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       ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ ประจ ำปี 2563 โดยมุ่งหวังให้มี
กำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ใน
มิติต่ำง ๆ ได้แก่ มิติกำรใช้ประโยชน์เชิงนโยบำยสำธำรณะ มิติเชิงชุมชน สังคม 
ตำมแนวพระรำชด ำริ และมิติควำมมั่นคง และน ำสู่กำรใช้ประโยชน์แก่
กลุ่มเป้ำหมำย 
       คู่มือกำรจัดกำรควำมรู้โครงกำรเรื่อง “กำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศ
สมุนไพรไทยเพ่ือยกระดับกำรท่องเที่ยวและส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองสมุนไพร
จังหวัดสระบุรี” จัดท ำขึ้นเพ่ือตอบสนองโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
จัดกำรควำมรู้กำรวิจัย มิติกำรใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ประเด็นด้ำนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยว ซึ่งเนื้อหำภำยในเล่มประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีเชิง
วิชำกำร ตลอดจนถึงแนวทำงพัฒนำและกำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศ
สมุนไพรไทย เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็น
ผลผลิตที่ได้จำกกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำร 
       หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ฉบับนี้จะสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนรำชกำร ภำคเอกชน และชุมชน ในกำร
น ำไปเป็นข้อมูลเพ่ือจัดท ำเป็นนโยบำย แผนพัฒนำ และ/หรือ แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ เพ่ือน ำไปสู่สัมฤทธิ์ผลกำรด ำเนินโครงกำรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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สถานการณ์สมุนไพรไทย 
“สมุนไพรไทย” เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมควำมเป็นชำติไทยที่ได้สั่งสม
มำแต่โบรำณกำล ประเทศไทยมีองค์ควำมรู้ที่ เกี่ยวกับกำรใช้สมุนไพรเพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่หลำกหลำย ทั้งเป็นเครื่องประกอบในอำหำรคำว -หวำน เป็นยำ
รักษำโรคและดูแลสุขภำพของประชำชนในชุมชน โดยอำศัยศำสตร์กำรแพทย์
พ้ืนบ้ำน เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรักษำควำมสวยงำม รักษำบำดแผล หรือแม้แต่ใช้
เป็นยำอำยุวัฒนะ ภูมิปัญญำเหล่ำนี้ ได้รับกำรสืบทอดต่อกันมำอย่ำงยำวนำน
จำกรุ่นสู่รุ่น โดยอยู่ ในวิถีกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนชำวไทย ท ำให้มี
เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมที่โดดเด่นและน่ำสนใจ พืชสมุนไพรไทย ที่ชุมชนรู้จัก
คุณสมบัติและน ำมำใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่ำง ๆ มีประมำณ 11,625 ชนิด ซึ่ง
ประมำณ 1,800 ชนิด หรือร้อยละ 15.5 ของทั้งหมด ได้มีกำรน ำมำใช้ประโยชน์
ในด้ำนต่ำง ๆ (กระทรวงสำธำรณสุข และองค์กรภำครัฐ-เอกชน, 2559: 14) โดย
แหล่งวัตถุดิบสมุนไพรในประเทศไทยมำจำก 3 แหล่งที่ส ำคัญ ได้แก่  
1. สมุนไพรจากการปลูก  กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (2559) ระบุว่ำ แหล่งปลูกพืชสมุนไพรกระจำยอยู่ทั่วประเทศ 
สำมำรถจ ำแนกได้เป็นพื้นที่ปลูกสมุนไพรเพื่อกำรค้ำรวม 48,727 ไร่ ผลผลิต
รวม 190,166 ตัน โดยพืชสมุนไพรที่มีรำยงำนเนื้อที่กำรเพำะปลูก ได้แก่
กระชำยด ำ ขมิ้นชัน บัวบก กระเจี๊ยบแดง ไพล ฟ้ำทะลำยโจร ว่ำนหำง
จระเข้ กระวำน ค ำฝอย ตะไคร้หอม พลูคำว เพชรสังฆำต ดีปลี มะระขี้นก 
ว่ำนชักมดลูก กฤษณำ จันทน์เทศ พริกไทย ส้มแขก มะแขว่น พลู เป็นต้น 
ภำพรวมพบว่ำ พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเ พ่ือกำรค้ำมี ไม่มำกนัก เมื่ อ
เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรกรรมทั่วประเทศ เนื่องจำกเกษตรกรมี
ทำงเลือกในกำรผลิตพืชอ่ืน ๆ และยังขำดควำมชัดเจนเรื่องตลำดสมุนไพร 
ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรผลิตพืชสมุนไพรส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะพืชผสมผสำนใน
ครัวเรือนมำกกว่ำกำรผลิตในระบบกำรค้ำ จึงท ำให้ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูลใน
ส่วนดังกล่ำว  

 



 

2. สมุนไพรจากแหล่งธรรมชาติ สมุนไพรหลำยชนิดในต ำรับยำแผนโบรำณ
ต้องเก็บจำกป่ำธรรมชำติ ซึ่งยังขำดระบบกำรจัดกำรที่ดินและกำรปลูกหรือ
ขยำยพันธุ์ทดแทน ท ำให้สมุนไพรในธรรมชำติมีปริมำณลดน้อยลง ขำด
แคลน และอำจสูญพันธุ์ได้ในอนำคต เช่น ข้ำวเย็นเหนือ ข้ำวเย็นใต้ชะเอม
เหนือ ชิงชี่ เถำวัลย์เปรียง ฝำง สมุลแว้ง สำรพัดพิษ ล ำพันหำงหมู ล ำพัน
แดง หัวร้อยรู และอบเชยไทย เป็นต้น นอกจำกนี้ สมุนไพรบำงชนิดต้อง
น ำเข้ำเพ่ือทดแทนกำรขำดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งมักมีปัญหำของชนิดพันธุ์ที่อำจ
แตกต่ำงจำกกำรใช้แบบเดิม และส่งผลต่อคุณภำพของยำ จึงจ ำเป็นต้องมี
กำรขยำยพันธุ์น ำจำกป่ำมำปลูก และปลูกทดแทนเพ่ือกำรใช้สมุนไพรอย่ำง
ยั่งยืน  

3. สมุนไพรจากการน าเข้า ปริมำณกำรน ำเข้ำสมุนไพรในปัจจุบันยังค่อนข้ำง
สูง ทั้งยังเป็นกำรน ำเข้ำวัตถุดิบสมุนไพรเฉพำะที่เป็นยำ สมุนไพรบำงชนิด
ไม่ใช่พืชท้องถิ่นของไทย แต่สำมำรถปลูกได้ในประเทศไทย เช่น สมุนไพร
กลุ่มโกศ สมุนไพรกลุ่มเทียน เป็นต้น หรือสมุนไพรบำงชนิดไม่ทรำบแหล่ง
ปลูกและแหล่งซื้อ กำรน ำเข้ำสะดวกกว่ำมีพ่อค้ำคนกลำงจัดกำร หรือมีรำคำ
ต่ ำกว่ำที่ซื้อในประเทศ ดังนั้น หำกมีกำรจัดกำรวัตถุดิบที่ดีมีกำรวำงแผนกำร
ปลูก ก็สำมำรถลดกำรน ำเข้ำได้  
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ปัจจุบัน มีวัตถุดิบสมุนไพรที่หมุนเวียนในตลำดซึ่งมีควำมต้องกำรใช้มำกกว่ำ 
300 รำยกำร โดยเฉพำะกำรใช้ในยำต ำรับ ซึ่งทวีควำมส ำคัญมำกขึ้นกว่ำกำรใช้
ยำสมุนไพรเดี่ยว โดยสมุนไพรหลำยชนิดมีปริมำณกำรใช้น้อย ท ำให้เกษตรกรไม่
ท ำกำรเพำะปลูก แต่เก็บวัตถุดิบที่ได้จำกป่ำธรรมชำติโดยไม่มีกำรปลูกทดแทน 
ประกอบกับกำรลดน้อยลงของพ้ืนที่ป่ำไม้และยังไม่มีกำรศึกษำกำรพัฒนำกำร
ผลิต จึงท ำให้ขำดแคลนวัตถุดิบหลำยชนิด โดยขณะนี้ มีสมุนไพร 6 ชนิด ที่
ตลำดโลกมีควำมต้องกำรสูงและมีโอกำสเติบโตในอนำคต ได้แก่ กระชำยด ำ 
มะขำมป้อม ขม้ินชัน กวำวเครือขำว บัวบก และไพล  
 

 
ประกอบกับไม่มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอุปสงค์และอุปทำนที่เหมำะสม จึงเกิด
ปัญหำวัตถุดิบขำดแคลน หรือวัตถุดิบคุณภำพไม่ดีเพียงพอในบำงครั้ง ซึ่งเป็นสิ่ง
คุกคำมต่อภำคกำรผลิตระดับอุตสำหกรรม และกำรส่งออกที่จ ำเป็นต้องแก้ไข 
ขณะที่สมุนไพรบำงชนิด เกิดภำวะกำรขำดแคลนที่เนื่องมำจำกกำรที่มีอัตรำกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเก่ียวข้อง และควำมต้องกำรส่งออกที่เพ่ิมขึ้น ท ำให้ควำม
ต้องกำรวัตถุดิบเพ่ิมข้ึน ขณะที่ยังไม่มีกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตที่เหมำะสม เช่น 
ไพล ซึ่งมีกำรเก็บเก่ียวเพียงฤดูเดียวแต่เกิดกำรขำดแคลนจนถึงในปัจจุบัน  
 
 



 

แนวโน้มตลาดสมุนไพรไทยและอุตสาหกรรมสมุนไพรใน
ประเทศไทย  
ปัจจุบัน ควำมต้องกำรใช้สมุนไพรเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ทั้งควำมต้องกำรในกำร
บริโภคเพ่ือกำรสร้ำงเสริมและดูแลสุขภำพของประชำชน รวมถึงควำมต้องกำรใน
กำรแปรรูปเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสมุนไพรต่ำง ๆ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้บริโภค และสร้ำงควำมหลำกหลำยในกำรใช้ประโยชน์จำกสมุนไพร ๆ 
ส่งผลให้สมุนไพรถูกน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมหลำยประเภท ไม่ว่ำจะเป็น
อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสำหกรรมผลิตยำแผนไทย อุตสำหกรรมผลิตยำ
พัฒนำจำกสมุนไพร และอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบต่ำง ๆ เช่น สำร
สกัดจำกสมุนไพร เครื่องส ำอำง และผลิตภัณฑ์สปำ โดยสมุนไพรบำงรำยกำร
เป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภคและผู้ผลิตอย่ำงมำก และสำมำรถสร้ำงรำยได้
มหำศำลให้กับประเทศ  

จำกกำรประเมินศักยภำพของอุตสำหกรรมสมุนไพร พบว่ำ อุตสำหกรรม
สมุนไพรเป็นอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพและสำมำรถสร้ำงควำมยั่งยืนในฐำนะที่
เป็นส่วนหนึ่งของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ทั้งที่เป็นอุตสำหกรรมเดิมที่มีศักยภำพ 
(First S-Curve) และที่ถูกคำดกำรณ์ว่ำจะเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพ่ืออนำคต (New Engine of Growth) ที่ถูกคำดกำรณ์ว่ำจะส่งผลให้เกิดกำร
ผลักดันควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ (New S-Curve) โดยกำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของสินค้ำและเทคโนโลยี และสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับประชำกรและ
ประเทศ (กระทรวงสำธำรณสุข และองค์กรภำครัฐ-เอกชน, 2559: 15) 
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ตลำดสมุนไพรไทยพบควำมท้ำทำยที่ส ำคัญจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและ
ข้อตกลงกำรค้ำแบบทวิภำคีกับประเทศต่ำง ๆ แม้ว่ำประเทศไทยจะมีข้อ
ได้ เปรียบด้ำนประสบกำรณ์กำรศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี เภสัช 
อุตสำหกรรมและกำรตลำดก็ตำม แต่ภำคกำรผลิตวัตถุดิบสมุนไพรของประเทศ
ไทยที่อยู่ในส่วนต้นน้ ำ จ ำเป็นต้องเร่งเพ่ิมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของ
เกษตรกรทั้งด้ำนคุณภำพ ต้นทุน และแรงงำน เพ่ือให้สำมำรถแข่งขันได้กับ
วัตถุดิบจำกกลุ่มประเทศที่มีศักยภำพอ่ืนภำยในภูมิภำค (กัมพูชำ ลำว เมียนมำร์ 

แ ล ะ เ วี ย ด น ำ ม ) 
ขณะที่ในส่วนของ
กำรผลิตปลำยน้ ำ
จะเกิดกำรแข่งขัน
ที่รุนแรงกับสินค้ำ
สมุนไพรที่ผลิตใน
ประเทศมำเลเซีย 
อิ น โ ด นี เ ซี ย 
ฟิลิปปินส์ จีน และ
อิ น เ ดี ย  ที่ มี ก ำ ร
ลงทุนผลิตและท ำ
กำรค้ำในประเทศ
สมำชิก  

 

หำกพิจำรณำแนวโน้มกำรตลำดสมุนไพรในแต่ละวัตถุประสงค์ของกำรบริโภค 
พบว่ำ ในส่วนของกำรใช้สมุนไพรเพ่ือกำรแพทย์แผนไทยในโรงพยำบำลนั้น จำก
กำรส ำรวจมูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรไทยเฉพำะ 24 รำยกำรจำกยำแผนไทยที่
บรรจุในบัญชียำหลักแห่งชำติได้ระบุว่ำ มีมูลค่ำกำรใช้ประมำณปีละ 14,000 
ล้ำนบำท และมีแนวโน้มที่มีควำมต้องกำรใช้งำนเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำร
ผลิตยำสมุนไพรในโรงพยำบำลรัฐประมำณ 70 แห่ง ซึ่งได้รับ GMP แล้วจ ำนวน 



 

45 แห่ง ได้สะท้อนแนวโน้มในกำรตระหนักเกี่ยวกับกำรใช้ยำสมุนไพรใน
กระบวนกำรดูแลด้ำนสุขภำพของประชำชนมำกขึ้นในระบบกำรสำธำรณสุขของ
ประเทศไทย นอกจำกนี้ จำกกำรที่ประเทศไทยก ำลังเข้ำสู่สถำนกำรณ์สังคม     
สูงวัยในอนำคตอันใกล้ ท ำให้เกิดโอกำสและควำมท้ำทำยที่ส ำคัญในกำร
ให้บริกำรสำธำรณสุขในอนำคตส ำหรับกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ใน
กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่เกิดข้ึนจำกกำรเปลี่ยนแปลงบริบทเหล่ำนั้น  
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จำกข้อมูลส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำ แม้ครัวเรือนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจไม่
สูงนัก (รำยได้ครัวเรือนน้อยกว่ำ 10,000 บำท) ยังคงมีบำงส่วน (ร้อยละ 2.5 
ของครัวเรือนที่มีฐำนะทำงกำรเงินระดับเดียวกัน) พยำยำมหำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ต่ำงประเทศมำบริโภค และครัวเรือนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจปำนกลำง (10,001-
30,000 บำท) ร้อยละ 5 หำซื้อสมุนไพรจำกต่ำงประเทศ และสัดส่วนดังกล่ำว
ปรับตัวสูงขึ้นตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ โดยสมุนไพรที่บริโภคมำกท่ีสุดคือ โสมและ
เห็ดหลินจือ ส่วนอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงนั้น มีมูลค่ำกำรส่งออกเครื่องส ำอำง 
140,000 ล้ำนบำท และมีกำรน ำเข้ำวัตถุดิบร้อยละ 90 เพ่ือใช้ในกำรผลิต โดยมี
กำรน ำเข้ำวัตถุดิบสำรสกัดสมุนไพรจำกต่ำงประเทศ 20,000 ล้ำนบำท เพ่ือ
สนับสนุนกำรผลิตเหล่ำนั้น (กระทรวงสำธำรณสุข และองค์กรภำครัฐ -เอกชน, 
2559: 35-36)  

เห็นได้ว่ำ แม้ว่ำอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรจะ
มีสัดส่วนกำรใช้สมุนไพรน้อยกว่ำอุตสำหกรรมยำและสำรสกัดก็ตำม มูลค่ำของ
อุตสำหกรรมที่มำกกว่ำโดยเปรียบเทียบทั้งในด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรผลิต 
และกำรจ ำหน่ำย ท ำให้อุตสำหกรรมเหล่ำนี้เป็นทำงเลือกที่ส ำคัญส ำหรับกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสมุนไพรในประเทศ  



 

การพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ตามแผนแม่บท
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-
2564  
รัฐบำลไทยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ
สมุนไพรไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญำและทรัพยำกรที่ส ำคัญของประเทศ มีกำร
ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรพัฒนำที่เป็นระบบอย่ำงยั่งยืน โดยคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรยกร่ำงแผนแม่บทแห่งชำติ ว่ำด้วยกำร
พัฒนำสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564 แผนแม่บทฉบับที่ 1 ขึ้น นอกจำกจะมี
เป้ำหมำยเพ่ือส่งเสริมและรักษำภูมิปัญญำอันทรงคุณค่ำที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทย
แล้ว ยังมีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำกำรผลิตและใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยอย่ำงมี
คุณภำพ เต็มประสิทธิภำพ และครบวงจร ซึ่งจะส่งผลต่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของสมุนไพรไทย และกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจของไทย (กระทรวง
สำธำรณสุข และองค์กรภำครัฐ-เอกชน, 2559: 1-2)  

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรยกร่ำงแผนแม่บท
แห่งชำติฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรร่วม 6 เดือนจัดท ำแผน
แม่บทแห่งชำติฯ ทั้งก ำหนดเป้ำหมำยและกรอบของแผนแม่บทแห่งชำติฯ 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรยกร่ำงแผนแม่บทแห่งชำติฯ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำ
รำยละเอียดของแผนแม่บทแห่งชำติฯ ตำมแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ ศึกษำ
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันของอุตสำหกรรมสมุนไพร เส้นทำงกำรเพ่ิมมูลค่ำ
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สมุนไพร ประเมินช่องว่ำงในกำรพัฒนำสมุนไพร โดยอำศัยข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ น ำมำสู่กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำสมุนไพร
ไทยที่เป็นวัตถุประสงค์ของแผนแม่บท ประกอบด้วย 
1. พัฒนำสมุนไพรต่อยอดทั้งด้ำนกำรรักษำและผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน  
2. สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ ที่จะมีควำมเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรม และ

ภำคเศรษฐกิจต่ำง ๆ  
3. กำรขับเคลื่อนงำนอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือท ำให้เกิดกำรพัฒนำสมุนไพรไทย

อย่ำงเชื่อมโยงและครบวงจร  
4. ท ำให้เกิดควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชน  
 
 
ทั้งนี้ อ้ำงอิงเป้ำหมำยกำรพัฒนำสมุนไพรไทยที่เป็นวัตถุประสงค์ของแผนแม่บท
ดังกล่ำว มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยของแผนแม่บทแห่งชำติ ว่ำด้วยกำร
พัฒนำสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้ 
 

• วิสัยทัศน์  

“สมุนไพรไทยเพ่ือควำมมั่นคงทำงสุขภำพและควำมยั่งยืนของเศรษฐกิจ
ไทย” (Thai Herbs for Health and Sustainable Economy)  
 

• พันธกิจ  

1. พัฒนำสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็ม
ศักยภำพ และมีประสิทธิภำพ  

2. สนับสนุนให้เกิดกำรผลิตสมุนไพรที่ได้มำตรฐำน มีคุณภำพ และสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

3. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลำดทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

4. ส่งเสริมให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและใช้สมุนไพรไทยอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม  
 



 

• เป้าหมาย  

1. ประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภำพและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรชั้นน ำของภูมิภำค ASEAN ภำยในปี พ.ศ. 2564  

2. มูลค่ำของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภำยในประเทศเพ่ิมขึ้น
อย่ำงน้อย 1 เท่ำตัวภำยในปี พ.ศ. 2564 

 

• ประเด็นยุทธศาสตร์  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภำพตำมควำม
ต้องกำรของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ โดยมีเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์
นี้ คือ ส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปเบื้องต้นอย่ำงมีคุณภำพ ปริมำณ
วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภำพมีควำมเพียงพอใกล้เคียงต่อควำมต้องกำรใช้ของ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม และอนุรักษ์สมุนไพรไทยให้คงไว้ใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงยั่งยืน   

