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องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีภารกิจสำคัญในการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย รวมถึงดำเนินการจัดทำสวนพฤกษศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูของประชาชน และศึกษา
วิจัยตอยอดการใชประโยชนจากพืชพื้นเมือง เพื่อสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน 

ในป พ.ศ.2556 ที่ผานมา นับวามีความสำคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนปครบ 21 รอบของการ
สถาปนาองคการสวนพฤกษศาสตร (กอตั้งตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2535) ในวัย 
21 ปนี้ เปรียบไดกับคนรุนหนุม-สาวท่ีเต็มไปดวยความกระตือรือรน มีพลังที่จะกาวกระโดดไป 
ขางหนา โดยไมยอทอตออปุสรรคใดๆ เชนเดยีวกบับคุลากรขององคการสวนพฤกษศาสตร ทีร่วมมอื
รวมใจกันปฏิบัติภารกิจใหลุลวงไปดวยดี เพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศน คือ การเปนสวนพฤกษศาสตร 
ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งนี้ เปนเพราะบุคลากรของ อ.ส.พ. มีความภาคภูมิใจ 
ในองคกรที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนจากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ที่ไดทรงพระราชทานพระนามาภิไธยใหเปนชื่อของสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
สวนพฤกษศาสตรสากลแหงแรกของประเทศ และเปนท่ีตั้งของสำนักงานใหญขององคการ 
สวนพฤกษศาสตรในปจจุบัน 

ชวงระยะเวลา 21 ปที่ผานมา องคการสวนพฤกษศาสตรไมเพียงแตดำเนินภารกิจในการ
อนุรักษดูแลทรัพยากรพืชเพ่ือรักษาผลประโยชนของประเทศชาติเทานั้น แตยังทำการตอยอด 
องคความรูไปสูประชาชน รวมท้ังทำการเพาะขยายพรรณไมที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ และนำกลับ 
สูถิน่กำเนิดเพ่ือคนืสมดุลสูธรรมชาติ ซึง่จะกอใหเกดิประโยชนเชงิสงัคมอยางแทจรงิ ผลการดำเนินงาน 
ทีป่รากฏอยูในรายงานประจำป 2556 ฉบบันี ้บงบอกถงึความกาวหนาและทศิทางในการดำเนนิงาน
ขององคการสวนพฤกษศาสตร ในการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตรสากล ณ สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และสวนพฤกษศาสตรสาขาท่ีกระจายอยู
ทุกภูมิภาคอีก 5 แหง 

 
 
 
 
 
  นางสุญาณี เวสสบุตร 
  ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
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ขอมูลภาพรวม 4 
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เปนสวนพฤกษศาสตรช้ันนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
To Be Outstanding Botanical Gardens in Southeast Asia 

1. สรางองคความรูและแหลงเรียนรูทางดานพฤกษศาสตร 
 และความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. เผยแพรองคความรูและสรางมูลคาเพิ่ม 
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1. ชื่อ-นามสกุล นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ  
2. ตำแหนงที่เสนอแตงตั้ง ประธานกรรมการ 
 องคการสวนพฤกษศาสตร 
 (12 มีนาคม 2556-31 มกราคม 2557) 
3. อาชีพในปจจุบัน ขาราชการบำนาญ  
 สังกัดกระทรวงคมนาคม 
4. ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ  
 • ปริญญาตรี ดานวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย 
  สงขลานครินทร 
 • ปริญญาโท ดานการวางแผนการขนสง (D.I.C)  
  จาก Imperial College, University of London  
  ประเทศอังกฤษ  
 • ปริญญาโท ดานการจราจรและการขนสง  
  จาก University of Newcastle Upon-Tyne  
  ประเทศอังกฤษ (M.Sc. Transport Engineering  
  and Traffic Operation) 

5. ความรูความชำนาญ หรือความชัดเจนที่เหมาะสมกับ 
 ตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 
 ประวัติการทำงาน 
 • วิศวกร การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 • นักวิชาการขนสง 3-8 กองวิชาการและวางแผน  
  กรมการขนสงทางบก 
 • ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ใหคำปรึกษางาน 
  ดานการขนสง (นักวิชาการขนสง 9 ชช.)  
  กรมการขนสงทางบก 
 • ผูอำนวยการสำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย 
 • รองอธิการบดีกรมการขนสงทางบก (ฝายวิชาการ) 
 • ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 
 • อธิบดีกรมการขนสงทางบก  
 • หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 
 • รองปลัดกระทรวงคมนาคม 
 • ปลัดกระทรวงคมนาคม 

 การฝกอบรม 
 • หลักสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
  ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกลา (ปรม.)  
  รุนที่ 1 (พ.ศ.2520) 
 • หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 48  
  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ 
  ปองกันประเทศ 
 • หลักสูตรนักบริหารความยุติธรรมทางปกครองระดับสูง  
  (บยป.) รุนที่ 2 สำนักงานศาลปกครอง 
 • หลักสูตรการเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะห 
  เพื่อการตัดสินใจแกปญหาอยางเปนระบบ ก.พ. 
 • หลักสูตร “ภูมิพลังแผนดิน” รุนที่ 1 จุฬาลงกรณ 
  มหาวิทยาลัย 

6. ความสามารถและประสบการณอื่นๆ 
 • อดีตนายกสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมศาสตร 
  สงขลานครินทร 
 • นายกสมาคมวิจัยวิทยาการขนสงแหงเอเชีย (ATRANS) 
 • คณะกรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญ ของสำนักงาน ก.พ. 
 • คณะกรรมการสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย  
  และมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 
 • ที่ปรึกษาสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย 
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานโลจิสติกส  
  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 • อาจารยสอนพิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  วิชาการวางแผนดานการขนสง 

 ความเกี่ยวพันทางการเมือง : ไมมี 
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1. ชื่อ-นามสกุล นายนัที เปรมรัศมี  
2. ตำแหนงทีเ่สนอแตงตัง้  
 กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
 (31 มกราคม 2555-30 ตุลาคม 2556)  
3. อาชีพในปจจุบัน ขาราชการบำนาญ  
4. ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ  
 • โรงเรียนเซนตคาเบรียล 
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 • วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 4515 

5. ความรูความชำนาญ หรือความชัดเจนที่เหมาะสมกับ 
 ตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 
 ประวัติการทำงาน 
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
 • รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
 • ผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
 • ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 • ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 การฝกอบรม 
 • อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัท ไทย IOD รุนที่ 105 
 • อบรมจากสถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง 
  ภาครัฐ หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับ 
  กรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 
  และองคการมหาชน” รุนที่ 3 

 ความสามารถและประสบการณอื่นๆ 
 • กรรมการในรัฐวสิาหกจิ บรษิทั อสมท. จำกดั (มหาชน) 
 • กรรมการ บรษิทั ผลติไฟฟาราชบุรโีฮลดิง้ จำกดั (มหาชน) 
 • อดีตประธานกรรมการ บริษัท กสท.โทรคมนาคม  
  จำกัด (มหาชน) 
 • อดีตรองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 
 • อดีตกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ปตท.  
  อะโรเมติกสและการกล่ัน จำกัด (มหาชน) 

 ความเก่ียวพันทางการเมือง : ไมมี 

1. ชื่อ-นามสกุล นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต  
2. ตำแหนงที่เสนอแตงตั้ง  
 กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
 (31 มกราคม 2555-20 มีนาคม 2556)  
3. อาชีพในปจจุบัน ขาราชการบำนาญ  
4. ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ  
 • ปริญญาตรี นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. ความรูความชำนาญ หรือความชัดเจนที่เหมาะสมกับ 
 ตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 
 ประวัติการทำงาน 
 • กรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 • กรรมการ บริษัท I.R.P.C จำกัด 

 การฝกอบรม 
 • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  
  สำนักงาน ก.พ. รุนที่ 15 
 • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชน  
  รุนท่ี 9 
 • หลักสูตรบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)  
  รุนท่ี 13 ศาลยุติธรรม 
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร  
  รุนท่ี 40 วทิยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 ความสามารถและประสบการณอื่นๆ 
 • อดีตกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 • อดีตกรรมการ บริษัท อสมท. จำกัด 
 • อดีตประธานกรรมการการประปาสวนภูมิภาค 
 • อดีตกรรมการการประปานครหลวง 
 • อดีตที่ปรึกษาประธานกรรมการ  
  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

 ความเก่ียวพันทางการเมือง : ไมมี 

¹ÒÂ Ø̈ÅÂØ·¸ ËÔÃÑ³ÂÐÇÊÔμ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¹ÒÂ¹Ñ·Õ à»ÃÁÃÑÈÁÕ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
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1. ชื่อ-นามสกุล นายธัชสกล พรหมจมาศ 
2. ตำแหนงที่เสนอแตงตั้ง  
 กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
 (31 มกราคม 2555-31 มกราคม 2557) 
3. ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน นักธุรกิจ 
4. ประวัติการศึกษา และคุณวุฒ ิ
 • ศลิปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร) มหาวทิยาลยัรามคำแหง 
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัย 
  รามคำแหง 
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 29  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

5. ความรูความชำนาญ หรือความชัดเจนที่เหมาะสมกับ 
 ตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 
 ประวัติการทำงาน 
 • หุนสวนผูจัดการหางหุนสวนจำกัด พรหมสวัสด์ิ 
 • กรรมการผูจัดการ บริษัท พรหมสวัสดิ์ 2005 จำกัด 
 • รองประธานสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย 
 • ประธานสมาคมนายจางผูประกอบการรับเหมา 
  งานกอสราง 
 • ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิประจำคณะกรรมาธิการ 
  การทองเที่ยววุฒิสภา 
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุมครองผูบริโภค 
  สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบทุจริต  
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในคณะกรรมาธิการ 
  ปกครอง วุฒิสภา 
 • ที่ปรึกษาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
  และขนาดยอมแหงประเทศไทย 
 • ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
  (นายบรรพต หงสทอง) 
 • ที่ปรึกษา บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 
 • อนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการดานพลังงาน 
  การสื่อสารและการโทรคมนาคม ในคณะกรรมาธิการ 
  แปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา 

 ความเก่ียวพันทางการเมือง : ไมมี 

¹ÒÂ Ņ̃ªÊ¡Å ¾ÃËÁ¨ÁÒÈ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¹Ò§ÅÑ´´ÒÇÑÅÂ� ÊÔ¹ Ø̧ÃÑ¡É� 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

1. ชื่อ-นามสกุล นางลัดดาวัลย สินธุรักษ  
2. ตำแหนงที่เสนอแตงตั้ง  
 กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
 (31 มกราคม 2555-31 มกราคม 2557) 
3. ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน อัยการพิเศษ  
 สำนักงานอัยการสูงสุด 
4. ประวัติการศึกษา และคุณวุฒ ิ
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 • เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสถาน 
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง วิทยาลัยการทัพเรือ 

5. ความรูความชำนาญ หรือความชัดเจนที่เหมาะสมกับ 
 ตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 
 ประวัติการทำงาน 
 • รองอัยการจังหวัดประจำศาลแขวงนครสวรรค 
 • รองอัยการจังหวัดนครราชสีมา 
 • อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานคดีอาญา 
 • อัยการจังหวัดประจำศาลคดีเด็กและเยาวชนนครปฐม 
 • อัยการจังหวัดกำแพงเพชร 
 • อัยการผูเช่ียวชาญ, อัยการผูเช่ียวชาญพิเศษ  
  สำนักงานคดีอาญากรุงเทพฯ ใต 
 • อัยการพิเศษฝายคดีเยาวชนและครอบครัว 4 
 • ผูอำนวยการศูนยคุมครองสิทธิเด็ก 
  และสถาบันครอบครัวกลาง 
 • อัยการพิเศษฝายนโยบายและยุทธศาสตร  
  สำนักอัยการสูงสุด 
 • คณะอนุกรรมการติดตามการออกกฎหมาย  
  การใหสถานะบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา 
 • คณะอนุกรรมการติดตามการใหสถานะบุคคลแกเด็ก 
  ในคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 

 ความเก่ียวพันทางการเมือง : ไมมี 
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1. ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 
2. ตำแหนงที่เสนอแตงตั้ง  
 กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
 (31 มกราคม 2555-31 มกราคม 2557) 
3. ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน นักธุรกิจ 
4. ประวัติการศึกษา และคุณวุฒ ิ
 • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
  หอการคาไทย 
 • ปจจุบันศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับ 
  ผูนำภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
5. ความรูความชำนาญ หรือความชัดเจนที่เหมาะสมกับ 
 ตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 
 ประวัติการทำงาน 
 • ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ  
  บริษัท มาวินเนอร จำกัด 
 • กรรมการ บริษัท ฟอรจูน ลองจิวิธี จำกัด 
 • กรรมการผูจัดการ บริษัท กันตนา ไอ-แมค จำกัด 
 • ผูอำนวยการฝายกิจกรรมพิเศษ บริษัท กันตนา กรุป  
  จำกัด (มหาชน) 
 • ที่ปรึกษา บริษัท กันตนา ออรกาไนเซอร 
  แอนดแมเนจเมนท จำกัด 
 • ผูจัดการฝายขายศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์  
  บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมเนจเมนท 
  แอนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด 
 • ฝายบริหารงานลูกคา บริษัท แอมเมกช  
  ทีม แอ็ดเวอรไทซิ่ง จำกัด 

 ความเก่ียวพันทางการเมือง : ไมมี 

 ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สำคัญที่กรรมการถือครอง 
ในระหวางป 2555 
 • จำนวน 1,072 
 • มูลคาหลกัทรัพย 1,180,000 หุน 
 

1. ชื่อ-นามสกุล นางพรศิริ มโนหาญ  
2. ตำแหนงที่เสนอแตงตั้ง  
 กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
 (31 มกราคม 2555-31 มกราคม 2557) 
3. ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน ที่ปรึกษา 
4. ประวัติการศึกษา และคุณวุฒ ิ
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ)  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5. ความรูความชำนาญ หรือความชัดเจนที่เหมาะสมกับ 
 ตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 
 ประวัติการทำงาน 
 • ประจำกองสำนักงานตางประเทศ ฝายบริหารองคการ 
  สงเสริมการทองเที่ยว (อ.ส.ท.) 
 • หัวหนางานรวบรวมและวิเคราะหขาวสาร กองสถิติ 
  และวิจัย ฝายวางแผนและพัฒนา 
 • ผูชวยหัวหนาสำนักงาน อ.ส.ท. สำนักงานลอนดอน  
  ประเทศอังกฤษ ฝายบริการดานการตลาด 
 • หัวหนาสงเสริมการประชุม กองการประชุมนานาชาติ  
  ฝายสงเสริมการตลาด ททท. 
 • ผูอำนวยการ ททท. สำนกังานสิงคโปร  
  ประเทศสิงคโปร ฝายบริการการตลาด 
 • ผูอำนวยการกองบริการทองเที่ยว  
  ฝายสงเสริมการตลาด ททท. 
 • ผูอำนวยการกองเผยแพรการตลาด  
  ฝายบริการการตลาด ททท. 
 • ผูอำนวยการกองประชาสัมพันธ  
  ฝายสำนักงานผูวาการ ททท. 
 • ผูอำนวยการ ททท. สำนักงานซิดนีย  
  ประเทศออสเตรเลีย ฝายบริการตลาด 
 • ผูอำนวยการฝายบรกิารการตลาด ฝายการตลาด ททท. 
 • รองผูวาการฯ ฝายตลาดตางประเทศ ททท. 
 • รองผูวาการฯ ดานตลาดในประเทศ ททท. 
 • ผูวาการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 ความเก่ียวพันทางการเมือง : ไมมี 

¹Ò§¾ÃÈÔÃÔ Áâ¹ËÒÞ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔÇÃÃ³ ÊØÇÃÃ³ÈÃ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
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1. ชื่อ-นามสกุล นายทวี ไอศูรยพิศาลศิริ 
2. ตำแหนงที่เสนอแตงตั้ง  
 กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
 (2 ตุลาคม 2555-31 มกราคม 2557) 
3. อาชีพในปจจุบัน รองผูอำนวยการ  
 สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  
4. ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ  
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (การคลัง) 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 

5. ความรูความชำนาญ หรือความชัดเจนที่เหมาะสมกับ 
 ตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 
 ประวัติการทำงาน 
 • ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • ผูอำนวยการสำนักเงินกูโครงการ 
 • ผูอำนวยการสำนักจัดการหน้ี 2 กระทรวงการคลัง 
 • รองผูอำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะ  
  กระทรวงการคลัง 
 • ปฏิบัติราชการ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

6. ความสามารถและประสบการณอื่นๆ 
 • ป 2555-ป 2556 กรรมการ สำนกังานธนานุเคราะห 

 ความเก่ียวพันทางการเมือง : ไมมี 
 

1. ชื่อ-นามสกุล นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา 
2. ตำแหนงที่เสนอแตงตั้ง  
 กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
 (31 มกราคม 2555-6 ธันวาคม 2556) 
3. ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน นักธุรกิจ (กรรมการผูจัดการ) 
4. ประวัติการศึกษา และคุณวุฒ ิ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ  
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครอง  
  ระบบประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกลา 
5. ความรูความชำนาญ หรือความชัดเจนที่เหมาะสมกับ 
 ตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 
 ประวัติการทำงาน 
 • ผูจัดการหางหุนสวนสามัญ เชียงรุงกรุป 
 • ผูชวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 • คณะทำงานประธานรัฐสภา 
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการการตรวจสอบ องคการ 
  อุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดลอม 

 ความเก่ียวพันทางการเมือง : ไมมี 
 

¹Ò§ÊÒÇ¡Ò¹·�ªÞÒ à·ÕÂ¹á¡ŒÇªÞÒ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¹ÒÂ·ÇÕ äÍÈÙÃÂ �¾ÔÈÒÅÈÔÃÔ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
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1. ชื่อ-นามสกุล นางสาววิชญาณี โอชา  
2. ตำแหนงที่เสนอแตงตั้ง  
 กรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
 (2 ตุลาคม 2555-31 มกราคม 2557) 
3. อาชีพในปจจุบัน อาจารยประจำวิทยาลัยนานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยรังสิต 
4. ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ  
 • B.Eng. Bachelor of Engineering (International  
  Program), Sirindhorn International Institute  
  of Technology, Thammasat University  
 • M.B.A. Master of Business Administration Major  
  in General Management (International Program),  
  Asian University of Science and Technology  
  (AUST), Pattaya 
 • Ph.D. Gender and Development Studies  
  (International Program) Asian Institute  
  of Technology (AIT), Bangkok 
5. ความรูความชำนาญ หรือความชัดเจนที่เหมาะสมกับ 
 ตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 
 • อาจารยพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  
  มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ  
 • ที่ปรึกษาองคการสหประชาชาติ (United Nations)  
  สำนักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชน 
  แหงองคการสหประชาชาติ (United Nations) 

 เกียรติประวัติ 
 • 2548 Country President, Thailand Student  
  Association, AIT 
 • 2548 Student Union Acknowledgement  
  of Excellence, AIT 
 • 2547 “Best Female Award” based  
  on the Academic Records, Activities in Public  
  and International Affairs, Awarded by Student  
  Union, AIT 

¹Ò§ÊÒÇÇÔªÞÒ³Õ âÍªÒ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

 กิจกรรมดานการตางประเทศ 
 • 2553 Asian Graduate Student Fellow,  
  Asia Research Institute, National University  
  of Singapore, Singapore  
 • 2550 Exchange Student to Ochanomizu University,  
  Tokyo, Japan 
 • 2548 E.U. Exchange Student to University  
  of Leeds, Leeds, UK 
 • 2543 Exchange Student to Vienna University  
  of Economic and Business Administration, Vienna,  
  Austria 

 ความเก่ียวพันทางการเมือง : ไมมี 
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• ¢Íºà¢μáÅÐÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè : 
คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีอำนาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ อ.ส.พ. และมีอำนาจ

หนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) วางขอบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา 6 และมาตรา 7 
(2) วางขอบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(3) วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเล่ือนข้ัน การลดข้ันเงินเดือนและการออกจากตำแหนง อัตรา

เงินเดือน คาจาง เงินบำเหน็จและเงินรางวัล วินัย การลงโทษและการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง 
(4) วางขอบังคับเกี่ยวกับการจัดแบงสวนงานของ อ.ส.พ. 
(5) วางขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงินของ อ.ส.พ. 
(6) กำหนดอัตราดอกเบ้ีย คาภาระ คาบริการ คานายหนาและคาดำเนินธุรกิจตางๆ ของ อ.ส.พ. 
(7) วางขอบังคับวาดวยการจายคาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลวงเวลา และการจายเงินอื่น 
(8) วางระเบียบวาดวยเครื่องแบบผูอำนวยการ พนักงานและลูกจาง 
(9) วางขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย การใชและการรักษาทรัพยสินของ อ.ส.พ. 
(10)  วางระเบียบวาดวยการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง 
(11)  วางขอบังคับเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นๆ เพื่อสวัสดิการของผูปฏิบัติงานใน อ.ส.พ. และ

ครอบครัว ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(12)  วางขอบังคับหรือระเบียบอันจำเปนเพื่อใหกิจการของ อ.ส.พ. ดำเนินไปโดยเรียบรอย 
 

• Í§¤ �»ÃÐ¡ÍºáÅÐÇÒÃÐ¡ÒÃ´ÓÃ§μÓáË¹‹§¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ : 
โครงสรางการบริหารงานขององคการสวนพฤกษศาสตร ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอย

กวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน และใหผูอำนวยการเปนกรรมการและเลขานุการ โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการ ซึ่งกำหนดใหผูดำรงตำแหนงประธานกรรมการ กรรมการ ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในธุรกิจที่กระทำ
กับ อ.ส.พ. หรือในธุรกิจที่เปนการแขงขันกับกิจการของ อ.ส.พ. ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูถือหุนหรือ
เปนหุนสวนท่ีจำกัดความรับผิดในกิจการเชนวานั้น หรือเปนประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการหรือผูดำเนินกิจการ  

โดยการมอบหมายของ อ.ส.พ. และกำหนดวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป แตอาจไดรบัการแตงตั้งอีกได ในกรณีที่มีการ
พนจากตำแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางเวลาที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมี

วาระอยูในตำแหนง ใหผูไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการเพ่ิมขึ้นอยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซ่ึงไดรับการแตงต้ังไวแลว  

¢Íºà¢μáÅÐÍíÒ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ Í.Ê.¾.
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¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ Í.Ê.¾.

