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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
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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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Risasinee Spa and Resort

การเชื่อมโยงกับชุมชน (Local Linkages) 
เป็นกลไกท่ีช่วยทำาใหก้ารท่องเทีย่วสง่เสรมิการพฒันาและ
เกดิประโยชนต์อ่พืน้ท่ี เพราะช่วยให้รายได้จากการท่องเทีย่ว
สง่ผลทวคีณูในลกัษณะของเงนิหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การทำางานร่วมกับชุมชนและ
สถานประกอบการขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พเิศษเพือ่การทอ่งเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรอื 
อพท. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ดังจะเห็นได้
จากกรณีศึกษาชุมชนบ่อสวก

การเชือ่มโยงระหวา่งอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว
กับระบบเศรษฐกจิทอ้งถิน่นีม้สีว่นสำาคญัสำาหรบัการพฒันา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของสภาการ
ท่องเทีย่วอย่างย่ังยนืโลก (Global Sustainable Tourism 
Council) หรือ GSTC ทัง้ระดบัผู้ประกอบการโรงแรมและ
ผูป้ระกอบธุรกจินำาเทีย่ว (Hotels and Tour Operators) 
และระดับแหล่งท่องเที่ยว (Destinations) อาทิ ตัวชี้วัด
เรื่องการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม การจ้าง
แรงงานในท้องถิน่สำาหรบัผูป้ระกอบการ การมสีว่นรว่มของ
ชมุชนในการวางแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการท่องเทีย่ว 
และการกระจายผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
ให้มากที่สุดพร้อมลดผลเสียให้เกิดน้อยที่สุดสำาหรับ
แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

 

Local linkages are the mechanisms to 
ensure that tourism development will benefi t 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 benefi ts to 
the local community and minimizing any negative 
impacts to the host and environment.

ก�รเชื่อมโยงกับชุมชน
Local Linkages

Risasinee Spa and Resort
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ริสาสินีสปา แอนด์ รีสอร์ท

Risasinee Spa and Resort

บริษัท ริสาสินีกรุ๊ป จำากัด

ปีที่ก่อตั้ง: 2552

ประเภทธุรกิจ: สปาและนวดเพื่อสุขภาพ ที่พัก 
อาหารและเครื่องดื่ม บริการขนส่ง นำาเที่ยวและจอง 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของฝากและของที่ระลึก

ที่ตั้ง: 215 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 

พนักงานประจำา: 15 คน

พื้นที่ใช้สอย: 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

THE

ENTERPRISE
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ริสาสินีก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2552 โดยคุณ 
สัจจพงษ์ (เล็ก) นักออกแบบภายในที่สำาเร็จการศึกษา
ดา้นเศรษฐศาสตรด้์วย คณุเลก็เป็นเขยเมืองนา่นแตง่งาน
กบัคุณพนิดา เอกนนัท ์(นาย) ซึง่ทีบ่า้นมีกิจการรบัเหมา
ก่อสร้างในจังหวัดน่าน โดยอาคารหลักของริสาสินีน้ีเป็น
บ้านเก่าของครอบครัวเอกนันท์

“ริสาสนิ”ี ชือ่นีค้ณุจิระนนัท ์พติรปรชีา ลกูคา้
ประจำาคนหน่ึงไดใ้หค้วามหมายวา่ “หญงิสาวทีม่ผีวิพรรณ
สวยงามและดูมีอำานาจ” คุณสัจจพงษ์ จินดาพล เจ้าของ
ริสาสินีสปา แอนด์ รีสอร์ท เล่าว่า ชื่อน้ีมีที่มาจากการ
ใช้ชื่อลูกสาวทั้งสองคน ได้แก่ “เมริสา” สาวสวยผู้มีผิว
งดงาม และ “สินีนาถ” ผู้หญิงที่มีอำานาจ จนได้ชื่อที่เป็น
เอกลักษณ์ไม่ซำ้าใคร

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.

อ�รัมภบท ว่�ด้วย “ริส�สินี”
Prologue About “Risasinee”
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Risasinee Spa and Resort

ริสาสินีก่อตั้งขึ้นในช่วงที่จังหวัดน่านเริ่มเป็น
ที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากข้ึน เนื่องจากน่าน
เป็นเมืองปิดและเดินทางลำาบาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง ครอบครัวจินดาพลเล็ง
เห็นโอกาสของการทำาธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพซึ่งยังไม่มี  
ณ ขณะนัน้ จึงนำาบา้นเกา่ของครอบครัวทีม่อียู ่2 หลงัมา
ดดัแปลงและใหบ้รกิารสปาระดบัพรเีมีย่มแบบถกูกฎหมาย

การทำาธรุกิจสปาเพ่ือสุขภาพและการให้บรกิาร
ลูกค้าด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด ทำาให้คุณสัจจพงษ์และ 
คุณพนิดาทราบความต้องการของนักท่องเท่ียวและ 
ตดัสนิใจเปดิใหบ้รกิารหอ้งพกัเพิม่ขึน้ โดยทำาทีพ่กัไมเ่กนิ 
4 หอ้ง เพือ่ใหไ้มขั่ดตอ่กฎหมาย (พระราชบญัญตัโิรงแรม 
พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงกำาหนดประเภทและหลกัเกณฑ์  
การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551) ดำาเนินการใน
รูปแบบของสปาและรสีอรท์ขนาดเลก็ แตมี่ความโดดเดน่
เรื่องมาตรฐานการให้บริการ

บริการนวดเพื่อสุขภาพเป็นบริการหลักของ 
รสิาสนิสีปา แอนด ์รสีอรท์ มาตัง้แตก่อ่ตัง้กจิการ ปจัจบุนั
ใหบ้รกิารนวดเฉพาะจุด นวดน้ำามัน และเสนอเป็นแพค็เกจ
ตา่งๆ ตัง้แต ่3-4.5 ช่ัวโมง ราคาตัง้แต ่2,000-3,800 บาท  
สำาหรับลูกค้าที่เข้าพักที่รีสอร์ทจะได้รับสิทธินวดฟรีคนละ 
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 Ho-
tel 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 ต่อมาเม่ือกลับมาน่าน 
หากไมเ่ปิดร้านของตวัเองกจ็ะรบัจา้งทำางานในกจิการสปา
ซึง่ปัจจุบนัแมจ้ะมจีำานวนมากขึน้ แตกิ่จการระดบัพรเีมีย่ม
ยังมีอยู่จำากัด ด้วยเหตุที่พนักงานนวดของริสาสินีทั้งหมด
เป็นคนน่านหรือเป็นสะใภ้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน จึงให้
บรกิารด้วยความเปน็กนัเอง ในฐานะเจ้าบา้นและสามารถ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ดี