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำอุตสำหกรรมและกำรตลำดสมุนไพรให้มีคุณภำพ
ระดับสำกล โดยมีเป้ำประสงค์ของ ยุทธศำสตร์นี้ คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมี
ศักยภำพในกำรแข่งขันทำงกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรเพื่อกำรรักษำโรคและกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ โดยมีเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์คือ เพ่ิมกำรใช้สมุนไพรในระบบ
สุขภำพ ในกำรรักษำโรคและเสริมสร้ำงสุขภำพ และเสริมสร้ำงพ้ืนฐำนกำร
พัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สุขภำพของประเทศในระยะยำว  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรบริหำรและนโยบำยภำครัฐเพ่ือ
กำรขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่ำงยั่งยืน โดยมีเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์นี้ 
คือ ประเทศไทยมีกลไกในกำรพัฒนำสมุนไพรที่มีศักยภำพเพ่ือสร้ำงมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ  

13 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 - 3 มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำสมุนไพร
ครบวงจร ตั้งแต่กำรผลิตวัตถุดิบ และสำรสกัดสมุนไพรที่ตรงตำมควำมต้องกำร
และมีคุณภำพ (กำรส่งเสริมกำรพัฒนำสมุนไพรไทยในช่วงต้นน้ ำ) กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยกระบวนกำรผลิตที่มีคุณภำพ และได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรและ
สร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้บริโภค (กำรส่งเสริมกำรพัฒนำสมุนไพรไทยในช่วงกลำงน้ ำ) 
และกำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งผลักดันให้เกิดกำรใช้สมุนไพร
เพ่ือกำรรักษำโรคและกำรส่งเสริมสุขภำพ เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรสร้ำงควำม
มั่นคงทำงสุขภำพของประชำชนร่วมกับกำรแพทย์แผนปัจจุบันในระบบ
สำธำรณสุข (กำรส่งเสริมและพัฒนำสมุนไพรไทยในช่วงปลำยน้ ำ) ขณะที่
ยุทธศำสตร์ที่ 4 มีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงกลไกสนับสนุนกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
สมุนไพรไทยอย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ทั้งด้ำนกลไกเชิงนโยบำยที่มั่นคง 
กลไกกำรก ำหนดทิศทำงในกำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพร และกลไกกำรสนับสนุน
ที่จะเอ้ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน และแก้ไขอุปสรรคด้ำนกฎระเบียบ เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรที่เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ที่ 1-3 สำมำรถบรรลุได้ตำมเป้ำหมำย 



 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 มีกำรก ำหนดให้ การพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal 
City) เป็นมำตรกำรที่  6 ของยุทธศำสตร์ มีสำระส ำคัญคือ เพ่ือถ่ำยทอด
มำตรกำรและแผนงำนจำกแผนแม่บทแห่งชำติลงไปสู่กำรพัฒนำในระดับภูมิภำค 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำสมุนไพรอย่ำงครบวงจร ตั้งแต่ต้นทำง กลำงทำง 
และปลำยทำง ทั้งกำรปลูกสมุนไพร กำรแปรรูป และท ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสร้ำงกำรเติบโต
ของชุมชนอย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้ อำศัยกลไกของประชำรัฐและควำมร่วมมือจำกทุก
ภำคส่วนเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำเมืองสมุนไพร (Herbal 
City) ในพ้ืนที่จังหวัด โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีควำมพร้อมเพ่ือพัฒนำให้เป็นเมือง
สมุนไพร (Herbal City) และส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองสมุนไพร (Herbal City) ให้
เป็นบริบทของประเทศ (กระทรวงสำธำรณสุข และองค์กรภำครัฐ -เอกชน, 
2559: 138) มำตรกำรนี้ประกอบด้วย 2 แผนงำน ดังนี้ 

 
แผนงานที่ 1 พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นเมืองสมุนไพร 
(Herbal City) ต้นแบบใน 4 ภูมิภาคของประเทศ 
สำระส ำคัญของแผนงำนนี้ คือ กำรคัดเลือกจังหวัดที่มีควำมพร้อมทั้งด้ำนภูมิ
รัฐศำสตร์ ควำมเป็นอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เหมำะสม รวมถึง
จุดเด่นด้ำนกำรส่งเสริมกำรปลูกเพ่ือเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรของประเทศ 
กำรจัดบริกำรด้วยกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก และกำรเป็น
แหล่งจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแหล่งท่องเที่ยวด้ำนสุขภำพให้ครอบคลุม
ใน 4 ภูมิภำค ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย ปรำจีนบุรี สกลนคร และสุรำษฎร์ธำนี เพ่ือ
พัฒนำให้เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City)  
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• เป้าหมายแผนงาน  

เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำเมืองสมุนไพร (Herbal City) ในทุกภูมิภำคของประเทศ  
 

• แนวทางการด าเนินงาน  
1. จัดท ำโครงกำรพัฒนำเมืองสมุนไพร (Herbal City) เสนอต่อผู้บริหำร

ระดับสูงของกระทรวงสำธำรณสุข  
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำเมืองสมุนไพร (Herbal 

City) โดยมีองค์ประกอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐ เอกช และ
ภำคประชำชน เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในภำพรวม ประเมิน และ
เสนอสรุ ปผลต่ อคณะกรรมกำรนโยบำยสมุน ไพรแห่ งชำติ  หรื อ
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรยกร่ำงแผนแม่บทแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรพัฒนำ
สมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564  

3. จัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำเมืองสมุนไพร (Herbal City) พร้อมก ำหนด
เป้ำหมำยและผลลัพธ์ที่ส ำคัญของกำรพัฒนำเมืองสมุนไพร (Herbal City) 
ในภำพรวม  

4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำเมืองสมุนไพร (Herbal 
City) ระดับจังหวัด ที่มีองค์ประกอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐ 
เอกชน และภำคประชำชน โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน และ
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด เป็นเลขำนุกำรร่วม กับหน่วยงำนส ำคัญใน
จังหวัด เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในระดับจังหวัด ประเมิน และเสนอ
สรุปผลต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำเมืองสมุนไพร (Herbal 
City) 

5. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์จังหวัดพัฒนำเมืองสมุนไพร (Herbal City) แผนงบ
ลงทุน และแผนปฏิบัติกำรตำมแนวทำงเป้ำหมำยผลลัพธ์ที่ส ำคัญของ
โครงกำร โดยสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จังหวัด 

 



 

 
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มี
ศักยภาพให้เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City)  
สำระส ำคัญของแผนงำนนี้ คือ ให้มีกำรขยำยโอกำสในกำรพัฒนำเมืองสมุนไพร 
(Herbal City) ทั้งในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพ่ิมมำกขึ้น จึงมีกำรทบทวนกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรเมืองสมุนไพร (Herbal City) ใน 4 จังหวัดน ำร่อง (จังหวัด
เชียงรำย ปรำจีนบุรี สกลนคร และสุรำษฎร์ธำนี) จัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภำพให้เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City) และ
พิจำรณำคัดเลือกจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภำพเพ่ิมเติม เพ่ือขยำยกำรพัฒนำ
เมืองสมุนไพร (Herbal City) ไปสู่บริบทประเทศ   
 

• เป้าหมายแผนงาน  

เกิดกำรขยำยตัวของพัฒนำเมืองสมุนไพร (Herbal City) ทั้งในระดับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดเพ่ิมมำกขึ้น 
 

• แนวทางการด าเนินงาน  

1. จัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภำพให้เป็นเมือง
สมุนไพร (Herbal City)  

2. ผลักดันกำรพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภำพให้เป็นเมืองสมุนไพร 
(Herbal City) 

 

• ตัวช้ีวัดแผนงาน   
1. มีแนวทำงกำรพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภำพให้เป็นเมืองสมุนไพร 

(Herbal City)  
2. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภำพเป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City) ได้รับกำร

พัฒนำมำกข้ึน  
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แนวทางจัดการเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี (Saraburi Herbal 
City) ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย  
 

แผนแม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560–2564 
ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรบริหำรและนโยบำยภำครัฐ 
เพ่ือกำรขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่ำงยั่งยืน และก ำหนดมำตรกำรกำรพัฒนำเมือง
สมุนไพร (Herbal City) เพ่ือถ่ำยทอดมำตรกำรและแผนงำนจำกแผนแม่บท
แห่งชำติลงไปสู่กำรพัฒนำในระดับภูมิภำค โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำสมุนไพร
อย่ำงครบวงจรตั้งแต่ต้นทำง กลำงทำง ปลำยทำง ทั้งกำรปลูก กำรแปรรูป แล t
ท ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย สร้ำงมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจและสร้ำงกำรเติบโตของชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยอำศัยกลไกประชำรัฐ
และควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร 

จังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดเป้ำหมำยขับเคลื่อนพัฒนำเมืองสมุนไพร ควร
ส่งเสริมให้เกิดแนวทำงกำรพัฒนำ กำรจัดกำรเมืองสมุนไพรที่ตอบสนอง
เป้ำประสงค์แผนแม่บทแผนแม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย ทั้ง 4 
ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
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 สงเสริมการปลูกและ
แปรรูปสมุนไพรอย่างมี

คุณภาพ  

พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เกษตรกรปลูกและแปร

รูปสมุนไพรอนุรักษ
สมุนไพรไทยใหคงไวใช
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความ
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  

ส ารวจความต้องการ 
ปลูกสมุนไพร วิจัยสมุนไพร
ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์  

จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
สมุนไพรที่มีความส าคญัทาง

เศรษฐกิจของจังหวัด 
(สมุนไพร Product Cham-
pion ได้แก่ นม มัลเบอร์รี่ 

ข้าวเจ๊กเชย ดอกเขา้พรรษา 
และดอกทานตะวัน) 

ฐานข้อมูลเกษตรกรกลุ่มผู้
ปลูกสมุนไพร และพ้ืนที่ปลูก

สมุนไพร  

เพิ่มพื้นที่การปลูกสมุนไพร 
Product Champion ที่ที่
ได้รับการรบัรองแปลงปลูก

สมุนไพรตามมาตรฐาน 
GAP/Organic  

อบรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร 

เยาวชนและประชาชน อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อป ี 

จัดเตรียมปริมาณ
วัตถุดิบสมุนไพรที่มี
คุณภาพเพียงพอใกล
เคียงต่อความต้องการ  

ระบบฐานข้อมูลเกษตร
ผู้ปลูก พื้นที่ปลูก 
ข้อมูลการซื้อขาย

สมุนไพรระดับจังหวัด  

สมุนไพร / วัตถุดิบ
สมุนไพรที่มี

ความส าคัญทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด 

ได้รับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน ใน

ต ารามาตรฐาน
สมุนไพรไทย (Thai 

Herbal Pharmaco-
poeia, THP)  

เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูก
สมุนไพรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้เร่ือง 

GAP/organic  
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เชิดชูอัตลักษณ์และ
ลักษณะจ าเพาะของ

สมุนไพรท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพ 
ระดับสากล  

ขยายเปา้หมายการจบัคู่
เจรจาธุรกิจวัตถดุิบสมุนไพร 
Product Champion ทั้ง 5 

ชนิด เพื่อผลิตเป็นยา
สมุนไพร เครื่องส าอาง 

ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารและ
เครื่องดื่ม  

รับรองแปลงปลูกสมุนไพร
ตามมาตรฐาน GAP/

Organic  

ผลักดัน/น าผลิตภัณฑแ์ปรรปู
จากวัตถุดบิสมุนไพร

สมุนไพร Product Cham-
pion เข้าสู่กระบวนการ

ประกวดรางวัล Premium 
Herbal products  

จัดงานนิทรรศการและงาน
แสดงสินค้าทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศ  

ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานวัตถุดิบ

สมุนไพร ผลิตภัณฑ์
แปรรูปสมุนไพร 

วัตถุดิบสมุนไพร / 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
วัตถุดิบสมุนไพรทั้ง 5 

ชนิด ได้แก่ นม      
มัลเบอร์ร่ี ข้าวเจ๊กเชย 
ดอกเข้าพรรษา และ

ดอกทานตะวัน 
ระดับพรีเมี่ยม ได้
มาตรฐานคุณภาพ
ระดับสากล และมี
ศักยภาพสูงทาง

เศรษฐกิจ 

ผลักดันตลาดกลางวตัถุดิบ
สมุนไพร ทั้ง 5 ชนิด ได้แก ่
นม มัลเบอร์รี ่ขา้วเจ๊กเชย 
ดอกเข้าพรรษา และดอก

ทานตะวัน และให้เกดิการซื้อ
ขายวตัถุดบิจากเกษตรกร
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เสริมสร้างพ้ืนฐานการ
พัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพรให้

เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สุขภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริม
สุขภาพ  

ผลักดันสมุนไพร Product 
Champion เข้าในบัญชยีา

หลักแหงชาติและการเขาถึงยา
สมุนไพร  

จัดบริการและการใชสมุนไพร
เพ่ือการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก ใน
โรงพยาบาล และสถานบริการ

สาธารณสุข  

น าสมุนไพรมาใช้ในการดูแล
สุขภาพในชุมชนและส่งเสริม

บทบาทหมอพ้ืนบ้าน  

สมุนไพร Product Cham-
pion ประจ าจังหวัด ได้รับ
บรรจุในจ านวนรายการยา
สมุนไพรในบัญชยีาหลัก   

แหงชาติเพ่ิมขึ้น  

บริการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกด้วย

วัตถุดิบสมุนไพร 
พ้ืนที่น าร่อง ได้แก่ 

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระ
เกียรติ และโรงพยาบาล

มวกเหล็ก  

พัฒนาโครงสร้างการ
บริหารสมุนไพรของ

จังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐ 
เพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างย่ังยืน  

ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ประสบการณ์โครงการพัฒนา
เมืองสมุนไพร (Herbal City) 
ระหว่างจังหวัดสระบุรี และ 12 

จังหวัดเมืองสมุนไพร  

เพ่ิมอัตราการร่วมลงทุนของ
ภาคเอกชน  

งบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยและการด าเนินงาน
ด้านสมุนไพรในจังหวัด

เพิ่มขึ้น 

เกิดการท่องเทีย่วเชิง
สุขภาพตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่มเีรื่องราว

สมุนไพรได้รับความนิยม
และเป็นที่รู้จัก  

พัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ ความงาม 
และการแพทย์แผน

ไทย  

น าวัตถุดิบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์
แปรรูปสมุนไพร Product 

Champion ประจ าจังหวัด มา
บูรณาการเข้ากับการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพ สร้างเร่ืองราว 
(Story) สนับสนุนการ

ท่องเท่ียวตามจุดท่องเท่ียวและ
เส้นทางการท่องเท่ียว  
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แนวคิด “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” 
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Health and Wellness Tourism) เป็นกำรเดินทำง
ท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถำนที่หรือแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่มีควำมงดงำมในแหล่ง
ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ สอดแทรกด้วยวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ และ
สิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ ตลอดจนกำรศึกษำกำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำเพ่ือกำรดูแลและ
กำรบ ำบัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตกำรด ำรงชีวิต และพักผ่อนหย่อน
ใจ โดยแบ่งเวลำจำกกำรท่องเที่ยวเพ่ือท ำกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพหรือกำร
บ ำบัดรักษำฟ้ืนฟูสุขภำพ ได้แก่ กำรเดินทำงท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ 
คลำยเครียด และมีกำรรับค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรดูแลสุขภำพกำยและจิตใจ 
มีกำรแนะน ำกำรออกก ำลังกำยอย่ำงถูกวิธี กำรนวด อบ ประคบสมุนไพร กำร
ฝึกปฏิบัติสมำธิ ตลอดจน กำรตรวจร่ำงกำย กำรรักษำพยำบำล เป็นต้น (กำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561) นอกจำกนี้  กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 
หมำยถึง กำรท่องเที่ยวพักผ่อนไปท่ำมกลำงธรรมชำติ เรียนรู้วิธีกำรใช้พลังงำน
จำกธรรมชำติมำบ ำบัดและเสริมสร้ำงสุขภำพให้แข็งแรง จิตใจสดชื่นแจ่มใส
ควบคู่ไปกับกำรท่องเที่ยว เห็นวัฒนธรรมท้องถิ่น และน ำสิ่งที่ได้รับมำปรับปรุง
คุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น (วรรณำ วงษ์วำนิช, 2546: 145)  



 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นกิจกรรมกำรท่องเที่ยวซึ่งมีกำรพักผ่อนควบคู่ไป
กับกำรดูแลสุขภำพของนักท่องเที่ยว สำมำรถแบ่งตำมลักษณะสุขภำพของกำร
ท่องเที่ยวออกเป็น 3 ระดับ (คณะบริหำรธุรกิจมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 
2560) ดังนี้ 
1. กำรท่องเที่ยวเพ่ือรักษำสุขภำพของนักท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น กำร

ท่องเที่ยวในลักษณะนี้ก ำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก เนื่องจำกนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ เ ริ่ ม ให้ ควำมส ำคัญ กับกำรรั กษำสุ ขภำพของตน เองภำยใต้
สภำพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในปัจจุบัน โดยกำรออกก ำลังกำยและดูแล
สุขภำพอย่ำงถูกวิธี เช่น กำรนั่งสมำธิ กำรฝึกโยคะ กำรฝึกไทเก๊ก กำรอำบ
น้ ำแร่หรือสปำ กำรนวดแผนโบรำณ กำรรับประทำนสมุนไพร กำร
รับประทำนอำหำรเพ่ือสุขภำพและกำรพักผ่อนในที่มีอำกำศบริสุทธิ์ใกล้ชิด
ธรรมชำติมำกขึ้น 

2. กำรท่องเท่ียวเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภำพของนักท่องเที่ยว หรืออยู่ในระยะพักฟ้ืน กำร
ท่องเที่ยวลักษณะนี้ นักท่องเที่ยวต้องกำรอำกำศที่บริสุทธิ์อยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและเป็นธรรมชำติรับประทำนอำหำรเพ่ือสุขภำพ และออกก ำลังกำย
อย่ำงเบำเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภำพ 

3. กำรท่องเที่ยวเพ่ือรักษำโรคของนักท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวในลักษณะนี้
ก ำลังได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูง เนื่องจำกค่ำรักษำพยำบำลในประเทศไทย
ถูกกว่ำต่ำงประเทศ และประเทศไทยมีแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญ มีฝีมือ
หลำยด้ำน เช่น กำรท ำทันตกรรม กำรเปลี่ยนสะโพก กำรเปลี่ยนข้อเข่ำ กำร
ผ่ำตัดเพื่อเสริมควำมงำม เป็นต้น  
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กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ มีควำมเชื่อมโยงกับกำรท่องเที่ยวอ่ืนที่คล้ำยคลึงกัน 
นักวิชำกำรบำงคนน ำมำรวมกับกำรท่องเที่ยวอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น กำร
ท่องเที่ยวเชิงสปำและสุขภำพ (Spa and Health Tourism) กำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพควำมงำม (Health and Wellness Tourism) โดย “สปำ” (Spa) เป็น
กำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวมด้วยวิธีธรรมชำติ มีกำรใช้น้ ำเป็นองค์ประกอบ
ร่วมกับบริกำรอ่ืน ๆ เพ่ือสร้ำงภำวะสมดุลของร่ำงกำย ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกัน
กำรเจ็บป่วย และพักผ่อนคลำยเครียด สปำในต่ำงประเทศมักรวมอยู่ในแหล่ง
น้ ำพุร้อน/น้ ำแร่ ส่วนสปำในประเทศไทย จะเน้นกำรให้บริกำรนวดแผนไทยเป็น
ส่วนใหญ่ โดยใช้ศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยเป็นกรอบควำมรู้ในกำรให้บริกำร  

