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

บ้านปู
รีสอร์ท

จากบอปูสูธุรกิจ MICE
—กรณีศึกษาของการทองเที่ยว
เพื่อแบงปนพื้นที่ทางสังคม

จัดทําและเผยแพรโดย: ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สนับสนุนโดย: องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
Published by: The Center for Academic Services,
Mae Fah Luang University
Supported by: Designated Areas for Sustainable Tourism
Administration (Public Organization)

จากบ่อปูสู่ธุรกิจ MICE—กรณีศึกษาของการท่องเที่ยวเพื่อแบ่งปันพื้นที่ทางสังคม

1

บ้�นปู
รีสอรท

จากบ่อปูสู่ธุรกิจ MICE
—กรณีศึกษาของการท่องเที่ยวเพื่อแบ่งปัน
พื้นที่ทางสังคม
อภิสม อินทรลาวัณย์
พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ณัฐกร วิทิตานนท์
ปเนต มโนมัยวิบูลย์
พรรณนิภา ดอกไม้งาม
โครงการจัดทํากรณีศึกษา (Case Study)
เกี่ยวกับผูผลิตสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
ที่มีความโดดเดนในการใชปจจัยการผลิต
หรือการจางแรงงานในทองถิ่น
สนับสนุนโดย: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
จัดทำาและเผยแพร่โดย: ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พิมพ์ที่: ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค 0 5321 3558
พิมพ์ครั้งที่ 1 จำานวน 150 เล่ม
ปีที่พิมพ์ 2560

Banpu
Resort
From crab to MICE
—the case study of a meeting space
for social interactions
Apisom Intralawan
Pollavat Praphattong
Nuttakorn Vititanon
Panate Manomaivibool
Pannipha Dokmaingam
The Case Study Project: Best Practices in Local
Procurement and Employment in the Tourism
Industry
Supported by: Designated Areas for Sustainable
Tourism Administration (Public Organization)
Published by: The Center for Academic Services,
Mae Fah Luang University
Printed by: Login Design Work 0 5321 3558
1st edition 150 copies
Printed in 2017

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

บ้�นปูรีสอรท

ในชุดเดียวกัน…
In the series…
2
บ้านปูรีสอร์ท
จากบ่อปูสู่ธุรกิจ MICE
—กรณีศึกษาของการท่องเที่ยวเพื่อแบ่งปัน
พื้นที่ทางสังคม
BANPU RESORT
From crab to MICE
—the case study of a meeting space
for social interactions

ริสาส�นีสปา แอนด์ รีสอร์ท
จากสปาสู่กาแฟ
—กรณีศึกษาของการเชื่อมโยงกับชุมชน
ในการท่องเที่ยว
RISASINEE SPA AND RESORT
From spa to coffee
—the case study of local linkages
in tourism

ภูนาคำารีสอร์ท
จากเนินภูสู่รีสอร์ทสีเขียว
—กรณีศึกษาของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
PHUNACOME RESORT
From a high hill to a green resort
—the case study of eco-tourism

Banpu Resort

จากบ่อปูสู่ธุรกิจ MICE—กรณีศึกษาของการท่องเที่ยวเพื่อแบ่งปันพื้นที่ทางสังคม

คำ�นิยม
Words of Appreciation
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วกำ�ลังก้าวขึน้ มาเป็นเสาหลัก
ของเศรษฐกิจไทย จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2559 มากกว่า 2.51
ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (GDP) โดยธุรกิจสถานพักแรมได้รับประโยชน์โดยตรง
จากรายได้สว่ นนีส้ งู สุดถึง 580,000 ล้านบาท และมีการคาดการณ์วา่
ในปี พ.ศ. 2560 ภาคการท่องเที่ยวจะขยายตัวอีกร้อยละ 10
อย่างไรก็ดี การจะทำ�ให้รายได้จากการท่องเทีย่ วส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจฐานรากตามทฤษฎีการทวีคณู ของรายได้จากการท่องเทีย่ ว
(Multiplier Effect of Tourism) จำ�เป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการ
เชือ่ มโยงระหว่างธุรกิจการท่องเทีย่ วกับธุรกิจและชุมชนในท้องถิน่
ไม่เช่นนัน้ รายได้ทเี่ กิดขึน้ จะถูกส่งออกไปภายนอก ในขณะทีค่ นในพืน้ ที่
ต้องรับผลกระทบทางลบทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็นค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้
การเปลีย่ นแปลงของวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมท้องถิน่ ตลอดจนปัญหา
สิ่งแวดล้อม เช่น นํ้าเสีย หรือขยะมูลฝอย
การคัดเลือกสถานประกอบการทีพ่ กั ทัง้ 3 แห่งในเครือข่าย
ของ อพท.เป็นกรณีศกึ ษาในครัง้ นีจ้ งึ เป็นตัวอย่างทีด่ ที แี่ สดงให้เห็นถึง
แนวทางการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตเคียงคู่กับชุมชน
อย่างยัง่ ยืน หนังสือชุดนีน้ �ำ เสนอความงดงามและความหลากหลาย
ของการเชือ่ มโยงกับชุมชน ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาธุรกิจร่วมกับชุมชน
ของริสาสินใี นจังหวัดน่าน การสร้างเครือข่ายผูป้ ระกอบการและชุมชน
สีเขียวของภูนาคำ�ในจังหวัดเลย หรือการเปิดพืน้ ทีส่ �ำ หรับการแลกเปลีย่ น
ทางสังคมของบ้านปูที่จังหวัดตราด
ดิฉันขอชื่นชมคณะผู้จัดทำ�ที่สามารถนำ�เสนอแนวคิด
ความท้าทายของการพัฒนาการท่องเทีย่ ว และกระบวนการตอบโจทย์
ทางธุรกิจที่สกัดออกมาจากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการ
มาเรียบเรียงได้อย่างน่าสนใจ และหวังว่าการศึกษางานนีจ้ ะเป็นประโยชน์
กับผู้วางนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้บริหารและ
ผูใ้ ห้บริการในภาคการท่องเทีย่ ว และนักศึกษาด้านการท่องเทีย่ ว
ที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญสำ�หรับการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้มีขีด
ความสามารถและมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Sustainability is a journey!

ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

Randy Durband

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!

