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ค าน า 
 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริมและไม่แสวงหากําไร สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําหน้าที่ในการรวบรวมพรรณไม้อนุรักษ์พันธุ์ไม้ของ
ประเทศไว้ให้คงอยู่ เป็นสถานที่ศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ เป็นสถานที่สําหรับการสันทนาการ 
พักผ่อนหย่อนใจ และให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์ รวมถึงการเป็นปลูกฝังและกล่อม
เกลาจิตใจ ให้ความรู้แก่เยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ในปี 2554 
กระทรวงการคลังได้กําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานโดยให้ทุกรัฐวิสาหกิจมีการจัดทําแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) ซึ่งหมายถึง การใช้ทรัพยากรจากการลงทุนโครงการ
ต่างๆ หรือทรัพยากรที่เป็นสินทรัพย์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ บูรณาการ มูลค่าเพ่ิม และความสามารถ
ในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน ส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิค วิชาการ การจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันเพ่ืออํานาจการ
ต่อรองราคา หรือความร่วมมือในการดําเนินงานด้านอื่นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสร้าง
ประสิทธิภาพ บูรณาการ มูลค่าเพ่ิม ความสามารถในการแข่งขันและการลดการลงทุนที่ซ้ําซ้อน 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับนโยบายดังกล่าวนี้มาดําเนินการ โดยได้จัดทําแผนการใช้
ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในการจัดทําแผนดังกล่าวนี้ได้ทําการระดมความคิด 
ประชุมหารือกับรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง คือ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ และองค์การสวนสัตว์ เพ่ือร่วม
พิจารณาทรัพยากรและปัจจัยต่างๆ ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
และจัดทําแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานหลายครั้ง จึงได้แผนการใช้ทรัพยากรและ
ความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจฉบับนี้ โดยมีความมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรและการดําเนินงาน
ร่วมกันอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐวิสาหกิจ ประชาชนประเทศโดยรวมต่อไป  
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บทสรปุผู้บริหาร 
การทบทวน ปรับปรุงแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมอืระหว่าง 

รัฐวิสาหกิจประจ าปี 2556  
 
 ในปี 2555 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ดําเนินการจัดทําแผนการใช้ทรัพยากรและความ
ร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ (Synergy) ซึ่งหมายถึง การใช้ทรัพยากรจากการลงทุนโครงการต่างๆ หรือ
ทรัพยากรที่เป็นสินทรัพย์ เช่น อาคาร เครื่องจักร ที่ดิน ความร่วมมือด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ บูรณาการ มูลค่าเพ่ิม และความสามารถในการแข่งขัน อาทิเช่น การให้บริการร่วมกัน 
การให้บริการ ณ จุดเดียว การให้บริการในลักษณะเหมาะสม (Package) การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
และการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคนิค วิชาการ การจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันเพ่ืออํานาจการต่อรองราคา หรือความร่วมมือในการ
ดําเนินงานด้านอ่ืนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสร้างประสิทธิภาพ บูรณาการ มูลค่าเพ่ิม 
ความสามารถในการแข่งขันและการลดการลงทุนที่ซ้ําซ้อน โดยองค์การฯ ได้ร่วมกับรัฐวิสาหกิจ 2 
แห่ง คือ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ และองค์การสวนสัตว์ ร่วมกันพิจารณาทรัพยากรและปัจจัยต่างๆ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก และจัดทําแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง 2 
รัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ปี เริ่มต้นปี 2555 – 2559 โดยมีสาระสําคัญของแผนการใช้
ทรัพยากรและความร่วมมือ  

1) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ตามนโยบายในการดําเนินงานและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 

และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทั้ง 2 รัฐวิสาหกิจต่างได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ดําเนินการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติ และจิตสํานึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน ดังนั้นเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร สินทรัพย์ และความร่วมมือระหว่างกันให้เกิด
ประสิทธิภาพ บูรณาการ มูลค่าเพ่ิมในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไว้ให้คง
อยู่ องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้และองค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงร่วมกันจัดทํา “โครงการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูกล้วยไม้พ้ืนเมืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” โดยเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น เพ่ือการคงความหลากหลายของพรรณพืชของประเทศ
ไทยไว้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และคัดเลือกพ้ืนที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ดําเนินโครงการ และมีความร่วมมือในการดําเนินการดังนี้ 
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1.1) กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกล้วยไม้ 
และจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พ้ืนเมือง โดยมีการอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์และการปลูก
เลี้ยงให้แก่ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้พ้ืนเมือง ให้ได้จํานวน 30 
คนภายในปี 2559 รวมถึงการอบรมให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงและการดูแลกล้วยไม้ให้กับกลุ่ม
เครือข่าย  

1.2) กิจกรรมรวบรวมสายพันธุ์กล้วยไม้พ้ืนเมืองจากพ้ืนถิ่นเดิมและการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  โดยมีการสํารวจและเก็บข้อมูลพรรณไม้ รวบรวมสายพันธุ์พื้นเมือง และการจัดสร้างโรงเรือน
รวบรวมกล้วยไม้เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้กล้วยไม้ในอนาคต 

1.3) กิจกรรมขยายพันธุ์กล้วยไม้พ้ืนเมืองเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
มีการรวบรวมฝักแม่พันธุ์กล้วยไม้พ้ืนเมือง การทดลองอนุบาลกล้วยไม้จิ๋ว ทดลองเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ใน
ห้องปฏิบัติการ และการเพ่ิมปริมาณกล้วยไม้ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

1.4) กิจกรรมฟ้ืนฟูกล้วยไม้พ้ืนเมืองและปล่อยคืนสู่พื้นถิ่นเดิมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหลังจากการเพาะขยายพันธุ์และการอนุบาลแล้วปีละ 1,000 กล้า 

1.5) กิจกรรมติดตามและดูแลกล้วยไม้พ้ืนเมือง ด้วยการติดตามการเจริญเติบโต 
อัตราส่วนการคงอยู่ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเครือข่ายปีละ 2 ครั้ง  

 
การแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์  

- สนับสนุนนักวิชาการในการสํารวจ จําแนกสายพันธุ์กล้วยไม้ในพ้ืนที่โครงการหลวง
บ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่  

- สนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเพาะ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้ และการปล่อยคืนสู่พื้นถิ่น 

- สนับสนุนห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือผลิตกล้วยไม้สายพันธุ์พ้ืนถิ่น 
 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 

- จัดทําโรงเรือนเพาะชําและแรงงานเพ่ือการอนุบาลกล้วยไม้จิ๋วให้มีความแข็งการ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

- สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมและทรัพยากรที่ใช้ในการฝึกอบรมให้ความรู้ 
- สนับสนุนไม้เพ่ือนํามาติดกล้วยไม้จิ๋วในกิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ของ 

อ.ส.พ. 
- สนับสนุนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกขององค์การฯ ในพ้ืนที่โครงการ

หลวงบ้านวัดจันทร์ 



 

 

แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 – 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร ์  ง 
 

- การดูแลและติดตามผลการเจริญเติบโตและอัตราส่วนการคงอยู่ของกล้วยไม้ 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเครือข่ายอนุรักษ์กล้วยไม้ 

 
การวิเคราะห์การลงทุน 
การดําเนินงานของโครงการนี้ ต้องมีการดําเนินงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 

2555 – 2559 โดยได้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่แต่ละหน่วยงานต้องดําเนินการออกเป็น 2 กรณี คือ 
1) กรณีที่แต่ละหน่วยงานต่างดําเนินการเอง และ 2) กรณีที่ดําเนินการร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเปูหมาย
ของโครงการ เปรียบเทียบกับการร่วมกันดําเนินงาน ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรทั้งที่เป็นบุคลากร สถานที่ 
เครื่องมือ และงบประมาณร่วมกัน โดยสามารถวิเคราะห์การลงทุน เพ่ือเปรียบเทียบความคุ้มค่า และ
การประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินงานทั้ง 2 กรณี ได้ข้อสรุปว่า การดําเนินงานร่วมกันระหว่าง
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
กล้วยไม้พ้ืนเมืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการลงทุนของโครงการในกรณีที่ดําเนินการร่วมกัน
เป็นจํานวน 2.880 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกรณีแยกดําเนินการแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีการ
ลงทุนเป็นจํานวน 7.814 ล้านบาท จึงเห็นได้ว่าการดําเนินงานร่วมกันสามารถประหยัดทรัพยากรที่ทั้ง 
2 หน่วยงานต้องลงทุนได้เป็นจํานวน 4.934 ล้านบาท โดยการดําเนินการร่วมกันนี้นอกจากจะเป็น
การประหยัดทรัพยากรที่ใช้ดําเนินการร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานแล้ว ยังส่งผลให้เกิดผลประโยชน์
แก่ภาคประชาชนในเรื่องของการให้ความรู้ในการดูแลรักษาทรัพยากรพรรณไม้ การถ่ายทอดเทคนิค
การเพาะเลี้ยงและอนุบาลกล้วยไม้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจในด้านของการ
ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวงบ้านวันจันทร์ เป็นการก่อให้เกิดการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ และผลประโยชน์จากการที่ชาวบ้านลดการลักลอบนํากล้วยไม้พ้ืนเมืองออก
จากปุาเพ่ือการค้าขาย ลดความเสี่ยงที่สายพันธุ์กล้วยไม้พ้ืนเมืองจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยได้อีก
ทางหนึ่ง  

 

2. องค์การสวนสัตว์ 
องค์การสวนสัตว์มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้สถานที่ศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ เข้ามา

ใช้บริการในสวนสัตว์อย่างทั่วถึงท้ังทางด้านวิชาการ และเป็นสถานที่พัฒนาจิตใจเยาวชนของชาติ และ
การพัฒนาสวนสัตว์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
จากต่างประเทศ  โดยที่วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ทํา
หน้าที่ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืช รวมทั้ง
ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ดังนั้นทั้ง 2 
รัฐวิสาหกิจต่างได้รับจัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติ และจิตสํานึกในการ



 

 

แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 – 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร ์  จ 

 

คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ดังนั้นเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร สินทรัพย์ และความร่วมมือระหว่างกันให้
เกิดประสิทธิภาพ บูรณาการ มูลค่าเพ่ิมในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไว้ให้
คงอยู่ องค์การสวนสัตว์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้จัดทําโครงการ “โครงการส่งเสริมการขาย
และการให้บริการ” ขึ้น เพ่ือใช้ทรัพยากรในด้านการส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
การให้บริการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สร้างความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่ รวมถึง
เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ โดยเลือกพ้ืนที่ดําเนินการคือ สวนสัตว์
เชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ดําเนินการเนื่องจากสวนสัตว์เชียงใหม่อยู่ในทําเล
ที่ตั้งในตัวเมืองเชียงใหม่ สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงมี
จํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์เป็นจํานวนมาก ซึ่งการดําเนินการร่วมกันนี้จะทําให้
องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยผู้แทนขององค์การสวนสัตว์และ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้มีการประชุมหารือร่วมกันในโครงการความร่วมมือทางการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ โดยได้กําหนดกิจกรรมดําเนินการดังนี้ 

2.1) กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ กิจกรรม Road Show กิจกรรมพิเศษ และบัตร
เดียวเที่ยว 2 สวน  

2.2) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ได้แก่ การจัดทํากิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และสื่อนิทรรศการ  

2.3) กิจกรรมจุดให้บริการข้อมูลร่วมกัน ได้แก่ จุดให้บริการข้อมูลข่าวสารและจําหน่าย
บัตรเข้าชมสวน การใช้ข้อมูลทาง Website ร่วมกัน ฐานการเรียนรู้เรื่องพืช และฐานการเรียนรู้เรื่องสัตว์  

2.4) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรทางด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว 
บุคลากรด้านการดูแลรักษาพันธุ์ไม้ การขยายพันธุ์ไม้ และการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ และการให้บริการนักท่องเที่ยว  

2.5) กิจกรรมการสํารวจทรัพยากรที่มีเพ่ือจัดทําคู่มืออนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ใน
อนาคต  

การแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์  

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น กิจกรรม Road 
Show กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการ 
- จัดกิจกรรมในการเพ่ิมพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เก่ียวข้อง  



 

 

แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 – 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร ์  ฉ 

 

- สนับสนุนข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่างๆ ขององค์การฯ  
- สนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ทั้งในส่วนของ

พ้ืนที่ Indoor และพ้ืนที่ Outdoor  
 องค์การสวนสัตว์ 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น กิจกรรม Road 
Show กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการ 
- จัดกิจกรรมในการเพ่ิมพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
- สนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่างๆ ขององค์การฯ 
- สนับสนุนสถานที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว จุดบริการขายตั๋วเข้าชม

สวนพฤกษศาสตร์ และจุดบริการร่วมกัน 
 
การวิเคราะห์การลงทุน 
การดําเนินงานของโครงการนี้ ต้องมีการดําเนินงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ป ี

2555 – 2559 โดยได้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่แต่ละหน่วยงานต้องดําเนินการออกเป็น 2 กรณี คือ 
1) กรณีที่แต่ละหน่วยงานดําเนินการเอง และ 2) กรณีท่ีดําเนินการร่วมกัน เปรียบเทียบทั้ง 2 กรณี 
พบว่าในโครงการส่งเสริมการขายและการบริการในกรณีที่ 1 แต่ละหน่วยงานดําเนินการเองมีการ
ลงทุนของโครงการเป็นจํานวน 19.380 ล้านบาท และในกรณีท่ี 2 ดําเนินการร่วมกันมีการลงทุนเป็น
จํานวน 5.500 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าการดําเนินการร่วมกันสามารถประหยัดทรัพยากรที่ท้ัง 2 
หน่วยงานต้องลงทุนได้เป็นจํานวน 13.880 ล้านบาท โดยการที่ดําเนินการร่วมกันนี้นอกจากจะเป็น
การประหยัดทรัพยากรที่ใช้ดําเนินการร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานแล้ว ยังส่งผลให้แต่ละหน่วยงาน
สามารถเพ่ิมกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ การ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกันได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดผลประโยชน์แก่ภาคประชาชนใน
เรื่องของการให้ความรู้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติผ่านสื่อการเผยแพร่ต่างๆ และการจัด
กิจกรรมของทั้งองค์การสวนสัตว์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทั้งยังอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ใน
ภาคเศรษฐกิจในด้านของการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในพื้นที่สวนสัตว์และพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ 
เป็นการก่อให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศได้อีกด้วย 
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ในปี 2556 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ทําการทบทวนและปรับปรุงแผนการใช้ทรัพยากร
และความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 หน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
จริงและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีสาระสําคัญของการทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานประจําปี 2556 ดังนี้ 

1) องค์การสวนสัตว์ มีการประชุมพิจารณา ทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
2556 ร่วมกันในวันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยที่ประชุมมีมติปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

 

กิจกรรมดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1) กิจกรรมส่งเสริมการขาย       
1.1) กิจกรรม Road 

Show 
อสส./อ.ส.พ. 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 

ผลการด าเนินงาน  2 ครั้ง - - - - 
ปรับแผน   3 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 

1.2) กิจกรรมจัด
กิจกรรมพิเศษ 

อสส./อ.ส.พ. 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 

ผลการด าเนินงาน  2 ครั้ง - - - - 
ปรับแผน   4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 

1.3) บัตรเดียวเที่ยว 2 
สวน 

อสส./อ.ส.พ. 1 
Project 

1 
Project 

1 
Project 

1 
Project 

1 
Project 

ผลการด าเนินงาน  1 
Project 

- - - - 

ปรับแผน   1 
Project 

1 
Project 

1 
Project 

1 
Project 

2) กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

      

2.1) สื่อนิทรรศการ 
(ภายในและ
ภายนอก) 

อสส./อ.ส.พ. 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 

ผลการด าเนินงาน  3 ครั้ง - - - - 
ปรับแผน   3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 



 

 

แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 – 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร ์  ซ 

 

กิจกรรมดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

2.2) กิจกรรมวันหยุด
นักขัตฤกษ์  

อสส./อ.ส.พ. 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 

ผลการด าเนินงาน  3 ครั้ง - - - - 
ปรับแผน   4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 

2.3) ซุ้มถ่ายภาพ อ.ส.พ. 1 จุด 1 จุด 1 จุด 1 จุด 1 จุด 
ผลการด าเนินงาน  1 จุด - - - - 

ปรับแผน   1 จุด 1 จุด 1 จุด 1 จุด 
2.4) แถลงข่าว อสส./อ.ส.พ. 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 

ผลการด าเนินงาน  2 ครั้ง - - - - 
ปรับแผน  2 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 

2.5) การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

อสส./อ.ส.พ. - - - - - 

ปรับแผน  - 1 สื่อ 
(คัตเอาท์) 

2 สื่อ 
(คัตเอาท์, 
วีดิทัศน์) 

2 สื่อ 
(คัตเอาท์, 
วีดิทัศน์) 

2 สื่อ 
(คัตเอาท์, 
วีดิทัศน์) 

3) กิจกรรมจุดให้บริการ
ข้อมูลร่วมกัน 

      

3.1) จุดให้บริการข้อมูล
ข่าวสารและ
จําหน่ายบัตรเข้า
ชมสวน 

ร่วมกัน 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง  1 แห่ง 

ผลการด าเนินงาน  1 แห่ง - - - - 
ปรับแผน   1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง  1 แห่ง 

3.2) ใช้ข้อมูลทาง 
Website ร่วมกัน 

      

- ฐานข้อมูลสืบค้น
พันธุ์พืช 

อ.ส.พ. 1 ฐาน     

ผลการด าเนินงาน  1 ฐาน - - - - 
ปรับแผน 

 
 

  - - - - 



 

 

แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 – 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร ์  ฌ 

 

กิจกรรมดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

- ฐานข้อมูลสัตว์ อสส. 1 ฐาน     
ผลการด าเนินงาน  1 ฐาน - - - - 

ปรับแผน 
 

  - - - - 

3.3) การเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทาง 
Social Media 

อสส./อ.ส.พ. - - - - - 

ปรับแผน   2 
ช่องทาง 
(Facebook
,Twitter) 

2  
ช่องทาง 
(Facebook,T

witter) 

2  
ช่องทาง 
(Facebook,

Twitter) 

2 
ช่องทาง 

(Facebook,
Twitter) 

3.4) ฐานการเรียนรู้
เรื่องพืช/สัตว์ 

อสส./อ.ส.พ.  1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน 

ปรับแผน   2 ฐาน 2 ฐาน 2 ฐาน 2 ฐาน 

4) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร       
4.1) แลกเปลี่ยน

บุคลากรด้านการ
ให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

อสส. 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 

ผลการด าเนินงาน  10 คน     
ปรับแผน   10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 

4.2) แลกเปลี่ยน
บุคลากรด้านดูแล
รักษาพันธุ์ไม้ 
ขยายพันธุ์ไม้ 

อ.ส.พ. 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 

ผลการด าเนินงาน  - - - - - 
ปรับแผน  - 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 

4.3) พัฒนาบุคลากร
ด้านการตลาด/
ประชาสัมพันธ์/
การให้บริการ

อสส./อ.ส.พ. 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 



 

 

แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 – 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร ์  ญ 

 

กิจกรรมดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

นักท่องเที่ยว 
ผลการด าเนินงาน  10 คน - - - -- 

ปรับแผน   10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 
5) กิจกรรมสํารวจ

ทรัพยากรที่มีเพ่ือจัดทํา
คู่มือการอนุรักษ์ 

      

5.1) สํารวจพันธุ์พืช อ.ส.พ. 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 
ผลการด าเนินงาน  1 พื้นที่ - - - - 

ปรับแผน   1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 
5.2) สํารวจพันธุ์สัตว ์ อสส. 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 

ผลการด าเนินงาน  1 พื้นที่ - - - - 
ปรับแผน   1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 

 
2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการประชุมพิจารณา ทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปี 2556 ร่วมกันในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์      
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยที่ประชุมมีมติปรับปรุงแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

กิจกรรมดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. กิจกรรมการให้ความรู้ความ
เข้าใจกับชาวบ้านในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูกล้วยไม้ปุา 

      

1.1 อบรมให้ความรู้การ
อนุรักษ์และการปลูก
เลี้ยงแก่ชาวบ้านและ
เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง 

อ.อ.ป./อ.ส.พ. 1 ครั้ง 
(10 คน) 

1 ครั้ง 
(20 คน) 

1 ครั้ง 
(30 คน) 

1 ครั้ง 
(30 คน) 

 

ผลการดําเนินงาน  1 ครั้ง 
(17 คน) 

- - - - 

ปรับแผน   ปรับลดกจิกรรมนี้เนื่องจากกลุม่เปาูหมายใน
พื้นที่มีจํากัด 



 

 

แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 – 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร ์  ฎ 

 

กิจกรรมดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1.2 จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
กล้วยไม้พ้ืนเมือง 

อ.อ.ป./อ.ส.พ. 5 คน 10 คน 
(สะสม) 

10 คน 
(สะสม) 

10 คน 
(สะสม) 

10 คน 
(สะสม) 

ผลการด าเนินงาน  11 คน - - - - 
ปรับแผน   10 คน 

(สะสม) 
10 คน 
(สะสม) 

10 คน 
(สะสม) 

10 คน 
(สะสม) 

1.3 อบรมให้ความรู้ในการ
เพาะเลี้ยงและดูแล
กล้วยไม้ 

อ.อ.ป./อ.ส.พ.   1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

ปรับแผน   1 ครั้ง 
(10 คน) 

1 ครั้ง 
(10 คน) 

1 ครั้ง 
(10 คน) 

1 ครั้ง 
(10 คน) 

2. กิจกรรมรวบรวมสายพันธุ์
กล้วยไม้ปุาจากพ้ืนถิ่นเดิม
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

      

2.1 สํารวจและเก็บข้อมูล
พรรณไม้ 

อ.ส.พ. 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง   

ผลการด าเนินงาน  3 ครั้ง - - - - 
ปรับแผน   2 ครั้ง 2 ครั้ง   

2.2 รวบรวมสายพันธุ์ใน
พ้ืนเมือง 

อ.อ.ป./อ.ส.พ. 10 สาย
พันธ์ 

10 สาย
พันธ์ 

10 สาย
พันธ์ 

10 สาย
พันธ์ 

10 สาย
พันธ์ 

ผลการด าเนินงาน  10 สาย
พันธุ์ 

- - - - 

ปรับแผน   10  
ชนิด 

10  
ชนิด 

- - 

2.3 จัดสร้างโรงเรือนรวบรวม
กล้วยไม้เพ่ือพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้กล้วยไม้ 

อ.อ.ป. 1 แห่ง     

ผลการด าเนินงาน  1 แห่ง - - - - 
ปรับแผน  - - - - - 

3. กิจกรรมขยายพันธุ์กล้วยไม้
พ้ืนเมืองเพ่ือส่งเสริมให้มีการ
ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

      



 

 

แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 – 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร ์  ฏ 

 

กิจกรรมดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

3.1 รวบรวมฝักแม่พันธุ์
กล้วยไม้พ้ืนเมือง 

อ.ส.พ. 5 ชนิด 5 ชนิด    

ผลการด าเนินงาน  5 ชนิด - - - - 
ปรับแผน   5 ชนิด 5 ชนิด   

3.2 ทดลองอนุบาลกล้วยไม้
จิ๋ว 

อ.อ.ป. 5,000 
กล้า 

5,000 
กล้า 

   

ผลการด าเนินงาน  5,247 
กล้า 

    

ปรับแผน   5,000 
กล้า 

   

3.3 ทดลองเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
ปุาในห้องปฏิบัติการ 

อ.ส.พ.  5 ชนิด 5 ชนิด   

ปรับแผน   5 ชนิด 5 ชนิด   

3.4 เพ่ิมปริมาณกล้วยไม้ด้วย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

อ.ส.พ.   5,000 
กล้า 

5,000 
กล้า 

 

ปรับแผน    5,000 
กล้า 

5,000 
กล้า 

 

3.5 การอนุบาลกล้วยไม้
ประจําถิ่นในพ้ืนที่
โครงการหลวงบ้านวัด
จันทร์ (กิจกรรมเพ่ิม) 

อ.อ.ป. - - - - - 

ปรับแผน    3,000 
กล้า 

3,000 
กล้า 

 

4. กิจกรรมฟ้ืนฟูกล้วยไม้
พ้ืนเมืองปล่อยคืนกล้วยไม้ปุา
สู่พื้นถิ่นเดิมโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

อ.อ.ป./อ.ส.พ.    1,000 
กล้า 

1,000 
กล้า 

ปรับแผน     1,000 
กล้า 

1,000 
กล้า 



 

 

แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 – 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร ์  ฐ 

 

กิจกรรมดําเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

5. กิจกรรมติดตามและดูแล
กล้วยไม้ปุา 

      

5.1 ติดตามการเจริญเติบโต
และอัตราส่วนการคงอยู่ 

อ.อ.ป.    2 ครั้ง 2 ครั้ง 

ปรับแผน     2 ครั้ง 2 ครั้ง 
5.2 ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานของเครือข่าย 
อ.อ.ป.  2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 

ปรับแผน   2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 
 

ในส่วนของแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้มีการร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปี 2556 โดยกิจกรรมการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการดําเนินงานระยะยาวที่ได้มีการ
พิจารณาปรับปรุงร่วมกัน ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่าง
รัฐวิสาหกิจ  

 



 

 

ส่วนที่ 1 

บทน า 

  



แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 - 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร์   1 
 

ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 รัฐวิสาหกิจ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ1 ได๎กลําวถึงความเป็นมาของ

รัฐวิสาหกิจไทยไว๎ดังนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 เป็นต๎นมา 
คณะราษฎรได๎กลายเป็นชนชั้นปกครองใหมํที่คณะราษฎรก็ได๎กลายเป็นชนชั้นปกครองใหมํที่
ควบคมุอํานาจทางการเมืองทาง
การทหารและทรัพยากรทั้งหมดของ
รัฐในฐานะที่เป็นผู๎ควบคุมทุนของรัฐ 
และเป็นผู๎ที่ออกกฎหมายตํางๆ เพ่ือ
สนับสนุนให๎เกิดความชอบธรรมแกํ
การจัดสรรทรัพยากรเหลํานั้น 
คณะราษฎรได๎นําทุนของรัฐไปสร๎าง
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทกึ่งราชการข้ึน
จํานวนหนึ่งโดยรัฐบาลเป็นผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ และอยูํภายใต๎การบริหารงานของข๎าราชการที่มาจาก
คณะราษฎร หรือบุคคลที่ใกล๎ชิดกับคณะราษฎร  

การใช๎ทรัพยากรทางการเงินของรัฐมาสร๎างรัฐวิสาหกิจข้ึนนี้ คณะราษฎรได๎สร๎าง
รัฐวิสาหกิจทางการเงิน อันได๎แกํ ธนาคารเอเซีย ธนาคารมณฑล และบริษัทไทยเศรษฐกิจ
ประกันภัย รัฐวิสาหกิจทางอุตสาหกรรม อันได๎แกํ บริษัทข๎าวไทย บริษัทประมงไทย บริษัท
เดินเรือไทย และบริษัทไทยเดินเรือทะเล สํวนรัฐวิสาหกิจทางด๎านพาณิชยกรรม ได๎แกํ บริษัทค๎า
พืชผลไทยและบริษัทพืชกสิกรรม เป็นต๎น รัฐวิสาหกิจตํางๆ เหลํานี้ไมํวําจะเป็นภาคการเงิน 
ประกันภัย การเดินเรือ หรือพาณิชยกรรม หลังสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลจัดตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึน
เป็นจํานวนมากเพ่ือบูรณะฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมให๎เจริญก๎าวหน๎าเพื่อจัดทํากิจการที่เป็น
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน และกิจการที่มีผลโดยตรงตํอความม่ันคงของประเทศเพ่ือดําเนินการ
ด๎านอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพ่ือตอบสนองความต๎องการในด๎านอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนให๎เพียงพอ เพ่ือประกอบกิจการที่เกี่ยวข๎องกับสงคราม เชํน เชื้อเพลิง เป็นต๎น รวมทั้ง
เพ่ือดําเนินกิจการที่เป็นการบริการประชาชน ที่ภาคเอกชนยังไมํมีความพร๎อมทั้งในด๎านเงินทุน 
และความสามารถมีการตรากฎหมายสําคัญฉบับหนึ่งในปี พ.ศ.2496 เพ่ือเปิดโอกาส ให๎ฝุาย
บริหารจัดตั้งองค๑กรหรือหนํวยงานขึ้นมาทําหน๎าที่จัดทําบริการสาธารณะพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องค๑กรหรือหนํวยงานขึ้นมาทําหน๎าที่จัดทําบริการสาธารณะ พระราชบัญญัติองค๑กรของรัฐบาล 
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พ.ศ.2496 ที่ได๎จัดตั้งหนํวยงานตํางๆ ขึ้นมาหลายแหํงซึ่งมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ ได๎แกํ 
องค๑กรการขนสํงมวลชนกรุงเทพ องค๑การแบตเตอรี่ องค๑การแก๎ว องค๑การกําจัดน้ําเสีย เป็นต๎น  

จากนั้นมาก็มีรัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นอีกเป็นจํานวนมาก จนกระทั่งปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจที่ 
กระทรวงการคลังเป็นผู๎กํากับดูแล (ไมํรวม “บริษัทลูก” ของรัฐวิสาหกิจเหลํานี้) รวมทั้งสิ้น 58 
แหํง รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นมาก็ด๎วยเหตุผลหลายประการแตกตํางกันไป เชํน เหตุผลทางเศรษฐกิจ
การคลัง ความมั่นคง ในบางกรณีอาจเป็นเหตุผลที่กลําวมานี้ หลายประการรวมกันก็เป็นได๎ 
เหตุผลในการมีรัฐวิสาหกิจสามารถแยกเป็น 2 กรณี คือ เหตุผลทั่วไปและเหตุผลเฉพาะสําหรับ
ประเทศไทย  
 

1.2 คําจํากัดความรัฐวิสาหกิจ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได๎ให๎ความหมายของ

รัฐวิสาหกิจที่มีความแตกตํางกันไปตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม มาตรา 4 
รัฐวิสาหกิจ หมายความวํา 

ก. องค๑การของรัฐบาลหรือหนํวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ๎าของ 
ข. บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ที่สํวนราชการมีทุนรวมอยูํด๎วยเกินกวํา

ร๎อยละห๎าสิบ 
ค. บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่สํวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 

(ก) หรือ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินกวําร๎อยละห๎าสิบ 
ง. บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่สํวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 

(ค) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินกวําร๎อยละห๎าสิบ 
จ. บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่สํวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) 

และ/หรอื (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินกวําร๎อยละห๎าสิบ 
2) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2518 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม มาตรา 4 รัฐวิสาหกิจ หมายความวํา 
(1) องค๑การของรัฐบาลตามกฎหมายวําด๎วยการจัดตั้งองค๑การของรัฐบาล หรือ

กิจการของรัฐบาลตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้นและหมายความรํวมถึงหนํวยงานธุรกิจที่รัฐเป็น
เจ๎าของแตํไมํรวมถึงองค๑การหรือกิจการที่มีวัตถุประสงค๑เฉพาะเพ่ือสงเคราะห๑ หรือสํงเสริมการ
ใดๆ ที่มิใชํธุรกิจ 

(2) บริษัทจํากัดหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเทํา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินกวําร๎อยละห๎าสิบ 
หรือ 
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(3) บริษัทจํากัดหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเทํา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) และ/หรือ (2) มีทุนรวมอยูํด๎วยถึงสอง
ในสาม 

3) พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ พ.ศ. 2521 มาตรา 4 
รัฐวิสาหกิจ หมายความวํา 

(1) องค๑การของรัฐบาลตามกฎหมายวําด๎วยการจัดตั้งองค๑การของรัฐบาล หรือ
กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนํวยงานธุรกิจที่รัฐเป็น
เจ๎าของ 

(2) บริษัทจํากัดหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือสํวน
ราชการที่เรียกชื่ออยํางอ่ืนที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรมและหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มี
ทุนรวมอยูํด๎วยเกินกวําร๎อยละห๎าสิบหรือ 

