
 
บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดระยอง  ผู ศึกษาไดทําการศึกษาโดยใช รูปแบบการศึกษาวิจัย                     
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยทําการศึกษาจากเอกสาร จากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ 
การสนทนากลุม การสังเกตอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ และทําการศึกษารวมกันระหวาง
ผูศึกษาและเจาหนาท่ีสวนสมุนไพรฯ เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวคือ เพื่อศึกษาถึง
สถานการณและการจัดการทองเ ท่ียวในสวนสมุนไพรฯ  ศักยภาพ  ปญหาและอุปสรรค                   
ในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษาและประเมินผลการดําเนินการสงเสริม     
และพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรฯ ผูศึกษาไดสรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 บริบทและสถานการณการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา
และอุปสรรคของการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ       
สยามบรมราชกุมารี 

จากการศึกษาพบวา สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เปนสวนสมุนไพรแหงแรกของประเทศไทย ไดถูกกอต้ังข้ึนมาเม่ือป 2527-2528 ณ บริเวณ               
ศูนยบํารุงรักษาและบานพักพนักงาน ตําบลมาบขา กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บนเนื้อท่ี
ประมาณ 60 ไร โดยรวบรวมสมุนไพรพันธุตาง ๆ ท่ีแพทยแผนโบราณเคยใชไดผล มาปลูกไวใหได
มากท่ีสุด  และไดนอมเกลาฯ  ถวายสวนสมุนไพรแหงนี้แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                
สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใชประโยชนตามพระราชอัธยาศัย พรอมท้ังไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานนามวา “สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ต้ังแต         
วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2528 เปนตนมา 

จวบจนวารดิถีอันเปนสิริมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา เม่ือป 2548 ปตท. ไดดําเนินการพัฒนา 
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สวนสมุนไพร  ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ปรับปรุงภู มิทัศนโดยรอบสวน  ให เปน                   
แหลงภูมิปญญาอเนกประสงคท่ีสรางความรมร่ืนสวยงามยิ่งข้ึนใหประชาชนท่ัวไป พนักงาน           
และชุมชนรอบขางสามารถใชประโยชนจากสวนแหงนี้ไดอยางมีความสุขและสะดวกสบาย 

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  มีทรัพยากร              
ทางธรรมชาติ ทรัพยากรสมุนไพร และส่ิงแวดลอมเปนจุดเดน มีส่ิงท่ีนาดึงดูดใจแกนักทองเท่ียว          
มีการรวบรวมภูมิปญญาดั้งเดิมของหมอยาไทยในการนําสมุนไพรมาใชประโยชน รวมไปถึง
รูปแบบของส่ือ และการนําเสนอท่ีมีความทันสมัย แปลกใหม กระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูแก
นักทองเท่ียวทุกเพศทุกวัย รวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการท่ีสรางความสนุกสนาน ผอนคลาย
ความเครียด  ใหความรู  และสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบนิเวศ  การอนุ รักษ ส่ิงแวดลอม                
และสมุนไพรไทย รวมไปถึงการสอดแทรกพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทําใหการเรียนรูเ ร่ืองราวตาง ๆ ในสวนสมุนไพรฯ แหงนี้ เต็มไปดวย                 
ความสนุกสนาน ใหความรู และแงคิดท่ีเปนประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวันควบคูไปดวย 

 
5.1.2 การศึกษา และประเมินผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนา การทองเที่ยวเชิงนิเวศใน

สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จากการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รวมกับเจาหนาที่

โครงการสวนสมุนไพรฯ จาก 2 หนวยงาน คือ เจาหนาท่ีพนักงานบริหารทั่วไป บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) และเจาหนาท่ีบริหารนิทรรศการและสวนสมุนไพรฯ บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด              
จากการเก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนของสวนสมุนไพรฯ จากเอกสารตาง ๆ ทําการสัมภาษณ
เจาหนา ท่ีบริหารนิทรรศการและสวนสมุนไพรฯ  อยางไม เปนทางการ  จับกลุมสนทนา                  
(Focus Group) รวมสังเกตแบบมีสวนรวม และสังเกตแบบไมมีสวนรวม วิเคราะห และศึกษาขอมูล
ท่ีรวบรวมได  กําหนดปญหาและอุปสรรค  เพื่อ ศึกษาถึงวิ ธีการพัฒนาการทองเ ท่ียวใน                     
สวนสมุนไพรฯ ใหเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยนําขอมูลจากการศึกษารวมกันระหวางผูศึกษา 
และเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ รวมไปถึงแนวคิดองคประกอบของการจัดการทองเท่ียว  
เชิงนิเวศ เปนแนวทางในการทดลองปฏิบัติการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนระยะเวลา 2 ชวง ดังนี้ 
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1) การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศดานพืน้ท่ี 
การศึกษาถึงการดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ          

ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทางดานพื้นท่ีชวงท่ี 1           
(24 กุมภาพันธ-23 พฤษภาคม 2550) พบวา จากการท่ีเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ                  
เรงดําเนินการจัดเตรียมอาคาร และพ้ืนท่ี เพื่อเตรียมพรอมในพิธีเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ            
50 พรรษาอยางเปนทางการ ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                   
ในวันท่ี 25 มกราคม 2550 ภายใตเง่ือนไขการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุ ม า รี  โดยได รั บทราบนโยบายจากการประชุ ม เ ต รี ยมการรั บ เสด็ จ                           
เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2549 ทําใหพื้นท่ีบางสวนท่ีไมไดใชประโยชนในพิธีเปด ยังไมไดรับ         
การปรับปรุง ตกแตงใหพรอมใชงาน ซ่ึงภายหลังจากเสร็จส้ินพิธีการ เจาหนาท่ีโครงการ                
สวนสมุนไพรฯ จึงเรงดําเนินการจัดเตรียมสถานท่ีเพื่อเตรียมพรอมท่ีจะตอนรับนักทองเท่ียว 
เยาวชน และผูท่ีสนใจเขาเยี่ยมชมตอไป 

การศึกษาถึงการดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ          
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทางดานพื้นท่ีชวงท่ี 2                
(24 พฤษภาคม-31 สิงหาคม 2550) พบวา มีการจัดการดานทรัพยากร และส่ิงแวดลอม ท้ังใน          
ตัวอาคาร นอกอาคาร และภายในสวนสมุนไพรฯ ใหมีความเหมาะสม เอ้ือประโยชนตอกิจกรรม 
และกระบวนการเรียนรูตาง ๆ ภายในสวนสมุนไพรฯ รวมไปถึงการการตกแตงสภาพภายในอาคาร
ใหมีบรรยากาศใกลเคียงสภาพตามธรรมชาติ และอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติดั้งเดิมเอาไว 
เพื่อใหมีลักษณะใกลเคียงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติมากท่ีสุด 

 
2) การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศดานการจัดการ 

จากการศึกษาถึงการดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ         
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทางดานการจัดการ ชวงท่ี 1           
(24 กุมภาพันธ-23 พฤษภาคม 2550) พบวา มีการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน รับผิดชอบ               
ตอส่ิงแวดลอม  มีการจัดการดานขยะ  น้ําเสีย  โดยไมกอให เกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม                  
มีความพรอมในการจัดการทางดานบริการตาง ๆ เชน รานอาหารและเคร่ืองดื่ม รานขายของท่ีระลึก 
หองนวดเพื่อสุขภาพ  การจัดการดานศูนยบริการขอมูลขาวสาร  การจัดการดานการรักษา               
ความปลอดภัย  การจัดการดานคมนาคม การจัดมาตรการ และกฎระเบียบในการเยี่ยมชม                  
สวนสมุนไพรฯ  รวมไปถึงการจัดการปายและสัญลักษณ ส่ือความหมายท่ีไดมาตรฐาน                     
มีความชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ 
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การศึกษาถึงการดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ          
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทางดานพื้นท่ีชวงท่ี 2                 
(24 พฤษภาคม-31 สิงหาคม 2550) พบวา มีการเพิ่มเติมส่ิงอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภค
ตางๆ ใหสามารถรองรับจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มเขามาอยางตอเนื่องไดท่ัวถึง เชน หองน้ํา                    
ตูบริการกดเงินอัตโนมัติ จักรยาน มานั่งในสวน เปนตน 

