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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
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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
8
6
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 spa to coffee—the case study of local linkages in tourism
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ก�รเชื่อมโยงกับชุมชน
Local Linkages
8

การเชื่อมโยงกับชุมชน (Local Linkages)
เป็นกลไกทีช่ ว่ ยทำาให้การท่องเทีย่ วส่งเสริมการพัฒนาและ
เกิดประโยชน์ตอ่ พืน้ ที่ เพราะช่วยให้รายได้จากการท่องเทีย่ ว
ส่งผลทวีคณ
ู ในลักษณะของเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ท้ อ งถิ่ น ตั ว อย่ า งเช่ น การทำ า งานร่ ว มกั บ ชุ ม ชนและ
สถานประกอบการขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) หรือ
อพท. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ดังจะเห็นได้
จากกรณีศึกษาชุมชนบ่อสวก
การเชือ่ มโยงระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
กับระบบเศรษฐกิจท้องถิน่ นีม้ สี ว่ นสำาคัญสำาหรับการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของสภาการ
ท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนโลก (Global Sustainable Tourism
Council) หรือ GSTC ทัง้ ระดับผูป้ ระกอบการโรงแรมและ
ผูป้ ระกอบธุรกิจนำาเทีย่ ว (Hotels and Tour Operators)
และระดับแหล่งท่องเที่ยว (Destinations) อาทิ ตัวชี้วัด
เรื่องการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม การจ้าง
แรงงานในท้องถิน่ สำาหรับผูป้ ระกอบการ การมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
และการกระจายผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
ให้ ม ากที่ สุ ด พร้ อ มลดผลเสี ย ให้ เ กิ ด น้ อ ยที่ สุ ด สำ า หรั บ
แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

Local linkages are the mechanisms to
ensure that tourism development will benefit local
communities. Revenue from tourism that stays
in the local economy has multiple strong effects.
DASTA has been working with local communities
to strengthen such linkages as can be seen in the
case of Bo Suak, in this book.
Linkages between the tourism industry
and the local economy play a key role in the
development of sustainable tourism. The Global
Sustainable Tourism Council (GSTC) prescribes
a number of indicators both in the criteria for
hotels and tour operators and the criteria for
destinations related to local linkages. Examples are
taken from indicators in the use of local resources,
local employment, public participation in strategic
planning, maximizing the economic benefits to
the local community and minimizing any negative
impacts to the host and environment.

Risasinee Spa and Resort
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บริษัท ริสาสินีกรุ๊ป จำ�กัด
ปีที่ก่อตั้ง: 2552
ประเภทธุรกิจ: สปาและนวดเพื่อสุขภาพ ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม บริการขนส่ง นำ�เที่ยวและจอง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของฝากและของที่ระลึก
ที่ตั้ง: 215 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
พนักงานประจำ�: 15 คน
พื้นที่ ใช้สอย: 3,000 ตารางเมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
www.facebook.com/risasineespaandresort
โทรศัพท์: 0 5471 1882 / 08 6440 0293
อีเมล: nansparesort@hotmail.com

RISASINEE GROUP CO., LTD.
Established: 2009
Products & Services: Spa and Thai massage,
accommodations, food and drink, transportation,
cultural tours, souvenirs
Address: 215 Maha Yot Rd., Naiwaing,
Muang Nan, Nan, 55000
Employees: 15 persons
Area: 3,000 sq.m.
More information:
www.facebook.com/risasineespaandresort
Tel: 0 5471 1882 / 08 6440 0293
E-mail : nansparesort@hotmail.com
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ริสาสินีก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยคุณ
สัจจพงษ์ (เล็ก) นักออกแบบภายในที่สำ�เร็จการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ดว้ ย คุณเล็กเป็นเขยเมืองน่านแต่งงาน
กับคุณพนิดา เอกนันท์ (นาย) ซึง่ ทีบ่ า้ นมีกจิ การรับเหมา
ก่อสร้างในจังหวัดน่าน โดยอาคารหลักของริสาสินีนี้เป็น
บ้านเก่าของครอบครัวเอกนันท์
“ริสาสิน”ี ชือ่ นีค้ ณ
ุ จิระนันท์ พิตรปรีชา ลูกค้า
ประจำ�คนหนึง่ ได้ให้ความหมายว่า “หญิงสาวทีม่ ผี วิ พรรณ
สวยงามและดูมีอำ�นาจ” คุณสัจจพงษ์ จินดาพล เจ้าของ
ริสาสินีสปา แอนด์ รีสอร์ท เล่าว่า ชื่อนี้มีที่มาจากการ
ใช้ชื่อลูกสาวทั้งสองคน ได้แก่ “เมริสา” สาวสวยผู้มีผิว
งดงาม และ “สินีนาถ” ผู้หญิงที่มีอำ�นาจ จนได้ชื่อที่เป็น
เอกลักษณ์ไม่ซํ้าใคร

The name, “Risasinee”, came from the
first names of their two daughters: “Merisa”,
a fair maiden with beautiful skin, and “Sineenart”,
a powerful lady. Ms. Chiranan Pitpreecha, a SEA
Write Award winner and a regular client, found
its unique and a perfect fit for the business –
“a powerful maid who has a fair and beautiful skin”.
When the property was converted into
a spa, Nan started attracting travelers. However,
it was no transit city. Visitors had to drive a long
way back then to reach Nan. So, Mr. Sajjaphong
spotted a business opportunity; A premium spa to
relieve travelers of their fatigue.
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ริสาสินีก่อตั้งขึ้นในช่วงที่จังหวัดน่านเริ่มเป็น
ที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น เนื่องจากน่าน
เป็นเมืองปิดและเดินทางลำ�บาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง ครอบครัวจินดาพลเล็ง
เห็นโอกาสของการทำ�ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพซึ่งยังไม่มี
ณ ขณะนัน้ จึงนำ�บ้านเก่าของครอบครัวทีม่ อี ยู่ 2 หลังมา
ดัดแปลงและให้บริการสปาระดับพรีเมีย่ มแบบถูกกฎหมาย
การทำ�ธุรกิจสปาเพือ่ สุขภาพและการให้บริการ
ลูกค้าด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด ทำ�ให้คุณสัจจพงษ์และ
คุ ณ พนิ ด าทราบความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและ
ตัดสินใจเปิดให้บริการห้องพักเพิม่ ขึน้ โดยทำ�ทีพ่ กั ไม่เกิน
4 ห้อง เพือ่ ให้ไม่ขดั ต่อกฎหมาย (พระราชบัญญัตโิ รงแรม
พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงกำ�หนดประเภทและหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551) ดำ�เนินการใน
รูปแบบของสปาและรีสอร์ทขนาดเล็ก แต่มคี วามโดดเด่น
เรื่องมาตรฐานการให้บริการ
บริการนวดเพื่อสุขภาพเป็น บริการหลักของ
ริสาสินสี ปา แอนด์ รีสอร์ท มาตัง้ แต่กอ่ ตัง้ กิจการ ปัจจุบนั
ให้บริการนวดเฉพาะจุด นวดน้�ำ มัน และเสนอเป็นแพ็คเกจ
ต่างๆ ตัง้ แต่ 3-4.5 ชัว่ โมง ราคาตัง้ แต่ 2,000-3,800 บาท
สำ�หรับลูกค้าที่เข้าพักที่รีสอร์ทจะได้รับสิทธินวดฟรีคนละ
1 ชั่วโมงและส่วนลดในการใช้บริการนวด

The attentiveness of its owners won the
affection of their clients. This led them to the
next business when tourism in Nan exploded in
the following years. Four rooms were offered for
guests to stay in. The availability was limited due
to both physical and legal reasons (as per the Hotel Act, B.E. 2547 and the Ministerial Regulations
Prescribing Types and Criteria for Hotel Businesses,
B.E. 2551). The resort focused on quality services
to compensate for the limit in quantity.
The spa service has been the forte of
Risasinee since it opened. It offers a variety of
massage services from Thai to oil to pressure points.
A full package normally takes 3 to 4.5 hours and
costs between THB 2,000 to 3,800. Guests who
stay at the resort receive a complimentary 1-hour
massage, as well as other discounts.
Risasinee’s masseurs are very skilled. Many
gained experience working in Bangkok and other
big cities before moving back to Nan. Because they
are either originally from Nan or often get married
to a local, the masseurs have good knowledge of
the province and can give customers travel tips or
other useful information.
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พนักงานนวดหลายคนเคยมีประสบการณ์นวด
อยู่ที่กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด ต่อมาเมื่อกลับมาน่าน
หากไม่เปิดร้านของตัวเองก็จะรับจ้างทำ�งานในกิจการสปา
ซึง่ ปัจจุบนั แม้จะมีจ�ำ นวนมากขึน้ แต่กจิ การระดับพรีเมีย่ ม
ยังมีอยู่จำ�กัด ด้วยเหตุที่พนักงานนวดของริสาสินีทั้งหมด
เป็นคนน่านหรือเป็นสะใภ้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน จึงให้
บริการด้วยความเป็นกันเอง ในฐานะเจ้าบ้านและสามารถ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ดี
พนักงานทีท่ �ำ งานกับริสาสินสี ว่ นมากจะอยูท่ �ำ งาน
เป็นเวลานาน เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
ให้ค่าแรงที่เป็นธรรม และมีสวัสดิการที่ชัดเจน พนักงาน
จะมีวนั หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน และได้คา่ รอวันละ 150 บาท
พร้อมค่านวด 100 บาทต่อชัว่ โมง และประกันสังคม ทำ�ให้
แต่ละคนมีรายได้ประมาณเดือนละ 12,000-15,000 บาท
(ไม่รวมเงินพิเศษหรือทิปจากลูกค้า) นอกจากนี้เจ้าของ
ยังเอาใจใส่ดูแลพนักงานเหมือนครอบครัว พร้อมที่จะ
ช่วยเหลือหากพนักงานมีปัญหาด้านการเงิน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการสปาและทีพ่ กั ส่วนมาก
เป็นวัตถุดบิ ภายในท้องถิน่ เพือ่ ให้มกี ลิน่ อายของเมืองน่าน
เช่น การใช้ผา้ และเครือ่ งจักสานจากชุมชนสำ�หรับตกแต่ง
สถานที่ นอกจากนี้ทางริสาสินียังให้ความสำ�คัญกับการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการ
ใช้สารเคมีอนั ตรายทีอ่ าจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผูเ้ ข้าพัก
และพนักงานอีกด้วย

