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23. กรณีศึกษา “สิงหปารค” โมเดลธุรกิจ Social Enterprise เพ่ือการทองเที่ยว 
 

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

8,000 ไรบนเชียงราย กับการตั้งโจทยท่ีทาทาย 

จุดเริ่มตนของ “Social Enterprise” ในเชียงรายจังหวัดท่ีมีประชากรอาศัยอยูประมาณ 1.2 ลานคน 

มีปะปนกันหลายเชื้อชาติ ท้ังชาวไทยพ้ืนราบและชาวไทยภูเขาอีกหลายเผาซ่ึงยังมีสัดสวนของประชากรท่ีมี

ความยากจนอยูเปนจํานวนไมนอยและยังมีการทําเกษตรกรรมในลักษณะไรเลื่อนลอยรวมถึงเชียงรายยังไมมี

สินคาหลักอะไรท่ีเปนเอกลักษณจนสามารถสรางอิมแพคไดมากพอ ดวยเหตุนี้‘คุณสันติ ภิรมยภักดี’ จึงเกิด

ความคิดริเริ่มอยากทําบางอยางกับท่ีดินบนพ้ืนท่ี 8,000 ไร ในเชียงราย โดยตั้งโจทยวาสิ่งท่ีทําตองเปน

ประโยชนตอสังคม คนเชียงรายตองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจึงนํามาสูโมเดลธุรกิจ “Social Enterprise” ท่ีทําให

พ้ืนท่ี 8,000 ไรนั้นกลายเปน “Singha Park” สถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรมของจังหวัดเชียงรายท่ี

กอกําเนิดชุมชนและสรางอาชีพใหคนในพ้ืนท่ีนับพันคน 

การสราง Social Enterprise จากแหลงทองเท่ียวจะชวยกระจายรายไดในจังหวัดเพราะธุรกิจ

ทองเท่ียวเปนธุรกิจท่ีเก่ียวของกับอีกหลายสาขาอาชีพอ่ืนไมวาจะเปนขนสงมวลชน คาขาย บริการตางๆ ซ่ึง

ลวนเก่ียวของกับโครงสรางของธุรกิจทองเท่ียว ดังนั้นจึงเกิดอาชีพใหมข้ึนมากมายในจังหวัดเชียงราย 

 
ท่ีมา : https://pantip.com/topic/36157874 
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ในมุมมองการตลาดการสรางแลนดมารคใหจังหวัดเชียงรายเปนกลยุทธเหมาะเหม็งท่ีจะทําใหคนจดจํา

เชียงรายดวยการ remind ถึงแลนดมารค เหมือนท่ีเรานึกถึง หอไอเฟล เวลาเอยถึงกรุงปารีสและแลนดมารคท่ี

แข็งแรงจะทําใหเชียงรายกลายเปนอีกหนึ่งdestination สําหรับนักทองเท่ียวได ซ่ึงความไดเปรียบของ Singha 

Park คือ ความใหญ และทิวทัศนท่ีสวยงาม การจัดสรรพ้ืนท่ีท่ีดีจะทําให 8,000 ไรแหงนี้สรางมูลคาเพ่ิมไดอีก

มากมาย ท่ีสําคัญคือคนในพ้ืนท่ีถูกเชื้อเชิญใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 8,000 ไรของ Singha Park ผาน

การจางงานจนเกิดเปนชุมชนอาชีพท่ีผูคนมารวมพัฒนาบานเกิดของตนเองไปพรอมๆกับการเก้ือหนุนโดยภาค

ธุรกิจ 

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

Singha Park 

เดิมเริ่มมาจากการเกษตรแบบผสมผสาน ทําแปลงทดลองคนควาพืชนาปลูกหลายชนิดในไรบุญรอด

(ชื่อเดิม) เพ่ือถายทอดความรูใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดนําไปตอยอดในวิชาชีพของตนเอง รวมถึงมีการจางงานคน

ในพ้ืนท่ีใหเขามาเปนสวนหนึ่งของไรบุญรอด การสรางรายไดจึงเกิดข้ึนในบานเกิดคนในพ้ืนท่ีจึงไมจําเปนตอง

เดินทางไปแสวงหารายไดในเมืองหรือตองไปทํางานไกลบานซ่ึงพัฒนาปรับเปลี่ยนตอเนื่องมาหลายปจน

เหมาะสมจะเปนระบบท่ีเลี้ยงตัวเองได  ในท่ีสุดจึงเกิดเปน พ้ืนฐานของธุรกิจเพ่ือสังคม ท่ี เอาโมเดล  

Social Enterprise มาเปนแมแบบในการพัฒนา จากเคสของ SINGHA PARKนาจะพอทําใหเราทราบไดวา 

