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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

ร�สาส�นี
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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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Phunacome Resort

การท่องเ ท่ียว ท่ี เ ป็น มิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม 
(Eco-tourism) หมายถึง การทอ่งเทีย่วทีจั่ดให้นกัทอ่งเทีย่ว
ได้พบปะกับผู้คนในท้องถิ่น สัมผัสกับวัฒนธรรมที่มี
รากเหง้ามาอย่างยาวนาน ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่น โดยไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม

Eco-tourism provides tourists with the 
chance to learn the local way of life and the 
history of their destination from local people. 
So the tourism will not adversely affect the natural 
resources of the destination.

ก�รท่องเที่ยวที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Environmental Friendly Tourism

Eco-Tourism
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ภูนาคำารีสอร์ท

Phunacome Resort

ภูนาคำา

ปีที่ก่อตั้ง: ปี พ.ศ. 2551

สถานภาพ: ลักษณะการจดทะเบียน บริษัท ภูนาคำา 
รีสอร์ท จำากัด

ประเภทธุรกิจ: ที่พัก

ที่ตั้ง: www.phunacomeresort.com/images/Map/
map.jpg 

จำานวนพนักงานประจำา: 12 คน

ที่ดินและพื้นที่ใช้สอย: 26 ไร่

ข้อมูลเพิ่มเติม:
www.phunacomeresort.com
สำานักงานจังหวดัเลย: 461 หมู่ 3 บา้นเดิน่ ตำาบลดา่นซา้ย 
อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ (+66) 42 892 005-6
โทรสาร (+66) 42 892 007
สำานักงานกรุงเทพฯ: 60 ชั้น 2 ซอย บางนา-ตราด 40 
แขวง/เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ (+66) 2393 5855
โทรสาร (+66) 2393 5866
โทรศัพท์มือถือ (+66) 63 8512555
อีเมล: sales@phunacomeresort.com 

PHUNACOME

Establish: 2008

Status: Phunacome Resort Co.,Ltd.

Business: Lodge

Location: www.phunacomeresort.com/images/
Map/map.jpg 

Employee: 12

Area: 26 rai

More Information:

www.phunacomeresort.com
Loei Office: 61 Moo 3 Ban Doen, Dansai,       
Loei 42120
Tel: (+66) 42 892 005-6
Fax:  (+66) 42 892 007
Bangkok Office: 60, 2nd FL., Soi Bangna-Trat 40, 
Bangna, Bangkok 10260
Tel: (+66) 2393 5855
Fax:  (+66) 2393 5866
Mobile: (+66) 63 8512555
Email: sales@phunacomeresort.com

THE

ENTERPRISE
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ภูนาคำารีสอร์ท ก่อตั้งข้ึนจากความหลงไหล 
ในธรรมชาติของจังหวัดเลยของคุณนีรชา วงศ์มาศา  
เมื่อครั้งเป็นนักศึกษามาเข้าค่ายพัฒนาชุมชนกับเพื่อนๆ  
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายหลังเข้าสู่วัยทำางาน  
คณุนีรชา มโีอกาสกลบัมา จังหวดัเลยอีกคร้ังและตดัสนิใจเลอืก 
“ดนิแดนแหง่สจัจะและไมตร ีด่านซา้ย จ.เลย” เพือ่สรา้ง 
บา้นพกัสว่นตวั แตด่ว้ยปณิธานในการตอบแทนคณุแผน่ดนิ 
คุณนีรชา จึงใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่สร้างความเข้มแข็ง 
ใหก้บัชมุชนควบคูก่บัการอนรัุกษ์สิง่แวดลอ้ม จากบ้านพกั
ส่วนตัวจึงผันตัวสู่ ภูนาคำารีสอร์ท ปัจจุบันสถานท่ีน้ีเป็น 
จดุเริม่ตน้ของตน้แบบของโรงแรมทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม
ของโรงแรมในเขตจังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง

ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของตัวรีสอร์ท 
ทีต่ัง้บน “เนนิภู” ทา่มกลางทุง่นาขา้วกลางใหญแ่ละวถิชีีวติ 
ดั้งเดิมของคนในพื้นท่ีด่านซ้ายซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีร่วมสร้าง
ทองคำา เมือ่ครัง้กอ่สร้างพระธาตศุรสีองรกั เม่ือนำาเอกลกัษณ ์
เหล่านี้มารวมกันจึงเกิดเป็นชื่อ “ภูนาคำา” 

The natural beauty of Loei province, 
and the passion it inspired in her as a  university 
student, lead Neeracha Wongmasa, the owner of 
Phunacome Resort, back there to build her own 
home in Dansai, “the land of oath and goodwill”.  
With the intention of spreading the good life to 
the people here, Neeracha transformed her home 
into an environmentally friendly resort where the 
local people could work while preserving natural 
resources. That was the beginning of Phunacome 
Resort, and it was used as a prototype of eco-tourism 
services for the other hotels in the nearby area.

The name Phunacome is a mixture of 
the location and local life here: The resort is on 
a hill, or “Nernphu” in Thai, surrounded by rice 
paddy, or “Na”. Lastly, in old times, the local people  
provided their gold, or “Tongcome”, to build  
Srisongrak pagoda. 

อ�รัมภบท ว่�ด้วย “ภูน�คำ�”
Prologue About “Phunacome”
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ภูนาคำารีสอร์ท

Phunacome Resort

ภูนาคำารสีอรท์ ดำาเนนิงานภายใตแ้นวคิดรสีอรท์
สเีขยีว เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มและตอบแทนผลประโยชน์
สูช่มุชน เนน้ใหผู้เ้ขา้พกัไดส้มัผัสกบัประเพณ ีวัฒนธรรม
และธรรมชาตทิีง่ดงามของ อ.ดา่นซ้าย รวมท้ังสง่เสรมิให้
นกัทอ่งเทีย่วไดเ้รยีนรูก้ารใชช้วีติเรยีบง่าย พ่ึงพาตวัเองได ้
ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ได้รับ
รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิเช่น รางวัลโรงแรม
สเีขยีวแหง่อาเชียน ประจำาป ี2012-2014 รางวลัสดุยอด
โรงแรมบตูคิในประเทศไทย ประจำาป ี2014-2015 ประเภท
โรงแรมสีเขียว เป็นต้น

ก้าวแรกท่ีนักท่องเท่ียวเข้าสู่ภูนาคำารีสอร์ท  
จะไดร้บัการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นและเอาใจใสผู้่เข้าพกัทกุหมูค่ณะ  
สงัเกตไดจ้ากพนกังานจะเขียนปา้ยตอ้นรบัไว ้หอ้งพกัทกุห้อง
มกีารจัดนำา้ด่ืมและอาหารว่างทีเ่ปน็ผกัผลไมอ้นิทรย์ีในรสีอรท์ 
การออกแบบหอ้งพกัเนน้ความเปน็มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม ลดการ 
ใช้พลังงานและในที่สุดได้รับรางวัล Thailand Energy 
Awards 2014 ประเภทอาคารสรา้งสรรคเ์พือ่การอนุรกัษ์
พลงังานดเีดน่ และภายในห้องพักยังมีข้อความรณรงคใ์ห ้
ผูเ้ขา้พักรว่มเป็นสว่นหนึง่ของการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยการ 
ติดป้ายเชิญชวนให้ ผู้เข้าพักร่วมลดการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นำ้า 

Phunacome resort is green, environ-
mental friendly and provides profit to the local 
community. Tourists participate in the activities 
of local people to learn the traditions, culture and 
beauty of Dansai. Also, tourists learn how to live 
simply, following the concept of a self-sufficient 
economy. For all its objectives, the resort has won 
many environmental awards, including 2012-2014 
Asean Green Hotel Award and 2014-2015 Thailand 
best boutique Green hotel.