Risasinee has a good record of retaining its
employees. This is owed to the fair wages and humane
treatment that employees receive. All masseurs have
one day off a week and get a stand-by fee of THB
150 a day. On duty, they get THB 100 per hour. So,
each month they earn between THB 12,000-15,000,
not including tips. The company also ensures that
all employees are in the Social Welfare System. In
addition, they can seek help from the owners in
time of dire financial situations.
Risasinee uses products and consumables
from Nan to render it a strong sense of place.
Rooms are decorated with hand-made cloths and
local handicrafts. Natural products are carefully
selected for the spa. Environmentally friendly
alternatives are also preferred in order to reduce
the use of chemicals that can have adverse effects
om guests, employees and the environment.
The use of local products does not only
enhance the brand’s identity and value, but it also
cuts costs and improves efficiency. Risasinee is a small
enterprise and it might not be wise to pursue a
vertical integration strategy. By networking with
other businesses in its locality, it can focus on
what it does best.

From spa to coffee—the case study of local linkages in tourism
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การใช้สนิ ค้าและบริการในท้องถิน่
นอกจากจะส่งเสริม อัตลักษณ์และคุณค่าของ
ยีห่ อ้ หรือแบรนด์แล้ว ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
และช่วยลดรายจ่าย เนื่องจากเป็นกิจการ
ขนาดเล็ก การลงทุนเพือ่ ให้บริการเองทุกด้าน
อาจจะเป็นไปไม่ได้หรือไม่กท็ �ำ ได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร
ดังนั้นริสาสินีจึงอาศัยทุนที่มีอยู่ ในท้องถิ่น
มาเสริมการให้บริการ เช่น อาหารเช้าทีร่ วม
อยู่ในค่าที่พัก
ทุ ก เช้ า ผู้ เ ข้ า พั ก ที่ ริ ส าสิ นี จ ะได้
มีโอกาสเลือกชิมอาหารขึ้นชื่อจากร้านดัง
ในเมืองน่าน อาทิ ต้มเลือดหมูร้านเลิศรส
โจ๊กโบราณที่มีกลิ่นไหม้หอมเป็นเอกลักษณ์
พร้อมกับของหวานจากตลาด และผลไม้ตามฤดูกาล โดยไม่
ต้องไปต่อแถวเช่นเดียวกับคนท้องถิน่ และนักท่องเทีย่ วอืน่ ๆ
อย่างไรก็ดี การใช้ผลิตภัณฑ์จากชุมชนบางครัง้
ก็มขี อ้ จำ�กัด เช่น ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำ�อางทีท่ �ำ จากวัตถุดบิ
ภายในท้องถิน่ เช่น เกลือจากอำ�เภอบ่อเกลือ ส่วนกระบวนการ
ผลิตต้องอาศัยผู้ผลิตที่ ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการ

The case in point is the
breakfast service. While Risasinee as a
premium establishment cannot afford
to not serve guests breakfast, it would
make little business sense to invest in
a full-service kitchen for the number
of rooms it has.
In the morning, Risasinee
offers guests an authentic experience in
Nan, at their leisure. They can choose
from some of Nans’ favorite local dishes
without having to fight a crowd. The
choices include Thai Style clear soup
with jellied pork blood, original Chinese congee
cooked in a wood-fired oven, or noodles from
locally famous food stands. Food is served with
in-season fruits and sweets from local markets.
However, there will always be some limit
to the use of local products. For example, cosmetics
must be professionally produced, tested and
certified. Although rock salt from Bo Kluea is an
ingredient in several personal care products, they
are ultimately manufacturer by outside of Nan.
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ในส่วนของการเข้าร่วมการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
อย่างยัง่ ยืนนัน้ ริสาสินีได้เข้าร่วมโครงการทีเ่ กีย่ วข้องการ
พัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับ
อพท. อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงโครงการด้าน Low Carbon
Tourism และด้วยความรูท้ มี่ ากขึน้ จากการได้รบั การส่งเสริม
ให้ลงมือปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม ทำ�ให้วนั นี้ คุณสัจจพงษ์
เจ้าของริสาสีนี ขยับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากร
ให้ความรูร้ ว่ มกับ อพท. ในการส่งต่อความรูท้ มี่ สี เู่ ครือข่าย
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในจังหวัดน่านและพื้นที่อื่นๆ

Risasinee is actively involved in the promotion of sustainable tourism. It continuously
participates in many of DASTA’s projects, including
the Low Carbon Tourism program. With increasing
hands-on experiences, Mr. Sujjaphong, the owner
of Risasinee, is now a trainer. He is working with
DASTA in passing on his knowledge to sustainable
tourism networks in Nan Province and beyond.

From spa to coffee—the case study of local linkages in tourism
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TOURISM IN NAN
Area: 11,472 sq.km. (7.17 million Rai)
Location: 668 km. from Bangkok, bordered by Lao
PDR in the North and East, Uttaradit and Phrae
Provinces in the South and Phayao Procince in
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the West
Climate: Summer (Mar-May), Rainy (May-Oct),
Winter (Nov-Feb), average temp. 26°C, Highest temp.
40°C Lowest temp. 0°C, average rainfall 1,234 ml.

T HE
D ESTINATION

Main tourist attractions:
1. Wat Phumin
2. Wat Phra That Chae Haeng
3. Wat Phra That Kao Noi
4. Nan National Museum
5. Doi Samer Dao
6. Doi Phukha National Park

ท่องเที่ยวน่าน
พื้นที่: 11,472 ตร.กม. (7.17 ล้านไร่)
ทีต่ งั้ : ห่างจากกรุงเทพฯ 668 กม. ทิศเหนือและทิศตะวันออก
มีพรมแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้มพี รมแดนติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่
ทิศตะวันตกมีพรมแดนติดต่อกับจังหวัดพะเยา
ลักษณะภูมอิ ากาศ: ฤดูรอ้ น มี.ค.-พ.ค. ฤดูฝน พ.ค.-ต.ค.
ฤดูหนาว พ.ย.-ก.พ. (ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมกับการท่องเทีย่ ว)
อุณหภูมเิ ฉลีย่ 26 Cํ สูงสุด 40 Cํ ตํา่ สุด 0 Cํ ปริมาณนํา้ ฝน
เฉลี่ย 1,234.1 มิลลิเมตร
สถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญ:
1. วัดภูมินทร์
2. พระธาตุแช่แห้ง
3. วัดพระธาตุเขาน้อย
4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน (หอคำ�)
5. ดอยเสมอดาว
6. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
7. วัดหนองบัว
8. หอศิลป์ริมน่าน
9. บ่อเกลือโบราณ