Chief Executive Officer
Global Sustainable Tourism Council (GSTC)
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หนังสือชุดนี้เป็นผลผลิตจากโครงการจัดทำ�
กรณีศกึ ษา (Case Study) เกีย่ วกับผูผ้ ลิตสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเทีย่ วทีม่ คี วามโดดเด่นในการใช้ปจั จัยการผลิต
หรือการจ้างแรงงานในท้องถิน่ โดยทีมงานวิจยั แบบสหวิทยาการ
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง โครงการนี้ได้รบั การสนับสนุน
จากองค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ ว
อย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เพือ่ ถอดบทเรียน
และเผยแพร่การเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการกับ
ชุมชนท้องถิน่ ให้เป็นกรณีศกึ ษาสำ�หรับผูป้ ระกอบการและ
นักศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการจัดการบริการ
ทีมงานต้องขอขอบคุณ คุณสัจจพงษ์ จินดาพล
คุณพนิดาเอกนันท์ และพนักงานของริสาสินีสปา แอนด์
รีสอร์ท จังหวัดน่าน คุณนีรชา วงศ์มาศา และพนักงานของ
ภูนาคำ�รีสอร์ท จังหวัดเลย คุณวิภา สุเนตร และพนักงาน
ของบ้านปูรสี อร์ท จังหวัดตราด และผูน้ �ำ ชุมชนทีเ่ ชือ่ มโยงกับ
สถานประกอบการทัง้ สาม ตลอดจนผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่
ของ อพท. ที่สละเวลาในการให้ข้อมูลและประสานงาน
สำ�หรับการลงพื้นที่ของทีมงานตลอดโครงการนี้
สุดท้ายนี้ทีมงานหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้
และความเพลิดเพลินในการอ่านหนังสือในชุดนี้ และเป็น
แรงบันดาลใจให้กบั การเดินทางและการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
อย่างอย่างยั่งยืน

This series is a product of the Case Study
Project: Best Practices in Local Procurement and
Employment in Tourism Industry by a multidisciplinary 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

กันยายน 2560

tourism.

September 2017

Banpu Resort

จากบ่อปูสู่ธุรกิจ MICE—กรณีศึกษาของการท่องเที่ยวเพื่อแบ่งปันพื้นที่ทางสังคม

โครงการจัดทำ�กรณีศึกษา (Case Study) เกี่ยวกับผู้ผลิตสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในการใช้ปัจจัยการผลิต
หรือการจ้างแรงงานในท้องถิ่น
The Case Study Project: Best Practices
in Local Procurement and Employment
in the Tourism Industry
ความเป็นมา
ตามหลั ก การของการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
อย่างยั่งยืน การเชื่อมโยงกับชุมชน (Local Linkages)
เป็นกลไกที่นำ�รายได้จากนักท่องเที่ยวส่งต่อไปยังชุมชน
จะมุง่ เน้นการส่งเสริมให้ธรุ กิจการท่องเทีย่ วมีการเชือ่ มโยง
กับชุมชนในสัดส่วนทีส่ งู ขึน้ โดยส่งต่อในรูปแบบของการจ้าง
แรงงานท้องถิน่ การใช้ปจั จัยการบริการจากธุรกิจท้องถิน่
เป็นต้น การเชื่อมโยงดังกล่าวจะส่งผลให้การท่องเที่ยวมี
ผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายการท่องเทีย่ วแก้ไข
ความยากจน หรือ Pro-Poor Tourism นั่นเอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหาร
การพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การ
มหาชน) หรือ อพท. หน่วยงานทีม่ บี ทบาทในการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนโดยเน้นการเชือ่ มโยงและการกระจาย
รายได้สชู่ มุ ชนในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทีค่ ณะรัฐมนตรี
ประกาศเป็นพืน้ ทีเ่ พือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนของประเทศไทย
ได้รว่ มกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท�ำ การศึกษาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจตามทฤษฎีการทวีคูณของรายได้จากการ
ท่องเทีย่ ว (Multiplier Effect of Tourism) โดยพบว่าภาคี
เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับ อพท. ในพื้นที่ท่องเที่ยว
พิเศษ มีตัวเลขการทวีคูณของรายได้จากการท่องเที่ยว
2.09 เท่า สูงกว่าตัวเลขของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
ที่อยู่พื้น ที่เดียวกันแต่ไ ม่ได้อยู่ ในเครือข่ายของ 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 Sustainable 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 destinations 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.
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วัตถุประสงค์
โครงการนีค้ ดั เลือกกรณีการท่องเทีย่ วทีม่ คี วาม
โดดเด่นในการเชือ่ มโยงกับชุมชนต่อยอดจากผลการศึกษา
ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์การการศึกษาดังต่อไปนี้
1. เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการและ
บริบทของการพัฒนาการเชื่อมต่อกับชุมชนท้องถิ่นของ
ผูป้ ระกอบการการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นภาคีเครือข่ายของ อพท.
2. เพือ่ จัดทำ�กรณีศกึ ษาของการใช้ปจั จัยการผลิต
หรือการจ้างแรงงานในท้องถิน่ ตามเกณฑ์ GSTC โดยให้เป็น
แบบอย่างของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
เพือ่ ประโยชน์ของการส่งเสริมและเผยแพร่ในอุตสาหกรรม
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.

การจางแรงงานทองถิ�น

Local Employment
10
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4

การเขาไปมีส�วนรวม
กับชุมชน

Local Participation

2
0

การจัดซื้อจัดจางส�นคา
และบร�การจากทองถิ�น

Local Procurement

ร�สาส�นี

Risasinee

การสนับสนุน
ผูประกอบการทองถิ�น

Local Entrepreneurs

ภูนาคำ

Phunacome

บานปู

Banpu
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ระเบียบวิธีการจัดทำ�กรณีศึกษา
1. ทบทวนแนวคิดและหลักเกณฑ์เกีย่ วข้องกับ
การใช้ปจั จัยการผลิตและการจ้างแรงงานในท้องถิน่ ในภาค
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. คัดเลือกผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามโดดเด่นด้าน
การเชือ่ มโยงกับชุมชน 3 รายภายในเครือข่ายของ อพท.
จากสำ�รวจข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
3. เก็บและวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
4. จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้งาน
5. จัดพิมพ์กรณีศกึ ษาเป็นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ

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

ผลการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นีไ้ ด้จ�ำ แนกการเชือ่ มโยงกับชุมชน
ออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ การจ้างแรงงานท้องถิน่ การจัดซือ้
สินค้าและบริการจากท้องถิน่ การสนับสนุนผูป้ ระกอบการ
ท้องถิ่น และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน
ผลการคัดเลือกผูป้ ระกอบการในเครือข่ายของ
อพท. โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนของ
GSTC พบว่ามีสถานประกอบการ 3 แห่ง ได้แก่ ริสาสินสี ปา
แอนด์ รีสอร์ท ภูนาคำ�รีสอร์ท และบ้านปูรสี อร์ท ทีม่ กี าร
เชื่อมโยงกับชุมชนตามหลักเกณฑ์ของ GSTC ครบเกือบ
ทุกด้าน และมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรณีศึกษา
การวิจยั เชิงคุณภาพด้วยกรณีศกึ ษาเปรียบเทียบ
ช่วยให้เห็นคุณลักษณะสำ�คัญของการเชื่อมโยงกับชุมชน
ในแต่ละมิติ ซึ่งถูกนำ�มาใช้ร่วมกับรายการตรวจสอบจาก
หลักเกณฑ์ของ GSTC ในการวิเคราะห์การเชื่อมโยงของ
กรณีศึกษาทั้ง 3 ในเชิงลึก

RESULTS
Based on the GSTC Industry Criteria
and the qualitative research, four aspects of local
linkages were identified. They are: local employment, 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.

From crab to MICE—the case study of a meeting space for social interactions
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ก�รท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ MICE
MICE Tourism
อุตสาหกรรมการบริการธุรกิจไมซ์ (MICE)
คือ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุม
(Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive)
การจัดประชุมนานาชาติ (Convention) การจัดนิทรรศการ
แสดงสินค้า (Exhibition) ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบไมซ์
เป็นธุรกิจภาคการบริการทีส่ ร้างรายได้ให้แก่ประเทศ มีการ
จ้างงานท้องถิน่ และสามารถกระจายรายได้และความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาค และอุตสาหกรรมต่อเนื่องประเภทอื่นๆ
ปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมการบริ ก ารธุ ร กิ จไมซ์
ในประเทศไทยได้เติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อันเนือ่ งมาจาก
ความพร้อมทางด้านสถานทีจ่ ดั งาน และองค์ประกอบอืน่ ๆ
เช่น สิง่ อำานวยความสะดวก การคมนาคม และการติดต่อ
สือ่ สาร และปัจจัยดึงดูดด้านการท่องเทีย่ วทัง้ ทางธรรมชาติ
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.

Banpu Resort
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ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด บ้านปูรีสอร์ท
ปีที่ก่อตั้ง: พ.ศ. 2527 (จดทะเบียนนิติบุคคลในปี พ.ศ.
2535)
ประเภทธุรกิจ: โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร
ทีต่ งั้ : 199 หมู่ 1 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000
จำ�นวนห้องพัก: 70 ห้อง
จำ�นวนพนักงานประจำ�: 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

Banpu Resort
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กว่าจะมาเป็น “บ้านปู”
A journey of “Banpu”
11

เดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยทำ�ฟาร์มเลี้ยงปูมาก่อน
จากนั้นประมาณปี พ.ศ. 2527 จึงเริ่มปรับปรุงเป็นร้าน
อาหาร เปิดให้บริการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ด้วยรสชาติ
ความอร่อยของอาหารที่ ใช้วัตถุดิบสดใหม่ที่หาได้จาก
ท้องถิน่ ประกอบกับความสวยงามของธรรมชาติปา่ ชายเลน
และทิวทัศน์ท้องทะเลอ่าวไทย ร้านอาหารบ้านปูจึงได้รับ
ความนิยมแพร่หลายจากกระแสปากต่อปาก
“บ้านปูรสี อร์ท” ได้พฒ
ั นาจากร้านอาหารมาเป็น
บ้านพัก และยกระดับขึน้ เป็นโรงแรมในทีส่ ดุ เมือ่ ปี 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.

From crab to MICE—the case study of a meeting space for social interactions
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คุณวิภาหรือหมอวิเป็นคนกรุงเทพฯ สำ�เร็จการ
ศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับราชการใช้ทนุ และบรรจุครัง้ แรกทีจ่ งั หวัดตราด ทำ�ให้ได้
พบกับคุณสกล สุเนตร สามี ซึ่งเป็นคนพื้นที่โดยกำ�เนิด
(หมูบ่ า้ นแหลมหิน) ทางครอบครัวประกอบธุรกิจหลายอย่าง
ได้แก่ โรงนํา้ แข็ง รับจัดสวน ร้านถ่ายรูป รถโดยสาร และ
ทำ�ฟาร์มเลีย้ งปูในกระชังเพือ่ ส่งออกไปยังประเทศไต้หวัน
และต่อมาได้กลายเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทแห่งนี้นั่นเอง
โรงแรมบ้านปูรสี อร์ทให้ความสำ�คัญและมีจดุ ยืน
ทางธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับ การจัดประชุม
(Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive)
การจัดประชุมนานาชาติ (Convention) การจัดนิทรรศการ
แสดงสินค้า (Exhibition) มีหอ้ งประชุมให้เลือกหลายขนาด
อีกทัง้ ทีต่ งั้ ของสถานทีย่ งั สามารถเชือ่ มโยงการเดินทางกับ
ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวก นั่นคือ เป็นทางผ่าน
ที่ ใกล้ที่สุดหากมุ่งสู่จังหวัดเกาะกงของประเทศกัมพูชา
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.

Banpu Resort
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ความโดดเด่นอีกประการหนึง่ ของทีน่ ี่ คือ อาหาร
เนื่องด้วยความพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบที่หาได้ใน
ท้ อ งถิ่ น เมนู อ าหารที่ ขึ้ น ชื่ อ ได้ แ ก่ แกงคั่ ว สั บ ปะรด
ไข่ แ มงดา ผั ก กู ด ผั ด กระเที ย ม ปลาพล่ า นํ้ า จิ้ ม ถั่ ว ตั ด
ปลาต้มส้มระกำ�
สำ�หรับอาหารว่างนั้น ทางโรงแรมต้องการให้
ผูม้ าเยือนได้สมั ผัสถึงความเป็นตราดมากทีส่ ดุ จึงได้น�ำ เสนอ
เมนูขนมโบราณหลายอย่างซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านของตราด
เช่น ขนมบันดุ๊ก ขนมมัดไต้ ไข่เต่าชาววัง ขนมปลากริม
เป็นต้น
ส่วนนํา้ สมุนไพร เช่น นํา้ เฮโลโหระพา นาํ้ เฮฮา
สะระแหน่ ชาใบขลู่ นั้น เข้ากันได้ดีกับอาหารทะเลสดๆ
จากชาวประมงพืน้ บ้าน ปิดท้ายด้วยขนมพืน้ บ้านง่ายๆ เช่น
ข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุง้ ข้าวเกรียบอ่อน กล้วยหอมทอด
หรือผลไม้อย่างสับปะรดตราดสีทอง ทุเรียนชะนี เกาะช้าง
ซึง่ ล้วนเป็นเมนูโลว์คาร์บอน (Low Carbon Menu) ทัง้ สิน้
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.