แตในสวนของการใหบริการที่พักแรม ยังไมสามารถจัดการใหท่ัวถึงไดเนื่องจาก     
มีท่ีพักจํานวนจํากัด และอยูภายใตการดูแลของเจาหนาท่ีพนักงานบริหารท่ัวไป ภายในบานพัก
พนักงาน ปตท .  จํากัด  (มหาชน) ซ่ึงนักทองเท่ียวตองทําหนังสือยื่นแก เจาหนาท่ีลวงหนา                   
ถึงจะสามารถเขาพักได 

 
3) การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศดานกิจกรรม           

และกระบวนการ 
จากการศึกษาถึงการดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ         

ในสวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีทางดานกิจกรรม                   
และกระบวนการ ท้ัง 2 ชวง (24 กุมภาพันธ-31 สิงหาคม 2550) พบวา มีการดําเนินการจัดการ
ทางดานกิจกรรม และกระบวนการตางๆ ในลักษณะคลายกัน ซ่ึงเจาหนาท่ีนําชมโครงการจะไดรับ
การฝกฝนอบรม เพื่อใหมีความรูความสามารถ   มีความเช่ียวชาญในการส่ือความหมาย และกระตุน
ใหเกิดกระบวนการเรียนรูแกนักทองเท่ียวได สามารถนําภูมิปญญาตาง ๆ มาส่ือความหมาย           
แกนักทองเท่ียวได เชน การนําสมุนไพรพื้นบานมาตมเพื่อใหนักทองเท่ียวไดเรียนรูกระบวนการ        
นําสมุนไพรมาใชประโยชน และเรียนรูสรรพคุณตาง ๆ ของสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีการใหความรู
ในดานการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ 

ในสวนของกิจกรรมตาง  ๆ  ท่ีจัดข้ึนในสวนสมุนไพรฯ  เจาหนาท่ีโครงการ           
สวนสมุนไพรฯ ฝายกิจกรรมไดพยายามออกแบบรูปแบบกิจกรรมท่ีใหนักทองเท่ียวไดซาบซ้ึง         
ถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนําแนวคิด            
ของพระองคเปนแบบอยางในกระบวนการเรียนรู และกระตุนใหเกิดความสนใจถึงความสวยงาม
และความมหัศจรรยของธรรมชาติ ซ่ึงเปนการกระตุนใหนักทองเท่ียวเกิดความสนใจท่ีตองการ
เรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ภูมิปญญาหมอยาไทย รวมไปถึงระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมใน            
สวนสมุนไพร และในแตละกิจกรรมก็เปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินและจังหวัดใกลเคียง             
ไดเขามามีสวนรวมอีกดวย 
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4) การดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศดานองคกร 
จากการศึกษาถึงการดําเนินการจัดการสงเสริมและพัฒนา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ         

ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทางดานองคกร ท้ัง 2 ชวง         
(24 กุมภาพันธ-31 สิงหาคม 2550) พบวา เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ไมสามารถ              
เปดโอกาสใหชุมชนและประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนของกระบวนการ
ได อันเนื่องมาจากขอจํากัดหลายประการ ซ่ึงแนวทางในการพัฒนาใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน
นั้น ทําไดเพียงนําขอเสนอแนะ  และความคิดเห็นของชุมชน เสนอตอท่ีประชุม เพื่อจะได              
หาแนวทางในการจัดการท่ีเอ้ือประโยชนตอชุมชนในทองถ่ิน เปดโอกาสใหชุมชน และประชาชน
ในทองถ่ินเขามามีสวนรวม  ซ่ึงเจาหนาท่ีโครงการพยายามที่จะประสานงานกับทองถ่ิน                  
เพื่อนําขอเสนอแนะ และความคิดเห็นจากแตละชุมชน มาเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม         
ท่ีเอ้ือประโยชนแกชุมชน กระจายรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินตอไป 
 
5.2 อภปิรายผลการศึกษา 

การศึกษาการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง ผูศึกษาไดนําเอาหลักการและแนวคิดตาง ๆ ท่ีไดทําการศึกษา
และคนความาเพ่ือสนับสนุนใหการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ถึงแมวาจะไดมี
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในหลาย ๆ ทองถ่ินแลวก็ตาม แตผูศึกษาเห็นวา      
การวิเคราะหการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศของแตละทองถ่ิน มีเง่ือนไขที่แตกตางกัน รวมไปถึง
ขอจํากัดและอุปสรรคของชุมชนเอง 

จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายในรายละเอียดของการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ          
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยองตามหลักการ
การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่การทองเท่ียวแหงประเทศไทยระบุไว ดังนี้ 

การจัดการทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศในสวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 
สยามบรมราชกุมารี เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีการรวบรวมพันธุสมุนไพรตาง ๆ ท่ีแพทยแผนโบราณ
เคยใชไดผล มาปลูกไวมากกวา 20,000 ตน ซ่ึงแบงพันธุสมุนไพรออกเปนกวา 270 ชนิด                  
โดยจัดกลุมจําแนกตามสรรพคุณการรักษาตามคัมภีรยาไทยโบราณ 20 กลุมอาการ บนเนื้อท่ี
ประมาณ  60 ไร  โดยมุงหวังใหเปนศูนยการเรียนรู  ขอมูลตาง  ๆ  ท่ี เกี่ยวกับสมุนไพรไทย                  
อยางครบวงจร ภายใตมิติการเรียนรูอยางสนุกสนาน เพื่อใหความรูและปลูกจิตสํานึกแกเยาวชน
และผูสนใจ ในเร่ืองของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ภายในแหลงทองเท่ียว        
มีสภาพภูมิทัศนท่ีมีความอุดมสมบูรณ และสวยงาม มีการรวบรวมพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด 
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จําแนกออกเปน 20 กลุมใหศึกษา กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศไดแก การเดินชมสมนุไพร 
หรือนั่งรถท่ีใชเช้ือเพลิงจากกาซธรรมชาติ หรือรถ NGV (Natural Gas Vehicles) เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับประโยชนของสมุนไพร ความเปนมาของสมุนไพร รวมไปถึงภูมิปญญาของหมอยาไทย 
และใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ความสัมพันธระหวาง
ส่ิงแวดลอมกับมนุษย ตลอดจนปลูกสรางจิตสํานึกท่ีดีตอการหวงใยและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ น ว คิ ด ข อ ง ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( 2 5 4 2 )  ก ล า ว ถึ ง                            
(Principles of Ecotourism) จากองคประกอบหลักการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เปนการทองเท่ียวท่ีมุงเนน
การใหความรู  ความเขาใจ  แกนักทองเที่ยวเ ร่ืองระบบนิเวศของทรัพยากรการทองเท่ียว                        
ซ่ึงประกอบดวยธรรมชาติ ปาไม และแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ตลอดจนคุณคา ความเชื่อ คานิยม             
และวัฒนธรรมของชุมชนน้ัน ๆ เม่ือนักทองเที่ยวมีความเขาใจดีแลว นักทองเที่ยวจึงใหความ
รวมมือและกลายเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ หรือตอชุมชนนั้น 

การดําเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายในสวนสมุนไพร          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ มีการศึกษา 
ออกแบบ  วางแผนปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงภูมิทัศนผังบริเวณสวนสมุนไพรฯ     
ใหมีความสวยงามเปนท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว และวางแนวความคิดในการออกแบบพื้นท่ีอ่ืน ๆ เชน 
สวนจัดแสดงนิทรรศการ อาคารพิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติ พื้นท่ีสวนสมุนไพรฯ พื้นท่ีสวนปา 
พื้นท่ีสวนเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ใหสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และกิจกรรมการทองเท่ียว 
เพื่อไมใหกิจกรรมการทองเท่ียวเกิดผลกระทบดานลบ ท้ังทางตรงและทางออมตอส่ิงแวดลอม          
จึงมีการวางแผนและดําเนินการจัดการพ้ืนท่ีเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ไดแก การจัดแบงพื้นท่ี            
ออกเปนโซน (Zone) โดยมีการออกแบบใหมีการใชประโยชนในพื้นท่ีแตละโซนไดอยางเต็มท่ี 
และมีการกําหนดมาตรการ เพื่อปองกันและลดผลกระทบจากกิจกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของคณะกรรมาธิการการทองเท่ียวและการกีฬา (2540) ท่ีกลาววา การจัดการพ้ืนท่ี ไดแก 
การจัดการเขตการใชประโยชน (Zoning) การศึกษาขีดจํากัดการรองรับไดของพื้นท่ี การกําหนด
มาตรการ การใชประโยชน ปลูกสรางอาคารและปรับปรุงพื้นท่ี การควบคุมการทองเท่ียว           
และกิจกรรมการทองเท่ียว การใชมาตรการปองกันและลดผลกระทบในพื้นท่ี ซ่ึงการดําเนินงานนี้
สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน จากผลสรุปในการประชุมสหประชาชาติ
วาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา หรือการประชุม Earth Summit ท่ีกรุง ริโอ เดอ จาเนโร              
ประเทศบราซิล  ท่ีไดใหความหมายของการทองเท่ียวแบบยั่งยืนไววา  เปนการทองเท่ียว                  
ท่ีไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมทุกรูปแบบ ไมวาจุดหมายปลายทางจะเปนท่ีใด จะเปนกลุมใหญ
หรือกลุมเล็ก ท้ังในเมืองและชนบท และในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนควรมีความยั่งยืน
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อยางนอย 3 ประการ ไดแก ความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางดานสังคม และความยั่งยืน
ทางดานส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะความยั่งยืนทางดานส่ิงแวดลอมนั้น ควรคํานึงถึงผลกระทบ            
ตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมการทองเที่ยว  ในเร่ืองของจํานวนนักทองเท่ียว                  
การกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซ่ึงอาจทําใหเกิดการพังทลายของหนาดิน หากไมมี           
การควบคุมใหเปนไปตามหลักวิชาการ  รวมถึงการเก็บพันธุไมบางชนิดออกไปจากพื้นท่ี                     
ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศที่เปราะบางของพื้นท่ีบางแหงได และรวมถึงการลดปริมาณ         
และการกําจัดของเสียตาง ๆ ท่ีเกิดจากกิจกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงอาจทําใหเกิดมลภาวะตอ
ส่ิงแวดลอมตามมาอยางมากมาย การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2542) ยังไดกลาววา การทองเท่ียว
เชิงนิเวศจะตองเปนการทองเท่ียวในลักษณะท่ีมีการจัดการอยางยั่งยืน ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม              
และส่ิงแวดลอม โดยยึดหลักท่ีวา ตองไมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม หรือใหกระทบนอยท่ีสุด 
เพื่อสงผลตอเนื่องถึงการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

ภายหลังจากพิธีเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ โครงการสวนสมุนไพร           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยางเปนทางการ ในวันท่ี 25 มกราคม 2550          
มีผลใหสวนสมุนไพรฯ ไดรับความสนใจจากประชาชน และกลุมผูท่ีสนใจเขาไปเยี่ยมชมและศึกษา
ดูงานอยางตอเนื่องและตลอดเวลา  ซ่ึงหากพิจารณาตามแนวคิดการจัดการทองเท่ียวตาม                   
ขีดความสามารถที่รองรับไดของพื้นท่ีแหลงทองเท่ียว (Carrying Capacity) ของมนัส สุวรรณ 
(2544) ไดกลาววา ธรรมชาติอยางหนึ่งของระบบนิเวศรวมท้ังแหลงทองเท่ียว ยอมมีความสามารถ 
ท่ีจะรองรับกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน หากเกินขีดความสามารถท่ีจะรองรับ ระบบนิเวศ               
หรือแหลงทองเที่ยวนั้นจะเสียความสมดุล และนั่นหมายถึงความไมยั่งยืนของการทองเที่ยว             
จะเกิดข้ึน การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวในพื้นท่ีใดก็ตาม ตองคํานึงอยูตลอดเวลาวา จะมีผล
ทําใหปจจัยจํากัดความสามารถ (Limiting Factors) และขีดความจํากัดความอดทนของส่ิงมีชีวิต        
ในพื้นท่ี (Tolerance Limits) เปล่ียนแปลงไปหรือไม กิจกรรมการพัฒนาใดก็ตามที่ทําใหเกิด           
การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมของพื้นท่ี  แลวมีผลตอขีดจํากัดความอดทนและปจจัยจํากัด
ความสามารถดังกลาว ควรจะไดมีการพิจารณาวาสมควรดําเนินการหรือไม หรือจะยอมให           
ระบบนิ เวศของแหลงทองเ ท่ียวถูกทําลาย  ซ่ึง ท่ีผานมาในการจัดการทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศ                   
ในสวนสมุนไพรฯ ยังไมไดมีการนําแนวคิดดังกลาวมาพิจารณารวมในการดําเนินการจัดการ
ทองเท่ียว ซ่ึงภายหลังจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว ทําใหจําเปนตองหาแนวทาง              
ในการแกไขโดยการกระจายนักทองเท่ียวออกไปยังจุดตาง ๆ เพื่อลดการกระจุกตัวในพื้นท่ีโซน 
(Zone) เดียวกัน เพื่อลดความแออัดของนักทองเท่ียว และเปนการลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน           
ในพื้นท่ีบริเวณนั้น ๆ ไดอีกดวย 
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การดําเนินการจัดการทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามแนวทางดังกลาว
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น เจาหนาท่ีโครงการฯ 
สามารถปฏิบัติตามแนวทาง และมาตรการตาง ๆ ท่ีกําหนดไวไดอยางถูกตอง ชวยใหเกิดความเขาใจ
แกผูเขามาเยี่ยมชมสวนสมุนไพร กอใหเกิดความรวมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรแหลงทองเท่ียว 
เพราะการใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการทองเท่ียว เปนแนวทางหนึ่งของการพัฒนา
จิตสํานึกจากการทองเท่ียว อันนําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู ท่ีเกี่ยวของทุกฝาย             
ใหมีความตระหนัก และจิตสํานึกท่ีดี และถูกตอง ในการชวยกันปองกันรักษา มีความหวงแหน             
ในทรัพยากรที่มีอยูใหคงอยูอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการทองเท่ียวอยางสมดุล สอดคลองกับแนวคิด
ของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  (2542) ท่ีกลาววา  การทองเท่ียวเชิงนิเวศจะตองเปน               
การทองเท่ียวท่ีใหความรูแกผูเกี่ยวของทุกฝาย ท้ังนักทองเท่ียว ผูดูแลแหลงทองเท่ียว ผูประกอบ
ธุรกิจทองเที่ยว  และประชาชนในทองถ่ิน  โดยยึดหลักการท่ีวา  ตองใหผู เกี่ยวของทุกฝาย           
ไดรับความรู และประสบการณจากการทองเท่ียว พรอมท้ังมีจิตสํานึกในอันท่ีจะทะนุถนอมไวซ่ึง
สภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัวเรา 