Upon arrival at Phunacome resort, you 
will feel the warm hospitality of the staff. The 
welcome sign waits for you at reception. In the 
room you will find a basket of vegetables and fruit 
grown at the resort and complimentary water. The 
rooms are an environmentally friendly design, which 
won the 2014 Thailand Energy Awards for energy 
conservation. Also there signs in the rooms asking 
the guest to reduce the use of natural resources, 
such as water. 
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The decoration of the resort and the 
amenities are from local products, such as shampoo 
and body lotion. Breakfast is also prepared using 
produce grown locally.

Guests can enjoy biking, swimming, 
walking around the resort or participate in local 
activities such as Ton Puoeng making, vegetable 
planting and rice cultivation. The staff lead the 
activities as they are local people and know the 
traditional details of each one.

Neeracha, concerned about the human 
resources, decided not to reduce the number of 
staff during the low season. The management 
system of the resort is 
the supporting network. 
In-House training sys-
tems improve all staff 
skills and they can now 
take care of every task 
in the resort. Also the 
staff can communicate 
directly to the manage-
ment about their ideas. 
The uniforms are provided to all staff. There is a 
fund from the resort’s garbage selling project which 
is used for training courses or social activities.  
It is for these reasons that the resort has a zero 
turnover rate.

Neeracha plays another important role 
as president of Thai Ecotourism and Adventure 
Travel Association (TEATA). She is a founder of 
Hug Dansai network. As the co-operating person 
of the business owners in Dansai district to help 
each other and the social event projects in the area. 
Moreover, she drove the direction of Phunacome 
Resort to become one of Green hotel network.

 

ก า ร ต ก แ ต่ ง
ภายในรีสอร์ทใช้อุปกรณ์
ในท้องถิ่น ของใช้ส่วนตัว 
ทีเ่ตรียมไวใ้หผู้เ้ขา้พกั เชน่  
ยาสระผม โลช่ัน ทำามาจาก 
วั ต ถุดิ บปลอดสาร พิษ 
จากชุมชนรอบรีสอร์ท 
อาหารเช้าที่ให้บริการใน
รีสอรท์เตรียมจากวตัถดุบิ

ในรีสอร์ทและชุมชนเป็นหลัก 
กจิกรรมของภนูาคำารสีอร์ท เนน้กจิกรรมทีเ่ปน็มติร 

ตอ่ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงผูเ้ข้าพกัสามารถออกกำาลงักายทา่มกลาง
ธรรมชาต ิเชน่ ปัน่จกัรยาน วา่ยนำา้ เดนิเลน่รอบรสีอรท์ 
หรอืเลอืกสมัผสัวถิชีีวติพืน้บา้นดว้ยการทำากจิกรรมทำาตน้ผึง้  
ปลูกผัก ทำานา ฯลฯ ซึ่งพนักงานของรีสอร์ทจะเป็นผู้นำา
กจิกรรม เน่ืองจากพนกังานทกุคนเปน็คนทอ้งถ่ินจึงสามารถ
แนะนำากิจกรรมข้างต้นได้เป็นอย่างดี

เน่ืองจากคณุนรีชาใหค้วามสำาคญักบัทรพัยากร
บุคคลมาก และไม่มีนโยบายลดพนักงานในช่วงที่ไม่มี 
นกัทอ่งเทีย่ว (Low season) ระบบการบรหิารงานจึงเป็น
ระบบท่ีชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั พนกังานทกุคนสามารถทำาหน้าที ่
แทนกนัได้ด้วยการจดัการอบรมภายใน (In house training)  
และเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็นและ
ตดิตอ่กบัผูบ้รหิารได้โดยตรง นอกจากนี ้พนกังานยงัไดร้บั 
สวสัดกิารเปน็ชดุพนกังาน จดัทำากองทนุพนกังานจากการขาย 
ขยะทีค่ดัแยกในรสีอรท์ โดยพนกังานจะใชเ้งนิจากกองทนุนี ้
ในการอบรมนอกสถานที่หรือจัดกิจกรรมการเพ่ือสังคม 
ดังนั้นจึงไม่มีการลาออกของพนักงานในรีสอร์ท

อีกหนึ่งบทบาทสำาคัญด้านการท่องเที่ยวของ 
คุณนีรชา คือ ตำาแหน่งนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิง
อนรุกัษแ์ละผจญภัย (TEATA) และเป็นแกนนำาสร้างเครอืข่าย 
ฮกัดา่นซา้ย โดยทำาหน้าทีเ่ป็นตวักลางประสานให้ผู้ประกอบการ 
ของอำาเภอด่านซ้ายช่วยเหลือกันเรื่องการประกอบธุรกิจ
และร่วมกันจัดโครงการเพ่ือสาธารณประโยชน์ในอำาเภอ
ด่านซ้าย นอกจากนี้ คุณนีรชายังเข้าร่วมและผลักดันให้
ภูนาคำารีสอร์ทเป็นเครือข่ายโรงแรมสีเขียวอีกด้วย
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Phunacome Resort

ท่องเที่ยวเลย

พื้นที่: ประมาณ 11,426.61 ตร.กม.

ที่ตั้ง:
ทิศเหนือ-มีพรมแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ทิศใต้-มีพรมแดนติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก-มีพรมแดนติดต่อกับจังหวัดหนองคาย  
จังหวัดหนองบัวลำาภู และจังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก-มีพรมแดนติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก

ลักษณะภูมิอากาศ:
อุณหภูมิเฉลี่ย 25.7 ำC ตลอดทั้งปี    
อุณหภูมิต่ำาสุด เฉลี่ย 20.7 ำC และ   
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.2 ำC 
ปริมาณน้ำาฝนเฉลี่ย 900-1,300 มิลลิเมตรต่อปี

แหล่งท่องเที่ยวสำาคัญ:
1. พระธาตุศรีสองรัก
2. วัดเนรมิตวิปัสสนา
3. ภูเรือ
4. ภูลมโล
5. เชียงคาน           

TRAVELING IN LOEI

Area: 11,426.61 sq.km.

Location:

North–Laos People's Democratic Republic
South–Khon Kaen
East–Nong Khai, Nong Bua Lamphu and Udonthani
West–Phitsanulok

Weather:

Average temperature  25.7 °C   
Average lowest temperature 20.7 °C   
Average highest temperature 32.2 °C 
Rainfall 900-1,300 mm per year

Tourist Attractions:

1. Sri Song Rak Pagoda
2. Neramitt Vipatsana Temple
3. Phu Rua National Park
4. Phu Lom Loh
5. Chiang Khan          

THE

DESTINATION
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จากเนินภูสู่รีสอร์ทสีเขียว—กรณีศึกษาของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากคำาบอกเลา่ของปราชญท์อ้งถิน่ ครภูมูปิญัญา 
และผลงานวิจัยของนักการศึกษาหลายท่าน มีข้อสรุป
เหมอืนกนัวา่ ประเพณผีตีาโขนเปน็การละเลน่ทีเ่กีย่วเนือ่ง 
กับพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงบูชาติดต่อกับผู้ชมการละเล่น 
คือ วญิญาณผบีรรพชนทีก่ลุม่ชนชาตพินัธุไ์ท-ลาว เชือ่ถอื 
ร่วมกันว่า บรรพชน คือ ต้นตระกูลผู้สร้างบ้านเมือง  
เมื่อตายเป็นผีจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเกรงขาม มีอำานาจ
ดลบันดาลให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์หรือหายนะได้ 

เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพและขอใหบ้า้นเมอืง 
มคีวามอดุมสมบรูณ ์พนูสขุ เมือ่ถงึงานบญุประเพณสีำาคญั
ตามฮีตประเพณี จึงต้องมีการละเล่นเต้นฟ้อน ผีตาโขน 
เซ่นสรวงบูชาผีบรรพชน การละเล่นผีตาโขนจึงเป็นการ
ละเลน่ทีม่มีาแตโ่บราณ และผา่นการสบืทอดทางพธิกีรรม
จากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน 

Both local elderly people and scholars 
confirmed that the festival is the ritual for paying 
respect to the ancestors of the Tai-Laos people. 
The local people believe that the ancestors were 
the founders of the community and they gained 
spiritual power in the after live. They can provide 
good lives for the people or destroy the community.

