23. กรณีศึกษา “สิงหปารค” โมเดลธุรกิจ Social Enterprise เพื่อการทองเที่ยว

ที่มา : http://singhapark.com/index.php/about-us

8,000 ไรบนเชียงราย กับการตั้งโจทยที่ทาทาย
จุดเริ่มตนของ “Social Enterprise” ในเชียงรายจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 1.2 ลานคน
มีปะปนกันหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาอีกหลายเผาซึ่งยังมีสัดสวนของประชากรที่มี
ความยากจนอยูเปนจํานวนไมนอยและยังมีการทําเกษตรกรรมในลักษณะไรเลื่อนลอยรวมถึงเชียงรายยังไมมี
สินคาหลักอะไรที่เปนเอกลักษณจนสามารถสรางอิมแพคไดมากพอ ดวยเหตุนี้‘คุณสันติ ภิรมยภักดี’ จึงเกิด
ความคิ ด ริ เริ่ ม อยากทํ าบางอย างกั บ ที่ ดิ น บนพื้ น ที่ 8,000 ไร ในเชี ย งราย โดยตั้ งโจทย วาสิ่ งที่ ทํ าต อ งเป น
ประโยชนตอสังคม คนเชียงรายตองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงนํามาสูโมเดลธุรกิจ “Social Enterprise” ที่ทําให
พื้ น ที่ 8,000 ไร นั้ น กลายเป น “Singha Park” สถานที่ ท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรกรรมของจั ง หวั ด เชี ย งรายที่
กอกําเนิดชุมชนและสรางอาชีพใหคนในพื้นที่นับพันคน
การสร าง Social Enterprise จากแหล งท อ งเที่ ย วจะช ว ยกระจายรายได ในจั งหวั ด เพราะธุ ร กิ จ
ทองเที่ยวเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับอีกหลายสาขาอาชีพอื่นไมวาจะเปนขนสงมวลชน คาขาย บริการตางๆ ซึ่ง
ลวนเกี่ยวของกับโครงสรางของธุรกิจทองเที่ยว ดังนั้นจึงเกิดอาชีพใหมขึ้นมากมายในจังหวัดเชียงราย

ที่มา : https://pantip.com/topic/36157874
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ในมุมมองการตลาดการสรางแลนดมารคใหจังหวัดเชียงรายเปนกลยุทธเหมาะเหม็งที่จะทําใหคนจดจํา
เชียงรายดวยการ remind ถึงแลนดมารค เหมือนที่เรานึกถึง หอไอเฟล เวลาเอยถึงกรุงปารีสและแลนดมารคที่
แข็งแรงจะทําใหเชียงรายกลายเปนอีกหนึ่งdestination สําหรับนักทองเที่ยวได ซึ่งความไดเปรียบของ Singha
Park คือ ความใหญ และทิวทัศนที่สวยงาม การจัดสรรพื้นที่ที่ดีจะทําให 8,000 ไรแหงนี้สรางมูลคาเพิ่มไดอีก
มากมาย ที่สําคัญคือคนในพื้นที่ถูกเชื้อเชิญใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 8,000 ไรของ Singha Park ผาน
การจางงานจนเกิดเปนชุมชนอาชีพที่ผูคนมารวมพัฒนาบานเกิดของตนเองไปพรอมๆกับการเกื้อหนุนโดยภาค
ธุรกิจ

