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ค าน า 
 

 อง ค์ก ารส วน พ ฤกษศาส ตร์  มี ส ถ าน ภาพ เป็ น รั ฐ วิส าห กิ จ  สั ง กั ด ก ระท รวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดต้ังข้ึนในปี 2535 ด้วยวัตถุประสงค์ให้ประเทศไทยมี
สวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพืช เป็นสถานอนุรักษ์และ
สถานศึกษาพันธ์ุไม้ในสภาพธรรมชาติ เป็นศูนย์ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาบุคลากรระดับสูงด้าน
พืชและการจัดการสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสถานที่เชิดชูความงาม คุณค่าของพรรณไม้ไทย ให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สากล  การด าเนินงานที่ผ่านมาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ด าเนินการรองรับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นองค์การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศที่ส าคัญยิ่งองค์กรหนึ่งของรัฐในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนอย่างยิ่ง ซึ่งรัฐบาลก็ได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานให้องค์การมาอย่างต่อเนื่อง และองค์การก็สามารถด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ได้มาโดยตลอด  
 ความส าเร็จในการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ต้องมีการวางแผนระยะยาวมีทิศทางชัดเจนและมี
การร่วมมือระหว่างนานาชาติ เพื่อการเป็นศูนย์กลางในด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมความหลากหลาย
ทางชีวภาพของโลก โดยเฉพาะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก 
ดังนั้น เพื่อเป็นการก าหนดกรอบทิศทางแห่งความส าเร็จ สนับสนุนการด าเนินงานขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้ก าหนดแผนแม่บทองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นแผนระยะยาวของ
องค์การข้ึน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายในทิศทางการด าเนินกิจการเพื่อให้
สัมฤทธิผลตามความคาดหวังของแต่ละช่วงระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็น
เครื่องมือก ากับการด าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  ให้หน่วยงานต่างๆ น าไปเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 
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บทสรปุผู้บริหาร 
แผนยุทธศาสตร์องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2560 – 2564   

(ทบทวนปี 2561) 
 
   องค์การสวนพฤกษศาสตร์  ได้ท าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
สวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2560-2564  ประจ าปี 2561 เพื่อน าแผนยุทธศาสตร์อ.ส.พ. ไปสู่การ
ปฏิบัติและขับเคลื่อนการด าเนินงานภายในอ.ส.พ. ให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  โดยมี
กระบวนการจัดท าแผนดังต่อไปนี้ 
 
แนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 

   ภายใต้สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกและการแข่งขันจากองค์กรต่างๆ 
ที่ด าเนินงานในด้านสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมไปถึงการที่ประเทศไทยจะ
ก้าวเข้าสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
ส่งผลให้องค์การสวนพฤกษศาสตรต์้องมีการวางแผนและปรบัยุทธศาสตรใ์ห้มคีวาม เหมาะสมเพื่อกา้ว
เข้าสู่การเป็นสวนพฤกษศาสตร์ช้ันน าในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ดังนั้น แสดงให้เห็นถึง
ความเจริญเติบโตของประเทศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งสร้างและน าเสนอ
จุดเด่น ขององค์การฯ ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นในการเป็นแหล่งรวบรวมพรรณพืช ซึ่งรวมไปถึง พรรณไม้
แห้ง (Herbarium) และพรรณไม้มีชีวิต (Living) จุดเด่นในด้านการเผยแพร่ความรู้ทางด้านพรรณพืช
และ สันทนาการ รวมไปถึงจุดเด่นทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านพฤกษศาสตร์และการใช้
ประโยชน์ ซึ่งความส าเร็จขององค์การสวนพฤกษศาสตร์จากการเสริมสร้างจุดเด่นเหล่านี้จะน า
องค์การฯ ไปสู่การ เป็น Center of Excellence (COE) และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้ใน ที่สุด โดย อ.ส.พ. จ าเป็นต้องมีการวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน เน้นการ
บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ (Result Oriented) ประกอบกับการก าหนดแนวทางจัดการความท้าทาย
ด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี รวมถึงการพัฒนา
บุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้พิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์โดยการจัดท าแผนที่น าทาง
ยุทธศาสตร์เพื่อเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกาด า เนินงานขององค์การฯ โดยที่ 
กระบวนการวิเคราะห์จัดท าแผนที่น าทางยุทธศาสตร์ (Strategic Roadmapping) นั้นได้เน้นการ 
สร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การฯ และการสร้างความเป็นเจ้าของของบุคลากรตาม 
แผนงานต่างๆ รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมให้กลุ่มบุคลากรในองค์การฯ 
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กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
  
     กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ป ี
2560 – 2564) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ดังนี ้
   1) การ วิเคราะห์ จัดท าแผนที่ ยุทธศาสตร์  (Strategic Roadmapping) เป็ น 
กระบวนการและวิธีคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรบัการบรหิารจดัการ โดยมุ่งเน้นการเช่ือมโยง 
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ การตลาด ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และทรัพยากร 
เข้าด้วยกันในช่วงเวลาต่างๆ ส่งผลให้การพัฒนาองค์กรในส่วนต่างๆ สามารถด า เนินควบคู่กันไปใน 
ทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้การท าแผนยุทธศาสตร์ช่วยให้องค์กรพิจารณา
ถึงจุดแข็งที่มีอยู่และให้ความส าคัญในการวางแผนที่จะพัฒนาเสริมสร้างความสามารถที่มีอยู่ให้ 
เหนือกว่าคู่แข่งได้ การมุ่งเน้นที่การวางแผนโดยค านึงถึงล าดับความส าคัญและความต่อเนื่อง 
สอดคล้องของการพัฒนาทั้งด้านธุรกจิ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และทรัพยากรในแต่
ละข้ันตอน ท าให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
ช่วยให้มองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนข้ึน เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและก าหนดทิศทาง 
ขององค์กรในอนาคต ลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน 
องค์กรให้เข้าใจและรับรู้ถึงทิศทางในการพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีขององค์กร การสร้างเสริ ม 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในโครงการผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะ 
ทุ่มเทเพื่อท าให้งานประสบผลส าเร็จต่อไป โดยการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ ไดท้ าการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการรวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ในรูปแบบทั้งการประชุมระดมความคิด (Focus Group) การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Hands-on Workshop) และการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public 
Hearing) จนได้แผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์การฯ ระยะที่ 2  
   2) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อม 
นโยบาย และ       ทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล สถานการณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ ความ
เสี่ยงและปัจจัยขับเคลื่อน โดยกระบวนการจัดท าเน้นสร้างการมสี่วนร่วมและการรบัฟังความคิดเห็น
ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียงได้จัดให้มีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    2.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังนโยบายผู้บริหาร ระดมความ
คิดเห็น เพื่อทบทวนเป้าหมายตัวช้ีวัดและการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการจัดสัมมนา
ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561  ณ Buraphat Resort อ าเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ 
    2.2)  การประชุมหารอืผูบ้รหิารเพื่อสรปุแผนยุทธศาสตรร์ว่มกัน ในวันที่ 
26 กรกฎาค  2561  ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  
    2.3)  สัมมนารบัฟังความเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการบริหารโครงการ และน าเสนอแนวคิด หรือเครื่องมอืในการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
ปรับปรงุในปี 2562  ก าหนดการจัดให้มีภายในเดือน สงิหาคม – กันยายน 2561  
    2.4)  การสัมมนาประจ าปีเพื่อเผยแพร่ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และรับ
ฟังปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงาน ของแตล่ะหน่วยงาน 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะท่ี 2 (2560-2564) ทบทวนปี 2561 
 
   จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2561 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้
ทบทวนสถานการณ์ในปัจจุบัน สถานภาพขององค์กร เปรียบเทียบเป้าหมายระดับโลก รวมถึง
แผนพัฒนาประเทศในระดับต่างๆ  ที่น าใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งจากการนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ รวมถึงแผนปฏิรูปประเทศ และแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ จึงเร่งทบทวนบทบาทหน้าที่ ของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างชัดเจน 
   โดยมีนโยบายและแผนที่สอดคล้องแสดงความเช่ือมโยงของแผนไว้ในผังความ
เช่ือมโยงภาพรวมดังต่อไปนี้ 
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  ในปัจจบุัน อ.ส.พ. จึงก าหนดแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะ
ที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์องค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
และกลยุทธ์การด าเนินงานไว้ดังต่อไปนี ้
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และความหลากหลายทาง

ชีวภาพเพ่ือการเรียนรู้ของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2564 
พันธกิจ (Mission) 
1. ศึกษาวิจัยด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็น

ฐานการอนรุักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
2. อนุรักษ์ พันธ์ุไม้และฟื้นฟทูรพัยากรพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่และสร้างมลูค่าเพิม่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

  เป้าประสงค์หลักขององค์กร 
1. แหล่งอนุรักษ์ พันธ์ุพืชนอกถ่ินที่อยู่ เพื่อน าไปสู่ความมั่นคงของทรพัยากรพันธ์ุพืช

ของประเทศและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน  
2. มีเครือข่ายด้านการอนุรกัษ์พรรณไม้ครอบคลุมในระดับชุมชน ระดับประเทศและ 

ระดับอาเซียน 
3. มุ่งศึกษาวิจัยพันธ์ุพืชเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนและสรา้งมูลค่าเพิ่ม 
4. เป็นศูนย์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านพืชและความ

หลากหลายทางชีวภาพผ่านนวัตกรรมการเรียนรูท้ี่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและ
ตอบสนองต่อประชาชน 

5. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสงูด้วยการบรหิารจัดการองค์กรที่มคุีณภาพและมีธรรม
ภิบาล 

 
ค่านิยม (Core Value)  

P =   Participation   มีส่วนรวมในการน าองค์กร 
L =   Learning   มีความสนใจไฝเ่รียนรู ้
A =   Awareness   มีความตระหนกัในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
N  =   Nature Lover + Networking   เป็นผูร้ักธรรมชาติและร่วมสร้าง 

เครือข่ายการท างาน 
  T    =   teamwork + transparency     ท างานเป็นทมีและมุ่งเน้นความ 
      โปรง่ใส 
  S  =   Service Mind + Specialist      มีจิตบรกิารและเช่ียวชาญงานทีท่ า 
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ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (เป้าหมายระยะยาว) 

ในการก าหนดวิสัยทัศน์การด าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพือ่ให้มีภาพที่คาดหวัง
ของการด าเนินงานที่ชัดเจน จึงได้ก าหนดช่วงระยะเวลาของการด าเนินงานออกเป็น 3 ช่วงเวลา และ
ก าหนดเป้าหมายเพื่อสร้างแผนที่น าทางไปสู่เป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน ไว้ดังนี้ 

ปี 2559 – 2560 ปี 2561 – 2562 ปี 2564 เป็นต้นไป ปี 2579 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตัวขับเคลื่อนเชิงคุณค่า (Value Driven)  
ex situ 

การอนุรกัษ์นอกถ่ินที่อยู่
อาศัย 

Edutainment 
เป็นสวนสวยแห่งการเรียนรู้ ที่มี
กิจกรรมสนุกสนานเพลิดเพลิน 

น่าตื่นเต้น เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดการ
เรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร ์

Green & Clean Organization
เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและ

รับผิดชอบต่อสังคม 

Leading Botanical Garden of 
Thailand สร้างและยกระดับการเป็น 
Icon of Thailand โดยเป็นที่รู้จัก

และยอมรับในภมูิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
และมีทิศทางก้าวสู่  

Asia  Outstanding 
Botanical Garden in SE-Asia   

The Necessary Organization 
for Thailand  เป็นองค์กรหลกั

ด้านการอนุรักษ์และส ารอง
พันธุกรรมพืชพร้อมใช้งาน      

โดยเปน็ที่รู้จักยอมรับในภูมภิาค
เอเชียและมีการเตรียมความพร้อม

เพื่อเข้าสู่การเป็นสวน
พฤกษศาสตร์ระดับโลก 

Outstanding Botanical 
Garden in the World  

 

รักษาสถานะของการเป็น Leading Botanic Garden ภายในประเทศและภูมิภาค ซ่ึงเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณ
พืชและเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในพืชวงศ์ขิงข่า กล้วยไม้ และไม้หายาก 

มุ่งสู่การเป็นสวน
พฤกษศาสตร์เขตร้อน

ระดับโลก  
Word Class Tropical 

Botanic Garden 
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 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานระยะท่ี 2 (ปี2560 – 2564) 
จากต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่องค์การฯ ก าหนดเป็น 3 ช่วงระยะ จงึได้ก าหนดเป็น

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564) จึงได้ก าหนดยทุธศาสตร์การ
ด าเนินงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : มุ่งเป็นแหล่งอนุรกัษ์และส ารองพันธ์ุกรรมพืชนอกถ่ินที่อยู่ของ
ประเทศ (National ex situ conservation center) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างนวัตกรรมทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Botanical and Biodiversity Innovation) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เร่งรัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Botanical  Learning Center) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  พัฒนาสมรรถนะด้านการบรหิารจัดการองค์กรมมีาตรฐานรองรับ
การเข้าสู่ Thailand 4.0 (High Performance Organization) 

โดยก าหนดใหก้ารด าเนินงานขององค์การฯ ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ให้ความส าคัญกับ
การเป็นองค์กรทีร่ักษาสิง่แวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม (Green & Clean Organization) 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานในช่วงปี 2560 – 2564 ดังนี้ 

 
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์และส ารองพันธุ์กรรมพืชนอกถิ่นที่อยู่ของประเทศ  
1.1 รวมรวม อนุรักษ์
พันธุ์พืช
กลุ่มเป้าหมาย และมี
การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ตอบสนองกลยุทธ์ 
GSPC 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนชนิดพันธุ์ไม้ส าคัญ 
4 กลุ่มของประเทศได้รับ
การอนุรักษ์และการ
ลงทะเบียนและมีการ
จัดการอย่างเป็นระบบ 
(จ านวนสะสมในแต่ละปี) 

 
 

     

 - กล้วยไม้  
(ร้อยละจากทั้งหมด) 

ชนิด 
(ร้อยละ) 

200 ชนิด
(18%) 

280 ชนิด 
(25%) 

390 ชนิด 
 (35%) 

460 ชนิด 
(41%) 

510 ชนิด 
(45%) 

560 ชนิด 
(50%) 

 - ขิง-ข่า 
(ร้อยละจากทั้งหมด) 

ชนิด 
(ร้อยละ) 

75 ชนิด 
(25%) 

100 ชนิด 
(33%) 

150 ชนิด 
(50%) 

180 ชนิด 
(60%) 

210 ชนิด 
(70%) 

240 ชนิด 
(80%) 

 - ไม้ที่เส่ียงต่อการสูญพันธุ์ 
(ร้อยละจากทั้งหมด) 
ไม่รวมกล้วยไม้ – ขิงข่า 

ชนิด 
(ร้อยละ) 

100 ชนิด 
(6%) 

215 ชนิด 
12% 

250 ชนิด 
14% 

280 ชนิด 
16% 

320 ชนิด 
18% 

360 ชนิด 
20% 

 -พืชสมุนไพร  (จ านวนชนิด
ไม่รวม 3 กลุ่ม ข้างต้น)  

   200 ชนิด 300 ชนิด 350 ชนิด 400 ชนิด 

 เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของอัตราการอยู่รอด
ของพรรณไม้ 4 กลุ่ม ที่ได้ท า
การรวบรวมไว้  

 
ร้อยละ 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

แหล่งส ารองพันธุกรรมพืช 3 กลุ่มทีส่ าคญัของประเทศ  
 (จ านวนชนิดพันธ์ุไม้ทั้งหมด ประกอบด้วย 

กล้วยไม้ = 1,120 ชนิด, ขิง-ข่า 300 ชนิด, ไม้หายาก 1,800 ชนิด) 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564) ฉบับทบทวนปี 2561 
ฐ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1.2 เพาะขยายพันธุ์ 
เพ่ือน าไปสู่การ
ฟ้ืนฟู คืนถิ่นโดย
การมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายทุก
ภาคส่วน 

เชิงปริมาณ 
ชนิดพันธุ์ไม้ที่เส่ียงต่อการ
สูญพันธุ์ได้รับการขยายพันธุ์
เพ่ือส ารองพันธุกรรมด้วย
เทคโนโลยี  (สะสม) 

ชนิด
(สะสม) 

  15 
(15) 

13 
(28) 

10 
(38) 

9 
(47) 

เชิงปริมาณ 
จ านวนพันธุ์ไม้ที่เส่ียงต่อการ
สูญพันธุ์ได้รับการฟ้ืนฟูและคืน
ถิ่นโดยการมีส่วนร่วม (สะสม) 

ชนิด/ปี 
(สะสม) 

  5 
(5) 

5 
(10) 

5 
(15) 

6 
(21) 

เชิงคุณภาพ 
พันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่น
ได้รับความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากชุมชน อปท. 
หรือเครือข่าย ในการดูแล
รักษา 

ชุมชน/ปี 
(สะสม) 

 1 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

1.3 สร้างเครือข่าย
ข่ายเพ่ือ 
ยกระดับความรู้
ความเข้าใจ 
ด้านการ
อนุรักษ์  และ 
บทบาทการ
เป็นแหล่ง
อนุรักษ์นอกถิ่น
ให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับ 

เชิงปริมาณ 
จ านวนเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ที่ได้รับความรู้ความ
เข้าใจบทบาทด้านการเป็น
แหล่งอนุรักษ์นอกถิ่น  
(สอดคล้องกับเป้าหมาย 
อพสธ. และแผนปฏิรูป
ประเทศ) 

       

- เครือข่าย อปท. ชุมชน  5 5 5 5 5 
- เครือข่ายโรงเรียน 

ร้อยละของโรงเรียนในภูมิภาค
ที่ได้รับความรู้ดา้น
พฤกษศาสตร์ 

ร้อยละ  10 10 10 10 10 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละเครือข่ายเป้าหมาย    
มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
การอนุรักษ์และบทบาทด้าน
การเป็นแหล่งอนุรักษ์นอก
ถิ่นของสวนพฤกษศาสตร์ใน
ระดับมากขึ้นไป 
 

ร้อยละ  80 80 80 80 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างนวตักรรมทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ (Botanical and Biodiversity Innovation) 
2.1 ศึกษา วิจัย เพ่ือ

สร้างองค์ความรู้
ด้าน
พฤกษศาสตร์
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ เพ่ือเป็น
ฐานด้านการ
อนุรักษ์และใช้

เชิงปริมาณ 
จ านวนผลงานทางวิชาการ
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 
 
 

 

15 15 15 15 15 15 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของข้อมูลพันธุ์พืชที่มี
ความครบถ้วนของข้อมูลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ได้รับ
การเผยแพร่ออนไลน์ (GSPC)  

 
ร้อยละ 

 
17 
 

 
18 

 
19 

 
21 

 
23 

 
25 
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เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

        

2.2 องค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรพันธุ์พืช
ไทยและความหลาก 
หลายทางชีวภาพ
ได้รับการพัฒนาให้
เกิดนวตักรรมใหม ่
และสามารถต่อ
ยอดไปสู่การใช้
ประโยชน์ทัง้ใน
สังคมและเชงิ
พาณิชย ์

เชิงปริมาณ 
ผลงาน / องค์ความรูท้ี่ได้รับ
การต่อยอดเชิงวิชาการหรือ
เชิงสังคม   

ผลงาน 5 5 5 5 5 5 

ผลงาน / องค์ความรูท้ี่ได้รับ
การต่อยอดเชิงพาณิชย์  

ผลงาน 5 5 5 5 5 5 

เชิงคุณภาพ 
ผลงาน / องค์ความรูท้ี่ได้รับ
การต่อยอดเชิงวิชาการหรือ
เชิงสังคม   

ผลงาน 5 5 5 5 5 5 

ผลงาน / องค์ความรูท้ี่ได้รับ
การต่อยอดเชิงพาณิชย์  

ผลงาน 5 5 5 5 5 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เร่งรัดให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ที่ชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1.1. แหล่งเรียนรู้

และนวัตกรรม 
การเรียนรู้ 
(Incremental 
Innovation) ที่
ตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมาย
และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับ
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ตามองค์ประกอบครบถ้วน 

แห่ง  
(สะสม) 

 5 5 5 5 5 

เชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
เยี่ยมชมต่อความสามารถใน
การรองรับผู้ใช้บริการของ
แหล่งเรียนรู้ในระดับมากขึ้น
ไป (4) ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ   80 80 80 80 

เชิงปริมาณ 
จ านวนนวัตกรรมที่สามารถใช้
ในการเสริมสร้างการเรียนรู้
เพ่ิมขึ้นต่อปี 

ชิ้นงาน  1 2 2 2 2 

 เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
นวัตกรรมและได้รับความรู้ใน
ระดับมาก (4) ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ   80 80 80 80 

1.2 ส่งเสริมการเข้า
เยี่ยมชมแหล่ง
เรียนรู้และ
พัฒนา
กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้
สู่ประชาชน  

เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์
แหล่งเรียนรู้ฯ เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ   701,000 806,200 927,100 1,066,200 

เชิงคุณภาพ 
ผู้ได้รับความรู้มีความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
เพ่ิมขึ้นในระดับมาก (4) ไม่
น้อยกว่า 
 
 
 
 
 

 
  

 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 
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เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรมีมาตรฐานรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 
1. สนับสนุนภารกิจ

ขององค์กรให้
บรรลุเป้าหมาย
ด้วยระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และ
มีเทคโนโลยทีี่
ทันสมัย  โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

เชิงปริมาณ 
ผลการประเมินด้านการ
บริหารจัดการองค์กรมีค่า
เกณฑ์ไม่ต่ ากว่าระดับ 3  

 
จ านวน 
ด้าน 

 
2 

 
2 

 
4 

 
5 

 
6 

 

เชิงคุณภาพ 
ระดับคะแนนผลการ
ประเมินภาพรวมด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

คะแนน ระดับ 3 ระดับ 3.0 ระดับ 3.5 ระดับ 3.75 ระดับ 4 >ระดับ 4 

2. การบริหารจัดการ
ธุรกิจองค์กรที่
คุ้มค่า เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน 

 

เชิงปริมาณ 
รายได้จากการด าเนินงาน
เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

เชิงคุณภาพ 
มูลค่าทางสังคมหรือ
ผลตอบแทนที่ให้กับสังคม
จากการด าเนินงาน (Social 
value or Social Return 
on Investment)  

EP EP = 
+2 ลบ. 

