
 
บทท่ี  4 

 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษา สถานการณและการจัดการทองเท่ียว 
ในสวนสมุนไพรฯ  ศึกษาถึงศักยภาพในการสงเสริม  และพัฒนาการทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศ                  
ในสวนสมุนไพรฯ  เพื่อนําไปศึกษา  และประเมินผลการดําเนินการสงเสริม  และพัฒนา                      
การทองเท่ียว เชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ   

ผลการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวยขอมูลท่ีเกี่ยวของ และเปนไปตามวัตถุประสงคการศึกษา 
และตามขอบเขตเน้ือหา ประกอบดวย 

4.1 สถานการณและการจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

4.1.1 บริบทของสวนสมุนไพรฯ 
4.1.2 การจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ 
4.1.3 การจัดการทองเที่ยวภายในสวนสมุนไพรฯ กับองคประกอบหลักของ        

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
4.1.4 การจัดการทองเ ท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ  กับแนวคิดสวนประสม             

ทางการตลาด (Marketing Mix) 
 

4.2 ศึกษาถึงศักยภาพ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียว         
เชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

4.2.1 ศักยภาพ ปญหา และอุปสรรคทางดานพื้นท่ี 
4.2.2 ศักยภาพ ปญหา และอุปสรรคทางดานการจัดการ 
4.2.3 ศักยภาพ ปญหา และอุปสรรคทางดานกิจกรรมและกระบวนการ 
4.2.4 ศักยภาพ ปญหา และอุปสรรคทางดานองคกร 
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4.3 เพื่อศึกษา และประเมินการดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ       
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

4.3.1 การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศดานพื้นท่ี 
4.3.2 การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศดานการจัดการ 
4.3.3 การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศดานกิจกรรม

และกระบวนการ 
4.3.4 การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศดานองคกร 
4.3.5 ประเมินผลการดําเนินการสงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
4.1  สถานการณและการจัดการทองเท่ียว ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       
สยามบรมราชกุมารี 
 

4.1.1 บริบทของสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

1) ประวั ติความ เปนมาของสวนสมุนไพร  สมเด็ จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อเปนการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนแกอนุชนรุนหลัง 
ปตท. จึงไดจัดทําสวนสมุนไพรข้ึนเปนแหงแรกของประเทศไทย เม่ือป 2527-2528 ณ บริเวณศูนย
บํารุงรักษาและบานพักพนักงาน ตําบลมาบขา กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บนเนื้อท่ี
ประมาณ 60 ไร โดยรวบรวมสมุนไพรพันธุตางๆ ท่ีแพทยแผนโบราณเคยใชไดผล มาปลูกไวใหได
มากท่ีสุด  และไดนอมเกลาฯ  ถวายสวนสมุนไพรแหงนี้แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                  
สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใชประโยชนตามพระราชอัธยาศัย พรอมท้ังไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานนามวา “สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”              
ต้ังแตวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2528 เปนตนมา 

จวบจนวารดิถีอันเปนสิริมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา เม่ือป 2548 ปตท. ไดดําเนินการพัฒนา 
สวนสมุนไพร ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบสวน ใหเปนแหลง              
ภูมิปญญาอเนกประสงค ท่ีสรางความรมร่ืนสวยงามยิ่ง ข้ึนใหประชาชนท่ัวไป  พนักงาน                
และชุมชนรอบขางสามารถใชประโยชนจากสวนแหงนี้ไดอยางมีความสุขและสะดวกสบาย     
ภายใตแนวคิด มิติการเรียนรูดานสมุนไพรอยางสนุกสนาน) เพิ่มคุณคาในการเปนแหลงทองเที่ยว  
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ท่ีจะสรางเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแกชุมชน สังคมไทย บนวัตถุประสงคสําคัญ หลัก  4 ประการคือ 
1) เปนศูนยรวมแหงการเรียนรูสมุนไพรกับภูมิปญญาไทย 2) เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ           
3) เปนส่ือกลางในการรวมสงเสริมใหประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงคุณคาของสมุนไพรไทย 
และการมีสวนรวมในการสืบสานสมุนไพรไทยอันเปนภูมิปญญาท่ีมีคุณคาของไทยอยางยั่งยืน
สืบไป และ 4) เปนสวนสาธารณะสําหรับการพักผอนหยอนใจของประชาชน 

 
2) สภาพภูมิศาสตร 

สภาพภูมิศาสตรพื้นท่ีโครงการบานพักพนักงาน ปตท.โรงแยกกาซธรรมชาติ             
บานมาบขา จังหวัดระยอง เปนพื้นท่ีขนาดใหญ มีสภาพเปนสวนปาปลูกตนไมโตเร็วหลายชนิด 
โดยสวนใหญมีการเจริญเติบโตคอนขางดี มีระบบนิเวศวิทยาของปาปลูกท่ีดี ซ่ึงสังเกตไดจาก           
จอมปลวกท่ีมีท่ัวไปในพื้นท่ีโครงการ มีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย และส่ิงปลูกสรางตางๆ 
อยูในสภาพท่ีดี แมจะมีอายุกวา 20 ปแลว แสดงใหเห็นวาพื้นท่ีโครงการมีการบริหารจัดการ            
และดูแลรักษาพื้นท่ีเปนอยางดี 

สวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  มี เนื้อ ท่ี               
ประมาณ 60 ไร ต้ังอยูในพื้นท่ี บานพักพนักงาน ปตท. โรงแยกกาซธรรมชาติ บานมาบขา            
จังหวัดระยอง พิกัดท่ี ละติจูด 12 46 ลิดา 06 พิลิดา ลองติจูด 101 09 ลิดา 85 พิลิดา ของแผนท่ี        
ภูมิประเทศกรมแผนท่ีทหาร มาตราสวน 1: 50,000 ต้ังอยูบนพื้นท่ีท่ีเคยเปนสวนปาเศรษฐกิจเกา 
ขนาด 450 ไร สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 500 เมตร สภาพพื้นท่ีโดยรวมสังเกตไดวา 
มีความตางระดับกันอยูบางไมมากนัก ระดับถนนภายในกับพื้นท่ีในบางบริเวณ รวมไปถึง           
ขอบบอน้ําในสวนสมุนไพรฯ ดานติดร้ัวและดานติดสวน ท่ีแสดงใหเห็นถึงความตางระดับกัน        
ของพื้นท่ีไดอยางชัดเจน โดยดานติดถนน 3191 จะมีความลาดชันท่ีสูงกวา ดานท่ีติดกับถนนภายใน
บานพักพนักงาน ปตท. และเอียงจากดานอาคารสํานักงานไปยังดานสวนผาทางดานทิศใต              
แตอยางไรก็ตามโดยภาพรวมแลวจัดไดวาเปนพื้นท่ีคอนขางราบ มีความลาดชันตํ่า และมีความ       
ตางระดับไมมากนัก ในปจจุบันเหลือบริเวณท่ีเปนพื้นท่ีท่ียังคงเปน สวนยางอยูเพียง 10 ไร 
นอกจากนั้นไดรับการพัฒนาเปนพื้นท่ีใชสอยอ่ืนๆ 

 
3) การเขาถึงพื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ 

สามารถเขาถึงพื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ ไดโดยรถยนตและจักรยานยนต จากทางหลวง
จังหวัดสาย 3191 โดยตรง ท้ังนี้พื้นท่ีโครงการไมมีรถประจําทางผาน มีประตูทางเขาหลักอยู 2 ดาน
พรอมปอมยามประจํา แตเปดใชเปน ทางเขา-ออก เพียง 1 ดานทางทิศใต สวนประตูทางทิศเหนือ 
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ใชเปนทางออกเพียงอยางเดียว ท้ังนี้ประตูท่ีใชเปน ทางเขา-ออก มีความสัมพันธกับ ตําแหนง           
เกาะกลางถนนท่ีทําใหสามารถเล้ียว เขา-ออก พื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ ไดสะดวก ซ่ึงสามารถเดินทาง
เขาถึงพื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ ไดดวยเสนทางตางๆ ดังนี้ 

1. การเดินทางไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส) จากกรุงเทพฯ โดยมี
จุดเร่ิมตนตรงจุดส้ินสุดทางดวนดานเฉลิมนคร อําเภอบางนา ผาน อําเภอบางพลี จนมาถึง            
กม.ท่ี 140 อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เล้ียวซายเขาสูทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส) จากนั้น
เดินทางไป จังหวัดระยองมาถึงแยกมาบขาเล้ียวขวาประมาณ 800 เมตร สวนสมุนไพรจะอยูขวามือ 

2. สายมอเตอรเวยเร่ิมตนท่ีถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ จะส้ินสุดท่ี                    
กจังหวัดชลบุรีระยะทาง 75 กม. จากนั้นใชทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส) อีก 100 เมตร จะถึง 
แยกมาบขาเล้ียวขวาประมาณ 800 เมตร สวนสมุนไพรจะอยูขวามือ 

3. เดินทางมาจากจันทบุรี หรือในตัวเมืองระยอง ใชถนนสาย 36 (บายพาส)             
วิ่งตรงมาประมาณ 15 กม. ถึงแยกมาบขาเล้ียวซายเขามาประมาณ 800 เมตร สวนสมุนไพรจะอยู
ขวามือ 
 

4) การใชท่ีดินโดยรอบสวนสมุนไพรฯ 
การใชท่ีดินโดยรอบสวนสมุนไพรฯ พื้นท่ีโดยรอบสวนสมุนไพรฯ เปนถนนลาดยาง

รอบพ้ืนท่ีสวนสมุนไพร  ถัดจากถนนลาดยางเปน  คูน้ํ า  และร้ัวเหล็กตามลําดับ  ดานหนา              
สวนสมุนไพรฯ ติดกับถนนทางหลวงสาย 3191 โดยฝงตรงถนนขาม เปนพื้นท่ีเอกชนท่ีใช           
ในการทําการเกษตร  

ดานทิศเหนือติดพื้นท่ีเอกชนท่ีเปนท่ีอยูอาศัยเบาบางผสมกับการทําการเกษตร ซ่ึงมี 
การดัดแปลงพื้นท่ีเพื่อทําการเกษตร พืชท่ีพบในการทําการเกษตรบริเวณทางดานทิศเหนือ            
คือสวนยางและ มันฝร่ัง ซ่ึงมีการทําแปลงเกษตรสลับกับบานเรือนประชาชน 

ทิศใตเปนพื้นท่ีเอกชนท่ีเปนสนามฝกตีกอลฟ ซ่ึงเปนสนามกอลฟท่ีกอสรางมานาน 
และปจจุบันมีสภาพทรุดโทรม แตยังเปดใหบริการฝกซอมตามปกติ 

ทิศตะวันออก ติดถนนทางหลวงสาย 3191 ซ่ึงเปนเสนทางคมนาคมหลัก ท่ีสะดวก
รวดเร็ว และสะดวกสบายท่ีสุด ในการเดินทางเขาถึงสวนสมุนไพรฯ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับพื้นที่ และถนนภายในบานพักพนักงาน ปตท. โดยฝง
ตรงขามถนนเปนอาคารกีฬา อาคารสโมสร และศูนยอาหาร ซ่ึงเปนพื้นท่ีใชสอยของบานพัก
พนักงาน ปตท. 
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5) พืชพันธุ 
การปลูกตนไมใหญในบริเวณบานพักพนักงาน ปตท. และบริเวณรอบ ๆ พื้นท่ี             

สวนสมุนไพรฯ ใชการปลูกในลักษณะท่ีเปนกริดตารางท่ีมีระยะหางเทาๆ กัน สรางใหเกิด
บรรยากาศแบบสวนปาท่ัวท้ังพื้นท่ี มีความรมร่ืน ซ่ึงประกอบไปดวยพืชท่ีโตเร็ว และพืชดอก
สวยงามหลากหลายชนิด ยกเวนบริเวณภายในสวนสมุนไพร ท่ีมีการปลูกพืชสมุนไพรหลากหลาย
ชนิด สวนในบริเวณท่ีพักอาศัยจะมีการปลูกตนไมในรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังนี้การปลูก
แบบสวนปาจะเปนการใชพันธุไมโตเร็วชนิดเดียวกันปลูกเปนกลุม โดยการปลูกพันธุไมท่ีแตกตางกัน              
จะทําใหมีระยะหางระหวางตนแตกตางกันตามไปดวย ทําใหเกิดเปนปาปลูกชนิดตาง ๆ กัน          
ซ่ึงโดยสวนมากจะเปนไมโตเร็วท่ีผลัดใบ เชน ปาประดู ปาหางนกยูงฝร่ัง คูณ นนทรี กระถินเทพา   
เปนตน  โดยมีบางบริเวณท่ีปลูกเปนปาสักและ  ปามะฮอกกานี  พื้นท่ีสวนปาเศรษฐกิจเกา               
ประมาณ 10 ไร จะอยูทางดานทิศเหนือติดกับสวนท่ีเปนอาคารสํานักงาน  

พืชพันธุท่ีปลูกมีการดูแลรักษาคอนขางดี อยางไรก็ตามพบวาบริเวณสวนปา ในสวน
ท่ีติดกับสนามกีฬา และสระวายน้ําของอาคารสโมสร มีสภาพที่ไมคอยสมบูรณ แคระแกรน ซ่ึงอาจ
เกิดจากปญหาในเร่ืองคุณภาพของดิน การปลูกไมผลัดใบในปริมาณท่ีมาก ทําใหเกิดปญหาในเร่ือง
ใบไมรวงท่ีตองมีการเก็บกวาดอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังขาดรมเงาในฤดูท่ีตนไมผลัดใบอีกดวย 
สําหรับการปลูกตนไมในสวนของที่พักอาศัย จะมีการปลูกไมผลบาง ปะปนกับการปลูกตนไม           
ใหรมเงา ซ่ึงการดูแลรักษาในสวนนี้จะตํ่ากวาในบริเวณอ่ืน ๆ จึงทําใหเกิดความไมสวยงาม                 
ในบางบริเวณ 

 
6) สภาพดิน 

พื้นท่ีโดยสวนมากมีความอุดมสมบูรณตํ่า มีธาตุอาหารท่ีเหมาะแกการเจริญเติบโต        
ของพืชพันธุนอย ผลการเจาะสํารวจคุณภาพดินของดินในพ้ืนท่ีจํานวน 18 จุด โดยเจาหนาท่ี
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาท่ีดิน พบวา ดินสวนใหญมีฤทธ์ิเปนกรด อยูในชวงต้ังแต
กรดเล็กนอยไปจนถึงกรดรุนแรง มีฟอสฟอรัสตํ่าถึงตํ่ามาก ในขณะท่ีมีโปแทสเซียมสูงถึงสูงมาก 
ดังนั้น เจ าหนา ท่ีจึงได มีการแนะนําใหใส ปุ ย อินทรีย  รวมกับปุย เคมี ท่ี มีธาตุไนโตรเจน                  
และธาตุฟอสฟอรัสเปนหลัก และแกไขปญหาความเปนกรดของดิน โดยใสปูนขาวไหมเหมาะสม
กับสภาพของดินในแตละบริเวณ 
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7) ระบบสัญจรในพ้ืนท่ีสวนสมุนไพรฯ 
ระบบสัญจรบริเวณรอบๆ สวนสมุนไพรฯ ถนนหลักเปนถนนคอนกรีต ท่ีเช่ือมตอ

กันเปนโครงขาย ในลักษณะท่ีเปนระบบกริด เดินรถได 2 ทาง มีความกวางประมาณ 8 เมตร            
แบงพื้นท่ีภายในบานพักพนักงาน ปตท. ออกเปนสวนตาง ๆ ตามลักษณะการใชงานอยางชัดเจน 
โดยมีถนนบริการกวางประมาณ 4 เมตร ตัดเลียบไปตามริมร้ัว เปนวงบรรจบ รอบ ๆ พื้นท่ีบานพัก 
ท้ังนี้ มีตําแหนงปอมยามรักษาการณยอย ๆ กระจายบนถนนบริการท้ังหมด 5 จุด คือ บริเวณ
ทางเขา-ออก ท้ัง 2 ประตู บริเวณเรือนเพาะชํา บริเวณบานพัก และบริเวณสวนปา เนื่องจากพ้ืนท่ี
บานพัก เปนพื้นท่ีขนาดใหญ และเจาหนาท่ีสวนใหญใชรถยนตเปนพาหนะ จึงทําใหมีทางเดินเทา
เฉพาะเพื่อใหเดินเทาไดสะดวก แตจะมีเฉพาะบางบริเวณท่ีไมสามารถเดินทางเขาถึงไดดวยเสนทาง
เดินเทา เชน บริเวณท่ีเช่ือมตอระหวางอาคารสํานักงานไปยังเรือนเพาะชําผานลานจอดเฮลิคอปเตอร 
บริเวณท่ีเช่ือมตอระหวางอาคารสํานักงานไปยังอาคารสโมสรและไปยังบริเวณสวนบานพัก
พนักงาน  และทางเดินเทาเลียบสวนสมุนไพรฯ  เทานั้น  สวนระบบสัญจรภายในบริ เวณ                    
สวนสมุนไพรฯ มีถนนคอนกรีต ความกวางประมาณ  4 เมตร และทางเดินเทา ความกวาง              
ประมาณ 2 เมตร นอกจากนี้ยังมีการสรางส่ิงดึงดูดใจนักทองเท่ียวใหเดินชมอยางเพลิดเพลินดวย 
บอน้ําขนาดใหญ น้ําพุ หรือแปลงดอกไมขนาดใหญท่ีมีสีสันสวยงาม เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียว         
เปนตน 

 
8) การจัดแบงพื้นท่ีใชสอยตาง ๆ 

พื้นท่ีบานพักพนักงาน ปตท. ถูกแบงออกเปนสวนตาง ๆ อยางชัดเจนตามลักษณะ           
การใชงาน โดยมีแนวถนนหรือกลุมอาคารเปนตัวแบงขอบเขตของแตละพื้นท่ี ซ่ึงประกอบไปดวย           
สวนตาง ๆ ดังนี้ 

- สวนกลุมอาคารสํานักงาน หองประชุม ซอมบํารุง และสวนยางหรือสวนปา
เศรษฐกิจ 

- สวนสวนสมุนไพรฯ และแปลงปลูกพืชสมุนไพร 
- สวนกลุมอาคารสโมสร โรงยิม และสนามกีฬา 
- สวนเรือนเพาะชํา โรงกรองน้ํา และหอเก็บน้ํา 
- สวนลานจอดเฮลิคอปเตอร สนามพัทกอลฟ และพ้ืนท่ีจัดงานเทศกาล 
- สวนบานพักรับรอง จํานวน 8 หลัง 
- สวนบานพักเจาหนาท่ี จํานวน 15 หลัง 
- สวนบอบําบัดน้ําเสีย และอาคารเก็บวัสดุ 
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- สวนสวนปา และบริเวณหมักปุยธรรมชาติ 
- สวนรักษาความปลอดภัย 
ซ่ึงในพื้นท่ีสวนของสวนสมุนไพรฯ มีการจัดแบงพื้นท่ีใชสอย ออกเปนสวนตาง ๆ 

อยางชัดเจนตามลักษณะการใชงาน ซ่ึงประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 
- อาคารพิพิธภัณฑและนิทรรศการสวนสมุนไพรฯ (อาคาร A-B-C) 
- อาคารอเนกประสงค (อาคาร D) 
- พื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ 

 
9) ระบบสาธารณูปโภค 

พื้นท่ีสวนสมุนไพรในปจจุบันมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวของอยู 3 ระบบ 
- ระบบน้ํา 

ท่ีตองมีการซ้ือน้ําดิบจากหนวยงานเอกชนเขามาเพื่อผลิตเปนน้ําประปา        
แลวเก็บไวในหอเก็บน้ําขนาดใหญ เพื่อเปนน้ําใชในการอุปโภค สําหรับน้ําท่ีใชรดน้ําตนไมในพื้นท่ี
สวนสมุนไพรฯ และพ้ืนท่ีบานพัก ปตท. จะใชน้ําดิบโดยตรง โดยนํ้าดิบบางสวนจะถูกน้ํามาเก็บพัก
ไวในบอน้ําในสวนสมุนไพรฯ ซ่ึงจะใชเปนแหลงน้ําสําหรับรดนํ้าตนไมในสวนสมุนไพรฯ              
ท่ีใชระบบรดนํ้าแบบสปริงเกลอร บอน้ําท่ีถูกขุดข้ึนมามีรูปทรงอิสระไมชัดเจน มีขนาดความกวาง
ประมาณ 19 เมตร ความยาวเฉล่ียประมาณ 45 เมตร และลึกประมาณ 2 เมตร สามารถเก็บรักษาน้ํา
ไวท่ีความจุประมาณ 1,500 ลูกบาศกเมตร สําหรับรดนํ้าตนไมในสวนสมุนไพรฯ 

- ระบบไฟฟาและแสงสวาง 
มีการตอเสาไฟฟาแรงสูงเขามาในพ้ืนท่ีบานพักพนักงาน ปตท. สําหรับใช       

ในการติดต้ังไฟฟา ใหแสงสวาง และปมน้ําตาง ๆ ในบริเวณบานพักพนักงานปตท. และบริเวณ       
สวนสมุนไพรฯ โดยบริเวณสวนสมุนไพรฯ จะทําการเดินสายไฟฟาใตดิน เพื่อไมใหเปนการทําลาย
ทัศนียภาพภายในบริเวณสวนสมุนไพรฯ 

- ระบบรักษาความปลอดภัย 
ในพื้นท่ีบานพักพนักงาน  ปตท .มี ร้ัวโปรงลอมรอบ  มีตําแหนงปอมยาม

รักษาการณท้ังส้ิน 5 จุด ต้ังอยูบริเวณประตูหลัก 2 จุด และกระจายตัวบนถนนบริการอีก 3 จุด โดยมี
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเฝาประจํา 2 ผลัด ผลัดละ 12 คน ตลอดเวลา รวมท้ังมีการติดต้ังไฟฟา
ใหแสงสวางริมร้ัว ตามแนวถนน และบริเวณที่มีการใชงานในเวลากลางคืนอยางท่ัวถึง นอกไป       
จากน้ียังมีระบบการควบคุมคน และรถยนตท่ี เขา-ออก ภายในพื้นท่ี โดยการแลกบัตรประจําตัว 
และมีการทําบัตรสมาชิกใหแกผูท่ีเขามาพักผอน หรือเลนกีฬาอยางสมํ่าเสมออีกดวย 
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10) มุมมองของพื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ จากภายนอก 
เม่ือมองจากภายนอกสามารถบอกถึงอาณาเขตของพ้ืนสวนสมุนไพรฯ ไดอยาง

ชัดเจน เนื่องจากเปนแนวพื้นท่ีท่ีมีพืชพันธุ และสีสันสวยงาม แตกตางจากพื้นท่ีโดยรอบอยางส้ินเชิง 
แตอยางไรก็ตามเม่ือมองจากภายนอกไมสามารถมองเห็นถึงกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในได เพราะ
ปริมาณตนไมท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก 

 
4.1.2 การจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ 

การจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ แบงการดําเนินงานบริหารจัดการ ตามเง่ือนไข
สัญญาระหวางบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ออกเปน 2 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 ระหวางวันท่ี 23 พฤศจิกายน  - 31 ธันวาคม 2549 
ระยะท่ี 2 ระหวางวันท่ี   1 มกราคม    - 31 ธันวาคม 2550 

 
การดําเนินงานบริหารจัดการจะแบงพื้นท่ีดําเนินการออกเปน 3 สวนกลุมอาคารคือ 
สวนท่ี 1 อาคารพิพิธภัณฑและนิทรรศการสวนสมุนไพรฯ ปตท. (อาคาร A-B-C) 
  เปดใหบริการวันอังคาร - วันอาทิตย (9.00 - 16.00 น.) หยุดวันจันทร 
สวนท่ี 2 อาคารอเนกประสงค (อาคาร D) 
  เปดใหบริการวันอังคาร - วันอาทิตย (9.00 - 19.00 น.) หยุดวันจันทร 
สวนท่ี 3 พื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ 
  เปดใหบริการวันอังคาร - วันอาทิตย (9.00 - 16.00 น.) หยุดวันจันทร 
 
ขอบเขตการดําเนินงานบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด ประกอบดวยงาน 3 หมวดหลักคือ 
หมวดท่ี 1  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ และสวนสมุนไพรฯ 
หมวดท่ี 2  การบริหารจัดการรานอาหาร/รานขายของท่ีระลึก/หองนวดเพื่อสุขภาพ 
หมวดท่ี 3  การบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ 
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1.1) การดําเนินงานระยะท่ี 1 (ระหวางวันท่ี 23 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2549) 
 

- การบริหารจัดการพิพิธภัณฑและสวนสมุนไพรฯ 
บริษัท  แปลน โมทิฟ  จํากัด สรรหาและอบรมบุคลากรตามโครงสราง          

การจัดการ ประกอบดวย ผูจัดการ 1 คน และเจาหนาท่ี 21 คน วางแนวทางการบริหารจัดการ ดาน
การนําชม บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด จัดทําบทนําชมนิทรรศการ กําหนดเวลา และเทคนิคการนําชม                     
ในแตละโซนการจัดแสดงนิทรรศการ อบรมเจาหนาท่ีนําชมท้ังดานบุคลิกภาพ เทคนิคการนําเสนอ
กอนประจําการ (ระหวางวันท่ี 11 - 18 ธันวาคม 2549) นําเจาหนาท่ีศึกษาดูงานมหกรรม                   
พืชสวนโลก ท่ีจังหวัดเชียงใหม ทดสอบการนําชมเสมือนจริง (Run Through) และปรับปรุงแกไข 
โดยเร่ิมใหบริการนําชมต้ังแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2549 

 
- การบริหารจัดการรานอาหาร/รานขายของท่ีระลึก/หองนวดเพื่อสุขภาพ 

การจัดการรานอาหาร บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด ทําการตกแตงราน ต้ังช่ือ
ราน กําหนดรายการอาหารเพ่ือสุขภาพ และคัดเลือกผูขายจาก 25 ชุมชน  

การจัดการรานขายของท่ีระลึก บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด ทําการตกแตงราน 
จัดซ้ือสินคาเขาราน 5 หมวดไดแก หมวดสุขภาพ/เสริมสุขภาพ หมวดความงาม หมวดสินคา
อุปโภค-บริโภค หมวดหนังสือสมุนไพร/CD หมวดหัตถกรรมพื้นบาน และทําการออกแบบ รวมท้ัง
ผลิตสินคาหมวด Corporate Image “สินคาส่ือภาพลักษณองคกร” (สินคาหมวดท่ี 6) ตามเง่ือนไข
สัญญา  

การจัดการหองนวดเพื่อสุขภาพ บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด ทําการตกแตง
หองนวดใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตกแตงใหมีบรรยากาศผอนคลาย คัดเลือกผูใหบริการนวดท่ีมี
มาตรฐาน ไดรับประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมนวดไทย จากกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย               
และการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  

ท้ังนี้  เนื่องจากสวนบริการท้ังหมดเปนพื้นท่ีสําหรับกองอํานวยการรับเสด็จฯ 
จึงยังไมมีกิจกรรมการใหบริการและกิจกรรมการขายแตอยางใด 

 
- การบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ 

บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด ทําการเสนอแผนคร้ังแรกในเดือนธันวาคม 2549             
ซ่ึงประธานตรวจจางมีความเห็นใหชะลอการดําเนินงานในสวนนี้  และปรับเปล่ียนแผน              
เพื่อเสนอภายหลังงานรับเสด็จฯ 
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1.2) การดําเนินงานระยะท่ี 2 (ชวงแรก ระหวางวันท่ี 1 - 25 มกราคม 2550) 

การดํา เนินงานโครงการสวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                       
สยามบรมราชกุมารี ในชวงนี้พื้นท่ีของโครงการสวนสมุนไพรฯ อยูภายใตเง่ือนไขการเตรียมการ 
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไดรับทราบนโยบายจาก              
การประชุมเตรียมการรับเสด็จเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2549 ใหปดการใหบริการเพื่อเตรียมการ             
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวโรกาสเปดอาคาร             
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ โครงการสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อยางเปนทางการ ในวันท่ี 25 มกราคม 2550 เพื่อเตรียมความพรอมทางดานการปรับปรุง
สถานท่ีลวงหนา โดยหนวยงานราชการและหนวยงานสํานักงานของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ดังนั้น ทางโครงการสวนสมุนไพรฯ จึงไมสามารถเปดรองรับคณะบุคคลภายนอก
ท่ัวไปท่ีเขามาเยี่ยมชม ในชวงวันท่ี 21 ธันวาคม - 25 มกราคม 2550 ได (ยกเวนบางคณะท่ีได                 
มี การนัดหมายกอนหนานี้แลว) การดําเนินงานดานการบริหารจัดการเดิมจึงไดมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับเง่ือนไขดังกลาว 

ดานการสนับสนุนการจัดการนําชมของทีมยุวมัคคุเทศก สวนมวลชนสัมพันธ 
กําหนดใหมียุวมัคคุเทศกจํานวน 20 คน โดยใหการอบรมความพรอมในการเปนผูนําชมสําหรับ
โครงการสวนสมุนไพรฯ และเพื่อใหทันการตอนรับ พิธีเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา             
ไดกําหนดใหเปนวันท่ี 20 มกราคม 2550 โดยใชเวลาฝกอบรมท้ังภาคเชา และภาคบาย รวมเวลา
อบรม 6 ช่ัวโมง 