พนกังานทีท่ำางานกับรสิาสนิสีว่นมากจะอยูท่ำางาน
เป็นเวลานาน เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  
ให้ค่าแรงที่เป็นธรรม และมีสวัสดิการที่ชัดเจน พนักงาน
จะมวีนัหยดุสปัดาหล์ะ 1 วัน และได้คา่รอวนัละ 150 บาท
พร้อมค่านวด 100 บาทตอ่ช่ัวโมง และประกนัสงัคม ทำาให้
แตล่ะคนมรีายไดป้ระมาณเดอืนละ 12,000-15,000 บาท 
(ไม่รวมเงินพิเศษหรือทิปจากลูกค้า) นอกจากนี้เจ้าของ 
ยังเอาใจใส่ดูแลพนักงานเหมือนครอบครัว พร้อมที่จะ 
ช่วยเหลือหากพนักงานมีปัญหาด้านการเงิน

ผลติภณัฑท์ี่ใชใ้นกิจการสปาและทีพ่กัสว่นมาก
เปน็วตัถดุบิภายในทอ้งถิน่ เพือ่ใหม้กีลิน่อายของเมอืงน่าน 
เชน่ การใชผ้า้และเครือ่งจักสานจากชมุชนสำาหรับตกแตง่
สถานที่ นอกจากนี้ทางริสาสินียังให้ความสำาคัญกับการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการ 
ใชส้ารเคมอีนัตรายทีอ่าจจะสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพของผูเ้ขา้พกั 
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. 
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การใชส้นิค้าและบรกิารในทอ้งถิน่
นอกจากจะสง่เสริม อัตลักษณแ์ละคุณค่าของ
ยีห่อ้หรอืแบรนดแ์ล้ว ยงัชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ
และช่วยลดรายจ่าย เนื่องจากเป็นกิจการ
ขนาดเลก็ การลงทนุเพือ่ใหบ้รกิารเองทกุดา้น 
อาจจะเปน็ไปไมไ่ดห้รอืไมก่ท็ำาไดไ้มด่เีทา่ทีค่วร  
ดังนั้นริสาสินีจึงอาศัยทุนที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
มาเสรมิการใหบ้รกิาร เชน่ อาหารเช้าทีร่วม
อยู่ในค่าที่พัก

ทุกเช้าผู้เข้าพักที่ริสาสินีจะได้
มีโอกาสเลือกชิมอาหารขึ้นชื่อจากร้านดัง
ในเมืองน่าน อาทิ ต้มเลือดหมูร้านเลิศรส  
โจ๊กโบราณที่มีกลิ่นไหม้หอมเป็นเอกลักษณ์ 
พรอ้มกบัของหวานจากตลาด และผลไม้ตามฤดูกาล โดยไม่
ตอ้งไปตอ่แถวเช่นเดยีวกับคนทอ้งถ่ินและนกัทอ่งเทีย่วอืน่ๆ 

อยา่งไรกด็ ีการใชผ้ลติภณัฑจ์ากชมุชนบางครัง้ 
กม็ข้ีอจำากดั เชน่ ผลติภณัฑเ์ครือ่งสำาอางทีท่ำาจากวัตถุดบิ
ภายในทอ้งถิน่ เชน่ เกลอืจากอำาเภอบอ่เกลอื สว่นกระบวนการ 
ผลิตต้องอาศัยผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน 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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ในสว่นของการเข้ารว่มการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
อย่างย่ังยืนนัน้ รสิาสนิีไดเ้ขา้รว่มโครงการทีเ่กีย่วขอ้งการ
พัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับ 
อพท. อย่างตอ่เนือ่ง รวมถงึโครงการดา้น Low Carbon 
Tourism และด้วยความรูท้ีม่ากข้ึนจากการได้รบัการสง่เสรมิ
ใหล้งมอืปฏบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรม ทำาใหว้นันี ้คณุสจัจพงษ ์
เจ้าของริสาสีนี ขยับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากร 
ใหค้วามรูร้ว่มกบั อพท. ในการสง่ตอ่ความรูท้ีมี่สู่เครอืขา่ย
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในจังหวัดน่านและพื้นที่อื่นๆ

Risasinee is actively involved in the pro-
motion 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.
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ท่องเที่ยวน่าน

พื้นที่: 11,472 ตร.กม. (7.17 ล้านไร่) 

ทีต่ัง้: หา่งจากกรุงเทพฯ 668 กม. ทศิเหนอืและทศิตะวนัออก 
มพีรมแดนตดิตอ่กบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
ทศิใตม้พีรมแดนตดิตอ่กบัจงัหวดัอตุรดติถ์และจงัหวัดแพร ่
ทิศตะวันตกมีพรมแดนติดต่อกับจังหวัดพะเยา

ลกัษณะภมูอิากาศ: ฤดูร้อน มี.ค.-พ.ค. ฤดูฝน พ.ค.-ต.ค. 
ฤดหูนาว พ.ย.-ก.พ. (ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมกับการทอ่งเทีย่ว)  
อณุหภูมเิฉลีย่ 26 ำC สงูสดุ 40 ำC ตำา่สดุ 0 ำC ปรมิาณนำา้ฝน 
เฉลี่ย 1,234.1 มิลลิเมตร

สถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญ: 
1. วัดภูมินทร์
2. พระธาตุแช่แห้ง
3. วัดพระธาตุเขาน้อย
4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน (หอคำา)
5. ดอยเสมอดาว
6. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
7. วัดหนองบัว
8. หอศิลป์ริมน่าน
9. บ่อเกลือโบราณ

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 
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.