(3) บริษัทจํากัดหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือสํวน
ราชการที่เรียกชื่ออยํางอ่ืนที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรมและหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) 
และหรือ (2) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินกวําร๎อยละห๎าสิบ 

4) พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ๑ พ.ศ. 2543 มาตราที่ 6 รัฐวิสาหกิจ 
หมายความวํา 

(1) องค๑การของรัฐบาลตามกฎหมายวําด๎วยการจัดตั้งองค๑การของรัฐบาลหรือ
กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และให๎หมายความรวมถึงหนํวยงานธุรกิจที่รัฐเป็น
เจ๎าของ 

(2) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเทํา หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินร๎อยละห๎าสิบ 

5) พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 รัฐวิสาหกิจ หมายความวํา 
ก. องค๑การของรัฐบาลตามกฎหมายวําด๎วยการจัดตั้งองค๑การของรัฐบาล 

กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นหรือหนํวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ๎าของ 
ข. บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน ที่หนํวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) 

มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินร๎อยละห๎าสิบ 
ค. บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่หนํวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

ตาม (ก) หรือ (ข) หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ (ข) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินร๎อยละห๎าสิบ โดยให๎
คํานวณเฉพาะทุนตามสัดสํวนที่เป็นของหนํวยงานของรัฐเทํานั้น 
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1.3 การจัดกลุม่ของรัฐวิสาหกิจ 
โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได๎แบํงรัฐวิสาหกิจ 57 แหํง  

ออกเป็น 9 สาขา ดังนี้ 
1) สาขาพลังงาน จํานวน 4 แหํง ประกอบด๎วย 

- การไฟฟูานครหลวง 
- การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย 
- การไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2) สาขาขนสํง จํานวน 11 แหํง ประกอบด๎วย 
- การทางพิเศษแหํงประเทศไทย 
- การทําเรือแหํงประเทศไทย 
- การรถไฟฟูาขนสํงมวลชนแหํงประเทศไทย 
- การรถไฟแหํงประเทศไทย 
- บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ขนสํง จํากัด 
- บริษัท ทําอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
- บริษัท วิทยุการบินแหํงประเทศไทย จํากัด 
- สถาบันการบินพลเรือน 
- องค๑การขนสํงมวลชนกรุงเทพ 

3) สาขาสื่อสาร จํานวน 4 แหํง ประกอบด๎วย 
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ไปรษณีย๑ไทย จํากัด 
- บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)  

4) สาขาสาธารณูปการ จํานวน 4 แหํง ประกอบด๎วย 
- การเคหะแหํงชาติ 
- การประปานครหลวง 
- การประปาสํวนภูมิภาค 
- องค๑การจัดการน้ําเสีย 
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5) สาขาอุตสาหกรรม จํานวน 6 แหํง ประกอบด๎วย 
- การนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
- บริษัท อูํกรุงเทพ จํากัด 
- โรงงานไพํ กรมสรรพสามิต 
- โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
- โรงพิมพ๑ตํารวจ สํานักงานตํารวจแหํงชาติ 
- องค๑การสุรา กรมสรรพสามิต 

6) สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 7 แหํง ประกอบด๎วย 
- สํานักงานกองทุนสงเคราะห๑การทําสวนยาง 
- องค๑การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
- องค๑การสํงเสริมกิจการโคนมแหํงประเทศไทย 
- องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ 
- องค๑การสวนยาง 
- องค๑การสะพานปลา 
- องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ 

7) สาขาพาณิชย๑และบริการ จํานวน 6 แหํง ประกอบด๎วย 
- การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย 
- บริษัท ธนารักษ๑พัฒนาสินทรัพย๑ จํากัด 
- บริษัท สหโรงแรมไทยและการทํองเที่ยว จํากัด 
- สํานักงานสลากกินแบํงรัฐบาล 
- องค๑การคลังสินค๎า 
- องค๑การตลาด 

8) สาขาสังคมและเทคโนโลยี จํานวน 6 รัฐ ประกอบด๎วย 
- การกีฬาแหํงประเทศไทย 
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย 
- สํานักงานธนานุเคราะห๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
- องค๑การพิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ 
- องค๑การเภสัชกรรม 
- องค๑การสวนสัตว๑ 

9) สาขาสถาบันการเงิน จํานวน 9 รัฐ ประกอบด๎วย 
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแหํงประเทศไทย 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
- ธนาคารเพ่ือการสํงออกและนําเข๎าแหํงประเทศไทย 
- ธนาคารออมสิน 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห๑ 
- ธนาคารอิสลามแหํงประเทศไทย 
- บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูํอาศัย 
- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานขององคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์

ประวัติความเป็นมา 

ประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพืช ทั้งพืชชั้นสูงและพืชชั้นต่ํา 
ประมาณได๎กวํา 15,000 ชนดิ พืชพรรณหลายชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ หลายชนิดเป็นยาสมุนไพร 
สามารถนําใช๎เป็นยารักษาโรคตํางๆ และจากการประเมินสถานการณ๑ด๎านพืชของไทยในปัจจุบัน 
พบวําความรู๎และการศึกษายังเป็นไปอยํางมีขอบเขตจํากัด ไมํทันตํอการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนาประเทศ 

ในเดือนตุลาคม 2534 คณะกรรมการ วําด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพแหํง
ประเทศไทย ได๎จัดให๎มีการประชุมเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยขึ้นที่
กระทรวงวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม ที่ประชุมได๎ตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรด๎านพืชที่จะทวีขึ้นในอนาคต และวิตก
วําพืชพรรณตํางๆ หลายชนิดจะหมดสิ้นไป ทั้งท่ี
ยังไมํเป็นที่รู๎จัก จึงได๎มุํงสนับสนุนกิจกรรมด๎าน
อนุรักษ๑พรรณพืช โดยเฉพาะงานด๎านสวน
พฤกษศาสตร๑ 

ที่ประชุมได๎สรุปความเห็นวํา  
ประเทศไทยยังไมํมีสวนพฤกษศาสตร๑ที่แท๎จริง  
อันจะเป็นองค๑ประกอบที่จะผลักดันให๎ประเทศ
ไทยได๎รับผลประโยชน๑ในด๎านการศึกษาวิจัยจาก
ทรัพยากรด๎านพืชอยํางเต็มกําลัง ตลอดจนการ
เพ่ิมนักวิทยาศาสตร๑ชั้นสูงในสาขาพืชให๎เพียงพอ
สําหรับการพัฒนาประเทศ ในการนี้ควรจัดให๎มี
องค๑กรเฉพาะที่มีความคลํองตัวในการดําเนินงาน 
มีนักวิชาการระดับสูงในหลายสาขามาปฏิบัติงานอยํางเพียงพอ มีงบประมาณสนับสนุนที่
เหมาะสม และควรรีบดําเนินการจัดตั้งขึ้นกํอนที่ทรัพยากรด๎านพืชเหลํานี้จะหมดสิ้นไป 

จึงได๎เสนอให๎มีการจัดตั้งองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ขึ้นในประเทศไทย โดยให๎มี
ลักษณะเป็นองค๑กรเฉพาะ เพ่ือทําหน๎าที่รวบรวมพรรณไม๎ชนิดตํางๆ นํามาจัดปลูก ขยายพันธุ๑ 
โดยเฉพาะไม๎ประจําถิ่น ไม๎หายากและไม๎ที่กําลังจะสูญพันธุ๑   ทั้งนี้จะเป็นการอนุรักษ๑ทรัพยากร
ทางพรรณพืชอันล้ําคําของประเทศไว๎ และเพ่ือการศึกษาหาประโยชน๑จากทรัพยากรพืชอยําง
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ยั่งยืนตํอไป ข๎อเสนอนี้ได๎พ๎องกับดําริของ ดร.สงํา สรรพศรี รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม ดร.ไพจิตร เอ้ือทวีกุล รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ดร.อาณัติ อาภาภิรม   รฐัมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ๑  และ ดร.
สิปปนนท๑  เกตุทัต รัฐมนตรีวําการกระทรวง   อุตสาหกรรม   ในขณะนั้น กอรปกับในปี พ.ศ. 
2535 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ๎าฯ 
พระบรมราชินีนาถ รัฐบาลจึงได๎เสนอให๎โครงการนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในวาระพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา  ทั้งนี้ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดํวนที่สุด ที่ นร 0202/2325 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2535 

องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ได๎รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นปีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ พ.ศ.2535   โดยมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจอยูํในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 109 ตอน 40 ลงวันที่ 7 เมษายน 
พ.ศ.2535  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได๎มอบหมายให๎รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็น     
ผู๎กํากับดูแลและวางนโยบายรํวมกับคณะกรรมการองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ ให๎องค๑การมี
ความก๎าวหน๎าในระดับนานาชาติให๎ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร๑ที่ได๎ระดับมาตรฐานสากล 
และเป็นสถานที่เชิดชูความงามและคุณคําพรรณ
ไม๎ไทยให๎เป็นที่ประจักษ๑แกํชาวโลก 

ในปี พ.ศ. 2537 ทางองค๑การฯ ได๎รับ
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได๎ พระราชทาน
พระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ๎าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ให๎ใช๎ชื่อสวนพฤกษศาสตร๑ใน
ภาคเหนือขององค๑การฯ ที่อําเภอแมํริม จังหวัด
เชียงใหมํ วํา “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์  Queen Sirikit Botanic Garden” 

ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยนํา
หนํวยงานราชการที่มีภารกิจคล๎ายคลึงกันไว๎ในหนํวยงานเดียว องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑จึงได๎
โอนย๎ายจากสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน๎าที่ของสํวนราชการ ให๎เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม
ที่ 119 ตอนี่ 102 ก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 
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วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได๎รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหน๎าที่ในการ
อนุรักษ๑พรรณไม๎หายาก และพรรณไม๎ใกล๎สูญพันธุ๑ของประเทศไทยไว๎ให๎คงอยูํ โดยการเก็บ
รวบรวมพรรณไม๎ไว๎ในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร๑ จัดแสดงและให๎ความรู๎กับประชาชน รวมทั้งการ
เป็นแหลํงพักผํอนหยํอนใจสําหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการดําเนินงานที่ผํานมา
องค๑การฯ ได๎พัฒนาพ้ืนที่จัดแสดงพรรณไม๎ อนุรักษ๑พืชในพื้นที่ปุาอนุรักษ๑หรือพ้ืนที่แหลํงชุํมน้ํา 
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ วันที่ 7 เมษายน 2535 ให๎มีวัตถุประสงค๑
ดังตํอไปนี้ 

1) รวบรวมพรรณไม๎ตํางๆ เพ่ือจัดปลูกเป็นหมวดหมูํ 
2) ทําหน๎าที่เป็นศูนย๑รวมตัวอยํางพรรณไม๎แห๎ง ข๎อมูล เอกสาร สิ่งพิมพ๑เผยแพรํ 

และแลกเปลี่ยนความรู๎ทางวิชาการพฤกษศาสตร๑กับองค๑การอื่นทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร 

3) ขยายพันธุ๑ และอนุรักษ๑พรรณไม๎ของประเทศไทย 
4) ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น

จากพืช รวมทั้งส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน 

5) เป็นสถานศึกษาพรรณไม๎ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่สําหรับการ
สันทนาการ พักผํอนหยํอนใจ และให๎ความรู๎โดยเฉพาะทางด๎านพฤกษศาสตร๑ 

6) ปลูกฝังและกลํอมเกลาจิตใจ รวมทั้งให๎ความรู๎แกํเยาวชน ให๎ตระหนักถึงคุณคํา
ของทรัพยากรธรรมชาติ 

7) นําเข๎ามาในและสํงออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือจําหนํายซึ่งของที่เก่ียวกับ
กิจการพฤกษศาสตร๑ 

8) ประกอบกิจการพฤกษศาสตร๑ รวมทั้งกิจการอื่นที่เก่ียวกับหรือตํอเนื่องหรือ
ใกล๎เคียงกับกิจการพฤกษศาสตร๑ 

 

ความหมายของสวนพฤกษศาสตร์ 

สวนพฤกษศาสตร๑จัดเป็นสถาบันทางวิชาการ มีองค๑ประกอบสําคัญหลายประการ
รวมอยูํด๎วยกัน ที่เป็นลักษณะเดํนได๎แกํ การมีพรรณไม๎หลากหลายนานาชนิด ทั้งพืชเดิมและพืช
ตํางถ่ินที่ทราบชื่อและที่มาแนํนอนนํามาจัดปลูกรวมกันอยํางเป็นระบบในพ้ืนที่ขนาดใหญํ มีการ
ให๎ชื่อถูกต๎องจัดเป็นศูนย๑กลางทางวิชาการด๎านพืช ทั้งการอนุรักษ๑และขยายพันธุ๑ ศูนย๑การ
วิจัยค๎นคว๎า ศูนย๑พัฒนาบุคลากร ศูนย๑รวมข๎อมูลเอกสารอ๎างอิงและสิ่งพิมพ๑เผยแพรํ เป็นสถานที่
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ให๎การศึกษาภาคสนามและพัฒนางานด๎านพฤกษศาสตร๑ ตลอดจนให๎การพักผํอนหยํอนใจ ความ
สุนทรีย๑และสันทนาการแกํประชาชนทั่วไป 

พื้นที่ดําเนินงาน 

ปัจจุบันองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑มีสวนพฤกษศาสตร๑ที่อยูํในกํากับดูแลจํานวน 5 
แหํง ดังนี้ 

1) สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ มีพ้ืนที่
ดําเนินงานจํานวน 6,500 ไรํ 

2) สวนพฤกษศาสตร๑บ๎านรํมเกล๎า พิษณุโลก ในพระราชดําริ อ.ชาติตระการ        
จ.พิษณุโลก มีพ้ืนที่ดําเนินการ มีพ้ืนที่ดําเนินการ 1,380 ไรํ 

3) สวนพฤกษศาสตร๑ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง พ้ืนที่ดําเนินการ 830 ไรํ 
4) สวนพฤกษศาสตร๑เมืองพล ขอนแกํน มีพ้ืนที่ดําเนินการ 1,530 ไรํ 
5) สวนพฤกษศาสตร๑พระแมํยํา สุโขทัย มีพื้นที่ดําเนินการ 340 ไรํ 
6) สวนพฤกษศาสตร๑เกาะระ พังงา อยูํระหวํางการดําเนินการจัดตั้ง 
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โครงสร้าง 
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ลักษณะเฉพาะทางธุรกิจ 

องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ได๎รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหน๎าที่ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีภารกิจหลักในการดําเนินงานดังนี้ 

1) ด้านการสร้างองค์ความรู้ ประกอบด๎วย 
1.1) งานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ต๎อง

ประกอบด๎วยงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ๑ และงานวิจัยเพื่อการพัฒนา โดยผลงาน
ศึกษาวิจัยนั้นต๎องเผยแพรํสูํสาธารณชน เพ่ือกํอให๎เกิดการตํอยอดและการพัฒนาองค๑ความรู๎ให๎
เกิดประโยชน๑ตํอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  

1.2) งานหอพรรณไม้ เพ่ือสร๎างองค๑ความรู๎ทางด๎านพฤกษศาสตร๑โดยเฉพาะ
ทางด๎านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช มีการรวบรวมตัวอยํางพรรณไม๎
แห๎ง โดยมีจํานวนชนิดพรรณไม๎แห๎ง ตัวอยํางพรรณไม๎ดอง  

1.3) ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพ่ือใช๎ในการทดลอง
ด๎านพฤกษศาสตร๑สาขาตํางๆ เชํน อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร๑ กายวิภาค สรีรวิทยา และ
นิเวศวิทยา รวมถึงสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง เชํน พฤกษเคมี การปรับปรุงพันธุ๑พืช เทคโนโลยีชีวภาพ 
และกีฎวิทยา เป็นต๎น โดยต๎องมีห๎องปฏิบัติการพร๎อมเครื่องมือที่ทันสมัย ตามประเภทและจํานวน
ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการใช๎ประโยชน๑ในการศึกษาวิจัย 

1.4) งานด้านการอนุรักษ์ เพ่ือให๎ทรัพยากรคงอยูํอยํางยั่งยืน การสํารวจ เก็บ
รวบรวม ขยายพันธุ๑ไม๎ โดยต๎องมีจํานวนพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามรวบรวมไว๎ในสวน
พฤกษศาสตร๑ในปัจจุบันได๎ทําการรวบรวมพันธุ๑พืชโดยยึดตามบัญชีพืชที่ถูกคุกคาม (Thailand 
Red Data : Plants, ONEP 2006) 

2) ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ ประกอบด๎วย 
2.1) การจัดการสวนพฤกษศาสตร๑ มีพ้ืนที่จัดแสดงพรรณไม๎ตามกลุํมพืช เป็น

ศูนย๑รวบรวมพรรณไม๎นานาชนิด จัดปลูกรวบรวมพรรณไม๎ในรูปแบบตํางๆ เพ่ือให๎ความรู๎ทาง
วิชาการ และความสวยงาม โดยจัดปลูกพืชเป็นหมวดหมูํ เป็นวงศ๑ ตามหลักอนุกรมวิธานพืช เพ่ือ
เป็นแหลํงเรียนรู๎ตามสภาพธรรมชาติ มีการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับพรรณไม๎ รวมทั้งสภาพภูมิ
ประเทศของพื้นที่ พรรณไม๎ที่รวบรวมมาต๎องเป็นตัวแทนของพืชที่ใช๎ศึกษาทางด๎านเศรษฐกิจ การ
อนุรักษ๑และการใช๎ประโยชน๑ สําหรับพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามตํางๆ จะต๎องรวบรวมสําหรับ
การอนุรักษ๑นอกถ่ิน โดยสํวนหนึ่งนํามาจัดแสดงเพ่ือให๎ความรู๎แกํประชาชน มีการรวบรวมพรรณ
ไม๎มีชีวิต (Living Collection) พร๎อมทั้งข๎อมูลต๎นไม๎ในเชิงวิชาการ จํานวนไมํน๎อยกวํา 6,000 
ชนิด จํานวน 20,000 รายการ จํานวนพรรณไม๎หายากร๎อยละ 60 ของบัญชีรายชื่อพันธุ๑ไม๎ที่ถูก
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คุกคาม (Thailand Red Data : Plants) ด๎านพื้นที่จัดแสดงมีการจัดแสดงไมํน๎อยกวํา 20 กลุํม/
วงศ๑ โดยพื้นที่จัดแสดงต๎องมีการออกแบบวางผัง (Landscape) เพ่ือให๎มีความสวยงาม ดึงดูดผู๎
เยี่ยมชมให๎เข๎าไปในพ้ืนที่และได๎รับความรู๎ มีการแสดงปูายชื่อต๎นไม๎ ปูายข๎อมูลวงศ๑ ปูายสื่อ
ความหมาย มีการตรวจสอบต๎นไม๎ภายในพ้ืนที่วงศ๑ มีระบบสาธารณูปโภคเพ่ือดูแลพื้นที่ มีพ้ืนที่
พักผํอนและเจ๎าหน๎าที่ดูแล 

2.2) โรงเรือนเพาะชํา  ที่จะผลิตพันธุ๑ไม๎เพ่ือใช๎ในการประดับ ตกแตํง ปลูก
เพ่ิมเติมหรือทดแทนในพ้ืนที่ตํางๆ มีโรงเรือนสําหรับรวบรวมพรรณไม๎ประจําถิ่นของแตํละภาค 
รวมถึงการรวบรวมพันธุ๑เพ่ือการอนุรักษ๑นอกถ่ินอาศัย เป็นสถานที่ทดลองเพ่ือหาวิธีการที่
เหมาะสมในการขยายพันธุ๑และการอนุบาลพืช โดยเฉพาะพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามตํางๆ 
และโรงเรือนในโรงเรือนเพาะชํา เพ่ือการรวบรวม เพาะขยายพันธุ๑ หรือการอนุบาลพืชที่มีบัญชี
หรือฐานข๎อมูลพืชที่นํามาปลูกและเพาะขยายพันธุ๑ มีการจัดระบบการเพาะขยายพันธุ๑และการ
นําไปใช๎ประโยชน๑ทุกโรงเรือน 

2.3) ศูนย์ข้อมูลพืช เพ่ือให๎มีแหลํงรวบรวมองค๑ความรู๎และเป็นแหลํงเรียนรู๎
สําหรับรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับพรรณไม๎ทุกรูปแบบ การเก็บรักษา การเพาะขยายพันธุ๑พืช เรือน
เพาะชํา รูปภาพ ภาพวาด มีการจัดการข๎อมูลเพ่ือการให๎บริการทางวิชาการตามหลัก
มาตรฐานสากล 

2.4) ห้องสมุด  เพ่ือเป็นแหลํงรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีการจัดการและ
ดําเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล มีทั้งภาพและรายละเอียด เป็นห๎องสมุดทางพฤกษศาสตร๑ชั้น
นําที่มีเอกสาร หนังสือครอบคลุมสาขาวิชาทางด๎านพืช และโดยเฉพาะเอกสารทางด๎าน
อนุกรมวิธานของภูมิภาค 

2.5) พิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดง เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ทางด๎านวิวัฒนาการของ
ธรรมชาติ ความหลากหลายและองค๑ความรู๎ทางด๎านพืช ตลอดจนการอนุรักษ๑และการใช๎
ประโยชน๑จากพืช 

2.6) การให้ความรู้ (Education) เผยแพรํและฝึกอบรม เพ่ือเปิดความรู๎ไปสูํ
สาธารณชน เพ่ือการพัฒนายิ่งขึ้นตํอไปในอนาคต มีหลักสูตรการให๎ความรู๎ที่ครอบคลุม
กลุํมเปูาหมายตั้งแตํกํอนวัยเรียน ปฐม มัธยม อุดมศึกษา ประชาชน ผู๎ด๎อยโอกาส และนานาชาติ 
มีเอกสารสิ่งพิมพ๑ทางวิชาการเผยแพรํไมํน๎อยกวําปีละ 10 เรื่อง 

3) ด้านการสนับสนุนการดําเนินงาน  ประกอบด๎วย 
3.1) ด๎านการบริหารจัดการองค๑กร ต๎องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือ

จัดการงานในด๎านตํางๆ ทั้งทางด๎านพฤกษศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ เกษตรศาสตร๑ ภูมิสถาปัตย๑ และ
ด๎านอื่นๆ ครบถ๎วนเพื่อจัดการงานสวนพฤกษศาสตร๑ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอกับการ



แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 - 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร์   14 
 

ดําเนินงาน มีการพัฒนาศักยภาพพนักงานให๎มีความรู๎ ทักษะให๎สูงขึ้นตลอดระยะเวลาการทํางาน 
เพ่ือคุณภาพของงานที่ต๎องปฏิบัติ มีอุปกรณ๑และเครื่องมือในการปฏิบัติงานครบถ๎วน เพ่ือ
สนับสนุนการทํางาน มีระบบบริหารจัดการงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อก๎าว
อยูํในระดับสากล และมีกระบวนการจัดการที่มีความรับผิดชอบตํอสังคม 

3.2) ด๎านการดูแลบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน  
มีความพร๎อมเกี่ยวกับสถานที่ อาคารพ้ืนที่ทําการตํางๆ สํานักงาน อาคาร

สารนิเทศ ศูนย๑บริการนักทํองเที่ยว อาคารเอนกประสงค๑ อาคารจัดแสดง อาคารจําหนํายสินค๎า 
ห๎องประชุมสัมมนา ห๎องจัดนิทรรศการ ห๎องเก็บของ ห๎องน้ํา ที่จอดรถ รวมถึงบ๎านพนักงาน ที่มี
การดูแลการเจรจาในพ้ืนที่ การดูแลบํารุงรักษาซํอมแซมและการจัดการด๎านยานพาหนะ 

ระบบความปลอดภัย มีมาตรการปูองกันภัยที่อาจเกิดกับอาคารสถานที่ 
บุคคลหรือทรัพย๑สิน มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่มีการเลือกใช๎เครื่องมือที่ถูกต๎องเพ่ือความปลอดภัย ปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
งานกํอสร๎างมีการออกแบบและกํอสร๎างที่ม่ันคง แข็งแรงและปลอดภัย ไมํมีความเสี่ยงจาก
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไป มีการดูแลความปลอดภัยสําหรับ
ผู๎เข๎าชมพ้ืนที่ มีการดูแลระบบสัญจรภายในพ้ืนที่ให๎มีความสะดวกปลอดภัย มีมาตรการปูองกัน
ภัยจากไฟปุา ปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากพืชพันธุ๑ไม๎ทั้งในพ้ืนที่และท่ีรวบรวมไว๎ 

3.3) ด้านการเผยแพร่ความรู้ 
มีศูนย๑ฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเป็นแหลํงเผยแพรํความรู๎และสนับสนุนการ

ดําเนินงานเชิงพาณิชย๑ สํวนนี้จะเป็นสํวนเชื่อมโยงงานสวนพฤกษศาสตร๑ออกไปสูํสาธารณชน เป็น
การเผยแพรํความรู๎ และเป็นสํวนเชื่อมงานทางด๎านการศึกษากับสถาบันการศึกษา 

มีศูนย๑บริการข๎อมูลทางวิชาการและมีโครงการเผยแพรํและฝึกอบรม 
เพ่ือให๎การศึกษา ให๎ความรู๎แกํนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับ รวมถึงแกํสาธารณชนทั่วไป 

มีการสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพ่ือการดําเนินโครงการศึกษาวิจัย การรวบรวมพรรณไม๎และการเพ่ิมศักยภาพของ
นักวิชาการ 

3.4) ด้านกิจกรรมเชิงพาณิชย์ มีกิจกรรมและการดําเนินงานตํางๆ เพ่ือหา
รายได๎ ผลิตสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ที่สอดคล๎องกับกิจกรรมดําเนินงานด๎านพฤกษศาสตร๑ มีการ
บริหารจัดการด๎านรายได๎ผํานกิจกรรมบริการทางวิชาการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ๑ การตลาด
ที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนให๎สวนพฤกษศาสตร๑มีรายได๎ในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับลักษณะ
การดําเนินงาน 

 



 

 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์แนวทางการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์แนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 

2.1 การวิเคราะห์ธุรกิจขององค์กร 

ธุรกิจหลัก : 

เป็นสวนพฤกษศาสตร๑ของประเทศที่ได๎มาตรฐานสากล มีหน๎าที่หลักในการรวบรวมพรรณไม๎
ชนิดตํางๆ นํามาจัดปลูก ขยายพันธุ๑ โดยเฉพาะไม๎ประจําถิ่น ไม๎หายาก และไม๎ที่กําลังจะสูญพันธุ๑ เพ่ือ
เป็นการอนุรักษ๑ทรัพยากรทางพรรณพืชอันล้ําคําของประเทศให๎คงอยูํ และเพ่ือการศึกษา วิจัย หา
ประโยชน๑จากทรัพยากรพืชได๎อยํางยั่งยืนตํอไปในอนาคต 

ธุรกิจรอง : 

 ผลิตพันธุ๑ไม๎ออกจําหนําย 

 แลกเปลี่ยนพรรณไม๎ระหวํางหนํวยงานทั้งและตํางประเทศ 

 แลกเปลี่ยนนักวิชาการด๎านพฤกษศาสตร๑กับหนํวยงานทั้งภายในและตํางประเทศ 

 แลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการทั้งผลงานวิจัยและองค๑ความรู๎ด๎านพฤกษศาสตร๑กับ
หนํวยงานทั้งในและตํางประเทศ 

แผนงาน / โครงการลงทุนที่สําคัญ : 

 โครงการวิจัยกัญชงเพ่ือพัฒนาศักยภาพเป็นพืชเศรษฐกิจ 

 โครงการศึกษาความหลากหลายและนิเวศวิทยาของหิ่งห๎อยในประเทศไทย 

 โครงการพัฒนาและรณรงค๑การใช๎หญ๎าแฝกเพ่ือการอนุรักษ๑ดินและน้ํา 

 โครงการศึกษาฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระในพืชอาหารเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ 

 โครงการอนุรักษ๑กล๎วยไม๎แบบบูรณาการ 

 โครงการปรับปรุงพันธุ๑พืชสกุลเทียนเพื่อพัฒนาเป็นไม๎ดอกไม๎ประดับ 
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สินทรัพย์รวม : 
ณ 30 กันยายน 2553  

สินทรัพย๑หมุนเวียน 80.91 
สินทรัพย๑ถาวร – สุทธิ 386.24 
สินทรัพย๑อื่น 13.40 

รวมสินทรัพย์ 480.55 
 

2.2 แนวทางการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกัน 
2.2.1 แนวทางการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันจากสินทรัพย์ : 

(1) สินทรัพย๑ที่สามารถให๎หนํวยงานอื่นใช๎ประโยชน๑ 

รายละเอียดของสินทรัพย๑ ลักษณะของการใช ๎ หนํวยงานที่คาดวาํจะใช๎ทรัพยากรและความรํวมมือ 
ประโยชน๑/Synergy รัฐวิสาหกิจ ราชการ เอกชน 

ห๎องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ตั้งอยูํที่สวน
พฤกษศาสตร๑สมเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกิติ์ จ.เชียงใหมํ 

ใช๎สําหรับการเพาะ
ขยายพันธุ๑ไม๎ที่ต๎องการ
เพิ่มปริมาณจํานวนมาก
ในระยะเวลาสั้น 

อ.อ.ป./อก./วว. อส./ปม./
มหาวิทยาลยั 

 

ห๎องปฏิบัติการพฤกษเคมี 
ตั้งอยูํที่สวนพฤกษศาสตร๑
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ 
จ.เชียงใหม ํ

ใช๎สําหรับการทดสอบหา
สารสกัดจากพชื 

อ.อ.ป./อก./วว. อส./ปม./
มหาวิทยาลยั 

 

ห๎องปฏิบัติการอณูพันธุ
ศาสตร๑ ตั้งอยูํที่สวน
พฤกษศาสตร๑สมเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกิติ์ จ.เชียงใหมํ 

ใช๎สําหรับการหาความ
แตกตํางทางพันธุ๑และ
ความหลากหลายทาง
สายพนัธุ๑ของพืช 

อ.อ.ป./อก./วว. อส./ปม./
มหาวิทยาลยั 

 

ห๎องปฏิบัติการกายวิภาค
พืช ตั้งอยูํที่สวน
พฤกษศาสตร๑สมเด็จพระ
นางสิริกิติ์ จ.เชียงใหมํ 

ใช๎สําหรับการศึกษา
โครงสร๎างภายในของพืช 

อ.อ.ป./อก./วว. อส./ปม./
มหาวิทยาลยั 

 

ห๎องปฏิบัติการแมลง 
ตั้งอยูํที่สวนพฤกษศาสตร๑
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ 
จ.เชียงใหมํ  

ใช๎สําหรับเพาะเลี้ยง
ตรวจสอบหาชื่อทาง
วิทยาศาสตร๑ที่ถูกต๎อง
ของแมลง 

อสส./วว. อส./ปม./
มหาวิทยาลยั 

 

ธนาคารเมล็ดพนัธุ๑ ตั้งอยูํที่
สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จ
พระนางเจา๎สิริกิติ์         

ใช๎สําหรับการเก็บสาย
พันธุ๑พืช โดยในปัจจุบนั
เก็บเฉพาะกล๎วยไม๎ เพื่อ

อ.อ.ป./อก./วว. อส./ปม./
มหาวิทยาลยั 
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รายละเอียดของสินทรัพย๑ ลักษณะของการใช ๎ หนํวยงานที่คาดวาํจะใช๎ทรัพยากรและความรํวมมือ 
ประโยชน๑/Synergy รัฐวิสาหกิจ ราชการ เอกชน 

จ.เชียงใหมํ  การอนุรักษ๑สายพันธุ๑ 
หอพรรณไม๎ตั้งอยูํที่สวน
พฤกษศาสตร๑สมเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกิติ์ จ.เชียงใหมํ  

เป็นแหลํงจัดเก็บตัวอยําง
พรรณไม๎แห๎งที่ได๎
มาตรฐาน 

วว. อส./ปม./
มหาวิทยาลยั 

 

พิพิธภัณฑ๑ธรรมชาตติั้งอยูํ
ที่สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จ
พระนางเจา๎สิริกิติ์          
จ.เชียงใหมํ  

การจัดแสดงนทิรรศการ
ให๎ความรู๎หรือการเป็น
แหลํงจัดเก็บตัวอยําง
แมลง 

อพวช. อส./ปม./
มหาวิทยาลยั 

 

ฐานข๎อมูลพืช ซึง่
ประกอบด๎วยฐานข๎อมูล
พฤกษศาสตร๑พื้นบ๎าน, 
ฐานข๎อมูลตัวอยํางพรรณ
ไม๎แห๎ง, ฐานข๎อมูลพันธุ๑ไม๎
มีชีวิต และฐานข๎อมูลพนัธุ๑
ไม๎ที่ถูกคุกคาม 

ประกอบด๎วย ระบบ
ฐานข๎อมูลพฤกษศาสตร๑
พื้นบา๎น ระบบฐานข๎อมูล
ตัวอยํางพันธุ๑ไม๎แห๎ง และ
ระบบฐานข๎อมูลตัวอยําง
พันธุ๑ไม๎มชีีวิตโดยเกิดจาก
การรวบรวมข๎อมูลจาก
แหลํงตํางๆ ทัง้ข๎อมูลที่ได๎
จากการศึกษา วิจัย จาก
การเก็บรวบรวมไว๎ใน
พื้นที่สวนพฤกษศาสตร๑ 
และจากเอกสารอ๎างอิงที่
ได๎รับการยอมรับ เพื่อ
บริการแกํประชาชนที่
ต๎องการสืบค๎นผํานระบบ
อินเตอร๑เน็ต 

อ.อ.ป./อสส./
วว./ทุก
หนํวยงาน 

อส./ปม./สส./
ทช./สผอ./สพภ/
ทุกหนํวยงาน 

 

ห๎องประชุม สัมมนา ตั้งอยูํ
ที่สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จ
พระนางเจา๎สิริกิติ์ จ.
เชียงใหมํ 

ใช๎สําหรับการจัด
ประชุมสัมมนาไมํเกิน 
150 คน 

อสส./อจน./
อพวช./และทุก
หนํวยงาน  

ทุกหนํวยงาน ทุกหนํวยงาน 

พื้นที่สวนพฤกษศาสตร๑ 
1. สวนพฤกษศาสตร๑

สมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์ อ.แมํริม         
จ.เชียงใหม ํ

2. สวนพฤกษศาสตร๑บ๎าน
รํมเกล๎า อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก 

ใช๎สําหรับการจัดกิจกรรม
สันทนาการ จัดกิจกรรม
ปลูกต๎นไม๎ กิจกรรมที่
เก่ียวข๎องกับการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
กิจกรรมที่แสดงความ
รับผิดชอบตํอสงัคม  

อ.อ.ป และทุก
หนํวยงาน 

ทุกหนํวยงาน ทุกหนํวยงาน 
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(2) สินทรัพย๑ที่มีความต๎องการหรือจําเป็นต๎องใช๎ประโยชน๑ 

รายละเอียดของสินทรัพย๑ ลักษณะของการใช ๎ หนํวยงานที่คาดวาํจะใช๎ทรัพยากรและความรํวมมือ 
ประโยชน๑/Synergy รัฐวิสาหกิจ ราชการ เอกชน 

พื้นที่ตั้งสํานักงาน
ประสานงานในสํวนกลาง 
ตั้งอยูํในพื้นที่กรุงเทพฯ 
หรือปริมณฑล 

ต๎องการพื้นที่สาํหรับตั้ง
สํานักงานประสานงานใน
บริเวณกรุงเทพฯ หรือ
ปริมณฑล 

กสท./ทีโอท ี คพ.  

การโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ๑ 
งบประมาณในการ
ประชาสัมพนัธ๑ และการ
ฝึกอบรมเพิ่มความ
เชี่ยวชาญให๎กับเจ๎าหนา๎ที่ 

การจัดทําสื่อเผยแพรํ
และประชาสัมพันธ๑ เชนํ 
สื่อวิทยุ ปูายคัตเอาท๑ สื่อ
โทรทัศน๑ แผนํพับ เปน็
ต๎น 

ททท./อสส./   
อ.อ.ป. 

สส./อส.  

พื้นที่จําหนํายตั๋วผลิตภัณฑ๑ 
และสินคา๎ ตั้งอยูํในพืน้ที่ 
อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 

ใช๎สําหรับการให๎บริการ
จําหนํายตัว๋เข๎าชมสวน
ลํวงหน๎า และจาํหนําย
ผลิตภัณฑ๑และสนิค๎าที่
ระลึกขององค๑การฯ 

ททท./อสส./  
อ.อ.ป. 

-  

การจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ 
งบประมาณในการ
ดําเนินงาน และบุคลากร 

การดําเนินการจัด
นิทรรศการ และกิจกรรม
ให๎ความรู ๎

ททท./อสส./     
อ.อ.ป. 

สส.  

การจัดพิมพ๑หนังสือทาง
วิชาการ งบประมาณใน
การจัดพิมพ๑ ภาพถําย 
ข๎อมูลทางวิชาการ 

การเก็บข๎อมูล ภาพถําย 
การออกแบบรูปเลํม
พร๎อมทั้งจัดพิมพ๑หนังสือ
เพื่อจําหนํายหรือเพื่อการ
เผยแพร ํ

ททท. อส./สส.   

โรงเรือนเพาะขยายพนัธุ๑ไม๎ 
พื้นที่เพาะขยายพนัธุ๑ไม๎ 
วัตถุดิบ และแรงงานใน
การเพาะขยายพนัธุ๑และ
บํารุงดูแลตน๎ไม ๎

พื้นที่เพาะขยายพนัธุ๑ไม๎ 
วัตถุดิบ และแรงงานใน
การเพาะขยายพนัธุ๑และ
บํารุงดูแลตน๎ไม ๎

 อส./ปม. โรงเรือนเพาะ
ขยายพันธุ๑ไม๎
ของเอกชน 
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องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ 
หนํวยงานที่รํวม 

Synergy 
สินทรัพย๑ที่ให๎หนํวยงาน

อื่นใช๎ (Supply) 
สินทรัพย๑ที่มีความ

ต๎องการจากหนํวยงาน
อื่น (Demand) 

หนํวยงานที่รํวม 
Synergy 

อ.อ.ป./อก./วว./อส./
ปม./มหาวิทยาลัย 

ห๎องปฏิบัติการ พื้นที่ตั้งสํานักงาน
ประสานงานใน
สํวนกลาง 

กสท./ทีโอท/ีคพ. 

อ.อ.ป./อก./วว./อส./
ปม./มหาวิทยาลัย 

ธนาคารเมล็ดพนัธุ๑ การโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ๑ 

ททท./อสส./อ.อ.ป./
สส./อส./ปม. 

วว./อส./กรมวิชาการ
เกษตร (กษ.)/
มหาวิทยาลยั 

หอพรรณไม๎ พื้นที่จําหนํายตั๋วเข๎าชม
สวนลํวงหน๎า/ผลิตภัณฑ๑ 

ททท./อสส./อ.อ.ป. 

อพวช./อส./กษ./ทธ. พิพิธภัณฑ๑ธรรมชาต ิ การจัดกิจกรรมให๎
ความรู๎ 

อพวช./ททท./อสส./อ.
อ.ป./สส. 

อจน./อพวช./ทุก
หนํวยงาน 

ห๎องประชุมสัมมนา การจัดพิมพ๑หนังสือทาง
วิชาการ 

ททท./อส./สส. 

อ.อ.ป./อสส./อส./ปม./
ทุกหนํวยงาน 

พื้นที่สวนพฤกษศาสตร๑ โรงเรือนเพาะขยายพนัธุ๑
ไม๎ 

อส./ปม./โรงเรือนเพาะ
ขยายพันธุ๑ไม๎ของเอกชน 

 

สรุปแนวทางการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันจากสินทรัพย์ของ อ.ส.พ. 

1) อ.ส.พ. มีแนวทางการใช๎ทรัพยากรและความรํวมมือกับรัฐวิสากิจ หนํวยงานราชการ และ
หนํวยงานเอกชน เป็นทั้งหมด 2 แนวทาง ได๎แกํ 

1.1) แนวทางการใช้ทรัพยากรที่สามารถดําเนินการได้ทันที 
 อ.ส.พ. สามารถดําเนินการใช๎ทรัพยากรรํวมกับหนํวยงานอื่นได๎ทันทีใน 6 รายการ

สินทรัพย๑ ได๎แกํ ห๎องประชุมสัมมนา พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร๑ พ้ืนที่ตั้งสํานักงานประสานงานใน
สํวนกลาง การโฆษณาและประชาสัมพันธ๑ การจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ และการจัดพิมพ๑หนังสือทาง
วิชาการ เนื่องจากสินทรัพย๑ดังกลําวปัจจุบัน มีความสอดคล๎องกันระหวํางหนํวยงานทั้งสอง ในเรื่อง
ความต๎องการใช๎สินทรัพย๑ (Demand) และความพร๎อมที่จะให๎ใช๎สินทรัพย๑ (Supply) ดังมีรายละเอียด
ตํอไปนี้ 

(1) ห้องประชุมสัมมนา (Supply) ของ อ.ส.พ. ซึ่งตั้งอยูํในจังหวัดเชียงใหมํ ที่มี
วัตถุประสงค๑เพ่ือใช๎ในการจัดประชุม/สัมมนาตํางๆ ซึ่งเบื้องต๎นห๎องประชุมดังกลําวสามารถตอบสนอง
ความต๎องการใช๎ของหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 2 แหํง ซึ่งได๎แกํ องค๑การจัดการน้ําเสีย (อจน.) และ
องค๑การพิพิธภัณฑ๑แหํงชาติ (อพวช.) ที่มีความต๎องการสถานที่จัดประชุม โดยไมํเฉพาะเจาะจงใน
จังหวัดหรือพ้ืนที่ใด 
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(2) พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ (Supply) ปัจจุบัน อ.ส.พ. มีความต๎องการใช๎พื้นที่
สําหรับจัดกิจกรรมสันทนาการ จัดกิจกรรมปลูกต๎นไม๎ กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติหรือกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตํอสังคม ซึ่งเบื้องต๎นมีหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 
1 แหํง ที่สามารถตอบสนองความต๎องการได๎ ซึ่งได๎แกํ องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (อ.อ.ป.) ซึ่งต๎อง
ศึกษาและวิจัยข๎อมูลด๎านวิชาการในสวนพฤกษศาสตร๑ อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ 

(3) พื้นที่ตั้งสํานักงานประสานงานในส่วนกลาง (Demand) ปัจจุบัน อ.ส.พ. มี
ความต๎องการพ้ืนที่สําหรับตั้งสํานักงานประสานงานในบริเวณกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ซึ่งเบื้องต๎นมี
หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 2 แหํง ที่สามารถตอบสนองความต๎องการได๎ ได๎แกํ บริษัท กสท.โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) (กสท.) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอที) 

(4) การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Demand) อ.ส.พ. ต๎องการจัดทําสื่อ
เผยแพรํและประชาสัมพันธ๑ เชํน สื่อวิทยุ ปูายคัตเอาท๑ เป็นต๎น ซึ่งเบื้องต๎นมีหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 1 
แหํงที่สามารถตอบสนองความต๎องการได๎ ได๎แกํ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) 

(5) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ (Demand) อ.ส.พ. ต๎องการจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมการให๎ความรู๎ ซึ่งเบื้องต๎นมีหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 1 แหํง ที่สามารถตอบสนองความต๎องการ
ได๎ ได๎แกํ องค๑การพิพิธภัณฑ๑แหํงชาติ (อพวช.) 

(6) การจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการ (Demand) อ.ส.พ. ต๎องการเก็บข๎อมูล 
ภาพถําย ออกแบบรูปเลํมพร๎อมทั้งจัดพิมพ๑หนังสือทางวิชาการเพ่ือจําหนํายหรือเพ่ือการเผยแพรํ ซึ่ง
เบื้องต๎นมีหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 1 แหํงที่สามารถตอบสนองความต๎องการได๎ ได๎แกํ การทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทย (ททท.) 

1.2) แนวทางการใช้ทรัพยากรที่มีแนวโน้มจะเป็นไปได้ แต่ยังไม่สามารถดําเนินการ
ได้ทันที 

อ.ส.พ. มีแนวทางการใช๎ทรัพยากรที่มีแนวโน๎มจะเป็นไปได๎ แตํยังไมํสามารถ
ดําเนินการได๎ทันที่ 12 รายการสินทรัพย๑ ได๎แกํ ห๎องปฏิบัติการ ธนาคารเมล็ดพันธุ๑ หอพรรณไม๎ 
พิพิธภัณฑ๑ธรรมชาติ ห๎องประชาสัมมนา พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร๑ พ้ืนที่ตั้งสํานักงานประสานงานใน
สํวนกลาง การโฆษณาและประชาสัมพันธ๑ พ้ืนที่จําหนํายตัวผลิตภัณฑ๑ การจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ การ
จัดพิมพ๑หนังสือทางวิชาการ และโรงเรือนเพาะขยายพันธุ๑ไม๎ เนื่องจากสินทรัพย๑ดังกลําว ปัจจุบันความ
ต๎องการใช๎สินทรัพย๑ (Demand) และความพร๎อมที่จะให๎ใช๎สินทรัพย๑ (Supply) ระหวํางหนํวยงานยัง
ไมํมีความสอดคล๎องกันอยํางสมบูรณ๑ ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 

(1) ห้องปฏิบัติการ (Supply) ของ อ.ส.พ. ที่ตั้งอยูํในจังหวัดเชียงใหมํ โดย
ลักษณะในการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน คือ เป็นสถานที่ใช๎สําหรับทดลอง เพาะเลี้ยงพันธุ๑พืช ซึ่งเบื้องต๎นมี
หนํวยงานที่มีศักยภาพในการใช๎ทั้งหมด 6 แหํง แบํงเป็น หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 3 แหํง ได๎แกํ องค๑การ
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อุตสาหกรรมปุาไม๎ (อ.อ.ป.) องค๑การเภสัชกรรม (อก.) และสถาบันวิจัยทางวิชาการและเทคโนโลยี 
แหํงประเทศไทย (วว.) หนํวยงานราชการ 3 แหํง ได๎แกํ กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุาและพันธ๑พืช 
(อส.) กรมปุาไม๎ (ปม.) และมหาวิทยาลัยตํางๆ  

(2) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ (Supply) ของ อ.ส.พ. ซึ่งตั้งอยูํในจังหวัดเชียงใหมํ มี
วัตถุประสงค๑เพ่ือใช๎สําหรับเก็บสายพันธุ๑พืช โดยปัจจุบันเก็บเฉพาะกล๎วยไม๎ เบื้องต๎นมีหนํวยงานที่มี
ศักยภาพในการใช๎ทั้งหมด 6 แหํง แบํงเป็น หนํวยงานรัฐวสิาหกิจ 3 แหํง ได๎แกํ องค๑การอุตสาหกรรม
ปุาไม๎ (อ.อ.ป.) องค๑การเภสัชกรรม (อก.) และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํง
ประเทศไทย (วว.) หนํวยงานราชการ 3 แหํง ได๎แกํ กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช (อส.) 
กรมปุาไม๎ (ปม.) และมหาวิทยาลัยตํางๆ  

(3) หอพรรณไม้ (Supply) โดยลักษณะในการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน คือ เป็น
แหลํงจัดเก็บตัวอยํางพรรณไม๎แห๎งที่ได๎มาตรฐาน ซึ่งเบื้องต๎น มีหนํวยงานที่มีศักยภาพในการใช๎ทั้งหมด 
4 แหํง แบํงเป็น หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 1 แหํง ได๎แกํ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํง
ประเทศไทย (วว.) หนํวยงานราชการ 3 แหํง ได๎แกํ กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช (อส.) 
กรมวิชาการเกษตร (กษ.) และมหาวิทยาลัยตํางๆ  

(4) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ (Supply) เพ่ือการจัดแสดงนิทรรศการให๎ความรู๎ 
หรือเป็นแหลํงจัดเก็บตัวอยํางแมลง เบื้องต๎นมีหนํวยงานที่มีศักยภาพ 6 แหํง แบํงเป็นรัฐวิสาหกิจ 2 
แหํง ได๎แกํ องค๑การพิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑ (อพวช.) องค๑การสวนสัตว๑ (อสส.) หนํวยงานราชการ 4 
แหํง ได๎แกํ กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช (อส.) กรมวิชาการเกษตร (กษ.) กรมทรัพยากร
ธรณี (ทธ.) และมหาวิทยาลัยตํางๆ  

(5) ห้องประชุมสัมมนา (Supply) เพ่ือจัดการประชุมสัมมนา ซึ่งนอกจากมี
หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 2 แหํง ที่สามารถดําเนินการได๎ทันทีแล๎ว ยังมีหนํวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐวิสาหกิจ 
ราชการ และเอกชน ที่มีศักยภาพในการรํวมมืออยูํอีกมากมาย  

(6) พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ (Supply) เพ่ือใช๎สําหรับการจัดกิจกรรมสันทนา
การ จัดกิจกรรมปลูกต๎นไม๎ กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ หรือกิจกรรมที่แสดง
ความรับผิดชอบตํอสังคม ซึ่งนอกจากจะมีหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 1 แหํงที่สามารถดําเนินการได๎ทันที
แล๎ว ยังมีหนํวยงานอื่นๆ ทั้งจากภาครัฐวิสาหกิจ ราชการ และเอกชนที่มีศักยภาพในการรํวมมืออยูํอีก
มากมาย 

(7) พื้นที่ตั้งสํานักงานประสานงานในส่วนกลาง (Demand) โดยลักษณะ
การใช๎รํวมกันคือเป็นพ้ืนที่สําหรับตั้งสํานักงานประสานงาน ซึ่งนอกจากหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 2 แหํงที่
สามารถดําเนินการได๎ทันทีแล๎ว ยังมีหนํวยงานราชการอีก 1 แหํงที่มีศักยภาพในการใช๎รํวมกัน ซึ่ง
ได๎แกํ กรมควบคุมมลพิษ 
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(8) การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Demand) เพ่ือจัดทําสื่อเผยแพรํและ
ประชาสัมพันธ๑ ซึ่งนอกจากการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) ที่สามารถดําเนินการได๎ทันทีแล๎ว
นั้น ยังมีหนํวยงานอีก 5 แหํง ที่มีศักยภาพในการรํวมมือแบํงเป็น หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 2 แหํง ได๎แกํ 
องค๑การสวนสัตว๑ (อสส.) องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (อ.อ.ป.) หนํวยงานราชการ 3 แหํง ได๎แกํ กรม
สํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (สส.) กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช (อส.) และกรมปุาไม๎ 
(ปม.) 

(9) พื้นที่จําหน่ายตั๋วผลิตภัณฑ์ (Demand) เพ่ือใช๎สําหรับให๎บริการจําหนําย
ตั๋วเข๎าชมสวนลํวงหน๎า เบื้องต๎นมีหนํวยงานที่มีแนวโน๎มวํา อ.ส.พ. จะสามารถดําเนินการรํวมกันได๎ 3 
แหํง ได๎แกํ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) องค๑การสวนสัตว๑ (อสส.) และองค๑การ
อุตสาหกรรมปุาไม๎ (อ.อ.ป.) 

(10) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ (Demand) ซึ่งนอกจากองค๑การพิพิธภัณฑ๑
วิทยาศาสตร๑ (อพวช.) ที่สามารถดําเนินการได๎ทันทีแล๎ว ยังมีหนํวยงานทั้งสิ้น 4 แหํง ที่มีศักยภาพใน
การรํวมมือแบํงเป็นหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 3 แหํง ได๎แกํ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) 
องค๑การสวนสัตว๑ (อสส.) และองค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (อ.อ.ป.) หนํวยงานราชการ 1 แหํง ได๎แกํ 
กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (สส.) 

(11) การจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการ (Demand) เพ่ือเก็บข๎อมูล ภาพถําย
ออกแบบรูปเลํมพร๎อมทั้งจัดพิมพ๑หนังสือทางวิชาการเพ่ือจําหนํายหรือเพ่ือการเผยแพรํ โดยนอกจาก
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) ที่สามารถดําเนินการได๎ทันแล๎ว ยังมีหนํวยงานราชการที่มี
ศักยภาพในการรํวมมือ 2 แหํง ซึ่งได๎แกํ กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช (อส.) และกรม
สํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (สส.)  

(12) โรงเรือนเพาะขยายพันธุ์ไม้ (Demand) เบื้องต๎นมีหนํวยงานที่มีแนวโน๎ม
วําจะสามารถใช๎สินทรัพย๑ดังกลําวรํวมกันได๎ 3 แหํง ได๎แกํ กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช 
(อส.) กรมปุาไม๎ (ปม.) และโรงเรือนเพาะขยายพันธุ๑ไม๎ของเอกชน 
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2) แนวทางการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันจากกิจกรรมทางธุรกิจ : 

Value Chain ของ องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ (อ.ส.พ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ๑ : การวางแผนกลยุทธ๑เพื่อสร๎างสวนพฤกษศาสตร๑ให๎ได๎มาตรฐานสากล/สร๎างและรวบรวมองค๑ความรู๎ 
ด๎านพฤกษศาสตร๑และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ๑ และการใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน รวมถึงการสํงเสริม 
การเรียนรู๎ เผยแพรํและถํายทอดองค๑ความรู๎ด๎านพฤกษศาสตร๑และความหลากหลายทางชีวภาพสูํประชาชน 

 
การจัดหาบุคลากร 

 
การฝึกอบรม 

การบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

 
การกําหนดคําตอบแทน 

 
การจัดการสวัสดิการ 

ระบบฐานข๎อมูลหอ
พรรณไม๎และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

เทคโนโลยี และเทคนิค
การวิจัยและพัฒนาด๎าน
พฤกษศาสตร๑ 

ระบบฐานข๎อมูลเครือขําย
พันธมิตรทั้งในและ
ตํางประเทศ 

ระบบเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการทั่วไป และการ
ตัดสินใจของผู๎บริหาร MIS 
และ EIS 

 
 
CRM 

 
กลยุทธ๑ในการจัดหา  

การเลือกผู๎ประกอบการ
เอกชน 
การจัดหาผู๎รับเหมา 

 
การเลือกวิธีการตํางๆ 

  

 นโยบายภาครัฐ 
 พรรณไม๎ตํางๆ 
 ความรู๎ด๎าน

พฤกษศาสตร๑ 
 นักวิชาการด๎าน

พฤกษศาสตร๑ 
 เครื่องมือ/อุปกรณ๑

สําหรับการวิจัย 
 ห๎องปฏิบัติการ 
 โรงเรือนเพาะชํา 
 พิพิธภัณฑ๑ 
 ห๎องสมุด 
 พื้นที่จัดแสดง

กลางแจ๎ง 
 

 รวบรวมพรรณไม๎แห๎ง
และดอง เอกสาร 
สิ่งพิมพ๑และความรู๎
ทางวิชาการ
พฤกษศาสตร๑ 

 ขยายพันธุ๑และอนุรักษ๑
พรรณไม๎ 

 ศึกษา ค๎นคว๎า
ฝึกอบรมและวิจัยด๎าน
พฤกษศาสตร๑ 

 บริหารสวนให๎เป็น
สถานสันทนาการเพื่อ
พักผํอน 

 และเปลี่ยนพรรณไม๎
และความรู๎ด๎าน
พฤกษศาสตร๑กับทั้งใน
และตํางประเทศ 

 จําหนํายผลิตภัณฑ๑
ด๎านพฤกษศาสตร๑ 

 สวนพฤกษศาสตร๑
สมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิต์ิ 

 สนพฤกษศาสตร๑บ๎าน
รํมเกล๎า จ.พิษณุโลก 

 สวนพฤกษศาสตร๑
ระยอง จ.ระยอง 

 สวนพฤกษศาสตร๑
เมืองพล จ.ขอนแกํน 

 สวนพฤกษศาสตร๑
พระแมํยํา จ.สุโขทัย 

 สวนพฤกษศาสตร๑เกา
ระ จ.พังงา 

 การสํงเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ๑เพื่อ
เพิ่มจํานวนผู๎เข๎าเยี่ยม
ชมสวนพฤกษศาสตร๑ 

 การสํงเสริมการตลาด
เพื่อดึงดูดผู๎ใช๎บริการ
ห๎องประชุมและโรงแรม
ที่พัก 

 การสํงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ๑ด๎าน
พฤกษศาสตร๑ภายใน  
อ.ส.พ. 

 การสร๎างความสัมพันธ๑
กับเครือขํายพันธมิตร
ทั้งในและตํางประเทศ 

 พรรณไม๎ที่มีชีวิต 
 ตัวอยํางพรรณไม๎แห๎ง 
 ตัวอยํางพรรณไม๎ดอง 
 ผลงานวิจัยและวิชาการ

ด๎านพฤกษศาสตร๑ 

FIRM  
INFRASTRUCTURE 

HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT 

 

TECHN0LOGY 
DEVELOPMENT 

PROCUREMEN
T 
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(1) กิจกรรมที่ต้องการ Synergy ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน (Demand)  

กิจกรรมทางธุรกิจ ลักษณะของการ หนํวยงานที่คาดวาํจะใช๎ทรัพยากรและความรํวมมือ 
ใช๎ประโยชน๑/Synergy รัฐวิสาหกิจ ราชการ เอกชน 

Inbound logistic  การดําเนินกิจกรรมสํงเสริม
และให๎ความรู๎แกํประชาชน 
เชํน การจัดกิจกรรม การ
ฝึกอบรม หรือการจัด
นิทรรศการ 

ททท./อพวช./
อสส./อจน./   
อ.อ.ป./อภ./วว. 

อส./ปม./สส. - 

 การจัดกาวัตถุดิบในการเพาะ
ขยายพันธุ๑พชื เชํน ดิน ปุ๋ย 
ฮอร๑โมน กระถาง ไม๎สําหรับ
ติดกล๎วยไม๎หรือไม๎ประเภทอิง
อาศัย เป็นต๎น 

ททท./อพวช./
อสส./อจน./อ.
อ.ป./อก./วว. 

อส./ปม./สส. - 

Operations การนําผลงานวิจัยทางดา๎นพืช
ไปตํอยอดหรือการขยายผลให๎
เกิดมูลคําเพิ่ม 

วว./อภ. - - 

Sales & 
Marketing  

การดําเนินกิจกรรมเผยแพรํ
และประชาสัมพันธ๑ เชนํ การ
จัดทําปาูยคัตเอาท๑ สื่อวิทยุ 
โทรทัศน๑ หนังสือพิมพ๑ 

ธกส./อสมท./
กกท./อสส./อ.
อ.ป./อพวช./
ททท. 

สส./ป.ช.ส. - 

 จุดให๎บริการรํวมในพื้นที่
กรุงเทพฯ และเชียงใหมํ 
พื้นที่จําหนําย/ชํองทาง
จําหนํายสินคา๎และผลิตภัณฑ๑
ของที่ระลึกขององค๑การฯ 

อสส./อ.อ.ป./
อพวช./ททท. 

สส./ป.ช.ส. - 

 กิจกรรมสํงเสริมการขาย การ
โฆษณา และประชาสัมพันธ๑ 

- - - 

 กิจกรรมให๎บริการจุดขายบัตร
เข๎าชมสวน และให๎ข๎อมูล
เผยแพรํประชาสัมพันธ๑
รํวมกัน  

- - - 

Human 
Resource  

การฝึกอบรมและให๎ความรู๎
เชิงลึกกับบุคลากรของ
องค๑การฯ ในหลายด๎าน เชํน 
ด๎าน IT, ด๎านบุคลากร, ด๎าน
วิจัย, ด๎านการประชาสัมพนัธ๑, 
ด๎านการจัดการความเสี่ยง, 

ธอส./ปตท./
วว./ททท./
อ.ส.ค. 

- - 
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กิจกรรมทางธุรกิจ ลักษณะของการ หนํวยงานที่คาดวาํจะใช๎ทรัพยากรและความรํวมมือ 
ใช๎ประโยชน๑/Synergy รัฐวิสาหกิจ ราชการ เอกชน 

ด๎านการจัดทําบัญชีเชงิสังคม
และเชิงพาณิชย๑ เปน็ตน๎ 

 กิจกรรมการให๎ความรู๎และ
ความเข๎าใจในการอนุรักษ๑
และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- - - 

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนและ
พัฒนาบุคลากร 

- - - 

 
(2) กิจกรรมที่ให้หน่วยงานอ่ืนมาร่วม Synergy (Supply) 

กิจกรรมทางธุรกิจ ลักษณะของการ หนํวยงานที่คาดวาํจะใช๎ทรัพยากรและความรํวมมือ 
ใช๎ประโยชน๑/Synergy รัฐวิสาหกิจ ราชการ เอกชน 

Operations การระบุชื่อและชนิดพันธุ๑ของ
พันธุ๑ไม๎ที่ถูกต๎องตามหลัก
มาตรฐานสากล  

วว./อพวช./
อสส./อ.ส.ค./
อก. 

- - 

 การเพาะขยายพนัธุ๑ไม๎หายาก 
ไม๎ดอกไม๎ประดบั กล๎วยไม ๎

อสส./อ.อ.ป. - - 

 การจัดทําปาูยชื่อพรรณไม๎ วว./อสส./    
อ.อ.ป. 

อส./ปม. - 

 การดําเนินกิจกรรมให๎ความรู๎ 
เชํน นิทรรศการ การฝึกอบรม
ทางดา๎นพชื หรือความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

วว./อพวช./ สพภ./สส./อส. - 

 การดําเนินงานศึกษาและ
ทดลองในห๎องปฏิบัติการที่
เก่ียวข๎องกับพืชและแมลง 

วว./อสส./ อส./ปม./
มหาวิทยาลยัทุก
แหํง 

- 

 การอบรมให๎ความรู๎ในการ
จําแนกพืช การเพาะ
ขยายพันธุ๑พชื และการบํารุง
ดูแลรักษา 

อสส./อ.อ.ป. อส./ปม./
มหาวิทยาลยัทุก
แหํง 

 

 การเพาะขยายพนัธุ๑พืชด๎าน
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

วว./อสส./     
อ.อ.ป. 

อส./ปม./
มหาวิทยาลยั 

 

Sales & 
Marketing 

การดําเนินกิจกรรมเผยแพรํ
และประชาสัมพันธ๑ เชนํ การ
จัดทําปาูยคัตเอาท๑ สื่อวิทยุ 

อสมท./อสส./
อ.อ.ป./อพวช./
ททท. 

- - 
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กิจกรรมทางธุรกิจ ลักษณะของการ หนํวยงานที่คาดวาํจะใช๎ทรัพยากรและความรํวมมือ 
ใช๎ประโยชน๑/Synergy รัฐวิสาหกิจ ราชการ เอกชน 

โทรทัศน๑ หนังสือพิมพ๑ จุด
ให๎บริการรํวมในพื้นที่
กรุงเทพฯ และเชียงใหมํ  

 พื้นที่จําหนําย/ชํองทาง
จําหนํายสินคา๎และผลิตภัณฑ๑
ของที่ระลึกขององค๑การฯ 

- - - 

Technology 
Development 

การศึกษาค๎นคว๎าวิจยัทางด๎าน
พืชในห๎องปฏิบัติการ 

วว. - - 

Human 
Resource 

การฝึกอบรมและให๎ความรู๎
เชิงลึกทางด๎านพืช โดยเฉพาะ
การจัดจําแนกชื่อทาง
วิทยาศาสตร๑ที่ถูกต๎อง 

อตก.และทุก
หนํวยงาน 

ทุกหนํวยงาน - 

 นิทรรศการหมุนเวียนเพื่อการ
ให๎ความรู๎แกํเยาวชนและ
ประชาชนในเร่ืองพืชและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

อพวช. สพภ./สส./อส. - 

 สนับสนนุนักวชิาการในการ
สํารวจและจําแนกสายพนัธุ๑
พืช 

- - - 

 
องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ 

หนํวยงานที่รํวม 
Synergy 

กิจกรรมที่ให๎หนํวยงาน
อื่นมารํวม Synergy 

(Supply) 

กิจกรรมที่มีความ
ต๎องการ Synergy 

รํวมกับหนํวยงานอื่น 
(Demand) 

หนํวยงานที่รํวม 
Synergy 

อพวช./วว./อสส./
อ.ส.ค./อก./ 

Operations Inbound logistic อ.อ.ป./ททท./อพวช./
อสส./อจน./อก./วว./
อส./ปม./สส. 