7. Wat Nong Bua
8. Nan Riverside Art Gallery
9. Ancient Rock Salt Pits

Risasinee Spa and Resort
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“น่าน” เป็นเมืองโบราณ เดิมเรียก "นันทบุรี"
หรือ "นันทบุรีศรีนครน่าน" ต่อมาจึงเรียกสั้นๆ ตามชื่อ
ของแม่นํ้าน่าน ประวัติศาสตร์เมืองน่านเริ่มปรากฏขึ้น
ประมาณปี พ.ศ. 1825 ภายใต้การนำ�ของพญาภูคา
โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองย่าง (ปัจจุบันคือ
อำ�เภอท่าวังผา) ต่อมาพญาภูคาได้สร้างเมือง “วรนคร”
(ปัจจุบันคืออำ�เภอปัว) และสถาปนาให้ขุนฟองเป็นเจ้าผู้
ครองเมือง
ต่ อ มาเมื่ อ “วรนคร” ตกเป็ น เมื อ งขึ้ น ของ
กรุงสุโขทัย พญาการเมืองจึงได้อพยพผู้คนมาสร้างเมือง
ใหม่ที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าน่านและขนานนามเมืองนี้ว่า
“เวียงแช่แห้ง” หลังพญาการเมืองถึงแก่พริ าลัย พญาผากอง
บุตรจึงได้ยา้ ยมาสร้างเมืองใหม่อยูบ่ นฝัง่ ตะวันออกของแม่นาํ้
อันเป็นที่ตั้งปัจจุบันของเมืองน่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1911
ปัจจุบนั น่านมีประชากร 4.7 แสนคน นอกจาก
ชาวเมือง ไทลื้อ ไทพวน ไทเขิน และ ไทใหญ่แล้ว ยังมี
ประชากรชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง เช่น ม้ง เมี่ยน
ลัวะ ขมุ และมลาบลี ทำ�ให้จังหวัดน่านมีวัฒนธรรมที่
หลากหลาย โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ทงั้ ด้านภาษา อาหาร
การแต่งกาย ศิลปะ ดนตรี และการละเล่น

Nan is an ancient city. Previously called
“Nantaburi” or “Nantaburi-srinakornnan”, the name
was shortened to Nan following the name of the
river. Written records of Nan appeared in B.E. 1825
when its capital was at Muang Yang (present day
Thawang Pha District) under the leadership of
Phraya Phuka. Phraya Phuka built “Woranakorn”
(present day Pua District) for his son, Khun Fong.
When Woranakorn was taken by the
ancient Sukhothai Kingdom, Phraya Karnmuang,
a descendent of Phraya Phuka, fled to the west
bank of Nan River. A new capital was called
“Wiang Chae Haeng”. In B.E. 1911, his son, Phraya
Phakong, moved the city to the east bank where
the city of Nan is located today.
Nan Province has a population of 470,000.
The majority is Thai but there are several ethnic
groups and minorities such as Tailue, Taiphun,
Taikern, Tai Yai, Hmong, Mian, Lue, Kamu and
Malabri. The cultural diversity in Nan is reflected
in language, food, clothes, the arts, music and
local games.

From spa to coffee—the case study of local linkages in tourism
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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 การฝก
อบรม สุขภาพ และสุขอนามัยด้วย
B2: คนในพื้น ที่ ได้รับสิทธิในการจ้างงานอย่าง
เท่าเทียม ซึ่งรวมถึงมีโอกาสรับตำาแหน่งของฝ่ายบริหารด้วย
และพนักงานทุกคนต้องได้รับสิทธิเข้ารับการฝกอบรมและ
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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#ทีมริสาสินี
#Team Risasinee
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Risasinee Spa and Resort
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“ที่นี่ดูแลเราเหมือนเป็นคน
ในครอบครัว ถ้าพนักงาน
มีเรือ่ งเดือดเนือ้ ร้อนใจอะไร
ก็บอกกับพี่เล็กได้ แม้ไม่ใช่
เรื่องงาน ถ้าช่วยได้ พี่เล็ก
ก็จะช่วย”

“We are like a family.
If we run into a problem,
Mr.Lek always helps
us out, even when it
isn’t work-related.”
Ms. Pakamas “Nui” Nimpaiboon
A receptionist (Work exp. 4 years)

คุณผกามาศ นิ่มไพบูลย์ (นุ้ย)
พนักงานต้อนรับ (อายุงาน 4 ปี)

“ถึงจะได้เงินไม่มาก
เหมือนอยู่กรุงเทพฯ
แต่ได้กลับมาทำ�งานที่บ้าน
พี่สบายใจ ไม่มีภาระ
ค่าเช่าบ้าน ไม่ต้องเสีย
ค่าเดินทาง มีความสุขดี”
คุณฐาปนี สวัสดล (โชค)
พนักงานนวด (อายุงาน 8 ปี)

“Although the income
was less than in
Bangkok, there are
fewer expenses here
back at home. I don’t
need to pay the rent
nor transport. I am
happy here.”
Ms. Thapanee “Chok” Sawasdon
A masseur (Work exp. 8 years)

“จากที่เคยทำ�งาน
ที่ร้านกาแฟที่เชียงใหม่
การได้มีโอกาสทำ�งานกับ
Coffee De Hmong
ทำ�ให้มีความภูมิใจในฐานะ
ที่เป็นม้ง”
คุณแก้วตา ทรงสุขใจ (แก้ว)
พนักงาน Coffee De Hmong (อายุงาน 6 เดือน)

From spa to coffee—the case study of local linkages in tourism

“I was a barista in
Chiang Mai before
joining Coffee De
Hmong. Working here
makes me proud to be
Hmong!”
Ms. Keawta “Keaw” Thongsukjai
Barista Coffee De Hmong (Work exp. 6 months)
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“เราต้องมองภาพใหญ่ เราจะไปมองแต่ธุรกิจ
ของเราเองไม่ได้ เราต้องมองการต่อยอดของ
ช่องทางการตลาดให้มันเติบโตในภาพรวม
อย่างนักท่องเทีย่ วมาพักทีเ่ รา เราไม่ได้อยากให้เขา
อยู่กับเราคนเดียว 3-4 คืน เราถึงได้นำ�เสนอว่า
ชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดน่านมันมีอะไรดีๆ
อีกมากมายที่เขาสามารถไปเที่ยวไปพักได้
ตรงนี้เป็นเรื่องของการสื่อสาร และแนะนำ�
แบบบอกต่อ เพือ่ ให้วงนักท่องเทีย่ วขยายใหญ่ขนึ้ ”

คุณพนิดา เอกนันท์ (ซ้าย)
และ คุณสัจจพงษ์ จินดาพล (ขวา)
เจ้าของกิจการ ริสาสินีสปา แอนด์ รีสอร์ท
Ms.Panida Eakkanun (Left) and
Mr.Sajjaphong Jindapon (right),
owners of Risasinee Spa and Resort

“We have to look at the bigger picture.
We are not only caring for our own
businesses. We have worked on expanding
the overall market to get more travelers
to stay longer in Nan. They don’t have
to stay at Risasinee all the time.
Instead we suggest they are better off
exploring and getting experiences with
communities. There are a lot of things
to see and a lot of places to stay in Nan.
Communication is very important
to get that word of mouth to enlarge
the circle of tourism.”

From spa to coffee—the case study of local linkages in tourism
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โจทย์ธุรกิจ
ความท้าทายของการท่องเที่ยวน่าน
Business Question
Challenges of Nan Tourism
คนเที่ยวนาน 2558

Visitors to Nan in 2015

= 1 แสนคน

= 100,000 visitors

ขอมูล: สำนักงานสถิติแหงชาติ

Source: National Statistical Office
of Thailand

ริสาสินสี ปา แอนด์ รีสอร์ท
เป็นธุรกิจที่เติบโตคู่กับการพัฒนา
การท่องเทีย่ วของจังหวัดน่านซึง่ เริม่
เป็นที่นิยมหลังจากโครงการ “น่าน
นิรนั ดร์ 100 ภาพฝันบันทึกแผ่นดิน”
ที่กลุ่ม “สห+ภาพ” ซึ่งนำ�โดยคุณ
จิระนันท์ พิตรปรีชา หรือ “สหาย
ใบไม้” ทีเ่ คยหนีเข้าป่าในสมัยทีน่ า่ น
ยังเป็นพืน้ ทีส่ ชี มพู โครงการนีจ้ ดั ขึน้
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วน่ า น
ในปี พ.ศ. 2552 ผลผลิตหนึ่งของ
งานครั้งนั้น คือ เพลง “น่านนะสิ”
ของคุณศุ บุญเลี้ยง
หลังจากการเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดในช่วงหลังปี พ.ศ. 2552
ทีจ่ �ำ นวนนักท่องเทีย่ วของจังหวัดน่าน
เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ปี ล ะ ร้ อ ยละ 34
ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ทำ�ให้
มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกื อ บ 5 แสนคน
แต่ ก ารท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด น่ า น
ยังมีลักษณะของฤดูกาลที่มีความ
คึกคักในช่วง 4 เดือนของฤดูหนาว
และเงียบเหงาในช่วง 8 เดือนทีเ่ หลือ