ชื่อ-สกุล 
การประชุมครั้งที่ 

เฉลี่ย ต.ค.-มี.ค. 
2556 

เม.ย. 
1/2556 

พ.ค. 
2/2556 

มิ.ย. 
3/2556 

ก.ค. 
4/2556 

ส.ค. 
5/2556 

ก.ย. 
6/2556 

นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ 

ไม
มีก

าร
แต

งต
ั้งป

ระ
ธา

นค
ณ
ะก

รร
มก

าร
 อ

.ส
.พ

. 1 1 1 1 1 1 100 

นายนัที เปรมรัศมี 1 1 1 1 1 1 100 

นางพรศิริ มโนหาญ 1 0 1 1 1 0 66.66 

นางลัดดาวัลย สินธุรักษ 1 1 1 1 0 1 83.33 

นายธัชสกล พรหมจมาศ  1 1 1 1 1 1 100 

นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 0 1 1 1 1 1 83.33 

นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา 1 1 1 1 1 1 100 

นางสาววิชญาณี โอชา 1 1 1 1 1 1 100 

นายทวี ไอศูรยพิศาลศิริ 1 1 1 0 0 1 66.66 

รวมผูเขารวมประชุม - 9 8 9 8 7 8 8 

จำนวนกรรมการ (คน) - 9 9 9 9 9 9 9 

รอยละของการเขาประชุม - 100 88.88 100 88.88 77.77 88.88 88.88 

หมายเหตุ : 1 หมายถึง มาประชุม 
 0 หมายถึง ไมมาประชุม 

 - หมายถึง ยังไมไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ พนจากตำแหนงกรรมการ 
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§á¼¹¼Ñ§
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ/¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร 
นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ 

ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน  
และติดตามผลการดำเนินงาน 
นายทวี ไอศูรยพิศาลศิริ 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการวิชาการ 
นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 

ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ  
และการประชาสัมพันธ 
นางพรศิริ มโนหาญ 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 
นายนัที เปรมรัศมี 
ประธานกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นางสาววิชญาณี โอชา 

ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการดูแล 
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

นางลัดดาวัลย สินธุรักษ 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ 
กำกับดูแลกิจการที่ด ี

นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
นายธัชสกล พรหมจมาศ 

ประธานกรรมการ 
 

คณะกรรมการสรรหาผูดำรงตำแหนง  
ผูบริหารสูงสุด 

นายนัที เปรมรัศมี 
ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาคาตอบแทน 

นายธัชสกล พรหมจมาศ 
ประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการประเมินผลงาน 
ผูบริหารสูงสุด 

นางพรศิริ มโนหาญ 
ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน 
ผูบริหารระดับสูง 

นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร 
ประธานอนุกรรมการ 

The Botanical Garden Organization 
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1. ดร.รัชดา พงษสัตยาพิพัฒน 
 ผูอำนวยการศูนยวิจัย-พัฒนาสงา สรรพศรี 
2. ดร.ปรัชญา ศรีสงา  

 หัวหนาสวนหอพรรณไม 
3. นางสาวกนกวรรณ ชูทาน 
 หัวหนาสวนพิพิธภัณฑแมลง 

4. ดร.สันติ วัฒฐานะ 
 หัวหนาสวนวิจัยและหองปฏิบัติการกลาง 
5. นายสมควร สุขเอี่ยม 
 รักษาการหัวหนาสวนพิพิธภัณฑธรรมชาติ 

ดร.สุญาณี เวสสบุตร 
ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

¼ÙŒºÃÔËÒÃ Í.Ê.¾.

ดร.ประมุข เพ็ญสุต 
รองผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

นายภราดร หอมแยม 
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ 

รักษาการรองผูอำนวยการ 

The Botanical Garden Organization 

ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂ-¾Ñ²¹ÒÊ§‹Ò ÊÃÃ¾ÈÃÕ

2 3 4 5 
1 

14   ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2556



1. นางสาวปถวี แสงฉาย 
 ผูอำนวยการสำนักอำนวยการ 
2. นางสุมนวดี บุญสวัสดิ ์
 หัวหนาสวนบริหารการเงินการคลัง 
3. นายคณิต โพธิจินดา 
 หัวหนาสวนอำนวยการกลาง 
4. นางสาวพัฒนสรณ สงวนศักดิ ์
 หัวหนาสวนสนับสนุนบริหาร 
 จัดการองคกร 
5. นางสาวสิริน สุริยวงศ 
 หัวหนาสวนทรัพยากรมนุษย 

1. ดร.ปยเกษตร สุขสถาน 
 ผูอำนวยการสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง 

2. นายฉัตรทอง เจือจันทร 
 หัวหนาสวนอนุรักษ 
3. นายวิริทธิ์พล โควอินทร 
 หัวหนาสวนจัดการพ้ืนที่ 
4. นายวรวิทย ชนะไพริน 
 หัวหนาสวนวิศวกรรมและซอมบำรุง 
5. นางสาวไพลิน กันทา 
 หัวหนาสวนผลิต 

ÊíÒ¹Ñ¡¾Ñ²¹ÒÊÇ¹áÅÐ»ÅÙ¡ºíÒÃØ§

ง 

2 3 4 5 

1 

2 3 4 5 

1 
ÊíÒ¹Ñ¡ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ

1. นายภราดร หอมแยม 
 ผูอำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ 
2. นายดนัย สรรพศร ี

 หัวหนาสวนบริหารสินทรัพย 
3. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูม ิ
 หัวหนาสวนธุรกิจสัมพันธ 

4. นางสาวรุจีวัลย ศิริวรรณ 
 หัวหนาสวนพัฒนาผลิตภัณฑ 
 และวิสาหกิจชุมชน 
 

2 3 4 
1 ÊíÒ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨

1 
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1. นายนาวิน อินทกุล 
 รักษาการหัวหนาสวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา 

 พิษณุโลก ในพระราชดำริ 
2. นายวัชนะ บุญชัย 
 หัวหนาสวนพฤกษศาสตรระยอง 

3. นางสาวนุชรี นอแสงศร ี
 รักษาการหัวหนาสวนพฤกษศาสตรขอนแกน 
4. นายวิรัตน สมมิตร 
 หัวหนาสวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย 
5. นายธงธน วังอนานนท 

 หัวหนาสวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา 
 

1. นางอรวรรณ ไชยพรหม 
 หัวหนาสวนสารนิเทศและประชาสัมพันธ 
2. นางสาวเสาวภาคย แยมพงศผลิน 
 รักษาการหัวหนาสวนนโยบายและแผน 

ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�ÀÙÁÔÀÒ¤

3 4 5 

ÊíÒ¹Ñ¡μÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹

ÊÑ§¡Ñ´¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ

นางปาลิกา ปราณนปรีดา 
หัวหนาสวนตรวจสอบการบริหาร 

การเงิน การคลัง และการดำเนินงาน 
รักษาการผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน 

2 1 4 5 2222 11 

1 2 1 

ÊÍºÀÒÂã¹

ก
รัััััักกกกกกกษษษา
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ถายทอดผลงานวิจัยและองคความรูดานสัตวปาและธรรมชาติบูรณาการ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษและใชประโยชนอยางเหมาะสม และความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน 

จำนวนชนิดและประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพที่อยูในระดับอันตรายไดรับการดูแลใหอยูในเกณฑที่ยั่งยืน 

7. พัฒนาองคความรู และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 

7. ชุมชนเปาหมายใชองคความรูไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผูมาใชบริการองคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติ 

ชุมชนเปาหมายใชองคความรูไปบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

6. พัฒนาองคความรู และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 

ชุมชนเปาหมายใชองคความรูไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

การศึกษา วิจัย และองคความรูทางดานพรรณไมไทยไดรับการเผยแพร เพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

การอนุรักษ ศึกษา วิจัย ใหบริการความรูทางดานพฤกษศาสตรและความหลากหลายทางชีวภาพ (226.7293 ลานบาท) 

เพิ่มความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

องคการสวนพฤกษศาสตร งบประมาณ (226.7293 ลานบาท) 

5. ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 5.8 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประชาชนและชุมชนไดรับองคความรู จากผลการวิจัยดานการดำเนินงานที่ไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูที่ชุมชนทองถิ่น สงเสริมการทำวิจัยรวมกับตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยี 
 ที่ชวยใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัดและชวยลดมลพิษ 

5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 5.1 การอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพัฒนาองคความรู ศักยภาพคนในทุกภาคสวน พรอมปรับปรุง  
พัฒนาและบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งระบบความรวมมือกับตางประเทศใหเหมาะสมและทันสมัย 

  5.1.2  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่น และทุกภาคสวนในการสงวน อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และใชประโยชน 
   จากทรัพยากรปาไม ทรพัยากรในทะเล รวมทัง้ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการเพ่ิมพืน้ทีป่า จดัสรางและขยายแนวปะการังเทยีม 
   และหญาทะเล 

ประเด็นยุทธศาสตรแผนฯ 11 

เปาหมาย 

นโยบายแผนบริหารราชการแผนดิน 2555 - 2558 

เปาประสงคเชิงนโยบาย 

นโยบาย 

กลยุทธ/วิธีการ 

ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร ทส. 

เปาหมาย/ประสงคกระทรวง 

ตัวชี้วัด 

กลยุทธหลัก 

เปาหมายการใหบริการ 

ยุทธศาสตร ทส. 2555-2558 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน 

ผลผลิต 

กลยุทธหนวยงาน 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

1. สรางสวนพฤกษศาสตร 
 ใหไดมาตรฐานสากล 

1. สรางและรวบรวมองคความรู 
 ทางดานพืช (10.9102 ลบ.) 

2. สรางและพัฒนาแหลงการเรยีนรู 
 ทางดานพืช (97.4865 ลบ.) 

3. เผยแพรและถายทอดความรู 
 สูประชาชน (7.3054 ลบ.) 

4. บริหารจัดการและพัฒนา 
 สมรรถนะองคกร (111.0272 ลบ.) 

2. สรางและรวบรวมองคความรู 
 ดานพฤกษศาสตรและความหลากหลาย 
 ทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ 
 และการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

3. สงเสริมการเรียนรู เผยแพรและ 
 ถายทอดองคความรูดานพฤกษศาสตร 
 และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 สูประชาชน 

4. พัฒนาสมรรถนะ 
 ดานบริหารจัดการ 
 และธรุกจิขององคกร 

เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวมกิจกรรมการใหความรูทางวิชาการเพ่ิมขึ้น ไมต่ำกวารอยละ 5 
เชิงคุณภาพ : ผูเขามาใชบริการมีความพึงพอใจ ไมต่ำกวารอยละ 85 
เชิงเวลา : กิจกรรมการดำเนินงานดานพฤกษศาสตรไดรับการปฏิบัติตามแผนงานของแตละไตรมาส ไมต่ำกวารอยละ 80 
เชิงคาใชจาย : คาใชจายในการใหความรูแกกลุมเปาหมายเฉล่ียตอคน ไมสูงกวา 22 บาท 

1. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพัฒนาองคความรู ศักยภาพคนในทุกภาคสวน 
 พรอมปรับปรุง พัฒนาและบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งระบบความรวมมือกับตางประเทศใหเหมาะสมและทันสมัย 
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หองสมุด โครงการศูนยรวมพรรณไมที่สูง 

นักพฤกษศาสตร งานบริหารจัดการพื้นที่ 

งานประสานการผลิต 

งานวิเคราะหการลงทุนและการตลาด 

งานดินและปุย 

งานสมาชิกสัมพันธ 

งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

งานโรงเรือนเพาะชำ 

นักกีฏวิทยา 

งานรวบรวมพันธุพืชและโรงเรือน 

นักกีฏวิทยา 

งานศิลปกรรม 

งานสาธารณูปโภคและชลประทาน 

งานฐานขอมูลและจัดการตัวอยางพืช งานจัดการโรงเรือน 

งานภูมิทัศน 

งานฐานขอมูลและจัดการตัวอยาง 

งานโรคพืชและอนุบาลพันธุไม 

งานทะเบียนนำเขาและฐานขอมูล 

งานฐานขอมูลและจัดการตัวอยาง 

งานเผยแพรความรู 

งานจักรกลการเกษตร 

ศูนยวิจัย-พัฒนาสงา สรรพศรี สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง สำนักพัฒนาธุรกิจ 

ผูอำนวยการ 

รองผูอำนวยการ  

สวนสารนิเทศและประชาสัมพันธ 

งานสื่อและโสตทัศนูปกรณ 

งานคณะกรรมการ 

งานบริการนักทองเที่ยว 

นิติกร 

งานประชาสัมพันธ 

สวนหอพรรณไม 

สวนพิพิธภัณฑแมลง 

สวนพิพิธภัณฑแมลง 

สวนพิพิธภัณฑธรรมชาติ 

สวนวิจัยและหองปฏิบัติการกลาง 
(หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ,  

หองปฏิบัติการพฤกษเคมี,  
หองปฏิบัติการจุลินทรีย, หองปฏิบัติการแมลง) 

สวนจัดการพื้นที่ 

สวนอนุรักษ 

สวนวิศวกรรมและซอมบำรุง 

สวนผลิต 

สวนพัฒนาผลิตภัณฑและวิสาหกิจชุมชน 

สวนธุรกิจสัมพันธ  

สวนบริหารสินทรัพย 
(ราน Golden Gardenia,  

ราน Blue Vanda และอื่นๆ) 
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The Botanical Garden Organization 

กลุมงานประชาสัมพันธและธุรกิจสัมพันธ 

กลุมงานพัสดุ 

กลุมงานวิชาการ 

กลุมงานธุรการ 

งานงบประมาณ 

งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริการกลาง 

งานการเงิน 

งานบัญชี 

งานพัสดุ 

สำนักงานประสานงานกรุงเทพฯ *สวนพฤกษศาสตรสาขาในปจจุบันมีอยูจำนวน 5 แหง คือ 
1. สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดำริ 
2. สวนพฤกษศาสตรระยอง 
3. สวนพฤกษศาสตรขอนแกน 
4. สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย 
5. สวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา 
 โดยสวนพฤกษศาสตร ทั้ง 5 แหง ใหใชโครงสรางการบริหารงานภายใน 
ตามรูปแบบของสวนพฤกษศาสตรสาขา 

งานสารบรรณ 

งานทะเบียนและฐานขอมูล 

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

สำนักอำนวยการ สวนพฤกษศาสตรสาขา* 

รองผูอำนวยการ  

สำนักตรวจสอบภายใน สวนตรวจสอบการบริหาร การเงิน การคลัง และการดำเนินงาน 

สวนนโยบายและแผน งานวิเคราะหและวางแผน 

ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ. คร้ังที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 

งานติดตามและประเมินผล 

สวนบริหารการเงินการคลัง 

สวนอำนวยการกลาง 

สวนทรัพยากรมนุษย 

สวนสนับสนุนบริหารจัดการองคกร 
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กลุมงาน พนักงาน ลูกจางประจำ 
ลูกจาง
ชั่วคราว 

ลูกจาง
โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 

ผูบริหารสูงสุด (10-11) 2 - - - 2 

ศูนยวิจัย-พัฒนาสงา สรรพศรี 32 1 12 36 86 

สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง 24 2 100 55 181 

สำนักอำนวยการ 49 3 14 16 82 

สำนักพัฒนาธุรกิจ 17 - 4 27 48 

สำนักตรวจสอบภายใน 4 - - 1 5 

สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก  
ในพระราชดำริ 

3 - 22 22 47 

สวนพฤกษศาสตรระยอง 2 - 14 36 52 

สวนพฤกษศาสตรขอนแกน 2 - 14 20 36 

สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย 1 - 1 18 29 

สวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา 3 - 10 3 16 

รวมทั้งสิ้น 144 6 200 234 584 

ÍÑμÃÒ¡íÒÅÑ§

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 
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ตัวชี้วัด 
หนวย
วัด 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

คะแนน 
ที่ได 

คะแนน 
ถวงน้ำหนัก 

1. การดำเนินงานตามนโยบาย  30  3.1796  

 1.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 
  - รอยละของภาพรวมการเบิกจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
  - รอยละความสามารถในการเบิกจายตามแผน 
 1.2 โครงการดำเนินงานดานพฤกษศาสตร  
  เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐ 
  - การสรางรวบรวม และตอยอดองคความรู 
   ดานพฤกษศาสตรปบัญชี 2556 
  - การพัฒนา อ.ส.พ. สูการเปนองคกรชั้นนำ 
   ดานพฤกษศาสตรในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
 1.3 การใชทรัพยากรรวมกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) 
 1.4 ระดับของการนำระบบบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคา 
  เชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใช 
 1.5 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสู 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

รอยละ 
รอยละ 
รอยละ 
ระดับ 

 
ระดับ 

 
ระดับ 

 
ระดับ 
ระดับ 

 
ระดับ 

5 
2.5 
2.5 
10 
 
5 
 
5 
 
5 
5 
 
5 

 
รอยละ 1.54 
รอยละ 12.58 

 
 

ดำเนินการไดตามเปาหมาย 

100% = 5 กิจกรรม 

ดำเนินการไดตามเปาหมาย 

100% = 2 กิจกรรม 

ระดับ 4 
ระดับ 3 

 
ระดับ 5 

 
1.0000 
1.0000 

 
 

5.0000 
 

3.0000 
 

4.0000 
3.0000 

 
5.0000 

 
0.0250 
0.0250 

 
 

0.2500 
 

0.1500 
 

0.2000 
0.1500 

 
0.2500 

2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  35  4.0360  

ตวัช้ีวดัทางการเงิน 
 2.1 คาใชจายในการดำเนินงานตอรายไดรวม 
ตวัช้ีวดัทีไ่มใชทางการเงิน 
 2.2 จำนวนชนิดที่เพิ่มขึ้นของพรรณไมที่เสี่ยงตอการ 
  สูญพันธุ 
 2.3 ความสำเร็จในการขยายพันธุไมที่ขยายพันธุยาก 
  และพรรณไมเศรษฐกิจ 
 2.4 ผลงานทางวิชาการและโครงการวิจยัดานพฤกษศาสตร 
  ที่ไดรับการเผยแพรในวารสารสากล 
 2.5 การใหบรกิารความรูดานพฤกษศาสตร เพือ่ประโยชน 
  เชิงภารกิจและเชิงพาณิชย 
  - จำนวนผูเขารวมกิจกรรมการใหความรูทางวิชาการ 
  - จำนวนผูเขาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร อ.ส.พ.  
 2.6 ระดับความสำเร็จของการสรางความรวมมือ 
  ดานพฤกษศาสตรกับหนวยงานท้ังใน 
  และตางประเทศ เพื่อคนควาและสรางประโยชน 
  ทางวิชาการและเชิงพาณิชย  

 
รอยละ 

 
ชนดิ 

 
ชนดิ 

 
ชิน้งาน 

 
 
 

ราย 
ราย 
ระดับ 

 
5 
 
6 
 
6 
 
5 
 
7 
 
4 
3 
6 

 
รอยละ 75.10 

 
165 ชนิด 

 
7 ชนิด 

 
14 ชิ้นงาน 

 
13 ชิ้นงาน 

 
989,789 ราย 

282,336 
ดำเนินการไดตามเปาหมาย 

100% = 3 กิจกรรม 

 
5.0000 

 
5.0000 

 
5.0000 

 
5.0000 

 
5.0000 

 
5.0000 
5.0000 
5.0000 

 
0.2500 

 
0.3000 

 
0.3000 

 
0.2500 

 
0.3000 

 
0.2000 
0.1500 
0.3000 

3. การบริหารจัดการองคการ  35  2.7025  

 3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิ 
 3.2 การบรหิารความเส่ียง 
 3.3 การควบคุมภายใน  
 3.4 การตรวจสอบภายใน 
 3.5 การบรหิารจดัการสารสนเทศ 
 3.6 การบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 

6 
7 
4 
6 
6 
6 

3.0133 
2.7000 
2.8143 
2.6969 
2.5361 
2.4931 

3.0133 
2.7000 
2.8143 
2.6969 
2.5351 
2.4931 

0.1808 
0.1890 
0.1126 
0.1618 
0.1521 
0.1496 

น้ำหนักรวม  100   3.6498 
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1. â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ̈ ÑÂ¾×é¹°Ò¹à¾×èÍà»š¹°Ò¹ 
 ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 

• การศกึษาชวีวทิยา นเิวศวทิยาและ
อนุกรมวิธานของห่ิงหอย : 

 ผลการศึกษา : วงจรชีวิตห่ิงหอยยักษ
อกสม (Lamprigera tenebrosus) การพัฒนา 
จากระยะไขเปนตัวเต็มวัยของห่ิงหอยยักษอกสม
ใชเวลาประมาณ 1 ป ตัวเมียวางไขในชวงเดือนตุลาคม
ใชระยะเวลา 1 เดือน ในการฟกเปนตัวหนอน 
โดยจะดำรงชีวิตเปนตัวหนอนในวัยแรกชวง 
เดือนพฤศจิกายน และพัฒนาลอกคราบประมาณ
เดือนละคร้ังเมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ หิ่งหอย 
ชนิดพันธุนี้จะเปนตัวหนอนระยะที่ 3 จากนั้น 
เพศผูจะหยุดลอกคราบ แตตัวหนอนเพศเมีย 
จะลอกคราบตอไปจนเปนตัวหนอน ระยะที่ 5 
และ 6 ซึ่งเมื่อถึงเดือนสิงหาคมของปถัดไป  
ทั้งหิ่งหอยเพศผูและเพศเมีย จะเขาระยะดักแด 
พรอมกัน แลวลอกคราบเปนตัวเต็มวัยในอีก  
1 เดือนถัดมา คือในชวงเดือนกันยายน นับวา 
ครบวงจรชีวิตของห่ิงหอยยักษอกสม (Lamprigera 
tenebrosus)  

 

• การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย : 
 กลุมชาติพันธุกะเหร่ียงโปวและกะเหร่ียงสะกอในอำเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 
 ผลการศึกษา : จากการสำรวจการใชประโยชนจากพืชโดยกลุมชาติพันธุดังกลาว สามารถรวบรวม 