From crab to MICE—the case study of a meeting space for social interactions
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T HE
D ESTINATION
ท่องเที่ยวตราด
พื้นที่: 2,819 ตร.กม. (1.7 ล้านไร่)
ที่ตั้ง: ห่างจากกรุงเทพฯ 315 กม. ทิศเหนือมีพรมแดน
ติดต่อกับประเทศกัมพูชาและจังหวัดจันทบุรี ทิศใต้เป็น
อ่าวไทยและน่านนํ้ากัมพูชา ทิศตะวันออกมีพรมแดน
ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตกมีพรมแดนติดต่อ
กับจังหวัดจันทบุรี
ลักษณะภูมอิ ากาศ: ฤดูรอ้ น มี.ค.-เม.ย. ฤดูฝน พ.ค.-ต.ค.
ฤดูหนาว (อากาศไม่หนาวมาก) พ.ย.-ก.พ. (ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
กับการท่องเที่ยว) อุณหภูมิเฉลี่ย 27 ํC สูงสุด 29 ํC
ตํ่าสุด 26 ํC ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 4,000 มิลลิเมตรต่อปี
ในอดีต ตราด มีชื่อว่า “บ้านบางพระ” หรือ
เมืองทุง่ ใหญ่ เป็นหัวเมืองชายทะเล ทีม่ ลี กั ษณะภูมปิ ระเทศ
เหมาะกับการแวะจอดเรือเพือ่ ขนถ่ายซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสินค้า
เติมเสบียงอาหารและนาํ้ จืด บริเวณอ่าวเมืองตราดจึงเหมาะ
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 temperature 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.
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ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ตราดตกอยู่ภายใต้
การปกครองของฝรั่งเศส ทว่าด้วยวิเทโศบายด้านการ
ต่างประเทศของรัชกาลที่ 5 ในที่สุดฝรั่งเศสก็ยินยอมทำ�
สัญญายกเมืองตราดคืนให้กับไทยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม
พ.ศ. 2449
ปัจจุบนั ตราดมีประชากร 2.3 แสนคน มีความ
โดดเด่นด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และขึ้นชื่อ
เรื่องผลไม้ เป็นจังหวัดชายแดนสุดด้านทิศตะวันออก
ของประเทศไทย
สถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญ:
1. เกาะช้าง
2. แหลมงอบ
3. อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
4. เกาะกูด
5. เกาะหมาก
6. ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก
7. นํ้าตกเขาสลัดได
8. ชุมชนคลองบางพระ
9. พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด
10. บ้านนํ้าเชี่ยว

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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สภาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น โลก (Global
Sustainable Tourism Council) หรือ GSTC ได้พฒ
ั นาเกณฑ์
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนโลก ทัง้ ระดับผูป้ ระกอบการโรงแรม
และธุรกิจการจัดนำาเที่ยว (Hotels and Tour Operators)
และระดับแหล่งท่องเที่ยว (Destinations)
หมวด A: มีระบบการจัดการความยั่งยืน
หมวด B: เพิม่ ผลประโยชน์ดา้ นสังคมและเศรษฐกิจ
หมวด C: ลดผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม
หมวด D: ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ความโดดเด่นในการใช้ปจั จัยการผลิตหรือการจ้าง
แรงงานในท้องถิ่นหลักเกณฑ์ในหมวด B เป็นหลัก แต่ก็มี
ความเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ด้านอื่น
B1: องค์กรสนับสนุนความริเริม่ ในการพัฒนาชุมชน
และโครงสร้างพืน้ ฐานของท้องถิน่ ซึง่ รวมถึงการศึกษา การฝึก
อบรม สุขภาพ และสุขอนามัยด้วย
B2: คนในพื้น ที่ ได้รับสิทธิในการจ้างงานอย่าง
เท่าเทียม ซึ่งรวมถึงมีโอกาสรับตำาแหน่งของฝ่ายบริหารด้วย
และพนักงานทุกคนต้องได้รับสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและ
มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน
B3: องค์กรซือ้ และขายสินค้าและบริการในท้องถิน่
ตามหลักการค้าอย่างเป็นธรรม
B4: องค์ ก รเปิ ด โอกาสให้ กิ จ การขนาดเล็ ก
ในท้องถิน่ พัฒนาตนเองและขายผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตตามหลักของ
ความยัง่ ยืนซึง่ อิงอยูก่ บั ธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม
ของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ (รวมถึงอาหาร เครือ่ งดืม่ งานฝีมอื การแสดง
ศิลปะพื้นบ้าน และผลผลิตทาง การเกษตร ฯลฯ)
B5: องค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการค้าประเวณี
การแสวงประโยชน์ หรือ การคุกคามทางเพศในรูปแบบอื่น
โดยเฉพาะกับเด็ก เยาวชน ผูห้ ญิง และชนกลุม่ น้อย
B6: องค์กรมีการเปิดโอกาสในการจ้างงานอย่าง
เท่าเทียมกันให้กบั ผูห้ ญิง คนกลุม่ น้อยในท้องถิน่ และคนอืน่ ๆ
ซึง่ รวมถึงตำาแหน่งในฝ่ายบริหารด้วย รวมไปถึงการละเว้นการ
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 benefits
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 sufficient 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
ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ สากล โดยที่ พ นั ก งานได้ รั บ ค่ า จ้ า ง
อย่างน้อยเท่ากับค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดำ�รงชีพ
B8: กิจกรรมขององค์กรไม่กอ่ ให้เกิดความเสีย่ งต่อ
บริการพื้นฐานอย่างเช่น อาหาร นํ้า พลังงาน สาธารณสุข
หรือสุขอนามัยต่อชุมชนข้างเคียง
B9: กิจกรรมการท่องเทีย่ วไม่สง่ ผลทางลบต่อการ
ใช้ชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งรวมถึงเรื่องของการใช้ทรัพยากร
บนนํา้ และบนดิน สิทธิในการใช้ถนนหนทาง การสัญจร และ
การพำ�นักอาศัยในอาคารบ้านเรือน
A7.3: การวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ตบแต่งใหม่
ดำ�เนินงาน หรือทุบอาคารโครงสร้างพืน้ ฐาน ใช้วสั ดุอปุ กรณ์และ
การปฏิบตั เิ พือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนทีเ่ หมาะสมกับท้องถิน่
C3: องค์ ก รมี ก ารนำ � องค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะ
สถาปัตยกรรม หรือมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นเข้ามา
เป็นส่วนหนึง่ ของการดำ�เนินงาน การออกแบบ ตกแต่ง อาหาร
หรือร้านค้า และในขณะเดียวกันก็เคารพต่อสิทธิทางปัญญา
ของชุมชนในท้องถิ่นด้วย
C4: ไม่ซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดแสดงโบราณ
วัตถุและสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ยกเว้นว่าจะได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายของประเทศหรือกฎหมายสากล
D1.1: การอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดซื้อให้ความ
สำ � คั ญ กั บ สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น มาอย่ า งเหมาะสมกั บ สภาพใน
ท้องถิน่ และช่วยสร้างความยัง่ ยืนให้กบั ระบบนิเวศ ซึง่ รวมถึง
วัสดุก่อสร้าง สินค้าทุน อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าเพื่อ
การบริโภค
D2.5: จำ�กัดการใช้สารที่เป็นอันตราย อย่างเช่น
ยาฆ่าแมลง สีทาอาคาร สารฆ่าเชือ้ โรคในสระว่ายนํา้ และสาร
ทำ�ความสะอาดให้นอ้ ยทีส่ ดุ และถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการที่ไม่เป็นอันตรายแทน โดยดูแลให้มกี ระบวนการ
จัดเก็บ ใช้งาน และทิ้งสารเคมีอย่างไม่เหมาะสม
D3.6: ไม่จบั บริโภค จัดแสดง ซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น
สัตว์ป่า ยกเว้นจะเป็นกิจกรรมที่ถูกกำ�หนดให้ปฏิบัติเพื่อ
สร้างความยัง่ ยืน และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศจนถึง
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 international laws.
More information: www.gstcouncil.org/gstc-criteria/gstc-industry-criteria
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“หน้าที่และความรับผิดชอบ คือ
การเตรียมวัตถุดิบและปรุงอาหาร
เมนูต่างๆ อาหารของเราส่วนใหญ่
จะเป็นเมนูพื้นบ้าน เราจึงพยายาม
ปรุงอาหารตามสูตร โดยใช้วัตถุดิบ
สดใหม่ คงรสชาติตน้ ตำ�รับ นอกจากนี้
เรายังคิดค้นเมนูใหม่ๆ และศึกษา
การจัดและตกแต่งอาหาร เพือ่ เสนอ
ความแปลกใหม่แก่ลูกค้าอยู่เสมอ”
นายวุธ ใจตรง (วุธ)
พ่อครัว (อายุงาน 10 ปี)