ทําการปรับปรุงสถานท่ี ตกแตงภายในอาคารเพิ่มเติม เพิ่มพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในหองประชุม A 
เคล่ือนยายโตะประชุม เพื่อจัดเตรียมเปนหองรับรอง จัดแบงโครงสรางบุคลากรเขารวมงาน
เตรียมการ และงานวันรับเสด็จฯ 

 
1.3) การดําเนินงานระยะท่ี 2 (ระหวางวันท่ี 26 มกราคม - 30 เมษายน 2550) 

เปนการบริหารจัดการตามเง่ือนไขสัญญาโดยแบงตามหมวดงาน ดังนี้ 
- การบริหารจัดการพิพิธภัณฑและสวนสมุนไพรฯ 

การจัดการหลักคือ  กิจกรรมนําชม  ซ่ึงบริษัท  แปลน  โมทิฟ  จํากัด  ได
ต้ังเปาหมายตามเง่ือนไขสัญญา โดย ในป 2550 ตองบริหารจัดการใหมีผูเขาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรฯ 
ไมตํ่ากวา 55,000 คน 



 51 

จํานวนผูเขาเยี่ยมชม ระหวางวันท่ี 26 มกราคม - 30 เมษายน 2550 มีจํานวน
ท้ังส้ิน 22,402 คน คิดเปน 40.73% จากเปาหมายท้ังป (55,000 คน) 
 

- การบริหารจัดการรานอาหาร/รานขายของท่ีระลึก/หองนวดเพื่อสุขภาพ 
การจัดการรานอาหาร แบงพื้นท่ีขายออกเปน 5 ราน ขายอาหาร 3 ประเภท คือ    

รานขายอาหารหลัก 3 ราน ไดแก รานอ่ิมอรอย จากชุมชนบานบน ขายขนมจีนเพื่อสุขภาพ              
รานอ่ิมรส จากชุมชนบานลาง ขายขาวแกง รานอ่ิมเอม จากชุมชนบานเพลง ขายกวยเตี๋ยวหมูตมยํา-
กวยเตี๋ยวหมูน้ําตก รานขายอาหารวาง 1 รานคือ รานไอกรุน จากชุมชนบานบน ขายอาหารวาง            
และกาแฟ รานขายนํ้าสมุนไพร 1 รานคือ รานอ่ิมใจ จากชุมชนมาบขา และรานขายเคร่ืองดื่ม               
และนํ้าผลไมปน 1 ราน จากชุมชนหวยโปงใน 

การจัดการรานขายของท่ีระลึก  มีการบริหารจัดการขาย  ส่ังซ้ือสินคา              
อยางตอเนื่องเพื่อใหมีสินคาพรอมท่ีจะจําหนายเสมอ ซ่ึงสินคาท่ีขายดีเปนอันดับ 1 คือ สินคา          
หมวด Corporate Image 

การจัดการหองนวดเพื่อสุขภาพ จัดใหมีเจาหนาท่ีผูใหบริการนวดในวัน
ธรรมดา  2 คน  และวันเสาร-อาทิตย  3-4 คน  และแพทยแผนไทยประจําวันเสาร-อาทิตย                        
เพื่อใหคําแนะนําแกผูเขารับบริการ 

 
- การบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ 

นอกเหนือจากนิทรรศการ และสวนสมุนไพรฯ ท่ีจัดเพื่อใหเกิดการเรียนรูแลวนั้น               
ส่ิงท่ีขาดไมไดคือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนเพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรความรู รวมไปถึงการสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมอีกดวย 

การจัดกิจกรรมแนะนําสวนสมุนไพรฯ ส่ือประชาสัมพันธเคล่ือนท่ี (Road 
Show) ซ่ึงมีการกําหนดกลุมเปาหมาย 3 กลุมคือ กลุมนักเรียน/ครู-อาจารย กลุมชุมชน และกลุม
เฉพาะ โดยมีเปาหมายตามเง่ือนไขสัญญาการจัดกิจกรรม Road Show กับท้ัง 3 กลุมเปนจํานวน 20, 
15 และ 10 คร้ัง ตามลําดับ การดําเนินงานระหวางวันท่ี 26 มกราคม-23 เมษายน 2550 ท่ีผานมา
สามารถจัด Road Show กับกลุมนักเรียนได 7 คร้ัง (ผูเขารวมกิจกรรม 810 คน) กลุมชุมชน 7 คร้ัง 
(ผูเขารวมกิจกรรม 809 คน) และกลุมเฉพาะ 10 คร้ัง (ผูเขารวมกิจกรรม 11,500 คน) 

การจัดกิจกรรมภายในสวนสมุนไพรฯ เพื่อเผยแพรความรู (Activity Events) 
เง่ือนไขสัญญาการจัดกิจกรรมภายในสวนสมุนไพรฯ จํานวน 15 คร้ัง ซ่ึงบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด 
ไดดําเนินการจัดกิจกรรมภายในสวนสมุนไพรฯ ตามแผนงาน 17 คร้ัง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 กําหนดการในการดําเนินกิจกรรมของเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ 
 

กิจกรรม กําหนดวนั - เวลา รายละเอียด 

กิจกรรมท่ี  1 - 5 24 กุมภาพนัธ - 23 มีนาคม 2550 
กิจกรรมตามรอยเสด็จ         

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กิจกรรมท่ี  6 17 มีนาคม 2550 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู” รวมกบัเครือขาย

โรงเรียน ชุมชน               
และหนวยราชการ 

กิจกรรมท่ี  7 - 9 24 กุมภาพนัธ – 5 พฤษภาคม 2550 คายขบวนการลูกยางนา 

กิจกรรมท่ี  10 มิถุนายน 2550 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ        
“การพัฒนาบรรจุภัณฑ” 

กิจกรรมท่ี  11-16 ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2550 
ตลาดนัดสวนสมุนไพรฯ 

จํานวน 6 คร้ัง 

กิจกรรมท่ี  17 - 
โครงการสวนสมุนไพร         

ในโรงเรียน (รวมกับ อพสธ.) 
 

  การดําเนินงานระหวางวันท่ี 26 มกราคม - 30 เมษายน 2550 ไดดําเนินการ              
จัดกิจกรรมท่ี 1 ถึงกิจกรรมที่ 9 แลวเสร็จ โดย กิจกรรมท่ี 1-5 ตามรอยเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดระยองเขารวมกิจกรรม              
เปนจํานวน  344 คน  กิจกรรมคร้ังท่ี  7-9 คายขบวนการลูกยางนา  มีนักเรียนจากโรงเรียน                    
ในจังหวัดระยอง รวมท้ังบุตรหลานของพนักงาน ปตท. เขารวมกิจกรรม เปนจํานวน 131 คน 
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4.1.3 การจัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ กับองคประกอบหลักของการทองเท่ียว              
เชิงนิเวศ 

ผู ศึกษาได ทําการศึกษาในเ ร่ืองของการจัดการทองเ ท่ียวภายในสวนสมุนไพร                    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยางใกลชิด และมีความเห็นวาสวนสมุนไพร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากจะเปนศูนยการเรียนรู ขอมูลตาง ๆ         
ท่ีเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอยางครบวงจรแลว ยังสามารถท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
เพื่อสงเสริมการเรียนรู รวมไปถึงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมไดอีกดวย หากแต
การดําเนินงานในเบ้ืองตนนั้น ผูดําเนินงานมุงความสําคัญไปท่ีเง่ือนไขสัญญาการจางงาน รวมไปถึง
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามนโยบายของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จึงทําใหการดําเนินงาน 
และบริหารงานในสวนขององคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศไดรับความสําคัญไมเต็มท่ี 
และขาดความตอเนื่องในการดําเนินงานจริง 

 
1) องคประกอบดานพื้นท่ี 

จากการศึกษาการจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยพิจารณาตามหลักแนวคิดองคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
ดานพื้นท่ี พบวา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดมอบหมายให คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินการออกแบบ และวางแผน โครงการพัฒนาสวนสมุนไพร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ และออกแบบ
ปรับปรุงภู มิทัศนผังบริเวณสวนสมุนไพรฯ  ใหมีความสวยงามเปนท่ีดึงดูดนักทองเ ท่ียว               
และวางแนวความคิดในการออกแบบพื้นท่ีอ่ืน ๆ เชน สวนจัดแสดงนิทรรศการ อาคารพิพิธภัณฑ
เฉลิมพระเกียรติ  พื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ  พื้นท่ีสวนปา  พื้นท่ีสวนเศรษฐกิจ  และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ                     
ใหสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และกิจกรรมการทองเท่ียว 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดทําการศึกษาขอมูลอยาง
ละเอียดตามความตองการของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และสํารวจพื้นท่ีเพื่อกําหนด
แนวความคิด ในการออกแบบเบ้ืองตน ท้ังในปจจุบัน และอนาคต มีการวิเคราะห และประมวลผล
เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบ แนวความคิดในการออกแบบ และการออกแบบภูมิทัศน                      
ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการฯ รวมไปถึงการจัดทําแบบ และเอกสารประกอบ              
เพื่อแสดงผลการออกแบบ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการกอสราง 

ผลจากการศึกษาออกแบบอยางละเอียดทําใหแตละพื้นท่ีของสวนสมุนไพร                
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนพื้นท่ีท่ีเหมาะสมแกการใชประโยชน            
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เปนศูนยการเรียนรูสมุนไพรไทย และมีความสวยงาม เปนเอกลักษณเฉพาะ (Identity or Authentic 
or Endemic or Unique) ท่ีมีเฉพาะในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                          
สยามบรมราชกุมารีแหงเดียวเทานั้น 

จากการศึกษาปญหา และอุปสรรค ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยพิจารณาตามหลักแนวคิดองคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
ดานพื้นท่ี พบวา สภาพทางธรรมชาติภายในสวนสมุนไพรฯ นั้น ไมไดเปนสภาพท่ีเกิดข้ึนเอง          
ตามธรรมชาติ หากแตเปนสภาพธรรมชาติเดิมท่ีมีการปรับปรุงใหเหมาะสมแกการรองรับ                 
การทองเท่ียวเพ่ือเปนศูนยการเรียนรูสมุนไพรไทย ดังนั้นโอกาสท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู              
และสัมผัสกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติจึงคอนขางเปนไปไดยาก หากแตตามสภาพธรรมชาติ
จริงก็คงมีโอกาสที่จะเปนไปไดยากเชนกัน ในการที่จะไดพบเห็น ไดศึกษาเรียนรู สมุนไพรไทย          
หายาก หลากหลายชนิดในแหลงเดียวกัน ซ่ึงจุดนี้ถือเปนจุดขาย หรือเปนส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 
หรือนับวาเปนเอกลักษณเฉพาะ (Identity or Authentic or Endemic or Unique) ท่ีมีเฉพาะ             
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงสามารถดึงดูดนักทองเท่ียว
ท่ีสนใจใหเขามาทองเท่ียวได 

 
2) องคประกอบดานการจัดการ 

จากการศึกษาการจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยพิจารณาตามหลักแนวคิดองคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
ดานการจัดการ พบวา การออกแบบรวมกันของ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในโครงการพัฒนาสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยางละเอียด มีการวางแผน และการออกแบบเปนอยางดี ทําให
เปนการงายตอการบริหารจัดการ เพราะมีการแบงพื้นท่ีการใชประโยชนออกจากกันอยางเปน
สัดสวน (Zoning) ดังนี้ 

- พื้นท่ีสวนกลุมอาคารสํานักงาน หองประชุม และซอมบํารุง 
- พื้นท่ีสวนสวนสมุนไพรและแปลงปลูกพืชสมุนไพร 
- พื้นท่ีสวนเรือนเพาะชํา โรงกรองน้ํา และหอเก็บน้ํา 
- พื้นท่ีสวนสวนปาและบริเวณหมักปุยธรรมชาติ 
- พื้นท่ีสวนบอบําบัดน้ําเสีย และอาคารเก็บวัสดุ 
- พื้นท่ีสวนรักษาความปลอดภัย 
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- ลานจอดเฮลิคอปเตอร สนามพัทกอลฟ และพ้ืนท่ีจัดงานเทศกาลตาง ๆ 
- พื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับบานพักเจาหนาท่ี 
 
ดวยแนวคิดท่ีรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. 

จํากัด  (มหาชน) ทําใหการบริหารจัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม มีการจัดการ เฝาระวังให
กิจกรรมการทองเท่ียวสงผลกระทบตอแหลงทองเท่ียวใหนอยท่ีสุด โดยการกําหนดขอปฏิบัติ
สําหรับนักทองเท่ียว และช้ีแจงใหนักทองเท่ียวทราบทุกคร้ังกอนท่ีจะนํานักทองเท่ียวเขาชมพื้นท่ี 

จากการศึกษาปญหา และอุปสรรค ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยพิจารณาตามหลักแนวคิดองคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
ดานพื้นท่ี พบวา เปาหมายสําคัญหนึ่งท่ีบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดทําสัญญากับบริษัท แปลน 
โมทิฟ จํากัด ผูรับประมูลการบริหารงาน คือ การประชาสัมพันธใหมีนักทองเท่ียวเขามาทองเที่ยว
ในป  2550 ไม ตํ่ากวา  55,000 คน  ทําใหแนวทางการบริหารงานมุง เนนไปในเ ร่ืองของ                        
การประชาสัมพันธเปนอันดับแรก ซ่ึงสงผลใหเปนกระแสนิยมใหหนวยงานตาง ๆ เขามาทองเท่ียว
ภายในพื้นท่ีเปนจํานวนมาก ซ่ึงในบางคร้ังก็มีจํานวนมากเกินขีดความสามารถในการรองรับ             
ของพ้ืนท่ี ทําใหเจาหนาท่ีไมสามารถดูแลนักทองเท่ียวไดอยางท่ัวถึง และกอใหเกิดผลกระทบ
สภาพแวดลอมและส่ิงปลูกสราง ไมมากก็นอย เชนการเหยียบย่ําสนามหญา โดยเฉพาะบริเวณปาย
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ปายสวนสมุนไพรฯ และบริเวณสวนดอกไมในสวนสมุนไพรฯ เปนตน   

 
3) องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดวาจางบริษัทแปลนโมทิฟ จํากัด ใหเขามาบริหาร
จัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ นับต้ังแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2549 - 31 ธันวาคม 2550 
โดยบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด มีขอบเขตการดําเนินงาน 3 หมวดหลักคือ 

หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ และสวนสมุนไพรฯ 
หมวดท่ี 2 การบริหารจัดการรานอาหาร/รานขายของท่ีระลึก/หองนวดเพื่อสุขภาพ 
หมวดท่ี 3 การบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ 
บริษัทแปลน  โมทิฟ  จํากัด  เปนผูออกแบบเนื้อหาการนําเสนอในสวนของ                  

อาคารนิทรรศการ อาคารพิพิธภัณฑ และสวนสมุนไพรฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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3.1 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ และสวนสมุนไพรฯ 
อาคารพิพิธภัณฑ และนิทรรศการสวนสมุนไพรฯ ปตท. จัดอยูในบริเวณพ้ืนท่ี 

ของอาคาร A-B-C เปดใหบริการวันอังคาร - วันอาทิตย (9.00 - 16.00 น.) หยุดวันจันทร 
 
อาคาร A และ B ประกอบดวยหองแหงการเรียนรูตางๆ ดังนี้ 

 
- หองการเดินทางของลูกยาง 

“การเดินทางของลูกยาง” เปนเร่ืองของลูกยางชางสงสัย พอหลนจากตนแม
แลวก็ไมงอกอยูกลับท่ี เพราะอยากรูวาโลกภายนอกนั้นมีอะไร เลยตัดสินใจออกเดินทางสูโลกกวาง 
และการเดินทางก็ทําใหไดพบเพื่อนใหม ๆ และไดเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ มากมาย และกลายเปน       
ตนยางท่ีเติบโตตอไป 

ลูกยางนา เปนพรรณไมท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหนํา      
มาปลูกไวในวังสวนจิตรลดา ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของการอนุรักษพันธุพืช และคือแรงบันดาลพระราช
หฤทัยของสมเด็จพระเทพฯ ในการอนุรักษพันธุพืชชนิดตางๆ ซ่ึงทําใหทรงไดรับยกยองใหเปน 
“เจาฟานักอนุรักษ” 

 
- หองเจาฟานักอนุรักษ 

แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
ในการอนุรักษและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ  นิทรรศการจัดแสดงภาพถายฝพระหัตถ             
(Photo Gallery) สะทอนใหเห็น “หัวใจใฝรู” ซ่ึงเปนพระจริยวัตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ วีดีทัศนและส่ิงของจัดแสดงท่ีเกี่ยวของกับโครงการตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ไดแก โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สวนจิตรลดา และโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ แสมสาร ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการสํารวจ รวบรวม อนุรักษ ศึกษาวิจัย รวมท้ัง
โครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน ซ่ึงใชเปนส่ือการเรียนรู  และปลูกสรางจิตสํานึก                
ในการอนุรักษพืชใหแกเยาวชน  ตนจันทนเทศจําลอง ซ่ึงเปรียบเสมือน “มงคลอนุสรณ”                  
การเสด็จสวนสมุนไพรฯ ของพระราชวงศ 

 
- หองพลังไทยพิทักษโลก 

เพื่อสรางจิตสํานึก การมีสวนรวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม โลกกําลัง
เผ ชิญภาวะความ เป ล่ียนแปลงของธรรมชา ติ  ท่ีส งผลกระทบอย า ง รุนแรงตอมนุษย                          
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เชน ปรากฏการณ เอล นิโญ (El Nino) ลานิญา (La Nina) สึนามิ (Tsunami) หรือไดยินขาวเกี่ยวกับ
น้ําทวม ไฟปา พายุไตฝุน ทอรนาโด  และภัยพิบัติอ่ืนๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ตอนนี้ภัยพิบัติ                 
ทางธรรมชาติกําลังเกิดข้ึนท่ัวโลก โดยเฉพาะในชวงไมกี่ปท่ีผานมา 

ปตท. ในฐานะท่ีเปนบริษัทพลังงานของคนไทย เปนหนึ่งในพลังของคน
ไทยท่ีมีสวนรวมในการฟนฟูธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม รวมท้ังสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหแกคนไทย เชน โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ลานไร ศูนยศึกษา
เรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินี โครงการปลูกแฝกเฉลิมพระเกียรติ การคิดคนพลังงาน
ทดแทน 

การรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไมใชหนาท่ีของใครคนใดคนหนึ่ง              
แตเปนหนาท่ีของเราทุกคน รอบๆ หอง มีขอความที่เขียนดวยภาษาตางๆ แตมีความหมายเดียวกัน
คือ  “คุณจะทําอะไรใหโลกใบนี้บาง?” คําถามนี้จึงตอบไดงายๆ เพียงเร่ิมตนท่ีตัวของเราเอง 

- หอง E-Learning 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว ท่ีสนใจศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ

สมุนไพร ไมวาจะเปนช่ือสามัญ ช่ือเรียกประจําถ่ิน ช่ือวิทยาศาสตร สรรพคุณทางการแพทย             
วิธีใช ฯลฯ ขอมูลเหลานี่จะถูกรวบรวมใหคนควาไดในเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงมีการออกแบบ
โปรแกรมให มีภาพสีสันสวยงาม  มี ตัวการ ตูนดึงดูดใหน าสนใจ  และง ายตอการศึกษา                        
โดยนอกเหนือไปจากขอมูลทางสมุนไพรใหศึกษาแลว  ก็ยังมีเกมจับคูสมุนไพร  เกมจับคู               
อาหารพื้นบาน ใหลองเลนอีกดวย 

ภายในหอง E-Learning ยังมีช้ันวางหนังสือท่ีรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับ        
พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหนังสือความรู
เกี่ยวกับสมุนไพรตางๆ อีกมากมาย 

 
อาคาร C (อาคารพิพิธภัณฑสมุนไพร) ประกอบดวยหองแหงการเรียนรูตาง ๆ 

ดังนี้ 
 

- หอง “ปา.. แหลงกําเนิดสมุนไพร” 
สมุนไพร และภูมิปญญาเก่ียวกับยาสมุนไพรท่ีใชกันอยูในทุกวันนี้ 1 ใน 4         

มาจากพืชในปาเขตรอน และ3 ใน 4 ของประชากรโลกใชประโยชนจากสมุนไพรท่ีหาไดจากปา 
เพราะฉะนั้น ถาปาถูกทําลายจนหมดไป สมุนไพร และภูมิปญญาการรักษาโรคของแพทยพื้นบาน 
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ซ่ึงเปนหนึ่งในการรักษาของแพทยแผนไทยก็จะสูญหายไปดวย ในหองนี้จะเปนการจําลอง
บรรยากาศใหเปนปา มีเสียงนกรอง และเปนทางเดินเช่ือมตอไปสู “บานหมอยา” 

 
- หองสมุนไพรกับการแพทยพื้นบาน “บานหมอยา” 

เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาของแพทยพื้นบานในการรักษาโรค
ดวยสมุนไพร ซ่ึงยังคงอยูในวิถีชีวิตของคนไทยในแตละภาค และควรคาแกการสืบทอด รวมท้ัง
ศึกษาวิจัย เพื่อเก็บองคความรูไวอยางเปนระบบ 

“บานหมอยาพ้ืนบาน” และหุนจําลองหมอบุญ พนมแกน หมอยาพ้ืนบาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหผูชมรูสึกเหมือนกําลังแวะไปเยี่ยมท่ีบานหมอเพื่อดูการรักษา 
ภายในบานหมอยาจะมีวีดี ทัศนนํา เสนอเ ร่ืองราวเกี่ ยวกับหมอยาพื้นบานท้ัง  4 ภาค  ท่ี มี                   
ความเช่ียวชาญในการใชสมุนไพรทองถ่ินรักษาโรค ท่ีแตกตางกัน หลังจากชมวีดีทัศนแลว ผูชม   
จะรูสึกไดสัมผัสกับเร่ืองราวในวีดีทัศนอยางใกลชิดมากข้ึน ผานส่ิงของจัดแสดงท่ีจัดไวบนชาน
บาน (จําลอง) ซ่ึงประกอบดวย สมุนไพรชนิดตาง ๆ และอุปกรณในการรักษาท่ีหมอพื้นบานท้ัง 4 
ภาคใชโดยจัดวางเปนหมวดหมูตามการรักษาของหมอพ้ืนบานในแตละภาค 

 
- หอง “ผักพื้นบาน อาหารสมุนไพร” 

“หองครัว” สมัยใหม สีสันสดใส เปนตัวแทนวิถีชีวิตสมัยใหมของผูคน        
สวนใหญในปจจุบัน อุปกรณตาง ๆ ในหองครัวนี้สามารถเปดออกมาชมขอมูลได เชน ล้ินชักตู
กับขาว มีขอมูลรายช่ือผักพื้นบานท่ีมีวิตามิน และแรธาตุตาง ๆ สูง 10 ชนิด ล้ินชักตูเย็น มีขอมูล       
ผักพื้นบานท่ีมีสรรพคุณทางยา และช่ือเรียกท่ีแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน ในตูอบ (จําลอง) 
ติดต้ังจอฉายวีดีทัศนเร่ืองการนําสมุนไพรไปใชในชีวิตประจําวัน มีท้ังดื่ม กิน ดม ทา นวด ใช         
และพน 

บนโตะทํากิจกรรม มีโมเดลจําลองสํารับอาหารท่ีประกอบไปดวยน้ําพริก       
4 ภาค ไดแก น้ําพริกออง (ภาคเหนือ) น้ําพริกปลารา (ภาคอีสาน) น้ําพริกกุงเสียบ (ภาคใต)             
และนํ้าพริกกะป (ภาคกลาง) และผักพื้นบานพรอมเคร่ืองเคียง ซ่ึงอุปกรณเหลานี้จะนําไปใชเลนเกม
จับคูน้ําพริก กับผักพื้นบาน 4 ภาค จากน้ัน ผูนําชมจะใหความรูเกี่ยวกับสมุนไพรในน้ําพริก                
ซ่ึงบนเคานเตอร (ช้ันวาง) บนครัว จะสมุดภาพอาหาร (Big Book) ซ่ึงเปนสมุดภาพท่ีใหขอมูล ส้ัน 
และกระชับเกี่ยวกับอาหารสมุนไพรท้ัง 4 ภาค 
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- หอง “กินตามธาตุ” 
การแพทยแผนไทยเช่ือวา รางกายของคนเราประกอบดวยธาตุท้ัง 4 คือ ดิน 

น้ํา ลม ไฟ คนท่ีมีสุขภาพดีคือ คนท่ีมีธาตุท้ัง 4 อยูในภาวะสมดุล แตละคนจะมีธาตุใดธาตุหนึ่งเดน
ออกมา เรียกวา “ธาตุเจาเรือน” ซ่ึงสงผลใหแตละคนมีสุขภาพท่ีแตกตางกันไป 

ผูชมสามารถตรวจไดวามีธาตุเจาเรือนแบบไหน โดยการใชแผนหมุน
วงกลมท่ีเรียกวา “วงกลมวิเคราะหสุขภาพดวยแพทยแผนไทย” เม่ือทราบธาตุเจาเรือนแลว จะมี
แผนผัง และเอกสารแนะนําอาหารท่ีเหมาะสมตอรางกายตามธาตุ เพื่อใหรางกายและจิตใจอยูใน
ความสมดุล ซ่ึงเปนพื้นฐานของการมีสุขภาพดี 

 
- หอง “ใชสอยสารพัน” 

เพื่ อให เห็นถึงการประยุกตใชภู มิปญญาด านสมุนไพร  มาแปรรูป                   
เปนผลิตภัณฑตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม การพัฒนาสมุนไพรเปนผลิตภัณฑ          
เพื่อดูแลต้ังแตศีรษะจรดปลายเทา และสามารถดําเนินการเชิงธุรกิจในรูปของ สินคา OTOP             
ธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน 

ปจจุบันผลิตภัณฑจากธรรมชาติท่ีปลอดภัยกับสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก ไมเฉพาะในเมืองไทย แตถือวาเปนกระแสไปท่ัวโลก สมุนไพร
ไทยไดรับการพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่หลากหลาย มีท้ังยาสมุนไพร อาหารเสริม เคร่ืองดื่ม ผลิตภัณฑ
เสริมความงาม เคร่ืองใชสวนตัว เคร่ืองใชในครัวเรือน และผลิตภัณฑอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจาก
คุณภาพ รูปทรง กล่ิน และสีของผลิตภัณฑแลว ผูผลิตยังไดพัฒนาบรรจุภัณฑ (Packaging)                
ใหสวยงาม นาใชสอย เหมาะสมกับกลุมลูกคาและวิถีชีวิตยุคใหม  

โดยสวนประกอบท่ีเปนสมุนไพรหลากหลายชนิดนั้น สวนใหญมีรวบรวม        
ไวใหชมในสวนสมุนไพรฯ แหงนี้ดวย 

 
- หอง “โลกของพืชสมุนไพร” 

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการนําสวนตางๆ ของพืชสมุนไพร มาใชทําเปนยาได
ท้ังหมด  ไมวาจะเปน ดอก  ใบ หัว  ราก  ผล เมล็ด เปลือก  และลําตน ซ่ึงแตละสวนของพืช                 
จะใหสรรพคุณในการรักษาแตกตางกันออกไป รวมท้ังปริมาณท่ีใชก็มีผลตอการรักษา ในการใช        
ยาสมุนไพรจะยึดหลัก “ถูกตน ถูกสวน ถูกขนาด ถูกวิธี และถูกโรค” 
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 ถูกตน  หมายถึง รูจักลักษณะของพืชสมุนไพรท่ีตองการใชอยางถูกตอง เพราะอาจมี
พืชหลายชนิดท่ีมีช่ือเหมือนกัน หรือมีลักษณะคลายกัน 
 ถูกขนาด   หมายถึง ใชสมุนไพรในปริมาณท่ีถูกตอง ไมมาก หรือนอยจนเกินไป 
 ถูกวิธี  หมายถึง ใชพืชสมุนไพรในรูปแบบท่ีถูกตอง เชน ใชสด แหง ตม ดองสุรา  
 ถูกโรค  หมายถึง พืชสมุนไพรท่ีนํามาใช ตองมีฤทธ์ิบําบัดรักษาโรค หรืออาการ
เจ็บปวยตางๆ นั้นไดอยางเหมาะสม โดยไมเกิดผลขางเคียง หรือเกิดนอยท่ีสุด 
 

ลักษณะของหอง “โลกของพืชสมุนไพร” จะมีตนไมจําลอง และมีชองให
ศึกษาในแตละสวน เชน ดอก ใบ หัว ราก ผล เมล็ด เปลือก และลําตน ซ่ึงจะส่ือใหรูวาทุกสวน           
ของตนไมนั้น สามารถเปนสมุนไพรไดท้ังหมด 

 
- หอง “ทองสวนสมุนไพรไปกับรถ NGV” 

เพื่อเปนการใหขอมูลเบ้ืองตน (Orientation) เกี่ยวกับพรรณไมสมุนไพร             
เขตรอนกวา 20,000 ตน ซ่ึงแบงไดมากกวา 260 ชนิด และแบงออกเปน 20 กลุม ตามสรรพคุณ           
ในการรักษา (20 กลุมอาการตามคัมภีรโบราณ) เพื่อใหนักทองเท่ียวรูจักสวนสมุนไพรฯ เบ้ืองตน 
กอนท่ีจะออกไปชมสวนสมุนไพรฯ ภายนอกโดยรถ NGV พลังงานทดแทน เพื่อส่ิงแวดลอม 