ชนิดพันธุพืชที่มีการใชประโยชนรวม 211 ชนิด จาก 66 วงศ เชน โศกน้ำ (Saraca sp.) ใชเมล็ดที่ตมแลวตำน้ำพริก 
กูดหิน (Asplenium unilaterale Lamk.) มีรสหวานคลายผงชูรสนำไปแกง ตะไครตน (Litsea cubeba (Lour.) Pers.) 
รับประทานผลเปนผักจิ้มน้ำพริก ผักอีหลืน (Elsholtzia communis Diels) เปนพืชปลูกในไรขาว ใชประกอบอาหาร 
ขี้หนอน (Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb.) น้ำมันจากเมล็ดแกสามารถใชจุดตะเกียงได สมควาย  
(Garcinia sp.) เปลือกลำตน นำไปตมด่ืมรักษาโรคมะเร็ง จักคาน (Piper sp.) ใชราก เขายาแกปวดทอง พวงแกวกุดั่น 
(Clematis smilacifolia Wall.) ใชราก ซึ่งมีสรรพคุณใหรสเผ็ดตมดื่มเปนยาคุมกำเนิด เปนตน 

 

การคนพบวงจรชีวิตหิ่งหอยยักษอกสม Lamprigera tenebrosus 
หิ่งหอยยักษอกสมใชเวลาพัฒนาจากระยะไขเปนตัวเต็มวัย 1 ป 

ตัวเมียวางไขตุลาคมฟกเปนตัวหนอนวัยแรกพฤศจิกายน และจะพัฒนา
ลอกคราบประมาณเดือนละครัง้จนถงึวยัที ่ 3 ประมาณกุมภาพนัธ จากน้ัน
ตัวหนอนเพศเมียจะพัฒนาลอกคราบตอไปจนเปนตัวหนอน ระยะที่ 5-6 
กอนพัฒนาเปนดักแดเดือนสิงหาคมของปถัดไปพรอมๆ กับเพศผู  
ซึ่งหยุดลอกคราบต้ังแตระยะท่ี 3 แลวพัฒนาเปนดักแด ทั้งเพศผูและ 
เพศเมียจะลอกคราบเปนตัวเต็มวัยชวงกันยายน 

¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃŒÒ§áÅÐÃÇºÃÇÁÍ§¤ �¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§´ŒÒ¹¾×ª 
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• กลุมชาติพันธุชาวชองในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย : 

 ผลการศกึษา : พบพชืทีม่กีารใชประโยชนทัง้สิน้ 
282 ชนิด จาก 210 สกุล และ 81 วงศ พืชที่สรางรายได
ใหแกชมุชน ไดแก สำรอง (Scaphium affine (Mast.) Pierre) 
ซึง่มกีารเกบ็เมลด็จากปาสงขายพอคาเพือ่นำไปขายตอหรอื
นำไปทำน้ำสำรอง กระวาน (Amomum testaceum Ridl.) 
ชาวชองทำไรกระวานในปาเพื่อเก็บผลทำผลกระวานแหง
สงขายเปนเครือ่งเทศ สวนหนอออนรบัประทานเปนผกัสด
หรือผักตม เรว (Amomum uliginosum K. D. Koenig) 
เก็บผลในปามายางจนแหงสงขายเปนเครื่องเทศสำหรับ
ปรุงอาหาร ดอกแดง (Zingiber peninsulare I. Theilade) 
เปนพืชท่ีข้ึนในปา ชาวชองเก็บชอดอกออนมาตมรับประทาน
เปนผัก คลุม (Donax canniformis (G. Forster) K. Schum.) 
ใชประโยชนจากลำตนมาจักสานเปนอุปกรณเครื่องใช
ตางๆ เชน เส่ือ กระดง กระบุง ตะกรา ซ่ึงมีความทนทาน
เปนอยางดี ชาวชองใชประโยชนในชีวิตประจำวันและ
ผลิตเปนสินคาหัตถกรรมในครัวเรือนเพิ่มรายไดใหกับ
คนในชุมชน 

 

2. â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ Ñ̈Âà¾×èÍ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÃÃ³äÁŒ·Õè¡ÓÅÑ§¶Ù¡¤Ø¡¤ÒÁ 
• โครงการอนุรักษกลวยไมแบบบูรณาการ กรณีศึกษาฟามุย : 
 ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกลวยไมฟามุยที่เกิดจาก

การผสมพันธุในรูปแบบตางๆ 
 ผลการศึกษา : ไดทำการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ

กลวยไมฟามุย (Vanda coerulea Griff. Ex Lindl.) จำนวน 3 กลุม คือ 1) กลุมที่ผสม
ในดอกเดียวกัน 2) กลุมที่ผสมในชอเดียวกัน และ 3) กลุมที่ผสมขามตน โดยทำการ
เปรียบเทียบกับตัวอยางพืชวงศขิงขา (external control DNA) และตัวอยางกลวยไม
สกุลแวนดา (internal control DNA) ดวยเทคนิค Amplified Fragment Length 
Polymorphism (AFLP) โดยใชคู EcoRI และ MseI primers จำนวน 40 คู พบวา
กลวยไมทั้ง 3 กลุม มีความแตกตางทางพันธุกรรมอยูในระดับต่ำ และมีความแตกตาง
กับพืชตระกูลขิง-ขา รวมท้ังกลวยไมสกุลแวนดาเพียงเล็กนอย ซ่ึงอาจหมายถึงประชากร
กลวยไมฟามุยจากพ้ืนท่ีท่ีนำมาศึกษาคือหมูบานปงไคร อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  
มีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำ อาจเขาสูภาวะเส่ียงตอการสูญพันธุ หรืออาจ
เปนเพราะ EcoRI และ MseI primers และ/หรือ restriction endonuclease ที่นำมาใช
ในการทดสอบยังไมมีความจำเพาะตอดีเอ็นเอสวนที่จะแสดงใหเห็นถึงความแตกตาง
ของพันธุกรรมไดชัดเจน 

2 â¤Ã2. â
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 ศึกษาการต้ังถิ่นฐานของราไมคอรไรซาหลังปลอยฟามุยในสภาพก่ึงธรรมชาติ  
 ผลการศึกษา : ทำการศึกษาเชื้อราไมคอรไรซาในกลวยไมฟามุย (Vanda coerulea) บริเวณหมูบานปงไคร 

ซึ่งเปนพื้นที่ที่นำตนกลาฟามุยไปปลอย และโรงเรือนอนุบาลกลวยไมของสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
โดยเก็บตัวอยางในชวงฤดูรอน ฤดูฝนและฤดูหนาว รวมถึงกลวยไมอิงอาศัยอ่ืนๆ ในบริเวณใกลเคียงกัน จำนวน  
10 ชนิด ไดแก เอื้องคำ (Dendrobium chrysotoxum) เอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum), เอื้องผึ้ง  
(Dendrobium lindleyi), ฟาแลนนอปซิส (Phalaenopsis sp.), เอือ้งสายมรกต (Dendrobium chrysanthum), เอือ้งเทียน  
(Coelogyne brachyptera), เอ้ืองสายสุคนธ (Trichoglottis cirrhifera) และเอ้ืองสามปอยชมพู (Vanda bensonii)  
สามารถแยกราไมคอรไรซาได จำนวน 31 ตัวอยาง 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเช้ือราไมคอรไรซาในพ้ืนที่เก็บตัวอยางบานปงไครและในโรงเรือน
อนุบาลในแตละฤดู พบวา ในฤดูฝนพื้นที่บานปงไครจะมีจำนวนและชนิดของเชื้อราไมคอรไรซาที่หลากหลาย 
กวาในโรงเรือนอนุบาล ขณะที่ในฤดูหนาวโรงเรือนอนุบาลจะมีจำนวนเชื้อและความหลากหลายมากกวา ขณะที่ 
ฤดูรอนตัวอยางจากบานปงไครสามารถแยกเช้ือราในวงศ Xylariaceae ได 2 colony forms สวนตัวอยางจากโรงเรือน
อนุบาลไมมีเชื้อราไมคอรไรซา ซึ่งนาจะเกิดมาจากสิ่งแวดลอมในแตละฤดูกาลที่มีความแตกตางกัน และในระหวาง
การเจริญเติบโตของกลวยไมนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของราไมคอรไรซาอยูตลอดเวลาอีกดวย 

 

 การศึกษาอัตราการอยูรอดหลังปลอยฟามุยในสภาพก่ึงธรรมชาติ 
 ผลการศึกษา : อัตราการอยูรอดของฟามุย (Vanda coerulea Griff. 

ex Lindl.) ที่ถูกนำไปปลอยในพื้นที่ปาธรรมชาติและตามตนไม ในหมูบานปงไคร 
ตำบลโปงแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยการอยูรอดขึ้นกับ
สภาพภมูอิากาศ โดยเฉพาะปรมิาณนำ้ฝนในแตละป หากปไหนปรมิาณนำ้ฝนนอย 
จะสงผลใหตนกลาฟามุยตายเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี องคการสวนพฤกษศาสตร 
รวมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สงเสริม 
ใหมีการตั้งกลุมอนุรักษกลวยไมฟามุย ในหมูบานปงไคร เพื่อเพาะเมล็ดกลวยไม 
นำตนกลาปลอยคืนสูถิ่นกำเนิดธรรมชาติ เพื่อเปนการอนุรักษพันธุพืชในทองถิ่น
อยางย่ังยืน โดยการมีสวนรวมของชุมชน และเปนการสรางรายไดเพิ่มใหกับ
ชุมชนอีกดวย 
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• โครงการอนุรักษและฟนฟูประชากรของปรงไทยในระบบนิเวศท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุ 

T1 ระยะเวลางอก 202 วันT1 ระยะเวลางอก 202 วัน  T2 ระยะเวลางอก 150 วันT2 ระยะเวลางอก 150 วัน  

T3 ระยะเวลางอก 110 วันT3 ระยะเวลางอก 110 วัน  T4 ระยะเวลางอก 35 วันT4 ระยะเวลางอก 35 วัน  

 ผลการศึกษา : ทำการศึกษาอัตราการงอก
ของเมล็ดปรงนาในสภาพ in situ และ ex situ โดย 
นำเมล็ดจากตนเดียวกันมาศึกษาอัตราการงอกในพ้ืนท่ีๆ 
แตกตางกัน คือ อุทยานแหงชาติแมวาง อำเภอดอยหลอ
จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนแหลงกระจายพันธุในธรรมชาติ 
และสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ อำเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม พบวาเปอรเซ็นตการงอกของ
เมล็ดปรงนาที่ทำการเพาะในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ 
แมวาง เปอรเซ็นตเทากับ 55.5% สวนเมล็ดปรงนา 
ที่เพาะในพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตรมีเปอรเซ็นตการงอก
โดยเฉลี่ยเทากับ 68.5% 

การเกิดแคลลัส บนอาหาร MS 5 สูตรการเกิดแคลลัส บนอาหาร MS 5 สูตร  
แคลลัสเปลี่ยนเปนสีน้ำตาล แคลลัสเปลี่ยนเปนสีน้ำตาล 

บนอาหาร MS 9 สูตรบนอาหาร MS 9 สูตร  
ตุมเซลล บนอาหาร SH 16 สูตร ตุมเซลล บนอาหาร SH 16 สูตร 

(2,4-D และ TDZ 2 mg_L) (2,4-D และ TDZ 2 mg_L) 

• โครงการการวิจัยเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชสกุลเสี้ยว (Bauhinia) บางชนิดท่ีเปนไมเฉพาะถิ่น 
ของไทย  

 ทำการศึกษาวจิยัเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่ของพืชสกลุเสีย้ว 2 ชนดิ ทีเ่ปนพนัธุไมเฉพาะถ่ินของไทย คอื สรินิธรวลัล ี
(Bauhinia sirindhorniae) และใบไมสีทอง (Bauhinia aureifolia) เพื่อเก็บรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไว 
ในสภาพปลอดเช้ือ รวมท้ังขยายพันธุเพิ่มปริมาณเพ่ือใชในการจายแจกใหกับผูสนใจ เพื่อนำไปปลูกเล้ียงตอไป 
เปนการสงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
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  ศึกษาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมตอการเพ่ิมยอด  
  - สิรินธรวัลลี เลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่มีสวนผสมของ BA 10 μM สามารถชักนำใหชิ้นสวน 

   ขอของใบเล้ียงเกิดยอดจำนวนมากท่ีสุด 5 ยอด ความยาวเฉล่ียของยอด 1.66 เซนติเมตร 
  - ใบไมสีทอง เลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่มีสวนผสมของ BA 5 μM รวมกับ NAA 0.1 μM  

   สามารถชักนำใหชิ้นสวนขอใบเล้ียงเกิดยอดจำนวนมากท่ีสุด 5 ยอด ความยาวเฉล่ียของยอด  
   0.69 เซนติเมตร 

  การชักนำใหยอดยืดยาว  
  - สิรินธรวัลลี นำขอใบเลี้ยงที่อยูในสภาพปลอดเช้ือ อายุประมาณ 20 วัน เลี้ยงบนอาหารแข็งท่ีเติม  

   GA3 สามารถกระตุนใหยอดใหมยืดยาวมากข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารท่ีไมเติม GA3 
  - ใบไมสีทอง นำขอใบเลี้ยงที่อยูในสภาพปลอดเช้ือ อายุประมาณ 20 วัน เล้ียงบนอาหารแข็งท่ีเติม  

   GA3 สามารถกระตุนใหยอดใหมยืดยาวมากข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารท่ีไมเติม GA3 

  เปรียบเทียบผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมออกซินตอการชักนำยอดใหเกิดราก สูตรอาหาร 
ที่เหมาะสมในการชักนำราก 

  - สิรินธรวัลลี การเติม IBA 1 ไมโครโมลาร สามารถชักนำยอดเกิดจำนวนรากมากที่สุด 2.6 ราก  
   สวนความยาวราก พบวาบนอาหารท่ีไมเติม IBA ชักนำใหรากมีความยาวมากท่ีสุด 3.14 เซนติเมตร  

  - ใบไมสทีอง พบวาสามารถเกิดรากไดในอาหารเล้ียงที่มี IBA และไมมี IBA โดยที่ IBA ความเขมขน  
   5 ไมโครโมลาร สามารถชักนำใหเกิดรากไดดีที่สุด คือ 80% รวมทั้งมีจำนวนราก และความยาวราก 
   มากที่สุดอีกดวย 

  เปรียบเทียบชนิดของวัสดุปลูกที่เหมาะสมตอการยายตนกลาออกปลูกในสภาพธรรมชาติ 
  - สรินิธรวลัล ีเลีย้งตนจิว๋ในวสัดุปลกู ซึง่มสีวนผสมของ ทรายหยาบ : ดนิผสม : แกลบดบิ ในอตัราสวน  

   1 : 1 : 1 และปดปากหลอดทดลองดวยกระดาษกรอง พบวาใหอัตราการรอดชีวิตที่ 40%  
  - ใบไมสีทอง เลี้ยงตนจิ๋วในวัสดุปลูกที่มีสวนผสมของ ทรายหยาบ : แกลบดิบ : เปลือกถั่ว : ดินรวน  

   ในอัตราสวน 1 : 1 : 1 : 1 และครอบดวยกลองพลาสติกใส เพื่อควบคุมความชื้น พบวาตนกลา 
   มีอัตราการรอดชีวิต 62% 

 ผลการศึกษา : 
  การฟอกฆาเช้ือชิ้นสวนเน้ือเย่ือ

ของพืชทั้ง 2 ชนิด พบวาวิธีที่เหมาะสมและ
สะดวกท่ีสุดคือ นำฝกมาทำความสะอาด 
ดวยน้ำประปา ตามดวยการฆาเชื้อท่ีผิวโดย 
จุมในแอลกอฮอล 95% แลวเผาไฟ พบวา
สามารถฆาเช้ือที่ผิวของชิ้นสวนที่เพาะเล้ียงได 
100% และมีอัตราการงอกของเมล็ดสูง โดย 
ใชเวลาในการงอกประมาณ 20 วัน 
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3. â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ Ñ̈Âà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¾Ñ¹¸Ø�¾×ª¾×é¹àÁ×Í§ 
• โครงการปรับปรุงพันธุกลวยไมสกุลเอ้ืองพราวเพ่ือพัฒนา

เปนไมประดบั ทำการศกึษาวจิยัการผสมพันธุ เพ่ือไดลกูผสมใหมๆ  
เหมาะกับการนำมาใชเปนไมประดับ 

 ผลการศึกษา : 
  ทำการศกึษาวสัดปุลกูทีเ่หมาะสมตอการเจรญิเตบิโตของลกูผสม 

โดยนำตนออนของลูกผสมที่มีการเจริญเติบโตดีและสม่ำเสมอมาปลูกในวัสดุ
ที่มีสวนผสมของ ดิน ปุยคอก เปลือกถั่ว แกลบดิบ แกลบเผา และใบกามปู 
แลวทำการเก็บขอมูลทุกๆ 3 เดือน จำนวน 3 คร้ัง พบวาวัสดุปลูกท่ีมีสวนผสม
ของแกลบเผา ทำใหตนออนลูกผสมมีการเจริญเติบโตดีที่สุด โดยมีอัตรารอด
รอยละ 96.66  

  การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมตอการ
เพาะเลี้ยงตาขางของลูกผสมกลวยไมเอื้องพราวในสภาพปลอดเชื้อ โดย
ทำการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร VW ที่มีน้ำมะพราว 150 มิลลิกรัมตอลิตร 
และมีชนิดของฮอรโมนและความเขมขนที่ตางกัน คือ 0, TDZ 0.1, TDZ 0.5, 
TDZ 1.0, BA 1.0 และ BA 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร และปรับคา pH เทากับ 
5.0 เมื่อทำการเก็บขอมูลหลังการเพาะเล้ียงนาน 12 สัปดาห พบวา ระดับ
ฮอรโมนท่ีแตกตางกันมีผลตอพัฒนาการของช้ินสวนท่ีนำมาเพาะเล้ียง 
ที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย TDZ ที่ความเขมขน 1 มิลลิกรัม
ตอลิตรจะชักนำใหเกิดจำนวนยอดมากสุดคือ 3.11 ยอด สวนสูตรอาหาร 
ที่ไมเติมฮอรโมน มีจำนวนและความยาวรากมากท่ีสุดคือจำนวน 2.34 ราก 
และความยาว 1.65 เซนติเมตร ตามลำดับ  

 

• โครงการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและคุณคา
ทางโภชนาการของมะเด่ือพ้ืนเมืองของไทย 

  ผลการศึกษา : งานวิจัยทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
ในมะเด่ือ ดวยวิธี DPPH radical scavenging assay ในมะเด่ือพ้ืนเมือง  
5 ชนิด ไดแก มะเดื่อหวา (Ficus auriculata) มะเดื่อชิ้ง, (F. fistulosa) 
มะเดือ่ปลอง, (F. hispida) มะเดือ่อทุมุพร (F. racemosa) และมะเด่ือสาย  
(F. semicordata) โดยศึกษาจากสวนยอด ใบ ผลดิบออน ผลดิบแก 
และผลสุก พบวามะเด่ือพื้นเมืองของไทยโดยเฉพาะมะเด่ือช้ิงและ 
มะเดือ่สาย มสีารตานอนมุลูอสิระอยูมากทัง้ในสวนยอด ใบ ผลดบิออน 
และผลดิบแก จึงมีศักยภาพในการเปนแหลงของสารตานอนุมูลอิสระ 
ที่ไดจากธรรมชาติที่ดีแหลงหน่ึง 
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  นอกจากน้ี ยังพบวามะเด่ือสายในสวนของผลดิบและผลสุก อุดมไปดวยแคลเซียมในปริมาณสูง
เทียบเทากับน้ำนมโคสด (ผลดิบ 1,569 mg/kg, ผลสุก 1,559 mg/kg และน้ำนมโคสด 1,130 mg/kg) นอกจากนี้
สวนผลสุกของมะเดื่อสายยังพบใยอาหารปริมาณสูง (9.89 g/100 g ตามลำดับ) แตมีไขมัน และโซเดียมต่ำ (1.44 g/
100 g และ < 0.10 mg/kg ตามลำดับ) จึงเปนอาหารท่ีเหมาะสมสำหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 
และโรคตับ (เมื่อเปรียบเทียบกับผลสุกของมะเด่ือฝร่ัง (F. carica) ใหปริมาณแคลเซียม 1,620 mg/kg, ใยอาหาร  
9.8 g/100 g และไขมัน 0.93 g/100 g) ซึ่งอาจหาแนวทางในการแปรรูปมะเด่ือพื้นเมืองของไทยใหเปนผลิตภัณฑ
เพื่อเพ่ิมมูลคาตอไปในอนาคต 

4. â¤Ã§¡ÒÃÊÓÃÇ¨ ÃÇºÃÇÁ áÅÐ¨Ñ´·Ó°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ 
• ศึกษาความหลากหลายของพืชดอกบริเวณเขาหินปูน ศึกษาความหลากหลายของพืชมีทอ

ลำเลียง 

  อุทยานแหงชาติน้ำหนาว จังหวัด
เพชรบรูณ สามารถเก็บรวบรวมตัวอยาง เพ่ือนำมา
จัดทำตัวอยางพรรณไมอางอิง จำนวน 682 ตัวอยาง 
ระบุชื่ออยางนอยถึงระดับสกุลได 214 ชนิด 

 

  อุทยานแหงชาติถ้ ำปลา -น้ำตก 
ผาเส่ือ จังหวัดแมฮองสอน เก็บรวบรวมพืช  
วงศ Leguminosae 43 ชนิด และวงศ Acanthaceae 

19 ชนิด รวมตัวอยางได 526 หมายเลข แบงออก
เปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมเฟนและใกลเคียงเฟน  
2) กลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และ 3) กลุมพืชใบเลี้ยงคู  

  อทุยานแหงชาตภิซูาง จงัหวัดพะเยา 
สามารถเก็บรวบรวมพืชได 516 ตัวอยาง จำแนก
ออกเปน พืชจำพวกเฟนและกลุมใกลเคียง 11 วงศ 
พืชใบเลี้ยงคู 68 วงศ และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 13 วงศ 
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• แปลงศึกษาถาวรและโครงสรางสังคมพืชใน
สวนพฤกษศาสตร  