Annually the festival is held to pay respect 
to them and make peace with the community. The 
local people wear decorated masks and colorful 
dresses dancing to around the area.

ผีต�โขน
Phi Ta Khon

(Ghost Mask Festival)
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Phunacome Resort

ผตีาโขนเปน็การละเลน่สว่นหนึง่ในงานบญุหลวง
ของอำาเภอดา่นซา้ยหรอืเมืองด่านซ้ายในอดีต นบัเปน็การ
ละเล่นท่ีมุ่งความสนุกสนานเป็นหลักเช่นเดียวกับการเล่น
ทอดแห ขายยา และทัง่บัง้ อนัเปน็สีสนัแหง่การเฉลมิฉลอง
งานบุญหลวงและโดยเฉพาะในพิธีอัญเชิญพระเวสสันดร
และพระนางมัทรีเข้าเมืองตามฮีตเดือนสี่ (บุญเผวส)  
ของชาวอีสาน ต่อมาได้จัดงานบุญฮีตเดือนสี่ (บุญเผวส) 
ฮตีเดือนหา้ (บญุสงกรานต)์ ฮตีเดอืนหก (บญุบัง้ไฟ) และ
ฮตีเดอืนเจด็ (บญุซำาฮะ) ข้ึนพรอ้มกนัในชว่งเดอืนเจ็ดของ
ทุกปีซึ่งมักจะอยู่ระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือน
กรกฎาคม ทัง้นีเ้จา้พอ่กวน (ผู้นำาทางจติวญิญาณของทอ้งถิน่)  
จะเป็นผู้กำาหนดวันโดยผ่านพิธีการเข้าทรงล่วงหน้า 

คำาว่า “ผีตาโขน” ตามความเห็นของเจ้ากวน 
(ถาวร เชื้อบุญมี) น่าจะมาจากการที่บรรดาผีเหล่าน้ัน
สวมหน้ากากคล้ายลักษณะของโขน เดิมบางคนเรียกว่า 
“ผีตาขน” แต่ก็หาความหมายที่ชัดเจนไม่ได้ และจาก
คำาบอกเล่าของเจ้าพ่อกวนขณะเข้าทรงที่กล่าวว่า ผีตาม
คนมาในงานบุญพระเวส จึงเรียก “ผีตามคน” ต่อมาจึง
เพี้ยนเป็น “ผีตาโขน” 

Ghost Mask Festival is one of the tra-
ditional activities be held in Dansai during the 
concerned period. Annually the festival is held in 
the seventh lunar month, around the end of June 
to the beginning of July. The shaman will select 
the festival date by acting as a medium.

Ghost Mask festival is known as “Phi Ta 
Khon” in Thai. Some believe that the word Phi 
Ta Khon originated from the mask, like Khon. 
Another story said that the word was from Phi 
Ta Kon which has no meaning. The last believe 
that the word Phi Tam Khon which means ghost 
follow people, and that the name changed, over 
time, to the current one.
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The research of the development of Phi 
Ta Khon festival mentioned that this festival has 
the same origin as the play in Luang Prabang and 
finally the area and develop from time to time. 

Now Phi Ta Khon is the unique festival 
of Dansai district. One of the locals said that Phi 
Ta Khon became famous 1997, after the district 
chief had changed some details of the procession 
and another activity such as the festival of papaya 
salad with fermented vegetable juice.

There is research that mentions, in 1988, 
the Tourism Authority of Thailand (TAT) promoted 
this festival for their tourism campaign.

จากงานวจัิยเร่ือง “พฒันาการประเพณผีตีาโขน”  
ของสนอง อปุลา พบวา่ ประเพณีผตีาโขนเปน็การละเลน่ 
ท่ีเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณของผีบรรพชน  
สบืสานมาจากการละเลน่ปูเ่ยอยา่เยอของชาวหลวงพระบาง  
แตไ่ดป้รบัเปล่ียนใหเ้ปน็การละเลน่ทีม่รีปูแบบเปน็เอกลกัษณ์
เฉพาะทอ้งถิน่และมกีารพฒันาเปลีย่นแปลงไปตามยุคสมยั

คนในพื้นที่ท่านหนึ่งเล่าว่า จุดเปลี่ยนสำาคัญที่
ทำาให้ผีตาโขนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย คือ การจัดงาน
ประเพณกีารละเล่นผีตาโขนเม่ือปี พ.ศ. 2540 ทีย่ิ่งใหญก่ว่า
ทุกปีที่ผ่านมาตามแนวคิดของนายอำาเภอกฤช รังสิเสนา  
ณ อยธุยา การจดังานครัง้นัน้ไดป้รบัเปลีย่นรปูแบบขบวน
ให้ทันสมัยและจัดกิจกรรมอ่ืนเสริม เช่น มหกรรมส้มตำา
น้ำาผักสะทอน เป็นต้น

ขณะทีง่านวจิยัอกีเรือ่งหนึง่อธบิายวา่ ประเพณ ี
ผตีาโขนเริม่เปลีย่นแปลงเมือ่การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
(ททท.) เป็นหนว่ยงานสนบัสนนุเมือ่ปี พ.ศ. 2531 และเริม่ใช ้
ผีตาโขนเพื่อดึงดูดความสนใจด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
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ดว้ยแนวทางการดำาเนนิงานของภนูาคำารสีอรท์ 
ท่ีเน้นการตอบแทนผลประโยชนก์ลบัสูท่อ้งถ่ิน สนิคา้ทีข่าย
ในรสีอรท์จงึเป็นผลติภณัฑใ์นทอ้งถิน่ วัตถดุบิที่ใชส้ว่นใหญ่
ปลูกไว้ในพื้นที่ของรีสอร์ทและรับซื้อจากชาวบ้านภายใน 
ท้องถ่ิน รวมทัง้ไดแ้ปรรปูผลติภณัฑ์ทางการเกษตรเป็นนำา้ยา 
ประเภทต่างๆ เชน่ ครมีทาผวิ นำา้ยาลา้งจาน สเปรยก์นัยงุ  
และจัดจำาหน่ายภายใต้ ตราสินค้า รูปกระบือ

The products from Phunacome Resort have 
their own brand; Buffalo. The Resort aims to give 
the highest profit to the community; The products 
in the resort are made from local resources, both 
from resort land and within the community. The 
agricultural base products are body lotion, dish 
washing detergent, mosquito repellant etc.

แบรนด์รูปกระบือของภูน�คำ�
Buffalo Brand
of Phunacome
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พนักงานของภูนาคำารีสอร์ท จะสวมใส่ผ้าตาม
ฤดูกาล ส่วนผ้าที่ใช้ในห้องพัก ผ้าเช็ดเท้า หรือผ้าปูโต๊ะ
ในหอ้งประชุมลว้นตดัเยบ็จากผา้ทอทอ้งถ่ินของภาคอีสาน 
เรียกว่า “ผ้าทอไทเลย” ซึ่งสมาชิกกลุ่มทอผ้าไทเลย 
บ้านก้างปลาเป็นผู้ทอ

The staff of the resort wear clothes  
according to the season. The cloths and textiles 
used in the resort, such as towels and tablecloths 
“Pha To Tai Loei”, are locally woven in the area.

