
 

บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

ปจจุบัน อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดสรางรายไดจํานวนมหาศาลใหกับประเทศ สงผลดี
ตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งสรางสรรคความเจริญทางสังคม วัฒนธรรม       
และการเมืองของประเทศ อุตสาหกรรมการทองเท่ียวจึงไดกลายมาเปนกลยุทธประการหน่ึง       
ของประเทศท่ีถูกนํามาใชในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในระดับหนึ่ง        
แตในทางตรงขาม การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลายเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําให
สภาพแวดลอมในแหลงทองเท่ียวและภาพพจนของการทองเท่ียวถดถอยลงเชนกัน 

การจัดการทองเท่ียวในปจจุบันมักประสบกับปญหาที่สวนทางกันระหวางการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติและสังคมกับการพัฒนาอยูเสมอ ท้ังนี้เนื่องจากแนวคิดและอุดมการณ
ของการพัฒนาประเทศยังยึดติดอยูกับอุตสาหกรรมนิยมท่ีแสวงหาผลประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจ 
จึงมีผลใหส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมอยางรุนแรง ดังนั้นอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจําเปนตอง
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศนในการเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจมาเปนการรักษาทุนธรรมชาติ
ใหคงอยูหรือมีมากกวาเดิม (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2537) 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) จึงเปนแนวทางเลือกหน่ึงท่ีถูกหยิบยกข้ึนมา
พิจารณาเพ่ือฟนฟูสภาพทรัพยากรท่ีเส่ือมโทรม และปองกันมิใหแหลงทรัพยากรใหม ๆ ตองถูก
ทําลายไปอันจะทําใหเกิดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และสงผลดีตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
ในทองถ่ิน ดังนั้น การทองเท่ียวเชิงนิเวศ เปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูประกอบการที่ถูกนํามาเปน  
กลยุทธ  ซ่ึงนอกจากจะเปนประโยชนในการชวยรักษาทรัพยากรแลว  ยังเปนประโยชน                  
แกนักทองเท่ียวท่ีจะไดพักผอน สัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด ไดรับความรูจากแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ 
โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ท่ีสามารถใชแหลงทองเท่ียวเปนสถานท่ีศึกษา หาความรูนอกตํารา  
ไดเปนอยางดี การไดรับรู สัมผัสธรรมชาติอยางแทจริง จะทําใหเกิดความรักความหวงแหน          
ในทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมเพ่ือชวยอนุรักษทรัพยากรใหคงอยู ความรวมมือ รวมใจ 
อยางจริงจังของภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางเปนรูปธรรม จะทําให
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนตอไป (บุษกร ภวจินดา, 2538) 
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ดังนั้นแนวความคิดการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศไดเขามามีบทบาท เนื่องจากเปนรูปแบบ
การทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติท่ีมีกระบวนการจัดการอยางมีคุณภาพและไมสงผลกระทบ         
ตอส่ิงแวดลอม เปนผลนําไปสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน ดวยเหตุผลดังกลาวนี้จึงเปนแรงผลักดันทําให
กระแสความตองการในการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนท่ีนิยมสูงในระดับประเทศและระดับโลก 
ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติฉบับท่ี  8 ท่ี มุงใหความสําคัญกับการใช
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวในมิติมิใชเพียงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดานเดียวแตยังมุงเนนเพื่อพัฒนา
สังคม ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนเพ่ิมมากข้ึนดวย ท้ังนี้  
เพื่อสนองวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ คือ “เศรษฐกิจดี สังคมไมมีปญหา การพัฒนายั่งยืน” ทําให     
การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย รวมท้ังยังไดรับการตอบสนองอยางดี              
ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน (สุกรานต โรจนไพรวงศ, 2542) ซ่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
แหงชาติ ฉบับปจจุบัน คือ ฉบับท่ี 9 (2545-2549) มีความตอเนื่องในการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน
เพื่อเพิ่มการจางงานและกระจายรายไดสูชุมชน สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวรูปแบบ
ใหมท่ีสอดคลองกับศักยภาพเชิงวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในพื้นท่ี และไมสง 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตอจากแผนพัฒนาฯ ท่ีผานมา   

สําหรับหนวยงานของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  นอกเหนือจากเปาหมาย           
เชิงพาณิชยในการทํารายไดและกําไรจากธุรกิจ การสรางความสามารถในการแขงขันในระดับสากล 
และมีการบริหารจัดการ การกํากับดูแลท่ีดีเปนท่ียอมรับของสาธารณชนดังกลาว ปตท.ยังคงมุงม่ัน
ดูแลและเก้ือกูลสังคม รวมท้ังส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องจริงจัง ดังจรรยาบรรณวาดวย                 
ความรับผิดชอบ ตอสังคมและส่ิงแวดลอม ท้ังยังตระหนักและหวงใยถึง ความปลอดภัยของสังคม 
ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิต ประชาชน รวมท้ังใหความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยูอยางจํากัด เพื่อประโยชนตอชนรุนหลัง ตลอดจนสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

