ึงบางชว่งเวลากลับกลาย
เปน็รายไดห้ลกั) ชว่ยบรรเทาปญัหาขา้งตน้อยา่งไดผ้ล

ตำาบลนำ้าเชี่ยว คือ ชุมชนชาวมุสลิม (กับชาวพุทธ) 
ประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ เริ่มเป็นที่รู้จัก 
หลงัจากไดร้างวลั OTOP Village Champion เมือ่ป ี49  
ผลติภณัฑเ์ดน่ คอื ขา้วเกรยีบยาหนา้และงอบใบจาก”

พี่หน่อย (สุรัตนา ภูมิมาโนช)
ประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านนํ้าเชี่ยว
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Banpu Resort

เที่ยวนำ้าเชี่ยว 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1: เข้าที่พัก >> รับประทานอาหารกลางวัน >> 
ล่องเรือชมป่าชายเลน งมหอยปากเป็ด >> กลับที่พัก 
อาบนำา้ พักผอ่น (ปัน่จกัรยานชมทุง่นา ชมหิง่หอ้ย (ถา้ม)ี  
“ดวงตาแหง่นำา้เชีย่ว” (ชว่งพระอาทติยต์ก) >> รับประทาน 
อาหารเย็น  

วนัที ่2: รบัประทานอาหารเชา้ >> ไปทำาขนม >> ไปทำางอบ  
>> ชมชุมชนสามวัฒนธรรม (ไทย มุสลิม จีน)

ค่าใช้จ่ายภายในหมู่บ้าน: 990 บาทต่อคน

BAN NHAM CHIEW 2 DAYS 1 NIGHT

Day 1: Check in with host family and stay for a 
home-style cooked lunch >> explore the mangrove 
forest >> learn the ancient way of collecting lamp 
shell >> return in the late afternoon >> bicycle 
around and get to know the community >> Dinner 
with your host >> Night boat ride to view fireflies 
(Seasonal offer)

Day 2: home-cooked breakfast>> Thai dessert 
cooking lesson>> learn how to make a palm leaf 
hat >> join community interfaith activities (Thai, 
Islamic, Chinese) 

Cost: 990 Baht per person

ITINERARY

#2
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จากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารบา้นปรูสีอรท์ พบว่า  
บ้านปูรีสอร์ท ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และมีการปรับตัว 
อย่างต่อเนื่อง สามารถวางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความต้องการของ
ตลาดได้สอดคล้องกับสถานการณ์

ธุรกจิของบา้นปรูสีอรท์ตัง้อยูบ่นจดุแข็งของตนเอง 
ทีส่ามารถรองรบัความตอ้งการของผู้มาใชบ้ริการ สามารถ
เช่ือมโยงความเปน็พนัธมิตรกับชมุชนและหนว่ยงานภาครฐั 
ไดอ้ยา่งด ีและดว้ยความพรอ้มของสถานทีท่ีม่หีอ้งประชมุ 
ขนาดใหญ่ถงึ 2 หอ้ง มรีะบบเสยีงทีด่ ีเปน็สถานทีเ่พยีงแหง่เดยีว 
ในจังหวัดตราดที่รองรับการจัดงานขนาดใหญ่ได้ รวมถึง
ให้ความใส่ใจอำานวยความสะดวกเรื่องการบริหารจัดงาน
พิธตีา่งๆ ของคนในจงัหวดัอนัคงไวซ้ึง่วฒันธรรมประเพณี
ดัง้เดิมโดยเฉพาะการจดัพธิแีตง่งานแบบโบราณทีน่บัวนัจะ
เลือนหายไปจากความรับรู้ของคนตราดทั่วไป

From interviewing with the executives 
of Banpu Resort, we found that Banpu Resort  
do not stop learning and they adjust their business 
strategy continuously. They can design their business  
strategy to respond to the changing economy and 
market needs. 

Banpu Resort operates on its own strengths 
that they can accommodate customer’s requests 
and connect with community and governmental 
organizations. It has two large meeting rooms 
with good audio systems. It is the only location 
in Trat province that can host big events. Banpu 
Resort offers their services with good attention 
and facilitation to organize ceremonies and try to 
conserve traditional events, especially traditional 
weddings which will soon disappear. 

