เติมความรู้

ดร. ธนภัท แสงอรุณ
อ. ฝ้ายค�ำ ถิรพร

การสร้างโซ่อุปทาน

การท่องเที่ยวเพื่อ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ ก ารเกษตรมี ส ่ ว นส� ำคั ญ ใน
การกระตุน้ การบริโภคและการผลิตในระดับท้องถิน่
การแปรรูปผลผลิตต่างๆ โดยกลุ่มเกษตรกรช่วย
ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และต่อยอด
ช่วยสร้างอาชีพและส่งเสริมสายใยในชุมชนให้พงึ่
ตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ธุรกิจสหกรณ์
จ�ำเป็นต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน
ทั้งการแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กลยุทธ์
ทางการค้าของผู้รับซื้อผลผลิต และการเข้ามา
ของสินค้าเกษตรจากประเทศเพือ่ นบ้าน แนวทาง
หนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภายใต้บริบทเช่นนี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

สินค้าเกษตรควบคู่ไปกับแสวงหาช่องทางการจัด
จ�ำหน่ายที่หลากหลาย โดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์การเกษตรกับคู่ค้าในโซ่อุปทาน
“การจั ด การโซ่ อุ ป ทาน” (Supply Chain
Management: SCM) เป็นแนวทางจัดการธุรกิจ
ที่ไม่ได้ให้จ�ำกัดขอบเขตอยู่เพียงองค์กรของตน
แต่ขยายการท�ำงานไปถึงองค์กรคูค่ า้ ทัง้ ทีอ่ ยูต่ น้ น�ำ้
และปลายน�ำ 
้ เพือ่ ประสิทธิภาพสูงสุดในด้านต่างๆ
เช่น การลดต้นทุน การเพิ่มคุณค่า/ประโยชน์
ใช้สอยการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างเอกลักษณะ
และนวัตกรรม การตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและการเข้าถึงตลาดใหม่ องค์กรธุรกิจขนาด

ใหญ่มากมายได้เรียนรูท้ จี่ ะใช้ประโยชน์จากแนวคิด
นีแ้ ละพยายามทีจ่ ะท�ำงานร่วมกับคูค่ า้ อย่างใกล้ชดิ
มากยิ่งขึ้น สหกรณ์การเกษตรเองได้น�ำแนวคิดนี้
ไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
สินค้าเกษตรแปรรูปแล้วหลายรายการ เช่น เครือ
ข่ายข้าวอินทรีย์ และโครงการพัฒนาการผลิต
และการตลาดส�ำหรับส้มโออินทรีย์โดยวิสาหกิจ
ชุมชนกสิวัติ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เป็นต้น
ในบทความนี้ ผู้เขียนจะน�ำเสนอความเป็นไปได้
ในการน�ำแนวคิดนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจการท่อง
เที่ยวของสหกรณ์การเกษตร
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เป็นทีท่ ราบ
กันดีว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ทั้งยังสร้างรายได้เสริมในช่วงนอก
ฤดูกาลเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติของธุรกิจการท่องเที่ยวมี
ความเกี่ยวพันกับธุรกิจการเกษตรอย่างใกล้ชิดและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ประการแรก การ
ท่องเที่ยวของไทยสามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเยือนแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรซึ่งเป็นโอกาสส�ำคัญที่สหกรณ์จะได้แนะน�ำสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นและท�ำกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เช่น การจัดเทศกาลสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ หรือผลไม้ออร์แกนนิค เป็นต้น โอกาสเหล่านีเ้ ป็นช่องทางให้ผบู้ ริโภค
ได้ทดลองสัมผัส ชิมและใช้ผลิตผลทางการเกษตรก่อนที่จะกลับไปซื้อหาในตลาดและน�ำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไปถ่ายทอด
ต่อไปในรูปของการเล่าประสบการณ์และภาพถ่าย ประการที่สอง การท่องเที่ยวจะช่วยกระตุ้นให้มีการสื่อสารโดยตรงระหว่าง
สหกรณ์การเกษตรกับผู้บริโภค ช่วยให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและความแปลกใหม่ทันสมัย ประการที่สาม
การพัฒนากิจการด้านการท่องเที่ยวเป็นผลดีต่อการสร้างและรักษาอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมให้กับตัวสินค้าของสหกรณ์
ซึ่งการมีเอกลักษณ์นี้จะเป็นจุดแข็งเฉพาะตัวและเป็นตราของธุรกิจสหกรณ์นั้นๆ ในตลาดต่อไป ประการที่สี่ การจ�ำหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรและสินค้าแปรรูปให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงยังช่วยให้สหกรณ์ได้กำ� ไรจากส่วนเกินทางราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ สหกรณ์อาจน�ำสินค้ามาจัด
เป็นกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกได้อีกทางหนึ่ง เช่นการเยี่ยมชมการเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง และการแปรรูปสินค้า
เกษตร เป็นต้น ยิ่งหากสหกรณ์มีการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยแล้ว เกษตรกรก็จะได้
เรียนรู้และมีความรู้สึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว มีความผูกพันกับมรดกทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ อัน
น�ำไปสู่ค่านิยมของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทุนต่างๆ เหล่านี้อย่างรู้คุณค่าต่อไป ความสัมพันธ์กันใกล้ชิดระหว่างภาคการเกษตรและการท่อง
เทีย่ วในท้องถิน่ ต่างๆ นีเ้ ป็นทุนประเดิม (Capital) ทีส่ หกรณ์การเกษตรในพืน้ ทีถ่ อื ครอบครองอยูแ่ ละไม่ควรมองข้ามโอกาสในการพัฒนาธุรกิจการท่อง
เที่ยวอย่างจริงจัง ทั้งในรูปของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism: CBT) ซึ่ง
สหกรณ์การเกษตรอาจพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวได้โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และคู่ค้าในโซ่อุปทาน