ส่วน“เวลเนส” (Wellness) เป็นกำรดูแลสุขภำพที่ดีให้แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งเป็น
ค ำที่คล้ำยคลึงกับค ำว่ำสุขภำพ แต่เน้นสภำวะที่สมบูรณ์แข็งแรงของร่ำงกำย 
และสุขภำพควำมงำม ซึ่งเป็นแนวคิดที่ธุรกิจในอุตสำหกรรมสปำมองว่ำ มี
ควำมส ำคัญในลักษณะของแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภำพ เวลเนส มี
ควำมหมำยหลำยประกำร เช่น แนวทำงเพ่ือกำรดูแลบ ำรุงรักษำสุขภำพที่เน้น
กำรป้องกันควำมเจ็บป่วย เพ่ือไม่ให้เจ็บป่วยและท ำให้ชีวิตยืนยำว ซึ่งต่ำงกับค ำ
ว่ำกำรรักษำโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นภำยหลังจำกกำรเจ็บป่วยแล้ว และ สภำวะที่มี
สุขภำพแข็งแรงทั้งร่ำงกำยและจิตใจ โดยกำรดูแลเรื่องกำรรับประทำนอำหำร 
กำรออกก ำลังกำย และกำรสร้ำงสุขนิสัยที่ดี เช่น ไม่ดื่มเหล้ำ ไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น 
(Erfurt-Cooper & Cooper, 2009: 5) 



 

ดังนั้น “กำรท่องเที่ยวเพ่ือสุขภำพดี” (Wellness Tourism) เป็นกำรท่องเที่ยว
โดยมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ 
รวมถึงกิจกรรมประเภทผ่อนคลำย เช่น กำรออกก ำลังกำย กำรรับประทำน
อำหำรเ พ่ือสุขภำพ สปำเพ่ือสุขภำพ กำรนวดเ พ่ือสุขภำพ เป็นต้น ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวอำจใช้บริกำรเพ่ือสุขภำพดีอย่ำงครบวงจรได้ในรีสอร์ทเพ่ือสุขภำพ 
ศูนย์สุขภำพ อีกทั้งมีกำรจ ำแนกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่รวมเวลเนส 
กลำยเป็น Health & Wellness Spa Tourism ที่นักท่องเที่ยวสำมำรถรับ
บริกำรด้ำนสุขภำพในแหล่งท่องเที่ยว สปำเพ่ือสุขภำพ นักท่องเที่ยวสำมำรถ
ประกอบกิจกรรมได้หลำยลักษณะ กล่ำวคือกิจกรรมในสปำเพ่ือสุขภำพ ได้แก่ 
กำรเลือกและปรับแบบแผนชีวิต (Lifestyle Choice) กำรป้องกันควำมเจ็บป่วย 
(Prevention of Illness) เช่น กำรออกก ำลังกำย กำรดูแลควำมงำม เป็นต้น 
และกำรสร้ำงควำมตระหนักเรื่องสุขภำพ (Health Awareness) ส่วนกิจกรรมส
ปำในแหล่งน้ ำแร่/น้ ำพุร้อน ได้แก่ วิทยำกำรอำบน้ ำแร่/น้ ำพุร้อน (Thermalism 
Balneology) เพ่ือกำรผ่อนคลำยควำมตึงเครียด กำรฟ้ืนฟูจำกควำมเจ็บป่วย 
(Recovery from Illness) กำรพักผ่อนและนันทนำกำร (Leisure and Recre-
ation) (Erfurt-Cooper & Cooper, 2009: 4) 
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แนวคิด “การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร” 
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) คือ กำรท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทำงด้ำนกำร
เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชำวชนบท โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวใน
กำรด ำเนินกิจกรรมให้เกิดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรและวิถีกำรด ำรงชีวิต  
วัฒนธรรม ประเพณี เป็นกำรน ำเอำทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดกำรเรียนรู้มำท ำให้
เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรำยได้ต่อชุมชนและตัวเกษตรกร  
 

 
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะเป็นกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับกำร
ท่องเที่ยว เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อสภำพสิ่งแวดล้อม 
เป็นกำรเดินทำงท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวน
สมุนไพร ฟำร์มปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เพ่ือชื่นชมควำมสวยงำม ควำมส ำเร็จ และ
เพลิดเพลินในสวนเกษตร ท ำให้ได้ควำมรู้ ได้ประสบกำรณ์ใหม่ บนพ้ืนฐำนควำม
รับผิดชอบ มีจิตส ำนึกต่อกำรรักษำสภำพแวดล้อมของสถำนที่แห่งนั้น 



 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมที่จะให้บริกำรนักท่องเที่ยว
หลำกหลำยกิจกรรม ขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่
ละแห่ง (ส ำนักฟำร์มแม่โจ้, 2555) ดังนี้ 
1. ประเภทนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมระยะสั้น ได้แก่ กำรเข้ำชมสวนเกษตร 

โดยนักท่องเที่ยวอำจเก็บผลผลิตในสวนหรือซื้อผลผลิตโดยเลือกเก็บได้ และ
ท ำกิจกรรมพ้ืนบ้ำนระยะสั้นร่วมกับชำวบ้ำน  

2. ประเภทให้นักท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บ้ำน กำรให้นักท่องเที่ยวพักแรมใน
หมู่บ้ำนเพ่ือศึกษำและสัมผัสกับชีวิตของชำวชนบทเกษตร โดยนักท่องเที่ยว
จะได้รับบริกำรที่อบอุ่น ปลอดภัย สะดวก และสะอำด  

3. ประเภทอบรมให้ควำมรู้เกษตรแผนใหม่และควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำชำวบ้ำน 
ท ำเกษตรแผนใหม่ เช่น กำรปลูกและกำรดูแลรักษำ กำรแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตร อำจมีกำรให้ใบประกำศนียบัตรด้วย กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน เช่น กำรศึกษำแมลงที่มีประโยชน์ พืชผักพ้ืนเมืองที่กินได้ กำร
ทดลองท ำน้ ำตำลมะพร้ำวและน้ ำตำลโตนด เป็นต้น  

4. ประเภทจ ำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์เกษตรสินค้ำหัตถกรรมพ้ืนบ้ำนของ
เกษตรกรของใช้และของที่ระลึกต่ำง ๆ ผลไม้สด ดอกไม้สด เมล็ดพันธุ์พืชที่
น่ำสนใจให้นักท่องเที่ยวซื้อไปปลูก  

5. ประเภทให้ลู่ทำงธุรกิจ ช่วงที่ธุรกิจอ่ืน ๆ ประสบปัญหำจำกธุรกิจตกต่ ำ ให้
นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเดินทำงมำท่องเที่ยวเพ่ือหำลู่ทำงในธุรกิจเกี่ยวกับ
กำรเกษตร เพรำะเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนเร็ว กำรท่องเที่ยวในลักษณะนี้ 
นอกจำกจะช่วยเอ้ือประโยชน์ให้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นหนทำงที่ช่วย
ภำคเอกชนที่รับผลกระทบจำกสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
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รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำมำรถแบ่งได้ 3 ประเภท (ส ำนักฟำร์มแม่โจ้, 
2555) ดังนี้ 
1. แบบกิจกรรมรำยบุคคล ได้แก่ กำรน ำเที่ยวชมสวนของเกษตรกรรำยบุคคล

ที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ เช่น สวนผลไม้ สวนสมุนไพร 
สวนไม้ดอกไม้ประดับ หรือแม้แต่ฟำร์มเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ ผู้เยี่ยมชมจะได้รับ
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิต กำรจัดกำร กำรตลำดแล้วยังสำมำรถซื้อ
ผลผลิตต่ำง ๆ ที่ทำงสวนจัดขึ้น  

2. กิจกรรมกำรท่องเที่ยวตำมฤดูกำลหรือเทศกำล เช่น กำรจัดงำนวันทุเรียน
โลก งำนวันเงำะโรงเรียน ทุ่งทำนตะวันบำน ทุ่งดอกปทุมมำ ซึ่งกำร
ท่องเที่ยวแบบนี้จะมีขึ้นเฉพำะในช่วงที่มีกำรจัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับ
กำรเกษตรเท่ำนั้น 

3. กิจกรรมกำรท่องเที่ยวตำมชุมชนหรือหมู่บ้ำนเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรใน
ชุมชน ร่วมกันจัดตั้ ง บริหำรและจัดกำรท่องเที่ยว โดยกรมส่งเสริม
กำรเกษตรให้ควำมร่วมมือสนับสนุนในกำรจัดท ำโครงสร้ำงทำงกำยภำพ 
กำรจัดภูมิทัศน์ กำรให้แนวควำมคิดในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้
เหมำะสมกับพ้ืนที่และควำมสำมำรถของเกษตรกรในชุมชน  



 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีของบุคคลทั้ง 3 กลุ่มที่
เกี่ยวข้องกัน คือ เจ้ำของสวน ผู้จัดน ำเที่ยว/มัคคุเทศก์ และนักท่องเที่ยว ต่ำง
กลุ่มจะต้องรู้วิธีกำรจัดกำรอย่ำงมีระบบเพ่ือกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน โดย
มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแต่ละด้ำน ดังนี้ 
 

แนวทางบริหารจัดการส าหรับ “เจ้าของสวน” ได้แก่ 
 เตรียมสถำนที่เท่ียวชมควรเป็นเส้นทำงวงรอบเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เห็น  
 หำกมีมุมสำธิตได้ ควรจัดเจ้ำหน้ำที่เตรียมกำรสำธิตให้ชม  
 มีมัคคุเทศก์น ำชมสวน สำมำรถอธิบำยได้ดีเท่ำกับหรือมำกกว่ำเจ้ำของสวน 

(มีเกร็ดควำมรู้ มีกำรเปรียบเทียบ)  
 จัดมุมสถำนที่พักผ่อน จัดมุมบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มจ ำหน่ำย โดยอำจ

ขอให้เพ่ือนบ้ำนบริกำรแทน เพ่ือกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น มุมนี้ จ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์สินค้ำของที่ระลึกด้วย ทั้งของในสวนและของเพ่ือนบ้ำนใกล้เคียง  

 จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีทิ้งขยะ แยกเปียกและแห้ง  
 มีบริกำรห้องสุขำที่สะอำด (อำจมีกล่องรับเงินบริกำร เพ่ือให้ผู้ที่ท ำหน้ำที่

ดูแล ได้รับผลประโยชน์) 
 

แนวทางบริหารจัดการส าหรับ “ผู้ประกอบการน าเที่ยว/มัคคุเทศก์” ได้แก่ 
 ต้องรอบรู้สถำนที่/สวนแห่งนั้นอย่ำงละเอียด เพ่ือให้ข้อมูลในกำรตัดสินใจ

และกำรเตรียมตัวแก่นักท่องเท่ียวได้  
 รู้ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ำมในกำรเที่ยวสวนเกษตร และถ่ำยทอดให้นักท่อง 

เที่ยวมีควำมเข้ำใจก่อนเดินทำง  
 หลังจำกน ำเที่ยวชมแล้ว ควรหำเวลำให้นักท่องเที่ยวมีโอกำสแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็น สัก 15-20 นำที ระหว่ำงกำรเดินทำงกลับ หรือเป็นกำร
ประเมินผลกำรชมสวนนั้น ๆ เพ่ือน ำไปปรับปรุงได้ 

29 



 

 

30 

แนวทางการเตรียมตัวไปท่องเที่ยวส าหรับ “นักท่องเที่ยว” ได้แก ่
 เป็นผู้ที่สนใจในสวนเกษตรแต่ละสำขำที่จะไปชม  
 มีกำรเตรียมตัวเดินทำงและเตรียมอุปกรณ์ของที่ใช้ตำมที่ผู้จัดรำยกำรน ำ

เที่ยวแนะน ำ  
 ปฏิบัติตำมข้อแนะน ำและข้อห้ำมของแต่ละสถำนที่ เพรำะต้นพืชและ

ธรรมชำติรอบด้ำนนั้นมีควำมอ่อนไหวและเปรำะบำง มีโอกำสติดเชื้อโรค
จำกผู้ที่ไปเยือนได้ ในท ำนองเดียวกัน หำกนักท่องเท่ียวบำงคนเป็นภูมิแพ้ต่อ
ยำฆ่ำแมลงง่ำย ก็ควรต้องระมัดระวังเช่นกัน ในช่วงที่เจ้ำของสวนฉีดยำ
ป้องกันแมลงและเชื้อรำที่สำมำรถท ำลำยต้นพืชได้  

 มีจิตส ำนึกต่อกำรรักษำสภำพแวดล้อม เพ่ือให้สถำนที่ท่องเที่ยวที่ไปเยือนมี
สภำพแวดล้อมที่ดี สะอำด และสวยงำม 



 

แนวทางการพัฒนา เมื องสมุ น ไพร เพื่ อดึ งดู ดตลาด
นักท่องเที่ยว 
กำรพัฒนำเมืองสมุนไพรให้ เหมำะสมกับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ตำม
องค์ประกอบแนวคิด “เมืองสุขภาพแบบครบวงจร” (Wellness City) ของ
กระทรวงสำธำรณสุข ดังต่อไปนี้ (อุษณีย์ ผำสุก และคณะ, 2561) 
 โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อมดีต่อสุขภำพ มุ่งเน้น Green Technology 

ที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนควำมเรียบง่ำย: เน้นกำรปรับปรุงพ้ืนที่
ภำยในเมืองสมุนไพรให้มีควำมเหมำะสมต่อกำรให้บริกำร รวมไปโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนอื่น ๆ เช่น ป้ำยบอกทำง ป้ำยบ่งเฉพำะในแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ ให้มี
ควำมชัดเจน มองเห็นได้เด่นชัด และสะดวกต่อกำรค้นหำ   

 ควำมสะอำดทั้งพ้ืนที่สำธำรณะ ร้ำนค้ำ และบ้ำนเรือนของประชำชน: 
มุ่งเน้นกำรดูแลสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้คงสภำพควำมสมบูรณ์
ดังเดิม สะอำดถูกต้องตำมหลักอนำมัย กำรบริกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญได้
มำตรฐำน กำรเข้ำถึงที่สะดวก มีรำคำค่ำบริกำรที่เหมำะสม รวมทั้งกำรมี
บรรยำกำศสภำพแวดล้อมที่ดีน่ำดึงดูดใจ และสร้ำงบรรยำกำศให้เหมำะสม
ต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น  

 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่
นักท่องเที่ยวในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวเมืองสมุนไพรด้ำนควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินด้วย เพื่อรักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำด  

 บริกำรทำงกำรแพทย์ที่พัฒนำจำกภูมิปัญญำไทย และตอบสนองต่อปัญหำ
ทำงสุขภำพและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร: มุ่งเน้นกำรประชำสัมพันธ์ที่ดี
ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวทำงกำรแพทย์ที่พัฒนำจำกภูมิปัญญำไทย เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวรับรู้เข้ำใจ และเกิดควำมเชื่อมั่นซึ่งเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับ
สินค้ำกำรท่องเที่ยว  
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 ผลิตภัณฑ์ทำงสุขภำพที่พัฒนำจำกภูมิปัญญำไทย และตอบสนองต่อปัญหำ
ทำงสุขภำพและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร: มุ่งเน้นกำรประชำสัมพันธ์
เชิงรุก เช่น กำรจัดงำนแสดงเพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทำง
สุขภำพที่พัฒนำจำกภูมิปัญญำไทยให้เป็นที่รู้จักมำกขึ้น โดยมีเป้ำหมำย
เพ่ือให้เกิดกำรเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในเมืองสมุนไพรมำกขึ้น และมีกำรใช้
จ่ำยมำกข้ึน  

 กำรศึกษำวิจัยที่รองรับกำรบริกำรและผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง: มุ่งเน้นกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยผ่ำนกำรศึกษำและกำรวิจัยมำกขึ้น เพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพกำรท่องเที่ยวด้ำนต่ำง ๆ ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
นักท่องเที่ยวได้  

 กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่เชื่อมโยงในทุกกิจกรรม: มุ่งเน้นกำรบริหำร
จัดกำรแหล่งท่องเที่ยวสมุนไพรให้มีกำรบูรณำกำรร่วมกัน เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรมีเอกภำพ และลดควำมซ้ ำซ้อนกันด้ำนสินค้ำและบริกำร ทั้งนี้ 
ทำงภำครัฐและทุกภำคีที่เกี่ยวข้องควรให้กำรสนับสนุนพ้ืนที่ที่มีศักยภำพใน
กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เพ่ือดึงดูดตลำดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพซึ่ง
เป็นกลุ่มตลำดคุณภำพ โดยเน้นกำรจัดกำรด้ำนอุปทำนภำยในพ้ืนที่ให้พร้อม
มำกกว่ำกำรส่งเสริมกำรตลำด (อุปสงค์)  

 ผู้ประกอบกำรและประชำชนในพ้ืนที่มีควำมเข้มแข็ง มีควำมรู้และทัศนคติที่
ดีต่อกำรพัฒนำ Wellness city: มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยวให้มีศักยภำพทำงกำรแข่งขัน เพ่ือรองรับตลำดนักท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพ ภำครัฐและทุกภำคีที่เกี่ยวข้องควรสร้ำงควำมตระหนักร่วมกันใน
กำรพัฒนำเมืองสมุนไพรขับเคลื่อนไปสู่ เมืองสุขภำพแบบครบวงจร 
(Wellness city) โดยกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรและประชำชนมีควำมรู้
เรื่องสมุนไพรในกำรดูแลสุขภำพเบื้องต้น เพ่ือให้สำมำรถดูแลตัวเองได้ และ
ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็ง 
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กระแสตลาดท่องเที่ยวชุมชนบ้านนิเวศสมุนไพร 
 

ควำมแตกต่ำงขององค์ประกอบด้ำนประชำกรศำสตร์และพฤติกรรมกำร
ท่องเที่ยว ส่งผลต่อกำรตัดสินใจของนักท่องเที่ยวได้ จึงจ ำเป็นต้องอำศัยกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล กำรสอบถำม สัมภำษณ์ และสังเกตพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
พร้อมทั้งควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
“ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร” เพ่ือที่ชุมชนจะได้บริหำรจัดกำรและน ำเสนอให้
เหมำะสมและตรงตำมควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว เพ่ือให้กิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรที่แสดงตัวตนและเอกลักษณ์สู่สำยตำ
นักท่องเที่ยว สำมำรถสร้ำงคุณค่ำและประสบกำรณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวได้ 
ดังนี้ 
 
แรงจูงใจในกำรท่องเที่ยว “ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร” 
 

อันดับ 1 ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน/
ผ่อนคลายความเครียด  
 

อันดับ 2 หาประสบการณ์และ
เ รี ยนรู้ ด้ านส มุน ไพร /พื ชสวน
การเกษตร 
 

อันดับ 3 อยู่ในสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ  
 

อันดับ 4 ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้ดีขึ้น  
 

อันดับ 5 หาสถานที่ท่องเที่ยวและ
สิ่งใหม่ ๆ  

 

             อันดับ 6 พบปะกับผู้มีความสนใจ 
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รูปแบบกำรท่องเที่ยว “ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร” ที่นักท่องเที่ยวให้
ควำมสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อันดับ 1 การเยี่ยมชมสวนสมุนไพร/ฟาร์มสมุนไพร/พืชสวนการเกษตร  
 

 อันดับ 2 การฝึกอบรมและเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านสมุนไพร/พืชสวน
การเกษตร  

 

 อันดับ 3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ เกี่ยวกับสมุนไพร/พืชสวน
การเกษตรในระยะสั้น  

 

 อันดับ 4 การพักค้างคืนเพื่อชื่นชมธรรมชาติและบรรยากาศชุมชน
สมุนไพร/พืชสวนการเกษตร  

 

 อันดับ 5 การใช้บริการ “สปา” สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  
 

 อันดับ 6 การซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับสมุนไพร/พืชสวน
การเกษตร  



 

กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรท่องเที่ยว “ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร” 
ระยะสั้นที่นักท่องเที่ยวให้ควำมสนใจ 
 
 

 อันดับ 1 การทดลองปลูกและ
เ ก็ บ เ กี่ ย ว ส มุ น ไ พ ร / พื ช ส ว น
การเกษตร  
 

 อันดับ 2 การทดลองผลิตและ
แปรรูปสมุนไพร/พืชสวนการเกษตร  
 

 อันดับ 3  การทดลองท าลู ก
ประคบจากสมุนไพร  

 

 อันดับ 4 การทดลองท าอาหาร
และเครื่องดื่มเกี่ยวกับสมุนไพร/พืช
สวนการเกษตร  
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กำรให้บริกำรสุขภำพจำกกำรท่องเที่ยว “ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร” ที่
นักท่องเที่ยวให้ควำมสนใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อันดับ 1 บริการนวดแผนไทย  
 

 อันดับ 2 บริการนวดฝ่าเท้า  
 

 อันดับ 3 ประคบด้วยสมุนไพร 
 

 อันดับ 4 อบตัวด้วยสมุนไพร 
 
 