Risasinee Spa and
Resort has grown with tourism
development in Nan. The province and its beauty gained a
national recognition after the
project “Eternal Nan: Hundred
Dream Photos”. The event was
organized in 2009 by a group
of artists, “Saha-Phab”, led by
Ms. Chiranan Pitpreecha who
once fled to the forest in
Nan when she was with the
Communist Party of Thailand
(CPT). The folk song “Nan Na
Si” by Su Boonlieng was a legacy
of this project.
Between 2009 and 2013,
the number of visitors increased
34% per year to pass the 500,000
milestone. However, Nan tourism
exhibited a strong season cycle
peaking during the four months
in the winter. The other eight
months saw a significant drop
in tourist activities.
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เมื่อการเติบโตของการท่องเที่ยวชะลอตัวลง
ความท้าทายในปัจจุบันของการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
คือ การสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบั นักท่องเทีย่ ว นอกเหนือ
ไปจากเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
ทีเ่ น้นการเทีย่ วชมศิลปะในศาสนสถาน และการท่องเทีย่ ว
ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติ
แห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 อัตราการเติบโตของ
จำ�นวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเหลืออยู่เพียงร้อยละ
9 ต่อปี นอกจากนี้น่านยังต้องกู้ภาพลักษณ์ที่เสียหาย
จากสถานการณ์เลวร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559
ไม่วา่ จะเป็นไฟป่า หมอกควัน การสูญเสียป่า สารพิษปนเปือ้ น
หรือแม้แต่นํ้าท่วม
ดังนัน้ ธุรกิจและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจึงมีภารกิจ
ในการช่วยกันกระตุน้ ให้ภาพลักษณ์และการท่องเทีย่ วของ
จังหวัดน่านฟืน้ กลับมาขยายตัวอย่างยัง่ ยืน ไม่เช่นนัน้ หลายคน
อาจจะลืมไปว่าจังหวัดน่านก็ยังมีสัดส่วนป่าไม้ต่อพื้นที่สูง
เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศและยังเป็นต้นนํา้ น่านทีผ่ ลิตนํา้
ให้กบั ลุม่ นาํ้ เจ้าพระยาถึงร้อยละ 40 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
สามารถมีสว่ นช่วยกระตุน้ เตือนให้ผคู้ นตระหนักถึงคุณค่า
ที่น่านได้อนุรักษ์รักษาไว้ให้กับประเทศไทย
นอกจากความท้าทายในภาพรวมของจังหวัดน่าน
ที่การขยายตัวของจำ�นวนนักท่องเที่ยวชะลอตัวและการ
แข่งขันของสถานประกอบการทีพ่ กั ขนาดเล็กทัง้ เกสต์เฮาส์
และโฮสเทลราคาถูกรวมถึงบูตกิ โฮเต็ลราคาหลักพันทีเ่ กิดขึน้
เป็นจำ�นวนมากในช่วงยุคทองของการเที่ยวน่าน ริสาสินี
ยังมีเงือ่ นไขทางกายภาพทีเ่ ป็นข้อจำ�กัดของการขยายธุรกิจ
แบบเดิมซึ่งจำ�เป็นต้องอาศัยการลงทุนซื้อหรือเช่าที่ดิน
เพิ่มเติม

After a period of rapid growth, tourism in
Nan now faces a challenge in being able to offer
new experiences to travelers. It seems like traditional
temple tours and visits to the national parks have
reached their limit. The growth rate after 2014
languished at around 9% a year. Nan also needs
a turnaround from one of its worst years; 2016.
Scandals about hazardous haze from forest fires,
deforestation, agricultural chemical contamination,
and flooding in the city have, collectively, dealt a
blow to its reputation as a green destination.
It is imperative for businesses and agencies
to pull together in a concerted effort to rebuild
the image of Nan. People might forget that Nan is
still one of the provinces with the highest forest
coverage and the Nan River contributes 40% of
the water to the Chao Phraya Basin. The tourism
industry can help repair the damage and remind
people of the values and assets Nan has preserved
throughout these years.
Against the backdrop of this slow-down,
Risasinee might have to compete with new guesthouses, budget hostels, and boutique hotels that
have sprung up during the tourism boom in Nan.
To expand its traditional businesses, it would have
to acquire more land – a risky investment in the
face of fierce competition.

From spa to coffee—the case study of local linkages in tourism
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ชุมชน คือ คำ�ตอบ
Local linkages are the answer
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ชุมชน คือ คำ�ตอบ ที่คุณสัจจพงษ์ได้จากการ
ทำ�หน้าทีร่ องประธานชมรมผูป้ ระกอบการ ทีพ่ กั จังหวัดน่าน
ในฐานะเป็นกรรมการและเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานด้าน
การท่องเทีย่ วต่างๆ ทัง้ สำ�นักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองเก่าน่าน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.6) สำ�นักงานแพร่
ของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.แพร่ ดูแลพืน้ ที่
แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์) และสำ�นักงานการท่องเทีย่ วและ
กีฬาจังหวัดน่าน (กทจ.น่าน) การเป็นสมาชิกคณะขับเคลือ่ น
อพท.6 ทำ�ให้คุณสัจจพงษ์เห็นโอกาสของการท่องเที่ยว
ชุมชน (CBT) โดยเฉพาะที่บ่อสวกซึ่งเคยเป็นแหล่งผลิต
เครื่องปั้นดินเผาในสมัยโบราณและปัจจุบัน มีผ้าทอมือ
เป็นสินค้าท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ
จุดเปลี่ยนของการดำ�เนินธุรกิจเกิดขึ้นจากการ
เดิน ทางไปทำ�กิจกรรมร่วมปลูกป่าที่หมู่บ้านมณีพฤกษ์
ในอำ�เภอทุง่ ช้าง จนคุน้ เคยกับคุณวิชยั กำ�เนิดมงคล (กล้วย)
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำ�บลงอบ แกนนำ�เกษตรกร
และผู้ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟเป็น พืชเศรษฐกิจ
เพือ่ รักษาป่า และคุณสันติ หาญสงคราม (ตัม้ ) เจ้าของร้าน
กิงกากาแฟสด และได้ทราบถึงต้นทุนความเป็นกาแฟพิเศษ
(Specialty Coffee) ของทีน่ ที่ มี่ คี วามโดดเด่นด้านสายพันธุ์
ทั้งยังมีความเป็นมาและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติที่หลากหลายและน่าสนใจ จนนำ�ไปสู่
การก่อตัง้ กาแฟ เดอ ม้ง (Coffee De Hmong) ในทีส่ ดุ
บริษัท ริสาสินกี รุป๊ จำ�กัด ได้รบั การจดทะเบียน
ในปี พ.ศ. 2559 เพือ่ เป็นศูนย์สนิ ค้าเพือ่ สุขภาพและสินค้า
วิถีชุมชน โดยมี ริสาสินีสปา แอนด์ รีสอร์ท เป็นหนึ่ง
ในธุรกิจของบริษั ท และมีเป้าหมายของส่วนแบ่งรายได้
ในอนาคตจากการนวดเพือ่ สุขภาพและการให้บริการทีพ่ กั
ร้อยละ 50 กาแฟ เดอ ม้ง ร้อยละ 25 และธุรกิจของฝาก
ของที่ระลึก และการนำ�เที่ยวร้อยละ 25

Local linkages are the answer to the
challenges facing Risasinee. As a vice chair of Nan
Accommodation Club (NAC), Mr.Sujjaphong has
been working closely with tourism authorities such
as the Office of Designated Area 6 Nan Old City
(DASTA 6), the Phrae Office of the Tourism Authority
of Thailand (TAT), and the Tourism and Sports of Nan.
While in the multi-stakeholder board of DASTA
6, he became convinced about the opportunity
of CBT. Bo Suak, for example, was noted for its
pottery heritage and hand-woven clothes.
A breakthrough came when he visited
Hmong villages at Ban Manee Pruek, Thung Chang
District during a deforestation activity. He became
acquainted with Mr. Wichai “Kluay” Kamnerdmongkol, a deputy mayor of Ngob Sub-district
Municipality and a passionate coffee farmer. With
the assistance of Mr. Santi “Tum” Hansongkram
from Ging-ga Coffee Shop, he learned about
specialty coffee grown in Manee Pruek and saw
the potential for a new venture. This partnership
laid down the foundation of Coffee De Hmong.
Risasinee Group Co., Ltd. was registered
in 2016. It aims to become the center of healthcare
products and local goods. Revenue from Risasinee
Spa and Resort is expected to be around 50% of
the future income of the group. Coffee De Hmong
will contribute another 25% and the remaining
25% is expected to be generated by the sales of
local products and tour packages.
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THE
COM M UNI TY
#1
มณีพฤกษ์
Manee Pruek
Manee Pruek is a group of villages in
Ngob Sub-district, Thung Chang District. It is
located 116 km from the city center. A drive from
the city of Nan takes about 2.5 hours. The current
population is about 2,000, most of whom are Hmong
from China. The majority of the households make
their living from farming.
The name “Manee Pruek” was a new name
given after the War on Communism. The villages
had previously gone by the name “Chong Pai” and

“มณีพฤกษ์” เป็นชือ่ กลุม่ หมูบ่ า้ นตัง้ อยูท่ ตี่ �ำ บลงอบ
อำ�เภอทุง่ ช้าง ห่างจากตัวเมืองน่าน 116 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน
ทางประมาณ 2 ชัว่ โมงครึง่ ประชากรประมาณ 2,000 คน
ส่วนใหญ่เป็นชาวม้งทีบ่ รรพบุรษุ อพยพมาจากประเทศจีน
ปัจจุบันครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของหมู่ บ้ า นมณี พ ฤกษ์
เดิ ม ชื่ อ ว่ า “ฉงไผ่ ” เป็ น ชื่ อ ภาษาม้ ง และอยู่ ภ ายใต้
การปกครองสมัยพรรคคอมมิวนิสต์ ในสมรภูมิผาแดง
สหายท่านหนึ่งที่เคยอยู่ที่นี่ คือ คุณจาตุรนต์ ฉายแสง

were under the control of the CPT in the Battle
of Pha Daeng. One of the former members of
CPT who was once stationed here is Mr.Chaturon
Chaisang, a former Deputy Prime Minister.