อสมท./อสส./อ.อ.ป./
อพวช./ททท. 

Seles & Marketing Operations วว./อก. 

วว. Technology 
Development 

Sales & Marketing ธกส./อสมท./กกท./
อสส./อ.อ.ป./อพวช./
ททท./สส./กรม
ประชาสัมพนัธ๑ 

อตก./อพวช./สพภ./
สส./อส. 

Human Resource Human Resource ธอส./ปตท./วว./ททท./
อ.ส.ค. 
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2.2.2 สรุปแนวทางการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันจากกิจกรรมทาง
ธุรกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ : 
อ.ส.พ. มีแนวทางการใช๎ทรัพยากรและความรํวมมือกับรัฐวิสาหกิจ หนํวยงาน

ราชการ และหนํวยงานเอกชนเป็นทั้งหมด 2 แนวทาง ได๎แกํ 
(1) แนวทางการใช๎ทรัพยากรและความรํวมมือระหวํางกันจากกิจกรรมทางธุรกิจ

ที่สามารถดําเนินการได๎ทันที 
อ.ส.พ. สามารถดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจรํวมกับหนํวยงานอื่นได๎ทันทีใน 6 

กิจกรรม ได๎แกํ กิจกรรม Inbound Logistic กิจกรรม Operations Sales & Marketing และ 
Human Resource เนื่องจากกิจกรรมทางธุรกิจดังกลําว อ.ส.พ. มีความต๎องการที่จะรํวมมือ
สอดคล๎องกับความต๎องการของหนํวยงานอื่น ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 

Operations (Supply) ได๎แกํ การเพาะขยายพันธุ๑ไม๎หายาก การอบรมให๎
ความรู๎ในการจําแนกพืช ซึ่งกิจกรรมดังกลําว อ.ส.พ. สามารถดําเนินการรํวมมือกับองค๑การพิพิธภัณฑ๑
วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ ได๎ทันที 

Sales & Marketing (Supply) ได๎แกํ การเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ซึ่ง
กิจกรรมดังกลําว สามารถดําเนินการรํวมมือกับ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ได๎ทันที 

Inbound logistic (Demand) ได๎แกํ การจัดหาวัตถุดิบในการเพาะ
ขยายพันธุ๑พืช เชํน ดิน ปุ๋ย เป็นต๎น ซึ่งกิจกรรมดังกลําว องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (อ.อ.ป.) สามารถ
ดําเนินการได๎ทันที 

Operations (Demand) ได๎แกํ การนําผลงานวิจัยทางด๎านพืชไปตํอยอด
หรือการขยายผลให๎เกิดมูลคําเพ่ิม ซึ่งกิจกรรมดังกลําวสามารถดําเนินงานรํวมกับ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย (วว.) ได๎ทันที 

Sales & Marketing (Demand) ได๎แกํ กิจกรรมการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ๑ ซึ่งกิจกรรมดังกลําวสามารถดําเนินการรํวมกับ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑
การเกษตร (ธกส.) บริษัท อสมท. จํากัด มหาชน และการกีฬาแหํงประเทศไทย (กกท.) ได๎ทันที 

Human Resource ได๎แกํ การฝึกอบรมและให๎ความรู๎เชิงลึกทางด๎านพืช 
(Supply) ซึ่งสามารถดําเนินการรํวมกับองค๑การตลาดเพ่ือการเกษตร (อตก.) ได๎ทันที กิจกรรมการ
ฝึกอบรมให๎ความรู๎เชิงลึกกับบุคลากรขององค๑กร (Demand) ซึ่งสามารถดําเนินการรํวมกับ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห๑ (ธอส.) บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํง
ประเทศไทย (วว.) ได๎ทันที 

 



แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 - 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร์   28 
 

(2) แนวทางการใช๎ทรัพยากรและความรํวมมือระหวํางกันจากิจกรรมทางธุรกิจที่
มีแนวโน๎มจะเป็นไปได๎ แตํยังไมํสามารถดําเนินการได๎ทันที 

อ.ส.พ. มีแนวทางการใช๎ทรัพยากรและความรํวมมือระหวํางกันจากกิจกรรม
ทางธุรกิจที่มีแนวโน๎มจะเป็นไปได๎ แตํยังไมํสามารถดําเนินการได๎ทันทีใน 5 กิจกรรม ได๎แกํ กิจกรรม 
Inbound logistic กิจกรรม Operations กิจกรรม Sales & Marketing กิจกรรม Technology 
Development และกิจกรรม Human Resource ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 

1) Inbound logistic แบํงออกเป็น 2 กิจกรรมยํอย ได๎แกํ  
1.1) การดําเนินกิจกรรมสํงเสริมให๎ความรู๎แกํประชาชน (Demand)  
1.2) การจัดหาวัตถุดิบในการเพาะขยายพันธุ๑พืช (Demand) ซึ่งใน

เบื้องต๎นพบวํามีหนํวยงานที่มีศักยภาพในการรํวมมือ 10 แหํง แบํงเป็นรัฐวิสาหกิจ 7 แหํง ได๎แกํ การ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) องค๑การพิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ (อพวช.) องค๑การสวน
สัตว๑ (อสส.) องค๑การจัดการน้ําเสีย (อจน.) องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (อ.อ.ป.) องค๑การเภสัชกรรม 
(อก.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย (วว.) หนํวยงานราชการ 3 แหํง 
ได๎แกํ กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช (อส.) กรมปุาไม๎ (ปม.) และกรมสํงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อม (สส.) 

2) Operations  แบํงเป็น 4 กิจกรรมยํอย ได๎แกํ  
2.1) การนําผลวิจัยทางด๎านพืชไปตํอยอด (Demand) ซึ่งนอกจาก วว. 

ที่สามารถดําเนินการได๎ทันทีแล๎ว ยังมีหนํวยงานรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพในการรํวมมือ 1 แหํง ได๎แกํ 
องค๑การเภสัชกรรม (อก.)  

2.2) การระบุชื่อชนิดพันธุ๑ไม๎ การจําแนกปูายชื่อพรรณไม๎ และการ
ดําเนินกิจกรรมให๎ความรู๎ (Supply) ซึ่งนอกจาก อพวช. ทีส่ามารถดําเนินการได๎ทันที ยังมีหนํวยงาน
รัฐวิสาหกิจอีก 4 แหํง ที่มีศักยภาพในการรํวมมือ ซึ่งได๎ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํง
ประเทศไทย (วว.) องค๑การสวนสัตว๑ (อสส.) องค๑การสํงเสริมกิจการโคนมแหํงประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
และองค๑การเภสัชกรรม (อก.)   

2.3) การอบรมให๎ความรู๎ในการจําแนกพืชการเพาะขยายพันธุ๑พืช และ
การบํารุงดูแลรักษา (Supply)   

2.4) การเพาะขยายพันธุ๑พืชด๎านเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
(Supply) ซึ่งในเบื้องต๎นพบวํา ทั้ง 2 กิจกรรมยังไมํมีหนํวยงานใดที่มีศักยภาพในการใช๎รํวมกัน 
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3) Sales & Marketing  แบํงเป็น 5 กิจกรรมยํอย ได๎แกํ  
3.1) การเผยแพรํและประชาสัมพันธ๑ (Demand) ซึ่งนอกจากหนํวยงาน

ทั้ง 3 แหํงที่สามารถดําเนินการได๎ทันที ยังมีหนํวยงาน 6 แหํงที่มีศักยภาพในการใช๎รํวมกัน แบํงเป็น
หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 4 แหํง ได๎แกํ องค๑การสวนสัตว๑ (อสส.) องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (อ.อ.ป.) 
องค๑การพิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ (อพวช.) และการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) 
หนํวยงานราชการ 2 แหํง ได๎แกํ กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (สส.) และกรมประชาสัมพันธ๑  

3.2) จุดให๎บริการรํวมในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และเชียงใหมํ พ้ืนที่จําหนําย/
ชํองทางจําหนํายสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึก (Demand) ซึ่งในเบื้องต๎นมีหนํวยงานที่มีศักยภาพ
ในการรํวมมือ ทั้งหมด 6 แหํง แบํงเป็นหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 4 แหํง ได๎แกํ องค๑การสวนสัตว๑ (อสส.) 
องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (อ.อ.ป.) องค๑การพิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ (อพวช.) และการ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) หนํวยงานราชการ 2 แหํง ได๎แกํ กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
(สส.) และกรมประชาสัมพันธ๑ 

3.3) กิจกรรมสํงเสริมการขยาย การโฆษณา และประชาสัมพันธ๑ 
(Demand) 

3.4) กิจกรรมให๎บริการ จุดขายบัตรเข๎าชมสวน และให๎ข๎อมูลเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑รํวมกัน (Demand) ซึ่งในเบื้องต๎นทั้ง 2 กิจกรรมยังไมํมีหนํวยงานใดที่มีศักยภาพใน
การใช๎รํวมกัน 

3.5) การเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ (Supply) ซึ่งนอกจาก อสมท. 
สามารถดําเนินการได๎ทันทีแล๎ว ในเบื้องต๎นพบวํายังมีหนํวยงานรัฐวิสาหกิจอีก 4 แหํง ที่มีศักยภาพใน
การใช๎รํวมกัน ได๎แกํ องค๑การสวนสัตว๑ (อสส.) องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (อ.อ.ป.) องค๑การพิพิธภัณฑ๑
วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ (อพวช.) และการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) 

4) Technology Development ประกอบด๎วย 1 กิจกรรมยํอย ได๎แกํ 
การศึกษาค๎นคว๎า วิจัยทางด๎านพืชในห๎องปฏิบัติการ (Supply) ซึ่งเบื้องต๎นมีหนํวยงานที่มีศักยภาพใน
การรํวมมือเพียง 1 แหํง ได๎แกํ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย (วว.)  

5) Human Resource ประกอบด๎วย 6 กิจกรรมยํอย ได๎แกํ  
5.1) การฝึกอบรมและให๎ความรู๎เชิงลึกทางด๎านพืช โดยเฉพาะการจัด

จําแนกชื่อทางวิทยาศาสตร๑ที่ถูกต๎อง (Supply) ซึ่งเบื้องต๎น ทุกหนํวยงานทั้งภาครัฐวิสาหกิจ และ
ราชการมีศักยภาพในความรํวมมือระหวํางองค๑การฯ 

5.2) นิทรรศการหมุนเวียนเพ่ือการให๎ความรู๎แกํเยาวชนและประชาชน
ในเรื่องพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ (Supply) ซึ่งเบื้องต๎น มีหนํวยงานที่มีศักยภาพในการ
รวํมมือทั้งหมด 4 แหํง แบํงเป็น หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 1 แหํง ได๎แกํ องค๑การพิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑
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แหํงชาติ (อพวช.) และหนํวยงานราชการ 3 แหํง ได๎แกํ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ (สพภ.) กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (สส.) กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุา 
และพันธุ๑พืช (อส.)  

5.3) สนับสนุนนักวิชาการในการสํารวจและจําแนกสายพันธุ๑พืช 
(Supply) ซึ่งปัจจุบันยังไมํมีแนวทางการดําเนินงานรํวมกับหนํวยงานใด  

5.4) การฝึกอบรมและให๎ความรู๎เชิงลึกกับบุคลากรขององค๑การฯ ใน
หลายด๎าน (Demand) ซึ่งนอกจากหนํวยงานทั้ง 3 แหํง ที่สามารถดําเนินการได๎ทันที ในเบื้องต๎น
พบวํายังมีหนํวยงานรัฐวิสาหกิจอีก 2 แหํง ที่มีแนวโน๎มในการใช๎รํวมกัน ได๎แกํ การทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทย (ททท.) และองค๑การสํงเสริมกิจการโคนมแหํงประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

5.5) กิจกรรมให๎ความรู๎และความเข๎าใจในการอนุรักษ๑และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ (Demand)  

5.6) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร (Demand) ซ่ึง
ปัจจุบันยังไมํมีแนวทางการดําเนินงานรํวมกับหนํวยงานใด 

 
ชื่อย่อหน่วยงาน 
  ราชการ รัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆ 
อส. กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช    
ปม. กรมปุาไม๎    
ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    
ทธ. กรมทรัพยากรธรณี    
สส. กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม    
คพ. กรมควบคุมมลพิษ    
สผ. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 
   

กษ. กรมวิชาการเกษตร    
ก.ป.ส. กรมประชาสัมพันธ๑    
อก. องค๑การเภสัชกรรม    
สพภ. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค๑กรมหาชน)    
อ.อ.ป. องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎    
อสส. องค๑การสวนสัตว๑ ในพระบรมราชูปถัมภ๑    
อจน. องค๑การจัดการน้ําเสีย    
อพชว. องค๑การพิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ    
ททท. การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย    
วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย    
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  ราชการ รัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆ 
ธกส. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร    
อสมท. บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)    
กกท. การกีฬาแหํงประเทศไทย    
ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห๑    
ปตท. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)    
อ.ส.ค. องค๑การสํงเสริมกิจการโคนมแหํงประเทศไทย    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 3 
แผนการใช้ทรัพยากรและความ

ร่วมมือระหว่างองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม ้
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ส่วนที่ 3 
แผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่าง 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 

3.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ประวัติความเป็นมา 

องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (อ.อ.ป.) เดิม
เป็นสํวนงานในสังกัดกรมปุาไม๎ โดยได๎จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2490 โดยมีภารกิจหลัก คือ การทํา
ไม๎ ซึ่งในเวลาตํอมารัฐบาลมีนโยบายจะทําปุาไม๎สักให๎
มากยิ่งขึ้น และยกองค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎เป็นนิติ
บุคคล จึงได๎ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค๑การ
อุตสาหกรรมปุาไม๎เป็นรัฐวิสาหกิจให๎ข้ึนตรงกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2499 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค๑การ
อุตสาหกรรมปุาไม๎ พ.ศ. 2499 แก๎ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2517, พ.ศ.2533, พ.ศ. 2542 ตํอมาได๎มีพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (ฉบับที่ 5) วันที่ 27 
สิงหาคม 2546 ให๎โอนองค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ไปเป็น
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
โดยมีวัตถุประสงค๑ในการจัดตั้งมี 6 ประการ คือ 

1) อํานวยบริการแกํรัฐและประชาชนใน
อุตสาหกรรมปุาไม๎ 

2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปุาไม๎ 
เชํน เกี่ยวกับการทําไม๎และเก็บหาของปุา แปรรูปไม๎ ทําไม๎อัด 
อบไม๎ อัดน้ํายาไม๎ กลั่นไม๎ และประดิษฐ๑ หรือผลิตวัตถุหรือ
สิ่งของจากไม๎ และธุรกิจที่ตํอเนื่องคล๎ายคลึงกัน รวมทั้ง
อุตสาหกรรมอ่ืนใดที่เก่ียวด๎วยไม๎หรือของปุา 
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3) ปลูกสร๎างสวนปุา คุ๎มครอง
รักษาปุาไม๎ และบูรณะปุาไม๎เพ่ือประโยชน๑แกํ
การปุาไม๎ ไมํวําจะเป็นการดําเนินการเองหรือ
เป็นการดําเนินการเพื่อชํวยเหลือรัฐ 

4) วิจัย ค๎นคว๎า และทดลอง
เกี่ยวกับผลิตผล และผลิตภัณฑ๑ในด๎าน
อุตสาหกรรมปุาไม๎ 

5) ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการ
เผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติ และ
ความส านึกในการคุ้มครองดูแลรักษาบูรณะ 
และพัฒนาทรัพยากรปุาไม้ รวมทั้งการจัดหา
ที่พัก การอํานวยความสะดวก หรือการ
ให๎บริการในกิจการที่เกี่ยวกับการทัศนาจร
หรือกิจการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน๑แกํการ
ดําเนินการดังกลําว 

6) ดําเนินธุรกิจ หรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง หรือเพ่ือประโยชน๑แกํกิจการของ      
อ.อ.ป. 

ตามวัตถุประสงค๑ในการจัดตั้งองค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ (ข๎อ 5) และวัตถุประสงค๑
ในการจัดตั้งองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ (ข๎อ 4) ทั้ง 2 รัฐวิสาหกิจตํางได๎รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ดําเนินการเผยแพรํความรู๎ การปลูกฝังทัศนคติ และจิตสํานึกในการค๎ุมครองดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสํงเสริมและให๎ความรํวมมือในกิจการของสํวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดังนั้นเพื่อเป็นการใช๎ทรัพยากร สินทรัพย๑ และความรํวมมือระหวํางกันให๎
เกิดประสิทธิภาพ บูรณาการ มูลคําเพ่ิมในการรํวมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ไว๎ให๎คงอยูํ องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎และองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ จึงได๎จัดทําโครงการอนุรักษ๑
และฟ้ืนฟูกล๎วยไม๎ปุาโดยการมีสํวนรํวมของประชาชนขึ้น เพ่ือทําการฟ้ืนฟูประชากรกล๎วยไม๎ปุาใน
พ้ืนที่อนุรักษ๑ โดยเน๎นให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ และดูแลรักษาทรัพยากรใน
ท๎องถิ่น เพื่อการคงความหลากหลายของพรรณพืชของประเทศไทยไว๎ให๎คงอยูํอยํางยั่งยืนตํอไป 
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โครงสร้าง 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎เป็นรัฐวิสาหกิจจัดอยูํในสาขาเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ได๎กําหนดกิจกรรมในการดําเนินงานธุรกิจออกเป็นกลุํมดังนี้ 

1) กลุ่มธุรกิจป่าไม้ 
1.1) การผลิตไม้จากสวนป่า อ.อ.ป. นับเป็นผู๎ประกอบการรายใหญํที่สุดของ

ประเทศ โดยในปัจจุบัน อ.อ.ป. เป็นผู๎ครอบครอบพื้นที่สวนปุาเศรษฐกิจรายใหญํของประเทศ 
กวํา 1.10 ล๎านไรํ ประกอบด๎วยโครงการสวนปุา โครงการที่ 1-4 ประมาณ 788,771.30 ไรํ และ
สวนปุาโครงการที่ 5 ได๎รับมอบพ้ืนที่สวนปุาจากกรมปุาไม๎แล๎ว 371,747.67 ไรํ พ้ืนที่สวนปุา
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เศรษฐกิจที่มีของ อ.อ.ป. เมื่อลงทุนและพัฒนาตํอเนื่องอยํางสมบูรณ๑จะสามารถให๎ผลผลิตอยําง
ยั่งยืนและตํอเนื่อง ซึ่งยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการของตลาด อ.อ.ป. เป็นผู๎ผลิตไม๎ซุงสักสวนปุา
เพ่ือการใช๎สอยภายในประเทศมากที่สุด และยังมีบทบาทการสํงออกไม๎สักไปยังตํางประเทศ ใน
การรวบรวมข๎อมูลการปลูกปุาของเกษตรกร และข๎อมูลทางการตลาด เพ่ือกําหนดแนวทางในการ
ชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ปลูกไม๎สักในอนาคต รวมทั้งมีการจัดตั้งตลาดกลางค๎าไม๎ สวนปุาที่กรุงเทพฯ 
ปริมณฑล และตามภูมิภาคตํางๆ สําหรับไม๎โตเร็ว เชํน ไม๎ยูคาลิปตัส อ.อ.ป. เป็นผู๎ผลิตรายใหญํ 
ยังไมํมีการแขํงขันในตลาดอยํางจริงจัง เนื่องจากปริมาณท่ีผลิตได๎ยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการ 

1.2) การผลิตไม้จากป่าธรรมชาติ  เป็นการดําเนินตามนโยบายของรัฐ
เกี่ยวกับการนําไม๎ออกจากเขตปุาที่มีการจับกุม (ไม๎ของกลาง) หรือการทําไม๎นอกโครงการในพื้นท่ี
เปิดประโยชน๑ของสํวนราชการ เชํนการกํอสร๎างเข่ือนอํางเก็บน้ํา การสร๎างถนน รายได๎จากปุา
ธรรมชาติ มีความไมํแนํนอน มีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง และ อ.อ.ป. ไมํได๎ตั้งเปูาหมายไว๎ 

1.3) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.อ.ป. ดําเนินธุรกิจแปรรูปไม๎ ผลิตภัณฑ๑
ไม๎ชิ้นสํวนบ๎าน ครุภัณฑ๑ บริการอบอัดและไส เพ่ือให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ในการอํานวยบริการ
แกํรัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมไม๎ โดยมีการจัดตั้งโรงเลื่อยโรงงานในกรุงเทพฯ และ
ตํางจังหวัด ในปัจจุบัน อ.อ.ป. ได๎กําหนดเปูาหมายในการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมไม๎ย๎ายฐานการ
ผลิตไปสํวนภูมิภาค เพ่ือให๎ใกล๎แหลํงวัตถุดิบในสวนปุาและใกล๎แหลํงแรงงานรวมทั้งสํงเสริม
อุตสาหกรรมไม๎ในท๎องถิ่น 

1.4) กลุ่มธุรกิจบริการด้านต่างๆ การให๎บริการด๎านการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 
การบริการปลูกปุาและเป็นที่ปรึกษาในการปลูกปุา การจัดการสวนปุา การรับรองการจัดการสวน
ปุาอยํางยั่งยืน รับรองถิ่นกําเนิดไม๎ การดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับช๎าง และการบริการด๎านตลาด ธุรกิจ
บริการซื้อมาขายไป ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอ่ืนๆ ได๎แกํธุรกิจที่เกิดขึ้นใหมํเพ่ือหารายได๎ระยะ
สั้น เชํนธุรกิจปุ๋ยหมักจากมูลช๎าง เป็นต๎น 

1.5) กลุ่มธุรกิจเชิงบริการสังคม ในฐานะ อ.อ.ป. เป็นองค๑กรของรัฐที่ดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับปุาไม๎ จึงไดสนองตอบและเอ้ือประโยชน๑ให๎กับสังคมสํวนรวมด๎วยการสนับสนุน
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในกิจการปุาไม๎และโครงการ
ตํางๆ ให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่อง ตลอดจนการเข๎าไปมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคมเพ่ือแก๎ปัญหา
ความยากจน รวมถึงการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมในสํวนที่เกี่ยวข๎องโดยใช๎สวนปุา อ.อ.ป. เป็น
ศูนย๑กลางในการดําเนินงานให๎การสนับสนุน 
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3.2 วิเคราะห์สถานการณ์ และทรัพยากรที่มี 
โครงการ องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ 

 มี ไมํมี มี ไมํมี 
1. โครงการอนุรักษ๑

ทรัพยากรธรรมชาติ/สํารวจ
พรรณพืช 

- โครงการปลูกสวนปุาในระดับ
หมูํบ๎านปุาไม๎ เน๎นไม๎สัก ยูคา
ลิปตัส ยางพารา และไม๎
กระยาเลยชนิดตํางๆ ปัจจุบัน
มีพ้ืนที่รวม 428,590 ไรํ 

- มีพ้ืนที่สวนปุากระจายอยูํทั่ว
ทุกภูมิภาค 

- หมูํบ๎านปุาไม๎ จํานวน 42 แหํง 
สมาชิก 2,251 ครอบครัว 
ประชากร 10,572 คน 

- พ้ืนที่อนุบาลและดูแลพรรณไม๎ 

- โครงการสํารวจความ
หลากหลายของพันธุ๑ไม๎ใน
พ้ืนที่สวนปุา 

- นักพฤกษศาสตร๑ 

- หอพรรณไม๎ 
- นักพฤกษศาสตร๑ 
- พรรณไม๎หายาก / ไม๎ใกล๎สูญ

พันธุ๑ 

- พ้ืนที่อนุบาลและดูแลพรรณ
ไม๎ 

 

2. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิม
ประชากรไม๎หายาก 

- เน๎นปลูกไม๎เศรษฐกิจเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมแปรรูปไม๎ 

- การศึกษาวิจัยเพ่ือการรักษา
ช๎างสําคัญของไทย 

- โรงพยาบาลช๎าง 
- ต๎นไม๎ในการติดกล๎วยไม๎ 
- สถานที่ปลํอยคืนและดูแล 
- ประชากรในท๎องถิ่น (ผู๎ดูแล) 

- ห๎องปฏิบัติการการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

- ห๎องปฏิบัติการศึกษาวิจัยทาง
พืช 

- นักวิจัย 

- นักวิจัย 
- Lab เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
- Lab พฤกษเคมี 
- Lab อณูพันธุศาสตร๑ 
- Lab กายวิภาคพืช 
- Lab แมลง 
- ธนาคารเมล็ดพันธุ๑ 

 

- วัตถุดิบในการเพาะขยายพันธุ๑
กล๎วยไม๎ (ไม๎ติดกล๎วยไม๎) 

- สถานที่ปลํอยคืนและดูแล
พรรณไม๎ในสภาพธรรมชาติ 
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โครงการ องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ 
 มี ไมํมี มี ไมํมี 
3. โครงการให๎บริการสาธารณะ - ศูนย๑อนุรักษ๑ช๎างไทย 

- สวนปุาแมํแจํม 
- สวนปุาเกริงกระเวีย 
- สวนปุาทองผาภูมิ 
- สวนปุาเขากระยาง 
- โครงการปลูกสร๎างสวนปุาเพ่ือ

การพัฒนาชนบท 
- โครงการปลูกปุาถาวรเฉลิม

พระเกียรติ 
- โครงการหลวงสันกําแพง 
- โครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑ 
- โครงการฝึกและอนุรักษ๑ช๎าง

ไทย 
- จัดทําเฟอร๑นิเจอร๑และ

ผลิตภัณฑ๑จากไม๎ 

- ฐานข๎อมูลความหลากหลาย
ของพรรณไม๎ 

- พ้ืนที่ศึกษาเรียนรู๎ทางด๎านพืช  
- สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระ

นางเจ๎าสิริกิติ์  
- สวนพฤกษศาสตร๑บ๎านรํม

เกล๎า พิษณุโลก ใน
พระราชดําริ 

- สวนพฤกษศาสตร๑ระยอง 
- สวนพฤกษศาสตร๑เมืองพล 

ขอนแกํน 
- สวนพฤกษศาสตร๑พระแมํยํา 

สุโขทัย (อยูํระหวํางจัดตั้ง) 
- บริการสืบค๎นข๎อมูลพันธุ๑พืช 

และการถามตอบทาง
พฤกษศาสตร๑ 

 

 

4. โครงการฝึกอบรมและดูงาน
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ๑
และความเชี่ยวชาญ 

- สถานที่พักสําหรับเจ๎าหน๎าที่ 
- สถานที่อบรม 
- ผู๎เข๎ารับการอบรม 

- องค๑ความรู๎ทางด๎านการจัด
จําแนกพันธุ๑ไม๎ 

- ผู๎มีประสบการณ๑และความ
เชี่ยวชาญด๎านการจําแนก
พันธุ๑ไม๎ 

- องค๑ความรู๎ทางด๎านการจัด
จําแนกพันธุ๑ไม๎ 

- มีห๎องประชุม สัมมนา และที่
พักสําหรับฝึกอบรม 
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3.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

หนํวยงาน จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส อุปสรรค 

อ.อ.ป. - ปลูกสร๎างสวนปุา คุ๎มครองรักษา
ปุาไม๎ และมีการจัดการปุาไม๎
อยํางเป็นระบบ ทําให๎มีพ้ืนที่ปุา
ไม๎ในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

- สวนปุา อ.อ.ป. ทั่วประเทศ เป็น
ศูนย๑กลางในการดําเนินงาน โดย
ให๎การสนับสนุนนโยบายของรัฐ
ที่เก่ียวข๎องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

- ระบบการบริหารจัดการภายใต๎
กฎระเบียบ ข๎อบังคับ 

- การประชาสัมพันธ๑ 
- ไมํได๎รับการสนับสนุนอยํางจริงจัง 

- ประชาชนทุกภาคสํวนมีความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญใน
การรํวมกันอนุรักษ๑ บํารุงดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

- ประชาชนทั่วไปยังไมํเข๎าใจ
ลักษณะงานขององค๑การ
อุตสาหกรรมปุาไม๎อยํางแท๎จริง 

อ.ส.พ. - เป็นที่ยอมรับของสาธารณะชน
ทั่วไปจึงสามารถสร๎าง
ภาพลักษณ๑ให๎กับองค๑การฯ ได๎
เป็นอยํางดี 

- พระราชกฤษฎีกาในการจัดตั้ง
เอ้ือตํอการดําเนินงานในเชิง
วิชาการและเชิงพาณิชย๑ 

- เป็นศูนย๑กลางแหํงการเรียนรู๎
ด๎านพฤกษศาสตร๑ที่แท๎จริง 

- ขั้นตอนกระบวนการและระบบ
การดําเนินงานด๎านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ยัง
ไมํได๎รับการผลักดันให๎ปฏิบัติ
อยํางจริงจัง 

- การประชาสัมพันธ๑เชิงรุกยังไมํ
ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย จึง

- ไทยมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพและเป็นศูนย๑กลางการ
กระจายพันธุ๑พืชในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ ทําให๎มีโอกาส
ได๎ศึกษาค๎นคว๎าอยํางตํอเนื่อง 

- ประชาชนทุกภาคสํวนมีความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญใน
การรํวมกันอนุรักษ๑ บํารุงดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

- ประชาชนทั่วไปยังไมํเข๎าใจ
ลักษณะงานของสวน
พฤกษศาสตร๑ ซึ่งมีความแตกตําง
จากสวนสาธารณะทั่วไป 

- มีแหลํงทํองเที่ยวและ
สถานศึกษาทางธรรมชาติที่มี
ลักษณะใกล๎เคียงกันเพ่ิมมากขึ้น 
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หนํวยงาน จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส อุปสรรค 

- สาขาอยูํในภูมิภาคตํางๆ ทําให๎
สามารถรวบรวมพรรณไม๎ ตาม
ระบบนิเวศของพ้ืนที่ได๎
หลากหลายยิ่งขึ้น และสามารถ
ให๎โอกาสทางความรู๎กับ
ประชาชนในท๎องถิ่นตํางๆ ได๎
กว๎างขวางขึ้น 

ไมํสามารถจูงใจให๎ประชาชนเข๎า
มาใช๎บริการ 

- ระบบการบริหารจัดการ
ศูนย๑กลางแหํงการเรียนรู๎ยังไมํมี
มาตรฐานเพียงพอ 

- การสนับสนุนกิจกรรมที่กํอให๎เกิด
รายได๎ยังไมํเป็นรูปธรรมเพียงพอ 

สิ่งแวดล๎อม 
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3.4 ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ โครงการ แผนการลงทุนที่เป็นไปได ้
 
นโยบายการดําเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ ประกาศนโยบายสนับสนุนการจัดการสวนปุาอยํางยั่งยืน 
ตามมาตรฐาน อ.อ.ป. และ Forest Stewardship Council : FSC) ไว๎ดังนี้ 

การบริหารจัดการสวนปุาในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ยึดหลักความยั่งยืนใน 3 
องค๑ประกอบ ที่สําคัญเทําๆ กัน คือ ความยั่งยืนด๎านสิ่งแวดล๎อม ความยั่งยืนด๎านสังคม และความ
ยั่งยืนด๎านเศรษฐกิจ อ.อ.ป. มีนโยบายสํงเสริมให๎เกิดการมีสํวนรํวม และความรํวมมือกับชุมชน
ท๎องถิ่น และองค๑กรเอกชนตํางๆ ทั้งในด๎านข๎อมูลขําวสาร และการบริหารจัดการสวนปุาที่เอ้ือให๎
เกิดประโยชน๑ด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านสังคม และด๎านเศรษฐกิจ ตํอ อ.อ.ป. และชุมชนท๎องถิ่นนั้นๆ   

นอกจากนี้ยังได๎ประกาศนโยบายด๎านความรํวมมือกับชุมชนท๎องถิ่นใกล๎เคียงสวนปุา
ขององค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ โดยการ“รํวมมือกับชุมชนท๎องถิ่นใกล๎เคียงสวนปุาขององค๑การ
อุตสาหกรรมปุาไม๎ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอยํางยั่งยืน” โดย 

1) สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
เพ่ือความเจริญของชุมชนท๎องถิ่น 

2) สนับสนุนการศึกษาพัฒนาปุาเศรษฐกิจแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลคําการใช๎
ประโยชน๑ของทรัพยากร 

3) มีสํวนรํวมในการศึกษาและพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านสังคม และด๎าน
เศรษฐกิจของชุมชนท๎องถิ่น 