 



 

กำรพักค้ำงคืนในแหล่งท่องเที่ยว “ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร” ที่
นักท่องเที่ยวให้ควำมสนใจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อันดับ 1 โฮมสเตย์/ฟาร์ม 
สเตย์  
 

 อันดับ 2 รีสอร์ท  
 

 อันดับ 3 เกสท์เฮ้าส์ 
 

 อันดับ 4 กางเต้นท์ 
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สินค้ำและผลิตภัณฑ์จำกกำรท่องเที่ยว “ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร” ที่
นักท่องเที่ยวให้ควำมสนใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อันดับ 1 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร/พืชสวนการเกษตร  
 

 อันดับ 2 ผัก/ผลไม้/พืชสวนการเกษตร  
 

 อันดับ 3 อาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพร/พืชสวนการเกษตร  
 

 อันดับ 4 ต้นสมุนไพร  
 

 อันดับ 5 สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น 
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จำกข้อมูลลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั้ง 6 ด้ำน เมื่อน ำมำวิเครำะห์ด้วย
หลักกำร 6Ws 1H ซึ่งประกอบด้วย 1) ใครคือตลำดเป้ำหมำย (Who) 2) 
ผู้บริโภคซื้ออะไร (What) 3) ท ำไมจึงซื้อ (Why) 4) ใครมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจซื้อ (Whom) 5) ซื้อเมื่อใด (When) 6) ซื้อที่ไหน (Where) และ 7) ซื้อ
อย่ำงไร (How) เพ่ือวิเครำะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มำท่องเที่ยวใน
จังหวัดสระบุรี พบว่ำ 
 ใครคือตลำดเป้ำหมำย (Who) จำกกำรศึกษำข้อมูล สำมำรถจ ำแนก

นักท่องเที่ยวที่มำท่องเที่ยวได้ออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่
เดินทำงมำเป็นกลุ่ม/คณะ และนักท่องเที่ยวที่เดินทำงด้วยตัวคนเดียว ซึ่ง
เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ มักจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำกันเป็นกลุ่ม ไม่ว่ำ
จะเป็นกลุ่มเพ่ือน ครอบครัว หรือคู่รัก และมักเดินทำงโดยใช้พำหนะส่วนตัว
ในกำรเดินทำง และใช้เวลำอยู่ในสถำนที่ท่องเที่ยวในระยะเวลำอันสั้น และ
มักจะเลือกพักค้ำงคืนอย่ำงน้อย 2-3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำร
ท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนและผ่อนคลำยควำมเครียด หำประสบกำรณ์และ
เรียนรู้จำกกำรท่องเที่ยว รวมถึงกำรอยู่ในบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม
ทำงธรรมชำติ 

 ผู้บริโภคซื้ออะไร (What) นอกจำกวัตถุประสงค์หลัก คือ ท่องเที่ยวเพ่ือ
พักผ่อน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้เวลำในกำรท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้
และได้รับประสบกำรณ์ใหม่ ๆ จำกกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร 
โดยเฉพำะเยี่ยมชมสวนสมุนไพร ฟำร์มสมุนไพร พืชสวนกำรเกษตร และกำร
ฝึกอบรมเรียนรู้เพ่ือให้ได้รับองค์ควำมรู้ทำงด้ำนสมุนไพร นอกจำกนี้ ยังมี
รูปแบบกิจกรรมอื่น ๆ ที่นักท่องเที่ยวให้ควำมสนใจ ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เก่ียวกับสมุนไพรระยะสั้น กำรพักค้ำงคืนเพ่ือชื่นชมธรรมชำติและ
บรรยำกำศชุมชนสมุนไพร กำรใช้บริกำรสปำสมุนไพรเพ่ือสุขภำพ และกำร
เลือกซื้อสินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับสมุนไพร 
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 ท ำไมจึงซื้อ (Why)  จำกภำพลักษณ์ของจังหวัดสระบุรี ได้รับกำรยกระดับให้
เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City) มีสมุนไพรที่เป็น Product Champion 
ประจ ำจังหวัด 5 ชนิด มัลเบอร์รี่  ข้ำวเจ๊กเชย ดอกเข้ำพรรษำ ดอก
ทำนตะวัน และนม อีกทั้งยังมีสมุนไพรท้องถิ่นส ำคัญกระจำยไปตำมอ ำเภอ
อ่ืน ไม่ว่ำจะเป็น หม่อน ฟ้ำทะลำยโจร ขมิ้น ขิง ไพรสด ตะไคร้ นอกจำกนี้ 
จังหวัดสระบุรีมีควำมใกล้ชิดกับธรรมชำติและมีสถำนที่ท่องเที่ยวที่
หลำกหลำย ท ำให้กำรเดินทำงเพ่ือมำท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี นอกจำก
จะได้มำท่องเที่ยวชุมชนสมุนไพรแล้ว ยังสำมำรถท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่มีอยู่มำกมำยภำยในจังหวัดด้วย  

 ใครมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจซื้อ (Whom) กำรตัดสินใจเที่ยว ส่วนใหญ่เกิด
จำกกำรตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเอง โดยได้รับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจำก
อินเตอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ กูเกิล (Google) เฟสบุ๊ค 
(Facebook) ยูทิวป์ (YouTube) เป็นต้น ต่อมำคือรับรู้ข้อมูลโดยได้รับกำร
บอกต่อจำกคนรู้จัก นอกจำกนี้  อำจพิจำรณำควำมพร้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวร่วมด้วย ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำถึงได้สะดวก มีที่จอด
รถเพียงพอ มีจ ำนวนที่พักและสำธำรณูปโภคเพียงพอ ควำมรู้ของผู้น ำชม
หรือผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวส ำหรับกำรบรรยำยให้ควำมรู้ มีกิจกรรม
หลำกหลำยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ได้ร่วมลงมือท ำ เป็นต้น 

 ซื้อเม่ือใด (when) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องกำรเดินทำงเพ่ือท่องเที่ยว เยี่ยม
ชม และมีประสบกำรณ์ส่วนร่วมกับชุมชนตลอดทั้งปี  

 ซื้อที่ไหน (where) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทำงมำที่แหล่งท่องเที่ยวและ
ตัดสินใจซื้อ ณ แหล่งท่องเที่ยว เมื่อท่องเที่ยวเสร็จก่อนกลับจะซื้อผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ แหล่งท่องเที่ยวกลับไป มีบำงส่วนที่ติดต่อจองหรือสั่งซื้อ
กับผู้ประกอบกำรโดยตรง 

 ซื้ออย่างไร (how) นักท่องเที่ยวให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพกำรให้บริกำรของ
แหล่งท่องเที่ยว โดยกำรตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะศึกษำ
ข้อมูลมำก่อนล่วงหน้ำ ทั้งข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ รวมถึงกำร
บอกต่อจำกคนรู้จัก 



 

ควำมต้องกำรและควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อกำรท่องเที่ยวชุมชน
บ้ำนนิเวศสมุนไพร จังหวัดสระบุรี  
 

เมื่อได้ลงพ้ืนที่สอบถำมควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวต่อกำรท่องเที่ยวชุมชน
บ้ำนนิเวศสมุนไพร จังหวัดสระบุรี และควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้ำนต่ำง 
ๆ ซึ่งพัฒนำต่อยอดจำกแนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด พบว่ำ กำรท่องเที่ยว
ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรจังหวัดสระบุรี จะสำมำรถสร้ำงจุดเด่น ซึ่งเป็นสิ่งที่
นักท่องเที่ยวเกิดควำมประทับใจและเป็นเหตุผลที่นักท่องเที่ยวต้องกำรเดินทำง
กลับมำท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรซ้ ำอีก และจุดที่
นักท่องเที่ยวเห็นว่ำควรปรับปรุงและพัฒนำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
นักท่องเที่ยวในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  
 

 ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวคำดหวังว่ำกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำน
นิเวศสมุนไพร ต้องมีอำหำรเครื่องดื่มจำกสมุนไพรและอำหำรท้องถิ่นไว้
บริกำรส ำหรับนักท่องเที่ยว มีสมุนไพร พืชและผลไม้ ทั้งของสดและแปรรูป
ไว้คอยแนะน ำและบริกำรนักท่องเที่ยว เปิดโอกำสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเรียนรู้ของชุมชน โดยที่นักท่องเที่ยวคำดหวังว่ำจะได้รับ
ควำมรู้ ควำมเพลิดเพลินและประสบกำรณ์ที่ดีร่วมกับชุมชน มีบุคลำกร
บริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวและมำตรกำรส ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่ำง
มีระบบ มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวหรือรำยกำรน ำเที่ยวหลำกหลำย มีพำหนะ
น ำชม เช่น รถจักรยำน หรือม้ำ ให้บริกำรโดยนักนักท่องเที่ยวคำดหวังว่ำจะ
ได้ขี่เพ่ือเยี่ยมชมชวนไปด้วย นอกจำกนี้ แหล่งท่องเที่ยวควรจะเปิดให้บริกำร
เข้ำเท่ียวชมได้ตลอดทั้งปี โดยที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องขออนุญำตล่วงหน้ำ ทั้งนี้ 
จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวคำดหวังคือเรื่องคุณภำพของผลผลิต กำรให้บริกำร
ด้วยควำมเป็นกันเองของผู้ให้บริกำร ควำมเพียงพอของผลผลิต กำรให้
ควำมรู้ของผู้ให้บริกำร โดยมีข้อควรระวังที่อำจเป็นจุดอ่อน คือ ปริมำณ
ผลผลิตไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร ผลผลิตไม่หลำกหลำย และอำจจะไม่มี
ควำมแตกต่ำงจำกที่อ่ืนมำกนัก  
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 สถำนที่ท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวต้องกำรควำมสะดวกเริ่มตั้งแต่กำรเดิน
ทำงเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยว โดยเส้นทำงคมนำคมต้องมีควำมพร้อม เข้ำถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก ใช้เวลำเดินทำงจำกแหล่งท่องเที่ยวหลักของ
จังหวัดไม่นำน เมื่อเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จะต้องได้รับควำมปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและ
สำธำรณูปโภค (เช่น ห้องน้ ำ ที่จอดรถ ไฟฟ้ำ ประปำ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น) 
เพียงพอและอยู่ในสภำพพร้อมให้บริกำร มีร้ำนอำหำรหลำกหลำย มี
มำตรฐำนและเพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยว และมีที่พักให้บริกำรส ำหรับ
นักท่องเที่ยวที่หลำกหลำยและได้มำตรฐำน ด้วย ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
บ้ำนนิเวศสมุนไพรควรจะชูจุดเด่นในเรื่องของควำมเป็นธรรมชำติ มี
ทัศนียภำพที่สวยงำม ควำมสะอำดของแหล่งท่องเที่ยว และควำมปลอดภัย
ในแหล่งท่องเที่ยว เป็นปัจจัยส ำคัญ อย่ำงไรก็ดี นักท่องเที่ยวยังมีควำมกังวล
ในเรื่องของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสำธำรณูปโภค โดยเฉพำะที่จอดรถไม่
เหมำะสมและเพียงพอ ซึ่งถือว่ำเป็นจุดอ่อนที่ต้องบริหำรจัดกำรต่อไป  

 บริกำรกำรท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต้องกำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรมีร้ำนจ ำหน่ำยของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสินค้ำอ่ืน ๆ จำกผลผลิตในชุมชน มีกำรจัดโปรโมชั่น มีส่วนลดให้แก่
นักท่องเที่ยวตำมฤดูกำล มีกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยใช้สื่อ
หลำยรูปแบบ มีกำรชี้แจงกติกำกำรท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับทรำบ 
มีช่องทำงกำรติดต่อและติดตำมนักท่องเที่ยว รวมถึงมีบริกำรควำมรู้โดย
มัคคุเทศก์ มีป้ำยสื่อควำมหมำยและสื่อน ำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน เพ่ือสื่อ
ควำมหมำยแก่นักท่องเที่ยว อย่ำงไรก็ดี ในมุมมองของนักท่องเที่ยวกังวล
เรื่องป้ำยสื่อควำมหมำยและป้ำยบอกเส้นทำงเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่
ชัดเจนและน้อยเกินไป รวมถึงกำรบริกำรที่ไม่ตรงกับที่ประชำสัมพันธ์ไว้  
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แนวทาง / รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนิเวศ
สมุนไพรไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสมุนไพรจังหวัด
สระบุรี  
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรทบทวนวรรณกรรม ลงพ้ืนที่สอบถำม สัมภำษณ์
เชิงลึก ( In-depth interview) รวมถึงกำรจัดเวทีระดมสมองรวบรวมควำม
คิดเห็น (Brainstorming) น ำมำสู่กำรจัดกำรเป็นองค์ควำมรู้ แนวทำงพัฒนำและ
รูปแบบกำรจัดกำรชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรไทย เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเมือง
สมุนไพรจังหวัดสระบุรี ดังนี้ 

 

แนวทำงกำรจัดกำรตลำดกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร 
จังหวัดสระบุรี  
 

ผลกำรวิเครำะห์ตลำดกำรท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่ำ 
กำรท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีมีศักยภำพที่เป็นจุดเด่นด้ำน การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร สำมำรถน ำมำต่อยอดผสมผสำนเข้ำกับทรัพยำกรสมุนไพรใช้เป็นจุดขำย
ในกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน/เมืองสมุนไพรประจ ำจังหวัด อย่ำงไร
ก็ดี ยังมีอีกหลำยด้ำนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือตอบสนองกับควำมต้องกำรของ
นักท่องเที่ยว ประกอบกับกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยใช้หลัก 
6Ws 1H จึงมีแนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรตลำดกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศ
สมุนไพร จังหวัดสระบุรี ในเบื้องต้น จำกกำรส่งเสริมจุดเด่น แก้ไขจุดด้อย โดยใช้
แนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด (4P’s)  
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ผลิตภัณฑ์ (Product)  
 เน้นกำรน ำเสนอคุณค่ำ (Value) ของกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร 

โดยกำรน ำเสนอคุณค่ำของทรัพยำกรสมุนไพรในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในเรื่อง
ของคุณภำพผลผลิตสมุนไพร ผูกเล่ำเรื่องรำวควำมเป็นมำ (Story) องค์
ควำมรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญำในกำรเกษตรและปลูกสมุนไพร วิถีชีวิตของ
เกษตรกร ควำมจริงใจในกำรน ำเสนอและให้บริกำร และน ำเสนอควำมเป็น
ธรรมชำติของแหล่งท่องเท่ียว  

 จ ำแนกแหล่งท่องเที่ยวตำมวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยว ควรให้
ควำมส ำคัญกับกลุ่มเป้ำหมำย (Targeting) โดยกำรจัดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
บ้ำนนิเวศสมุนไพรให้หลำกหลำยตรงตำมวัตถุประสงค์ในกำรเดินทำงมำ
ท่องเที่ยว  

 สร้ำงควำมแตกต่ำง ควรมีรูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวที่มีควำมโดดเด่น
แตกต่ำงจำกคู่แข่งขันที่มีทรัพยำกรลักษณะเดียวกัน เ พ่ือดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทำงมำมำกขึ้น  
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 เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ควรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวของจังหวัด
สระบุรี โดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรเข้ำกับแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ภำยในจังหวัด  

 จัดกิจกรรมให้สำมำรถท่องเที่ยวได้ตลอดปี ควรเน้นกิจกรรมเพ่ือกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์กำรมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยว ท ำให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินและเกิดควำมประทับใจในกำรเดินทำงมำ
ท่องเท่ียว นอกเหนือจำกกำรเยี่ยมชมเพียงอย่ำงเดียว และควรเป็นกิจกรรม
ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่ำของกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรที่
สำมำรถจัดกำรท่องเที่ยวได้ตลอดปี และควรก ำหนดปฏิทินกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทรำบช่วงเวลำในกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งจะให้
นักท่องเที่ยวสำมำรถท่องเที่ยวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำง
สะดวก  

 ยกระดับผลผลิต กำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร จังหวัด
สระบุรี ควรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์กำรขำยจำกเดิม ที่เน้นปริมำณมำเป็นกำร
น ำเสนอขำยคุณค่ำ (Value) ให้เหมำะสมกับคุณภำพของผลผลิตที่ผลิตได้ 
และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร ให้เป็นแหล่งขำย
ผลผลิตทำงด้ำนสมุนไพรที่มีคุณภำพสูง (Premium) จะท ำให้ชุมชนบ้ำน
นิเวศสมุนไพร จังหวัดสระบุรี มีจุดขำยและยังได้ลูกค้ำท่ีมีคุณภำพ  
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รำคำ (Price) 
 เน้นก ำหนดรำคำแบบเหมำ (Package) เช่น เก็บจำกกำรเข้ำชมหรือเข้ำร่วม

กิจกรรมต่อคนหรือต่อกลุ่ม โดยให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำชมภำยในสวน
สมุนไพร พร้อมรับประทำนอำหำรและเครื่องดื่ม welcome drink ที่ทำง
สวนจัดไว้ให้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้วิธีกำรจ ำหน่ำยผลผลิตจำกสมุนไพร
ให้กับนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสำมำรถเลือกซื้อสมุนไพรและผลผลิต
อ่ืน ๆ จำกในสวนได้ตำมควำมต้องกำร โดยอำจเลือกซื้อกลับไปหรือ
รับประทำนในสวนก็ได้ พร้อมมีบริกำรที่สะดวกเป็นที่น่ำประทับใจ  

 ก ำหนดรำคำให้เหมำะสมกับกลุ่มลูกค้ำ จำกรำคำต่ ำขึ้นสูง (Price Penetra-
tion) เพ่ือสร้ำงฐำนลูกค้ำ ยอดขำย และส่วนแบ่งกำรตลำดให้เพิ่มขึ้น  

 ชี้แจงนักท่องเที่ยวให้เข้ำใจเกี่ยวกับรำคำผลผลิต ควรก ำหนดรำคำให้ชัดเจน 
และอธิบำยชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวเรื่องรำคำผลผลิตจำกสมุนไพรให้
นักท่องเที่ยวเกิดควำมเข้ำใจ เช่น เพรำะเหตุใดรำคำผลผลิตภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรจึงมีรำคำต่ำงจำกกำรท่องเที่ยวประเภท
อ่ืน  
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สถำนที่ (Place) 
 ช่องทำงติดต่อและติดตำมนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งส ำคัญ ดังนั้น จึงควรมี

ช่องทำงกำรติดต่อนักท่องเที่ยวให้มีควำมหลำกหลำย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ 
อีเมล (E-mail) เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) มีระบบกำรจองและ
จ่ำยเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำปริมำณผลผลิตไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว ป้องกันปัญหำกำรให้บริกำร
นักท่องเท่ียวได้ไม่ท่ัวถึง  

 ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว มีป้ำยบอกเส้นทำงในกำรเข้ำถึง
แหล่งท่องเที่ยวให้ชัดเจน มีกำรก ำหนดพิกัดจีพีเอส (GPS) แสดงจุดต ำแหน่ง
ของแหล่งท่องเที่ยวลงบนแผนที่ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีควำมสะดวกในกำร
เข้ำถึงมำกขึ้น  

 จัดสถำนที่ให้เหมำะสมและเป็นสัดส่วน ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวภำยใน
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร ควรจัดแหล่งท่องเที่ยวให้มีควำม
เป็นระเบียบ ร่มรื่น สะดวก สะอำด ปลอดภัย และคงอัตลักษณ์ โดยจัด
แหล่งท่องเที่ยวให้คงควำมเป็นธรรมชำติ สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนให้มำก
ที่สุด ไม่ควรมีสิ่งปลูกสร้ำงมำกเกินไป เพ่ือให้ยังคงคุณค่ำด้ำนกำรเกษตร
และสมุนไพรของจังหวัดสระบุรีได้อย่ำงยั่งยืน  

 มีที่จอดรถเพียงพอและเหมำะสม ควรจัดให้มีที่จอดรถอย่ำงเพียงพอ และ
หำกแหล่งท่องเที่ยวได้เปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มศึกษำดูงำนหรือบริษัทน ำ
เที่ยว ควรมีสถำนที่จอดรถที่กว้ำงขวำงพอที่รถบัสจะเข้ำมำยังแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรได้อย่ำงสะดวก 
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กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) 
 มุ่งเน้นประชำสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำน

นิเวศสมุนไพรควรมีเว็บไซต์หรือเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นของตนเอง มี
ผู้ดูแลข้อมูลและคอยอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีกำรจัดกิจกรรมบน
เว็บไซต์หรือเฟสบุ๊คให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้ำมำร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนกับนักท่องเที่ยว รวมถึงมีรำยละเอียดต่ำง ๆ 
น ำเสนอ เช่น แผนที่กำรเดินทำง กิจกรรมต่ำง ๆ ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยว มี
คลิปวีดีโอหรือรูปภำพประกอบเพื่อกระตุ้นควำมสนใจของนักท่องเที่ยว  

 สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำน
นิเวศสมุนไพรควรให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวด้วยอัธยำศัยไมตรีที่ดี บริกำร
นักท่องเที่ยวด้วยผลผลิตจำกสมุนไพรที่มีคุณภำพ ปริมำณเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของนักท่องเที่ยว รวมไปถึงกำรมีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวภำย
หลังจำกที่มำท่องเที่ยว จะเป็นกำรสร้ำงควำมประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
จะได้เดินทำงกลับมำเท่ียวซ้ ำหรือน ำไปบอกต่อ  

 พัฒนำและจัดท ำสื่อที่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร สื่อประชำสัมพันธ์ ควรพัฒนำรูปแบบที่
เข้ำใจง่ำย น่ำสนใจ ดึงดูดควำมสนใจของนักท่องเที่ยว มีข้อมูลของผลผลิต
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ สถำนที่  รำคำระบุไว้ชัดเจน บ่งบอกคุณภำพให้
นักท่องเที่ยวรับรู้ และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  

 เจำะตลำดบริษัทน ำเที่ยว ควรประสำนควำมร่วมมือกับบริษัทน ำเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงหรือบริษัทชั้นน ำในระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศ ตลอดจน
วำงแผนประชำสัมพันธ์ เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้บริษัทน ำเที่ยวได้ทรำบถึงกำร
จัดกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร และควำมพร้อมในกำรรองรับ
นักท่องเที่ยว  
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รูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรไทย จังหวัด
สระบุรี  
 

เพ่ือให้กำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรจังหวัดสระบุรี มีควำมโดดเด่น
แตกต่ำงจำกแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปและเมืองสมุนไพรของจังหวัดอ่ืน ๆ จึงควร
พัฒนำกำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรจังหวัดสระบุรีให้เป็นไปใน
แนวทำงที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมถึงกำรยกระดับผลผลิตและ
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวให้มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น โดยน ำคุณค่ำ (Value) ที่สร้ำงกัน
ก ำหนดส่งต่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ เข้ำใจ และเกิดควำมประทับใจ อันจะ
ก่อให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่กำรท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี โดยใช้แนวคิด
ห่ ว ง โ ซ่ คุ ณ ค่ ำ  ( Value Chain) เ น้ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม แ ต ก ต่ ำ ง 
(Differentiation) เพ่ือสร้ำงสิ่งที่เป็นคุณค่ำให้กับกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศ
สมุนไพรจังหวัดสระบุรีให้มีควำมโดดเด่นแตกต่ำงจำกแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป 
 

ข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์โครงกำร ประกอบกับข้อสรุปที่ได้
จำกกำรจัดเวทีระดมสมองรวบรวมควำมคิดเห็น (Brainstorming) เพ่ือน ำเสนอ
รูปแบบและแนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรไทย 
จังหวัดสระบุรี อันจะน ำไปสู่กำรส่งเสริมและยกระดับให้กำรท่องเที่ยวเมือง
สมุนไพรจังหวัดสระบุรีมีศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภำพให้มำก
ขึ้น น ำไปสู่กำรสร้ำงรำยได้และเติบโตทำงเศรษฐกิจฐำนรำกได้อย่ำงยั่งยืน โดยมี
รูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรไทยจังหวัดสระบุรี ผ่ำน
กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้ 
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กิจกรรมหลัก (Primary Activity) ได้แก่  
 การจัดเตรียมวัตถุดิบ (Inbound Logistics) วัตถุดิบหลักของกำรจัดกำร

ท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร ประกอบด้วย ผลผลิตทำงสมุนไพรและ
พืชสวนเกษตรอ่ืน ๆ กิจกรรมกำรท่องเที่ยว สถำนที่และบุคลำกร ดังนั้น ใน
ขั้นตอนกำรจัดเตรียมวัตถุดิบนี้ จึงเป็นกิจกรรมในกำรจัดเตรียมทรัพยำกร
และผลผลิตทำงสมุนไพร รวมถึงพืชสวนเกษตรอ่ืน ๆ กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ที่มีอยู่ภำยในแหล่งท่องเท่ียว จัดเตรียมสถำนที่ พ้ืนที่ รวมถึงสวนสมุนไพรให้
มีควำมพร้อม และจัดบุคลำกรท ำหน้ำที่ต่ำง ๆ ไว้คอยบริกำรนักท่องเที่ยว
เที่ยวที่จะเดินทำงมำชม สัมผัส เรียนรู้ และหำประสบกำรณ์ภำยในชุมชน
บ้ำนนิเวศสมุนไพร รวมทั้งจัดเตรียมผลผลิตจำกสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จำกสมุนไพรของชุมชน ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อหรือรับประทำน ดังนั้น 
ชุมชนผู้ เป็นเจ้ำของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิ เวศสมุนไพรและ
ผู้ประกอบกำร จะต้องเตรียมวัตถุดิบ คือ 

 

• กำรคัดสรรผลผลิต จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
สมุนไพร ประกอบกับโครงกำรพัฒนำเมืองสมุนไพร (Herbal City) 
ของรัฐบำล ท ำให้จังหวัดสระบุรีได้ผลักดันให้ มัลเบอร์รี่ ข้ำวเจ๊ก
เชย ดอกเข้ำพรรษำ ดอกทำนตะวัน และนม เป็นพืชสมุนไพร 
Product Champion ของจังหวัด นอกจำกนั้น จังหวัดยังเป็น
แหล่งปลูกพืชสมุนไพรอีกหลำยชนิดที่มีคุณภำพและเป็นที่ต้องกำร
ของตลำด อีกทั้งเกษตรกรมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำร
กำรเกษตร มีกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำในกำรเกษตรจำกรุ่นสู่รุ่น ท ำ
ให้มีผลผลิตกำรเกษตรที่จัดเป็นพืชสมุนไพรมีคุณภำพ ปัจจุบัน 
เกษตรกรและผู้ประกอบกำรภำยในจังหวัดนิยมท ำกำรเกษตรแบบ
อินทรีย์มำกขึ้น ท ำให้ผลผลิตกำรเกษตรที่เป็นพืชสมุนไพรปลอด
สำรพิษ ผู้บริโภคสำมำรถบริโภคได้อย่ำงปลอดภัย จำกผลกำร
ด ำเนินกำรโดยลงส ำรวจและสอบถำมข้อมูลเชิงพ้ืนที่ พบว่ำ สวน
เกษตร พืชสมุนไพร ที่จัดกำรเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนำดใหญ่ จะ
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• มีผลผลิตเพียงพอแก่ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว ท ำให้มีปัญหำ
ในเรื่องปริมำณผลผลิต ส่วนด้ำนคุณภำพ เนื่องจำกผู้ประกอบกำร
และเจ้ำของพ้ืนที่สำมำรถควบคุมคุณภำพของผลผลิตพืชสมุนไพร
ในสวนของตนเองได้ ขณะที่ชุมชนที่มี พ้ืนที่ท ำกำรเกษตรพืช
สมุนไพรขนำดเล็กอำจประสบปัญหำผลผลิตไม่เพียงพอต่อกำร
ให้บริกำร ท ำให้ผู้ประกอบกำรต้องซื้อผลผลิตพืชสมุนไพรจำกแหล่ง
อ่ืนมำให้บริกำรนักท่องเที่ยว และจำกผลกำรศึกษำควำมต้องกำร
ของนักท่องเที่ยว พบว่ำ สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องกำรคือผลผลิตจำก
พืชสมุนไพรที่มีคุณภำพ ตำมควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเห็นว่ำ 
ผลผลิตจำกแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร ควรจะต้องมี
คุณภำพดี ปลอดสำรพิษ และมีปริมำณผลผลิตที่น ำมำให้บริกำรมี
เพียงพอต่อควำมต้องกำร ดังนั้น สิ่งที่ชุมชนผู้เป็นเจ้ำของแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรและผู้ประกอบกำร จะต้อง
ค ำนึงถึงในเรื่องของกำรคัดสรรผลผลิตคือ คุณภำพ ควำมปลอดภัย
ของผลผลิตพืชสมุนไพร โดยรักษำมำตรฐำนกำรผลิตให้เป็นที่
ยอมรับ รวมถึงมีกำรสร้ำงเครือข่ำยกลุ่มเกษตรกรในแหล่งอ่ืน ๆ ที่
ปลูกพืชสมุนไพรที่มีคุณภำพเพ่ือรองรับปริมำณควำมต้องกำรของ
นักท่องเที่ยว  

 

• กิจกรรมกำรท่องเท่ียวที่ผู้ประกอบกำรจัดขึ้นเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
โดยชุมชนเจ้ำของพ้ืนที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ 
กำรน ำชมสวนพืชสมุนไพร กำรสำธิตกำรปลูก กำรผลิตและกำร
แปรรูป กำรให้บริกำรอำหำร และกำรขำยผลผลิตพืชสมุนไพรให้
นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับ ทั้งนี้ กิจกรรมกำรน ำชมสวน จะมีกำร
จัดเตรียมผู้น ำชมส ำหรับพำนักท่องเที่ยวเดินชมสวนพืชสมุนไพร 
พร้อมทั้งบรรยำยให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องแก่นักท่องเที่ยว บำงพ้ืนที่
อำจมีกำรจัดเตรียมพำหนะในกำรพำนักท่องเที่ยวชม เช่น 
รถจักรยำน รถเอวีที รถอีแต๋น เป็นต้น นอกจำกนี้ สวนพืชสมุนไพร
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• เพ่ือกำรท่องเที่ยวยังจัดเตรียมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวไว้รองรับ
นักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมสำธิตกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกพืช
สมุนไพรและผลไม้ กิจกรรมท ำอำหำรจำกพืชสมุนไพร เป็นต้น ซึ่ง
เป็นกิจกรรมกำรท่องเที่ยวชุมชน กล่ำวคือ เน้นกำรมีส่วนร่วมของ
นักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ 
และได้รับควำมเพลิดเพลินจำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยวต่ำง ๆ ดังนั้น 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร ควรเน้นกำร
จัดกิจกรรมที่สำมำรถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทำงมำท่องเที่ยวได้
ตลอดปี โดยก ำหนดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถี
กำรเกษตรพืชสมุนไพร ที่เกิดขึ้นหมุนเวียนกันตำมช่วงเวลำตลอด
ฤดูกำลผลิต ตั้งแต่ช่วงกำรเพำะปลูก ช่วงกำรดูแลบ ำรุงรักษำ ช่วง
กำรเก็บเก่ียว เป็นต้น โดยชุมชนเจ้ำของและผู้ประกอบกำรสำมำรถ
สร้ำงสรรค์กิจกรรมตำมช่วงเวลำของผลผลิตพืชสมุนไพร ให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ำมำมีส่วนร่วม ได้สัมผัส ได้เรียนรู้ดูงำน และ
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ให้นักท่องเที่ยวประทับใจ เพ่ือดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวได้น ำไปบอกต่อ ตลอดจนกลับมำเที่ยวซ้ ำในโอกำส
ต่อไป นอกจำกนี้ กำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวอำจจัดให้มีควำม
แตกต่ำงกันไปตำมรูปแบบที่สอดคล้องกับศักยภำพในแหล่ง
ท่องเที่ยวของตน ตัวอย่ำงเช่น กำรเรียนรู้ดูงำน เพ่ือศึกษำ 
“นวัตกรรมชุมชนบ้ำนซับประดู่ อ ำเภอมวกเหล็ก” เป็นต้น เพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจและมีลักษณะพฤติกรรมกำร
ท่องเที่ยวที่แตกต่ำงกัน  
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• กำรจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนสถำนที่ เป็นกิจกรรมในกำรเตรียม
พ้ืนที่ภำยในชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร ที่แต่ละโซน/สวนจัดเตรียม
ขึ้นเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว โดยชุมชนและผู้ประกอบกำรมีพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นสวนพืชสมุนไพรและผลไม้ ที่มีจุดเด่นด้ำนควำมเป็น
ธรรมชำติ มีสภำพภูมิประเทศและอำกำศที่ดี ดังนั้น ชุมชนและ
ผู้ประกอบกำรจึงควรรักษำควำมเป็นเอกลักษณ์ของสถำนที่ให้คงไว้
ให้มีควำมเป็นธรรมชำติมำกที่สุด โดยอำจมีกำรจัดสถำนที่บำงส่วน
เพ่ิมเติมในกำรรองรับควำมสะดวกสบำยให้กับนักท่องเที่ยว เช่น 
ห้องน้ ำ  สถำนที่พักผ่อน จุดรับประทำนอำหำร ลำนจอดรถ เป็น
ต้น ทั้งนี้ ต้องคงควำมเป็นธรรมชำติของพ้ืนที่ไว้ให้มำกท่ีสุด  

 

 

• กำรคัดสรรบุคลำกร กำรจัดกำรชุมชนเพ่ือกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และสมุนไพรในจังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่ด ำเนินกำรในรูปเจ้ำของ
ธุรกิจคนเดียว ท ำให้จ ำนวนบุคลำกรขึ้นอยู่กับขนำดพ้ืนที่ของสวน 
สวนเกษตรสมุนไพรที่มีพ้ืนที่ขนำดใหญ่ จะมีกำรจ้ำงแรงงำนเพ่ือ
ช่วยในกำรบริหำรจัดกำรสวน ในด้ำนกำรท่องเที่ยว สวนเกษตร
สมุนไพรจะมีควำมต้องกำรผู้ให้บริกำรนักท่องเที่ยวเป็นจ ำนวนมำก 
ซึ่งผู้ให้บริกำรนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผู้ให้บริกำรในส่วนของ
ผู้น ำชม ผู้ให้บริกำรควำมรู้และสำธิตให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงกำร
จ ำหน่ำยผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูป ส ำหรับผู้ ให้บริกำร
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• ควรมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเกษตร สำมำรถถ่ำยทอด
เรื่องรำว ให้ควำมรู้ หรือตอบค ำถำมแก่นักท่องเที่ยวได้ ผู้ให้บริกำร
นักท่องเที่ยวควรเป็นคนที่มีจิตบริกำร ให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยว
ด้วยควำมเต็มใจ และมีอัธยำศัยที่ดี ส ำหรับผู้น ำชม นอกจำก
คุณสมบัติที่ ได้ พูดถึ ง ไปแล้ว  ควรมีควำมสำมำรถด้ำนกำร
ติดต่อสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือสื่อสำรกับ
นั กท่ อง เที่ ย ว ได้ อย่ ำ งสะดวก ดั งนั้ น  ชุ มชน เจ้ ำของและ
ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวควรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนบุคลำกร โดย
กำรพัฒนำควำมรู้ในเรื่องกำรต้อนรับ กำรให้บริกำรนักท่องเที่ยว 
ให้ แก่ ผู้ ใ ห้บริ กำรนักท่ อง เที่ ย ว  รวมถึ ง พัฒนำทั กษะด้ ำน
ภำษำต่ำงประเทศให้แก่ผู้ให้บริกำรท่องเที่ยวให้พูด อ่ำน เขียน 
ภำษำอังกฤษหรือภำษำในกลุ่มประเทศอำเซียน เพ่ือให้สำมำรถ
สื่อสำรนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่เดินทำงมำท่องเที่ยวชุมชนบ้ำน
นิเวศสมุนไพรจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้  ชุมชนและผู้ประกอบกำร
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็น
ทุนเดิม คอยท ำหน้ำที่ให้บริกำรนักท่องเที่ยวด้วยตนเอง ตั้งแต่กำร
ต้อนรับ กำรน ำชม กำรบรรยำยถ่ำยทอดภูมิปัญญำและองค์ควำมรู้ 
ตลอดจนกำรจ ำหน่ำยผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้นักท่องเที่ยว 
ด้วยอัธยำศัยไมตรี มีควำมเป็นกันเอง เป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี และบริกำร
นักท่องเที่ยวด้วยควำมจริงใจ ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรบริกำรในแหล่ง
ท่องเที่ยวทั่วไป ที่มีกำรบริกำรเน้นไปในเชิงธุรกิจ นักท่องเที่ยวจะ
ไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเท่ำที่ควร ซึ่ง
จุดเด่นด้ำนบุคลำกร นี้ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ำ
มำในพื้นที่มำกข้ึนได้  
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 การจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Operations) ขั้นตอนนี้เป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร โดยกำรจัดแหล่งท่องเที่ยว
ภำยในชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีอยู่  ให้สอดคล้องกับ
ศักยภำพภำยในแหล่งท่องเที่ยวของตน และยังตอบสนองควำมต้องกำรของ
นักท่องเที่ยวตำมประเภทของนักท่องเที่ยวที่มีควำมสนใจและมีลักษณะ
พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ คณะด ำเนินโครงกำรฯ ได้
สังเครำะห์รูปแบบกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบ “ดี โมเดล” (DEE 
Model) ประกอบด้วย สนุกดีโมเดล (Design for Niche) หลำกหลำยดี
โมเดล (Explore by Zoning) และ เรียนรู้ดีโมเดล (Enlighten from Ex-
perience) คือ 

 

• สนุกดีโมเดล (Design for Niche) รูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรที่เน้นตลำดเฉพำะกลุ่ม (Niche Market) 
มีกำรให้บริกำรจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มลูกค้ำเฉพำะ เช่น กลุ่ม
ครอบครัว ซึ่งเป็นสัดส่วนจ ำนวนนักท่องเที่ยวมำกที่สุด เน้นให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมเรียนรู้และสนุกสนำนไปกับกิจกรรมที่จัดขึ้น 
โดยจัดเป็นกิจกรรมเฉพำะกลุ่ม เช่น แคมป์เรียนรู้สวนสมุนไพร 
แคมป์ท ำอำหำรจำกวัตถุดิบสมุนไพรภำยในชุมชน แคมป์สมุนไพร
บ ำบัด เป็นต้น นอกจำกนี้ อำจมีกิจกรรมเรียนรู้องค์ควำมรู้อ่ืน ๆ 
ภำยในชุมชน เช่น ศึกษำเรียนรู้ท ำปุ๋ยชีวภำพ กำรเก็บไข่ในฟำร์ม
เลี้ยงและวัตถุดิบหลำกหลำยจำกในชุมชนเพ่ือมำประกอบอำหำร
และรับประทำนร่วมกัน กิจกรรมขี่ม้ำปั่นจักรยำนเยี่ยมชมสวน เป็น
ต้น  
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• สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ลำนจอดรถ 
ป้ำยสื่อควำมหมำย ศูนย์บริกำรข้อมูลและกำรเรียนรู้ สนำมขี่ม้ำ 
บ้ำนพักโฮมสเตย์/ฟำร์มสเตย์ ห้องน้ ำ ห้องน้ ำส ำหรับคนพิกำร ห้อง
ปฐมพยำบำล ครัวประกอบอำหำร พ้ืนที่รับประทำนอำหำร ที่นั่ง
พักผ่อน จุดถ่ำยรูปชมวิว บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ร้ำนขำยของ
ฝำกของท่ีระลึก  

 

• กำรจัดกำรท่องเที่ยวในรูปแบบนี้  ชุมชนเจ้ำของพ้ืนที่และ
ผู้ประกอบกำรควรจัดเป็นแพ็คเกจหรือเป็นคอร์สที่จ ำกัดจ ำนวน
นักท่องเที่ยว เน้นนักท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่มและมีกำรจองล่วงหน้ำ 
ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรสำมำรถจัดกิจกรรม
ต่ำง ๆ เพื่อให้มีกำรจัดกำรท่องเที่ยวได้ตลอดปี  
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• หลำกหลำยดี โ ม เดล ( Explore by Zoning) รู ปแบบแหล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรแบบกำรจัดกำรพ้ืนที่ (กำรจัด
โซนนิ่ง) มีกำรจัดแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วนเพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยว มี
เส้นทำงภำยในแหล่งท่องเที่ยวที่ เหมำะสมกับกิจกรรม โดย
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น อันจะเป็น
กำรสร้ำงประสบกำรณ์แปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้ ประกอบด้วย 