 ผลการศึกษา : ทำการศึกษาโครงสรางสังคมพืช
ในสวนพฤกษศาสตรบานรมเกลาในพระราชดำริ จังหวัด
พิษณุโลก โดยวางแปลงขนาด 100x100 ตารางเมตร  
ที่ระดับความสูง 1,121 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในบริเวณ
ปาดิบเขา ทำการสำรวจพันธุไมที่มีขนาดเสนรอบวงที่มีขนาด
มากกวา 14 เซนติเมตรข้ึนไป 

 พบวามีพันธุไมทั้งหมด จำนวน 151 ชนิด 33 วงศ 
มีความหนาแนน 636 ตน/เฮกแตร ความสูงของตนไมเฉลี่ย 
43.46 เมตร ความหลากหลายของชนิดพันธุ (Shannon-Wiener 
Index) มีคา 4.01 มีการกระจายความถี่ตามชั้น ขนาด
เสนรอบวงของตนไมเปน L-shape แสดงวามีไมขนาดเล็ก
จำนวนมาก และจำนวนตนจะลดลงเมือ่มขีนาดลำตนใหญขึน้ 
สวนการกระจายตามชั้นความสูงมีลักษณะเปนรูประฆังคว่ำ  
(Bell shape) ซึ่งมีความถี่สูงสุดในชวงชั้นเดียว และพบ 
กอเดือย (Castanopsis acuminatissima Rehd.) มีคาดัชนี
ความสำคัญสูงที่สุด (42.48) และดินมีความอุดมสมบูรณ
ปานกลาง เปนดินรวนเหนียวปนทราย และมีความเปนกรด
จัดมาก  

 

• ศกึษาความหลากหลายของแมลง ในพืน้ทีภ่าคเหนอื
ของประเทศไทย  

 ผลการศึกษา : ในปงบประมาณ 2556 สวนพิพิธภัณฑ
แมลงไดทำการออกสำรวจ และเก็บรวบรวมตัวอยางในพื้นท่ีอุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท และอุทยานแหงชาติดอยผาหมปก จังหวัด
เชียงใหม พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ตาก เพชรบูรณ พิษณุโลก  
แพร รวมทั้งพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีการนำเขาระบบฐานขอมูล จำนวน 
5,410 หมายเลข จาก 115 วงศ 
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องคการสวนพฤกษศาสตรทำการรวบรวมอนุรักษพรรณไมประจำถิ่น พรรณไมหายาก พรรณไมใกลสูญพันธุ
ของประเทศไทย มารวบรวมจดัปลกูและจดัแสดงเปนหมวดหมูตามหลกัอนุกรมวธิานพชื เพ่ือสรางใหเปนแหลงเรยีนรู
ดานพืชสำหรับประชาชน นอกจากนี้ ไดทำการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อความสวยงามดึงดูดนักทองเที่ยว และจัดหา 
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการแกนักทองเท่ียว ปจจุบัน องคการสวนพฤกษศาสตรมีพื้นที่ดำเนินการอยู  
6 แหง ดังนี้ 

1. ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹Ò§à Œ̈ÒÊÔÃÔ¡Ôμ Ôì  
 Ñ̈§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹ 

ในป 2556 ไดพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ จำนวน 5 ไร เพ่ือดำเนินการจัดแสดง
แปลงรวบรวมพันธุกลวย (Banana Avenue) ซึ่งใหญที่สุด 
ในภาคเหนือของประเทศไทย เปนการสรางแหลงศึกษาเรียนรู
เก่ียวกับพันธุกลวยใหแกผูเย่ียมชม ท้ังน้ี ยังไดพัฒนาเสนทาง

กลวยรุงอรณุ (Musa velutina Wendl & Drude.) 
สายพันธุกลวยปา ผลขนาดเล็ก สั้นปอมมีขนละเอียด
คลายกำมะหยี่ รสเปรี้ยวและมีเมล็ดมาก นิยมปลูก 
เปนไมประดับ 

 

กลวยเทพพนม (Musa BBB cv. Thep phanom) 
สายพันธุกลวยปลูก มีความโดดเดนที่ภายใน 1 หวี  
จะมีผลกลวยติดกันหมดและมีลักษณะคลายคน 
พนมมือไหว เมื่อสุกเนื้อมีสีเหลือง รสหวาน และผล 
ไมมีเมล็ด 

 

¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃŒÒ§áÅÐ¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ò§´ŒÒ¹¾×ª 

เดินชมและสรางจดุชมววิเพือ่มองจากทวิทศันจากมมุสูงลงมาไดเกอืบท่ัวบรเิวณโดยรอบ ปจจบุนัมกีารรวบรวมกลวยปา
ประมาณ 18 ชนิด และกลวยปลูก 59 สายพันธุ ซึ่งมีพันธุกลวยที่นาสนใจ ดังนี้ 
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กลวยดารารัศมี หรือ กลวยคุนหมิง (Musella 
lasiocarpa (A.R.Franchet) C.Y. Wu ex Li His-wen) 
สายพนัธุกลวยปา ปลมีลีกัษณะตัง้ขึน้สเีหลอืงสด รปูทรง
คลายดอกบัว เนื้อกลวยฟูกรอบคลายชมพู มีเมล็ดมาก 
นิยมปลูกเปนไมประดับ 

 

กลวยนวล หรอื กลวยโทน (Musa glauca Roxb.) 
กลวยปาพ้ืนเมืองหายากของไทย กระจายพันธุในภาคเหนือ
ภาคตะวันตก ลักษณะการเจริญจะขึ้นเปนตนเดียว ไมมี
การแตกหนอ แตกตางจากกลวยชนิดอื่นที่ขึ้นเปนกอ 
ผลกลวยมีเมล็ดสีดำขนาดใหญ นิยมปลูกเปนไมประดับ 

 

 

กลวยนาคราช (Musa serpentine Swangpol & 
Somana) กลวยปาชนิดใหมของโลก พบในประเทศไทย  
มีความเดนที่ปลีมีสีชมพูอมสม ปลีมีลักษณะตั้งขึ้น  
แลวคอยๆ โคงลง และยืดยาวลดเลี้ยวคลายงูเลื้อย  

กลวยเสือพราน (Musa acuminate) กลวย
พืน้เมอืงของอินโดนเีซยี ในประเทศไทยพบไดทางภาคใต
ที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส มีใบเปนลายสวยงามและ
โดดเดนสีเขียวปนสีแดงอมมวง  

 
กลวยเทพรส (Musa Xparadisiaca “Kluai 

Thiparot”) กลวยพื้นเมืองของไทย หรือเรียกอีกชื่อวา 
กลวยปลีหาย เนื่องจากไมมีเกสรเพศผู จึงติดผลและ
สวนปลาย ไมมีปลี เห็นแตหวีลอยอยู  
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กลวยงาชาง (Musa (AAB group) “Kluai Chang”) 
กลวยพื้นเมืองทางภาคใต ลำตนดานนอกมีสีชมพูแดง 
ดอกตัวผูเปนหมัน เม่ือติดลูกจึงไมมีปลีติดอยู ผลมีลักษณะ
คลายงาชาง  

 

กลวยศรีนรา (Musa gracilis Holttum) กลวยหายากของไทย ที่เติบโต 
ชามาก ขยายพันธุไดดวยวิธีการแบงกอเทานั้น มีชอดอกสีมวงอมชมพู พบท่ีจังหวัด
นราธิวาส  

เสนทางระหวางโรงเรือนจัดแสดงพรรณไม จัดทำปายส่ือความหมาย จัดทำปายชื่อพรรณไม จัดทำเอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธภาพลักษณของสวนฯ จัดทำเอกสารเผยแพรทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ในดานตางๆ เชน การศึกษาดูงาน รวมอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมบุคลากรดานพฤกษศาสตร  

เผยแพรและถายทอดความรู
สูประชาชน โดยไดดำเนินการจัด 
ฝกอบรม จำนวน 3 กิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมคายเยาวชน การฝกอบรม
หลักสูตรผูนำชุมชนกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และกิจกรรมปลูกปาเพ่ือการอนุรักษ
เนื่องในวันสำคัญ  

เอื้องเทียนปากน้ำตาล เอ้ืองเทียนปากน้ำตาล 
(Coelogyne phuhinrongklaensis) (Coelogyne phuhinrongklaensis) 

2. ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�ºŒÒ¹Ã‹Áà¡ÅŒÒ ¾ÔÉ³ØâÅ¡  
 ã¹¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 

สรางและพัฒนาแหลงเรียนรูทางดานพืช 
โดยไดดำเนินการรวบรวม จัดแสดง และเพาะขยาย
พันธุพืชวงศจำป จำปา (MAGNOLIACEAE) วงศกระดังงา
(ANNONACEAE) พืชที่มีศักยภาพดานเศรษฐกิจ และ
พืชท่ัวไป เพ่ือนำมาใชในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ภายในและภายนอกสวนฯ ดำเนินงานดานการพัฒนา
และปรับปรุงแหลงเรียนรูภายในสวนฯ โดยการปรับปรุง
เสนทางเดินไมดอกหอมและหลุมบังเกอร ปรับปรุง
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ขอยหยอง เข็ม ตากาฉอ ทิ้งทวด พญานาคราช พรรณี และเศรษฐีไซงอน พรรณไมทั่วไป 10 ชนิด ไดแก คำเงาะ  
ไผจืด ยี่โถปนัง ละหุง สาลิกาลิ้นทอง หญาปกกิ่ง หางนกยูงไทย หางนกยูงฝรั่ง หูกระจง และหูชะโดดาง 

กูดปด (โซน) กูดปด (โซน) 
Dicranopteris linearis Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw. (Burm.f.) Underw. 

ตากาฉอ ตากาฉอ 
Kingidium deliciosum (Rchb.f.) Sweet Kingidium deliciosum (Rchb.f.) Sweet เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

4. ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�¢Í¹á¡‹¹ 
ดานการพัฒนาพื้นที่ ไดทำการปรับปรุง

ภูมิทัศนบริเวณดานหนาสวน และเสนทางเดิน
ชมธรรมชาติใหสวยงาม จัดสรางภูมิปญญา 
ทองถิ่นโดยการจัดแสดงฐานการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำรวจเพื่อรวบรวมพรรณไมประจำถิ่น 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนำมาจัดแสดง
เผยแพรความรูในพื้นที่ โดยในป 2557 มุงเนน

พัฒนาพื้นที่ในการจัดแสดงแปลงรวบรวมพืชสมุนไพร พรอมจัดทำปายชื่อ 
และเผยแพรความรูขอมูลสรรพคุณและประโยชนการใชใหแกนักทองเท่ียว 
ผูเยีย่มชม นอกจากน้ี ยงัไดทำการอนุรกัษสายพนัธุ ดวยการเพาะขยายพันธุ
เพ่ือเพ่ิมปริมาณ จำนวน 46 ชนิด 72,000 ตน และนำไปแจกจาย/สนับสนุน 
ใหแกหนวยงาน ประชาชน และโรงเรียนตางๆ เพื่อสรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรมการใหความรูกิจกรรมการใหความรู  

3. ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�ÃÐÂÍ§ 
มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ เพื่อใหเปน

แหลงเรียนรูและนันทนาการ ไดแก สรางแหลง
ศึกษาเรียนรูธรรมชาติพื้นที่ชุมน้ำ ฐานการเรียนรู
ธรรมชาติ 3 ฐาน และปลูกพรรณไมคืนสูเกาะ 
ปรับปรุงดูแล พัฒนาเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
บนเกาะ 

นอกจากน้ี ยังทำการปรับปรุงพื้นที่เพื่อ
จัดแสดงพรรณไม โดยแบงเปนพรรณไมทองถิ่น
หายาก 10 ชนดิ ไดแก กดูกวาง กดูปด กดูหางคาง 
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5. ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�¾ÃÐáÁ‹Â‹Ò ÊØâ¢·ÑÂ  
เนื่องจากอยูในระยะการพัฒนากอตั้งสวน  

ในปงบประมาณ 2556 จึงไดทำการพัฒนาและปรับปรุง
พื้นท่ี จำนวน 150 ไร พรอมทั้งตกแตงภูมิทัศน 
โดยรอบใหสวยงาม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดย
การติดตั้งระบบประปา วางระบบไฟฟาใตดิน เพื่อ
ประโยชนในการดำเนินงาน อีกทั้งดำเนินการสำรวจ
เพ่ือรวบรวมพรรณไมหายากและไมประจำถ่ิน โดย 
นำมาอนุรักษสายพันธุ ดวยการเพาะขยายพันธุ จำนวน 
93 ชนิด 19,216 ตน และนำมารวบรวมจัดแสดง 
ตามหมวดหมูในพื้นที่สวนฯ ใหสวยงาม 

6. ÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�à¡ÒÐÃÐ ¾Ñ§§Ò 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 องคการ 

สวนพฤกษศาสตร อยูระหวางดำเนินการ 
ขออนุญาตใชที่ดินจากกรมปาไม เพื่อพัฒนา
ใหเปนศูนยการเรียนรูทางดานพฤกษศาสตร
และความหลากหลายทางชีวภาพบนเกาะ และ
ระบบนิเวศทางทะเล อีกทั้งเปนศูนยอนุรักษ
พันธุพืชในระดับภูมิภาค โดยในป 2556 โครงการ
จัดต้ังสวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา ไดสำรวจ
รวบรวมพันธุไมทองถิ่น และพันธุไมอื่นๆ ที่มี
คุณคาทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใต ทำการเพาะ
ขยายพันธุเพื่อการอนุรักษ เพิ่มปริมาณเตรียม
การรองรับโครงการจัดต้ังสวนฯ และเตรียมการ
สรางแหลงศึกษาเรียนรูดานพฤกษศาสตร 
ในเขตภาคใตตอไป นอกจากนี้ไดมีการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูใหแกเยาวชนและผูสนใจ 
ในรปูแบบการจดันทิรรศการ ใหความรู รวมทัง้
เขารวมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญตางๆ เพื่อ
เผยแพรความรูดานพฤกษศาสตร  
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¡Ô¨¡ÃÃÁà¼Âá¾Ã‹áÅÐ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒÊÙ‹»ÃÐªÒª¹ 

การเผยแพรและถายทอดความรู เปนการ
ดำเนินงานภายใตภารกิจหลักในการเผยแพร 
และถายทอดองคความรูสูประชาชน โดยการนำ 
องคความรูที่ไดจากการศึกษา วิจัย เผยแพรไปสู
ประชาชน เพ่ือใหเกิดความรักและความตระหนัก
ในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก 

1. ¡ÒÃ¨Ñ´ÍºÃÁã¹ËÅÑ¡ÊÙμÃμ ‹Ò§æ  
• หลักสูตรนักพฤกษศาสตรทองถิ่นรุนที่ 18 (18th Parataxonomy Training) 
 เปนการอบรมเพ่ิมพนูความรู ประสบการณ และแลกเปลีย่นเรยีนรูทางดานพชืและการใชประโยชนจากพชื

ระหวางบุคลากรผูปฏิบัติงานดานพฤกษศาสตรและปฏิบัติงานเกี่ยวของกับชุมชนทองถิ่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-14 
มิถุนายน 2556 ณ อาคารวิจัยและปฏิบัติการ ศูนยวิจัยและพัฒนาสงา สรรพศรี โดยมีผูเขารับการอบรมจำนวน  
70 คน 

 
 
 
 
 
 
 

• หลักสูตรอนุกรมวิธาน (Fundamental 

Taxonomy) 
 เปนหลักสูตรท่ีมีการสอนการจัดจำแนกพืช

ออกเปนหมวดหมู การตรวจสอบเอกลักษณลักษณะ 
การวินิจฉัยช่ือ การตั้งชื่อทางพฤกษศาสตร และการ 
ตรวจหาช่ือวิทยาศาสตร โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา
สามารถนำไปถายทอดใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา 
หรือทำงานที่ใชความรูดานอนุกรมวิธานพืชไดมากขึ้น 
จัดการอบรมเมื่อวันที่ 18-22 มีนาคม 2556 ณ อาคาร
วิจัยและปฏิบัติการ ศูนยวิจัยและพัฒนาสงา สรรพศรี 
โดยมีผูเขารับการอบรมจำนวน 32 คน 
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• หลักสูตรการระบุชนิดพืช (Plant Identification) 
 เปนหลักสูตรที่ตอเนื่องจากอนุกรมวิธานพืชเบื้องตน ไดเรียนรูกระบวนการ วิธีการระบุชนิดพืช เรียนรู

ลักษณะสำคัญของพืชแตละวงศ และสามารถระบุชนิดพืชได ทั้งน้ีชื่อวิทยาศาสตรเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสำคัญ  
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานดานอนุกรมวิธานและเปนการชวยเพิ่มจำนวนนักพฤกษศาสตร ซึ่งเปน
กำลังสำคัญตอการศึกษาศาสตรดานน้ีตอไป จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 22-26 เมษายน 2556 ณ อาคารวิจัยและปฏิบัติการ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาสงา สรรพศรี โดยมีผูเขารับการอบรมจำนวน 34 คน 

 

• หลักสูตรวาดภาพทางพฤกษศาสตร 
(Botanical Illustration) 

 เปนการบันทึกเรื่องราวทางวิทยาศาสตร
รูปแบบหนึ่ง เพ่ือเปนส่ือใหเกิดความเขาใจถึงความ
เปนไป รายละเอียดตางๆ ของพรรณไม ซึ่งภาพวาด
เปนตัวแทนของตัวอยางพืชที่ชัดเจนและอธิบายไดดี

กวาตัวอักษร การวาดภาพทางพฤกษศาสตรจึงเปนกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและเผยแพรความรูดานพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีวิทยากรผูเชี่ยวชาญสอนการวาดภาพทางพฤกษศาสตร โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30-31 
มกราคม 2556 ณ สวนพฤกษศาสตรขอนแกน โดยมีผูเขารับการอบรมจำนวน 93 คน 

 

• หลักสูตรถายภาพทางพฤกษศาสตร (Botanical Photography) 
 เปนการอบรมใหความรูมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรูเทคนิคการถายภาพ

และประโยชนของภาพถายทางธรรมชาติที่ถูกตอง โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 21-22 พฤษภาคม 
2556 ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และสวนพฤกษศาสตรระยอง 
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เม่ือวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2556 โดยมีผูเขารับการอบรมจำนวน 73 คน 

2. ¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÃÂÒÂ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ  
เปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือมุงเผยแพร

ความรูและสรางความตระหนักในคุณคา 
ความสำคัญของการอนุรักษทรัพยากร 
พรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 

• บรรยายการศึกษาลักษณะพื้นฐานของโครงสรางภายนอกของพืช  
 ราก ลำตน ใบ ดอก ผล และวิธีการสังเกต การจดบันทึก และวิธีการเก็บตัวอยางเพ่ือใหทราบขอมูล

เบื้องตน และวิธีการกำหนด วาดแผนที่ในการสำรวจ ใหแกนักเรียนโรงเรียนบานทุงรักชัยพัฒนา จังหวัดพังงา 

• บรรยายเร่ือง : การพัฒนาสมุนไพรในชุมชนเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน  
 โดย รองศาสตราจารย ดร.พาณี ศิริสะอาด อาจารยจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 มีผูเขารวมจำนวน 51 คน 
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• บรรยายเร่ือง : การขยายพันธุพืช  
 โดย นางสาวไพลิน กันทา นายวิเชียร มรรคสัมพันธ นายชัยยุทธ กล่ำแวววงศ และนายไพบูลย  

เงาสุมาตย วันที่ 29 เมษายน 2556 มีผูเขารวมจำนวน 60 คน 

• บรรยายเร่ือง : วิถีเกษตรย่ังยืน  
 โดย นายบุญชอบ เอมอ่ิม ครูภูมิปญญาไทยและเกษตรกรดีเดนแหงชาติป 2553 วันท่ี 29 พฤษภาคม 

2556 มีผูเขารวมจำนวน 119 คน 

• บรรยายเร่ือง : Amazing Gingers at Singapore Botanical Gardens  
 โดย Dr.Jana Leong-Škornicková ผูเชี่ยวชาญดานขิง-ขา สวนพฤกษศาสตรสิงคโปร วันที่ 29 พฤษภาคม 

2556 มีผูเขารวมจำนวน 24 คน 

• บรรยายเร่ือง : การจัดการพืชสวนพฤกษศาสตร  
 โดย รศ.ดร.อดิศร กระแสชัย อาจารยประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วันที่ 5 มิถุนายน 2556 มีผูเขารวมจำนวน 40 คน 

• บรรยายเร่ือง : การแยกองคประกอบขยะและการจัดการขยะอยางมีสวนรวม  
 โดย ผศ.วรีะศกัด์ิ รุงเรอืงวงศ ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม และ นางจันทรสดุา 

รุงเรืองวงศ ผูอำนวยการสวนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม สำนักงานสิ่งแวดลอมภาค 1 (เชียงใหม) วันที่ 27 สิงหาคม 
2556 มีผูเขารวมจำนวน 71 คน 

4. ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ  
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาดานพฤกษศาสตร 

และเตรียมความพรอมสูการเปนศูนยกลางทางวิชาการ 
ดานพฤกษศาสตรของประเทศ องคการสวนพฤกษศาสตรจึงได
ดำเนินการสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานพันธมิตร
จากทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 

 

3. ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒã¹¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�¸ÃÃÁªÒμ Ô 
สงเสริมการศึกษาเรียนรูในอาคารพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติ โดยการจัดนิทรรศการหมุนเวียนในหัวขอเร่ือง 
“รีไซเคิล ขยะคืนชีพ” และเร่ือง “รักษปาชายเลน” โดย
มีวิทยากรบรรยายใหความรูแกผูเย่ียมชม ภายในนิทรรศการ
ยังมีกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ในดานตางๆ เพื่อใหผูเยี่ยมชมไดรับความรูและความ
เพลิดเพลิน 
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• การรวมออกสำรวจพันธุไม กบัเครือขายพันธมติรตางประเทศ 
จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้  

 1. ดร.สันติ วัฒฐานะ และ น.ส.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน รวมกับ  
Dr.Kazumi Fujikawa จาก The Kochi Prefectural Makino Botanical Garden, 
Japan สำรวจพันธุไม ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

 2. ดร.มณฑล นอแสงศรี และ น.ส.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน รวมกับ  
Dr.Jana Leong-Skornickova จาก Singapore Botanic Gardens และ 
สวนพฤกษศาสตรผาตัดแก หลวงพระบาง สำรวจพันธุไมในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

 3. น.ส.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน รวมกับ Dr.Mark Newman จาก Royal 
Botanic Garden Edinburgh, United Kingdom สำรวจพันธุไมในเขตพื้นที่ 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย 