ผ้�ทอบ้�นก้�งปล�
Weaving cloths

from Ban Kang Pla
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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 การฝก
อบรม สุขภาพ และสุขอนามัยด้วย

B2: คนในพื้นที่ ได้รับสิทธิในการจ้างงานอย่าง
เท่าเทียม ซึ่งรวมถึงมีโอกาสรับตำาแหน่งของฝ่ายบริหารด้วย 
และพนักงานทุกคนต้องได้รับสิทธิเข้ารับการฝกอบรมและ
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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“ภูนาคำาเป็นบ้านหลังที่สอง 
มีความอบอุ่นเหมือนพี่น้อง 
เสมือนครอบครัวเดียวกัน 
มีโอกาสให้เราได้ฝึกกระบวน
การคดิ การแก้ไขปัญหาตา่งๆ 
ร่วมกัน เรากล้าคิด 
กล้าแสดงออก ทุกคนยอมรับ
ฟังเหตุผลของกันและกัน”
นภัทร (ยุ้ย) 
แผนกต้อนรับ (อายุงาน 3 ปี)

“ไดร้บัแนวคดิท่ีดีในการทำางาน
ไปจนถึงการใช้ชีวิต เป็นที่ที่
ให้โอกาสได้ฝึกฝนและพัฒนา
ตนเองทุกด้าน รวมทั้งได้รู้จัก
คนดีมากมายจากการทำางาน
ร่วมกับเครือข่ายและชุมชน”
ชนรีกานต์ (น้อย) 
แผนกต้อนรับ (อายุงาน 2 ปี)

“ภูมิใจที่ได้ทำางานที่ภูนาคำา 
เพราะไดฝ้กึภาวะความเปน็ผูน้ำา 
และที่นี่ได้ให้โอกาสในการ
เรียนรูแ้ละทำาในสิง่ทีไ่มเ่คยทำา
มากอ่นซึง่สามารถนำาไปปรบัใช้
ในชวีติประจำาวนัไดเ้ป็นอย่างด”ี
นันท์นลิน (ปอง) 
แผนกแม่บ้าน (อายุงาน 2 ปี)

“I gained a good attitude 
from work to use in my 
life. Here, we can 
practice and improve every 
skill. We have chances to 
meet many good people 
from the network and 
the community.”
Chanareekarn (Noi)
Reception (2 years)

“Phunacome is like my 
second home. We all are 
the same family. We have 
chances to improve 
thinking process and 
problem solving skills 
together. We can share 
reasonable ideas with 
the team”
Napat (Yui)
Reception (3 years)

“I am proud that I am 
working here. As I have 
improved my leadership 
skills. Also I have learned 
and tried many new things 
which I can adjust to use 
in my daily life.”
Nannalin (Pong)
Housekeeping (2 years)
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“เปน็คนแรกทีล่งทนุและขอเป็น
คนสดุทา้ยทีเ่กบ็เกีย่วผลประโยชน ์
เราจะเตบิโตอยา่งยัง่ยนืและจะ
กระจายเมล็ดพันธุ์แห่งความดี
ให้กับแผ่นดินแม่ของเรา”

“As the first investor, 
I will be the last person 
to get the benefit. 
We will provide the 
sustainable growth and 
spread out the good seed 
to our mother land.”

THE

ENTREPRENEURS

นีรชา วงศ์มาศา
เจ้าของกิจการ ภูนาคำารีสอร์ท

Neeracha Wongmasa
Phunacome Resort Owner
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ขอ้มลูจากสำานกังานสถติแิหง่ชาต ิพบวา่ จำานวน 
นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิมผีูม้าเยอืนจงัหวัดเลย 
ในอัตราคงทีป่ระมาณรอ้ยละ 1 ตอ่ป ีเมือ่เทียบกับจำานวน
นักท่องเที่ยวของประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2552-2558  
ในช่วงเวลาดังกลา่ว มีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางมาทีจ่งัหวดัเลย
เพิม่ขึน้ทกุปีและจำานวนหอ้งพกักเ็พิม่ขึน้ทกุปเีชน่กนั ขณะที ่
ระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวแวะพักในจังหวัดเลยลดลงอย่าง
ตอ่เน่ือง นอกจากนีฤ้ดทูอ่งเทีย่วของอำาเภอดา่นซา้ยมเีพยีง  
4 เดอืน เมือ่วเิคราะห์ทีต่ัง้ของอำาเภอด่านซา้ย พบวา่ มสีิง่ 
ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วจากแหลง่ทอ่งเท่ียวทีม่นษุยส์รา้งขึน้เพียง 
3 แหง่ คอื พระธาตศุรสีองรกั พิพิธภัณฑผ์ตีาโขนวดัโพนชยั  
และวดัเนรมติวปัิสสนา การทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมมเีพยีง 
เทศกาลผีตาโขน

จากสถานการณข์า้งตน้จะเหน็ไดว้า่ ผูป้ระกอบการ 
ดา้นโรงแรมและทีพั่กในอำาเภอดา่นซา้ยตอ้งเผชญิกบัจำานวน
คู่แข่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งดึงดูดที่มี 
ในพืน้ทีน่ัน้มนีอ้ยและประเพณเีลน่ผีตาโขนเองก็จัดในชว่ง
ระยะเวลาสัน้ๆ สง่ผลให้นักทอ่งเทีย่วแวะพกัทีอ่ำาเภอด่านซา้ย
เพียงไมก่ีว่นัหรืออาจเพยีงแวะมาทอ่งเทีย่วแลว้เดนิทางตอ่
ไปยงัอำาเภอภเูรอืทีอ่ยูไ่มไ่กลกนันกั แตม่สีถานทีท่่องเทีย่ว
ทางธรรมชาติทีน่า่สนใจ เช่น อุทยานแห่งชาตภิเูรอื ดังนัน้ 
ชว่งฤดทูอ่งเทีย่วซึง่มเีพยีง 4 เดอืน ผู้ประกอบการจะตอ้งเผชญิ 
กับจำานวนคูแ่ขง่มากข้ึนทกุป ีสำาหรบัชว่งเวลานีผู้้ประกอบการ 

The National Statistical Office reported 
that the number of tourists coming to Loei province 
has increased 1% each year from 2009 to 2015. This 
caused an increase of new hotels in Loei. However 
the revenue from tourist spending is decreasing. 
Dansai’s travel season is only 4 months and there 
are only a few main attractions; namely Sri Song 
Rak Pagoda, Pi Ta Khon Museum and Neramit 
Wipatsana Temple. Though, the Pi Ta Khon festival, 
a cultural tourism attraction, is held only once a 
year. Dansai is a common stopping point before 
tourists go to other areas such as Phu Rua where 
they will find many natural attractions. 

From the lack of attractions and increasing 
number of competitors, the business owners have 
to prepare everything for the tourist such as the 
staff and the food for 4 months of travel season. 
While the rest of the year (8 months), the cost of 
human resources and maintenance are the load 
for the owner. Most of the owners hire the staff 
only in the travel season. 

Phunacome Resort overcomes these  
challenges by adjusting their strategy. There are travel  

คว�มท้�ท�ยท�งธุรกิจ
Business Challenge

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดเลย พ.ศ.2552-2558
ปี พ.ศ.

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
จำ�นวนนักท่องเที่ยว 

(ล้�นคน) 0.73 1.04 1.11 1.37 1.51 1.58 1.93

จำ�นวนห้องพัก 
(ห้อง) 1,345 2,674 2,204 3,246 3,538 3,955 5,588

ระยะเวล�พำ�นักเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยว (วัน) 3.09 2.68 2.75 2.52 2.25 2.25 2.19

ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ

Loei Tourism schema in 2009 to 2015
Year 2009-2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tourist Number

(Million) 0.73 1.04 1.11 1.37 1.51 1.58 1.93

Room Number
(Room) 1,345 2,674 2,204 3,246 3,538 3,955 5,588

Averaged Spending
Time (Date) 3.09 2.68 2.75 2.52 2.25 2.25 2.19

Source: National Statistical Office
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ต่างแขง่ขนัเพือ่แยง่ชงิทรพัยากรทีอ่ำานวยความสะดวกแกผู่ ้
เข้าพกั นัน่คอื พนกังานและอาหาร สว่นช่วงนอกฤดูท่องเทีย่ว 
ซ่ึงยาวนานถงึ 8 เดอืนนัน้  ผู้ประกอบการจำาเป็นตอ้งรบัภาระ 
ตน้ทนุดา้นบคุลากร (หากไมล่ดจำานวนพนักงาน) และการ
ซ่อมบำารุงรักษาสถานที่