แตรูปแบบการแบงหนาท่ีรับผิดชอบดูแลความเรียบรอยในพ้ืนท่ีสวนสมุนไพรฯ         
ของเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ท่ีแบงพื้นท่ีการดูแลออกเปน 2 สวนคือ สวนของ               
อาคารนิทรรศการ อาคารพิพิธภัณฑ และสวนของพื้นท่ีสวนสมุนไพรนอกอาคารท้ังหมด                
ในบางคร้ังทําใหเกิดปญหาความไมสะดวกในการติดตอประสานงานแกเจาหนาท่ีนําชม หรือ
บางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมสอดคลอง  และความไมพรอมในการการดําเนินกิจกรรม              
การทองเท่ียวแกนักทองเท่ียวได 

การดํ า เนินการจัดการใหการศึกษาและสร างจิตสํานึกภายในสวนสมุนไพร                 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชุมารี  เจ าหนา ท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ                          
ได มี วั ต ถุประสงคห ลัก คือ  เปน ศูนย รวมแห งการ เรี ยน รู ส มุนไพรกับภู มิปญญาไทย                        
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เปนส่ือกลางในการรวมสงเสริมใหประชาชนและเยาวชนตระหนัก
ถึงคุณคาของสมุนไพรไทย และการมีสวนรวมในการสืบสานสมุนไพรไทยอันเปนภูมิปญญา           
ท่ีมีคุณคาของไทยอยางยั่งยืนสืบไป เปนสวนสาธารณะสําหรับการพักผอนหยอนใจของประชาชน 
รวมไปถึงความตองการใหนักทองเท่ียว  เยาวชน  และผู ท่ี เกี่ยวของทุกฝาย  เกิดการเรียนรู                  
และมีความรูความเขาใจในความสําคัญของระบบนิเวศ และส่ิงแวดลอม ตลอดจนคุณคา ความเช่ือ 
วัฒนธรรมชุมชน เพื่อใหเกิดความตระหนัก และจิตสํานึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม สอดคลอง
กับแนวคิดของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2542) ท่ีกลาววา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ จะตองเปน
การทองเท่ียวท่ีใหความรูแกผูเกี่ยวของทุกฝาย ท้ังนักทองเท่ียว ผูดูแลแหลงทองเท่ียว ผูประกอบ
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ธุรกิจทองเที่ยว  และประชาชนในทองถ่ิน  โดยยึดหลักการท่ีวา  ตองใหผู เกี่ยวของทุกฝาย                  
ไดรับความรู และประสบการณจากการทองเท่ียว พรอมท้ังมีจิตสํานึกในอันท่ีจะทะนุถนอมไวซ่ึง
สภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัวเรา โดยการดําเนินการมีการจัดทําแผนพับ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ          
สภาพท่ัวไปของสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อช้ีใหเห็นถึง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารพิพิธภัณฑ เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ขอมูลดานนิเวศในพื้นท่ี           
และจุดท่ีนาสนใจ รวมไปถึงขอมูลกิจกรรมการทองเท่ียว  ตลอดจนระเบียบปฏิบัติตัวของ
นักทองเท่ียวในการเยี่ยมชมสวนสมุนไพร มีการจัดทําปายส่ือความหมายธรรมชาติ และปายช่ือ
พันธุสมุนไพร เพื่อใหนักทองเท่ียวและผู ท่ี เกี่ยวของไดรับความรู ความเขาใจ และมีความ
เพลิดเพลินกับธรรมชาติมากข้ึน นอกจากนั้นยังมีเจาหนาท่ีนําชมท่ีสามารถตอบคําถาม และให
คําแนะนํา ตลอดจนมีกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ท่ีกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู และความ
เพลิดเพลินแกนักทองเท่ียวไดอีกดวย สอดคลองกับแนวคิดของคณะกรรมาธิการการทองเท่ียว        
และการกีฬา (2540) ท่ีกลาววา การใหการศึกษาและส่ือความหมาย ไดแก การสงเสริมใหสถานท่ี 
ใหความรูทุกรูปแบบ สงเสริมกิจกรรมที่ใหความรูและสรางความตระหนักดานส่ิงแวดลอม 
สนับสนุนการบริการที่มีคุณภาพ สงเสริมการใชมัคคุเทศกเฉพาะทองถ่ิน จัดเผยแพรความรูเกี่ยวกับ            
ระบบนิเวศ และการศึกษากับชุมชน เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการทองเท่ียว           
เปนแนวทางหนึ่งของการพัฒนาจิตสํานึกจากการทองเท่ียว อันนําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ใหมีความตระหนักและจิตสํานึกท่ีดีและถูกตอง ในการชวยกันปองกัน
รักษา มีความหวงแหนในทรัพยากรที่มีอยูใหคงอยูอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการทองเท่ียวอยางสมดุล 
สอดคลองกับแนวคิดของรณกร  ตีรกานนท  (2541)  ท่ีกลาวว า  การทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศ                   
เปนการทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีแฝงดวยกระบวนการเรียนรูหรือสรางความเขาใจแกนักทองเท่ียว 
โดยท่ีนักทองเท่ียวและผูท่ีเกี่ยวของตองปฏิบัติตามเง่ือนไข เพื่อหลีกเล่ียงการสรางผลกระทบที่อาจ
เกิดจากการทองเท่ียว และบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) ท่ีกลาววา การตลาดท่ีจัดเตรียมขอมูลขาวสาร
อยางพรอมมูล (Marketing Tourism Responsibly) จะทําใหนักทองเท่ียวเขาใจ และเคารพใน
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียว  จะสามารถยกระดับ           
ความพอใจของนักทองเท่ียว 

การดําเนินการจัดการทางดานการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึกตามแนวทางดังกลาว
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น เจาหนาท่ีโครงการฯ            
มีการฝกอบรมเจาหนาท่ีโครงการฯ ทุกฝาย ใหมีความรูความสามารถในการถายทอดประสบการณ 
ความรู ท่ีเหมาะสม เขาใจไดงาย สามารถอธิบาย ตอบขอสงสัยตาง ๆ ใหเกิดความกระจาง              
แกนักทองเท่ียวได รวมไปถึงรูปแบบกิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมใหนักทองเที่ยวและเจาหนาท่ี
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โครงการฯ ไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน ซ่ึงเอ้ือประโยชนในกระบวนการถายทอด
ความรู กอใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู ทัศนคติระหวางเจาหนาท่ีโครงการฯ และนักทองเท่ียว  
รวมไปถึงการใหการศึกษา เสริมสรางใหเกิดจิตสํานึกท่ีดีและถูกตองเกี่ยวกับการทองเท่ียวได 

แตในการดําเนินการหลาย ๆ คร้ัง พบวานักทองเท่ียวสวนใหญท่ีเดินทางเขามาเยี่ยมชม
เปนคณะน้ัน จะมีเวลาจํากัดในการเยี่ยมชม ทําใหเปนการยากท่ีเจาหนาท่ีนําชมจะดําเนินการ         
ใหการศึกษาและดําเนินกิจกรรมสรางจิตสํานึกตามแนวทางท่ีวางแผนเอาไวได จึงจําเปน            
ตองรวบรวมเนื้อหาสําคัญ เพื่อถายทอดใหนักทองเท่ียวใหกระชับท่ีสุด และนอยคร้ังท่ีจะมี               
การแลกเปล่ียนความรู และทัศนคติระหวางกันเพราะปจจัยจํากัดในเร่ืองของเวลา 