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

THE

DESTINATION
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“น่าน” เป็นเมืองโบราณ เดิมเรียก "นันทบุรี" 
หรือ "นันทบุรีศรีนครน่าน" ต่อมาจึงเรียกสั้นๆ ตามชื่อ
ของแม่นำ้าน่าน ประวัติศาสตร์เมืองน่านเริ่มปรากฏขึ้น
ประมาณปี พ.ศ. 1825 ภายใต้การนำาของพญาภูคา  
โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองย่าง (ปัจจุบันคือ
อำาเภอท่าวังผา) ต่อมาพญาภูคาได้สร้างเมือง “วรนคร” 
(ปัจจุบันคืออำาเภอปัว) และสถาปนาให้ขุนฟองเป็นเจ้าผู้
ครองเมือง 

ต่อมาเมื่อ “วรนคร” ตกเป็นเมืองขึ้นของ 
กรุงสุโขทัย พญาการเมืองจึงได้อพยพผู้คนมาสร้างเมือง
ใหม่ที่ฝั่งตะวันตกของแม่นำ้าน่านและขนานนามเมืองนี้ว่า 
“เวยีงแชแ่หง้” หลงัพญาการเมอืงถงึแกพ่ริาลยั พญาผากอง 
บตุรจึงได้ย้ายมาสรา้งเมอืงใหมอ่ยูบ่นฝัง่ตะวันออกของแมน่ำา้ 
อันเป็นที่ตั้งปัจจุบันของเมืองน่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1911

ปัจจุบนันา่นมปีระชากร 4.7 แสนคน นอกจาก
ชาวเมือง ไทลื้อ ไทพวน ไทเขิน และ ไทใหญ่แล้ว ยังมี
ประชากรชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง เช่น ม้ง เมี่ยน 
ลัวะ ขมุ และมลาบลี ทำาให้จังหวัดน่านมีวัฒนธรรมที่ 
หลากหลาย โดดเดน่ และมีเอกลกัษณท์ัง้ด้านภาษา 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.
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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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Risasinee Spa and Resort

#ทีมริส�สินี
#Team Risasinee
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จากสปาสู่กาแฟ—กรณีศึกษาของการเชื่อมโยงกับชุมชนในการท่องเที่ยว

“ที่นี่ดูแลเราเหมือนเป็นคน
ในครอบครัว ถ้าพนักงาน
มเีรือ่งเดอืดเนือ้ร้อนใจอะไร
ก็บอกกับพี่เล็กได้ แม้ไม่ใช่
เรื่องงาน ถ้าช่วยได้ พี่เล็ก
ก็จะช่วย”
คุณผกามาศ นิ่มไพบูลย์ (นุ้ย)
พนักงานต้อนรับ (อายุงาน 4 ปี)

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

“จากที่เคยทำางาน
ที่ร้านกาแฟที่เชียงใหม่ 
การได้มีโอกาสทำางานกับ 
Coffee De Hmong 
ทำาให้มีความภูมิใจในฐานะ
ที่เป็นม้ง”
คุณแก้วตา ทรงสุขใจ (แก้ว)
พนกังาน Coffee De Hmong (อายงุาน 6 เดอืน)

“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)

“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)

“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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จากสปาสู่กาแฟ—กรณีศึกษาของการเชื่อมโยงกับชุมชนในการท่องเที่ยว

THE

ENTREPRENEURS

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

“เราต้องมองภาพใหญ่ เราจะไปมองแต่ธุรกิจ

ของเราเองไม่ได้ เราต้องมองการต่อยอดของ

ช่องทางการตลาดให้มันเติบโตในภาพรวม 

อยา่งนกัทอ่งเทีย่วมาพกัทีเ่รา เราไมไ่ดอ้ยากใหเ้ขา 

อยู่กับเราคนเดียว 3-4 คืน เราถึงได้นำาเสนอว่า

ชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดน่านมันมีอะไรดีๆ 

อีกมากมายที่เขาสามารถไปเที่ยวไปพักได้ 

ตรงนี้เป็นเรื่องของการสื่อสาร และแนะนำา

แบบบอกตอ่ เพือ่ใหว้งนกัทอ่งเทีย่วขยายใหญข้ึ่น”

“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.”
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Risasinee Spa and Resort

รสิาสนิสีปา แอนด ์รสีอรท์  
เป็นธุรกิจที่เติบโตคู่กับการพัฒนา 
การทอ่งเทีย่วของจงัหวัดนา่นซึง่เริม่
เป็นที่นิยมหลังจากโครงการ “น่าน 
นรินัดร ์100 ภาพฝนับนัทกึแผน่ดนิ” 
ที่กลุ่ม “สห+ภาพ” ซึ่งนำาโดยคุณ 
จิระนันท์ พิตรปรีชา หรือ “สหาย
ใบไม”้ ทีเ่คยหนีเขา้ป่าในสมยัทีน่่าน
ยงัเปน็พืน้ทีส่ชีมพ ูโครงการน้ีจดัขึน้ 
เ พ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวน่าน 
ในปี พ.ศ. 2552 ผลผลิตหนึ่งของ
งานครั้งนั้น คือ เพลง “น่านนะสิ” 
ของคุณศุ บุญเลี้ยง

หลังจากการเติบโตอย่าง
กา้วกระโดดในชว่งหลงัป ีพ.ศ. 2552 
ท่ีจำานวนนกัทอ่งเทีย่วของจงัหวดันา่น 
เพิ่ม ข้ึนเฉลี่ ยปีละ ร้อยละ 34  
ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ทำาให้
มีนักท่องเที่ยวเกือบ 5 แสนคน  
แต่การท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน 
ยังมีลักษณะของฤดูกาลที่มีความ
คึกคักในช่วง 4 เดือนของฤดูหนาว
และเงยีบเหงาในชว่ง 8 เดอืนทีเ่หลอื 

Risasinee Spa and  
Resort has grown with tourism  
development in Nan. The prov-
ince 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. 