 4. ดร.ปรัชญา ศรีสงา และ ดร.จรัญ มากนอย รวมกับ Dr.Kazumi 
Fujikawa จาก The Kochi Prefectural Makino Botanical Garden, Japan สำรวจ
พันธุไม ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

• การรวมวิเคราะหพันธุไม กับเครือขายพันธมิตรตางประเทศ 
ดังนี้ 

 1. ดร.ปรัชญา ศรีสงา รวมวิเคราะหชื่อชนิดพันธุไม จากสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร กับ Dr.Kazumi Fujikawa จาก The Kochi Prefectural 
Makino Botanical Garden, Japan 

 2. ดร.ปรชัญา ศรสีงา รวมวเิคราะหชือ่ชนดิพนัธุไมวงศ Zingiberaceae 
และ Epiphytic Plants of Doi Inthanon กบั Dr.Nobuyuki Tanaka จาก The Kochi 
Prefectural Makino Botanical Garden, Japan 

 3. น.ส.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน รวมวิเคราะหชื่อชนิดพันธุไมวงศ 
Zingiberaceae กับ Dr.Mark Newman จาก Royal Botanic Garden Edinburgh, 
United Kingdom 

5. ¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ 
• การรวมจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 - รวมกับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) ในการจัดประชุมประจำปของ

เครือขายความรวมมือระดับภูมิภาค ดานการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพจุลินทรียอยางยั่งยืน ครั้งที่ 9 
(The 9th Annual Meeting of the Asian Consortium for the Conservation and Sustainable Use of Microbial 
Resource) ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมฮอลิเดยอินน จังหวัดเชียงใหม  
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 - รวมกับ ASEAN Centre for Biodiversity และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม การจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติ “อนกุรมวิธานพืชใบเล้ียงเดีย่ว” 
(Internship Program on Taxonomy of Monocot Plants) ระหวางวันท่ี 3-15 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมพรพิงคทาวเวอร 
และโรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม 

 - จัดประชุมวิชาการ International Symposium on Botanical Gardens and Landscape ระหวางวันที่  
5-8 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป เซอเวอรเรนจ กรุงเทพฯ 

6. ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃÐ Ñ́º¹Ò¹ÒªÒμ Ô ¨Ó¹Ç¹ 3 ¤ÃÑé§ ä Œ́á¡‹  
1. ดร.สันติ วัฒฐานะ นำเสนอผลงานในหัวขอ “Potential Applications of Orchid Mycorrhizal Fungi for 

Improving Orchid Production and conservation” ในงาน The Ceremony for Establishment of IUCN Orchid 
Specialist Group-Asia Branch Office & the 8th International Symposium on Diversity and Conservation  
of Asian Orchids ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. ดร.สันติ วัฒฐานะ นำเสนอผลงานในหัวขอ “The Role of Botanic Gardens in Orchid Research, 
Conservation and Horticulture” ในงาน Shanghai Orchid Show 2013 ณ สวนพฤกษศาสตรเชนชาน เมืองเซี่ยงไฮ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3. ดร.สมยศ ศิลาลอม นำเสนอผลงานในหัวขอ “Biology of Giant firefly (Lamprigera sp.) for Their 
Conservation by Local Communities” การสัมมนาทางวิชาการสัตวปาสงวนครั้งท่ี 7 หัวขอ "Fighting Extinction:  
All for Animals" ณ หองแมน้ำแกรนดบอลรูม โรงแรมแมน้ำรามาดา พลาซา กรุงเทพฯ 
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7. ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â Œ́Ò¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ� 
• เผยแพรในวารสารสากล จำนวน 14 เรื่อง ไดแก 
 1. Wilkin, P., Suksathan, P., Keeratikiat, K., Welzen Van P., & Wiland-Szymanska, J. 2012. A new 

threatened endemic species from central and northeasternThailand, Dracaena jayniana  
(Asparagaceae : tribe Nolinoideae). KEW Bulletin 67(4) : 1-9. 

 2. Pederson Æ, H., Watthana, S., Kocyan, A., & Srimuang, K. 2013. Pollination biology of Luisia 
curtisii (Orchidaceae) : indications of a deceptive system operated by beetles. Plant Syst Evol 
299 : 177-185. 

 3. Nontachaiyapoom, S. & Watthana, S. 2012. Potential Applications of Orchid Mycorrhizal Fungi 
for Improving Orchid Production and conservation. Abstracts or Full Texts for the 8th International 
Symposium on Diversity and Conservation of Asian Orchids : 20-26. 

 4. Wangwasit, K., Wangwasit, K., & Chantaranothai, P. 2012. Fimbristylis pubisquama (Cyperaceae),  
a new record for the Flora of Thailand. Thai Forest Bulletin (Bot) 40 : 141-143. 

 5. Lindsay, S., Middleton J., D., & Suksathan, P. 2012. A new species of Rhachidosorus  
(Rhachidosoraceae), a genus new to Thailand. Thai Forest Bulletin (Bot) 40 : 102-104. 

 6. Fujikawa, K., Hamaguchi, M., Yamamoto, N., Ikeda, H., Srisanga, P., & Mya Soe, T. 2012. 
Botanical expecition to Natma Taung (Mt. Victoria) National Park, Chin State, west-central 
Myanmar in 2012. Newsletter of Himalayan Botany (46) : 1-12. 

 7. Silalom, S., Thancharoen, A., & Vessabutr, S. 2012. The life history of a species of 
Lamprigera (Coleoptera, Lampyridae) : results of a preliminary study on laboratory rearing of 
fireflies at Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai, Thailand. Lampyrid (2) : 72-79. 

 8. Surin, C., Saokhod, R., & Srisuka, W. 2012. Hieher taxon diversity, abundance and community 
structure of Empididae, Hybotidae and Brachystomatidae (Diptera: Empidoidea) in tropical 
forests-results of mass-sampling in Thailand. Studia d ipterologica 18 Heft ½ : 121-149. 

 9. Takaoka, H., Srisuka, W., Otsuka, Y., & Choochote, W. 2012. Simulium (Nevermannia) 
chomthongense, a new species of black fly (Diptera : Simuliidae) from Chiang Mai, Thailand. 
Tropical Biomedicine 29 (3) : 381-390. 

 10. Suksathan, R., Sookkhee, S., Anuntalabhochai, S., & Chansakaow, S. 2013. Chemical 
Composition and Antibacterial Activity of Rhizome Oils from Five Hedychium Species. Natural 
Product Communications 8 (4) : 519-522. 

 11. Tharawoot, T., Mala, B., Watthana, S., & Vessabutr, S. 2013. In vitro micropropagation  
of Bauhinia sirindhorniae K. &S.S. Larsen.Thai Journal of Botany 5 (1) : 13-20. 

 12. Pederson Æ, H. & Watthana, S. 2013. Notes on the orchid flora of Thailand (III). Thai Journal 
of Botany 5 (1) : 53-61. 

 13. Pederson Æ, H. & Suksathan, P. 2013. Notes on the orchid flora of Thailand (IV). Thai 
Journal of Botany 5 (1) : 63-71. 
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 14. Kongbangkerd, A., Pakum, W., Wongsa, T. & Watthana, S. 2013. Vanda cristata Wall.  
Ex Lindl. (Orchidaceae), a new record for Thailand. Thai Journal of Botany 5 (1) : 73-76.  

 15. Vessabutr, S. Botanic Gardens for Human Well Being. Proceedings of BGL 2013. 
International Symposium on Botanical Gardens and Landscape August 5-8, 2013, Golden 
Tulip Sovereign Hotel, Bangkok, Thailand : 15. 

 

• เผยแพรบทความทางเว็บไซตขององคการสวนพฤกษศาสตร จำนวน 23 เรื่อง ไดแก 
 - เรื่อง “ความเปนมาและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบไมสีทอง” และ “การยายปลูกตนกลาสิรินธรวัลลี 

ที่ไดจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ” : โดย น.ส.ฐิติมา ธาราวุฒิ  
 - เรื่อง “การขยายพันธุกุหลาบพันป” : โดย น.ส.สุภาภรณ รอดประดิษฐ  
 - เรือ่ง “การขยายพันธุกดูตน (Cyathea)”, “พรรณไมเหลืองเรอืงรอง”, “เรือ่งกลวย กลวยในสวนพฤกษศาสตร” 

และ “ระฆังทอง รูปงาม นามเพราะ” : โดย ณัชชา ศรีวิชัย  
 - เรื่อง “การขยายพันธุและจัดจำแนกเฟนปาในประเทศไทย” : โดย นายปยเกษตร สุขสถาน  
 - เรื่อง “ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตตอการเพาะเล้ียงเฟน Cyathea contaminans (Wall. ex. 

Hook.) Copel.” และ “Cyathea spinnlosa Wall. Ex. Hook.” ในสภาพปลอดเช้ือ : โดย นายปยเกษตร สุขสถาน,  
น.ส.สุจินดา สอนพูด และนายอดิศักดิ์ การพึ่งตน  

 - เรื่อง “ปาชายหาดและพรรณไมชายหาดท่ีควรคาแกการอนุรักษ” และ “ยางนาพรรณไมในพระราชา 
ที่ควรคาแกการอนุรักษ” : โดย นายวัชนะ บุญชัย และ น.ส.มยุรี ภิญโญศักดิ์ 

 - เรื่องเลา....สาวสนมเมืองจันท : โดย น.ส.รัชดา พงษสัตยาพิพัฒน  
 - เรื่อง “ราไมคอรไรซากับกลวยไมฟามุย”  : โดย น.ส.สาวิตรี สระศรีรัตน และ น.ส.อัญฑิกา สวัสดิ์วณิช  
 - เรื่อง “แมลงร้ินดำ” : โดย นายวิชัย ศรีสุขา 
 - เร่ือง “ตนไมกับฤดูกาล” : โดย น.ส.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน  
 - เรื่อง “ออกตามหาโรโดฯ (กุหลาบพันป) ที่ดอยพะต่ีโดะ-หมื่อกาโดะ” : โดย นายเจษฎาภรณ ผลดี,  

นายปยเกษตร สุขสถาน, นายเมธี วงศหนัก และ น.ส.สุภาภรณ รอดประดิษฐ  
 - เรื่อง “การผลิตเมล็ดเทียมจากโปรโตคอรมของกลวยไมเพื่อการอนุรักษ” : โดย น.ส.สุจินดา สอนพูด 

และนายอดิศักดิ์ การพึ่งตน 
 - เรื่อง “เทคนิคการเตรียมอาหารกลวยไมอยางงาย ชุมชนบานปงไคร” : โดย นายมนตรี เกษตรสุขใจ 
 - เรื่อง “พรรณไมในพระนาม (Plants named In Honour of H.M.Queen Sirikit)” : โดย นายไพบูลย  

เงาสุมาตย 
 - เรื่อง “วัฏจักรชีวิตหิ่งหอยยักษ” : โดย นายสมยศ ศิลาลอม 
 - เรื่อง “สวรรคบนดิน : บัวดิน” : โดย นายพิชัย ยาดี 
 - เรื่อง “จำป จำปา กับการอนุรักษพันธุกรรม” : โดย นายนาวิน อินทกูล 
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• การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 ในปงบประมาณ 2556 องคการสวนพฤกษศาสตร ไดจัดทำแผนเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ป 2556-2561 เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางและผูนำเครือขายการวิจัยและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรพันธุพืชอยางยั่งยืน โดยกำหนดยุทธศาสตรการเตรียมความพรอม ไวดังนี้ 

 

1. ´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ§¤ �¡Ã 
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 ในปงบประมาณ 2556 ไดทำการพัฒนาฐานขอมูลท่ีใช

ประกอบการตัดสินใจดานการบริหารบุคคลและวางแผนกำลังคนของ
องคการสวนพฤกษศาสตร โดยการนำโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม/ระดับจังหวัด (DIPS 5.0) ของสำนักงาน  
ก.พ. มาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเกี่ยวกับขอมูลพนักงาน
และลูกจางภายในองคการสวนพฤกษศาสตร ซึ่งมีระบบฟงกชันการ 
ใชงานที่สะดวก ตรงตามความตองการ และสามารถเก็บขอมูลท่ีใช
ประกอบการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลของ
กลุมงานการเจาหนาที่ อีกทั้งไดนำโปรแกรมระบบวัดผลสัมฤทธิ์ 
การควบคุมผลงานเชิงประจักษ (Scorecard Cockpit) มาประยุกตใช
เปนเคร่ืองมือในการประเมินการบริหารคุณภาพงานตามยุทธศาสตร 
ซ่ึงไดนำมาใชบริหารงานโครงการ กิจกรรม และวัดผลงานตามเปาหมาย 
เกณฑความสำเร็จ พรอมการอางอิงขอมูลประกอบตัวชี้วัด  

 

ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สรางความเปนเลิศ 
ดานวิชาการ 

พัฒนา 
สวนแหงการเรียนรู

อาเซียน 

พัฒนาสินคา 
และบริการ 

สรางแรงจูงใจ 

พัฒนาทักษะ 
และความเชี่ยวชาญ 

บุคลากร/แรงจูงใจ/ 
ความรู/ทักษะ 

โครงสรางพื้นฐาน/ 
วิจัยและพัฒนา 

ปรับปรุง 
โครงสรางพื้นฐาน 

สรางความ 

โดดเดนสวน 

ศูนยถายทอด/ 
พัฒนาบุคลากร 

ดานพฤกษศาสตร 

ปรับปรุง 
กฎระเบียบ 
ขอบังคับ 

เพิ่มศักยภาพ
ในการ 

ใหบริการ 

ผลิตสินคา
บริการ 

เครือขาย 
การวิจัย/ 

สำรวจพรรณไม 

กฎระเบียบ 

เสริมสราง 
ความเปนมืออาชีพ 

ของบุคลากร 
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• การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
 - จัดฝกอบรมเรื่อง “เทคนิคการวางแผนยุทธศาสตร” การปรับกระบวนทัศนในการทำงานใหแกบุคลากร

ระดับหัวหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ และมีเทคนิคในการวางแผนยุทธศาสตรและ
พัฒนา ศักยภาพบุคลากรดานทักษะในการบริหารจัดการ ยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ โดย ดร.พจนา เอื้องไพบูลย 
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือเปนผูบรรยายใหความรู 

 - จัดฝกอบรมใหความรูเรื่อง “การประยุกตใชและแนวทางการเชื่อมโยงหลักการ EVM กับการบริหาร
จัดการองคกร” เพื่อใหบุคลากร อ.ส.พ. ไดรับความรูความเขาใจในเรื่อง EVM และการคำนวณคา EP เพื่อนำไป
ประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกร ใหดำเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงค โดยมีนายสัคคภัท นาทีกาญจนาลาภ 
จากสถาบัน Partner Bridge Consulting Co., Ltd. เปนวิทยากรบรรยายใหความรู 

 - จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางในการพัฒนาธุรกิจการตลาดและประชาสัมพันธ” ใหแกบุคลากรองคการ 
สวนพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนางานทางดานธุรกิจสรางมูลคาเพ่ิมกอใหเกิดรายไดและเผยแพรประชาสัมพันธองคการ
สวนพฤกษศาสตรใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น เสริมสรางภาพลักษณ องคกรสูกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง 
โดยมีนายวศิน เตยะธิติ อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจการตลาดและประชาสัมพันธ อ.ส.พ. เปนวิทยากรใหความรู 

 
• การศึกษาดูงานการจัดการสวนพฤกษศาสตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 คณะกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่ขององคการสวนพฤกษศาสตร เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการ

สวนพฤกษศาสตรในระดับสากล จำนวน 2 แหง คือ  
 1. สวนพฤกษศาสตรเซี่ยงไฮ (Shanghai Chenshan Botanical Garden)  
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 2. สวนพฤกษศาสตรหางโจว (Hangzhou Botanical Garden)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เพื่อสงเสริมการกำกับดูแล และกำหนดทิศทางในการผลักดันใหองคการสวนพฤกษศาสตร กาวไปสู

ระดับสากล รวมถึงการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางวิชาการระหวางองคการสวนพฤกษศาสตรกับ 
สวนพฤกษศาสตรที่มีชื่อเสียงของโลก ซึ่งมีภารกิจการดำเนินงานที่แตกตางกันไป อาจนำมาประยุกตใชในการกำหนด
ยุทธศาสตรเพื่อยกระดับการดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตรสูสากล เชน งานวิจัยทางดานพฤกษศาสตร 
การใหความรูแกผูมาเย่ียมชมผานทางปายส่ือความหมายและมัคคุเทศก การตกแตงภูมิทัศนและจัดทำสวนพฤกษศาสตร
เพื่อการเรียนรู การรวบรวมตัวอยางพืช การจัดทำระบบฐานขอมูล และการพัฒนาธุรกิจที่ชวยเหลือชุมชนและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ นับวาเปนการเปดโลกทัศนและไดรับประสบการณอันเปนประโยชนที่สามารถนำมา
ประยุกตใช และพัฒนากิจการการดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตรใหไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหไดมาตรฐานเทียบเคียงกับสวนพฤกษศาสตรสากลชั้นนำอื่นๆ  

 
 

2. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨  
• การพัฒนาผลิตภัณฑ  
 การพัฒนาผลิตภัณฑของสำนักพัฒนา

ธุรกิจ เปนการพัฒนาดานการใหบริการและตอบสนอง
ความตองการใหแกลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ  
ซ่ึงดานการพัฒนาดานสินคาของท่ีระลึกขององคการ
สวนพฤกษศาสตร ก็เปนอีกทางหน่ึงท่ีลูกคาใหการ
ตอบรับเปนอยางมากและไดมีการตั้งเปาหมาย 
เอาไว 

 ในปงบประมาณ 2556 ไดผลิตสินคาใหม
เ พ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจขององคการสวน
พฤกษศาสตรดังตอไปนี้  

 - ผลิตภัณฑประเภทผลงานทางวิจัย คือ 
หนังสือพืชสมุนไพร เลม 2  
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 - ผลิตภัณฑประเภทของท่ีระลึกของฝาก คือ เสื้อหมอหอม เสื้อผาปาน หมวกปก หมวกแกป เสื้อโปโล 
กระเปาผา ปากกา อ.ส.พ. แกวเซรามิก 

 - ผลิตภัณฑประเภทของท่ีระลึกที่สามารถเปนของสะสมไดทุกป คือ ปฏิทิน และไดอาร่ี 
 

• การสงเสริมการขาย  
 การสงเสริมการตลาดจะเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับการแนะนำ

สถานท่ีทองเท่ียว การรวมเปนแหลงทองเท่ียวเดียวกันกับพันธมิตรใกลเคียง
ภายในจังหวัด ผานส่ือโฆษณาประเภทตางๆ ท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได 
รวมทั้งการใหพนักงานขาย กระตุนยอดขายโดยการนำสินคาใหมเขารวม 
จัดแสดงและจำหนายเพ่ือใหเกิดความต่ืนตัว อีกทั้งการแจกตัวอยาง 
กลาพันธุไม บัตรอภินันทนาการเขาชมสวนพฤกษศาสตร การนำสินคา 
รวมจำหนายภายในงานตามสถานที่ตางๆ โดยการนำสินคาไปจัดจำหนาย
และรวมจัดแสดงสินคากับกลุมพันธมิตรธุรกิจ อาทิเชน งานเท่ียวไทย  
5 ภาคสญัจรเชยีงใหม งานเท่ียวเมืองไทย งานเท่ียวไทย 5 ภาคสญัจรหาดใหญ 
และเขารวมงาน Table Top Sale Session แอวเหนือ มวนกั๋น เปนตน 

 

• การจัดโปรโมช่ันรวมกับพันธมิตรธุรกิจ  
 เพื่อเปนการกระตุนความสนใจในการใหบริการและสรางยอดขายในกลุมธุรกิจการทองเท่ียว ที่มีลักษณะ

เหมือนกัน อีกทั้งยังไดเขารวมพบปะแลกเปล่ียนความรูทางดานตลาด เพื่อการพัฒนาและนำมาปรับปรุงสินคาและ
บริการขององคการสวนพฤกษศาสตรใหเปนท่ียอมรับ โดยในปงบประมาณ 2556 ไดเขารวมกิจกรรมกับกลุมพันธมิตรธุรกิจ 
อาทิ องคการสวนสัตว ไนทซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ โดยรวมจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก กิจกรรมบัตรเดียว 
เที่ยว 2 สวน การเขาจัดงานเดินขบวนในอุทยานหลวงราชพฤกษ เปนตน 

45



• การจัดหารายได  
 ในปงบประมาณ 2556 องคการสวนพฤกษศาสตร มีรายไดทั้งสิ้นจำนวน 17.236 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 

ป 2555 รอยละ 10.57 จากการจำหนายบัตรเขาชมสวน จำหนายผลิตภัณฑองคการสวนพฤกษศาสตร อาทิเชน เสื้อ 
กระเปา ปฏิทิน โปสเตอร หนังสือพรรณไม พันธุไม สินคาฝากขายจากชุมชน คาเชาหองประชุม ใหสิทธิเอกชน
ประกอบกิจการในพื้นที่ และรายไดอื่นๆ ดังนี้ 

 
รายได จำนวนเงิน (บาท) 

จำหนายบัตรเขาชมสวน 5,411,905 

สินคาองคการ/สินคาฝากขาย 7,379,864 

คาเชาหองประชุม/สถานที่ 291,724 

ใหสิทธิประกอบกิจการ 3,136,667 

รายไดอื่นๆ 1,015,403 

รวม 17,235,563 

บัตรเขาชมสวน 

สินคาองคการ/สินคาฝากขาย 

คาเชาหองประชุม/สถานที่ 

ใหสิทธิประกอบกิจการ 

รายไดอื่นๆ 

สถิติรายได 

5,411,905 
291,724 

1,015,403 3,136,667 

7,379,864 
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• การทองเที่ยว  
 องคการสวนพฤกษศาสตร ไดดำเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือการเขาถึงประชาชนใหไดมากท่ีสุด  

โดยการประชาสัมพันธผานสื่อทุกแขนง อาทิเชน จัดทำสปอตโฆษณา/สารคดีสั้นๆ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ 
ผานทางส่ือวทิย ุโทรทัศน และหนงัสอืพมิพตางๆ ซึง่เปนการส่ือสารทีร่วดเรว็ มปีระสิทธภิาพ สามารถเขาถงึประชาชน
ทุกกลุมเปาหมาย โดยในป 2556 มีจำนวนผูเขาชมทั้งส้ิน จำนวน 282,336 ราย เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 27.41 
ดังนี้ 

ประเภท จำนวนผูเขาชม (ราย) 

คณะท่ีขอเขาชม 197,748 

นักทองเท่ียวชาวไทย 73,986 

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 10,602 

รวม 282,336 

สถิตินักทองเท่ียว 
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• โครงการครอบครัวใหมใสใจส่ิงแวดลอม 
 จัดโครงการครอบครัวใหมใสใจสิ่งแวดลอม แกกลุมเด็ก 

ผูดอยโอกาสทางสังคม นักเรียนโรงเรียนวัดเสาหิน อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 จำนวน 30 คน 

 

• ประธานคณะอนุกรรมการ CSR อ.ส.พ. เปดโครงการฝกอบรมคายเยาวชน และมอบแนวทาง
การดำเนินงานดาน CSR แกบุคลากร อ.ส.พ. 