“การเป็นรีเซ็พชั่น สำ�คัญอยู่ที่
การเรียนรู้ การเข้าใจอารมณ์ความ
ต้องการของลูกค้า และที่สุดคือ
หัวใจการบริการ รีเซ็พชั่นเป็นงาน
ที่มีความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก
ของลูกค้า เป็นด่านแรกที่สร้าง
ความประทับใจให้กับผู้มาติดต่อ
และเป็นภาพลักษณ์ทดี่ ขี ององค์กร”

“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.”

นายกรวิทย์ อินทรโชติ (เอส)
รีเซ็พชั่น (อายุงาน 2 ปี)

Mr.Kornwit Intrarachot (Es)
Reception (2 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)

“ความสะอาดเป็นหนึ่งในหัวใจหลัก
ซึง่ สร้างความประทับใจแก่ผมู้ าเยือน
ความภูมิใจของเรา คือ มีส่วนร่วม
รักษ์โลกโดยการนำ�ของเหลือใช้ เช่น
เศษอาหารจากครัวมาทำ�นํ้าหมัก
ชีวภาพหรือนํ้า อีเอ็ม (Effective
Microorganisms) และนำ�มาใช้งานจริง
คือ ใช้ผสมนํ้าทำ�ความสะอาด
สลายสิง่ อุดตันแทนการใช้นาํ้ ยาเคมี”
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)
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“เคยรับราชการอยู่ที่ตราดมาสิบกว่าปี
ตัดสินใจออกมาลุยเต็มตัว ไม่อยากเหยียบ
เรือสองแคม อยากจะทำ�ให้ดีเพื่อคนตราด"
“ 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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“การทำ�ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วจะต้อง
มีความจริงใจในการทำ�งาน ซึง่ มีผเู้ กีย่ วข้องกับเรามากมาย
เริม่ ตัง้ แต่คนใกล้ตวั เรามากทีส่ ดุ คือ พนักงาน เขาคือคูท่ กุ ข์
คู่สุขของเรา ต่อมาคือ ชุมชน เราได้ร่วมงาน ช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน นัน่ คือพันธมิตรทีน่ า่ รักมาก เรามีความสุขใจ
อบอุน่ ใจ เมือ่ เข้ามาในหมูบ่ า้ น ชุมชนของเรา ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
เราอีกส่วนก็คอื เพือ่ นร่วมธุรกิจของเรา หรือผูป้ ระกอบการ
รายอืน่ ในจังหวัดตราด เขาคือเพือ่ น ไม่ใช่คแู่ ข่ง เพราะแต่ละ
สถานประกอบการมีเอกลักษณ์แตกต่างกัน อีกส่วนทีเ่ รา
จะต้องคิดถึง คือ ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ เราก็ให้
ความร่วมมือ ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกิจกรรม
เสมอมา”
กลุม่ พนักงานของบ้านปูรสี อร์ทแบ่งเป็น 2 กลุม่
คือ กลุม่ ทีม่ อี ายุการทำ�งานมากกว่า 10 ปี กลุม่ นีม้ กั ต้อง
อาศัยผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์การทำ�งานสูง เช่น
พ่อครัว แม่บ้าน อีกกลุ่มคือ กลุ่มที่มีอายุการทำ�งาน
ประมาณ 1-3 ปี เนื่องจากแรงงานมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพมากทั้งการประมง การเกษตร (ทำ�สวน
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.
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“เราถือว่าเราโชคดีที่มีหัวหน้างานที่อยู่กับเรา
มานาน เราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัว แล้วมาพัฒนา
ตนเองเพิ่มเติม อาศัยการเรียนรู้ไปด้วยกัน และที่สำ�คัญ
คือ งานเราเป็นงานบริการ ใจต้องมาก่อน ทีเ่ หลือเราก็มา
ฝึกกันไป ส่วนในเวลาทีม่ คี นมาเยอะ เราจะใช้วธิ รี ะดมคน
มาช่วย ถ้ามากเกินจนพนักงานไม่พอ เราก็ยงั มีนกั ศึกษา
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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โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ
Business Challenge
24