โจทย์ธุรกิจ
คว�มท้�ท�ยของก�รท่องเที่ยวน่�น

Business Question
Challenges of Nan Tourism

Visitors to Nan in 2015
คนเที่ยวน�าน 2558

= 1 แสนคน

ขอมูล: สำนักงานสถิติแหงชาติ

= 100,000 visitors

Source: National Statistical Office 
of Thailand
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เมื่อการเติบโตของการท่องเที่ยวชะลอตัวลง 
ความท้าทายในปัจจุบันของการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน  
คอื การสรา้งประสบการณ์ใหมใ่หกั้บนกัทอ่งเทีย่ว นอกเหนอื 
ไปจากเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม
ท่ีเนน้การเทีย่วชมศลิปะในศาสนสถาน และการทอ่งเทีย่ว
ธรรมชาตใินอทุยานแห่งชาต ิจากข้อมูลของสำานกังานสถติิ
แหง่ชาต ิระหวา่งป ีพ.ศ. 2557-2558 อัตราการเตบิโตของ 
จำานวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเหลืออยู่เพียงร้อยละ 
9 ต่อปี นอกจากนี้น่านยังต้องกู้ภาพลักษณ์ที่เสียหาย 
จากสถานการณ์เลวร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559  
ไมว่า่จะเปน็ไฟป่า หมอกควนั การสญูเสยีปา่ สารพษิปนเปือ้น  
หรือแม้แต่นำ้าท่วม 

ดังนัน้ธรุกจิและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งจงึมภีารกจิ
ในการชว่ยกันกระตุน้ใหภ้าพลกัษณแ์ละการทอ่งเทีย่วของ
จงัหวดัน่านฟ้ืนกลบัมาขยายตวัอย่างย่ังยืน ไม่เชน่นัน้หลายคน 
อาจจะลืมไปว่าจังหวัดน่านก็ยังมีสัดส่วนป่าไม้ต่อพื้นที่สูง 
เป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศและยงัเปน็ตน้นำา้นา่นทีผ่ลตินำา้ 
ใหก้บัลุม่นำา้เจา้พระยาถึงรอ้ยละ 40 อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 
สามารถมสีว่นช่วยกระตุน้เตอืนให้ผู้คนตระหนกัถึงคณุคา่
ที่น่านได้อนุรักษ์รักษาไว้ให้กับประเทศไทย

นอกจากความทา้ทายในภาพรวมของจงัหวัดนา่น 
ที่การขยายตัวของจำานวนนักท่องเที่ยวชะลอตัวและการ
แขง่ขนัของสถานประกอบการทีพ่กัขนาดเลก็ทัง้เกสตเ์ฮาส์
และโฮสเทลราคาถกูรวมถึงบติูกโฮเตล็ราคาหลักพันทีเ่กดิขึน้ 
เป็นจำานวนมากในช่วงยุคทองของการเท่ียวน่าน ริสาสินี 
ยงัมเีงือ่นไขทางกายภาพทีเ่ป็นข้อจำากัดของการขยายธรุกจิ
แบบเดิมซึ่งจำาเป็นต้องอาศัยการลงทุนซื้อหรือเช่าที่ดิน 
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 guest-
houses, 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.
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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” Kamnerd-
mongkol, 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.

ชุมชน คือ คำาตอบ ที่คุณสัจจพงษ์ได้จากการ 
ทำาหนา้ทีร่องประธานชมรมผูป้ระกอบการ ทีพ่กัจงัหวดันา่น 
ในฐานะเปน็กรรมการและเขา้รว่มกจิกรรมของหนว่ยงานดา้น
การท่องเท่ียวตา่งๆ ทัง้สำานกังานพืน้ทีพ่เิศษเมืองเกา่นา่น  
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.6) สำานักงานแพร่ 
ของการทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.แพร ่ดูแลพืน้ที่
แพร ่นา่น และอตุรดติถ์) และสำานกังานการทอ่งเทีย่วและ
กฬีาจงัหวดัน่าน (กทจ.นา่น) การเปน็สมาชกิคณะขับเคลือ่น  
อพท.6 ทำาให้คุณสัจจพงษ์เห็นโอกาสของการท่องเที่ยว
ชุมชน (CBT) โดยเฉพาะท่ีบ่อสวกซึ่งเคยเป็นแหล่งผลิต
เครื่องป้ันดินเผาในสมัยโบราณและปัจจุบันมีผ้าทอมือ 
เป็นสินค้าท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ

จุดเปลี่ยนของการดำาเนินธุรกิจเกิดขึ้นจากการ
เดินทางไปทำากิจกรรมร่วมปลูกป่าท่ีหมู่บ้านมณีพฤกษ์ 
ในอำาเภอทุ่งชา้ง จนคุน้เคยกบัคณุวิชยั กำาเนดิมงคล (กลว้ย)  
รองนายกเทศมนตร ีเทศบาลตำาบลงอบ แกนนำาเกษตรกร
และผู้ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจ 
เพือ่รกัษาป่า และคณุสนัต ิหาญสงคราม (ตัม้) เจา้ของรา้น 
กิงกากาแฟสด และไดท้ราบถงึตน้ทนุความเปน็กาแฟพเิศษ  
(Specialty Coffee) ของทีน่ีท่ีม่คีวามโดดเดน่ดา้นสายพนัธุ ์
ท้ังยังมีความเป็นมาและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติที่หลากหลายและน่าสนใจ จนนำาไปสู่
การกอ่ตัง้กาแฟ เดอ ม้ง (Coffee De Hmong) ในทีส่ดุ

บรษิัท รสิาสนิกีรุป๊ จำากดั ไดร้บัการจดทะเบยีน
ในป ีพ.ศ. 2559 เพือ่เปน็ศนูยส์นิคา้เพือ่สขุภาพและสนิคา้
วิถีชุมชน โดยมี ริสาสินีสปา แอนด์ รีสอร์ท เป็นหนึ่ง
ในธุรกิจของบริษัท และมีเป้าหมายของส่วนแบ่งรายได้ 
ในอนาคตจากการนวดเพือ่สุขภาพและการให้บรกิารทีพ่กั
รอ้ยละ 50 กาแฟ เดอ มง้ รอ้ยละ 25 และธรุกจิของฝาก  
ของที่ระลึก และการนำาเที่ยวร้อยละ 25

ชุมชน คือ คำ�ตอบ
Local linkages are the answer
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“มณีพฤกษ”์ เป็นชือ่กลุม่หมูบ่า้นตัง้อยูท่ีต่ำาบลงอบ  
อำาเภอทุง่ชา้ง หา่งจากตวัเมอืงนา่น 116 กโิลเมตร ใช้เวลาเดนิ
ทางประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่ ประชากรประมาณ 2,000 คน  
สว่นใหญเ่ปน็ชาวมง้ทีบ่รรพบรุษุอพยพมาจากประเทศจนี 
ปัจจุบันครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านมณีพฤกษ์  
เดิมชื่อว่า “ฉงไผ่” เป็นชื่อภาษาม้ง และอยู่ภายใต้
การปกครองสมัยพรรคคอมมิวนิสต์ ในสมรภูมิผาแดง  
สหายท่านหนึ่งที่เคยอยู่ที่นี่ คือ คุณจาตุรนต์ ฉายแสง 

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 
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.