EP = 
+2 ลบ. 

EP = 
+2 ลบ. 

EP = 
+2 ลบ. 

EP = 
+2 ลบ. 

EP = 
+2 ลบ. 

3. บุคลากรของ
องค์กรมีคุณภาพมี
ความพร้อมที่จะ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ 
องค์กรสู่เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะเหมาะสมกับการ
ด าเนินงานต่อบุคลากร
ทั้งหมด 

ร้อยละ      >80% 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความผูกพันของคน
ในองค์กร 

ร้อยละ   60 70 80 90 

การบริหารงาน HR ได้รับ
การพัฒนาอย่าง
ประสิทธิภาพสามารถได้รับ
รางวัลรัฐวิสาหกิจได้ภายใน
ปี 2564 

ร้อยละ      100 
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กลยุทธ์การด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : มุ่งเป็นแหล่งอนุรกัษ์และส ารองพันธ์ุกรรมพืชนอกถ่ินที่อยู่ของ
ประเทศ (National ex situ conservation center) 

กลยุทธ ์
1. เร่งส ารวจ รวบรวมพรรณไม้และข้อมูลพรรณไม้ในประเทศและภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2. พัฒนาแหล่งส ารองพันธ์ุกรรมพรรณไม้ที่พร้อมใช้งาน 
3. เร่งพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
4. ศึกษาวิจัยและขยายพันธ์ุไม้ที่ขยายพันธ์ุยากเพื่อการอนรุักษ์ 
5. มุ่งอนุรกัษ์คืนถ่ินพันธ์ุไม้ที่เสี่ยงต่อการสญูพันธ์ุอย่างยัง่ยืนโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน และเครือข่าย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างนวัตกรรมทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (Botanical and Biodiversity Innovation) 
กลยุทธ ์
1. เร่งศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ และรวบรวมพรรณไม้และข้อมลูพรรณไม้ใน

ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2. พัฒนาและตอ่ยอดงานวิจัยไปสูผ่ลิตภัณฑ์และบริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เร่งรัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

กลยุทธ ์
1. เสริมสร้างและและพฒันาแหลง่เรียนรู้ในสวนพฤกษศาสตร์ให้เทียบเท่า

สากลและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบริการพฤกษศาสตร์

แบบดิจทิัลเพื่อสร้างนวัตกรรม (Smart Service) 
3. พัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ให้สอดคล้องกับกลุม่เป้าหมาย 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาประสทิธิภาพด้านการสือ่สารและการ

ประชาสมัพันธ์และการตลาด 
5. การสง่เสรมิโครงการ / กิจกรรมพเิศษเพื่อการตอบสนองพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  พัฒนาสมรรถนะด้านการบรหิารจัดการองค์กรมมีาตรฐานรองรับ
การเข้าสู่ Thailand 4.0 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ โดยมุ่งเน้น การบริหารความเสี่ยง ควบคุม

ภายใน การก ากับตรวจสอบในการด าเนินงาน การการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 
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2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ โดยมุ่งเน้น การบริหารความเสี่ยง ควบคุม
ภายใน การก ากับตรวจสอบในการด าเนินงาน การการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 

3. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ โดยมุ่งเน้น การบริหารความเสี่ยง ควบคุม
ภายใน การก ากับตรวจสอบในการด าเนินงาน การการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการเงินรายได้องค์กรและการ
บรหิารธุรกิจองค์กร 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Roadmap) สร้างความสมดลุรูปแบบ Balance Scorecard 
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โครงการส าคัญเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ (Flagship Project) 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการส าคัญ (Flagship Project) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
มุ่งเป็นแหล่ง
อนุรักษ์และ
ส ารองพันธ์ุกรรม
พืชนอกถ่ินที่อยู่
ของประเทศ 
 

1. ส ารวจ รวมรวม เพื่อการ
อนุรักษ์พันธ์ุพืช
กลุ่มเป้าหมาย และมีการ
บรหิารจัดการอย่างเป็น
ระบบ เพื่อตอบสนองxกล
ยุทธ์ GSPC 

2.  ศึกษาวิจัยเพาะขยายพันธ์ุ 
เพื่อน าไปสู่การฟื้นฟู คืน
ถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายทุกภาคส่วน  

3. สร้างเครือข่ายข่ายเพื่อ 
ยกระดับความรู้ความเข้าใจ
ด้านการอนุรกัษ์ และ
บทบาทการเป็นแหลง่
อนุรักษ์นอกถ่ินให้เป็นที่
รู้จักและยอมรบั 

 

1.  โครงการจัดต้ังศูนย์อนุรกัษ์พันธ์ุไม้ป่านอก
ถ่ินก าเนิดแห่งชาติ 

(โครงการขับเคลื่อนปัจจุบัน : โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และแหล่งอนรุักษ์ฟื้นฟพูันธ์พืช
ใกล้สญูพันธ์ุ พันธ์ุพืชที่ถูกคุกคาม) 
 
กิจกรรมหลัก 

(1) พัฒนาแหล่งส ารองพันธ์ุไม้พรอ้มใช้
งาน โดยเพิ่มประสิทธิภาพแหล่ง
อนุรักษ์และเรียนรู้พืชที่ถูกคุกคาม
และใกลสู้ญพันธ์ุ 

(2) พัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
(3) ศึกษาวิจัยและขยายพันธ์ุไม้ที่

ขยายพันธ์ุยากเพื่อการอนุรักษ์  
(4) ฟื้นฟูและคืนพันธ์ุไม้สู่ถ่ินก าเนิดแบบ

บูรณาการกับทุกภาคส่วน 
(5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีช่วยในการ

ส ารวจและรวบรวมข้อมูลและบริหาร
จัดการ 

2.  โครงการจัดต้ังเครือข่ายด้านการอนรุักษ์ 
วิจัย และบริหารจัดการทรัพยากรพันธ์ุพืช
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(โครงการขับเคลื่อนปัจจุบัน :  จัดต้ังเครือข่าย
การวิจัยและ บรหิารจัดการทรพัยากรพันธ์ุพืช
ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
กิจกรรมหลัก 

(1) สร้างเครือข่ายการบรหิารจัดการ 
ทรัพยากรพันธ์ุพืชทังในระดับชุมชน 
ประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

(2) ยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านการ
อนุรักษ์ และบทบาทการเป็นแหลง่
อนุรักษ์นอกถ่ินขององค์กรใหเ้ป็นที่
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการส าคัญ (Flagship Project) 
รู้จักและยอมรบัทั้งในระดับชุมชน 
ระดับประเทศและภูมิภาค 

(3) ส ารวจ รวบรวมและจัดท าฐานข้อมลู
พรรณไม้และข้อมลูพรรณไม้ใน
ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

(4) สร้างและพฒันากลไกการบรหิาร 
จัดการทรัพยากรพันธ์ุพืช 

(5) บรหิารจัดการการเครือข่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
สร้างนวัตกรรม
ทางพฤกษศาสตร์
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

1. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อเป็นฐานด้าน
การอนุรกัษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

2. องค์ความรู้ด้านทรพัยากร
พันธ์ุพืชไทยและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ได้รับการพัฒนาให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ และ
สามารถต่อยอดไปสูก่ารใช้
ประโยชน์ทัง้ในเชิง
เศรษฐกจิและสังคม 

1. โครงการศึกษาความหลากหลายของพืช 
และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ 
เป็นฐานในการพัฒนาและต่อยอดองค์
ความรู้ 
(โครงการขับเคลื่อนปัจจุบัน :  เป็น
โครงการย่อยภายใต้ผลิตการศึกษาวิจัย
และพัฒนาความรู้ด้านพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ) 

กิจกรรมหลัก 
(1) ส ารวจและรวบรวมข้อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

(2) ศึกษาวิจัยเพื่ออนรุักษ์และ ฟื้นฟู
ทรัพยากร  ธรรมชาติ 

(3) สนับสนุนการจัดการงานวิจัยพันธ์ุพืช 
 

2. โครงการศึกษาวิจัยและพฒันาพันธ์ุพืชไทย
ให้มีการใช้ประโยชนเ์ชิงสงัคมและเชิงพาณิชย ์
   (โครงการขับเคลื่อนในปัจจุบัน :  

1. โครงการสง่เสรมิการวิจัยและพฒันา
องค์ความรู้ทางด้านพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2. โครงการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา
ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์) 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการส าคัญ (Flagship Project) 
กิจกรรมหลัก 
(1) กิจกรรมศกึษาวิจัยแบบมุ่งเน้น Theme-

based Research เพือ่น าไปสูผ่ลงาน
ตีพิมพ ์

(2) กิจกรรมศกึษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
สู่ผลิตภัณฑ์ 

(3) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
เร่งรัดใหเ้ป็นศูนย์
การเรียนรูท้ี่ชาญ
ฉลาดด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1. แหล่งเรียนรู้และ
นวัตกรรม การเรียนรู้ 
(Incremental 
Innovation) ที่ตอบสนอง
ต่อกลุ่มเป้าหมายและเป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม 

2. ส่งเสริมการเข้าเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู้และพัฒนา
กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้สู่ประชาชน  

3.  

โครงการเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพแหลง่
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์
และความหลากหลายทางชีวภาพเทียบเท่า
สากล 

(โครงการขับเคลื่อนในปัจจุบัน :  
1. เป็นโครงการภายใต้ผลผลิต อนรุักษ์

และใหบ้ริการความรู้ทางด้าน
พฤกษศาสตร์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ) 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้าน 
พฤกษศาสตร์และความหลากหลาย
ทาง ชีวภาพสู่ประชาชน)  

 
กิจกรรมหลัก :  

(1) สร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ด้านพืช 
(2) ส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และ

ถ่ายทอดความรู ้
(3) พัฒนาประสิทธภาพการ

ประชาสมัพันธ์ ส่งเสริมการเข้าเยี่ยม
ชมและการตลาดรปูแบบใหม่ (IMC) 

(4) พัฒนาธุรกจิและผลิตภัณฑ์ 
(5) พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และระบบบรกิารพฤกษศาสตร์แบบ
ดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรม (Smart 
Service) การสง่เสรมิโครงการ / 
กิจกรรมพิเศษเพือ่การตอบสนอง
พระราชด าร ิ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการส าคัญ (Flagship Project) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
พัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริหาร
จัดการองค์กรมี
มาตรฐานรองรับ
การเข้าสู่ 
Thailand 4.0 

1. สนับสนุนภารกจิของ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กรด้วยระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 

2.  การบรหิารจัดการธุรกจิ
องค์กรที่คุ้มค่า เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน 

3. บุคลากรขององค์กรมี
คุณภาพมีความพร้อมทีจ่ะ
พัฒนาและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานขององค์กรสู่
เป้าหมาย 

 

โครงการพัฒนาสมรรถนะการบรหิารจัดการ
องค์กรเพื่อเพิ่มมลูค่า 
(โครงการขับเคลื่อนในปัจจุบัน : เป็นโครงการ
ภายใต้ผลผลิต อนุรักษ์และให้บริการความรู้
ทางดานพฤกษศาสตร์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ) 
 
กิจกรรมหลัก 

(1) บรหิารจัดการและพฒันาระบบ
องค์กร 

(2) ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดหารายได้ 
(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(4) พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล 
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1.1 ประวัติความเป็นมา 
 

ประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพืช ทั้งพืชช้ันสูงและพืชช้ันต ่า 
ประมาณได้กว่า 15,000 ชนิด พืชพรรณหลายชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ หลายชนิดเปน็ยาสมุนไพร 
สามารถน่าใช้เป็นยารักษา
โรคต่ างๆ  และจากก าร
ประเมินสถานการณ์ด้านพืช
ของไทยในปัจจุบัน พบว่า
ความรู้และการศึกษายั ง
เป็นไปอย่างมีขอบเขตจ่ากัด 
ไม่ทันต่อการเปลี ยนแปลงใน
การพัฒนาประเทศ 

ในเดือนตุลาคม 2534 คณะกรรมการ ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแห่ง
ประเทศไทย ได้จัดใหม้ีการประชุมเกี ยวกบัความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยข้ึนที 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ งแวดล้อม ที ประชุมได้ตระหนักถึงความส่าคัญของ
ทรัพยากรด้านพืชที จะทวีข้ึนในอนาคต และวิตกว่าพืชพรรณต่างๆ หลายชนิดจะหมดสิ้นไป ทั้ง
ที ยังไม่เป็นที รู้จัก จึงได้มุ่งสนบัสนุนกจิกรรมด้านอนุรกัษ์พรรณพืช โดยเฉพาะงานด้านสวน
พฤกษศาสตร ์

ที ประชุมได้สรุปความเห็นว่า  ประเทศไทย
ยังไม่ มีส วนพฤกษศาสตร์ที แท้ จ ริง   อันจะเป็ น
องค์ประกอบที จะผลักดัน ให้ประเทศไทยได้รับ
ผลประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัยจากทรัพยากรด้าน
พืชอย่างเต็มก่าลัง ตลอดจนการเพิ มนักวิทยาศาสตร์
ช้ันสูงในสาขาพืชให้เพียงพอส่าหรับการพัฒนาประเทศ 
ในการนี้ควรจัดให้มีองค์กรเฉพาะที มีความคล่องตัวใน
การด่าเนินงาน มีนักวิชาการระดับสูงในหลายสาขามา
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ มีงบประมาณสนับสนุนที 
เหมาะสม และควรรีบด่าเนินการจัดตั้ง ข้ึนก่อนที 
ทรัพยากรด้านพืชเหล่าน้ีจะหมดสิ้นไป 

 

 

บทท่ี 1 
บทน า 
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จึงได้เสนอใหม้ีการจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ข้ึนในประเทศไทย โดยใหม้ี
ลักษณะเป็นองค์กรเฉพาะ เพื อท่าหน้าที รวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ น่ามาจัดปลูก ขยายพันธ์ุ 
โดยเฉพาะไม้ประจ่าถิ น ไม้หายากและไม้ที ก่าลังจะสญูพันธ์ุ   ทั้งนี้จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางพรรณพืชอันล้่าค่าของประเทศไว้ และเพื อการศึกษาหาประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่าง
ยั งยืนต่อไป ข้อเสนอน้ีได้พ้องกับด่าริของ ศาสตราจารยด์ร.สง่า สรรพศรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ งแวดล้อม ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล รัฐมนตรปีระจ่าส่านัก
นายกรัฐมนตรี ดร.อาณัติ อาภาภิรม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์  และ ดร.
สิปปนนท์  เกตุทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   อุตสาหกรรม   ในขณะนั้น กอรปกับในปี พ.ศ. 
2535 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 5 รอบ ของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ รัฐบาลจึงได้เสนอใหโ้ครงการนีเ้ป็นโครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในวาระพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา  ทัง้นี้ตามหนงัสอืส่านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที สุด ที  นร 0202/2325 ลงวันที  14 มีนาคม 2535 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ไดร้ับการจัดต้ังข้ึนในปี พ.ศ.2535 ซึ งเป็นปีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535   โดยมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกจิอยู่ใน
สังกัด ส่านักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที  109 ตอน 40 ลงวันที  7 
เมษายน พ.ศ. 2535  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายใหร้ัฐมนตรีประจ่าส่านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผูก้่ากับดูแล และวางนโยบายร่วมกบั คณะกรรมการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีความก้าวหนา้ในระดับนานาชาติและใหป้ระเทศ
ไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ที ได้ระดบัมาตรฐานสากล และเป็นสถานที เชิดชูความงามและคุณค่า
พรรณไม้ไทยให้เป็นที ประจักษ์แก่ชาวโลก  

ในปี พ.ศ. 2537 ทางองค์การฯ ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที สุดมิได้ 
พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเดจ็พระ
นางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้ชื อสวน
พฤกษศาสตร์ในภาคเหนือขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ที อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  Queen Sirikit Botanic Garden” 

ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลมีนโยบายใน
การปรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม โดยน่าหน่วยงานราชการที มีภารกจิคล้ายคลึงกันไว้ใน
หน่วยงานเดียว องค์การสวนพฤกษศาสตรจ์ึงได้โอนย้ายจากสังกัดส่านักนายกรัฐมนตรีมาสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบรหิารและ
อ่านาจหน้าที ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตปิรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ที  119 ตอนที  102 ก ลงวันที  8 ตุลาคม 2545 
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1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
องค์การสวนพฤกษศาสตรเ์ป็นรัฐวิสาหกจิที ได้รบัการจัดต้ังข้ึนเพื อท่าหน้าที ในการ

อนุรักษ์พรรณไมห้ายาก และพรรณไม้ใกล้สญูพันธ์ุของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่ โดยการเกบ็
รวบรวมพรรณไม้ไว้ในพื้นที สวนพฤกษศาสตร์ จัดแสดงและให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้งการ
เป็นแหล่งพักผอ่นหย่อนใจส่าหรบัเยาวชนและประชาชนทั วไป โดยการด่าเนินงานที ผ่านมา
องค์การสวนพฤกษศาสตร์  ได้พัฒนาพื้นที จัดแสดงพรรณไม้ อนุรักษ์พืชในพื้นที ป่าอนุรักษ์หรือ
พื้นที แหล่งชุ่มน้่า โดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ วันที  7 เมษายน 2535 
ให้มีวัตถุประสงค์ดงัต่อไปนี ้

1) รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ เพื อจัดปลูกเป็นหมวดหมู่ 
2) ท่าหน้าที เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แหง้ ข้อมูล เอกสาร สิ งพิมพ์เผยแพร ่

และแลกเปลี ยนความรูท้างวิชาการพฤกษศาสตร์กบัองค์การอื นทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร 

3) ขยายพันธ์ุ และอนุรักษ์พรรณไม้ของประเทศไทย 
4) ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และผลิตภัณฑ์ที ผลิตข้ึน

จากพืช รวมทัง้สง่เสรมิและให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน 

5) เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเปน็สถานที ส่าหรบัการ
สันทนาการ พักผอ่นหย่อนใจ และให้ความรู้โดยเฉพาะทางดา้นพฤกษศาสตร์ 

6) ปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ รวมทัง้ให้ความรู้แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ 

7) น่าเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื อจ่าหน่ายซึ งของที เกี ยวกับ
กิจการพฤกษศาสตร ์

8) ประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งกิจการอื นที เกี ยวกับหรือต่อเนื องหรือ
ใกล้เคียงกับกิจการพฤกษศาสตร์ 

 

1.3 อ านาจหน้าที่  
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 ลงวันที  7 

เมษายน 2535 มาตรา 7 เพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังจงึได้ก่าหนดอ่านาจหน้าที 
ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

1) ถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ทรัพย์สินต่างๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย 
จ่าหน่าย เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม แลกเปลี ยน โอน รับโอน หรือด่าเนินการเกี ยวกับทรัพย์สิน
ใดๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดทั้งรับทรัพย์สินซึ งมีผู้อุทิศให้ 

2) ว่าจ้างหรือรับจ้างท่ากิจการที เกี ยวกับกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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3) ขายหรือแลกเปลี ยนพรรณไม้หรือผลิตภัณฑ์ที ผลิตข้ึนจากพืช ตลอดจนท่า
การค้าและให้บริการเกี ยวกับกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

4) กู้ ยืม ให้กู้ยืมหรือให้ยืมเงิน โดยมีหลักประกัน ด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์สิน 
เพื อประโยชน์แก่กิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในกรณีที เป็นการกู้ยืมเงินที มีจ่านวนเงิน
คราวละห้าล้านบาทข้ึนไปต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังก่อน 

5) ร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคลอื นเพื อประโยชน์แก่กิจการขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์รวมทั้งการเข้าเป็นหุน้ส่วนจ่าพวกจ่ากัดความรบัผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ่ากัด หรือ
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ่ากัดหรือนิติบุคคลใด ทั้งนี้ เมื อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว 

6) ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่างหรือนายหน้าเกี ยวกับกิจการตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 

11..44  ประเภทกิจการประเภทกิจการ  
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริมหรือประเภทที ไม่

แสวงหาก่าไร ท่าหน้าที ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรพรรณพืชของประเทศไทย 

 

1.5 ความหมายของสวนพฤกษศาสตร์ 
สวนพฤกษศาสตรจ์ัดเป็นสถาบันทางวิชาการ มอีงค์ประกอบส่าคัญหลายประการ

รวมอยู่ด้วยกัน ที เป็นลกัษณะเด่นได้แก่ การมีพรรณไม้หลากหลายนานาชนิด ทั้งพืชเดิมและพืช
ต่างถิ นที ทราบชื อและที มาแน่นอนน่ามาจัดปลูกรวมกันอย่างเป็นระบบในพื้นที ขนาดใหญ่ มี
การให้ชื อถูกต้องจัดเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพืช ทั้งการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุ ศูนย์การ
วิจัยค้นคว้า ศูนย์พัฒนาบุคลากร ศูนย์รวมข้อมลูเอกสารอ้างองิและสิ งพิมพเ์ผยแพร่ เป็น
สถานที ให้การศึกษาภาคสนามและพัฒนางานด้านพฤกษศาสตร์ ตลอดจนให้การพักผ่อนหย่อน
ใจ ความสุนทรีย์และสันทนาการแก่ประชาชนทั วไป 

 

1.6 พื้นที่ด าเนินงาน 
ปัจจุบันองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีสวนพฤกษศาสตร์ที อยู่ในก่ากับดูแลจ่านวน 6 

แห่ง ดังนี้ 

1) สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ อ.แมร่ิม จ.เชียงใหม่ มีพื้นที 
ด่าเนินงานจ่านวน 6,500 ไร่ หรือ 2,600 Acre หรอื 1,040 Hectare 
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2) สวนพฤกษศาสตรบ์้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด่าริ อ.ชาติตระการ        
จ.พิษณุโลก มีพื้นที ด่าเนินการ มีพื้นที ด่าเนินการ 1,380 ไร่ หรือ 552 Acre หรือ 220.8 
Hectare 

3) สวนพฤกษศาสตรร์ะยอง อ.แกลง จ.ระยอง พื้นที ด่าเนินการ 830 ไร่ หรือ 332 
Acre หรือ 132.8 Hectare 

4) สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น มีพื้นที ด่าเนินการ 1,530 ไร่ หรือ 612 Acre หรือ 
244.8 Hectare  

5) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีพื้นที ด่าเนินการ 340 ไร่ หรอื 136 Acre 
หรือ 54.4 Hectare  
 

1.7 ลักษณะเฉพาะทางธุรกิจ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ไดร้ับการจัดต้ังข้ึนเพื อท่าหน้าที ในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีภารกจิหลักในการด่าเนินงานดงันี้ 

1) ด้านการสร้างองค์ความรู้ ประกอบด้วย 
1.1) งานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ ต้อง

ประกอบด้วยงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเพื อการอนรุักษ์ และงานวิจัยเพื อการพฒันา โดยผลงาน
ศึกษาวิจัยน้ันต้องเผยแพรสู่่สาธารณชน เพื อก่อใหเ้กิดการต่อยอดและการพัฒนาองค์ความรู้ให้
เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  

1.2) งานหอพรรณไม้ เพื อสร้างองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ
ทางด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช มีการรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้
แห้ง โดยมีจ่านวนชนิดพรรณไม้แหง้ ตัวอย่างพรรณไม้ดอง  

1.3) ห้องปฏิบัติการท่ีมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพื อใช้ในการทดลอง
ด้านพฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร์ กายวิภาค สรรีวิทยา และ
นิเวศวิทยา รวมถึงสาขาอื นๆ ที เกี ยวข้อง เช่น พฤกษเคมี การปรบัปรุงพันธ์ุพืช 
เทคโนโลยีชีวภาพ และกีฎวิทยา เป็นต้น โดยต้องมีห้องปฏิบัติการพร้อมเครื องมอืที ทันสมยั 
ตามประเภทและจ่านวนที เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 

1.4) งานด้านการอนุรักษ์ เพื อให้ทรัพยากรคงอยู่อย่างยั งยืน การส่ารวจ เกบ็
รวบรวม ขยายพันธ์ุไม้ โดยต้องมีจ่านวนพืชหายากและพืชที ถูกคุกคามรวบรวมไว้ในสวน
พฤกษศาสตร์ในปจัจบุันได้ท่าการรวบรวมพันธ์ุพืชโดยยึดตามบัญชีพืชที ถูกคุกคาม (Thailand 
Red Data : Plants, ONEP 2006) 

1 ไร่ = 0.40 Acre หรือ 0.16 Hectare 
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2) ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู ้ประกอบด้วย 
2.1) การจัดการสวนพฤกษศาสตร ์ (Botanical Garden Management) 

มีพื้นที จัดแสดงพรรณไม้ตามกลุม่พืช เป็นศูนย์รวบรวมพรรณไม้นานาชนิด จัดปลูกรวบรวม
พรรณไม้ในรูปแบบต่างๆ เพื อให้ความรูท้างวิชาการ และความสวยงาม โดยจัดปลูกพืชเป็น
หมวดหมู่ เป็นวงศ์ ตามหลกัอนุกรมวิธานพืช เพื อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามสภาพธรรมชาติ มีการ
รวบรวมข้อมูลเกี ยวกับพรรณไม้ รวมทั้งสภาพภูมิประเทศของพื้นที  พรรณไม้ที รวบรวมมาต้อง
เป็นตัวแทนของพืชที ใช้ศึกษาทางด้านเศรษฐกจิ การอนรุักษ์และการใช้ประโยชน์ ส่าหรับพืชหา
ยากและพืชที ถูกคุกคามต่างๆ จะต้องรวบรวมส่าหรับการอนุรักษ์นอกถิ น โดยส่วนหนึ งน่ามาจัด
แสดงเพื อให้ความรู้แก่ประชาชน มีการรวบรวมพรรณไมม้ีชีวิต (Living Collection) พร้อมทั้ง
ข้อมูลต้นไม้ในเชิงวิชาการ จ่านวนไม่น้อยกว่า 6,000 ชนิด จ่านวน 20,000 รายการ จ่านวน
พรรณไมห้ายากรอ้ยละ 60 ของบัญชีรายชื อพันธ์ุไม้ที ถูกคุกคาม (Thailand Red Data : 
Plants) ด้านพื้นที จัดแสดงมกีารจัดแสดงไม่นอ้ยกว่า 20 กลุม่/วงศ์ โดยพื้นที จัดแสดงต้องมีการ
ออกแบบวางผงั (Landscape) เพื อให้มีความสวยงาม ดึงดูดผู้เยี ยมชมใหเ้ข้าไปในพื้นที และ
ได้รับความรู้ มีการแสดงป้ายชื อต้นไม้ ป้ายข้อมูลวงศ์ ป้ายสื อความหมาย มีการตรวจสอบต้นไม้
ภายในพื้นที วงศ์ มีระบบสาธารณูปโภคเพื อดูแลพื้นที  มีพื้นที พักผ่อนและเจ้าหน้าที ดูแล 

2.2) โรงเรือนเพาะช า (Nursery) ที จะผลิตพันธ์ุไม้เพื อใช้ในการประดับ 
ตกแต่ง ปลูกเพิ มเติมหรือทดแทนในพื้นที ต่างๆ มีโรงเรือนส่าหรับรวบรวมพรรณไม้ประจ่าถิ น
ของแต่ละภาค รวมถึงการรวบรวมพันธ์ุเพื อการอนุรักษ์นอกถิ นอาศัย เป็นสถานที ทดลองเพื อ
หาวิธีการที เหมาะสมในการขยายพันธ์ุและการอนุบาลพืช โดยเฉพาะพืชหายากและพืชที ถูก
คุกคามต่างๆ และโรงเรือนในโรงเรือนเพาะช่า เพื อการรวบรวม เพาะขยายพันธ์ุ หรือการ
อนบุาลพืชที มีบัญชีหรือฐานข้อมูลพืชที น่ามาปลูกและเพาะขยายพันธ์ุ มีการจัดระบบการเพาะ
ขยายพันธ์ุและการน่าไปใช้ประโยชน์ทุกโรงเรือน 

2.3) ศูนย์ข้อมูลพืช (Plant Information Center) เพื อให้มแีหล่งรวบรวม
องค์ความรู้และเป็นแหลง่เรียนรูส้่าหรับรวบรวมข้อมลูเกี ยวกับพรรณไม้ทกุรูปแบบ การเก็บ
รักษา การเพาะขยายพันธ์ุพืช เรือนเพาะช่า รูปภาพ ภาพวาด มีการจัดการข้อมลูเพื อการ
ให้บรกิารทางวิชาการตามหลักมาตรฐานสากล 

2.4) ห้องสมุด (Library) เพื อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที มีการจัดการ
และด่าเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล มีทั้งภาพและรายละเอียด เป็นห้องสมุ ดทาง
พฤกษศาสตร์ช้ันน่าที มีเอกสาร หนังสือครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านพืช และโดยเฉพาะเอกสาร
ทางด้านอนุกรมวิธานของภูมิภาค 
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2.5) พิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดง เพื อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิวัฒนาการของ
ธรรมชาติ ความหลากหลายและองค์ความรู้ทางด้านพืช ตลอดจนการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชนจ์ากพืช 

2.6) การให้ความรู้ (Education) เผยแพร่และฝกึอบรม เพื อเปิดความรู้ไปสู่
สาธารณชน เพื อการพัฒนายิ งขึ้นต่อไปในอนาคต มีหลกัสูตรการให้ความรูท้ี ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายต้ังแต่กอ่นวัยเรียน ปฐม มัธยม อุดมศึกษา ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส และ
นานาชาติ มีเอกสารสิ งพิมพ์ทางวิชาการเผยแพร่ไม่น้อยกว่าปีละ 10 เรื อง 

3) ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
3.1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร ต้องมีบุคลากรที มีความเชี ยวชาญ เพื อ

จัดการงานในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภูมิสถาปัตย ์
และด้านอื นๆ ครบถ้วนเพื อจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์ในจ่านวนที เหมาะสมเพียงพอกับการ
ด่าเนินงาน มีการพฒันาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ ทักษะใหสู้งข้ึนตลอดระยะเวลาการ
ท่างาน เพื อคุณภาพของงานที ต้องปฏิบัติ มีอุปกรณ์และเครื องมือในการปฏิบัตงิานครบถ้วน 
เพื อสนบัสนุนการท่างาน มรีะบบบริหารจัดการงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ทันสมัย
เพื อก้าวอยู่ในระดับสากล และมีกระบวนการจัดการที มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.2) ด้านการดูแลบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน  

มีความพร้อมเกี ยวกบัสถานที  อาคารพื้นที ท่าการต่างๆ ส่านักงาน อาคาร
สารนเิทศ ศูนย์บริการนักท่องเที ยว อาคารเอนกประสงค์ อาคารจัดแสดง อาคารจ่าหน่ายสินค้า 
ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดนิทรรศการ ห้องเก็บของ ห้องน้า่ ที จอดรถ รวมถึงบ้านพนักงาน ที 
มีการดูแลการเจรจาในพื้นที  การดูแลบ่ารงุรกัษาซ่อมแซมและการจัดการด้านยานพาหนะ 

ระบบความปลอดภัย มีมาตรการป้องกันภัยที อาจเกิดกับอาคารสถานที  
บุคคลหรือทรัพย์สิน มีเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัย มีระบบความปลอดภัยเกี ยวกับการ
ปฏิบัติงานที มีการเลือกใช้เครื องมือที ถูกต้องเพื อความปลอดภัย ป้องกันความเสี ยงที อาจเกิดข้ึน 
งานก่อสร้างมีการออกแบบและก่อสร้างที มั นคง แข็งแรงและปลอดภัย ไม่มีความเสี ยงจ าก
อันตรายที อาจเกิดข้ึนทั้งกับบุคลากรภายในและประชาชนทั วไปมีการดูแลความปลอดภัย
ส่าหรับ ผู้เข้าชมพื้นที  มีการดูแลระบบสัญจรภายในพื้นที ให้มคีวามสะดวกปลอดภัย มีมาตรการ
ป้องกันภัยจากไฟป่า ป้องกันความเสียหายที อาจเกิดข้ึนจากพืชพันธ์ุไม้ทั้งในพื้นที และที รวบรวม
ไว้ 
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3.3) ด้านการเผยแพร่ความรู ้

มีศูนย์ฝึกอบรม สมัมนา เพื อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการ
ด่าเนินงานเชิงพาณิชย์ ส่วนน้ีจะเป็นส่วนเชื อมโยงงานสวนพฤกษศาสตร์ออกไปสูส่าธารณชน 
เป็นการเผยแพร่ความรู้ และเป็นส่วนเชื อมงานทางด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษา 

มีศูนย์บริการข้อมลูทางวิชาการและมีโครงการเผยแพร่และฝึกอบรม 
เพื อใหก้ารศึกษา ให้ความรู้แก่นกัเรียน นักศึกษาในทุกระดับ รวมถึงแก่สาธารณชนทั วไป 

มีการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื อการด่าเนินโครงการศึกษาวิจัย การรวบรวมพรรณไม้และการเพิ มศักยภาพของ
นักวิชาการ 

3.4) ด้านกิจกรรมเชิงพาณิชย์ มีกิจกรรมและการด่าเนินงานตา่งๆ เพื อหา
รายได้ ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที สอดคล้องกับกจิกรรมดา่เนินงานด้านพฤกษศาสตร์ มีการ
บรหิารจัดการด้านรายได้ผ่านกจิกรรมบรกิารทางวิชาการ การโฆษณา ประชาสมัพันธ์ 
การตลาดที เหมาะสมเพื อสนบัสนนุใหส้วนพฤกษศาสตร์มรีายได้ในการด่าเนินธุรกจิที เหมาะสม
กับลกัษณะการด่าเนินงาน 

 

1.8 องคป์ระกอบของสวนพฤกษศาสตร์ 

สวนพฤกษศาสตร์มีบทบาทหน้าที หลายด้าน ทั้งการรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ การ
ศึกษาวิจัย การให้ความรู้ รวมทั้งการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที สันทนาการ การ
ตอบสนองบทบาทเหล่านั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆกัน เช่น สวนจัดแสดงพันธ์ุไม้ต่างๆ สวน
เพื อความสวยงาม พิพิธภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ สถานที ส่าหรับการอบรมให้ความรู้ สิ งอ่านวย
ความสะดวกต่างๆ ตลอดจนสถานที ส่าหรับการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ นอกจากนี้ยังมี
ส่วนประกอบอื นๆที จะท่าให้ สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที สมบูรณ์  และผู้คนนิยมเข้า
ค้นคว้าหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจ สวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งอาจมีองค์ประกอบที แตกต่าง
กัน เพื อตอบสนองวัตถุประสงค์การก่อตั้งที แตกต่างกัน รวมถึงบริบทแวดล้อมต่างๆ ซึ งสามารถ
จ่าแนกพื้นที ออกเป็นกลุ่มตามบทบาทหน้าที และการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีส าหรับสันทนาการ 
(1) พื้นที จัดแสดงเพื อความสวยงามและลานกิจกรรม – เพื อเป็นที พักผ่อนแก่ผู้

เยี ยมชม และเป็นการดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อน และได้รับความรู้จากส่วนอื นๆของสวน
พฤกษศาสตร์ไปในโอกาสเดียวกัน  

(2)  พื้นที บริการ – สวนพฤกษศาสตร์จะต้องมีสิ งอ่านวยความสะดวกต่างๆ  
ตั้งแต่ ถนนทางเข้า ทางรถยนต์ ทางเดินเท้า ร้านขายอาหาร/เครื องดื ม ระบบก่าจัดขยะ ระบบ
บ่าบัดน้่าเสีย ลานจอดรถ ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ เพื อความสะดวกของผู้เข้าเยี ยมชม 
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ป้ายเป็นวิธีการที ท่าให้ผู้คนได้เรยีนรู้เรื องราวส่าคัญของพื้นที  และกระตุ้นให้ผูม้าเยี ยมชมอยากรู้
อยากคุ้นเคยกับพื้นที มากยิ งขึ้น  

2.  พ้ืนท่ีส าหรับการให้ความรู้ 
(1) พื้นที จัดแสดงพรรณไม้ตามกลุ่มพืช – สวนพฤกษศาสตร์เป็นศูนย์รวบรวม

พรรณไม้นานาชนิด  จึงต้องมีพื้นที ขนาดใหญ่ปลูกรวบรวมพรรณไม้ในรูปแบบต่างๆ เพื อให้
ความรู้ทางวิชาการและความสวยงาม โดยจัดปลูกพืชเป็นหมวดหมู่ เป็นวงศ์ ตามหลัก
อนุกรมวิธานพืช เช่น วงศ์ไทร (Moraceae) วงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae) กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย 
(Naked-seed) เช่น สน (Pinaceae) ปรง (Cycadaceae) และ พญาไม้ (Podocarpaceae) 
ปลูกเป็นกลุ่มตามลักษณะการเจริญเติบโต  เช่น กลุ่มไม้เลื้อย ปลูกพืชผสมผสานตามลักษณะ
พื้นที อาศัย เช่น สวนหิน และพืชน้่า หรือปลูกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ เช่น พืชสมุนไพร 
พืชเส้นใย พืชน้่ามัน เป็นต้น โดยมีการรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับพรรณไม้ รวมทั้งสภาพภูมิ
ประเทศของพื้นที ไว้ล่วงหน้า พรรณไม้ที รวบรวมมาต้องเป็นตัวแทนของพืชที ใช้ศึกษาทางด้าน
เศรษฐกิจ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์  พืชหายากและพืชที ถูกคุกคามต่างๆ จะต้อง
รวบรวมส่าหรับการอนุรักษ์นอกถิ น โดยส่วนหนึ งจะน่ามาจัดแสดงเพื อให้ความรู้แก่ประชาชน
และกระตุ้นจิตส่านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช ซึ งจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีเป็นพิเศษ พืช
ต่างๆที น่ามาปลูกต้องมีการวางแผนที ดีเพื อการณ์ต่อไปในอนาคต การรวบรวมพืชตามระบบ
อนุกรมวิธานและตามลักษณะภูมิประเทศ มีคุณค่าส่าหรับการศึกษาเปรียบเทียบและการท่า
วิจัยทางด้านอนุกรมวิธาน  รวมถึงการจัดระบบการจัดการพื้นที  และป้ายสื อความหมาย  