‘Social Enterprise’ ไมใชแนวคิดแบบ ‘ยูโทเปย’ เพราะมันเกิดข้ึนแลวอยางเปนรูปธรรมท่ีจังหวัดเชียงราย

เราไมไดบอกวามันงาย อันท่ีจริงคอนขางเปนไปไดยากในบานเราดวยขอจํากัดหลายประการและยังตองอาศัย 

เงินทุน เวลา ความตั้งใจอยางแรงกลาการรวมมือจากคนในพ้ืนท่ี วิสัยทัศนของผูนําและอีกหลายปจจัยเล็กใหญ

ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงหัวใจสําคัญท่ีทําใหแนวคิด “Social Enterprise’ แตกตางคือความยั่งยืนอันเกิดจากการลงมือ

ปฏิบัติตอเนื่องจนกวาจะเกิดผล “สิงห ปารค เชียงราย-อาราจักรสรางความสุขเพ่ือสังคม” “ดีท่ีสุด คือ การให

ไมสิ้นสุด” คือความเชื่อของSingha Corporation 
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ท่ีมา : https://pantip.com/topic/34662309 

คุณลักษณะสําคัญของสิงห ปารค เชียงราย 

1. เปาหมายทางสังคมและส่ิงแวดลอมไมใชกําไรสูงสุด 

สิงห ปารค เชียงรายใชพ้ืนท่ีของตนเองสวนใหญเพ่ือเกษตรกรรมซ่ึงหากเทียบกับการใชไปเพ่ือ

อุตสาหกรรมขนาดใหญก็ยอมทําได เพราะมีความพรอมท้ังทางทุนทรัพยและเทคโนโลยีรวมไปถึงขนาดพ้ืนท่ี 

แตทางสิงห ปารคฯ ใชพ้ืนท่ีไปในเชิงทองเท่ียวการดูแลธรรมชาติ และการสรางรายไดใหคนในพ้ืนท่ี 

 
ท่ีมา : http://www.tripgether.com/index.php?home=view&id=209 

 

 

 

http://www.tripgether.com/index.php?home=view&id=209
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2. มีรูปแบบการดําเนินการท่ีมีความย่ังยืนทางการเงิน 

สิงห ปารค เชียงราย มีระบบการผลิตสินคาทางการเกษตร (ชา, เมลอน, สตอเบอรี่ ฯลฯ) ระบบการ

จัดจําหนาย (มีมินิมารทของตนเอง) และรวมทุนกับบริษัทชาขนาดใหญของประเทศญี่ปุน มีรายรับท่ีชัดเจนท้ัง

จากดานบริโภคและการทองเท่ียวเชิงการเกษตรกลาวคือ มีรานอาหาร และการใหบริการดานกีฬา (เชน การ

ใหเชาจักรยาน, การเลน Zipline เปนตน) 

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

3. เปนมิตรตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

สิงห ปารค เชียงราย ดูแลสิ่งแวดลอมดวยการสรางอางเก็บน้ํา 50 แหง เพ่ือดูแลตนไมและสัตวใน

บริเวณนั้น อีกท้ังยังนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการประหยัดพลังงานอีกดวย 

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

4. ผลกําไรกลับคืนสูสังคมและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

สิงห ปารค เชียงราย นํารายไดจากคาโดยสารของรถฟารมทัวรท่ีเก็บจากนักทองเท่ียวในแตละวัน มา

เปนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในชุมชนทองถ่ิน สิงห ปารค เชียงราย ไมไดเปนเพียงกิจการท่ีแกปญหา

คนในวัยทํางานและระบบนิเวศนเพียงเทานั้น แตชวยแกปญหาดานการศึกษาเลาเรียนของเยาวชนในพ้ืนท่ีอีก

ดวย โดยการเชิญชวนนักศึกษาและอาจารยท่ีมีความรูความสามารถมาชวยสอน อีกท้ังยังชวยอํานวยความ

สะดวกเรื่องอาคารเรียน 

https://hoksingha.com/singha-park-chiangrai-ep1/
https://hoksingha.com/singha-park-chiangrai-ep1/
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การเท่ียวท่ีสิงห ปารคฯ สามารถทําได 3 แบบหลักๆ คือ 

- นั่งรถฟารมทัวรชมรอบสวน 

- ปนจักรยาน 

- เดินเทา 

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

รถยนตสวนบุคคลก็สามารถนําเขาไปไดแตจะมีเสนทางท่ีเลี่ยงสถานท่ีท่ีมีคนและธรรมชาติโดย

สวนมากรถยนตจะวิ่งเขามาเพ่ือไปรานอาหารในสวนเม่ือข้ึนรถฟารมทัวรแลวก็จะมีพนักงานตอนรับคอย

แนะนําสถานท่ีตางๆใหเรารูจักคุณคาของสถานท่ีแหงนี้มากยิ่งข้ึนหากอยากเท่ียวชมแบบใกลชิดมากยิ่งข้ึน ทาง