จากสถิตนิ กั ท่องเทีย่ วของจังหวัดตราด ในปี พ.ศ.
2552-2553 มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวประมาณ 7 แสนคน
ก่อนจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2558 จำ�นวน
นักท่องเที่ยวมีมากถึงเกือบ 2 ล้านคน จุดเปลี่ยนของ
การท่องเที่ยวตราดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะช้างเกิดขึ้น
หลังจากเหตุการณ์สึนามิทางฝั่งอันดามัน ส่งผลให้การ
ลงทุนบนเกาะช้างเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านทีพ่ กั
กิจการหลายประเภทจากเขาหลัก เช่น ร้านเทเลอร์ (ร้าน
ตัดสูท) จำ�นวนไม่น้อยก็ย้ายมาเปิดที่นี่แทน

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.
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“...ธุรกิจโรงแรมเป็นเรือ่ งเซนซิทฟี
มาก เพราะคาดหวังปริมาณ
ผู้เข้าพักยาก โดยเฉพาะโรงแรม
บนฝั่งที่ไม่มี Sea Sand Sun
เราไม่กล้าตั้งเป้าไว้สูงๆ เพราะมี
ตัวแปรภายนอกที่ควบคุมไม่ได้
ทัง้ เรือ่ งการเมือง การผันผวนทาง 25
เศรษฐกิจ..."
“...การจะอยู่รอดได้ สิ่งสำ�คัญคือ
ต้องบริหารให้เป็นธุรกิจที่เลี้ยง
ตัวเองได้ และมีเงินทุนที่จะขยาย
ธุรกิจให้ก้าวต่อไปเรื่อยๆ…”
การเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของธุรกิจการท่องเทีย่ วบนเกาะช้าง
ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา
เช่ น กั น อาทิ การจั ด การเรื่ อ ง
สิง่ แวดล้อม การจัดการขยะ นํา้ เสีย
วิ ถี ช า ว บ้ า น เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป
มีผู้ประกอบการจากต่างถิ่นเข้าไป
ดำ�เนินธุรกิจมากมาย ทำ�ให้เอกลักษณ์
ของความเป็ น พื้ น บ้ า นเริ่ ม หายไป
นักท่องเทีย่ วแสวงหาเอกลักษณ์ของ
ความเป็นตราดที่แท้จริง ชุมชนเริ่ม
ตระหนักถึงคุณค่าของการผสมผสาน
ระหว่างวิถีชุมชนกับการท่องเที่ยว
ที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับ
ครอบครัวได้ จึงกลายเป็นกระแส
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ทั่วทั้งจังหวัดตราด ปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดตราดจึง
ไม่ใช่เพียงเกาะช้างอีกต่อไป
จากวิกฤติการณ์นํ้าท่วม
กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2554 ทำ�ให้มี
การเปิดเทีย่ วบินตรงกรุงเทพฯ-ตราด
(วันละ 3 เทีย่ วบิน) และมีผลสืบเนือ่ ง
ทำ�ให้การท่องเที่ยวตราดเติบโตขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดในปี พ.ศ. 2555

Tourism in Koh Chang
grew at a fast pace and it has

คุณวิภา สุเนตร
เจ้าของกิจการ บ้านปูรีสอร์ท

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

“…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

an increased number of flights
(3 flights from Bangkok/day)
from Bangkok to Trat, which
helped boost tourism in the
province.
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จากวิกฤติสู่โอกาส
Turning Crisis to Opportunity
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ถึงแม้วา่ บ้านปูรสี อร์ทจะเติบโตจากร้านอาหาร
แนวอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่ ในปัจจุบันได้ปรับตัวและวาง
ตำ�แหน่งทางธุรกิจไว้เพือ่ สินค้าและบริการเฉพาะกลุม่ โดยเน้น
การเป็นศูนย์ประชุมของจังหวัดตราด และให้ความสำ�คัญกับ
กลุม่ ลูกค้าทีม่ าประชุม สัมมนา จัดเลีย้ งสังสรรค์เป็นหลัก
โดยเฉพาะจากหน่วยงานภาครัฐทีม่ ขี อ้ จำ�กัดด้านงบประมาณ
กับกลุม่ ผูเ้ กษียณอายุซงึ่ มีจ�ำ นวนเพิม่ มากขึน้ ตามโครงสร้าง
ประชากรของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
จากแนวทางข้างต้น ทำ�ให้มียอดการเข้าพัก
ต่อเนือ่ งทุกเดือน และได้รบั ความนิยมตลอดทัง้ ปี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ช่วงฤดูฝนทีม่ จี �ำ นวนนักท่องเทีย่ วไม่มากนัก แต่มี
กลุ่มศึกษาดูงานของภาครัฐและกลุ่มที่ต้องการจะพัฒนา
องค์กรตนเองของภาคเอกชนเข้ามาชดเชย

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.

Banpu Resort
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ห้องประชุมเป็นจุดข�ย
Meeting room as a selling point
28

“จากแรกๆ ตัง้ ใจสร้างห้องประชุมเพือ่ ใช้สาำ หรับ
ทานอาหารเวลาฝนตก ประกอบกับในจังหวัดตราดตอนนัน้
ยังไม่มรี สี อร์ทใดทีม่ หี อ้ งประชุมทีค่ รบครัน บ้านปูเราจึงมี
การพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนือ่ งโดยตลอด และต้องการ
สร้างจุดขายให้กับรีสอร์ท เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่
ท่องเที่ยวบนฝั่งเป็นหมู่คณะที่ไม่ชอบลงเรือไปเกาะ จึงมี
การขยายจำานวนห้องประชุมเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ โดยตัง้ วิสยั ทัศน์
ไว้ว่า บ้านปูรีสอร์ทจะเป็นศูนย์ประชุมสัมมนาของจังหวัด
ตราด ใครจะจัดประชุม สัมมนา จัดเลีย้ ง ขอให้คดิ ถึงเรา
เป็นอันดับแรก”
จากวิสัยทัศน์ข้างต้น นี้ ทำาให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพห้องประชุมของรีสอร์ททีส่ ามารถรองรับผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมได้ตั้งแต่ 20-500 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ทันสมัยครบครัน จนในที่สุดก็ได้รับรางวัลห้องประชุม
มาตรฐานระดับประเทศ จากสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
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
first 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.