จากความทา้ทายขา้งตน้ ภนูาคำารสีอรท์ ไดป้รบั 
กลยุทธ์โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างจุดเด่นของรีสอร์ทให้ 
นกัทอ่งเทีย่วมาเยอืนแมเ้ปน็ชว่งนอกฤดทูอ่งเทีย่วมกีารจัด
กจิกรรมทัง้ภายในรสีอรท์และเชีอ่มตอ่กบัชมุชน (ผา่นเครอืขา่ย 
ฮกัด่านซา้ย) ใหผู้้เขา้พกัไดใ้ชช้วีติตามวถิขีองชุมชน เชน่ 
ปลกูขา้ว ทำาเสน้ขนมจนี จะชว่ยใหม้ผู้ีเขา้พกัตลอดทัง้ปแีละ
มจีำานวนวนัเข้าพักนานข้ึน เชน่ กลุม่นกัทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่น 
ที่เข้าพักนานถึง 20 วัน 

ก า ร กำ า ห น ด
นโยบายรักษาบุคลากรที่
ชว่ยใหท้กุคนมศีกัยภาพการ
ทำางานหลายดา้น สามารถ
ทำางานแทนกนัไดต้ัง้แตง่าน
แผนกตอ้นรบัจนถงึงานแผนก
ซ่อมบำารงุ วธิกีารนีจ้ะชว่ยลด
ตน้ทนุเกีย่วกบัการจา้งบคุคล
ภายนอกมาทำางานในชว่งฤดู
ทอ่งเทีย่ว และลดระยะเวลา
การอบรมพนกังานใหมท่กุปี 
ดังจะเห็นได้จากการที่ไม่มี
พนกังานลาออกเลยตัง้แตเ่ริม่กิจการ พนกังานทุกคนรู้หน้าที ่
ของตนเอง รักองคก์รเสมือนครอบครวั นอกจากนีว้ตัถดุบิที่
ใชใ้นรสีอรท์กเ็นน้การปลกูเองภายในบรเิวณรสีอรท์ ช่วยลด 
ตน้ทนุเกีย่วกบัการสำารองอาหารเพ่ือตอ้นรับผู้เข้าพัก รวมถงึ 
การดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มทีช่ว่ยลดคา่ใชจ่้าย
ด้านพลังงานได้อีกด้วย

นอกจากน้ี ภนูาคำารสีอรท์ ยงัจดักจิกรรมตอบแทน 
สงัคม เชน่ ตลาดนดัแบง่ปัน โรงเรยีนรสีอรท์นาหว้าน้อย 
การอบรมมคัคเุทศกน์อ้ย ลว้นเปน็กจิกรรมท่ีชว่ยสรา้งความ
เขม้แขง็ใหช้มุชนเตบิโตไปพรอ้มกบัภนูาคำารสีอรท์ และเปน็
เครอืขา่ยสง่ตอ่วตัถดุบิทางการทอ่งเทีย่วใหก้บัพืน้ทีอ่ำาเภอ
ดา่นซา้ยดว้ยการใชน้โยบายท่ีเปน็สว่นหนึง่ของสิง่แวดลอ้ม
และชุมชน และอาจเป็นอีกคำาตอบหนึ่งในการสร้างความ
ยั่งยืนของการดำาเนินธุรกิจโรงแรมและที่พัก

packages attracting tourists year round. The resort 
has its own activities as well as the co-operative 
activities with the community via the Hug Dansai 
network. The tourists can learn the local life  styles 
such as rice cultivation or rice vermicelli making. 
Without the period problem, the tourist can spend 
their time in the resort. For example, the Japanese 
tourists stayed here for 20 day.

Human resource policy of the resort is 
another important part. As staff can take care of all 
work at the resort, from reception to maintenance.  
With their skill, the resort can reduce the cost of 
training sessions in the travel season. The turnover 

rate of the resort is zero, 
as a result of the staff 
knowing their responsi-
bilities and loving their  
jobs. Moreover, the resort  
uses local resources.  
Vegetables are planted on 
resort land to reduce the 
food costs for tourists. 
The environmentally  
friendly policy also  
reduces the cost of  

electricity.
The resort sets activities for the community,  

like sharing market, Nawah Noi Resort School, 
young guide training courses, which help people in 
the community. The resort is a connecting point to 
other businesses in Dansai district. Following the 
resort’s policies of being part of the environment 
and community, could be the answer for sustainable 
tourism of the area.

แผนที่แสดงตำาแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวของอำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว
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Phunacome Resort

Aware of the global warming problem, 
Phunacome resort planned to be a green or low 
carbon hotel. The resort used their limited resources 
to their full potential and minimized the effect to 
the environment, which is the way to sustainable 
tourism in local communities.

ดว้ยความตระหนกัถึงภาวะโลกรอ้นและปญัหา
สิง่แวดลอ้ม ภูนาคำารสีอรท์ จงึมุง่มัน่ทีจ่ะเปน็โรงแรมสเีขียว
หรอืโรงแรมคารบ์อนตำา่ดว้ยการทำากจิกรรมสเีขยีว โดยคำานึง
ถึงคณุคา่ของทรพัยากรในทอ้งถิน่ทีม่อียูอ่ยา่งจำากดั และ
สรา้งผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มจากการดำาเนนิงานของรสีอรท์
ใหน้อ้ยทีส่ดุ รวมทัง้มุ่งหวงัทีจ่ะเป็นสว่นหนึง่ของการทอ่งเทีย่ว
อย่างยั่งยืนในท้องถิ่นหรือชุมชน

ภูน�คำ�รีสอร์ท มุ่งสู่โรงแรมค�ร์บอนต่ำ�
Phunacome Resort 
Low Carbon Hotel
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การขยายผลแนวคิดโรงแรมคาร์บอนต่ำา 

ภูนาคำารีสอร์ท มุ่งมั่นที่จะเป็นโรงแรมสีเขียว 
ทีจ่ะเตบิโตไปพรอ้มๆ กบัชมุชนดา่นซา้ย และมุง่เนน้ในการ
เป็นสว่นหน่ึงของการทอ่งเทีย่วแบบย่ังยนื ใชท้รพัยากรทีม่ี
จำากัดอยา่งรูค่้า พรอ้มกบัส่งเสรมิและร่วมมือ ท้ังผา่นทาง
ลกูค้า ผูท่ี้ส่งสนิค้าใหภ้นูาคำารสีอรท์ พนกังาน และชมุชน

ภนูาคำารีสอร์ท ให้ความรว่มมือกับ อพท. ในการ
ดำาเนนิโครงการสง่เสรมิการพฒันาสถานประกอบการทีพ่กั 
ท่ีเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยถูกยกให้เป็นสถานประกอบการ 
ต้นแบบที่ทาง อพท. เลือกใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพ่ือ
ขยายผลแนวคดิ โรงแรมสเีขียว ไปยังโรงแรมอ่ืนในอำาเภอ
ดา่นซ้าย โรงแรมในจงัหวดัเลย รวมไปถงึโรงแรมในพืน้ที่
พิเศษอื่นๆ ของ อพท.

PROMOTING LOW CARBON HOTEL CONCEPT

Phunacome Resort aims to be a green 
hotel that will grow together with communities 
in Dansai District. It wants to be a part of the 
communities and develop sustainable tourism 
using the limited resources with care. The resort 
promotes the connection between the local people 
and producers, the staff and the community.

Phunacome Resort has also collaborated 
with DASTA in the promotion of environmentally 
friendly green hotels. The resort was chosen as one 
of DASTA’s role models and serves as a learning 
center. The knowledge is disseminated to other 
hotels in Dansai District, Loei Province, and in 
other designated areas.

“ทำางานเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมต้องอยู่ได้
ด้วยตัวเอง ลดปัญหา
ให้น้อยที่สุด”

“Working with t
he environmental, 
we have to live 
our own life by 
causing minimum 
problem.”
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Phunacome Resort

เครือข่ายฮักด่านซ้ายเป็นการรวมตัวของ 
ผู้ประกอบการประเภทต่างๆ ในอำาเภอด่านซ้าย โดยมี 
คุณนรีชา เจา้ของกิจการ ภนูาคำารสีอรท์ เป็นผู้รเิริม่กอ่ตัง้  
ตอ่มามหีนว่ยงานภาครฐัเขา้รว่มเครอืขา่ยดว้ย เชน่ องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

การสรา้งเครอืขา่ยชว่ยใหผู้ป้ระกอบการสง่เสรมิ
กันและกัน ไม่ตัดราคาในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน มีการแบ่ง
กลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน มีการส่งต่อลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกนั และสง่ตอ่ไปยงักลุม่ธรุกจิท่ีเกีย่วขอ้ง เช่น สง่ตอ่ 
ลกูคา้จากธรุกจิทีพ่กัไปยงัธรุกจิรา้นอาหาร อกีทัง้ยังช่วยกนั 
พัฒนากิจกรรมท่ีส่งเสริมธุรกิจและตอบแทนท้องถ่ิน 
ไปพรอ้มกนั เชน่ กจิกรรมสรา้งมคัคเุทศกน์อ้ยจากเยาวชน
ในท้องถิ่น

Hug Dansai Network is a group of business  
owners in the Dansai district. Neeracha is the 
founder of this network, and there are now  
members frorm the local government, as well.

The network members help each other 
through co-operation. There is no competition 
between the members because their businesses 
will send tourists from one to another, as in from a 
hotel to a restaurant. Moreover, they develop their 
tourism activities to improve service quality and 
prepare the community for the tourism industry. 
For example, the young guide training course is 
for local children.

เครือข่�ยฮักด่�นซ้�ย
Hug Dansai 

Network
งานตลาดหน้าฮ้าน ครั้งที่ 1 
The 1st front market

การรวมตัวครั้งแรก
จุดกาเนิดของเครือข่าย 
First meeting of the network
Origin
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“ภมูใิจทีไ่ดเ้ปน็ต้นตำารบัและ
ผูถ้า่ยทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ 
สืบทอด และพัฒนาต่อไป”
แม่คำาพันธ์
เจ้าของสูตรน้ำาผักสะทอน

“I am proud to provide 
wisdom to the younger 
generation to keep this 
traditional cuisine alive 
in the community.”
Kampan
Nam Pak Satorn formula owner

แหลง่ทอ่งเทีย่ว/กจิกรรม
การทอ่งเทีย่วประกอบด้วยการเย่ียมชม 
วิถีชุมชน เข้าร่วมประเพณีผีตาโขน 
หรือกิจกรรมต้มนำ้าผักสะทอน

Attraction/Activity – 
Local life, Join Phi Ta Khon 
festival or Making Nam Pak 
Satorn (fermented vegetable juice)
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Phunacome Resort

กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
นักท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์ประเพณีถวายต้นผึ้งแด่องค์
พระธาตุศรีสองรัก โดยมอบหมายให้พนักงานซึ่งเป็นคน 
ในท้องถิ่นเป็นผู้สอนการทำาต้นผึ้งรวมทั้งอธิบายประวัติ
ความเป็นมาของต้นผึ้ง เพื่อทำาให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้วิถี
ชีวิตของชาวอำาเภอด่านซ้ายในอีกแง่มุมหนึ่ง  

แนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม

• ตน้ผึง้เป็นสือ่สญัลกัษณข์องการเคารพบชูา 
สิง่ศักด์ิสิทธ์ิสูงสุดอนัเปน็ปชูนยีสถานทีส่ำาคญัของจังหวัดเลย  
นั่นคือ องค์พระธาตุศรีสองรัก ศูนย์รวมแห่งศรัทธาของ
ชาวไทเลยตลอดจนชาวลาว เพื่อนบ้านประเทศข้างเคียง
มากกว่า 400 ปี ภูนาคำารีสอร์ท เชิญท่านเรียนทำาต้นผึ้ง 
โดยมขีัน้ตอนตัง้แต่การทำาโครงไม้ไผ่ประกบดว้ยกาบกลว้ย 
มดัดว้ยเชอืกตอก แลว้จงึทำาดอกผึง้ซึง่ทำาจากเทยีนทีน่ำามา 

Tourist can participate in this tradition 
beginning with preparation and culminating with 
the festival itself. They will learn how to create 
“Ton Puoeng” from local people and can also learn 
about the history of the festival. This is another 
way to learn the local life of this area.

CONSERVATION OF THE LOCAL FESTIVAL

• Ton Puoeng is the traditional offering 
to Sri Song Rak pagoda, a 400-year old pagoda  
sacred to locals and to the Laos people, as well. The 
tourists will join with the locals in creating Ton 
Puoeng. To start they will prepare the triangular 
frame from bamboo and banana trunk. After that, 
wax flowers are prepared using the end of green 

เผยแพร่ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของอำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก

Another unique tradition in Dansai district is to make a “Ton Puoeng”, 
the offering to Sri Song Rak Pagoda.

กิจกรรมต้นผึ้ง
Ton Puoeng Activity
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ต้มจนเหลว และใช้ส่วนปลายก้นของผลมะละกอดิบ 
เป็นแม่พิมพ์โดยจุ่มลงไปในนำ้าเทียน แล้วรีบนำาขึ้นมาจับ
รปูเป็นกลบีดอกไม ้แลว้ใชไ้ม้ตอกเปน็ตวัเสยีบยึดดอกผึง้ 
เข้ากบัโครงตน้ผึง้ จากนัน้ประดับให้ทัว่ทัง้ตน้ เพยีงเทา่นี ้
เรากจ็ะได้ตน้ผึง้ทีส่วยงามพรอ้มนำาไปใชบ้ชูาองคพ์ระธาต ุ
ต่อไป

• ชว่งเวลาของกจิกรรมการทำาตน้ผึง้ของชมุชน 
คือ วนัขึน้ 13 คำา่ เดือน 6 เป็นวนัทีจ่ะมีประเพณพีธิลีา้ง
พระธาตซุึง่เปน็สว่นหนึง่ของงานนมสัการ พระธาตศุรสีองรกั 
ประจำาปี วนัขึน้ 14 คำา่ เดอืน 6 หลงัจากวนัลา้งพระธาต ุ 
ชาวบ้านอำาเภอด่านซ้ายจากหลายหมู่บ้านจะรวมตัวกัน
ประดิษฐต์น้ผึง้เพ่ือนำาไปถวายทีพ่ระธาตศุรสีองรกั ในวนัเพ็ญ 
ขึ้น 15 คำ่า เดือน 6

papaya dipped in the liquid wax. The wax flowers 
are then pinned all over the triangular structure. 
This offering is unique for Densai district.

• The activity starts on the 13th day of 
the 6th lunar month. There is an annual tradition 
of cleaning the pagoda on the 14th and Ton Puoeng 
will be prepared. The local people will go to the 
pagoda and offer Ton Puoeng, in respect, on 15th 

day of the 6th lunar month.
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Phunacome Resort

กจิกรรมนีจ้ดัทำาขึน้เพือ่แบง่ปนัสิง่ของที่ไมไ่ดใ้ช ้
หรอืของทีเ่กนิความตอ้งการใหก้บัผูอ้ืน่ รวมทัง้ไดส้รา้งพืน้ที ่
จำาหน่ายผลผลิตปลอดสารพิษ ให้กับชุมชน และได้สร้าง
กิจกรรมดีๆ ให้อำาเภอด่านซ้ายกลายเป็นสังคมสีเขียว

กจิกรรมนี้ไดร้บัความรว่มมืออยา่งดีจากพนกังาน
ของภนูาคำารสีอรท์ องค์กรสว่นท้องถ่ิน และกลุม่ธรุกจิใน
เครือข่ายฮักด่านซ้าย

This activity is held to share unused items 
to other people. Also there are items for sale such 
as organic products. This market is one activity 
introduced by the resort to make the community 
more green.

The market is a result of the cooperation 
between resort staff, local organizations and the 
Hug Dansai network.