ที่มา : https://news.mthai.com/pr-news/618272.html

Singha Park
เดิมเริ่มมาจากการเกษตรแบบผสมผสาน ทําแปลงทดลองคนควาพืชนาปลูกหลายชนิดในไรบุญรอด
(ชื่อเดิม) เพื่อถายทอดความรูใหเกษตรกรในพื้นที่ไดนําไปตอยอดในวิชาชีพของตนเอง รวมถึงมีการจางงานคน
ในพื้นที่ใหเขามาเปนสวนหนึ่งของไรบุญรอด การสรางรายไดจึงเกิดขึ้นในบานเกิดคนในพื้นที่จึงไมจําเปนตอง
เดิ น ทางไปแสวงหารายได ในเมื องหรือต องไปทํ างานไกลบ านซึ่งพั ฒ นาปรับ เปลี่ย นตอเนื่ องมาหลายปจ น
เหมาะสมจะเป น ระบบที่ เ ลี้ ย งตั ว เองได ในที่ สุ ด จึ ง เกิ ด เป น พื้ น ฐานของธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม ที่ เ อาโมเดล
Social Enterprise มาเปน แมแบบในการพั ฒ นา จากเคสของ SINGHA PARKนาจะพอทําใหเราทราบไดวา
‘Social Enterprise’ ไมใชแนวคิดแบบ ‘ยูโทเปย’ เพราะมันเกิดขึ้นแลวอยางเปนรูปธรรมที่จังหวัดเชียงราย
เราไมไดบอกวามันงาย อันที่จริงคอนขางเปนไปไดยากในบานเราดวยขอจํากัดหลายประการและยังตองอาศัย
เงินทุน เวลา ความตั้งใจอยางแรงกลาการรวมมือจากคนในพื้นที่ วิสัยทัศนของผูนําและอีกหลายปจจัยเล็กใหญ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งหัวใจสําคัญที่ทําใหแนวคิด “Social Enterprise’ แตกตางคือความยั่งยืนอันเกิดจากการลงมือ
ปฏิบัติตอเนื่องจนกวาจะเกิดผล “สิงห ปารค เชียงราย-อาราจักรสรางความสุขเพื่อสังคม” “ดีที่สุด คือ การให
ไมสิ้นสุด” คือความเชื่อของSingha Corporation
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ที่มา : https://pantip.com/topic/34662309

คุณลักษณะสําคัญของสิงห ปารค เชียงราย
1. เปาหมายทางสังคมและสิ่งแวดลอมไมใชกําไรสูงสุด
สิ งห ปาร ค เชี ย งรายใช พื้ น ที่ ของตนเองส ว นใหญ เพื่ อ เกษตรกรรมซึ่ งหากเที ย บกั บ การใช ไปเพื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดใหญก็ยอมทําได เพราะมีความพรอมทั้งทางทุนทรัพยและเทคโนโลยีรวมไปถึงขนาดพื้นที่
แตทางสิงห ปารคฯ ใชพื้นที่ไปในเชิงทองเที่ยวการดูแลธรรมชาติ และการสรางรายไดใหคนในพื้นที่

ที่มา : http://www.tripgether.com/index.php?home=view&id=209
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2. มีรูปแบบการดําเนินการที่มีความยั่งยืนทางการเงิน
สิงห ปารค เชียงราย มีระบบการผลิตสินคาทางการเกษตร (ชา, เมลอน, สตอเบอรี่ ฯลฯ) ระบบการ
จัดจําหนาย (มีมินิมารทของตนเอง) และรวมทุนกับบริษัทชาขนาดใหญของประเทศญี่ปุน มีรายรับที่ชัดเจนทั้ง
จากดานบริโภคและการทองเที่ยวเชิงการเกษตรกลาวคือ มีรานอาหาร และการใหบริการดานกีฬา (เชน การ
ใหเชาจักรยาน, การเลน Zipline เปนตน)

ที่มา : http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/002876/lang/th/

3. เปนมิตรตอสังคมและสิ่งแวดลอม
สิงห ปารค เชียงราย ดูแลสิ่งแวดลอมดวยการสรางอางเก็บน้ํา 50 แหง เพื่อดูแลตนไมและสัตวใน
บริเวณนั้น อีกทั้งยังนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการประหยัดพลังงานอีกดวย

ที่มา : https://hoksingha.com/singha-park-chiangrai-ep1/https://pantip.com/topic/30049898