เพื่อเปนการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนแกอนุชนรุนหลัง 
ปตท. จึงไดจัดทําสวนสมุนไพรข้ึนเปนแหงแรกของประเทศไทย เม่ือป 2527-2528 ณ บริเวณศูนย
บํา รุงรักษาและบานพักพนักงาน  ตําบลมาบขา  กิ่งนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  บนเนื้อ ท่ี          
ประมาณ 60 ไร โดยรวบรวมสมุนไพรพันธุตางๆ ท่ีแพทยแผนโบราณเคยใชไดผล มาปลูกไวใหได
มากท่ีสุด  และไดนอมเกลาฯ  ถวายสวนสมุนไพรแหงนี้แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใชประโยชนตามพระราชอัธยาศัย พรอมท้ังไดรับ พระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานนามวา “สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
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จวบจนวารดิถีอันเปนสิริมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา เม่ือป 2548 ปตท. ไดดําเนินการพัฒนา 
สวนสมุนไพร  ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ปรับปรุงภู มิทัศนโดยรอบสวน  ให เปน              
แหลงภูมิปญญาอเนกประสงคท่ีสรางความรมร่ืนสวยงามยิ่งข้ึนใหประชาชนท่ัวไป พนักงาน     
และชุมชนรอบขางสามารถใชประโยชนจากสวนแหงนี้ไดอยางมีความสุขและสะดวกสบาย        
เพิ่มคุณคาในการเปนแหลงทองเท่ียวท่ีจะสรางเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแกชุมชน สังคมไทย         
บนวัตถุประสงคสําคัญ    หลัก ๆ 4 ประการ คือ  1) เปนศูนยรวมแหงการเรียนรูสมุนไพรกับ        
ภูมิปญญาไทย 2) เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 3) เปนส่ือกลางในการรวมสงเสริมใหประชาชน
และเยาวชนตระหนักถึงคุณคาของสมุนไพรไทย และการมีสวนรวมในการสืบสานสมุนไพรไทย
อันเปนภูมิปญญาท่ีมีคุณคาของไทยอยางยั่งยืนสืบไป 4) เปนสวนสาธารณะสําหรับการพักผอน
หยอนใจของประชาชน 

ผูศึกษาเห็นวาภายในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นั้น มีองคประกอบของแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ มีศักยภาพในการท่ีจะพัฒนา จัดการรูปแบบ            
การทองเท่ียวท่ีกอใหเกิดการกระตุนจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมตอนักทองเท่ียวได          
อีกท้ังพื้นท่ีของสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังมีประสิทธิภาพ     
เพียงพอท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึนได ดังนั้นผูศึกษาสนใจทําการศึกษา      
ถึงการจัดการทองเท่ียว ปญหา และอุปสรรคในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
สยามบรมราชกุมารี วามีการจัดการอยางไร มีปญหาและอุปสรรคใดเกิดข้ึนบาง รวมไปถึงการศึกษา
ศักยภาพในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อศึกษาและประเมินผลการดําเนินการสงเสริม    
และพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
1. ศึ กษ าก า ร จั ด ก า รท อ ง เ ท่ี ย ว  ปญหา  และ อุปสรรค ในสวนส มุนไพร                  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร าชกุมารี 
2. ศึกษาศักยภาพ ปญหา และอุปสรรคในการสงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียว     

เชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3. เพื่อศึกษาและประเมินผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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1.3   ขอบเขตของการศึกษา 
  

ขอบเขตดานพื้นท่ีศึกษา 
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลมาบตาพุด        

กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนการจัดการทองเที่ยว        
เชิงนิเวศในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกําหนดประเด็น
เนื้อหาท่ีทําการศึกษาดังตอไปนี้ 

1.  ศึกษาการจัดการทองเท่ียว ปญหา และอุปสรรคในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมา รี  โดยพิจารณาตามหลักแนวคิดองคประกอบหลัก                   
ของการทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศ  ดังนี้  องคประกอบดานพื้นท่ี ,  องคประกอบดานการจัดการ , 
องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ,  องคประกอบดานองคกร และพิจารณาตาม           
หลักแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), 
ชองทางการจัดจําหนาย (Place), การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

2.  ศึกษาศักยภาพในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทําการศึกษาถึงจุดออน - จุดแข็ง - ศักยภาพ 
และ  โอกาส  ขององคประกอบการจัดการทองเ ท่ียวเ ชิงนิ เวศ  ท่ีจะทําใหสวนสมุนไพร               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึน     
โดยพิจารณาตามองคประกอบหลักของการแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดังนี้ 