 นางลัดดาวัลย สินธุรักษ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 
องคการสวนพฤกษศาสตร พรอมดวย ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร เปนประธาน 
ในพิธีเปดโครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคายเยาวชนพิทักษสิ่งแวดลอม โดยมีตัวแทนนักเรียนจาก 13 โรงเรียน
ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เขารวมโครงการจำนวน 90 คน และมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน 
ดาน CSR ขององคการสวนพฤกษศาสตรใหแกผูบริหารและเจาหนาที่สวนพฤกษศาสตรระยอง เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการดำเนินงาน ดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
 

• โครงการ Love and Learn 
 จัดโครงการ Love and Learn แกผูสูงอายุ จาก “ชมรมเติมสุข” องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว อำเภอ

แมริม และกลุมผูสูงอายุ บานหนองเตาคำ อำเภอสันทราย และกลุมผูสูงอายุ บานธรรมปกรณ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2555 

 

¡Ô¨¡ÃÃÁÊíÒ¤ÑÞ
´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐáÊ´§¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á (CSR) 
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• โครงการแววเสียงไพร In my heart 
 จัดโครงการแววเสียงไพรในใจฉัน แกกลุมเด็กผูพิการทางหู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 จำนวน 80 คน 
 

• โครงการปนรักใหนอง 
 บุคลากรจิตอาสาขององคการสวนพฤกษศาสตร ไดนำสิ่งของและอุปกรณการศึกษาไปบริจาคใหแก 

เดก็นกัเรยีนโรงเรยีนบานหนองบัว อำเภอเชียงดาว จงัหวดัเชยีงใหม พรอมท้ังจัดกจิกรรมตางๆ เนือ่งในวันเดก็แหงชาติ 
ในระหวางวันที่ 11-12 มกราคม 2556 

• เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 นางลัดดาวัลย สินธุรักษ ประธาน

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ไดมอบกลาไม
แกผูแทนโรงเรียนจำนวน 13 โรงเรียน และ 

ผูแทนชุมชนในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
พรอมรวมกันปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ใหแกโลก ภายในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร
ระยอง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 

 

´ŒÒ¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇáÅÐ¤×¹¤ÇÒÁÊÁ´ØÅãËŒ¸ÃÃÁªÒμ Ô 

• ปลูกปา คืนน้ำใจใหน้ำสา 
 นางลดัดาวัลย สนิธุรกัษ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดแูล

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) พรอมดวย ดร.สุญาณี 
เวสสบุตร ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร พนักงาน และลูกจาง  
อ.ส.พ. รวมท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 
รวมกิจกรรมปลูกปา คืนน้ำใจใหน้ำสา ภายในพ้ืนท่ีบริเวณปาตนน้ำ
ภายในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม เพื่อรวมกันอนุรักษฟนฟูปาตนน้ำ คืนความสมดุลใหแก
ธรรมชาติ ในวันที่ 21 กันยายน 2556 
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• เผยแพรความรูเรื่อง “ปามหัศจรรย” 
 เผยแพรใหความรูเรื่อง “ปามหัศจรรย” ใหความรูทางดานพืช และดำเนินกิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณ

องคการสวนพฤกษศาสตร ภายในงานมหัศจรรยโลกของเด็ก ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ 
จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 22-28 สิงหาคม 2556 โดยมีผูสนใจรวมชมนิทรรศการกวา 10,000 คน 

• สรางฝายชะลอน้ำ ตามรอยพระบาทพออยางพอเพียง  
 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 นางลัดดาวัลย สินธุรักษ 

ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) เปนประธานในการจัดอบรมเผยแพรความรูใหเยาวชนและ 
ประชาชนไดรับทราบและมีสวนรวมในการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพใหแกพื้นท่ี และใชเปนแหลงน้ำเพื่อการบริโภค
ของมนุษยและสัตวตางๆ ตลอดจนนำไปใชในการเกษตรไดอีกดวย  
ฝายชะลอน้ำ จึงนับเปนพระราชดำริที่เปนทฤษฎีการพัฒนาปาไมที่ยัง
ประโยชนสุขแกมนุษยชาติทั้งมวล 

 

• เทศกาลลอยกระทง 
 รวมกจิกรรมงานประเพณี “ยีเ่ปงรำลกึ” 

ณ ขวงประตูทาแพ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 
จัดโดยสำนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม โดย
จัดสงรถกระทงใหญและร้ิวขบวน “พฤกษศาสตร
รวมใจ รวมฉลองพุทธชยันตี” ท้ังน้ี ไดสอดแทรก
ความรูทางดานพฤกษศาสตร และเผยแพร 
พรรณไมที่เกี่ยวของทางพุทธศาสนาเขาไปดวย 

• วันสถาปนาองคการสวนพฤกษศาสตร 
 เผยแพรบทบาทองคการสวนพฤกษศาสตร กับการ

อนุรักษทรัพยากรพรรณพืชไทย เนื่องในโอกาสครบรอบการ
สถาปนาองคการสวนพฤกษศาสตร ครบรอบปที่ 21 ณ อาคาร
ศูนยสารนิเทศ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
วันที่ 8 เมษายน 2556 

 

´ŒÒ¹¡ÒÃÊ×ºÊÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³Õ 
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• เทศกาลมหาสงกรานต 
 จัดเวทีกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานตเชียงใหม พรอมแจกถังน้ำดอกคำมอกหลวงใหแกประชาชน 

และนักทองเที่ยว เพื่อกระตุนใหประชาชนไดเห็นถึงคุณคาพรรณไมไทย ณ บริเวณประตูชางเผือก คูเมืองเชียงใหม 
วันที่ 14 เมษายน 2556 

 

• งานมหกรรมลาบเมือง 
 เผยแพรคุณคาแหงพืชสมุนไพรไทย พรอมใหความรูเรื่องพืชผักพื้นบานแกผูรวมงานมหกรรมลาบเมือง 

ครั้งที่ 38 ณ ลานกลางแจง อุทยานการคากาดสวนแกว จังหวัดเชียงใหม วันที่ 6 เมษายน 2556 

 

• วันเขาพรรษา 
 จัดกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณที่ดี ใหกับ

องคกร เปนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
ทองถ่ิน และเพ่ือเผยแพรหลักธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากร
ของ อ.ส.พ. สามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน ณ วัดเทพาราม 
ตำบลโปงแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี  
19 กรกฎาคม 2556 
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• จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพรพรรณไมพระราชทานนาม พรรณไมเทิดพระนาม  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

 ในงานมหกรรมอาหารจังหวัดเชียงใหม ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ระหวางวันที่ 
24-31 ตุลาคม 2555 

• จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษฟามุยอยางยั่งยืน 
 ในงานวันชางไทย พรอมทัง้จดักจิกรรมสงเสรมิกระบวนการเรียนรูทางดานพชืแกผูเขารวมงาน ในงานชางไทย

ตำนานย่ิงใหญแหงแผนดิน ประจำป 2556 ณ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ (ศูนยอนุรักษชางไทย) 
จังหวัดลำปาง ระหวางวันที่ 9-12 มกราคม 2556 

 

• จัดแสดงนิทรรศการเผยแพรคุณคากลวยไมไทย 
 รวมงานเชียงใหม ฟลอรา บลอสซ่ัม ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ระหวางวันท่ี  

2-5 พฤศจิกายน 2555 

• งานฤดูหนาว จังหวัดเชียงใหม 
 เ ผยแพร พ ร รณไม ไ ทยที่ ส ม เ ด็ จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก
ในพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
ในงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม ณ ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 31 ธันวาคม 2555-
13 มกราคม 2556 

 

´ŒÒ¹¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 
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• มหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม 
 กิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูในงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 37 ประจำป 

2556 โดยรวมนำเสนอรถบุปผชาติ พรอมขบวนพาเหรด “บุปผาแฟนตาซีสีสันแหงอาเซียน” เผยแพรพรรณไม 
ประจำชาติอาเซียน ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 1-3 กุมภาพันธ 2556 

• งาน Chiangmai Fest 
 รวมจัดบูธประชาสัมพันธ และนิทรรศการ อ.ส.พ. และ

กจิกรรมสงเสรมิกระบวนการเรียนรูดานพชืในงาน Chiangmai Fest 
2013 งานมหกรรมดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมนานาชาติ  
ครั้งที่ 3 ณ ลานอนุสาวรียสามกษัตริย จังหวัดเชียงใหม ซึ่ง 
จัดโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 มีนาคม 
2556 

 

• จัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูดานพืช เด็กไทย
ใฝเรียนรูสูสวนพฤกษศาสตร 

 ในงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2556 ณ สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ สวนสัตวเชียงใหม อบต.โปงแยง และเทศบาล
ตำบลแมแรม ในวันท่ี 11-12 มกราคม 2556 จัดนิทรรศการเผยแพรบทบาท
องคการสวนพฤกษศาสตร และจุดท่ีนาสนใจภายในสวนพฤกษศาสตร 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กิจกรรมวาดภาพปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การแจกกลวยไมจิ๋ว ณ ปางชางแมสา 
จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 
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• งานเที่ยวไทย 5 ภาค@เชียงใหม 2556 เที่ยวหัวใจใหม เมืองไทยย่ังยืน 
 เผยแพรบทบาทองคการสวนพฤกษศาสตรและคณุคาพรรณไมไทย และจดุท่ีนาสนใจภายในสวนพฤกษศาสตร

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2556 มีผูสนใจ
รวมชมนิทรรศการกวา 3,000 คน 

• วันเยาวชน 
 กจิกรรมเผยแพรความรูดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เนือ่งในวนัเยาวชนแหงชาตแิกเดก็นกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา จากโรงเรียนตางๆ ในอำเภอพล จังหวัดขอนแกน โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู  
ตอบปญหาทางพฤกษศาสตร Walk Rally ณ สวนพฤกษศาสตรเมืองพล ขอนแกน ในวันที่ 20 กันยายน 2556 

 

• รายการ Navigator ถายทำรายการ 
ที่สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

 ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผูอำนวยการองคการ 
สวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรับคุณเจษฎาภรณ ผลดี 
พรอมทมีงานรายการ Navigator (เนวเิกเตอร) เขาบนัทกึเทป
รายการมหัศจรรยแหงพืชพรรณสูการมีสวนรวมอนุรักษ
ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตรสมเด็จ-
พระนางเจาสริกิติิ ์อำเภอแมรมิ จังหวดัเชยีงใหม ซึง่รายการ
เนวิเกเตอรเปนสารคดีโทรทัศน ออกอากาศในวันหยุด

นักขัตฤกษ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เปนรายการท่ีนำเสนอสาระบันเทิง ดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมี
กลุมเปาหมายคือ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผูรักการทองเท่ียว  
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กิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ องคการสวนพฤกษศาสตร
เชิญชวนประชาชนทุกหมูเหลา รวมถวายความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล และรวมกันปลูกหญาแฝก ที่ชวย 
ในการอนุรักษดินและน้ำ เสมือนกำแพงท่ีมีชีวิตคืนความชุมชื่นสูธรรมชาติสนองแนวพระราชดำริ 

ในเยน็วนัเดยีวกัน ผูอำนวยการ พรอมผูบริหารระดับสูง และบคุลากรองคการสวนพฤกษศาสตร รวมพิธจีดุเทยีนชยั
ถวายพระพรชัยมงคล และรวมกันรองเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
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ดร .สุญาณี เวสสบุตร ผูอำนวยการองคการ 
สวนพฤกษศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร พนักงาน 
ลูกจางองคการสวนพฤกษศาสตร คณะครู นักเรียนจาก
โรงเรียนตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม และประชาชน 
นอมเกลาฯ ถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
12 สิงหาคม 2556 จากนั้นรวมกันคืนกลวยไมไทย 
สูธรรมชาติภายในพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ 

เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาราชิน ี

ประชุมเสวนาทางวิชาการ ขิง-ขา เพ่ือ
ชีวิต เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแหงการ
คุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร ประธาน 
คณะอนุกรรมการวิชาการ เปนประธานเปดการ
ประชุมเสวนาฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดา
แหงการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมท้ังถายทอด
เทคโนโลยีของนักวิชาการ นักวิจัย ผูประกอบการ 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ใหเกดิ
เครือขายความรวมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับพืชวงศขิง-ขา และกลุมใกลเคียง 
ตลอดจนเปนการสงเสริมการศึกษาวิจัย อนุรักษ 
พัฒนา และใชประโยชนจากพืชวงศ ขิง-ขาพ้ืนเมือง 
รวมถึงพืชวงศใกลเคียงอยางยั่งยืน 
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เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2556 องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) จัดกิจกรรมปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ คร้ังท่ี 2 เสนทางสวนสัตวเชียงใหม-สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชน 
ที่สนใจรักสุขภาพ เสริมสรางสมรรถภาพของรางกายและจิตใจ ดวยกิจกรรมปนจักรยานออกกำลังกาย 

กิจกรรมปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 
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กิจกรรมสวนพฤกษศาสตรแฟร ครั้งท่ี 3 (QSBG FAIR) 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ดร.พิทยา พุกกะมาน  
ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม เปนประธานในพธิเีปดงานสวนพฤกษศาสตรแฟร 
ครั้งที่ 3 ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย 
อาทิ กิจกรรมร่ืนรมย ชมสวนสวย ใหความรูเกี่ยวกับ 
พรรณไมไทยนานาชนิด กิจกรรมการประกวดจัดสวน 
ประเภทตางๆ เพลิดเพลินกับดนตรีในสวน ชมนิทรรศการ
ภาพถายท่ีชนะการประกวด “มหัศจรรยพรรณไมงาม 
เทิดพระเกียรติ” ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมเปดประสบการณมหัศจรรย
พืชพรรณทามกลางสีสันแหงปาธรรมชาติ เปนตน 

นิทรรศการภาพถาย “มหัศจรรยพรรณไมงามเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” 

ดร.พิทยา พุกกะมาน ผูชวยรัฐมนตรี
ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนประธานในพิธีเปดงาน
นิทรรศการภาพถาย “มหัศจรรยพรรณไมงาม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ” และไดมอบรางวัลแก 
ผูชนะการประกวดภาพถาย รางวัลดีเดน และ
รางวัลชมเชย พรอมกับชมนิทรรศการภาพถาย
ภายในหองโถงจัดแสดงนิทรรศการ ณ อาคาร
ศูนยสารนิเทศ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 
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กิจกรรมเผยแพรความรูดานการอนุรักษทรัพยากรพืช 

เผยแพรพรรณไมไทย และ
จัดนิทรรศการ “พรรณไมทรงปลูก” 
ในพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตรสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม ในงานฤดูหนาว 
จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 31 
ธันวาคม 2555-12 มกราคม 2556 
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นางบัวทอง สีละวัน คูสมรสนายกรัฐมนตรี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
พรอมดวยคูสมรสคณะรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และคณะ เขาเยี่ยมชมการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรพรรณพืชไทย 
พิพิธภัณฑธรรมชาติ องคการสวนพฤกษศาสตร เมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2556 โดยมี ดร.สญุาณ ีเวสสบตุร ผูอำนวยการ
องคการสวนพฤกษศาสตร คณะผูบริหาร และพนักงาน
องคการสวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรับ 

 

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตร ีพรอมคณะ เยี่ยมชมการอนุรักษพรรณไม และติดตามการเจริญ
เติบโตของตนซากือ หรือ ยมชวน ซึ่งเปนตนไมที่นำมาจากประเทศเวียดนาม เมื่อป พ.ศ.2538 ในบริเวณแปลง
รวบรวมพืชวงศไทร เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2556 โดยมี นายฉัตรทอง เจือจันทร หัวหนาสวนอนุรักษพันธุพืช ใหการ
ตอนรับและนำชมพื้นที่ ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

 

ºØ¤¤ÅÊíÒ¤ÑÞ
àÂÕèÂÁªÁÍ§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�
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นายวิเชษฐ เกษมทองศรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ตรวจเยีย่มการดำเนนิงาน
ขององคการสวนพฤกษศาสตร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยมี 
ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร  
พรอมดวยคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร ผูบริหาร และ
พนักงานองคการสวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรับ ในการนี้  
รมว.ทส. ไดมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานแกองคการ
สวนพฤกษศาสตร และใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดเสนทาง 
BANANA AVENUE แปลงรวบรวมพันธุกลวยทีใ่หญทีส่ดุในภาคเหนือ 

  

ดร.วไิลวง บดุดาคำ เลขาธกิารคณะบรหิารศนูยกลางชาวหนุมประชาชนปฏวิตัลิาว (สปป.ลาว) 
พรอมดวย นางสาวปริยา ชื่นชูเวส เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน และคณะ เยี่ยมชม 
การอนุรักษทรัพยากรพรรณพืชไทย และรวมหารือแนวทางการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตรในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมี ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรับและบรรยายสรุป
การดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตร 
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Dr.Nyi Nyi Kyaw อธบิดกีรมปาไม สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร พรอมดวยคณะนักพฤกษศาสตร
จากสวนพฤกษศาสตรมากิโน ประเทศญี่ปุน ศึกษาดูงานการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืช และรวมประชุมปรึกษา
หารือดานการศึกษาพรรณพฤกษชาติในภูมิภาคเอเชีย โดยมี ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผูอำนวยการองคการ 

สวนพฤกษศาสตร รวมประชุมและใหการตอนรับ 

นายเกษมสันต จิณณวาโส หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
พรอมคณะ เขาตรวจเย่ียมการดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตร โดยมี ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผูอำนวยการ
องคการสวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรับและบรรยายสรุป ณ หองประชุม 3 อาคารศูนยสารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.พชิน ี โพธารามิก ประธานชมรมผูพพิากษาสมทบศาลทรัพยสนิทางปญญา
และการคาระหวางประเทศกลาง พรอมคณะ เยีย่มชมการอนรุกัษทรพัยากรพรรณพชืไทย ภายในสวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โดยมีทีมงานสวนสารนิเทศและประชาสัมพันธ ใหการตอนรับและนำชมสวน 

อาจารยเดชา บุญค้ำ อดีตคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร นำ Mr.Carl Steinitz Professor  
of Landscape จาก Harvard University พรอมคณะ เยี่ยมชมการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืชและการจัดการพ้ืนที่
บริเวณกลุมอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อำเภอแมริม  
จังหวัดเชียงใหม โดยมี ดร.ปรัชญา ศรีสงา หัวหนาสวนหอพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร ใหการตอนรับ 
และนำชม 

ผูเชี่ยวชาญแมลงวันผลไมเขามาศึกษาวิจัยตัวอยางแมลง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ดร.สุญาณี 
เวสสบุตร ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร และ ดร.ฉวีวรรณ หุตะเจริญ ที่ปรึกษาองคการสวนพฤกษศาสตร  
ไดใหการตอนรับ Dr. Martin Hauser และ Dr. Shaun Winterton ผูเชี่ยวชาญแมลงวันผลไม (Oriental fruit fly)  
(Diptera : Tephritidae) และแมลงในอันดับ Neuroptera ตามลำดับ จาก California Department of Food and 
Agriculture, Plant Pest Diagnostics Branch, USA ซึ่งผูเชี่ยวชาญทั้งสองเขามาทำการศึกษาวิจัยตัวอยางแมลงกลุม
ดังกลาวในพิพิธภัณฑแมลง และเก็บตัวอยางแมลงวันผลไม รวมกับนักวิชาการขององคการสวนพฤกษศาสตร  
ในระหวางวันที่ 11-26 กรกฎาคม 2556 

The Botanical  

Garden  

Organization 
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ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº 
Í§¤�¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ �»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556 

(μ ØÅÒ¤Á 2555-¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2556) 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร ไดรับการแตงตั้งขึ้นตามคำสั่งของคณะกรรมการองคการ

สวนพฤกษศาสตร คำสั่งที่ 12/2555 ลงวันที่ 21 เมษายน 2555 และคำสั่งท่ี 14/2555 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 
ประกอบดวย 

1. นายธัชสกล พรหมจมาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายนัที เปรมรัศมี กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวกานทชญา เทียนแกวชญา กรรมการตรวจสอบ 
4. นางปาลิกา ปรานณปรีดา เลขานุการ 
 
คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหนาที่ในการสอบทานรายงานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายงาน

ทางการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตร รายงานรายการที่เกิดความขัดแยง 
ทางผลประโยชน รายงานการปฏิบตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั มตคิณะรฐัมนตรี และนโยบายท่ีคณะกรรมการ
องคการสวนพฤกษศาสตรกำหนด โดยนำเสนอตอคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร อยางนอยไตรมาสละ  
1 คร้ัง ท้ังน้ี เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในรัฐวิสาหกิจ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2543 และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0804/ว 58 ลงวันที่ 
17 พฤษภาคม 2547 

ในรอบปงบประมาณ 2556 ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ไดมีการประชุม  
10 ครั้ง ครั้งที่ 5/2555 เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ครั้งท่ี 6/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ครั้งท่ี 1/2556 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 ครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2556 ครัง้ที ่4/2556 เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2556 ครัง้ท่ี 5/2556 เมือ่วนัท่ี 7 มถินุายน 2556 ครัง้ท่ี 6/2556 เมือ่วนัที ่
9 กรกฎาคม 2556 ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 8/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 สรุป 
สาระสำคัญไดดังนี้ 

