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ภาคผนวก  ก 

เกณฑในการประเมินโครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. ดานบริบท (Context) 
1.1 การคมนาคม 

1. ความยากลําบากในการเดนิทาง 
 1) ถนนลาดยางเปนบางชวง รถตูไมสามารถเขาถึงได 
 2) ถนนลาดยางเปนบางชวง รถตูสามารถเขาถึงไดในหนาแลง 
 3) ถนนลาดยางตลอด รถยนต รถตู หรือรถบัส สามารถเขาถึงไดทุกฤดูกาล 
2. ความปลอดภัยในการเดินทาง (ความลาดชันหรือความกวางของถนน) 
 1) มีความปลอดภัยนอย 
 2) มีความปลอดภัยปานกลาง 
 3) มีความปลอดภัยมาก 
3. ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินในการเดินทาง 
 1) มีความปลอดภัยนอย 
 2) มีความปลอดภัยปานกลาง 
 3) มีความปลอดภัยมาก 

1.2 แหลงทองเท่ียวระหวางเสนทาง 
1. จํานวนจุดทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระหวางเสนทาง 
 1) นอยกวา 3 จุด 
 2) มี 3 – 5 จุด 
 3) มากกวา 5 จุด 
2. ความสวยงามของภูมิทัศนระหวางเสนทาง 
 1) ภูมิทัศนขางทางเปนปาเขาท่ีไมคอยอุดมสมบูรณ และไมคอยสวยงาม 
 2) ภูมิทัศนขางทางเปนปาเขาท่ีคอนขางอุดมสมบูรณ และสวยงามพอประมาณ 
 3) ภูมิทัศนขางทางเปนปาเขาท่ีมีความอุดมสมบูรณ และสวยงามมาก 
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2. ปจจัยปอนเขา (Input) 
1.   จํานวนจุดทองเท่ียวภายในสวนสมุนไพรฯ 

1) นอยกวา 3 จดุ 
2) มี 3 – 5 จุด 
3) มากกวา 5 จุด 

2.   จํานวนกิจกรรมท่ีทางสวนสมุนไพรฯ จัดใหนกัทองเท่ียว 
1) นอยกวา 3 กจิกรรม 
2) มี 3 – 5 กิจกรรม 
3) มีมากกวา 5 กจิกรรม 

3.   จํานวนจุดทองเท่ียวในพืน้ท่ีรอบๆ สวนสมุนไพรฯ 
1) นอยกวา 2 จดุ 
2) มี 2 – 4 จุด 
3) มีมากกวา 4 จดุ 

4.   จํานวนกิจกรรมท่ีทางชุมชนจัดใหนกัทองเท่ียว 
1) นอยกวา 2 กจิกรรม 
2) มี 2 – 4 กิจกรรม 
3) มีมากกวา 4 กจิกรรม 

5.   กิจกรรมท่ีทางสวนสมุนไพรฯ ใหบริการแกชุมชนในดานการทองเท่ียว 
1) ตํ่ากวา 3 คร้ังตอป 
2) มี 3 – 5 คร้ังตอป 
3) มีต้ังแต 5 คร้ังข้ึนไปตอป 

6.   จํานวนท่ีพักภายในสวนสมุนไพรฯ สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง 
1) ไมมีเลย 
2) 1 – 20 คน 
3) มากกวา 20 คน 

7.   จํานวนท่ีพักรอบๆ สวนสมุนไพรฯ สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง 
1) ไมมีเลย 
2) 1 – 20 คน 
3) มากกวา 20 คน 
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8.   รานอาหารภายในสวนสมุนไพรฯ สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง 
1) ไมมีเลย 
2) 1 – 100 คน 
3) มากกวา 100 คน 

9.   รานอาหารรอบๆ สวนสมุนไพรฯ สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุดตอคร้ัง 
1) ไมมีเลย 
2) 1 – 20 คน 
3) มากกวา 20 คน 

10. หองสุขาสาธารณะ 
1) ไมมี 
2) มีแตไมเพยีงพอ 
3) มีเพียงพอ 

11. โทรศัพทสาธารณะ 
1) ไมมี 
2) มีแตไมเพยีงพอ 
3) มีเพียงพอ 

12. เจาหนาท่ีสาธารณสุข หรือ สถานีอนามัย 
1) ไมมี 
2) มีแตไมเพยีงพอ/สถานีอนามัยต้ังอยูหางจากสวนสมุนไพรฯ 
3) มีเพียงพอ/สถานีอนามัยต้ังอยูใกลสวนสมุนไพรฯ 

13. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภยั 
1) ไมมี 
2) มีแตไมเพยีงพอ 
3) มีเพียงพอ 

14. ไฟฟา 
1) ไมมี 
2) มีแตไมเพยีงพอ 
3) มีเพียงพอ 
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15. แหลงน้ํา 
1) มีแหลงน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภคไมเพียงพอ 
2) มีแหลงน้ําบริโภคเพียงพอ อุปโภคไมเพียงพอ 
3) มีแหลงน้ําเพยีงพอท้ังบริโภค และอุปโภค 
 

3. ดานกระบวนการ (Process) 
1. การติดตอประสานงานดานการทองเท่ียว 

1) ตองติดตอผานทางบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
2) สามารถติดตอกับสวนสมุนไพรฯ โดยตรงผานทางโทรศัพท หรือโทรสาร 
3) สามารถติดตอกับสวนสมุนไพรฯ โดยตรงผานทางระบบ IT และ Internet 

2. ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีทางสวนสมุนไพรฯ จัดใหนกัทองเท่ียว 
1) ตํ่ากวา 3 ประเภท 
2) 3 – 5 ประเภท 
3) มีต้ังแต 5 ประเภทข้ึนไป 

3. ความแปลกใหม หรือนาสนใจของกจิกรรมท่ีทางสวนสมุนไพรฯ จัดใหนกัทองเท่ียว 
1) ไมคอยแปลกใหม หรือนาสนใจ 
2) มีความแปลกใหม และนาสนใจพอประมาณ 
3) มีความแปลกใหม และนาสนใจมาก 

4. ชวงเวลาท่ีทางสวนสมุนไพรฯ จดักจิกรรมใหนกัทองเท่ียว 
1) ไมมีการจัดกิจกรรมใหนกัทองเท่ียว 
2) จัดกิจกรรมเฉพาะวันท่ีมีนกัทองเท่ียวมา 
3) จัดกิจกรรมทุกวัน 

5. ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีทางชุมชนจัดใหนกัทองเท่ียว 
1) ไมมีกิจกรรมของชุมชน 
2) 1 ประเภท 
3) มีต้ังแต 2 ประเภทข้ึนไป 

6. ความแปลกใหม หรือนาสนใจของกจิกรรมท่ีชุมชนจัดใหนกัทองเท่ียว 
1) ไมมีกิจกรรมของชุมชน 
2) ไมมีความแปลกใหม และไมนาสนใจ 
3) มีความแปลกใหม และนาสนใจมาก 
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7. ชวงเวลาท่ีชุมชนจัดกจิกรรมใหนกัทองเท่ียว 
1) ไมมีการจัดกิจกรรมใหนกัทองเท่ียว 
2) จัดกิจกรรมเฉพาะในวันท่ีมีนักทองเท่ียวมา 
3) จัดกิจกรรมทุกวัน 

8. การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเท่ียว 
ก) รวมวางแผน 
ข) รวมจัดกิจกรรม 
ค) รวมการบริหารจัดการ 

1) ทําไดเพยีงขอเดียว 
2) ทําไดเพยีง 2 ขอ 
3) ทําได 3 ขอ 

 
4. ดานผล (Output) 

1. จํานวนนักทองเท่ียวโดยเฉล่ียตอป (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550) 
1) ตํ่ากวา 10,000 คน 
2) 10,000 – 50,000 คน 
3) มากกวา 50,000 คนข้ึนไป 

2. แนวโนมนักทองเท่ียวในชวงระยะเวลา 2 ป (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550) 
1) สวนใหญมีแนวโนมลดลงหรือเทาเดิม 
2) สวนใหญมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
3) มีแนวโนมเพิม่ข้ึนตลอด 

3. จํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาพักภายในสวนสมุนไพรฯ โดยเฉล่ียตอป 
1) ตํ่ากวา 50 คน 
2) 50 – 100 คน 
3) มากกวา 100 คนข้ึนไป 

4. จํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการรานอาหารภายในสวนสมุนไพรฯ โดยเฉล่ียตอป 
1) ตํ่ากวา 10,000 คน 
2) 10,000 – 50,000 คน 
3) มากกวา 50,000 คนข้ึนไป 
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5. ผลประกอบการดานการทองเท่ียวโดยเฉล่ียตอป 
1) ขาดทุน 
2) เทาทุน 
3) กําไร 

