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¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·Ó  
ที่ปรึกษา : 
นายสุวิทย วิชชาวุธ รักษาการผูอำนวยการสวนพฤกษศาสตร 
นางสุญาณี เวสสบุตร รองผูอำนวยการ 
นายประมุข เพ็ญสุต รองผูอำนวยการ 
 
คณะทำงานจัดทำรายงานประจำป : 
นางสุญาณี เวสสบุตร ประธานคณะทำงาน 
นายธงธน วังอนานนท คณะทำงาน 
นางภาวิณี กุมเพ็ชร คณะทำงาน 
นายภราดร หอมแยม คณะทำงาน 
นางสาวปถวี แสงฉาย คณะทำงาน 
นายฉัตรทอง เจือจันทร คณะทำงาน 
นางอรวรรณ ไชยพรหม คณะทำงาน 
นางสาวสิริน สุริยวงศ คณะทำงาน 
นางสาวพรธิพา สงวนศักดิ์ คณะทำงาน 
นายสมควร สุขเอี่ยม คณะทำงาน 
นางจิดาภา ระวีวรรณ คณะทำงาน 
นางสาวเสาวภาคย แยมพงศผลิน คณะทำงาน 
นางนุชจรินทร กุญชร คณะทำงานและเลขานุการ 
นางสาวภูษณิศา คำมูลดี คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 
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  chairman of the boardChairman of the Board

การศึกษา :  
• Bachelor of Science (B.S) 
• รัฐศาสตรบัณฑิต 
 
ตำแหนงหนาท่ีในปจจุบัน : 
• ขาราชการบำนาญ สำนักนายกรัฐมนตรี 
• ประธานคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) 
• กรรมการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) 
• กรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) 
 
ประสบการณในการทำงาน : 
• เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
• รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
• รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 
• รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
• รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
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การศึกษา : 
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) ม.รามคำแหง 
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานสาธารณะ 
• ประกาศนียบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
 (ว.ปรอ.2546) 
• ประกาศนียบัตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 (CPA.THAILAND) 
• หลักสูตร Director Certification Program (ACP)  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.5) 
 

ตำแหนงหนาที่ในปจจุบัน : 
• ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
• กรรมการบริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จำกัด 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
• ประธานบริษัท เหมืองแรโปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการโรงงานไพ กรมสรรพสามิต 
• กรรมการวิชาชีพดานการบัญชีภาษีอากร  

 สภาวิชาชีพบัญชี 
 

ประสบการณในการทำงาน : 
• รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
• ผูอำนวยการสำนักสรรพากรภาคท่ี 4 กรมสรรพากร 
• กรรมการพิจารณาอุทธรณ กรมศุลกากร 

• กรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
• ประธานกรรมการบริหารกิจการองคการสุรา 
 กรมสรรพสามิต 

¹ÒÂÊÁªÑÂ ÍÀÔÇÑ²¹¾Ã
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂÊØ¾Ñ²¹ � ËÇÑ§Ç§È �ÇÑ²¹Ò
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

การศึกษา : 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Environmental Technology  
 and Management, Asian Institute of Technology  
• ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) Environmental Science 
 (Air Pollution Engineering), University of Cincinnati 
• ปริญญากิตติมศักดิ์ Air Quality Training and  
 Management, Air Pollution Training Institute, US.EPA.  
 

ตำแหนงหนาที่ในปจจุบัน : 
• อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
• กรรมการองคการจัดการน้ำเสีย 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
• กรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร 
• กรรมการบริหารศูนยความเปนเลิศแหงชาติฯ 
• กรรมการบริหารคลัสเตอรสิ่งแวดลอม  
 สำนักพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

ประสบการณในการทำงาน : 
• ผูอำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
• รักษาราชการแทน ผูอำนวยการกองประสานการจัดการมลพิษ 
• ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
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การศึกษา : 
• เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สาขาพืชศาสตร)  
 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 
• Master of Science (Agricultural Extension)  
 University of Reading  
 

ตำแหนงหนาที่ในปจจุบัน : 

• ผูอำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร  
 (ดำรงตำแหนงตั้งแตเดือน มี.ค. 54 - ปจจุบัน) 
 

ประสบการณในการทำงาน : 
• ขาราชการพลเรือนในพระองค สำนักพระราชวัง 

• หัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริม กองบำรุงรักษาราชอุทยาน 
 ไดรับมอบหมายใหไปชวยราชการท่ีพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน 

• รักษาการหัวหนางานทดลองและขยายพันธุ โครงการสวนพระองค 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
• พนักงานเอก ระดับ 6 หัวหนางานพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน 

• พนักงานพิเศษ ระดับ 7 หัวหนาฝายพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน 

การศึกษา : 

• ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคา 
• ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ตำแหนงหนาที่ในปจจุบัน : 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร  
 (ดำรงตำแหนงตั้งแตเดือน มี.ค. 54 - ก.ย. 54) 
• รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 

ประสบการณในการทำงาน : 
• ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง 

¹ÒÂÍÓ ¹Ò¨ à´ªÐ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹Ò§ÍØäÃ Ã‹Áâ¾ Ô̧ËÂ¡
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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การศึกษา : 
• เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
• หลักสูตร Director Certification Program 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

ตำแหนงหนาที่ในปจจุบัน : 

• รักษาการผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
• ประธานกรรมการบริหาร เอม บิวตี้ แอนด สปา กรุป 
• กรรมการผูจัดการ บริษัท คริสตัล อะโกร จำกัด 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
• กรรมการ บริษัท ไมอัดไทย จำกัด 

• นายกสมาคมพุทธบุตร ๖๐ 
 

ประสบการณในการทำงาน : 
• ผูจัดการเขต บริษัท เอฟ อี ซิลลิค จำกัด 
• กรรมการผูจัดการ  
 บริษัท คอมมอนเวลธ เรียลตี้ กรุป จำกัด 

• ประธานกรรมการบริหาร 
 บริษัท เอม สตาร เน็ทเวิรค จำกัด 
• กรรมการบริหาร บริษัท นวนคร จำกัด 

¹ÒÂÊØÇÔ·Â� ÇÔªªÒÇØ¸
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂºØÞ¹Ó  ¹Ô¡Ãà·È
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

การศึกษา : 
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

ตำแหนงหนาที่ในปจจุบัน : 
• หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจำกัด เทวฤทธ์ิขนสงและกอสราง 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
 

ประสบการณในการทำงาน : 

• สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย 
• สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโซพิสัย 
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การศึกษา : 
• Bachelor of Engineering in Civil Engineering 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• Master of Science in Construction Management, 
 University of Southern California 
 

ตำแหนงหนาที่ในปจจุบัน : 

• กรรมการผูจัดการ  
 บริษัทแปซิฟก เจเนอรัล คอนแทรคเตอร จำกัด 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
 

ประสบการณในการทำงาน : 
• Maneger Director Pacific Worldwide Corporation 

 Company. Nonthaburi, Thailand 
• Maneger Director Pacific General Contractor  

 Company. Nonthaburi, Thailand 
• Project Engineer JCM Group. Los Angeles, California 
• Project Engineer Emma Corporation, Los Angeles,  

 California 
• Project coordinator Pacific Group Property Company  
 Limited, Bangkok, Thailand 

การศึกษา : 

• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 

ตำแหนงหนาที่ในปจจุบัน : 
• กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
 (ดำรงตำแหนงตั้งแตเดือน มี.ค. 54 - ปจจุบัน)  
• ประกอบธุรกิจสวนตัว 
 

ประสบการณในการทำงาน : 
• รับราชการทหาร สำนักงานตรวจบัญชีกลาโหม 

• แผนกตรวจพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
• นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ 

 สภาผูแทนราษฎร 
• สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดระยอง 

• ชวยปฏิบัติราชการ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

¹ÒÂÇÃÊÔ·¸Ôì àμÔÁ Ô̈μÃÍÒÃÕÂ�
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ÃŒÍÂμÃÕ¡ÄÉ®Ò ¡ÒÃØÞ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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¢Íºà¢μáÅÐÍÓ ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

Í.Ê.¾.
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• ขอบเขตและอำนาจหนาที่ : 
 คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีอำนาจหนาที่วางนโยบายและ

ควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของ อ.ส.พ. และมีอำนาจ

หนาที่ดังตอไปนี้ 

 (1) วางขอบังคับหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไป

ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 

 (2) วางขอบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

 (3) วางขอบงัคบัวาดวยการบรรจุ การแตงตัง้ การเล่ือนข้ัน 

การลดข้ันเงินเดือนและการออกจากตำแหนง อัตราเงินเดือน 

คาจาง เงินบำเหน็จและเงินรางวัล วินัย การลงโทษและ 

การอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง 

 (4) วางขอบงัคบัเก่ียวกับการจดัแบงสวนงานของ อ.ส.พ. 

 (5) วางขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงิน 

ของ อ.ส.พ. 

 (6) กำหนดอัตราดอกเบ้ีย คาภาระ คาบริการ คานายหนา

และคาดำเนินธุรกิจตางๆ ของ อ.ส.พ. 

 (7) วางขอบังคับวาดวยการจายคาพาหนะและเบ้ียเล้ียง

เดินทาง คาเชาที่พัก คาลวงเวลา และการจายเงินอื่น 

 (8) วางระ เ บียบว าด วย เค ร่ืองแบบผู อำนวยการ 

พนักงานและลูกจาง 

 (9) วางขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย การใชและการ

รักษาทรัพยสินของ อ.ส.พ. 

 (10) วางระเบียบวาดวยการรองทุกขของพนักงาน 

และลูกจาง 

 (11) วางขอบังคับเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะหหรือการ

สงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการของผูปฏิบัติงานใน อ.ส.พ. และ

ครอบครัว ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 (12) วางขอบังคับหรือระเบียบอันจำเปนเพ่ือใหกิจการ

ของ อ.ส.พ. ดำเนินไปโดยเรียบรอย 

  

• องคประกอบและวาระการดำรงตำแหนง 
 ของคณะกรรมการ : 
 โครงสรางการบริหารงานขององคการสวนพฤกษศาสตร 

ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอกีไมนอยกวา

หาคน แตไมเกินเกาคน และใหผูอำนวยการเปนกรรมการ

และเลขานุการ โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการ ซ่ึงกำหนดใหผูดำรงตำแหนงประธาน

กรรมการ กรรมการ ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในธุรกิจท่ีกระทำ

กบั อ.ส.พ. หรอืในธรุกจิทีเ่ปนการแขงขนักบักจิการของ อ.ส.พ. 

ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูถือหุนหรือ

เปนหุนสวนที่จำกัดความรับผิดในกิจการเชนวานั้น หรือเปน

ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการหรือผูดำเนินกิจการ 

โดยการมอบหมายของ อ.ส.พ. และกำหนดวาระการดำรง

ตำแหนงคราวละ 2 ป แตอาจไดรับการแตงตั้งอีกได ในกรณี

ท่ีมีการพนจากตำแหนงกอนวาระ หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี

แตงตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหวางเวลาท่ีกรรมการซ่ึงแตงตั้ง

ไวแลวยังมีวาระอยูในตำแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตำแหนง

เทากบัวาระทีเ่หลอือยูของกรรมการซ่ึงไดรบัการแตงตัง้ไวแลว  

  

• คาตอบแทน/โบนัสของกรรมการ : 
 การกำหนดคาตอบแทนของกรรมการรัฐวิสาหกิจ เชน  

คาเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการ เปนไปตามหลักเกณฑ 

และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้ 

 1. คาเบีย้ประชมุกรรมการ อ.ส.พ. ไมเกนิ 6,000.- บาท

ตอเดือน 

 2. เบี้ยประชุมประธานกรรมการ ใหไดรับสูงกวา

กรรมการรอยละ 25 

 3. เบี้ยประชุมรองประธานกรรมการ ใหไดรับสูงกวา

กรรมการรอยละ 12.5 

 4. กรรมการท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการหรือ

คณะทำงานใหไดรับเบ้ียประชุมในอัตราเหมาจายเปน 

รายเดือนเทาเบ้ียประชุมกรรมการ 

 โบนัสคณะกรรมการ 

 องคการสวนพฤกษศาสตรเปนรัฐวิสาหกิจประเภท

สงเสริมและไมหวังผลกำไร เดิมไมมีการจายโบนัสกรรมการ 

แตในป 2548 องคการฯ ไดเขาสูระบบประเมินผลการ 

ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จึงทำใหกรรมการไดรับโบนัส

ตามระบบแรงจูงใจในระบบประเมินผล ตามระดับผลงาน 

กลาวคือถาระดับผลงานที่ 3-5 กรรมการจะไดรับโบนัส  

5,000-25,000 บาท และถาผลงานท่ีระดับ 1-2.5 ไมมีโบนัส 
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¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ Í.Ê.¾.

ชื่อ-สกุล 
การประชุมครั้งที่ 

เฉลี่ย 
9/2553 10/2553 11/2553 1/2554 2/2554 3/2554 4/2554 5/2554 6/2554 7/2554 8/2554 9/2554 

นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

ไม
มีก

าร
ปร

ะช
ุม 

90.9 

นายสมชัย อภิวัฒนพร 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 90.9 

นายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

นายบุญนำ นิกรเทศ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 90.9 

นายสุวิทย วิชชาวุธ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

นายวรสิทธ์ิ เติมจิตรอารีย 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 72.7 

นายอำนาจ เดชะ - - - - - 1 1 1 1 1 1 100 

รอยตรีกฤษฎา การุญ 1 1 1 1 1 1 1 1 ลาออก 100 

นางอุไร รมโพธิหยก - - - - - 1 1 1 1 1 1 100 

รวมผูเขารวมประชุม 7 6 7 7 6 9 8 7 8 8 7 7.3 

จำนวนกรรมการ (คน) 7 7 7 7 7 9 9 9 8 8 8 7.8 

รอยละของการเขาประชุม 100 85.7 100 100 85.7 100 88.9 77.8 100 100 87.5 93.2 

หมายเหตุ : 1 หมายถึง มาประชุม 
 0 หมายถึง ไมมาประชุม 
 - หมายถึง ยังไมไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ พนจากตำแหนงกรรมการ 

l 10 l
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คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 

นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน 
ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
และสงเสริมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

นายบุญนำ นิกรเทศ 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาผูดำรงตำแหนง 
ผูอำนวยการ อ.ส.พ. 