4) จําหนํายไม๎ทอนที่ทําออกจากสวนปุา ประมาณร๎อยละ 20 ให๎สมาชิกหมูํบ๎านปุา
ไม๎และชุมชนท๎องถิ่นในราคาที่ยุติธรรม เพื่อนําไปสร๎างมูลคําเพ่ิมและการใช๎สอยเพ่ือตนเอง 

5) สมาชิกหมูํบ๎านปุาไม๎และชุมชนท๎องถิ่น สามารถเก็บหาของปุาหรือผลผลิตอ่ืนที่
มิใชํเนื้อไม๎จากพ้ืนที่สวนปุา และใช๎ประโยชน๑พื้นที่วํางระหวํางแถวไม๎ เพ่ือปลูกพืชไรํ พืชสวน 
สมุนไพร เลี้ยงสัตว๑ ฯลฯ ในระบบวนเกษตร (ยกเว๎นในบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ๑ฯ ไมํสามารถ
ดําเนินการได๎) โดยมีกระบวนการรับฟังข๎อคิดเห็นและมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น เพ่ือให๎การ
ดําเนินงานไมํสํงผลกระทบตํอการจัดการสวนปุาอยํางยั่งยืน 
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โครงการดําเนนิงานร่วมกันที่เป็นไปได้ 

ตามนโยบายในการดําเนินงานและวัตถุประสงค๑ในการจัดตั้งองค๑การอุตสาหกรรม 
ปุาไม๎ (ข๎อ 5) และวัตถุประสงค๑ในการจัดตั้งองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ (ข๎อ 4) ทั้ง 2 รัฐวิสาหกิจ
ตํางได๎รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการเผยแพรํความรู๎ การปลูกฝังทัศนคติ และจิตสํานึกในการ
คุ๎มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสํงเสริมและให๎ความรํวมมือในกิจการของสํวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดังนั้นเพื่อเป็นการใช๎ทรัพยากร สินทรัพย๑ และความรํวมมือ
ระหวํางกันให๎เกิดประสิทธิภาพ บูรณาการ มูลคําเพ่ิมในการรํวมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศไว๎ให๎คงอยูํ องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎และองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ จงึได๎จัดทํา 
“โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกล้วยไม้พ้ืนเมืองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” ขึ้น เพ่ือทําการ
ฟ้ืนฟูประชากรกล๎วยไม๎พ้ืนเมืองในพ้ืนที่อนุรักษ๑ โดยเน๎นให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ๑ และดูแลรักษาทรัพยากรในท๎องถิ่น เพ่ือการคงความหลากหลายของพรรณพืชของ
ประเทศไทยไว๎ให๎คงอยูํอยํางยั่งยืนตํอไป โดยเลือกพ้ืนที่ดําเนินการคือโครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑ 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหมํ โดยมีเหตุผลที่สําคัญในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการ
ดําเนินการรํวมกันที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้  

1) โครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑จัดตั้งขึ้นเพ่ือการอนุรักษ๑สภาพแวดล๎อมและการคง
ความอุดสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล๎องกับภารกิจขององค๑การสวน
พฤกษศาสตร๑ในการดูแลและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพรรณไม๎หายากของประเทศ
ไทยให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน 

2) องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑เป็นหนํวยงานที่มุํงสร๎างองค๑ความรู๎ในการดูแลและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให๎แกํประชาชนที่อยูํในท๎องถิ่น โดยการนํารํองการอนุรักษ๑กล๎วยไม๎ไทย 
แตํมขี๎อจํากัดในเรื่องพ้ืนที่ดําเนินการ ดังนั้นการดําเนินโครงการรํวมกับหนํวยงานที่มีพ้ืนที่
ดําเนินงานรํวมกับประชาชน จะทําให๎สามารถสร๎างเครือขํายและความรํวมมือกับประชาชนได๎ดี
ยิ่งขึ้น  

3) พ้ืนที่ดําเนินงานขององค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ที่มีสํานักงานใหญํตั้งอยูํในจังหวัด
เชียงใหมํเชํนเดียวกับโครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑ จึงทําให๎เกิดความคลํองตัวในการใช๎ทรัพยากร
รํวมกันระหวําง 2 หนํวยงาน 
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3.5 แนวทางและรูปแบบของการใช้ทรัพยากรและความร่วมมอื 
 
 จากการวิเคราะห๑โครงการที่จะดําเนินการรํวมกัน โดยองค๑การอุสาหกรรมปุาไม๎ และองค๑การ
สวนพฤกษศาสตร๑ได๎หารือรํวมกันและได๎จัดทําโครงการอนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑กล๎วยไม๎พ้ืนเมืองโดย
การมีสํวนรํวมของชุมชน เพ่ือเป็นโครงการที่จะดําเนินการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน โดยได๎กําหนดแนวทาง
และรูปแบบของการดําเนินโครงการไว๎ดังนี้ 

สรุปการแบํงปันและการใช๎ทรัพยากรรํวมกันระหวํางรัฐวิสาหกิจ 
 องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑  

- สนับสนุนนักวิชาการในการสํารวจ จําแนกสายพันธุ๑กล๎วยไม๎ในพ้ืนที่โครงการหลวง
บ๎านวัดจันทร๑ จังหวัดเชียงใหมํ  

- สนับสนุนการจัดอบรมให๎ความรู๎แกํราษฎรและเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องในการเพาะ
ขยายพันธุ๑กล๎วยไม๎ และการปลํอยคืนสูํพื้นถิ่น 

- สนับสนุนห๎องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือผลิตกล๎วยไม๎สายพันธุ๑พ้ืนถิ่น 
 องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ 

- จัดทําโรงเรือนเพาะชําและแรงงานเพ่ือการอนุบาลกล๎วยไม๎จิ๋วให๎มีความแข็งการปลํอย
คืนสูํธรรมชาติ 

- สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมและทรัพยากรที่ใช๎ในการฝึกอบรมให๎ความรู๎ 
- สนับสนุนการจําหนํายผลิตภัณฑ๑และของที่ระลึกขององค๑การฯ ในพ้ืนที่โครงการหลวง

บ๎านวัดจันทร๑ 
- สนับสนุนไม๎สักเพ่ือนํามาติดกล๎วยไม๎จิ๋วในกิจกรรมการเพาะขยายพันธุ๑กล๎วยไม๎ของ

อ.ส.พ. 
- การดูแลและติดตามผลการเจริญเติบโตและอัตราสํวนการคงอยูํของกล๎วยไม๎ 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเครือขํายอนุรักษ๑กล๎วยไม๎ 

 
3.6 แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
 

จากการวิเคราะห๑แนวโน๎มความเป็นไปได๎ และแนวทางการดําเนินงานรํวมกัน
องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎และองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ ในโครงการอนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑
กล๎วยไม๎พ้ืนเมือง โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน จึงได๎กําหนดแผนการดําเนินงานในระยะเวลา 5 ปี 
โดยเริ่มในปี 2555 – 2558 มีสาระสําคัญของแผนการดําเนินงานดังนี้ 
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(1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1) เพ่ือฟ้ืนฟูประชากร
กล๎วยไม๎พ้ืนเมืองในพ้ืนที่
ปุาอนุรักษ๑ เพ่ือการ
อนุรักษ๑กล๎วยไม๎ปุาหา
ยากของประเทศไว๎ให๎คง
อยูํ 

1.1) ฟ้ืนฟูประชากรกล๎วยไม๎
พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ปุา
อนุรักษ๑ เพ่ือการอนุรักษ๑
กล๎วยไม๎ปุาหายากของ
ประเทศไว๎ให๎คงอยูํ 

- มีการจัดทําบัญชีรายชื่อกล๎วยไม๎
พ้ืนเมืองในพ้ืนที่นํารํองได๎แล๎วเสร็จ
ภายในปี 2555  

- จํานวนสายพันธุ๑กล๎วยไม๎ที่ได๎รับการ
อนุรักษ๑ไมํต่ํากวําร๎อยละ 60 จาก
บัญชีกล๎วยไม๎พ้ืนเมืองที่สํารวจได๎ใน
พ้ืนที่ 

- จํานวนสายพันธุ๑กล๎วยไม๎หายากใน
ท๎องถิ่นได๎รับการขยายพันธุ๑เพ่ือฟ้ืนฟู
ประชากรไมํต่ํากวํา 10 ชนิด 

- จํานวนสายพันธุ๑กล๎วยไม๎พ้ืนเมือง
ได๎รับการขยายพันธุ๑เพ่ือสํงเสริมให๎มี
การใช๎ประโยชน๑ทางเศรษฐกิจอยําง
ยั่งยืนไมํต่ํากวํา 5 ชนิด 

- อัตราสํวนการเจริญเติบโตและการคง
อยูํของกล๎วยไม๎จากการปลํอยคืนสูํ
ธรรมชาติในปีที่ 4 ของโครงการ มี
อัตราคงอยูํไมํต่ํากวําร๎อยละ 60 

2) เพ่ือสร๎างการมีสํวนรํวม
ของประชากรในชุมชน
ในการดูแลและอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.2) สร๎างการมีสํวนรํวมของ
ประชากรในชุมชนในการ
ดูแลและอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- การดําเนินงานตามกิจกรรมเครือขําย
อนุรักษ๑กล๎วยไม๎ปีละไมํต่ํากวํา 2 ครั้ง 

- จํานวนสมาชิกเครือขํายกล๎วยไม๎มี
จํานวนไมํต่ํากวํา 30 คน ภายในปี 
2559  

3) เพ่ือสร๎างศักยภาพในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การดําเนินงานรํวมกับ
หนํวยงานอื่นแบบบูรณา
การ 

1.3) สร๎างการทําการรํวมกัน
ของหนํวยงานภาครัฐ 
เพ่ิมศักยภาพในการ
ดําเนินงานและลดการ
ลงทุนที่ซ้ําซ๎อน 

- จํานวนครั้งในการดําเนินงานรํวมกัน
ระหวําง อ.อ.ป.และ อ.ส.พ. 

- จํานวนงบประมาณท่ีสามารถ
ประหยัดได๎จากการดําเนินงาน
รํวมกัน 
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(2) แผนการดําเนนิงาน 

การดําเนินงานของโครงการนี้มีระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี เริ่มตั้งแตํ
ปีงบประมาณ 2555 – 2559  โดยในปี 2556 ได๎มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
ในแตํละปีดังนี้ 

 

กิจกรรมดําเนินงาน 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. กิจกรรมการให๎ความรู๎ความ
เข๎าใจกับชาวบ๎านในการ
อนุรักษ๑และฟ้ืนฟูกล๎วยไม๎ปุา 

      

1.1 อบรมให๎ความรู๎การ
อนุรักษ๑และการปลูก
เลี้ยงแกํชาวบ๎านและ
เจ๎าหน๎าที่เก่ียวข๎อง 

อ.อ.ป./อ.ส.พ. 1 ครั้ง 

(10 คน) 

1 ครั้ง 

(20 คน) 

1 ครั้ง 

(30 คน) 

1 ครั้ง 

(30 คน) 

 

ผลการด าเนินงาน  1 ครั้ง 
(17 คน) 

- - - - 

ปรับแผน  - ปรับลดกจิกรรมนี้เนื่องจากกลุมํเปาูหมายมี
จํานวนจํากัด 

1.2 จัดตั้งกลุํมอนุรักษ๑
กล๎วยไม๎พ้ืนเมือง 

อ.อ.ป./อ.ส.พ. 5 คน 10 คน 
(สะสม) 

10 คน 
(สะสม) 

10 คน 
(สะสม) 

10 คน 
(สะสม) 

ผลการด าเนินงาน  11 คน - - - - 
ปรับแผน   10 คน 

(สะสม) 
10 คน 
(สะสม) 

10 คน 
(สะสม) 

10 คน 
(สะสม) 

1.3 อบรมให๎ความรู๎ในการ
เพาะเลี้ยงและดูแล
กล๎วยไม๎ 

อ.อ.ป./อ.ส.พ.   1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

ปรับแผน   1 ครั้ง 
(10 คน) 

1 ครั้ง 
(10 คน) 

1 ครั้ง 
(10 คน) 

1 ครั้ง 
(10 คน) 

2. กิจกรรมรวบรวมสายพันธุ๑
กล๎วยไม๎ปุาจากพ้ืนถิ่นเดิม
และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 
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กิจกรรมดําเนินงาน 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

2.1 สํารวจและเก็บข๎อมูล
พรรณไม๎ 

อ.ส.พ. 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง   

ผลการด าเนินงาน  3 ครั้ง - - - - 
ปรับแผน   2 ครั้ง 2 ครั้ง   

2.2 รวบรวมสายพันธุ๑ใน
พ้ืนเมือง 

อ.อ.ป./อ.ส.พ. 10 สาย
พันธ๑ 

10 สาย
พันธ๑ 

10 สาย
พันธ๑ 

10 สาย
พันธ๑ 

10 สาย
พันธ๑ 

ผลการด าเนินงาน  10 สาย
พันธุ์ 

- - - - 

ปรับแผน   10  
ชนิด 

10  
ชนิด 

- - 

2.3 จัดสร๎างโรงเรือนรวบรวม
กล๎วยไม๎เพ่ือพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎กล๎วยไม๎ 

อ.อ.ป. 1 แหํง     

ผลการด าเนินงาน  1 แห่ง - - - - 
ปรับแผน  - - - - - 

3. กิจกรรมขยายพันธุ๑กล๎วยไม๎
พ้ืนเมืองเพ่ือสํงเสริมให๎มีการ
ใช๎ประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ 

      

3.1 รวบรวมฝักแมํพันธุ๑
กล๎วยไม๎พ้ืนเมือง 

อ.ส.พ. 5 ชนิด 5 ชนิด    

ผลการด าเนินงาน  5 ชนิด - - - - 
ปรับแผน   5 ชนิด 5 ชนิด   

3.2 ทดลองอนุบาลกล๎วยไม๎
จิ๋ว 

อ.อ.ป. 5,000 
กล๎า 

5,000 
กล๎า 

   

ผลการด าเนินงาน  5,247 
กล้า 

    

ปรับแผน   5,000 
กล๎า 
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กิจกรรมดําเนินงาน 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

3.3 ทดลองเพาะเลี้ยงกล๎วยไม๎
ปุาในห๎องปฏิบัติการ 

อ.ส.พ.  5 ชนิด 5 ชนิด   

ปรับแผน   5 ชนิด 5 ชนิด   

3.4 เพ่ิมปริมาณกล๎วยไม๎ด๎วย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

อ.ส.พ.   5,000 
กล๎า 

5,000 
กล๎า 

 

ปรับแผน    5,000 
กล๎า 

5,000 
กล๎า 

 

3.5 การอนุบาลกล๎วยไม๎
ประจําถิ่นในพ้ืนที่
โครงการหลวงบ๎านวัด
จันทร๑ 

อ.อ.ป. - - - - - 

ปรับแผน    3,000 
กล๎า 

3,000 
กล๎า 

 

4. กิจกรรมฟ้ืนฟูกล๎วยไม๎
พ้ืนเมืองปลํอยคืนกล๎วยไม๎ปุา
สูํพื้นถิ่นเดิมโดยการมีสํวนรํวม
ของชุมชน 

อ.อ.ป./อ.ส.พ.    1,000 
กล๎า 

1,000 
กล๎า 

ปรับแผน     1,000 
กล๎า 

1,000 
กล๎า 

5. กิจกรรมติดตามและดูแล
กล๎วยไม๎ปุา 

      

5.1 ติดตามการเจริญเติบโต
และอัตราสํวนการคงอยูํ 

อ.อ.ป.    2 ครั้ง 2 ครั้ง 

ปรับแผน     2 ครั้ง 2 ครั้ง 

5.2 ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของเครือขําย 

อ.อ.ป.  2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครัง้ 

ปรับแผน   2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 
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(3) พื้นที่ดําเนินการ  การดําเนินงานของโครงการนี้มีพ้ืนที่ดําเนินการ 2 แหํง นี้ 

พ้ืนที่ กิจกรรมการดําเนินงาน 

โครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑ 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหมํ 

- พ้ืนที่ออกสํารวจ เก็บข๎อมูลและตัวอยํางกล๎าไม๎ รวบรวมฝักแมํพันธุ๑
กล๎วยไม๎พ้ืนเมือง 

- พ้ืนที่รวบรวมสายพันธุ๑กล๎วยไม๎พ้ืนเมืองเพ่ือเพาะขยายพันธุ๑ 
- พ้ืนทีท่ดลองอนุบาลกล๎วยไม๎จิ๋วที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
- พ้ืนที่อบรมให๎ความรู๎แกํชาวบ๎านและเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎อง 
- พ้ืนที่จัดตั้งกลุํมเครือขํายอนุรักษ๑กล๎วยไม๎พ้ืนเมือง  
- พ้ืนที่ปลํอยคืนกล๎วยไม๎พ้ืนเมืองสูํธรรมชาติ 
- พ้ืนที่ติดตามการเจริญเติบโตของกล๎วยไม๎หลังการปลํอยคืนสูํธรรมชาติ 

สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกิติ์ อําเภอแมํริม 
จังหวัดเชียงใหมํ 

- พ้ืนที่เพาะขยายพันธุ๑กล๎วยไม๎ด๎วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
- พ้ืนที่จัดเก็บตัวอยํางแห๎ง ตัวอยํางดอง และตัวอยํางกล๎วยไม๎มีชีวิต 
- ศูนย๑ประสานงาน รวบรวมและติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ 

3.7 การวิเคราะห์การลงทุน  
การดําเนินงานของโครงการนี้ต๎องมีการดําเนินการในชํวงระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแตํปี 

2555 – 2559  โดยการวิเคราะห๑การลงทุนที่แตํละหนํวยงานต๎องดําเนินการ ในกรณีท่ีแตํละ
หนํวยงานตํางดําเนินการเอง เพ่ือให๎บรรลุเปูาประสงค๑ของโครงการ เปรียบเทียบกับการรํวม
ดําเนินการ ซึ่งมีการใช๎ทรัพยากรทั้งที่เป็นบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ และงบประมาณรํวมกัน 
โดยสามารถวิเคราะห๑การลงทุน เพ่ือเปรียบเทียบความค๎ุมคํา และการประหยัดทรัพยากรที่ใช๎ใน
การดําเนินการรํวมกันได๎ดังนี้  

1) กรณีแต่ละหน่วยงานดําเนินการเอง 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 

1. งบบุคลากร 0.372 0.372 0.372 0.372 0.372 1.860 
2. งบดําเนินงาน 0.229 0.259 0.279 0.299 0.269 1.335 

2.1 คําตอบแทน 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.025 
2.2 คําใช๎สอย 0.060 0.090 0.120 0.170 0.140 0.580 
2.3 คําวัสด ุ 0.140 0.140 0.130 0.100 0.100 0.610 
2.4 คําสาธารณูปโภค 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.120 

3. งบลงทุน 0.712 - - - - 0.712 
3.1 คําครุภัณฑ๑ 0.192 - - - - 0.192 
3.2 คําสิ่งกํอสร๎าง 0.520 - - - - 0.520 

รวมเป็นเงิน 1.313 0.631 0.651 0.671 0.641 3.907 
ดําเนินการ 2 หน่วยงาน 2.626 1.262 1.302 1.342 1.282 7.814 
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2) กรณีดําเนินการร่วมกัน 

รายการ อ.อ.ป. อ.ส.พ. รวม 2 หนํวยงาน 

1. งบบุคลากร 0.810 0.460 1.270 
2. งบดําเนินงาน 0.430 0.660 1.090 

2.1 คําตอบแทน - - - 
2.2 คําใช๎สอย 0.080 0.500 0.580 
2.3 คําวัสด ุ 0.290 0.100 0.390 
2.4 คําสาธารณูปโภค 0.060 0.060 0.120 

3. งบลงทุน 0.520 - 0.520 
3.1 คําครุภัณฑ๑ - - - 
3.2 คําสิ่งกํอสร๎าง 0.520 - 0.520 

รวมเป็นเงิน 1.760 1.120 2.880 
 

จากตารางประมาณการประมาณการรายการลงทุนเพ่ือการดําเนินโครงการอนุรักษ๑
และใช๎ประโยชน๑กล๎วยไม๎พ้ืนเมือง โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน ทั้งใน 2 กรณี สามารถวิเคราะห๑
การลงทุนได๎ดังนี้   

1) กรณีท่ี 1 แตํละหนํวยงานดําเนินการเอง ซึ่งแตํละหนํวยงานตํางต๎องมีการใช๎
ทรัพยากรตํางๆ เชํน การจ๎างคําจ๎างชั่วคราวรายวัน คําใช๎จํายในการเดินทาง คําวัสดุในการ
ดําเนินงาน รวมถึงการลงทุนเพ่ือการกํอสร๎างโรงเรือนเพาะชํา เพ่ือเป็นสถานที่รวบรวม อนุรักษ๑ 
และอนุบาลสายพันธุ๑กล๎วยไม๎พ้ืนเมือง แตํละหนํวยงานต๎องลงทุนจํานวน 3.907 ล๎านบาท รวม
เป็นเงินลงทุนที่ 2 หนํวยงานตํางต๎องลงทุนเพ่ือการดําเนินการเพ่ือการอนุรักษ๑สายพันธุ๑กล๎วยไม๎
พ้ืนเมือง รวมเป็น 7.814 ล๎านบาท 

2) กรณีท่ี 2 ดําเนินการรํวมกัน โดยที่องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎เป็นหนํวย
ดําเนินการในภาคสนาม กลําวคือ เป็นหนํวยงานที่ดําเนินการจัดสร๎างโรงเรือนเพาะชํา รับผิดชอบ
เรื่องแรงงานภาคสนามเพ่ือการอนุบาลกล๎วยไม๎ สนับสนุนข๎อมูลและการจัดเก็บแมํพันธุ๑กล๎วยไม๎
พ้ืนเมือง สนับสนุนการจัดกิจกรรมการให๎ความรู๎ และการติดตามผลการเจริญเติบโตของกล๎วยไม๎
ในพ้ืนที่อนุรักษ๑ และองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ สนับสนุนนักวิชาการในการสํารวจ จําแนกสาย
พันธุ๑กล๎วยไม๎ สนับสนุนการจัดอบรมให๎ความรู๎และเจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎องในการเพาะขยายพันธุ๑ 
และการเป็นห๎องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีอยูํแล๎วในสวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์ เป็นสถานที่เพาะขยายพันธุ๑กล๎วยไม๎ และสํงตํอให๎กับโครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑ เพ่ือการ
ทําการดูแล อนุบาล และปลํอยคืนสูํธรรมชาติ ซึ่งในการดําเนินการรํวมกันนี้จะทําให๎องค๑การ
อุตสาหกรรมปุาไม๎มีการลงทุนในโครงการนี้ เป็นเงิน 1.760 บาท และองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑
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ลงทุนในโครงการนี้ เป็นเงิน 1.120 ล๎านบาท รวมเป็นการลงทุนสําหรับโครงการนี้ทั้ง 2 
หนํวยงาน เป็นเงิน 2.880 ล๎านบาท 

ซึ่งจากการวิเคราะห๑การลงทุนทั้ง 2 โครงการนี้ สามารถความคุ๎มคําและ
ความสามารถในการประหยัดทรัพยากรที่ใช๎เพื่อการดําเนินการรํวมกันในโครงการนี้ได๎ดังนี้ 

 
 

รายการ 
กรณีที่ 1 แตํละ

หนํวยงาน
ดําเนินการเอง 

กรณีที่ 2 
ดําเนินการรํวมกัน 

ความสามารถใน
การประหยัด
ทรัพยากร 

1. งบบุคลากร 3.720 1.270 2.450 
2. งบดําเนินงาน 2.670 1.090 1.580 

2.1 คําตอบแทน 0.050 - 0.050 
2.2 คําใช๎สอย 1.160 0.580 0.580 
2.3 คําวัสด ุ 1.220 0.390 0.830 
2.4 คําสาธารณูปโภค 0.240 0.120 0.120 

3. งบลงทุน 1.424 0.520 0.904 
2.1 คําครุภัณฑ๑ 0.384 - 0.384 
2.2 คําสิ่งกํอสร๎าง 1.040 0.520 0.520 

รวมเป็นเงิน 7.814 2.880 4.934 
 

จากการเปรียบเทียบการดําเนินงานทั้ง 2 กรณี จะเห็นได๎วําการดําเนินงานรํวมกัน
ระหวํางองค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ และองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ ในโครงการอนุรักษ๑และใช๎
ประโยชน๑กล๎วยไม๎พ้ืนเมืองโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน โดยมีการลงทุนรวมกันเป็นจํานวน 2.880 
ล๎านบาท ซึ่งแยกดําเนินการจะต๎องมีการลงทุนเป็นจํานวน 7.814 ล๎านบาท สามารถประหยัด
ทรัพยากรที่ทั้ง 2 หนํวยงานต๎องลงทุนได๎เป็นจํานวน 4.934 ล๎านบาท โดยการที่ดําเนินการ
รํวมกันนี้นอกจากจะเป็นการประหยัดทรัพยากรที่ใช๎ดําเนินการรํวมกันระหวําง 2 หนํวยงานแล๎ว 
ยังสํงผลให๎เกิดผลประโยชน๑แกํภาคประชาชนในเรื่องของการให๎ความรู๎ในการดูแลและรักษา
ทรัพยากรพรรณไม๎ การถํายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงและอนุบาลกล๎วยไม๎ ซึ่งอาจกํอเกิดให๎
ผลประโยชน๑ในภาคเศรษฐกิจในด๎านของการสํงเสริมให๎มีการทํองเที่ยวในพ้ืนที่โครงการหลวงบ๎าน
วัดจันทร๑ เป็นการกํอให๎เกิดการสํงเสริมการทํองเที่ยวภายในประเทศ และผลประโยชน๑จากการที่
ชาวบ๎านลดการลักลอบนํากล๎วยไม๎พ้ืนเมืองออกจากปุาเพ่ือการค๎าขาย ลดความเสี่ยงที่สายพันธุ๑
กล๎วยไม๎พ้ืนเมืองจะสูญพันธุ๑ไปจากประเทศไทยได๎อีกทางหนึ่ง  
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3.8  แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 
กิจกรรม เปูาหมาย ปีงบประมาณ 2556 หนํวยงาน 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมการให๎ความรู๎ความเข๎าใจกับ

ชาวบ๎านในการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟู
กล๎วยไม๎พ้ืนเมือง 

              

1.1 อบรมให๎ความรู๎ในการเพาะเลี้ยง
และดูแลกล๎วยไม๎ 

1 ครั้ง  
(10 คน) 

   1/ 
10 

        อ.อ.ป./อ.ส.พ. 

2. กิจกรรมรวบรวมสายพันธุ๑กล๎วยไม๎
พ้ืนเมืองจากพ้ืนถิ่นเดิมและพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎กล๎วยไม๎ 

              

2.1 สํารวจและเก็บข๎อมูลพรรณไม๎ 2 ครั้ง    1    1     อ.ส.พ. 
2.2 รวบรวมสายพันธุ๑กล๎วยไม๎ในพ้ืนถิ่น

และตรวจสอบจัดทําปูายชื่อ 
10 ชนิด    5    5     อ.อ.ป./อ.ส.พ. 

3. กิจกรรมเพ่ิมประชากรกล๎วยไม๎พ้ืนเมือง               
3.1 รวบรวมฝักแมํพันธุ๑กล๎วยไม๎ 5 ชนิด        5     อ.ส.พ. 
3.2 ทดลองปลูกเลี้ยงกล๎วยไม๎พ้ืนเมือง 5,000 กล๎า        5,000     อ.อ.ป. 
3.3 ทดลองเพาะเลี้ยงกล๎วยไม๎ปุาใน

ห๎องปฏิบัติการ 
5 ชนิด    2     3    อ.ส.พ. 

