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บทคดัยอ 

 
การศึกษาคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณและการจัดการ

ทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ รวมท้ังศึกษาถึงศักยภาพ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริม          
และพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการดําเนินการจัดการ
ทองเท่ียวใหเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึน และประเมินการดําเนินการสงเสริมและพัฒนา    
การทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

ผูศึกษาใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยแบงการทดลอง
ดําเนินงานออกเปน 2 ชวง ประกอบดวย การศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการทองเท่ียวของ      
สวนสมุนไพรฯ การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และศักยภาพในการพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ของสวนสมุนไพรฯ และ การวางแผนพัฒนา จัดทําโครงการ เพื่อสงเสริมใหสวนสมุนไพรฯ          
มีลักษณะเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ของสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       
สยามบรมราชกุมารี มีการดําเนินงานตามนโยบายการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงจัดการโดยใชธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเปนส่ิงดึงดูดใจสําหรับนักทองเท่ียว สภาพพื้นท่ีภายใน สวนสมุนไพรคอนขาง
สมบูรณ มีการรวบรวมพันธุพืชสมุนไพรท้ังท่ีหายาก   และมีอยูท่ัวไปไวกวา 270 ชนิด จําแนกตาม
สรรพคุณการรักษาโรคตามคัมภีรตํารายาไทยโบราณออกไดเปน 20 กลุม มีกิจกรรมการทองเท่ียว



 จ 

เชิงนิเวศประกอบดวย นิทรรศการส่ิงแวดลอม กิจกรรมเสนทางศึกษาธรรมชาติ ชมทัศนียภาพ
ธรรมชาติ  และศึกษาความรู เกี่ยวกับสมุนไพรไทย  เพื่อใหนักทองเท่ียว  และผู ท่ี เกี่ยวของ              
เกิดการเรียนรู และเกิดจิตสํานึกในการดูแลส่ิงแวดลอม และเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม              
ท่ีเหมาะสมกับการอนุรักษ และพัฒนาอยางยั่งยืน นอกจากนี้ สวนสมุนไพรยังไดมีการจัดแบงพื้นท่ี
ใหเปนโซน (Zone) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชพื้นท่ี และอนุรักษสภาพพื้นท่ี          
เพื่อปองกันและลดผลกระทบจากกิจกรรมการทองเที่ยว หากมีนักทองเท่ียวเพิ่มมากข้ึน เจาหนาท่ี
โครงการสวนสมุนไพรฯ จะหามาตรการวางแผน การจัดการทองเท่ียว ไมใหเกินความสามารถ    
ในการรองรับของพื้นท่ี (Carrying Capacity) และไมใหกระทบกระเทือนตอระบบนิเวศ ทรัพยากร
และส่ิงแวดลอม 

การจัดการใหการศึกษาและสร างจิตสํานึกให ผู ท่ี เกี่ ยวของกับการทองเ ท่ียว                
และนักทองเท่ียว ซ่ึงประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมใกลตัว ไปจนถึงปญหา
ส่ิงแวดลอมระดับโลก ความรูเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ความรูดานธรรมชาติ ปาไม แหลงทองเที่ยว 
ตลอดจนช้ีใหเห็นถึงคุณคา ความเช่ือ คานิยม และภูมิปญญา และวัฒนธรรม มีการจัดฝกอบรม
ใหกับเจาหนาท่ีนําชม และเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ        
และนําไปถายทอดใหกับนักทองเท่ียว และประชาชนทองถ่ิน ใหเกิดจิตสํานึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรแหลงทองเท่ียวใหยั่งยืน 

การจัดการการมีสวนรวมของประชาชน โครงการสวนสมุนไพรฯ ยังไมสามารถเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการจัดการทองเท่ียวได เนื่องมาจากขอจํากัด
หลาย ๆ ประการ แตเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ไดพยายามหาแนวทางใหประชาชน เขามา
มีสวนรวมในสวนสมุนไพร ใหมากท่ีสุด มีการแลกเปล่ียนขอมูล และรวบรวมความคิดเห็น       
ของนักทองเท่ียว และประชาชนในทองถ่ิน เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการจัดการทองเท่ียวให
ยั่งยืนตอไป 

การจัดการโครงสรางพื้นฐาน  และบริการการทองเที่ ยว  เจ าหนา ท่ีโครงการ               
สวนสมุนไพรฯ มีการวางแผนการจัดการโครงสรางพื้นฐาน และบริการการทองเท่ียวเปนอยางดี  
ทําใหสวนสมุนไพรเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียว และมีนักทองเท่ียว   
เดินทางเขามาเยี่ยมชมเปนจํานวนมาก 

การจัดการสงเสริมการตลาดและการนําเท่ียวของสวนสมุนไพร เปนการจัดการ
ทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ โดยมีการรวบรวมพืชพันธุสมุนไพรจํานวนมาก         
เปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน รวมถึงวัฒนธรรม  ภูมิปญญาชาวบาน และภูมิปญญาหมอยาไทย           
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เปนจุดขายแกนักทองเท่ียว และมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูสนใจ และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ          
การทองเท่ียวไดเกิดการเรียนรู และเกิดจิตสํานึก ในการดูแล รักษาส่ิงแวดลอม เกิดการเรียนรูอยาง
แทจริง 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this research were to study a condition agreement and situation    

of ecotourism, problems obstacles and effects, and to propose an appropriate model                     
of eco-tourism management in the area, analyze and estimate eco-tourism management               
in Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Herbs Garden area. 

This action research were study to a condition agreement and situation                    
of ecotourism, analyze problems obstacles and effects, and to propose an appropriate model        
of eco-tourism management in the area 2 periods. The results of this research were as follows: 

There were certain elements to ensure sustainability and the implementation 
according to eco-tourism policy of eco-tourism management of the project in particular how to 
make nature and the environment of the area attractive to the potential tourists. There were as 
many as 60 rais of area filled with more than 270 species of medicinal herbs, or 20 groups 
classified by healing properties according to Traditional Thai Medicine Treatise. In Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Herbs Garden has already started nature trail activity. 
Tourists were guided to explore nature. This was to instill environmental awareness among 
tourists and concerned people in order to help change their behaviors toward the preservation of 
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nature and sustainable development. The Project’s area has been managed by zoning to optimize 
preservation efforts, and to mitigate impacts from tourism. Plans were well prepared cope with 
the increasing number of tourists of contain and minimize the tourism impacts within the carrying 
capacity toward to eco system and environment. 

Training was organized to educate and instill environmental awareness among those 
people concerned with tourism activities. The project’s staffs were trained to pass on knowledge 
to local people and tourists for awareness development toward the natural preservation to ensure 
the sustainability of tourism. Therefore, more efforts should be made on providing training, 
organizing exhibition, and campaign through various media to install in these people the 
environmental and preservation awareness. 

The project’s management was not based on a participatory approach, local people 
still had no roles in the project because the area’s limitation. Local people benefited mostly from 
the project implementation. The concerned staff should be attempts to monitoring and evaluation 
of the local people in every process of the project in order to promote sustainable environmental 
preservation, and the prosperous future of the eco-tourism project. 

The good management of basic supplies, traveler’s service and amenity can attract 
the increasing number of tourists. 

Promotional and marketing efforts as well as other eco-tourism management should 
be designed to enhance local uniqueness and invaluable science of Thai wisdom. Those cultural 
and natural elements were the selling points to tourists.  However, there should be efforts to 
organize activities to stimulate tourists and concerned parties to increase awareness, and preserve, 
and care for the environment. Indigenous learning should be provoked was to ensure that         
eco-tourism marketing will be sustainable. 

 
 