6. แนวโนมผลการประกอบการดานการทองเที่ยวในชวงระยะเวลา 2 ป 
1) สวนใหญมีแนวโนมขาดทุนหรือเทาทุน 
2) สวนใหญมีแนวโนมกําไร 
3) มีกําไรเพิ่มข้ึนตลอด 

7. ปญหาเกี่ยวกับขยะ 
1) มีมาก 
2) มีนอย 
3) ไมมี 

8. ชาวบานมีความพึงพอใจท่ีมีการพัฒนาสวนสมุนไพรฯ ใหเปนแหลงทองเท่ียว 
1) นอย 
2) ปานกลาง 
3) มาก 

9. ชาวบานมีจิตสํานึกอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
1) นอย 
2) ปานกลาง 
3) มาก 

10. การทองเท่ียวไดสรางความเขมแข็งและแกปญหาความยากจนใหกับชุมชน 
1) นอย 
2) ปานกลาง 
3) มาก 

11. ผลการดําเนินการดานการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ บรรลุตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว 

1) นอย 
2) ปานกลาง 
3) มาก 
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12. การจัดการทองเท่ียวของสวนฯ สงผลกระทบตอธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในทางลบ 
1) มาก 
2) ปานกลาง 
3) นอย 

13. การจัดการทองเท่ียวของสวนฯ สงผลกระทบใหเกิดมลพิษทางเสียง อากาศ และน้ํา 
1) มาก 
2) ปานกลาง 
3) นอย 

14. การจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ สงผลกระทบตอวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
ของชาวบานในทางลบ 

1) มาก 
2) ปานกลาง 
3) นอย 

15. การจัดการทองเท่ียวของสวนสมุนไพรฯ สงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ ในทางบวก 
1) นอย 
2) ปานกลาง 
3) มาก 

16. ปญหาอุปสรรค ขอจํากัด ในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
1) มาก 
2) ปานกลาง 
3) นอย 

17. ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวไดรับ 
ก) ไดความรู (Cognitive) 
ข) ไดความบันเทิงใจ (Affective) 
ค) ไดปฏิบัติจริง (Psychomotor) 

1) ไดรับเพียงขอเดียว 
2) ไดรับ 2 ขอ 
3) ไดรับครบท้ัง 3 ขอ 
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ภาคผนวก  ข 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 
แบบนําสัมภาษณ (กลุมผูใหขอมูลหลัก) 
เร่ือง: การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ชื่อผูใหสัมภาษณ  .................................................................................................................... 
ตําแหนงงาน  .................................................................................................................... 
 ในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทานพบ ปญหา / อุปสรรค อะไรบาง ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงาน 
และทานมีขอเสนอแนะอยางไรบาง ในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานพื้นท่ี  
1.1 ท่ีต้ังของแหลงทองเท่ียว 

ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 

1.2 ขนาดของแหลงทองเท่ียว 
ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 

1.3 การคมนาคมเขาถึงของแหลงทองเท่ียว 
ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 
 
 



 151 

1.4 เอกลักษณเฉพาะของแหลงทองเท่ียว (ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ) 
ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 
 

2. ดานการจัดการ 
2.1 การจัดการขยะมูลฝอย 

ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 

2.2 การจัดการคุณภาพน้ํา 
ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 

2.3 การจัดการคุณภาพอากาศ 
ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 

2.4 การจัดการคุณภาพเสียง 
ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 
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2.5 การจัดการดูแลพรรณพืช 
ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 

2.6 ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรและพลังงาน 
ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 

2.7 การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก 
ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 

2.8 การใหความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว 
ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 
 

3. ดานกิจกรรมและกระบวนการ 
3.1 การใหความรูและสรางจิตสํานึกในคุณคาของการทองเท่ียว (เจาหนาท่ีนําเท่ียว) 

ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 
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3.2 วิธีเผยแพรเนื้อหา และการใชแหลงทองเท่ียวเพื่อการเรียนรู (ส่ือ / การจัดงาน) 
ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 

3.3 ผลประโยชนและความคุมคาในการเรียนรู 
ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 

3.4 การปรับปรุงปจจัย และกระบวนการใหความรูอยางตอเนื่อง 
ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 
 