4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
เครือขําย 

2 ครั้ง    1     1    อ.อ.ป./อ.ส.พ. 
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3.9 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ : นายขจิต  สุนทรากร 
     หัวหน๎าฝุาย รักษาการในตําแหนํง 

  ผู๎จัดการโครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑ 
ผู๎ประสานโครงการ  : นางสมพร  อินตากาศ 
     หัวหน๎างานบริหารทั่วไป 
   : นายศราวุธ  คําภีระ 
     พนักงาน งานสวนปุาหลวงบ๎านวัดจันทร๑ 
 

 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ : นางภาวิณี  กุมเพ็ชร 
     ผู๎อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 
   : นายสันติ  วัฒฐานะ 
     นักวิชาการ 6 
ผู๎ประสานโครงการ   : น.ส.สริิน  สุริยวงศ๑ 
    หัวหน๎าสํวนนโยบายและแผน 
   : น.ส.เสาวภาคย๑  แย๎มพงศ๑ผลิน 
     หัวหน๎างานวิเคราะห๑และวางแผน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 
แผนการใช้ทรัพยากรและความ
ร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว ์
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ส่วนที่ 4 
แผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่าง 

องค์การสวนสัตว ์

 

4.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ประวัติความเป็นมา 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระองค๑ทรงพระกรุณา
โปรดเกล๎าฯ ให๎สร๎างสวนพฤกษชาติขึ้นในเขตของพระราชอุทยาน สวนดุสิต โดยมีการนําดินมา  

ถมสร๎างเป็นเนินเขากลางน้ําด๎วย 
ดังนั้นพระองค๑จึงโปรดเรียกวํา 
“เขาดินวนา” ครั้งในคราวที่เสด็จ
ประพาสหมูํเกาะชวาเมื่อปี พ.ศ. 
2451 พระองค๑ได๎ทรงนํากวางดาว
จํานวนหนึ่งกลับมาด๎วย และโปรด
ให๎เลี้ยงไว๎ที่สวนกวาง ซึ่งตั้งอยูํใน
บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน ซึ่งในกาลตํอมาลูกหลานของกวางดาวฝูงนี้ก็ได๎ถูกถํายมาไว๎ที่สวน
สัตว๑ดุสิต 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 คณะรัฐบาลในสมัยนั้น ซึ่งมี
จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได๎กราบบังคมทูลของพระราชทานที่บริเวณสวนดุสิต
จากพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เพ่ือให๎เทศบาลนครกรุงเทพฯ 
ดําเนินการจัดทําเป็นสวนสัตว๑ และเป็นที่พักผํอนของประชาชน 

ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2481 พระองค๑เจ๎าอาทิตย๑ทิพอาภา ประธานผู๎สําเร็จ
ราชการแทนพระองค๑ ได๎พระราชทานอนุมัติในพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวอานันท
มหิดล ให๎เทศบาลนครกรุงเทพฯ รับสวนดุสิตไปดําเนินการตามท่ีขอ เทศบาลนครกรุงเทพฯ จึงได๎
ย๎ายกวางดาวจากพระที่นั่งอัมพรสถานมาไว๎ที่สวนดุสิต และรวบรวมสัตว๑ทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศมาเลี้ยงไว๎เพ่ือให๎ประชาชนเข๎าชม อีกทั้งตกแตํงสถานที่เพ่ือให๎เป็นที่พักผํอนหยํอนใจ
ของประชาชน และให๎สถานที่แหํงนี้ใช๎ชื่อวํา “สวนสัตว๑ดุสิต” อันเป็นสวนสัตว๑แหํงแรกในประเทศ
ไทย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2496 พลโท บัญญัติ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา รัฐมนตรีวําการกระทรวง



แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 - 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร์   57 
 

มหาไทยในสมัยนั้น ได๎พิจารณาเห็นวําเทศบาลนครกรุงเทพฯ ได๎รับงบประมาณน๎อย ซึ่งไมํเพียง
พอที่จะไปปรับปรุงสวนสัตว๑ดุสิตให๎เจริญได๎ ประกอบกับมีภาระหน๎าที่มากอยูํแล๎ว จึงได๎เสนอขอ
รัฐบาลจัดตั้งองค๑การข้ึน เพ่ือให๎การบริหารงานทําได๎อยํางคลํองตัว จนเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ๑ 
พ.ศ. 2497 จึงได๎มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นองค๑การสัตว๑แหํงประเทศไทย โดยขึ้นตรงกับสํานัก
นายกรัฐมนตรี จากนั่นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 
เทศบาลนครกรุงเทพฯ จึงได๎มอบงานสวนสัตว๑และ
ทรัพย๑สินทั้งหมดให๎แกํองค๑การสวนสัตว๑แหํงประเทศไทย  

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับ
องค๑การสวนสัตว๑แหํงประเทศไทยไว๎ในพระบรมราชูปถัมป์
ตั้งแตํนั้นมาจึงมีชื่อเต็มวํา องค๑การสวนสัตว๑ ในพระบรมรา
ชูปถัมป์ (อสส.) ปัจจุบันองค๑การสวนสัตว๑ฯ เป็นรัฐวิสาหกิจ
ประเภทสํงเสริม และข้ึนตรงกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มีที่ตั้งอยูํภายในสวน
สัตว๑ดุสิต ถนนพระราม 5 ตรงข๎ามพระราชวังสวนจิตรลดา  

โครงสร้าง 

องค๑การสวนสัตว๑ฯ มีโครงสร๎างการบริหารงาน 8 สํานัก คือ สํานักกฎหมายและ
พัฒนาทรัพยากร สํานักพัฒนาธุรกิจ สํานักอนุรักษ๑ วิจัยและการศึกษา สํานักอํานวยการ สํานัก
การเงินและทรัพย๑สิน สํานักพัฒนาสวนสัตว๑ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักตรวจสอบ 
องค๑การสวนสัตว๑ฯ มีหน๎าที่รับผิดชอบในเรื่องการให๎การศึกษา การอนุรักษ๑และขยายพันธุ๑ และ
การจัดสวนสัตว๑ให๎เป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นหนํวยงานที่
มีหน๎าที่ประสานงานและดําเนินการด๎านตํางๆ ให๎สวนสัตว๑ ปัจจุบันมีสวนสัตว๑อยูํภายใต๎ความ
รับผิดชอบ 6 แหํง ประกอบด๎วย สวนสัตว๑ดุสิต, สวนสัตว๑เปิดเขาเขียว, สวนสัตว๑เชียงใหมํ, สวน
สัตว๑นครราชสีมา สวนสัตว๑สงขลา และแหํงสุดท๎ายสวนสัตว๑อุบลราชธานี และมีอีก 1 โครงการที่
อยูํระหวํางการจัดตั้งคือ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร๑ 

 



แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 - 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร์   58 
 

 

ภารกิจขององค์การสวนสัตว์ในช่วงของแผนปี พ.ศ.2545 – 2552  

1) สํงเสริมให๎มีการอนุรักษ๑ ขยายพันธุ๑สัตว๑ และวิจัยด๎านสัตว๑ปุา 
2) จัดระบบการให๎การศึกษาภายในองค๑การ เพ่ือรองรับการบริการอยํางมี

ประสิทธิภาพ และสอดคล๎องกับหลักสูตรของแผนการศึกษาแหํงชาติ 
3) สํงเสริมให๎สถานที่ศึกษาและหนํวยงานอื่นๆ เข๎ามาใช๎บริการในสวนสัตว๑อยําง

ทั่วถึงทั้งทางด๎านวิชาการและเป็นสถานที่พัฒนาจิตใจเยาชนของชาติ 
4) พัฒนาสวนสัตว๑ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชน และนักทํองเที่ยว

ทั้งในประเทศและจากตํางประเทศ 
5) พัฒนาสวนสัตว๑ให๎เป็นแหลํงข๎อมูลอ๎างอิงเกี่ยวกับสัตว๑ปุานานาชนิด 
6) ปรับปรุงโครงสร๎างองค๑การ และพัฒนาบุคลากรให๎มีประสิทธิภาพ 
7) พัฒนาสวนสัตว๑ให๎ได๎คุณภาพมาตรฐานสากล 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นสถาบันอนุรักษ๑และให๎บริการองค๑ความรู๎ด๎านสัตว๑ปุาในระดับสากล มุํงม่ันสูํงาน

บริการที่เป็นเลิศ เพ่ือพัฒนาองค๑การอยํางยั่งยืน 
 
พันธกิจ (Mission)  
พัฒนาองค๑กรให๎เป็นหนึ่งด๎านการอนุรักษ๑สัตว๑ปุาเพ่ือการศึกษาและสํงคืนสูํธรรมชาติ 

สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให๎กับสัตว๑ปุา และให๎บริการองค๑ความรู๎ด๎านสัตว๑ปุาอยํางตํอเนื่อง สร๎าง
มูลคําเพ่ิมของผลิตภัณฑ๑ด๎วยนวัตกรรมใหมํทางธุรกิจ และพัฒนาการให๎บริการสูํความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการแขํงขันและกํอให๎เกิดรายได๎แกํสวนสัตว๑ 

ลักษณะเฉพาะทางธุรกิจ 

องค๑การสวนสัตว๑มีหน๎าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการให๎การศึกษา การอนุรักษ๑และ
ขยายพันธุ๑ และการจัดการสวนสัตว๑ให๎เป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชนทั่วไป โดยมี
ภารกิจหลักในการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) สํงเสริมให๎มีการอนุรักษ๑ ขยายพันธุ๑ และวิจัยด๎านสัตว๑ปุา 
2) จัดระบบการให๎การศึกษาภายในองค๑การ เพ่ือรองรับการบริการอยํางมี

ประสิทธิภาพ และสอดคล๎องกับหลักสูตรของแผนการศึกษาแหํงชาติ 
3) สํงเสริมให๎สถานที่ศึกษาและหนํวยงานอื่นๆ เข๎ามาใช๎บริการในสวนสัตว๑อยําง

ทั่วถึง ทั้งทางด๎านวิชาการ และเป็นสถานที่พัฒนาจิตใจเยาวชนของชาติ 
4) พัฒนาสวนสัตว๑ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชน และนักทํองเที่ยว

ทั้งในประเทศและจากตํางประเทศ 
5) พัฒนาสวนสัตว๑ให๎เป็นแหลํงข๎อมูลอ๎างอิงเกี่ยวกับสัตว๑ปุานานาชนิด 
6) ปรับปรุงโครงสร๎างองค๑การและพัฒนาบุคลากรให๎มีประสิทธิภาพ 
7) พัฒนาสวนสัตว๑ให๎ได๎คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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สวนสัตว์เชียงใหม่ 

เดิมนั้นมิสเตอร๑ฮารสด๑ เมสัน ยังก๑ ซึ่งเป็นผู๎เผยแพรํศาสนาชาวอเมริกัน ได๎อพยพ
จากสหภาพพมําเข๎ามาอยูํในจังหวัด
เชียงใหมํ บริเวณเชิงดอยสุเทพ ในชํวง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นผู๎ที่ชอบ
เลี้ยงสัตว๑ปุาเป็นงานอดิเรก ตํอมาสะสม
สัตว๑ตํางๆ มากขึ้น จึงจัดตั้งเป็นสวน
สัตว๑และเปิดให๎บริการเข๎าชม มีผู๎สนใจ
เข๎าไปแวะชมเป็นจํานวนมาก และยัง
แนะนําให๎ขยายกิจการเป็นสวนสัตว๑
ขนาดใหญํ 

พ.ศ. 2495 มิสเตอร๑ยังก๑ ได๎ติดตํอผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํให๎ชํวยจัดหาสถานที่
ให๎ โดยเสนอเง่ือนไขวําเมื่อทําสวนสัตว๑ครบ 5 ปีแล๎ว จะยกกิจการและทรัพย๑สินสวนสัตว๑ให๎เป็น
กรรมสิทธิ์ของจังหวัดทั้งหมด ทางจังหวัดจึง
ติดตํอกับกรมปุาไม๎ ขอกันที่ดินบริเวณเชิงดอยสุ
เทพด๎านเหนือ (ติดกับห๎วยแก๎ว) ซึ่งเดิมปุาสงวน 
ประมาณ 60 ไรํ และองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดได๎จัดซื้อที่ดินของเอกชนเพิ่มขึ้นให๎อีก 1 
ไรํ 50 วา เพื่อทําถนนเข๎าออก 

มิสเตอร๑ยังก๑ได๎เริ่มทําสวนสัตว๑แหํง
ใหมํ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2500 โดยได๎รับความ
ชํวยเหลือจากผู๎สนับสนุนกิจการ สวนสัตว๑
ทางด๎านทุนทรัพย๑ เพ่ือกํอสร๎างคอกสัตว๑ และ
ได๎รับมอบสัตว๑ตํางๆ เพ่ิมมากข้ึน กิจการสวน
สัตว๑จึงขยายออกไปอยํางรวดเร็ว เป็นที่นิยม
ของชาวเชียงใหมํและจังหวัดใกล๎เคียง พ.ศ. 
2503 มิสเตอร๑ยังก๑ ได๎มอบกิจการสวนสัตว๑
ให๎แกํองค๑การบริหารสํวนจังหวัด ทางจังหวัดจึง
รับโอนมาดําเนินการ ตั้งแตํวันที่ 1 กันยายน 2503 และได๎ตั้งงบประมาณอุดหนุนให๎ปีละ 36,000 
บาท  



แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 - 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร์   61 
 

ตํอมามิสเตอร๑ยังก๑ ถึงแกํกรรมทางจังหวัดขาดผู๎มีความรู๎ ความชํานาญในเรื่องสัตว๑ 
และกิจการสวนสัตว๑ ประกอบกับคําใช๎จํายของสวนสัตว๑ในปัจจุบันสูงกวําแตํกํอน และไมํมี
งบประมาณสําหรับคําใช๎จํายในการปรับปรุงกิจการสวนสัตว๑ให๎เจริญก๎าวหน๎าเทําที่ควร จึงขอโอน
กิจการสวนสัตว๑ให๎องค๑การสวนสัตว๑ในพระบรมราชูปถัมภ๑ รับไปดําเนินการ เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2520 ตํอมาเม่ือ พ.ศ.2526 ได๎รับความเห็นชอบจากกรมปุาไม๎และคณะรัฐมนตรีให๎
ขยายพ้ืนที่เป็น 531 ไรํ  

 
หน้าที่สําคัญของสวนสัตว์เชียงใหม่ 
1) จัดหา รวบรวมสัตว๑ปุานานาชนิด เพ่ือประโยชน๑ในการศึกษาและอํานวยบริการ

แกํประชาชน 
2) สํงเสริม บํารุง และผสมพันธุ๑สัตว๑ปุาไว๎เพ่ือมิให๎สูญพันธุ๑ไป 
3) จัดดําเนินการเก่ียวกับสถานที่เลี้ยงสัตว๑ให๎เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว๑แตํละชนิด 

โดยให๎มีสภาพใกล๎เคียงกับธรรมชาติ ความเป็นอยูํของสัตว๑นั้นๆ 
4) จัดทํา ตกแตํง และปรับปรุงบริเวณสถานที่ภายในสวนสัตว๑ให๎เหมาะสมกับเป็น

ที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชนอยํางแท๎จริง 
 
วิสัยทัศน์สวนสัตว์เชียงใหม่ 
เป็นศูนย๑กลางการทํองเที่ยวทางด๎านสัตว๑ปุา และภูมิทัศน๑ของจังหวัดเชียงใหมํ และ

ภาคเหนือ 
 
พันธกิจสวนสัตว์เชียงใหม่ 
1) ทําสวนสัตว๑เชียงใหมํให๎เป็นสวนสัตว๑เมืองหนาว 
2) ปรับปรุงสถานที่แสดงสัตว๑ให๎ใกล๎เคียงธรรมชาติ 
3) จัดภูมิทัศน๑บริเวณสวนสัตว๑ให๎สวยงามตลอดปี 
4) ปรับปรุงการให๎บริการแกํผู๎มาเที่ยวชมได๎ตามมาตรฐานสากล 
 
สวนสัตว๑เชียงใหมํเป็นสถานที่เหมาะสําหรับการพักผํอนพร๎อมกับสัมผัสสัตว๑นานา

ชนิดกวํา 2,909 ตัว กวํา 244 ชนิด มีพ้ืนที่ 531 ไรํ ทํามกลางกลิ่นไอของขุนเขา ภายในสวนสัตว๑
เชียงใหมํมีสิ่งที่นําสนใจหลากหลาย อาทิเชํน  

1) สวนนกนครพิงค๑ ซึ่งสามารถเดินชมธรรมชาติและฟังเสียนกชนิดตํางๆ ในพ้ืนที่ 
6 ไรํ  
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2) หมีแพนด๎า ชํวง ชํวง และหลินฮุ๎ย อันเป็นทูตสันตวไมตรีจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่ง ชํวง ชํวง และหลินฮุ๎ย จะอยูํที่สวนสัตว๑เชียงใหมํเป็นเวลา 10 ปี ตั้งแตํ พ.ศ. 
2547 ถึง 2557  

3) มีศูนย๑แสดงพันธุ๑สัตว๑น้ํา “เชียงใหมํซู อควอเรียม” ซึ่งมีอุโมงค๑ปลาที่ยาวที่สุดใน
โลก 

4) มีโดมหิมะ ซึ่งตกแตํงด๎วยเก๎าอ้ีน้ําแข็ง ตุ๏กตาสโนแมนที่สร๎างจากน้ําแข็ง ตุ๏กตา  
สโนแมนที่สร๎างจากน้ําแข็งและกําแพงเมืองจีนที่สร๎างไว๎อยํางอลังการ ซึ่งภายในโอมมีอุณหภูมิต่ํา
กวําจุดเยือกแข็งถึง -7 องศา 

5) ศูนย๑จัดแสดงนกเพนกวิน สัมผัสนกเพนกวิน (Humboldt Penguin) ในศูนย๑
แสดงที่จัดเป็นสระน้ําตามสภาพที่นกเพนกวินอาศัยอยูํ 

6) เกาะชะนี สถานที่เพ่ือการใช๎ชีวิตอยํางอิสระของชะนี บรรยากาศปลอดโปรํง
เสมือนหนึ่งอยูํในแหลํงธรรมชาติที่แท๎จริง เพ่ือให๎คุณได๎เข๎าถึงการดํารงชีวิตของสัตว๑ปุาสร๎าง
ความคุ๎นเคยระหวํางคนกับสัตว๑ได๎อยํางกลมกลืน 

7) อาคารเลี้ยงแม๎วน้ํา อาคารที่จัดแสดงประกอบด๎วย แมวน้ํา (Cape Fur Seal) 
จํานวน 5 ตัว จากประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต๎มาเลี้ยงในอาคารดังกลําว 

8) อุทยานสัตว๑น้ํา สัตว๑น้ําจืดกวํา 60 ชนิด รวมทั้งปลาบึกยักษ๑ลุํมแมํน้ําโขง ปลา
บึกลายและ Siamese Giant Carp อีกทั้งปลาไหล Ture Eel ซึ่งหาดูได๎ยาก 

9) คํายพักแรม ที่สามารถขอจัดเต๎นท๑นอนค๎างคืนในบริเวณท่ีสวนสัตว๑ได๎ เพ่ือเป็น
ประสบการณ๑ในการอยูํทํามกลางธรรมชาติมีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยไมํต๎องเดินทางไกล 

นอกจากนี้ยังมีบริการให๎แกํประชาชนทั่วไปอีกหลากหลาย อาทิเชํน รถบริการชม
สวนสัตว๑ ร๎านขายของที่ระลึก ร๎านอาหาร กิจกรรม และการแสดงความสามารถของสัตว๑ เป็นต๎น  
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4.2 วิเคราะห์สถานการณ์ และทรัพยากรที่มี 
โครงการ องค๑การสวนสัตว๑ องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ 

 มี ไมํมี มี ไมํมี 
1. พ้ืนที่และการให๎บริการ 

(เชียงใหมํ) 
- สวนสัตว๑เชียงใหมํ อ.เมือง 
- พ้ืนที่ 531 ไรํ 
- สัตว๑ปุาหายากมากถึง 2,909 

ตัว กวํา 244 ชนิด 
- มีสัตว๑ปุาเมืองหนาวที่หาดูได๎

ยาก ได๎แกํ หมีแพนด๎า, หมีโค
อาลํา, เพนกวิน และแมวน้ํา  

- มีศูนย๑แสดงพันธุ๑สัตว๑น้ํา 
“เชียงใหมํซู อควอเรียม” ซ่ึง
มีอุโมงค๑ปลาที่ยาวที่สุดในโลก 

- มีโดมหิมะ ซึ่งตกแตํงด๎วยเก๎า
ที่น้ําแข็ง ตุ๏กตาสโนแมนที่
สร๎างจากน้ําแข็งและกําแพง
เมืองจีนที่สร๎างไว๎อยําง
อลังการ ซึ่งภายในโดมมี
อุณหภูมิต่ํากวําจุดเยือกแข็ง
ถึง -7 องศา 

 
 

- พ้ืนที่ศึกษาธรรมชาติ พันธุ๑ไม๎
และฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่ในการ
ดูแลรักษาพันธุ๑ไม๎ 

- สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกิติ์ อ.แมํริม 

- พ้ืนที่ประมาณ 6,500 ไรํ 
- พันธุ๑ไม๎ที่รวบรวมไว๎กวํา 

2,700 ชนิด 
- พ้ืนที่รวบรวมและจัดแสดง

พรรณไม๎ 24 วงศ๑ 
- เส๎นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

9 เส๎นทาง 
- พ้ืนที่เพาะขยายพันธุ๑ไม๎  
- ความรํวมมือกับสถาบันทาง

วิชาการท้ังในประเทศและ
ตํางประเทศ 

- พ้ืนที่ให๎บริการข๎อมูลที่ใกล๎
แหลํงชุมชน 

- แหลํงเรียนรู๎เรื่องสัตว๑ในพื้นที่ 
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โครงการ องค๑การสวนสัตว๑ องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ 
 มี ไมํมี มี ไมํมี 
2. จุดเดํน - เป็นสวนสัตว๑ในเมือง มีความ

สะดวกสบายในการเดิน
ทางเข๎าชม ทั้งทางรถขนสํง
ทางบกและทางเครื่องบิน 

- มีสัตว๑ปุาหายากเมืองหนาวที่
นําสนใจ ได๎แกํ 
- หมีแพนด๎า ทูตสันตวไมตร

จากสาธารณรัฐประชาชน
จีน 

- หมีโคอาลํา สัตว๑ประจําชาติ
ของออสเตรีย  

- เพนกวินจากขั้วโลก 
- แมวน้ําจากข้ัวโลก 

 - กลุํมอาคารโรงเรือนกระจก
เฉลิมพระเกียรติ พ้ืนที่ 26 ไรํ 
ที่จัดแสดงพันธุ๑ไม๎หลากหลาย
สายพันธุ๑ 

- น้ําตกแมํสาน๎อยที่มีน้ําตลอด
ทั้งปี 

-  

3. บุคลากร - มี 6 ฝุาย ทุกฝุายพร๎อมกัน
ผลักดันให๎สวนสัตว๑เป็นที่รู๎จัก
ของประชาชนทั่วไป ได๎แกํ 
- ฝุายบริหารงานทั่วไป 
- ฝุายพัฒนาธุรกิจ 
- ฝุายบํารุงสัตว๑ 
- ฝุายพัฒนาสวนสัตว๑ 

 - เจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ๑ 3 
คน 

- เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการตลาด 2 
คน 

- เจ๎าหน๎าที่ให๎บริการ
นักทํองเที่ยว xx คน 

-  
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โครงการ องค๑การสวนสัตว๑ องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ 
 มี ไมํมี มี ไมํมี 

- ฝุายอนุรักษ๑ วิจัยและ
สุขภาพสัตว๑ 

4. โครงการศึกษาวิจัย - โครงการศึกษาและอนุรักษ๑
พันธุ๑สัตว๑ปุา 

- โครงการขยายพันธุ๑สัตว๑ปุา 
- โครงการคืนสัตว๑กลับสูํ

ธรรมชาติ 

 - หอพรรณไม๎ 
- นักพฤกษศาสตร๑ 
- รวบรวมพรรณไม๎หายาก / ไม๎

ใกล๎สูญพันธุ๑ 
- ฐานข๎อมลูสืบค๎นพรรณไม๎ 

การใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

- ฐานข๎อมูลพันธุ๑สัตว๑ 

5. โครงการสํงเสริมการขาย - กิจกรรมสํงเสริมการขาย 
- การออก Road Show ปีละ 

2 ครั้ง 

 - สถานที่ในการทํองเที่ยวที่มี
ความเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะ 
เชํนเป็นห๎องเรียนทาง
ธรรมชาติ เป็นแหลํงเรียนรู๎
ด๎านพืชที่ใหญํและมีมาตรฐาน
ที่สุด 

- พรรณไม๎หายาก / ไม๎ใกล๎สูญ
พันธุ๑ให๎ศึกษา ค๎นคว๎า 

- มีเรือนกระจกที่ใหญํที่สุดใน
เอเซียตะวันออกเฉียงใต๎ 
 
 

- งบประมาณในการจัด
กิจกรรม สํงเสริมการขายที่
เพียงพอ เชํน กิจกรรม Road 
Show กิจกรรมพันธมิตร
ธุรกิจสัมพันธ๑ ฯลฯ 

- เจ๎าหน๎าที่ ที่มีความรู๎ความ
ชํานาญทางด๎านการตลาดที่
เพียงพอ 

-  
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โครงการ องค๑การสวนสัตว๑ องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ 
 มี ไมํมี มี ไมํมี 
6. โครงการประชาสัมพันธ๑ - จัดงานของสวนสัตว๑เชียงใหมํ  

- จัดกิจกรรมของสวนสัตว๑
เชียงใหมํ 

- งานแถลงขําว 
- จัดนิทรรศการรํวมกับ

หนํวยงานภายนอก 
- วางแผํนพับใบปลิว 
- งานเผยแพรํข๎อมูลทาง

อินเตอร๑เน็ต 
- งานเผยแพรํข๎อมูลไฟวิ่ง 
- จัดรายการวิทยุกระจายเสียง 
- ติดปูายบิวบอร๑ด 
- ออกประชาสัมพันธ๑โดยรถโม

บายเคลื่อนที่ 
- จัดรายการเสียงตามสาย

ภายในสวนสัตว๑ 
 
 
 
 

 - จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ
ตํางๆ 

- รํวมจัดนิทรรศการกับ
หนํวยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

- จัดทําแผํนพับ 
- สื่อวิทยุ  
- สื่อหนังสือพิมพ๑  
- สื่อวารสาร  
- ปูายคัตเอาท๑  
- มาสคอต  
- เผยแพรํข๎อมูลผํานสื่อ

อินเตอร๑เน็ตและ Social 
Network ได๎แกํ Facebook 
และ Twitter  

 

- งบประมาณในการ
ประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อตํางๆ 
มีจํากัด 

- เจ๎าหน๎าที่ท่ีมีความรู๎ความ
ชํานาญทางด๎านการตลาดที่
เพียงพอ 

- จุดประชาสัมพันธ๑และ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสารในตัว
เมืองเชียงใหมํ 
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โครงการ องค๑การสวนสัตว๑ องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ 
 มี ไมํมี มี ไมํมี 
7. โครงการให๎บริการและ

อํานวยความสะดวกแกํ
ประชาชน 

- โครงการนํานักเรียนเข๎าศึกษา
เรียนรู๎ในสวนสัตว๑ รูปแบบการ
เรียนรู๎ 1 วัน (ไป-กลับ) ปีละ 
65,000 คน 

- ศูนย๑บริการนักทํองเที่ยว 
(Wellcom Center)  

- การรับนักศึกษาจากสถาบัน
ตํางๆ เข๎าศึกษาเรียนรู๎และ
ฝึกงานปีละ 80 คน 

- มีห๎องประชุมซึ่งบรรจุคนได๎ถึง 
200 คน เหมาะสมกับจัดการ
ประชุมและเวทีการแสดง 

- คํายพักแรม, จุดกางเต๎นท๑ 
- โปรแกรมการอนุรักษ๑สัตว๑ปุา

สําหรับเด็กและผู๎สนใจทั่วไป  
- หลักสูตร Service Mind เสริม

ทักษะยอดงานบริการด๎วย
หัวใจ 
 
 

 - องค๑ความรู๎ทางด๎านการจัด
จําแนกพันธุ๑ไม๎ 

- มีห๎องประชุม สัมมนา และที่
พักสําหรับฝึกอบรม 

 

- จุดบริการอํานวยความ
สะดวกในตัวเมือง 

- เจ๎าหน๎าที่บริการนักทํองเที่ยว
ที่มีทักษะในการให๎บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 
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4.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

หนํวยงาน จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส อุปสรรค 

อสส. - เป็นสถานที่ทํองเที่ยวและ
พักผํอนหยํอนใจที่มีอยูํทั่วทุก
ภาคของประเทศไทย และมี
ทําเลที่เหมาะสมในการเดินทาง
เที่ยวชมสวนสัตว๑ 

- มีความหลากหลายในประเภท
ของสัตว๑ปุาและมีการเสาะหา
ประเภทของสัตว๑แปลกใหมํที่ยัง
ไมํมีการจัดแสดงในเมืองไทยเข๎า
สูํสวนสัตว๑ตํางๆ อยํางตํอเนื่อง 
เพ่ือมิให๎เกิดความซ้ําซากจําเจแกํ
ผู๎เข๎าชม 

- องค๑การฯ สามารถยืมหรือ
แลกเปลี่ยนสัตว๑ปุาหายากกับ
ตํางประเทศได๎ โดยอาศัย
ข๎อตกลงหรือความรํวมมือ
ระหวํางประเทศ 

 

- บุคลากรบางสํวนขาดความรู๎สึก
ในการเป็นเจ๎าของรํวม (Sence 
of Betonging) ทําให๎การ
ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 

- ขาดการนําองค๑ความรู๎ที่มีอยูํมาใช๎
ประโยชน๑อยํางเต็มที่ 

- สินค๎าและบริการขององค๑การ 
เชํน คําบัตรผํานประตู ที่พัก มี
ความสามารถในการสร๎างรายได๎
ตํ่า 

- การพัฒนาสูํระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู๎ (Knowledge 
Based Economy) และสังคม
ฐานความรู๎ (Knowledge 
Based Society) เป็นปัจจัยเรํง
ที่เอ้ือตํอการนําองค๑ความรู๎ด๎าน
สัตว๑ปุามาสร๎างรายได๎ และ/หรอื 
มูลคําเพ่ิมเชิงพาณิชย๑ 

- การแลกเปลี่ยน และจําหนําย
สัตว๑ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง 

- ปัญหาความขัดแย๎ง การกํอ
วินาศกรรมและโรคระบาด มีผล
ตํอจํานวนนักทํองเที่ยวและ
รายได๎ของสวนสัตว๑ 

- มีแหลํงทํองเที่ยวรูปแบบตํางๆ 
จํานวนมากที่เข๎ามาเป็นคูํแขํง
และทดแทนการพักผํอนหยํอน
ใจในสวนสัตว๑ของประชาชน 

- กฎหมายที่มีอยูํในปัจจุบัน ยังไมํ
เอ้ือตํอการนําสัตว๑ปุามา
เพาะพันธุ๑นอกเขตปุา 
(Introduction) และการสํงสัตว๑
คืนสูํปุา (Reintroduction)  

- สภาพอากาศไมํเหมาะกับสัตว๑
บางประเภททําให๎มีคําใช๎จํายสูง 

อ.ส.พ. - เป็นที่ยอมรับของสาธารณะชน - ขั้นตอนกระบวนการและระบบ - ไทยมีความหลากหลายทาง - ประชาชนทั่วไปยังไมํเข๎าใจ



แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 - 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร์   69 
 

หนํวยงาน จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส อุปสรรค 

ทั่วไปจึงสามารถสร๎าง
ภาพลักษณ๑ให๎กับองค๑การฯ ได๎
เป็นอยํางดี 

- พระราชกฤษฎีกาในการจัดตั้ง
เอ้ือตํอการดําเนินงานในเชิง
วิชาการและเชิงพาณิชย๑ 

- เป็นศูนย๑กลางแหํงการเรียนรู๎
ด๎านพฤกษศาสตร๑ที่แท๎จริง 

- สาขาอยูํในภูมิภาคตํางๆ ทําให๎
สามารถรวบรวมพรรณไม๎ ตาม
ระบบนิเวศของพ้ืนที่ได๎
หลากหลายยิ่งขึ้น และสามารถ
ให๎โอกาสทางความรู๎กับ
ประชาชนในท๎องถิ่นตํางๆ ได๎
กว๎างขวางขึ้น 

การดําเนินงานด๎านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ยัง
ไมํได๎รับการผลักดันให๎ปฏิบัติ
อยํางจริงจัง 

- การประชาสัมพันธ๑เชิงรุกยังไมํ
ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย จึง
ไมํสามารถจูงใจให๎ประชาชนเข๎า
มาใช๎บริการ 

- ระบบการบริหารจัดการ
ศูนย๑กลางแหํงการเรียนรู๎ยังไมํมี
มาตรฐานเพียงพอ 

- การสนับสนุนกิจกรรมที่กํอให๎เกิด
รายได๎ยังไมํเป็นรูปธรรมเพียงพอ 

ชีวภาพและเป็นศูนย๑กลางการ
กระจายพันธุ๑พืชในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ ทําให๎มีโอกาส
ได๎ศึกษาค๎นคว๎าอยํางตํอเนื่อง 

- ประชาชนทุกภาคสํวนมีความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญใน
การรํวมกันอนุรักษ๑ บํารุงดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ลักษณะงานของสวน
พฤกษศาสตร๑ ซึ่งมีความแตกตําง
จากสวนสาธารณะทั่วไป 

- มีแหลํงทํองเที่ยวและ
สถานศึกษาทางธรรมชาติที่มี
ลักษณะใกล๎เคียงกันเพ่ิมมากขึ้น 
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4.4 ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ โครงการ แผนการลงทุนที่เป็นไปได ้
 
การดําเนินงานขององค์การสวนสัตว์ 

องค๑การสวนสัตว๑ ได๎มีการรณรงค๑ให๎เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนัก
ในความสําคัญและประโยชน๑ของการอนุรักษ๑สัตว๑ปุา โดยแบํงกลุํมเปูาหมายในการอนุรักษ๑สัตว๑ปุา
ขององค๑การสวนสัตว๑ได๎ดังนี้ 

1) การอนุรักษ์สําหรับเยาวชน  โปรแกรมการอนุรักษ๑สําหรับเด็กและเยาวชน 
มุํงเน๎นการปลูกฝังจิตสํานึกให๎เด็กและเยาวชนรู๎จักหน๎าที่ของทุกคนที่มีในด๎านการอนุรักษ๑
ธรรมชาติและสัตว๑ปุาเมื่อเติบโตเป็นผู๎ใหญํ จะได๎มีทัศนะและรู๎จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต๎องตํอสัตว๑ปุา
และท่ีอยูํอาศัยของสัตว๑ปุา โดยมีวิธีการปลูกฝังจิตสํานึกดังกลําวทําโดยการจัดกิจกรรมตํางๆ ให๎
เด็กและเยาวชนมีสํวนรํวมโดยตรง การมีสํวนรํวมโดยตรงจะทําให๎เยาวชนเข๎าใจด๎วยตัวเองเป็น
อยํางดี ตัวอยํางกิจกรรมซึ่งทางสวนสัตว๑จัดขึ้นมีดังนี้ 

1.1) นักเรียนมาทัศนศึกษาที่สวนสัตว๑ (องค๑การสวนสัตว๑ 5 แหํง) 
1.2) การประกวดภาพวาดเขียน ภาพระบายสีที่มีสาระเกี่ยวกับสัตว๑ สําหรับ

แตํละระดับการศึกษา 
1.3) การสัมผัสกับสัตว๑อยํางใกล๎ชิด (ภายใต๎การดูแลของเจ๎าหน๎าที่สวนสัตว๑) 

2) การอนุรักษ์สําหรับบุคคลทั่วไป โปรแกรมการอนุรักษ๑สําหรับผู๎สนใจการ
อนุรักษ๑สัตว๑ปุามีจุดมุํงหมายที่จะถํายทอดความรู๎และประสบการณ๑โดยผู๎เชี่ยวชาญ พร๎อมทั้งเอ้ือ
ประโยชน๑ด๎านสถานที่ในสวนสัตว๑ทั้ง 5 แหํง ให๎กับผู๎สนใจ เจ๎าหน๎าที่ นักวิชาการ และสัตวแพทย๑
ประจําสวนสัตว๑ พร๎อมให๎ข๎อมูลและความรู๎เกี่ยวกับการดูแลสัตว๑ปุา การจัดการ โภชนาการ และ
การขยายพันธุ๑กับนักวิชาการหรือผู๎ที่สนใจการอนุรักษ๑ ผู๎ที่สนใจเรียนรู๎เกี่ยวกับสัตว๑ โดยการสัมผัส
กับสัตว๑ด๎วยตนเอง สามารถติดตํอสวนสัตว๑ดุสิต สวนสัตว๑เปิดเขาเขียว สวนสัตว๑เชียงใหมํ สวน
สัตว๑นครราชสีมา หรือสวนสัตว๑สงขลาได๎ เพ่ือจัดกิจกรรม เชํน ชมนก หรือซาฟารีกลางคืน เป็น
ต๎น  