From spa to coffee—the case study of local linkages in tourism
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จนกระทั่งปี พ.ศ. 2525
จึงได้วางอาวุธและมอบตัวกับทางการ
เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาชาติไทย
โดยมีผกู้ ารตำ�รวจ ชือ่ มณี ไม่ทราบ
นามสกุล และพลโทอนันต์ บำ�รุงพฤกษ์
เป็ น ผู้ เ ดิ น ทางมาดู แ ลขณะมอบตั ว
จัดสรรทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีท่ �ำ กิน ส่งเสริม
28
ให้ชาวบ้านเลีย้ งไก่และหมู ในปี พ.ศ.
2527 เมื่อได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นมาใหม่จึงนำ�ชื่อทั้งสองท่าน
มารวมกันเป็นชื่อ “มณีพฤกษ์”
แม้ว่าหมู่บ้านมณีพฤกษ์จะตั้งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่ ง ชาติ ด อยภู ค าและไม่ มี ก ารออกเอกสารสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น
แต่หน่วยงานภาครัฐก็ได้อะลุม้ อล่วยให้กบั หมูบ่ า้ นทีเ่ คยได้รบั
การจัดสรรที่ทำ�กินหลังจากที่ออกจาก “ป่า” ให้สามารถ
ทำ�การเกษตรได้ตามสมควร โดยมีพชื หลัก คือ ขิง และ
ผักกะหลํ่า
ความไม่มั่นคงของการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็น
ประเด็นเปราะบางของมณีพฤกษ์ทกี่ ระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงหลังทีก่ ระแสความกังวล
เกีย่ วกับประเด็นปัญหาการสูญเสียป่าไม้ในจังหวัดน่านได้
ทำ�ให้เกษตรกรทีเ่ พาะปลูกบนทีส่ งู กลายเป็นจำ�เลยของสังคม
ดังนัน้ ผูน้ �ำ ชุมชน เช่น คุณวิชยั หรือรองกล้วย
จึงจำ�เป็นต้องส่งเสริมให้ลกู บ้านพยายามปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การทำ�เกษตรไปเป็นวนเกษตรและการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
เพือ่ แสดงให้คนพืน้ ราบเห็นว่าคนบนดอยสามารถอยูก่ บั ป่า
ได้อย่างยั่งยืน

In 1982, when the CPT surrendered,
its members were out of the forest and entered
a transformation program, called the Thailand
Development Project. Lieutenant General Anun
Bamrongpruek and a police officer whose first
name was Manee were responsible for resettlement
in the area. When the villages were re-erected in
1984, they were named after them.
Manee Pruek villages were within Doi
Phukha National Park. Normally any productive
use of the area would be prohibited by law but
as a resolution to end the War on Communism
villagers were allowed to stay. Some areas of
land were allotted for agriculture but no private
ownership rights were granted. Typical cash crops
in the area were ginger and cabbage.
Despite the compromise, the fragility
over land use has never been resolved. With the
dwindling threat of communism, a growing concern
over deforestation in recent years has put a spotlight
on highland farmers in Northern Thailand. They
were labeled by the media as the culprits behind
the series of scandals in 2016.
Community leaders like Mr. Vichai have
tried to encourage villagers to shift agricultural
practices from monoculture to agroforestry and
eco-tourism. They want to show that highlanders
can live in harmony with nature.
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กาแฟเป็นทางเลือกหนึง่ ของการปลูกพืชพึง่ พิงป่า
เพราะกาแฟสามารถโตและให้ผลผลิตได้ดี ใต้ร่มเงาของ
ต้นไม้ใหญ่ และกาแฟอาราบิกา้ ชัน้ ดีสามารถปลูกได้ทคี่ วามสูง
ตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและ
ภูมอิ ากาศของมณีพฤกษ์ อย่างไรก็ดี ในอดีตการส่งเสริม
การปลูกกาแฟมักจะประสบปัญหาการขาด
การพัฒนาตลาดและช่องทางการขายเพือ่
รองรับผลผลิตที่เกิดขึ้น ทำ�ให้เกษตรกร
หลายรายเลิกปลูกกาแฟหรือต้องยอมขาย
ผลผลิตในราคาทีถ่ กู มาก ไม่มอี �ำ นาจต่อรอง
กับพ่อค้าคนกลาง
กาแฟ เดอ ม้ง เป็นธุรกิจใหม่
ของริสาสินกี รุป๊ ทีก่ ลายเป็นกลไกตอบโจทย์ ความท้าทายของ
ธุรกิจการท่องเทีย่ วและปัญหาของชุมชน โดยทำ�หน้าทีเ่ ป็น
ผูร้ บั ซือ้ และทำ�การตลาดให้กบั กาแฟมณีพฤกษ์และแบ่งปัน
ผลประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างเป็นธรรม

Coffee grown under the shade of existing
forests is just one alternative crop. In addition, the
altitude and micro climate of Manee Pruek are
perfect for the cultivation of Arabica beans that
need an elevation of at least 800 meters above sea
level. However, local farmers often
lack access to the coffee market.
Several farmers who have attempted
this alternative had to quit or sell
their produce for less than market
value to middlemen.
Coffee De Hmong is
Risasinee’s new business. It is a distributor of coffee
from Hmong villages in Manee Preuk. It does not
only buy the beans at a fair price, but also helps
villagers with product development and marketing.

From spa to coffee—the case study of local linkages in tourism

ริส�สินีสป� แอนด์ รีสอร์ท

โลโก้ของ Coffee De Hmong (CDH)
การออกแบบเน้นเอกลักษณ์ของความ
เปนม้งและความอ่อนช้อยของลวดลาย
และเปนผลงานของอดีตสหายทีเ่ คยหนี
เข้าปามาอยู่ที่น่านในวันวาน
Logo of Coffee De Hmong. The design
is centered around Hmong’s unique
and curvy patterns. The designer was
a former member of CPT who lived
in Nan’s forest during the War on
Communism.
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ก�แฟ เดอ ม้ง
Coffee De Hmong
Coffee De Hmong เป็นบริษั ทในเครือของ
ริสาสินี ทำาหน้าทีก่ ระจายสินค้าและสร้างตลาดให้กบั กาแฟ
ของคนในหมู่บ้านมณีพฤกษ์ที่เป็นชาวม้ง กาแฟที่ปลูก
ที่หมู่บ้านมณีพฤกษ์นั้น มีความโดดเด่นด้านสายพันธุ์ที่
หลากหลาย เนื่องจากมีบาทหลวงได้คัดเลือกกาแฟจาก
ทุกมุมโลกและนำามาให้ชาวบ้านปลูกเป็น พืชเศรษฐกิจ
แทนยาเสพติด
นอกจาก “คาติมอร์” ที่เป็นพันธุ์ผสมระหว่าง
คาทูร่ากับไฮบริโด เดอ ติมอร์ และทนต่อโรคและรา
และเป็นกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกมากในประเทศไทยแล้ว
ที่มณีพฤกษ์ยังมีกาแฟสายพันธุ์ “จาวา” ที่หอมหวาน
กาแฟ “ทริปริกา้ ” ทีม่ รี สชาติคล้ายนำา้ ผึง้ และทีส่ าำ คัญคือ
“เกอิชา” นางฟ้ากาแฟที่มีรสออกเปรี้ยวคล้ายหญิงสาว
กาแฟเกอิชานั้นเป็นหนึ่งในโลกและเนื่องจากให้ผลผลิต
ไม่มาก จึงมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 8,000 บาท สำาหรับ
กาแฟที่คั่วแล้ว

Coffee De Hmong is a subsidiary of
the Risasinee Group. It markets specialty coffee
from Hmong villages in Manee Pruek. The coffee
was brought in by a pastor to substitute opium
cultivation.
In addition to the "Catimor", a hybrid
between Caturra and Hibrido de Timors that is
popular in Thailand due to its disease resistance,
Manee Pruek has other variations of Arabica
coffee such as the aromatic “Java” and honeyflavored “Typica”. At the top of all coffee is the rare,
sour-tasting “Geisha”. Dubbed the Angel Coffee,
roasted Geisha beans can be sold for as much as
THB 8,000 per kilogram.
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• เมล็ดกาแฟคั่ว คาติมอร์
1,000 บาทต่อกิโลกรัม
• เมล็ดกาแฟคั่ว จาวา
1,300 บาทต่อกิโลกรัม
• เมล็ดกาแฟคั่ว ทริปริก้า
1,500 บาทต่อกิโลกรัม
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• Roasted Catimor
Coffee Beans THB 1,000
per kilogram
• Roasted Java
Coffee Beans THB 1,300
per kilogram
• Roasted Typica
Coffee Beans THB 1,500
per kilogram