Banpu Resort
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ยินดีให้บริการ
You are more than welcome
30

บ้านปูรีสอร์ทให้บริการจัดงานแต่งงานแบบ
ครบวงจร ตั้ งแต่ก ารออกแบบแนวคิด หรือคอนเซ็ปต์
(Concept) ของงาน รายการอาหาร การตกแต่งสถานที่
และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ พิ ธี ส งฆ์ พิ ธี แ ห่
ขั น หมาก-สู่ ข อ-ผู ก ข้ อ มื อ พิ ธี ห ลั่ ง นํ้ า พระพุ ท ธมนต์
พิธสี ง่ ตัวเข้าเรือนหอ ตลอดจนการเลีย้ งฉลองมงคลสมรส
โดยได้นำ�เสนอแนวคิดให้คู่บ่าวสาวอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม
ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นของตราดไว้ แม้แต่
คุณวิภา เจ้าของกิจการบ้านปูรสี อร์ท ก็สามารถประกอบพิธี
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.

Banpu Resort
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เชื่อมร้อยภาครัฐและชุมชน
Alliance with community
and government sector
นอกจากนี้ บ้ า นปู รี ส อร์ ท ยั ง มี บ ริ ก ารจั ด หา
วิทยากรมืออาชีพเพือ่ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
ทีห่ ลากหลายอีกด้วย ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็น
รางวัลแก่พนักงานในองค์กร การพัฒนาศักยภาพองค์กร
(Organization Development) การทำ�งานเป็น ทีม
(Team Building) การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
และกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรผ่านกลุม่ สัมพันธ์
(Walk Rally) ฯลฯ
โปรแกรมศึกษาดูงานและกิจกรรมต่างๆ จะออกแบบ
ผ่านแนวคิดการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและสิง่ แวดล้อม ส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
กับชุมชนในพืน้ ที่ อาทิ “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” เป็น
กิจกรรมทีพ่ าผูเ้ ข้าพักไปชมสวนพร้อมชิมผลไม้ ณ อำ�เภอ
เขาสมิง กิจกรรมล่องเรือ ชมลานตะบูนบ้านท่าระแนะ
กิจกรรมล่องเรือปลูกป่าชายเลนนํ้าเชี่ยว กิจกรรมสปา
ทรายดำ�และการทำ�สปาหน้าเด้งบ้านยายม่อม
บ้านปูรสี อร์ทยังเปรียบเสมือนสถานทีฝ่ กึ ปฏิบตั ิ
งานจริงของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัย
สารพัดช่างตราด และวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ภายใต้
บันทึกข้อตกลง (MOU) ที่มีระหว่างกันอีกด้วย สมาคม
ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด นับเป็นองค์กรสำ�คัญที่
ทำ�ให้บ้านปูรีสอร์ทได้พบกับชุมชนและหน่วยงานด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น อพท. ททท. เป็นต้น ซึ่งต่างได้มีโอกาส
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านการทำ�งานมาอย่างต่อเนื่อง
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.

Banpu Resort

จากบ่อปูสู่ธุรกิจ MICE—กรณีศึกษาของการท่องเที่ยวเพื่อแบ่งปันพื้นที่ทางสังคม

33

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

บ้านปูรีสอร์ท

ตัวอย่างโปรแกรมรองรับคณะศึกษาดูงาน
Examples of Study Visit Program
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บ้านท่าระแนะ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Ban Tha Ranae, Ecotourism
Community
บ้ า นท่ า ระแนะ ตั้ ง อยู่ ที่ อำ � เภอเมื อ งตราด
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรูท้ อ่ งเทีย่ วเชิงนิเวศทีม่ ผี นื ป่าชายเลน
เก่าแก่ผืนใหญ่อันเป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ของคน
ในชุมชนให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัส ผสมผสานกับวิถดี งั้ เดิม
จนทำ�ให้เกิดการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ลงตัว
กิจกรรมน่าสนใจ คือ การนั่งเรือไปชมความ
มหัศจรรย์ของลานตะบูน หนึง่ เดียวในประเทศ ผ่านช่วงป่า
ในคลองถึง 3 ป่า คือ ป่าโกงกาง ป่าจาก และป่าตะบูน
เสมือนได้เข้าไปอยู่ในป่าดึกดำ�บรรพ์

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.

Banpu Resort
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I T I N E RARY #1
เที่ยวท่าระแนะใน 1 วัน
บ้านปูรสี อร์ท >> ล่องเรือชมป่าชาย
เลนและสัตว์ต่างๆ >> มหัศจรรย์
ลานตะบูน >> โยนโบว์ลงิ่ ลูกตะบูน
>> รับประทานอาหารกลางวัน >>
ปลูกป่าชายเลน >> บ้านปูรีสอร์ท
>> รับประทานอาหารเย็น
ค่าใช้จ่ายภายในหมู่บ้าน:
ล่องเรือชมป่าชายเลน เริม่ ต้นทีค่ นละ
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
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T HE
C O MMUNITY
#2

บ้านน้ำ�เชี่ยว ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Ban Nham Chiew Cultural Tourism
Community
บ้านนาํ้ เชีย่ ว ตัง้ อยูท่ อี่ �ำ เภอแหลมงอบ เป็นหนึง่
ในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุน
จาก อพท. โดยมีลักษณะเด่น คือ เป็นชุมชนโบราณที่
คนไทยและคนจาม (ชาวมุสลิมจากกัมพูชา) อยู่ร่วมกัน
มากว่า 200 ปี นับเป็นแบบอย่างของความสมานฉันท์
วิถีชีวิตที่พึ่งพากันและพึ่งพาธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม
และลงตัว ชุมชนนี้ ไ ม่เพียงมีชื่อเสียงเรื่องการแปรรูป
อาหารทะเลเท่านั้น หากยังมีผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้าน
ทีโ่ ดดเด่นอีกด้วย นัน่ คือการทำ�งอบใบจาก และข้าวเกรียบ
ยาหน้า
กิจกรรมท่องเทีย่ วในชุมชน คือ เดินข้ามสะพาน
วัดใจ ล่องเรือเล็กชมวิถชี วี ติ ชาวประมง การดำ�หอยปากเป็ด
ไดหมึก ชมหิ่งห้อยยามคํ่าคืน 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.