1. การตรวจสอบการบรหิารดานการเงิน การคลัง (Financial Auditing) 
 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดสอบทานงบการเงนิขององคการสวนพฤกษศาสตร ประจำเดอืนตลุาคม 2555 

ถึงเดือนกันยายน 2556 เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และความนาเชื่อถือของขอมูลตัวเลขท่ีปรากฏในรายงาน 
งบการเงินขององคการสวนพฤกษศาสตร ประจำปงบประมาณ 2556 มีความเห็นวา องคการสวนพฤกษศาสตร  
ไดจัดทำงบการเงินรายเดือน และงบการเงินประจำปงบประมาณ 2556 โดยแสดงฐานะการเงิน และการดำเนินงาน
ถูกตองตามควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร และ
มติของคณะรัฐมนตรี (Compliance Auditing) เห็นวา องคการสวนพฤกษศาสตรไดมีการปฏิบัติตามถูกตองโดยควร 
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3. การตรวจสอบผลการดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตร ประจำปงบประมาณ 2556 ในดาน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด (Performance Auditing) เห็นวา องคการสวนพฤกษศาสตรตองเพ่ิม
ความเขมงวดและรักษาวินัยในการดำเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายยิ่งขึ้น 

4. การสอบทานความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน ในปงบประมาณ 2556 พบวา การปฏิบัติงานตางๆ 
ยังคงมีความพอเพียงของระบบควบคุมภายในที่ไมกอใหเกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ 

5. การสอบทานการบริหารความเส่ียงในปงบประมาณ 2556 พบวา องคการสวนพฤกษศาสตรไดมี 
การบริหารโดยมีกิจกรรมควบคุม ตามแผนบริหารความเส่ียง และแนวทางการบริหารความเส่ียง เพื่อใหความเส่ียง
ลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได 

6. การปฏิบัติภารกิจในหนาที่อื่นๆ ตามคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง ประจำปงบประมาณ 2556 

 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดปฏิบัติภารกิจตามกฎหมาย และแนวทางคูมือการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนไดทำการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร เพื่อใหการดำเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล และเปนประโยชนตอการบริหารจดัการ รวมท้ังชวยสรางมลูคาเพิม่ใหแกองคการสวนพฤกษศาสตร ตอไป 

 
 
 
 
   (นายธัชสกล พรหมจมาศ) 
   ประธานกรรมการ 
   คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร 
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(นายประมุข เพ็ญสุต) 

 รองผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
ลงนามแทนผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

 
(นางสุมนวดี บุญสวัสด์ิ) 

หัวหนาสวนบริหารการเงินการคลัง 
ลงนามแทนผูอำนวยการสำนักอำนวยการ 

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹
Í§¤ �¡ÒÃÊÇ¹¾Ä¡ÉÈÒÊμÃ�»ÃÐ¨íÒ»‚ 2556

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 30 กันยายน 2555 

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการรับรองจากสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 

      หนวย : บาท  

   หมายเหตุ 30 ก.ย. 2556  30 ก.ย. 2555 

สินทรัพย     

สินทรัพยหมุนเวียน     

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3  109,499,073.98    90,852,582.11  

 สินคาคงเหลือ 4  3,915,331.85    4,488,886.85  

 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 5  79,209,483.41    41,602,277.06  

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน   192,623,889.24    136,943,746.02  

สินทรัพยไมหมุนเวียน     

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 6  309,383,522.33    336,655,924.53  

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (สุทธิ) 7  39,033,267.89    40,596,311.66  

 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 8  3,695,208.39    1,667,320.66  

 สินทรัพยระหวางกอสราง   -    -  

 สินทรัพยอื่น 9  15,000.00    15,000.00  

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   352,126,998.61    378,934,556.85  

รวมสินทรัพย   544,750,887.85    515,878,302.87  

หน้ีสินและสวนของทุน     

หนี้สินหมุนเวียน     

 เจาหนี้การคา 10  299,925.95    275,577.95  

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 11  34,285,735.41    36,664,054.92  

 รวมหนี้สินหมุนเวียน   34,585,661.36    36,939,632.87  

หนี้สินไมหมุนเวียน     

 หนี้สินอื่น 12  427,205,027.66    413,761,719.41  

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   427,205,027.66    413,761,719.41  

รวมหนี้สิน   461,790,689.02    450,701,352.28  

สวนของทุน     

 ทุน 13  70,000,000.00   70,000,000.00 

 กำไร (ขาดทุน) สะสม  12,960,198.83   (4,823,049.41) 

รวมสวนของทุน  82,960,198.83  65,176,950.59 

รวมหนี้สินและสวนของทุน  544,750,887.85  515,878,302.87 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 30 กันยายน 2555

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

      หนวย : บาท  

  หมายเหตุ 30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2555 

รายได     

 รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  208,697,837.49   203,230,460.05  

 รายไดจากการเขาชมสวน  5,411,904.60   3,959,488.19  

 รายไดจากการใหเชาหองประชุมสำนักงาน  41,364.48   13,663.52  

 รายไดจากการใหสิทธิประกอบกิจการ  3,283,991.24   3,382,717.75  

 รายไดจากการอนุญาตใหใชพื้นที่  250,359.58   245,965.01  

 รายไดจากการขายสินคา  1,891,852.77   2,545,881.92  

 รายไดจากการจัดประชุมสัมมนา  -  - 

 รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  2,399,792.95   1,742,594.75  

 รายไดจากการจัดทำปายพรรณไม  4,299.07   121,070.11  

 รายไดจากการจำหนายน้ำประปา  183,064.00   170,032.25  

 รายไดจากการจำหนายสินคารับฝากขาย  2,512,397.79   2,399,672.31  

 รายไดจากการจำหนายพรรณไม  961,584.00   851,008.00  

 รายไดจากการจำหนายอาหารและเครื่องด่ืม  2,015,139.19   1,803,168.64  

 รายไดอื่น  834,675.03   3,457,225.43  

 รวมรายได  228,488,262.19   223,922,947.93  

คาใชจายในการดำเนินงาน     

 เงินเดือน คาจาง   52,463,035.45   51,351,965.11 

 คาสาธารณูปโภค  7,806,675.29   6,702,494.33 

 คาตอบแทน  40,091,864.67   38,219,338.41 

 คาใชสอย  34,436,439.68   31,816,511.98 

 คาวัสดุ  27,172,544.33   27,665,430.26 

 คาเสื่อมราคาสินทรัพย  42,171,128.79   53,288,015.51 

 คาใชจายโครงการหิ่งหอยในพระราชดำริ  18,770.00   - 

 รวมรายจาย  204,160,458.21  209,043,755.60 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  24,327,803.98    14,879,192.33  

   

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการรับรองจากสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 
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งบกําไรสะสม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 30 กันยายน 2555

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

   หนวย : บาท 

  30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2555 

ขาดทุนสะสมตนงวดกอนปรับปรุง (4,823,049.41) (435,105,249.93) 

รายการปรับปรุงเพิ่ม (ลด)   

 ผลสะสมจากการดำเนินงานงวดกอน (6,544,555.74) (415,043,008.19) 

ขาดทุนสะสมตนงวดหลังปรับปรุง (11,367,605.15) (19,702,241.74) 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 24,327,803.98 14,879,192.33 

รวมขาดทุนสะสมยกไป 12,960,198.83 (4,823,049.41) 

   

หมายเหตุ : งบการเงินอยูระหวางการรับรองจากสำนักตรวจสอบเงินแผนดิน 
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    หนวย : บาท 

   30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน   

 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 24,327,803.98 14,879,192.33  

 รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากการดำเนินงาน   

  คาเสื่อมราคาสินทรัพยและทรัพยสินไมมีตัวตนตัดบัญชี  42,171,128.79  53,288,015.51  

  ปรับปรุงคาเสื่อมราคาสะสมสูงไปจากการบันทึกคาเสื่อมราคาประจำป  -8,878.81 -12,688,179.64 

  ปรับปรุงกำไรสะสมงวดกอนเพิ่มขึ้น (ลดลง) -6,544,555.74  415,403,008.19  

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน  59,945,498.22   470,882,036.39  

  สนิคาคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 573,555.00 -199,048.70 

  ลูกหนี้เงินยืมทดรอง (เพิ่มขึ้น) ลดลง 3,708,618.79 -4,391,926.22 

  คาใชจายจายลวงหนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง -355.31  3,134.48  

  ดอกเบี้ยคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -6,915.70 -46,666.25 

  เงินคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -39,246,552.43 -354,873.82 

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -2,062,001.70 -297,428.37 

  เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) 24,348.00 -163,223.15 

  คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) -3,069,883.81  5,924,443.34  

  หน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 691,564.30   15,386,609.92  

    เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 20,557,875.36  486,743,057.62  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

  เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -10,962,593.74 129,351,542.68 

  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.00 -120,928,603.00 

  เงินลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตน (เพิ่ม) ลด -3,138,098.00 -773,240.00 

  เงินลงทุนในสินทรัพยระหวางกอสราง (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.00  4,494,205.08 

  หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น 13,443,308.25 412,480,668.94  

  ตัดจำหนายทรัพยสิน (ยานพาหนะ) (เพิ่ม) ลด -1,254,000.00 -6,379,700.00 

    เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน -1,911,383.49 418,244,873.70 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

  เงินรับจากงบประมาณ (ทุนอุดหนุน) 0.00  -860,592,199.98 

  เงินรับจากการบริจาค 0.00  -9,720,420.00 

  เงินรับจากเงินพระราชทาน-หิ่งหอย เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.00  -4,000,000.00 

    เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.00  -874,312,619.98 

     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 18,646,491.87  30,675,311.34  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 90,852,582.11  60,177,270.77  

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 109,499,073.98  90,852,582.11  

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 30 กันยายน 2555
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   หนวย : บาท 

  30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2555 

เงินเดือน คาจาง   

 เงินเดือน 34,237,741.95  34,226,478.61  

 คาจางชั่วคราว 18,225,293.50  17,125,486.50  

 ตนทุนขาย-หมวดเงินเดือนคาจาง - - 

 รวมเงินเดือน คาจาง 52,463,035.45 51,351,965.11 

คาสาธารณูปโภค   

 คาไฟฟา 6,502,743.67  5,330,978.08  

 คาโทรศัพท 1,128,128.79  1,147,681.75  

 คาไปรษณีย 155,882.00  199,625.49  

 คาน้ำประปา 19,920.83  24,209.01  

 รวมคาสาธารณูปโภค 7,806,675.29  6,702,494.33  

คาตอบแทน   

 คาทำงานลวงเวลา  1,494,112.21   1,066,641.13  

 คาจางเหมาแรงงาน  20,859,360.71   21,708,521.94  

 คาเลาเรียนบุตร  301,305.00   310,767.50  

 คารักษาพยาบาล  4,032,526.85   3,827,231.75  

 เงินชวยเหลือบุตร  233,250.00   226,200.00  

 เงินสมทบเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ  3,062,637.81   2,933,377.20  

 เงินทดแทนเมื่อออกจากงาน  316,800.00   939,530.00  

 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  270,000.00   90,000.00  

 คาเบ้ียประชุม  976,150.00   868,750.00  

 เงินโบนัสพนักงาน  1,062,011.53   1,525,852.32  

 คาครองชีพ  2,789,036.35   1,500,682.32  

 คาจางควบคุมงานและออกแบบ  35,300.00   115,350.00  

 คาใชจาย-เงินเกษียณอายุราชการ  982,203.90   764,144.91  

 คาใชจาย-วันลาสะสม  277,509.00   415,079.00  

 ตนทุน-ดอกเบ้ีย-เงินเกษียณอายุราชการ  612,730.89   506,406.51  

 ตนทุนคาตอบแทน  2,786,930.42   1,420,803.83  

 รวมคาตอบแทน  40,091,864.67  38,219,338.41  

รายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 30 กันยายน 2555

..................................................
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   หนวย : บาท 

  30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2555 

คาใชสอย    

 คาท่ีพัก เบ้ียเลี้ยง และคาพาหนะเดินทาง 12,726,115.85  13,445,220.62 

 คาลงทะเบียนอบรมสัมมนาตางๆ  269,092.00    299,974.66  

 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  295,480.30    224,717.10  

 คารับรอง  2,294,471.99    2,007,497.22  

 คาซอมแซมยานพาหนะ, วัสดุสำนักงาน  2,559,119.73    2,120,462.27  

 คารับรองประจำตำแหนง  445,508.27    446,784.60  

 คาจางสำรวจปรับปรุงพื้นที่  4,402,934.82    1,549,375.00  

 คาใชจายอื่น  11,422,264.09    11,543,934.00  

 ตนทุนขาย-หมวดใชสอย  21,452.63    178,546.51  

 รวมคาใชสอย  34,436,439.68    31,816,511.98  

คาวัสดุ    

 คาวัสดุเชื้อเพลิง, พาหนะ  2,201,211.23    2,663,033.57  

 คาวัสดุการเกษตร  5,160,484.65    5,052,164.74  

 คาวัสดุ สำนักงาน, ครัวเรือน, ไฟฟา  2,433,683.69    2,595,375.20  

 คาวัสดุซอมแซม  1,021,652.78    1,035,493.69  

 คาวัสดุวิทยาศาสตร  805,162.00    1,234,796.74  

 คาวัสดุคอมพิวเตอร  1,033,567.40    1,180,310.94  

 คาวัสดุครุภัณฑ  2,958,953.90    1,897,760.80  

 คาวัสดุเผยแพรและโฆษณา   4,152,185.61    5,767,852.74  

 คาวัสดุกอสราง   2,246,088.24    1,186,994.74  

 คาวัสดุพิพิธภัณฑ   -    2,300.00  

 คาวัสดุสำรวจ/สนาม  249,027.14    123,130.27  

 ตนทุนขาย-หมวดวสัดุ  4,910,527.69    4,926,216.83  

 รวมคาวัสดุ  27,172,544.33    27,665,430.26  

รายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 30 กันยายน 2555
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  หนวย : บาท 

 30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2555 

คาใชจายในโครงการหิ่งหอยในพระราชดำริ   

 คาใชจายในการดำเนินงาน  18,770.00   -  

 คาเบ้ียประชุมโครงการห่ิงหอย  -   -  

 คารับรองโครงการห่ิงหอย  -   -  

 ทุนวิจัยโครงการห่ิงหอย  -   -  

 คาวัสดุจัดนิทรรศการ  -   -  

 รวมคาใชจายในโครงการห่ิงหอยในพระราชดำริ  18,770.00   -  

คาเส่ือมราคาสินทรัพย   

 คาเสื่อมราคา  42,171,128.79   53,288,015.51  

 รวมคาเสื่อมราคา  42,171,128.79   53,288,015.51  

รวมคาใชจายทั้งสิ้น  204,160,458.21   209,043,755.60  

รายละเอียดประกอบคาใชจายในการดําเนินงาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 30 กันยายน 2555
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1. ขอมูลทั่วไป
การจัดต้ังและวัตถุประสงค
องคการสวนพฤกษศาสตรเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จัดตั้งขึ้นเม่ือ

วันที่ 7 เมษายน 2535 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ.2535 โดยไดรับทุนประเดิมจาก
รัฐบาลครั้งแรก จํานวน 0.45 ลานบาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2536 และถือเปนวันเริ่มตนงวดบัญชี หลังจากนั้น 
ไดรับทุนประเดิมจากรัฐบาลเพ่ิมเติมจนครบ 70 ลานบาท ในป 2537 โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่อําเภอแมริม 
จงัหวดัเชยีงใหม และมกีารจดัตัง้สาํนกังานสาขา ซึง่เปนสวนพฤกษศาสตรประจาํภมูภิาคตางๆ ของประเทศไทย จาํนวน 
5 แหง

1.1 สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดําริ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้น
ตั้งแตป พ.ศ.2542 ตามพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

1.2 สวนพฤกษศาสตรเมืองพล ขอนแกน อําเภอพล จังหวัดขอนแกน จัดต้ังข้ึนต้ังแตป พ.ศ.2544 จากการเปล่ียนแปลง
งบประมาณประจําป พ.ศ.2544 ซ่ึงจะใชในการจัดต้ังศูนยรวมพรรณไมภาคใต (จังหวัดพังงา) แตการดําเนินเร่ืองการขอใช
พื้นที่ยังไมแลวเสร็จ จึงขอเปล่ียนสถานที่จากจังหวัดพังงาไปเปนจังหวัดขอนแกน ซึ่งมีความพรอมมากกวา

1.3 สวนพฤกษศาสตรระยอง อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง จดัตัง้เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2545 โดยความเหน็ชอบ
จากคณะอนุกรรมการพจิารณาสถานทีท่าํงานของหนวยราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร และเมอืงหลกั สาํนกันโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอม

1.4 สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ไดดําเนินโครงการจัดตั้งใน ป พ.ศ.2551 
และไดรับงบประมาณโครงการจัดต้ังในปงบประมาณ 2552 พ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมด 386 ไร ดําเนินการเชาท่ีจากราชพัสดุ

1.5 สวนพฤกษศาสตรเกาะระ พงังา อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ไดดําเนินโครงการจัดตั้งใน ป พ.ศ.2551 และ
ไดรับงบประมาณโครงการจัดต้ังในปงบประมาณ 2552 ขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีจากกรมปาไม

วัตถุประสงคในการจัดตั้งที่สําคัญ ดังน้ี
1. รวบรวมพรรณไมตางๆ เพื่อจัดปลูกใหเปนหมวดหมู
2. ทําหนาที่เปนศูนยรวมตัวอยางพรรณไมแหง ขอมูล เอกสาร สิ่งพิมพเผยแพร และแลกเปลี่ยนความรู

ทางวิชาการพฤกษศาสตรกับองคกรอื่น ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
3. ขยายพันธุ และอนุรักษพรรณไมของประเทศไทย
4. ศึกษาคนควาฝกอบรม และวิจัยทางดานพฤกษศาสตร และผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจากพืช รวมทั้งสงเสริมและ

ใหความรวมมือในกิจการดังกลาวของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
5. เปนสถานศึกษาพรรณไมในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเปนสถานที่สําหรับการสันทนาการพักผอนหยอนใจ 

และใหความรูโดยเฉพาะทางดานพฤกษศาสตร
6. ปลูกฝงและกลอมเกลาจิตใจ รวมทั้งใหความรูแกเยาวชน ใหตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ
7. นําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อจําหนายซึ่งของท่ีเกี่ยวกับกิจการพฤกษศาสตร
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8. ประกอบกิจการพฤกษศาสตร รวมท้ังกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วกบัหรอืตอเนือ่ง หรอืใกลเคยีงกบักจิการพฤกษศาสตร
โดยสวนพฤกษศาสตรท่ีอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม องคการสวนพฤกษศาสตรไดสรางข้ึน ใหเปนสวนพฤกษศาสตร

ในระดับสากลที่สมบูรณแบบ และเปนศูนยกลางในการดําเนินการศึกษาดานพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และของโลกในอนาคต และเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีินาถ ในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ จึงไดรับพระราชทานนามวา “สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์” (Queen Sirikit 
Botanic Garden)

ในงวดบัญชีป 2542 องคการสวนพฤกษศาสตร มีนโยบายหารายไดโดยใหบุคคลท่ัวไปเขาชมสวนฯ และ
เก็บคาเขาชมสวนเปนรายบุคคล รวมทั้งใหบริการดานการจัดหองสัมมนา นอกจากนี้ ไดจัดทําหนังสือพรรณไมตางๆ 
และจัดจําหนาย

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยและถือปฏิบัติตามเกณฑคงคาง
2.1 การรับรูรายได

2.1.1 รายไดจากการดําเนินงานรับรูเมื่อเกิดขึ้นจริง
2.1.2 รายไดดอกเบ้ียรบัรูตามเกณฑสดัสวนของเวลา โดยคํานงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแทจรงิของสนิทรัพย
2.1.3 เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล
 เงินงบประมาณท่ีไดรับจากรัฐบาลเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานประจําป หมวดเงินอุดหนุน 

โดยบันทึกเปนหนี้สินรอตัดบัญชีและรับรูเปนรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เมื่อเกิดคาใชจาย
 กรณีท่ีไดรับเพ่ือเปนรายจายลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสรางโดยบันทึกเปนหน้ีสินรอตัดบัญชี

และรับรูเปนรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เมื่อเกิดคาใชจาย (คาเสื่อมราคาทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปงบประมาณ)
2.2 สินคาคงเหลือ
 แสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน
2.3 วัสดุคงเหลือ
 วัสดุคงเหลือ ณ วันส้ินงวด คํานวณตามราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน จะบันทึกบัญชีวัสดุเปนคาใชจาย

ในวันที่ซื้อหรือวันที่ตรวจรับ กอนจะรับรูเปนสินทรัพยตามจํานวนคงเหลือ ณ วันสิ้นไตรมาส
2.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
 แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือไดมาหรือกอสรางแลวเสร็จ และตรวจรับไวใชงาน แลวหักดวยคาเส่ือม

ราคาสะสม สินทรัพยที่มีราคาหนวยละไมเกิน 30,000.00 บาท รับรูเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงวดบัญชีที่ซื้อ คาเส่ือม
ราคาอาคารและอุปกรณรับรู ณ วนัสิ้นไตรมาส คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน

 องคการสวนพฤกษศาสตร ไดมกีารเปลีย่นแปลงประมาณการอายกุารใชงานตามมตคิณะกรรมการองคการ
สวนพฤกษศาสตร เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2555 โดยเร่ิมต้ังแตปงบประมาณ 2555 องคการสวนพฤกษศาสตร ไดตรวจสอบ
การตีราคาและทบทวนอายุการใชงานของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหม 
โดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภท ดังน้ี

อาคารถาวร  20-30-40 ป
อาคารโรงเรือนจัดแสดง  20-30-40 ป
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน  20 ป
สิ่งกอสรางใชคอนกรีตเสริมเหล็กเปนสวนประกอบหลัก  20-25-30-40 ป
สิ่งกอสรางโครงสรางเหล็กเปนสวนประกอบหลัก 20 ป
สิ่งกอสรางจากวัสดุสําเร็จรูปเปนสวนประกอบหลัก 15 ป
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สิ่งกอสรางใชไม  10 ป
นิทรรศการจัดแสดงถาวร  5 ป
ระบบสาธารณูปโภค - ระบบน้ํา 10-15-20 ป
 - ระบบไฟฟา 15-20-40 ป
 - ระบบสื่อสาร 10-20 ป
งานระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญในอาคาร  15 ป
ครุภัณฑ และเคร่ืองใชสํานักงาน 5 ป
ยานพาหนะ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชประจํายานพาหนะ 5 ป 