 
3.2 การบริหารจัดการรานอาหาร/รานขายของท่ีระลึก/หองนวดเพื่อสุขภาพ 

อาคารอเนกประสงค รานคา และสวนบริการ (อาคาร D) เปดใหบริการ              
วันอังคาร - วันอาทิตย (9.00 - 19.00 น.) หยุดวันจันทร 

อาคาร D ประกอบดวย รานคา และสวนบริการ 3 สวน ดังนี้ 
 

- รานอาหาร 
สวนของรานคาจําหนายอาหาร เจาหนาท่ีโครงการฯ ไดจัดพื้นท่ีจําหนาย

อาหารไวจํานวน 5 ราน และทําการคัดเลือกชาวบานในชุมชนใหเขามาจําหนายอาหารในพ้ืนท่ีท่ีจัด
ไวให โดยไมคิดคาใชจาย 
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รานอาหาร 5 รานท่ีจําหนายในศูนยอาหาร อาคาร D มีดังนี้ 
รานอ่ิมเอม จากชุมชนบานเพลง  ขายกวยเตี๋ยวหมู - หมูตมยํา 
รานอ่ิมอรอย  จากชุมชนบานบน  ขายขนมจีนเพื่อสุขภาพ  
รานอ่ิมรส  จากชุมชนบานลาง  ขายขาวแกง  
รานไอกรุน  จากชุมชนบานบน  ขายอาหารวาง และกาแฟ 
รานอ่ิมใจ  จากชุมชนมาบขา  ขายนํ้าสมุนไพร 

 
- รานขายของท่ีระลึก 

มีการเพิ่มเติมสินคาสมุนไพรอยางสมํ่าเสมอ และมีการเสริมผลิตภัณฑ
ใหมๆ เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ และสอดคลองกับความเปนรานคาสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมท้ังการนําเสนอสินคาชุมชนเขามาจําหนายเพื่อกระจาย
รายไดสูชุมชน 

หมวดสินคาท่ีจําหนายแบงออกเปน 9 หมวด คือ 
- หมวดสินคาฝากขายชุมชน 

ไดแก น้ําวานหางจระเข แชมพูสมุนไพร ครีมพอกหนามะขาม  
- หมวดสินคาสุขภาพและเสริมสุขภาพ 

ไดแก ครีมไพล ยาแกไอมะขามปอม คาลาไมนพญายอ ฯลฯ 
- หมวดสินคาความงาม 

ไดแก ครีมลางหนามะขาม สบูเปลือกมังคุด สบูใยบวบ ฯลฯ 
- หมวดสินคาอุปโภค-บริโภค 

ไดแก ลูกกล้ิงดับกล่ิน ชาชงสมุนไพรปฐมอโศก ยาสีฟนครีม        
สูตรโบราณ ฯลฯ 
- หมวดหนังสือ/CD 

ไดแก หนังสือสรรพคุณพืชสมุนไพร ยาไทยบรรเทาโรค ซีดีเพลง  
- หมวดหัตถกรรม 

ไดแก ถุงชาชาวเขา สมุนไพรกันยุงไมกฤษณา เทียนหอมดอกบัว  
- หมวดสินคาชุดของฝาก 

ไดแก สินคาภูฟา 
- หมวดตนไม 

ไดแก พันธุไม และกลาไมสมุนไพรชนิดตางๆ 
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- หมวดสินคาสงเสริมภาพลักษณองคกร (Corporate Image) 
ไดแก โปสการด เส้ือ สมุด พวงกุญแจ ฯลฯ 

 
- หองนวดเพื่อสุขภาพ 

หองนวดมีการตกแตงใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีบรรยากาศผอนคลาย 
คัดเ ลือกผู ใหบริการนวดท่ีมีมาตรฐาน  ได รับประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมนวดไทย                    
จากกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และเปนชาวบาน
ในชุมชนใกลเคียง 

 
เมนูนวดท่ีไดรับความนิยมจากผูใชบริการ ไดแก 

นวดเทาเผ่ือผอนคลาย 1 ช่ัวโมงตอคร้ัง 
   นวดตัวเพื่อสุขภาพ  1 ช่ัวโมงตอคร้ัง 

นวดคลายเครียด  30 นาที  ตอคร้ัง 
 

3.3 การบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ 
จากการศึกษาการจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                

สยามบรมราชกุมารี โดยพิจารณาตามหลักแนวคิดองคประกอบหลักของการบริหารจัดการกิจกรรม
ตาง ๆ พบวา การบริหารจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในสวนสมุนไพรฯ บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด เปน
ผูออกแบบ และดําเนินการจัดกิจกรรม ใหเปนไปตามเปาหมาย และเง่ือนไขสัญญาจางงาน โดยให
ความสําคัญในกิจกรรมแนะนํา และประชาสัมพันธสวนสมุนไพรฯ เปนอันดับแรก เพราะเปน
สถาน ท่ีทอง เ ท่ี ยวแห ง ใหม ท่ี ยั ง ไม เปน ท่ี รู จั ก  จึ งต องดํ า เนินการจั ดกิ จกรรมแนะนํา                           
และประชาสัมพันธพื้นท่ีทองเท่ียวแหงนี้ใหเปนท่ีรูจักในตลาดทองเท่ียว เพื่อใหนักทองเท่ียว         
และผูท่ีสนใจ (กลุมเปาหมาย) ไดเขามาทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ 

การบริหารจัดการ และดําเนินการกิจกรรมแนะนํา ประชาสัมพันธสวนสมุนไพรฯ                
(Road Show) และกิจกรรมภายในสวนสมุนไพรฯ (Activity Event) มีการบริหารจัดการ ใหตรงตาม
เปาหมาย และเง่ือนไขสัญญาจาง ซ่ึงระบุวา การจัดกิจกรรมแนะนําสวนสมุนไพรฯ                            
ส่ือประชาสัมพันธเคล่ือนท่ี (Road Show) ซ่ึงมีการกําหนดกลุมเปาหมาย 3 กลุมคือ กลุมนักเรียน/ 
ครู-อาจารย กลุมชุมชน และกลุมเฉพาะ โดยมีเปาหมายตามเง่ือนไขสัญญาการจัดกิจกรรม             
Road Show กับท้ัง 3 กลุมเปนจํานวน 20, 15 และ 10 คร้ัง ตามลําดับ และการจัดกิจกรรมภายใน
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สวนสมุนไพรฯ เพื่อเผยแพรความรู (Activity Events) เง่ือนไขสัญญาการจัดกิจกรรมภายใน             
สวนสมุนไพรฯ จํานวน 15 คร้ัง 

การจัดการกิจกรรมภายในสวนสมุนไพรฯ (Activity Events) นอกจากจะเปน         
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับสมุนไพรไทยแลว ยังมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางเครือขาย             
ความรวมมือระหวางสวนสมุนไพรฯ กับกลุมเปาหมาย และเปนสวนหน่ึงของการประชาสัมพันธ 
CSR corporate image ของ PTT Group อีกทางหนึ่งดวย 

การบริหารจัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ มีการวางแผนการศึกษา
เตรียมการ เตรียมความพรอมดานพื้นท่ีเปนอยางดี ทําใหการวางแผนการบริหารจัดการดานกิจกรรม
ตางๆ สามารถดําเนินการไดโดยงาย และเอ้ือประโยชนตอการดําเนินการจัดกิจกรรม 

สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เร่ิมใหบริการ 
นํ า ช ม ต้ั ง แ ต วั น ท่ี  2 3  พฤศจิ ก า ยน  2 5 4 9  โ ด ย มี ก า ร จั ด พิ ธี เ ป ด อ ย า ง เ ป นท า ง ก า ร                            
ในวันท่ี 25 มกราคม 2550 การดําเนินการระยะแรก (ระยะท่ี 1 ระหวางวันท่ี 23 พฤศจิกายน                   
- 31 ธันวาคม 2549) เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ของบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด 21 คน          
และ  เจ าหนา ท่ีดูแลโครงการสวนสมุนไพรฯ  ของบริษัท  ปตท .  จํากัด  (มหาชน )  2  คน                       
ไดทําการศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางมาก เพื่อนํามาใชประโยชนในการจัดการ                 
และดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในสวนสมุนไพรฯ เพราะการบริหารจัดการทองเท่ียวนั้น                  
ถือเปนการเร่ิมตนสําหรับเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ จากท้ัง 2 หนวยงาน 

จากการศึกษาปญหา  และอุปสรรค  ในสวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพิจารณาตามหลักแนวคิดองคประกอบหลักของการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดานการบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ พบวา การจัดการทองเท่ียวในสวน
สมุนไพรฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการวางแผนการจัดการท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอการเรียนรูเปนอยางดี โดยมีการใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และระบบนิเวศ
ของสวนสมุนไพรฯ เปนการเพ่ิมพูนความรู ประสบการณในการทองเท่ียว สรางความตระหนัก 
และปลูกจิตสํานึกท่ีถูกตองใหแกนักทองเท่ียว  ประชาชนในทองถ่ิน  และผูสนใจเขาชม                     
สวนสมุนไพรฯ  ซ่ึงสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว ประชาชนในทองถ่ิน และผูสนใจ          
เขาชมสวนสมุนไพรฯ เปนอยางมาก  

ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการเพ่ือดําเนินการตามเปาหมาย เง่ือนไขสัญญา
คือ ตองดําเนินการจัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ ใหมีนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชมในป 
2550 เปนจํานวนไมตํ่ากวา 55,000 คนนั้น ทําใหเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ใหความสําคัญ        
ในเร่ืองของกิจกรรมประชาสัมพันธโดดเดนกวากิจกรรมการใหความรู การปลูกจิตสํานึก               
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และกิจกรรมอื่น ๆ ซ่ึงจะเห็นไดจากการมุงเนนประชาสัมพันธโดยไมไดมีการคํานึงถึงขีดจํากัด         
ในการรองรับของพื้นท่ี ทําใหในบางเทศกาล มีนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชมเปนจํานวนมากเกินไป 
ทําให เจาหนา ท่ีโครงการฯ  ไมสามารถดูแลได ท่ัวถึง  สงผลกระทบให เกิดความเสียหาย                       
ตอสภาพแวดลอมของสวนสมุนไพรฯ และกอใหเกิดความรูสึกไมประทับใจตอนักทองเท่ียว            
ผูเขาเยี่ยมชมดวยกันเอง 

 
4) องคประกอบดานองคกร 

จากการศึกษาการจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยพิจารณาตามหลักแนวคิดองคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
ดานองคกร พบวา การบริหารจัดการดานองคกรในสวนสมุนไพรฯ นั้น เปนการบริหารงาน             
ของเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ประกอบไปดวย ทีมงานของบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด 
จํานวน 21 คน และ ทีมงานของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 คน ซ่ึงการบริหารจัดการ
ด านองคกรนี้  แมว าจะไมได เปดโอกาสใหประชาชนในทอง ถ่ินได เข ามา มีสวนรวม                            
ในทุกกระบวนการ แตเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ก็ใหความสําคัญในเร่ืองนี้เปนอยางมาก  

ในกระบวนการวางแผนการจัดการตาง ๆ ในสวนสมุนไพรฯ เจาหนาท่ีโครงการ           
สวนสมุนไพรฯ ไดคํานึงถึงแนวทาง และแผนการดําเนินการ เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน                  
ในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ เพื่อตองการ            
ใหใกลชิดกับประชาชนในทองถ่ิน และกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินดวย 

จากการศึกษาปญหา และอุปสรรค ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยพิจารณาตามหลักแนวคิดองคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
ดานดานองคกร  พบวา  การจัดการดานการมีสวนรวมนั้น  เปนไปไดยากท่ีจะเปดโอกาส                       
ใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการจัดการตลอดกระบวนการ เพราะพื้นท่ี                   
สวนสมุนไพรฯ นั้นเปน พื้นท่ีในเขตบานพักพนักงาน ปตท. และโครงการพัฒนาสวนสมุนไพรฯ 
นั้น เปนโครงการขนาดใหญ ท่ีใชทรัพยากรตาง ๆ และงบประมาณเปนจํานวนมาก  บริษัท ปตท. 
จํากัด  (มหาชน) ผู เปนเจาของโครงการ  จึงตองการทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง                       
ในการบริหารจัดการเ พ่ือใหโครงการพัฒนาสวนสมุนไพรฯ  สําเ ร็จลุลวงตามเปาหมาย                      
และระยะเวลาท่ีกําหนด 
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4.1.4 การจัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ กับแนวคิดสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) 

จากการศึกษาการจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              
สยามบรมราชกุมารี โดยพิจารณาตามหลักแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
พบวา การจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น 
เปนรูปแบบการทองเท่ียวเชิงการเรียนรู ซ่ึงมีการนําชมนิทรรศการ พิพิธภัณฑ ส่ือการเรียนรู                
ในรูปแบบตาง  ๆ  รวมไปถึงการเดินชมสมุนไพรในสวน  ซ่ึงมีการใหความรูความเขาใจ                        
แกนักทองเท่ียวตลอดเวลาท่ีเขาชมสวนสมุนไพรฯ ท้ังนี้เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน นําเสนอ
เร่ืองราวเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ภูมิปญญาชาวบาน รวมไปถึงความมุมานะ และพระอัจฉริยภาพ          
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใหเปนแบบอยาง และเปนหลักปฏิบัติ
แกพสกนิกรชาวไทย 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดทําการพัฒนา ปรับปรุงสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา           
โดยวาจางบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด ในการดําเนินการจัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ 
ท้ังหมด  

แนวทางการจัดการดานการตลาดพิจารณาตามหลักแนวคิดสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) พบวา 

- ผลิตภัณฑ (Products) 
สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจุดสนใจท่ี

สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวไดคือ สวนสมุนไพรฯ เปนแหลงความรูเกี่ยวกับสมุนไพรฯ อยางครบ
วงจร โดยมีการรวบรวมพืชพรรณสมุนไพรไทย และสมุนไพรหายากหลากหลายชนิด เพื่อให
นักทองเท่ียว และผูสนใจไดศึกษาหาความรูอยางใกลชิด นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการนําเสนอ
หลากหลายรูปแบบ ท่ีชวยกระตุนใหเกิดความสนใจ งายตอความเขาใจและการเรียนรูของทุกเพศ
ทุกวัย เปนสถานท่ีออกกําลังกาย พักผอนหยอนใจ มีความสวยงาม มีส่ิงอํานวยความสะดวกข้ัน
พื้นฐานท่ีดี เปนศูนยการเรียนรูในรูปแบบของนิทรรศการ พิพิธภัณฑ และสวนสมุนไพร
ธรรมชาติ ท่ีประสบความสําเร็จ มีกลุมเยาวชน กลุมนักวิชาการหรือผูท่ีสนใจเขามาศึกษา ดูงาน
และเยี่ยมชมอยางตอเนื่อง เปนสถานท่ีท่ีเต็มไปดวยความรูเกี่ยวกับสมุนไพรไทย และภูมิปญญาไทย                         
และเปนสถานท่ีท่ีมีความสําคัญ  มีคุณคาแกการได เขามาเยี่ ยมชม  และไดตระหนักถึง                      
พระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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- ราคา (Price) 
การดํา เนินงานของเจ าหนา ท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ  ไมได มี เป าหมาย                    

เพื่อหวังผลตอบแทนหรือกําไรใด ๆ เพราะวัตถุประสงคหลักในการพัฒนา ปรับปรุงสวนสมุนไพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา และเปนศูนยรวมแหงการเรียนรู
สมุนไพรกับภูมิปญญาไทย เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เปนส่ือกลางในการรวมสงเสริม          
ใหประชาชน และเยาวชนตระหนักถึงคุณคาของสมุนไพรไทย และการมีสวนรวมในการสืบสาน
สมุนไพรไทย อันเปนภูมิปญญาท่ีมีคุณคาของไทยอยางยั่งยืนสืบไป และเปนสวนสาธารณะสําหรับ
การพักผอนหยอนใจของประชาชน ซ่ึงการใหบริการเยี่ยมชมภายในสวนสมุนไพรฯ จะไมคิด
คาใชจายใด ๆ แตจะมีในสวนของรานอาหาร ของท่ีระลึก และหองนวดเพื่อสุขภาพ ท่ีถือเปน           
การสนับสนุนใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม และเปนการสรางรายไดใหกับชุมชนอีกทางหนึ่ง 

 
- ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

การหาตลาดการทองเท่ียวของโครงการสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไมอาจทําไดเหมือนการตลาดของการทองเท่ียวโดยท่ัวไป เพราะไมมี
วัตถุประสงคในการหวังผลประโยชนเชิงพาณิชย แนวทางท่ีเหมาะสมคือ การประชาสัมพันธ     
เชิญชวนกลุมเปาหมายเฉพาะท่ีตองการเรียนรูและประสบการณอยางแทจริง และการติดตอ
ประสานงานในหนวยงานราชการ โรงเรียน และชุมชน เพื่อเชิญชวนใหเขามารวมศึกษาเยี่ยมชม
สวนสมุนไพรฯ สําหรับกลุมนักทองเท่ียวท่ีสนใจเขาศึกษาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรฯ สามารถติดตอ
ไดท่ีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธของสวนสมุนไพรฯ 

 
- การโฆษณาประชาสัมพันธ (Promotion) 

ความสําเร็จในการจัดการทองเท่ียวของเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ไดเปน      
ท่ีรูจัก และบอกเลาตอ ๆ กันในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชนตาง ๆ      
ในบริเวณใกลเคียง ทําใหสวนสมุนไพรฯ คอย ๆ เปนท่ีรูจักมากข้ึน และในพิธีเปดสวนสมุนไพรฯ 
อยางเปนทางการ ในวันท่ี 25 มกราคม 2550 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ         
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี” และทอดพระเนตรสวนสมุนไพรฯ                  
โดยมีกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และผูบริหารระดับสูงของกลุม ปตท. 
พรอมดวยขาราชการระดับสูงของจังหวัดระยองรวมรับเสด็จฯ ซ่ึงไดรับความสนใจจากส่ือมวลชน
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แขนงตาง ๆ อยางมาก ทําใหสวนสมุนไพรฯ เร่ิมเปนท่ีรูจักในตลาดการทองเท่ียวของจังหวัดระยอง 
และประเทศไทย โดยภายหลังพิธีเปดเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                
สยามบรมราชกุมารี ไดเร่ิมทําการประชาสัมพันธอยางเต็มท่ี เร่ิมจากพื้นท่ีในจังหวัดระยอง             
และจังหวัดใกลเคียง โดยใชส่ือประชาสัมพันธเคล่ือนท่ี (Road Show) ตามสถาบันการศึกษา         
และชุมชนตาง ๆ ในพื้นท่ี และมีการติดตอประชาสัมพันธไปยังหนวยงานขาราชการ และหนวยงาน
ตาง  ๆ  เพื่อ เ ชิญชวนเขา เยี่ ยมชมสวนสมุนไพรฯ  นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมภายใน                   
คายส่ิงแวดลอม ตลาดนัดสวนสมุนไพรฯ โดยเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ิน         
ไดเขามามีสวนรวม ซ่ึงไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ และประชาชนจากชุมชนตาง ๆ              
ในจังหวัดระยอง ทําใหสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ปจจุบัน           
สวนสมุนไพรฯ จึงเปนท่ีรูจัก และไดรับความสนใจจากหลากหลายกลุมในสังคมมากข้ึน ท้ังนี้           
การประชาสัมพันธดวยการสรางความเขาใจกับสาธารณชนถึงคุณคาเชิงการทองเที่ยวท่ีได                  
จากการเยี่ยมชมสวนสมุนไพรฯ ก็เปนส่ิงสําคัญท้ังนี้เพื่อใหการพัฒนาเปนไปตามเจตนารมณท่ีต้ังไว 

การตลาดถือเปนเร่ืองสําคัญของการจัดการทองเท่ียว เพราะเปนงานอีกดานหนึ่งท่ี
เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ จะตองพัฒนาองคความรูดานตลาดการทองเท่ียว ตาม
วัตถุประสงคท่ีตองการ  และนําเสนอ เชน ประเภทของนักทองเท่ียวท่ีเขามาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรฯ 
ท่ีตองการกลุมเปาหมายท่ีสนใจศึกษา เรียนรู เกี่ยวกับสมุนไพร ระบบนิเวศวิทยา หรือการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม ไมยึดติดกับความหรูหรา ความสะดวกสบายมากนัก ไมวาจะเปนกลุมของนักวิชาการ 
กลุมเยาวชน กลุมนักศึกษา และกลุมนักทองเท่ียว ซ่ึงเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ มีการ
เรียนรูพฤติกรรมของแตละกลุมวามีเปาหมาย และมีความตองการรูปแบบการทองเท่ียวอยางไร 
เพื่อท่ีจะไดจัดรูปแบบใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง กับความตองการของนักทองเท่ียวตาม
ศักยภาพที่สามารถจัดการไดเพื่อการเขาถึงกลุมนักทองเท่ียว หรือกลุมหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงในการ
จัดการทองเท่ียวจําเปนตองใหความสําคัญ และทําควบคูไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเองในการจัดการทองเท่ียวเพื่อใหเกิดความยั่งยืน 

จากการศึกษาปญหา และอุปสรรค ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           
สยามบรมราชกุมารี โดยพิจารณาตามหลักแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
พบวา สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น มีความเหมาะสม               
ท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ใหการศึกษาเรียนรูรวมกันในเร่ืองสมุนไพรฯ ภูมิปญญาไทย               
และเร่ืองของนิเวศวิทยา และส่ิงแวดลอมท่ีนาสนใจ ทําใหมีนักทองเท่ียวและกลุมตาง ๆ เขามา
ศึกษาดูงานและรวมกิจกรรมอยูอยางสมํ่าเสมอ เปนสถานท่ีพักผอนท่ีรมร่ืนและสวยงาม อากาศดี        
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มีการคมนาคมท่ีสะดวก และมีส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานรองรับท่ีดี ทําใหสวนสมุนไพรฯ         
เปนท่ีสนใจ และมีการเขาเยี่ยมชมของนักทองเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 

เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ มีการติดตอประสานงานกับประชาชน และชุมชน     
ในทองถ่ินอยางสม่ําเสมอ เพื่อแลกเปล่ียนแนวทางในการเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงแมจะไมไดมีวัตถุประสงคเปนผลประโยชนคาตอบแทนท่ีมากมายนัก แตก็
เปนโอกาสในการชวยประชาสัมพันธผลิตภัณฑตาง ๆ ของชุมชนใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน ถือเปน
แนวทางหนึ่งท่ีสวนสมุนไพรฯ ไดดําเนินการเพื่อชุมชน 

เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ท่ีดําเนินการในสวนประชาสัมพันธมี 1 คน ซ่ึงตอง
ประจําอยูในสวนสมุนไพรฯ  เพื่อใหขอมูลตลอดเวลา  และเจาหนาท่ีท่ีดําเนินการในสวน                 
ของกิจกรรม ซ่ึงไดรับมอบหมายใหดูแลในเร่ืองของส่ือประชาสัมพันธเคล่ือนท่ี (Road Show) นั้น 
มีเพียง 2 คน ซ่ึงอาจทําใหดูแล ใหความรู และความบันเทิงแกกลุมเปาหมายไดไมท่ัวถึงในบาง
โอกาส และไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดท้ังหมด เพราะขอจํากัดในการจัดส่ือประชาสัมพันธ
เคล่ือนท่ี (Road Show) และจํานวนบุคลากร 
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4.2 ศักยภาพในการสงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

4.2.1 ศักยภาพ ปญหา และอุปสรรคทางดานพื้นท่ี 
1) ศักยภาพทางดานพื้นท่ี 

จากการศึกษาขอมูลเพื่อศึกษาแนวทาง ศักยภาพในการสงเสริม  และพัฒนา            
การทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            
ให เปนไปตามองคประกอบหลักของการทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศดานพื้นท่ี  พบวา  พื้นท่ีของ                  
สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น เปนพื้นท่ีประกอบไปดวย
องคประกอบของแหลงทองเท่ียวอยางครบถวน ไมวาจะเปน ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) การเขาถึง 
(Accessibility)  ส่ิ ง อํานวยความสะดวก  (Amenity)  กิจกรรม  (Activity)  และความสะดวก                
และส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ (Accommodation) ซ่ึงท้ัง 5 องคประกอบท่ีกลาวมานัน้ 
เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการสงเสริม และพัฒนา ใหเปนแหลงทองเท่ียวอยางสมบูรณ 

 
- สถานท่ีต้ังของแหลงทองเท่ียว 

จากการศึกษาศักยภาพในการสงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ          
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเด็นทางดานสถานท่ีตั้ง 
พบวา พื้นท่ีของสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการออกแบบ 
และวางแผน โครงการพัฒนาสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ และออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนผังบริเวณสวนสมุนไพรฯ            
โดยนักวิชาการคณะทํางาน  จากคณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                     
ซ่ึงมีแนวความคิดในการออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีโดยคํานึงถึงการใชประโยชนจากส่ิงท่ีมีอยูเดิม       
ใหมากท่ีสุด ซ่ึงเปนการรักษาคุณคาของสภาพพื้นท่ีใหยังคงความสําคัญตอไป และเปนการออกแบบท่ี
คํานึงถึงระดับความสําคัญของความตองการในการใชงานในแตละพื้นท่ีท่ีแตกตางกัน  ทําใหหลักการ
ออกแบบสําคัญ ๆ มุงเนนไปในการปรับปรุงสภาพของเดิมใหสามารถ ใชประโยชนไดดียิ่งข้ึน ตอบ
รับกับความตองการที่เปล่ียนแปลงไป และตองการการดูแลรักษาใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ทําให
พื้นท่ีของสวนสมุนไพรฯ ในปจจุบันนั้น ยังคงสภาพเดิมได ในหลายสวน ไมวาจะเปนสระน้ําพุ 
สระน้ํา หรือสระบัว ซ่ึงสภาพเดิมเหลานี้ ทําใหคุณคาของพื้นท่ีในความทรงจําไมเลือนหายไป อีก
ท้ังการปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับการใชประโยชนท่ีมากข้ึน ทําใหศักยภาพทางดานพื้นท่ีของ
สวนสมุนไพรฯ นั้น สามารถท่ีจะประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ ไดหลากหลายมากข้ึน เชน กิจกรรมการ
เดินชมธรรมชาติ การนั่งรถ NGV ชมสวนสมุนไพรฯ การปนจักรยานชมสวนสมุนไพรฯ ดูนก  
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หรือแมกระท่ังกิจกรรมใหญ ๆ เชน โครงการคายการเรียนรูตาง ๆ หรือตลาดนัดสวนสมุนไพรฯ 
เปนตน อีกท้ังพื้นท่ีในสวนของศูนยบํารุงรักษาและบานพักพนักงาน ปตท. นั้น ยังสามารถที่จะ
จัดการใหเปนพื้นท่ีรองรับการทองเท่ียวฉุกเฉินได ในกรณีท่ีมีการจัดกิจกรรมขนาดใหญในสวน
สมุนไพรฯ เชน พิธีรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเน่ืองใน
วโรกาสเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ซ่ึงเปนพิธีการท่ีไดรับความสนใจจากส่ือมวลชน 
นักทองเท่ียวท้ังในและนอกพื้นท่ี และเจาหนาท่ี พนักงาน ปตท. รวมไปถึงบุคคลท่ัวไปเปนจํานวน
มาก อีกท้ังยังมีเจาหนาท่ีเตรียมพิธี จากหลายหนวยงานอีกมากมาย ซ่ึงพื้นท่ีเพียง 60 ไรนั้น ยอมไม
เพียงพอแกการรองรับพิธีการนี้ได ดังนั้นจึงมีการจัดการพ้ืนท่ีในสวนของศูนยบํารุงรักษา             
และบานพักพนักงาน  ปตท .  เพื่อเปนสถานท่ีเตรียมงาน  พื้นท่ีจอดรถ  รวมไปถึงลานจอด
เฮลิคอปเตอรรับเสด็จ 

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงศักยภาพทางดานพื้นท่ีของสวนสมุนไพร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในการรองรับกิจกรรมตาง  ๆ  ท่ีจัด                    
ในสวนสมุนไพรฯ ซ่ึงสามารถท่ีจะสงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหสอดคลองกับหลักแนวคิดการทองเท่ียว        
เชิงนิเวศมากข้ึน 