4. ผลกําไรกลับคืนสูสังคมและเปาหมายที่กําหนดไว
สิงห ปารค เชียงราย นํารายไดจากคาโดยสารของรถฟารมทัวรที่เก็บจากนักทองเที่ยวในแตละวัน มา
เปนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในชุมชนทองถิ่น สิงห ปารค เชียงราย ไมไดเปนเพียงกิจการที่แกปญหา
คนในวัยทํางานและระบบนิเวศนเพียงเทานั้น แตชวยแกปญหาดานการศึกษาเลาเรียนของเยาวชนในพื้นที่อีก
ดวย โดยการเชิญชวนนักศึกษาและอาจารยที่มีความรูความสามารถมาชวยสอน อีกทั้งยังชวยอํานวยความ
สะดวกเรื่องอาคารเรียน
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การเที่ยวที่สิงห ปารคฯ สามารถทําได 3 แบบหลักๆ คือ
- นั่งรถฟารมทัวรชมรอบสวน
- ปน จักรยาน
- เดินเทา

ที่มา : https://www.marketingoops.com/news/brand-move/singha-park-chiang-rai/

รถยนต ส ว นบุ คคลก็ ส ามารถนํ าเข าไปได แต จ ะมี เส น ทางที่ เลี่ ย งสถานที่ ที่ มี ค นและธรรมชาติ โดย
สวนมากรถยนต จะวิ่งเข ามาเพื่ อไปรานอาหารในสวนเมื่อขึ้น รถฟารมทัว รแลวก็จ ะมีพนักงานต อนรับ คอย
แนะนําสถานที่ตางๆใหเรารูจักคุณคาของสถานที่แหงนี้มากยิ่งขึ้นหากอยากเที่ยวชมแบบใกลชิดมากยิ่งขึ้น ทาง
สิงห ปารคฯ ก็มีจักรยานอยางดีคอยใหบริการแกผูมาเยือน
5 ประโยชน ที่ไดรับจากSINGHA PARK CHIANG RAI SOCIAL ENTERPRISE IN THAILAND
1. แหลงเรียนรูดานการเกษตรกรรมแบบบูรณาการ
Singha Park A Social Enterprise แหล ง เรี ย นรู ด า นการเกษตรแบบบู ร ณาการ จากได คุ ย กั บ
คนทํางานที่เคยทํางานที่นี่มากวา 20 ป เลาใหฟงวาเมื่อกอนทํางานไรบุญรอด เปนพื้นที่ปลูกขาวบารเลย ไมได
ผลดีเทาไร ถนนในไรเปนถนนลูกรัง นายสันติใหเริ่มเปลี่ยนมาปลูกไรชา อูหลงเบอร 12 มาเปนคนงานมาดูแล
ไรชา ใสปุย เก็บชา ลองถูกลองผิดมาเรื่อยๆ ตอนนี้มาทํางานในโรงงานชามารูเซ็นมีหนาที่คัดเลือกใบชาที่มี
คุณภาพขณะนี้เธอใหลูกสาวมาทํางานแทนตอจากเธอ
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ที่มา : http://www.360-trip.com

ไร ช า แหล งเรี ย นรู เพื่ อ การเกษตร แบบบู ร ณาเริ่ม วิจั ย ปลู ก ชา แปรรูป ชาพรอ มให ค วามรูชุ ม ชน
การเกษตรแบบบูรณาการ คือระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสานและมีการเริ่มตนตั้งแตวิจัยการปลูก จนพัฒนา
เปน Know How องคความรู ไปจนถึงการวิจัยแปรรูปผลิตผลสงตอใหแกผูบริโภค เชน การปลูกพริกฮานาเน
โร (เปนพริกเม็กซิกัน มีความเผ็ดที่สุด) เลือกปลูกพื้นที่หลังเขามีเงาเขาบังแดด ไดอากาศเย็นและนําพริกฮา
นาเนโรมาแปรรูปเปนซอสพริกกอนมาแปรรูปตองมีการดองพริกและทดลองมาปรุงเปนอาหารจากเชฟที มี
ชื่อเสียงจนเปนอาหารจานพิเศษ ไกทอดซอสพริกฮาบาเนโร