THE

COMMUNITY

#1

มณีพฤกษ์
Manee Pruek
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จนกระทั่งปี พ.ศ. 2525  
จงึไดว้างอาวธุและมอบตวักบัทางการ
เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาชาติไทย 
โดยมผีูก้ารตำารวจ ชือ่ มณ ีไม่ทราบ
นามสกุล และพลโทอนนัต ์บำารงุพฤกษ ์ 
เป็นผู้เดินทางมาดูแลขณะมอบตัว 
จัดสรรทีอ่ยู่อาศยัและทีท่ำากิน สง่เสรมิ 
ให้ชาวบา้นเลีย้งไก่และหมู ในป ีพ.ศ. 

2527 เมื่อได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นมาใหม่จึงนำาชื่อทั้งสองท่าน 
มารวมกันเป็นชื่อ “มณีพฤกษ์”  

แม้ว่าหมู่บ้านมณีพฤกษ์จะต้ังอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยภูคาและไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  
แตห่นว่ยงานภาครฐัก็ได้อะลุม้อล่วยให้กับหมู่บา้นทีเ่คยไดร้บั 
การจัดสรรที่ทำากินหลังจากที่ออกจาก “ป่า” ให้สามารถ
ทำาการเกษตรไดต้ามสมควร โดยมพีชืหลกั คอื ขงิ และ
ผักกะหลำ่า

ความไม่มั่นคงของการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็น
ประเดน็เปราะบางของมณพีฤกษท์ีก่ระทบต่อความเปน็อยู่
ของประชาชน โดยเฉพาะในชว่งหลงัทีก่ระแสความกงัวล
เกีย่วกบัประเด็นปัญหาการสญูเสยีปา่ไม้ในจงัหวดันา่นได ้
ทำาใหเ้กษตรกรทีเ่พาะปลกูบนท่ีสงูกลายเป็นจำาเลยของสงัคม

ดังนัน้ผู้นำาชมุชน เช่น คณุวชิยั หรอืรองกลว้ย 
จงึจำาเปน็ตอ้งสง่เสรมิใหล้กูบา้นพยายามปรับเปลีย่นรปูแบบ 
การทำาเกษตรไปเปน็วนเกษตรและการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
เพือ่แสดงใหค้นพืน้ราบเหน็วา่คนบนดอยสามารถอยูก่บัปา่
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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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.

กาแฟเปน็ทางเลือกหนึง่ของการปลกูพชืพึง่พงิปา่  
เพราะกาแฟสามารถโตและให้ผลผลิตได้ดีใต้ร่มเงาของ 
ตน้ไมใ้หญ ่และกาแฟอาราบก้ิาช้ันดีสามารถปลกูได้ท่ีความสงู 
ตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและ
ภมูอิากาศของมณพีฤกษ ์อยา่งไรกด็ ีในอดตีการสง่เสรมิ
การปลกูกาแฟมกัจะประสบปญัหาการขาด
การพฒันาตลาดและชอ่งทางการขายเพ่ือ
รองรับผลผลิตที่เกิดขึ้น ทำาให้เกษตรกร
หลายรายเลกิปลกูกาแฟหรอืตอ้งยอมขาย
ผลผลติในราคาทีถ่กูมาก ไมม่อีำานาจต่อรอง 
กับพ่อค้าคนกลาง

กาแฟ เดอ ม้ง เป็นธรุกิจใหม่
ของรสิาสนิกีรุ๊ป ทีก่ลายเปน็กลไกตอบโจทย ์ความท้าทายของ
ธรุกจิการทอ่งเทีย่วและปัญหาของชมุชน โดยทำาหนา้ทีเ่ปน็ 
ผูร้บัซือ้และทำาการตลาดใหก้บักาแฟมณพีฤกษแ์ละแบง่ปนั 
ผลประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างเป็นธรรม
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โลโกข้อง Coffee De Hmong (CDH) 
การออกแบบเนน้เอกลักษณข์องความ
เปนมง้และความออ่นชอ้ยของลวดลาย 
และเปนผลงานของอดตีสหายทีเ่คยหนี
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.

Coffee De Hmong เป็นบริษัทในเครือของ
รสิาสนีิ ทำาหน้าท่ีกระจายสนิคา้และสรา้งตลาดให้กับกาแฟ
ของคนในหมู่บ้านมณีพฤกษ์ที่เป็นชาวม้ง กาแฟที่ปลูก
ท่ีหมู่บ้านมณีพฤกษ์นั้นมีความโดดเด่นด้านสายพันธุ์ที่
หลากหลาย เนื่องจากมีบาทหลวงได้คัดเลือกกาแฟจาก
ทุกมุมโลกและนำามาให้ชาวบ้านปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ
แทนยาเสพติด

นอกจาก “คาติมอร์” ที่เป็นพันธุ์ผสมระหว่าง
คาทูร่ากับไฮบริโด เดอ ติมอร์ และทนต่อโรคและรา
และเป็นกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกมากในประเทศไทยแล้ว 
ที่มณีพฤกษ์ยังมีกาแฟสายพันธ์ุ “จาวา” ท่ีหอมหวาน 
กาแฟ “ทริปรกิา้” ทีม่รีสชาตคิลา้ยนำา้ผึง้ และทีส่ำาคญัคอื 
“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 honey-
fl avored “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. 