นายสมชัย อภิวัฒนพร 
ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

นายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 

นายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายสมชัย อภิวัฒนพร 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายสุวิทย วิชชาวุธ 
ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน 
และติดตามผลการดำเนินงาน 

นายวรสิทธิ์ เติมจิตรอารีย 
ประธานอนุกรรมการ 
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องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) ไดรับการกอตั้งตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2535 โดย
บุคคลท่ีไดชื่อวามีบทบาทสำคัญในการกอตั้งองคการสวนพฤกษศาสตรและสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
คือ ศาสตราจารย ดร.สงา สรรพศรี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม องคการสวนพฤกษศาสตรมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาจนถึงเดือนตุลาคม  
ป พ.ศ.2545 จึงไดยายมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม เดิมมีชื่อวา “สวนพฤกษศาสตรแมสา”  
เปนสวนพฤกษศาสตรที่กรมปาไมจัดต้ังขึ้นใหเปนสวนพฤกษศาสตรประจำภาคเหนือของประเทศไทย หลังจากท่ีไดมี 
การสถาปนาองคการสวนพฤกษศาสตรขึ้น สวนพฤกษศาสตรแมสาก็ไดรับการโอนยายมาสังกัด อ.ส.พ. และไดรับการ
วางแผนและพัฒนาใหเปนสวนพฤกษศาสตรระดับสากลแหงแรกของประเทศ มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่ออนุรกัษทรัพยากรพืช ศึกษาวิจัย และเผยแพรความรูทางดานพฤกษศาสตร 

ตอมาในป พ.ศ.2537 องคการสวนพฤกษศาสตรไดรบัพระราชทานพระราชานญุาต จากสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์
พระบรมราชินีนาถ ใหใชชื่อสวนพฤกษศาสตรแหงนี้วา “สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์” 

 

Í.Ê.¾.Í.Ê.¾.
การกอตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร 
และสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

Ê‹Ç¹·Õè 1 : ¢ŒÍÁÙÅÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
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1. รวบรวมพรรณไมตางๆ เพื่อจัดปลูกใหเปนหมวดหมู 

2. ทำหนาท่ีเปนศูนยรวมตัวอยางพรรณไมแหง ขอมูล เอกสาร ส่ิงพิมพ เผยแพร 
และแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการพฤกษศาสตรกับองคการอื่นท้ังภายใน
และภายนอกอาณาจักร 

3. ขยายพันธุและอนุรักษพรรณไมของประเทศไทย  
4. ศึกษา คนควา ฝกอบรม และวิจัยดานพฤกษศาสตรและผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้น

จากพืช รวมท้ังสงเสริมและใหความรวมมือในกิจการดังกลาวของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน 

5. เปนสถานศึกษาพรรณไมในธรรมชาติ ตลอดจนเปนสถานที่สำหรับการ
สันทนาการ พักผอนหยอนใจ  และใหความรูโดยเฉพาะดานพฤกษศาสตร 

6. ปลูกฝงและกลอมเกลาจิตใจ รวมท้ังใหความรูแกเยาวชนใหตระหนักถึง
คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 

7. นำเขาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อจำหนายซึ่งของที่เกี่ยวกับ
กิจการพฤกษศาสตร 

8. ประกอบกิจการพฤกษศาสตร รวมท้ังกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับหรือตอเนื่องหรือ
ใกลเคียงกับกิจการพฤกษศาสตร 

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

เปนสวนพฤกษศาสตรชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
The Outstanding Botanical Garden in Southeast Asia  

1. สรางองคความรูและแหลงเรียนรูทางดานพฤกษศาสตร 
 และความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. เผยแพรองคความรูและสรางมูลคาเพิ่ม 

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ �

¾Ñ¹¸¡Ô¨
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§
Í§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�

งานวิจัย 
พื้นฐาน 

งานรวบรวม 
พันธุพืช 

งานวิจัยเพื่อ 
การอนุรักษ 

งานอนุบาล 
พันธุพืช 

Ê‹Ç¹ 
ËÍ¾ÃÃ³äÁŒ 

Ê‹Ç¹ 
¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±� 
¸ÃÃÁªÒμ Ô 

Ê‹Ç¹ 
ÇÔªÒ¡ÒÃ 

Ê‹Ç¹ 
Í¹ØÃÑ¡É� 
¾Ñ¹ Ø̧�¾×ª 

Ê‹Ç¹ 
¨Ñ´áÊ´§ 

áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ 

Ê‹Ç¹ 
ºÃÔËÒÃ 

¨Ñ´¡ÒÃ¾×é¹·Õè 

Ê‹Ç¹ 
¡ÒÃ¼ÅÔμ 

Ê‹Ç¹ 
ÇÔ¨ÑÂ 

งานอนุกรม
วิธาน 

งาน 
ภูมิทัศนและ 
ออกแบบ 

งานทะเบียน 
พันธุพืช งาน 

จัดสวน 

งาน 
นิทรรศการ 

หนวยสนับสนุน 
การบริหารจัดการ 

หนวยสนับสนุน 
การบริหารจัดการ 

หนวยประสานสวนภูมิภาค 

งานบริหาร 
จัดการพื้นท่ี 

งานสงเสริม 
กระบวนการ

เรียนรู 

งาน 
เครื่องจักรกล
การเกษตร 
และระบบ
ชลประทาน 

งานศูนย
ขอมูลพืช 

งานขยาย
พันธุพืชเพื่อ
จัดแสดง 

งานบรกิาร 
ทางวิชาการ งานขยาย

พันธุพืชเพื่อ
สนับสนุน 
สวนธุรกิจ งานวิจัย 

เพื่อพัฒนา 
งาน 

การจัดการ
ตัวอยาง 

งาน 
พิพิธภัณฑ

แมลง 

งาน 
หองสมุด 

งานดินและ
วัสดุเกษตร 

¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμ ÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ§¤�¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� 

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ 

ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ 

ÊÓ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò 

Ê.¾Å. 
¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡ 

Ê.ÃÂ. 
¨.ÃÐÂÍ§ 

ÊÓ¹Ñ¡¾Ñ²¹ÒáÅÐ»ÅÙ¡ºÓÃØ§ 
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ueen Sirikit 
Botanic Garden 

หนวยสนับสนุน 
การบริหารจัดการ 

หนวยสนับสนุน 
การบริหารจัดการ 

หนวยสนับสนุน 
การบริหารจัดการ 

งานวิเคราะห 
และ 

วางแผน 

งานบัญชี
ตนทุนและ
ผลผลิต 

งานติดตาม 
และ 

ประเมินผล 

งานบริหาร
แผนการ
ลงทุน 

Ê‹Ç¹ºÃÔËÒÃ 
¡ÒÃà§Ô¹ 
¡ÒÃ¤ÅÑ§ 

Ê‹Ç¹ 
ºÃÔËÒÃ·ÑèÇä» 

Ê‹Ç¹ 
ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

Í§¤ �¡Ã 

Ê‹Ç¹ 
ºÃÔËÒÃ 

¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

§Ò¹μÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃºÃÔËÒÃ 
¡ÒÃà§Ô¹ ¡ÒÃ¤ÅÑ§ 

§Ò¹μÃÇ¨ÊÍº 
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

Ê‹Ç¹¡ÒÃ¼ÅÔμ 
áÅÐ¾Ñ²¹Ò
¼ÅÔμÀÑ³± � 

Ê‹Ç¹ 
¸ØÃ¡Ô¨ 

Ê‹Ç¹ 
ÊÒÃ¹Ôà·ÈáÅÐ
»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 

Ê‹Ç¹ 
¹âÂºÒÂ 
áÅÐá¼¹ 

งาน
งบประมาณ 

งาน 
ออกแบบ 
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ งาน 

การเงิน 
งานวางแผน
และประสาน
การผลิต 

งาน 
สารบรรณ 

งาน 
การตลาด 

งานกิจการ 
รานคา 

งานทรัพยากร
มนุษย 

งาน 
คณะกรรมการ 

งานประชา- 
สัมพันธ 

งาน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ 

ÊÓ¹Ñ¡μÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº 

Ê‹Ç¹μÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃºÃÔËÒÃ 
¡ÒÃà§Ô¹ ¡ÒÃ¤ÅÑ§ áÅÐ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ Ê.¢¡. 

¨.¢Í¹á¡‹¹ 
Ê.Ê·. 

¨.ÊØâ¢·ÑÂ 
Ê.¾§. 
¨.¾Ñ§§Ò 

ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ ÊÓ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò Ø̧Ã¡Ô¨ 

งาน 
บัญชี 

งาน 
พัสดุ 

งานบริการ
กลาง 

งาน 
กฎหมาย 

งานจัดเก็บ 
รายได งานบริหาร 

ความเสี่ยง
และควบคุม 

ภายใน 

งานบริการ 
นักทองเที่ยว 

งานสื่อ 
และโสต

ทัศนูปกรณ 

ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งท่ี 1/54 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 
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¹ÒÂÊØÇÔ·Â� ÇÔªªÒÇØ¸ 
กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
รักษาการผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

¹Ò§ÊØÞÒ³Õ àÇÊÊºØμÃ 
รองผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ Í.Ê.¾.

l 16 l



1. นางภาวิณี กุมเพ็ชร ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา 
2. นายสันติ วัฒฐานะ หัวหนาสวนวิจัย 
3. นายปรัชญา ศรีสงา หัวหนาสวนหอพรรณไม 
4. นายปยเกษตร สุขสถาน หัวหนาสวนพิพิธภัณฑธรรมชาติ 
5. นางสาวรัชดา พงษสัตยาพิพัฒน หัวหนาสวนวิชาการ 

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÓ ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÓ ¹Ñ¡¾Ñ²¹ÒáÅÐ»ÅÙ¡ºÓ ÃØ§

1. นายฉัตรทอง เจือจันทร  รักษาการผูอำนวยการสำนักพัฒนาและปลูกบำรุง 
2. นายฉัตรทอง เจือจันทร  หัวหนาสวนอนุรักษพรรณพืช 
3. นายวิริทธพล โควอินทร  หัวหนาสวนจัดแสดงแหลงเรียนรู 
4. นายวรวิทย ชนะไพริน  หัวหนาสวนบริหารจัดการพื้นที่ 
5. นางสาวไพลิน กันทา  หัวหนาสวนการผลิต 
 

2 3 4 5 

1 

1 

2 3 4 5 
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1. นายภราดร หอมแยม ผูอำนวยการสำนักบริหาร 
2. นางสาวสิริน สุริยวงศ หัวหนาสวนนโยบายและแผน 
3. นางสุมนวดี บุญสวัสดิ์ หัวหนาสวนบริหารการเงินการคลัง 
4. นางสาวกนกวรรณ ชูทาน หัวหนาสวนบริหารทั่วไป 
5. นางสาวพรธิพา สงวนศักดิ์ หัวหนาสวนบริหารจัดการองคกร 

1. นางสาวปถวี แสงฉาย ผูอำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ 
2. นางธารทิพย เอกทัตย หัวหนาสวนบริหารการลงทุน 
3. นางสาวรุจีวัลย ศิริวรรณ หัวหนาสวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ 
4. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ หัวหนาสวนธุรกิจ 
5. นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหนาสวนสารนิเทศและประชาสัมพันธ 
 

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÓ ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò Ø̧Ã¡Ô¨

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÓ ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 
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1. นายธงธน วังอนานนท ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวเพ็ญศิลป ทีฆะพันธ หัวหนาสวนตรวจสอบการบริหาร 
  การเงิน การคลัง และการดำเนินงาน 

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÓ ¹Ñ¡μÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹

1. นายดนัย สรรพศรี หัวหนาสวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดำริ 
2. นายวัชนะ บุญชัย รักษาการหัวหนาสวนพฤกษศาสตรระยอง 
3. นายไพศาล ทองสอน รักษาการหัวหนาสวนพฤกษศาสตรเมืองพล ขอนแกน 
4. นายวิรัตน สมมิตร หัวหนาสวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย 
5. นายภราดร หอมแยม รักษาการหัวหนาสวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา 

 

¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�ÊÒ¢Ò

1 

2 

2 1 3 4 5 
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เปาหมายยุทธศาสตรแผนบริหาร 
ราชการแผนดิน 4 ป 

5. ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5.2 คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสำคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5.2 คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสำคัญเชิงระบบนิเวศ 
 เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

5.2.1 คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสำคัญเชิงระบบนิเวศเพ่ือการอนุรักษ 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสำรวจ จัดทำระบบฐานขอมูล อนุรักษ พัฒนา 
 และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 

อนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 

5.2 คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสำคัญเชิงระบบ 
 เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

การศึกษา วิจัยและองคความรูทางดานพรรณไมไทยไดรับการเผยแพรเพื่อการอนุรักษ
และการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

1. พัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษา และ
จัดการพื้นที่อยางตอเน่ือง 

3. ปรับปรุงและพัฒนาหอพรรณไม 
ศูนยขอมูล และหองสมุดใหเปน
มาตรฐาน 

5. เผยแพรและประชาสัมพันธเชิงรุก 
ผานชองทางสื่อทุกแขนง  
ใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ใหทันสมัยและสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลง 

2. รวบรวม บำรุง ดูแล ขยายพันธุไม 
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

4. เสริมสรางศักยภาพและบทบาท 
ทางวิชาการดานพฤกษศาสตรของ
องคกรใหเปนที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

6. เสริมสรางมาตรฐานสินคา 
และการใหบริการ 

ประเด็นนโยบาย 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 

แผนงบประมาณ 

แนวทางจัดสรร 

เปาประสงคกระทรวง 

ยุทธศาสตรกระทรวง 

เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน 

กลยุทธของหนวยงาน 

การอนุรักษ ศึกษา วิจัย ใหบริการความรูทางดานพฤกษศาสตรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (160.8139 ลานบาท) 

ผลผลิต 

¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§·Ò§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�
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ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554 ÁÕ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊÓ¤ÑÞã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554 ÁÕ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊÓ¤ÑÞ    
â´Âáº‹§ÍÍ¡à»š¹ 9 ´ŒÒ¹ ´Ñ§¹Õé â´Âáº‹§ÍÍ¡à»š¹ 9 ´ŒÒ¹ ´Ñ§¹Õé 
1) â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ Ñ̈Â·Ò§¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� 1) â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ Ñ̈Â·Ò§¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� 
2) §Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ 2) §Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ 
3) ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� 3) ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� 
4) ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹áÅÐ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒ 4) ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹áÅÐ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒ 
5) ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 5) ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 
6) ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨ 6) ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨ 
7) ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á ªØÁª¹ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 7) ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á ªØÁª¹ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
8) ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ã¹¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ (Synergy) 8) ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ã¹¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ (Synergy) 
9) ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓ¤ÑÞã¹»‚ 25549) ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓ¤ÑÞã¹»‚ 2554  

·ÕèÊÓ ¤ÑÞ»‚ 2554
¼Å¡ÒÃ´Ó à¹Ô¹§Ò¹

â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂ·Ò§¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ 4 ¡ÅØ‹Áâ¤Ã§¡ÒÃ

1  â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂ¾×é¹°Ò¹  
 โดยทำการศึกษาวิจัยใน 5 โครงการ ไดแก 
• ศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในพืชอาหารเพือ่พฒันาศกัยภาพ : 

อนุมูลอิสระ (free radicals) ที่เกิดขึ้น
ภายในรางกายเขาไปทำลายสารชีวโมเลกุลท่ีสำคัญ 
เชน ไขมันในเซลล โปรตีนในเนื้อเยื่อ เอนไซม  
รวมทั้งดีเอ็นเอ เปนผลใหเกิดโรคตางๆ ดังนั้นการ
เสาะหาสารท่ีมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระจากพืชอาหาร
ธรรมชาติ เพื่อสามารถชะลอหรือปองกันการถูกทำลาย 
การทดสอบ โดยใชวิธี DPPH assay และวิเคราะหปริมาณ 
Total phenolic Content  

ผลการศึกษาพืช 30 ชนิด พบพืช 13 ชนิด  
มีสารประกอบ phenolic มีสวนชวยในการสงเสริม 
ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระในปริมาณคอนขางมากไปหานอย 
ไดแก ผักหนามปูยา เถาขยัน ชมพูมะเหม่ียว  
ผกัเลอืน บนุนาค ผกัจำ้ อมกบ มะขาม มะเด่ือหวา  
มะเดื่อสาย ฮวานง็อก ผักเฮือด และหอมไก  

พือ่พ
ดขึ้น
ำคัญ
นไซม
นการ
าหา
การถ
ราะห

ช 13
ารส
ปหา
หม่ี
หวา

พฒันาศกัยภาพ :
น
ญ 
ม  
ร
าร
ถูกทำลาย 
หปริมาณ 

3 ชนิด  
งเสริม 
านอย 
ยว  
า  

Ê‹Ç¹·Õè 2 : ¼Å¡ÒÃ´Ó à¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊÓ ¤ÑÞ»ÃÐ¨Ó »‚ 2554

 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2554 l 21 l



• ศึกษาสังคมพืชในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 และความสามารถในการดูดซับคารบอนไดออกไซด : 

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ มีระดับความสูงระหวาง 
550-1,270 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยแบงสภาพสังคมพืชออกเปน  
3 ประเภทคือ ปาผลัดใบ (Deciduous forest) ปาก่ึงดงดิบ (Semi-evergreen
forest) และปาดงดิบ (Evergreen forest) วิธีศึกษา วางแปลงศึกษาถาวร
ขนาด 100 x 100 เมตร ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร ติดเบอร
ลงบนตนไมทีม่ขีนาดเสนผานศนูยกลาง ตัง้แต 4.50 เซนตเิมตร ขึน้ไปทกุตน  