(2) พื้นที จัดนิทรรศการ/ประชุม/อบรม - นิทรรศการเป็นวิธีการที ท่าให้ผู้คนได้
เรียนรู้เรื องราวส่าคัญของพื้นที นั้น  มักไม่ให้รายละเอียดลึกซึ้งมากนัก แต่กระตุ้นให้ผู้มาเยี ยม
ชมอยากรู้อยากคุ้นเคยกับพื้นที มากยิ งข้ึน  ควรเลือกประเภทสื อที สนองความต้องการของผู้มา
เยี ยมชมได้ดีที สุดของแต่ละพื้นที เป็นกรณีไป จึงจ่าเป็นต้องจัดท่าแผนการพัฒนาสื อของแต่ละ
พื้นที เป็นการเฉพาะ ส่าหรับการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นการให้ความรู้เชิงลึก ให้ข้อมูล
มาก จ่านวนผู้รับความรู้จะน้อยและใช้งบประมาณสูง แต่มีความจ่าเป็นโดยเฉพาะการให้ความรู้
กับครู อาจารย์ หรือผู้น่าชุมชน ที สามารถน่าความรู้ไปเผยแพร่ต่อไป กิจกรรมการประชุม/
อบรม/สัมมนามักจัดในอาคาร ซึ งต้องมีความพร้อมและสิ งอ่านวยความสะดวกส่าหรับการจัด
กิจกรรม เช่น เครื องฉายภาพ คอมพิวเตอร์และเครื องเสียง เป็นต้น รวมถึงพื้นที ส่าหรับ
รับประทานอาหาร ที พักผ่อนนอกห้องประชุม และห้องสุขา 

(3) ห้องสมุด ศูนย์ข้อมูล และศูนย์สารนิเทศ - สวนพฤกษศาสตร์ นอกจากจะ
เป็นแหล่งรวบรวมแล้ว ยังเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี ยวกับพรรณไม้แก่ประชาชนอีกด้วย ชุด
ภาพนิ ง ภาพยนตร์ และหนังสือประเภทต่าง  ๆ  ให้ความรู้ลึกลงในรายละเอียดแก่ผู้มาเยี ยมชม
ได้ดี ดังนั้น  สวนพฤกษศาสตร์จึงจ่าเป็นต้องมีห้องสมุด รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที เกี ยวกับพืช 
ส่วนศูนย์ข้อมูลเป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลและความรู้ต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ สืบค้น
ได้ง่าย และเข้าถึงสะดวก รวมถึงการสืบค้นบนอินเตอร์เน็ตด้วย ศูนย์สารนิเทศ จะเป็นด่านแรก
ส่าหรับการติดต่อกับสวนพฤกษศาสตร์ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ เพื อถ่ายทอด
ความรู้ให้กับประชาชนทั วไป 
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3.  พ้ืนท่ีส าหรับการศึกษา วิจัย และสร้างองค์ความรู้ 
(1) หอพรรณไม้/พิพิธภัณฑ์แมลง - เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

(Herbarium Specimen)  และตัวอย่างแมลงส่าหรับการศึกษาด้านอนุกรมวิธานโดยเปิด
โอกาสให้นักวิชาการทั้งในและนอกประเทศ  ได้มีโอกาสมาใช้ประโยชน์  ตัวอย่างอ้างอิงทั้งหมด 
จะเก็บรวบรวมมาจากทั วประเทศ รวมถึงจากต่างประเทศบางส่วน เก็บไว้ในอาคารที มีระบบการ
จัดการที ดีรองรับ ควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิได้ เพื อรักษาตัวอย่างให้เสื อมสภาพช้าที สุด และมี
ระบบการป้องกันก่าจัดแมลงและเช้ือราที เหมาะสม ตัวอย่างจะถูกจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ 
ตามล่าดับช้ัน เพื อให้ผู้ที จะท่าการศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้อย่างสะดวกและ
ตลอดเวลา โดยมีเครื องมือที จ่าเป็นส่าหรับการศึกษาไว้ให้ด้วย เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์ 
และเครื องช่วยวาดรูป เป็นต้น 

(2) ห้องปฏิบัติการ - สวนพฤกษศาสตร์ที สมบูรณ์และได้มาตรฐานสากล 
จะต้องมีห้องปฏิบัติการที มีเครื องมือเครื องใช้ที ทันสมัย เพื อให้นักวิจัยได้ใช้ทดลองด้าน
พฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ ที ควรจะครอบคลุมสาขาวิชาการทางพฤกษศาสตร์ เช่น อนุกรมวิธาน 
พันธุศาสตร์ กายวิภาค สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา รวมถึงสาขาอื นๆที เกี ยวข้อง เช่น พฤกษเคมี 
การปรับปรุงพันธ์ุพืช เทคโนโลยีชีวภาพ และกีฏวิทยา เป็นต้น รวมถึงต้องมีอาคารที พักรับรอง
ส่าหรับนักวิจัยที ต้องการศึกษาวิจัยในสวนพฤกษศาสตร์ และผู้เชี ยวชาญ ที มาให้ค่าปรึกษาใน
ด้านต่างๆ  

(3) พื้นที ป่าธรรมชาติ - มีการส่ารวจพรรณไม้และท่าแผนที  รวมทั้งความ
หลากหลายของสิ งมีชีวิตอื นๆ ในท้องถิ น ซึ งต้องด่าเนินการในระยาว มีการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ 
การสร้างแปลงศึกษาถาวร เพื อให้เป็นพื้นที ส่าหรับการวิจัยอย่างต่อเนื อง มีการจัดระบบการ
เก็บข้อมูลเพื อใช้วางแผน สามารถใช้เป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติ การมีระบบฐานข้อมูลพรรณ
ไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ จะท่าให้ทราบจ่านวนชนิดและจ่านวนต้นไม้ทั้ งหมด เพื อใช้
ประกอบการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร พื้นที  และงบประมาณ เพื อการ
บ่ารุงรักษา ดูแล ขยายพันธ์ุ และปรับปรุงพื้นที เพื อให้มีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา 

4. พ้ืนท่ีส าหรับบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ 
(1) ส่านักงาน – เป็นสถานที ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ผู้ปฏิบัติงานของสวนซึ ง

ปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ  ทั้ งงานด้านบริหาร งานด้านธุรการ งานด้านวิชาการ หรือด้าน
ปฏิบัติการ  ทั้งกลุ่มสายงานหลัก สายงานที ปรึกษา และสายงานสนับสนุน 

(2) เรือนเพาะช่า – เป็นส่วนส่าคัญของสวนพฤกษศาสตร์ ที จะผลิตพันธ์ุไม้เพื อใช้
ในการประดับ ตกแต่ง ปลูกเพิ มเติม ทดแทน ในพื้นที ต่างๆ รวมถึงการรวบรวมพันธ์ุเพื อการ
อนุรักษ์นอกถิ นอาศัย เป็นสถานที ทดลองเพื อหาวิธีการที เหมาะสมในการขยายพันธ์ุและการ
อนุบาลพืช โดยเฉพาะพืชหายากและพืชที ถูกคุกคามต่างๆ นอกจากนี้ เรือนเพาะช่ายังเป็นส่วน
ส่าคัญในการเก็บรักษาต้นพันธ์ุและปลูกพืชเพื อใช้ในการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ สาขาต่างๆ  
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11..99  บทบาทและหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์บทบาทและหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์  

สวนพฤกษศาสตร์จัดเป็นสถาบันทางวิชาการด้านพืช ที มีองค์ประกอบส่าคัญหลาย
ประการรวมอยู่ด้วยกัน ที เป็นลักษณะเด่น ได้แก่ การปลูกรวบรวมพรรณไม้หลากหลายชนิด 
ทั้งพืชเดิมและพืชต่างถิ นที ทราบชื อและที มาแน่นอนจัดปลูกร่วมกันอย่างเป็นระบบในพื้นที 
ขนาดใหญ่ ซึ งสวนพฤกษศาสตร์เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพืช ที มีการอนุรักษ์และ
ขยายพันธ์ุ ศูนย์พัฒนาบุคลากร ศูนย์รวมข้อมูลเอกสารอ้างอิง สิ งพิมพ์เผยแพร่ ศูนย์การ
วิจัยค้นคว้า สถานศึกษาภาคสนามและพัฒนางานด้านพฤกษศาสตร์ ตลอดจนให้การพักผ่อน
หย่อนใจ ความสุนทรีย์และสันทนาการแก่ประชาชนทั วไป 

นอกจากการเป็นศูนย์รวมพรรณพืชนานาชนิดที มีการจัดปลูกไว้อย่างมีระบบและ
เสริมด้วยการตกแต่งภูมิทัศน์แล้ว สวนพฤกษศาสตร์ที แท้จริงยังต้องประกอบด้วยนัก
พฤกษศาสตร์ กิจกรรมและส่วนสนับสนุนงานวิชาการด้านพืชที เกี ยวข้อง อาทิ การให้ความรู้ 
การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาค้นคว้าวิจัย การรวบรวมและถ่ายทอดข้อมูล การผลิตสื อ
และสิ งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เพื อให้เป็นแหล่งสรรพความรู้ทางวิชาการด้านพืชที สมบูรณ์แบบอย่าง
แท้จริง  

นอกจากนั้นสวนพฤกษศาสตร์ยงัประกอบด้วยส่วนอื น อาทิ ที ท่าการ ศูนย์สารนเิทศ 
หอพรรณไม้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกอบรม โรงเรือนเพาะช่าและ
อนุบาลพืช ห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ ศูนย์รวมข้อมลูพืช สวนรุกขชาติ เส้นทางเดินเท้าชม
ธรรมชาติ ระบบรักษาความสะอาดและความปลอดภัย รา้นขายของที ระลึก และวิทยากรให้
ความรู้แก่ผูเ้ยี ยมชมอีกด้วย  

 
11..1100  กลยุทธ์ระดับโลกเพือ่การอนุรกัษพ์ืช กลยุทธ์ระดับโลกเพือ่การอนุรกัษพ์ืช ((GGlloobbaall  SSttrraatteeggyy  ooff  PPllaanntt  

CCoonnsseerrvvaattiioonn  ::  GGSSPPCC))  

Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) ได้มีการประชุม COP ในปี 
2002 เป็นกรอบยุทธศาสตร์ในการด่าเนินการอนุรักษ์พืชในระดับโลกระดับภูมิภาคระดับชาติ
และระดับท้องถิ นเชื อมโยงพันธมิตรภาครัฐและองค์กรที ไม่ใช่ภาครัฐ GSPC มีเป้าหมายที จะท่า
หน้าที เป็นตัวกระตุ้นเพื อการท่างานร่วมกันในทุกระดับต่อการเข้าใจการอนุรักษ์และการใช้
อย่างยั งยืนทรัพย์สมบัติมหาศาลในโลกของความหลากหลายของพืชในขณะที เสริมสร้าง
จิตส่านึกและการสรา้งก่าลงัการผลิตเพื อรักษาและขยายพันธ์ุต่อไป ได้ก่าหนด 16 เป้าหมายผล
ที มุ่งเน้นที จะพบในปี 2020  เป้าหมายที จะถูกรวมอยู่ในโครงการเฉพาะจากการท่างานของ
Convention on Biological Diversity (CBD) และยังทับซ้อนกับการท่างานในประเด็นข้าม
ภาคส่วนเช่นชนิดพันธ์ุต่างถิ นบทความ ความรู้แบบดั้งเดิมและความคิดริเริ มอนุกรมวิธานระดับ
โลก 
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สวนพฤกษศาสตร์เป็นส่วนส่าคัญในการพัฒนาของ GSPC และอยู่ในระดับแนวหน้า
ของการด่าเนินการของเปา้หมายโดยเฉพาะอย่างยิ งผูท้ี อยู่ในอนุกรมวิธานการพฒันาโปรโตคอล
ส่าหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั งยืนการอนุรักษ์แหล่งก่าเนิดอดีตการศึกษาและ
การรับรู้ของประชาชนและความสามารถในการสร้างสวนมีเป้าหมาย GSPC ภายในโครงการ
ท่างานอย่างต่อเนื องและจ่านวนของสวนพฤกษศาสตร์ระดับชาติท่าหน้าที เป็น GSPC หลัก 
(www.cbd.int/gspc/nfp.shtml) 

กิจกรรมของสวนพฤกษศาสตร์ที น่าไปสู่การด่าเนินการตามเป้าหมายของการ GSPC 
จะถูกเน้นตลอดทั้ง 3 ส่วนของเอกสารนี้ 

เป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกเพื อการอนุรักษ์พืช ปี 2020 
เป้าหมายที  1 : พืชทุกชนิดรู้จักกันในโลกออนไลน์ 
เป้าหมายที  2 : ประเมินสถานภาพการอนุรักษ์ของทุกคนที รู้จักพันธ์ุพืชเท่าที จะ

เป็นไปได้เพื อเป็นแนวทางการด่าเนินการอนุรักษ์ 
เป้าหมายที  3 : ข้อมูลการวิจัยและผลเชื อมโยงวิธีการที จ่าเป็นในการใช้กลยุทธ์การ

พัฒนาใช้ร่วมกัน 
เป้าหมายที  4 : อย่างน้อยร้อยละ 15 ของทุกพื้นที ระบบนิเวศ พืชประเภทที 

ปลอดภัยผ่านการจัดการที มีประสิทธิภาพหรือการบูรณะ 
เป้ าหมายที  5 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของพื้นที ที ส่ าคัญที สุดส่าหรับความ

หลากหลายของพืชของแต่ละภูมิภาคในระบบนิเวศการป้องกันด้วยการจัดการที มีประสิทธิภาพ
ในสถานที ส่าหรับการอนุรักษ์พืชและความหลากหลายทางพันธุกรรม 

เป้าหมายที  6 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของพื้นที การผลิตในแต่ละภาคควบคุมแบบ
ยั งยืนสอดคล้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช 

เป้าหมายที  7 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการอนุรักษ์สายพันธ์ุที ถูกคุกคามในโลก
ของความหลากหลายของพืช 

เป้าหมายที  8 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของพันธ์ุพืชที ถูกคุกคามสะสมแหล่งก่าเนิด
อดีตในประเทศต้นทางและอย่างน้อยร้อยละ 20  ส่าหรับรายการการฟื้นตัวและการบูรณะ 

เป้าหมายที  9 : 70 เปอร์เซ็นต์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและป่า
อื น ๆ พันธ์ุพืชทางเศรษฐกิจและสังคมที มีคุณค่าป่าสงวนซึ งเกี ยวข้องกับการรักษาและการ
บ่ารุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ นและระดับภูมิภาคที เกี ยวข้อง 

เป้าหมายที  10 : มีประสิทธิภาพการจัดการมีแผนในสถานที เพื อป้องกันการรุกราน
ทางชีวภาพและการจัดการพื้นที ที ส่าคัญส่าหรับความหลากหลายของพืชที มีการบุก 

เป้าหมายที  11 : ไม่มีสายพันธ์ุของพืชป่าที ใกล้สูญพันธ์ุโดยการค้าระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที  12 : เก็บเกี ยวผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากพืชป่าอย่างยั งยืน 
เป้าหมายที  13 : ภูมิปัญญาท้องถิ นและนวัตกรรมใหม่อาหารท้องถิ น แนวทางการ

ปฏิบัติที เกี ยวข้องกับทรัพยากรบ่ารุงรักษาพืชหรือเพิ มตามความเหมาะสมเพื อสนับสนุนการใช้
การด่ารงชีวิตอย่างยั งยืน ความปลอดภัยของอาหารในท้องถิ นและการดูแลสุขภาพ 

http://www.cbd.int/gspc/nfp.shtml
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เป้าหมายที  14 : ความส่าคัญของความหลากหลายของพืชจ่าเป็นที จะต้องอนุรักษ์
รวมอยู่ในการศึกษาและให้ประชาชนตระหนัก 

เป้าหมายที  15 : จ่านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมในการท่างาน เพียงพอตามความ
ต้องการของประเทศเพื อให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์นี้  

เป้าหมายที  16 : สถาบันเครือข่าย ความร่วมมือในการอนุรักษ์พืชที มากข้ึนใน
ระดับประเทศระดับภูมิภาคระหว่างประเทศเพื อให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์นี้ 

ที มา : International Agenda of Botanic Gardens in Conservation Botanic 
Gardens 2nd edition, Conservation International (BGCI), November 2012.  

  
11..1111  สวนสวนพฤกษศาสตร์พฤกษศาสตร์มาตรฐานสากลมาตรฐานสากล  

จากค่าจ่ากัดความของ The Botanic Gardens Conservation International : 
BGCI สวนพฤกษศาสตร์ คือ สถาบันดูแลพันธุ์ไม้มีชีวิตท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย อนุรักษ์ จัดแสดง และเพ่ือเรียนรู้ ["Botanic gardens 
are institutions holding documented collections of living plants for the 
purposes of scientific research, conservation, display and education."] 
The Botanical Garden Conservation International: BGCI. 

สวนพฤกษศาสตรม์าตรฐานสากลควรมีองค์ประกอบและการด่าเนินกจิกรรมบาง    
สวนหรือทั้งหมด ดังนี ้

 เปนสถาบันที มสีถานภาพของความมั นคงในระดับที ยอมรับได 
 มีการรวบรวมตัวอยางบนพื้นฐานเพื อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร 
 มีการจัดเกบ็ขอมูลตัวอยางที ท่าการรวบรวมไวอยางเหมาะสม อันหมายรวมถึง

ถิ นก่าเนิดดวย 
 มีการดูแลและติดตามสถานภาพของพืชที ไดท่าการรวบรวมไว 
 มีการจัดท่าปายชื อหรือปายสือถึงพันธุไมภายในพื้นที อยางเหมาะสม  
 เปนพื้นที สามารถเข้าถึงได้ (เปิดเป็นสาธารณะ)  
 มีการสื อสาร เผยแพร และแลกเปลี ยนขอมูลสสูาธารณชน หนวยงาน หรือสวน

พฤกษศาสตรอื นๆ  
 มีการแลกเปลี ยนเมล็ดพันธุหรือ ตัวอยางอื นๆ กบัสถาบันการวิจัย สวนรุกขชาติ

หรือสวนพฤกษศาสตร อื นๆ 
 มีการศึกษา วิจัย ที เกี ยวของกับพันธุพืชที ท่าการรวบรวมไว • 
 มีการศึกษา วิจัย ทางดานพฤกษอนุกรมวิธานที เกี ยวของกับตัวอย่างพันธ์ุไม้   

แห้งอยางตอเนื อง  
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ทั้งนีก้ารด่าเนินกจิกรรมของสวนพฤกษศาสตรไม่จ่าเป็นต้องด่าเนินการในทกุ
กิจกรรม แต่ข้ึนอยกูับวัตถุประสงคและขอบขายการด่าเนนิงานของสวนพฤกษศาสตรในแตละ
แหง 

สวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ ง มี วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ งแตกต่างกัน จึงมี
องค์ประกอบที แตกต่างกันไปด้วยเพื อให้สอดรับกับเป้าหมายของการด่าเนินงาน เช่น  

สวนพฤกษศาสตร์คิว ประเทศสหราชอาณาจักร เดิมเป็นอุทยานของราชวงศ์  จึงมี
อาคารเก่าแก่  ทางประวัติศาสตร์เช่น พระต่าหนัก และ Orangery มีเป้าหมายในการ
ด่าเนินการ คือ การเป็นศูนย์ตัวอย่างอ้างอิงระดับโลกที เข้าถึงง่าย การศึกษาวิจัยด้านต่างๆ การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั งยืน การเผยแพร่กิจกรรมผ่านการเป็นสวน
ระดับโลก และการส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ นอกจากพื้นที สวนและอาคารจัดแสดง
แล้ว จึงมีหอพรรณไม้ขนาดใหญ่ ศูนย์การวิจัย (Jodrell Laboratory) และหน่วยงานส่งเสริม
การเรียนรู้ เมื อมีโครงการเก็บรวบรวมเมล็ดพืชทั วโลก จึงได้ก่อสร้างธนาคารเมล็ดพันธ์ุ 
(Millennium Seed Bank) เพิ มเติมข้ึนในภายหลัง  

สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์  มีวัตถุประสงค์เดิมในการก่อตั้งเพื อรวบรวมพืชเศรษฐกิจ
ต่างๆ ทดลองปลูก และปรับปรุงพันธ์ุ จึงมีพื้นที จัดแสดงพืชเศรษฐกิจและสวนกล้วยไม้ มี
หน่วยงานเพื อรวบรวม ปรับปรุงพันธ์ุและขยายพันธ์ุกล้วยไม้ มีสวนขิงเพื อสอดรับกับการเป็น
ศูนย์จดทะเบียนลูกผสมพืชวงศ์ขิงที ได้รับมอบหมายจากสมาคมพืชสวนโลก สวนพฤกษศาสตร์
สิงคโปร์มีงานวิจัยทางอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพที ด่าเนินการมาตั้งแต่
ระยะแรก จึงมีหอพรรณไม้และหอ้งสมุดทางพฤกษศาสตร์ แต่ไม่มีหน่วยงานที ท่าหน้าที โดยตรง
ในการวิจัยทางพฤกษศาสตร์อื นๆ จึงไม่มีห้องปฏิบัติการสาขาอื นๆ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์
สังกัดกับ National Park Board จึงมีอีกบทบาทหนึ งในการเป็นสวนสาธารณะในเมือง พื้นที 
ส่วนหนึ งเปิดให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย องค์ประกอบภายในบางส่วนถูกออกแบบ
เพื อการนันทนาการของประชาชน เช่น เวทีกลางน้่า เป็นต้น        

เมื อพิ จารณาองค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์หลายแห่ งร่วมกัน สวน
พฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล สามารถจัดหมวดหมู่องค์ประกอบได้ดังนี้  

(1) ด้านการสร้างองค์ความรู้  ประกอบด้วย  
งานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย  เพื อการพัฒนาองค์ความรู้ ต้องประกอบด้วย 

งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเพื อการอนุรักษ์  และงานวิจัยเพื อการพัฒนา โดยผลงานศึกษาวิจัย
นั้นต้องเผยแพร่สู่สาธารณะชนเพื อใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 และตีพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 12 เรื อง
ต่อปี 

งานหอพรรณไม้   เพื อสร้างองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ
ทางด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช  มีการรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้
แห้ง โดยมีจ่านวน  (ชนิด)  พรรณไม้ไทยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 จ่านวน 100,000 รายการ 

มีห้องปฏิบัติการท่ีมีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัย เพื อใช้ในการทดลองด้าน
พฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร์ กายวิภาค สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา 
รวมถึงสาขาอื นๆที เกี ยวข้อง เช่น พฤกษเคมี การปรับปรุงพันธ์ุพืช เทคโนโลยีชีวภาพ และกีฏ
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วิทยา เป็นต้น โดยต้องมีห้องปฏิบัติการพร้อมเครื องมือที ทันสมัย ตามประเภทและจ่านวนที 
เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 

งานด้านการอนุรักษ์ เพื อให้ทรัพยากรคงอยู่อย่างยั งยืน การส่ารวจ เก็บ
รวบรวม ขยายพันธ์ุไม้ โดยต้องมีจ่านวนพืชหายากและพืชที ถูกคุกคาม เพื อดูแลรักษาจ่านวน 
(ชนิด) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของบัญชีพืชที ถูกคุกคาม  (Thailand Red Data: Plants, 
ONEP 2006) 

(2) ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย 
การจัดสวนพฤกษศาสตร์  มีพื้นที จัดแสดงพรรณไม้ตามกลุ่มพืช เป็นศูนย์

รวบรวมพรรณไม้นานาชนิด  จัดปลูกรวบรวมพรรณไม้ในรูปแบบต่างๆ เพื อให้ความรู้ทาง
วิชาการและความสวยงาม โดยจัดปลูกพืชเป็นหมวดหมู่ เป็นวงศ์ ตามหลักอนุกรมวิธานพืช 
เพื อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามสภาพธรรมชาติ มีการรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับพรรณไม้ รวมทั้งสภาพ
ภูมิประเทศของพื้นที  พรรณไม้ที รวบรวมมาต้องเปน็ตัวแทนของพืชที ใช้ศึกษาทางด้านเศรษฐกจิ 
การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์  ส่าหรับพืชหายากและพืชที ถูกคุกคามต่างๆ จะต้องรวบรวม
ส่าหรับการอนุรักษ์นอกถิ น โดยส่วนหนึ งน่ามาจัดแสดงเพื อให้ความรู้แก่ประชาชน มีการ
รวบรวม  Living  Collection  Database พร้อมข้อมูลต้นไม้ ในเชิงวิชาการ จ่านวนไม่น้อย
กว่า 6,000 ชนิด จ่านวน 20,000 รายการ จ านวนพรรณไม้หายาก ร้อยละ 60 ของ Red Lest 
(ชนิด)  ด้านพื้นที จัดแสดง มีการจัดแสดงไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม/ วงศ์ โดยพื้นที จัดแสดงต้องมี
การการออกแบบวางผัง Landscape เพื อให้มีความสวยงามดึงดูดผู้เยี ยมชมให้เข้าไปในพื้นที 
และได้รับความรู้ มีการแสดงป้ายชื อต้นไม้  ป้ายข้อมูลวงศ์  ป้ายสื อความหมาย มีการ
ตรวจสอบต้นไม้ภายในพื้นที วงศ์  มีระบบสาธารณูปโภคเพื อดูแลพื้นที  มีพื้นที พักผ่อน และ
เจ้าหน้าที ดูแล 

โรงเรือนเพาะช า ที จะผลิตพันธ์ุไม้เพื อใช้ในการประดับ ตกแต่ง ปลูกเพิ มเติม
หรือทดแทนในพื้นที ต่างๆ มีโรงเรือนส่าหรับรวบรวมพรรณไม้ประจ่าถิ นของแต่ละภาค รวมถึง
การรวบรวมพันธ์ุเพื อการอนุรักษ์นอกถิ นอาศัย เป็นสถานที ทดลองเพื อหาวิธีการที เหมาะสมใน
การขยายพันธ์ุและการอนุบาลพืช โดยเฉพาะพืชหายากและพืชที ถูกคุกคามต่างๆ และโรงเรือน
ในการเก็บรักษาต้นพันธ์ุและปลูกพืชเพื อใช้ในการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้ ต้องมี
โรงเรือนเพาะช่า เพื อการรวบรวม เพาะขยายพันธ์ุ หรือการอนุบาลพืช ที มีบัญชีหรือฐานข้อมูล
พืชที น่ามาปลูกและเพาะขยายพันธ์ุ มีการจัดระบบการเพาะขยายพันธ์ุและการน่าไปใช้
ประโยชน์ ทุกโรงเรือน 

ศูนย์ข้อมูลพืช เพื อให้มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่าหรับ
รวบรวมข้อมูลเกี ยวกับพรรณไม้ทุกรูปแบบ การเก็บรักษา การเพาะพันธ์ุพืช เรือนเพาะช่า 
รูปภาพ ภาพวาด มีการจัดการข้อมูลเพื อการให้บริการทางวิชาการตามหลักมาตรฐานสากล  

ห้องสมุด เพื อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที มีการจัดการและด่าเนินงานตาม
หลักมาตรฐานสากล มีทั้งภาพและรายละเอียด เป็นห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ช้ันน่าที มี
เอกสารหนังสือครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านพืช และโดยเฉพาะเอกสารทางด้านอนุกรมวิธาน
ของภูมิภาค 
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พิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดง เพื อเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางด้านวิวัฒนาการของ
ธรรมชาติ ความหลากหลาย และองค์ความรู้ทางด้านพืช ตลอดจนการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากพืช 

การให้ความรู้ (Education)  เผยแพร่และฝึกอบรม  เพื อเปิดความรู้ไปสู่
สาธารณชนเพื อการพัฒนายิ งข้ึนต่อไปในอนาคต  มีหลักสูตรการให้ความรู้ที ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ปฐม มัธยม อุดมศึกษา ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส และ
นานาชาติ  มีเอกสารสิ งพิมพ์ทางวิชาการเผยแพร่ไม่น้อยกว่าปีละ 10 รายการ 

(3) ด้านสนับสนุนการด าเนินการ ประกอบด้วย 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร  
ต้องมีบุคลากรที มีความเชี ยวชาญ เพื อจัดการงานในด้านต่างๆ ทั้งทางด้าน

พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภูมิสถาปัตย์ และด้านอื น ๆ ครบถ้วนเพื อจัดการงาน
สวนพฤกษศาสตร์ในจ่านวนที เหมาะสมเพียงพอกับการด่าเนินงาน  มีการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานให้มีความรู้ ทักษะ ให้สูงข้ึนตลอดระยะเวลาการท่างาน เพื อคุณภาพของงานที ต้อง
ปฏิบัติ  มีอุปกรณ์และเครื องมือในการปฏิบัติงานครบถ้วนเพื อสนับสนุนการท่างาน มีระบบ
บริหารจัดการงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ทันสมัยเพื อก้าวอยู่ในระดับสากล  และมี
กระบวนการจัดการที มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

ด้านการดูแลบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน   
มีความพร้อมเกี ยวกับสถานที   อาคารพื้นที ท่าการต่างๆ ส่านักงาน ส่วน

สารนิเทศ ศูนย์บริการนักท่องเที ยว  อาคารอเนกประสงค์  อาคารจัดแสดง ส่วนจ่าหน่ายสินค้า 
ส่วนประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมห้องบรรยาย ห้องสัมมนา ห้องจัดนิทรรศการ ห้องเก็บของ 
ห้องน้่า ที จอดรถ รวมทั้งบ้านพักพนักงาน  มีการดูแลการจราจรในพื้นที   การดูแลบ่ารุงรักษา
ซ่อมแซม การจัดการด้านยานพาหนะ 

ระบบความปลอดภัย  มีมาตรการป้องกันภัยที อาจเกิดกับอาคารสถานที  บุคคล
หรือทรัพย์สิน มีเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัย  มีระบบความปลอดภัยเกี ยวกับการปฏิบัติงาน
มีการเลือกใช้เครื องมือที ถูกต้องเพื อความปลอดภัย ป้องกันความเสี ยงที อาจเกิดข้ึน งาน
ก่อสร้างมีการออกแบบและก่อสรา้งที มั นคงแข็งแรงและปลอดภัย ไม่มีความเสี ยงจากอันตรายที 
อาจเกิดข้ึนทั้งกับบุคลากรภายในและประชาชนทั วไป มีการดูแลความปลอดภัยส่าหรับผู้เข้าชม
พื้นที  มีห้องปฐมพยาบาลซึ งมีเตียงและเครื องปฐมพยาบาลรวมทั้งยาเพื อใช้บริการเมื อเกิด
อุบัติเหตุต่อพนักงานและผู้เข้าชม  มีการดูแลระบบการสัญจรภายในพื้นที ให้มีความสะดวก
ปลอดภัย  มีมาตรการป้องกันภัยจากไฟปา่ ป้องกันความเสยีหายที อาจเกิดข้ึนจากพืชพันธ์ุไม้ ทั้ง
ในพื้นที และที รวบรวมไว้   

การสาธารณูปโภค ต้องมีระบบไฟฟ้า ระบบน้่าประปา ระบบสื อสาร และระบบ
ชลประทานที ดี มีอ่างเก็บน้่าเพียงพอในการเก็บกักน้่าไว้ใช้ในพื้นที โดยแยกส่วนน้่าที ใช้ในการ
ดูแลพืชพันธ์ุกับน้่าที ใช้ในการอุปโภคซึ งต้องเป็นระบบน้่าประปาที สะอาด  มีระบบบ่าบัดน้่าเสีย 
เช่น ระบบบ่าบัดทางชีวภาพ การกรองด้วยพืช และสามารถน่าน้่าจากการบ่าบัดน้่าเสียจาก
อาคารมาใช้รดน่้าต้นไม้ได้  
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การอ่านวยความสะดวกและสนับสนุนการบริการด้านพื้นที  ถนนหลักในสวน
และทางเข้ามีการออกแบบให้สื อความหมายที เหมาะสมกับการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ จัดให้มี
สถานที เที ยวชมพื้นที อันเป็นองค์ประกอบการจัดแสดงสวนพฤกษศาสตร์ เพื อดึงดูดผู้เข้าเที ยว
ชมให้มีความสนใจเข้าเที ยวชม  โดยจัดให้มีสถานที   สิ งจัดแสดงและสิ งอ่านวยความสะดวก
ต่างๆ ได้แก่  อาคารจัดแสดง เส้นทางเดินชมพรรณไม้ ซึ งต้องมีวิทยากรในการแนะน่าและ
อธิบายเพื อสร้างคุณค่าของกิจกรรมนั้นๆ   มีจุดชมวิว ลานจัดแสดง รูปปั้นและปฏิมากรรม ที 
พักผ่อน ซุ้ม ที นั ง สนามเด็กเล่น  ให้มีอาคารร้านขายสินค้า ร้านอาหาร และที จอดรถ 

ด้านการเผยแพร่ความรู้  
มีศูนย์ฝึกอบรม สัมมนา เพื อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการ

ด่าเนินงานเชิงพาณิชย์ ส่วนน้ีจะเป็นส่วนเชื อมโยงงานสวนพฤกษศาสตร์ออกไปสู่สาธารณะชน 
เป็นการเผยแพร่ความรู้ และเป็นส่วนเชื อมงานทางด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษา  

มีศูนย์บริการข้อมูลทางวิชาการและมีโครงการเผยแพร่และฝึกอบรม เพื อให้
การศึกษา ให้ความรู้ แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในทุกระดับ รวมถึงแก่สาธารณะชนทั วไป 

ต้องมีการสร้างความร่วมมือ มีเครือข่ายของการท่างานในแต่ละด้าน กับทั้งส่วน
ราชการอื น สถาบันการศึกษา เอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื อการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์ 

ด้านกิจกรรมเชิงพาณิชย์ 
มีกิจกรรมและการด่าเนินงานต่างๆ เพื อหารายได้ มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที 

สอดคล้องกับกิจกรรมด่าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์  มีการบริหารจัดการด้านรายได้ผ่าน
กิจกรรมบริการทางวิชาการ มีสื อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด ที เหมาะสมเพื อ
สนับสนุนให้สวนมีรายได้ในการบริหารกิจการ 

 
11..1122  มาตรฐานสากลสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาคมาตรฐานสากลสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค  

สวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาคจะด่าเนินการบางส่วนของ วัตถุประสงค์การก่อตั้ง จึง
ต้องการองค์ประกอบเพียงบางส่วน เพื อให้การด่าเนินงานในระยะแรกเป็นไปอย่างคล่องตัว
องค์ประกอบมาตรฐานของสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค ต้องประกอบด้วยกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการสร้างองค์ความรู้ 
การสร้างองค์ความรู้สวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาคจะเริ มจากการศึกษาความหลากหลาย

ของพรรณไม้ในพื้นที ของสวนฯ การส่ารวจเพื อศึกษาความหลากหลายของพืชในพื้นที ใกล้เคียง 
และการรวบรวมพันธ์ุพืชในท้องถิ นที หายาก ใกล้สูญพันธ์ุ หรือมีศักยภาพในการพัฒนาเพื อเพิ ม
มูลค่า การศึกษาวิธีการขยายพันธ์ุพืชหายากหรือใกล้สูญพันธ์ุต่างๆเพื อเพิ มปริมาณส่าหรับการ
อนุรักษ์ หรือเพื อประโยชน์อื นๆ ระยะหลังจากนั้นจะเป็นการก่าหนดพื้นที เพื อจัดท่าแปลง
ศึกษาถาวร เพื อศึกษาโครงสร้างสังคมพืชและการศึกษาด้านนิเวศวิทยาต่างๆ 
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ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
สวนพฤกษศาสตร์สาขาจะมีพื้นที จัดแสดงตามกลุ่มพืช ที มีการออกแบบพื้นที ตาม

หลักภูมิทัศน์ เพื อความสวยงามส่าหรับการพักผ่อน ดึงดูดให้เข้าชม และเพื อให้ความรู้แก่ผู้เข้า
ชม โดยจัดพื้นที ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน มีป้ายชื อต้นไม้ ป้ายข้อมูลต่างๆ และแผนที  มีการ
จัดท่าทะเบียนพันธ์ุพืชในพื้นที จัดแสดงเพื อประโยชน์ด้านการจัดการและการน่าเสนอแก่
สาธารณะ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชเป็นกิจกรรมที ส่าคัญของสวนพฤกษศาสตร์ มีการจัด
กิจกรรมการอบรมทั้งในพื้นที สวนพฤกษศาสตร์และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  

การจัดการพรรณไม้ มีการจัดท่าทะเบียนพันธ์ุพืชทั้งในพื้นที ตามธรรมชาติและใน
โรงเรือนเพื อทราบจ่านวนและการใช้ประโยชน์ มีแผนการขยายพันธ์ุพืช โดยเน้นพืชหายากและ
ใกล้สูญพันธ์ุ หรือพืชที มีกรใช้ประโยชน์อย่างอื นๆ และมีแผนการใช้ประโยชน์จากพืชที 
ขยายพันธ์ุ 

ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการ – มีจ่านวนบุคลากรที เหมาะสมกับขอบเขตงานและหน้าที ความ

รับผิดชอบ มีอาคารสถานที ปฏิบัติงานที เหมาะสม มีอุปกรณ์และเครื องมือในการปฏิบัติงานที 
เพียงพอ มีการใช้ระบบสารสนเทศที เหมาะสมเพื อการบริหารงาน และการใช้เทคโนโลยีเพื อ
ช่วยให้การปฏิบัติงานรวดเร็วข้ึนและต้นทุนการบริหารงานลดลง 

การจัดการพื้นที  – มีระบบการดูแลพื้นที ที เหมาะสม มีระบบสาธารณูปโภคที ดี มีสิ ง
อ่านวยความสะดวก เช่น ลานจอดรถ ศูนย์บริการข้อมูล ห้องประชุม ที พักผ่อน และห้องน้่า 
เพียงพอต่อจ่านวนผู้มาเยี ยมชม และการรักษาความปลอดภัยทั วถึง 

 
1.13 เกณฑก์ารจัดตั้งสวนพฤกษศาสตรภ์ูมิภาค 

เป้าหมายในการจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คือการมีพื้นที ในแต่ละภูมิภาค เพื อ
รวบรวมพรรณไม้ประจ่าถิ น พรรณไม้หายาก ส่าหรับการอนุรักษ์ และเพื อการส่งเสริม
การศึกษาด้านพฤกษศาสตร์แก่เยาวชน และประชาชนผู้สนใจในพื้นที ใกลเ้คียง เขตพรรณพืชใน
ประเทศไทยจึงเป็นเกณฑ์ส่าคัญในการพิจารณาจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค เพื อให้
ครอบคลุมแพร่การกระจายของพรรณไม้จาก 3 เขตการกระจายพันธ์ุ คือ  

- เขตพรรณพืชหิมาลัย   
- เขตพรรณพืชอินโดจีน 
- เขตพรรณพืชมาเลเซีย 
1. เขตพรรณพืชหิมาลัย ที พบทางภาคเหนือและภาคตะวันตก ปัจจุบันมีสวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
ในพระราชด่าริ จังหวัดพิษณุโลก 

2. เขตพรรณพืชอินโดจีน ที แพร่กระจายอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันออก ปัจจุบันมีสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง และสวนพฤกษศาสตร์เมืองพล 
ในจังหวัดขอนแก่น 
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3. เขตพรรณพืชมาเลเซีย กระจายจากภาคใต้ข้ึนมาจนถึงประมาณจังหวัดประจวบ
คีรีขันท์-เพชรบุรี ปัจจุบันมีสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ จังหวัดพังงา 

4. เขตรอยต่อของพืชจากท้ัง 3 เขตการกระจายพันธุ์  บริเวณภาคกลางของ
ประเทศ ปัจจุบันมีสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย 

  
เพื อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ การตั้ งสวน

พฤกษศาสตร์สาขา จึงควรมีเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1. ควรมีสวนพฤกษศาสตร์เพื อรองรับเขตการกระจายพันธ์พืชทั้ง 4 เขต 
2. มีพื้นที ที สามารถด่าเนินการได้ตามมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค โดยมี

พื้นที ไม่น้อยกว่า 600 ไร่ และไม่ห่างไกลจากตัวเมือง ไม่มีปัญหาในเรื องสิทธิในที ดิน 
3. พื้นที มีลักษณะที เป็นเอกลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ ง ที แตกต่างจากสวน