 
- ขนาดของแหลงทองเท่ียว 

จากการศึกษาศักยภาพในการสงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ          
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเด็นทางดานขนาด       
ของแหล งท อง เ ท่ี ยว  พบว า  พื้น ท่ีของสวนสมุนไพร  สมเด็ จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี มีการออกแบบ และวางแผน โครงการพัฒนาสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ และออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน
ผังบริเวณสวนสมุนไพรฯ โดยนักวิชาการคณะทํางาน จากคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยมีการแบงพื้นท่ีใชประโยชนออกเปนสัดสวน ทําใหสามารถจัดแบง                  
การใชประโยชนของพื้น ท่ี  60  ไร  โดยแบ ง เปนพื้น ท่ีของอาคาร  A 520  ตาราง เมตร                     
อาคาร B 260 ตารางเมตร อาคาร C 520 ตารางเมตร อาคาร D 400 ตารางเมตร และพ้ืนท่ี            
สวนสมุนไพร  ประมาณ  60 ไร  และมีการจัดพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรม  ท้ังในสวนของ                   
อาคารพิพิธภัณฑและนิทรรศการ รวมท้ัง การจัดพื้นท่ีรองรับการจัดกิจกรรมในพื้นท่ีสวนสมุนไพร
อีกดวย ทําใหสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรูไดหลากหลายมากข้ึน อีกท้ังพื้นท่ี 60 ไร          
ยังเปนขนาดของพื้นท่ีท่ีเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ สามารถใหความดูแล บริการขอมูลตาง  ๆ                
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แกนักทองเท่ียวไดอยางท่ัวถึง เปนสถานท่ีทองเที่ยวท่ีนักทองเท่ียวสามารถเขามาทองเท่ียวเพื่อ
เรียนรู และพักผอนสําหรับนักทองเท่ียวท่ีมีเวลาไมมากสามารถชมสภาพท่ัวไป ของสวนสมุนไพรฯ 
โดยรอบไดดวยบริการรถ NGV โดยไมตองใชเวลามากในการเยี่ยมชม 

 
- การคมนาคมเขาถึงแหลงทองเท่ียว 

จากการศึกษาศักยภาพในการสงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ          
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเด็นทางดาน                
การคมนาคมเขาถึงแหลงทองเท่ียว  พบวา  สวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 
สยามบรมราชกุมารี ต้ังอยูบริเวณศูนยบํารุงรักษาและบานพัก ปตท. บนถนนทางหลวง                
หมายเลข 3191 ตําบลมาบขา กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สามารถเดินทางเขาถึงโดย 
รถยนตและจักรยานยนต ไดหลายเสนทาง ดังนี้ 

- การเดินทางไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส) จากกรุงเทพฯ 
โดยมีจุดเร่ิมตนตรงจุดส้ินสุดทางดวนดานเฉลิมนคร อําเภอบางนา ผาน อําเภอบางพลี จนมาถึง  
กม.ท่ี 140  อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เล้ียวซายเขาสูทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส) จากนั้น
เดินทางไป จังหวัดระยอง มาถึงแยกมาบขาเล้ียวขวาประมาณ 800 เมตร สวนสมุนไพรจะอยู
ทางขวามือ 

- สายมอเตอรเวยเร่ิมตนท่ีถนนพัฒนาการ  เขตประเวศ กรุงเทพฯ จะส้ินสุด  
ท่ี จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 75 กม. จากนั้นใชทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส) อีก 100 เมตร จะถึง       
แยกมาบขา เล้ียวขวาประมาณ 800 เมตร สวนสมุนไพรจะอยูทางขวามือ 

- เดินทางมาจากจันทบุรีหรือในตัวเมืองระยอง ใชถนนสาย 36 (บายพาส)        
วิ่งตรงมาประมาณ 15 กม. ถึงแยกมาบขาเล้ียวซายเขามาประมาณ 800 เมตร สวนสมุนไพร            
จะอยูทางขวามือ 

นักทองเท่ียวสามารถเดินทางเขาถึงสวนสมุนไพรฯ โดยใชถนนทางหลวง         
ซ่ึงสามารถเดินทางเขาถึงพื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ ไดงายและสะดวก มีปายบอกเสนทาง และปาย           
ส่ือความหมายท่ีชัดเจน สังเกตไดงายตลอดเสนทาง  

กรณีเดินทางมาเปนหมูคณะ ควรทําเปนหนังสือแจงลวงหนา ถึงผูชวยกรรมการ
ผู จั ดการใหญโรงแยกก าซธรรมชาติ  จั งหวัดระยอง  กรณี เดินทางมา เปนการสวนตัว                     
หรือเปนครอบครัว  สามารถเ ดินทางเข ามาติดตอและลงทะเบียนท่ีจุดประชาสัมพันธ                     
ในวันเวลาทําการ (อังคาร – อาทิตย) 
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- เอกลักษณเฉพาะของแหลงทองเท่ียว 

จากการศึกษาศักยภาพในการสงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ          
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเด็นทางดาน           
เอกลักษณเฉพาะของแหลงทองเท่ียว พบวา สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี มีเอกลักษณเฉพาะของแหลงทองเท่ียวโดดเดนในเร่ืองของการใหความรู
เกี่ยวกับสมุนไพรฯ และมีการจัดการใหความรูแกนักทองเท่ียว ในรูปแบบการเรียนรูรวมกัน       
รวมไปถึงการแทรกขอคิดการอนุรักษส่ิงแวดลอม สาระ และความบันเทิงในขณะนําชม  

นอกเหนือจากความมีเอกลักษณเฉพาะท่ีโดดเดนในเร่ืองของการใหความรู
เกี่ยวกับสมุนไพรฯ เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ยังพยายามศึกษาถึงการหาส่ิงดึงดูดใจ       
ในพื้นท่ีดานอ่ืน  ๆ  เพื่อนํามาเปนจุดขาย  นําเสนอไปยังกลุมเปาหมาย  ประชาสัมพันธให                
สวนสมุนไพรฯ เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีส่ิงดึงดูดใจ และมีความนาสนใจมากข้ึน 

ปจจุบันการทองเท่ียวเชิงนิเวศไดรับความสนใจมากข้ึน เพราะนอกจากจะ           
เปนประโยชนในการชวยรักษาสภาพทรัพยากรแลว  ยัง เปนประโยชนแกนักทองเ ท่ียว                        
ท่ีจะไดพักผอน สัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด ไดรับความรูจากแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ โดยเฉพาะ
นักเรียน นักศึกษา ท่ีสามารถใชแหลงทองเท่ียวเปนสถานที่ศึกษาหาความรูนอกตําราไดเปนอยางดี 
ซ่ึงสวนสมุนไพรฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแหงนี้ เปนสถานท่ี                  
ท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาการจัดการทองเท่ียวใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศได 

 
2) ปญหา และอุปสรรคทางดานพื้นท่ี 

จากการศึกษาการสงเสริมและพัฒนา การทองเที่ยวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ          
ใหเปนไปตามองคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศทางดานพื้นท่ี พบวาประสบปญหา                 
และอุปสรรค สําคัญดังตอไปนี้ 

 
- สถานท่ีต้ังของแหลงทองเท่ียว 

จากการศึกษาขอมูลปญหาและ  อุปสรรคทางดานพื้นท่ี  ในประเด็นของ            
สถานท่ีต้ังของแหลงทองเท่ียว พบวา สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                       
เปนสวนสมุนไพรแหงแรกของประเทศไทย  เ ม่ือป 2527-2528 ณ  บริเวณศูนยบํารุงรักษา                 
และบานพักพนักงาน หัวมุมทางหลวงหมายเลข 3191 และ36 ตําบลมาบขา กิ่งนิคมพัฒนา          
จังหวัดระยอง  ซ่ึงการท่ีสวนสมุนไพรฯ  ต้ังอยู ในพื้นท่ีของ ศูนย บํา รุงรักษาและบานพัก              



 73 

พนักงาน ปตท. นั้น ทําใหภาพลักษณของสวนสมุนไพรฯ เปนพื้นท่ีปดกลาวคือ เปนสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีต้ังอยูในอาณาเขตครอบครองของปตท. มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ประจําตําแหนง
ปอมยามรักษาการณบริเวณประตูหลักท้ัง 2 จุด ตลอด 24 ช่ัวโมง ทําใหนักทองเท่ียวรูสึกไมเปนมิตร 
และรูสึกไมเปนอิสระในการทองเท่ียว 

 
- ขนาดของแหลงทองเท่ียว 

จากการศึกษาขอมูลปญหาและ  อุปสรรคทางดานพื้นท่ี  ในประเด็นของ             
ขนาดของแหลงทองเท่ียว พบวา สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 60 ไร ซ่ึงพื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ ขนาด 60 ไร นั้น ไดมีการรวบรวมพันธุพืช
สมุนไพรหายากมาปลูกแสดงกวา 270 ชนิด โดยจัดแบงกลุมสมุนไพร จําแนกตามสรรพคุณ           
การรักษาโรคตามคัมภีรยาไทยโบราณออกเปน 20 กลุม ซ่ึงในพ้ืนท่ีเพียง 60 ไร ทําใหความสามารถ
ในการรองรับนักทองเท่ียวนั้นนอยลงตามไปดวย ซ่ึงจะเห็นไดในชวงฤดูกาลทองเท่ียวท่ีมี
นักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรฯ เปนจํานวนมาก ๆ นั้น พื้นท่ีของสวนสมุนไพรฯ            
ท้ังในสวนของนิทรรศการ พิพิธภัณฑ สวนบริการตาง ๆ และในสวนสมุนไพรนั้น จะเต็มไปดวย
นักทองเท่ียวในทุก ๆ จุด เจาหนาท่ีนําชมไมสามารถบริการ ดูแล และใหขอมูลไดท่ัวถึง ทําให          
เสียทัศนียภาพ บรรยากาศแออัด และเสียอรรถรสในการทองเท่ียว ซ่ึงอาจกอใหเกิดความรูสึก        
ไมประทับใจแกนักทองเท่ียวได 

 
- การคมนาคมเขาถึงแหลงทองเท่ียว 

จากการศึกษาขอมูลปญหาและ  อุปสรรคทางดานพื้นท่ี  ในประเด็นของ                
การคมนาคมเขาถึงแหลงทองเท่ียว พบวา การคมนาคมเขาถึงสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถเขาถึงไดโดยรถยนตและจักรยานยนต จากทางหลวง
จังหวัดสาย 3191 โดยตรง ท้ังนี้พื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ ไมมีรถประจําทางผาน ทําใหนักทองเท่ียวท่ี 
ไมมียานพาหนะสวนตัว เดินทางเขาถึงสวนสมุนไพรฯ ไดยาก เพราะตองเหมารถโดยสาร             
ในการเดินทาง ซ่ึงคนขับรถประจําทางมักจะคิดคาบริการในราคาสูง เพราะระยะทางจาก           
สวนสมุนไพรฯ คอนขางไกลจากตัวเมือง และบริเวณสวนสมุนไพรฯ ไมมีบานเรือนในละแวก
ใกลเคียง ทําใหไมมีผูโดยสารในขากลับ จึงเปนเหตุใหคนขับรถประจําทางคิดคาบริการในราคาสูง 
ซ่ึงเปนอุปสรรคแกนักทองเท่ียวท่ีอยูหางไกล และไมสะดวกในการเดินทาง ทําใหไมตัดสินใจ
เดินทางไปเยี่ยมชม 
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- เอกลักษณเฉพาะของแหลงทองเท่ียว 

จากการศึกษาขอมูลปญหาและ  อุปสรรคทางดานพื้นท่ี  ในประเด็นของ
เอกลักษณเฉพาะของแหลงทองเท่ียว พบวา สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ               
สยามบรมราชกุมารี มีความมีเอกลักษณเฉพาะ (Uniqueness) ของแหลงทองเท่ียวท่ีโดดเดน            
ในเร่ืองของสมุนไพรฯ เพียงอยางเดียว ทําใหยังขาดส่ิงดึงดูดใจอ่ืนๆ ซ่ึงความมีเอกลักษณเฉพาะ
ของแหลงทองเที่ยวคือคุณสมบัติท่ีสําคัญของแหลงทองเ ท่ียว  ความไมหลากหลายของ                 
เอกลักษณเฉพาะของพ้ืนท่ี ทําใหปจจัยดึงดูด (Pull Factors) ของพ้ืนท่ีนั้นๆ มีนอย อาจทําให            
ไมสามารถดึงดูดใจนักทองเที่ยวไดเพียงพอ ทําใหนักทองเท่ียวบางกลุมตัดสินใจไมเดินทาง             
เขามาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรฯ ได 

 
4.2.2 ศักยภาพ ปญหา และอุปสรรคทางดานการจัดการ 

1) ศักยภาพทางดานการจัดการ 
จากการศึกษาขอมูลเพื่อศึกษาแนวทาง ศักยภาพในการสงเสริม  และพัฒนา                

การทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
ใหเปนไปตามองคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศดานการจัดการ พบวา การจัดการ            
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการวางแผนการจัดการ           
ท่ีมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม มีการจัดการท่ียั่งยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษทรัพยากร         
การจัดการส่ิงแวดลอม การปองกันและกําจัดมลพิษ  เพราะหนวยงานการปโตรเลียมแหง             
ประเทศไทย  บริษัท  ปตท .  จํ ากัด  (มหาชน )  มุ ง ม่ันในการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม                      
โดยใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจโดยไมกอผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมาอยางตอเนื่อง ควบคู
ไปกับการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยเนนใหทุก
โครงการและทุกพื้นท่ีของกลุม ปตท. โดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดระยองซ่ึงเปนท่ีต้ังของบริษัทตาง ๆ             
ในกลุม ปตท. ใหความสําคัญกับการรวมสรางสรรคสังคม ชุมชน และดูแลรักษาส่ิงแวดลอม           
ของพื้นท่ีจังหวัดระยองมาโดยตลอด ดังนั้นจึงใหความสําคัญในเร่ืองการรองรับผลกระทบ           
ทางดานส่ิงแวดลอมต้ังแตข้ันตอนแรกของการวางแผนการจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ 

 
- การจัดการขยะมูลฝอย 

จากการศึกษาขอมูลปญหา และอุปสรรคทางดานการจัดการ ในประเด็นของ    
การจัดการขยะมูลฝอย พบวา เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
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สยามบรมราชกุมารี มีการออกแบบพ้ืนท่ีรองรับของเสีย ขยะมูลฝอย จากการทองเท่ียวเปนอยางดี 
ซ่ึงมีการคัดแยกขยะอยางคราว  ๆ  โดยกลุมแมบานท่ีดูแลสวนสมุนไพรฯ  ทําใหปจจุ บัน                    
ยังไมพบปญหาใด ๆ เกี่ยวกับขยะมูลฝอยจากการทองเท่ียว 

 
- การจัดการคุณภาพน้ํา 

จากการศึกษาขอมูลปญหาและ อุปสรรคทางดานการจัดการ ในประเด็นของ 
การจัดการคุณภาพน้ํา  พบวา  แหลงน้ํา ท่ีนํามาใช อุปโภค-บริโภค  ในพื้นท่ีสวนสมุนไพร                 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได รับน้ํ าจากอาง เก็บน้ํ าดอกกราย                   
โดยแบงน้ําออกเปน 2 สวน คือน้ําประปา และนํ้าดิบ ซ่ึงน้ําประปาจะนํามาใชอุปโภค-บริโภค           
และใชประโยชนตาง ๆ  ในตัวอาคาร สวนน้ําดิบนั้นจะทําการสูบน้ํามาพักในบอพักน้ําเพื่อปรับ
สภาพคุณภาพน้ํากอนจะนํามาใชรดน้ําตนไม และทําความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณสวนสมุนไพรฯ         
ซ่ึงในฤดูแลงนั้น จะมีปญหาการขาดแคลนนํ้าเปนบางชวง ทางสวนสมุนไพรฯ ก็จะทําการพักน้ํา
สํารองลวงหนา เพื่อนําไปใชประโยชนในฤดูแลง และในบางชวงท่ีคุณภาพน้ําไมดี เชน ขุน หรือ       
มีออกซิเจนตํ่า  ก็จะทําการพักน้ําในบอพักและเติมออกซิเจน  เพื่อปรับคุณภาพน้ําใหดี ข้ึน                 
กอนจะนําไปใชรดน้ํา ทําความสะอาด และใชประโยชนตาง ๆ ในสวนสมุนไพรฯ 

 
- การจัดการคุณภาพอากาศ 

จากการศึกษาขอมูลปญหา และอุปสรรคทางดานการจัดการ ในประเด็นของ 
การจัดการคุณภาพอากาศ พบวา สภาพแวดลอมในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เต็มไปดวยตนไมใหญ-นอยมากมาย ทําใหมีความรมร่ืน และถือไดวา           
เปนปอดใหแกคนในชุมชนมาบขา และชุมชนใกลเคียงไดมาพักผอน และสูดอากาศบริสุทธ์ิ             
ซ่ึงปจจุบันยังไมพบปญหาใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพอากาศ 

 
- การจัดการคุณภาพเสียง 

จากการศึกษาขอมูลปญหา และอุปสรรคทางดานการจัดการ ในประเด็นของ 
การจัดการคุณภาพเสียง พบวา สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เปนพื้นท่ีท่ีสงบรมร่ืน ซ่ึงปญหาเร่ืองคุณภาพเสียงจะมีเฉพาะชวงท่ีมีการซอมแซม หรือปรับปรุง
พื้นท่ี หรือบริเวณใกลเคียง เพียงแคระยะเวลาส้ัน ๆ เทานั้น สวนในเร่ืองของการคมนาคม หรือ          
การทํางานของเคร่ืองจักรตาง ๆ ไมพบปญหาใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพเสียง 
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- การจัดการดูแลพรรณพืช 

จากการศึกษาขอมูลปญหาและ อุปสรรคทางดานการจัดการ ในประเด็นของ  
การจัดการดูแลพรรณพืช พบวา ปญหาท่ีพบบอย ๆ ในระยะแรก ๆ ของการดูแลพรรณพืช              
ในสวนสมุนไพรฯ คือ ความไมอุดมสมบูรณของตนไม เนื่องจากการเคล่ือนยายสถานท่ี การแยง
ธาตุอาหารในดิน การบดบังแสงกัน ศัตรูพืช ฯลฯ ซ่ึง 1 ในเจาหนาท่ีดูแลโครงการสวนสมุนไพรฯ 
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ทําหนาท่ีจัดการดูแลความเรียบรอยในพื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ 
ท้ังหมด โดยทําการวาจาง หางหุนสวนจํากัด เอส เอ็ม วี การเดน แอนด คอนสตรัคช่ัน เพื่อรับหนาท่ี
ดูแลความเรียบรอยในพื้นท่ีของสวนสมุนไพรฯ ซ่ึงปญหาดังกลาวขางตน ไดรับการดูแลรักษา          
และปรับปรุงอยางดี ทําใหปจจุบันสภาพสวนสมุนไพรฯ มีความอุดมสมบูรณ และมีความรมร่ืน
มากข้ึน แตก็ตองมีการดูแลรักษาสภาพทางธรรมชาติ ควบคูไปกับความเปนระเบียบเรียบรอย         
และคงความสวยงามอยางตอเนื่อง ซ่ึงคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย            
ไดทําการศึกษาขอมูลอยางละเอียด ทําการสํารวจพื้นท่ีและออกแบบการจัดวางกลุมพันธุพืช          
ใหงายตอการดูแลจัดการ 

 
- ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรและพลังงาน 

จากการศึกษาขอมูลปญหา และอุปสรรคทางดานการจัดการ ในประเด็นของ
ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรและพลังงาน พบวา นอกจากจะมีการใหความรูทางดาน         
การอนุรักษส่ิงแวดลอม ยังมีการจัดการดานประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร และพลังงาน           
เปนอยางดี โดยใหบริการนั่งรถ NGV (รถท่ีใชเช้ือเพลิงจากกาซธรรมชาติ ทดแทนน้ํามัน)             
ชมรอบสวนสมุนไพรฯ มีการหมุนเวียนน้ําท้ิงจากบานพักพนักงานปตท. และสวนสมุนไพรฯ          
มาบําบัดกอนจะนํากลับไปใชรดน้ํ าตนไม  และใชประโยชนตาง  ๆ  ในสวนสมุนไพรฯ                     
เพื่อเปนการใชทรัพยากรและพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
- การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก 

จากการศึกษาขอมูลปญหาและ อุปสรรคทางดานการจัดการ ในประเด็นของ   
การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก พบวา สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                           
มีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนไวเพื่อรองรับนักทองเท่ียว แตก็ยังไมครบ ทุกปจจัย 
เชน การติดตอส่ือสารดวยโทรศัพทเคล่ือนท่ีในพื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ คอนขางมีปญหาเพราะ
สัญญาณของผูใหบริการบางเครือขาย ไมสามารถเขาถึง และไมมีการติดต้ังโทรศัพทสาธารณะ        
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ในพื้นท่ี ภายในพื้นท่ีไมมีการติดต้ังเคร่ืองกดเงินอัตโนมัติ ทําใหนักทองเท่ียวหลายคนท่ีสนใจซ้ือ
ของท่ีระลึกแตเตรียมเงินมาไมพอ หรือไมไดเตรียมเงินมา ไมสามารถซ้ือของท่ีระลึกตามความ
ตองการได ความไมพอเพียงของหองน้ํา และความไมสะดวกของจุดทองเท่ียวท่ีหางไกลหองน้ํา 
สวนของท่ีพัก เปนเรือนรับรองแขกของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงนักทองเท่ียว ท่ีตองการพัก
ในเรือนรับรอง ตองทําเปนหนังสือแจงลวงหนา ถึงผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ โรงแยกกาซ
ธรรมชาติ จังหวัดระยอง ซ่ึงเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ มีแผนการดําเนินการแกไขตอไป 

 
- การใหความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 

จากการศึกษาขอมูลปญหาและ อุปสรรคทางดานการจัดการ ในประเด็นของ    
การใหความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน พบวา พื้นท่ีสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี มีร้ัวโปรงลอมรอบ มีตําแหนงปอมยามรักษาการณต้ังอยูบริเวณประตูหลัก         
2 จุด โดยมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเฝาประจํา 2 ผลัด ผลัดละ 12 คน ตลอดเวลา รวมท้ัง          
มีการติดต้ังไฟฟาใหแสงสวางริมร้ัว ตามแนวถนน และบริเวณที่มีการใชงานในเวลากลางคืน          
อยางท่ัวถึง 
 

จากการศึกษาศักยภาพในการสง เสริม  และพัฒนาการทองเ ท่ียวเ ชิงนิ เวศ                 
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเด็นทางดานการจัดการ 
พบวา สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการวางแผนการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเปนอยางดี ต้ังแตข้ันตอนแรกของการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงสวนสมุนไพรฯ             
ทําใหการดําเนินการจัดการตาง ๆ ดําเนินไปไดโดยงาย ในสวนของปญหา และอุปสรรคท่ีพบ
หลังจากการเก็บขอมูล และตรวจสอบขอเสนอแนะของนักทองเท่ียวของเจาหนาท่ีโครงการ             
สวนสมุนไพรฯ และนําเสนอในท่ีประชุมเพื่อหาแนวทางรวมกันในการพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ีตอไป 

 
2) ปญหา และอุปสรรคทางดานการจัดการ 

จากการศึกษาการสงเสริมและพัฒนา การทองเที่ยวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ          
ใหเปนไปตามองคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศทางดานการจัดการ พบวาประสบปญหา
และอุปสรรค สําคัญดังตอไปนี้  การจัดการในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี มีการวางแผนการจัดการท่ีมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม มีการจัดการ           
ท่ียั่งยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษทรัพยากรการจัดการส่ิงแวดลอม การปองกันและกําจัดมลพิษ 
อยางเปนระบบ ทําใหยังไมมีปญหาในเร่ืองของมลพิษทางดานตาง ๆ สวนของปญหาในเร่ืองของ
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การจัดการดูแลพรรณพืชภายในสวนสมุนไพร อันเนื่องมาจากความไมอุดมสมบูรณของตนไม  
หรือสาเหตุจากการรบกวนของกิจกรรมการทองเท่ียว ก็ตองไดรับการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด 
เพื่อปองกันความเส่ือมโทรมอยางเชนท่ีเคยเกิดข้ึนกับสวนสมุนไพรฯ ในอดีต และในสถานท่ี
ทองเท่ียวอ่ืน ๆ ดวย ปญหาและอุปสรรคในเรื่องของการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก เจาหนาท่ี
โครงการสวนสมุนไพรฯ ไดทําการเก็บขอมูลขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของนักทองเท่ียว          
อยางตอเนื่อง เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ และจัดส่ิงอํานวย             
ความสะดวกแกนักทองเที่ยวมากข้ึน เชน หองน้ํา โทรศัพทสาธารณะ และเคร่ืองกดเงินอัตโนมัติ 
เปนตน 

 
4.2.3 ศักยภาพ ปญหา และอุปสรรคทางดานกิจกรรมและกระบวนการ 

1) ศักยภาพทางดานกิจกรรมและกระบวนการ 
จากการศึกษาขอมูลเพื่อศึกษาแนวทาง ศักยภาพในการสงเสริม  และพัฒนา               

การทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
ใหเปนไปตามองคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศดานกิจกรรมและกระบวนการ พบวา 
การจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
กลุ ม  ปตท .  ได ใหความ สํ า คัญใน เ ร่ืองของการดู แล สังคมและ ส่ิงแวดล อมมาตลอด                           
และมีการดําเนินงาน รวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอส่ิงแวดลอม               
ในแตละพื้นท่ีท่ัวประเทศ มาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในพื้นท่ีของจังหวัดระยอง เพราะถือวา            
เปนพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรม และเปนท่ีต้ังของโรงแยกกาซธรรมชาติ ปตท.  จังหวัดระยอง                    
จึงมีเปาหมายท่ีจะใหความรูในเร่ืองของส่ิงแวดลอมแกเยาวชนท่ีจะเติบโตข้ึนเปนกําลังหลักของชาติ
ตอไปในอนาคต ประกอบกับกลุม ปตท. เล็งเห็นวา สวนสมุนไพรแหงแรกของประเทศไทย           
ท่ีกลุม ปตท. ไดสรางข้ึนเม่ือป 2527-2528 ณ บริเวณศูนยบํารุงรักษาและบานพักพนักงาน              
ตําบลมาบขา กิ่งนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บนเนื้อท่ีประมาณ 60 ไร มีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนา
ปรับปรุงใหสามารถเปนแหลงเรียนรูเร่ืองของส่ิงแวดลอมได โดยมีการส่ือความหมายหลายอยาง 
ในการนําเสนอ เชน การนําเสนอในเร่ืองของปญหาส่ิงแวดลอมโลกในปจจุบัน ปญหาสภาวะ        
โลกรอนท่ีเปนสาเหตุหลักของภัยพิบัติทางธรรมชาติ โยงไปถึงการช้ีใหเห็นถึงมนุษย สาเหตุสําคัญ
ของปญหาสิ่งแวดลอม  กระตุนใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของส่ิงแวดลอมและ            
สรางจิตสํานึกตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม นําเสนอโครงการตาง ๆ ท่ี กลุม ปตท. จัดทําเพื่อ
ส่ิงแวดลอมและชุมชน เชนการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ การชวยเหลือชุมชนในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม การกลับกลับคืนมาของความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติหลังโครงการพัฒนา เปนตน 
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มีการจัดการทองเ ท่ียวท่ี เ อ้ือตอกระบวนการเ รียนรู  ในเ ร่ืองของสมุนไพร              
และองคความรูท่ีเกี่ยวของ โดยใหความรูในลักษณะของการเรียนรูรวมกันระหวางนักทองเท่ียว           
และผูบรรยาย  ซ่ึงในแตละหองการเรียนรูก็จะมีเนื้อหาในการนําเสนอท่ีแตกตางกัน มีส่ือ                
ท่ีหลากหลายรูปแบบ ทําใหการเรียนรูในแตละหองมีจุดดึงดูดความสนใจในการเรียนรู ตลอดเวลา 
เปนการเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ ความประทับใจ รวมไปถึงการสรางความตระหนัก              
และปลูกจิตสํานึกท่ีถูกตองตอนักทองเท่ียว ในการอนุรักษส่ิงแวดลอม นักทองเท่ียวจึงสามารถ
ศึกษาเรียนรู เก็บเกี่ยวประสบการณตาง ๆ ในสวนสมุนไพรฯ ไดอยางเพลินเพลินโดยไมรูสึก         
เบ่ือหนายอีกท้ังกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีการจัดข้ึนในสวนสมุนไพรฯ เปนกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค           
เพื่อสรางจิตสํานึกท่ีดีเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดังนั้นจึงมีการนําเนื้อหาแนวคิดการทองเท่ียว              
เชิงอนุรักษสอดแทรกในกิจกรรมตาง ๆ อยูตลอดเวลา และไดรับความสนใจจากกลุมนักทองเท่ียว          
ท่ีเขาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรฯ เปนอยางมาก จึงมีการนําแนวคิดในเร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ     
การทองเท่ียวเชิงการเรียนรู และการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เขาพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น             
ในท่ีประชุมอีกดวย 

เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ตระหนักถึงปญหาในเร่ืองของกระบวนการ          
ใหความรูและสรางจิตสํานึกในคุณคาของการทองเที่ยวเปนอยางดี จึงพยายามท่ีจะศึกษา สังเกต          
ถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ จากการทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในสวนสมุนไพรฯ เพื่อเรงดําเนินการพัฒนา 
แกไขและปรับปรุงใหตรงตามความตองการของเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ  ของ               
บริษัท  ปตท .  จํากัด  (มหาชน) เปนไปตามเงื่อนไขสัญญา  และแผนงานจากมติ ท่ีประชุม                  
และตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว รวมไปถึงภารกิจหลักคือการจัดการทองเท่ียวใน     
สวนสมุนไพรฯ และมีการศึกษา ดําเนินการจัดการ ปรับปรุงปจจัยและกระบวนการใหความรู          
อยางตอเนื่องควบคูไปดวย เพื่อใหสวนสมุนไพรฯ เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถใหความรู              
และใหประโยชนแกนักทองเท่ียวไดจริง ซ่ึงกระบวนการจัดการใหความรูท่ีใชประโยชนไดจริง
นับเปนวัตถุประสงคสําคัญของการจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี และมีการจัดการใหกระบวนการใหความรูในสวนสมุนไพรฯ มีความตอเนื่อง
อยูตลอดเวลา 