ก�แฟ เดอ ม้ง 

Coffee De Hmong
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• เมล็ดกาแฟคั่ว คาติมอร์ 
 1,000 บาทต่อกิโลกรัม

• เมล็ดกาแฟคั่ว จาวา 
 1,300 บาทต่อกิโลกรัม

• เมล็ดกาแฟคั่ว ทริปริก้า
 1,500 บาทต่อกิโลกรัม

• 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
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เที่ยวมณีพฤกษ์ 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1: รบัประทานอาหารเชา้ทีริ่สาสนิสีปา แอนด ์รสีอรท์ 
>> ออกเดนิทางไปมณพีฤกษ ์>> ชมิกาแฟทีศ่นูย ์พมพ. 
>> ชมการค่ัวกาแฟโบราณ >> รบัประทานอาหารกลางวัน  
>> ชมถำา้ผาผึง้ >> เยีย่มชมสวนปา่กาแฟ >> รบัประทาน
อาหารเย็น >> เข้าพักที่โฮมสเตย์

วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า >> ถ่ายรูปที่ดอยผาผึ้ง 
>> ชมนำา้ตกนำา้เปลิ >> รบัประทานอาหารกลางวนั >> 
เดินทางกลับเมืองน่าน >> นวดผ่อนคลายที่ริสาสินีสปา 
แอนด์ รีสอร์ท

ค่าใช้จ่ายภายในหมู่บ้าน:
• ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 บาทต่อคน
• ค่าอาหารเย็น มื้อละ 100 บาทต่อคน
• ค่าตอบแทนผู้สื่อความหมาย 300 บาทต่อวัน
• คา่เหมาพาหนะ ไปกลบัดอยผาผึง้ (10 คน) 700 บาท
• ค่าที่พักโฮมสเตย์สำาหรับ 2 คน 450 บาทต่อห้อง 
 (ราคารวมอาหารเช้า เพิ่มที่นอน 100 บาทต่อคน)
• คา่ของทีร่ะลกึ เชน่ กาแฟ ผา้ปกั มดี ฯลฯ 100 บาท
 ขึ้นไป

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 
>> 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:

• 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
• 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

ITINERARY

#1
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บ่อสวกต้ังอยู่ที่ตำาบลสวก อำาเภอเมืองน่าน 
ปัจจุบันมีประชากรจำานวน 6,554 คน 2,077 ครัวเรือน 
โดยมีองค์การบริหารส่วนตำาบลบ่อสวก (อบต.บ่อสวก) 
เป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตำาบลสวก

บอ่สวกในอดีตเป็นแหลง่ผลติเครือ่งเคลอืบภาชนะ
ดินเผาที่สำาคัญแห่งหนึ่งของเมืองน่าน เครื่องเคลือบของ
บ่อสวกมีรูปแบบและกรรมวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง 
และมีลวดลายคล้ายอินทรธนูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สังเกต
ไดง้า่ย คาดวา่เครือ่งเคลือบภาชนะดนิเผาจากบา้นบ่อสวก
เคยได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะขุดพบได้ตามแหล่ง 
ฝังศพของคนในอดีต

“ผมตั้งใจจะให้ที่บ้าน
เปน็แหลง่เรยีนรูข้องชมุชน
ที่นี่ไม่ขอเก็บค่าเข้าชม
อนัใด ตอ้งการให้เกดิพืน้ที่
ถ่ายทอดภูมิปัญญา 
บอกเลา่ความทรงจำาของ
ผู้เฒ่าผู้แก่สู่คนรุ่นหลัง”

จ่ามนัส
ปราชญ์ชุมชน บ่อสวก

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 govern-
ment 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. 

THE

COMMUNITY

#2

บ่อสวก
Bo Suak

“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.”

Sgt. Manas 
A local sage, Bo Suak
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ปัจจุบนัขุดพบเตาเผาโบราณในพืน้ทีต่ำาบลสวก
รวมไปถึงเตาโบราณท่ีบ้านของจ่ามนัส ปราชญ์ชุมชน 
ข้าราชการตำารวจบำานาญผู้รวบรวมเครื่องเคลือบดินเผา
โบราณและเปิดบ้านเป็น “พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวก”  
เพื่อให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม 
โดยไม่เก็บค่าเข้าชม

วสิาหกจิชมุชนบอ่สวกไดร้บัความช่วยเหลอืจาก
หน่วยงานตา่งๆ อาท ิจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั สำานกังาน
อตุสาหกรรมจงัหวัดนา่น อพท.6 ฯลฯ ในการฟ้ืนฟภูมูปิญัญา 
ดั้งเดิมของกระบวนการทำาเครื่องเคลือบดินเผา ปัจจุบัน
สามารถผลิตเครื่องเคลือบดินเผาทั้งท่ีเป็นภาชนะ 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.
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นอกจากเครือ่งเคลอืบดนิเผาแลว้ สนิคา้ข้ึนชือ่อกี
อยา่งของบอ่สวก คอื ผา้ทอมอื ซึง่เกดิจากการรวมตวักนั 
ของชา่งทอ ในป ีพ.ศ. 2540 โดยใชช้ือ่วา่ “กลุม่ทอผา้บา้น
ซาวหลวง” มศีนูยอ์ยูท่ีห่มู่ 5 ตำาบลสวก กอ่นจะจดทะเบยีน
เป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  
และ นางบวัลอย อเุทธ ิไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ประธานกลุม่ฯ  
ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 24 คน 

กลุม่ทอผา้บา้นซาวหลวงมบีทบาทสำาคญัในการ
เชิญชวนและส่งเสริมให้แม่บ้านและเยาวชนที่สนใจและมี
ใจรักการทอผ้ามาช่วยกันอนุรักษ์การทอผ้า แกะลายผ้า
ดัง้เดมิ ออกแบบลายใหมท่ี่ยงัคงเอกลกัษณข์องผา้พืน้เมอืง 
ล้านนา และรวบรวมผลผลิตของผ้าเพื่อนำาไปจำาหน่าย 
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 
จงัหวดัอืน่ กลวัวา่จะตอ้ง

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
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เที่ยวบ่อสวก 2 วัน 1 คืน

วนัที ่1: ไหวศ้าลปูฮ่่อ >> ชมเตาโบราณทีพ่พิธิภณัฑ์เฮอืน
บา้นสวก >> เรยีนรูก้ระบวนการทำาเครือ่งปัน้ดนิเผา >>  
รับประทานอาหารกลางวัน >> เรียนรู้กระบวนการทอ
และยอ้มผา้ >> รบัประทานอาหารเย็น (ขันโตก+บายศรี
สู่ขวัญ) >> เข้าพักที่โฮมสเตย์

วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า >> เข้าเมืองน่าน >> 
แวะชิมกาแฟ เดอ ม้ง