 
  1) ปญหา อุปสรรค และศักยภาพทางดานพื้นท่ี 
   - ท่ีต้ังของแหลงทองเท่ียว 
   - ขนาดของแหลงทองเท่ียว 
   - การคมนาคมเขาถึงแหลงทองเท่ียว 
   - เอกลักษณเฉพาะของแหลงทองเท่ียว 
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  2) ปญหา อุปสรรค และศักยภาพทางดานการจัดการ 
   - การจัดการขยะมูลฝอย 
   - การจัดการคุณภาพน้ํา 
   - การจัดการคุณภาพอากาศ 
   - การจัดการคุณภาพเสียง 
   - การจัดการดูแลพรรณพืช 
   - ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรและพลังงาน 
   - การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก 
   - การใหความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 
 
  3) ปญหา อุปสรรค และศักยภาพทางดานกิจกรรมและกระบวนการ 
   - การใหความรูและสรางจิตสํานึกในคุณคาของการทองเท่ียว 
   - วิธีการเผยแพรเนื้อหาและการใชแหลงทองเท่ียวเพื่อการเรียนรู 
   - ผลประโยชนและความคุมคาในการเรียนรู 
   - การปรับปรุงปจจัยและกระบวนการใหความรูอยางตอเนื่อง 
 
  4) ปญหา อุปสรรค และศักยภาพทางดานองคกร 
   - ผลประโยชนตอชุมชน 
   - การมีสวนรวมของชุมชน 
 
3.  เพื่อศึกษาและประเมินผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

ในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การดําเนินการจัดการ สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศดานพื้นท่ี 

 - การดําเนินการจัดการ สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ               
ดานการจัดการ 

  - การดําเนินการจัดการ สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ              
ดานกิจกรรมและกระบวนการ 

  - การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศดานองคกร 
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ขอบเขตดานประชากร 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนการจัดการทองเท่ียว        

เชิงนิเวศในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคัดเลือกประชากร
ท่ีทําการศึกษา  เฉพาะผู ท่ี มีสวนเกี่ ยวของกับการจัดการทองเ ท่ียวภายในสวนสมุนไพร             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

1. เจาหนาท่ีการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลสวนสมุนไพรฯ 
ประกอบดวย หัวหนาฝายดูแลการจัดการสวนสมุนไพรฯ หัวหนาฝายดูแลสวนสมุนไพรฯ        
ผูชวยดูแลสวนสมุนไพรฯ เจาหนาท่ีระดับสูงท่ีดูแลสวนสมุนไพรฯ จํานวน 5 คน 

2. เจาหนา ท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ  และตัวแทนกลุมตาง  ๆ  ท่ี เกี่ยวของกับ              
การบริหารจัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ   

3. นักทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ 
 
1.4   นิยามศัพทเฉพาะ 
 

การจัดการทองเท่ียว หมายถึง การกระทําหรือดําเนินงานใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับแหลง
ทองเท่ียว ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาวครอบคลุมไปถึงการอํานวยการ การบริหารงาน การจัดการ  
การควบคุมกํากับดูแล การดําเนินงาน การประสานงาน การอนุรักษ การบํารุงรักษา ปญหา 
อุปสรรค การปองกัน และการพัฒนา 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการจัดการทองเท่ียวแบบยั่งยืน            
ท่ีมีการศึกษา เรียนรู และมีความรับผิดชอบตอแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีมีเอกลักษณ
เฉพาะถ่ิน ซ่ึงการจัดการทองเท่ียวรูปแบบนี้ จะกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหนอยท่ีสุด  
โดยมีการประสานความรู ความเขาใจ ในแนวทางการจัดการรวมกันกับทุก ๆ ฝายท่ีเกี่ยวของ       
สรางความยั่งยืนใหกับแหลงทองเท่ียว และสรางจิตสํานึกใหกับทุกๆ ฝายท่ีเกี่ยวของ รวมกัน
รับผิดชอบตอระบบนิเวศใหมีความยั่งยืนตอไป 

หลักการทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศ  หมายถึง  การวางแผนจัดการทองเ ท่ียว  ในพื้น ท่ี              
แหลงทองเท่ียว โดยใหมีการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม และดําเนินงานตามองคประกอบ 
ของหลักการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ดาน คือ องคประกอบดานพื้นท่ี, ดานการจัดการ, ดานกิจกรรม
และกระบวนการ, ดานองคกร    
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แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง แนวทางใน        
การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ใหเปนไปตามองคประกอบของหลักการทองเท่ียวเชิงนิเวศทั้ง 4 ดานใหมากท่ีสุด คือแนวทาง
การจัดการ  สงเสริมและพัฒนาการทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศดานพื้น ท่ี ,  การจัดการ ,  กิจกรรม                  
และกระบวนการ, องคกร 

ศักยภาพในการสงเสริมและพัฒนา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในสวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายถึง ความสามารถในการสงเสริม และพัฒนา   
การจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ ใหเปนรูปแบบการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึน         
อันไดแก องคประกอบทางดานพื้นท่ี, องคประกอบทางดานการจัดการ, องคประกอบทางดาน
กิจกรรมและกระบวนการ, องคประกอบทางดานองคกร 
  