ที่มา : http://www.walking-travel.com/2016/social-enterprise-sigha-park-chiangrai/

จากการไดมีโอกาสไปสิงหปารค เชียงรายเขาไปดูเบื้องหลังทุกคนไมวาผูบริหารและคนงานมีความ
ตั้งใจทดลองพัฒนาเทคนิคความรูในการเพาะ ปลูกพืชพรรณตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง ไดสัมภาษณกับคนดูแล
ไรบูลเบอรรี่ท่ีนําสายพันธมาจากออสเตรเลีย 3 สายพันธ พันธุ Biloxi ที่มีรสเปรี้ยวอมหวาน พันธุ Misty มี
รสชาติเปรี้ยวนํา มีกลิ่นหอมเย็นในลําคอเมื่อรับประทาน และพันธุ Sharpblue ที่มีรสหวานนํา มีการทดลอง
ปลูกในเรือนเพาะชําที่มีการควบคุมดูแลอุณหภูมิ และตรวจสอบตนทุน มากวา 2 ป เพื่อใหไดผลบูลเบอรรี่ตาม
ขนาดที่ตลาดโลกกําหนด คือไมต่ํากวา 0.9 เซนติเมตร สําหรับวิธีการปลูก ดูแล นั้นอานขอมูลจากอินเตอรเน็ต
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สอบถามนักวิจัยชาวออสเตรเลีย หรือนักวิจัยจากโครงการหลวงเพื่อหาเทคโนโลยีในการดูแลบูลเบอรใหได
ผลผลิตที่ดีไดคุณภาพสูตลาดบูลเบอรรี่ มีการวิจัยทดลอง ปลูกที่สิงหปารค
สิ งห ป าร ค เชี ย งราย เป น เหมื อนมหาวิทยาลัย ด านการเกษตรกรรมหรือศูน ยวิจัย ดานการเกษตร
เพื่อใหไดความรู เทคโนโลยี Know How เพื่อพัฒนาผลผลิตดานการเกษตรกรรมของประเทศไทยแบบครบ
วงจรเปดโอกาสใหสถาบันการศึกษาตางๆไดเขามาศึกษาดูงาน เชน นามาศึกษาการทําคางไมเลื้อยสําหรับ
เสาวรสในรูปแบบใหม การทําไรสตอรเบอรรี่ปลูกเสร็จตองใชแผนพลาสติกรองไวไมใหลูกสตอรเบอรรี่โตบนดิน
อาจทําผลผลิตเสีย ชวยเพิ่มผลผลิตไดคุณภาพมากขึ้น เปนตน
2. สรางงานสรางรายไดใหกับเพื่อชุมชน Local community

ที่มา : http://www.star-traveller.com/2016/social-enterprise-singha-park-chiangrai/

Singha Park A Social Enterprise สรางงานสรางรายไดใหชุมชนสิงหปารค เชียงรายเปนแหลงงาน
มีคนงานทํางานในไรกวา 1,000 คนนํารายไดไปสูครอบครัว เปนสวนหนึ่งการพัฒนาประเทศใหคนมีงานทําไม
สรางปญหากับสังคม คนงานบางคนเคยทํางานกอสรางกอสรางกรุงเทพฯตอนนี้มาทํางานเก็บราสเบอรรี่ในไร
สิงหปารคแทน
3. เพื่อสิ่งแวดลอม