ค่าใช้จ่ายภายในหมู่บ้าน:
• คา่อาหารกลางวนั มือ้ละ (กับข้าว 3 อยา่ง) 150 บาท
 ต่อคน
• ค่าอาหารว่าง มื้อละ 50 บาทต่อคน
• ค่าอาหารเย็นขันโตก มื้อละ 200 บาทต่อคน
• ค่าที่พักโฮมสเตย์สำาหรับ 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

ITINERARY

#2
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กรณขีองรสิาสนีิเปน็ตวัอยา่งทีน่า่สนใจเกีย่วกับ 
การใชก้ารเชือ่มโยงกับชุมชนเพ่ือทำาให้ธุรกิจของตนมคีวาม
หลากหลายย่ิงขึน้แทนการขยายตวัแบบแนวตัง้หรอืแนวนอน 
แบบดั้งเดิมที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระและทุ่ม
ทรพัยากรของตนเอง การเชือ่มตอ่อาศยัการจดัการเครอืขา่ย 
ท่ีเน้นการพึ่งพิงทรัพยากรของหุ้นส่วนที่สามารถส่งเสริม 
กันและกนัได ้การเตบิโตด้วยธรุกิจใหม่ไปสูก่ารสรา้งแบรนด ์
กาแฟ เดอ ม้ง และการทำาธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนและ 
ของที่ระลึกช่วยให้ริสาสินีหาจุดที่ทำาให้ความสัมพันธ์
ระหวา่งชมุชนมลีกัษณะทีท่ัง้สองฝา่ยตา่งไดร้บัผลประโยชน ์
(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.

ถอดบทเรียน
ก�รเชื่อมโยงกับชุมชน

Lessons Learned
Local Linkages
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กาแฟ เดอ ม้ง ไม่ใช่เพียงพ่อค้าคนกลางที่
มุง่หากำาไรสูงสดุจากการเข้ามารับซือ้กาแฟจากเกษตรกร 
การสรา้งแบรนดแ์ละการตลาดทีเ่นน้ความพเิศษของพนัธุ์
กาแฟและชาติพันธุ์ของเกษตรกรเป็นโมเดลทางธุรกิจ 
ท่ีใหค้วามสำาคญักบัความสมัพนัธร์ะยะยาวระหวา่งกจิการ
กบัชมุชนและรบัประกนัการใหส้ว่นแบง่ท่ีเปน็ธรรม ดงัน้ัน
ชมุชนมณพีฤกษจ์งึไดป้ระโยชนจ์ากการเขา้มารบัซือ้ผลผลติ
อยา่งเตม็ที ่ในปกีารผลติทีผ่า่นมา กาแฟ เดอ มง้ รบัซือ้ 
ผลผลติรอ้ยละ 80 ของเมลด็กาแฟทีไ่ด้จากหมู่บา้นมณีพฤกษ ์ 
การมีตลาดรับซ้ือยังช่วยให้การส่งเสริมการปลูกกาแฟ
ทดแทนพืชไร่ เช่น ข้าวโพด เพื่อคืนความเขียวขจีให้กับ
พืน้ท่ีตลอดปีได้ผลมากขึน้ เนือ่งจากชว่ยคลายความกงัวล
เรื่องที่เคยเป็นปัญหาสำาคัญของเกษตรกรได้ 

นอกจากรายไดจ้ากการขายกาแฟแลว้ แบรนด์
ยังเป็นทุนทางสังคมที่กระตุ้นให้หุ้นส่วนที่เกิดขึ้นพยายาม
พัฒนาชมุชนเพือ่ให้สามารถรองรบักิจกรรมของนกัทอ่งเทีย่ว 
ท่ีหลงใหลความพิเศษของผลิตภัณฑ์และต้องการเสาะ
แสวงหาแหลง่กำาเนดิของกาแฟ เดอ มง้ ทีห่มูบ่า้นมณีพฤกษ ์ 
ทำาให้ผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชนและกระจายตัวในวงกว้าง 
มากขึน้ ไมเ่ฉพาะแตก่ลุม่เกษตรกรทีป่ลกูกาแฟ แตยั่งรวมถงึ 
กลุ่มผลิตงานฝีมือต่างๆ เช่น กลุ่มตีมีด และกลุ่มปักผ้า 
ที่มีอยู่เดิม และกลุ่มโฮมสเตย์ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่

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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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.

เชน่เดยีวกับชมุชนบอ่สวกที่ไดร้บัประโยชน์จาก
การเชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวในตัวเมืองน่านอย่าง 
รสิาสนิีในการประชาสมัพันธ์สถานท่ีและกิจกรรมท่องเทีย่ว
ใหน้กัทอ่งเทีย่วรูจ้กัในวงกวา้ง ชว่ยใหช้มุชนไดใ้ชศ้กัยภาพ
ท่ีทาง อพท.6 ได้ไปชว่ยพฒันาไวอ้ย่างเตม็ที ่ดงันัน้การเพิม่
ธุรกิจด้านการขายของที่ระลึกและสินค้าชุมชน ตลอดจน 
การจัดบรกิารนำาเทีย่วของรสิาสนิกีรุ๊ปจงึตรงกบัความตอ้งการ 
ของชุมชน 

คณุสจัจพงษไ์ดใ้หข้อ้คดิทีน่า่สนใจวา่ เคลด็ลบั
สำาหรบัการทำางานกบัชมุชน คอื การเปน็ผู้ใหแ้ละอยูร่ว่มกนั 
ประหนึ่งญาติมิตร การทำางานร่วมกับชุมชนต้องไม่เน้น
ผลตอบแทนอย่างรวดเรว็ แตเ่ปน็การสะสมทนุทางสงัคม
ให้ผลประโยชน์คืนกลับในระยะยาว ดงันัน้ผู้ประกอบการ 
จำาเป็นตอ้งมทัีศนคตทิีถู่กตอ้งและเขา้ใจวา่ ชุมชนเปน็หุ้นสว่น 
ไม่ใช่ลูกจ้างของตน และชุมชนเองก็มีลำาดับความสำาคัญ
เรื่องการใช้ชีวิตและความต้องการที่ต้องการตอบสนอง
มากกว่ากิจกรรมการท่องเที่ยว

