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เรื่อง สาธร ลีลาขจรจิต

หลงเสน่หว์ ถิ ไี ทยใส่ใจกับสิง่ แวดล้อม

@ASITA
ECO Resort

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ด้วยตัวเลข 2.41
ล้านล้านบาท นั่นย่อมสะท้อนถึงแนวนโยบายของภาครัฐที่ให้ความ
ส�ำคัญกับนักท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ และส่วนหนึง่ ทีไ่ ม่ควรมองข้ามคือ
กลุม่ นักท่องเทีย่ วรักษ์สงิ่ แวดล้อมทีเ่ รียกว่า อีโค ซึง่ อีโค รีสอร์ท ได้รบั
ความนิยมเป็นอย่างมากในฟากฝั่งตะวันตก ทว่าในประเทศไทยเองก็
ก�ำลังอยู่ในกระแสนิยมเช่นกัน โดยเฉพาะรีสอร์ทหัวใจสีเขียวในพื้นที่
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทีม่ ชี อื่ ว่า อสิตา อีโค รีสอร์ท

อสิตา อีโค รีสอร์ท นับได้วา่ เป็นรีสอร์ททีโ่ ดดเด่นด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ชือ่ ดังระดับโลกแห่งหนึง่ ถึงแม้วา่ จะมีพนื้ ทีใ่ นอัมพวาเพียง 10 ไร่ หรือมีหอ้ ง
พักเพียง 22 ห้องก็ตาม แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญคือ เป็นรีสอร์ทเดียวทีม่ รี ะดับการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล บริหารโดย อสิตา วิมลไชยจิต ผู้คร�่ำหวอด
อยูใ่ นวงการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเครือแอคคอร์ เป็นผูบ้ ริหารหญิงมากด้วย
ประสบการณ์และวิสยั ทัศน์ไกลแถวหน้าของเมืองไทย
อสิตา วิมลไชยจิต กล่าวว่า ในเขตอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีรสี อร์ท
มากกว่า 80% ทีม่ ผี บู้ ริหารเป็นคนท้องถิน่ และเป็นเจ้าของกิจการ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็น
โฮมสเตย์ขนาดเล็ก มีหอ้ งพักให้บริการตัง้ แต่ 1 ห้องไปจนถึง 20 ห้อง และบริหาร
งานกันเองตามสไตล์ของคนไทย บางแห่งรับลูกค้าเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ โดย
ไม่ได้ใส่ใจด้านสิง่ แวดล้อมมากนัก
ขณะที่ อสิตา อีโค รีสอร์ท บริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์ท�ำงานด้าน
การโรงแรมมามากกว่า 20 ปี และเคยผ่านงานโรงแรมในเชนแอคคอร์มาก่อน
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ซึ่งให้ความส�ำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตัวผูบ้ ริหารเอง ผ่านหลักสูตรด้านสิง่ แวดล้อมจนได้ประกาศนียบัตร
เป็นผูต้ รวจคุณภาพ หรือ Certified ISO Auditor ของ ISO 9100
และ 14000 และกลับมาเป็นผูต้ รวจให้กบั โรงแรมในเชนแอคคอร์
เสมือนมีเลือดสีเขียวอยูเ่ ต็มตัว ดังนัน้ ย่อมมีมมุ มองทีต่ า่ งจากคนใน
ท้องถิน่ ไปบ้าง แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญ อสิตา อีโค รีสอร์ท มีสว่ นได้เข้ามา
ช่วยดูแล อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน ตลอดระยะเวลาที่
เปิดให้บริการ 3 ปีเต็ม
อย่างไรก็ตาม อสิตา อีโค รีสอร์ท ได้มีการวางแผนด้าน
สิง่ แวดล้อมมาตัง้ แต่เริม่ ก่อร่างสร้างรีสอร์ท วิเคราะห์เจาะลึกไปถึง
สิง่ ทีอ่ มั พวามีมากไปหรือสิง่ ทีย่ งั ขาดอยู่ และใส่ใจในทุกรายละเอียด
วางสัดส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวภายในรีสอร์ท พร้อมๆ ไปกับการวางแผน
ทางด้านการตลาด ทัง้ ก่อนเปิดให้บริการและหลังจากเปิดให้บริการ
โดยเน้นทีก่ ลุม่ ลูกค้าคนไทย และชาวต่างชาติทใี่ ส่ใจด้านสิง่ แวดล้อม
ซึง่ ถือว่ามีจำ� นวนไม่นอ้ ย แต่ อสิตา อีโค รีสอร์ท มีจดุ ยืนทีแ่ ข็งแรง
ในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเป็นส�ำคัญ
ขณะที่กลุ่มเป้าหมายลูกค้าหลักคือ ชาวต่างชาติที่มาจาก
กลุม่ ทราเวลเอเจนท์, กลุม่ สัมมนา, กลุม่ วอล์คอิน โดยเฉพาะกลุม่
ลูกค้าชาวยุโรปทีใ่ ห้ความส�ำคัญด้านสิง่ แวดล้อมค่อนข้างมาก ส่วน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวเอเชี ย ก็ มี อ ยู ่ บ ้ า งแต่ ไ ม่ ม ากนั ก รวมถึ ง ตลาด
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อสิตา อีโค รีสอร์ท นับได้วา่ เป็นรีสอร์ททีโ่ ดดเด่นด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมชือ่ ดังระดับ
โลกแห่งหนึง่ ถึงแม้วา่ จะมีพนื้ ทีใ่ นอัมพวาเพียง 10 ไร่ หรือมีหอ้ งพักเพียง 22 ห้องก็ตาม
แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญคือ เป็นรีสอร์ทเดียวทีม่ รี ะดับการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทีไ่ ด้มาตรฐานสากล