4. ดานองคกร 
4.1 ผลประโยชนตอชุมชน 

ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 

4.2 การมีสวนรวมของชุมชน 
ปญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 
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แบบนําสัมภาษณ (นักทองเที่ยว) 
 

เร่ือง: การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
ในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ตอนท่ี 1   ขอมูลความคิดเห็นและทัศนคติของนักทองเที่ยวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวในสวนสมุนไพร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
1. ความสวยงามโดยรอบและสภาพภูมิทัศน 
2. ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติของพื้นท่ี 
3. ความเหมาะสมของการใชพื้นท่ี 
4. ความสะดวก / สภาพของเสนทาง การเขาถึงแหลงทองเท่ียว 
5. ความปลอดภัยในการเดินทางไปถึงแหลงทองเท่ียว 
6. ความชัดเจนของปายบอกทาง 
7. จํานวนเจาหนาท่ี / วิทยากร / ผูใหการดูแลแนะนํานกัทองเท่ียว 
8. ความรูความเขาใจของเจาหนาท่ี / วิทยากร / ผูใหบริการของขอมูลในพ้ืนท่ีทองเท่ียว 
9. การส่ือความหมายและระบบ การใหความรู (การใหคําแนะนําแหลงทองเท่ียว                 

/ การปฏิบัติตัว / การรักษาส่ิงแวดลอม / ความหลากหลายของพืชพรรณ / กิจกรรมตางๆ ในพื้นท่ี) 
10. ศูนยบริการขอมูล / ฝายประชาสัมพันธ 
11. การจํากัดจาํนวนนักทองเที่ยว 
12. การมีสวนรวมของประชาชนในพืน้ท่ีแหลงทองเท่ียว (ความมีมนษุยสัมพันธท่ีดี           

/ การใหขอมูลขาวสารแหลงทองเท่ียว) 
13. การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทองเท่ียว (ขายอาหาร / สินคา           

ท่ีระลึก / มัคคุเทศก) 
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ตอนท่ี  2 ขอเสนอแนะในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิ เวศภายในสวนสมุนไพร  สมเด็จ               
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
1.   ทานคิดวา สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความเหมาะสม 

ท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศไดหรือไม 
  (   ) 1. มีความเหมาะสม เพราะ .............................................................................................. 
  (   ) 2. ไมมีความเหมาะสม เพราะ ......................................................................................... 
  (   ) 3. ไมแนใจ เพราะ ........................................................................................................... 
 
2.  ในความคิดเห็นของทาน สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            

มีส่ิงใดท่ีมีความเปนเอกลักษณมากท่ีสุด (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  (   ) 1. พื้นท่ีสวนจัดแสดงสมุนไพร 
  (   ) 2. พื้นท่ีสวนจัดแสดงนิทรรศการ 
  (   ) 3. พื้นท่ีสวนคนควาความรูเกี่ยวกับสมุนไพร (E-Learning) 
  (   ) 4. พื้นท่ีสวนจัดแสดงสินคาสมุนไพร ของท่ีระลึก และนวดสมุนไพรบําบัด 
  (   ) 5. อ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
 
3.  ในความคิดเห็นของทาน สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       

มีการจัดการส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียวอยางยั่งยืนหรือไม โปรดเสนอแนะ 
  (   ) 1. มีการจัดการท่ีดีนําไปสูความยั่งยืนจอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  (   ) 2. มีการจัดการท่ีดีในระดับหนึ่ง แตควรมีการปรับปรุงเพื่อนําไปสูการจัดการท่ียั่งยืน 

   ตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ควรปรับปรุง ................................................. 
   ..................................................................................................................................... 

 (   ) 3. ไมมีการจัดการท่ีดี ไมนําไปสูการจัดการท่ียั่งยืน 
           แนวทางการแกไข ....................................................................................................... 
           ..................................................................................................................................... 
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4.  ในความคิดเห็นของทาน สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
มีรูปแบบและกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีใหความรูดานส่ิงแวดลอมศึกษาใหกับนักทองเท่ียว ไดรับ
ความรูเพิ่มเติมหลังจากท่ีไดทองเท่ียวภายใน สวนสมุนไพรฯ หรือไม 

  (   ) 1. มีกิจกรรมท่ีสงเสริมและใหความรูดานส่ิงแวดลอมศึกษา 
(   ) 2. มีกจิกรรมท่ีสงเสริมและใหความรูดานส่ิงแวดลอมศึกษาในระดบัหนึ่ง แตควรมีการ            