ผลการศกึษา สงัคมพชืในแปลงศกึษามพีรรณไม จำนวน 111 ชนดิ 
ใน 38 วงศ พบวาพืชท่ีมีการกักเก็บของคารบอนมากในอันดับตนๆ ไดแก 
ยางปาย Dipterocarpus costatus Gaertn.f., รัง Shorea siamensis 

Miq., กอแพะ Quercus kerrii Craib, 
มะมวงเลอืด Knema cinerea (Poir.) 
Warb. var. andamanica, กอเดือย 
Castanopsis acuminatissima  
(Blume) A.DC., เปนตน 

• ศึกษาอนุกรมวิธานวิทยาและวิธีเพาะเลี้ยงหิ่งหอย 
 เมืองไทยบางชนิดเพื่อการอนุรักษ : 

ทำการศึกษาความหลากหลาย ชีววิทยา และ
นิเวศวิทยาของห่ิงหอยภายใตระบบนิเวศจำลองท่ีสามารถ
ควบคุมสภาวะไดในหองปฏิบัติการ เปนขอมูลพื้นฐานใน
การศึกษาการเพาะเล้ียง การเพ่ิมจำนวนประชากรในสภาพ
หองปฏิบัติการ โดยใชวิธีจดบันทึกขอมูลและถายภาพดวย
กลองถายภาพ Single Len Reflect Canon 50E 

ผลการศึกษา ไดขอมูลวงจรชีวิตของห่ิงหอย 1 ชนิด
คอื หิง่หอยยกัษ (Lamprigera tenebrosus Walker 1858) 
โดยติดตามพฤติกรรมตางๆ ต้ังแตเปนตัวออนจนเขาสูระยะ
ดักแดแลวพัฒนาเปนตัวเต็มวัย 
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• โครงการศึกษาอนุกรมวิธานพฤกษศาสตรพื้นบานของชาวชองในภาคตะวันออกของประเทศไทย : 
ชาวชองอาศัยอยูในภาคตะวันออกของประเทศ บริเวณจังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด อยูกับธรรมชาติ

ในปา มีวิถีชีวิตและภูมิปญญาใชประโยชนจากพืชเปนของตัวเอง วิธีศึกษา เก็บตัวอยาง สัมภาษณ บันทึกขอมูล  
และภาพถาย 

ผลการศึกษา มีการใชประโยชนจากพืช ใน 48 วงศ 86 สกุล เปนพืชอาหาร 91 ชนิด พืชสมุนไพร 3 ชนิด  
ที่อยูอาศัยและอุปกรณเครื่องใช 25 ชนิด พิธีกรรมและความเชื่อ 2 ชนิด ใชประโยชนอื่นๆ 5 ชนิด 

• สำรวจ รวบรวมพืชสมุนไพรและ 
 พืชภูมิปญญาชนเผาใน จ.แมฮองสอน : 

ภูมิปญญาพ้ืนบาน คือ ทรัพยากรความรู
ที่ใชและส่ังสมโดยกลุมชาติพันธุตางๆ มีความ
เปนเอกลักษณเฉพาะในกลุมชาติพันธุ เพื่อเปน 
การอนุรักษองคความรูและจัดทำเปนฐาน 
ขอมูลสำหรับการพัฒนาในดานตางๆ วิธีศึกษา  
จดบันทึกจากคำบอกเลา เก็บตัวอยางและ
ภาพถาย วิเคราะหเปรียบเทียบการใชประโยชน
ของแตละชุมชน 

ผลการศึกษา ทั้ง 7 หมูบาน พบวามีการ
ใชประโยชน ใน 99 วงศ แบงกลุมการใชประโยชน 
ไดดังนี้ ใชเปนสมุนไพร 150 ชนิด พืชอาหาร 
154 ชนิด พืชเครื่องปรุง 19 ชนิด พืชที่ใชสราง
ที่อยูอาศัยและเคร่ืองใชตางๆ 29 ชนิด พืช
เชื้อเพลิง 3 ชนิด พืชที่ ใชในพิธีกรรมและ 
สงัคม 26 ชนดิ พชือาหารสตัว 7 ชนิด และพชื 
ใชประโยชนดานอืน่ๆ 4 ชนิด 
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• โครงการอนุรักษกลวยไมแบบบูรณาการ (กรณีศึกษาฟามุย) : 
กลวยไมฟามุยมีสถานภาพเปนกลวยไมที่กำลังถูกคุกคาม ดังนั้น

การอนุรักษปกปองมิใหสูญพันธุในอนาคต และเปนการรักษาพันธุกรรม
ของฟามุยใหคงอยูตลอดไป ดวยกระบวนการแบบบูรณาการดังนี้ 
ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยา ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม 
ศึกษาความหลากหลายของราไมคอรไรซาและผลตอการงอกของเมล็ด
ฟามุย ศึกษาผลของธาตุอาหารและสารเรงการเจริญเติบโตตอการ
เจริญเติบโตของตนกลาฟามุยในสภาพปลอดเชื้อ และศึกษาอัตราการ
อยูรอดหลังปลอยฟามุยในสภาพกึ่งธรรมชาติ  

ผลการศึกษา ฟามุยสามารถขึ้นอาศัยบนตนไมไดหลายชนิด  
มีการกระจายอยูในช้ันเรือนยอดชั้นนอกมากที่สุด ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมฟามุยจาก 5 พื้นท่ี พบวาขนาดของดีเอ็นเอท่ีไดมีตั้งแต 
200-1000 คูเบส ราไมคอรไรซา ทีพ่บในรากฟามุยไดแก Trichoderma sp. 
อาหารสูตรที่สามารถทำใหเมล็ดฟามุยงอกไดดีคือ VW และอาหารสูตร
ที่ทำใหโปรโตคอรมสามารถพัฒนาเปนตนออนไดดี คือ อาหารสูตร  
½ MS สวนอายุฝกฟามุยที่เหมาะสมในการนำมาเพาะ คือ ฝกท่ีมีอายุ 
12 เดือน การปลอยตนกลาฟามุย 14 เดือน มีอัตราการรอดสูงกวา 
80% 

 

2 â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É� 
â´Â·Ó¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂã¹ 4 â¤Ã§¡ÒÃ ä Œ́á¡‹ 

• โครงการอนุรักษและฟนฟูประชากรในระบบนิเวศของปรงไทย 
 ที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ : 

ประเทศไทยพบพืชกลุมปรงอยู 14 ชนิด ปรงไทยถูกจัดใหเปน
พืชบนบัญชี Thailand Red Data Book (Santisuk et al, 2006) 
เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการสูญพันธุสูง จึงดำเนินการอนุรักษความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของปรงไทยและหาวิธีขยายพันธุทวีจำนวน 
เพื่อนำกลับคืนสูแหลงกำเนิดในธรรมชาติ วิธีศึกษา รวบรวมพันธุ  
เพาะเมล็ดในโรงเรือนเพาะชำและเพาะในสภาพปลอดเชื้อ  

ผลการศึกษา รวบรวมปรงได 7 ชนิด ผลการงอกสูง โดยเมล็ด
ที่นำมาเพาะเปนเมล็ดที่สมบูรณและมีการพักตัวมาแลวจึงทำใหเมล็ด
พรอมที่จะมีการงอกสูง สำหรับการเพาะในสภาพปลอดเชื้อเพาะได  
5 ชนิด ซึ่งอยูระหวางการทดลอง 
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• โครงการวิจัยเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชสกุลเสี้ยวบางชนิด 
 ซึ่งเปนไมเฉพาะถิ่นของไทย : 

พืชสกุลเสี้ยวปาของไทยบางชนิดเปนพืชเฉพาะถิ่น หายาก และ
อาจสูญพันธุไปจากแหลงท่ีอยูอาศัย เพ่ือเปนการอนุรักษและใชประโยชน 
จึงทำการศึกษาเสี้ยว 3 ชนิด คือ สิรินธรวัลลี (B. sirindhorniae) และ
ใบไมสีทอง (B. aureifolia) และเสี้ยวเครือ (B. lakhonensis) เพื่อการ
เก็บรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไวในสภาพปลอดเชื้อ รวมทั้ง
ขยายพันธุเพิ่มปริมาณเพ่ือเปนการสงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืน  

ผลการศึกษา ชิ้นสวนที่เหมาะสมท่ีสุดในการนำมาชักนำใหเพิ่ม
จำนวนยอด คือขอใบเลี้ยง การนำขอใบเลี้ยงสิรินธรวัลลีมาเลี้ยงบน
อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA 10 ไมโครโมลาร ที่ไมเติมถาน สามารถ
ชักนำใหชิ้นสวนเกิดยอดไดมากที่สุด 4.9 ยอด การนำขอใบเลี้ยงของ
ใบไมสีทองมาเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA 5 ไมโครโมลาร 
รวมกับ NAA 0.1 ไมโครโมลาร ที่ไมเติมถาน สามารถชักนำใหชิ้นสวน
เกิดยอดไดมากที่สุด 5.1 ยอด สวนเสี้ยวเครือสามารถเพิ่มปริมาณยอด
ไดจากการตัดแยกยอดแขนงและชิ้นสวนขอมาเพาะเลี้ ยงตอ 
บนอาหารได 

• โครงการขยายพันธุเฟนหายากและเฟนเฉพาะถ่ินของไทย 
 บางชนิดบนสภาพปลอดเช้ือเพื่อการอนุรักษ : 

เฟนเปนพืชเกาแกดึกดำบรรพพบในปาหรือสถานที่ซึ่งมีความ
ชุมช้ืนสูงในเขตรอน ปจจุบันปาไมไดถูกทำลายทำใหเฟนหลายชนิด
หลายพันธุลดจำนวนลง เฟนมีวงจรชีวิตแยกเปน 2 ตอนชัดเจน  
ตอนหนึ่งไมเกี่ยวของกับเพศเรียกวา ระยะสปอโรไฟต (sporophyte) 
ตนเฟนมีราก ตนและใบ (fronds) เห็นไดชัด อีกตอนหนึ่งเก่ียวของกับ
เพศหรือการสืบพันธุ เรียกวาระยะแกมีโตไฟต (gametophyte)  
วิธีศึกษา ใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สปอรเฟนตน 3 ชนิด  
Cyathea spinulosa, Cyathea bornensis และ Cyathea 
contaminans 

ผลการศึกษา พบวา สปอรเฟน Cyathea spinulosa เพียง
ชนิดเดียวท่ีสปอรงอกไดและพัฒนาไปเปน Gametophyte ไดภายใน
ระยะเวลาเพียง 3 สัปดาห  
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•• โครงการสกัดและวิเคราะหสารออกฤทธิ์ในการควบคุม  โครงการสกัดและวิเคราะหสารออกฤทธ์ิในการควบคุม 
 ศัตรูพืชที่ผลิตโดยเชื้อราเอนโดรไฟทที่อาศัยอยูในพืช  ศัตรูพืชท่ีผลิตโดยเชื้อราเอนโดรไฟทที่อาศัยอยูในพืช 
 สกุลหนอนตายหยาก : สกุลหนอนตายหยาก :  

คัดเลือกราเอนโดรไฟทดวยการตรวจสอบทาง 
อนุกรมวิธานลักษณะสัณฐานวิทยาในระดับสกุล เพ่ือคัดเลือก
สายพันธุที่แข็งแรงและลักษณะไมเปล่ียนแปลงได 12 สกุล 
13 ชนิด แลวนำมาเพาะเลี้ยงราเพื่อสกัดสารทุติยภูมิ  
โดยนำมาเพาะเล้ียงบน PDA plate และสกัดดวยสาร 
Chlorofrom ระเหยตัวทำละลายใหแหง ไดสารสกัด  
13 ตวัอยาง จากนัน้นำสารสกัดมาทดสอบกับหนอนกระทูหอม
ดวยวิธี Dipping method, No choice leaves dipping 
method 

3 â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 
â´Â·Ó¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂã¹ 2 â¤Ã§¡ÒÃ ä´Œá¡‹ â´Â·Ó¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂã¹ 2 â¤Ã§¡ÒÃ ä Œ́á¡‹ 

• โครงการปรับปรุงพันธุกลวยไมสกุลเอื้องพราวเพื่อพัฒนาเปนไมประดับ : 
กลวยไมสกุลเอ้ืองพราว ไดรับความนิยมในการใชเปนไมประดับกัน

คอนขางแพรหลาย ในสภาพธรรมชาติกำลังถูกลดจำนวนลงเนื่องจากการ 
ลับลอบนำออกมาจากปา เอื้องพราวเปนกลวยไมดินที่มีดอกสวยงาม ลักษณะ
เบื้องตนที่เหมาะสมสำหรับการปลูกเปนไมกระถาง ขนาดของลำตนที่ไมสูงมาก 
กานชอดอกยาว ดอกบานเหนือใบ ชวงเวลาดอกบานนาน ดอกขนาดใหญ และ
มีสีสันสวยงาม การศึกษาเพ่ือเพ่ิมสายพันธุที่หลากหลายและเหมาะสมกับการ
นำมาใชเปนไมประดับ เพื่อลดจำนวนการนำออกจากธรรมชาติ วิธีการศึกษา 
คดัเลอืกตนพอแมพนัธุกลวยไมสกุลเอือ้งพราวไดทัง้สิน้ 5 ชนดิ ผสมเกสร ขามชนดิ 
และผสมขามพันธุ 20 คูผสม 

ผลการศึกษา ฝกที่ไดจากการผสมติดมาเพาะในสภาพปลอดเชื้อ  
ซึ่งสามารถพัฒนาเปนตนออนได 9 คูผสม และสูตรอาหารที่มีความเหมาะสม
ตอการเพาะเมล็ดกลวยไม P. tankervilliae และกลวยไม P. mishmensis  
ในสภาพปลอดเช้ือ คืออาหารสูตร Vacin and 
Went (1949) เสริมจุลธาตุและอินทรียสารของ
สูตร Murashige and Skoog (1962) เน่ืองจาก
ใหอัตราการงอกของ
เมล็ดสูงที่สุดคือ
รอยละ 51 และ 
48 ตามลำดับ  
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4 â¤Ã§¡ÒÃÊÓÃÇ¨ ÃÇºÃÇÁ áÅÐ Ñ̈´·Ó°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ :  

องคการสวนพฤกษศาสตรไดใหความสำคัญ 
กับการรวบรวมขอมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ
ดานพืชของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เขาหินปูน ซึ่งมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีระบบนิเวศ 
ท่ีสมบูรณ โดยไดทำการศึกษา สำรวจ และเก็บตัวอยาง
พืชบริ เวณปาเขาหินปูนในเขตอุทยานแหงชาติ 
ภูผามาน จ.ขอนแกน, เขตหามลาสัตวปาถ้ำผาทาพล 
จ.พิษณุโลก, อุทยานแหงชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน 
จ.เชียงราย และอุทยานแหงชาติถ้ำสะเกิน จ.นาน 
โดยรวบรวมพรรณพืชได 1,218 ชนิด และนำมาจัด
ทำเปนตัวอยางแหง 2,397 ตัวอยาง ซึ่งไดนำมาลง
ทะเบียน จัดเก็บเขาฐานขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือ
เปนขอมูลพันธุพืชของประเทศ 

§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ

ÊÓ¹Ñ¡ÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ¾Ñ²¹Òä´ŒãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹
ÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�
¢Í§»ÃÐà·È â´Âä´ŒÃ‹ÇÁ§Ò¹´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ¡Ñºà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¾Ñ¹¸ÁÔμÃ 
μ ‹Ò§»ÃÐà·È ´Ñ§¹Õé 