 

(1) พ้ืนที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและลงทะเบียน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้อนรับ 
ลงทะเบียน และช ำระค ำบริกำร โดยชุมชนจะท ำระบบกำรจัดเก็บ
ข้อมูลของลูกค้ำไว้ โดยพ้ืนที่นี้ ควรอยู่บริเวณด้ำนหน้ำของสวนติด
กับลำนจอดรถ และมีห้องน้ ำไว้บริกำรนักท่องเที่ยว  

(2) พ้ืนที่ให้ข้อมูล มีข้อมูลแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวิธีกำรท ำ
สวนพืชสมุนไพร กำรให้ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรเพำะปลูก กำร
บ ำรุงรักษำ กำรให้ควำมรู้เก่ียวกับวิธีกำรเก็บเก่ียวที่ถูกต้อง มีกำร
บรรยำยเพ่ือแนะน ำข้อมูลในสวน โดยพ้ืนที่นี้ควรอยู่ถัดจำกพ้ืนที่
ต้อนรับและลงทะเบียน ข้อมูลที่ให้บริกำรอำจอยู่ในรูปแบบกำร
บรรยำยจำกผู้น ำชมของสวน ป้ำยสื่อควำมหมำย รวมถึงวีดีทัศน์
ประกอบ  
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(3) พ้ืนที่จัดกิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร เช่น สวนมัลเบอร์รี่ เป็นต้น 
ซึ่งควรจะมีผู้น ำชมของสวนบรรยำยให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว 
ส ำหรับสวนที่มีพ้ืนที่กว้ำง อำจใช้กำรนั่งรถชมสวน กำรขี่จักรยำน
ชมสวน  

(4) พ้ืนที่ร่วมท ำกิจกรรมเพ่ือกำรเรียนรู้ เช่น เที่ยวชมแปลงปลูกพืช
สมุนไพรปลอดสำรพิษ แปลงปลูกผักและผลไม้อ่ืน ๆ พ้ืนที่ท ำปศุ
สัตว์ ร่วมท ำกิจกรรมจำกกำรท่องเที่ยว สำธิตปลูกและเก็บพืช
สมุนไพร ให้นักท่องเที่ยวทดลองปลูกและเก็บพืชสมุนไพร เก็บมัล
เบอร์รี่ทำนสดๆ จำกต้น สำธิตกำรแปรรูปผลผลิตจำกสมุนไพรและ
ให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองแปรรูป โดยมีผู้น ำชมและบรรยำยตำม
พ้ืนที่กิจกรรม  

(5) พ้ืนที่รับประทำนอำหำร ส ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรรับประทำน
อำหำรในสวน โดยอำจมีกำรจัดเป็นพ้ืนที่สวนครัวเพ่ิมเพ่ือน ำ
นักท่องเที่ยวได้ท ำอำหำรรับประทำนร่วมกันเป็นกลุ่ม  

(6) พ้ืนที่บริกำรสุขภำพ ส ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรใช้บริกำรสปำ
เพ่ือสุขภำพ โดยมีบริกำรนวดแผนไทย ขัดตัว อบตัวด้วยสมุนไพร
อันเป็นวัตถุดิบจำกชุมชน  
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(7) พ้ืนที่บ้ำนพักหรือแคมปิ้ง ส ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรพักค้ำงคืน 
โดยบ้ำนพักจะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นสัดส่วนแยกต่ำงหำกจำกพ้ืนที่
กิจกรรม เพ่ือควำมเป็นส่วนตัวของนักท่องเที่ยว 

(8) พ้ืนที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเลือกซื้อ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืน 
ๆ เพ่ือเป็นของฝำกก่อนเดินทำงกลับ โดยพ้ืนที่นี้ควรตั้งอยู่บริเวณ
ทำงออกของสวนและใกล้กับพ้ืนที่ลำนจอดรถ 

 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ลำนจอดรถ ลำน
กิจกรรม ลำนแคมปิ้ง ป้ำยสื่อควำมหมำย พ้ืนที่ให้ข้อมูล บ้ำนพัก 
ห้องน้ ำ ห้องน้ ำคนพิกำร ที่นั่งพักผ่อน พ้ืนที่รับประทำนอำหำร WIFI 
จุดถ่ำยรูปชมวิว รถให้บริกำรน ำเที่ยวภำยในสวน ร้ำนจ ำหน่ำยผลผลิต
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกสมุนไพร เป็นต้น  
 

กำรจัดกำรท่องเที่ยวตำมรูปแบบนี้ ผู้ ให้บริกำรจะมีกำรออกแบบ
เส้นทำงกำรท่องเที่ยวภำยในชุมชนให้มีควำมเหมำะสมกับกิจกรรมที่
ก ำหนดไว้ และท ำกำรตลำดผ่ำนสื่อต่ำง ๆ โดยเฉพำะสื่ออินเตอร์เน็ต
และออนไลน์ ทั้งนี้  ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรและผู้ประกอบกำร
ท่องเที่ยวสำมำรถจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือให้มีกำรจัดกำรท่องเที่ยวได้
ตลอดปี  
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• เรียนรู้ดี โมเดล (Enlighten from Experience) รูปแบบแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรที่เรียนรู้วิถีของกำรท ำสมุนไพร
และพืชสวนเกษตร เน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ใน
กำรท ำสวนสมุนไพรในลักษณะของศูนย์กำรเรียนรู้ ฐำนกำรเรียนรู้ 
หรือแหล่งศึกษำดูงำน โดยน ำเสนอเรื่องรำวบอกเล่ำควำมเป็นมำ 
(Story) ภูมิปัญญำและองค์ควำมรู้ของชุมชนและผู้ประกอบกำร 
เพ่ือสร้ำงคุณค่ำและควำมประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว  

 

 
 
 

 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ลำนจอดรถ ห้องน้ ำ 
ห้องน้ ำส ำหรับคนพิกำร ที่พัก จุดให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ป้ำยสื่อ
ควำมหมำย ที่นั่งพักผ่อน พ้ืนที่รับประทำนอำหำร จุดถ่ำยรูป ร้ำน
จ ำหน่ำยผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร ของที่ระลึก รวมถึง
พำหนะที่ให้บริกำรพำนักท่องเที่ยวชมสวน ซึ่งกำรจัดกำรท่องเที่ยวใน
รูปแบบนี้  ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรและผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว
สำมำรถจัดกำรท่องเที่ยวได้ตลอดปี  
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 ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว (Outbound Logistics) ขั้นตอน
ที่ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรและผู้ประกอบกำรต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์กำร
ท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยว โดยชุมชนและผู้ประกอบกำรต้องเตรียมควำม
พร้อมในกิจกรรมต่ำง ๆ ให้นักท่องเที่ยวเกิดควำมประทับใจ จัดระบบ
บริกำรให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงควำมน่ำเชื่อถือ มีควำมสะดวกสบำย รวดเร็ว 
และปลอดภัย และรู้สึกถึงคุณค่ำจำกกำรบริกำร ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร
และผู้ประกอบกำรควรเตรียมควำมพร้อมในระบบกำรบริกำร เพ่ือส่งมอบ
กำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว นักท่องเที่ยวเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ไม่ยุ่งยำก 
ตลอดจนควำมพร้อมในบริกำรอย่ำงครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนที่ส ำคัญส ำหรับ
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว ที่ต้องมีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือน ำเสนอ
วัตถุดิบหรือสินค้ำจำกกำรท่องเที่ยวชุมชนนิ เวศสมุนไพรสู่สำยตำ
นักท่องเที่ยว หำกมีกำรจัดกำรที่ดีให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริกำร ได้มีส่วนร่วม
และปฏิบัติ ได้ชื่นชมควำมสวยงำม ที่ส ำคัญ ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์
ที่สะท้อนถึงคุณค่ำ (Value) จะส่งผลให้กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำน
นิเวศสมุนไพรประสบควำมส ำเร็จ ซึ่งกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับ
นักท่องเที่ยว ประกอบด้วย  

 

• กำรรับจอง ปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรท่องเที่ยวตำมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสมุนไพร 
ที่ต้องมีกำรจองล่วงหน้ำ ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวไม่
สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่ำงเต็มที่ และผลกระทบที่ตำมมำ 
คือ นักท่องเที่ยวไม่พอใจที่โดนปฏิเสธ ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยว
บำงแห่งพ่ึงเปิดให้บริกำร จึงยังขำดควำมรู๎ควำมเข้ำใจในกำร
บริหำรจัดกำรพ้ืนที่ภำยในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งยังไม่มีระบบกำรจอง
และกำรมัดจ ำ รับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทำงมำท่องเที่ยว ผลที่
ตำมมำคือ ผลผลิตไม่เพียงพอในกำรรองรับ ที่จอดรถไม่เพียงพอ 
ผลผลิตที่น ำมำให้บริกำรไม่ได้คุณภำพ เนื่องจำกไปน ำผลผลิตมำ
จำกแหล่งอ่ืนที่ไม่ทรำบคุณภำพของผลผลิตมำรองรับนักท่องเที่ยว 
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• ผู้น ำชมไม่เพียงพอ ผู้ให้บริกำรนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่ง
ขั้นตอนของกำรรับจองนั้น  ชุมชนบ้ำนนิ เวศสมุนไพรและ
ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว ต้องเน้นกำรประชำสัมพันธ์ แจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรให้นักท่องเที่ยวได้รับทรำบถึงช่วงเวลำของกำรเปิดแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมทั้งชี้แจงระเบียบวิธีกำรท่องเที่ยว ต้องมีระบบกำร
ติดต่อจองล่วงหน้ำ กล่ำวคือ นักท่องเที่ยวต้องติดต่อจองโดยระบุ 
วัน เวลำ กิจกรรม จ ำนวนคน หมำยเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อ ชื่อผู้
ติดต่อ หน่วยงำน เป็นต้น ให้แก่ผู้ให้บริกำรนักท่องเที่ยว เพ่ือผู้
ให้บริกำรได้ลงรำยกำรจอง ค ำนวณรำคำและแจ้งวิธีกำรและ
จ ำนวนเงินในกำรมัดจ ำ ชุมชนและผู้ประกอบกำรจะได้น ำเงินใช้
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับให้บริกำรนักท่องเที่ยวและป้องกัน
กำรยกเลิ กกำรจองกะทันหัน  ซึ่ งส่ งผล เสี ยต่อชุมชนและ
ผู้ประกอบกำร และก่อนถึงวันที่นักท่องเที่ยวท ำกำรจองไว้ 2-3 วัน 
ผู้ประกอบกำรต้องโทรแจ้งหรือเตือนนักท่องเที่ยว และให้ข้อมูล
กำรเดินทำง รวมทั้งหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้แก่
นักท่องเที่ยวเพื่อแสดงถึงควำมเอำใจใส่  

 

• ลำนจอดรถ จำกสภำพในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวภำยในจังหวัด
สระบุรียังคงมีปัญหำเรื่องสถำนที่จอดรถไม่ เพียงพอต่อกำร
ให้บริกำรนักท่องเที่ยว ท ำให้นักท่องเที่ยวต้องจอดรถตำมริมถนน 
สร้ำงปัญหำกำรสัญจรให้กับผู้สัญจรไป -มำ และสภำพพ้ืนที่ไม่
เหมำะกับกำรน ำยำนพำหนะที่มีขนำดใหญ่เข้ำไปถึงในแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สวนกำรเกษตร ท ำให้
เส้นทำงกำรสัญจรไปมำคับแคบเมื่อต้องจัดให้เป็นเส้นทำงสัญจร
เพ่ือกำรท่องเที่ยว และหำกขยำยพ้ืนที่เพ่ือท ำถนนเป็นไปได้ยำก 
และปัญหำที่ส ำคัญคือขำดงบประมำณในกำรสนับสนุน และไม่มี
ระบบกำรจัดกำรที่จอดรถให้เพียงพอ ดังนั้น ควรมีกำรจัดระบบ 
จ ำกัดจ ำนวนรถนักท่องเที่ยว และเตรียมที่จอดรถให้เพียงพอกับ
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• จ ำนวนที่รับจองนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน มีควำมปลอดภัย และไม่
เป็นกำรล่วงล้ ำเขตพ้ืนที่ของผู้อ่ืน เมื่อถึงวันนักท่องเที่ยวได้ติดต่อ
จองไว้ ชุมชนและผู้ประกอบกำรต้องให้ผู้ให้บริกำรนักท่องเที่ยวได้
เตรียมสถำนที่จอดรถไว้รอนักท่องเที่ยว โดยอำจท ำเป็นป้ำย
หมำยเลขแจ้งนักท่องเที่ยวให้จอดที่จอดตำมหมำยเลขที่ระบุไว้ เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกและสร้ำงควำมประทับใจในครั้งแรกที่เข้ำมำยัง
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร  

 

• จุดต้อนรับนักท่องเที่ยว ส ำหรับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (รวมถึง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร) จังหวัดสระบุรี ที่ได้เปิดให้บริกำร
ท่องเที่ยวมำนำน จะมีจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวเพ่ือใช้ในกำรต้อนรับ 
ลงทะเบียน อธิบำยชี้แจงวิธีกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว และ
ช ำระค่ำบริกำร ก่อนที่ผู้น ำชมจะพำเที่ยวชมภำยในแหล่งท่องเที่ยว 
ซึ่งมีขั้นตอนที่เป็นระบบ อย่ำงไรก็ตำม แหล่งท่องเที่ยวบำงแห่งที่
พ่ึงเข้ำร่วมเปิดสวนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ยังขำดประสบกำรณ์เรื่อง
กำรรองรับนักท่องเที่ยว ไม่มีจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชัดเจน ไม่มี
ระบบกำรจ่ ำยค่ ำบริ กำร  ท ำ ให้ ได้ รั บผลกระทบเกี่ ย วกับ
นักท่องเที่ยวไม่จ่ำยค่ำบริกำรหรือจ่ำยค่ำบริกำรไม่ครบตำมจ ำนวน
ที่ตกลงไว้ ดังนั้น แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร ควรมี
กำรจัดกำรเรื่องจุดต้อนรับ เพ่ือบริกำรข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือ
ใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร อธิบำยชี้แจงวิธีกำร กฎระเบียบ
ในกำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร 
นับจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่แน่นอน และเรียกเก็บค่ำบริกำรส่วนที่
เหลือจำกกำรมัดจ ำ ซึ่ งจุดนี้ เปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสำมำรถติดต่อถำมข้อมูลได้ทั้งก่อน
เดินทำงมำเยี่ยมชม ระหว่ำงเยี่ยมชม และหลังกำรเยี่ยมชม มีผู้
ให้บริกำรนักท่องเที่ยวคอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดเวลำ ซึ่งผู้
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• ให้บริกำรนักท่องเที่ยว ควรเป็นคนที่มีอัธยำศัยดี รอบรู้ สำมำรถ
ตอบทุกค ำถำมของนักท่องเที่ยวได้อย่ำงถูกต้อง รวมถึงให้
ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะได้ต้องกำรเดินทำงมำ
ท่องเที่ยว และเดินทำงมำท่องเที่ยวซ้ ำอีกหรือแนะน ำท่องเที่ยวรำย
อ่ืน ๆ ต่อได้ นอกจำกนี้ จุดต้อนรับนักท่องเที่ยวควรมีข้อมูลแผนผัง
ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร โครงสร้ำงกำรบริหำร
จัดกำร รำยละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ประวัติควำมเป็นมำ 
แหล่งท่องเที่ยวภำยในและใกล้เคียงชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร 
กิจกรรม ภำพประกอบกิจกรรม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กำร
เดินทำง หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์  กฎระเบียบ เวลำในกำร
ให้บริกำร รำคำ ที่พัก ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม รวมทั้งประโยชน์ที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับเมื่อเดินทำงมำท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร เป็นต้น โดยอำจจัดท ำเป็นสื่อวีดีทัศน์
ข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำนสมุนไพร ท ำป้ำยสื่อควำมหมำยต่ำง ๆ ไว้
บริกำรนักท่องเที่ยว และก ำหนดข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในกำร
ท่องเที่ยวภำยในชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรด้วย  

 

• ผู้น ำชม ปัจจุบัน กำรจัดกำรท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่ผู้น ำ
ชมเป็นผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว ซึ่งบำงแห่งผู้น ำชมท ำหน้ำที่ 2 
อย่ำง ทั้งน ำชมและผู้ให้บริกำรนักท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อมีกำรรับ
นักท่องเที่ยวเกินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับได้ของแหล่ง
ท่องเที่ยว ส่งผลให้กำรบริกำรนักท่องเที่ยวไม่ดีเท่ำที่นักท่องเที่ยว
คำดหวัง ดังนั้น กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศ
สมุนไพรควรสรรหำผู้ให้บริกำรนักท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อกำร
ให้บริกำรนักท่องเที่ยวโดยค ำนึงถึงจุดคุ้มทุนด้วย ควรแบ่งหน้ำที่
กำรท ำงำนให้ชัดเจน เช่น ผู้น ำชม และผู้ให้บริกำรนักท่องเที่ยว ไม่
ก้ำวก่ำยหน้ำที่กันและกัน ท ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ดีที่สุด  
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• ส ำหรับผู้น ำชม ควรเป็นผู้มีควำมรู้ทำงพืชสมุนไพรและกำรเกษตร 
มีเกร็ดควำมรู้ทั่วไป มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด กำรเล่ำ
เรื่องรำว และกำรน ำนักท่องเที่ยวชมสวนได้เป็นอย่ำงดี ส ำหรับกำร
จัดเส้นทำงกำรน ำชมนั้น ควรจัดเป็นเส้นทำงวงรอบเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร
โดยรอบ และไม่เป็นกำรเดินสวนทำงกันกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืน ๆ 
และเส้นทำงระหว่ำงกำรน ำชม ควรมีจุดสำธิต และจัดผู้ให้บริกำร
นักท่องเที่ยวเตรียมกำรสำธิตให้นักท่องเที่ยวได้ชม ได้ทดลองท ำ 
และได้พักผ่อน เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่ผู้ให้บริกำรนักท่องเที่ยว
เตรียมไว้บริกำรนักท่องเที่ยว  

 

• จุดบริกำรนักท่องเที่ยว ในกำรรับประทำนอำหำรและเครื่องดื่ม
สมุนไพร เมื่อนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชม เรียนรู้องค์ควำมรู้ทำง
สมุนไพร ภำยในชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร ผู้ให้บริกำรนักท่องเที่ยว
อำจจะจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม (welcome drink) จำก
สมุนไพรไว้บริกำรนักท่องเที่ยว ดังนั้น จุดบริกำรนักท่องเที่ยวใน
กำรรับประทำนทำนอำหำรและเครื่องดื่มสมุนไพร และควรเตรียม
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่  

(1) มุมพักผ่อนนั่งทำน  
(2) มุมบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นอำหำรสุขภำพที่ท ำ

จำกสมุนไพร อำจมีอำหำรพื้นถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
มีภำชนะท่ีสะอำดและมีปริมำณเพียงพอต่อกำรให้บริกำร  

(3) ห้องน้ ำสะอำด และมีจ ำนวนเพียงพอในกำรรองรับ
นักท่องเที่ยว 

(4) จุดท ำควำมสะอำดล้ำงมือ อำจมีผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นจำก
สมุนไพรไว้รองรับ 

(5) จุดทิ้งขยะ โดยแยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง 
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(6) น้ ำดื่ม ผ้ำเช็ดปำก จัดเตรียมให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำร
นักท่องเที่ยว  

(7) ผู้ให้บริกำรนักท่องเที่ยว มีอัธยำศัยดี เอำใจใส่ มีควำม
พร้อมให้บริกำรนักท่องเที่ยว  

(8) ป้ำยสื่อควำมหมำย เช่น ป้ำยบอกทำง ป้ำยบอกจุดบริกำร
ต่ำง ๆ เป็นต้น 

 
 