ปรับปรุงหรือเพิ่มกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศใหมากข้ึนกวาเดิม เชน ................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 

5.  ในความคิดเห็นของทาน สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
เปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการ บริหารจัดการทองเท่ียว เชน รวมเปน
มัคคุเทศก เปดขายของ / อาหาร / สินคาท่ีระลึก หรือไม และควรเปดโอกาสใหประชาชน       
ในพื้นท่ีไดมีสวนรวมอยางไรบาง (โปรดใหขอเสนอแนะ) 

  (   ) 1. มีความเหมาะสมดี 
  (   ) 2. เปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวในระดับหนึ่ง   
                        เทานั้น ควรเปดโอกาสใหมากกวานี้ เชน .................................................................... 

..................................................................................................................................... 
  (   ) 3. เปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวนอยเกินไป 
             ขอเสนอแนะ .............................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  ค 
 

ภาพประกอบการศึกษา 
 

 

 
 

ภาพ 1  ภาพแสดงแผนท่ีจังหวัดระยอง 
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ภาพ 2 ภาพแสดงเสนทางการเดินทางไปสวนสมุนไพร  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวดัระยอง 
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ภาพ 3  ภาพแสดงปายสวนสมุนไพรฯ บริเวณหนาประตูทางเขาสวนสมุนไพรฯ 
 

 
 

ภาพ 4  ภาพแสดงปายสวนสมุนไพรฯ บริเวณหนาทางเขาสวนสมุนไพรฯ 
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ภาพ 5  ภาพแสดงอาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
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ภาพ 6 ภาพแสดงแผนผังสวนสมุนไพรฯ (Overall Landscape) 
 
 

 
 

ภาพ 7  ภาพแสดงปายแสดงประวัติความเปนมาของสวนสมุนไพรฯ 
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ภาพ 8 ภาพแสดงพื้นที่การปลูกสมุนไพรตางๆ จาํแนกตามสรรพคุณการรักษาโรคตามคัมภีร 
ตํารายาไทยโบราณออกไดเปน 20 กลุม 

162 
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ภาพ 9  พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงเปนประธานในพิธีเปดอาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา ณ โครงการสวนสมุนไพร  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยางเปนทางการ ในวันท่ี 25 มกราคม 2550 
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ภาพ 10 ภาพแสดงบรรยากาศภายในหองการเดินทางของลูกยาง 
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ภาพ 11 ภาพแสดงบรรยากาศภายในหองนทิรรศการเจาฟานักอนุรักษ 

 
 

 
ภาพ 12 ภาพแสดงบรรยากาศภายในหองพลังไทยพิทักษโลก 
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ภาพ 13 ภาพแสดงบรรยากาศภายในหอง E – Learning 

 

 
ภาพ 14 ภาพแสดงบรรยากาศภายใน “หองปา.. แหลงกําเนิดสมุนไพร” และ“บานหมอยา” 



 167 

 

 
ภาพ 15 ภาพแสดงบรรยากาศภายในหอง “ผักพื้นบาน อาหารสมุนไพร” และ หอง “กินตามธาตุ” 

 

ภาพ 16 ภาพแสดงบรรยากาศภายในหอง “ใชสอยสารพัน” 
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ภาพ 17 ภาพแสดงบรรยากาศลานกิจกรรม บริเวณหนาอาคารพิพิธภัณฑสวนสมุนไพร 
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ภาพ 18 ภาพแสดงบรรยากาศสวนบริการ  

(รานอาหาร / รานขายของท่ีระลึก และหองนวดเพื่อสุขภาพ) 
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ภาพ 19 ภาพแสดงกิจกรรมนั่งรถ NGV ชมสวนสมุนไพรฯ 
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ภาพ 20 ภาพแสดงกิจกรรมตางๆ ในสวนสมุนไพรฯ 
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ภาพ 21 ภาพแสดงบรรยากาศความสวยงามภายในสวนสมุนไพรฯ 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ-สกุล   นายนภาสิทธ์ิ  ญาณมุข 
 
วัน  เดือน  ปเกิด  19  มิถุนายน  2525 
 
ประวัติการศึกษา   

2540 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค 
จังหวดัพัทลุง 

2543 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนพัทลุง 
จังหวดัพัทลุง 

2548 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะทรัพยากรธรรมชาติ                   
และส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 

 