ตล�ดแบ่งปัน
Sharing market
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การละเล่นผีตาโขนเป็นการละเล่นเพื่อบูชา 
ดวงวญิญาณบรรพบรุษุทีล่ว่งลบัไปแลว้ สำาหรับงานประเพณนีี ้ 
ชาวบา้นท่ีร่วมงานจะแตง่ตวัดว้ยหนา้กากผตีาโขนซึง่ถอืว่า
เป็นศิลปะอันมีเอกลักษณ์ของชาวอำาเภอด่านซ้าย 

หน้ากากผีตาโขนทำามาจากทางมะพร้าวแห้ง
และหวดนึง่ขา้ว ลวดลายบนหนา้กากผตีาโขนนัน้ขึน้อยูก่บั
จินตนาการของผูว้าด มกีารพฒันาใหท้นัสมยัและมคีวาม
เป็นสากลตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ภูนาคำารีสอร์ท จึงจัด 
กิจกรรมเชี่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ผลิตหน้ากากผีตาโขน 
กับนกัทอ่งเทีย่วเพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดส้มัผสัประสบการณ์
การวาดหน้ากากผีตาโขนจากศิลปินโดยตรง

The Phi Ta Khon festival is the way to 
worship the spirits of ancestor. The local people 
will wear the unique masks, found specifically in 
Dansai district on the festival date.

Phi Ta Khon mask is made from coconut 
leaf and a bamboo container used for steaming 
sticky rice. The painting on the mask depends on 
the painter. Phunacome Resort, concerned with 
preserving this local wisdom amidst the changing 
climate, created this activity to connect the mask 
producer and the tourists, so they can learn the 
experience of making this colorful mask. 

กิจกรรมทำ�หน้�ก�กผีต�โขน
Phi Ta Khon Mask Making
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Phunacome Resort

ITINERARY

#1



37

From a high hill to a green resort—the case study of eco-tourism

จากเนินภูสู่รีสอร์ทสีเขียว—กรณีศึกษาของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวของเครือข่ายฮักด่านซ้าย
(ภูนาคำาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง + รร.นาหว้าน้อย + 
แหล่งขายผีตาโขน)

โปรแกรมการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ภูนาคำารีสอร์ท >> รับประทานอาหารเช้า >> 
ทำาตน้ผึง้ >> นมสัการพระธาตศุรีสองรัก >> รับประทาน
อาหารกลางวนั >> ชมวดัเนรมติวปิสัสนา >> ชมพพิธิภัณฑ์ 
ผตีาโขน >> เรยีนทำาหนา้กากผตีาโขน >> ภนูาคำารสีอรท์
วนัที ่2: ภูนาคำารีสอรท์ >> รบัประทานอาหารเช้า >> กิจกรรม
ในโรงแรม >> ไปดพูดันำา้โบราณ หนึง่ในภมิูปญัญาทอ้งถิน่ 
>> เรียนรู้วิธีการทำาอาหารพื้นบ้านหรือขนมพื้นบ้าน >>  
รับประทานสม้ตำานำา้ผกัสะทอน เอกลกัษณเ์มอืงดา่นซา้ย 
>> รับประทานอาหารกลางวัน >> นั่งรถสามล้อเครื่อง 
ชมเมอืงดา่นซ้าย >> เดินทางสูโ่รงเรยีนนาหวา้นอ้ย/ภนูาคำา 
รีสอร์ท

คำานวณค่าใช้จ่าย:
• ค่ากิจกรรมทำาต้นผึ้ง 1,500 บาท
• ค่าเรียนรู้การเพาะปลูกข้าว 900 บาท
• ค่าเรียนรู้วิธีการทำาอาหารพื้นบ้านหรือขนมพื้นบ้าน 
 (2 อย่าง) 1,500 บาท 
• ค่าทำานำ้ายาชีวภาพ 900 บาท
• ค่าเรียนทำาหน้ากากผีตาโขน 1,500 บาท 
 (2 ชิ้น ถ้ามากกว่า 2 ชิ้น คิดชิ้นละ 300 บาท)
• ค่าที่พัก เริ่มต้นที่ 4,200 บาท
• ค่าสินค้าท้องถิ่น เริ่มต้นที่ 100 บาท

TRAVELING IN HUG DANSAI NETWORK 

Itinerary:

1st Day: Phunacome Resort >> Breakfast >> Ton 
Poueng making >> Visit Sri Song Rak Pagoda >> 
Lunch >> Visit Neramit Vipatsana Temple >> Visit 
Phi Ta Khon Museum >> Phi Ta Khon making >> 
Phunacome Resort
2nd Day: Phunacome Resort >> Breakfast >> School 
activity >> Visit the water wheel (local wisdom) >> 
Local Food Cooking Class >> Taste papaya salad 
with Nam Pak Satorn >> Lunch >> Travel around 
the area by buggy >> Visit Nawah Noi school/
Phunacome Resort

Expense:

• Ton Poueng making 1,500 THB
• Rice Cultivation 900 THB
• Local Food Cooking Class (2 Menus) 1,500 THB
• Organic bomb  making 900 THB
• Phi Ta Khon mask making (2 pieces) 1,500 THB 
 (additional pieces cost 300 THB each)
• Accommodation start from 4,200 THB
• Local product start from 100 THB

เที่ยวฮักด่�นซ้�ย
Hug Dansai Travel
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Phunacome Resort

THE

COMMUNITY

#1

ประวตัคิวามเป็นมา: ทีม่าของความรว่มมอืระหวา่งโรงเรยีน
กบัโรงแรมเปน็แมข่่ายให้ผู้คนภายนอกได้รูจั้กและเป็นพีเ่ลีย้ง 
ให้แก่โรงเรียน

ลักษณะกิจกรรม: ที่พัก งานฝีมือ

ข้อมูลพื้นฐาน:
• จำานวนนักเรียน 40 คน
• จำานวนที่พักที่รองรับได้ 80 คน

History: The co-operation between hotel and school 
is in the form of the coach and student. Hotel will 
promote the school to the people outside the area.

Activity: Accommodation Handcraft

Basic Information:

• Number of students 40 students
• Accommodation capacity 80 people

โรงเรียนน�หว้�น้อย 
โรงเรียนรีสอร์ท
Nawah Noi 

School Resort 
School

การเดินทางจากภูนาคำา
How to get there from Phunacome resort
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“ไดใ้หค้วามรูแ้กเ่ดก็รุน่ใหม่
ได้มากกว่าในตำาราและ
สามารถนำาไปใช้ได้ใน
ชีวิตจริง”
นายนิคม แก้วเขียว  
ผู้อำานวยการโรงเรียนนาหว้าน้อย

"Learning from real life 
is better than studying 
only from books. 
Students will know 
how to use the 
knowledge in their 
life."
Mr.Nikom Kaew-Keaw
Director of Na Wa Noi School
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การท่องเที่ยวบ้านนาหว้าน้อย

โปรแกรมกิจกรรม:
โรงเรยีนนาหวา้นอ้ย >> รบัประทานอาหารเชา้ >> เดนิทาง 
ไปภลูมโล >> ชมทุง่ซากรุะเมอืงไทย (ดอกพญาเสอืโครง่) 
>> รบัประทานอาหารกลางวนั >> กจิกรรมนกัเรยีน >> 
เข้าพักที่โรงเรียนนาหว้าน้อย

ระยะเวลาการเดินทาง: ไป-กลับ 1 วัน

คำานวณค่าใช้จ่าย (ที่แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้
ไปสู่ชุมชน):
• ค่าที่พัก 1,000 ต่อคน (พร้อมอาหารเช้า)
• ค่าบริการรถยนต์นำาเที่ยว 
 1-7 คน ราคา 1,500 บาท
 8-10 คน ราคา 2,000 บาท
• ค่าสินค้าท้องถิ่น เริ่มต้นที่ 100 บาท

NAWAH NOI TRAVEL PLAN 
(after or before go to Phunacome resort)

Itinerary:

Nawah Nai School >> Breakfast >> Visit Phu Lom 
Loh >> Take photo with Cherry Blossom tree >> 
Lunch >> Student activity >> Stay overnight at 
Nawah Noi School

Expense (the community profit):

• Accommodation fee per person with breakfast 
 1,000 THB
• Vehicle fee
 For 1-7 people 1,500 THB
 For 8-10 people 2,000 THB
• Local products start from 100 THB