ที่มา : http://www.star-traveller.com/2016/social-enterprise-singha-park-chiangrai/
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Singha Park A Social Enterprise เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหคนรุนตอๆไป ธุรกิจอาจกอมลพิษตอ
สิ่งแวดลอมหลากหลายรูปแบบอาจกอมลภาวะตออากาศ มลภาวะทางเสียง ตอแมน้ําลําคลอง ตอน้ําฝน ตอ
น้ําผิวดิน เปนตน แตสิงห ปารค มองเห็นคุณคาสิ่งแวดลอม ชุมชนในสังคมรอบขางไมมีการโรงแรมเพื่อไปแขง
กับธุรกิจทองถิ่นใหเขาอยูไมได สิงหปารค สงเสริมสนับสนุนการสรางธุรกิจชุมชน Local communityให
ชุมชนมีรายไดไปดวยกัน People centered มีการชวยเหลือเกื้อกูลกับชุมชนคืนธรรมชาติและบรรยากาศที่ดี
สวยงามเปนพื้นที่ใหชุมชนไดมาพักผอนที่สิงหปารค เชียงราย
4. สรางแหลงทองเที่ยว
จํานวนนักทองเที่ยว กดLike กดเช็ดอิน มากที่สุดในจังหวัดเชียงราย คือ ไรบุญรอด หรือ สิงหปารค
248,890 เช็คอิน จากขอมูลจากwww.ไปไหนดีเชียงราย เปนที่พิสูจนอยางหนึ่งแลววาSINGHA PARK
CHIANG RAI IS LANDMARK AT CHIANGRAI Singha Park A Social Enterprise เปนแหลงทองเที่ยว เปน
LANDMARK ของเชียงราย สิงหปารค เชียงราย สรางแหลงทองเที่ยว มีกิจกรรมโรยตัวซิปไลน (Zipline) คือ
การโหนเชือกสลิงผานไรชาไวใหบริการกับนักทองเที่ยวและมีจุดซิปไลนใหมพรอมหนาผาจําลองให
นักทองเที่ยวทดลองความกลาของตัวเอง

ที่มา : http://www.star-traveller.com/2016/social-enterprise-singha-park-chiangrai/

5. สงเสริมการกีฬาและการออกกําลังกาย
ทุกวันที่สิงห ปารคมีการจัดทําทางปนจักรยานรอบสิงหปารค ไมใหรถยนตหรือมอเตอรไซดเขามาใน
ไร เพื่อไมใหเกิดอันตรายกับผูขี่จกั รยานและไมใหกลิ่นทอไอเสียของรถมาทําลายมลภาวะในไรสิงหปารค
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ที่มา : http://www.star-traveller.com/2016/social-enterprise-singha-park-chiangrai/

สิงหปารค มีการจัดกิจกรรมเพื่อการกีฬาอยางตอเนื่อง เชน การแขงวิ่ง แขงปนจักรยาน และเปน
สถานที่ใหโอกาสนักกีฬาปนจักรยานระดับโลกไดมาฝกซอมที่นี่ สิงห เกง แกรง กลา
จาก 5 ประโยชน ที่สิงหปารค เชียงราย ทํากิจการเพื่อสังคมนั้น จริงๆหากไดมาสัมผัสแลวอยากจะ
บอกวา กิจการเพื่ อสังคม Social Enterprise คงมีมากมายกวานี้ที่เรายังกลาวถึงไมห มด ทั้งหมดนี้ทําเพื่ อ
ประโยชนการพัฒนาประเทศไทย ใหคนไทยไดอยูดีกินดี มีความเปนอยูที่ดีขึ้น ลดปญหาความยากจนแบบเปน
รู ป ธรรม Singha Park Chiang Rai A Social Enterprise เป น โมเดลทางธุ ร กิ จ กิ จ การทางสั งคม เห็ น ได
ชัดเจน เห็นวิสัยทัศนผูบริหารบริษัทบุญรอดฯและสิงหปารค เชียงราย ทุกทาน มีเจตนารมณใหสังคมประเทศ
ไทยพัฒนา

แหลงที่มา:
“Singha Park”. [สืบคนออนไลน]. แหลงที่มา: https://www.marketingoops.com/exclusive/businesscase/social-enterprise-singha-park/
“สิงห ปารค เชียงราย-อาราจักรสรางความสุขเพื่อสังคม”.
หกสิงหา. แหลงที่มา: https://hoksingha.com/singha-park-chiangrai-ep1/
5 ประโยชน ที่สิงห ปารค เชียงราย ทํากิจการเพื่อสังคม.
แหลงที่มา: http://www.star-traveller.com/2016/social-enterprise-singha-park-chiangrai/
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