พฤกษศาสตร์ที มีอยู่เดิม 
4. มีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานสา่หรบัการด่าเนินกิจการสวนพฤกษศาสตร์ เช่น 

มีแหล่งน้่าขนาดใหญ่ที สามารถใช้ประโยชน์ได้ มีเส้นทางคมนาคมที สะดวก มีระบบไฟฟ้าที 
สามารถเชื อมต่อได ้

5. ไม่อยู่ในพื้นที ใกล้เคียงกับสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดหน่วยงานอื น เช่น กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

6. ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุน ในการส่ารวจเพื อจัดตั้ง จัดท่าผังแม่บท และ
แผนแม่บท  ในจ่านวนเงินที เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการ 

 
1.14 ข้ันตอนการด าเนินงานเพ่ือจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภูมภิาค 

เพื อให้การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาคเป็นไปอย่างมีระบบ และสามารถ
ด่าเนินการได้เรียบร้อย ส่าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงก่าหนดข้ันตอนการด่าเนินงานในเบื้องต้นไว้
ดังนี ้

1. ด่าเนินการส่ารวจพื้นที เพื อพิจารณาตามเกณฑ์เบื้องต้นที ก่าหนดไว้ 
2. น่าเข้าคณะกรรมการเพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก่อตั้ง 
3. ด่าเนินการส่ารวจทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที มีอยู่ในพื้นที เดิม 
4. จัดท่าแผนพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค 
5. จัดท่าผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที  
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ภาพแผนที แสดงที ตั้งสวนพฤกษศาสตร ์
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2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี

คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมื อวันที  30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มกีารจัดต้ัง
คณะกรรมการจัดท่ายุทธศาสตร์ชาติ มีอ่านาจหน้าที ในการจัดท่าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี เพื อใช้ในการขับเคลื อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั นคง มั งคั ง และยั งยืน และใหเ้สนอร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรพีิจารณาให้ความเห็นชอบเพื อใช้เป็นกรอบในการ
ด่าเนินงานในระยะที  2 ของรัฐบาล (ปี 2558 – 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที  3 (ป ี
2560 เป็นต้นไป) 

 
  วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ่าชาติว่า 
“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ 
การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ่านาจรัฐ การด่ารงอยู่อย่างมั นคง ยั งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การด่ารงอยู่อย่างมั นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ งแวดล้อม ความมั นคง
ทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกัน ด้านความมั นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที ด้อยกว่า  

  ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ในการที จะบรรลุวิสัยทัศน์และท่าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที พึงประสงค์นั้น 

จ่าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก่าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก่าหนดแนว
ทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ่าเป็นจะต้อง
ก่าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละ
ช่วงเวลาอย่างต่อเนื องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ใน
การขับเคลื อนการพัฒนาเพื อการสร้างและรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั นคง มั งคั ง ยั งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ่าชาติ “มั นคง มั งคั ง ยั งยืน” เพื อให้ประเทศ

บทที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐบาล 
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มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีสุข อยู่ดี 
กินดี สังคมมีความมั นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ งยุทธศาสตร์ชาติที จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อไปนี้จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั นคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที เป็นมติรกับสิ งแวดลอ้ม 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี ยนแปลงต่างๆ ที อาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี 
ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที รุนแรง 
ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต 
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื อมล้่าทางสังคม เป็นต้น ท่าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที  12 จึงจ่าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที ส่าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน่าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาอย่างมีส่วนร่วม 
(3) การสนบัสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
(4) การพัฒนาสู่ความมั นคง ยั งยืน สังคมอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 

เพื อบริหารจัดการสภาะแวดล้อมของ
ประเทศใหม้ีความมั นคง ปลอดภยั และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ 

คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา      
มีทักษะที จ่าเป็นในศตวรรษที  21 มีทกัษะสื อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที  3 และมีคุณธรรม 

 
สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลือมล้่า
ในทุกมิติ  กระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื อโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามาเป็นก่าลงัของการพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับ 

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับ
การขยายโอกาสของประเทศในเวทีโลก 

1. ด้านความม่ันคง 2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับ
การขยายโอกาสของประเทศในเวทีโลก 

3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

4. ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลแลพัฒนาระบบการ
บริหารภาครัฐ 

การปรับเปลี ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชนเพื อประชาชนและประโยชน์สว่นรวม” 

กลยุทธ์ระดับโลก
เพ่ือการอนุรักษ์พืช 
(Globle Strategy 
of Plant 
Conservation : 
GSP) 
จ านวน  16 
เป้าหมาย 
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  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็น

ศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading 
and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม 

โดยแผนได้ก่าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื อใหป้ระเทศไทยก้าวไปสู่
ต่าแหน่งทางยทุธศาสตรท์ี ก่าหนดไว้ ดังนี ้

เป้าหมาย แนวทางการพฒันา 
1) การหลุดพ้นจากกบัดักประเทศ

รายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู 
(1) การสง่เสรมิด้านการวิจัยและพฒันา 
(2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
(3) การสง่เสรมิผูป้ระกอบการที เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
(4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
(5) การปรับโครงสร้างการผลิต 

2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนบัสนุน
การเจรญิเตบิโตของประเทศและ
การสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนบัสนุนการ
เจริญเตบิโตของประเทศ 

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั วถึง 

(3) การพัฒนาด้านสุขภาพ 
(4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที เอื้อตอ่การด่ารง

ชีพในสังคมสูงวัย 
3) การลดความเหลื อมล้่าในสงัคม (1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 

(2) การจัดบรกิารทางสงัคมใหทุ้กคนตามสทิธิข้ันพื้นฐาน 
และเน้นการสร้างภูมิคุม้กันระดับปจัเจก 

(3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
(4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

4) การสร้างการเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกจิและสังคมที เป็นมิตรกับ
สิ งแวดล้อม 

(1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ งอ่านวยความ
สะดวกของเมือง 

(2) การพัฒนาด้านการขนสง่และโลจสิติกสเ์ชื อมโยงกับเพื อน
บ้าน 

(3) การสง่เสรมิการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ 
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เป้าหมาย แนวทางการพฒันา 
5) การบริหารราชการแผ่นดินที มี

ประสิทธิภาพ 
(1) การรกัษาทุนทางธรรมชาติเพื อการเติบโตสเีขียว 
(2) การสง่เสรมิการบรโิภคที เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม 
(3) การสง่เสรมิการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว 
(4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม 
(5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
(6) การเพิ มขีดความสามารถในการปรบัตัวเพื อรองรับการ

เปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื อ
ลดความเสี ยงด้านภัยพิบัต ิ

6) การบริหารราชการแผ่นดินที มี
ประสิทธิภาพ 

(1) การสร้างความโปรง่ใส 
(2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(3) การสร้างรูปแบบการพฒันา อปท.ให้เหมาะสม 
(4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที มี

ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ภายใตแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
2.3 แผนการปฏริูปประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเรือ่งความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
 ประกอบด้วย 

 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 : ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดบัชาติและพื้นที 
    ประเด็นย่อยที  1.1 การปฏิรูปกฎหมาย 
    ประเด็นย่อยที  1.2 การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการ 
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 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 : ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
    ประเด็นย่อยที  2.1 จัดท่าแผนการวิจัยและสนับสนุนการน่างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 : ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื อการ

อนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบง่ปันผลประโยชน์ที เป็นธรรม 
    ประเด็นย่อยที  3.1 พัฒนาคลงัข้อมลูทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ 
    ประเด็นย่อยที  3.2 จัดท่าบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและ 
          แหล่งตัวอย่าง 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4:  ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรพัยากรท้องถิ นให้ครอบคลุมทั ว
ประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดบัประเทศและอาเซียน 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 : ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประเด็นย่อยที  5.1 จัดท่าแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
ประเด็นย่อยที  5.2 สร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ แบ่งปัน และด่ารงไว้ซึ งองค์ความรู ้

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 6 : ปฏิรูประบบ กลไกรองรบัการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั งยืน 

 

2.4 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ ์ จันทร์โอชา 
 
โดยที ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั วคราว) 

พุทธศักราช 2557 ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ งตามมติของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภานิติบญัญัติแหง่ชาติ ได้น่าความกราบบงัคมทลูพระ
กรุณาว่า สภานิติบัญญัติแหง่ชาติได้ลงมตเิมื อวันพฤหัสบดีที  21 สิงหาคม 2557 เห็นชอบด้วย
ในการแต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์  จันทรโ์อชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอกประยทุธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตร ี
ประกาศ ณ วันที  24 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา  

โดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทรโ์อชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื อวันที  12 กันยายน 2557 ก่าหนดนโยบายที ส่าคัญไว้ 11 ด้านดังนี้ 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
2) การรกัษาความมั นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3) การลดความเหลื อมล้่าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
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4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะบบุ่ารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6) การเพิ มศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
7) การสง่เสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีการวิจัย

และพัฒนา และนวัตกรรม 
9) การรกัษาความมั นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนรุักษ์

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั งยืน 
10) การสง่เสรมิการบรหิารราชการแผ่นดินที มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบ

ปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11) การปรับปรงุกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

2.5 นโยบายของผู้ถือหุ้นภาครฐั (Statement of Directions)  

กระทรวงการคลงัได้น่าระบบประเมินผลการด่าเนินงานรัฐวิสาหกจิเป็นเครื องมือใน
การพัฒนารัฐวิสาหกจิใหส้อดคล้องกบัเป้าประสงค์ของภาครฐัและแนวทางการพฒันาประเทศ 
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีแนวคิดให้มกีารจัดท่าแนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/
ภาครัฐ (Statement of Direction: SOD) ข้ึน ตั้งแต่ปี 2549 เพื อสร้างความร่วมมอืระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐในการก่าหนดแนวทางการพฒันาและกรอบการประเมินผลการด่าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกจิและมีความสัมพันธ์ในเชิงบรูณาการ ครอบคลุมภารกจิหลักของรัฐวิสาหกจิ และ
สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาประเทศ โดยให้หน่วยงานกา่กับรัฐวิสาหกจิ ซึ งมสี่วนร่วมในการ
ก่าหนด SOD ประกอบด้วย 

1. ส่านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
หน่วยงานซึ งพิจารณาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และพิจารณาแผนการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ 

2. กระทรวงการคลัง โดย สคร. ในฐานะผู้ถือหุ้น และ 
3. กระทรวงเจ้าสงักัดของรัฐวิสาหกิจ ในฐานะหน่วยงานก่ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
สคร. ได้จัดท่า SOD ของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี 2550 และมีกระบวนการพัฒนาและ

การทบทวนร่วมกบัหน่วยงานก่ากับ และผูเ้กี ยวข้อง เป็นประจ่าทุกปี และมกีารรายงานผลการ
จัดท่า SOD ให้แก่คณะกรรมการก่ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) รบัทราบ  
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แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น /ภาครัฐ (Statement of Direction) ส าหรับองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประจ าปี 2558  

 
กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมใน

ฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที เกี ยวข้อง เพื อสรุปทิศทางที ส่าคัญของภาครัฐ 
(Statement of Direction) ที จะใช้เป็นแนวทางในการก่ากับดูแลและช้ีประเด็นที  อ.ส.พ. ควร
ให้ความส่าคัญและเร่งด่าเนินการ รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการก่าหนดตัวช้ีวัดส่าหรับการ
ประเมินผลการด่าเนินงานของ อ.ส.พ. ต่อไป ซึ งแนวนโยบายผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ (Statement of 
Direction) ส่าหรับ อ.ส.พ. ได้แก่ 

แผนระยะสั้น 
1) จัดท่าแผนยุทธศาสตร์และทบทวนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับภารกิจการ

ด่าเนินงานในปัจจุบัน เพื อรองรับทิศทางการด่าเนินงานในอนาคต 
2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา 

ทั้งในและต่างประเทศ ในการค้นคว้าเพื อประโยชน์ทางวิชาการและเชิงพาณิชย์ 
3) จัดท่าแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามระบบ

ประเมินผลการด่าเนินงาน และแผนการพัฒนาองค์ประกอบและระบบการบริหารจัดการงาน
ด้านพฤกษศาสตร์ 

แผนระยะยาว 
1) พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้มีองค์ประกอบและระบบการบริหารจัดการงานด้าน

พฤกษศาสตร์ที สามารถเทียบเคียงกับสวนพฤกษศาสตร์ช้ันน่าในภูมิภาคเอเชียและในระดับ
สากลได ้

2) พัฒนาหลักสูตรด้านพฤกษศาสตร์ร่วมกับสถาบันการศึกษาช้ันน่าของประเทศ
เพื อสร้างบุคลากรด้านพฤกษศาสตร์ 

3) พัฒนาห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลาง (Central 
Laboratory) ด้านพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 
2.6 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ร่วมกับส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จัดท่าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี  ให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  12 และน้อมน่าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื อเป็น Roadmap ในการก่าหนดทิศทางการด่าเนินงานและ
พัฒนารัฐวิสาหกิจ และมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจน่าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขามาเป็น
แนวทางในการจัดท่าแผนงานปี 2560 และแผนงานระยะ 5 ปี และเป้าหมาย 20 ปี โดย
ค่านึงถึงการเปลี ยนแปลงในอนาคตที อาจท่าให้ภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี ยนแปลงไป 
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ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้จัดท่าแผนยุทธศาสตร์รฐัวิสาหกิจ
สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ งประกอบด้วยรัฐวิสาหกจิ 3 แห่ง คือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
องค์การสวนสัตว์ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมปีระเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที  1 : ก่าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื อเป็นพลังขับเคลื อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ทบทวนบทบาทที เหมาะสมกบับริบทองค์กรเพื อสนบัสนนุยุทธศาสตร์ 
(2) ส่งเสริมการด่าเนินงานด้านการอนรุักษ์ วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของประชาชน รวมถึงสร้าง/แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับประชาชน 
(3) ร่วมมือกบัภาคธุรกิจเพื อน่าองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ 

2) ยุทธศาสตร์ที  2 : บรหิารแผนการลงทุนใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(1) จัดล่าดับความส่าคัญและความคุ้มค่าของโครงการ 
(2) ลดภาระงบประมาณของภาครฐัโดยพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้แหลง่เงิน

ในการลงทุน โดยศึกษาเครื องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น PPP 
(3) กันเงินส่ารองเพื อการลงทุนในอนาคตที เพียงพอและไมเ่ป็นภาระต่อ

งบประมาณแผ่นดิน 
 

3) ยุทธศาสตร์ที  3 : เสริมสร้างความแข็งแกรง่ทางการเงินเพื อความยั งยืนในระยะ
ยาว 

(1) จัดท่าแผนฟื้นฟูฐานะองค์กรเพื อแก้ไขปญัหาทางการเงินใหชั้ดเจน 
(2) บรหิารทรัพยส์ินใหเ้กิดประโยชน์เพื อเป็นแหล่งรายได้เพิ มเตมิ 
(3) การจัดท่าต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย (Unit cost) ที น่าเชื อถือตาม

มาตรฐานสากล เพื อพิจารณาความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณ 
(4) การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

4) ยุทธศาสตร์ที  4 : สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหส้อดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน DE 

(1) ให้รัฐวิสาหกจิจัดท่าแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที เปลี ยนแปลง 
(Disruptive Technology) รวมถึงการน่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที เกี ยวข้องมาใช้ประโยชน์
ในการผลิตและการบริการทัง้ในเชิงรุกและเชิงรับ 

(2) รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบการท่างานใหม้ีประสิทธิภาพ โดยน่า
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยในการปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการภายในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ 

(3) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที เป็นมิตรกบัสิ งแวดล้อม โดยมีการ
ประเมินและรายงานผลตามมาตรฐานสากล 

(4) รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมสนับสนุนการพฒันานวัตกรรมและการวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานที เกี ยวข้องเพื อปรับปรงุประสทิธิภาพการท่างานของรัฐวิสาหกจิ 
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(5) ให้รัฐวิสาหกิจจัดท่าฐานข้อมูลเพื อใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผยให้
สาธารณะชนได้ใช้ร่วมกัน (Open Data) สนับสนุนระบบสารสนเทศ รวมถึงการวิจัยด้วย 

5) ยุทธศาสตร์ที  5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปรง่ใสและมีคุณธรรม  
(1) รัฐวิสาหกิจทบทวนระบบการบรหิารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้

สอดคล้องกบับทบาทและภารกจิตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที ดีและหลักธรรมาภิ
บาลสากล รวมถึงการก่ากับดูแลบริษัทในเครือ 

(2) รัฐวิสาหกิจก่ากับดูแลองค์กรและบุคลากร รวมทั้งบริษัทในเครือ ใหม้ีการ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัตหิน้าที ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายที เกี ยวข้อง 
สอดคล้องกบัเป้าหมายองค์กร และสามารถอธิบายความจ่าเป็นในการตัดสินใจได้ 

(3) รัฐวิสาหกิจมีระบบการบรหิารความเสี ยง กระบวนการบริหารความเสี ยง
และสารสนเทศสนับสนุนการบรหิารความเสี ยงที ส่าคัญ 

(4) รัฐวิสาหกิจปรบัปรุงกระบวนการใหบ้รกิารการจัดการข้อร้องเรียนจาก
ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้เสีย มีช่องทางในการสื อสาร สร้างสมัพันธ์ รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลที 
เพียงพอตอ่สาธารณะ ทัง้นี้กระทรวงการคลังจะจัดท่าฐานข้อมูลกลางของรัฐวิสาหกจิเพื อก่ากบั
และติดตามการด่าเนินการและเผยแพร่แกส่าธารณะ 

(5) รัฐวิสาหกิจมีการทบทวนปรบัปรุงระบบและกระบวนการในการจัดซื้อจัด
จ้างใหม้ีประสทิธิภาพ โปรง่ใส รัดกมุ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง มีการ
ตรวจสอบติดตามผลและปรับปรงุแก้ไขอย่างต่อเนื อง 

(6) รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการติดตามประเมินผลการด่าเนินงานขององค์กร 
และกระบวนการบริหารงานบุคคลที สร้างความผูกพันต่อองค์กร และมีความโปรง่ใส และ
ยุติธรรม 

(7) รัฐวิสาหกิจมีการจัดท่าสมรรถนะและความรู้ที จ่าเป็น (Skill Metrix) 
ส่าหรับคณะกรรมการและผู้บริหารสงูสุด ที สอดคล้องกับบทบาทและภารกจิ เพื อใหส้ามารถ
ขับเคลื อนองค์กรไปสูเ่ป้าหมายตามยทุธศาสตร์ รวมถึงผูบ้รหิารมีนโยบายและแนวทางในการ
ส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมที ดี มีกลไกกา่กับ ติดตาม และส่งเสริมบุคลากร 
โดยให้ผูบ้รหิารเป็นแบบอย่างที ดี มีนโยบายและแนวทางในการสง่เสรมิความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ค่านิยมที ดี มีกลไกก่ากบั ติดตามและส่งเสริมบุคลากร 

(8) รัฐวิสาหกิจสรรหาและพฒันาบุคลากรในทุกระดับใหม้ีความรู้และ
สมรรถนะสอดคล้องกบัการเปลี ยนแปลงตามยทุธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 การเปลี ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสร้างภาวะผู้น่าเพื อรองรับการเปลี ยนแปลงในอนาคต และค่านึงถึง
การเปลี ยนแปลงบริบทส่าคัญ (Mega Trend) ของโลก อาทิ การเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ การ
อนุรักษ์สิ งแวดล้อม เป็นต้น  
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แผนภาพแสดงเป้าหมายในแผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากร 

 
2.7 นโยบายกระทวงเจ้าสังกดั 

2.7.1 แผนยุทธศาสตรก์ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมได้ด่าเนินการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้น้อมน่าพระราชด่ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา และยึดถือแผนและนโยบายของชาติ
ทุกระดับยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม โดยยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ได้รับการจัดท่าข้ึน
เพื อใช้เป็นกรอบแนวทางของทุกหน่วยงานในสังกัดในช่วงปีงบประมาณ 2560-2579  โดยมี
สาระส่าคัญดังนี้ 

  
วิสัยทัศน์ 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดลอ้มเพื อเป็นรากฐานการ