จากการศึกษาศักยภาพในการสง เสริม  และพัฒนาการทองเ ท่ียวเ ชิงนิ เวศ                 
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเด็นทางดานกิจกรรม
และกระบวนการ พบวา สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถ
ท่ีจะพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวใหเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) รวมไปถึงการจัดการ
ทองเท่ียวในรูปแบบการทองเท่ียวเพื่อสุขภาพ (Health Tourism) ไดอีกดวย 
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การจัดการทองเที่ยวในสวนสมุนไพรฯ มีการใหความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรู          
ในเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมสอดแทรกอยูตลอดเวลา มีการศึกษาเรียนรูกับธรรมชาติ มีกิจกรรม
เดินชมสวนสมุนไพรฯ ท่ีนักทองเท่ียวจะมีโอกาสไดสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด ไดเห็น
สมุนไพรไทยท่ีสําคัญ ๆ รวมไปถึงสมุนไพรหายาก ส่ิงเหลานี้ลวนกอใหเกิดจิตสํานึกในคุณคา          
ของการทองเ ท่ียว  และจิตสํานึกตอการอนุ รักษ ส่ิงแวดลอม  การพัฒนาบุคลากรในสวน               
ของเจาหนาท่ีนําชม ใหมีความเขาใจในเร่ืองของนิเวศวิทยา และแนวคิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ           
จะทําใหสามารถส่ือความหมายใหนักทอง เ ท่ียว เข าใจถึงความสํา คัญของระบบนิ เวศ                   
และส่ิงแวดลอมอยางลึกซ้ึงมากข้ึน ความรู และประสบการณตาง ๆ ท่ีไดรับจากการเยี่ยมชม           
สวนสมุนไพรอยางคุมคา อีกท้ังยังสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริง 

 
2) ปญหา และอุปสรรคทางดานกิจกรรมและกระบวนการ 

จากการศึกษาการสงเสริมและพัฒนา การทองเที่ยวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ        
ใหเปนไปตามองคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศทางดานกิจกรรมและกระบวนการ 
พบวาประสบปญหาและอุปสรรค สําคัญดังตอไปนี้ 

 
- การใหความรูและสรางจิตสํานึกในคุณคาของการทองเท่ียว 

จากการศึกษาขอมูลปญหาและ อุปสรรคทางดานกิจกรรมและกระบวนการ        
ในประ เด็นของการใหความ รู และสร างจิ ต สํ านึกในคุณค าของการทอง เ ท่ี ยว  พบว า                          
การประชาสัมพันธสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภาพพจน
ของแหลงรวบรวมสมุนไพรหลากหลายชนิด อาจทําใหบุคคลบางสวนมีความคิดวาสวนสมุนไพรฯ 
เปนเพียงแค  สวนตนไม ท่ี มีการรวบรวมสมุนไพรไว เยอะ  ๆ  และมีสวนดอกไมตกแตง                     
เพื่อความสวยงามเพียงเทานั้น  ทําใหกลุมบุคคลเหลานั้น  ไมตัดสินใจเขามาทองเท่ียวใน             
สวนสมุนไพรฯ หรือบอยคร้ังท่ีเจาหนาท่ีนําชมสวนสมุนไพรฯ พบวานักทองเท่ียวท่ีเขามาเยี่ยมชม
สวนสมุนไพรฯ ไมไดมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองของสมุนไพรมากนัก เพียงแคตองการเขามา
เยี่ยมชมเทานั้น แตเม่ือไดเห็นการนําเสนอ ประกอบกับรับฟงการบรรยายเก่ียวกับเร่ืองส่ิงแวดลอม 
จึงเกิดความสนใจใครรูในเร่ืองส่ิงแวดลอม และตองการขอมูลในเร่ืองของการอนุรักษส่ิงแวดลอม
เพิ่มเติม ซ่ึงเปนขอมูลท่ีนอกเหนือจากการเตรียมขอมูลของเจาหนาท่ีนําชมทําใหไมสามารถ         
ตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน อีกท้ังนักทองเท่ียวสวนใหญจะมีเวลาในการเยี่ยมชมจํากัด จึงเลือก        
ท่ีจะเยี่ยมชมสวนสมุนไพรฯ  ให ท่ัวถึงท้ังหมดแทนท่ีจะเก็บเกี่ยวความรู ท่ีสวนสมุนไพรฯ            
ตองการนําเสนอ 
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เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ตระหนักถึงปญหาในเร่ืองของการใหความรู
และสรางจิตสํานึกในคุณคาของการทองเที่ยวเปนอยางดี  จึงพยายามที่จะพัฒนาบุคลากร              
และปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆ ในสวนสมุนไพรฯ ใหสามารถตอบสนองความตองการในการเรียนรู
ของนักทองเท่ียวมากข้ึน โดยการปรับปรุงวิธีการเผยแพรเนื้อหาและการใชแหลงทองเท่ียว             
เพื่อการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
- วิธีการเผยแพรเนื้อหาและการใชแหลงทองเท่ียวเพื่อการเรียนรู 

จากการศึกษาขอมูลปญหาและ อุปสรรคทางดานกิจกรรมและกระบวนการ        
ในประเด็นของวิธีการเผยแพรเนื้อหาและการใชแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู พบวา แมวาจะมี        
การเตรียมการตอนรับนักทองเท่ียวเปนอยางดี  ท้ังการจัดเตรียมความพรอมของสถานท่ี               
และการฝกทักษะอบรมแกเจาหนาท่ีนําชมอยางเขมงวด แตปญหาจากการใหขอมูลความรู                      
แกนักทองเที่ยวนั้นก็ยังไมสามารถใหความเขาใจแกนักทองเท่ียวไดในทุก ๆ ประเด็น รวมไปถึง        
การเช่ือมโยง บรรยายขยายความ เนื้อหาความรูจากพ้ืนท่ีศึกษาไปสูความรูแขนงอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงนั้นยังมีเพียงเล็กนอย เชน การใหความรูในเร่ืองสมุนไพร 
สรรพคุณของสมุนไพรนั้น ๆ และขยายความเช่ือมโยงไปถึงสภาพทางนิเวศวิทยาที่จะสามารถ          
พบเห็นไดบอย ๆ รวมท้ังการอธิบายถึงความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอมจากการกระทํา            
ของมนุษยในปจจุบันทําใหสมุนไพรชนิดนั้นๆ กลายเปนสมุนไพรหายาก ซ่ึงสามารถอธิบาย        
ใหนักทองเท่ียวตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอมได สวนคําถามเก่ียวกับการทองเที่ยว          
เชิงนิเวศท่ีไดรับความนิยมมากข้ึนในปจจุบัน ก็เปนคําถามท่ีถูกพบบอย ๆ สําหรับเจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธและเจาหนาท่ีนําชม ซ่ึงคําถามเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศนั้นจะเปนคําถาม         
ท่ีนอกเหนือไปจากการวัตถุประสงคการนําเสนอของพื้นท่ีและเจาหนาท่ีนําชม ซ่ึงขอบกพรอง           
ในแตละจุดเหลานี้อาจสงผลกระทบใหเกิดทัศนคติท่ีไมดี และอาจกอใหเกิดความไมประทับใจ         
แกนักทองเท่ียวได 

 
- ผลประโยชนและความคุมคาในการเรียนรู 

จากการศึกษาขอมูลปญหาและ อุปสรรคทางดานกิจกรรมและกระบวนการ        
ในประเด็นของผลประโยชนและความคุมคาในการเรียนรู พบวา นักทองเท่ียวท่ีเขามาเยี่ยมชม             
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
แจงลวงหนา และไมไดแจงลวงหนา ซ่ีงกลุมนักทองเท่ียวท่ีไมไดแจงลวงหนา และไมไดเขาไป
ลงทะเบียน ณ จุดประชาสัมพันธ ก็อาจจะไมไดรับการดูแลจากเจาหนาท่ีนําชม นักทองเท่ียวท่ีเขามา
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เยี่ยมเยียนสวนสมุนไพรฯ อาจจะมีวัตถุประสงคในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน ซ่ึงนอกจากปจจัย
ทางดานพื้น ท่ี  การจัดการทองเ ท่ียว  และกิจกรรมตาง  ๆ  ในสวนสมุนไพรฯ  ยังมีปจจัย                        
ของตัวนักทองเที่ยวเอง ท่ีมีความรู ความเขาใจ ท่ีแตกตางกัน ความต้ังใจ ความสนใจท่ีจะเรียนรู          
ก็จะมีผลตอการไดรับความรูท่ีแตกตางกันออกไปดวย ซ่ึงหากมีการแจงลวงหนาถึงจุดประสงค         
ในการเดินทางมาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรฯ เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ จะมีการเชิญวิทยากร
กิตติมศักดิ์ ท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญมารวมบรรยายในหองประชุมเพื่อใหกลุมนักทองเท่ียวได        
เก็บเกี่ยวเนื้อหา สาระท่ีเปนประโยชนมากยิ่งข้ึน เชนกลุมชุมชน/กลุมแมบาน ท่ีตองการเรียนรู
เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรพื้นบาน จําพวกสบู ยาสระผม ครีมพอกหนา             
และเขียนจดหมายแจงเจาหนา ท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ  ลวงหนา  เจาหนาท่ีโครงการ                
สวนสมุนไพรฯ ก็จะดําเนินการประสานงานกับวิทยากรผูเช่ียวชาญดานผลิตภัณฑสมุนไพร และ       
มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดอบรมใหแกกลุมชุมชน/กลุมแมบานตอไป 
นอกจากการทองเท่ียวเผ่ือพักผอน คลายความเครียด และสูดอากาศบริสุทธ์ิในสวนสมุนไพร  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การเรียนรูภายในสวนสมุนไพรฯ รวมไปถึง 
การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเอ้ือประโยชนตอการเรียนรูถึงความสําคัญของพันธุพืชสมุนไพร 
ความสําคัญของส่ิงแวดลอม ทําใหกลุมเยาวชนจากโรงเรียนตาง ๆ ในชุมชน เร่ิมมีการทําแปลงปลูก
พืชผัก พืชสมุนไพรในโรงเรียน โดยมีการผลัดเวรกันดูแลเปนอยางดี ซ่ึงเปนการทําความรูจัก
ประโยชนของพืชสมุนไพรท่ีตนเองปลูก ปลูกฝงใหเกิดการเรียนรูคุณคาของตนไม มีความรัก         
ตอตนไม ปาไม และปลูกสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม อีกท้ังสวนสมุนไพรฯ              
ยังเปนสถานท่ีศึกษาท่ีสําคัญของกลุมนักเรียนวิชาแพทยแผนไทยของชุมชนตาง ๆ ในจังหวัดระยอง
ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ทัศนศึกษา ความรูเกี่ยวกับสมุนไพรไทยสําคัญ ๆ อยางใกลชิด           
เปนสถานท่ีเรียนรูภาคสนามของนักศึกษามหาวิทยาลัยตาง ๆ และเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ        
ของชุมชนมาบขา และจังหวัดระยองอีกดวย ผลประโยชนและความคุมคาในการเรียนรูท่ีจะเกิดข้ึน
แกนักทองเที่ยว และสวนสมุนไพรฯ เองนั้น ข้ึนอยูกับการแลกเปล่ียนความรู และประสบการณ 
ระหวางนักทองเท่ียว และสวนสมุนไพรฯ ซ่ึงการเก็บเกี่ยวความรู ประสบการณ และการนําไป        
ปรับใชในชีวิตประจําวันของแตละบุคคลก็แตกตางกันออกไป 

 
- การปรับปรุงปจจัยและกระบวนการใหความรูอยางตอเนื่อง 

จากการศึกษาขอมูลปญหาและ อุปสรรคทางดานกิจกรรมและกระบวนการ        
ในประเด็นของการปรับปรุงปจจัยและกระบวนการใหความรูอยางตอเนื่อง พบวา การเปล่ียน
บุคลากรเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ  ถือเปนปญหาท่ีสําคัญตอการปรับปรุงปจจัย              
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และกระบวนการใหความรูอยางตอเนื่อง เพราะทําใหแผนการจัดการตาง ๆ ขาดความตอเนื่อง          
และอาจทําใหวัตถุประสงคของการดําเนินงานเปล่ียนแปลงไปจากเดิมได ซ่ึงใน แผนการจัดการ
กิจกรรมของเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ในการดําเนินงานระยะท่ี 2 จะแตกตางจาก           
บันทึกรางแผนการจัดการกิจกรรมท่ีเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ระยะเร่ิมตนโครงการ       
สวนสมุนไพรฯ ไดเขียนรางไว โดยกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีมีการประชุมวางแผนในระยะแรก เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงบุคลากรเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ กิจกรรมเหลานั้นก็ขาดเจาหนาท่ีดูแล
รับผิดชอบ จึงถูกเล่ือนกําหนดการจัดหรือตัดออกจากผังกิจกรรมออกไป 

 
4.2.4 ศักยภาพ ปญหา และอุปสรรคทางดานองคกร 

1) ศักยภาพทางดานองคกร 
จากการศึกษาขอมูลเพื่อศึกษาแนวทาง ศักยภาพในการสงเสริม  และพัฒนา             

การทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
ใหเปนไปตามองคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศดานการองคกร พบวา การจัดการ
ทองเท่ียวในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไมไดเปดโอกาส       
ใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการของการวางแผนการจัดการ            
ดวยขอจํากัดหลาย ๆ ประการขององคกร ซ่ึงการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงของคณะโครงการ
พัฒนาสวนสมุนไพรฯ ซ่ึงควบคุมการดําเนินงานโดยกลุม ปตท. ไดคํานึงถึงเร่ืองของผลประโยชน  
ท่ีชุมชนจะไดรับเปนสําคัญ 

จากการศึกษาศักยภาพในการสง เสริม  และพัฒนาการทองเ ท่ียวเ ชิงนิ เวศ                    
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเด็นทางดานองคกร 
พบวา การจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         
มีการจัดการท่ีใหความสนใจ และใสใจในประเด็นของการมีสวนรวมของชุมชน และผลประโยชน
ตอทองถ่ินอยางละเอียด โดยมีเปาหมายท่ีจะการจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ ใหเปน
ประโยชนแกชุมชนในทองถ่ิน กอใหเกิดการกระจายรายไดในทองถ่ิน มีเปาหมายเปนศูนยกลาง
เช่ือมโยงเครือขายชุมชน ศูนยกลางการแลกเปล่ียนความรู และประสบการณของแตละชุมชน         
โดยเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดง           
ความคิดเห็น เพื่อนําขอเสนอแนะของประชาชนในแตละชุมชนไปพัฒนาการจัดการทองเที่ยว          
ใหมีคุณภาพ และกอใหเกิดผลประโยชนกลับคืนสูทองถ่ินมากข้ึน 
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2) ปญหา และอุปสรรคทางดานองคกร 
จากการศึกษาการสงเสริมและพัฒนา การทองเที่ยวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ        

ใหเปนไปตามองคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศทางดานองคกร พบวาประสบปญหา             
และอุปสรรค สําคัญดังตอไปนี้ 

- ผลประโยชนตอชุมชน 
จากการศึกษาขอมูลปญหา  และอุปสรรคทางดานองคกร  ในประเด็น               

ของผลประโยชนตอชุมชน พบวา เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีการศึกษาสภาพบริบทชุมชนท้ัง 23 ชุมชนในจังหวัดระยอง เพื่อศึกษาถึง
บริบทชุมชน ความตองการของแตละชุมชน และชองทางการเขาถึงชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ 
แนะนําสวนสมุนไพรฯ ใหเปนท่ีรูจัก และมองหาโอกาสในการชักชวนใหชุมชนเขารวมเปน       
สวนหนึ่งของเครือขายสวนสมุนไพรฯ เพื่อรวมเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสวนสมุนไพรฯ ไดจัดข้ึน 
การเขาถึงในบางชุมชนน้ันไมใชเร่ืองงายนัก เพราะปญหาส่ิงแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรม          
มาบตาพุด และชุมชนใกลเคียงในจังหวัดระยองน้ัน เปนปญหาท่ีมีความรุนแรงในพื้นท่ีสูง 
ภาพลักษณของธุรกิจดานพลังงาน และโรงแยกกาซธรรมชาติขนาดใหญ ทําใหเกิดกําแพงกั้น          
ในการทําการประชาสัมพันธของเจาหนาท่ีสวนสมุนไพรฯ อีกท้ังเปาหมายที่ตองการใหทุกชุมชน
ไดรับผลประโยชนจากการจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ นั้นเปนไปไดยาก ซ่ึงตองมีการศึกษา 
วางแผน และตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน  

จากการศึกษาขอมูลบริบทชุมชนของเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ และ
ความกระตือรือรน พยายามท่ีจะสรางสรรคกิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชนของเจาหนาท่ีโครงการ             
สวนสมุนไพรฯ ทําใหประเด็นการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนเปนประเด็นท่ีหัวหนาฝายกิจกรรม         
ของโครงการสวนสมุนไพรฯ ใหความสนใจเปนอันดับแรก โดยพยายามที่จะดึงใหชุมชนไดเขามามี
สวนรวม เร่ิมจากโรงเรียนแตละโรงเรียนใน 23 ชุมชน หนวยงานราชการตาง ๆ และพัฒนา             
ไปสูชุมชนท้ังหมด 

 
- การมีสวนรวมของชุมชน 

จากการศึกษาขอมูลปญหา และอุปสรรคทางดานองคกร ในประเด็นของ           
การมีสวนรวมของชุมชน พบวา การจัดการทองเที่ยวในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี ไมไดเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียว เนื่องจาก
ขอจํากัดหลายประการ ซ่ึงชุมชนจะไมไดมีสวนรวมในการคิด วางแผนกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ของ
การทองเท่ียว  เพราะการจัดการทองเที่ยวในสวนสมุนไพรฯ  บริษัท  แปลน  โมทิฟ  จํากัด              
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เปนผูดําเนินการจัดการ  ดูแลท้ังหมด  ในระยะการจัดการเตรียมการกอนท่ีจะทําการเปด                
สวนสมุนไพรฯ ใหเขาชมนั้น เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ของบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด         
มีระยะเวลาเพียงส้ัน ๆ ท่ีจะตองคัดหาบุคลากรรวมงาน โดยเจาหนาท่ีทางกลุม ปตท. จะกําหนด
เง่ือนไข และมาตรฐานในการพิจารณา และเจาหนาท่ีโครงการฯ ตองเตรียมบุคลากรใหพรอม       
ในระยะเวลาตามเง่ือนไขสัญญาจาง เ ง่ือนไขท่ีสําคัญคือ ตองเปนประชาชนจาก 23 ชุมชน              
ในจังหวัดระยองเทานั้น ซ่ึงเจาหนาท่ีโครงการฯ มีการประชาสัมพันธใหชุมชนรูจัก และเปดโอกาส         
ใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมเปนสวนหนึ่งของการจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ โดยประกาศ
รับสมัครเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ จัดหารานอาหารในชุมชนใหเขามาจําหนายอาหาร       
ในอาคารบริการ จัดหาเจาหนาท่ีประจําหองนวดเพื่อสุขภาพ คัดเลือกผูใหบริการนวดท่ีมีมาตรฐาน 
ได รับประกาศนี ย บัตรหลัก สูตรอบรมนวดไทย  จากกรมพัฒนาการแพทย แผนไทย                       
และการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และแพทยแผนไทยประจําหองนวดเพื่อใหคําแนะนํา 
และความรูเกี่ยวกับสมุนไพรฯ และติดตอประสานงานกับกลุมผูจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพร              
และผลิตภัณฑทองถ่ิน เพื่อนํามาจําหนายในรานขายของท่ีระลึก เพื่อเปนการกระจายรายได                 
ใหกลับสูชุมชนตอไป 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพในดานบริบทของสวนสมุนไพรฯ ในการที่จะพัฒนาเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (ประเมินคร้ังท่ี 1 กอนทดลองดําเนินการ) 

 

รายการ   คะแนน ระดับศักยภาพ 

1. ความยากลําบากในการเดนิทาง  3 สูง 

2. ความปลอดภัยในการเดินทาง                         
    (ความลาดชันหรือความกวางของถนน)  3 สูง 

3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน               
    ตลอดการเดินทาง  3 สูง 

4. จํานวนจุดทองเท่ียวระหวางเสนทาง  3 สูง 

5. ความสวยงามของภูมิทัศนระหวางเสนทาง   1 ตํ่า 

ภาพรวมศักยภาพในดานบริบท (Context)   2.6 สูง 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

มีภาพรวมศักยภาพทางดานบริบทอยูในระดับสูง เหมาะท่ีจะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
เม่ือพิจารณาตัวบงช้ี พบวา มีศักยภาพสวนใหญอยูในระดับสูง สวนประเด็นดานความสวยงามของ
ภูมิทัศนระหวางเสนทางนั้น มีศักยภาพอยูในระดับตํ่า 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินศักยภาพในดานปจจัยนําเขาของสวนสมุนไพรฯ ในการที่จะพัฒนาเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ (ประเมินคร้ังท่ี 1 กอนทดลองดําเนินการ) 
  

รายการ   คะแนน ระดับศักยภาพ 

1. จํานวนจุดทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ  2 ปานกลาง 

2. จํานวนกิจกรรมท่ีทางสวนสมุนไพรฯ จัดให 
    นักทองเท่ียว  2 ปานกลาง 

3. จํานวนจุดทองเท่ียวในพืน้ท่ีรอบ ๆ สวนสมุนไพรฯ  3 สูง 

4. จํานวนกิจกรรมท่ีทางชุมชนจัดใหนกัทองเท่ียว  1 ตํ่า 
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5. กิจกรรมท่ีทางสวนสมุนไพรฯ ใหบริการแกชุมชน    
    ในดานการทองเท่ียว  1 ตํ่า 

6. จํานวนท่ีพกัภายในสวนสมุนไพรฯ สามารถรองรับ 
    นักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง  1 ตํ่า 

7. จํานวนท่ีพกัรอบ ๆ สวนสมุนไพรฯ สามารถรองรับ 
    นักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง  1 ตํ่า 

8. รานอาหารภายในสวนสมุนไพรฯ สามารถรองรับ 
    นักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง  2 ปานกลาง 

9. รานอาหารรอบ ๆ สวนสมุนไพรฯ สามารถรองรับ 
    นักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง  3 สูง 

10. หองสุขาสาธารณะ  2 ปานกลาง 

11. โทรศัพทสาธารณะ  1 ตํ่า 

12. เจาหนาท่ีสาธารณสุข หรือ สถานีอนามัย  1 ตํ่า 

13. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  3 สูง 

14. ไฟฟา  3 สูง 

15. แหลงน้ํา   3 สูง 

ภาพรวมศักยภาพในดานปจจัยนําเขา (Input)   1.93 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
มีภาพรวมศักยภาพทางดานปจจัยนํา เขาอยู ในระดับปานกลาง  สามารถท่ีจะพัฒนาเปน              
แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ เม่ือพิจารณาตัวบงช้ี พบวา ในประเด็นของจํานวนจุดทองเท่ียวในพื้นท่ี
รอบๆ สวนสมุนไพรฯ, รานอาหารรอบ ๆ สวนสมุนไพรฯ ความสามารถรองรับนักทองเท่ียวได
สูงสุดตอคร้ัง, เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย, ไฟฟา,  แหลงน้ํา มีศักยภาพอยูในระดับสูง              
ในประเด็นของจํานวนจุดทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ, จํานวนกิจกรรมท่ีทางสวนสมุนไพรฯ 
จัดใหนักทองเท่ียว, รานอาหารภายในสวนสมุนไพรฯ สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง, 
หองสุขาสาธารณะ มีศักยภาพอยูในระดับปานกลาง สวนประเด็นดานจํานวนกิจกรรมท่ีทางชุมชน
จัดใหนักทองเท่ียว, กิจกรรมท่ีทางสวนสมุนไพรฯ ใหบริการแกชุมชนในดานการทองเท่ียว, จาํนวน
ท่ีพักภายในสวนสมุนไพรฯ สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง, จํานวนท่ีพักรอบ ๆ        
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สวนสมุนไพรฯ สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง, โทรศัพทสาธารณะ, เจาหนาท่ี
สาธารณสุข หรือ สถานีอนามัย มีศักยภาพอยูในระดับตํ่า           
 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินศักยภาพในดานกระบวนการของสวนสมุนไพรฯ ในการท่ีจะพัฒนาเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ (ประเมินคร้ังท่ี 1 กอนทดลองดําเนินการ) 
 

รายการ   คะแนน ระดับศักยภาพ 

1. การติดตอประสานงานดานการทองเท่ียว  2 ปานกลาง 

2. ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีทางสวนสมุนไพรฯ    
    จัดใหนักทองเท่ียว  2 ปานกลาง 

3. ความแปลกใหม หรือนาสนใจของกจิกรรมท่ี     
    ทางสวนสมุนไพรฯ จัดใหนักทองเท่ียว  3 สูง 

4. ชวงเวลาท่ีทางสวนสมุนไพรฯ จัดกิจกรรม 
    ใหนกัทองเที่ยว  3 สูง 

5. ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีทางชุมชนจัด 
    ใหนกัทองเที่ยว  1 ตํ่า 

6. ความแปลกใหม หรือนาสนใจของกจิกรรมท่ีชุมชน  
    จัดใหนักทองเท่ียว  1 ตํ่า 

7. ชวงเวลาท่ีชุมชนจัดกจิกรรมใหนักทองเท่ียว  1 ตํ่า 

8. การมีสวนรวมของชุมชนในการจดัการทองเท่ียว   1 ตํ่า 

ภาพรวมศักยภาพในดานกระบวนการ (Process)   1.75 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
มีภาพรวมศักยภาพทางดานกระบวนการอยูในระดับปานกลาง  สามารถท่ีจะพัฒนาเปน                
แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ เม่ือพิจารณาตัวบงช้ี พบวา ในประเด็นของการมีสวนรวมของชุมชน       
อยูในระดับตํ่า ประเด็นของการติดตอประสานงานดานการทองเท่ียว ความหลากหลายของกิจกรรม
ท่ีทางสวนสมุนไพรฯ จัดใหนักทองเท่ียว อยูในระดับปานกลาง และประเด็นของความแปลกใหม 
หรือนาสนใจของกิจกรรมท่ีทางสวนสมุนไพรฯ จัดใหนักทองเท่ียว ชวงเวลาท่ีทางสวนสมุนไพรฯ       
จัดกิจกรรมใหนักทองเท่ียว มีศักยภาพอยูในระดับสูง 
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ตารางท่ี 5 ผลการประเมินศักยภาพในดานผลของสวนสมุนไพรฯ ในการท่ีจะพัฒนาเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (ประเมินคร้ังท่ี 1 กอนทดลองดําเนินการ) 
 

รายการ   คะแนน ระดับศักยภาพ 

1. จํานวนนักทองเท่ียวโดยเฉล่ียในชวง 
    กอนทดลองดําเนินการ  2 ปานกลาง 

2. แนวโนมนกัทองเท่ียวในชวงกอนทดลอง  
    ดําเนินการ  2 ปานกลาง 

3. จํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาพักภายในสวนสมุนไพรฯ   
    โดยเฉล่ียในชวงกอนทดลองดําเนินการ   ไมมีท่ีพักรองรับ - 

4. จํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการรานอาหารภายใน  
    สวนสมุนไพรฯ ในชวงกอนทดลองดําเนินการ  2 ปานกลาง 

5. ผลประกอบการดานการทองเท่ียวโดยเฉล่ีย  
    ในชวงกอนทดลองดําเนินการ  ไมมีการศึกษา - 

6. แนวโนมผลการประกอบการดานการทองเท่ียว 
    ในชวงกอนทดลองดําเนินการ  ไมมีการศึกษา - 

7. ปญหาเกี่ยวกับขยะ  3 สูง 

8. ชาวบานมีความพึงพอใจท่ีมีการพัฒนาสวนสมุนไพรฯ   
    ใหเปนแหลงทองเท่ียว  3 สูง 

9. ชาวบานมีจติสํานึกอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี    
    ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  2 ปานกลาง 

10. การทองเท่ียวไดสรางความเขมแข็งและแกปญหา 
     ความยากจนใหกับชุมชน  1 ตํ่า 

11. ผลการดําเนินการดานการทองเท่ียวของ 
     สวนสมุนไพรฯ บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  2 ปานกลาง 

12. การจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ  
      สงผลกระทบตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทางลบ  3 สูง 



 90 

13. การจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ สงผล  
      กระทบใหเกิดมลพิษทางเสียง อากาศ และนํ้า  3 สูง 

14. การจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ 
       สงผลกระทบตอวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม 
      ของชาวบานในทางลบ  3 สูง 

15. การจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ 
      สงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ ในทางบวก  1 ตํ่า 

16. ปญหาอุปสรรค ขอจํากัด ในการพัฒนาเปน 
      แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ  2 ปานกลาง 

17. ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวไดรับ   3 สูง 

ภาพรวมศักยภาพในดานผล (Output)    2.29  ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 5 พบวา สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

มีภาพรวมศักยภาพทางดานผล อยูในระดับปานกลาง สามารถท่ีจะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว      
เชิงนิเวศ เม่ือพิจารณาตัวบงช้ี พบวา ในประเด็นของการจัดการผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีดี          
และส่ิงท่ีนักทองเท่ียวไดรับอยูในระดับสูง ประเด็นดานจํานวนนักทองเท่ียวมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึน 
และปญหาอุปสรรค ขอจํากัด ในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอยูในระดับปานกลาง 
ประเด็นของการทองเท่ียวไดสรางความเขมแข็งและแกปญหาความยากจนใหกับชุมชน รวมท้ังการ
จัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯสงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ ในทางบวก อยูในระดับตํ่า 
สวนประเด็นของผลประกอบการดานการทองเท่ียวนั้น เนื่องจากการจัดการทองเที่ยวไมไดมุงหวัง      
ผลกําไรตอบแทน ผูศึกษาจึงไมไดทําการศึกษาในประเด็นดังกลาว 

 
 ผลการประเมินการดําเนินงาน และศักยภาพดานตางๆ ของการจัดการทองเท่ียว          

ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใชเกณฑในการประเมิน
ท้ัง  4 ดาน  ไดแก  ดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  และดานผลผลิต  พบวา               
การดําเนินการจัดการทองเที่ยวของเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ โดยรวมอยูในระดับ          
ปานกลาง ซ่ึงยังมีศักยภาพสามารถที่จะสงเสริม และพัฒนาการจัดการทองเท่ียวภายในสวน
สมุนไพรฯ ใหเปนรูปแบบการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึนได 
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4.3 เพื่อ ศึกษา  และประเมินการดํา เนินการสง เสริมและพัฒนา  การทองเที่ยวเชิงนิ เวศ                     
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การศึกษาการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี ผูศึกษาไดทําการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รวมกับเจาหนาท่ี
โครงการสวนสมุนไพรฯ จาก 2 หนวยงาน คือ เจาหนาท่ีพนักงานบริหารทั่วไป บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 2 คน และเจาหนาท่ีบริหารนิทรรศการและสวนสมุนไพรฯ บริษัท แปลน โมทิฟ 
จํากัด จํานวน 21 คน ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนของสวนสมุนไพรฯ จากเอกสารตาง  ๆ               
ทําการสัมภาษณเจาหนาท่ีบริหารนิทรรศการและสวนสมุนไพรฯ อยางไมเปนทางการ จับกลุม
สนทนา (Focus Group) รวมสังเกตแบบมีสวนรวม และสังเกตแบบไมมีสวนรวม ทําการบันทึก
ขอมูลท่ีศึกษาเบ้ืองตน จากน้ันจึงทําการวิเคราะหและศึกษาขอมูลท่ีรวบรวมได และทําการกําหนด
ปญหาและอุปสรรค เพื่อศึกษาถึงวิธีการพัฒนาการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ ใหเปนการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยยึดองคประกอบของการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เปนแนวทางในการ
ดําเนินการ 

 
4.3.1 การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชวงท่ี 1 (24 กุมภาพันธ-23 พฤษภาคม 2550) 
1) การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศดานพื้นท่ี 

จากการศึกษาถึงการดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ       
ในสวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีทางดานพื้นท่ีพบวา           
สวนสมุนไพรฯ มีทรัพยากรทางดานสมุนไพรที่โดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน เปนสถานท่ีท่ี
รวบรวมสมุนไพรไทย และสมุนไพรท่ีพบเห็นไดยาก จํานวนกวา 270 ชนิด บนพื้นท่ีขนาด    
ประมาณ 60 ไร ท่ีมีการปรับปรุงพัฒนา และรักษาสภาพแวดลอมเดิม เพื่อใหเหมาะสมกับ              
การจัดการทองเท่ียว ซ่ึงจัดวาเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพรไดเปนอยางดี และมีการจัดแสดง
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวมไปถึงพิพิธภัณฑสมุนไพรฯ ซ่ึงทําใหสวนสมุนไพรฯ มีจุดเดน  
และจุดสนใจท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชม รวมถึงกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมี              
ความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพแวดลอมของสวนสมุนไพรฯ อีกดวย จากการสอบถาม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูใหขอมูลหลัก พบวา คณะวิจัยโครงการพัฒนาสวนสมุนไพรฯ          
ไดมีการศึกษาขอมูล รวมไปถึงวางแผนการจัดการส่ิงแวดลอม และแนวทางการจัดกิจกรรม           
การทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ และมีการประสานงานระหวางคณะวิจัยโครงการพัฒนา          
สวนสมุนไพรฯ  และเจาหนา ท่ีโครงการบริหารจัดการทองเ ท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ                
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อยางตอเนื่องทําใหแบบแผนการจัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ เปนไปตามหลักวิชาการ
ตามท่ีคณะวิจัยโครงการพัฒนาสวนสมุนไพรฯ ไดรางไว แตผูใหขอมูลหลักของเจาหนาท่ีโครงการ
บริหารจัดการทองเท่ียว จากบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด นั้น กลาววาบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด        
ยังไมเคยมีประสบการณในการจัดการทองเท่ียวมากอน และการจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ 
นั้น เปนงานใหมท่ีทาทายความสามารถของเหลาบุคลากร และทีมงานเปนอยางมาก ซ่ึงในการศึกษา
ผูศึกษาไดมุงประเด็นปญหาการตั้งคําถามและพยายามแสวงหาคําตอบ เพื่อใหกลุมเจาหนาท่ี
โครงการบริหารจัดการทองเท่ียวสวนสมุนไพรฯ ไดเขาใจถึงความสามารถของกลุมเจาหนาท่ี
โครงการบริหารจัดการทองเท่ียวสวนสมุนไพรฯ วาสามารถที่จะจัดการใหสวนสมุนไพรฯ            
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศไดหรือไม มีการกําหนดขอบเขตดานพื้นท่ีอยางไร มีจุดเดนท่ีสามารถ
ดึงดูดใจนักทองเท่ียวหรือไม มีการจัดการดานสาธารณูปโภค-ส่ิงอํานวยความสะดวกอะไรบาง 
ตลอดจนการเขาถึงแหลงทองเท่ียวมีสภาพอยางไร จากการศึกษาและสอบถามขอมูลจาก            
กลุมผูใหขอมูลหลักพบวา สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
มีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวและสามารถที่จะพัฒนารูปแบบการทองเท่ียว       
ให เป นการท อง เ ท่ี ย ว เ ชิ งนิ เ วศให ม าก ข้ึนได  เพื่ อพัฒนาให เป นแหล งท อ ง เที่ ย ว ท่ี มี                        
คุณภาพ (Quality Destination) เพื่อพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวไปสูการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 
(Sustainable Tourism) แตเจาหนาท่ีโครงการบริหารจัดการทองเท่ียวสวนสมุนไพรฯ ยังขาดความรู
ความเขาใจ และขาดการพัฒนาดานตาง ๆ ทําใหขาดประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพยากร             
และส่ิงแวดลอมทางการทองเท่ียว ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเส่ือมโทรมได ดังเชนแหลงทองเท่ียวอ่ืน ๆ            
ท่ีประสบมา 

ผู ศึกษาและกลุมเจาหนาท่ีโครงการบริหารจัดการทองเที่ยวสวนสมุนไพรฯ              
ไดดําเนินการจัดประชุมสนทนากลุม เพื่อศึกษาความตองการของเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพร
ฯ  ท้ังจาก  บริษัท  ปตท .  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัท  แปลน  โมทิฟ  จํากัด  ในการท่ีจะให                 
สวนสมุนไพรเปนแหลงทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศพบวา  กลุมเจาหนา ท่ี ผู เข าประชุมสวนใหญ                       
มีความตองการที่จะพัฒนาการทองเท่ียว ใหเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ แตยังขาดความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ในกลุมเจาหนาท่ีบางสวนเกรงวาจะสงผลกระทบตอเง่ือนไข
สัญญาการจัดการทองเท่ียว เนื่องจากยังขาดความพรอมในดานการจัดการอีกหลายเร่ือง ในสวนของ
กลุมเจาหนาท่ี ปตท. คิดวาหากสามารถจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ ไดเช่ือวา           
จะทําใหสวนสมุนไพรฯ เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชนตอชุมชนมากข้ึน 
ซ่ึงเจาหนาท่ี ปตท. ไดอนุญาตและมอบหมายใหผูศึกษาไดทําการศึกษารวมกับเจาหนาท่ีบริหาร
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จัดการทองเท่ียวของ บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด ในการวางแผนพัฒนาการจัดการทองเท่ียวใน         
สวนสมุนไพรฯ ใหเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึน 

จากการศึกษารวมกับเจาหนาท่ีโครงการพบวา แนวทางการดําเนินการจัดการ
สงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกมุารีทางดานพื้นท่ี ตองมีการจัดการในพ้ืนท่ีแตละสวน ดังนี้ 

1.1) อาคารพิพิธภัณฑและนิทรรศการสวนสมุนไพรฯ 
อาคารพิพิธภัณฑและนิทรรศการสวนสมุนไพรฯ เปนอาคารสําหรับตอนรับ

นักทองเท่ียวท่ีเขามาชมสวนสมุนไพรฯ ภายในเปนจุดตอนรับ และจุดประชาสัมพันธ ซ่ึงเจาหนาท่ี
ตอนรับจะนํานักทองเท่ียวเขาสูจุดลงทะเบียน เขาชมวีดีทัศน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ตามลําดับ จากนั้นเจาหนาท่ีนําชมจะนํานักทองเท่ียวเขาชมอาคารพิพิธภัณฑสมุนไพรตอไป ภายใน
อาคารนิทรรศการเปนหองทํางานของเจาหนาท่ีโครงการบริหารของบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด 
อาคารพิพิธภัณฑและนิทรรศการสมุนไพรเปนจุดเดนของสวนสมุนไพร โดยมีส่ือวีดีทัศน 
นิทรรศการ ตัวอยางสมุนไพร ตัวอยางผลิตภัณฑสมุนไพร และความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาสมุนไพร 
ใหนักทองเท่ียวไดเขาเรียนรูและเยี่ยมชม ภายในมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับใหบริการ        
ไดแก หองน้ํา ภาชนะสําหรับท้ิงขยะ เกาอ้ีและโซฟาสําหรับนั่งพักผอน 

จากการประชุมหารือของเจาหนา ท่ีโครงการ  ไดรวมคิดหาแนวทาง                
ในการพัฒนาพื้นท่ี ในสวนของอาคารพิพิธภัณฑและนิทรรศการสวนสมุนไพรฯ โดยการ            
เพิ่มจํานวนท่ีนั่งพักผอน การตกแตงสภาพภายในอาคารใหบรรยากาศใกลเคียงสภาพตามธรรมชาติ 
เพื่อใหนักทองเท่ียวรูสึกใกลชิดธรรมชาติมากท่ีสุด 

 
1.2) อาคารอเนกประสงค 

อาคารอเนกประสงค เปนอาคารท่ีจัดเตรียมสําหรับการบริการนักทองเที่ยว 
โดยจัดเปนศูนยอาหาร รานขายของท่ีระลึก หองนวดเพื่อสุขภาพ และดานหลังเปนหองทํางาน        
ของเจาหนาท่ีโครงการบริหารของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

จากการประชุมหารือของเจาหนา ท่ีโครงการ  ไดรวมคิดหาแนวทาง              
ในการพัฒนาพื้นท่ี ในสวนของอาคารอเนกประสงคใหเหมาะสมแกการใหบริการนักทองเท่ียว  
โดยเพิ่มจํานวนโตะ-เกาอ้ี ในศูนยอาหาร ใหเพียงพอกับจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาเยี่ยมชมมากข้ึน 
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1.3) พื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ 
พื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ มีลักษณะเปนสวนปา มีการเก็บรักษาตนไมใหญดั้งเดิม

โดยไมมีการเคล่ือนยายใด ๆ ทําใหภายในสวนสมุนไพรฯ มีความรมร่ืน และมีสภาพแวดลอม
ใกลเคียงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ จุดเดนของสวนสมุนไพรฯ คือการรวบรวมสมุนไพร         
กวา 270 ชนิด โดยจําแนกออกเปน 20 กลุมอาการตามคัมภีรไทยโบราณ ซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะ
สําคัญของแหลงทองเท่ียว ภายในสวนสมุนไพรฯ มีทางเดินเทาและถนนสําหรับรถ NGV               
มีมานั่งไม ตามจุดตาง ๆ และลานกรวด ซ่ึงเปนจุดพักผอน รวมไปถึงลานกิจกรรม สําหรับจัด
กิจกรรมในสวนสมุนไพรฯ 

จากการประชุมหารือของเจาหนา ท่ีโครงการ  ไดรวมคิดหาแนวทาง               
ในการพัฒนาพ้ืนท่ี ในสวนของพื้นท่ีสวนสมุนไพร ดวยการเพ่ิมจํานวนท่ีนั่งพักผอนโดยใชวัสดุ        
ท่ีเปนไม และเพิ่มจํานวนหองน้ําในสวนสมุนไพรฯ ดานหลังบริเวณสวนยางซ่ึงอยูไกลจาก             
อาคารพิพิธภัณฑและนิทรรศการ ติดต้ังระบบใหแสงสวางในจุดท่ีแสงไมเพียงพอในตอนกลางคืน 
จัดพื้นท่ีสําหรับวางภาชนะรองรับขยะ 

 
จากการศึกษารวมกับเจาหนาท่ีโครงการพบวา แนวทางการดําเนินการจัดการ

สงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           
สยามบรมราชกุมารีทางดานพื้นท่ีตามผลการสํารวจนั้น สามารถดําเนินการใหเสร็จส้ินไดในเวลา 
ไมนาน ซ่ึงการดูแลและบริหารจัดการใหถูกตองและเหมาะสมนั้น เจาหนาท่ีบริหารโครงการ      
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จะทําการติดตอประสานงานกับแมบาน คนดูแลสวน พนักงาน        
ทําความสะอาด และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในการดูแลพื้นท่ีในสวนตาง ๆ ใหทราบและเขาใจถึง          
การวิธีการดูแลท่ีถูกตองตอไป 

 
2) การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศดานการจัดการ 

จากการศึกษาถึงการดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ        
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทางดานการจัดการพบวา         
การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศของสวนสมุนไพรฯ มีการจัดการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน เปนการจัดการทองเท่ียวท่ีรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม โดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ ประกอบดวย การจัดการ
โครงสรางพื้นฐานและการใหบริการดานการทองเท่ียว ไดแก การจัดการดานท่ีพัก การจัดการ       
ดานบริการรานคา การจัดการดานคมนาคม การจัดการดานขยะ การจัดการดานน้ําเสีย การจัดการ
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ดานความปลอดภัย และการจัดการมาตรการ กฎระเบียบขอบังคับของชุมชน การจัดการดานบริการ
ขอมูลขาวสาร การจัดการดานส่ือความหมาย ปาย/สัญลักษณ 

จากการศึกษารวมกับเจาหนาท่ีโครงการพบวา แนวทางการดําเนินการจัดการ
สงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารีทางดานการจัดการ ตองมีการจัดการแตละองคประกอบ ดังนี้ 

2.1)  การจัดการดานท่ีพัก 
เนื่องจากพื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม       

ราชกุมารี ต้ังอยู ณ บริเวณศูนยบํารุงรักษาและบานพักพนักงาน ตําบลมาบขา กิ่งนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง ซ่ึงอยูในความดูแลของ เจาหนาท่ีบริหารบานพักพนักงาน ปตท. โดยในพื้นท่ีบานพัก
พนักงานนั้น มีบานพักรับรอง ท่ีสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดประมาณ 100 คน แตนักทองเท่ียว       
ท่ีตองการเขาพักในบานพักรับรองนั้น ตองทําหนังสือขออนุญาต ไปยังเจาหนาท่ีบริหารบานพัก
พนักงาน ปตท. ซ่ึงนับวาเปนการไมสะดวกท่ีนักทองเท่ียวจะเขาพัก ทําใหเจาหนาท่ีโครงการ 
บริหารจัดการสวนสมุนไพรฯ ไมสามารถใชบานพักรับรองในพื้นท่ีบานพักพนักงาน ปตท.        
เพื่อรองรับนักทองเท่ียวในสวนของสวนสมุนไพรได 

สําหรับพื้นท่ีสวนปาเศรษฐกิจบริเวณรอบ ๆ สวนสมุนไพรฯ นั้น สามารถ       
ท่ีจะพัฒนาใหเปนพื้นท่ีสําหรับกางเต็นทพักแรมได และมีหองน้ําในบริเวณใกลเคียง แตปญหา       
ในเร่ืองของเจาหนาท่ีโครงการ ท่ีไมสามารถดูแลนักทองเท่ียวไดตลอดเวลา รวมถึงพื้นท่ี            
สวนสมุนไพรฯ ต้ังอยูในเขตบานพักพนักงาน ปตท. ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหารบกวนพนักงาน ปตท. 
ท่ีพักอยูในบานพักได ทําใหขอเสนอในเร่ืองการพัฒนาจุดกางเต็นท ไมไดรับการพิจารณา           
จากเจาหนาท่ีโครงการระดับสูง 

 
2.2) การจัดการดานบริการรานคา 

การจัดการดานการใหบริการแบงออกเปน 3 สวน ไดแก รานอาหาร รานขาย
ของท่ีระลึก และหองนวดเพื่อสุขภาพ 

- การจัดการรานอาหาร 
ในสวนของศูนยอาหารไดมีการตกแตงสถานท่ีใหสะอาดตาและสวยงาม 

เกิดบรรยากาศท่ีดีและจําหนายอาหารท่ีสอดคลอง เหมาะสมกับแนวคิดสมุนไพร และมีเมนูอาหาร   
ท่ีสามารถรองรับนักทองเท่ียวท่ัวไปเชิงกวาง แบงเปน 3 ประเภท คือ อาหารหลัก อาหารวาง            
และเครื่องดื่ม แบงพื้นท่ีรานขายอาหารออกเปน 5 ราน ไดแก รานอ่ิมอรอย รานอ่ิมรส รานอ่ิมเอม 
รานไอกรุน และรานอ่ิมใจ ซ่ึงใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับนักทองเท่ียว มีกลุมแมบาน 
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จากแตละชุมชนเปนผูรับผิดชอบในการประกอบอาหาร ซ่ึงกลุมแมบานผูประกอบการของ           
แตละรานเปนกลุมแมบานของแตละชุมชน ท่ีเจาหนาท่ีโครงการ ไดทําการคัดเลือกใหเขามาเปด
รานอาหารโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ซ่ึงอาหารท่ีจําหนายของแตละรานจะประกอบดวยอาหาร           
ท่ีเหมาะสําหรับธาตุเจาเรือนท้ัง 4 ธาตุ (ดิน น้ํา ลม ไฟ)และมีอาหารแนะนําท่ีมีสวนประกอบ         
เปนสมุนไพร รวมไปถึงเคร่ืองดื่มสมุนไพร และของหวาน-ขนม สมุนไพรดวย และไมมี             
การจําหนายเคร่ืองดื่มประเภทสุรา ของมึนเมา ในศูนยอาหารของสวนสมุนไพรฯ 

จากการประชุมหารือของเจาหนาท่ีโครงการ พบวา หลังจากนักทองเท่ียว
ไดศึกษาเร่ืองธาตุเจาเรือนในพิพิธภัณฑสมุนไพรแลว นักทองเท่ียวจะมีความสนใจในเร่ืองของ 
ชนิดอาหาร ผลไม สมุนไพร และเคร่ืองดื่ม ท่ีเหมาะสมตอธาตุของตนเอง และมีผลตอการเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อรับประทานในศูนยอาหาร เจาหนาท่ีโครงการจึงมีแผนการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับ         
ธาตุเจาเรือนใหแกกลุมแมบานผูประกอบการขายอาหาร เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และสามารถ
แนะนํานักทองเท่ียวในการเลือกรับประทานอาหาร ผลไม สมุนไพร และเคร่ืองดื่มได นอกจาก        
จะเปนการใหความรูแกนักทองเ ท่ียวแลว  ยังเปนการถายทอดความรูใหแกกลุมแมบาน                
เพื่อนําไปถายทอดสูชุมชนอีกดวย 

 
- การจัดการรานขายของท่ีระลึก 

รานขายของท่ีระลึกประกอบดวยสินคาท่ีระลึกตาง ๆ แบงออกเปน 9 
หมวด คือ หมวดสินคาฝากขายชุมชน หมวดสินคาสุขภาพและเสริมสุขภาพ หมวดสินคาความงาน         
หมวดสินคาอุปโภค-บริโภค หมวดหนังสือ/CD หมวดหัตถกรรม หมวดสินคาชุดของฝาก          
หมวดตนไม และหมวดสินคาสงเสรมภาพลักษณองคกร (Corporate Image) ซ่ึงเจาหนาท่ีดูแล        
รานขายของท่ีระลึก จะทําการจัดเรียงสินคาประเภทตาง ๆ ออกเปนหมวดหมู สะดวกในการเลือก
ซ้ือ  เปนระเบียบเรียบรอย  และสะอาดตา  เกิดบรรยากาศท่ีดี  จําหนายสินคา ท่ี มีคุณภาพ                         
และสอดคลองเหมาะสมกับแนวคิดสวนสมุนไพรฯ  

จากการประชุมหารือของเจาหนาท่ีโครงการ พบวา สินคาท่ีนํามาจําหนาย
ในรานขายของท่ีระลึกเร่ิมมีสินคาจากชุมชนโดยรอบในกลุมชุมชนเขตเทศบาลมาบตาพุด             
เขามาจําหนายในรานมากข้ึน รวมถึงการเพ่ิมแขนงสินคาจากชุมชนอ่ืนๆ รอบนอกทั้งใน            
จังหวัดระยอง และภูมิภาคตะวันออก เชน ชลบุรี จันทบุรี โดยมีสินคาของผูผลิตจากกลุมชุมชนท่ีมี
ความเปนมืออาชีพ เปนสินคาระดับหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนการกระจายสินคา และรายได
ใหกับชุมชน และยังเปนส่ือประชาสัมพันธผลิตภัณฑของชุมชนใหเปนท่ีรูจัก และไดรับความสนใจ
มากข้ึน อีกท้ังยังเปนตัวอยางสําคัญใหชุมชนท้ัง 25 ชุมชน ไดเรียนรูถึงท่ีมาของความสําเร็จ         
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ของผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับมืออาชีพ และไดเห็นตัวอยางผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ
ท่ีไดรับความนิยมยอมรับ เพื่อเปนตัวอยาง กรณีศึกษาใหชุมชนท่ีสนใจมีการนําความรูไปพัฒนา
ผลิตภัณฑของตนเองใหมีคุณภาพ และมาตรฐานดีข้ึน และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑของตนเอง  
ออกสูทองตลาดได  

จากกระบวนการแลกเปล่ียนความรู และประสบการณ ระหวางกลุมผูผลิต
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และกลุมชุมชนที่สนใจ ทําใหสวนสมุนไพรฯ เปนส่ือกลาง         
ในการแลกเปล่ียนความรู และมีการจัดฝกอบรมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ใหแก
ชุมชนท่ีผลิตสินคาสมุนไพร โดยเฉพาะ 25 ชุมชนในเขตเทศบาลมาบตาพุด และรับสินคา               
จากชุมชนเขามาจําหนายในรานขายของท่ีระลึกเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ และอบรมเจาหนาท่ีจําหนายสินคา        
ท่ีระลึก ใหสามารถตอบคําถาม และแนะนําสินคาแกนักทองเท่ียวได 

 
- การจัดการใหบริการหองนวดเพื่อสุขภาพ 

มีการตกแตงสถานท่ีใหสะอาดและสวยงาม เกิดบรรยากาศท่ีดี มีเคร่ืองมือ 
และอุปกรณตางๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับการนวด ผูชํานาญการดานการนวดท่ีผานเกณฑมาตรฐาน      
การใหบริการการนวดท่ีไดใบรับรองจากสาธารณสุขทุกคน  และมีแพทยแผนไทยท่ีชวย                
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ สมุนไพร และการบําบัดโรคดวยสมุนไพร แกผูเขารับบริการอีกดวย 

จากการประชุมหารือของเจาหนาท่ีโครงการ พบวา ในวันเสาร-อาทิตย 
มักจะมีนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชม และใชบริการเปนจํานวนมาก จึงจัดใหมีการโทรศัพทติดตอ  
เพื่อจองเวลาลวงหนา และเพิ่มผูใหบริการนวดในวัน-เวลา ท่ีมีผูจองเขาใชบริการมากเปนพิเศษ 

 
2.3)  การจัดการดานคมนาคม 

การเดินทางเขาถึงสวนสมุนไพรฯ สามารถเดินทางไดสะดวก เนื่องจาก
สามารถเขาถึงพื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ ไดโดยรถยนตและจักรยานยนต จากทางหลวงจังหวัดสาย 3191 
โดยตรง ท้ังนี้พื้นท่ีโครงการไมมีรถประจําทางผาน มีประตูทางเขาหลักอยู 2 ดานพรอมปอมยาม
ประจํา แตเปดใชเปน ทางเขา-ออก เพียง 1 ดานทางทิศใต สวนประตูทางทิศเหนือใชเปนทางออก
เพียงอยางเดียว ท้ังนี้ประตูท่ีใชเปน ทางเขา-ออก มีความสัมพันธกับ ตําแหนงเกาะกลางถนนท่ีทําให
สามารถเล้ียว เขา-ออก พื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ ไดสะดวก 

จากการประชุมหารือของเจาหนาท่ีโครงการ พบวาการเขาถึงสวนสมุนไพรฯ 
นั้น มีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวก แตไมมีรถประจําทางผาน ทําใหนักทองเท่ียวอาจตัดสินใจ             
ไมมาเย่ียมชมสวนสมุนไพรฯ ได นับวาเปนจุดดอยของการจัดการดานคมนาคมเขาถึง ซ่ึงเปนการ
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จํากัดกลุมนักทองเท่ียว หรือเปนปจจัยท่ีคัดเลือกนักทองเท่ียวท่ีมีความต้ังใจเขามาเยี่ยมชม             
ปจจัยหนึ่ง จากการสอบถามชาวบานในชุมชนใกลเคียงถึงการเดินทางเขาถึงสวนสมุนไพรฯ พบวา 
นักทองเท่ียวสามารถเดินทางเขาถึงไดโดยเหมารถประจําทางใหเขามาสงหนาประตูทางเขา          
สวนสมุนไพรฯ ได หรือ ลงบริเวณปายรถประจําทางท่ีใกลเคียงสวนสมุนไพรฯ แลวเหมา                
รถประจําทาง หรือจักรยานยนตรับจาง ใหเขามาสงก็ได 

 
2.4)  การจัดการดานขยะ 

จากการศึกษาและสํารวจพบวา สวนสมุนไพรฯ มีการจัดภาชนะรองรับขยะ
อยางท่ัวถึงในแตละจุด และมีจุดรวบรวมขยะเพ่ือใหรถขยะของเทศบาลนําไปกําจัดตอไป  

จากการประชุมหารือของเจาหนาท่ีโครงการ พบวา ขยะสวนใหญท่ีพบ         
เปนขยะประเภทรีไซเคิล คือ ถุงพลาสติก และขวดพลาสติก สามารถแยกออกจากขยะประเภทอื่น ๆ 
ไดงาย ซ่ึงเจาหนาท่ีโครงการจะทําการแยกขยะอยางคราว ๆ และจะมีกลุมคนงานรวบรวม            
ขวดพลาสติก เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป สวนขยะจากสวนสมุนไพรฯ สวนใหญ จะเปนกิ่งไม 
และใบไม ซ่ึงเจาหนาท่ีโครงการจะรวบรวมเพื่อนําไปทําปุยพืชสด และปุยชีวภาพ เพื่อนํามาใช
ประโยชนในสวนสมุนไพรฯ ตอไป 

 
2.5)  การจัดการดานน้ําเสีย 

การจัดการดานน้ําเสียท่ีเกิดจากครัวเรือน (ในบานพักพนักงาน ปตท.)        
และกิจกรรมการใหบริการดานทองเท่ียวท้ัง 2 แหลง จากการศึกษาพบวา น้ําเสียท่ีใชแลวจากท้ัง          
2 แหลงจะมีทอระบายน้ํา นําไปสูบอบําบัดน้ําเสีย ดานหลังบานพักพนักงาน ซ่ึงน้ําเสียท่ีรวบรวม        
ลงสูบอบําบัดน้ําเสีย จะเขาสูระบบการบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพดีข้ึน และมีการตรวจสอบคุณภาพ
น้ําใหเหมาะสม กอนท่ีจะปลอยน้ําเสียท่ีบําบัดแลว เขาสูบอพักน้ําเพื่อนําน้ําจากบอพักน้ําไปใช
ประโยชนต าง  ๆ  ในบ านพักและสวนสมุนไพรฯ  ตอไป  เชน  สํ าหรับใชรดน้ํ าตนไม                     
และทําความสะอาดพ้ืนท่ี และถนนภายในสวนสมุนไพรฯ ซ่ึงเปนการหมุนเวียนทรัพยากรน้ํา     
และชวยในการประหยัดคาใชจายในเร่ืองน้ําไดอีกดวย 