• “นางฟากาแฟ”
เมล็ดกาแฟคั่ว เกอิชา
8,000 บาทต่อกิโลกรัม
• “the Angel Coffee”
Roasted Geisha
Coffee Beans THB 8,000
per kilogram

From spa to coffee—the case study of local linkages in tourism
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2 DAYS, 1 NIGHT IN MANEE PRUEK
Day 1: Breakfast at Risasinee Spa and Resort >>
depart to Manee Pruek >> coffee tasting at the
conservation center >> experience a traditional
way of coffee roasting >> lunch >> visit Phapueng
cave >> coffee under shade plantation >> dinner
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>> check-in at a local homestay
Day 2: Breakfast >> photo opportunity at Doi
Phapueng >> visit Nample Waterfall >> lunch
>> depart to the city >> enjoy Thai massage at
Risasinee Spa and Resort
Estimated expenses within the villages:

I T I N E RARY
#1

• Lunch THB 70 per person
• Dinner THB 100 per person
• Local guide THB 300 per day
• A round trip to Doi Phapueng THB 700 for
max. 10 persons

เที่ยวมณีพฤกษ์ 2 วัน 1 คืน
วันที่ 1: รับประทานอาหารเช้าทีร่ สิ าสินสี ปา แอนด์ รีสอร์ท
>> ออกเดินทางไปมณีพฤกษ์ >> ชิมกาแฟทีศ่ นู ย์ พมพ.
>> ชมการคัว่ กาแฟโบราณ >> รับประทานอาหารกลางวัน
>> ชมถาํ้ ผาผึง้ >> เยีย่ มชมสวนป่ากาแฟ >> รับประทาน
อาหารเย็น >> เข้าพักที่โฮมสเตย์
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า >> ถ่ายรูปที่ดอยผาผึ้ง
>> ชมนํา้ ตกนํา้ เปิล >> รับประทานอาหารกลางวัน >>
เดินทางกลับเมืองน่าน >> นวดผ่อนคลายที่ริสาสินีสปา
แอนด์ รีสอร์ท
ค่าใช้จ่ายภายในหมู่บ้าน:
• ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 บาทต่อคน
• ค่าอาหารเย็น มื้อละ 100 บาทต่อคน
• ค่าตอบแทนผู้สื่อความหมาย 300 บาทต่อวัน
• ค่าเหมาพาหนะ ไปกลับดอยผาผึง้ (10 คน) 700 บาท
• ค่าที่พักโฮมสเตย์สำ�หรับ 2 คน 450 บาทต่อห้อง
(ราคารวมอาหารเช้า เพิ่มที่นอน 100 บาทต่อคน)
• ค่าของทีร่ ะลึก เช่น กาแฟ ผ้าปัก มีด ฯลฯ 100 บาท
ขึ้นไป

• Homestay (a room for 2 persons) THB 450 per
night (including breakfast; an additional
mattress costs THB 100 per night)
• Hand-made souvenirs, e.g. coffee, embroidery,
Hmong knife, etc. start from THB 100
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T HE
C O MMUNITY
#2
บ่อสวก
Bo Suak
บ่อสวกตั้งอยู่ที่ตำ�บลสวก อำ�เภอเมืองน่าน
ปัจจุบันมีประชากรจำ�นวน 6,554 คน 2,077 ครัวเรือน
โดยมีองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ่อสวก (อบต.บ่อสวก)
เป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตำ�บลสวก
บ่อสวกในอดีตเป็นแหล่งผลิตเครือ่ งเคลือบภาชนะ
ดินเผาที่สำ�คัญแห่งหนึ่งของเมืองน่าน เครื่องเคลือบของ
บ่อสวกมีรูปแบบและกรรมวิธีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
และมีลวดลายคล้ายอินทรธนูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สังเกต
ได้งา่ ย คาดว่าเครือ่ งเคลือบภาชนะดินเผาจากบ้านบ่อสวก
เคยได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะขุดพบได้ตามแหล่ง
ฝังศพของคนในอดีต

“ผมตั้งใจจะให้ที่บ้าน
เป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน
ที่นี่ไม่ขอเก็บค่าเข้าชม
อันใด ต้องการให้เกิดพืน้ ที่
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
บอกเล่าความทรงจำ�ของ
ผู้เฒ่าผู้แก่สู่คนรุ่นหลัง”

“I intend to have this
house a community
learning center.
So, there is no entrance
fee. I want to pass on
the local wisdom and
memories of those
in the past to the
future generations.”

จ่ามนัส
ปราชญ์ชุมชน บ่อสวก

Sgt. Manas
A local sage, Bo Suak

Bo Suak is located in Suak Sub-district,
Muang Nan District. It has a population of 6,554
and 2,077 households. Bo Suak Sub-district
Administrative Organization is the local government in the area.
In ancient times, Bo Suak was renowned
for its kilns. Its pottery decorated with epaulette-like
patterns can be found in many tombs and burial
grounds.
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ปัจจุบนั ขุดพบเตาเผาโบราณในพืน้ ทีต่ �ำ บลสวก
รวมไปถึงเตาโบราณที่บ้านของจ่ามนัส ปราชญ์ชุมชน
ข้าราชการตำ�รวจบำ�นาญผู้รวบรวมเครื่องเคลือบดินเผา
โบราณและเปิ ดบ้านเป็น “พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวก”
เพื่อให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม
โดยไม่เก็บค่าเข้าชม
วิสาหกิจชุมชนบ่อสวกได้รบั ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำ�นักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน อพท.6 ฯลฯ ในการฟืน้ ฟูภมู ปิ ญั ญา
ดั้งเดิมของกระบวนการทำ�เครื่องเคลือบดินเผา ปัจจุบัน
สามารถผลิตเครื่องเคลือบดินเผาทั้งที่เป็นภาชนะ และ
เครื่องประดับตกแต่งขายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของชุมชน

Ancient kilns can be found across Bo
Suak. Sgt. Manas, a retired police officer has turned
his house into a museum. After the excavation of
an ancient kiln, he has collected artifacts and the
remains of old pottery. “Huen Ban Suak Museum”
is open to the public, free of charge.
The Bo Suak Community Enterprise has
brought back pottery making with the assistance
of Chulalongkorn University, Industry Nan and
DASTA 6 among others. It can now manufacture
pottery and other souvenirs from clay.

From spa to coffee—the case study of local linkages in tourism
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นอกจากเครือ่ งเคลือบดินเผาแล้ว สินค้าขึน้ ชือ่ อีก
อย่างของบ่อสวก คือ ผ้าทอมือ ซึง่ เกิดจากการรวมตัวกัน
ของช่างทอ ในปี พ.ศ. 2540 โดยใช้ชอ่ื ว่า “กลุม่ ทอผ้าบ้าน
ซาวหลวง” มีศนู ย์อยูท่ หี่ มู่ 5 ตำ�บลสวก ก่อนจะจดทะเบียน
เป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
และ นางบัวลอย อุเทธิ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นประธานกลุม่ ฯ
ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 24 คน
กลุม่ ทอผ้าบ้านซาวหลวงมีบทบาทสำ�คัญในการ
เชิญชวนและส่งเสริมให้แม่บ้านและเยาวชนที่สนใจและมี
ใจรักการทอผ้ามาช่วยกันอนุรักษ์การทอผ้า แกะลายผ้า
ดัง้ เดิม ออกแบบลายใหม่ทยี่ งั คงเอกลักษณ์ของผ้าพืน้ เมือง
ล้านนา และรวบรวมผลผลิตของผ้าเพื่อนำ�ไปจำ�หน่าย
อย่างเป็นระบบและจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

In addition to pottery, another famous
local product of Bo Suak is hand-woven cloth. “Ban
Sao Luang Weaving Group” was formed in 1997 in
Moo 5 of the Sauk Sub-district. It was registered
as a community enterprise on February 6, 2005.
The group now has 24 members and Mrs. Bualoy
Uthaethi was appointed as the leader.
The group is instrumental in encouraging
housewives and youth to preserve Thai fabric.
Members are deciphering old patterns and creating
new designs that retain the identity of Lanna. The
community enterprise handles sales and ensures
fair benefit sharing.
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“ไม่อยากจะย้ายไปเรียนต่อ
จังหวัดอืน่ กลัวว่าจะต้อง
ละทิ้งงานทอผ้าไป”
น้องดรีม
เยาวชนสืบสานงานทอผ้า บ้านบ่อสวก

“I don’t want to
move to study in
another province.
I don’t want leave
behind weaving”.
Mr.Dream
A young weaver, Bo Suak