สิงห ปารคฯ ก็มีจักรยานอยางดีคอยใหบริการแกผูมาเยือน 

5 ประโยชน ท่ีไดรับจากSINGHA PARK CHIANG RAI SOCIAL ENTERPRISE IN THAILAND 

1. แหลงเรียนรูดานการเกษตรกรรมแบบบูรณาการ 

Singha Park A Social Enterprise แหลงเรียนรูดานการเกษตรแบบบูรณาการ จากไดคุยกับ

คนทํางานท่ีเคยทํางานท่ีนี่มากวา 20 ป เลาใหฟงวาเม่ือกอนทํางานไรบุญรอด เปนพ้ืนท่ีปลูกขาวบารเลย ไมได

ผลดีเทาไร ถนนในไรเปนถนนลูกรัง นายสันติใหเริ่มเปลี่ยนมาปลูกไรชา อูหลงเบอร 12 มาเปนคนงานมาดูแล

ไรชา ใสปุย เก็บชา ลองถูกลองผิดมาเรื่อยๆ ตอนนี้มาทํางานในโรงงานชามารูเซ็นมีหนาท่ีคัดเลือกใบชาท่ีมี

คุณภาพขณะนี้เธอใหลูกสาวมาทํางานแทนตอจากเธอ  
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 ท่ีมา : http://www.360-trip.com 

ไรชา แหลงเรียนรูเพ่ือการเกษตร แบบบูรณาเริ่มวิจัยปลูกชา แปรรูปชาพรอมใหความรูชุมชน 

การเกษตรแบบบูรณาการ คือระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสานและมีการเริ่มตนตั้งแตวิจัยการปลูก จนพัฒนา

เปน Know How องคความรู ไปจนถึงการวิจัยแปรรูปผลิตผลสงตอใหแกผูบริโภค เชน การปลูกพริกฮานาเน

โร (เปนพริกเม็กซิกัน มีความเผ็ดท่ีสุด) เลือกปลูกพ้ืนท่ีหลังเขามีเงาเขาบังแดด ไดอากาศเย็นและนําพริกฮา

นาเนโรมาแปรรูปเปนซอสพริกกอนมาแปรรูปตองมีการดองพริกและทดลองมาปรุงเปนอาหารจากเชฟทีมี

ชื่อเสียงจนเปนอาหารจานพิเศษ ไกทอดซอสพริกฮาบาเนโร 

 

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

จากการไดมีโอกาสไปสิงหปารค เชียงรายเขาไปดูเบื้องหลังทุกคนไมวาผูบริหารและคนงานมีความ

ตั้งใจทดลองพัฒนาเทคนิคความรูในการเพาะ ปลูกพืชพรรณตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง ไดสัมภาษณกับคนดูแล

ไรบูลเบอรรี่ท่ีนําสายพันธมาจากออสเตรเลีย 3 สายพันธ พันธุ Biloxi ท่ีมีรสเปรี้ยวอมหวาน พันธุ Misty มี

รสชาติเปรี้ยวนํา มีกลิ่นหอมเย็นในลําคอเม่ือรับประทาน และพันธุ Sharpblue ท่ีมีรสหวานนํา มีการทดลอง

ปลูกในเรือนเพาะชําท่ีมีการควบคุมดูแลอุณหภูมิ และตรวจสอบตนทุน มากวา 2 ป เพ่ือใหไดผลบูลเบอรรี่ตาม

ขนาดท่ีตลาดโลกกําหนด คือไมต่ํากวา 0.9 เซนติเมตร สําหรับวิธีการปลูก ดูแล นั้นอานขอมูลจากอินเตอรเน็ต
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สอบถามนักวิจัยชาวออสเตรเลีย หรือนักวิจัยจากโครงการหลวงเพ่ือหาเทคโนโลยีในการดูแลบูลเบอรใหได

ผลผลิตท่ีดีไดคุณภาพสูตลาดบูลเบอรรี่ มีการวิจัยทดลอง ปลูกท่ีสิงหปารค  

สิงหปารค เชียงราย เปนเหมือนมหาวิทยาลัยดานการเกษตรกรรมหรือศูนยวิจัยดานการเกษตร 

เพ่ือใหไดความรู เทคโนโลยี Know How เพ่ือพัฒนาผลผลิตดานการเกษตรกรรมของประเทศไทยแบบครบ

วงจรเปดโอกาสใหสถาบันการศึกษาตางๆไดเขามาศึกษาดูงาน เชน นามาศึกษาการทําคางไมเลื้อยสําหรับ

เสาวรสในรูปแบบใหม การทําไรสตอรเบอรรี่ปลูกเสร็จตองใชแผนพลาสติกรองไวไมใหลูกสตอรเบอรรี่โตบนดิน