 
2.6)     การจัดการดานรักษาความปลอดภัย 

ระบบรักษาความปลอดภัย ในพื้นท่ีบานพักพนักงาน ปตท.มีร้ัวโปรงลอมรอบ 
มีตําแหนงปอมยามรักษาการณท้ังส้ิน 5 จุด ต้ังอยูบริเวณประตูหลัก 2 จุด และกระจายตัวบนถนน
บริการอีก 3 จุด โดยมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเฝาประจํา 2 ผลัด ผลัดละ 12 คน ตลอดเวลา 
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รวมท้ังมีการติดต้ังไฟฟาใหแสงสวางริมร้ัว ตามแนวถนน และบริเวณท่ีมีการใชงานในเวลากลางคนื
อยางท่ัวถึง 

จากการสอบถามและสังเกต พบวา การรักษาความปลอดภัยจะตองเพ่ิม        
จุดรักษาความปลอดภัยเพิ่มข้ึนอีก 2 จุด ซ่ึงเปนถนนท่ีสามารถเดินทางระหวางสวนสมุนไพรฯ         
และบานพักพนักงาน เพื่อใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสามารถดูแลความปลอดภัยไดท่ัวถึง 
และสามารถใหคําแนะนําแกนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวได เพื่อปองกันปญหาตาง ๆ        
ท่ีอาจเกิดข้ึนได ในสวนของการเกิดอุบัติเหตุ จะมีการจัดเตรียมเจาหนาท่ีประจําโครงการ              
ทําการปฐมพยาบาลขั้นตน และจะทําการติดตอประสานงานโรงพยาบาลใกลเคียง เพื่อรองรับ        
การเกิดอุบัติเหตุรายแรง 

 
2.7)  การจัดการมาตรการ และกฎระเบียบในการเยี่ยมชมสวนสมุนไพรฯ 

จากการประชุมหารือของเจาหนาท่ีโครงการ พบวา มาตรการ และกฎระเบียบ
ท่ีกําหนดในการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ นั้น อาจจะไมสามารถปองกันผลกระทบหรือ
ความเสียหายได ซ่ึงเจาหนาท่ีโครงการพยายามใชวิธีการดูแลนักทองเท่ียวอยางใกลชิด เพื่อเปนการ
ใหขอมูล และปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการทองเท่ียวอีกทางหนึ่ง ซ่ึงเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
ท่ีทําหนาท่ีตอนรับนักทองเท่ียว จะทําหนาท่ีช้ีแจงมาตรการ กฎระเบียบ และขอควรปฏิบัติ             
ของนักทองเท่ียวในการเยี่ยมชมสวนสมุนไพรฯ ใหนักทองเท่ียวทราบ กอนท่ีจะนํานักทองเท่ียว         
เขาชมสวนสมุนไพรฯ 

 
2.8)  การจัดการดานศูนยขอมูลขาวสาร 

จากการ สัมภาษณก ลุ ม ผู ให ข อ มูลหลักพบว า  งานประชาสัมพันธ                  
สวนสมุนไพรฯ  เปนง าน สํ า คัญ ท่ี เ จ าหน า ท่ี โครงการให ความ สํ า คัญมาก เปนพิ เ ศษ                     
เพราะสวนสมุนไพรฯ เปนแหลงทองเท่ียวแหงใหม ท่ียังไมเปนท่ีรูจักแพรหลายนัก ทําใหตอง
ดําเนินการทางดานการประชาสัมพันธในเชิงรุก  โดยมีการติดตอประสานงานกับภาครัฐ                 
และหนวยงานอ่ืน ๆ เพื่อประชาสัมพันธ และแนะนําสวนสมุนไพรฯ ใหเปนท่ีรูจัก รวมไปถึงการ
ติดตอประสานงานกับแหลงทองเท่ียวอ่ืน ๆ ท้ังภายในจังหวัด และจังหวัดใกลเคียงเพื่อสราง
เครือขายการทองเท่ียวอีกดวย 

จากการประชุมหารือของเจาหนาท่ีโครงการ พบวา การประชาสัมพันธ        
สวนสมุนไพรฯ นั้น จําเปนตองมีความพรอมในเร่ืองของขอมูลขาวสาร ซ่ึงเจาหนาท่ีโครงการ         
ไดทําการรวบรวมขอมูลอยางละเอียด และพรอมสําหรับการประชาสัมพันธใหแกประชาชนทีส่นใจ 
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และจัดใหมีผูใหบริการขอมูลขาวสารทั้งทางโทรศัพท  จดหมายอิเล็คทรอนิคส  (E-mail)                    
หนาจุดประชาสัมพันธประจําสวนสมุนไพรฯ และหนวยประชาสัมพันธเคล่ือนท่ี เปนตน 

 
2.9) การจัดการดานปาย/สัญลักษณบอกเสนทาง 

จากการสังเกตและสอบถามเจาหนาท่ีโครงการพบวา มีการเปล่ียนปาย       
บอกเสนทางไปยังสวนสมุนไพรฯ ใหม ใหเปนขนาดใหญ มีสีสันตางจากปายบอกเสนทางท่ัวไป 
เปนท่ีสังเกตไดงายข้ึนแกนักทองเท่ียวท่ีเดินทางโดยรถยนต และจักรยานยนต โดยติดตอ            
กรมทางหลวงใหดําเนินการทําปายใหม และติดต้ังในจุดคมนาคมสําคัญ ๆ ท่ีสังเกตเห็นไดงาย 
เพื่อใหนักทองเท่ียวเดินทางเขาถึงสวนสมุนไพรฯ ไดสะดวก รวมถึงปายสัญลักษณเสนทางศึกษา
ธรรมชาติภายในสวนสมุนไพร  ปายบอกชื่อสมุนไพร  และสรรพคุณ  ท่ี มีความชัดเจน                   
ขนาด เหมาะสม  และ สี สันกลมก ลืนกับสภาพแวดล อม  ทํ า ให ไม ขั ดกั บ ทัศนี ยภ าพ                          
ของสวนสมุนไพรฯ 

จากการศึกษารวมกับเจาหนาท่ีโครงการพบวา แนวทางการดําเนินการจัดการ
สงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวในสวนสมุนไพร มีการวางแผนจัดการท่ีดี สรางความรับผิดชอบ 
และไมกอผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การบริหารจัดการบางดานนั้น มีการวางแผนการจัดการ           
ท่ีสอดคลองกับหลักแนวคิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ต้ังแตข้ันตอนของการออกแบบพื้นท่ี เพื่อรองรับ
การจัดการทองเท่ียวอีกดวย ซ่ึงถือวาเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับการวางแผนดานการจัดการ             
แกผูประกอบการทองเท่ียวรายอ่ืน ๆ และประชาชนท่ีเขามาทองเท่ียว 

 
3) การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศดานกิจกรรมและ

กระบวนการ 
จากการศึกษาถึงการดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ      

ในสวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีทางดานกิจกรรม                     
และกระบวนการ พบวา การจัดการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ ใหเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ          
ซ่ึงเปนการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในสวนสมุนไพรฯ ใหเอ้ือตอกระบวนการเรียนรู
รวมกันของเจาหนาท่ีนําชมและนักทองเท่ียว ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งคือ                
การใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ โดยเฉพาะการสรางความตระหนัก              
และปลูกจิตสํานึกตอนักทองเท่ียว ผูประกอบการ และประชาชนทองถ่ินอยางมีความรับผิดชอบ            
ตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จากการศึกษาและสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก                  
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ท่ีดําเนินการใหความรูแกนักทองเท่ียวท่ีเขามาชมสวนสมุนไพรฯ พบวา มีกระบวนการเรียนรู
รวมกันของเจาหนาท่ีนําชม และนักทองเท่ียวหลาย ๆ ดาน ดังนี้ 

 
3.1) กระบวนการเรียนรูรวมกันและการส่ือสาร 

กระบวนการเรียนรูรวมกันและการส่ือสาร เปนหัวใจสําคัญประการหนึ่ง            
ในระบบการจัดการทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศในสวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                
สยามบรมราชกุมารี ผูศึกษาพบวา เจาหนาท่ีโครงการบริหารการจัดการทองเท่ียว ของทุกหนวยงาน 
และสมาชิกชุมชนในทองถ่ินท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวในสวนสมุนไพรฯ               
มีการปฏิสัมพันธติดตอส่ือสาร และมีขบวนการเรียนรูรวมกันอยางเขมขน มีการพบปะพูดคุย 
แลกเปล่ียนทัศนคติ และวางแผนจัดการทองเท่ียว รวมไปถึงการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน                
ต้ังแตเร่ิมตนโครงการ ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน การติดตอส่ือสารดังกลาวเปนการเรียนรู
รวมกันท่ีสําคัญยิ่ง 

จากการสอบถามและสังเกต รูปแบบของการจัดกิจกรรมทองเท่ียวท่ีเจาหนาท่ี
โครงการดําเนินงาน ในรูปแบบเดิมนั้น มีกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางเจาหนาท่ีนําชม       
และนักทองเท่ียวนอย  ซ่ึงเจาหนาท่ีนําชมสามารถที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการนําเสนอขอมูล              
เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางเจาหนาท่ีนําชมกับนักทองเที่ยว และนักทองเที่ยว             
กับนักทองเท่ียวได 

รูปแบบของกิจกรรมทอง เ ท่ียว ท่ี เจ าหน า ท่ี โครงการกํ าหนดข้ึนใหม                
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตองการใหนักทองเท่ียวท่ีมาไดมีโอกาสไดเรียนรูถึงพระราชกรณียกิจ               
พระอัจฉริยภาพของกษัตริยไทย เรียนรูถึงภูมิปญญาหมอยาไทย เรียนรูถึงวิถีชีวิตคนสมัยกอน          
และไดสัมผัสกับธรรมชาติ ท้ังนี้เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันของคนท่ีมีความแตกตางกัน อันจะ
นําไปสูความเขาใจ และความรวมมือในการทํากิจกรรมรวมกัน ในขณะท่ีทางเจาหนาท่ีนําชมก็ได       
มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณกับผูมาเยือน ดังนั้น เจาหนาท่ีโครงการจึงมีการจัดการ            
ดานบุคลากรซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญทางดานตาง ๆ เปนผูใหความรูแกนักทองเที่ยว ดวยการส่ือ
ความหมาย ดวยการนําเสนอเร่ืองราวท่ีเปนอยู ท่ีเกิดข้ึน และมีความเกี่ยวของเช่ือมโยงกับชีวิต         
และธรรมชาติ เปนการแสดงใหเห็นถึงคุณคา ความโดดเดน และแสดงความเปนเอกลักษณ
เฉพาะถ่ิน ซ่ึงเปนการสรางความรูความเขาใจดวยการสื่อความหมายดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ใหแกผูเขามาเยี่ยมชม ไดเรียนรูถึงการดํารงชีวิตอยางสอดคลองระหวางมนุษยกับธรรมชาติ        
มนุษยกับมนุษย รวมท้ังความนาสนใจในระบบนิเวศของธรรมชาติอีกดวย 
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3.2) การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 
จากการสอบถามกลุมผูใหขอมูลหลักพบวา เจาหนาท่ีนําชมของโครงการ         

ตองผานการคัดเลือก และผานการฝกอบรมเพื่อเปนผูนําชมสวนสมุนไพรฯ รวมถึงคัดเลือกผูท่ีผาน
การฝกอบรมไปดูงาน และทดลองนําชมท่ีงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดเชียงใหม กอนท่ีจะ         
เร่ิมนําชมในสวนสมุนไพรฯ 

จากการสอบถามกลุมผูใหขอมูลหลักพบวา เจาหนาท่ีโครงการยังขาดความรู
ความเขาใจ และขาดประสบการณในการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในหลาย ๆ ดาน ทําให             
การตัดสินใจในการดําเนินการทองเท่ียวมักจะไมไดรับความคิดเห็นจากเจาหนาท่ีบริหารโครงการ
ระดับสูง ในการสนับสนุนและการเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และจากการ
สอบถามเจาหนาท่ีระดับสูงของบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด พบวา มีการจัดอบรม ทดสอบ           
และพัฒนาความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

 
3.3) การจัดรูปแบบของกิจกรรมและใหการศึกษา 

จากการศึกษารูปแบบของกิจกรรมท่ี เหมาะสมสอดคลองกับลักษณะ              
ทางกายภาพของสวนสมุนไพรฯ พบวา กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ไดแก 
กิจกรรมศึกษาเสนทางธรรมชาติ  กิจกรรมนักสํารวจ  กิจกรรมตามรอยสมเด็จพระเทพฯ              
และศึกษาความเปนมาของสวนสมุนไพรฯ  นอกจากนี้ยังมีการจัดรูปแบบกิจกรรมและส่ือ
ความหมาย 

- การเดินศึกษาสัมผัสธรรมชาติ โดยใชเสนทางเดินเทาในสวนสมุนไพรฯ 
เพื่อศึกษาถึงสมุนไพรฯ ท่ีนาสนใจ โดยนักทองเท่ียวสามารถเลือกเดินศึกษาเสนทางธรรมชาติ หรือ
นั่งรถ NGV ความสวยงามของสวนสมุนไพรฯ ในระหวางเสนทางนักทองเท่ียวจะไดเรียนรูถึง
ความสําคัญของระบบนิเวศ และชนิดของพันธุพืชสมุนไพร รวมไปถึงความเช่ือและวัฒนธรรม
ทองถ่ินจากเจาหนาท่ีนําชม 

- การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาส่ือความหมาย โดยใชวิธีการ เชน การนํา       
พืชสมุนไพรตางๆ มาตมเปนเคร่ืองดื่มบํารุงกําลัง หรือใหชิมรสชาติของสมุนไพรบางชนิด เชน       
กินมะขามปอมแลวใหดื่มน้ําตาม จะรูสึกหวาน เปนตน 

-  
จากการศึกษาถึงแนวทางการดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียว      

เชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทางดานกิจกรรม
รวมกันระหวางผูศึกษา และเจาหนาท่ีโครงการ พบวา พื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ สามารถที่จะ               
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จัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูแกนักทองเท่ียวไดหลายรูปแบบ ซ่ึงกิจกรรมการนําชมจะมีทุกวัน
เพื่อเปนการรองรับนักทองเท่ียวท่ีเขามาเยี่ยมชม ยกเวนวันจันทรท่ีเปนวันหยุดจะไมมีกิจกรรมใด ๆ 
นอกจากกิจกรรมการทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่จัดข้ึนในวันสําคัญ เชน        
วันปใหม วันเด็ก วันสงกรานต วันลอยกระทง วันพืชมงคล เปนตน ซ่ึงรูปแบบการจัดกิจกรรม 
เจาหนาท่ีโครงการจะรวมกันออกแบบลักษณะกิจกรรม และกําหนดหนาท่ีของแตละฝาย ซ่ึงผูศึกษา
จะมีโอกาสไดแลกเปล่ียนขอมูลในเร่ืองของการจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ 

 
4) การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศดานองคกร 

จากการศึกษาถึงการดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ        
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทางดานองคกร พบวา 
เจาหนาท่ีโครงการ ไมเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการใด ๆ อันเนื่องมาจาก
ขอจํากัดหลายประการ โดยเฉพาะเร่ืองของขอจํากัดดานพื้นท่ีท่ีเปนพื้นท่ีของบานพักพนักงาน 
ปตท. และขอจํากัดดานการจัดการท่ีเปนการจัดการของบริษัทเอกชน จากการศึกษาพบวา มีเพียง
เฉพาะกลุมท่ีเกี่ยวของในการจัดการทองเที่ยวภายในสวนสมุนไพรฯ  เทานั้น ที่ มีบทบาท                 
ในการรวมประชุม เพื่อวิเคราะหสภาพปญหา การกําหนดกิจกรรม แนวทางการแกไข การตัดสินใจ 
การรวมปฏิบัติ และการรวมประเมินผล จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักถึงรูปแบบการจัดการ
ทองเที่ยวพบวา เจาหนาท่ีโครงการบริหารของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดทําการศึกษาถึง       
การพัฒนาสวนสมุนไพรฯ รวมกับคณะนักวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และไดประสานงานวาจางกับบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด ใหทําหนาท่ีบริหารจัดการ
ทองเท่ียวในสวนสมุนไพรฯ โดยฝายบริหาร ของ ปตท. เปนผูกําหนดวัตถุประสงค และขอบเขต 
ของงาน ซ่ึงรายละเอียดระบุในเง่ือนไขสัญญาจางงาน 

ในการดําเนินงานจัดการทองเที่ยวในสวนสมุนไพรฯ  มีการประชุมสรุปผล               
การดําเนินงานในทุกๆ เดือน โดยผูเขารวมประชุมจะเปนเจาหนาท่ีเฉพาะกลุมท่ีเกี่ยวของ             
ในการจัดการทองเ ท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ  เทานั้น  ซ่ึงแนวทางในการพัฒนาให เกิด                  
การมีสวนรวมของชุมชนน้ัน ทําไดแคเพียงนําขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของชุมชน เสนอ         
ตอท่ีประชุม เพื่อจะไดหาแนวทางในการจัดการท่ีเอ้ือประโยชนตอชุมชนในทองถ่ิน เปดโอกาส      
ใหชุมชน  และประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวม  ซ่ึงเจาหนาท่ีโครงการพยายามท่ีจะ
ประสานงานกับทองถ่ิน เพื่อนําขอเสนอแนะ และความคิดเห็นจากแตละชุมชน มาเปนแนวทาง       
ในการดําเนินกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชนแกชุมชน กระจายรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิต               
ของประชาชนในทองถ่ินตอไป ซ่ึงในการประชุมสรุปผลการดําเนินงานในแตละเดือนจะมีการ 
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สรุปยอดงบประมาณผลตอบแทนจากกิจกรรมและกระบวนการทอง เ ท่ียว  วางแผน                      
การใชงบประมาณในการพัฒนา เพื่อจะนําผลตอบแทนท่ีไดจากการทองเท่ียวกลับมาพัฒนา       
สวนสมุนไพรฯ ใหดีข้ึน 
 

4.3.2 ผลการติดตามประเมิน การดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชวงท่ี 1 

ผลการติดตามประเมิน การดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชวงท่ี 1 โดยพิจารณา               
ตามองคประกอบดานตาง ๆ ตามหลักแนวคิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดังนี้ 

 
1) ผลการติดตามประเมิน การดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเที่ยว         

เชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ พิจารณาองคประกอบดานพื้นท่ี พบวา เจาหนาท่ีโครงการ                
สวนสมุนไพรฯ พยายามท่ีจะรักษาสภาพทางธรรมชาติของสวนสมุนไพรฯ ใหมีสภาพเดิมมากท่ีสุด                       
เพื่อใหนักทองเท่ียวรูสึกไดสัมผัสบรรยากาศทามกลางธรรมชาติ และรูสึกผอนคลาย มีการรักษา
เอกลักษณเฉพาะทางดานสมุนไพร ใหเปนจุดดึงดูดใจนักทองเท่ียว ซ่ึงการเตรียมความพรอม           
ของสถานที่ในการรองรับนักทองเท่ียว เพื่อกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู จําเปนตองไดรับ          
การดูแลอยางตอเนื่องและใกลชิด ซ่ึงเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ไดวาจางพนักงาน              
จากบริษัทเอกชนตาง ๆ เพื่อดูแลสวนสมุนไพรฯ ใหสะอาดเรียบรอย  และพรอมท่ีรองรับ
นักทองเท่ียวไดตลอดเวลา ท้ังในสวนของตัวอาคารนิทรรศการ พิพิธภัณฑ อาคารอเนกประสงค 
และพ้ืนท่ีสวนสมุนไพร ซ่ึงการดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ               
ในสวนสมุนไพรฯ พิจารณาองคประกอบดานพื้นท่ีในระยะท่ี 1 พบวา เจาหนาท่ีโครงการ         
สวนสมุนไพรฯ ใหความสําคัญในการดูแลความเรียบรอยของพื้นท่ีมากข้ึน ใหความสําคัญ           
ตอการรักษาสภาพแวดลอมในสวนสมุนไพรฯ มากข้ึน และมีการจัดการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ี        
ใหเหมาะสม และรองรับกิจกรรมตางๆ ในการจัดการทองเท่ียวมากข้ึน เชน การจัดใหมีเจาหนาท่ี
ดูแลสวนสมุนไพรฯ เพื่อดูแลและรดนํ้า ตนสมุนไพร ท่ีบอบชํ้างายและตองการการดูแลเปนพิเศษ 
การจัดใหมีแมบานดูแลความสะอาดของอาคารนิทรรศการ และพิพิธภัณฑ  รวมไปถึงความเปน
ระเบียบของหองประชุม ความสะอาดของหองน้ํา เปนตน ซ่ึงการดําเนินการเหลานี้เปนการรักษา
สภาพทางธรรมชาติของสวนสมุนไพรฯ เปนการดูแลพื้นท่ีอยางใกลชิด และสงผลใหนักทองเท่ียว 
มีความพึงพอใจตอสวนสมุนไพรฯ สูงดวย 
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2) ผลการติดตามประเมิน การดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเที่ยว         
เชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ พิจารณาองคประกอบดานการจัดการ พบวา เจาหนาท่ีโครงการ           
สวนสมุนไพรฯ มีการวางแผนการจัดการทางดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมตอการรองรับกิจกรรม             
และกระบวนการทองเ ท่ียวได เปนอยางดี  แตก็ใหความสนใจตอการรักษาส่ิงแวดลอม                      
ในสวนสมุนไพรฯ มากข้ึน โดยมีการศึกษาแนวคิดการจัดการอยางยั่งยืน เพื่อนํามาประยุกตใช          
ในการจัดการในสวนสมุนไพรฯ  โดยมีการประชุมรวมกันเพื่อวางแผนการจัดการแตละ
องคประกอบ ดังนี้ การจัดการดานท่ีพัก การจัดการดานบริการรานคา การจัดการดานคมนาคม          
การจัดการดานขยะ การจัดการดานน้ําเสีย การจัดการดานรักษาความปลอดภัย การจัดการมาตรการ 
และกฎระเบียบในการเยี่ยมชมสวนสมุนไพรฯ การจัดการดานศูนยขอมูลขาวสาร และการจัดการ
ดานปาย/สัญลักษณบอกเสนทาง ซ่ึงการดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ในสวนสมุนไพรฯ  พิจารณาองคประกอบดานการจัดการในระยะที่  1 พบวา  ชวยรักษา
สภาพแวดลอมของสวนสมุนไพรฯ ไดเปนอยางดี ทําใหสวนสมุนไพรฯ ไมเคยมีผลกระทบ          
หรือปญหาทางดานส่ิงแวดลอมใด ๆ เกิดข้ึน ซ่ึงนับวาเปนแบบอยางท่ีดีแกนักทองเที่ยว ประชาชน
ในทองถ่ิน และผูประกอบการอื่น ๆ 
 

3) ผลการติดตามประเมิน การดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเที่ยว         
เชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ พิจารณาองคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ พบวา                    
มีความเปล่ียนแปลงอยางมากในการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหความรูแกนักทองเท่ียว        
โดยเปนการส่ือสารท่ีมีการแลกเปล่ียนความรูรวมกันระหวางนักทองเท่ียวและเจาหนาท่ีนําชม        
ซ่ึงทําใหเจาหนาท่ีนําชมจําเปนตองศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศของพ้ืนท่ีสวนสมุนไพรฯ 
เพิ่มเติมมากข้ึน เพื่อใหสามารถส่ือสาร และทําความเขาใจกับนักทองเท่ียวไดดีข้ึน ซ่ึงเจาหนาท่ี
โครงการสวนสมุนไพรฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรเพื่อใหเขาใจและสามารถดําเนินการ
จัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศไดอยางถูกตองมากข้ึน ในสวนของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนในสวน
สมุนไพรฯ เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ฝายกิจกรรมไดพยายามออกแบบรูปแบบกิจกรรมท่ี
ใหนักทองเท่ียวไดซาบซ้ึงถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อนําแนวคิดของพระองคเปนแบบอยางในกระบวนการเรียนรู และกระตุนใหเกิดความ
สนใจ ถึงความสวยงามและความมหัศจรรยของธรรมชาติ ซ่ึงเปนการกระตุนใหนักทองเที่ยว                   
เกิดความสนใจท่ีตองการเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ภูมิปญญาหมอยาไทย รวมไปถึงระบบนิเวศ
และส่ิงแวดลอมในสวนสมุนไพร และในแตละกิจกรรมก็เปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ิน         
และจังหวัดใกลเคียงไดเขามามีสวนรวมอีกดวย ซ่ึงการดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการ
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ทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ พิจารณาองคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการในระยะ    
ท่ี  1 พบวา กิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนในสวนสมุนไพรฯ ได รับความรวมมือจากหนวยงานตาง  ๆ                        
เปนอยางดี โดยเฉพาะประชาชนในทองถ่ิน ท่ีใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมในสวนสมุนไพรฯ 
มากข้ึน ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เนนการแลกเปล่ียนความรู กระตุนการเรียนรู และสรางความตระหนัก
และปลูกจิตสํานึกตอนักทองเท่ียว ผูประกอบการและประชาชนในทองถ่ิน  
 

4) ผลการติดตามประเมิน การดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเที่ยว         
เชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ พิจารณาองคประกอบดานองคกร พบวา เจาหนาท่ีโครงการพยายาม       
ท่ีจะเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ิน นักทองเท่ียว และผูประกอบการตาง ๆ ไดแสดงความ
คิดเห็น และขอเสนอแนะมากข้ึน เพื่อนําแนวคิดเหลานั้นเขาสูท่ีประชุม โดยมีการแบงหมวดหมู
ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นออกเปนกลุมตาง ๆ เพื่อนําไปวิเคราะหหาแนวทางในการดําเนินการ
พัฒนาการทองเท่ียวใหรองรับความตองการของนักทองเท่ียวมากข้ึน และมีการประสานงาน       
กับกลุมประชาชน ผูประกอบการในทองถ่ินตาง ๆ เพื่อเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรม         
ท่ีจัดข้ึนในสวนสมุนไพรฯ เพื่อเปนการกระจายรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน         
ในทองถ่ินใหดีข้ึน สวนผลตอบแทนท่ีไดจากการดําเนินการจัดกิจกรรมการทองเท่ียว ก็มีการนําไป
จัดสรร เพื่อใชในการจัดการพัฒนาสวนสมุนไพรฯ ใหรองรับความตองการของนักทองเท่ียว           
มากข้ึน ซ่ึงการดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ 
พิจารณาองคประกอบดานองคกรในระยะท่ี 1 พบวา เจาหนาท่ีโครงการไมสามารถเปดโอกาส          
ใหชุมชนและประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนของกระบวนการได ซ่ึงทําให
การจัดกิจกรรมในแตละคร้ังสงผลใหไมตรงตามเปาหมายท่ีประชาชนคาดหวัง ซ่ึงทุกขอเสนอแนะ 
และทุกความคิดเห็นของประชาชน จะถูกนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ ตอไป 
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4.3.3 การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชวงท่ี 2 (24 พฤษภาคม-31 สิงหาคม 2550) 

1) การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศดานพื้นท่ี 
จากการศึกษาถึงการดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ        

ในสวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีทางดานพื้นท่ีพบวา           
สวนสมุนไพรฯ เปนท่ีรูจักและไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวมากข้ึน สงผลใหนักทองเท่ียว
หล่ังไหลเขามาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรฯ  อยางตอเนื่องเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะในชวง                 
เดือนเมษายน และพฤษภาคมท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวสูงมากเพราะเปนชวงปดเทอม และเปนฤดูกาล
ทองเท่ียว ทําใหเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ไมสามารถจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวได จึงทํา
ใหเกิดความแออัดของนักทองเท่ียวในพื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ จึงมีการวางแผนการเพิ่มจุดดึงดูด         
ความสนใจ  เพื่อกระจายนักทองเ ท่ียวไมใหกระจุกในบริเวณเดียว  โดยแนะนําจุด เดน                            
ท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตางๆ กันออกไป ของสวนสมุนไพรฯ ออกเปน “5 ตองทํา 10 ควรเห็น”         
ซ่ึงชวยใหเจาหนาท่ีสวนสมุนไพรฯ สามารถแกปญหาการกระจุกตัวของนักทองเท่ียว และเจาหนาท่ี
นําชมสามารถส่ือสาร แลกเปล่ียนขอมูล และเรียนรูรวมกันกับนักทองเท่ียวได 

ในสวนการจัดการดูแลความเรียบรอยและความพรอมของพ้ืนท่ีไดรับการดูแล        
จากเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ อยางใกลชิด และมีพนักงานดูแลความเรียบรอยตลอดเวลา
ท้ังในบริเวณอาคารนิทรรศการ พิพิธภัณฑ อาคารอเนกประสงค และสวนสมุนไพร ทําให               
เปนการรักษาความสะอาด และสภาพแวดลอมของสวนสมุนไพรฯ ไดดวย 

 
2) การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศดานการจัดการ 

จากการศึกษาถึงการดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ        
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทางดานการจัดการพบวา 
เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ใหความสําคัญในเร่ืองของการจัดการอยางยั่งยืน และสราง 
ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก เพราะบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนประกอบการ
ดานพลังงานท่ีมีวิสัยทัศนในเร่ืองของการรักษาส่ิงแวดลอม จึงตองการใหสวนสมุนไพรฯ           
เปนแบบอยางท่ีดีของการจัดการอยางยั่งยืน และมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมจากกิจกรรม         
และกระบวนการจัดการทองเท่ียว เพื่อใหนักทองเท่ียว ประชาชนทองถ่ิน และผูประกอบการอ่ืนๆ 
ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการอยางยั่งยืนดวย 
 