• จุดจ ำหน่ำยสินค้ำ ของฝำก ของที่ระลึก ปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยว
ทั่วไปจะมีจุดขำยสินค้ำของที่ระลึก ทั้งของในแหล่งท่องเที่ยวเอง
และของเพ่ือนบ้ำนใกล้เคียง โดยสินค้ำส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจำก
สวนพืชสมุนไพรและสวนเกษตร และขำยผลิตภัณฑ์แปรรูป ดังนั้น 
กำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ของฝำก ของที่ระลึก ควรพัฒนำสินค้ำให้มี
เอกลักษณ์ เป็นจุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์และสร้ำงรำยได้เข้ำสู่ชุมชน ซึ่งสินค้ำ 
ของฝำก ของที่ระลึก อำจเป็นวัตถุดิบสดหรือสกัดจำกสมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกสมุนไพร อำหำรและเครื่องดื่มจำกสมุนไพร 
สินค้ำหัตถกรรมท้องถิ่น รวมถึงพันธุ์สมุนไพร อำจตั้งชื่อหรือ
เพ่ิมเติมเรื่องรำว สรรพคุณ เพ่ือจูงใจให้นักท่องเที่ยวชื้อ หรือบรรจุ
เป็นหนึ่งในกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเพำะปลูกและซื้อกลับบ้ำนได้ 
โดยมีระบบกำรรับรองคุณภำพเพ่ือเป็นกำรกำรันตีคุณภำพของ
ผลผลิตสมุนไพรในแหล่งท่องเที่ยว 
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 การตลาดและการขาย (Marketing & Sale) เป็นกิจกรรมที่เป็นเครื่องบ่ง
บอกศักยภำพกำรแข่งขันเพ่ือชิงส่วนแบ่งตลำดและควำมสำมำรถท ำก ำไร 
เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดรำคำ กำรประชำสัมพันธ์ และกำรส่งเสริมกำรขำย 
เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับให้แก่นักท่องเที่ยว ประกอบด้วย  

 

• กำรประชำสัมพันธ์  เป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมกำรตลำด มี
วัตถุประสงค์ในกำรเชื่อมโยงกำรสื่อสำรจำกผู้ประกอบกำรหรือ
ธุรกิจไปยังนักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูล เกิด
ควำมรู้สึกดีต่อกำรท่องเที่ยว สื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล
จำกแหล่งท่องเที่ยวไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว ได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ต/
สังคมออนไลน์ สื่อบุคคล รำยกำรโทรทัศน์ ป้ำยประชำสัมพันธ์/
ป้ำยบอกทำง เป็นต้น  

 

• กำรส่งเสริมกำรขำย เพ่ือใช้ในกำรกระตุ้นควำมต้องกำรซื้อของ
นักท่องเที่ยว เช่น กำรลดรำคำ กำรแจก คูปอง ชิงโชค เป็นต้น ซึ่ง
ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรควรมีกำรจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยเพ่ือ
กำรดึงดูดควำมสนใจ และท ำให้ลูกค้ำมีควำมต้องกำรเข้ำมำเที่ยว
ชมเพ่ือเยี่ยมชม ร่วมท ำกิจกรรม โดยอำจมีกำรให้บริกำรเสริม
นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรเดินชมสวน เช่น กำรให้บริกำรอำหำร
ท้องถิ่น โดยให้นักท่องเที่ยวน ำตั๋วหรือบัตรเข้ำชมไปแลกอำหำร
หรือเครื่องดื่ม จัดกิจกรรมกดไลค์ (Like) กดแชร์ (Share) เขียน
ควำมคิดเห็น (Comment) ในสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือรับรำงวัลหรือ
ส่วนลดจำกแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร เป็นต้น  
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 การบริการ (Services) กำรบริกำรถือเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อ
ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่ำงมำก หำกนักท่องเที่ยวประทับใจ ก็
จะมีกำรบอกต่อรวมถึงกำรตัดสินใจกลับมำเที่ยวซ้ ำ เป็นกำรเพ่ิมจ ำนวนและ
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ดังนั้น ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรและผู้ประกอบกำร
ท่องเที่ยวควรจัดกิจกรรมและสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้นักท่องเที่ยวรู้สึก
ประทับใจ มีกำรปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มติดต่อเข้ำมำใช้บริกำร
กำรท่องเที่ยว ช่วงระหว่ำงและหลังกำรท่องเที่ยว เช่น สอบถำมควำมพึง
พอใจระหว่ำงกำรเที่ยวชม ติดตำมสอบถำมเรื่องคุณภำพของผลผลิตหำกมี
กำรซื้อกลับไป เป็นต้น  

 

• กำรบริกำรลูกค้ำ เนื่องจำกผู้ให้บริกำรจะมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ
นักท่องเที่ยว ผู้ ให้บริกำรจะต้องปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วย
จิตส ำนึกของกำรให้บริกำร (Service Mind) อย่ำงสุดควำมสำมำรถ
ด้วยอัธยำศัยไมตรีท่ีดี มีควำมเป็นกันเอง ดูแลเอำใจใส่นักท่องเที่ยว
ทุกคนอย่ำงเสมอภำค หำกให้บริกำรลูกค้ำไม่ดี ท ำให้ลูกค้ำไม่พึง
พอใจ กิจกรรมในขั้นตอนอ่ืน ๆ ที่ได้ร่วมกันมำอย่ำงต่อเนื่องก็จะ
ได้รับควำมเสียหำย และส่งผลต่อยอดขำยและภำพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น ชุมชนและผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว และผู้
ให้บริกำรนักท่องเที่ยวควรให้บริกำรลูกค้ำด้วยควำมเต็มใจ มี
อัธยำศัยที่ดีกับนักท่องเที่ยว พร้อมให้กำรดูแลและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวอย่ำงเต็มที่ โดยจะต้องค ำนึงถึงควำมสะดวกและควำม
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร  

 

• กำรจอง/กำรซื้อผลผลิตผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 
ปัจจุบัน สื่ออินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์มีควำมส ำคัญต่อกำร
จัดกำรท่องเที่ยวเป็นอย่ำงมำก ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรควรมีกำร
จัดท ำช่องทำงกำรติดต่อหลำยทำงให้นักท่องเที่ยวสำมำรถติดต่อได้
อย่ำงสะดวก และเป็นประโยชน์ในกำรจองเข้ำท่องเที่ยวและใช้
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• บริกำรล่วงหน้ำ และกำรสั่งซื้อสินค้ำจำกทำงชุมชน เช่น โทรศัพท์ 
ทำงเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น พร้อมทั้งให้ผู้ที่สำมำรถติดต่อได้
และข้อมูลเลขบัญชีธนำคำรในกรณีที่มีกำรโอนเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ
ตำมข้อตกลงของแต่ละแห่ง ผู้ท ำหน้ำที่ติดต่อกับนักท่องเที่ยวควร
ใช้ภำษำสุภำพ สำมำรถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว 
และสำมำรถตอบข้อซักถำมหรือข้อสงสัยของนักท่องเที่ยวได้ 

 

• กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบ
ควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ระบบประเมิน
ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับธุรกิจบริกำร  
ปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและสวนเกษตรสมุนไพรยังไม่มี
ระบบกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอย่ำงเป็น
รูปธรรม เป็นเพียงกำรติดตำมค ำติชมของนักท่องเที่ยวขณะเที่ยว
ชม และผ่ำนกำรแสดงควำมคิดเห็นในสื่อออนไลน์ ช่องทำงต่ำง ๆ 
เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น ดังนั้น จึงควรมีวิธีกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ชัดเจน เพ่ือจะได้น ำผล
ควำมพึงพอใจนั้นไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น เช่น ก่อนเดินทำง
กลับให้นักท่องเที่ยวให้คะแนนควำมพึงพอใจ กำรให้นักท่องเที่ยว
แสดงควำมคิดเห็นหรือข้อควรปรับปรุงแก้ไขในสมุดเยี่ยมชม กำร
ปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ หรือกำรให้
นักท่องเที่ยวประเมินควำมพึงพอใจด้วยกำรให้คะแนน เช่น กำร
ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจ หรือใช้วิธีกำรประเมินอย่ำงง่ำย 
เช่น ใช้วิธีนับคะแนนจำกลูกบอลที่ก ำหนดระดับคะแนนไว้ เป็นต้น  
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• กำรบริกำรหลังกำรขำย กำรให้บริกำรหลังกำรขำยหรือกำรติดตำม
ผลนี้ เป็นกำรสร้ำงฐำนนักท่องเที่ยวและเครือข่ำยลูกค้ำ เนื่องจำก
กำรให้บริกำรหลังกำรขำยจะเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำม
เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีรูปแบบกำรให้บริกำรหลังกำรขำย
ที่หลำกหลำย เช่น กำรติดต่อสอบถำมทำงโทรศัพท์ ทำงสื่อสังคม
ออนไลน์ กำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลำพิเศษ กำรส่งข้อมูล
ข่ำวสำร เป็นต้น ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรควรมี
กำรบริกำรหลังกำรขำย โดยกำรสอบถำมควำมควำมคิดเห็นและพึง
พอใจของลูกค้ำหลังจำกที่ เข้ำมำใช้บริกำร เพ่ือที่ชุมชนและ
ผู้ประกอบกำรจะได้น ำข้อมูล ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำก
นักท่องเที่ยวไปปรับปรุงกำรให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวต่อไป ใน
กรณีที่นักท่องเที่ยวซื้อผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกพืช
สมุนไพร ชุมชนและผู้ประกอบกำรอำจมีกำรให้ควำมรู้แ ก่
นักท่องเที่ยว หำกผลผลิตและสินค้ำที่นักท่องเที่ยวซื้อกลับไปมี
ปัญหำคุณภำพไม่ดี ชุมชนและผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวควรมีกำร
แสดงควำมรับผิดชอบ โดยกำรผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจำก
พืชสมุนไพรไปให้นักท่องเที่ยวเพ่ือชดเชยสินค้ำที่มีปัญหำ กำรโอน
เงินคืนนักท่องเที่ยว รวมถึงกำรให้ของสมนำคุณหรือส่วนลดตอบ
แทนเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทำงกลับมำเท่ียวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร
ในโอกำสถัดไป เป็นต้น  
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กิจกรรมสนับสนุน (Support Activity) ได้แก่  
 

 การจัดหา (Procurement) กิจกรรมกำรจัดหำจัดเตรียมวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศ
สมุนไพร ทั้งในส่วนกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร กำรเตรียม
ควำมพร้อมในด้ำนกำรรองรับ กำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนกำรให้บริกำร 
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว เพ่ือให้มีควำม
พร้อมในกำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรของจังหวัดสระบุรี 
และเพ่ือเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำของกำรจัดกำรท่องเที่ยวเมืองสมุนไพรของ
จังหวัดสระบุรี และเพ่ือให้กำรพัฒนำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำน
นิเวศสมุนไพรของจังหวัดสระบุรีมีคุณค่ำแตกต่ำงจำกแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป 
ควรค่ำแก่กำรเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวต่อไป โดยกำรน ำคุณค่ำ (Value) 
ของจังหวัดสระบุรี มำสร้ำงเป็นมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศ
สมุนไพรที่เหมำะสมกับจังหวัดสระบุรี  

 

 การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology) กิจกรรมที่จะช่วยสร้ำงและเพ่ิม
คุณค่ำให้เกิดขึ้นกับกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรที่มีควำมส ำคัญ
และถือว่ำมีควำมจ ำเป็นมำกที่สุดกิจกรรมหนึ่งในปัจจุบัน คือ กำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้เกิดควำม
คุ้มค่ำในกำรลงทุนมำกที่สุด เน้นกำรน ำนวัตกรรมกำรสื่อสำรมำใช้เพ่ือให้มี
คุณภำพกำรบริกำรที่ดีขึ้น พัฒนำระบบกำรจอง จัดท ำระบบข้อมูลของ
ผลผลิต ข้อมูลนักท่องเที่ยวให้มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย และ
ควรพัฒนำเว็ปไซต์ของแหล่งท่องเที่ยวของตนอย่ำงต่อเนื่อง รวมไปถึงกำร
น ำเอำองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีอยู่ เช่น ภูมิปัญญำในกำรปลูก กำร
ดูแลผลผลิต กำรแปรรูป เป็นต้น มำใช้ในกำรเพ่ิมมูลค่ำของผลิตภัณฑ์กำร
ท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรให้มีมูลค่ำเพ่ิมมำกยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงควรมี
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือน ำมำใช้ในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
บ้ำนนิเวศสมุนไพรโดยภำพรวม ให้สำมำรถสืบค้นเข้ำถึงได้ง่ำย มีข้อมูลและ
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 รำยละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนสมุนไพรอย่ำงละเอียด ข้อมูลบน
เว็บไซต์เป็นปัจจุบัน หน้ำเว็บเพจมีควำมสวยงำม สำมำรถถ่ำยทอดควำม
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนสมุนไพร มีกำรต่อเชื่อมเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง หน่วยงำนที่นักท่องเที่ยวอำจจ ำเป็นต้องติดต่อ 
เป็นต้น หรือในอนำคตอำจพัฒนำเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ จังหวัด
สระบุรี เข้ำกับระบบสำรสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศ
สมุนไพร เพ่ือเป็นกำรเชื่อมโยงรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี
เข้ำไว้ด้วยกัน ซึ่งในอนำคต อำจมีกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขอกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกยุทธศำสตร์จังหวัดสระบุรี  เพ่ือพัฒนำแอปพลิเคชั่น 
(Application) กำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนับสนุนของห่วงโซ่คุณค่ำ เมื่อแอปพลิเคชั่นได้รับกำร
พัฒนำจนสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้แล้ว ควรมีกำรก ำหนดหน้ำที่ให้มี
ผู้ดูแลเว็บไซต์เพ่ืออัพเดทข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและ
ตอบค ำถำมกับนักท่องเที่ยว  

 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) 
บุคลำกรเป็นผู้ท ำหน้ำที่ในกำรวำงแผน จัดเตรียม น ำเสนอข้อมูล น ำชม 
และท ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำร ดังนั้น กำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมคุณภำพของ
บุคลำกรให้มีควำมรู้ มีทักษะเพ่ิมขึ้น โดยกำรอบรม กำรศึกษำดูงำน เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบกำรณ์ให้สำมำรถน ำมำปรับใช้กับกำรจัดกำรท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวของตน จะท ำให้กำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศ
สมุนไพรมีประสิทธิภำพ น ำไปสู่ควำมประทับใจและกลับมำเที่ยวซ้ ำของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีในปัจจุบัน มีกำรจัดกำรแบบ
ระบบครอบครัวหรือเครือญำติ ซึ่งทุกคนในครอบครัวจะมีหน้ำที่แตกต่ำงกัน
ไปตำมควำมสำมำรถ เช่น ฝ่ำยประสำนงำน ฝ่ำยต้อนรับ ฝ่ำยน ำชม ฝ่ำย
บริกำร ฝ่ำยขำย ส่วนใหญ่มีประมำณ 4-5 คนในกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยว 
ซึ่งถือว่ำน้อยและไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร จึงท ำให้บุคลำกรแต่ละคนอำจ
ท ำงำนหลำยหน้ำที่พร้อม ๆ กัน ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรให้บริกำร  
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 ด้ำนผู้ให้บริกำรนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงนักท่องเที่ยว ควร
จัดสรรให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยว มีกำรคัดเลือกโดยยึดควำม
ถนัดที่เหมำะสมกับหน้ำที่งำนเป็นหลัก มีกำรประเมินกำรท ำงำนและพัฒนำ
ทักษะต่ำง ๆ ให้ผู้ให้บริกำรนักท่องเที่ยวมีศักยภำพเพียงพอต่อกำรให้บริกำร
นักท่องเที่ยว เช่น อบรมทักษะภำษำอังกฤษ ทักษะด้ำนเทคโนโลยี ทักษะ
กำรน ำเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นองค์ควำมรู้ทำงกำรเกษตรและ
สมุนไพร เกร็ดควำมรู้ต่ำง ๆ และอบรมบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ในกำร
ต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

 

 โครงสร้างพื้นฐานองค์กร (Firm Infrastructure) เป็นกิจกรรมที่
ประกอบด้ วยปั จจั ยและระบบสนับสนุน  ( Support System) กำร
ด ำ เนินงำนขององค์กร เ พ่ือให้กิจกรรมหลักด ำ เนินงำนได้อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ ส ำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนองค์กรในกำร
สนับสนุนกำรท่องเท่ียวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร จังหวัดสระบุรี ได้แก่ สร้ำง
ระบบกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงิน จัดกำรด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค รวมถึงจัดเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนภำยในจังหวัด เนื่องจำกจังหวัดสระบุรีมี
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวมำกมำย เช่น ภูเขำ ทะเล น้ ำตก สวนเกษตร 
โครงกำรพระรำชด ำริ แหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ วิถีชีวิตชุมชน 
รวมถึงทรัพยำกรสมุนไพร ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวประเภทสวนสมุนไพร เป็น
เพียงหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจของสระบุรี หำกมีกำรเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวบ้ำนนิเวศสมุนไพรไปยังแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืน ๆ ของสระบุรี 
จะท ำให้เส้นทำงกำรท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีมีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น 
นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย  
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ต้นแบบชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับสู่การเป็น “ชุมชนบ้านนิเวศ
สมุนไพร” 
กำรศึกษำข้อมูลภำคสนำม (field work study) โดยคณะด ำเนินโครงกำรได้ลง
พ้ืนที่อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ส ำรวจและศึกษำหมู่บ้ำน/ชุมชนที่มี
ศักยภำพและควำมพร้อมเพ่ือกำรพัฒนำยกระดับสู่กำรเป็นชุมชนบ้ำนนิเวศ
สมุนไพรต้นแบบ เพ่ือกำรท่องเที่ยวในอนำคต ดังนี้  
 

“ชุมชนบ้ำนซับประดู่” ชุมชนแห่งนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน  

 

 ชุมชนบ้ำนซับประดู่  ตั้งอยู่หมู่ที่  6 
ต ำบลมวกเหล็ก อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี มีนำงบุญสิตำ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็น
หัวหน้ำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้ำน) มีเนื้อที่อยู่ทั้งหมด
เกือบ 7 พันไร่ โดยเป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือท ำ
กำร เกษตรร้อยละ 80 ของชุมชน ทั้ งนี้ 
ประชำกรแทบจะทุกครัวเรือนได้ปลูกพืช
สมุนไพรและพืชกึ่งสมุนไพร ไว้ในบริเวณบ้ำน 
พ้ืนที่สวน พ้ืนที่ริมรั้ว ทั้งที่ตั้งใจปลูกและงอก
ขึ้นเองตำมธรรมชำติ เ เช่น ขมิ้น ตะไคร้หอม 
ขิง ไพรสด ผักชีลำว สำระแหน่ เป็นต้น โดย
ส่วนใหญ่คนในชุมชนนิยมปลูกพืชสมุนไพรไว้
เพ่ือบริโภคและประกอบอำหำร แต่ก็มีบ้ำงที่
น ำ ไปประกอบอำชีพ โดยท ำลูกประคบ 
ลูกสปำ เป็นผลผลิตจำกสมุนไพรส่งจ ำหน่ำย 
ถึงอย่ำงไรก็ดี ทรัพยำกรสมุนไพรของชุมชนซับ
ประดู่จะเน้นบริโภคภำยในชุมชนเป็นหลัก  
 

 



 