3) การขยายพันธุ์สัตว์ป่า  สวนสัตว๑ตระหนักถึงความสําคัญของสัตว๑ปุาทุกชนิด 
ทุกสายพันธุ๑ เราจึงมีหน๎าที่ขยายพันธุ๑สัตว๑ปุาที่อาจสูญพันธุ๑ อันเนื่องมาจากเหลือจํานวนน๎อย ถูก
คุกคามไลํลํา ไมํสามารถแพรํพันธุ๑เองได๎ทันตามสภาพธรรมชาติ ให๎สามารถดํารงอยูํตํอไปได๎ 
ลูกหลานก็จะมีโอกาสรู๎จักและสัมผัสกับสัตว๑ปุาเหลํานั้น ซึ่งจะกํอให๎เกิดความเข๎าใจและมีเมตตา
ธรรมตํอสัตว๑ปุาตํอไป 
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ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกสวนสัตว๑ที่มีอยูํในทุกประเทศทั่วโลก องค๑การสวน
สัตว๑จึงมีหน๎าที่ขยายพันธุ๑สัตว๑ปุาที่สวนสัตว๑ในประเทศตํางๆ ต๎องการ โดยเน๎นสัตว๑ปุาที่มีถ่ิน
กําเนิดในประเทศไทย และหาไมํได๎ในประเทศอ่ืน เพ่ือให๎ผู๎ชมสวนสัตว๑ในตํางประเทศสามารถ
สัมผัสเรียนรู๎เกี่ยวกับสัตว๑ปุาไทย เชํนเดียวกับท่ีคนไทยสามารถชมช๎างแอฟริกา ยีราฟ ซึ่งเป็นสัตว๑
ปุาแอฟริกา หรือนกเพนกวิน ซึ่งเป็นสัตว๑ที่อยูํในแถบประเทศโซนหนาว 

4) การคืนสัตว์กลับสู่ธรรมชาติ เปูาหมายสําคัญเมื่อขยายพันธุ๑สัตว๑สําเร็จแล๎ว คือ 
การคืนสัตว๑นั้นสูํธรรมชาติ ซึ่งเป็นงานที่มีขั้นตอนละเอียดอํอน เริ่มจากการฝึกให๎สัตว๑ ซึ่งอาจไมํ
เคยต๎องตํอสู๎เพ่ือการเลี้ยงชีพตนเองในปุาปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพธรรมชาติ รู๎จักหาอาหารให๎
ตัวเองกิน บางทีก็ไมํอาจสามารถนําสัตว๑บางตัวกลับสูํปุาได๎ หรือบางกรณีพออยูํไปได๎สักพักหนึ่งก็
ดูแลตัวเองตํอไปไมํรอด เจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎จึงมีสํวนคอยดูแลสัตว๑เหลํานั้น ดังนั้น สวนสัตว๑จึงมีหน๎าที่
ฝึกสัตว๑ซึ่งจะกลับคืนสูํปุาให๎มีสภาพจิตใจ และกายพร๎อมที่จะเอาตัวรอดในปุา โดยรํวมมือกับ
เจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎ ดูแลเอาใจใสํสัตว๑เหลํานั้นให๎มีชีวิตความเป็นอยูํตามสภาพธรรมชาติของสัตว๑นั้นๆ  

 
โครงการดําเนนิงานร่วมกันที่เป็นไปได ้

ภารกิจขององค๑การสวนสัตว๑ ข๎อ 3 สํงเสริมให๎สถานที่ศึกษาและหนํวยงานอื่นๆ เข๎า
มาใช๎บริการในสวนสัตว๑อยํางทั่วถึงทั้งทางด๎านวิชาการ และเป็นสถานที่พัฒนาจิตใจเยาวชนของ
ชาติ และข๎อ 4 การพัฒนาสวนสัตว๑ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชน และ
นักทํองเที่ยวทั้งในประเทศและจากตํางประเทศ และวัตถุประสงค๑ในการจัดตั้งองค๑การสวน
พฤกษศาสตร๑ ข๎อ 4 ศึกษา ค๎นคว๎า ฝึกอบรม และวิจัยทางด๎านพฤกษศาสตร๑และผลิตภัณฑ๑ที่ผลิต
ขึ้นจากพืช รวมทั้งสํงเสริมและให๎ความรํวมมือในกิจการดังกลําวของสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน ทั้ง 2 รฐัวิสาหกิจตํางได๎รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการเผยแพรํความรู๎ การปลูกฝัง
ทัศนคติ และจิตสํานึกในการคุ๎มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสํงเสริมและให๎
ความรํวมมือในกิจการของสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดังนั้นเพ่ือเป็นการใช๎ทรัพยากร 
สินทรัพย๑ และความรํวมมือระหวํางกันให๎เกิดประสิทธิภาพ บูรณาการ มูลคําเพ่ิมในการรํวมกัน
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไว๎ให๎คงอยูํ องค๑การสวนสัตว๑และองค๑การสวน
พฤกษศาสตร๑ จึงได๎จัดทํา “โครงการส่งเสริมการขายและการให้บริการ” ขึ้น เพ่ือใช๎ทรัพยากรใน
ด๎านการสํงเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ๑ การให๎บริการ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
และพัฒนาบุคลากร สํงเสริมให๎เยาวชนได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารและสร๎างความตระหนักในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของประเทศไทยไว๎ให๎คงอยูํ รวมถึงเป็นการใช๎ทรัพยากรตํางๆ 
เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํประเทศ โดยเลือกพ้ืนที่ดําเนินการคือสวนสัตว๑เชียงใหมํ อําเภอเมือง 
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จังหวัดเชียงใหมํ โดยมีเหตุผลที่สําคัญในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการดําเนินการรํวมกันที่สําคัญ 
3 ประการ ดังนี้  

1) องค๑การสวนสัตว๑ จัดตั้งขึ้นให๎การศึกษา การอนุรักษ๑และขยายพันธุ๑ และการ
จัดการสวนสัตว๑ให๎เป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นหนํวยงาน
ซึ่งมีหน๎าที่ประสานงานและดําเนินการด๎านตํางๆ ให๎สวนสัตว๑  

2) องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑เป็นหนํวยงานที่มุํงสร๎างองค๑ความรู๎ในการดูแลและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด๎วยการจัดกิจกรรมเผยแพรํให๎การความรู๎แกํประชาชน ทั้งจากการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญตํางๆ การจัดนิทรรศการ หรือการเข๎ารํวมงานเทศกาลพิเศษกับจังหวัด
เชียง แตํมีข๎อจํากัดในเรื่องพ้ืนที่ดําเนินการซึ่งอยูํหํางไกลจากตัวเมือง การเดินทางไปยังสวน
พฤกษศาสตร๑ต๎องใช๎เวลาในการเดินทาง รวมถึงการมีจุดให๎บริการและให๎ข๎อมูลแกํนักทํองเที่ยว
เพ่ือดึงดูดใจนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมํให๎ไปเยือนสวนพฤกษศาสตร๑ ดังนั้นการ
ดําเนินโครงการรํวมกับหนํวยงานที่มีเป็นที่รู๎จักอยํางแพรํหลาย จะสร๎างโอกาสในการเผยแพรํ
ข๎อมูลและดึงดูดใจนักทํองเที่ยวให๎ไปเยือนสวนพฤกษศาสตร๑เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  

3) พ้ืนทีด่ําเนินงานขององค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ที่มีสํานักงานใหญํตั้งอยูํในจังหวัด
เชียงใหมํเชํนเดียวกับสวนสัตว๑เชียงใหมํ จึงทําให๎เกิดความคลํองตัวในการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน
ระหวําง 2 หนํวยงาน 

 
4.5 แนวทางและรูปแบบของการใช้ทรัพยากรและความร่วมมอื 

จากการวิเคราะห๑โครงการที่จะดําเนินการรํวมกัน โดยองค๑การสวนสัตว๑ และ
องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ได๎หารือรํวมกันและได๎จัดทําโครงการสํงเสริมการขายและการให๎บริการ 
เพ่ือเป็นโครงการที่จะดําเนินการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน โดยได๎กําหนดแนวทางและรูปแบบของการ
ดําเนินโครงการไว๎ดังนี้ 

สรุปการแบํงปันและการใช๎ทรัพยากรรํวมกันระหวํางรัฐวิสาหกิจ 
 องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑  

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการขาย เชํน กิจกรรม Road 
Show กิจกรรมการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ เป็นต๎น 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่ให๎บริการ 
- จัดกิจกรรมในการเพ่ิมพูนประสบการณ๑และแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เก่ียวข๎อง 
- สนับสนุนข๎อมูล ขําวสารที่เกี่ยวข๎องกับการให๎บริการตํางๆ ขององค๑การฯ 
- สนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
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 องค๑การสวนสัตว๑ 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการขาย เชํน กิจกรรม Road 

Show กิจกรรมการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ เป็นต๎น 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่ให๎บริการ 
- จัดกิจกรรมในการเพ่ิมพูนประสบการณ๑และแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เก่ียวข๎อง 
- สนับสนุนข๎อมูลขําวสารที่เกี่ยวข๎องกับการให๎บริการตํางๆ ขององค๑การฯ  
- สนับสนุนสถานที่ในการให๎ข๎อมูลขําวสารแกํนักทํองเที่ยว  

 
4.6 แผนการใชท้รัพยากรร่วมกัน  
 

จากการวิเคราะห๑แนวโน๎มความเป็นไปได๎ และแนวทางการดําเนินงานรํวมกัน
องค๑การสวนสัตว๑และองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ ในโครงการสํงเสริมการขายและการให๎บริการ จึง
ได๎กําหนดแผนการดําเนินงานในระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มในปี 2555 – 2559 มีสาระสําคัญของ
แผนการดําเนินงานดังนี้ 

(1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
เผยแพรํ ให๎บริการและ
ถํายทอดความรู๎ไปสูํ
ประชาชน 

1.1) ประชาชนได๎รับบริการ 
ข๎อมูลขําวสาร และองค๑
ความรู๎ตํางๆ เพ่ือการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ  

1.2) บุคลากรของทั้ง 2 
หนํวยงานได๎รับการเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- จํานวนประชาชนที่ได๎รับบริการ
ความรู๎จากกิจกรรมการดําเนินงาน
รํวมกัน 

- จํานวนกิจกรรมเผยแพรํองค๑ความรู๎ที่
ได๎เผยแพรํให๎กับประชาชน  
 

- จํานวนบุคลากรที่ได๎รับการ
แลกเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพใน
การให๎บริการ 

2) เพ่ือสร๎างความรํวมมือใน
การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ๑ และ
กิจกรรมทางการตลาด 

2.1) มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน
ในการดําเนินงานเพื่อลด
ต๎นทุนและใช๎ทรัพยากร
รํวมกันระหวํางหนํวยงาน 

- สัดสํวนของงบประมาณในการจัดทํา
สื่อเผยแพรํที่สามารถประหยัดได๎ 

- จํานวนครั้งในการดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาด การประชาสัมพันธ๑รํวมกัน 
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(2) แผนการดําเนนิงาน 

การดําเนินงานของโครงการนี้มีระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี เริ่มตั้งแตํ
ปีงบประมาณ 2555 – 2559 โดยในปี 2556 ได๎มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
ดังนี้ 

กิจกรรมดําเนินงาน 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1) กิจกรรมสํงเสริมการขาย       
1.1) กิจกรรม Road 

Show 
อสส./อ.ส.พ. 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 

ผลการด าเนินงาน  2 ครั้ง - - - - 
ปรับแผน   3 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 

1.2) กิจกรรมจัด
กิจกรรมพิเศษ 

อสส./อ.ส.พ. 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครัง้ 

ผลการด าเนินงาน  2 ครั้ง - - - - 
ปรับแผน   4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 

1.3) บัตรเดียวเที่ยว 2 
สวน 

อสส./อ.ส.พ. 1 
Project 

1 
Project 

1 
Project 

1 
Project 

1 
Project 

ผลการด าเนินงาน  1 
Project 

- - - - 

ปรับแผน   1 
Project 

1 
Project 

1 
Project 

1 
Project 

2) กิจกรรมเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ 

      

2.1) สื่อนิทรรศการ 
(ภายในและ
ภายนอก) 

อสส./อ.ส.พ. 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 

ผลการด าเนินงาน  3 ครั้ง - - - - 
ปรับแผน   3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 

2.2) กิจกรรมวันหยุด
นักขัตฤกษ๑  

อสส./อ.ส.พ. 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครัง้ 2 ครั้ง 

ผลการด าเนินงาน  3 ครั้ง - - - - 
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กิจกรรมดําเนินงาน 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปรับแผน   4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 

2.3) ซุ๎มถํายภาพ อ.ส.พ. 1 จุด 1 จุด 1 จุด 1 จุด 1 จุด 
ผลการด าเนินงาน  1 จุด - - - - 

ปรับแผน   1 จุด 1 จุด 1 จุด 1 จุด 
2.4) แถลงขําว อสส./อ.ส.พ. 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครัง้ 2 ครั้ง 

ผลการด าเนินงาน  2 ครั้ง - - - - 
ปรับแผน  2 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 

2.5) การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

อสส./อ.ส.พ. - - - - - 

ปรับแผน  - 1 สื่อ 
(คัตเอาท๑) 

2 สื่อ 
(คัตเอาท๑
,วีดิทัศน๑) 

2 สื่อ 
(คัตเอาท๑
,วีดิทัศน๑) 

2 สื่อ 
(คัตเอาท๑
,วีดิทัศน๑) 

3) กิจกรรมจุดให๎บริการ
ข๎อมูลรํวมกัน 

      

3.1) จุดให๎บริการข๎อมูล
ขําวสารและ
จําหนํายบัตรเข๎า
ชมสวน 

รํวมกัน 1 แหํง 1 แหํง 1 แหํง 1 แหํง  1 แหํง 

ผลการด าเนินงาน  1 แหํง - - - - 
ปรับแผน   1 แหํง 1 แหํง 1 แหํง  1 แหํง 

3.2) ใช๎ข๎อมูลทาง 
Website รํวมกัน 

      

- ฐานข๎อมูลสืบค๎น
พันธุ๑พืช 

อ.ส.พ. 1 ฐาน     

ผลการด าเนินงาน  1 ฐาน - - - - 
ปรับแผน   - - - - 

- ฐานข๎อมูลสัตว๑ อสส. 1 ฐาน     
ผลการด าเนินงาน  1 ฐาน - - - - 

ปรับแผน 
 

  - - - - 
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กิจกรรมดําเนินงาน 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

3.3) การเผยแพรํข๎อมูล
ผํานชํองทาง 
Social Media 

อสส./อ.ส.พ. - - - - - 

ปรับแผน   2 
ชํองทาง 
(Facebook
,Twitter) 

2 
ชํองทาง 
(Facebook
,Twitter) 

2 
ชํองทาง 
(Faceboo
k,Twitter) 

2 
ชํองทาง 

(Facebook,
Twitter) 

3.4) ฐานการเรียนรู๎
เรื่องพืช/สัตว๑ 

อสส./อ.ส.พ.  1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน 

ปรับแผน   2 ฐาน 2 ฐาน 2 ฐาน 2 ฐาน 

4) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร       
4.1) แลกเปลี่ยน

บุคลากรด๎านการ
ให๎บริการ
นักทํองเที่ยว 

อสส. 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 

ผลการด าเนินงาน  10 คน - - - - 
ปรับแผน   10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 

4.2) แลกเปลี่ยน
บุคลากรด๎านดูแล
รักษาพันธุ๑ไม๎ 
ขยายพันธุ๑ไม๎ 

อ.ส.พ. 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 

ผลการด าเนินงาน  - - - - - 
ปรับแผน  - 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 

4.3) พัฒนาบุคลากร
ด๎านการตลาด/
ประชาสัมพันธ๑/
การให๎บริการ
นักทํองเที่ยว 

อสส./อ.ส.พ. 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 

ผลการด าเนินงาน  10 คน - - - -- 
ปรับแผน 

 
  10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 
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กิจกรรมดําเนินงาน 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

5) กิจกรรมสํารวจ
ทรัพยากรที่มีเพ่ือจัดทํา
คูํมือการอนุรักษ๑ 

      

5.1) สํารวจพันธุ๑พืช อ.ส.พ. 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 
ผลการด าเนินงาน  1 พื้นที่ - - - - 

ปรับแผน   1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 
5.2) สํารวจพันธุ๑สัตว๑ อสส. 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 

ผลการด าเนินงาน  1 พื้นที่ - - - - 
ปรับแผน   1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 

 

(3) พื้นที่ดําเนินการ  การดําเนินงานของโครงการนี้มีพ้ืนที่ดําเนินการ 2 แหํง นี้ 

พ้ืนที่ กิจกรรมการดําเนินงาน 

องค๑การสวนสัตว๑ 
(สวนสัตว๑เชียงใหมํ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมํ) 

- สนับสนุนพื้นทีจุ่ดบริการนักทํองเที่ยว จุดให๎ข๎อมูลขําวสารและการ ซ๎ุม
ถํายภาพ จุดจําหนํายบัตรเข๎าชมสวนพฤกษศาสตร๑ลํวงหน๎า หรือ
จําหนํายบัตรเดียวเที่ยว 2 สวน พ้ืนที่จัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรม
พิเศษเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ๑ รวมถึงฐานการเรียนรู๎ทางด๎านพืช 

- สนับสนุนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด๎านการตลาด การ
ประชาสัมพันธ๑และการให๎บริการนักทํองเที่ยว  

- จัดกิจกรรมขบวนกิจกรรมพิเศษ เชํน พาเหรดพันธุ๑พืช พันธุ๑สัตว๑ 
พาเหรดสัตว๑ปุา เป็นต๎น  

- สนับสนุนนักวิชาการในการสํารวจพันธุ๑สัตว๑ในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร๑ 
องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ 
(สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกิติ์ อําเภอแมํริม 
จังหวัดเชียงใหมํ) 

- สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของหนํวยงาน ทั้งใน
สํวนของพ้ืนที่ Indoor และพ้ืนที่ Outdoor 

- สนับสนุนการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในด๎านการเพาะขยายพันธุ๑
ไม๎รวมถึงการดูแลรักษาพันธุ๑ไม๎ 

- สนับสนุนการจําหนํายบัตรเข๎าชมลํวงหน๎าหรือบัตรเดียวเที่ยว 2 สวน 
- สนับสนุนข๎อมูลพืชในระบบสืบค๎นฐานข๎อมูลพรรณไม๎ 
- สนับสนุนนักวิชาการในการสํารวจพันธุ๑พืชในพื้นที่สวนสัตว๑ 
- ศูนย๑ประสานงาน รวบรวมและติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ 
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พ้ืนที่ กิจกรรมการดําเนินงาน 

ดําเนินการรํวมกันในกรณีจัด
กิจกรรมนอกสถานที่ 

- กิจกรรมสํงเสริมการขาย คือ กิจกรรม Road Show การเข๎ารํวม
ขบวนแหํในกิจกรรมตํางๆ ของจังหวัดเชียงใหมํ และตามแผนงาน
รํวมกันของหนํวยงาน 

- การจัดงานแถลงขําวกิจกรรมพิเศษรํวมกัน 
 

4.7 การวิเคราะห์การลงทุน                  

การดําเนินงานของโครงการนี้ต๎องมีการดําเนินการในชํวงระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแตํปี 
2555 – 2559  โดยการวิเคราะห๑การลงทุนที่แตํละหนํวยงานต๎องดําเนินการ ในกรณีท่ีแตํละ
หนํวยงานตํางดําเนินการเอง เพ่ือให๎บรรลุเปูาประสงค๑ของโครงการ เปรียบเทียบกับการรํวม
ดําเนินการ ซึ่งมีการใช๎ทรัพยากรทั้งที่เป็นบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ และงบประมาณรํวมกัน 
โดยสามารถวิเคราะห๑การลงทุน เพ่ือเปรียบเทียบความค๎ุมคํา และการประหยัดทรัพยากรที่ใช๎ใน
การดําเนินการรํวมกันได๎ดังนี้  

1) กรณีแต่ละหน่วยงานดําเนินการเอง 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 

1. งบบุคลากร 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.320 
2. งบดําเนินงาน 1.760 1.760 1.860 1.860 1.860 9.100 

2.1 คําตอบแทน 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.600 
2.2 คําใช๎สอย 1.510 1.510 1.610 1.610 1.610 7.850 
2.3 คําวัสด ุ 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.650 

3 งบลงทุน 0.270 - - - - 0.270 
3.1 คําครุภัณฑ๑ 0.120 - - - - 0.120 
3.2 คําสิ่งกํอสร๎าง 0.150 - - - - 0.150 

รวมเป็นเงิน 2.094 1.824 1.924 1.924 1.924 8.565 
ดําเนินการ 2 หน่วยงาน 4.188 3.648 3.848 3.848 3.848 19.380 
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2) กรณีดําเนินการร่วมกัน 

รายการ อสส. อ.ส.พ. รวม 2 หนํวยงาน 

1. งบบุคลากร - - - 
2. งบดําเนินงาน 2.325 3.175 5.500 

2.1 คําตอบแทน - 0.300 0.300 
2.2 คําใช๎สอย 1.725 2.275 4.000 
2.3 คําวัสด ุ 0.600 0.600 1.200 

3. งบลงทุน - 0.100 0.100 
3.1 คําครุภัณฑ๑ - - - 
3.2 คําสิ่งกํอสร๎าง - - - 

รวมเป็นเงิน 2.325 3.175 5.500 
 
จากตารางประมาณการประมาณการรายการลงทุนเพ่ือการดําเนินโครงการสํงเสริม

การขายและการบริการระหวํางองค๑การสวนสัตว๑และองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ ทั้งใน 2 กรณี 
สามารถวิเคราะห๑การลงทุนได๎ดังนี้   

1) กรณีท่ี 1 แตํละหนํวยงานดําเนินการเอง ซึ่งแตํละหนํวยงานตํางต๎องมีการใช๎
ทรัพยากรตํางๆ เชํน การจ๎างคําจ๎างชั่วคราวรายวัน คําใช๎จํายในการเชําพ้ืนที่ คําจัดกิจกรรม
สํงเสริมการขาย เชํน กิจกรรม Road Show กิจกรรมรํวมขบวนพิเศษตํางๆ กับจังหวัดเชียงใหมํ 
คําใช๎จํายในการเดินทาง คําใช๎จํายในการพัฒนาบุคลากรในสาขาท่ีมีความต๎องการของหนํวยงาน 
คําวัสดุนิทรรศการ รวมถึงการลงทุนเพ่ือการจัดทําจุดให๎บริการนักทํองเที่ยว เพ่ือเป็นสร๎าง
ภาพลักษณ๑และการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารของแตํละหนํวยงานให๎ประชาชนได๎รู๎จักอยําง
แพรํหลายมากยิ่งข้ึน แตํละหนํวยงานต๎องมีการลงทุนจํานวน 9.690 ล๎านบาท รวมเป็นเงินลงทุน
ที่ 2 หนํวยงานตํางต๎องลงทุนเพ่ือการดําเนินการสํงเสริมการขยายและการบริการ รวมเป็น 
19.380 ล๎านบาท 

2) กรณีท่ี 2 ดําเนินการรํวมกัน โดยที่องค๑การสวนสัตว๑เป็นหนํวยสนับสนุนพื้นที่
ดําเนินการ เนื่องจากพ้ืนที่ของสวนสัตว๑เชียงใหมํอยูํในยํานชุมชนเมืองเชียงใหมํ เป็นสถานที่
ทํองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหมํ มีการดําเนินการทางด๎านการตลาดและการประชาสัมพันธ๑
รํวมกับภาคเอกชน ดังนั้นองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑จึงสามารถใช๎พ้ืนที่ของสวนสัตว๑เชียงใหมํเป็น
พ้ืนที่ให๎บริการนักทํองเที่ยว ให๎บริการข๎อมูล ขําวสาร จําหนํายบัตรเข๎าชมสวน รํวมถึงการเป็น
สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษตํางๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจของประชาชนให๎เข๎ามาเยี่ยมชมทั้งสวนสัตว๑
และสวนพฤกษศาสตร๑ได๎ในคราวเดียวกัน รวมถึงในกรณีที่แตํละหนํวยงานมีกิจกรรมการ
ดําเนินงานนอกพ้ืนที่รํวมกัน เชํน การจัดกิจกรรม Road Show กิจกรรมสํงเสริมการขาย และ
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การเข๎ารํวมขบวนกิจกรรมพิเศษกับทางจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งในการดําเนินการรํวมกันนี้จะทําให๎
องค๑การสวนสัตว๑มีการลงทุนในโครงการนี้ เป็นเงิน 2.325 บาท และองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑
ลงทุนในโครงการนี้ เป็นเงิน 3.175 ล๎านบาท รวมเป็นการลงทุนสําหรับโครงการนี้ทั้ง 2 
หนํวยงาน เป็นเงิน 5.500 ล๎านบาท 

ซึ่งจากการวิเคราะห๑การลงทุนทั้ง 2 โครงการนี้ สามารถความคุ๎มคําและ
ความสามารถในการประหยัดทรัพยากรที่ใช๎เพื่อการดําเนินการรํวมกันในโครงการนี้ได๎ดังนี้ 

 
 

รายการ 
กรณีที่ 1 แตํละ

หนํวยงาน
ดําเนินการเอง 

กรณีที่ 2 
ดําเนินการรํวมกัน 

ความสามารถใน
การประหยัด
ทรัพยากร 

1. งบบุคลากร 0.640 - 0.640 
2. งบดําเนินงาน 18.200 5.500 12.700 

2.1 คําตอบแทน 1.200 0.300 0.900 
2.2 คําใช๎สอย 15.700 4.000 11.700 
2.3 คําวัสด ุ 1.300 1.200 0.100 

3. งบลงทุน 0.540 - 0.540 
3.1 คําครุภัณฑ๑ 0.240 - 0.240 
3.2 คําสิ่งกํอสร๎าง 0.300 - 0.300 

รวมเป็นเงิน 19.380 5.500 13.880 
 

จากการเปรียบเทียบการดําเนินงานทั้ง 2 กรณี จะเห็นได๎วําการดําเนินงานรํวมกัน
ระหวํางองค๑การสวนสัตว๑ และองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ ในโครงการสํงเสริมการขายและการ
ให๎บริการ โดยมีการลงทุนรวมกันเป็นจํานวน 5.500 ล๎านบาท ซึ่งแยกดําเนินการจะต๎องมีการ
ลงทุนเป็นจํานวน 19.380 ลา๎นบาท สามารถประหยัดทรัพยากรที่ทั้ง 2 หนํวยงานต๎องลงทุนได๎
เป็นจํานวน 13.880 ล๎านบาท โดยการที่ดําเนินการรํวมกันนี้นอกจากจะเป็นการประหยัด
ทรัพยากรที่ใช๎ดําเนินการรํวมกันระหวําง 2 หนํวยงานแล๎ว ยังสํงผลให๎แตํละหนํวยงานสามารถ
เพ่ิมกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับข๎อมูลขําวสารตํางๆ จากการจัดกิจกรรมการเผยแพรํ การ
ประชาสัมพันธ๑รํวมกันได๎อีกทางหนึ่งด๎วย นอกจากนี้ยังสํงผลให๎เกิดผลประโยชน๑แกํภาคประชาชน
ในเรื่องของการให๎ความรู๎ในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติผํานสื่อการเผยแพรํตํางๆ และ
การจัดกิจกรรมของทั้งองค๑การสวนสัตว๑และองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ได๎อีกทางหนึ่ง ทั้งยังอาจ
กํอเกิดให๎ผลประโยชน๑ในภาคเศรษฐกิจในด๎านของการสํงเสริมให๎มีการทํองเที่ยวในพื้นที่สวนสัตว๑
และพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร๑ เป็นการกํอให๎เกิดการสํงเสริมการทํองเที่ยวภายในประเทศได๎อีกด๎วย
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4.8 แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 
กิจกรรม เปูาหมาย ปีงบประมาณ 2556 หนํวยงาน 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการขาย               

1.1 กิจกรรม Road Show 3 ครั้ง             หัวหน๎าสํวนธุรกิจ อ.ส.พ. 

หวัหน้าฝ่ายธุรกิจและ

ประชาสมัพนัธ์ อสส. 

(1) งานเที่ยวไทยห๎าภาคสัญจร
เชียงใหมํ 

1 ครั้ง      1        

(2) งานเที่ยวเมืองไทยกรุงเทพฯ 1 ครั้ง         1     

(3) งานเที่ยวไทยห๎าภาคสัญจร
สงขลา 

1 ครั้ง            1  

1.2 กิจกรรมจัดกิจกรรมพิเศษ 4 ครั้ง              
(1) งานสวนพฤกษศาสตร๑แฟร๑ 1 ครั้ง   1          หัวหน๎าฝุายธุรกิจและ

ประชาสัมพันธ๑ อสส. 
(2) งานวันสถาปนาสวนสัตว๑

เชียงใหมํ 
1 ครั้ง         1    หัวหน๎าสํวนสารนิเทศฯ   

อ.ส.พ. 

(3) งานวันแมํ 1 ครั้ง           1  หัวหน๎าฝุายธุรกิจและ
ประชาสัมพันธ๑ อสส. 

(4) งานเด็ก 1 ครั้ง    1         หัวหน๎าสํวนสารนิเทศฯ    
อ.ส.พ. 
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กิจกรรม เปูาหมาย ปีงบประมาณ 2556 หนํวยงาน 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ 

1.3 กิจกรรมบัตรเดียวเที่ยว 2 สวน 1 project   1          - หัวหน๎าสํวนธุรกิจ อ.ส.พ. 

- หัวหน๎าฝุายธุรกิจและ
ประชาสัมพันธ๑ อสส. 

2. กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์               
2.1 จัดสื่อนิทรรศการภายในและ

ภายนอกพ้ืนที่ 
3 ครั้ง             หัวหน๎าสํวนสารนิเทศฯ อ.ส.พ. 

หวัหน้าฝ่ายธุรกิจและ

ประชาสมัพนัธ์ อสส. 

(1) งานเด็ก 1 ครั้ง    1          

(2) งานวันสิ่งแวดล๎อมโลก 1 ครั้ง         1     

(3) งาน 5 ธันวามหาราช 1 ครั้ง   1           

2.2 กิจกรรมวันหยุดนักขัตฤกษ๑ 4 ครั้ง             หัวหน๎าสํวนสารนิเทศฯ อ.ส.พ. 

หวัหน้าฝ่ายธุรกิจและ

ประชาสมัพนัธ์ อสส. 

(1) งานวันเด็ก 1 ครั้ง    1          

(2) งานวันแรงงานแหํงชาติ 1 ครั้ง        1      

(3) งาน 12 สิงหามหาราชินี 1 ครั้ง           1   

(4) งาน 5 ธันวามหาราช 1 ครั้ง   1           

2.3 ซุ๎มถํายภาพ 1 จุด        1     หัวหน๎าสํวนสารนิเทศฯ   
อ.ส.พ. 
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กิจกรรม เปูาหมาย ปีงบประมาณ 2556 หนํวยงาน 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ 

2.4 แถลงขําว 3 ครั้ง  1 1 1         หัวหน๎าสํวนสารนิเทศฯ อ.
ส.พ. 
หวัหน้าฝ่ายธุรกิจและ

ประชาสมัพนัธ์ อสส. 

2.5 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ๑ 1 สื่อ              

(1) คัตเอาท๑ 1 ปูาย           1  หัวหน๎าสํวนสารนิเทศฯ 
หวัหน้าฝ่ายธุรกิจและ

ประชาสมัพนัธ์ อสส. 

3. กิจกรรมจุดให๎บริการข๎อมูลรํวมกัน 1 แหํง              
3.1 จุดให๎บริการข๎อมูล ขําวสารและ

จําหนํายบัตรเข๎าชมสวน 
1 แหํง       1      หัวหน๎าสํวนธุรกิจ อ.ส.พ. 