 108 

3) การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเที่ยวเชิงนิเวศดานกิจกรรม        
และกระบวนการ 

จากการศึกษาถึงการดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ       
ในสวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีทางดานกิจกรรม                
และกระบวนการพบวา เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ของบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด              
มีการดําเนินกิจกรรมตามเง่ือนไขสัญญาวาจางอยางตอเนื่อง ซ่ึงแตละกิจกรรมที่จัดทําใหเกิด           
การเรียนรูรวมกันระหวางเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ประชาชนทองถ่ิน ผูประกอบการตาง  ๆ                       
และนักทองเท่ียว สงผลใหการจัดการดานกิจกรรมและกระบวนการตาง ๆ ในสวนสมุนไพรฯ                
มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง 

 
3.1)  การใหความรูและสรางจิตสํานึกในคุณคาของการทองเท่ียว 
 เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ มีการใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม

และระบบนิ เวศ  สรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกตอนักทองเ ท่ียว  ผูประกอบการ                  
และประชาชนทองถ่ิน  ซ่ึงเจาหนาท่ีนําชมจะเปนผู ท่ีนํานักทองเที่ยวเยี่ยมชมสภาพท่ัวไป               
ของสวนสมุนไพรฯ  และจะ เปน ผู อ ธิบายให เข า ใจในส่ิง ท่ี เห็นว า มี ท่ีมา ท่ีไปอย างไร                           
และมีความสัมพันธกับส่ิงอ่ืนอยางไร เพื่อใหนักทองเท่ียวเกิดความเขาใจและความประทับใจ          
และเปนการกระตุนใหคิด อยากรู อยากเห็น เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทองเท่ียว           
ซ่ึงเปนการแลกเปล่ียนสองทางระหวางเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ และนักทองเท่ียว 

ในสวนของกลุมผูใหบริการตาง ๆ เชน กลุมแมบานท่ีใหบริการดานอาหาร
และเคร่ืองดื่มก็สามารถใหความรูเกี่ยวกับสมุนไพรในชีวิตประจําวัน และสามารถแนะนํา             
อาหาร-เคร่ืองดื่ม  ท่ี เหมาะสมกับธาตุ เจาเ รือนธาตุตาง  ๆ  หรืออาการผิดปกติของรางกาย                     
ของนักทองเท่ียวแตละคนไดอีกดวย กลุมเจาหนาท่ีขายของท่ีระลึก สามารถใหขอมูลและแนะนํา
ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีเหมาะสมตอความตองการของนักทองเท่ียวได และกลุมเจาหนาท่ีผูใหบริการ
นวดแผนไทย สามารถวิเคราะหอาการเจ็บปวยและความผิดปกติของกระดูก และกลามเนื้อเบ้ืองตนได                
ซ่ึงสามารถแนะนําสมุนไพรท่ีใชรักษา รวมไปถึงวิธีการรักษาเบ้ืองตนได 

กระบวนการใหความรู  และส่ือความหมายของเจ าหนา ท่ีโครงการ                 
สวนสมุนไพรฯ สามารถชวยกระตุนใหนักทองเท่ียวมีความสนใจท่ีจะเรียนรูส่ิงตาง ๆ ท่ีเจาหนาท่ี 
นําชมส่ือได ซ่ึงความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของพ้ืนท่ีสวนสมุนไพรฯ สามารถ
กระตุนใหนักทองเท่ียวเกิดความตระหนักและปลูกจิตสํานึกตอนักทองเท่ียว ผูประกอบการ             
และประชาชนทองถ่ินได 
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3.2) วิธีการเผยแพรเนื้อหาและการใชแหลงทองเท่ียวเพื่อการเรียนรู 
เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ไดทําการปรับปรุงวิธีการเผยแพรเนื้อหา

และการใชแหลงทองเท่ียวเพื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการทําวารสารแนะนํา
สถานท่ีทองเท่ียว (คูมือหัวใจ ใฝรู) และกําหนดจุดเดนของสวนสมุนไพรฯ “5 ตองทํา 10 ควรเห็น” 
ซ่ึงเปนการประโยชนจากความนาสนใจของสวนสมุนไพรฯ มากําหนดเปนจุดท่ีใหความรู            
ในเร่ืองตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6 จุดทองเท่ียวและกิจกรรมท่ีนาสนใจของสวนสมุนไพรฯ 
 

จุดทองเท่ียวและกิจกรรมท่ีนาสนใจของสวนสมุนไพรฯ 

5 ตองทํา 

-   น่ังรถ NGV ชมสวน 
-   ตรวจวิเคราะหเจาเรือน 
-   เลนเกมเมืองสมุนไพร 
-   บันทึกความรู ความประทับใจในคูมือหัวใจใฝรู 
-   ล้ิมรสอาหารสุขภาพ นวดผอนคลาย และจับจายผลิตภัณฑ เพ่ือสุขภาพ 

10 ควรเห็น 

- ตนจันเทศน            - ตนจําปสิรินธร 
- พืชสมุนไพรเดนๆ ในสวน           - บานหมอยา 4 ภาค 
- ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 
- สารพัดผักพ้ืนบาน อาหารสมุนไพร 
- ภาพยนตรวีดีทัศน “การเดินทางของลูกยาง” 
- นิทรรศการรูปภาพ “หองเจาฟานักอนุรักษ” 
- กิจกรรมอนุรักษ “หองพลังไทย พิทักษโลก” 
- พาชมสวนผานแบบจําลองสวนสมุนไพรฯ และรถ NGV ว่ิงได 

 
ซ่ึงการกําหนดจุดเดนของสวนสมุนไพรฯ เปน “5 ตองทํา 10 ควรเห็น”         

ชวยใหเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ  สามารถกระจายนักทองเท่ียวออกไปเยี่ยมชม               
ตามจุดตาง ๆ ไดในชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรฯ เปนจํานวนมาก             
ซ่ึงการแจกคูมือหัวใจใฝรู ประกอบการทองเท่ียวชวยใหนักทองเท่ียวไดทราบขอมูลเบ้ืองตน         
ของสวนสมุนไพรฯ และชวยกระตุนใหนักทองเท่ียวเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรูไดเปนอยางดีดวย 

ในสวนของการจัดกิจกรรมภายในสวนสมุนไพรฯ เจาหนาท่ีโครงการ             
สวนสมุนไพรฯ มีวัตถุประสงคท่ีจะเปนศูนยกลางในการขยายเครือขายผูประกอบการทองถ่ิน        
ใหเกิดการพบปะ เรียนรู แลกเปล่ียนความรูระหวางกัน เพื่อใหกลุมผูประกอบการทองถ่ินนํา
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ประสบการณท่ีไดจากการพบปะ เรียนรู และแลกเปล่ียนขอมูล ไปพัฒนาผลิตภัณฑของตนเอง
ตอไป 

 
3.3)  ผลประโยชนและความคุมคาในการเรียนรู 

การจัดวิธีการเผยแพรเนื้อหาและการใชแหลงทองเท่ียวเพื่อการเรียนรู         
โดยเนนใหมีการแลกเปล่ียนความรูระหวางเจาหนาท่ีนําชมและนักทองเท่ียว  กอให เกิด
ผลประโยชนและความคุมคาในการเรียนรูแกนักทองเท่ียวเปนอยางมาก เพราะเจาหนาท่ีนําชม
สามารถวิเคราะหลักษณะของนักทองเท่ียวไดวา นักทองเท่ียวท่ีตนเองดูแลนั้น มีความตองการ
ทองเท่ียวแบบใด ซ่ึงเจาหนาท่ีนําชมจะเลือกวิธีการสื่อความหมายท่ีเหมาะสมตอนักทองเท่ียวกลุมนั้น ๆ               
ทําใหนักทองเท่ียวเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรูในส่ิงท่ีเจาหนาท่ีนําชมนําเสนอ และเกิดการ
แลกเปล่ียนความรูกัน มีการเรียนรูรวมกัน ทําใหการจัดกิจกรรมและกระบวนการทองเท่ียวภายใน
สวนสมุนไพรฯ เอ้ือใหเกิดผลประโยชนและเกิดความคุมคาในการเรียนรู 

 
3.4)  การปรับปรุงปจจัยและกระบวนการใหความรูอยางตอเนื่อง 

เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ  มีการวางแผนการปรับปรุงปจจัย          
และกระบวนการใหความรูภายในสวนสมุนไพรฯ ใหเปนกระบวนการใหความรูอยางตอเนื่อง          
โดยมีการวางแผนงานระยะยาวในการเปนศูนยการศึกษาความรูทางดานสมุนไพรฯ และยัง           
เปนศูนยกลางในการขยายเครือขายผูประกอบการทองถ่ิน ทําใหตองมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
อยางตอเนื่อง  โดยนําความคิดเห็น  และขอเสนอแนะ  รวมถึงปญหา  และอุปสรรคตาง  ๆ                    
ในการดําเนินงาน เปนแนวทางในการปรับปรุงปจจัยและกระบวนการใหความรูอยางตอเนื่อง 
 

4) ดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศดานองคกร 
จากการศึกษาถึงการดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ       

ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทางดานองคกรพบวา 
เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ไมสามารถท่ีจะเปดโอกาสใหประชาชนทองถ่ินไดเขามา            
มีสวนรวมในกระบวนการวางแผนการจัดการตาง ๆ ในสวนสมุนไพรฯ ได แตก็พยายามท่ีจะเขาถึง
ความตองการของทุก ๆ ฝาย ท้ังผูประกอบการ ประชาชนทองถ่ิน และนักทองเท่ียว เพื่อใหชุมชน
ไดผลประโยชนจากการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ และมีการสรุปงบประมาณ 
เพื่อนําผลตอบแทนท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการทองเท่ียวกลับมาพัฒนาสวนสมุนไพรฯ ใหรองรับ
ความตองการของนักทองเท่ียวตอไป 
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4.3.4 ผลการติดตามประเมิน การดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชวงท่ี 2 

ผลการศึกษาติดตามประเมิน การดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเท่ียว        
เชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชวงท่ี 2 โดยพิจารณา
ตามองคประกอบดานตาง ๆ ตามหลักแนวคิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ดังนี้ 

 
1) ผลการติดตามประเมิน การดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเที่ยว         

เชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ พิจารณาองคประกอบดานพื้นท่ี พบวา เจาหนาท่ีโครงการ               
สวนสมุนไพรฯ ผูรับผิดชอบในการจัดการและดูแลความเรียบรอยของสถานท่ี ไดใหความรวมมือ
ในการดําเนินการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนอยางดี และเปนผูสนับสนุนขอมูลหลักในการวิจัย
อย างตอ เนื่อง  ทําใหการดํ า เนินการสง เสริมและพัฒนา  การจัดการทองเ ท่ียวเ ชิงนิ เวศ                        
ในสวนสมุนไพรฯ พิจารณาองคประกอบดานพื้นท่ี ตรงตามเปาหมายท่ีผูศึกษาและเจาหนาท่ี
โครงการสวนสมุนไพรฯ ไดคาดการณไว ซ่ึงทําใหสวนสมุนไพรฯ เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี          
ความสวยงาม  คงสภาพทางธรรมชาติ  และเอกลักษณ เฉพาะ  กอให เกิดความประทับใจ                  
แกนักทองเท่ียวท่ีเขามาเยี่ยมชมอยูเสมอ 

 
2) ผลการติดตามประเมิน การดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเที่ยว         

เชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ พิจารณาองคประกอบดานการจัดการ พบวา เจาหนาท่ีโครงการ       
สวนสมุนไพรฯ มีการจัดการท่ีมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม และมีการดําเนินการจัดการ           
อยางยั่งยืน ซ่ึงเปนผลจากการใหความสําคัญในเร่ืองของผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ทําให               
การดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ พิจารณา
องคประกอบดานการจัดการ ตรงตามเปาหมายท่ีผูศึกษาและเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ       
ไดคาดการณไว ซ่ึงทําใหสวนสมุนไพรฯ เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนแบบอยางในการวางแผน
รองรับผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และเปนแบบอยางท่ีดีของการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 

3) ผลการติดตามประเมิน การดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเที่ยว          
เชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ พิจารณาองคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ พบวา เจาหนาท่ี
โครงการสวนสมุนไพรฯ มีการใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ มีการ           
สรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกตอนักทองเท่ียว ผูประกอบการ และประชาชนทองถ่ิน         
รวมไปถึงการปรับปรุงปจจัยและกระบวนการใหความรูอยางตอเนื่อง ทําใหการดําเนินการสงเสริม
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และพัฒนา การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ พิจารณาองคประกอบดานการกิจกรรม
และกระบวนการ ตรงตามเปาหมายท่ีผู ศึกษาและเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ไดคาดการณไว                   
ซ่ึงทําใหสวนสมุนไพรฯ  เปนศูนยกลางตลาดผลิตภัณฑสมุนไพรฯ  ท่ีได รับความสนใจ                
จากนักทองเท่ียว และประชาชนทองถ่ินมากข้ึนเร่ือย ๆ ภายใตช่ือ ตลาดนัดสวนสมุนไพร                  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

4) ผลการติดตามประเมิน การดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การจัดการทองเที่ยว          
เชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ พิจารณาองคประกอบดานองคกร พบวา เปนปญหาและขอจํากัดสําคัญ
ท่ีเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ไมสามารถเปดโอกาสใหชุมชนและประชาชนทองถ่ินเขามา       
มีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการวางแผนการจัดการได เพราะเง่ือนไข ขอกําหนด และเปาหมาย
ของเจาของสถานท่ีคือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําหนดคือ ตองมีการจัดการใหนักทองเท่ียว
เขามาเยี่ยมชมเปนจํานวน 55,000 คนตอป และตองจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ตามเปาหมาย           
ท่ีกําหนด ทําใหภาระหนาท่ีการจัดการอยูท่ีบริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด และเจาหนาท่ีบริหารทั่วไป 
ของบริษัท  ปตท .  จํากัด  (มหาชน) เปนเพียงผูดูแลความเรียบรอย  ซ่ึงเจาหนาท่ีโครงการ                 
สวนสมุนไพรฯ  ไดพยายามแกปญหาโดยการเปดโอกาสใหนักทองเท่ียว  ผูประกอบการ             
และประชาชนในพ้ืนท่ีไดแสดงความคิดเห็นในโอกาสตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการทองเท่ียว
เชิงนิเวศภายในสวนสมุนไพรฯ ตอไป 
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ตารางท่ี 7 ผลการประเมินศักยภาพในดานบริบทของสวนสมุนไพรฯ ในการที่จะพัฒนาเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (ประเมินคร้ังท่ี 2 หลังทดลองดําเนินการ) 

 

รายการ   คะแนน ระดับศักยภาพ 

1. ความยากลําบากในการเดนิทาง  3 สูง 

2. ความปลอดภัยในการเดินทาง                         
    (ความลาดชันหรือความกวางของถนน)  3 สูง 

3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน               
    ตลอดการเดินทาง  3 สูง 

4. จํานวนจุดทองเท่ียวระหวางเสนทาง  3 สูง 

5. ความสวยงามของภูมิทัศนระหวางเสนทาง   2 ปานกลาง 

ภาพรวมศักยภาพในดานบริบท (Context)   2.8 สูง 

 
 จากตารางท่ี 7 พบวา ชวงทดลองดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน 

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการพัฒนาภาพรวมศักยภาพ
ทางดานบริบทใหเหมาะสมท่ีจะเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ มีการติดตอประสานงานกับกรมทาง
หลวง เพื่อติดต้ัง และปรับปรุงปาย ใหมีความชัดเจน งายตอการสังเกต สะดวกแกการเดินทางเขาถึง
มากข้ึน เม่ือพิจารณาตัวบงช้ี พบวา ศักยภาพสวนใหญอยูในระดับสูง สวนผลการประเมินประเด็น
ของศักยภาพดานความสวยงามของภูมิทัศนระหวางเสนทางนั้น มีการพัฒนาเกาะกลางถนน         
ในบริเวณเขตรับผิดชอบของเจาหนาท่ีโครงการฯ ใหมีความรมร่ืน สะอาด และสวยงามมากข้ึน 
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ตารางท่ี 8 ผลการประเมินศักยภาพในดานปจจัยนําเขาของสวนสมุนไพรฯ ในการที่จะพัฒนาเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ (ประเมินคร้ังท่ี 2 หลังทดลองดําเนินการ) 

  

รายการ   คะแนน ระดับศักยภาพ 

1. จํานวนจุดทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ  3 สูง 

2. จํานวนกิจกรรมท่ีทางสวนสมุนไพรฯ จัดให 
    นักทองเท่ียว  3 สูง 

3. จํานวนจุดทองเท่ียวในพืน้ท่ีรอบ ๆ สวนสมุนไพรฯ  3 สูง 

4. จํานวนกิจกรรมท่ีทางชุมชนจัดใหนกัทองเท่ียว  1 ตํ่า 

5. กิจกรรมท่ีทางสวนสมุนไพรฯ ใหบริการแกชุมชน    
    ในดานการทองเท่ียว  3 สูง 

6. จํานวนท่ีพกัภายในสวนสมุนไพรฯ สามารถรองรับ 
    นักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง  1 ตํ่า 

7. จํานวนท่ีพกัรอบ ๆ สวนสมุนไพรฯ สามารถรองรับ 
    นักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง  1 ตํ่า 

8. รานอาหารภายในสวนสมุนไพรฯ สามารถรองรับ 
    นักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง  3 สูง 

9. รานอาหารรอบ ๆ สวนสมุนไพรฯ สามารถรองรับ 
    นักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง  3 สูง 

10. หองสุขาสาธารณะ  3 สูง 

11. โทรศัพทสาธารณะ  1 ตํ่า 

12. เจาหนาท่ีสาธารณสุข หรือ สถานีอนามัย  1 ตํ่า 

13. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  3 สูง 

14. ไฟฟา  3 สูง 

15. แหลงน้ํา   3 สูง 

ภาพรวมศักยภาพในดานปจจัยนําเขา (Input)   2.33 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 8 พบวา ชวงทดลองดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศใน 
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการพัฒนาภาพรวมศักยภาพ
ทางดานปจจัยนําเขา ใหเหมาะสมท่ีจะเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอยูในระดับปานกลาง             
เม่ือพิจารณาตัวบงช้ี พบวามีการพัฒนาศักยภาพดานปจจัยนําเขาหลายประเด็นดวยกัน โดยเฉพาะใน
เร่ืองของการพัฒนาจุดทองเท่ียวใหมีความหลากหลายมากข้ึน มีการจัดการกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมี
ความสรางสรรค กระตุนใหนักทองเท่ียวเกิดความสนใจ แบงประเภทกิจกรรมใหเหมาะสมแก
นักทองเท่ียว และชุมชน เปดโอกาสใหชุชนทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ รวมไปถึง
การจัดการส่ิงอํานวยความสะดวก ใหสามารถรองรับความตองการนักทองเท่ียวท่ีเขามาเยี่ยมชมเปน
จํานวนมากขึ้นเร่ือย ๆ ได สวนประเด็นท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาอยูในระดับตํ่า เชน กิจกรรม        
ท่ีชุมชนจัด  ท่ีพัก  โทรศัพทสาธารณะ  และเจาหนาท่ีสาธารณะสุขนั้น  จะถูกจํากัดดวยขีด
ความสามารถของพื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ และเจาหนาท่ีโครงการฯ แมวาจะมีการจัดการมาตรการ
รองรับ แตก็ไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มท่ี            
 
ตารางท่ี 9 ผลการประเมินศักยภาพในดานกระบวนการของสวนสมุนไพรฯ ในการท่ีจะพัฒนาเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ (ประเมินคร้ังท่ี 2 หลังทดลองดําเนินการ) 
 

รายการ   คะแนน ระดับศักยภาพ 

1. การติดตอประสานงานดานการทองเท่ียว  3 สูง 

2. ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีทางสวนสมุนไพรฯ    
    จัดใหนักทองเท่ียว  3 สูง 

3. ความแปลกใหม หรือนาสนใจของกจิกรรมท่ี     
    ทางสวนสมุนไพรฯ จัดใหนักทองเท่ียว  3 สูง 

4. ชวงเวลาท่ีทางสวนสมุนไพรฯ จัดกิจกรรม 
    ใหนกัทองเที่ยว  3 สูง 

5. ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีทางชุมชนจัด 
    ใหนกัทองเที่ยว  1 ตํ่า 

6. ความแปลกใหม หรือนาสนใจของกจิกรรมท่ีชุมชน  
    จัดใหนักทองเท่ียว  1 ตํ่า 

7. ชวงเวลาท่ีชุมชนจัดกจิกรรมใหนักทองเท่ียว  1 ตํ่า 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 
 

8. การมีสวนรวมของชุมชนในการจดัการทองเท่ียว   2 ปานกลาง 

ภาพรวมศักยภาพในดานกระบวนการ (Process)   2.1 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 9 พบวา ชวงทดลองดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ        
ในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการพัฒนาภาพรวมศักยภาพ
ทางดานกระบวนการ ใหเหมาะสมท่ีจะเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอยูในระดับปานกลาง            
เม่ือพิจารณาตัวบงช้ี พบวา มีการพัฒนาประเด็นของการติดตอประสานงานดานการทองเท่ียว          
ใหนักทองเท่ียวสามารถติดตอประสานงานไดสะดวกมากข้ึน มีการจัดการดานกิจกรรมโดยเพ่ิม
ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีจัดใหเหมาะสมกับลักษณะนักทองเที่ยวท่ีเขารวมมากข้ึน              
เปนกิจกรรมท่ีสามารถรองรับจํานวนนักทองเท่ียวไดไมวาจะนอยหรือมาก และเปนกิจกรรม               
ท่ีนักทองเท่ียวสามารถเขาถึงเนื้อหาในการสรางจิตสํานึก อนุรักษส่ิงแวดลอม และภูมิปญญาหมอยา
ไทยไดงายข้ึน และในประเด็นของการมีสวนรวมของชุมชนแมจะมีการเปดโอกาสใหชุมชนไดเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรม และเสนอแนะความคิดเห็นมากข้ึน แตผลการสํารวจยังพบวามีคะแนน         
อยูในระดับตํ่า  
 
ตารางท่ี 10 ผลการประเมินศักยภาพในดานผลของสวนสมุนไพรฯ ในการท่ีจะพัฒนาเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (ประเมินคร้ังท่ี 2 หลังทดลองดําเนินการ) 
 

รายการ   คะแนน ระดับศักยภาพ 

1. จํานวนนักทองเท่ียวโดยเฉล่ียในชวง 
    หลังทดลองดําเนินการ  3 สูง 

2. แนวโนมนกัทองเท่ียวในชวงหลังทดลอง  
    ดําเนินการ  3 สูง 

3. จํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาพักภายในสวนสมุนไพรฯ   
    โดยเฉล่ียในชวงหลังทดลองดําเนินการ   ไมมีท่ีพักรองรับ - 

4. จํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการรานอาหารภายใน  
    สวนสมุนไพรฯ ในชวงหลังทดลองดําเนินการ  3 สูง 
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ตารางท่ี 10 (ตอ) 
 

5. ผลประกอบการดานการทองเท่ียวโดยเฉล่ีย  
    ในชวงหลังทดลองดําเนินการ  ไมมีการศึกษา - 

6. แนวโนมผลการประกอบการดานการทองเท่ียว 
    ในชวงหลังทดลองดําเนินการ  ไมมีการศึกษา - 

7. ปญหาเกี่ยวกับขยะ  3 สูง 

8. ชาวบานมีความพึงพอใจท่ีมีการพัฒนาสวนสมุนไพรฯ   
    ใหเปนแหลงทองเท่ียว  3 สูง 

9. ชาวบานมีจติสํานึกอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี    
    ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  2 ปานกลาง 

10. การทองเท่ียวไดสรางความเขมแข็งและแกปญหา 
     ความยากจนใหกับชุมชน  2 ปานกลาง 

11. ผลการดําเนินการดานการทองเท่ียวของ 
     สวนสมุนไพรฯ บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  3 สูง 

12. การจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ  
      สงผลกระทบตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทางลบ  3 สูง 

13. การจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ สงผล  
      กระทบใหเกิดมลพิษทางเสียง อากาศ และนํ้า  3 สูง 

14. การจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ 
       สงผลกระทบตอวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม 
      ของชาวบานในทางลบ  3 สูง 

15. การจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ 
      สงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ ในทางบวก  2 ปานกลาง 

16. ปญหาอุปสรรค ขอจํากัด ในการพัฒนาเปน 
      แหลงทองเท่ียวเชิงนเิวศ  2 ปานกลาง 

17. ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวไดรับ   3 สูง 

ภาพรวมศักยภาพในดานผล (Output)    2.71  สูง 
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จากตารางท่ี 10 พบวา ชวงทดลองดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ใน สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการพัฒนาภาพรวมศักยภาพ
ทางดานผล ใหเหมาะสมท่ีจะเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาตัวบงช้ี พบวา 
ในประเด็นของการจัดการผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีดี  ส่ิงที่นักทองเท่ียวได รับ  จํานวน
นักทองเท่ียวมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนตลอด อยูในระดับสูง ประเด็นของปญหาอุปสรรค ขอจํากัด           
ในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมไปถึงประเด็นของการทองเท่ียวไดสรางความ
เขมแข็งและแกปญหาความยากจนใหกับชุมชน รวมทั้งการจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ
สงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ ในทางบวก อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากเจาหนาท่ีโครงการฯ 
ไดเชิญชวนผูประกอบการในชุมชน และจังหวัดใกลเคียงท่ีประสบความสําเร็จ ใหเขารวมกิจกรรรม   
ท่ีจัดข้ึนในสวนสมุนไพรฯ ทําใหมีการรวมกลุม แลกเปล่ียนประสบการณ ความรู และเทคโนโลยี
การผลิต และนําความรูเหลานั้นไปพัฒนาสินคา และผลิตภัณฑของตนเอง ทําใหชุมชนมีพัฒนาการ
มากข้ึน รวมไปถึงมีเครือขาย และชองทางการจําหนายผลิตภัณฑท่ีกวางขวางข้ึน สงผลใหแมบาน
ในบางชุมชนมีการรวมกลุมกันเพื่อเรียนรูการผลิตสินคา และผลิตภัณฑเพื่อจําหนายเปนรายไดเสริม 
เชน ผลิตภัณฑสมุนไพร อาหารสมุนไพร เคร่ืองดื่มสมุนไพร และผลิตภัณฑขนมเบเกอรร่ี เปนตน 
สวนประเด็นของผลประกอบการดานการทองเท่ียวนั้น เนื่องจากการจัดการทองเที่ยวไมไดมุงหวัง
ผลกําไรตอบแทน ผูศึกษาจึงไมไดทําการศึกษาในประเด็นดังกลาว 

 
 ผลการประเมินหลังการทดลองการดําเนินงาน และประเมินศักยภาพดานตาง ๆ           

ของพัฒนาการจัดการทองเท่ียวใน สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                        
ใหเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึน โดยใชเกณฑในการประเมินท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานบริบท          
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต พบวา การดําเนินการจัดการทองเท่ียวของ
เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ โดยรวมอยูในระดับปานกลางกลาวคือผลประเมินศักยภาพ
ทางดานบริบท และดานผลผลิต อยูในระดับสูง สวนผลประเมินศักยภาพทางดานปจจัยนําเขา           
และดานกระบวนการอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงจากการทดลองดําเนินการ 2 ชวงท่ีผานมา ผูศึกษา 
และเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ พบวาหากมีการประสานงานเจาหนาท่ีทุก ๆ ฝายใหมี
ความเห็นตรงกันในประเด็นของความสําคัญของการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นท่ีสวน
สมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความชัดเจนมากข้ึน รวมถึงความ
เขาใจในการทํางานเปนทีม และความตอเนื่องในการดําเนินการ การดําเนินการจัดการจะยังมี
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ศักยภาพ สามารถท่ีจะสงเสริม และพัฒนาการจัดการทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการทองเท่ียว เชิงนิเวศมากข้ึนได 
 

จากการศึกษาการดําเนินการสง เสริมและพัฒนา  การจัดการทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศ                      
ในสวนสมุนไพรฯ เชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางผูศึกษาและเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ 
พบวา สวนสมุนไพรฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถพัฒนา             
การจัดการทองเท่ียวใหเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศได เพื่อกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ระหวางเจาหนา ท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ  และนักทองเ ท่ียว  กอให เกิดความตระหนัก                
และปลูกจิตสํานึกตอนักทองเท่ียว ผูประกอบการ และประชาชนทองถ่ิน ซ่ึงการพัฒนาการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ  กอใหเกิดประโยชน  และความคุมคาในการเรียนรู               
แกนักทองเท่ียวมากข้ึน รวมไปถึงผลประโยชนตอชุมชน และผูประกอบการทองถ่ินจากกิจกรรม        
ท่ีเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ จัดข้ึน ซ่ึงรูปแบบการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงจากการ
ทดลองดําเนินการท้ัง 2 คร้ัง จะนําไปเปนแนวทางในการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอไป 