 ด้านการท่องเที่ยว ชุมชนบ้ำนซับประดู่ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนที่มีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งประจ ำอ ำเภอมวกเหล็ก ด้วยควำมที่ภูมิ
ประเทศของหมู่บ้ำนตั้งอยู่บนเขำและอยู่บริเวณหลังเขำ ท ำให้ชุมชนมีควำม
ใกล้ชิดกับสภำพแวดล้อมธรรมชำติ ป่ำไม้ และต้นไม้สีเขียว หมู่บ้ำนซับประดู่จึง
ใช้เป็นจุดเด่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเปิดให้บริกำรตลอดปี เส้นทำงคมนำคม
มีมีถนนเข้ำถึงหมู่บ้ำนได้หลำยเส้นทำง สำมำรถเดินทำงโดยรถบัสน ำเที่ยว รถตู้ 
และรถส่วนตัว เส้นทำงท่องเที่ยวภำยในชุมชนจะเส้นทำงเดินเท้ำ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้เดินชมและเช็คอินถ่ำยรูปใกล้ชิดกับธรรมชำติ จะมีกำรเดินน ำชม
และสำธิตโดยผู้น ำชุมชนและกรรมกำรชุมชน อีกทั้งยังมีกิจกรรมรองรับ
นักท่องเที่ยวเ พ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและใช้ เวลำร่วมกับชุมชน 
โดยเฉพำะกิจกรรมขี่ม้ำคำวบอย และท ำอำหำรกินร่วมกับชำวบ้ำน และหำก
นักท่องเที่ยวประสงค์ที่จะพักในชุมชน ทำงชุมชนบ้ำนซับประดู่ก็มีโฮมสเตย์ไว้
บริกำรรองรับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมธรรมชำติและใช้ชีวิต
ใกล้ชิดกับชุมชนอย่ำงเต็มที่ ที่ผ่ำนมำ ได้มีนักท่องเที่ยวให้ควำมสนใจและแวะ
เวียนเข้ำมำอยู่บ่อยครั้ง  
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 ชุมชนบ้ำนซับประดู่ มีควำมโดดเด่นในด้ำนกำรจัดกำรภูมิปัญญำท้องถิ่น
อันเป็นนวัตกรรมของชุมชน ประกอบด้วย 1) ธนำคำรน้ ำใต้ดิน 2) ส้วมพันปีไม่มี
วันเต็ม 3) ถ่ำนไบโอซำร์ (ถ่ำนไร้ควัน) 4) ระบบขยะไม่มีวันเต็ม และ 5) ปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ โดยผลผลิตเหล่ำนี้ เกิดขึ้นจำกกำรผสมผสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นดั้งเดิม
และองค์ควำมรู้สมัยใหม่เข้ำด้วยกัน จึงเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนขึ้น สำมำรถ
น ำมำใช้เพ่ือบริหำรทรัพยำกรด้ำนกำรเกษตรระบบหมุนเวียน โดยจะน ำไปใช้
ปลูกแปลงผักและพืชสมุนไพรปลอดสำรพิษ เก็บไว้บริโภคภำยในชุมชนและ
น ำไปขำยในตลำดประชำรัฐชุมชนเพ่ือสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน และจัดสรรรำยได้
น ำเงินเข้ำกองทุนพัฒนำชุมชน ประกอบกับที่ชุมชนบ้ำนซับประดู่ได้เปิดเป็น
แหล่งท่องเที่ยว จึงท ำให้บริเวณพ้ืนที่ที่จัดสรรเป็นนวัตกรรมชุมชนดังกล่ำว 
กลำยเป็นฐำนกำรเรียนรู้ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้แวะเวียนเข้ำมำ
เยี่ยมชม เรียนรู้ดูงำนนวัตกรรมและองค์ควำมรู้จำกชุมชนอีกด้วย  

นอกจำกนี้ ชุมชนยังมีระบบกำรจัดกำรชุมชนที่มีควำมเข้มแข็ง ด้วยแนวทำงกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน ท ำให้ชุมชนซับประดู่ ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวด
หมู่บ้ำนต้นแบบประชำธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ตำมโครงกำรส่งเสริมวิถีชีวิต
แบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภำยในหมู่บ้ำนจะเน้น
กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีกำรปรึกษำหำรือปัญหำในหมู่บ้ำนระหว่ำงผู้น ำ
ชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน รักใคร่สำมัคคีกัน สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ 
โดยมีกำรจัดตั้งกลุ่มต่ำง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในหมู่บ้ำน ใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง เน้นกำรพึ่งพำตนเองและพ่ึงพำอำศัยกันและกัน 



 

 แนวทางพัฒนา ชุมชนบ้ำนซับประดู่นับว่ำมีจุดเด่นหลำยด้ำน ทั้งด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำยในชุมชน กำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรระบบ
หมุนเวียน มีบุคลำกรชุมชนที่มีควำมสำมำรถ ประกอบกับที่ชุมชนได้รับกำร
พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดสระบุรี จึงท ำให้มีพ้ืนฐำนด้ำนกำร
จัดกำรกำรท่องเที่ยวและมีบริกำรรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งรูปแบบกำรน ำเสนอ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว มีที่พักโฮมสเตย์ รวมถึงมีนวัตกรรมองค์ควำมรู้ชุมชน จึง
เป็นอีกจุดเด่นที่สำมำรถน ำเสนอโดยจัดท ำเป็นฐำนหรือกิจกรรมเรียนรู้ควบคู่ไป
กับกำรท่องเที่ยวเพื่อควำมเพลิดเพลินได้  
 อย่ำงไรก็ดี จำกกำรลงพ้ืนที่สังเกตและศึกษำข้อมูลประเด็นที่เชื่อมโยง
กับโครงกำรฯ พบว่ำ ชุมชนยังมีจุดด้อยในเรื่องของกำรปลูกสมุนไพร ด้วยว่ำ
สมุนไพรในชุมชนยังขำดควำมหลำกหลำย อีกทั้งสมุนไพรที่ชำวบ้ำนปลูกจัดว่ำ
เป็นเพียงสมุนไพรประจ ำท้องถิ่นเท่ำนั้น ซึ่งยังขำดสมุนไพรประเภท Product 
Champion ของจังหวัด คือ มัลเบอร์รี่  ข้ำวเจ๊กเชย ดอกเข้ำพรรษำ ดอก
ทำนตะวัน ซึ่งในอนำคต ควรจะต้องมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนได้
ศึกษำและปลูกพืชสมุนไพรอันเป็น Product Champion อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
เน้นให้เกิดกำรบริโภคหมุนเวียนภำยในชุมชนเป็นอันดับแรก จำกนั้น จึงสร้ำง
แนวทำงกำรผสมผสำนทรัพยำกรสมุนไพรที่มีอยู่เข้ำกับกำรท่องเที่ยวในชุมชน
เพ่ือชูเป็นจุดขำย เช่น กำรจัดให้มีกำรเยี่ยมชมแปลงสมุนไพร จัดกิจกรรมทดลอง
เก็บผลผลิต และจัดให้มีฐำนกำรเรียนรู้สมุนไพรร่วมกับนวัตกรรมองค์ควำมรู้
กำรเกษตรของชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำต่อยอดจำกกำรท่องเที่ยว
ชุมชนไปสู่กำรท่องเที่ยวหมู่บ้ำนสมุนไพรในอนำคต  
 เรื่องของกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ควรส่งเสริมประเด็นกำรบริกำรสุขภำพ 
โดยเฉพำะกำรบริกำรนวดแผนไทย สปำ นวดฝ่ำเท้ำ เป็นต้น เพ่ือรองรับตลำด
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ โดยสำมำรถน ำทรัพยำกรจำกสมุนไพรที่ปลูกใช้ชุมชนมำใช้
เป็นวัตถุดิบในกำรให้บริกำร เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพให้กับคนในชุมชนเป็น
ทำงเลือกหนึ่ง  
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“ชุมชนหนองย่ำงเสือ” เมืองแห่งไร่มัลเบอร์ร่ีและชุมชนท่องเที่ยวเชิง
เกษตร  
 

 ชุมชนหนองย่ำงเสือ ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของอ ำเภอมวกเหล็ก เดินทำง
จำกตัวอ ำเภอประมำณ 23 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 110 ตำรำง
กิโลเมตร หรือประมำณ 69,486 ไร่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขำสลับกับที่รำบ
เช่นเดียวกับหมู่บ้ำนซับประดู่ จึงเป็นชุมชนที่มีทุนทำงธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
และสังคม ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร เพำะปลูกพืชไร่ มี
บำงส่วนประกอบกำรปศุสัตว์ เลี้ยงโคนม ซึ่งสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนเป็น
อย่ำงดี  จำกกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจและสอบถำมข้อมูลประเด็นเชื่อมโยงกับ
โครงกำรฯ เกี่ยวกับสมุนไพร พบว่ำ ชุมชนหนองย่ำงเสือ มีกำรก่อตั้งวิสำหกิจ
ชุมชนหนองย่ำงเสือ โดยมีนำยสิทธิชัย ส ำเภำพล (รักเร่ ณ หนองย่ำงเสือ) เป็น
เลขำฯวิสำหกิจชุมชน ซึ่งได้มีกำรผลักดันในส่วนกำรปลูกและขับเคลื่อนกำรแปร
รูปผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรเรื่อยมำ โดยมีพืชสมุนไพรหลัก คือ “มัลเบอร์รี่” หรือ
ผลหม่อน ที่ทำงชุมชนใช้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยน ำมำสกัด
และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนออกจ ำหน่ำยหลำยรูปแบบ มีตั้งแต่น้ ำมัลเบอร์รี่ 
แยมมัลเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่กวน มัลเบอร์รี่คั้นสดและพำสเจอร์ไรส์ หรือจะเลือก
ทำนเป็นผลมัลเบอร์รี่สด และส่วนที่ก ำลังเข้ำกระบวนกำรส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์
ในอนำคตคือ กำรท ำไวน์มัลเบอร์รี่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ำมำเที่ยวชุมชน
หนองย่ำงเสือในอนำคต   

 

ปัจจุบัน ชุมชนหนองย่ำงเสือได้จัดสรรพ้ืนที่ไว้
เพำะปลูกมัลเบอร์รี่โดยเฉพำะ ประมำณ 100 ไร่ ซึ่ง
นับได้ว่ำเป็นอันดับ 1 ใน 10 จังหวัดของทำงภำค
กลำง  
 
 

 
 QR Code สแกนเข้าชมคลิปวิดีโอบรรยายให้ข้อมูล ศักยภาพด้านวัตถุดิบสมุนไพรและทรัพยากรการท่องเท่ียว

ของชุมชนหนองย่างเสือ โดยนายสิทธิชัย ส าเภาพล (รักเร่ ณ หนองย่างเสือ)  



 

 ทรัพยากรการท่อง เที่ยวชุมชน จั งหวัดสระบุรี ได้มี โครงกำร 
“มวกเหล็กฟำร์มสเตย์” เป็นเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ ำเภอมวกเหล็ก
เป็นเส้นทำงแรก เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ที่มีควำมพร้อมด้ำนกำรเกษตรสูง บุคลำกร
หลำยฝ่ำยทั้งรัฐ เอกชน ผู้ประกอบกำร และเกษตรกรมีควำมพร้อมต่อกำร
รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ชุมชนหนองย่ำงเสือก็ได้รับกำรโปรโมทให้เป็นชุมชน
หลักของเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้วยควำมพร้อมด้ำนทุนธรรมชำติ 
ทรัพยำกรกำรเกษตร บุคลำกร รวมไปถึงกำรบริหำรจัดกำรชุมชน โดยเฉพำะ
บ้ำนกลุ่มพระบำท หมู่ 9 ต ำบลหนองย่ำงเสือ มี “ฟำร์มสำยทอง” ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ปลูกมัลเบอร์รี่ขนำดใหญ่ในพ้ืนที่ 5 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ำมำทดลองเก็บผลมัลเบอร์รี่สดจำกต้น อีกทั้งเชื่อมโยงกับ
วิสำหกิจชุมชนหนองย่ำงเสือได้ร่วมกันจัดท ำเป็นฟำร์มเอ้ำเล็ท เพ่ือน ำผลผลิต
จำกมัลเบอร์รี่มำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ส ำหรับจ ำหน่ำยให้กับนักท่องเที่ยว
ได้ซื้อกลับ  
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 นอกจำกนี้ ชุมชนหนองย่ำงเสือมีจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรกระจำยไปตำม
แหล่งต่ำง ๆ เปิดให้บริกำรนักท่องเที่ยวที่
เข้ำมำตลอดเส้นทำง ได้แก่ “สวนผักครู
สรรเสริญ” แหล่งผลิตปลูกและจ ำหน่ำยผัก
ปลอดสำรพิษ และสำธิตกำรท ำสลัดโรล 
“ไร่องุ่นภูนวพันธ์” พ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ ให้
นักท่องเที่ยวได้นั่ งรถชมไร่องุ่นปลอด
สำรพิษ ชมฟำร์มปลูกผักระบบไฮโดรโป
นิกซ์ เรียนรู้กำรผลิตและทดลองแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำกองุ่น “สวนบิ๊กเต้” สวน
เบญจมำศที่ใหญ่ที่สุดในภำคกลำง เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมถ่ำยรูปได้
ตลอดปี และ “บ้ำนไร่สมเกียรติโฮมสเตย์ ” ที่พักรีสอร์ทท่ำมกลำงธรรมชำติ มี
บริกำรแนะน ำชุมชนให้นักท่องเท่ียวรู้จักในแต่ละจุด  

 

ส ำหรับโครงกำรในอนำคต ทำงวิสำหกิจชุมชนตั้งเป้ำหมำยขยำยกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว โดยจะเปิดให้มีพ้ืนที่กิจกรรมกำงเต้นท์ นั่งดูดำวน์ และน ำผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์จำกมัลเบอร์รี่เข้ำมำเพ่ือสร้ำงเป็นจุดขำยให้กับกำรท่องเที่ยวชุมชน
หนองย่ำงเสือต่อไป 



 

 แนวทางพัฒนา ชุมชนหนองย่ำงเสือนับว่ำมีจุดเด่นทำงด้ำนกำรจัดกำร
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นทุน ประกอบ
กับกำรสนับสนุนจำกจังหวัดสระบุรีด้วยโครงกำร “มวกเหล็กฟำร์มสเตย์” จึงท ำ
ให้กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนหนองย่ำงเสือเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด จำก
นักท่องเที่ยวหลักพันเพ่ิมเป็นหลักแสนต่อปี ส่วนทำงด้ำนทรัพยำกรสมุนไพร 
ทำงชุมชนได้มีกำรปลูกและผลักดันให้เกิดกำรแปรรูป “มัลเบอร์รี่” ซึ่งจัดเป็น
สมุนไพร 1 ใน 5 Product Champion เป็นอัตลักษณ์จนสำมำรถน ำมำสร้ำง
เป็นจุดขำยให้กับกำรท่องเที่ยวชุมชนจนประสบควำมส ำเร็จได้ จึงท ำให้ชุมชน
หนองย่ำงเสือมีศักยภำพมำกพอที่จะพัฒนำเป็นชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรต่อไป 
ขำดเพียงแต่องค์ควำมรู้และกำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Wellness 
tourism) ที่ควรจะน ำมำผสมผสำนเพ่ือเป็นแนวทำงช่วยส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตรที่มีอยู่ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำเป็นชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรเพ่ือกำร
ท่องเท่ียวอย่ำงครบวงจร  
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ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านนิเวศสมุนไพรไทย 
จังหวัดสระบุรี  
 

จำกข้อมูลหมู่บ้ำน/ชุมชนที่มีศักยภำพและควำมพร้อมเพื่อกำรพัฒนำยกระดับสู่กำร
เป็นชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรต้นแบบ ประกอบกับวิเครำะห์กิจกรรมหลักและกิจกรรม
สนับสนุน กำรสร้ำงคุณค่ำและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศ
สมุนไพร เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดกำรรับรู้ถึงควำมแตกต่ำงที่เกิดขึ้นในกำรท่องเที่ยว
ชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพรกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภำยในจังหวัดสระบุรี โดยมี
แนวทำงพัฒนำจำกกำรสร้ำงรูปแบบ (Model) และจัดกิจกรรม (Activity) ภำยใต้
ตัวอย่ำงเส้นทำงท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร พื้นที่อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี ดังนี้ 
 

***************************** 
 

ชื่อเส้นทำง: “โปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนนิเวศสมุนไพร อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุร”ี  
วันเดินทำง: 3 วัน 2 คืน 
ก ำหนดกำร: 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 
1 

เช้า 

 เดินทำงจำกกรุงเทพฯ – ชุมชนหนองย่ำงเสอื อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี 
 เดินทำงถึง “ฟำร์มสำยทอง” เย่ียมชมไร่มัลเบอรร์ี่ หนึ่งในสมนุไพร Product Champion ประจ ำ

จังหวัด โดยจะมี Welcome Drink คือ น้ ำมัลเบอร์รี่คัน้สดไว้บรกิำรนักท่องเที่ยว, มัคคุเทศกท์อ้งถิ่น
พำนักท่องเที่ยวเย่ียมชม ศึกษำเรียนรู้สรรพคุณของมลัเบอร์รี่ กรรมวิธีกำรปลูกและแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ และมีกจิกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม โดยนกัท่องเที่ยวสำมำรถทดลอง
ปลูกมัลเบอร์รี ่และเก็บผลมัลเบอร์รีส่ดมำรบัประทำนภำยในสวนได้ รวมถึงได้เลอืกซ้ือผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปมัลเบอร์รี ่และสนิค้ำที่ระลึก  

บ่าย 

 เดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “สวนผักครูสรรเสริญ” แหล่งผลิตปลูกและจ ำหน่ำยผกัปลอดสำรพิษ โดยจะมี
มัคคุเทศก์ทอ้งถิน่พำนกัทอ่งเที่ยวเย่ียมชมและสำธิตกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ นักทอ่งเที่ยวจะได้รับ
ควำมรูแ้ละได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมกับทำงสวน โดยสำมำรถทดลองท ำสลัดโรลรับประทำนภำยในสวน 
และสำมำรถเลือกซ้ือผลผลติจำกสวน 

เย็น 
 เดินทำงสู่ “บ้ำนไรส่มเกียรติโฮมสเตย์” ที่พกัสไตล์รีสอร์ต/โฮมสเตย์ท่ำมกลำงธรรมชำติ 

นักท่องเที่ยวจะได้พักค้ำงคนืและไดร้ับควำมสดชื่นผอ่นคลำยตำมวิถธีรรมชำติบ ำบัด โดยรีสอรต์จะมี
กิจกรรมกำงเตน้ท์ นอนชมดำว จิบไวน์/น้ ำมัลเบอร์รี่เพือ่สุขภำพ ไว้บรกิำรนักท่องเที่ยว  
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วันที่ 
2 

เช้า 

 รับประทำนอำหำรเช้ำ เมนูที่ท ำจำกสมุนไพรจำกทำงบ้ำนไร่สมเกียรติโฮมสเตย ์ 
 เดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “ไร่องุ่นภูนวพันธุ์” โดยนักท่องเที่ยวสำมำรถนั่งรถอีแตก๊เพื่อเยี่ยมชมไร่

องุ่นปลอดสำรพิษ และฟำร์มปลกูผักระบบไฮโดรโปนิกซ์ ผ่ำนกำรบรรยำยโดยมคัคุเทศก์
ท้องถิ่น พร้อมกับมีน้ ำ Welcome drink ได้แก่ น้ ำองุ่นและน้ ำผักเพื่อสุขภำพ ไว้บริกำร
นักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมท ำกิจกรรมกบัทำงสวน โดยสำมำรถทดลองผลิต
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกองุ่นและผักปลอดสำรพิษ  

บ่าย 

 เดินทำงสู่ “ชุมชนบ้ำนซับประดู่” อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งชุมชนจะมีกิจกรรมไว้
บริกำรเพื่อให้นักทอ่งเที่ยวได้รับควำมเพลิดเพลินและมีส่วนร่วมกบัชุมชน ได้แก ่กิจกรรมขี่
ม้ำคำวบอย, ขี่มำ้เพื่อชื่นชมธรรมชำติชมุชน, ร่วมท ำอำหำรท้องถิ่นกินร่วมกับชำวบ้ำน 
ทำงด้ำนบริกำรสุขภำพ ชุมชนจัดบริกำรนวดแผนไทย นวดสมุนไพร นวดจับเส้น ไว้บริกำร
นักท่องเที่ยว ให้ได้รับควำมผอ่นคลำยและฟื้นฟูสุขภำพร่ำงกำย  

เย็น 

 เข้ำพักฟำร์มสเตย์และโฮมสเตย์ชุมชนบำ้นซับประดู่ ที่นักท่องเที่ยวได้จองไว้ เพือ่ให้ได้รับ
บรรยำกำศและใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชำติอย่ำงเต็มที่ ตำมวิถธีรรมชำติบ ำบัด 
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เช้า 

 รับประทำนอำหำรเช้ำเมนูสมุนไพรจำกวัตถุดิบภำยในชุมชนบ้ำนซับประดู่ 
 มัคคุเทศก์ของทำงชุมชนพำนักท่องเที่ยวผู้สนใจเยี่ยมชม และบรรยำยให้ควำมรูเ้กี่ยวกบัภูมิ

ปัญญำท้องถิ่นที่เป็นนวัตกรรมของชุมชน ได้แก่ ธนำคำรน้ ำใต้ดิน สว้มพันปีไม่มวีันเต็ม 
กรรมวิธีกำรผลิตถ่ำนไบโอซำร ์เทคโนโลยีระบบขยะไม่มีวันเต็ม และปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์เสริม  

บ่าย 

 เดินทำงกลับกรุงเทพฯ  



 