การรวมกลุ่มผลิตในท้องถิ่น
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ในช่วง 3-4
ปีที่ผ่านมา ธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน
(CBT) ในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทยได้นำ� แนวคิดการจัดการโซ่
อุปทานมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจโดยการสนับสนุนขององค์กรภาครัฐและเอกชน
ต้นแบบการจัดการโซ่อุปทานเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเกิดขึ้นภายใต้โครงการที่
เรียกว่า “โซ่อุปทานเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน: หุ้นส่วนเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
เข้าถึงตลาด” (Corporate Social Responsibility Market Access Partnership for Sustainable
Tourism Supply Chains) ซึ่งเป็นโครงการที่นำ� แนวคิดการจัดการโซ่อุปทานไปใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจราก
หญ้าโดยให้ความส�ำคัญกับการกระจายรายได้และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป ปัจจัยความส�ำเร็จที่
ส�ำคัญของโครงการน�ำร่องนีอ้ ยูท่ คี่ วามร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและภาคเอกชน ได้แก่ ผูน้ ำ� องค์กรในชุมชน สถาบันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและผจญภัย (TEATA) องค์กรพัฒนาเอกชนในสหภาพยุโรป
และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยทีไ่ ด้ลงนามสัญญาเป็นพันธมิตรกันในการพัฒนาผูป้ ระกอบการรายย่อยในชุมชนชนบท เช่น กลุม่
เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน ให้มีความพร้อมและเข้าสู่กระบวนการจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าในล�ำดับถัดไปซึ่งประกอบไปด้วย ธุรกิจที่พัก ร้าน
ค้า/ร้านอาหาร/ของที่ระลึก ธุรกิจน�ำเที่ยวภายในประเทศ (Inbound Tour Operator) ธุรกิจน�ำเที่ยวในต่างประเทศ (Outbound Tour
Operator) และตัวแทนค้าส่งสินค้าท่องเที่ยว (Travel Agency) ในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์และเยอรมนี เช่น โทมัสคุ้ก ทุย-นอร์
ดิก เป็นต้น โครงการสร้างโซ่อุปทานเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรจะเป็น
แกนกลางในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภายรัฐและเอกชนเพื่อขยายผลของโครงการน�ำร่องดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น
โซ่อปุ ทานการท่องเทีย่ วโดยชุมชน (CBT-Supply Chains) ทีอ่ าจมีจดุ เริม่ ต้นจากการแสวงหาพันธมิตรทีม่ ศี กั ยภาพ เช่น สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ สถาบัน CBT-I สมาคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร และส�ำนักพัฒนาการท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น ความร่วมมือในระยะแรกควรเป็นการพัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการบริหารธุรกิจการท่องเทีย่ วโดยชุมชนให้แก่สหกรณ์การเกษตร
หากสหกรณ์การเกษตรมีความพร้อมในการท�ำธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับหนึ่งแล้ว ในระยะถัดมา สหกรณ์การเกษตรควรมีการศึกษาวิจยั ด้านการตลาด
ร่วมกับเครือข่ายลูกค้าเช่น สมาคมธุรกิจน�ำเทีย่ วในประเทศ เป็นต้น เพือ่ ร่วมกันสร้างและพัฒนาจุดเด่นของสินค้าและการให้บริการให้ตรงกับความต้องการ
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ของตลาดตั้งแต่ต้น ตลอดจนพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเทีย่ วโดยเชือ่ มโยงกับกิจกรรมทางการเกษตร
รวมทั้งการน�ำเสนอและจ�ำหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตร จากนั้น ในระยะของการท�ำการตลาด
สหกรณ์การเกษตรสามารถบุกเบิกตลาดโดยอาศัย
การตลาดร่วมกันระหว่าง ททท. และสมาคมธุรกิจ
ท่องเทีย่ วในการจัดแฟรมทริปเพือ่ เชิญผูป้ ระกอบ
การท�ำเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศมาทดลอง
โปรแกรมการท่องเทีย่ วทีส่ หกรณ์การเกษตรพัฒนา
ขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และ
เสนอขายในงานเทศกาลหรือ Mart ต่างๆ เพื่อ
ให้เป็นทีร่ จู้ กั และเป็นทางเลือกแก่ บริษทั น�ำเทีย่ ว
การตลาดควรมุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีม่ กี ำ� ลัง
ซือ้ และให้ความส�ำคัญมากในเรือ่ งของการกระจาย
รายได้ สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักท่องเทีย่ วชาว