• การรวมออกสำรวจพันธุ ไม : ไดออกสำรวจรวมกับ
เครือขายพันธมิตรตางประเทศ 3 คร้ัง ไดแก สวนพฤกษศาสตรสิงคโปร  
(Singapore Botanic Gardens) ประเทศสิงคโปร, มหาวิทยาลัย  
ไลเดน (Leiden University) ประเทศเนเธอรแลนด และมหาวิทยาลัย
โคเปนเฮเกน (University of Copenhagen) ประเทศเดนมารก 

• การรวมวิเคราะหพันธุไม : ไดรวมวิเคราะหพันธุไมกับ
เครือขายพันธมิตรตางประเทศ 5 ครั้ง ไดแก สวนพฤกษศาสตร 
เอดินเบอระ (Royal Botanic Gardens Edinburgh) สหราชอาณาจักร,  
สวนพฤกษศาสตรควิ (Royal Botanic Gardens Kew) สหราชอาณาจักร 
จำนวน 2 ครั้ง, สวนพฤกษศาสตรสิงคโปร (Singapore Botanic 
Gardens) ประเทศสิงคโปร และมหาวิทยาลัยไลเดน (Leiden University)
ประเทศเนเธอรแลนด 
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• การรวมจัดอบรม : องคการสวนพฤกษศาสตรรวมกับสวน
พฤกษศาสตรคิว (Royal Botanic Gardens Kew) สหราชอาณาจักร 
จัดการอบรมหลักสูตรการจัดการตัวอยางอางอิง (Certif icate in 
International Herbarium Techniques) ระหวางวันท่ี 15-26 พฤศจิกายน 
2553 และรวมกับสวนพฤกษศาสตรเอดินเบอระ (Royal Botanic Gardens Edinburgh) สหราชอาณาจักร 
จัดการอบรมหลักสูตรการจัดการดานพืชสวน (Certificate in International Practical Horticulture) 

• การนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ : ไดจัดสงบุคลากรเขารวมการนำเสนอ 
ผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ จำนวน 2 ครั้ง ไดแก 

 - นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการบัวนานาชาติ ครั้งท่ี 1 และการประชุมการวิจัยและพัฒนาบัวใหเปน
พืชเศรษฐกิจของชาติ ครั้งที่ 8 (The 1st International Conference on Lotus and Waterlily 2010 and The 8th 
Conference on Research and Development of Lotus and Waterlily as Economic Plants 2010) ระหวาง
วันที่ 20-24 ตุลาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร จ.สกลนคร โดยนำเสนอ
ผลงาน เรื่อง “Yellow Chutra Lotus Breeding (Nelumbo nucifera cv. Sattabut X Nelumbo lutea)” 

 - นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเขตพรรณพฤกษชาติอินโดจีน ครั้งท่ี 2 (2nd Symposium of the 
Flore du Cambodge) ระหวางวันที่ 6-8 ธันวาคม 2553 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยนำเสนอผลงาน จำนวน 
3 เรื่อง ไดแก 

  (1) เรื่อง “Queen Sirikit Botanic Garden Herbarium (QBG), progress and impact on species 
diversity studies in Indochinese region”  

  (2) เรื่อง “Thai Impatiens (Balsaminaceae): diversity, ecology, and threats, with additional 
reference to Indochinese species” และ 

  (3) เรื่อง “The Poaceae subtribe Setariinae in Thailand and its neighbouring countries” 
• การแลกเปล่ียนพันธุไมและตัวอยางพันธุไม : กับเครือขายในประเทศและตางประเทศ ไดแก Kyoto 

University Museum, Japan (KYO), Singapore Botanic Garden, Singapore (SING), Kunming Institute of Botany,  
P.R. China (KUN), Kochi Prefectural Makino Botanical Garden, Japan (MBK), มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU) 
และหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช (BKF) 

น
 

น 
Edinburgh) สหราชอาณาจักร
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• การเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารสากล : จำนวน 12 เรื่อง ไดแก  
 
1) Barfod, A.S., Dowe, J.L. & Suksathan, P. 2010. Major Jenkins’ Fan Palm in Thailand. Palms 54(3): 

109-118. 
2) Kurzweil, H., Watthana, S. & Lwin, S. 2010. Phaius takeoi (Orchidaceae) Newly Recorded from 

Thailand and Myanmar. Gardens’ Bulletin Singapore 62(1): 105-109. 
3) Suksathan, P., Madulid, D.A. & Borchsenius, F. 2010. Marantaceae in the Philippines. Taiwania 55(1): 

28-36. 
4) Takaoka, H. & Srisuka, W. 2010. Description of the female of Simulium (Gomphostilbia) 

kuvangkadilokae (Diptera: Simuliidae) from Thailand. Med. Entomol. Zool. 61(1): 39-47. 
5) Takaoka, H. & Srisuka, W. 2010. Simulium (Nevermannia) vessabutrae, a new black fly species  

(Diptera: Simuliidae) from Thailand. Med. Entomol. Zool. 61(2): 97-104. 
6) Takaoka, H., Srisuka, W. & Saeung, A. 2010. Description of the female of Simulium (Gomphostilbia) 

gombakense (Diptera: Simuliidae) from Thailand. Med. Entomol. Zool. 61(2): 111-114.  
7) Takaoka, H. & Srisuka, W. 2010. Description of a new species of Simulium (Montisimulium)  

(Diptera: Simuliidae) from Thailand. Med. Entomol. Zool. 61(3): 261-264. 
8) Takaoka, H. & Srisuka, W. 2010. Simulium (Gomphostilbia) chayamaritae, a new species of black 

fly (Diptera: Simuliidae) from northern Thailand. Med. Entomol. Zool. 61(3): 265-271. 
9) Takaoka, H. & Srisuka, W. 2010. Simulium (Nevermannia) wichaii, a new black fly species (Diptera: 

Simuliidae) from northern Thailand. Med. Entomol. Zool. 61(3): 273-279. 
10) Takaoka, H., Srisuka, W., Saeung, A., Otsuka, Y., Aoki, C. & Choochote, W. 2010. new species  

(Diptera: Simuliidae) from Thailand. Med. Entomol. Zool. 61(4): 363-374. 
11) Lindsay, S., Suksathan, P. & Middleton, D.J. 2010. A new species of Adiantum (Pteridaceae) from 

northern Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany). 38: 67-69. 
12) Suksathan, P., Lindsay, S. & Middleton, D.J. 2010. Polystichum hookerianum (C. Presl) C. Chr.  

(Dryopteridaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany). 38: 120-123. 
 

• การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหองปฏิบัติการวิจัย : โดยการนำระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม  
ISO14001 : 2004 มาปฏิบัติอยางเครงครัด และพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติและการบริหารงาน 
ดานส่ิงแวดลอมมีประสิทธิผลมากท่ีสุด จึงไดดำเนินการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเน่ืองจากกระบวนการทำงาน 
การบริการตางๆ กอนการนำมาใชหรือกอนการเกิดกระบวนการใหมๆ บำบัดและควบคุมน้ำเสียจากกิจกรรมตางๆ 
พัฒนาระบบจัดการขยะจากการทำงาน และจากบุคคลภายนอกใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมความปลอดภัยจากการใช 
สารเคมีตอผูปฏิบัติงาน และจัดฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีใหแกเจาหนาที่บุคลากรในองคกร  

 นอกจากน้ี องคการฯ ยังไดดำเนินการยื่นขอรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอม ISO 14001 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2554 โดยมีบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เปนผูตรวจรับรอง และไดกำหนดวันตรวจรับรองจริง ในวันที่  
31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2554 นี้ 
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ในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร ไดดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในการจัด
แสดงพรรณไมในโรงเรือนกระจก ไดแก โรงเรือนพืชทนแลง โรงเรือนปาดิบชื้น 
โรงเรือนสมกุง และโรงเรือนไมหายาก รวมไปถึงปรับปรุงและพัฒนาโรงเรือน
เรือนรวบรวมกลวยไมไทย โดยทำการจัดตกแตงปรับปรุงพื้นที่ทั้งภายในและ
ภายนอก พรอมทั้งจัดสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบใหสวยงาม รมรื่น นาสนใจ 
มคีวามโดดเดนมากยิง่ข้ึน เพือ่สรางบรรยากาศใหเพลดิเพลนิกบัการเดนิชมสวน 
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่บริเวณ หนาสวน น้ำตก เสนทางเดินธรรมชาติ 
สวนรุกขชาติ แปลงรวบรวมพรรณไมรวมและบริเวณสองขางทาง ภายในสวน
พฤกษศาสตร ดวยการจัดตกแตงไมดอกไมประดับใหมีความสวยงาม เพือ่ดงึดดู
นักทองเท่ียวใหเขามาเย่ียมชมสวนมากย่ิงขึ้น อีกทั้งมีการบริหารจัดการพ้ืนท่ี  
ในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก จัดทำจุดชมวิว หองน้ำ ปายบอกเสนทาง
ตางๆ ในพื้นที่ เพื่อใหบริการแกนักทองเท่ียวไดอยางทั่วถึง รวมไปถึงการพัฒนา
พื้นที่ใหเปนแหลงเรียนรู  

โดยรวบรวมพันธุกลวยไม พืชสมุนไพร พันธุไมปา ไมใหญ ไมหายาก  
ไมเศรษฐกิจ เพื่อการจัดแสดงใหความรูตามหมวดหมู และตามวงศไม เพื่อเพิ่ม
แหลงชมพรรณไม รวมท้ังการจัดทำปายช่ือพันธุไม แสดงช่ือวิทยาศาสตร  
ช่ือวงศ ในการใหความรูทางดานพฤกษศาสตรประกอบไปพรอมกันดวย นอกจากน้ี 
ยังไดทำการเพาะขยายพันธุไมดอกไมประดับ กลวยไม ไมหายาก พืชสมุนไพร 
เพื่อนำมาจัดแสดงใหความรูและตกแตงพื้นที่ใหสวยงาม การพัฒนาสวน
พฤกษศาสตรดังกลาวไดมีการพัฒนาพื้นที่ตางๆ ควบคูไปพรอมกันกับการบำรุง
ดูแลรักษาในพื้นที่ของปาอนุรักษ เสนทางเดินธรรมชาติ สวนรุกขชาติ สวน  
77 พรรษา แปลงรวบรวมพรรณไมตางๆ รวมพ้ืนที่ที่ไดมีการพัฒนา อนุรักษ 
และบำรุงดูแลรักษาท้ังหมดเปนจำนวน 6,500 ไร 

ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÊÔÃÔ¡Ôμ Ôì 
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ในปงบประมาณ 2554 ไดพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมทางดาน
วิชาการและการนันทนาการที่เกี่ยวของดานพฤกษศาสตร โดยการจัดทำ
ฐานเรียนรูศึกษาธรรมชาติ พรอมแสดงแผนท่ีประกอบ พัฒนาเสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติบริเวณลานสน จัดทำปายส่ือความหมาย ปายช่ือพรรณไม 
จัดแสดงพันธุไมวงศจำปจำปา ทำการรวบรวมและเพาะขยายพันธุพืช 
ถิ่นเดียวของไทย คือ สรอยสยาม ซึ่งเปนพืชชนิดใหมของโลก พบคร้ังแรก 
ที่ตำบลบานดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงพันธุไมหายาก
อีกหลายชนิด เชน ระฆังทอง กุหลาบปา และ มณฑิรา เปนตน  

นอกจากน้ี ไดจัดทำศาลาพักคอย และปรับปรุงอาคารศูนยบริการ
ขอมูล จัดสรางหองน้ำ เพ่ือใหบริการแกนักทองเท่ียวและอำนวยความสะดวก 
ไดอยางทั่วถึง พรอมจัดกิจกรรมสงเสริมความรูใหแกนักเรียน นักศึกษา 
และกิจกรรมปลูกตนไม เพื่อการอนุรักษเน่ืองในวันสำคัญตางๆ พรอมท้ัง
สรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานในทองถ่ิน 
พัฒนาสวนพฤกษศาสตรบานรมเกลาฯ ใหเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม 
ในจังหวัดพิษณุโลกอีกดวย 
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ในปงบประมาณ 2554 ไดดำเนินการออกแบบ
และจัดทำแผนผังการพัฒนาพื้นที่เพื่อสรางศูนยบริการ
และจัดแสดงพรรณไมเฉพาะถ่ินประจำภาคตะวันออก 
โดยไดรวบรวมไมหายากใกลสูญพันธุ จำนวน 8 ชนิด 
ไดแก ปอเจี่ยน (Bauhinia bracteata Baker), ลังเคา  
(Commersonia bartramia (L.) Merr.), เทียนเล  
(Pemphis acidula J.R. & G. Forst.), เอื้องแปรงสีฟน
ดอกขาว (Dendrobium secundum (BL.) Lindl. 'Alba'), 
กูดผา Adiantum sp.), มะกอ (Lithocarpus ceriferus 
A.Camus), กูดฮอมใบหวี (Humata pectinata (Smith.) 
Desv.) และเอ้ืองแอบ (Nephelaphyllum pulchrum 
Blume) รวบรวมพืชสมุนไพรในภาคตะวันออก จำนวน 
120 ชนิด เพื่อการอนุรักษและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 
รวบรวมพรรณไมปาชายหาด จำนวน 151 ชนิด เพื่อนำ
มาจัดปลูกตามหลักการจัดสวนพฤกษศาสตร และเพื่อ
อนุรักษฟนฟูสภาพสังคมพืชปาชายหาดใหเปนแหลงศึกษา
ทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ ดำเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีเกาะกลางบึง 
โดยปรับปรุงภูมิทัศนและเสนทางเดินศึกษาพรรณไมใน
พ้ืนท่ีชุมน้ำใหสวยงาม รวมท้ังจัดหาจักรยานน้ำ รถจักรยาน 
สำหรับใหบริการแกนักทองเท่ียว เพื่อสรางรายไดใหกับ
สวนฯ อีกทางหนึ่งดวย 

ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�
ÃÐÂÍ§
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ในปงบประมาณ 2554 ไดดำเนินการปรับปรุง 
ภูมิทัศนบริเวณดานหนาสวน โดยทำการปรับพื้นท่ีใหมเปน
เนินรูปตางๆ และจัดแสดงพืชวงศปาลม พรอมทั้งจัดหา
ศาลานั่งพักสำหรับใหบริการแกประชาชนผูเขาเย่ียมชม 
สวนถนนทางเขาสวนฯ นั้นไดทำการตกแตงพรรณไม  
บริเวณสองขางทาง เพื่อใหเกิดความรมรื่น สวยงาม  
นาเ ย่ียมชม อีกทั้งยังไดทำการรวบรวมไมหายากและ 
พรรณไมประจำถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือนำมา
จัดแสดงในพื้นที่สรางแหลงเรียนรูทางดานพืช โดยจัดปลูก
เปนหมวดหมูตามหลักอนุกรมวิธานพืช อาทิเชน วงศเตย  

ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�
àÁ×Í§¾Å ¢Í¹á¡‹¹àÁ×Í§¾Å ¢Í¹á¡‹¹