ตวัอยา่งเชน่ ชมุชนทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรม 
ในช่วงเกบ็เกีย่วผลผลติจะคาดหวังให้ชาวบา้นมาตอ้นรบัและ
ทำากิจกรรมกับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ก็คงไม่ได้ แต่ควร
จะออกแบบและปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับจังหวะชีวิต
ของชุมชน เช่น อาจจะเน้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการพำานัก
ระยะยาว หรือ Long Stay และเห็นวิถีชีวิตที่แท้จริงและ
พาไปไปช่วยเอามือหรือลงแขกกับชาวบ้าน เป็นต้น
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“โจทยท์า้ทายคอื ตอ้งทำาให้
คนพื้นราบเห็นให้ได้ว่า 
คนบนดอยสามารถอยูอ่าศยั
กับป่าอย่างยั่งยืนได้ 
สำาหรับเรา กาแฟและการ
ท่องเที่ยวคือคำาตอบนั้น”
คุณวิชัย กำาเนิดมงคล (กล้วย)
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำาบลงอบ
และประธานกลุ่มกาแฟมณีพฤกษ์

“บ่อสวกเคยเป็นแหล่งผลิต
เครื่องปั้นดินเผาที่ยิ่งใหญ่
ในอดีต แต่ทุกวันนี้ไม่มี
หลงเหลอืแลว้ ดว้ยเหตน้ีุจึง
เกดิการรวมกลุม่กนัทำาใหมั้น
มีชีวิตขึ้นมาใหม่”
คุณสุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์ (พงษ์)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำานาญการ
และประธานชมรมท่องเที่ยวบ่อสวก

“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

“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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ริสาสินีเป็นกรณีศึกษาของผู้ประกอบการ 
ดา้นการทอ่งเทีย่วทีม่แีนวทางปฏบิตัทิีเ่ปน็เลิศในการเชือ่มโยง
กบัชมุชนท้ังการเชือ่มโยงเพ่ือลดตน้ทนุ เช่น การแสวงหา
วตัถดิุบท้องถิน่มาใชใ้นการให้บรกิารนวดเพือ่สขุภาพและทีพ่กั 
ตลอดจนการจดัหาอาหารเชา้จากรา้นช่ือดงัของเมืองนา่น 
ใหแ้กผู่เ้ขา้พกั ซึง่อาจกลา่วไดว้า่ เปน็การเชือ่มโยง ver 1.0  
ท่ีผู้ประกอบการรายอื่นสามารถศึกษาและนำาไปประยุกต์
ใช้ได้ไม่ยาก และการเชื่อมโยง ver 2.0 ที่ริสาสินีกรุ๊ป
ได้เป็นหุ้นส่วนกับชุมชนในการสร้างและเพิ่มคุณค่าให้กับ
สนิค้าและสถานท่ีทอ่งเทีย่วของทอ้งถ่ิน ซึง่ตอ้งอาศยัการ
เปล่ียนกรอบแนวคดิจากการทำาธรุกิจแบบดัง้เดมิมาสูก่าร
จัดการเชิงเครือข่ายที่ต้องใช้ความเข้าใจและปรับตัวให้
สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติและความตอ้งการของภาคเีครอืข่าย

การเชือ่มโยงกับชมุชนจะชว่ยให้ธรุกจิทอ่งเทีย่ว 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วในปจัจบุนั 
ท่ีหันมาให้ความสำาคัญกับการได้รับประสบการณ์ที่ 
หลากหลายและแท้จริง (Authenticity) เพิ่มโอกาสที่ 
นักท่องเที่ยวจะใช้เวลานานในการท่องเที่ยวและกลับมา
เทีย่วซำา้ เพือ่ซมึซบั คน้หาความหมาย และทำาความเขา้ใจ
ประสบการณท์ีไ่ดรั้บจากการทอ่งเทีย่วชมุชน อนัจะกอ่ให้เกิด 
มูลคา่เพิม่และผลทวคีณูจากการทอ่งเทีย่ว และชว่ยใหก้าร
ท่องเที่ยวมีความย่ังยืน 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.

บทส่งท้�ย
Epilogue
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Drawn by Pollavat Praphattong
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DASTA 6 was 
established to drive the 
vision of “Nan–a livable, 
old city”. It is respon-
sible for sustainable 
tourism development in 
5 sub-districts: Wiang, 
Du Tai, Na Sao, Suak, 
and Muang Tued cov-
ering 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

อพท.6 ก่อตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์  
“นา่น เมอืงเกา่ทีม่ชีวีติ” มพีืน้ทีใ่นความรบัผดิชอบครอบคลมุ 
5 ตำาบล ประกอบดว้ย ตำาบลในเวยีง ตำาบลดูใ่ต ้ตำาบลนาซาว  
ตำาบลสวก และตำาบลมว่งตึด๊ จงัหวดันา่น รวมเนือ้ที ่139.37 
ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองเก่าน่านได้ถูก
กำาหนดใหเ้ป็น “ต้นแบบ” ของการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียว 
เชิงประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม

กจิกรรมเดน่ของ อพท. 6 ในการพัฒนากจิกรรม
การทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Tourism) ไดแ้ก ่
กิจกรรมเรยีนรูก้ารทำาตงุคา่คงิเมืองนา่นกับชมุชนวดัพระเกดิ  
นอกจากนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สามารถรับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว อาทิเช่น บ้านซาวหลวง 
ตำาบลบอ่สวก บา้นนวราษฎร ์ตำาบลนาซาว บา้นดู่ต้นฮา่ง  
ตำาบลดู่ใต้ ชุมชนบ้านมหาโพธิ์ กลุ่มสามล้อถีบเมืองน่าน 
และกลุ่มแม่บ้านอาหารแปรรูป ตำาบลเวียง นอกจากน้ี 
อพท.6 ยงัได้รว่มมือกับเครือข่ายโรงแรม ท่ีพัก และสถานที ่
ท่องเท่ียวในจังหวัดนา่น จำานวน 25 แห่ง รวมทัง้ รสิาสนิสีปา  
แอนด์ รีสอร์ท เพื่อสร้างกิจกรรม การท่องเที่ยวแบบ
คาร์บอนตำ่า (Low Carbon Tourism)

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.dasta.or.th/dastaarea6

สำ�นักง�นพื้นที่พิเศษเมืองเก่�น่�น (อพท.6)

Office of Designated Area 6 Nan Old City (DASTA 6)
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