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
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การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

ยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งมีรสนิยมการบริโภคในรูปแบบ
ดังกล่าว ในส่วนของภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์
และ ททท. ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความ
สามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจรายย่อย
และส่งเสริมให้มกี ารเชือ่ มโยงสินค้าเกษตรกับภาค
บริการเพือ่ ยกระดับมูลค่าให้กบั สินค้าและเพิม่ ช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่ายให้กับสินค้าด้วย ยกตัวอย่าง
เช่น ททท. ส่งเสริมการตลาดภายใต้สโลแกน
Go Responsibility Ecotourism and Enjoy
Thailand: GREET เพื่อช่วยผู้ประกอบการ
ธุรกิจการท่องเที่ยวในการจ�ำหน่ายโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวน�ำกิจกรรมทางการเกษตร ภูมิปัญญาที่
เป็นเอกลักษณ์ เรื่องราวทางวัฒนธรรม (Story)

และทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะถิ่นมาเป็นจุดขาย
ให้กับสินค้าและบริการการท่องเที่ยว โดยได้มี
การเปิดตัวเพื่อประชาสัมพันธ์โซ่อุปทานการท่อง
เที่ยวที่ยั่งยืนของไทยแล้วในงาน International
Tourism Borse : ITB 2010 ณ กรุงเบอร์ลิน
ประเทศเยอรมนี และเมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลได้
เร่งรัดให้ผบู้ ริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆ ขับ
เคลือ่ นการด�ำเนินงานตามนโยบายส�ำคัญ ซึง่ รวม
ถึงน�ำนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกและการส่งเสริม
การส่งออกอาหารฮาลาลไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
ซึง่ แนวทางส�ำคัญทีถ่ กู น�ำมาใช้ในการผลักดันการ
ด�ำเนินงานคือการพัฒนาโซ่อุปทานของสินค้าดัง
กล่าว โดยระดมความร่วมมือจาก เพาะปลูก

เพาะเลี้ยงให้มีการยกระดับคุณภาพสินค้าและ
เชื่อมโยงกับช่องทางทางการตลาดที่หลากหลาย
เช่น ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ธุรกิจบริการ
ด้านสุขภาพ ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น สหกรณ์
การเกษตรจึงควรใช้ประสบการณ์ของโครงการ
Sustainable Supply Chains ที่ประสบความ
ส�ำเร็จประกอบกับการท�ำงานร่วมกันของกระทรวง
เพื่อเร่งรัดนโยบายของรัฐบาลให้เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรเช่น ผู้
ประกอบการที่พัก ผู้ประกอบธุรกิจนันทนาการ
และบริษัทน�ำเที่ยว เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการ
จ�ำหน่ายสินค้าและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร
ของสหกรณ์
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