อีกท้ังประเด็นของจํานวนเจาหนาท่ีนําชมท่ีมีจํานวนนอย  ไม เพียงพอท่ีจะดูแล
นักทองเที่ยวได ท่ัวถึง  โดยเฉพาะในชวงเทศกาลวันหยุด  ท่ี มีนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชม                  
สวนสมุนไพรฯ เปนจํานวนมากน้ัน แมวาจะมีการวางแผนการจัดการรูปแบบการนําชมใหสามารถ
ดูแลนักทองเท่ียวไดท่ัวถึงมากข้ึน แมวาจะมีการฝกอบรมเจาหนาท่ีนําชมทุกคนใหสามารถนําชม
และใหคําอธิบายแกนักทองเท่ียวไดในทุกพื้นท่ี แตก็ยังไมสามารถดูแลนักทองเท่ียวท่ีเขามาเยี่ยมชม
เปนจํานวนมากไดอยางท่ัวถึง 

การดําเนินการจัดการการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน ในสวนสมุนไพร             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุมารี เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ มีการศึกษา
ขอมูลบริบทของหมูบานตาง ๆ ท้ัง 23 ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และจังหวัดใกลเคียง เพื่อ         
เปนขอมูลเบ้ืองตนในการติดตอประสานงานขอความรวมมือจากประชาชนในกิจกรรมตาง ๆ 
ภายในสวนสมุนไพรฯ ซ่ึงเจาหนาท่ีโครงการฯ ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
รวมกับเจาหนาท่ีโครงการฯ ในกิจกรรม และโอกาสพิเศษตางๆ สอดคลองกับแนวคิดของ ภราเดช 
พยัฆวิเชียร (2542) และบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) ท่ีกลาววา การทองเท่ียวเชิงนิเวศคือ 
กระบวนการและกิจกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงมุงเนนการดําเนินการตามแนวคิดของการทองเท่ียว        
เชิงนิเวศคือ เร่ืองของความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด 
โดยเฉพาะชุมชนตองไดรับผลประโยชนรวมในการตัดสินใจ นอกจากภาระหนาท่ีแลวตอง          
เปนการศึกษา และในขณะเดียวกันก็ตองเนนในพื้นท่ีท่ีเปนธรรมชาติหรือมีระบบนิเวศเปนหลักคือ 
ในเน้ือหาเปนกิจกรรมประเภทหนึ่ง มุงเนนความรูและความรับผิดชอบตอแหลงทองเท่ียว ท้ังนี้ 
ตองไมละเลยองคประกอบในเชิงวัฒนธรรมชุมชน และนําชัย ทนุผล (2542) กลาววา แนวคิด        
การมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ินนั้น เปนเปาหมายสําคัญของกระบวนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
และถือไดวาเปนพื้นฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืนในองครวมของระบบ และจัดเปนองคประกอบ
หลักของการทองเท่ียวรูปแบบนี้ และแนวคิดนี้เนนการใหความสําคัญแกประชาชนทองถ่ิน            
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ในการที่มีบทบาทในการกํากับดูแล และควบคุมทรัพยากรและการทองเที่ยวในทองถ่ินมากข้ึน  
และสามารถใหประชาชนทองถ่ินดําเนินชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 

การดําเนินการจัดการทางดานการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินตามแนวทาง
ดังกลาวในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น ในกระบวนการ
วางแผนการจัดการตาง ๆ ภายในสวนสมุนไพร เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ไมสามารถเปด
โอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการจัดการตลอดกระบวนการ เพราะพ้ืนท่ี
สวนสมุนไพรฯ นั้นเปน พื้นท่ีในเขตบานพักพนักงาน ปตท. และโครงการพัฒนาสวนสมุนไพรฯ 
นั้น เปนโครงการขนาดใหญ ท่ีใชทรัพยากรตางๆ และงบประมาณเปนจํานวนมาก  บริษัท ปตท. 
จํากัด  (มหาชน) ผู เปนเจาของโครงการ  จึงตองการทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง                 
ในการบริหารจัดการเ พ่ือใหโครงการพัฒนาสวนสมุนไพรฯ  สําเ ร็จลุลวงตามเปาหมาย                  
และระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงประชาชนในทองถ่ินจะมีสวนรวมก็เพียงข้ันตอนการปฏิบัติเทานั้น       
ทําใหประชาชนในทองถ่ินท่ีมีโอกาสเขามามีสวนรวมเปนลักษณะกลุมเฉพาะ ไมไดเปนประชาชน
ภายในทองถ่ินท้ังหมด อยางไรก็ตามเจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ มีความพยายามท่ีจะ          
วางแผนการจัดการใหเอ้ือประโยชนแกกลุมประชาชนในพ้ืนท่ีใหมากท่ีสุด รวมไปถึงมีเปาหมาย
เปนศูนยกลางเช่ือมโยงเครือขายชุมชน ศูนยกลางการแลกเปล่ียนความรู และประสบการณ            
ของแตละชุมชน โดยเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เปดโอกาสใหประชาชน
ไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําขอเสนอแนะของประชาชนในแตละชุมชนไปพัฒนาการจัดการ
ทองเท่ียวใหมีคุณภาพ และกอใหเกิดผลประโยชนกลับคืนสูทองถ่ินมากข้ึนอีกดวย 

การดําเนินการจัดการโครงสรางพื้นฐานและบริการการทองเที่ยว  ในสวนสมุนไพร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ เนื่องจาก
สภาพของสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีท่ีกอต้ังข้ึนมาต้ังแต       
ป 2527 นั้นมีสภาพทรุดโทรม ไมสามารถรองรับการทองเท่ียวได เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพร
ฯ จึงจัดทําโครงการพัฒนาสวนสมุนไพรฯโดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไดทําการศึกษาขอมูลอยางละเอียดตามความตองการของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และสํารวจ
พื้นท่ีเพื่อกําหนดแนวความคิดในการออกแบบเบ้ืองตน ท้ังในปจจุบัน และอนาคต มีการวิเคราะห 
และประมวลผลเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบ แนวความคิดในการออกแบบ และ         
การออกแบบภูมิทัศนท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการฯ ทําใหสวนสมุนไพร สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในปจจุบันมีการจัดการโครงสรางพื้นฐานและบริการ
การทองเท่ียวท่ีสมบูรณ สามารถอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวไดอยางท่ัวถึง อันไดแก          
ถนน  อาคาร ส่ิงกอสรางตางๆ มีการจัดทําใหเหมาะสมกับแหลงทองเท่ียว  และเหมาะแก               
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การใชประโยชน เพื่อสรางความปลอดภัยในการเดินทางเขามาของนักทองเท่ียว ตลอดจน             
ส่ิงปลูกสรางและส่ิงอํานวยความสะดวก มีการใชวัสดุท่ีกลมกลืนกับสภาพแวดลอม ซ่ึงนับวาเปน
ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจในการเดินทางเขามาทองเท่ียวของนักทองเท่ียว รวมท้ัง          
การจัดการดานการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิด
องคประกอบหลักในการดําเนินงานของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2542) ท่ีกลาววา 
องคประกอบท่ีตองนํามาพิจารณาประกอบในดานการจัดโครงสรางพื้นฐานและบริการ                
การทองเท่ียวในพื้นท่ีนั้น จะตองคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี โดยยึดหลักท่ีวา
จะตองไม เกินขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ีทุกๆ  ดาน  ท้ังดานจํานวนนักทองเที่ยว                  
การจัดโครงสรางพื้นฐานสําหรับใหบริการนักทองเท่ียว ชุมชน และสภาพแวดลอมโยรอบ               
และยังตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนทองถ่ิน ใหมีสวนรวมเกือบตลอดจน
กระบวนการ เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอทองถ่ิน ซ่ึงหมายรวมถึงการกระจายรายได การยกระดบั
คุณภาพชีวิต และการไดรับผลตอบแทน เพื่อกลับมาบํารุงรักษา และจัดการแหลงทองเท่ียวดวย        
ในท่ีสุด แลวก็จะสามารถควบคุมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพ และมนัส สุวรรณ (2538) 
ไดกลาวไววา ธรรมชาติของแตละพื้นท่ียอมมีขีดจํากัดความสามารถท่ีจะรับไดอยูในระดับหนึ่ง 
และมีความแตกตางกันไปตามสภาพพื้นท่ีดานกายภาพ ดานชีวภาพ ตลอดจนกิจกรรมของมนุษย        
ท่ีกระทําในพื้นท่ีนั้น ซ่ึงหากมีการใชประโยชนจากพื้นท่ี เกินขีดจํากัดนี้แลวจะทําใหสภาพแวดลอม
และความสมดุลของพื้นท่ีสูญเสียไป อาจเกิดปญหาตอเนื่องตามมา ซ่ึงแยกเปน 3 ประเด็น ไดแก 
ความสามารถท่ีจะรองรับไดทางกายภาพ ความสามารถท่ีจะรับไดทางสังคม และความสามารถ      
ท่ีจะรับไดทางนิเวศ 