From spa to coffee—the case study of local linkages in tourism
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เที่ยวบ่อสวก 2 วัน 1 คืน
วันที่ 1: ไหว้ศาลปูฮ่ อ่ >> ชมเตาโบราณทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์เฮือน
บ้านสวก >> เรียนรูก้ ระบวนการทำ�เครือ่ งปัน้ ดินเผา >>
รับประทานอาหารกลางวัน >> เรียนรู้กระบวนการทอ
และย้อมผ้า >> รับประทานอาหารเย็น (ขันโตก+บายศรี
สู่ขวัญ) >> เข้าพักที่โฮมสเตย์
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า >> เข้าเมืองน่าน >>
แวะชิมกาแฟ เดอ ม้ง
ค่าใช้จ่ายภายในหมู่บ้าน:
• ค่าอาหารกลางวัน มือ้ ละ (กับข้าว 3 อย่าง) 150 บาท
ต่อคน
• ค่าอาหารว่าง มื้อละ 50 บาทต่อคน
• ค่าอาหารเย็นขันโตก มื้อละ 200 บาทต่อคน
• ค่าที่พักโฮมสเตย์สำ�หรับ 2 คน 350 บาทต่อห้อง
(ราคารวมอาหารเช้า เพิ่มที่นอน 100 บาทต่อคน)
• กิจกรรมบายศรี 1,000 บาท
• กิจกรรมดนตรี สะล้อ ซอ ซึง เยาวชน 1,500 บาท
• กิจกรรมปั้นเครื่องปั้น เผาและจัดส่ง 100 บาทต่อชิ้น
• กิจกรรมย้อมผ้า 100 บาทต่อผืน

2 DAYS, 1 NIGHT IN BO SUAK
Day 1: Visit the Phu Hor Shrine >> See the ancient
kilns at the Huen Ban Suak Museum >> learn how
to make pottery >> lunch >> learn how to weave
and dye cloth >> Khanthoke dinner (with the rice
offering ceremony) >> check-in at a local homestay
Day 2: Breakfast >> depart to Nan Old City >>
have a cup of coffee at De Hmong Coffee.
Estimated expenses in the villages:
• Lunch (3 dishes) THB 150 per person
• Breakfast THB 50 per person
• Khanthoke dinner THB 200 per person
• Homestay (a room for 2 persons) THB 350 per
night (including breakfast; an additional mattress
costs THB 100 per night)
• Rice offering ceremony THB 1,000
• Youth northern folk music THB 1,500
• DIY pottery course (including a shipping fee)
THB 100 per piece
• DIY dying course THB 100 per piece
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ถอดบทเรียน
การเชื่อมโยงกับชุมชน
Lessons Learned
Local Linkages
กรณีของริสาสินเี ป็นตัวอย่างทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับ
การใช้การเชือ่ มโยงกับชุมชนเพือ่ ทำ�ให้ธรุ กิจของตนมีความ
หลากหลายยิง่ ขึน้ แทนการขยายตัวแบบแนวตัง้ หรือแนวนอน
แบบดั้งเดิมที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระและทุ่ม
ทรัพยากรของตนเอง การเชือ่ มต่ออาศัยการจัดการเครือข่าย
ที่เน้นการพึ่งพิงทรัพยากรของหุ้นส่วนที่สามารถส่งเสริม
กันและกันได้ การเติบโตด้วยธุรกิจใหม่ไปสูก่ ารสร้างแบรนด์
กาแฟ เดอ ม้ง และการทำ�ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนและ
ของที่ ร ะลึ ก ช่ ว ยให้ ริ ส าสิ นี ห าจุ ด ที่ ทำ �ให้ ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างชุมชนมีลกั ษณะทีท่ งั้ สองฝ่ายต่างได้รบั ผลประโยชน์
(Win-Win)

Risasinee offers an interesting case of a
tourism enterprise linking with local communities to
diversify its business. Unlike in vertical integration
where the company would have to shoulder all
investment and operating costs, Risasinee relies on
resource interdependence in network management.
The new businesses, Coffee De Hmong and
community tourism, are a win-win solution that
allow Risasinee and its partners in the community
to evolve together.
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กาแฟ เดอ ม้ง ไม่ ใช่เพียงพ่อค้าคนกลางที่
มุง่ หากำ�ไรสูงสุดจากการเข้ามารับซือ้ กาแฟจากเกษตรกร
การสร้างแบรนด์และการตลาดทีเ่ น้นความพิเศษของพันธุ์
กาแฟและชาติพันธุ์ของเกษตรกรเป็นโมเดลทางธุรกิจ
ที่ให้ความสำ�คัญกับความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างกิจการ
กับชุมชนและรับประกันการให้สว่ นแบ่งทีเ่ ป็นธรรม ดังนัน้
ชุมชนมณีพฤกษ์จงึ ได้ประโยชน์จากการเข้ามารับซือ้ ผลผลิต
อย่างเต็มที่ ในปีการผลิตทีผ่ า่ นมา กาแฟ เดอ ม้ง รับซือ้
ผลผลิตร้อยละ 80 ของเมล็ดกาแฟทีไ่ ด้จากหมูบ่ า้ นมณีพฤกษ์
การมีตลาดรับซื้อยังช่วยให้การส่งเสริมการปลูกกาแฟ
ทดแทนพืชไร่ เช่น ข้าวโพด เพื่อคืนความเขียวขจีให้กับ
พืน้ ทีต่ ลอดปีได้ผลมากขึน้ เนือ่ งจากช่วยคลายความกังวล
เรื่องที่เคยเป็นปัญหาสำ�คัญของเกษตรกรได้
นอกจากรายได้จากการขายกาแฟแล้ว แบรนด์
ยังเป็นทุนทางสังคมที่กระตุ้นให้หุ้นส่วนที่เกิดขึ้นพยายาม
พัฒนาชุมชนเพือ่ ให้สามารถรองรับกิจกรรมของนักท่องเทีย่ ว
ที่หลงใหลความพิเศษของผลิตภัณฑ์และต้องการเสาะ
แสวงหาแหล่งกำ�เนิดของกาแฟ เดอ ม้ง ทีห่ มูบ่ า้ นมณีพฤกษ์
ทำ�ให้ผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชนและกระจายตัวในวงกว้าง
มากขึน้ ไม่เฉพาะแต่กลุม่ เกษตรกรทีป่ ลูกกาแฟ แต่ยงั รวมถึง
กลุ่มผลิตงานฝีมือต่างๆ เช่น กลุ่มตีมีด และกลุ่มปักผ้า
ที่มีอยู่เดิม และกลุ่มโฮมสเตย์ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่
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Coffee De Hmong is not just another
profiteering middle man. Its business is built
around the brand that markets the specialty coffee
and ethnicity of Hmong farmers. So, it adds value
to the products and creates a platform for a long-term
relationship. Fair benefit sharing leads to trust.
Coffee De Hmong bought more than 80% of the
coffee beans from Manee Pruek in the previous
year. A secure access to the market also gives farmers
confidence in shifting to coffee cultivation, which
in turn, benefits reforestation.
Coffee De Hmong is a gateway to the
surrounding villages. In addition to revenue from
the coffee beans, brand awareness can bring in
travelers who fall in love with the coffee. The
brand benefits not only coffee farmers but also
others in the village(s?) such as homestay and
handicraft groups.
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เช่นเดียวกับชุมชนบ่อสวกที่ได้รบั ประโยชน์จาก
การเชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวในตัวเมืองน่านอย่าง
ริสาสินีในการประชาสัมพันธ์สถานทีแ่ ละกิจกรรมท่องเทีย่ ว
ให้นกั ท่องเทีย่ วรูจ้ กั ในวงกว้าง ช่วยให้ชมุ ชนได้ใช้ศกั ยภาพ
ทีท่ าง อพท.6 ได้ไปช่วยพัฒนาไว้อย่างเต็มที่ ดังนัน้ การเพิม่
ธุรกิจด้านการขายของที่ระลึกและสินค้าชุมชน ตลอดจน
42 การจัดบริการนำ�เทีย่ วของริสาสินกี รุป๊ จึงตรงกับความต้องการ
ของชุมชน
คุณสัจจพงษ์ได้ให้ขอ้ คิดทีน่ า่ สนใจว่า เคล็ดลับ
สำ�หรับการทำ�งานกับชุมชน คือ การเป็นผูใ้ ห้และอยูร่ ว่ มกัน
ประหนึ่งญาติมิตร การทำ�งานร่วมกับชุมชนต้องไม่เน้น
ผลตอบแทนอย่างรวดเร็ว แต่เป็นการสะสมทุนทางสังคม
ให้ผลประโยชน์คนื กลับในระยะยาว ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการ
จำ�เป็นต้องมีทศั นคติทถี่ กู ต้องและเข้าใจว่า ชุมชนเป็นหุน้ ส่วน
ไม่ใช่ลูกจ้างของตน และชุมชนเองก็มีลำ�ดับความสำ�คัญ
เรื่องการใช้ชีวิตและความต้องการที่ต้องการตอบสนอง
มากกว่ากิจกรรมการท่องเที่ยว
ตัวอย่างเช่น ชุมชนทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในช่วงเก็บเกีย่ วผลผลิตจะคาดหวังให้ชาวบ้านมาต้อนรับและ
ทำ�กิจกรรมกับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ก็คงไม่ได้ แต่ควร
จะออกแบบและปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับจังหวะชีวิต
ของชุมชน เช่น อาจจะเน้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการพำ�นัก
ระยะยาว หรือ Long Stay และเห็นวิถีชีวิตที่แท้จริงและ
พาไปไปช่วยเอามือหรือลงแขกกับชาวบ้าน เป็นต้น