อสิตา วิมลไชยจิต

นักท่องเทีย่ วคนไทย, ตลาดรับจัดงานแต่งงานหรือคนทีต่ อ้ งการความเงียบสงบ
รักสุขภาพ บริษทั ประชุมสัมมนาทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะกลุม่
บริษทั ทีม่ เี จ้าของเป็นชาวต่างชาติจะให้ความสนใจด้านสิง่ แวดล้อมเป็นพิเศษ
ซึ่ ง อสิ ต า อี โ ค รี ส อร์ ท มี ค วามพร้ อ มในการจั ด งานโดยทีม งานมือ
อาชีพ สามารถรังสรรค์ในทุกๆ รูปแบบ และมีการจัดแพ็กเกจให้ตรงกลุ่ม
เป้าหมาย ตอบโจทย์นกั ท่องเทีย่ วทีม่ าพักผ่อนด้วยห้องพักเรียบง่ายแบบไทยๆ
แต่แฝงไปด้วยเสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์ท่ามกลางธรรมชาติของเมืองแห่งสายน�้ำ
3 เวลา จังหวัดสมุทรสงคราม ทีค่ งความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงคอนเซ็ปต์ Stay
Green Eat Clean ของอสิตา อีโค รีสอร์ทท�ำให้ผมู้ าเยือนได้อยูท่ า่ มกลาง
พืน้ ทีส่ เี ขียวทีม่ มี ากกว่า 50% และอาหารคลีนฟูด้ ปลอดสารเคมี ตามแบบ
ฉบับอาหารเพือ่ สุขภาพ ซีฟดู้ สดๆ หรือผักสดหลากหลายชนิดทีป่ ลูกขึน้ เอง
ภายในสวนของรีสอร์ท
นอกจากนี้ทางอสิตา อีโค รีสอร์ท ยังได้จัดทริปน�ำเที่ยวทางน�้ำ ชม
Unseen in Thailand ไหว้พระ ตักบาตรยามเช้า ชืน่ ชมวิถชี วี ติ ชาวอัมพวา
อย่างใกล้ชิดหรือชมหิ่งห้อยระยิบระยับยามค�่ำคืนสุดแสนมหัศจรรย์ พร้อม
สิง่ แวดล้อมทีด่ มี ธี รรมชาติทสี่ มบูรณ์กบั แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2
คืน เพือ่ ให้ได้สมั ผัสกับธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมทีด่ ๆี อย่างเต็มอิม่ และนอกจาก
จะมาเทีย่ วทีอ่ มั พวาแล้วยังสามารถเดินทางต่อไปเทีย่ วยังจังหวัดใกล้เคียงเช่น
เพชรบุรี หัวหิน กาญจนบุรี ได้อย่างสะดวกสบาย
ความสุขทีส่ มั ผัสได้ทา่ มกลางสิง่ แวดล้อมดีๆ

ขอบคุณ อสิตา อีโค รีสอร์ท เอือ้ เฟือ้ ภาพประกอบ

อสิตา อีโค รีสอร์ท
เลขที่ 33/3 ต�ำบลท้ายหาด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 สอบถามเพิ่มเติมหรือส�ำรองห้องพักที่
08-1999-1692, 08-9866-2168, 0-3476-7333
หรืออีเมล booking@asitaresort.com และเยี่ยมชมที่
www.asitaresort.com, www.facebook.com/asitaresort
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