(Pandanaceae), วงศขิง-ขา (Zingiberaceae), วงศเข็ม 
(Rubiaceae), วงศประดู (Papilionaceae), วงศไมยาง  
(Dipterocarpaceae), วงศไทร (Moraceae), วงศกลวย 
(Musaceae), วงศตีนเปด (Apocenaceae), วงศสมอ  
(Combretaceae), วงศแค (Bignoniaceae) และ 
วงศกระดังงา (Annonaceae) นอกจากน้ี ยังไดทำการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือจัดแสดงสวนสมุนไพร พรอมจัดนิทรรศการ
เพ่ือเผยแพรความรูการนำไปใชประโยชนจากพืชโดยเก็บ
รวบรวมองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น 
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สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย ไดเริ่ม 
ดำเนินการเมื่อปงบประมาณ 2552 ในพื้นที่ทุงทะเลหลวง 
(แกมลิง) จังหวัดสุโขทัย ปจจุบันไดดำเนินการกอสรางอาคาร
ที่จำเปนในการปฏิบัติงานและใหบริการแลวเสร็จ ไดแก 
อาคารสำนกังาน อาคารสกัการะพระแมยา เรอืนรวมพรรณไม 
หองน้ำ รานขายของที่ระลึก อาคารพลังงาน รานจำหนาย
อาหารและกาแฟ โรงเรือนเลี้ยงไสเดือน ปายช่ือสวนฯ 
รวมท้ังหมด 18 อาคาร กับ 1 ปายช่ือสวนฯ สำหรับ 
การพัฒนาพ้ืนที่ จำนวน 340 ไร ไดดำเนินการจัดปลูก 
พรรณไมตามหลักสากลอยางมีระบบในระยะ 5 ปแรก  
ซึ่งประกอบดวย สวนพรรณไมมงคล สวนพรรณไม 
พุทธประวัติ สวนพรรณไมในวรรณคดี สวนพรรณไมสำหรับ 
ผูพิการทางสายตา สวนพรรณไมสำหรับเด็ก และพรรณไม
วงศแคหางคาง (Bignoniaceae) เพ่ือพัฒนาใหเปนสถานท่ี
รวบรวม อนุรักษ และจัดแสดงพันธุพืช และเปนสวน
พฤกษศาสตรนำรองในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตรสาขา 
เพ่ือเปนแหลงเรียนรูสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป อีกทั้งจะไดพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวิชาการ
ทางดานพืชทีส่ำคญัอกีแหงหนึง่ของจงัหวดัสโุขทยั ซึง่คาดวา
จะสามารถเปดใหบริการอยางเปนทางการภายในปลายป 
งบประมาณ 2555 

ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�
¾ÃÐáÁ‹Â‹Ò ÊØâ¢·ÑÂ¾ÃÐáÁ‹Â‹Ò ÊØâ¢·ÑÂ
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ไดเริ่มดำเนินการเม่ือปงบประมาณ 2552 ในพื้นท่ีเกาะระ ตำบล 
เกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดำเนินการ 
ขออนุญาตใชที่ดินจากกรมปาไม เพ่ือพัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรูทางดาน
พฤกษศาสตรและความหลากหลายทางชีวภาพบนเกาะและระบบนิเวศ 
ทางทะเล อีกทั้งพัฒนาใหเปนศูนยอนุรักษพันธุพืชในระดับภูมิภาค โดย 
ในปงบประมาณ 2554 ไดจางมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการออกแบบและ 
วางผังแมบทในพื้นที่ 4,417 ไร เพื่อใชประกอบการจัดทำรายงานวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม เนื่องจากพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตรเกาะระ อยูภายใต
เขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะระ จังหวัดพังงา ซึ่งเปนเขตพื้นที่ชุมน้ำที่มคีวาม
สำคัญระดับนานาชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมมีความเห็นใหองคการฯ จัดทำรายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามมติคณะรัฐมนตรี  

นอกจากน้ี โครงการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา ยังไดทำการ
รวบรวมพันธุไมทองถิ่น ไดจำนวน 180 ชนิด และนำมาทำการอนุรักษ  
โดยทำการเพาะขยายเพื่อเพิ่มปริมาณ จำนวน 13,400 ตน เพื่อใช 
ในการตกแตงพื้นที่ภายในสวน และใชในการจัดแสดงภายในโรงเรือน 
เพื่อเตรียมการสรางแหลงเรียนรู ศึกษาดานพฤกษศาสตรในเขต
ภาคใตของประเทศตอไป รวมท้ังยังไดทำการแจกจายพันธุไม 
ใหกับประชาชนและหนวยงานตางๆ อาทิเชน ไมประดับมงคล 
ไมปา และผักพื้นบาน เพื่อสงเสริมการอนุรักษ การใช
ประโยชนอยางย่ังยืน และไดมีการสงเสริมกระบวน
เรียนรูดานตางๆ แกเยาวชน และผูสนใจ รวมท้ัง
เขารวมการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสำคัญ
ตางๆ เพื่อเผยแพรใหความรูทาง
ดานพฤกษศาสตรและ
ประชาสัมพันธ 

ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�
à¡ÒÐÃÐ ¾Ñ§§Ò
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¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹áÅÐ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒ

๏ ¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการดานพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ใหแกเยาวชนและประชาชนท่ัวไป อาทิเชน  
 • เรื่อง “พรรณไมและสรรพคุณของสมุนไพร” 
 • เรื่อง “พรรณไมวงศจำปา จำปเมืองไทย” 
 • เรื่อง “พรรณไมชายหาด” 
 • เรื่อง “พืชสมุนไพร และพรรณไมทองถิ่นภาคตะวันออก” 
 • เรื่อง “พรรณไมเทิดพระนามพระราชทานนาม” เปนตน 
 
๏ ¨Ñ´ºÃÃÂÒÂãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ ในหัวขอเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 • เรื่อง “พืชวงศกกกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและการอนุรักษ” 
 • เรื่อง “สวนพฤกษศาสตร Eden Project และสวนพฤกษศาสตร  
  Royal Botanic Garden Edinburgh” 
 • เรื่อง “สมุนไพรรักษาสัตว” 
 • เรื่อง “พรรณไมน้ำในปาดิบเขา” 
 • เรื่อง “งานวิจัยเกี่ยวกับกระโถนฤๅ ษี” 
 • เรื่อง “ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการเพาะเล้ียง” 
 
๏ ¨Ñ´ÍºÃÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ เพื่อสรางเสริมการมีสวนรวมและใหความรูในการอนุรักษ 
 การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนในหลักสูตรตางๆ ดังนี้ 
 • หลักสูตร “การจัดการตัวอยางอางอิง  
  (Herbarium Technique Couse)” 
 • หลักสูตร “วาดภาพทางพฤกษศาสตร” 
 • หลักสูตร “ถายภาพทางพฤกษศาสตร” 
 • หลักสูตร “Certificate in Practical Horticulture” 
 • หลักสูตร “นักพฤกษศาสตรทองถิ่น รุนที่ 16” 
 • หลักสูตร “ผูนำชุมชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ” 
 • หลักสูตร “อนุกรมวิธานพืชเบื้องตน” 
 • หลักสูตร “ผลิตของที่ระลึกใหแกกลุมแมบาน” 
 • หลักสูตร “เยาวชนพิทักษสิ่งแวดลอม” 
 • หลักสูตร “อาสาสมัครนำชมสวน” 
 • หลักสูตร “มัคคุเทศกสัมพันธ” 
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• • ¾Ñ²¹ÒÃÐººà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ :¾Ñ²¹ÒÃÐººà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ :  
โดยพัฒนาระบบเครือขายภายใน การเช่ือมโยงขอมูล

ขาวสารใหสอดรบักบัสภาวการณปจจบุนั การนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน อาทิเชน 
การจัดทำระบบจัดสงหนังสือทางระบบ e-office สงเสริม
ใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมในดานเทคนิคเฉพาะ และ
จัดอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบ e-learning 
ในหลักสูตร “ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ” นอกจากน้ี 
ยังไดลงนามบันทึกขอตกลงรวมกับศูนย เทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)  
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอมูล องคความรู
ในสวนฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ 

• ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ : • ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ :   
ไดสงเสริมใหนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

มาใชเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหาร
จัดการ โดยการจัดประชุมคณะทำงานเปนประจำทุกเดือน 
การทบทวน ปรับปรุงคูมือบริการความเสี่ยง และจัดอบรม
บุคลากรเพ่ือสรางความรูความเขาใจในกระบวนการบริการ
ความเสี่ยง อีกทั้งมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ขององคการฯ เปนประจำทุกไตรมาสอีกดวย 

¡ÒÃºÃÔËÒÃ
• ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÁÃÃ¶¹ÐºØ¤ÅÒ¡Ã :  • ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÁÃÃ¶¹ÐºØ¤ÅÒ¡Ã :  

โดยสงเสริมใหมกีารดำเนินงานแบบบูรณาการรวมกัน 
จัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือปรับกระบวนทัศน 
ในการทำงานของบุคลากรทุกระดับ และสงเสริมใหบุคลากร
เขารับการฝกอบรมกับหนวยงานอื่น เพื่อเสริมสราง
ประสบการณและนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานของ
องคการฯ นอกจากนี้ ยังไดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ดานการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตรทั้ งในและ 
ตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และเพื่อการใช
ทรัพยากรรวมกัน 

• ÈÙ¹Â �ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ : • ÈÙ¹Â �ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ :   
ไดดำเนินการจัดตั้งศูนยบริการประชาชนท้ังใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค 3 แหง ไดแก พิษณุโลก ระยอง 
และขอนแกน เพื่อใหเปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสาร 
เปนแหลงใหบริการความรู ขาวสาร ตลอดจนขอมูลทาง
ดานพฤกษศาสตร ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งในการเผยแพร
ความรูที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและ 
รวดเร็ว 
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¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Ø̧Ã¡Ô¨
• ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Ø̧Ã¡Ô¨ :  • ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Ø̧Ã¡Ô¨ :  

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดหารายได สรางภาพลักษณ
ขององคการฯ ใหเปนที่รูจักแกสาธารณชนมากย่ิงขึ้น  
จึงไดมีการทบทวนแผนธุรกิจ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหทัน
ตอสภาวะแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และมีความ
สอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงคขององคการฯ เพื่อนำไปสูการปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรม อีกทั้งไดจัดกิจกรรมดานพฤกษศาสตรเพื่อ
การพาณิชยกับเครือขายพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ 
อาทิเชน จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เขารวมประชุม/สัมมนา 
จัดโปรโมชั่นธุรกิจดานการทองเที่ยวกับเครือขาย เปนตน 

รายได จำนวนเงิน (บาท) 

จำหนายบัตรเขาชมสวน 3,686,040.13 

สินคาองคการ/สินคาฝากขาย 6,978,212.92 

คาเชาหองประชุม/สถานที่ 171,121.59 

ใหสิทธิประกอบกิจการ 2,528,156.81 

รายไดอื่นๆ 720,485.32 

รวม 14,084,016.77 

• ´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ : • ´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ : 
องคการฯ ไดดำเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือการเขาถึงประชาชนใหไดมากท่ีสุด โดยการประชาสัมพันธผาน

สื่อทุกแขนง อาทิเชน จัดทำสปอต/สารคดีสั้นๆ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผานทางสื่อวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ
ตางๆ ซึ่งเปนการส่ือสารท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงประชาชนทุกกลุมเปาหมาย โดยในป 2554 มีจำนวน 
ผูเขาชมทั้งสิ้น จำนวน 206,957 คน เพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 42.50 ดังนี้ 

ประเภท จำนวนผูเขาชม (คน) 

คณะที่ขอเขาชม 164,204 

นักทองเที่ยวชาวไทย 33,782 

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 8,971 

รวม 206,957 

• ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒÃÒÂä´Œ : • ¡ÒÃ Ñ̈´ËÒÃÒÂä Œ́ : 
ในปงบประมาณ 2554 องคการฯ มีรายไดทั้งสิ้นจำนวน 14.084 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2553 รอยละ 7.86 

จากการจำหนายบัตรเขาชมสวน จำหนายผลิตภัณฑองคการฯ อาทิเชน เสื้อ กระเปา ปฏิทิน โปสเตอร หนังสือพรรณไม 
พันธุไม สินคาฝากขายจากชุมชน คาเชาหองประชุม ใหสิทธิเอกชนประกอบกิจการในพื้นที่ และรายไดอื่นๆ ดังนี้ 

• ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔμÀÑ³±� : • ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔμÀÑ³±� : 
จัดทำผลิตภัณฑตราสัญลักษณองคการฯ โดยเนน 

มีคุณภาพ ราคาถูก และนักทองเที่ยวสามารถซื้อเก็บไว
เปนทีร่ะลกึและนำไปใชประโยชนได อาทิเชน นำ้ดืม่ กระเปา
ผาสปนบรอนด แกวน้ำลายดอกบัว แกวน้ำลายเรือนกระจก 
เส้ือโปโลลายกุหลาบ และหนังสือพรรณไมเมืองไทย เปนตน 
อีกท้ังไดเพิ่มชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑ/สินคาของ
องคการฯ โดยการประสานบริษัท/หางราน/สถานที่
ทองเท่ียวท่ีสำคัญ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อนำสินคา/
หนังสือฝากวางจำหนาย และเปดใหบริการจัดจำหนาย
ทาง Website ขององคการฯ พรอมบริการจัดสงใหดวย 
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นอกเหนือจากการปฏิบัติภารกิจหลักของ
องคการฯ แลว อ.ส.พ. ยังไดใหความสำคัญอยางยิ่ง
กับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 
มีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และสงเสริมการแสดงความรับผดิชอบตอสงัคม โดยมี
อำนาจหนาทีเ่กีย่วกบัการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหเปน
ไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
และสงเสริมดานกิจกรรมตางๆ ที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1) เปนแผนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับ
สงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสามารถ
นำไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 

2) เปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ ขององคกร ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทำใหเกิดความสูญเสีย
ตอรฐั สงัคม สิง่แวดลอม องคการ ผูรบับริการ ผูมสีวนได 
สวนเสีย และผูปฏิบัติงานภายในองคกร 

3) เพือ่สรางการยอมรับ ความนาเชือ่ถอื ความม่ันใจ
และศรัทธาใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และ
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคการฯ  

 และไดจัดทำแผนแมบทดานการกำกับดูแล
กิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CG-CSR) 
2553-2554 ซึ่งประกอบดวยแผนการดำเนินงานดานการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และแผนงานการตอบสนอง
นโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)  
ตลอดจนแนวทางการสงเสริมการดำเนินงานดังกลาว  
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
เปนธรรม โดยคำนงึถงึผูมสีวนไดสวนเสยีทกุกลุม ตลอดจน
การดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดลอม 

ในปงบประมาณ 2554 ไดนำนโยบาย CG สูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีการดำเนินการ
ดังนี้ 

1) การวางกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
งานของ อ.ส.พ. ขึ้น ซึ่งไดกำหนดตัวช้ีวัดเรื่องระดับความ
สำเร็จในการปฏิบัติงานในนโยบายสงเสริมใหมีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของ อ.ส.พ. มอบหมายใหทุกสำนัก
และสวนสาขา มีสวนรวมรับผิดชอบในการดำเนินการเพ่ือ
ใหการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.ส.พ. เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดแกองคกรและประเทศตอไป 

2) การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนท่ีมีตอ
การดำเนินงานของ อ.ส.พ. ใน 5 ชองทาง คือ ระบบรับ
เรื่องราวรองเรียนขององคการ ของกระทรวง บล็อกการ
แสดงความคิดเห็น กลองแสดงความคิดเห็น และสมุด 
เยี่ยมชมสวน 
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• โครงการ Love and learn :   
 โดยไดดำเนินการจัดกิจกรรมเดินชมสวนสำหรับกลุม 

ผูสูงอายุ ในบริเวณกลุมอาคารโรงเรือนกระจก แปลงรวบรวมพันธุ
กุหลาบ และเย่ียมชมอาคารพิพิธภัณฑ  พรอมทั้งไดจัดใหมีวิทยากร
นำชมและบรรยายใหความรู  ซึ่งไดจัดกิจกรรมในระหวางวันที่  
6-11 ธันวาคม 2553 ไดรับความสนใจจากกลุมผูสูงอายุ จากบาน
ปกรณเชียงใหม และกลุมผูสูงอายุตำบลดอนแกว อำเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม เขารวมกิจกรรมจำนวน 90 คน 

ในสวนของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ในป 2554 ไดดำเนินการแบงออกเปน 2 ดานหลัก คือ  
1) การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับการใหบริการแกประชาชนไดอยางเทาเทียมกัน โดย

การจัดทำเสนทางชมพรรณไมสำหรับรถเข็นพิการ และการจัดทำปายอักษรเบรลสในอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติ 
หองน้ำบริเวณกลุมอาคารเรือนกระจก 

2) การสงเสริมใหเขาถึงแหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตรใน 3 โครงการ ดังนี้ 
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• โครงการแววเสียงไพรในใจฉัน :  
 โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู การมีสวนรวม 

ในการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืช และเผยแพรความรูทางดานพืช
ใหแกเด็กผูพิการทางหูโรงเรียนโสตอนุสารสุนทรเชียงใหม จำนวน 
60 คน ในระหวางวันที่ 8-9 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดจัดวิทยากรนำชม
ในบริเวณกลุมอาคารเรือนกระจก เพื่อไดสัมผัสคุณคา ความงดงาม
ของพรรณไมไทย 

• โครงการครอบครัวใหมใสใจสิ่งแวดลอม :  
 โดยไดดำเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรู

ดานพืชและการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืชใหแกเด็กกำพราโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหเชียงใหม จำนวน 30 คน ในวันที่ 12 ธันวาคม 
2553 พรอมทั้งจัดวิทยากรบรรยายใหความรูดานพืชแกเยาวชน 

เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนรูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
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¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨
ã¹¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ (Synergy)

1) Í§¤ �¡ÒÃÍØμÊÒË¡ÃÃÁ»†ÒäÁŒ1) Í§¤ �¡ÒÃÍØμÊÒË¡ÃÃÁ»†ÒäÁŒ  
ตามนโยบายในการดำเนินงานและ

วัตถุประสงคในการจัดต้ังองคการอุตสาหกรรม
ปาไมและวัตถุประสงคในการจัดตั้งองคการ
สวนพฤกษศาสตร ทั้ง 2 รัฐวิสาหกิจตางไดรับ
การจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการเผยแพรความรู 
การปลูกฝงทัศนคติ และจิตสำนึกในการ
คุมครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
รวมถึงการสง เส ริมและใหความรวมมือ 
ในกิจกรรมของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชน ดังนั้น เพื่อเปนการใชทรัพยากร 
สินทรัพย และความรวมมือระหวางกันใหเกิด
ประสทิธภิาพ บรูณาการ มลูคาเพิม่ในการรวมกนั
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไว
ใหคงอยู องคการอุตสาหกรรมปาไมและ
องคการสวนพฤกษศาสตรจึงรวมกันจัดทำ 
“โครงการอนุรักษและฟนฟูกลวยไมพ้ืนเมือง
โดยการมีสวนรวมของชุมชน” โดยเนนให
ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการอนุรักษ 
และดูแลรักษาทรัพยากรในทองถ่ิน เพื่อการ
คงความหลากหลายของพรรณพืชของประเทศ
ไทยไวใหคงอยูอยางยั่งยืน และคัดเลือกพื้นที่
โครงการหลวงบานวัดจันทร อำเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นท่ีดำเนินโครงการ 
และมีความรวมมือในการดำเนินงานรวมกัน 
ไดแก การใหความรูความเขาใจกับชาวบานใน
การอนุรักษและฟนฟูกลวยไม การจัดตั้งกลุม
เครือขายอนุรักษกลวยไมพื้นเมือง จำนวน  
30 คน ภายในป 2559 การรวบรวมสายพันธุ
กลวยไมพ้ืนเมืองจากพ้ืนถ่ินเดิมและการพัฒนา
แหลงเรียนรู และการปลอยคืนสูพื้นถ่ินเดิม
โดยการมีสวนรวมของชุมชนหลังจากการเพาะ
ขยายพันธุและการอนุบาลแลวปละ 1,000 
กลา 

ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554 Í§¤�¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� 
ä´ŒÃ‹ÇÁÁ×Í¡ÑºÍ§¤�¡ÒÃÍØμÊÒË¡ÃÃÁ»†ÒäÁŒáÅÐÍ§¤ �¡ÒÃÊÇ¹ÊÑμÇ � 
à¾×èÍÃ‹ÇÁ¾Ô¨ÒÃ³Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃáÅÐ»˜¨ Ñ̈Âμ ‹Ò§æ Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÇÔà¤ÃÒÐË�
»̃¨ Ñ̈ÂÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Ñé§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡ áÅÐ Ñ́̈ ·Óá¼¹¡ÒÃãªŒ
·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹´Ñ§¹Õé 
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2) Í§¤ �¡ÒÃÊÇ¹ÊÑμÇ�2) Í§¤ �¡ÒÃÊÇ¹ÊÑμÇ�  
องคการสวนสัตวมีภารกิจหลักในการ

สงเสริมใหสถานศึกษาและหนวยงานอื่นๆ  
เขามาใชบริการสวนสัตวอยางท่ัวถึงท้ังทางดาน
วิชาการ และเปนสถานที่พัฒนาจิตใจเยาวชน
ของชาติ และการพัฒนาสวนสัตวเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชน และ 
นักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ 
โดยท่ีวัตถุประสงคในการจัดตั้งขององคการ
สวนพฤกษศาสตรเพ่ือเปนหนวยงานท่ีทำหนาท่ี 
ศึกษา คนควา ฝกอบรม และวิจัยทางดาน
พฤกษศาสตรและผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจากพืช 
รวมทั้งสงเสริมและใหความรวมมือในกิจการ
ดังกลาวของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชน ดังนั้น ทั้ง 2 รัฐวิสาหกิจตางไดรับการ
จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการเผยแพรความรู การ
ปลูกฝงทัศนคติ และจิตสำนึกในการคุมครอง 
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
สงเสริมและใหความรวมมือในกิจกรรมของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  ดังนั้น 
เพื่อเปนการใชทรัพยากร สินทรัพย และความ
รวมมือระหวางกันให เกิดประสิทธิภาพ 
บูรณาการ มูลคาเพิ่มในการรวมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไวใหคงอยู 
องคการสวนสัตวและองคการสวนพฤกษศาสตร
จึงไดจัดทำ “โครงการสงเสริมการขาย 
และการใหบริการ” ขึ้น เพื่อใชทรัพยากร 
ในดานการสงเสริมการขาย การโฆษณา  

การประชาสัมพันธ การใหบริการ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร สงเสริมให
เยาวชนไดรับรูขอมูลขาวสารและสรางความ
ตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สำคัญของประเทศไทยไวใหคงอยู รวมถึง
เปนการใชทรัพยากรตางๆ ใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประเทศ โดยเลือกพื้นท่ีดำเนินการ 
คือ สวนสัตวเชียงใหม อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม เปนพ้ืนท่ีดำเนินการ เน่ืองจากสวนสัตว
เชียงใหมอยูในทำเลท่ีตั้งในตัวเมืองเชียงใหม 
สามารถเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยว ท่ีมี 
ชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม รวมถึงมีจำนวน 
นั กท อ ง เที่ ย ว เข า ม า เ ย่ี ยมชมสวน สัตว 
เปนจำนวนมาก ซึ่งการดำเนินการรวมกันนี้
จะทำใหองคการสวนพฤกษศาสตรเปนที่รูจัก
อยางแพรหลายมากยิ่งข้ึน โดยผูแทนของ
องคการสวนสัตวและองคการสวนพฤกษศาสตร
ไดมีการประชุมหารือรวมกันในโครงการความ
รวมมือทางการตลาดและการประชาสัมพันธ 
โดยมีกิจกรรมดำเนินงานรวมกัน ไดแก การ
สงเสริมการขาย การเผยแพรประชาสัมพันธ
ผ านสื่อ เพิ่มจุดใหบริการขอมูลรวมกัน  
การแลกเปล่ียนและพัฒนาบุคลากรทางดาน
การใหบริการนักทองเท่ียว บุคลากรดานการ
ดูแลรักษาพันธุไม การขยายพันธุไม  และการ
สำรวจทรัพยากรท่ีมีเพ่ือจัดทำคูมืออนุรักษ
พันธุพืชและพันธุสัตวในอนาคต 
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ACTIVITIES’54¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓ ¤ÑÞã¹»‚ 2554

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ 
องคมนตรี พรอมคณะตรวจเยี่ยมความกาวหนาในการดำเนินงานของ
องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) โดยมี นายสุวิทย วิชชาวุธ รักษาการ 
ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร คณะผูบริหารและพนักงาน
องคการสวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรับ ในการนี้ ฯพณฯ องคมนตรี 
และคณะ ไดรับฟงการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานขององคการ 
สวนพฤกษศาสตร และเย่ียมชมความกาวหนาในการดำเนินงาน 
โครงการพระราชดำริ และการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืชไทย  
ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม  
จังหวัดเชียงใหม 

Ï¾³Ï ¹ÒÂ¾ÅÒ¡Ã ÊØÇÃÃ³ÃÑ° 
Í§¤Á¹μÃÕ μÃÇ¨àÂÕèÂÁ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ Í.Ê.¾. 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554 
นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน หัวหนา 
ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พรอมคณะเขาตรวจเย่ียม 
ความกาวหนาในการดำเนินงานขององคการ 
สวนพฤกษศาสตร โดยมีนายสุวิทย วิชชาวุธ 
รักษาการผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
พรอมดวยคณะผูบริหาร ใหการตอนรับ 
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หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผูวาราชการ
จั งหวัด เชียงใหม และรองผู ว าราชการ 
จังหวัดเชียงใหม เปนประธานพิธีเปดงานสวน
พฤกษศาสตรแฟร คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 
2553 จัดงานสวนพฤกษศาสตรแฟร คร้ังท่ี 1 
ระหวางวันที่ 4-12 ธันวาคม 2553 ณ  
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
อ.แมริม จ.เชียงใหม โดยวัตถุประสงคเพื่อ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันท่ี 5 ธันวาคม 2553 และเพ่ือเผยแพรคุณคา
ความงดงามแหงพรรณไมไทย สูเยาวชนและ
ประชาชน ในงานไดจัดกิจกรรมตางๆ มากมาย 
อาทิเชน จัดแสดงมหัศจรรยพืชกินแมลง  
สนสามพันป กุหลาบพันปสีสันแหงดอยสูง 
ROSE GARDEN ที่สุดแหงกลวยไม ฯลฯ การ
ประกวดสวนหยอม สวนถาด การจัดชอดอกไม 
และการแขงขันตอบปญหาทางพฤกษศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย อกีทัง้ไดรบัความรวมมอืจากหนวยงาน

ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เขารวมจัดนิทรรศการเผยแพรความรู 
ดานการอนุรักษและกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรู เพื่อใหผูเขา
รวมงานไดรับความรูควบคูกับความเพลิดเพลินภายในบูธตางๆ  
ไดแก ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 กองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน 33 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน สวนสัตว
เชียงใหม สำนักงานอุทยานการเรียนรู (TK PARK) สวนไมไทยบาน
พอเล้ียงหม่ืน สวนสัตวแมลงสยาม และสวนพฤกษศาสตรประจำภูมิภาค  
5 แหง ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนายินดีอยางย่ิงท่ีไดรับการตอบรับจากนักทองเท่ียว
เขามาเย่ียมชมงานเปนจำนวนมาก เพราะนอกจากการไดเพลิดเพลิน
กับการเท่ียวชมงานแลว ยังไดรับความรูในเร่ืองพรรณไมและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย 
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คณะขาราชการ สำนักบริหารทรัพยากร สำนักปลัดบัญชีทหาร 
กองบญัชาการกองทัพไทย เขาเยีย่มชมการอนุรกัษทรพัยากรพรรณพืชไทย 
ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม โดยมีทีมงานสวนเผยแพรและประชาสัมพันธ องคการ 
สวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรับและนำชมสวนพฤกษศาสตรฯ 

à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÍÒÇØâÊÍÒà«ÕÂ¹´ŒÒ¹»†ÒäÁŒ 
àÂ×Í¹ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�Ï 

¤³Ð¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã 
ÊÓ¹Ñ¡»ÅÑ´ºÑÞªÕ·ËÒÃ ¡Í§ºÑÞªÒ¡ÒÃ¡Í§·Ñ¾ä·ÂàÂ×Í¹ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�Ï 

ดร.ประมุข เพ็ญสุต รองผูอำนวยการ
องคการฯ พรอมดวยนักวิชาการองคการ  
สวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรับคณะเจาหนาท่ี
อาวุโสอาเซียนดานปาไม (14th ASOF meeting) 
จาก 10 ประเทศ ประกอบดวย บรูไน กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส 
สิงคโปร เวียดนาม และไทย เขาเยี่ยมชม 
ก า ร อ นุ รั ก ษ ท รั พ ย า ก รพ ร รณพื ช ไ ท ย  
ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

โอกาสน้ีไดรวมกันปลูกตนไมในสวน 
77 พรรษา เพื่อเปนที่ระลึกอีกดวย (เมื่อ 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2554) 
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ดร.เล็ก สุวรรณธาดา หัวหนาคณะสมาคมครูอาชีวะ
เกษตรแหงประเทศไทย นำคณะผูบริหารระดับสูงของการ
อาชีวศึกษา ประเทศอินโดนีเซีย เขาเยี่ยมชมกิจการ พรอม
ศึกษาความหลากหลายทางพฤกษศาสตรไทย บริเวณ
พิพิธภัณฑธรรมชาติ องคการสวนพฤกษศาสตร และกลุม
อาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
โดยมี ดร.สุญาณี เวสสบุตร รองผูอำนวยการองคการ 
สวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรับและนำชมสวนฯ 

นางสาวปถวี แสงฉาย ผูอำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ  
องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) ใหการตอนรับ พลโทนภดล โชติศิริ  
เจากรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเขาเย่ียมชมการอนุรักษ
ทรัพยากรพรรณพืชไทย ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554) 

¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºÊÙ§¢Í§¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ »ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ  
à¢ŒÒàÂÕèÂÁªÁÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�Ï ¾ÃŒÍÁÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�ä·Â 

à¨ŒÒ¡ÃÁá¼¹·Õè·ËÒÃ  
àÂÕèÂÁàÂ×Í¹ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�Ï 
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พ.ต.อ.สมชัย อินทโสตถิ ผูกำกับการ 
สภ.แมริม นำคณะขาราชการตำรวจท่ีเขา
โครงการอบรมเตรียมความพรอมขาราชการ
ตำรวจท่ีครบปฏิบัติหนาท่ีราชการ ประจำป 
2554 จำนวน 86 คน เขาศึกษาดูงานการ
อนุรักษพรรณไมไทย บริเวณกลุมอาคารเรือน
กระจกเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม โดยมี นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหนา
สวนสารนิเทศและประชาสัมพันธ และทีมงาน
ประชาสัมพันธ ใหการตอนรับและนำชม 
สวนพฤกษศาสตรฯ 

ÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒª¹¨Õ¹ 

นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน ประธานคณะกรรมการ 
องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) พรอมคณะกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงาน อ.ส.พ. เขาศึกษาดูงานการจัดการ
สวนพฤกษศาสตรสากล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณของคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 

¢ŒÒÃÒª¡ÒÃμÓÃÇ¨ ÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�Ï 

อนุกรรมการ และผูบริหาร อ.ส.พ. และประสานความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
และสวนพฤกษศาสตร South China เมืองกวางโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เมื่อวันที่ 28 เมษายน -  
1 พฤษภาคม 2554) 
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ÃÇÁ¾ÅÑ§ÊÃŒÒ§½ÒÂªÐÅÍ¹éÓ 
μÒÁÃÍÂ¾ÃÐºÒ·¾‹Íáºº¾Íà¾ÕÂ§ 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2554 องคการสวน
พฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) ไดจัดกิจกรรม “รวมสราง
ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพระบาทพอแบบพอเพียง”
จำนวน 14 จุด เนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก ประจำ
ป 2554 ภายใตคำขวัญ “ปาไมมีคุณ เกื้อหนุน
สรรพชีวิต คิดถนอมรักษา” โดยมี ดร.ประมุข 
เพ็ญสุต รองผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
เปนประธานในพิธีเปด 
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เมือ่วนัที ่12 สงิหาคม 2554 องคการสวนพฤกษศาสตร ไดจดักจิกรรมเดิน-วิง่ 
“สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ มินิมาราธอน” ครั้งที่ 3 โดยมี 
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดใหเกียรติกลาวถวาย 
พระพรชัยมงคลเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
12 สิงหามหาราชินี และเปนประธานกลาวเปดการแขงขัน 

จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระมารดา
แหงการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ”  
เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ โดยการเผยแพร 
พระราชกรณียกิจโดยเฉพาะการทรงงานดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งพระองคทรงหวงใยการลดลง
ของชนิดพันธุและพ้ืนที่ปาไม กอใหเกิดเปนโครงการ 
ในพระราชดำริตางๆ เพื่อรองรับงานดานการอนุรักษ 
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศตอไป ตลอดจน
เปนการแลกเปล่ียนและเผยแพรความรูทางวิชาการ และ
ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหแกเยาวชน
และผูสนใจเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2554 
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คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตรไดรับการแตงตั้งตามมติที่ประชุม คณะกรรมการองคการ 
สวนพฤกษศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 โดยมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามคำสั่งที่ 10/2554 จำนวน 4 ทานดังตอไปนี้ 

1. นายสมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการ 
2. นายบุญนำ นิกรเทศ กรรมการ 
3. นางอุไร รมโพธิหยก กรรมการ  
4. นายธงธน วังอนานนท เลขานุการ 
 
รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร ประจำปงบประมาณ 2554 

เปนการรายงานการกำกับดูแลการบริหารจัดการขององคการสวนพฤกษศาสตร และการรายงานผลการตรวจสอบการ
บริหารดานการเงินการคลัง การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับขององคการสวนพฤกษศาสตร นโยบาย
ของคณะกรรมการฯ และมติคณะรัฐมนตรี และการตรวจสอบผลการดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตร ในดาน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด และการปฏิบัติภารกิจในหนาที่อื่นๆ ตามคูมือการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งไดมีการประชุม
รวม 11 ครั้ง โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 

 
1. การตรวจสอบการบริหารดานการเงิน การคลัง (Financial Auditing)  
 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดสอบทานงบการเงินขององคการสวนพฤกษศาสตร ประจำเดือนตุลาคม 2553 

ถงึเดอืนกนัยายน 2554 ซึง่ไดแก งบดลุ งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม รายงานการตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
เงินรายได รายงานยอดบัญชีเงินฝากธนาคารคงเหลือทุกบัญชี และรับทราบการตรวจสอบงบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และความนาเชื่อถือของขอมูลตัวเลข ที่ปรากฏในรายงานงบการเงินขององคการ
สวนพฤกษศาสตร ประจำปงบประมาณ 2554 โดยมีผลการสอบทานดังนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มคีวามเหน็วาในสวนของงบการเงนิ องคการไดมกีารจดัทำงบการเงนิโดยครบถวน
ทกุเดอืน โดยไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ตลอดจนผลการดำเนินงานสะสม โดยถูกตองตามควรในสาระสำคัญ 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป และมีการลงนามรับรองงบการเงินโดยรองผูอำนวยการ และผูอำนวยการสำนักบริหาร
ถูกตอง  

2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายคณะกรรมการองคการฯ และมติของ 
คณะรัฐมนตรี (Compliance Auditing) มีการตรวจสอบดังนี ้

 2.1 การตรวจสอบการปฏิบัติในเร่ืองการเก็บรักษาเงิน ตามขอบังคับวาดวยการเงินและการบัญชี  
พ.ศ.2538 หมวด 4 เรื่องการเก็บรักษาเงิน 

  จากรายงานการตรวจสอบการตรวจนับเงินสดยอย และเงินรายได โดยการสุมตรวจ ในเดือนกันยายน 
2544 พบวา มียอดเงินสดคงเหลือถูกตองตรงตามรายงานยอดเงินสดคงเหลือประจำวันโดยมีการปฏิบัติในเรื่องการเก็บ
รักษาเงินตามขอบังคับวาดวยการเงินและบัญชี พ.ศ.2538 หมวด 4 การเก็บรักษาเงินถูกตอง 
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 2.2 การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมทดรอง ตามขอบังคับ วาดวยเงินการเงิน และการบัญชี พ.ศ.2538 
หมวด 3 เรื่องเงินยืมทดรอง 

  จากรายงานการตรวจสอบรายการลูกหน้ีเงินยืมทดรองพบวา ในปงบประมาณ 2554 มีลูกหน้ีที่ไม
ปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยการเงินและบัญชี พ.ศ.2538 หมวด 3 เงินยืมทดรอง รวม 68 ราย 79 รายการ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีความเห็นวา องคการฯ ควรใชขอบังคับควบคุมใหพนักงานที่ยืมเงินทดรองราชการปฏิบัติตามขอบังคับ  
อยางเครงครัด เพื่อใหเกิดวินัยทางดานการเงิน และเห็นควรใหผูอำนวยการฯ พิจารณาดำเนินการตามขอบังคับวาดวย
การเงินและการบัญชี พ.ศ.2538 หมวด 3 เงินยืมทดรอง ขอ 27 (5) ใหหักเงินเดือนเพ่ือชำระหน้ีใหแลวเสร็จตอไป  
และเห็นควรใหแกไขขอบังคับดังกลาว โดยใหหนี้จากเงินยืมทดรองราชการตองไดรับการชำระกอนหนี้อื่นใด และใหมี
การลงโทษพนักงานที่ไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 

 
3. การตรวจสอบผลการดำเนินงานขององคการฯ ประจำปงบประมาณ 2554 ในดานประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และความประหยัด (Performance Auditing)  
 3.1 การเบิกจายงบประมาณดานงบลงทุนประจำปงบประมาณ 2554 ผลการตรวจสอบมีดังนี้ 
  องคการฯ ไดรับงบประมาณประจำป 2554 เปนเงิน 184,258,600.00 บาท ซึ่งเปนงบประมาณดาน

การบริหารดำเนินงาน 142,813,300.00 บาท และงบประมาณดานการลงทุนเปนเงิน 41,445,300.00 บาท  
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 องคการฯ ไดเบิกจายงบประมาณดานการลงทุนไปแลวรวมเปนเงินทั้งส้ิน 

29,931,268.80 บาท คิดเปนรอยละ 70.22  
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ในปงบประมาณ 2555 องคการฯ ควรเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณดานการลงทุนทั้งในหมวดครุภัณฑและสิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถเบิกจายเงินงบประมาณไดเสร็จสิ้นกอนสิ้น
ปงบประมาณ และเปนการดำเนินโครงการที่กันเบิกจายเหลื่อมปไวในอันดับตนๆ และดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย
ในแผนการปฏิบัติงานประจำป 2555 ดวย 

 
 3.2 การบริหารเงินรายได และผลการดำเนินงานดานธุรกิจในปงบประมาณ 2554  
  ในปงบประมาณ 2554 องคการฯ มีรายไดเปนเงินทั้งสิ้น 15,178,896.11 บาท สูงกวาเปาหมายที่

กำหนดไว 13,714,000.00 เปนเงิน 1,464,896.11 บาท คิดเปนรอยละ 10.68 โดยพบวารายไดอันดับหนึ่งรอยละ 
42.30 มาจากหมวดการจำหนายสินคาและของท่ีระลึก และรายไดอันดับสองรอยละ 27.00 มาจากคาบัตรผานประตู 
และรายไดอันดับสามรอยละ 16.82 มาจากรายไดการใหประกอบกิจการ และรายไดสวนที่เหลือเปนรายไดอื่นๆ  

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผลการดำเนินการของสำนักพัฒนาธุรกิจในปงบประมาณ 2554  
มีรายไดที่สูงกวาเปาหมาย ซึ่งอาจเปนผลมาจากการดำเนินกลยุทธตามคำแนะนำของคณะกรรมการองคการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน จึงหวังวา สำนักพัฒนาธุรกิจ จะนำความเห็น และ 
ขอเสนอแนะไปใชเปนจุดแข็งในการสรางกลยุทธในการเพิ่มรายไดที่ยั่งยืนตอไป  

 3.3 การสอบทานความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน 
  ในปงบประมาณ 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานการสอบทานความพอเพียงของ

ระบบควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน และผูอำนวยการพบวา การปฏิบัติงานตางๆ ยังคงมีความพอเพียงของ
ระบบควบคุมภายในที่ไมกอใหเกิดความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ 
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 3.4 การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
  ในปงบประมาณ 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานการตรวจสอบความเส่ียงประจำ

ไตรมาสของผูตรวจสอบภายใน พบวาองคการไดมีการบริหารความเสี่ยงครบทั้ง 4 ดาน รวม 9 ปจจัยเสี่ยง โดยมี
กิจกรรมการควบคุม ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหความเสี่ยงตางๆ เหลานั้นหมดไป หรือลดลงอยูในระดับ
ที่ยอมรับได ซึ่งผลลัพธของกิจกรรมการควบคุมทำใหความเสี่ยงตางๆ นั้นหมดไป  

 
4. การปฏิบัติภารกิจในหนาที่อื่นๆ ตามคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลัง ประจำปงบประมาณ 2554  
 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดปฏิบัติภารกิจในหนาที่อื่นๆ ตามแนวทางคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพ่ือใหภารกิจงานตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิภาพชวยสรางคุณคาเพิ่มให
แกองคการฯ ดวยการใหความคิดเห็น และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการบริหารจัดการภายในองคการฯ และการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการองคการฯ ดังนี้  

 4.1 รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำปงบประมาณ 2554 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำป 2554  

ซึ่งผูตรวจสอบภายในไดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำป 
  งบประมาณ 2554 และตามคำรับรองการปฏิบัติงานของผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน  

ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตรวจสอบทั้ง 3 ดาน คือ 1. ดานการเงินและบัญชี 2. ดานการดำเนินงาน และ 3. ดานการ
ปฏบิตัติามกฎระเบียบและขอบงัคับ ตามบันทกึขอตกลงในการประเมินผลการตรวจสอบภายในประจำป 2554 ของทริส 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดรับทราบรายงานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำปงบประมาณ 2554  

 4.2 รับทราบการจัดทำคูมือการตรวจสอบภายใน ของสำนักตรวจสอบภายใน  
  คณะกรรมการตรวจสอบฯ รับทราบการจัดทำคูมือการตรวจสอบภายใน ของสำนักตรวจสอบภายใน

โดยคุณอุไร รมโพธิหยก คณะกรรมการตรวจสอบ ไดกรุณาใหคำแนะนำเพ่ิมเติมในสวนของหัวขอเรื่องการเขียนคูมือการ
ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้สำนักตรวจสอบภายในจะนำไปแกไข และปรับปรุงใหถูกตอง เพื่อใชงานตอไป  

 
คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตรหวังวา รายงานผลการตรวจสอบ ความเห็น และขอเสนอแนะ 

ดังกลาว จะเปนประโยชนตอการดำเนินงานตามวัตถุประสงคของการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองคการ 
สวนพฤกษศาสตร 

 
 
             
     

    (นายสมชัย อภิวัฒนพร) 
    ประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการตรวจสอบ องคการสวนพฤกษศาสตร  
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ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹
Í§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�»ÃÐ¨Ó»‚ 2554 Í§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�»ÃÐ¨Ó»‚ 2554 

§º´ØÅ 
ÊÓËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2554 áÅÐ 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2553 

   หมายเหตุ 30 ก.ย. 2554  30 ก.ย. 2553 

     บาท   บาท  

สินทรัพย    

สินทรัพยหมุนเวียน    

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2.1  60,177,270.77   52,614,113.23  

 สินคาคงเหลือ 2.2  4,289,838.15   4,454,687.64  

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2.3  36,514,513.36   62,010,172.80  

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน   100,981,622.28   119,078,973.67  

สินทรัพยไมหมุนเวียน    

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ(สุทธิ) 2.4  419,459,702.40   419,325,404.47  

 สินทรัพยไมมีตัวตน(สุทธิ) 2.5  1,388,843.18   1,567,342.21  

 สินทรัพยระหวางกอสราง 2.6  4,494,205.08   798,903.63  

 สินทรัพยอื่น 2.7  15,000.00   30,132.00  

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   425,357,750.66   421,721,782.31  

รวมสินทรัพย   526,339,372.94   540,800,755.98  

หนี้สินและสวนของทุน    

หนี้สินหมุนเวียน    

 เจาหนี้การคา 2.8  438,801.10   779,162.90  

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2.9  15,353,001.66   31,538,176.26  

 รวมหนี้สินหมุนเวียน   15,791,802.76   32,317,339.16  

หนี้สินไมหมุนเวียน    

 หนี้สินอื่น 2.10  1,281,050.47   2,467,640.90  

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   1,281,050.47   2,467,640.90  

รวมหนี้สิน   17,072,853.23   34,784,980.06  

สวนของทุน    

 ทุน 2.11  944,312,619.98   902,909,242.07  

 กำไร(ขาดทุน)สะสม  (435,046,100.27) (396,893,466.15) 

รวมสวนของทุน  509,266,519.71 506,015,775.92 

รวมหนี้สินและสวนของทุน  526,339,372.94 540,800,755.98 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ 

 
(นายประมุข  เพ็ญสุต) 

รองผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร ลงนามแทน 
ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

 
(นายภราดร  หอมแยม) 
ผูอำนวยการสำนักบริหาร 

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 
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§º¡Ó äÃ¢Ò´·Ø¹
ÊÓ ËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2554 áÅÐ 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2553

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

   30 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2553 

  หมายเหตุ บาท บาท 

รายได     

 รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  135,972,825.14  116,003,221.75 

 รายไดจากการเขาชมสวน  3,686,040.13  3,091,991.67 

 รายไดจากการใหเชาหองประชุมสำนักงาน  11,308.41  9,981.28 

 รายไดจากการใหสิทธิประกอบกิจการ  2,291,731.02  2,229,764.50 

 รายไดจากการอนุญาตใหใชพื้นท่ี  236,425.79  236,425.79 

 รายไดจากการขายสินคา  2,075,618.94  1,989,175.93 

 รายไดจากการจัดประชุมสัมมนา  159,813.18  267,017.31 

 รายไดดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  666,791.80  214,345.43 

 รายไดจากการจัดทำปายพรรณไม  111,042.06  192,112.14 

 รายไดจากการจำหนายน้ำประปา  123,979.25  115,710.50 

 รายไดจากการจำหนายสินคารับฝากขาย  2,434,776.75  2,527,730.75 

 รายไดจากการจำหนายพรรณไม  984,325.00  771,595.00 

 รายไดจากการจำหนายอาหารและเครื่องดื่ม  1,483,492.23  1,402,556.05 

 รายไดจากการดำเนินงานศูนยฝกอบรม  -  - 

 รายไดอื่น  523,357.53  455,554.82 

 รวมรายได  150,761,527.23  129,507,182.92 

คาใชจายในการดำเนินงาน     

 เงินเดือนคาจาง  38,999,948.84  36,507,430.17 

 คาสาธารณูปโภค  6,005,753.91  4,646,317.70 

 คาตอบแทน  31,645,875.67  27,972,760.76 

 คาใชสอย  27,360,339.04  30,488,984.98 

 คาวัสดุ  27,142,432.56  24,512,620.78 

 คาเส่ือมราคาสินทรัพย  49,642,061.63  43,134,272.06 

 คาใชจายโครงการหิ่งหอยในพระราชดำริ  31,251.00  26,455.36 

 รวมรายจาย  180,827,662.65  167,288,841.81 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  (30,066,135.42)  (37,781,658.89) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้   

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 
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§º¡Ó äÃÊÐÊÁ
ÊÓ ËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2554 áÅÐ 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2553

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

  30 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2553 
  บาท บาท 

ขาดทุนสะสมตนงวดกอนปรับปรุง (396,893,466.15) (359,804,766.83) 

รายการปรับปรุงเพิ่ม(ลด)   