ITINERARY

#2

น�หว้�น้อย
Nawah Noi
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ด้วยการบริหารจัดการของภูนาคำารีสอร์ท  
ให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  
การออกแบบสิง่กอ่สรา้งเปน็ไปในลกัษณะใชป้ระโยชนจ์าก
ธรรมชาตทิัง้แสงและการระบายความรอ้นสง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ย
ดา้นพลงังานลดลง และผู้เข้าพักได้ใกลชิ้ดธรรมชาต ิทำาให้
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มท่ีต้องการพักผ่อนท่ามกลาง
ธรรมชาติเกิดความประทับใจ

วตัถดิุบทีน่ำามาใชท้ีร่สีอรท์เนน้วตัถดุบิในทอ้งถิน่ 
ซึง่ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยดา้นการขนสง่ ลดตน้ทนุดา้นการสำารอง 
อาหารเพื่อต้อนรับผู้เข้าพัก และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
อกีท้ังยังสามารถลดปญัหาขยะและมลพษิทางอากาศโดย
เฉพาะกา๊ซเรอืนกระจกอนัมผีลมาจากการทอ่งเทีย่วไดอ้กีดว้ย

สำาหรบัการเชือ่มตอ่กบัชมุชนนัน้ ภนูาคำารสีอรท์ 
คำานึงถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเน้นจัด
กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรม ประเพณ ีและวถิชีีวิตของ
ชุมชน จากนัน้มอบหมายใหพ้นกังานซึง่เปน็คนในทอ้งถิน่ 
หรือชาวบ้านในชุมชนเป็นวิทยากรและดำาเนินกิจกรรม
เอง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายของรีสอร์ทเกี่ยวกับการสร้าง
กจิกรรมเพือ่ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้พกัและยงัสรา้งรายได ้
ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ชาวบ้านสามารถสร้างกิจกรรม
ต่างๆ ได้เอง และสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ 
หลากหลายกลุม่โดยไมต่อ้งรอนกัทอ่งเทีย่วจากภนูาคำารสีอรท์  
เพียงแห่งเดียว

Phunacome focuses on environmental 
conservation. The resort building is designed to use 
natural light while releasing heat. Not only does 
the building minimize power consumption, but 
the guests stay in impressive natural surroundings.

The resort uses local resources which 
reduces transportation fees, keeping money in the 
local community. This also reduces garbage and air 
pollution from the tourist activities.

For the community,  Phunacome  
strengthens and supports social activities related 
to cultural traditions, festivals and the local way 
of life. The staff who are local people will be the 
leaders of each activity. This reduces cost for the 
resort by avoiding tourist campaigns that need to 
vary from time to time. This system allows the 
local people to create their own activities without 
waiting for the guests from the resort.

ถอดบทเรียน
ก�รเชื่อมต่อกับธรรมช�ติและชุมชน

เพื่อก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน
Lesson Learn

Harmony with nature and community  
is key for sustainable tourism
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สร้างบุคลากร

การดำาเนนิธรุกจิของภนูาคำารสีอรท์ เนน้การรกัษา 
และพฒันาบคุลากรรวมถึงการสร้างภาวะผู้นำาด้วยสำาหรบั
การรักษาบุคลากรนั้น เจ้าของกิจการ ภูนาคำารีสอร์ท  
เน้นการบริหารงานแบบพี่น้อง พนักงานจึงรู้สึกผูกพันกับ
เจ้าของธุรกิจเหมือนครอบครวั รว่มมอืทำางานโดยคำานงึถงึ
ความก้าวหน้าขององค์กรมากกว่าค่าตอบแทน 

สว่นการพฒันาบคุลากรน้ัน ภนูาคำารสีอรท์ ไดจั้ด 
การอบรมท้ังภายในและภายนอกองคก์ร การอบรมภายใน
องค์กร เจ้าของธุรกิจจะให้พนักงานจัดอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองให้เพื่อนร่วมงานฟัง  
(In House Training) ดงันัน้พนกังานแตล่ะคนจงึสามารถ
ทำางานได้หลายหน้าท่ี ไม่ว่าจะเป็นต้อนรับผู้เข้าพัก  
ทำาอาหาร ปลูกผัก หรือแม้แต่ซ่อมบำารุงอาคารสถานท่ี
และอปุกรณต์า่งๆ ของรสีอรท์ได ้ซึง่สามารถลดคา่ใชจ้า่ย 
การจ้างพนักงานประจำาบางตำาแหน่งได้ นอกจากนี้ยังส่ง 
บุคลากรไปอบรมภายนอกองค์กรเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
การทำางานตามหน้าที่รับผิดชอบหลักอีกด้วย

PEOPLE CREATION 

The business objectives of the resort want 
to work with the current staff as long as possible 
and to develop their leadership skill. The first 
objective is achieved from the family managing  
style of the resort. The staff’s feeling for the resort 
as it is their own home and the owner is a family 
member, so they will think about overall achieve-
ment more than salary.

For the human development, the resort 
provides both in-house and outside training for the 
staff. In-house training is held frequently to share the 
knowledge in each position to every staff member, 
so all staff can shift their duties if needed. Every 
member of staff can be a receptionist, gardener or 
even a maintenance person. This way the resort 
can reduce salary expenses. Moreover, the resort 
also supports the staff with outside training for 
development of their main responsibilities.

CAPACITY

BUILDING
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การสร้างภาวะผู้นำานั้นเริ่มจากเจ้าของธุรกิจ 
เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น 
เกีย่วกบั การดำาเนนิงานหรอืการเสนอกจิกรรมตอ่เจา้ของ
ธุรกิจได้โดยตรง และนำาความคิดเห็นเหล่านั้นมาพัฒนา 
การดำาเนนิงานของรสีอรท์ซึง่การดำาเนนิการเหลา่น้ีชว่ยให้
บคุลากรรว่มมอืกันขบัเคลือ่นงาน ไม่คิดเพียงวา่ ความอยูร่อด 
ของธรุกิจเปน็ความรบัผดิชอบของเจา้ของธรุกจิเพยีงผูเ้ดยีว

นอกจากนี้ ภูนาคำารีสอร์ท ยังเน้นการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้กับอำาเภอด่านซ้ายโดยการ
จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยและโครงการจิตอาสาเด็ก

The improvement of leadership skills 
starts with the way the owner treats her staff. 
Neeracha listens to her staff about their ideas, 
work process, resort activity or events. She uses 
their ideas to develop the resort and this progress 
is an achievement shared by the staff.

Moreover, Phunacome resort helps in 
the tourism development process to the people in 
Dansai district by providing young guide training 
courses and young volunteer projects.
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ทรพัยากรธรรมชาต ิประเพณ ีวฒันธรรมของ
ชุมชนล้วนเป็นวัตถุดิบด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์  
อนักอ่ใหเ้กดิธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการทอ่งเท่ียวขึน้มากมาย 
อย่างไรกต็าม การประกอบธรุกิจโดยหวงัแตผ่ลประโยชน์
จากชุมชนและธรรมชาติเพียงฝ่ายเดียวโดยปราศจาก          
การดูแลรกัษาก็จะสง่ผลใหว้ตัถดุบิดา้นการทอ่งเทีย่วเหลา่น้ัน 
เกิดความเสื่อมโทรม ชุมชนในพื้นที่นับเป็นกลไกที่สำาคัญ
สำาหรับการดูแลทรพัยากรธรรมชาต ิประเพณ ีวฒันธรรม
เพื่อการท่องเที่ยวเหล่านั้น

หากสถานประกอบการสามารถตอบแทน 
ผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนควบคู่ไปกับการบริหารธุรกิจให้
เติบโตโดยไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่ง 
ที่สามารถพัฒนาธุรกิจนั้นให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้

Nature, local traditions and festivals are 
important resources for the tourist industry in 
each area. However increased tourism, without 
concern for the environment or the use of resources 
will destroy the future of the industry. The local 
community plays an important part in resource 
conservation for sustainable tourism.

Sustainable tourism requires business 
strategies that create benefits, and profits, for the 
community without harming it, or misusing the 
natural resources.

บทส่งท้�ย
Epilogue
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Drawn by Pollavat Praphattong
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