หวัหน้าฝ่ายธุรกิจและ

ประชาสมัพนัธ์ อสส. 

 

3.2 การเผยแพรํข๎อมูลผํานชํองทาง 
Social Media 

2 ชํองทาง             หัวหน๎าสํวนสารนิเทศฯ    
อ.ส.พ. 
หวัหน้าฝ่ายธุรกิจและ

ประชาสมัพนัธ์ อสส. 

(1) Fan Page Facebook 1 ชํองทาง        1      

(2) Twitter 1 ชํองทาง        1      
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กิจกรรม เปูาหมาย ปีงบประมาณ 2556 หนํวยงาน 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ 

3.3 ฐานการเรียนรู๎เรื่องพืช/สัตว๑               
(1) ฐานข๎อมูลพืช 1 ฐาน            1 หัวหน๎าสํวนพิพิธภัณฑ๑,หัวหน๎า

สํวนสารนิเทศ อ.ส.พ. 

(2) ฐานข๎อมูลสัตว๑ 1 ฐาน            1 หวัหน้าฝ่ายธุรกิจและ

ประชาสมัพนัธ์ อสส. 

4. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร               
4.1 แลกเปลี่ยนบุคลากรด๎านการตลาด/

ประชาสัมพันธ๑และการให๎บริการ
นักทํองเที่ยว 

10 คน       5  5    หัวหน๎าสํวนธุรกิจและหัวหน๎า
สํวนสารนิเทศ 

หวัหน้าฝ่ายธุรกิจและ

ประชาสมัพนัธ์ อสส. 

4.2 อบรมหลักสูตรการดูแลรักษาพันธุ๑
ไม๎ เพาะขยายพันธุ๑ไม๎ 

10 คน       10      หัวหน๎าสวํนการผลิต อ.ส.พ. 
หัวหน๎าฝุายพัฒนาสวนสัตว๑ อสส. 

4.3 พัฒนาบุคลากรด๎านการตลาด/
ประชาสัมพันธ๑/การให๎บริการ
นักทํองเที่ยว 

10 คน          10   หัวหน๎าสํวนธุรกิจและหัวหน๎า
สํวนสารนิเทศ 
หวัหน้าฝ่ายธุรกิจและ

ประชาสมัพนัธ์ อสส. 

5. กิจกรรมสํารวจทรัพยากรที่มีเพ่ือจัดทํา
คูํมือการอนุรักษ๑ 

              

5.1 สํารวจพันธุ๑พืช 1 พ้ืนที่            1 หัวหน๎าสํวนหอพรรณไม๎ 

5.2 สํารวจพันธุ๑สัตว๑ 1 พ้ืนที่             1 หัวหน๎างานวิจัย อสส. 
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4.9 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 องค์การสวนสัตว์ (สวนสัตว์เชียงใหม่) 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ : นายธนภัทร  พงษ๑ภมร 
     ผู๎อํานวยการสวนสัตว๑เชียงใหมํ 
ผู๎ประสานโครงการ  : นายวิทยา  สิงห๑คํา 
     หัวหน๎าฝุายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ๑ 

 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปัถวี  แสงฉาย 
     ผู๎อํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ 
ผู๎ประสานโครงการ  : นางอรวรรณ  ไชยพรหม 
     หัวหน๎าสํวนสารนิเทศและประชาสัมพันธ๑ 
   : นางสาวเกศินีกานต๑  เอกกิตติธนภูมิ 
     หัวหน๎าสํวนธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 5 

ภาคผนวก 
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ประมวลภาพและกิจกรรมการจัดทําแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือ
ระหว่างรัฐวิสาหกิจร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

 

 องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ได๎ดําเนินการหารือรํวมกับองค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ เพ่ือการ
จัดทําแผนการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน โดยโครงการความรํวมมือที่เป็นไปได๎ระหวํางองค๑การสวน
พฤกษศาสตร๑และองค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ที่จะดําเนินการรํวมกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ ณ 
โครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหมํ จึงได๎มีการหารือรํวมกันระหวํางผู๎แทนของ
องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑และผู๎แทนขององค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ ดังนี้ 

1. การประชุมหารือแนวทางการจัดทําแผนการใช๎ทรัพยากรและความรํวมมือระหวําง ใน
วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ อาคารหอพรรณไม๎ สํานักวิจัยและพัฒนา สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกิติ์ จ.เชียงใหมํ โดยมีผู๎เข๎ารํวมประชุมดังนี้ 

1.1 องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎  มีผู๎แทนเข๎ารํวมประชุม จํานวน 2 ทําน คือ 
1) นายขจิต  สุนทรากร    หัวหน๎าฝุาย รักษาการในตําแหนํง 

     ผู๎จัดการโครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑ 
2) นางสมพร  อินตากาศ  หัวหน๎างานบริหารทั่วไป 

1.2 องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑  มีผู๎แทนเข๎ารํวมประชุม จํานวน 6 ทําน คือ 
1) นางภาวิณี  กุมเพ็ชร   ผู๎อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 
2) นางสาวสิริน  สุริยวงศ๑  หัวหน๎าสํวนนโยบายและแผน 
3) นายสันติ  วัฒนฐานะ   นักวิชาการ 6 
4) นางสาวเสาวภาคย๑  แย๎มพงศ๑ผลิน หัวหน๎างานวิเคราะห๑และวางแผน 
5) นางสาวเสาวคนธ๑  อํอนศรี  เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑และวางแผน 
6) นางสาวชลธิชา  ไตรปิ่น  เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑และวางแผน 

ที่ประชุมได๎ข๎อสรุปจากการหารือรํวมกันที่จะดําเนินโครงการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูกล๎วยไม๎
พ้ืนเมือง โดยการมีสํวนรํวมของประชาชน เพ่ือทําการฟ้ืนฟูประชากรกล๎วยไม๎ในพ้ืนที่อนุรักษ๑ เน๎นให๎
ประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ และการดูแลรักษาทรัพยากรในท๎องถิ่น เพ่ือคงความ
หลากหลายของพรรณพืชของประเทศไทยไว๎ให๎คงอยูํ โดยคัดเลือกพื้นที่โครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑ 
อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหมํ เป็นพื้นที่ดําเนินโครงการ และสวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์ เป็นศูนย๑กลางในการประสานการดําเนินงานโครงการ ซึ่งมีเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจ
คัดเลือกโครงการดําเนินการรํวมกันที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
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(1) โครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑ จัดตั้งขึ้นเพ่ือการอนุรักษ๑สภาพแวดล๎อมและการคง
ความอุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล๎องกับภารกิจขององค๑การสวน
พฤกษศาสตร๑ในการดูแลและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพรรณไม๎หายากของประเทศไทย
ให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน 

(2) องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑เป็นหนํวยงานที่มุํงสร๎างองค๑ความรู๎ในการดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให๎แกํประชาชนที่อยูํในท๎องถิ่น โดยการนํารํองการอนุรักษ๑กล๎วยไม๎ไทย แตํมี
ข๎อจํากัดในเรื่องพ้ืนที่ดําเนินการ ดังนั้นการดําเนินโครงการรํวมกับหนํวยงานที่มีพ้ืนที่ดําเนินงาน
รํวมกับประชาชน จะทําให๎สามารถสร๎างเครือขํายและความรํวมมือกับประชาชนได๎ดียิ่งขึ้น 

(3) พ้ืนที่ดําเนินงานขององค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ที่มีสํานักงานใหญํตั้งอยูํในจังหวัด
เชียงใหมํเชํนเดียวกับโครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑ จึงทําให๎เกิดความคลํองตัวในการใช๎ทรัพยากร
รํวมกันระหวําง 2 หนํวยงาน  

2. การประชุมสํารวจพื้นที่ หารือรายละเอียด และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการ ในระหวํางวันที่ 3-4 กันยายน 2554 ณ โครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑ อ.กัลยาณิวัฒนา       
จ.เชียงใหมํ  

2.1 องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎  มีผู๎แทนเข๎ารํวมประชุม จํานวน 3 ทําน คือ 
1) นายขจิต  สุนทรากร    หัวหน๎าฝุาย รักษาการในตําแหนํง 

     ผู๎จัดการโครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑ 
2) นายบุญชู  เขื่อนสุวงศ๑  ผู๎ชํวยผู๎จัดการโครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑ 
3) นายศราวุธ  คําภีระ   พนักงาน งานสวนปุาหลวงบ๎านวัดจันทร๑ 

2.2 องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑  มีผู๎แทนเข๎ารํวมประชุม จํานวน 5 ทําน คือ 
1) นางสาวสิริน  สุริยวงศ๑  หัวหน๎าสํวนนโยบายและแผน 
2) นายสันติ  วัฒฐานะ   นักวิชาการ 6 
3) นางสาวเสาวภาคย๑  แย๎มพงศ๑ผลิน หัวหน๎างานวิเคราะห๑และวางแผน 
4) นางสาวเสาวคนธ๑  อํอนศรี  เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑และวางแผน 
5) นางสาวภูษณิศา  คํามูลดี  เจ๎าหน๎าที่ติดตามและประเมินผล 

ผลจากการประชุมหารือรํวมกันได๎มีการสํารวจพื้นที่ สํารวจพรรณไม๎ท๎องถิ่น วิเคราะห๑
ข๎อมูลพ้ืนฐานของแตํละหนํวยงาน และกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ โดยได๎ข๎อสรุป
เบื้องต๎นเพ่ือใช๎จัดทําแผนการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน ดังนี้  

1) กิจกรรมการให๎ความรู๎ความเข๎าใจกับชาวบ๎านในการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูกล๎วยไม๎ และ
จัดตั้งกลุํมเครือขํายอนุรักษ๑กล๎วยไม๎ปุา 

2) กิจกรรมรวบรวมสายพันธุ๑กล๎วยไม๎ปุาจากพ้ืนถิ่นเดิมและการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 
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3) กิจกรรมเพ่ิมประชากรกล๎วยไม๎ 
4) กิจกรรมฟ้ืนฟูกล๎วยไม๎ปุาและปลํอยคืนสูํพื้นถิ่นเดิมโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 
5) กิจกรรมติดตามและดูแลกล๎วยไม๎ปุา  
การแบํงปันและใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 
 องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑  

- สนับสนุนนักวิชาการในการสํารวจ จําแนกสายพันธุ๑กล๎วยไม๎ในพ้ืนที่โครงการหลวง
บ๎านวัดจันทร๑ จังหวัดเชียงใหมํ  

- สนับสนุนการจัดอบรมให๎ความรู๎แกํราษฎรและเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องในการเพาะ
ขยายพันธุ๑กล๎วยไม๎ และการปลํอยคืนสูํพื้นถิ่น 

- สนับสนุนห๎องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือผลิตกล๎วยไม๎สายพันธุ๑พ้ืนถิ่น 
 องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ 

- จัดทําโรงเรือนเพาะชําและแรงงานเพ่ือการอนุบาลกล๎วยไม๎จิ๋วให๎มีความแข็งการ
ปลํอยคืนสูํธรรมชาติ 

- สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมและทรัพยากรที่ใช๎ในการฝึกอบรมให๎ความรู๎ 
- สนับสนุนไม๎สักเพ่ือนํามาติดกล๎วยไม๎จิ๋วในกิจกรรมการเพาะขยายพันธุ๑กล๎วยไม๎

ของ อ.ส.พ. 
- สนับสนุนการจําหนํายผลิตภัณฑ๑และของที่ระลึกขององค๑การฯ ในพ้ืนที่โครงการ

หลวงบ๎านวัดจันทร๑ 
- การดูแลและติดตามผลการเจริญเติบโตและอัตราสํวนการคงอยูํของกล๎วยไม๎ 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเครือขํายอนุรักษ๑กล๎วยไม๎ 

 
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ 

เมือ่ครั้งที่พระองค๑เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรที่ บ๎านวัดจันทร๑ และ หมูํบ๎านใกล๎เคียง 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ๑ 2522 ทรงพบวําราษฎรมีความแร๎นแค๎น ไมํมีเส๎นทางคมนาคม เชื่อมกับ
อําเภอ ด๎อยโอกาสทางการศึกษาและสุขภาพอนามัย ผลผลิตข๎าวสําหรับบริโภคมีไมํพอเพียงตลอด  
ทัง้ปี แตํหมูํบ๎านอยูํในสภาพแวดล๎อมซึ่งอุดมด๎วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรปุาไม๎ที่
ยังคงสภาพสมบูรณ๑ จึงทรงมีพระกระแสรับสั่งให๎ ม.จ.ภีศเดช รัชนี องค๑ผู๎อํานวยการโครงการหลวง 
หาทางชํวยเหลือราษฎร ตําบลบ๎านจันทร๑ ซึ่งในขณะนั้นมีอยูํด๎วยกัน 15 หมูํบ๎าน และประชากรสํวน
ใหญํเป็นชาวเขาเผํากะเหรี่ยง โดยให๎คํานึงถึงการอนุรักษ๑สภาพแวดล๎อมไว๎ด๎วย องค๑ผู๎อํานวยการ
โครงการหลวง ได๎นําพระราชกระแสรับสั่ง หารือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและให๎มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑ องค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎เป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการจัดตั้งโครงการหลวง  
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สภาพโดยท่ัวไป 
หมูํบ๎านวัดจันทร๑ ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่หมูํบ๎านเดํน หมูํ 3 ตําบลบ๎านจันทร๑ อ. แมํแจํม  จ.

เชียงใหมํ (ปัจจุบันอยูํใน อ.กัลยาณิวัฒนา) มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 960 เมตร รวม 19 หมูํบ๎าน 
พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นภูเขาสลับซับซ๎อน มีความลาดชันสูงกวํา 35 เปอร๑เซนต๑ มีที่ราบแคบๆ ตามหุบเขา 
มีสภาพปุาทั่วไปเป็นปุาสนเขา,สนสองใบ, สนสามใบ, เต็งและ รัง พ้ืนที่ดินเป็นดินรํวนปนทราย 
อุณหภูมิเฉลี่ยอยูํที่ 19 องศาเซลเซียส สูงสุด 37.4 องศา ต่ําสุด 4 องศาเซลเซส และแหลํงน้ําที่สําคัญ
คือ ห๎วยแจํมหลวง, ห๎วยฮ๎อม, ห๎วยแมํอุบ, ห๎วยนาเกล็ดหอยและห๎วยยาเป็นแหลํงต๎นน้ําแมํแจํม 

ปัจจุบันโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล (เงินอุดหนุน
รัฐบาล) ดําเนินการปลูกสร๎างเสริมปุา โดยองค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ปลูก 100 ไรํ เป็นแปลงสาธิต 
และจัดสรรให๎ราษฎร ในพ้ืนที่โครงการฯ ปลูกปีละ 1,000 ไรํ แบํงเป็นครอบครัวๆละ 40 ไรํและดูแล
รักษาเป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึงปัจจุบัน ได๎รับอุดหนุนรัฐบาลดําเนินการปลูกปุาไปแล๎ว ราว 9,400 ไรํ
และได๎พัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ ไปด๎วย 

 
การคมนาคม 
1) เส้นแรกทางหมายเลข 107 ตรงตลาดแม่มาลัยเลี้ยวซ้าย เข้าเส้นทาง 1095  

(ตลาดแมํมาลัย - ปาย) และกํอนถึงอําเภอปายประมาณ 13 กิโลเมตรตรงดํานปุาไม๎ ให๎เลี้ยวซ๎ายเข๎า
ไปยังเส๎นทางหมายเลข 1265 ตรงปูายบอกทางเข๎าบ๎านวัดจันทร๑ ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร 
สภาพถนนราดยางตลอดสาย สามารถขับรถเก๐งยังวัดจันทร๑ได๎สบาย ตลอดเส๎นทางทํานจะได๎เห็น
ทิวทัศน๑ของปุาสน รวมระยะทาง 160 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง  

2) เส้นทางท่ีสองสามารถเดินทางจากหมายเลขทางหลวง107 (แมํริม-สะเมิง-บํอแก๎ว-วัด
จันทร๑) สามารถเดินทางจากหมายเลขทางหลวง 107 เข๎าอําเภอแมํริมแล๎วมุํงไปยังทางหลวงหมายเลข 
1096 ผํานอําเภอสะเมิงไปบ๎านแมํสาบ บ๎านบํอแก๎ว แจํมน๎อย และเข๎าหมูํบ๎านวัดจันทร๑ จากหมูํบ๎าน
ไปทางเส๎นทางวัดจันทร๑ปายประมาณ 3 กิโลเมตร โครงการฯจะอยูํทางซ๎ายมือของทําน รวมระยะทาง 
154 กิโลเมตร เส๎นทางลูกรังสลับยางดํา เดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง 
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สภาพพื้นที่ 

 
 

 
อาคารสํานักงาน 
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ศาลาเอนกประสงค๑ 

 

  
เส๎นทางเดินชมธรรมชาติ    ร๎านขายของที่ระลึก 
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เส๎นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

 

 
จุดรับประทานอาหารสําหรับนักทํองเที่ยว 
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ห๎องประชุมสัมมนา 

 
บ๎านพักให๎บริการนักทํองเที่ยว 
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บ๎านพักให๎บริการนักทํองเที่ยว 

 

 
บรรยากาศอํางเก็บน้ํายามเช๎า 
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ชาวบ๎านเข๎ามาใช๎ประโยชน๑จากอํางเก็บน้ําแหํงนี้ 

 

 
ทีมงานหารือแนวทางการดําเนินงานของโครงการ 
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ประชุมหารือรํวมกับผู๎แทนขององค๑การอุตสาหกรรมปุาไม๎ 

 

 
คณะเจ๎าหน๎าที่สํารวจสภาพพ้ืนที่และพันธุ๑ไม๎ 
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เก็บข๎อมูลของพรรณไม๎ 

 
สํารวจจุดพื้นที่เป็นพื้นที่รวบรวมกล๎วยไม๎ 
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เอ้ืองกาบดอก  

Pholidota imbricata 
อ๊ัวแก๎มช้ํา  

Habenaria rostellifera 

 

เอ้ืองคําฝอยปาย Dendrobium brymerianum Rehb.f. 
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ลิงคู๏  

Polygonum sp. 
  เอ้ืองดินใบหมาก  

Spathoglottis plicata Blume 

  
ชายผ๎าสีดา  

Platycerium holtumii   Jench. & Hennipm. 
  สนสามใบ  

Pinus kesiya Royle ex Gordon 
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คณะเจ๎าหน๎าที่จากโครงการหลวงบ๎านวัดจันทร๑และเจ๎าหน๎าที่จากองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ ถํายรูป

รํวมกัน 
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ประมวลภาพและกิจกรรมการจัดทําแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือ 
ระหว่างรัฐวิสาหกิจร่วมกับองค์การสวนสัตว ์

 

 องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ได๎ดําเนินการหารือรํวมกับองค๑การสวนสัตว๑ เพ่ือหารือแนวทางการ
ใช๎ทรัพยากรและความรํวมมือระหวํางกัน พิจารณาปัจจัยตํางๆ ของทั้ง 2 หนํวยงาน และความรํวมมือ
ในอนาคต โดยได๎มีการประชุมหารือรํวมกัน ดังนี้ 

1. การประชุมหารือแนวทางการจัดทําแผนการใช๎ทรัพยากรและความรํวมมือในวันที่ 18 
สิงหาคม 2554 ณ อาคารพิพิธภัณฑ๑ สวนสัตว๑ดุสิต กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได๎ข๎อสรุปจากการหารือ
รํวมกันที่จะดําเนินโครงการสํงเสริมการขายและการให๎บริการ เพ่ือดําเนินการรํวมกันทางด๎าน
การตลาด การประชาสัมพันธ๑ การพัฒนาบุคลากรทางด๎านธุรกิจ 

2. คัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินโครงการคือสวนสัตว๑เชียงใหมํ เป็นพื้นที่ดําเนินโครงการ และสวน
พฤกษศาสตร๑สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ เป็นศูนย๑กลางในการประสานการดําเนินงานโครงการ ซึ่งมี
เหตุผลสําคัญในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการดําเนินการรํวมกันที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

(1) สวนสัตว๑เชียงใหมํ ตั้งอยูํในจุดทํองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหมํ เชื่อมโยงกับจุด
ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหมํ คือ ดอยสุเทพ – ปุย พระตําหนักภูพิงค๑ อยูํใกล๎กับแหลํง
ทํองเที่ยวที่สําคัญอ่ืนๆ ของจังหวัดเชียงใหมํ และเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหมํ
อีกด๎วย 

(2) องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑มุํงเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจเพื่อการลดการพ่ึงพา
ของรัฐบาลในอนาคต แตํในปัจจุบันประสบปัญหาในความเชี่ยวชาญทางด๎านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ๑ โดยที่องค๑การสวนสัตว๑เป็นหนํวยงานที่มีชื่อเสียงในการเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญ
ของจังหวัดเชียงใหมํ และมีประสบการณ๑ทางด๎านการตลาดและการประชาสัมพันธ๑ที่จะสามารถ
ถํายทอดความรู๎และประสบการณ๑ให๎แกํบุคลากรขององค๑การฯ ได๎เป็นอยํางดี 

(3) พ้ืนที่ดําเนินงานขององค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ที่มีสํานักงานใหญํตั้งอยูํในจังหวัด
เชียงใหมํเชํนเดียวกับสวนสัตว๑เชียงใหมํ จึงทําให๎เกิดความคลํองตัวในการใช๎ทรัพยากรรํวมกันระหวําง 
2 หนํวยงาน  

3. การประชุมหารือรายละเอียด และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของโครงการ ณ 
อาคารสํานักงาน สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ   

3.1 องค๑การสวนสัตว๑  มีผู๎แทนเข๎ารํวมประชุม จํานวน 7 ทําน คือ 
4) นายธนภัทร  พงษ๑ภมร  ผู๎อํานวยการสวนสัตว๑เชียงใหมํ 
5) นายวิทยา  สิงห๑คํา   หัวหน๎าฝุายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ๑ 



แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2555 - 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร์   107 
 

6) นางกรองแก๎ว  ทัปนวัชร๑  หัวหน๎าฝุายบริหารทั่วไป 
7) นางสาวสุวดี  ช๎องวรากุล  หัวหน๎างานวางแผนและประเมินผล 
8) นายอดิลก  อุตมะ   เลขานุการผู๎อํานวยการสวนสัตว๑เชียงใหมํ 
9) นางสาวไพรินท  ยานะ  รก.หัวหน๎างานประชาสัมพันธ๑ 
10) นางณัฐพิมล  จันทร๑ชํวงชัย  รก.หัวหน๎างานการตลาด 

3.2 องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑  มีผู๎แทนเข๎ารํวมประชุม จํานวน 7 ทําน คือ 
6) นางสุญาณี  เวสสบุตร  รองผู๎อํานวยการองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ 
7) นางสาวปัถวี  แสงฉาย  ผู๎อํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ 
8) นางอรวรรณ  ไชยพรหม  หัวหน๎าสํวนเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ 
9) นางสาวสิริน  สุริยวงศ๑  หัวหน๎าสํวนนโยบายและแผน 
10) นางสาวเกศินีกานต๑  เอกกิตติธนภูมิ หัวหน๎าสํวนธุรกิจ 
11) นางสาวเสาวภาคย๑  แย๎มพงศ๑ผลิน หัวหน๎างานวิเคราะห๑และวางแผน 
12) นางสาวประภาวลัย  คชศิลา  หัวหน๎างานประชาสัมพันธ๑ 
13) นางสาวพิชญ๑สินี  ทิพย๑มณฑา  หัวหน๎างานผลิตสื่อและเผยแพรํ 
14) นายคมสันต๑  ปิ่นจา   พนักงานประชาสัมพันธ๑ 
15) นางสาวสุรินทร๑  ทิพย๑ศิริ  เจ๎าหน๎าที่งานประชาสัมพันธ๑ 

ผลจากการประชุมหารือรํวมกันได๎มีการวิเคราะห๑ข๎อมูลพื้นฐานของแตํละหนํวยงาน และ
กําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ โดยได๎ข๎อสรุปเบื้องต๎นเพื่อใช๎จัดทําแผนการใช๎
ทรัพยากรรํวมกัน ดังนี้  

1) กิจกรรมสํงเสริมการขาย ได๎แกํ การจัดทํา Road Show จัดริ้วขบวนเพื่อเผยแพรํ
สวนสัตว๑และสวนพฤกษศาสตร๑ จัดทําบัตรเดียวเที่ยว 2 สวน 

2) กิจกรรมเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อตํางๆ  
3) กิจกรรมจุดให๎บริการข๎อมูล ทั้งซุ๎มให๎บริการนักทํองเที่ยวและการใช๎ข๎อมูลใน 

Website รํวมกัน 
4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรในด๎านการให๎บริการนักทํองเที่ยว การตลาด 

การประชาสัมพันธ๑ การเพาะขยายพันธุ๑ไม๎ และการดูแลรักษาพันธุ๑ไม๎ เป็นต๎น 
5) กิจกรรมสํารวจทรัพยากรที่มีภายในสวนพฤกษศาสตร๑และสวนสัตว๑ 
การแบํงปันและใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 
 องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑  

- แบํงปันงบประมาณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ๑ เชํน การจัดทําปูายคัตเอาท๑ 
จัดทําสื่อทางวิทยุรํวมกัน  
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- แลกเปลี่ยนบุคลากรในการประชาสัมพันธ๑ และการจัดกิจกรรมสํงเสริมการขาย 
- สนับสนุนนักวิชาการในการสํารวจพรรณไม๎ในพ้ืนที่สวนสัตว๑เชียงใหมํ 

 องค๑การสวนสัตว๑ 
-  แบํงปันงบประมาณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ๑ เชํน การจัดทําปูายคัต

เอาท๑ จัดทําสื่อทางวิทยุรํวมกัน 
- สนับสนุนนักวิชาการในการสํารวจพันธุ๑สัตว๑ในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระ

นางเจ๎าสิริกิติ์  
- สนับสนุนพื้นที่จุดจอดรถเพ่ือให๎บริการขององค๑การฯ 
- สนับสนุนจุดบริการขายตั๋วเข๎าชมสวนพฤกษศาสตร๑ และจุดบริการรํวมกัน 

 
ข้อมูลพืน้ฐานของสวนสัตว์เชียงใหม่ 

สวนสัตว๑เชียงใหมํ กํอตั้งขึ้นโดยนาย ฮาโรลด๑ เมสัน ยัง (Mr.Harold Mason Young) มิ
ชชั่นนารีชาวอเมริกัน ผู๎เข๎ามาเป็นอาสาสมัครสอนการยังชีพในปุาให๎แกํพวกทหารและตํารวจชายแดน 
ในชํวงสงครามเกาหลี ( พ.ศ.2493-2496 ) โดยอาศัยพื้นที่บ๎านที่ตนเชําอยูํคือ บ๎านเวฬุวัน เชิงดอยสุ
เทพ ซึ่งเป็นของนาย กี นิมมานเหมินท๑ ( พ.ศ.2431-2508 ) และนาง กิมฮ๎อ นิมมานเหมินท๑ ( พ.ศ. 
2437-2524 ) เป็นสถานที่เริ่มต๎น โดยเริ่มเปิดเป็นสวนสัตว๑เล็กๆ ของเอกชนขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ
ประมาณ พ.ศ.2495 

 สวนสัตว์เชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 531 ไรํ เป็นสถานที่เหมาะสําหรับการพักผํอนพร๎อมกับ
สัมผัสสัตว๑นานาชนิดกวํา 7,000 ตัว ทํามกลางกลิ่นไอของขุนเขา และที่พลาดชมไมํได๎ก็คือ 
หมีแพนด๎า ชํวง ชํวง และ หลินฮุ๎ย อันเป็นทูตสันตวไมตรีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง 
ชํวง ชํวง และ หลินฮุ๎ย จะอยูํที่สวนสัตว๑เชียงใหมํเป็นเวลา 10ปี ตั้งแตํ พ.ศ. 2547 ถึง 
2557 

 ตั้งอยู่เลขท่ี 100 ถ.ห๎วยแก๎ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ  
เวลาทําการ 08.00-18.00 น. ทุกวัน 

 อัตราค่าเข้าชม  
ชาวไทย ผู๎ใหญํ 50 บาท ปวส.-มหาวิทยาลัย 30 บาท เด็กเล็ก-ปวช. 10 บาท ครู ทหาร 
ตํารวจ (ในเครื่องแบบ) 30 บาท ผู๎สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ สามเณร เข๎า
ชมฟรี  
ชาวต่างชาติ ผู๎ใหญํ 100 บาท เด็ก 50 บาท  

 บริการทั่วไป 
รถบริการชมสวนสัตว๑ , ร๎านขายของที่ระลึก , ร๎านอาหาร , กิจกรรม , การแสดง
ความสามารถของสัตว๑ 

 การเดินทาง ขับรถมาตามถนนห๎วยแก๎ว ผํานมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
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 สิ่งท่ีน่าสนใจ สวนสัตว์เชียงใหม่ 
- สวนนกนครพิงค๑ เดินชมธรรมชาติและฟังเสียงนกชนิดตํางๆ กวํา 800 ตัว ในพื้นที่ 6 ไรํ 
- หมีแพนด๎า สัมผัสความนํารักของ 2 หมีแพนด๎า ชํวง ชํวงและหลินฮํุย ทูตสันถวไมตรีจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สวนสัตว๑เชียงใหมํ    
ศูนย๑จัดแสดงนกเพนกวิน สัมผัสนกเพนกวิน (Humboldt Penguin) ในศูนย๑แสดงที่
จัดเป็นสระน้ําตามสภาพที่นกเพนกวินอาศัยอยูํ 

- เกาะชะนี สถานที่เพ่ือการใช๎ชีวิตอยํางอิสระของชะนี บรรยากาศปลอดโปรํงเสมือนหนึ่ง
อยูํในแหลํงธรรมชาติที่แท๎จริง เพื่อให๎คุณได๎เข๎าถึงการดํารงชีวิตของสัตว๑ปุาสร๎าง
ความคุ๎นเคยระหวํางคนกับสัตว๑ได๎อยํางกลมกลืน 

- อาคารเลี้ยงแมวนํ้า อาคารที่จัดแสดงประกอบด๎วย แมวนํ้า (Cape Fur Seal) จํานวน 5 
ตัว จากประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต๎มาเลี้ยงในอาคารดังกลําว 

- อุทยานสัตว๑น้ํา สัตว๑น้ําจืดกวํา 60 ชนิด รวมทั้งปลาบึกยักษ๑ลุํมแมํน้ําโขง ปลาบึกลาย
และ Siamese Giant Carp อีกท้ังปลาไหล Ture Eel ซึ่งหาดูได๎ยากรอคุณอยูํที่ศูนย๑
แสดงแหํงนี้ 

- คํายพักแรม ทํานสามารถขอจัดเต๏นท๑นอนค๎างคืนในบริเวณที่สวนสัตว๑จัดให๎ เพ่ือเป็น
ประสบการณ๑ในการอยูํทํามกลางธรรมชาติ มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยไมํต๎องเดิน
ทางไกล 

 

 
สวนสัตว๑เชียงใหมํ อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 
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สภาพพ้ืนที่สวนสัตว๑เชียงใหมํ 
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การหารือแนวทางเบื้องต๎นกับองค๑การสวนสัตว๑ ณ สวนสัตว๑ดุสิต กรุงเทพฯ 

 
คณะเจ๎าหน๎าที่ของ อ.ส.พ. เยี่ยมชมและดูงานด๎านการให๎บริการนักทํองเที่ยว 
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การประชุมหารือครั้งที่ 2 ณ สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ 

 
รองผู๎อํานวยการ อ.ส.พ. เป็นประธานเปิดการประชุม  
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โดยมีผู๎อํานวยการสวนสัตว๑นําคณะเจ๎าหน๎าที่จากสวนสัตว๑เชยีงใหมํรํวมหารือกับผู๎อํานวยการสํานัก

พัฒนาธุรกิจและคณะเจ๎าหน๎าที่ของ อ.ส.พ. 
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คณะเจ๎าหน๎าที่จากสวนสัตว๑เชยีงใหมํเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการให๎ความรู๎ภายในอาคารพิพิธภัณฑ๑

ธรรมชาติ 

 
 