 ผลสะสมจากการดำเนินงานงวดกอน (8,086,498.70) 692,959.57 

ขาดทุนสะสมตนงวดหลังปรับปรุง (404,979,964.85) (359,111,807.26) 

ขาดทุนสุทธิ (30,066,135.42) (37,781,658.89) 

รวมขาดทุนสะสมยกไป (435,046,100.27) (396,893,466.15) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้   

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 
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§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´
ÊÓ ËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2554 áÅÐ 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2553

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

   30 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2553 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน บาท บาท 

 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (30,066,135.42) (37,781,658.89) 

 รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดำเนินงาน   

  คาเสื่อมราคาสินทรัพยและทรัพยสินไมมีตัวตนตัดบัญชี 49,642,061.63  43,134,272.06    

  ปรับปรุงกำไรสะสมงวดกอนเพิ่มข้ึน(ลดลง) (8,086,498.70)  692,959.57  

กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 11,489,427.51  6,045,572.74  

  สินคาคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง 164,849.49  (343,747.21)  

  ลูกหน้ีเงินยืมทดรอง(เพิ่มข้ึน)ลดลง (22,781.85) 723,168.17  

  ลูกหนี้การคา(เพิ่มขึ้น)ลดลง 0.00  0.00  

  คาใชจายจายลวงหนา(เพิ่มขึ้น)ลดลง 3,349.93  (24,141.67)  

  ดอกเบี้ยคางรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง (73,755.47)  10,707.37  

  เงินคางรับ(เพิ่มข้ึน)ลดลง 26,137,956.09  6,370,230.41  

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น(เพิ่มข้ึน)ลดลง (549,109.26) 1,318,956.40  

  เจาหนี้การคาเพิ่มข้ึน(ลดลง) (340,361.80) (2,063,727.75)    

  คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง) (16,015,000.73) 20,331,147.55    

  หน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) (170,173.87)  (4,877,540.48)    

  เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 20,624,400.04  27,490,625.53   

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

  เงินฝากธนาคารประจำเกิน 3 เดือน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 0.00  0.00  

  เงินลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ(เพิ่มขึ้น)ลดลง (49,325,502.73) (69,900,814.47) 

  เงินลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตน(เพิ่ม)ลด (272,357.80) (547,209.00) 

  เงินลงทุนในสินทรัพยระหวางกอสราง(เพิ่มขึ้น)ลดลง (3,695,301.45)  1,557,974.87  

  เงินลงทุนในบัญชีพักสินทรัพยไมมีตัวตน(เพิ่ม)ลด 0.00  0.00  

  สินทรัพยอื่น(เพิ่มข้ึน)ลดลง 15,132.00  0.00  

  หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)เพิ่มขึ้น (1,186,590.43) (149,157.10)  

  ตัดจำหนายทรัพยสิน 0.00  0.00  

  เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน (54,464,620.41)  (69,039,205.70) 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

  เงินรับจากงบประมาณ(ทุนอุดหนุน) 41,403,377.91  44,802,147.05    

  เงินรับจากการบริจาค 0.00  0.00  

  เงินรับจากเงินพระราชทาน-หิ่งหอย เพิ่มขึ้น(ลดลง) 0.00  0.00  

  เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 41,403,377.91  44,802,147.05  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 7,563,157.54  3,253,566.88  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 52,614,113.23  49,360,546.35  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 60,177,270.77  52,614,113.23  

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 
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ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´»ÃÐ¡Íº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ´Ó à¹Ô¹§Ò¹
ÊÓ ËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2554 áÅÐ 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2553

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

  30 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2553 

  บาท บาท 

เงินเดือนคาจาง   

 เงินเดือน 25,891,273.34 25,179,957.67 

 คาจางชั่วคราว 13,108,675.50 11,327,472.50 

 ตนทุนขาย-หมวดเงินเดือนคาจาง - - 

 รวมเงินเดือนคาจาง 38,999,948.84 36,507,430.17 

คาสาธารณูปโภค   

 คาไฟฟา 4,788,309.86 3,557,236.94 

 คาโทรศัพท 996,532.93 914,598.22 

 คาไปรษณีย 197,676.00 151,231.26 

 คาน้ำประปา 23,235.12 23,251.28 

 รวมคาสาธารณูปโภค 6,005,753.91 4,646,317.70 

คาตอบแทน   

 คาทำงานลวงเวลา 1,007,444.31 783,561.64 

 คาจางเหมาแรงงาน 21,104,278.30 17,840,688.19 

 คาเลาเรียนบุตร 401,442.50 187,479.00 

 คารักษาพยาบาล 2,222,213.75 1,907,887.25 

 เงินชวยเหลือบุตร 165,300.00 101,100.00 

 เงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2,243,274.48 2,085,064.08 

 เงินทดแทนเมื่อออกจากงาน 365,200.33 475,436.83 

 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 264,250.00 262,000.00 

 คาเบี้ยประชุม 1,086,400.00 1,224,500.00 

 เงินโบนัสพนักงาน 976,042.42 1,395,673.57 

 คาครองชีพ 122,706.67 74,376.00 

 ตนทุนคาตอบแทน 1,687,322.91 1,634,994.20 

 รวมคาตอบแทน 31,645,875.67 27,972,760.76 

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 
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ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´»ÃÐ¡Íº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ´Ó à¹Ô¹§Ò¹
ÊÓ ËÃÑº»‚ ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2554 áÅÐ 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2553

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

  30 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2553 
  บาท บาท 

คาใชสอย   

 คาที่พักเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะเดินทาง 12,380,272.17 12,115,290.35 

 คาลงทะเบียนอบรมสัมมนาตางๆ 200,405.20 87,347.60 

 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 253,894.30 491,366.10 

 คารับรอง 1,558,377.53 1,081,600.53 

 คาซอมแซมยานพาหนะ, วัสดุสำนักงาน 2,092,305.01 2,742,137.85 

 คารับรองประจำตำแหนง 458,577.28 405,790.00 

 คาจางสำรวจปรับปรุงพื้นท่ี 254,550.00 688,233.88 

 คาใชจายอื่น 9,962,715.13 12,391,917.88 

 ตนทุนขาย-หมวดใชสอย 199,242.42 485,300.79 

 รวมคาใชสอย 27,360,339.04 30,488,984.98 

คาวัสดุ   

 คาวัสดุเชื้อเพลิง, พาหนะ 2,351,660.71 2,267,228.84 

 คาวัสดุการเกษตร 5,259,137.82 5,240,386.95 

 คาวัสดุสำนักงาน, ครัวเรือน, ไฟฟา 2,664,904.74 1,782,760.55 

 คาวัสดุซอมแซม 1,174,420.46 219,650.40 

 คาวัสดุวิทยาศาสตร 1,443,789.46 1,173,430.88 

 คาวัสดุคอมพิวเตอร 1,065,559.78 876,498.04 

 คาวัสดุครุภัณฑ 3,027,990.70 3,822,865.19 

 คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา 3,433,114.95 3,569,497.54 

 คาวัสดุกอสราง 1,693,884.34 1,092,599.03 

 คาวัสดุพิพิธภัณฑ - 4,062.00 

 คาวัสดุสำรวจ/สนาม 391,127.32 24,051.20 

 ตนทุนขาย-หมวดวัสดุ 4,636,842.28 4,439,590.16 

 รวมคาวัสดุ 27,142,432.56 24,512,620.78 

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 
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  30 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2553 
  บาท บาท 

คาใชจายในการดำเนินงานศูนยฝกอบรม   

 คาใชจายตนทุนในการดำเนินงาน - - 

 เงินเดือนคาจาง - - 

 คาสาธารณูปโภค - - 

 คาตอบแทน - - 

 คาใชสอย - - 

 คาวัสดุ - - 

 รวมคาใชจายในการดำเนินงานศูนยฝกอบรม - - 

คาใชจายในโครงการหิ่งหอยในพระราชดำริ   

 คาใชจายในการดำเนินงาน 31,215.00 17,065.00 

 คาเบี้ยประชุมโครงการหิ่งหอย - 7,000.00 

 คารับรองโครงการหิ่งหอย 36.00 2,390.36 

 ทุนวิจัยโครงการหิ่งหอย - - 

 คาวัสดุจัดนิทรรศการ - - 

 รวมคาใชจายในโครงการหิ่งหอยในพระราชดำริ 31,251.00 26,455.36 

คาใชจายในโครงการกัญชงในพระราชดำริ   

 คาใชจายในการดำเนินงาน - - 

 รวมคาใชจายในโครงการกัญชงในพระราชดำริ - - 

คาเสื่อมราคาสินทรัพย   

 คาเส่ือมราคา 49,642,061.63 43,134,272.06 

 รวมคาเสื่อมราคา 49,642,061.63 43,134,272.06 

รวมคาใชจายท้ังสิ้น 180,827,662.65 167,288,841.81 

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 
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 โทรศัพท โทรสาร E-mail 

สำนักงานใหญ 
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
ถ.แมริม-สะเมิง อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 

 
0 5384 1000 
Call Center: 
0 5358 1111 

 
0 5329 8177 
0 5329 9754 

 
bgo@gsbg.org 
website:http://qsbg.org 

รักษาการผูอำนวยการ : นายสุวิทย วิชชาวุธ 
เลขานุการ : 

0 5384 1222 
0 5384 1139 

0 5384 1002 - 

รองผูอำนวยการ : นางสุญาณี เวสสบุตร 
เลขานุการ : นางศศิกาญจน ทองคำ 

0 5384 1138 
0 5384 1137 

0 5329 9754 
 

suyanee@qsbg.org 

รองผูอำนวยการ : นายประมุข เพ็ญสุต 
เลขานุการ : นางสาวสิริวรรณ กันทา 

0 5384 1003 
0 5384 1003 

0 5329 9754 pramook@qsbg.org 

สำนักวิจัยและพัฒนา 
ผูอำนวยการสำนัก : นางภาวิณี กุมเพ็ชร 
• เลขานุการ 
• สวนวิจัย 
• สวนพิพิธภัณฑธรรมชาติ 
• สวนหอพรรณไม 
• สวนวิชาการ 
• หองสมุดทางวิชาการ 

 
0 5384 1253 
0 5384 1204 
0 5384 1244 
0 5384 1243 
0 5384 1210 
0 5384 1240 
0 5384 1209 

 
0 5384 1204 

 

 
pavinee@qsbg.org 

สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง 
รักษาการผูอำนวยการสำนัก : 
นายฉัตรทอง เจือจันทร 
• เลขานุการ 
• สวนอนุรักษพันธุพืช 
• สวนจัดการแหลงเรียนรู 
• สวนบริหารจัดการพื้นท่ี 
• สวนการผลิต 

 
0 5384 1301 
0 5384 1303 
0 5384 1319 
0 5384 1319 
0 5384 1304 
0 5384 1306 

 
0 5384 1328 

 
chatthong@qsbg.org 

สำนักบริหาร 
ผูอำนวยการสำนัก : นายภราดร หอมแยม 
• เลขานุการ 
• สวนนโยบายและแผน 
• สวนบริหารการเงินและการคลัง 
• สวนบริหารทั่วไป 
• สวนบริหารจัดการองคกร 
• งานสารบรรณ 
• งานการเงิน 
• งานบัญชี 
• งานพัสดุ 

 
0 5384 1148 
0 5384 1100 
0 5384 1047 
0 5384 1110 
0 5384 1006 
0 5384 1153 
0 5384 1101 
0 5384 1115 
0 5384 1122 
0 5384 1121 

 
0 5384 1149 

 
paradon@qsbg.org 
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 โทรศัพท โทรสาร E-mail 

สำนักพัฒนาธุรกิจ 
ผูอำนวยการสำนัก : นางสาวปถวี แสงฉาย 
• เลขานุการ 
• สวนบริหารการลงทุน 
• สวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ 
• สวนธุรกิจ 
• สวนสารนิเทศและประชาสัมพันธ 
• รานขายของท่ีระลึก 

 
0 5384 1004 
0 5384 1022 
0 5384 1044 
0 5384 1001 
0 5384 1072 
0 5384 1008 
0 5384 1026 

 
0 5326 8332 

 
patavee@qsbg.org 

สำนักตรวจสอบภายใน 
ผูอำนวยการสำนัก : นายธงธน วังอนานนท 
• เลขานุการ 
• สวนตรวจสอบการบริหาร การเงิน การคลัง 
 และการดำเนินงาน 

 
0 5384 1400 
0 5384 1402 
0 5384 1401 

 
0 5329 8176 

 
wangananon@qsbg.org 

ศูนยประสานงานองคการสวนพฤกษศาสตร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมมลพิษ 
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400 

0 2298 2068 0 2298 2068 Bangkok@qsbg.org 

    

สวนพฤกษศาสตรประจำภูมิภาค 
   

โทรศัพท โทรสาร E-mail 

สวนพฤกษศาสตรรมเกลา พิษณุโลก  
ในพระราชดำริฯ 
หัวหนาสวนฯ : นายดนัย สรรพศรี 
ที่อยู : ตู ปณ.7 ต.บอภาค อ.ชาติตระการ 
จ.พิษณุโลก 65170 

 
 

0 5331 6713-4 

 
 

0 5531 6715 

 
 
phitsanulok@qsbg.org 

สวนพฤกษศาสตรระยอง 
รักษาการหัวหนาสวนฯ : นายวัชนะ บุญชัย  
ที่อยู : ตู ปณ.2 ปณจ.กร่ำ ต.ชากพง อ.แกลง 
จ.ระยอง 21190 

 
0 3863 8880-1 

 
0 3863 8880-1 

 
rayong@qsbg.org 

สวนพฤกษศาสตรเมืองพล ขอนแกน 
รกัษาการหัวหนาสวนฯ : นายไพศาล ทองสอน 
ที่อยู : เลขที่ 334/5 ถ.เมืองพล อ.พล 
จ.ขอนแกน 40120 

 
0 4321 0157 

 
0 4321 0157 

 
khonkaen@qsbg.org 

สวนพฤกษศาสตรพระแมยา จ.สุโขทัย 
หัวหนาสวนฯ : นายวิรัตน สมมิตร 
ที่อยู : ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 

 
0 5591 0248-9 

 
0 5591 0248-9  

ตอ 22 

 
wirat@qsbg.org 

สวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา 
รักษาการหัวหนาสวนฯ : นายภราดร หอมแยม  
(1 มิถุนายน 54-ปจจุบัน) 
ทีอ่ยู : ต.เกาะพระทอง อ.ครุะบรุ ีจ.พงังา 82150 

 
0 5384 1148 

 
0 5384 1149 

 
paradon@qsbg.org 
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The Botanical Garden 

¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·Ó  
ที่ปรึกษา : 
นายสุวิทย วิชชาวุธ รักษาการผูอำนวยการสวนพฤกษศาสตร 
นางสุญาณี เวสสบุตร รองผูอำนวยการ 
นายประมุข เพ็ญสุต รองผูอำนวยการ 
 
คณะทำงานจัดทำรายงานประจำป : 
นางสุญาณี เวสสบุตร ประธานคณะทำงาน 
นายธงธน วังอนานนท คณะทำงาน 
นางภาวิณี กุมเพ็ชร คณะทำงาน 
นายภราดร หอมแยม คณะทำงาน 
นางสาวปถวี แสงฉาย คณะทำงาน 
นายฉัตรทอง เจือจันทร คณะทำงาน 
นางอรวรรณ ไชยพรหม คณะทำงาน 
นางสาวสิริน สุริยวงศ คณะทำงาน 
นางสาวพรธิพา สงวนศักดิ์ คณะทำงาน 
นายสมควร สุขเอี่ยม คณะทำงาน 
นางจิดาภา ระวีวรรณ คณะทำงาน 
นางสาวเสาวภาคย แยมพงศผลิน คณะทำงาน 
นางนุชจรินทร กุญชร คณะทำงานและเลขานุการ 
นางสาวภูษณิศา คำมูลดี คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 
 



องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รายงานประจำป 2554 

รายงานประจำป 2554 
องคการสวนพฤกษศาสตร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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