Similarly, CBT in Bo Suak benefits from
partnering with the mainstream tourism industry.
While DASTA 6 is working on capacity building
and the supply of tourist activities, the company
can help promote the cultural and creative tourism
in Bo Suak. The local tours and souvenirs are then
added to the portfolio of Risasinee. This synergy
will allow all parties to fully realize their potential.
Asked what the secret to his success is,
Mr.Sujjaphong believes it is his family-style approach.
Forging local linkages requires the right attitude.
One should not expect a quick financial return.
Rather, it is an investment in social capital with
many varying aspects that will prove beneficial in
the long run. In addition, community members
are partners in the businesses, not employees of
them. Their priority and needs must be respected.
A tour operator must understand the pulse
and flow of the community and design tourist
activities accordingly. For example, during harvest
season villagers will give priority to the crops, not
tourists. However, it is an ideal time for those
interested in an authentic experience and who are
willing to participate in communal activities and
practices through a long stay.
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“โจทย์ทา้ ทายคือ ต้องทำ�ให้
คนพื้นราบเห็นให้ได้ว่า
คนบนดอยสามารถอยูอ่ าศัย
กับป่าอย่างยั่งยืนได้
สำ�หรับเรา กาแฟและการ
ท่องเที่ยวคือคำ�ตอบนั้น”
คุณวิชัย กำ�เนิดมงคล (กล้วย)
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำ�บลงอบ
และประธานกลุ่มกาแฟมณีพฤกษ์
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“We must show
people in the city that
highlanders can live
sustainably with the
forest. For us, coffee
and tourism are the
answers to this
challenge.”
Mr.Wichai Kamnerdmongkol
Deputy mayor of Ngob Sub-district Municipality,
and the Chair of Manee Pruek Coffee Group

“บ่อสวกเคยเป็นแหล่งผลิต
เครื่องปั้นดินเผาที่ยิ่งใหญ่
ในอดีต แต่ทุกวันนี้ไม่มี
หลงเหลือแล้ว ด้วยเหตุนจี้ งึ
เกิดการรวมกลุม่ กันทำ�ให้มนั
มีชีวิตขึ้นมาใหม่”
คุณสุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์ (พงษ์)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำ�นาญการ
และประธานชมรมท่องเที่ยวบ่อสวก
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“Bo Suak was a great
house of pottery in
the past. This heritage
was once lost. But, we
have come together to
bring it back to life.”
Mr. Sutthipong Duangmaneerat
A local administration officer and the Chair
of Bo Suak Tourism Club
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บทส่งท้าย
Epilogue
ริ ส าสิ นี เ ป็ น กรณี ศึ ก ษาของผู้ ป ระกอบการ
ด้านการท่องเทีย่ วทีม่ แี นวทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศในการเชือ่ มโยง
กับชุมชนทัง้ การเชือ่ มโยงเพือ่ ลดต้นทุน เช่น การแสวงหา
วัตถุดบิ ท้องถิน่ มาใช้ในการให้บริการนวดเพือ่ สุขภาพและทีพ่ กั
ตลอดจนการจัดหาอาหารเช้าจากร้านชือ่ ดังของเมืองน่าน
ให้แก่ผเู้ ข้าพัก ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ เป็นการเชือ่ มโยง ver 1.0
ที่ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถศึกษาและนำ�ไปประยุกต์
ใช้ได้ไม่ยาก และการเชื่อมโยง ver 2.0 ที่ริสาสินีกรุ๊ป
ได้เป็นหุ้นส่วนกับชุมชนในการสร้างและเพิ่มคุณค่าให้กับ
สินค้าและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วของท้องถิน่ ซึง่ ต้องอาศัยการ
เปลีย่ นกรอบแนวคิดจากการทำ�ธุรกิจแบบดัง้ เดิมมาสูก่ าร
จัดการเชิงเครือข่ายที่ต้องใช้ความเข้าใจและปรับตัวให้
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และความต้องการของภาคีเครือข่าย
การเชือ่ มโยงกับชุมชนจะช่วยให้ธรุ กิจท่องเทีย่ ว
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วในปัจจุบนั
ที่ หั น มาให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การได้ รั บ ประสบการณ์ ที่
หลากหลายและแท้จริง (Authenticity) เพิ่มโอกาสที่
นักท่องเที่ยวจะใช้เวลานานในการท่องเที่ยวและกลับมา
เทีย่ วซํา้ เพือ่ ซึมซับ ค้นหาความหมาย และทำ�ความเข้าใจ
ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการท่องเทีย่ วชุมชน อันจะก่อให้เกิด
มูลค่าเพิม่ และผลทวีคณ
ู จากการท่องเทีย่ ว และช่วยให้การ
ท่องเที่ยวมีความยั่งยืน สอดคล้องกับเสาหลักทั้งสี่ของ
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ GSTC

Risasinee is a business par excellence in
the tourism industry, in terms of local linkages.
It has utilized these local linkages to keep its
spa and resort operations lean and efficient for
years. Examples like its breakfast service or the
salt scrubs used in its spa, while being interesting,
would not be difficult for others to imitate. It is
what can be called Linkage 2.0 that sets it apart.
The coffee and other new ventures have seen the
company partnering with communities to create
tourist experiences and add value to local products
and places. This process requires a transformative
mindset and business strategies that rely on network
management and a deeper understanding of local
needs and ways of life.
Local linkages are an answer to a growing
demand from a new generation of travelers who
want to experience authenticity and diversity.
By providing tourists with stories, information and
a sense of the place they are in, they can encourage
longer stays, repeated visits, and the multiplier
effect of tourism. This, in turn, helps ensure that
tourism development will be in line with the four
pillars of GSTC sustainable tourism criteria.
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สำ�นักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6)
Office of Designated Area 6 Nan Old City (DASTA 6)

อพท.6 ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นวิ สั ย ทั ศ น์
“น่าน เมืองเก่าทีม่ ชี วี ติ ” มีพนื้ ทีใ่ นความรับผิดชอบครอบคลุม
5 ตำ�บล ประกอบด้วย ตำ�บลในเวียง ตำ�บลดูใ่ ต้ ตำ�บลนาซาว
ตำ�บลสวก และตำ�บลม่วงตึด๊ จังหวัดน่าน รวมเนือ้ ที่ 139.37
ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองเก่าน่านได้ถูก
กำ�หนดให้เป็น “ต้นแบบ” ของการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมเด่นของ อพท. 6 ในการพัฒนากิจกรรม
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ได้แก่
กิจกรรมเรียนรูก้ ารทำ�ตุงค่าคิงเมืองน่านกับชุมชนวัดพระเกิด
นอกจากนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สามารถรับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว อาทิเช่น บ้านซาวหลวง
ตำ�บลบ่อสวก บ้านนวราษฎร์ ตำ�บลนาซาว บ้านดูต่ น้ ฮ่าง
ตำ�บลดู่ใต้ ชุมชนบ้านมหาโพธิ์ กลุ่มสามล้อถีบเมืองน่าน
และกลุ่มแม่บ้านอาหารแปรรูป ตำ�บลเวียง นอกจากนี้
อพท.6 ยังได้รว่ มมือกับเครือข่ายโรงแรม ทีพ่ กั และสถานที่
ท่องเทีย่ วในจังหวัดน่าน จำ�นวน 25 แห่ง รวมทัง้ ริสาสินสี ปา
แอนด์ รีสอร์ท เพื่อสร้างกิจกรรม การท่องเที่ยวแบบ
คาร์บอนตํ่า (Low Carbon Tourism)
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.dasta.or.th/dastaarea6

DASTA 6 was
established to drive the
vision of “Nan–a livable,
old city”. It is responsible for sustainable
tourism development in
5 sub-districts: Wiang,
Du Tai, Na Sao, Suak,
and Muang Tued covering 139.37 sq.km. in
Nan Province. Nan Old City has been designated
a “model” for historical and cultural tourism.
DASTA 6 has developed many creative
tourism activities such as the making of Tung
Ka King of Muang Nan with the Wat Phra Kerd
community. It also builds the capacity of several
communities like Ban Sao Luang in Suak Sub-district,
Ban Nawarat in Na Sao Sub-district, Ban Du Ton
Hang in Du Tai Sub-district, Mahapho Community,
a tricycle group and a food processing group in
Wiang Sub-district. In addition, DASTA 6 has been
working with 25 hotels and tourist operators in
its Low Carbon Tourism program.
More information is available at: www.dasta.or.th/
dastaarea6
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in the Tourism Industry
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