ถอดบทเรียน
ก�รปรับตัวเชื่อมร้อยกับภ�ครัฐและชุมชน

Lesson-learned 
Building Linkages with 

Government and Community
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บ้านปูรีสอร์ท

Banpu Resort

ประกอบกบัการทอ่งเทีย่วจงัหวดัตราดทีผ่า่นมา 
เน้นการประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเทีย่วกระแสหลกั Sea Sun 
Sand นั่นคือ การข้ามไปเที่ยวเกาะ ทำาให้ประสบปัญหา
ความแออัดของนักท่องเที่ยว ปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้ 
ทางเลอืกในการทอ่งเทีย่วผา่นประสบการณต์รงประเภทอืน่ๆ  
ซึ่งถูกละเลยในช่วงที่ผ่านมาได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น  
ไมว่า่จะเป็นการทอ่งเทีย่วเพือ่การฟืน้ฟูทรพัยากรปา่ชายเลน  
การท่องเทีย่วเชิงเกษตรและสวนผลไม้ การทอ่งเทีย่วเชงิ
วถิชีวีติ การทอ่งเทีย่วชมุชน และการทอ่งเทีย่วเพือ่เรยีนรู ้
และตอบแทนสังคม ทำาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต 
พ้ืนถิน่ทีแ่ทจ้รงิ (Authenticity) เสมอืนเปน็การทำานุบำารงุ 
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

Previously, tourism promotion in Trat 
focused on mainstream tourism towards ‘Sea 
Sun Sand’. This referred to islands and it created 
congestion for tourists. This phenomenon effects 
positively to direct experience tourism that it has 
gained more attention, for example, tourism to 
reforest mangrove, agri-tourism and fruit orchard, 
tourism focused on local livelihood, community 
tourism, and tourism focused on learning and 
community service. These types of tourism help 
tourists experience authenticity of local culture and 
livelihood and they are accounted as supporting 
cultural and environmental conservation.
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บ้านปูรีสอร์ทจึงค่อยๆ ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อ
รองรับกลุ่มลูกค้าตลาดเฉพาะ (Niche Market) และคน้พบ
ความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วเฉพาะกลุม่ เชน่ กลุม่ผูส้งูวัย 
กลุม่เจา้หนา้ทีร่ฐั ผา่นกจิกรรมทีห่ลากหลาย ไมว่า่จะเปน็
งานเลีย้งรุน่ การฝึกอบรมสมัมนา โดยพยายามเชือ่มโยง
ความตอ้งการของกลุม่นกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุม่นีกั้บของดี
ภายในท้องถิ่นอันสะท้อนถึงความรับผิดชอบขององค์กร 
ที่มีต่อสังคม

Banpu Resort gradually adjusted their 
business to a niche market and discover the need 
of groups such as seniors and government officers. 
The resort can offer different activities, for instance 
reunion parties, training and seminars, and link 
the needs of the customers with local attractions. 
This represents the corporate social responsibility 
of Banpu Resort.
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อุตสาหกรรมการบริการธุรกิจไมซ์ (MICE) 
เป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนักเดินทางกว่าหนึ่งล้านคน (คิดเป็น  
3.71% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด) และสามารถสร้างงาน 
และการกระจายรายได้สู่ชุมชนและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กว่า 88,000 ล้านบาท (คิดเป็น 7.04% ของรายได้จาก    
การท่องเที่ยวทั้งหมด)

ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีศักยภาพและ    
ความพรอ้ม กลา่วคอื มทีัง้ปจัจัยเอือ้และปจัจยัเสรมิทีท่ำาให้
ธรุกจิไมซป์ระสบความสำาเรจ็ อาทิ มีภมิูประเทศสวยงาม  
มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย และมีเครือข่ายคมนาคม 
ท่ีสามารถเชือ่มโยงไปยงัสถานทีท่กุแห่ง อยา่งไรกต็าม ปจัจัย
เก้ือหนุนที่สำาคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน นั่นคือ องค์กร
ท่ีประกอบกิจการด้านที่พัก ซึ่งต้องมีความพร้อมด้าน 
สิง่อำานวยความสะดวก เข้าใจความตอ้งการอันหลากหลาย 
ของนักท่องเที่ยว และมอบการบริการที่ประทับใจแก่ 
นักท่องเที่ยว

MICE industry is a fast-growing service 
industry. Currently, there are over one million 
tourists (3.71 percent of total number of tourists) 
and the industry can create jobs and income for 
local communities and related businesses worth 
approximately 88,000 million baht (7.04 percent 
of total income from tourism)

Thailand has the capacity and readiness 
for MICE industry. It has some factors necessary 
for successful MICE businesses, such as beautiful 
geography, diverse tourist attractions, and good 
connectivity in transportation. However, one factor 
affecting the growth of MICE industry is hotels 
which have adequate facilities and an understanding  
of the diverse needs of tourists, as well as can 
provide impressive services.

บทส่งท้�ย
Epilogue
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