อาจทําผลผลิตเสีย ชวยเพ่ิมผลผลิตไดคุณภาพมากข้ึน เปนตน 

2. สรางงานสรางรายไดใหกับเพ่ือชุมชน Local community 

 
ท่ีมา : 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. เพ่ือส่ิงแวดลอม 

 
ท่ีมา : http://www.star-traveller.com/2016/social-enterprise-singha-park-chiangrai/ 
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Singha Park A Social Enterprise เพ่ือสรางสิ่งแวดลอมท่ีดีใหคนรุนตอๆไป ธุรกิจอาจกอมลพิษตอ

สิ่งแวดลอมหลากหลายรูปแบบอาจกอมลภาวะตออากาศ มลภาวะทางเสียง ตอแมน้ําลําคลอง ตอน้ําฝน ตอ

น้ําผิวดิน เปนตน แตสิงห ปารค มองเห็นคุณคาสิ่งแวดลอม ชุมชนในสังคมรอบขางไมมีการโรงแรมเพ่ือไปแขง

กับธุรกิจทองถ่ินใหเขาอยูไมได สิงหปารค สงเสริมสนับสนุนการสรางธุรกิจชุมชน Local communityให

ชุมชนมีรายไดไปดวยกัน People centered มีการชวยเหลือเก้ือกูลกับชุมชนคืนธรรมชาติและบรรยากาศท่ีดี

สวยงามเปนพ้ืนท่ีใหชุมชนไดมาพักผอนท่ีสิงหปารค เชียงราย 

4. สรางแหลงทองเท่ียว 

จํานวนนักทองเท่ียว กดLike กดเช็ดอิน มากท่ีสุดในจังหวัดเชียงราย คือ ไรบุญรอด หรือ สิงหปารค 

248,890 เช็คอิน จากขอมูลจากwww.ไปไหนดีเชียงราย เปนท่ีพิสูจนอยางหนึ่งแลววาSINGHA PARK 

CHIANG RAI IS LANDMARK AT CHIANGRAI Singha Park A Social Enterprise เปนแหลงทองเท่ียว เปน

LANDMARK ของเชียงราย สิงหปารค เชียงราย สรางแหลงทองเท่ียว มีกิจกรรมโรยตัวซิปไลน (Zipline) คือ

การโหนเชือกสลิงผานไรชาไวใหบริการกับนักทองเท่ียวและมีจุดซิปไลนใหมพรอมหนาผาจําลองให

นักทองเท่ียวทดลองความกลาของตัวเอง 

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

5. สงเสริมการกีฬาและการออกกําลังกาย 

ทุกวันท่ีสิงห ปารคมีการจัดทําทางปนจักรยานรอบสิงหปารค ไมใหรถยนตหรือมอเตอรไซดเขามาใน

ไร เพ่ือไมใหเกิดอันตรายกับผูข่ีจกัรยานและไมใหกลิ่นทอไอเสียของรถมาทําลายมลภาวะในไรสิงหปารค 
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สิงหปารค มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการกีฬาอยางตอเนื่อง เชน การแขงวิ่ง แขงปนจักรยาน และเปน

สถานท่ีใหโอกาสนักกีฬาปนจักรยานระดับโลกไดมาฝกซอมท่ีนี่ สิงห เกง แกรง กลา 

จาก 5 ประโยชน ท่ีสิงหปารค เชียงราย ทํากิจการเพ่ือสังคมนั้น จริงๆหากไดมาสัมผัสแลวอยากจะ

บอกวา กิจการเพ่ือสังคม Social Enterprise คงมีมากมายกวานี้ท่ีเรายังกลาวถึงไมหมด ท้ังหมดนี้ทําเพ่ือ

ประโยชนการพัฒนาประเทศไทย ใหคนไทยไดอยูดีกินดี มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน ลดปญหาความยากจนแบบเปน

รูปธรรม Singha Park Chiang Rai A Social Enterprise เปนโมเดลทางธุรกิจ กิจการทางสังคม เห็นได

ชัดเจน เห็นวิสัยทัศนผูบริหารบริษัทบุญรอดฯและสิงหปารค เชียงราย ทุกทาน มีเจตนารมณใหสังคมประเทศ

ไทยพัฒนา  

 

แหลงท่ีมา: 

“Singha Park”. [สืบคนออนไลน]. แหลงท่ีมา: https://www.marketingoops.com/exclusive/business- 

case/social-enterprise-singha-park/ 

“สิงห ปารค เชียงราย-อาราจักรสรางความสุขเพ่ือสังคม”. 

หกสิงหา. แหลงท่ีมา: https://hoksingha.com/singha-park-chiangrai-ep1/ 

5 ประโยชน ท่ีสิงห ปารค เชียงราย ทํากิจการเพ่ือสังคม. 

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