Banpu Resort
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“จุดเริม่ ต้นอยูท่ ที่ างเทศบาล ท่านนายกฯ ท่านอยากเปิด
ให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว มาชวนให้ทำ�โฮมสเตย์
ตอนแรก ปี 47 จากแค่ 6 หลัง ถึงตอนนี้มีแล้ว
15 หลังที่เข้าร่วม เฉพาะปี 60 นักท่องเที่ยวที่มา
ตกเดือนละตัง้ แต่ 600-1,300 คน (พวกเรา) ไม่ได้ท�ำ
เพือ่ เงิน แต่อยากลดจุดอ่อนของชุมชน สมัยก่อนชุมชน
เผชิญปัญหายาเสพติด ลักเล็กขโมยน้อย หนี้เงินกู้
นอกระบบ รายได้เสริมส่วนนี้ (ซึง่ บางช่วงเวลากลับกลาย
เป็นรายได้หลัก) ช่วยบรรเทาปัญหาข้างต้นอย่างได้ผล
ตำ�บลนํ้าเชี่ยว คือ ชุมชนชาวมุสลิม (กับชาวพุทธ)
ประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ เริ่มเป็นที่รู้จัก
หลังจากได้รางวัล OTOP Village Champion เมือ่ ปี 49
ผลิตภัณฑ์เด่น คือ ข้าวเกรียบยาหน้าและงอบใบจาก”
พี่หน่อย (สุรัตนา ภูมิมาโนช)
ประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านนํ้าเชี่ยว

39

“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
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I T I N E RARY
#2
เที่ยวนํ้าเชี่ยว 2 วัน 1 คืน
วันที่ 1: เข้าที่พัก >> รับประทานอาหารกลางวัน >>
ล่องเรือชมป่าชายเลน งมหอยปากเป็ด >> กลับที่พัก
อาบนาํ้ พักผ่อน (ปัน่ จักรยานชมทุง่ นา ชมหิง่ ห้อย (ถ้ามี)
“ดวงตาแห่งนํา้ เชีย่ ว” (ช่วงพระอาทิตย์ตก) >> รับประทาน
อาหารเย็น
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า >> ไปทำ�ขนม >> ไปทำ�งอบ
>> 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

Banpu Resort
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ถอดบทเรียน
การปรับตัวเชื่อมร้อยกับภาครัฐและชุมชน
Lesson-learned
Building Linkages with
Government and Community
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารบ้านปูรสี อร์ท พบว่า
บ้ า นปู รี ส อร์ ท ไม่ ห ยุ ด ที่ จ ะเรี ย นรู้ แ ละมี ก ารปรั บ ตั ว
อย่างต่อเนื่อง สามารถวางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความต้องการของ
ตลาดได้สอดคล้องกับสถานการณ์
ธุรกิจของบ้านปูรสี อร์ทตัง้ อยูบ่ นจุดแข็งของตนเอง
ทีส่ ามารถรองรับความต้องการของผูม้ าใช้บริการ สามารถ
เชือ่ มโยงความเป็นพันธมิตรกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ
ได้อย่างดี และด้วยความพร้อมของสถานทีท่ มี่ หี อ้ งประชุม
ขนาดใหญ่ถงึ 2 ห้อง มีระบบเสียงทีด่ ี เป็นสถานทีเ่ พียงแห่งเดียว
ในจังหวัดตราดที่รองรับการจัดงานขนาดใหญ่ได้ รวมถึง
ให้ความใส่ใจอำ�นวยความสะดวกเรื่องการบริหารจัดงาน
พิธตี า่ งๆ ของคนในจังหวัดอันคงไว้ซงึ่ วัฒนธรรมประเพณี
ดัง้ เดิมโดยเฉพาะการจัดพิธแี ต่งงานแบบโบราณทีน่ บั วันจะ
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.

From crab to MICE—the case study of a meeting space for social interactions
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ประกอบกับการท่องเทีย่ วจังหวัดตราดทีผ่ า่ นมา
เน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วกระแสหลัก Sea Sun
Sand นั่นคือ การข้ามไปเที่ยวเกาะ ทำ�ให้ประสบปัญหา
ความแออัดของนักท่องเที่ยว ปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้
ทางเลือกในการท่องเทีย่ วผ่านประสบการณ์ตรงประเภทอืน่ ๆ
ซึ่งถูกละเลยในช่วงที่ผ่านมาได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น
ไม่วา่ จะเป็นการท่องเทีย่ วเพือ่ การฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าชายเลน
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรและสวนผลไม้ การท่องเทีย่ วเชิง
วิถชี วี ติ การท่องเทีย่ วชุมชน และการท่องเทีย่ วเพือ่ เรียนรู้
และตอบแทนสังคม ทำ�ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต
พืน้ ถิน่ ทีแ่ ท้จริง (Authenticity) เสมือนเป็นการทำ�นุบ�ำ รุง
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.

Banpu Resort
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บ้านปูรีสอร์ทจึงค่อยๆ ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อ
รองรับกลุม่ ลูกค้าตลาดเฉพาะ (Niche Market) และค้นพบ
ความต้องการของนักท่องเทีย่ วเฉพาะกลุม่ เช่น กลุม่ ผูส้ งู วัย
กลุม่ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ผ่านกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น
งานเลีย้ งรุน่ การฝึกอบรมสัมมนา โดยพยายามเชือ่ มโยง
ความต้องการของกลุม่ นักท่องเทีย่ วเฉพาะกลุม่ นีก้ บั ของดี
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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บทส่งท้าย
Epilogue
อุตสาหกรรมการบริการธุรกิจไมซ์ (MICE)
เป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนักเดินทางกว่าหนึ่งล้านคน (คิดเป็น
3.71% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด) และสามารถสร้างงาน
และการกระจายรายได้ สู่ ชุ ม ชนและธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กว่า 88,000 ล้านบาท (คิดเป็น 7.04% ของรายได้จาก
การท่องเที่ยวทั้งหมด)
ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีศักยภาพและ
ความพร้อม กล่าวคือ มีทงั้ ปัจจัยเอือ้ และปัจจัยเสริมทีท่ �ำ ให้
ธุรกิจไมซ์ประสบความสำ�เร็จ อาทิ มีภมู ปิ ระเทศสวยงาม
มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย และมีเครือข่ายคมนาคม
ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงไปยังสถานทีท่ กุ แห่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจัย
เกื้อหนุนที่สำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นั่นคือ องค์กร
ที่ประกอบกิจการด้านที่พัก ซึ่งต้องมีความพร้อมด้าน
สิง่ อำ�นวยความสะดวก เข้าใจความต้องการอันหลากหลาย
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.

Banpu Resort
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