สําหรับบริการการทองเท่ียว ไดจัดใหมีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เจาหนาท่ีนําชม          
และยุวมัคคุเทศก ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ นําชมศึกษาพืชพันธุสมุนไพรตามเสนทาง         
เ ดิ น ศึ กษาธรรมชา ติ  และอาค ารนิ ทรรศก าร  ให ค ว าม รู แ ก นั กท อ ง เ ท่ี ย ว  มีบ ริก า ร                         
รานอาหาร-เคร่ืองดื่ม บริการนวดเพื่อสุขภาพ รานจําหนายสินคาท่ีระลึก มีการจัดการ ดานความ
ปลอดภัยโดยเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย บริเวณประตูหลัก 2 จุด และกระจายตัว บนถนน  
บริการอีก 3 จุด โดยมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเฝาประจํา 2 ผลัด ผลัดละ 12 คน ตลอดเวลา 
สอดคลองกับแนวคิดของ Burkart & Medlik (1981) ท่ีไดกลาวถึงองคประกอบของแหลงทองเท่ียว
ท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจวา ตองประกอบดวยส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ความสะดวกสบายใน
การเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยว (Accessibility) และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ (Amenity)            
เพื่อชวยใหนักทองเท่ียวไดรับความสะดวกสบายในการทองเท่ียว 



 132 

การดําเนินการจัดการทางดานการการจัดการโครงสรางพื้นฐานและบริการการทองเท่ียว
ตามแนวทางดังกลาวในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิจารณา
ตามแนวคิดองคประกอบของแหลงทองเท่ียวท่ี มนัส สุวรรณ (2538) ไดกลาวไว 4 ประการคือ         
จุดดึงดูดนักทองเท่ียว ความสามารถในการใหบริการนักทองเท่ียว ความสะดวกในการเขาถึง               
และความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี พบวา 

จุดดึงดูดนักทองเที่ยวของสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี              
เปนลักษณะสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีมีการออกแบบ ปรับปรุง และตกแตงข้ึนมาใหมใหเปน
สวนท่ีมีการรวบรวมสมุนไพรจํานวนมากกวา  20,000 ตนกวา  270 ชนิด  ในพื้นท่ี  60 ไร                    
เพื่อเปนศูนยการเรียนรูสมุนไพรไทย ดังนั้นโอกาสท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู และสัมผัสกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีแทจริงจึงคอนขางเปนไปไดยาก หากแตตามสภาพธรรมชาติจริงก็คง
มีโอกาสที่จะเปนไปไดยากเชนกัน ในการท่ีจะไดพบเห็น ไดศึกษาเรียนรู สมุนไพรไทยหายาก 
หลากหลายชนิดในแหลงเดียวกัน ซ่ึงจุดนี้ถือเปนจุดขาย หรือเปนส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) หรือ
นับวาเปนเอกลักษณเฉพาะ (Identity or Authentic or Endemic or Unique) ท่ีมีเฉพาะ                    
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงสามารถดึงดูดนักทองเท่ียว
ท่ีสนใจใหเขามาทองเท่ียวได รวมไปถึงการนําเสนอความรูในรูปแบบการเรียนรูอยางสนุกสนาน        
มีส่ือการเรียนรูท่ีทันสมัย กระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียนรู เชน ส่ือวีดีทัศนท่ีมีตัวการตูน      
มีสีสัน มีเนื้อหาความรูเปนเพลงประกอบ มีแบบจําลองสถานท่ีใหบรรยากาศเสมือนจริง เปนตน 
การสงเสริมกระบวนการเรียนรู เกี่ยวกับระบบนิ เวศและส่ิงแวดลอม  การปลูกจิตสํานึก                  
ในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหกับสังคม รวมไปถึงบรรยากาศและธรรมชาติ               
อันสวยงามของสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ความสามารถในการใหบริการนักทองเที่ยวของสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากสวนสมุนไพรฯ มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
และมีวัตถุประสงคท่ีจะเปนศูนยรวมแหงการเรียนรูสมุนไพรกับภูมิปญญาไทย ในรูปแบบ
พิพิธภัณฑการเรียนรูอยางสนุกสนาน ท่ีเปดกวางใหประชาชน เยาวชน และผูท่ีสนใจ เขามาเรียนรู 
แลกเปล่ียนประสบการณได จึงทําใหสวนสมุนไพรฯ  เปนท่ีสนใจของประชาชนในพื้นท่ี                  
และนักทองเท่ียวท่ัวไป เปนผลใหมีผูสนใจ นักทองเท่ียว รวมไปถึงนักเรียน นักศึกษา เขามา
ทองเท่ียว และศึกษาดูงานตลอดเวลา ในสวนของการใหบริการนักทองเท่ียวท่ีเขามาศึกษา ทองเท่ียว             
ในสวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีนั้น  จะมีเจาหนา ท่ี
ประชาสัมพันธใหการตอนรับ และใหนักทองเท่ียวลงทะเบียนในสมุดเยี่ยม จากนั้นเจาหนานําชม    
จะนํานักทองเท่ียวเขาศึกษาเยี่ยมชมตามจุดตางๆ รวมไปถึงยุวมัคคุเทศกท่ีเปนนักเรียนจากโรงเรียน
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ในพื้นท่ีท่ีไดรับการอบรมจะชวยนํานักทองเท่ียวชมภายในบริเวณสวนสมุนไพรฯ มีการรวมกลุม
ทบทวนความรู แลกเปล่ียนประสบการณ โดยมีวิทยากรผูเช่ียวชาญดูแลใหความรู และกระตุน         
ใหเกิดความคิด และจิตสํานึกในการดูแลส่ิงแวดลอม ในสวนของกิจกรรมหรือเทศกาลตาง ๆ            
ในสวนสมุนไพรฯ เจาหนาท่ีโครงการฯ จะเปนผูประสานงานกับกลุมแมบานภายในชุมชน          
และชุมชนข าง เ คียง  รวมไปถึงกลุมแมบ านในจั งหวัดข าง เ คียง  ให เข ามา มีสวนร วม                           
ในการแลกเปล่ียนประสบการณความรู ใหแกเยาวชน นักทองเท่ียว ผูท่ีสนใจ รวมไปถึงเจาหนาท่ี
โครงการฯ และระหวางกลุมแมบานผูผลิตผลิตภัณฑดวยกันอีกดวย ภายหลังกระบวนการทํางาน        
จะมีการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงแกไขสวนท่ีบกพรองของการบริการ รวมไปถึง         
การเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตาง ๆ ท่ีเขารวมงาน และแบบสอบถามจากนักทองเท่ียว          
เพื่อนําขอเสนอแนะและขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงแกไขอีกดวย ดังนั้นจะเห็นไดวาเจาหนาท่ี
โครงการฯ  มีการเ รียนรู  และมีพัฒนาการในการจัดการการทองเ ท่ียวในสวนสมุนไพร                   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอยางเหมาะสม 

ความสะดวกในการเขาถึงของสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เจาหนาท่ีโครงการฯ มีการศึกษาเสนทางท่ีสามารถเขาถึงสวนสมุนไพรฯ ในเสนทางตาง ๆ                  
และทําการติดตอประสานงานกับกรมทางหลวง เพื่อขอใหจัดทํา และติดต้ังปายบอกเสนทาง           
ในการเดินทางเขาสูสวนสมุนไพรฯ ในเสนทางคมนาคมสายตาง ๆ ใหมีความชัดเจน สามารถ
เดินทางเขาถึงไดสะดวกมากข้ึน อีกท้ังยังมีการปรับปรุงเสนทางคมนาคมภายในสวนสมุนไพรฯ  
ใหสามารถรองรับพาหนะยานยนตท่ีเขามาในสวนสมุนไพรฯ ได 

ความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงในปจจุบันสวนสมุนไพรฯ เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เปนท่ีรูจัก        
ของประชาชนท่ัวไป ในการเปนศูนยรวมแหงการเรียนรูสมุนไพรกับภูมิปญญาไทย ในรูปแบบ
พิพิธภัณฑการเรียนรูอยางสนุกสนาน เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความสวยงาม มีการสงเสริมกิจกรรม
ใหความรูและปลูกสรางจิตสํานึกในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทําให 
เปนท่ีรูจัก และเปนท่ีสนใจของสังคมมากข้ึน ไมจํากัดเฉพาะกลุมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน         
และกลุมนักวิชาการเทานั้น ยังมีกลุมนักทองเท่ียวท่ัวไปไดเขามาทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ 
มากข้ึนเร่ือย ๆ จึงทําใหเกิดความแออัดของนักทองเที่ยว และบางคร้ังระบบสาธารณูปโภคภายใน
สวนสมุนไพรฯ ไมเพียงพอกับจํานวนของนักทองเท่ียว เชน จํานวนหองน้ําไมเพียงพอ ปริมาณขยะ
เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการดําเนินการใด ๆ ท่ีเกินความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีนั้น นอกจาก          
จะเปนการทําลายสภาพแวดลอมแลว ยังสามารถทําใหเกิดความไมประทับใจแกนักทองเท่ียวอีกดวย                  
ซ่ึงเจาหนาท่ีโครงการฯ ดําเนินงานตามเง่ือนไขสัญญาวาจาง โดยมีเปาหมายใหมีนักทองเท่ียว        
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เดินทางเขามาเยี่ยมชมตลอดป 2550 ไมตํ่ากวา 55,000 คน และ 150,000 คน ในป 2551นั้น               
อาจทําใหเกิดปญหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมภายในแหลงทองเท่ียวสวนสมุนไพรฯ  ได                       
ซ่ึงเจาหนาท่ีโครงการฯ ควรนําประเด็นนี้ไปพิจารณา เพื่อนําไปปรับปรุงหาแนวทางการจัดการ
แกไขท่ีเหมาะสมตอไป 

การดําเนินการจัดการสงเสริมการตลาดและการนําเท่ียวในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุมารี เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ มีการจัดการทองเท่ียว         
เชิงนิเวศในแหลงทองเที่ยวท่ีมีเอกลักษณเฉพาะแตกตางจากลักษณะของการจัดการทองเท่ียว          
เชิงนิเวศในแหลงทองเท่ียวอ่ืน  ๆ  เนื่องจากสภาพแวดลอมในสวนสมุนไพร  เปนลักษณะ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีมีการออกแบบ ปรับปรุง และตกแตงข้ึนมาใหมใหเปนสวนท่ีมี         
การรวบรวมสมุนไพรจํานวนมากกวา  20,000 ตนกวา  270 ชนิด ในพื้นท่ี 60 ไร  เพื่อเปน                 
ศูนยการเรียนรูสมุนไพรไทย ดังนั้นโอกาสท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู และสัมผัสกับสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติท่ีแทจริงจึงคอนขางเปนไปไดยาก หากแตตามสภาพธรรมชาติจริงก็คงมีโอกาส          
ท่ีจะเปนไปไดยากเชนกัน ในการที่จะไดพบเห็น ไดศึกษาเรียนรู สมุนไพรไทยหายาก หลากหลาย
ชนิดในแหลงเดียวกัน ซ่ึงจุดนี้ ถือเปนจุดขาย  หรือเปนส่ิงดึงดูดใจ  (Attraction) หรือนับวา              
เปนเอกลักษณเฉพาะ (Identity or Authentic or Endemic or Unique) ท่ีมีเฉพาะในสวนสมุนไพร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีสนใจใหเขามา
ทองเท่ียวได นับวาเปนสินคาท่ีมีคุณคาทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สอดคลองกับแนวคิดของ        
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2542) ท่ีไดกําหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติสูการทองเท่ียว        
อยางยั่งยืน ในประเด็นท่ีวาในดานการตลาดการทองเท่ียวเชิงนิเวศตองมุงรักษาคุณคาของ
ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมของทองถ่ิน ซ่ึงเปนสินคาของการทองเท่ียวใหอยูรอดในระยะยาว          
เพื่อเปนแหลงรองรับการทองเที่ยวได เขาใจและหวงใยส่ิงแวดลอม พรอมท้ังชวยยกระดับ            
ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวดวย อันจะนําไปสูการจัดการตลาดการทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืน 

อยางไรก็ตามการดําเนินการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนนการใหความรูและปลูกจิตสํานึกในการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนเปาหมายสําคัญ เปดกวางสําหรับสังคม และกลุมท่ีสนใจ 
ใหเขามาทองเท่ียวและเรียนรูภายในสวนสมุนไพร เพื่อใหไดรับความรูและประสบการณ             
จากการเรียนรู รวมไปถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อนําแนวคิดของพระองคเปนแบบอยางในกระบวนการเรียนรู และกระตุนใหเกิดความสนใจ         
ถึงความสวยงามและความมหัศจรรยของธรรมชาติ เพื่อนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน มีการ
สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สงเสริมกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชน ใหชุมชนเขามา                  
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มีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวภายในสวนสมุนไพร  สอดคลองกับแนวคิดตําแหนง               
ทางการตลาด (Marketing Positioning) ของรุง กาญจนวิโรจน (2543) ไดกลาวไววา นักทองเท่ียว 
จะใหความสนใจกับความปลอดภัยของแหลงทองเท่ียว  ความสะอาดของแหลงทองเท่ียว              
และความพึงพอใจในการบริการ รวมเปนประสบการณประทับใจท่ีไดรับจากแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ       
และควรมีตลาดกลุมเปาหมาย (Market Segmentation) ซ่ึงทําใหนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียว
ภายในสวนสมุนไพรเปนกลุมเฉพาะ เชน ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ กลุมนักเรียน นักศึกษา         
กลุมเยาวชน กลุมนักวิชาการ กลุมเกษตรกร กลุมแมบาน กลุมผูผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร ใหเขามา
ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนประสบการณความรูซ่ึงกันและกัน เพื่อเปนประโยชนใหแกประชาชน        
และสังคมตอไป 

พิจารณาการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี มีการดําเนินงานสอดคลองกับหลักการของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
(2542) ซ่ึงไดขอสรุปจากการประชุม Earth Summit เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน ค.ศ. 1992 ณ กรุงริโอ 
เดอ  จาเนโร  ประเทศบราซิล  ซ่ึงประชุมไดมุง เนนสูประเด็นการอนุ รักษสภาพแวดลอม               
และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีผานมา เพื่อมุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ทําใหเกิด
กระแสของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 3 ประการ ดังนี้ 

1. กระแสความตองการใหเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว      
อันเปนกระแสความตองการของประชาชนท่ัวโลก เพื่อใหเกิดการสรางจิตสํานึกในดานการอนุรักษ
ตอส่ิงแวดลอมในระดับทองถ่ิน ไปจนถึงขอบขายกวางขวางไปท่ัวโลก โดยเฉพาะการอนุรักษ
ระบบนิเวศเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. กระแสความตองการของนักทองเที่ยว ใหเกิดการศึกษาเรียนรูในแหลงทองเท่ียว
เปนกระแสความตองการที่มีมากข้ึนในกลุมนักทองเท่ียว ท่ีตองการไดรับความรู ความเขาใจเร่ือง
การทองเท่ียวมากกวาความสนุกสนานเพลิดเพลินเพียงอยางเดียว เพื่อสรางความพอใจใหแก
นักทองเท่ียวในรูปแบบใหม  

3. กระแสความตองการของคนในชุมชนทองถ่ิน ใหเกิดการมีสวนรวมในการ
พัฒนาการทองเท่ียว เปนกระแสความตองการของชุมชนทองถ่ินท่ีจะมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองเท่ียวเพื่อเปนหลักประกันใหการพัฒนาการทองเท่ียวไปในทิศทางท่ีถูกตอง และชุมชนทองถ่ิน
ยอมรับในผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีจะไดรับ เพื่อใหเกิดการกระจายรายไดท่ีเหมาะสม 

สอดคลองกับแนวคิดของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  (2542) ซ่ึงครอบคลุม
องคประกอบหลัก 4 ดาน ท่ีนํามาประกอบการพิจารณาดานพื้นท่ี ดานการจัดการ ดานกิจกรรม        
และกระบวนการ และดานการมีสวนรวม 
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1. องคประกอบดานพื้นท่ี การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว
ธรรมชาติเปนหลัก ท้ังนี้รวมถึงแหลงวัฒนธรรม และประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ     
ในพื้นท่ีของแหลงนั้น จึงเปนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวท่ีมีพื้นฐานอยูกับธรรมชาติ 

2. องคประกอบดานการจัดการ การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีมี          
การจัดการอยางยั่งยืนเพื่อใหเกิดเปนการทองเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ ไมมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและสังคม การจัดการท่ียั่งยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษทรัพยากร การจัดการส่ิงแวดลอม
ตลอดจนถึงการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีขอบเขต 

3. องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการการทองเ ท่ียวเ ชิงนิ เวศเปน              
การทองเท่ียวท่ีเอ้ือตอกระบวนการเรียนรู โดยมีการใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และระบบ
นิ เวศของแหลงทองเ ท่ียว  เปนการเพิ่มพูนความรู  ประสบการณ  ความประทับใจ  เพื่ อ                   
สร า งความตระหนักและปลูกจิต สํานึก ท่ี ถูกตองตอนักทอง เ ท่ี ยว  ประชาชนทอง ถ่ิน                          
และผูประกอบการที่เกี่ยวของ จึงเปนการทองเท่ียวส่ิงแวดลอมศึกษา 

4. องคประกอบดานการมีสวนรวม การทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียว             
ท่ีคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนทองถ่ินท่ีมีสวนรวมเกือบตลอดจนกระบวนการ 
เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอทองถ่ิน โดยประโยชนตอทองถ่ินไดหมายความรวมถึงการกระจาย
รายได การยกระดับคุณภาพชีวิต และการไดรับผลตอบแทน เพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการ
แหลงทองเท่ียวดวยในท่ีสุด แลวก็สามารถควบคุมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพ                
ซ่ึงทองถ่ินในท่ีนี้จะเ ร่ิมตนจากระดับรากหญาจนถึงการปกครองทองถ่ินและอาจรวมถึง                   
การมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของ 
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5.3 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
จากการศึกษาการจัดการทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศในสวนสมุนไพร  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการศึกษาทําใหไดขอเสนอแนะดังนี้ 
1. เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ควรพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับ

ของพื้นท่ีควบคูไปกับเปาหมายของจํานวนนักทองเท่ียวตามเง่ือนไขสัญญาจางงาน เนื่องจาก  
ในชวงเทศกาลท่ีมีนักทองเ ท่ียวเขามาทองเที่ยวในสวนสมุนไพรเปนจํานวนมาก  ทําให                  
ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีนั้นไมเพียงพอตอจํานวนนักทองเท่ียว อีกท้ังยังเปนการยากตอเจาหนาท่ี
โครงการสวนสมุนไพรฯ ในการดูแลนักทองเท่ียวอีกดวย 

2. เจาหนาท่ีโครงการสวนสมุนไพรฯ ควรพิจารณาถึงการเปดโอกาสใหประชาชน 
ในทองถ่ิน และผูท่ีเกี่ยวของทุกๆ ฝาย เขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน เพื่อให 
การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร เอ้ือประโยชนแกประชาชนทุก ๆ ฝาย รวมท้ัง
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทองถ่ินมีจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษส่ิงแวดลอม มีความรัก                  
และความหวงแหนในพ้ืนท่ี 

 
5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มุงเนนศึกษา               
เร่ืองการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                   
ผูศึกษามีขอเสนอแนะตอการศึกษาในคร้ังตอไป ดังนี้ 

1. เนื่องจากความแตกตางทางดานขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีระหวาง
พื้นท่ีในอาคารนิทรรศการ อาคารพิพิธภัณฑ และพื้นท่ีในสวนสมุนไพร จึงควรมีการศึกษาวิจัย 
เร่ืองขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีในพื้นท่ีแตละสวนอยางละเอียด เพื่อเปนขอมูล
เบ้ืองตนในการหาแนวทาง วางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม
ภายในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากปริมาณ            
ของนักทองเท่ียว และกลุมตาง ๆ ท่ีเขามาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการทองเท่ียว การใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก 
การถายทอดประสบการณ และการเรียนรู ใหมีความเหมาะสมตามลักษณะของกลุมผูท่ีเขามา           
เยี่ยมชมสวนสมุนไพร ท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป เชน ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ กลุมนักเรียน 
นักศึกษา กลุมเยาวชน กลุมนักวิชาการ กลุมเกษตรกร กลุมแมบาน กลุมผูผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร 
วาระยะเวลาในการเขามาศึกษาท่ีแตกตางกัน ประกอบกับความรูความสามารถ ประสบการณ              
การเรียนรู และการรับรูท่ีแตกตางกันของกลุมเฉพาะแตละกลุม จะสามารถหารูปแบบการจัดการ                
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ท่ีเหมาะสม เพื่อนํามาประยุกตใชกับนักทองเท่ียวกลุมเฉพาะแตละกลุมอยางไรใหมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 