พัฒนาอย่างสมดลุ 
  
    พันธกิจ 

1) ขับเคลื อนและผลกัดันยุทธศาสตร์และมาตรการ ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง 
ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

2) บูรณาการและสรา้งการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ 
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3) เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พฒันาระบบ กลไก และ
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทัง้การ ปรับปรงุและบงัคับใช้กฎหมาย
อย่างเป็นธรรม 

    ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี ้
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู สง่เสรมิ และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั งย 

เป้าหมายท่ี 1 ป้องกันดูแลรกัษาพื้นที ป่าให้คงสภาพ ไม่ให้ม ีการบุกรุกท่าลาย 
รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกันการเกิดไฟป่า 

เป้าหมายท่ี 2 การเพิ มพื้นที ป่าไมจ้ากพื้นที เสื อมโทรม   สรา้งป่าเศรษฐกิจ  
เป้าหมายท่ี 3 เพิ มความสมบรูณ์ของแนวปะการัง แหลง่หญา้ทะเล และระบบนิเวศ

ทางทะเล  
เป้าหมายท่ี 4 แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที ป่าไม้อย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม  
เป้าหมายท่ี 5 ลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ   และความหลากหลายทาง

ชีวภาพของประเทศลงอย่างมีนัยส้าคัญ  
เป้าหมายท่ี 6 ทรัพยากรธรณีได้รบัการบรหิารจัดการอย่างสมดุล และยั งยืนโดยการ

มีส่วนร่วม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 บรหิารจัดการทรัพยากรน้้า ทัง้น้้าผิวดินและน้้าใต้ดิน แบบ

มีส่วนร่วม เป็นธรรม และเพียงพอประเด็นยทุธศาสตร์ที  3 รักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม 

เป้าหมายท่ี 1 จัดการและอนุรกัษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้้า   ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างพอเพียง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู คุณภาพสิ งแวดล้อม 
เป้าหมายท่ี 1 สิ งแวดล้อมไดร้บัการจดกัารใหม้ีคุณภาพดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  ขับเคลื อนการผลิตและการบริโภคที เป็นมิตรกบั

สิ งแวดล้อม ในการพฒันาและจัดการทรพัยากร ธรรมชาติและสิ งแวดล้อมที มปีระสิทธิภาพ 
เป้าหมายท่ี 1 แนวทางการผลิตและบริโภคที ยั งยืน (SDGs) เป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื อนการพฒันาที ยั งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลดก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลี ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศและภัยพบิัติทางธรรมชาติ 
เป้าหมายท่ี 1 เพิ มประสิทธิภาพ พัฒนากลไก ขีดความสามารถ  ในการลดก๊าซ

เรือนกระจก และการปรบัตัวต่อการเปลี ยนแปลง สภาพภูมอิากาศของประเทศ  
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เป้าหมายท่ี 2 เพิ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื อลดความเสี ยง จากภัยพิบัติ
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที เกิดจากสาธารณภัย ลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนากลไก ระบบบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อมอย่างมีประสทิธิภาพ และการจัดการ องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันต่อการ
เปลี ยนแปลง 

เป้าหมายท่ี 1 เพิ มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร และพฒันา การบริหารจัดการ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 

 
บทบาทท่ีคาดหวัง 
ตามที ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิได้เชิญประชุมหารือในประเด็น

บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการพฒันาประเทศ ในวันพฤหัสบดีที  12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ส่านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  โดยหลังจากการประชุมดงักล่าว กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมได้มีการหารือประเด็นที คาดหวังขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ใน
ฐานะรัฐวิสาหกจิในก่ากับดูแล และได้ข้อสรุปประเด็นที คาดหวังในการด่าเนินงานขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ได้ 2 ด้าน ดังนี้ 

ก. บทบาทเชิงธุรกิจ 
1) เสริมสร้างจุดแข็งและภาพลักษณ์การพัฒนาธุรกิจ บริการของ อ.ส.พ. 

ร่วมกับพันธมิตรและเครอืข่ายตามหลัก Green & Clean Organization 
อย่างมีธรรมาภิบาล 

2) สร้างมูลค่าเพิ มจากองค์ความรู้และแหลง่เรียนรู้ให้เกิดมูลค่าเชิงสังคมและ
เชิงพาณิชย์ 

ข. บทบาทเชิงการตอบสนองนโยบายด้านการอนรุักษ์และการพัฒนาที ยั งยืน 
1) ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลและมี

ความโดดเด่นในระดับภูมิภาคและระดบัโลก 
2) มีบทบาทน่าในประชาคมอาเซียนด้านการส่ารวจ ศึกษา วิจัยด้านพืช

ท้องถิ นและความหลากหลายทางชีวภาพและการอนรุักษ์ไมใ้กล้สญูพันธ์ุ
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3) มีศักยภาพและความพรอ้มในการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที เชื อมโยง
กับพันธกิจของ อ.ส.พ. ทั้งในด้านเศรษฐกจิและสังคม ด้านสิ งแวดล้อมและ
ด้านความมั นคง 
- การถ่ายทอดความรูเ้พื อเสริมสร้างจิตส่านึกด้านการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั งยืน 
- ความมั นคงของฐานทรัพยากรพรรณพืชไทยเพื อการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั งยืน 
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2.7.2 แผนยุทธศาสตรก์ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พ.ศ.
2560-2564 
(1) ยุทธศาสตร์ที  1 การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมาย 
ด้านการอนุรักษ์ 
ด่าเนินการป้องกันพื้นที ป่าไม้ของประเทศที มีอยู่ไม่ให้ถูกท่าลายหรือถูกบุก

รุกเพิ มข้ึนเพื อการอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน ก่าหนดพื้นที คุ้มครองทางทะเลโดย
ด่าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื อการพัฒนาที ยั งยืน รวมถึงลดอัตราการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดูแลรักษาให้จ่านวนและชนิดพันธุ์สัตว์ป่ามีความสมดุลกับ
ธรรมชาติ 

ด้านการฟื้นฟู 
เพิ มฟื้นที ป่าไม้ พื้นที สีเขียวเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของพื้นที ท้ังประเทศ

และเพิ มความสมบูรณ์ของแนวปะการัง หญ้าทะเล ระบบนิเวศทางทะเลและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง 

ด้านการใช้ประโยชน์ 
บริหารจัดการที ดินเพื อให้ชุมชนอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์อย่างยั งยืน 

บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ได้มาตรฐานสากลในการรองรับ
นักท่องเที ยว รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรธรณีให้มีสมดุลและยั งยืน 

(2) ยุทธศาสตร์ที  4 การส่งเสริมการผลิตและบริโภคเป็นมิตรเป็น
สิ งแวดล้อม 

เป้าหมาย : 
บริหารจัดการด้านการผลิตและการบริโภคให้มีความยั งยืนเพื อเป็นกลไก

หลักในการขับเคลื อนการพัฒนาที ยั งยืนภายใต้ Roadmap ของผลิตและบริโภคให้บรรุล
ส่าเร็จ 

 
2.8 แผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ส่านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ได้จัดท่าแผนจดัการ
คุณภาพสิ งแวดล้อม ซึ งเป็นไปตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื อเป็นกรองช้ีน่าให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมในช่วงเวลา 5 ปี โดยได้มีการประกาศใช้แผน
จัดการคุณภาพสิ งแวดล้อมฉบับปัจจุบัน คือปี พ.ศ. 2555 – 2559 โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การให้ความส่าคัญต่อบทบาทและสิทธิของชุมชนตามที ก่าหนดใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รวมถึงมีความสอดคล้องและต่อยอดกับ
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ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ งให้
ความส่าคัญกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกจิที เป็นมติรต่อสิ งแวดล้อม มุ่งเน้นการ
สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ การสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี ยงในมิติต่างๆ อย่างยั งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อมด้วยการจัดการทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ งแวดล้อมที เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เพื อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที ดีให้กับประชาชน 

เป้าประสงค์ 
1) มีรูปแบบการผลิตและการบรโิภคที เป็นมิตรต่อสิ งแวดลอ้มมากข้ึน 
2) รักษาความสมบูรณ์ของระบบนเิวศ และอนุรกัษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั งยืน 
3) ลดความเหลื อมล้่าของสังคมด้วยการเพิ มโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม 
4) สร้างคุณภาพสิ งแวดล้อมที ดีให้กบัประชาชน 
5) สร้างความพร้อมเพื อรับมือกบัการเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย

ธรรมชาติ 
6) สร้างสังคมให้มสี่านึกรับผิดชอบต่อสิ งแวดลอ้ม 
 
ยุทธศาสตร์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559  
ยุทธศาสตร์ที  1  การปรับฐานการผลิตและการบรโิภคให้เปน็มิตรต่อสิ งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที  2  การอนุรกัษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั งยืน 
ยุทธศาสตร์ที  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมเพื อเสริมสร้าง    

ธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที  4  การสร้างคุณภาพสิ งแวดล้อมที ดีให้กบัประชาชนในทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที  5  การเตรียมความพรอ้มเพื อรบัมือกับความเสี ยงจากการ

เปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที  6  การพัฒนาคนและสงัคมใหม้ีส่านึกรับผิดชอบต่อสงัคม 
โดยใน 6 ยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตรม์ีการดา่เนินงานที สอดคล้องกบั

ยุทธศาสตร์ที  2 การอนุรกัษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั งยืน โดยตามแผนได้
ก่าหนดตัวช้ีวัดไว้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั่งยืน 
เป้าหมาย แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการ

สงวนรักษา อนรุักษ์ และฟื้นฟอูย่างมปีระสิทธิภาพ 
(การอนรุักษ์ หมายถึง การรูจ้ักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เป็น
ประโยชน์ต่อมหาชนมากที สุด และใช้ได้เป็นเวลายาวนานที สุด ทั้งนี้ 
ต้องให้ทรัพยากรธรรมชาติสูญเสยีโดยเปล่าประโยชน์น้อยที สุดและ
จะต้องกระจายการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติโดยทั วถึง) 

ตัวชี้วัด 2.1 พื้นที ป่าไมเ้พิ มข้ึนเป็นรอ้ยละ 40 ของพื้นที ประเทศ 
2.2 จ่านวนชนิดพันธ์ุต่างๆ ที ถูกคุกคามจนใกล้สญูพันธ์ุ (ลดลง) 
2.3 สัดส่วนพื้นที อนุรักษ์เพื อพทิักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อ

พื้นที ทั้งประเทศเพิ มข้ึน โดยรักษาพื้นที อนรุักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 19 และเพิ มพื้นที ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่ 

2.4 ร้อยละ 50 ของจังหวัดชายทะเล มีแผนบรูณาการการฟื้นฟพูื้นที 
ชายฝั่งที ได้รบัผลกระทบตามแนวทางการจัดการที เหมาะสม 

2.5 จ่านวนพื้นที ที ได้รบัการจัดท่าระบบการอนุรกัษ์ดินและน้่า 
  

2.9 แผนแม่บทบรูณาการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 

ส่านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดลอ้ม ได้จัดท่าแผนแม่บท
บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564 ข้ึนเป็นแผนหลักด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที จัดท่าข้ึนเพื อตอบสนองต่อพันธกรณีของอนสุัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในมาตรา 6 ที ก่าหนดให้ภาคีด่าเนินการจัดท่ากลยุทธ์หรือ
แผนระดบัชาติเพื อการอนรุักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยิ ง ซึ ง
ประเทศไทยได้จัดท่านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายอย่างยั งยืนมาอย่างต่อเนื อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 จนถึงแผนแมบ่ทฯ ฉบับปัจจุบนั 
นับเป็นฉบับที  4 ซึ งได้น่าแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพพ.ศ. 2545 – 2563 และ
เป้าหมายไอจทิี ได้รับความเห็นชอบจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพมาก่าหนดเป็นกรอบทิศทางในการด่าเนินงาน โดยมสีาระส่าคัญดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ.2564 ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องปรองดองกบัธรรมชาติ โดย

รัฐบาลและทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการปกป้องคุ้มครอง อนรุักษ์ ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั งยืน 
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พันธกิจ 
1) บูรณาการการบรหิารจัดการเพื อปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพื อหยุดยั้งการสญูเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการมสี่วนร่วมในทุกระดบั 

2) ยกระดับความส่าคัญในเชิงนโยบายและการบรหิารจัดการ เสริมสร้างความ
ตระหนักของสังคมเกี ยวกับบทบาทและความส่าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในการ
พัฒนาอย่างยั งยืนและเศรษฐกจิสเีขียว รวมถึงการด่ารงชีพและวิถีชีวิตของประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ 

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ 
ยุทธศาสตร์ที  1 บูรณาการคุณค่าและ
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการมสี่วนร่วมในทกุระดบั 

มาตรการที  1 : สร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี ยวกับ
ความส่าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
มาตรการที  2 : เพิ มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัติการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที เกี ยวข้อง 
มาตรการที  3 : ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาค
ส่วนต่างๆ ในการอนรุักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยืน 

ยุทธศาสตร์ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

มาตรการที  1 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองระบบ
นิเวศ ชนิดพันธ์ุ และพันธุกรรม 
มาตรการที  2 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด ท้องถิ น และ
ชุมชน 
มาตรการที  3 : ลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพและถิ นที อยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที  3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของประเทศและบรหิาร
จัดการเพื อเพิ มพูนและแบง่ปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยสอดคล้องกบัแนวทาง
เศรษฐกจิสเีชียว 

มาตรการที  1 : ปกป้องคุ้มครองและแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม 
เพื อใหป้ระเทศไทยได้รบัประโยชนส์ูงสุด 
มาตรการที  2 : สง่เสรมิการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั งยืน 
มาตรการที  3 : ส่งเสรมิการวิจัยเพื อเพิ มมูลค่าและ
เสริมสร้างสมรรถนะในการพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ที  4 พัฒนาองค์ความรู้และ
ระบบฐานข้อมลูด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 

มาตรการที  1 : สง่เสรมิและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
มาตรการที  2 : พัฒนาและปรบัปรุงระบบฐานข้อมลูความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 
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2.10 ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที ประมาณ  20,107.1  ตารางกิโลเมตร  (12,566,911  ไร่)  
มีขนาดพื้นที เป็นล่าดับที  2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา  แบ่งการปกครอง
ออกเป็น  25  อ่าเภอ  204  ต่าบล  2,066  หมู่บ้าน  มีจ่านวนประชากรประมาณ 1.8  ล้าน
คน  มีผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPP) 178,663  ล้านบาท 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที มีศักยภาพในองค์รวมอย่างครอบวงจร  ทั้งด้านท่าเล  
ที ตั้งของจังหวัดที เหมาะสมในการส่งเสริมการค้า  การลงทุนกับกลุ่มประเทศ GMS และ
ประเทศอื นๆ  การผลิตสินค้าทุกประเภท  ตั้งแต่สินค้าเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตร  
หัตถกรรม  ธุรกิจบริการและการท่องเที ยว  ในขณะที ผู้ผลิต  ผู้ประกอบการมีความสามารถใน
การแข่งขันทุกระดับตลาด  มีศักยภาพและความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานองค์ความรู้  และ
บุคลากรในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ  เช่น 

- ศูนย์กลางการบิน (Aviation hub)  จังหวัดเชียงใหม่มี  16  สายการบิน  ที บิน
จากเชียงใหม่ไปยัง  175  จุดทั วโลก 

- ศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพ (Medical hub)  จังหวัดเชียงใหม่มีโรงพยาบาล
ของรัฐขนาดใหญ่ในตัวเมืองเชียงใหม่จ่านวน  2  แห่ง  โรงพยาบาลเอกชนจ่านวน  14  แห่ง  
มีสถานประกอบการนวดแผนไทยกว่า  90  แห่ง  ธุรกิจสปาที มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
จ่านวน  49  แห่ง 

- ศูนย์กลางการศึกษา (Education hub)  จั งห วัด เชียงใหม่มี สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  จ่านวน  8  แห่ง  ซึ งนักเรียน  นักศึกษาจากต่างประเทศและประเทศเพื อน
บ้านเข้ามาเรียนต่อในพื้นที จังหวัดเชียงใหม่เป็นจ่านวนมาก 

- ศูนย์กลางด้านสินค้าเกษตร  จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรประกอบอาชีพท่านาถึง
ร้อยละ  90  ของประชากรทั้งหมด  มีการเพาะปลูกพืชไร่พืชผักเศรษฐกิจที ส่าคัญ  ได้แก่  ข้าว  
หอมแดง  หอมหัวใหญ่  กระเทียม  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ส้มเขียวหวาน  มะม่วง  ล่าไย  และ
ลิ้นจี   ซึ งล่าไยและลิ้นจี   เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ 

- ศูนย์กลางด้านสินค้าหัตถกรรม  จังหวัดเชียงใหม่มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรม  
ส่งผลให้มีงานศิลปหัตถกรรมและงานช่างที หลากหลาย  มีผลิตภัณฑ์  OTOP  จ่านวน  1,181  
ราย  3,296  ผลิตภัณฑ์ 

- ศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการนานาชาติ (MICE)  จังหวัดเชียงใหม่มี
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7  รอบ  พระชนมพรรษา  เป็นศูนย์
ประชุมที มีขนาดใหญ่ที สุดในอาเซียน  รองรับจ่านวนนักท่องเที ยวที เข้ามาประชุมประมาณ  
4.5  ล้านคนต่อปี  ส่งเสริมรายได้เกี ยวกับธุรกิจ  MICE  ในเชียงใหม่เติบโต  10 – 15 %  
ธุรกิจ MICE สร้างรายได้ให้กับเชียงใหม่ประมาณ  3.35  พันล้านบาท  ขณะที ตลาดในอาเซียน
มีศักยภาพจากผู้เข้ามาในธุรกิจ MICE  ประมาณ  3  พันล้านคนต่อปี  สามารถจัดกิจกรรมได้
หลากหลาย  เช่น  การจัดงานทางวัฒนธรรม  งานโชว์  งานคอนเสิร์ต  เช่นเดียวกับศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็คอารีนาเมืองทองธานี  และศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
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แผนภาพสรุปการเชื่อมโยงนโยบายและแผนระดับประเทศท่ีส าคัญ 

 
 

แผนภาพสรุปการเชื่อมโยงนโยบายและแผนระดับประเทศท่ีส าคัญ 
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3.1 สถานการณ์ของประเทศไทย 
3.1.1 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 

ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงาน
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2561  ไว้ดังต่อไปนี ้

 
 ภาพแสดงสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ปี 2561  

 

บทที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและผลิตภาพการผลิตโดยรวมของไทย 

  แหล่งที่มาของการขยายตัวทางเศรษฐกจิและผลิตภาพการผลิตโดยรวมของไทย 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิมภาคอุตสาหกรรมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 9 – 11 
 แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11 
ภาคเกษตรกรรม 2.86% 2.06% 1.85% 
ภาคอุตสาหกรรม 7.30% 2.46% 4.35% 
ภาคบริการอื นๆ 5.40% 3.24% 6.22% 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 แผน 5 
(พ.ศ.2525-

2529) 

แผน 6 
(พ.ศ.2530-

2534) 

แผน 7 
(พ.ศ.2535-

2539) 

แผน 8 
(พ.ศ.2540-

2544) 

แผน 9 
(พ.ศ.2545-

2549) 

แผน 10 
(พ.ศ.2550-

2554) 

แผน 11 
ช่วง 2 ปี แรก 
(2555-2556) 

อัตราการขยายตัว 
GDP(%) 

5.37 10.95 8.09 -0.10 5.71 2.62 4.70 

แหล่งที มาของการ
ขยายตัว 

       

-ปัจจัยแรงงาน 0.74 0.86 0.37 0.26 0.71 0.49 0.39 
-ปัจจัยที ดิน 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 
-ปัจจัยทุน 4.72 7.69 7.74 1.37 1.65 1.90 2.28 
-ผลิตภาพการผลิต
โดยรวม (TFP) 

-0.10 2.38 -0.03 -1.74 3.32 0.23 2.05 
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สถิตินักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในประเทศไทย พ.ศ. 2551 - 2559  

       ข้อมูลการท่องเที่ยว 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

จ านวนนักท่องเที่ยว (คน) 19,230,470 22,353,903 26,546,725 24,809,683 29,923,185 32,529,588 