2.5 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
 แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือไดมาหรือกอสรางแลวเสร็จ และตรวจรับไวใชงานแลวหักดวยคาเสื่อม

ราคาสะสม สินทรัพยที่มีราคาหนวยละไมเกิน 30,000.00 บาท รับรูเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงวดบัญชีที่ซื้อ คาเสื่อม
ราคาอาคารและอุปกรณรับรู ณ วันสิ้นไตรมาส คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน

2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน
 แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือไดมาหรือดําเนินการแลวเสร็จ และตรวจรับไวใชงาน แลวหักดวย

คาตัดจําหนายสะสม สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีราคาหนวยละไมเกิน 30,000.- บาท รับรูเปนคาใชจายท้ังจํานวน
ในงวดบัญชีที่ซื้อ คาตัดจําหนายรับรู ณ วันสิ้นไตรมาส คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรพัยแตละประเภทซึ่งอยูระหวาง 5 ป

2.7 เงินหรือสินทรัพยท่ีไดรับโอนหรือท่ีมีผูอุทิศใหบันทึกเปนหน้ีสินรอการรับรูและตัดจําหนายหน้ีสินรอการรับรู
ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่ไดบริจาค

3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
   หนวย : บาท
  30 ก.ย. 2556  30 ก.ย. 2555
เงินสด  138,474.50 114,801.40
เงินฝากธนาคาร 
 เงินฝากออมทรัพย 34,077,224.88 48,699,063.16
 เงินฝากประจํา 75,280,374.60 42,035,717.55
 เงินฝากกระแสรายวัน 3,000.00 3,000.00
รวม  109,499,073.98 90,852,582.11

4. สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
   หนวย : บาท
  30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2555
หนังสือพรรณไม, เสื้อ, ปฏิทิน, 
เข็มกลัด, ฟลม, ถานไฟฉาย ฯลฯ 3,915,331.85 4,488,886.85
รวม  3,915,331.85 4,488,886.85
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5. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
   หนวย : บาท
  30 ก.ย. 2556  30 ก.ย. 2555
คาใชจายจายลวงหนา 29,854.75 29,499.44
ดอกเบ้ียคางรับ 145,441.34 138,525.64
รายไดคางรับ 182,256.45 216,504.02
เงินกันเหลื่อมป 71,626,200.00 32,345,400.00
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนด 65,278.84 42,370.99 
ภาษีขายนําสงสรรพากร รอตัดบัญช ี 6,882.97 6,882.97
วัสดุคงเหลือ 1,197,134.52 1,340,987.20 
ลูกหนี้เงินยืม 3,727,625.70  7,436,244.49 
ลูกหนี้อื่น  2,228,558.61 45,862.31 
ลูกหนี้-กรมสรรพากร 250.23 0.00
รวม  79,209,483.41 41,602,277.06

คาใชจายจายลวงหนาเปนเงินที่องคการสวนพฤกษศาสตรจายคาใชจายเพื่อซื้อสินทรัพยหรือบริการไปแลว 
และจะไดรับประโยชนตอบแทนในอนาคต เชน คาเบี้ยประกันภัย คาเชาที่ดินราชพัสดุ

รายไดคางรบัเปนเงินทีย่งัไมไดรบัจากผูประกอบการทีเ่ขามาดาํเนนิการภายในองคการสวนพฤกษศาสตรตางๆ 
เชน คาตอบแทนตามสัญญา คาน้ําประปา

ภาษีขายนําสงสรรพากร รอตัดบัญชี เปนรายการภาษีขายท่ีไดรับจากรายไดคาตอบแทนตามสัญญา ซ่ึงการนําสง
ภาษีขายไดนําสงใหกรมสรรพากร ณ วันที่ไดรับเงินตามสัญญา และจะตัดบัญชี ภาษีขายนําสงสรรพากรทุกเดือน
ตามสัญญาคาตอบแทน

เงนิงบประมาณกนัไวเบกิองคการสวนพฤกษศาสตร ไดรบัอนมุตัจิากกระทรวงการคลงัใหกนัเงนิหมวดคาครภุณัฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางไวเบิกเหลื่อมป โดยในงวดบัญชีป 2556 ไดกันเงินคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 

71,626,200.00 บาท

6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ ประกอบดวย
    หนวย : บาท
 ราคาทุน  คาเสื่อม  ราคาตามบัญชี  ราคาตามบัญชี
  ราคาสะสม  2556  2555
ที่ดิน-คาตอบแทนสิทธิทํากินบนที่ดิน - - - -
อาคารและสิ่งปลูกสราง 703,474,690.60  413,186,144.51  290,288,546.09  310,058,988.25
ครุภัณฑและเคร่ืองใชสํานักงาน 79,327,421.14  64,802,349.66  14,525,071.48  20,349,166.78 
ยานพาหนะ 26,322,719.72  21,752,814.96  4,569,904.76  6,247,769.50
รวม 809,124,831.46  499,741,309.13  309,383,522.33  336,655,924.53
คาเส่ือมราคาประจําป    39,497,874.75  51,230,209.20
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ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งขององคการสวนพฤกษศาสตร มีเนื้อท่ีทั้งหมด 6,482 ไร 1 งาน 35 ตารางวา โดยแบงเปน 
2 สวน ดังนี้

สวนที่ 1 พื้นที่ที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ในความดูแลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พรรณพืช จํานวนเนื้อที่ 4,238 ไร 3 งาน 85 ตารางวา ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาการเพิกถอนอุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย บางสวน

สวนที่ 2  เปนพ้ืนท่ีท่ีราชพัสดุในความรับผิดชอบใชประโยชนของกรมรบพิเศษท่ี 5 กองทัพภาคท่ี 3 จํานวน
เน้ือท่ี 2,243 ไร 1 งาน 50 ตารางวา ซึ่งองคการสวนพฤกษศาสตร ไดเชาที่ดินราชพัสดุเพ่ือประโยชนอยางอื่น 
ตามสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ ที่ 4 ชม-17/2547 และไดตออายุสัญญาเชา ระยะเวลา 3 ป ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 
2556 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556-31 ธันวาคม 2558 อัตราคาเชาปละ 1,442.- บาท

คาทดแทนสิทธิทํากินบนที่ดิน จํานวน 9.09 ลานบาท เปนเงินที่จายใหแกชาวเขาที่ปลูกพืชผลบนที่ดิน เนื้อที่ 
272 ไร ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน 4,238 ไร 3 งาน 85 ตารางวา ของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพรรณพืช เขตอุทยาน
แหงชาติดอยสุเทพ-ปุย เม่ือป 2539 และ 2540 ในป 2554 องคการสวนพฤกษศาสตรไดปรับปรุงคาทดแทนสิทธิทํากิน
บนที่ดิน จํานวน 9.09 ลานบาท เปนคาใชจายทั้งหมด

ที่ดินที่เปนที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก ในพระราชดําริ ตั้งอยูในเขตตําบลบอภาค อําเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่โดยประมาณ 1,385 ไร อยูในการดูแลรักษาของโครงการพัฒนาเพื่อความม่ันคง
พื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว และองคการสวนพฤกษศาสตรไดขอใชประโยชน โดยไมมีคาเชาแตอยางใด

ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของสวนพฤกษศาสตรเมืองพล ขอนแกน ต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีบึงทุงพึงพืด ตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล 
จงัหวดัขอนแกน เนือ้ทีด่าํเนนิการประมาณ 1,530 ไร เปนพืน้ทีส่าธารณสมบตัขิองแผนดนิ ประเภทพลเมอืงใชประโยชน
รวมกัน อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติใหใชพื้นที่จากกรมที่ดิน

ที่ดินที่เปนที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตรระยอง ตั้งอยูในเขตพื้นที่ หมู 2 ตําบลซากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
โดยมีเนือ้ท่ีดาํเนินการ 1,193 ไร สวนหน่ึงของพ้ืนทีส่าธารณประโยชนหนองจํารงุ ทัง้หมด 3,871 ไร ปจจุบันอยูระหวาง
การถอนสภาพพื้นที่เพื่อใชประโยชนตามระเบียบทางราชการ สวนพฤกษศาสตรระยองยังไมมีสิทธิครอบครอง
ตามกฎหมาย โดยยงัไมไดรบัอนญุาตถอนสภาพเปนพืน้ทีร่าชพสัด ุจงึยงัไมมกีารเชาพ้ืนทีแ่ตอยางใด อกีทัง้ยงัไมไดมา
ซ่ึงพ้ืนท่ีตามกฎหมาย พ้ืนท่ีดังกลาวยังคงเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ ยังไมมีการจัดซ้ือท่ีดินหรือคาชดเชยเวนคืนท่ีดินแตประการใด

ที่ดินที่เปนที่ตั้งสวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา ตั้งอยูภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาเกาะระ อําเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมด 12,187 ไร อยูระหวางรวบรวมขอมูลเพ่ือยื่นคําขอใชพื้นที่ของสวนราชการของรัฐ ภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะระ (ปส.17)

ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังสวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย ต้ังอยูในตําบลบานกลวย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีเน้ือท่ี 
340 ไร 3 งาน 1 ตารางวา ตามสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ ที่ 4 สท-1/2553 และไดตออายุสัญญาเชา ระยะเวลา 2 ป 
ลงวันที่ 18 มกราคม 2556 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556-31 ธันวาคม 2557 และหนังสือสํานักงานกรมธนารักษพื้นที่
สุโขทัย ที่ กค 0307.50/2054 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 แยกเปนเนื้อท่ีสวนที่ตั้งอาคารสํานักงานและอาคารประกอบ
อื่นๆ และพื้นที่สําหรับปลูกพรรณไมตางๆ รวมเปนคาเชาที่ดินปละ 71,972.- บาท
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7. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (สุทธิ) ประกอบดวย
    หนวย : บาท
 ราคาทุน  คาเสื่อม  ราคาตามบัญชี  ราคาตามบัญชี
  ราคาสะสม  2556  2555
อาคารศูนยฝกอบรม-สัมมนา 120,928,603.00  81,895,335.11  39,033,267.89  40,596,311.66 
รวม 120,928,603.00  81,895,335.11  39,033,267.89  40,596,311.66 
คาเส่ือมราคาประจําป   1,563,043.77  1,563,043.77

ในปงบประมาณ 2555 องคการสวนพฤกษศาสตรไดแยกอาคารศูนยฝกอบรม-สัมมนา ซึ่งองคการ
สวนพฤกษศาสตร ใหเอกชนเชาประกอบกิจการใหบริการและบริหาร เปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน จากรายการอาคาร
และส่ิงปลกูสราง และมลูคายตุธิรรมคงเหลอืของอาคารศนูยฝกอบรม-สมัมนาในป 2556 เทากบั 37,153,417.00 บาท

8. สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) ประกอบดวย
    หนวย : บาท
 ราคาทุน  สินทรัพยไมมี  ราคาตามบัญชี  ราคาตามบัญชี
  ตัวตนตัดบัญชีสะสม  2556  2555
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 6,330,904.80  2,635,696.41  3,695,208.39  1,667,320.66
รวม 6,330,904.80  2,635,696.41  3,695,208.39  1,667,320.66 
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดบัญช ี   1,110,210.27  494,762.54

9. สินทรัพยอื่น ประกอบดวย
   หนวย : บาท
  30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2555
เงินมัดจําขวด ลัง 15,000.00 15,000.00
เงินค้ําประกันผลงาน 0.00 0.00
รวม  15,000.00 15,000.00 

10. เจาหนี้การคา ประกอบดวย
   หนวย : บาท
  30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2555
เจาหนี้สินคาฝากขาย 299,925.95 275,577.95
รวม  299,925.95 275,577.95
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11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
  หนวย : บาท
 30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2555
คาใชจายคางจาย 15,859,811.54 18,929,695.35
เจาหนี้สรรพากร 20,325.63 34,532.81
ภาษีหัก ณ ที่จายคางนําสง 107,864.03 130,107.20
เงินประกัน AIA คางนําสง 29,555.00 31,221.00
เงินฌาปนกิจคางนําสง 5,940.00 5,120.00
รายไดรับลวงหนา 105,211.14 105,211.14 
เงินรับลวงหนาสําหรับคาใชจายโครงการรวมมือ 161,694.00 161,762.00
เงินนอกงบประมาณสวัสดิการพนักงาน 390,187.81 303,390.98 
เงินรอสงคืนคาบริการ รถนําเที่ยว 3,944.50 68,127.00 
เงินนอกงบประมาณโครงการปลูกตนไมฯ 0.00 877,426.47
เงินนอกงบประมาณโครงการเดินวิ่ง ป 54 0.00 116,980.00
กองทุนสวัสดิการ 19,139.79 19,139.79
เงินรับลวงหนาโครงการถายภาพ ป 55 0.00 240,000.00
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน-เงินเกษียณอายุ 15,183,865.14 13,629,160.35
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน-วันลาสะสม 2,250,446.83 2,012,180.83
เงินนอกงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 1,750.00 0.00
เงินนอกงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานประชาสัมพันธ 50,000.00 0.00
เงินรับลวงหนาสนับสนุนโครงการปนจักรยาน 2/56 91,000.00 0.00
เงินนอกงบประมาณ-จัดกิจกรรมเพื่อประโยชนตอชุมชน 5,000.00 0.00
รวม 34,285,735.41 36,664,054.92

12. หนี้สินอื่น ประกอบดวย
  หนวย : บาท
 30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2555
เงินค้ําประกันการใชโทรศัพท 
และเงินค้ําประกันการกอสรางตางๆ 638,491.46 628,042.46
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู 426,566,536.20 413,133,676.95
รวม 427,205,027.66 413,761,719.41
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13. ทุน ประกอบดวย
  หนวย : บาท
 30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2555
ทุนประเดิมจากรัฐบาล 70,000,000.00 70,000,000.00
ทุนอุดหนุนจากรัฐบาล 0.00 0.00
สวนเกินทุนจากการรับบริจาคโครงการห่ิงหอย 0.00 0.00
สวนเกินทุนจากการรับบริจาคสินทรัพย 0.00 0.00
รวม 70,000,000.00 70,000,000.00

ทุนอุดหนุนจากรัฐบาล สวนเกินทุนจากการรับบริจาคโครงการห่ิงหอย เปนเงินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในป 2541 จํานวน 1 ลานบาท ป 2544 จํานวน 1 ลานบาท และป 2549 จํานวน 2 ลานบาท 
รวมเปนเงิน 4 ลานบาท เพื่อสนับสนุนงานวิจัยโครงการหิ่งหอยในพระราชดําริ และสวนเกินทุนจากการรับบริจาค
สินทรัพย ในป 2555 องคการสวนพฤกษศาสตรไดปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับ
เงินอุดหนุนรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

การบันทึกดอกผลของทุนเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน และผลสะสมของกําไรขาดทุนแตละปไดแสดงรวมอยู
ในสวนของทุน ซึ่งเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ.2535 มาตรา 8(5)

---------------------------------------------------
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 โทรศัพท โทรสาร E-mail 

สำนักงานใหญ 
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
ถนนแมริม-สะเมิง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180 

 
0 5384 1000 
Call Center: 
0 5358 1111 

0 5329 8177 
0 5329 9754 

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

ผูอำนวยการ : นางสุญาณี เวสสบุตร 
เลขานุการ : นางศศิกาญจน ทองคำ 

0 5384 1222 
0 5384 1060 

0 5384 1002 
vessabutr@gmail.com 

vessabutr@yahoo.com 
รองผูอำนวยการ : นายประมุข เพ็ญสุต 
เลขานุการ :  

0 5384 1446 
0 5384 1003 

0 5329 9754 pramookben@yahoo.com 

รักษาการรองผูอำนวยการ : นายภราดร หอมแยม 
เลขานุการ :  

0 5384 1148 
0 5384 1100 

0 5329 9754 paradon_qsbg@hotmail.com 

สำนักตรวจสอบภายใน 
รกัษาการผูอำนวยการสำนัก : นางปาลิกา ปราณนปรดีา 
• สวนตรวจสอบการบริหาร การเงิน การคลัง 
 และการดำเนินงาน 

 
0 5384 1400 
0 5384 1401 

0 5329 1143 ia.qsbg@gmail.com 

สวนนโยบายและแผน 
นางสาวเสาวภาคย แยมพงศผลิน 

0 5384 1104 - plan.qsbg@gmail.com 

สวนสารนิเทศและประชาสัมพันธ 
นางอรวรรณ ไชยพรหม 

0 5384 1178 0 5384 1009 pr_qsbg@hotmail.com 

ศูนยวิจัย-พัฒนาสงา สรรพศร ี
ผูอำนวยการศูนย : นางสาวรัชดา พงษสตัยาพพิฒัน 
• เลขานุการ 
• สวนหอพรรณไม 
• สวนพิพิธภัณฑแมลง 
• สวนวิจัยและหองปฏิบัติการกลาง 
• สวนพิพิธภัณฑธรรมชาติ 
• หองสมุดทางวิชาการ 

 
0 5384 4166 
0 5384 4160 
0 5384 4159 
0 5384 4225 
0 5384 4088 
0 5384 4205 
0 5384 4161 

0 5384 1204 ratchadap@qsbg.org 

สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง 
ผูอำนวยการสำนัก : นายปยเกษตร สุขสถาน 
• เลขานุการ 
• สวนจัดการพื้นที่ 
• สวนอนุรักษ 
• สวนวิศวกรรมและซอมบำรุง 
• สวนการผลิต 

 
0 5384 1301 
0 5384 1303 
0 5384 1414 
0 5384 1319 
0 5384 1338 
0 5384 1306 

0 5384 1328 piyakas@yahoo.com 
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 โทรศัพท โทรสาร E-mail 

สำนักอำนวยการ 
ผูอำนวยการสำนัก : นางสาวปถวี แสงฉาย 
• เลขานุการ 
• สวนบริหารการเงินและการคลัง 
• สวนอำนวยการกลาง 
• สวนทรัพยากรมนุษย 
• สวนสนับสนุนบริหารจัดการองคกร 
• งานสารบรรณ 
• งานการเงิน 
• งานบัญชี 
• งานพัสดุ 

 
0 5384 1333 
0 5384 1130 
0 5384 1110 
0 5384 1006 
0 5384 1047 
0 5384 1153 
0 5384 1101 
0 5384 1115 
0 5384 1119 
0 5384 1181 

0 5384 1149 
patavee@qsbg.org 

gai_patavee@yahoo.com 

สำนักพัฒนาธุรกิจ 
ผูอำนวยการสำนัก : นายภราดร หอมแยม 
• เลขานุการ 
• สวนพัฒนาผลิตภัณฑและวิสาหกิจชุมชน 
• สวนธุรกิจสัมพันธ 
• สวนบริหารสินทรัพย 
• รานขายของท่ีระลึก 

 
0 5384 1148 
0 5384 1100 
0 5384 1001 
0 5384 2466 
0 5384 1044 
0 5384 1026 

0 5326 8332 paradon_qsbg@hotmail.com 

ศูนยประสานงานองคการสวนพฤกษศาสตร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ชั้น 3 ตึกกรมควบคุมมลพิษ ถนนพหลโยธิน  
กรุงเทพฯ 10400 

0 2298 2194 0 2298 2068 bangkok@qsbg.org 

    

สวนพฤกษศาสตรประจำภูมิภาค โทรศัพท โทรสาร E-mail 

สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณุโลก 
ในพระราชดำริ 
รักษาการหัวหนาสวนฯ : นายนาวิน อินทกูล 
ที่อยู : ตู ปณ.7 ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ  
จังหวัดพิษณุโลก 65170 

0 5531 6715 0 5531 6719 romklaobg@yahoo.com 

สวนพฤกษศาสตรระยอง 
รักษาการหัวหนาสวนฯ : นายวัชนะ บุญชัย 
ที่อยู : ตู ปณ.2 ปณจ.กร่ำ ตำบลชากพง อำเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 21190 

0 3863 8880-1 0 3863 8880-1 
wachanaboonchai 

@hotmail.com 

สวนพฤกษศาสตรขอนแกน 
รักษาการหัวหนาสวนฯ : นางสาวนุชรี นอแสงศร ี
ที่อยู : เลขที่ 334/5 ถนนเมืองพล อำเภอพล  
จังหวัดขอนแกน 40120 

0 4321 0157 0 4321 0157 nuchalee_pretty@hotmail.com 

สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย 
รักษาการหัวหนาสวนฯ : นางสาวเกศินีกานต  
เอกกิตติธนภูมิ 
ทีอ่ยู : ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 64000 

0 5501 9634 
0 5591 0248-9 

ตอ 22 
get1935@windowslive.com 

สวนพฤกษศาสตรเกาะระ พังงา 
หัวหนาสวนฯ : วาง 
ที่อยู : ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี  
จังหวัดพังงา 82150 

0 7649 1485 - - 
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·Õè»ÃÖ¡ÉÒ : 
นางสุญาณี เวสสบุตร ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
นายประมุข เพ็ญสุต รองผูอำนวยการ 
นายภราดร หอมแยม รองผูอำนวยการ 
 
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ : 
นางสุญาณี เวสสบุตร ประธานคณะทำงานจัดทำรายงานประจำป 
นายภราดร หอมแยม คณะทำงาน 
นางปาลิกา ปราณนปรีดา คณะทำงาน 
นางสาวปถวี แสงฉาย คณะทำงาน 
นางสาวรัชดา พงษสัตยาพิพัฒน คณะทำงาน 
นายปยเกษตร สุขสถาน คณะทำงาน 
นายวัชนะ บุญชัย คณะทำงาน 
นายนาวิน อินทุกูล คณะทำงาน 
นางสาวนุชรี นอแสงศรี คณะทำงาน 
นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ คณะทำงาน 
นางอรวรรณ ไชยพรหม คณะทำงาน 
นางสาวเสาวภาคย แยมพงศผลิน คณะทำงาน 
นางนุชจรินทร กุญชร คณะทำงานและเลขานุการ 
นายชลิต อภิใจ คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 
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องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รายงานประจำป 2556 

The Botanical Garden Organization 