ข้อมูลการท่องเที่ยว 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

รายได้ (ล้านบาท) 776,217 983,928 1,207,146 1,172,798 1,457,150 1,633,155 

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
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3.1.2 สถานการณ์ด้านสังคม 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ งปี 2561 
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3.1.3 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน 
 

ความตระหนักถึงภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อการเปลี ยนรูปแบบการบริโภค ภาค
การผลิตจงึจ่าเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาการผลิตให้มีประสทิธิภาพ (Green production & 
Green productivity) ลดการใช้พลงังานและการปล่อยก๊าซ CO2 สร้างอาชีพสีเขียว (Green 
Jobs) เพื อผลิตสินค้าและบริการที เป็นมิตรตอ่สิ งแวดล้อม (Green products) และตอบสนอง
ความต้องการผู้บริโภค (Green demands)  

  

33..22  สวนพฤกษศาสตร์ในต่างประเทศสวนพฤกษศาสตร์ในต่างประเทศ  
สวนพฤกษศาสตรจ์ัดเป็นสถาบันเก่าแกม่ากที สุดสถาบันหนึ ง ที ได้เกิดข้ึนพร้อมไป

กับความเจริญของอารยประเทศ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวิชาการ วัฒนธรรม และ
ศิลปะของประเทศน้ัน วัตถุประสงค์เดิมแต่แรกเป็นเพียงสถานที รวบรวมพรรณไม้ที สวยงาม มา
จัดปลูกไว้ด้วยกันขาดไม่ใหญ่โตนัก ต่อมาได้มีการรวบรวมพรรณไม้ที มีคุณค่าเป็นยาสมุนไพร
หรือที มีค่าทางเศรษฐกจิไว้ด้วย และมีการขยายพื้นที กว้างขวางขึ้น ท่าให้น่าไปสู่การศึกษาที 
เกี ยวกับพืชหลายสาขาควบคู่กันไปอย่างต่อเนื อง ต่อมาเมื อมีการรวบรวมพันธ์ุไม้จากต่างถิ นมา
ปลูกเพิ มข้ึน ท่าใหส้วนพฤกษศาสตร์ได้รับความน่าสนใจและมีความส่าคัญมากขึ้น กลายเป็น
แหล่งศึกษาธรรมชาติที ให้ประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการ การท่องเที ยวเชิงนิเวศและการพักผ่อน
หย่อนใจควบคู่ไปกบัการพัฒนาเศรษฐกจิด้านพืชของประเทศด้วย 

สวนพฤกษศาสตรท์ี จัดต้ังข้ึนในระยะแรกๆ กระจายอยูท่ั วโลก ทั้งในคาบสมทุร
อาหรบั จีน และเม็กซิโก แต่ไม่มีบันทึกหลกัฐานปรากฏแน่ชัด ในภาวะที เกิดสงครามข้ึน สวน
พฤกษศาสตร์จะไม่ได้รับการดูแล ถูกทอดทิง้ หรอืต้นไม้ถูกหยิบฉายเคลื อนย้ายและท่าลายไป
ในที สุด ที มบีันทกึเป็นหลักฐานปรากฏได้แก่สวนพฤกษศาสตร์ในทวีปยโุรปที ได้เริ มก่อตัง้ข้ึนใน
ปี ค.ศ.1543 ที เมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี เพื อรวบรวมพันธ์ุพชืที เป็นสมุนไพรและยารักษาโรคมา
จัดปลูกใหเ้ป็นแหลง่ศึกษาของนักปราชญ์และนักศึกษาแพทย์ทั้งในประเทศอิตาลีและที เดินทาง
มาจากประเทศใกล้เคียงอื นๆ ซึ งท่าใหง้านด้านสวนพฤกษศาสตร์มีการตื นตัวข้ึนอย่างรวดเร็ว 
และมีการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ข้ึนมากอกีหลายแห่ง ที ยงัปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันได้แกส่วน 
Padua (1545). Florence (1545) และ Bologna (1547) ประเทศอิตาลี : Zurich (1560) 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ : Leiden (1577) และ Amsterdam (1682) ประเทศเนเธอร์แลนด์ : 
Leipzig (1579) และ Berlin (1679) ประเทศเยอรมันนี : Paris และ Montpellier (1598) 
ประเทศฝรั งเศส ; Uppsala (1655) ประเทศสวีเดน ; Oxford (1621), Edinbugh (1670) 
และสวน Kew (1841) ประเทศองักฤษมีการรวบรวมพืชจากแหลง่ต่างๆ ทัง้ในยุโรปและทวีป
อื นๆ ที มีความสวยงามแปลกตา และที คาดว่าจะสามารถให้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิและที 
เป็นยารกัษาโรค จัดปลูกไว้ในสวนพฤกษศาสตร์เหล่าน้ีโดยจดัเป็นหอ้งสมุดในธรรมชาติ (Living 
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library) และมีการศึกษาวิจัยและทดลองหาประโยชน์ต่างๆ จากพืชที รวบรวมไว้เหล่าน้ีปรากฏ  

หลักฐานในสิ งตพีิมพ์ต่างๆ ไว้มากมาย 

สวนพฤกษศาสตรท์ี มีชื อเสียงหลายแห่งได้รบัการจัดสร้างข้ึนในช่วงที เป็นประเทศ
ด้อยพัฒนา สร้างในระยะแรกโดยประเทศเจ้าของอาณานิคม ซึ งมุ่งประโยชน์ที จะไดร้ับจาก
การศึกษาพืชในท้องถิ นน้ันๆ เป็นหลัก โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ สวนพฤกษศาสตร์ดังกล่าวได้แก ่
สวนพฤกษศาสตรท์ี อยู่ใต้อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ฝรั งเศส สเปน และเนเธอร์แลนด์ ที มี
การบันทึกไว้ อาทิ ในทวีปแอฟริกาตอนกลาง ป ี ค.ศ.1735 สวนพฤกษศาสตร ์
Pamplemousses (ปจัจบุัน Royal Botanic Gardens Pamplemousses) สร้างขึ้นที เกาะ 
Mauritius ซึ งเป็นท่าเรอืส่าคัญภายใต้อาณานิคมของฝรั งเศส ทั้งนีเ้พื อเป็นแหลง่พักและจัดส่ง
เสบียง ผัก พืชสด ผลไม้ให้กับเรอืเดินสมุทรของประเทศฝรั งเศส ต่อมาได้มีการน่าเอาพืช
เครื องเทศหลายชนิดและมันส่าปะหลงัมาทดลองปลกู รวมถึงพืชในย่านนั้นที คาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกหลายชนิด 

  
33..33  สวนพฤกษศาสตร์ในทวีปเอเชียสวนพฤกษศาสตร์ในทวีปเอเชีย  

การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในทวีปเอเชียเกิดข้ึนมาพร้อมๆ กับการล่าอาณานิคมและ
การติดต่อค้าขายกับประเทศทางเขตศูนย์สูตรของประเทศมหาอ่านาจยุโรป สวนพฤกษศาสตร์
ในสมัยนั้นจงึมบีทบาทในการเก็บสะสมพันธ์ุไม้ในทอ้งถิ นน้ันๆ เป็นหลกั เพื อน่ามาศึกษาวิจัย 
หาคุณค่าทางเศรษฐกิจส่าหรับประโยชน์ทางการค้า ในการเก็บรักษาพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์ ใช้วิธีแบ่งหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธานของ Linnaeus ซึ งจะเกิดความสะดวก
และเป็นประโยชน์มาก เมื อมีจ่านวนพืชสะสมมากขึ้น มีการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่
ระดับสากลข้ึนหลายแหลง่ ซึ งในปัจจุบันมีจ่านวน 6 แห่ง ดังนี ้

1) สวนพฤกษศาสตร์อินเดีย ในกัลกัตตา ประเทศอินเดีย 
2) สวนพฤกษศาสตรป์ีนัง ประเทศมาเลเซีย  
3) สวนพฤกษศาสตร์โบอร์ ประเทศอินโดนีเซีย 
4) สวนพฤกษศาสตรส์ิงหล ประเทศศรลีังกา  
5) สวนพฤกษศาสตรส์ิงคโปร์ ประเทศสงิคโปร ์
6) สวนพฤกษศาสตร์โตเกียว ประเทศญี ปุ่น 
 
เป็นสวนพฤกษศาสตร์ของไทย 2 แห่ง อกี 6 แห่งที เหลือมคีวามส่าคัญในด้านความ

เก่าแก่ และมจี่านวนพรรณไม้เกบ็สะสมไว้มาก และจะกล่าวเพิ มเติมอกีเล็กน้อยเฉพาะสวน
พฤกษศาสตร์อินเดีย โบกอร์ สิงหล และสิงคโปร์ ประเทศที ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์เหล่าน้ีเคย
เป็นอาณานิคมของประเทศในยุโรป  
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33..44  สวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน  

จากข้อมลูของ Botanic Gardens Conservation International (BGCI) ปี ค.ศ.
2013  และข้อมูลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (2556) ในภูมิภาคอาเซียนมีสวนพฤกษศาสตร์
ที เป็นของเอกชนและรัฐบาล รวม 48 แห่ง ดังนี ้

ประเทศ ชื่อสวน/หน่วยงาน เมือง/รัฐ 
สิงคโปร์   
 1. Singapore Botanic Gardens Singapore City 
 2. Garden by the Bay  
อินโดนีเซีย   
 1. Cabang Balai Kebun Raya Eka Karya Bali Bali 
 2. Center for Plant Conservation – Bogor 

Botanic Gardens 
Bogor/Java 

 3. Cibodas Botanic Gardens Cianjur/west Java 
 4. Purwodadi Botanic Garden Pasuruan/East Java 
มาเลเซีย   
 1. Penang Botanic Gardens Penang/Penang 
 2. Taman Botani Putrajaya Putrajaya 
 3. Agricultural Conservation Park Serdang/Selangor 
บรูไน   
 ไม่มีสวนพฤกษศาสตร ์  
ฟิลิปปินส์   
 1. Siit Arboretum Botanical Garden Dumaguete/Negros 

Oriental 
 2. La Union Botanical Garden La Union 
 3. Northwestern University Ecotourism Park 

and Botanic Gardens 
 

Laoag City/IIocos Norte 

เวียดนาม   
 1. Hanoi Botanic Garden Hanoi 
 2. Hanoi University of Pharmacy Hanoi 
 3. Jardin Botanique de Saigon Ho Chi Minh City 
 4. Saigon Zoo and Botanical Garden Ho Chi Minh City 
 5. Cuc Phuong Botanic Garden Ninh Binh 
 6. Tam Dao Botanic Garden Tam Dao/Vinh Phuc 

Province 
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ประเทศ ชื่อสวน/หน่วยงาน เมือง/รัฐ 
กัมพูชา   
 ไม่มีสวนพฤกษศาสตร ์  
ลาว   
 4 Pha Tad Ke Garden Luang Prabang 
พม่า   
 1. Government Botanical Gardens Maymo 
 2. The Agri-Horticultural Society of Burma Rangoon 
 3. Wildlife and Sancturies Division – 

Forestry Department 
Yangon 

 4. Kandagi Botanic Garden,  Pyin Oo Lwin 
ไทย   
 1. Eastern (Khao Hin Son) Botanic Garden Chachoengengsao 
 2. Nong Nooch Tropical Botanical Garden Chonburi 
 3. Walai Rukhavej Botanical Research 

Institute 
Mahasarakham 

 4. Phuket Zoo Co.,Ltd. Phuket 
 5. Central Phukae Botanic Gardens Sara Buri 
 6. Peninsular Botanic Garden (Thung Khai) Trang 
 7. Northeastern Dong-fa Huan Botanic Ubon Ratchathani 
 8. Queen Sirikit Botanic Garden Chiang Mai 
 9. Romklao Botanic Garden Romklao/Phitsanulok 
 10. Rayong Botanic Garden Klaeng/Rayong 
 11. Mueang Phon Botanic Garden Phon/Khon Kaen 
 12. Pramaeya Botanic Garden Mueang/Sukhothai 
จีน   
 1. Chengdu Botanical Garden (Sichuan) Chengdu/Sichuan 
 2. South China Botanical Garden, Chinese 

Academy of Sciences  
Guangzhou/Guangdong 

 3. Arboretum of Guizhou Institute of 
Forestry Science 

Guiyang/Guizhou 

 4. Hangzhou Botanical Garden Hangzhou/Zhejiang 
 5. Zhejiang Ecological Botanical Garden Linan/Zhejiang 
 6. Medicinal Botanic Garden, Second 

Military University (Shanghai) 
Shanghai/Shanghai 

 7. Shanghi Botanical Garden Shanghai/Shanghai 
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ประเทศ ชื่อสวน/หน่วยงาน เมือง/รัฐ 
 8. Shenzhen Fairy Lake Botanical Garden Shenzhen 
 9. Arboretum of Hainan institute of Forestry 

Science 
Tunchang/Xinjiang 

 10. Turpan Desert Botanic Garden Turpan/Xinjiang 
 11. Wuhan Botanic Garden Wuchang/Hubei 
 12. Beijing (Northern) Botanical Garden Xiangshan/Beijing 
 13. Beijing Botanical Garden Xiangshan/Beijing 
 14. Xishuangbanna Tropical Botanical 

Garden, CAS 
Xishuangbanna/Yunnan 

 15. Zhejiang Zhoushan Island Arboretum Zhoushan/Zhejiang 
ซึ งจากการศึกษาและค้นหาข้อมูลมีสวนพฤกษศาสตร์ที น่าสนใจใช้เป็นข้อมูลเพื อ

เปรียบเทียบการด่าเนินงานกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์  รวมทั้งมีที ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จ่านวน  7 แห่ง ดังนี้ 

 
1) South China Botanical Garden  

 
หัวเรื่อง ประเด็น 

ข้อมูลพ้ืนฐาน - ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1929 ภายใต้การดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์แหง่ชาติจีน  
- ตั้งอยู่ที เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- ครอบคลมุพื้นที  1155 เฮกตาร ์
- มีสภาพภูมิอากาศแบบอบอุ่นช้ืน ลักษณะอากาศของเขตน้ีคืออากาศอบอุ่น 

ฤดูร้อนอากาศร้อนมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี  
หอพรรณไม้ - ถือเป็นหนึ งในสามแห่งของหอพรรณไม้ที มีชื อเสียงที สุดในจนี มีตัวอย่างของ

พืชที มีท่อล่าเลียงมากกว่าหนึ งล้านตัวอย่าง และสามารถจ่าแนกได้ร่วม 
7,000 ชนิด 

งานวิจัย - หัวข้อหลกัในงานวิจัยประกอบด้วยการเปลี ยนแปลงของโลกและระบบนเิวศ 
ระบบของพืชและวิวัฒนาการทางชีววิทยา การอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการประยกุต์ใช้อย่างยั งยืน  

พรรณไม้ - สกุลแมกโนเลีย 
- ปาล์ม 
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หัวเรื่อง ประเด็น 
- พืชตระกูลขิง 
- บอนไซ 
- ไผ่ 
- ต้นไม้ส่าหรับปรบัแต่งภูมิทัศน ์

งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

- ได้รับการสนบัสนุนจากสภาประชาชนแห่งชาติจีน ผ่านทางสถาบัน
วิทยาศาสตร์แหง่ชาติจีน 

จ านวนนักท่องเท่ียว - มากกว่า 500,000 คนต่อปี ทั้งจากภายในประเทศและชาวต่างประเทศ 
Website  www.scib.cas.cn 

 
2) Xishuangbanna Tropical Botanical Garden 

 
หัวเรื่อง ประเด็น 
ข้อมูลพ้ืนฐาน - ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1959 ภายใต้การดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์

แห่งชาติจีน 
- ตั้งอยู่ที เขตปกครองตนเองพิเศษสิบสองปันนา 
- คลอบคลมุพื้นที  900 เฮกตาร ์
- สภาพภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน มฝีนตกชุก ไม่มหีิมะตก อากาศ

ไม่นาวเย็นจนเกินไป ผืนดินจงึอุดมไปด้วยป่าไม้เขตร้อน มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

หอพรรณไม้ - การจัดเก็บหลักของหอพรรณไม้ของสวนป่าดบิช้ืนสิบสองปนันา 
มุ่งเน้นที พืชที มีทอ่ล่าเลียงเขตเขตมณฑลยูนาน 

งานวิจัย - มีงานวิจัยสกัดตัวยาจากพืช เช่น ต้นเลือดมังกร (จันทน์ผา 
Dracaena cochinchinensis) วงศ์ Agavaceae พืชชนิดนีม้ีอายุ
ยืน มีคุณค่าทางยาช่วยรักษาเลือกลมสตรี ยังมีเห็ดหลินจอืปลูกไว้
ที นี ด้วย 

พรรณไม้ - ปาล์ม 

http://www.scib.cas.cn/
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หัวเรื่อง ประเด็น 
- ไทร 
- สวนพืชยางและพืชส่งกลิ นหอม เป็นพื้นที รวบรวมพืชมีกลิ นหอม 

(Aromatic plants) มีกระดงังา (สะบันงา) ในส่วนน้ีมปีระมาณ 
100 กว่าสายพันธ์ุ ต้มสกัดน้่าหอมออกมาส่วนใหญ่ขยายพันธ์ุโดย
การตอน 

งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

- ได้รับการสนบัสนุนจากสภาประชาชนแห่งชาติจีน ผ่านทางสถาบัน
จีน ผ่านทางสถาบันวิทยาศาสตร์แหง่ชาติจีน  

จ านวนนักท่องเท่ียว - มากกว่า 500,000 คนต่อปี 
Website  www.xtbg.cas.cn 

 
3) Singapore Botanical Garden  

 
หัวเรื่อง ประเด็น 

ข้อมูลพ้ืนฐาน - ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1859 ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติสิงคโปร ์
- ตั้งอยู่ที สาธารณรัฐสิงคโปร ์
- ครอบคลมุพื้นที  74 เฮกเตอร ์
- สิงคโปร์อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมีอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ

แบบรอ้นช้ืน แต่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเล จึงช่วยให้มอีากาศเย็น
สบาย 

หอพรรณไม้ - มีจ่านวนตัวอย่างที เก็บรวบรวมไว้กว่า 650,000 ตัวอย่าง จ่านวน 
6,800 ชนิด 

งานวิจัย - การปรับปรงุพันธ์ุกล้วยไม้ โดยเฉพาะช่วงปี ค..1925 – 1949 
ภายใต้ผู้อ่านวยการสวน Professor Eric Holttum และไดต้ั้ง 
National Orchid Garden ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังมกีารผสม
พันธ์ุกล้วยไม้ Vanda Miss Joaquim ซึ งก่าหนดใหเ้ป็นดอกไม้
ประจ่าชาติของสงิคโปร ์

พรรณไม้ - พรรณไมเ้ด่นและถือเป็นไมม้รดกของสวน คือพรรณไม้ที ปลกูมานาน 

http://www.xtbg.cas.cn/
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หัวเรื่อง ประเด็น 
และมีขนาดใหญ่ เช่น กระทงิ Calophyllum inophyllum 
กันเกรา (Fagraea fragrans) แซะ (Millettia atropurpurea) และ
อ้ายกลิ้ง (Sindora wallichii)  

งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

- ได้รับการสนบัสนุนจากรฐับาลสงิคโปร์  

จ านวนนักท่องเท่ียว - ประมาณ 4,000,000 คนต่อปี 
Website  www.sbg.org.sg 
 

4) Bogor Botanical Garden  

 
หัวเรื่อง ประเด็น 

ข้อมูลพ้ืนฐาน - ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1817 ภายใต้การดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์
อินโดนีเซีย 
- ตั้งห่างจากกรุงจากาต้า เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียไปทาง

ตอนใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร  
- ครอบคลมุพื้นที  80 เฮกเตอร ์
- พื้นที สวนพฤกษศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นที ราบ มีแม่น้่าไหลผ่านกลาง

พื้นที  
- ระดับความสูงจากระดบัน้่าทะเล 235 – 260 เมตร อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี ย 30.2C อุณหภูมิต ่าสุดเฉลี ย 21.4C 
หอพรรณไม้ - ร้อยละ 60 ของตัวอย่างที ถูกรวบรวมในหอพรรณไม้ เป็นพืชที พบได้

จากประเทศอินโดนีเซีย 
งานวิจัย - งานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และรวบรวมพรรณไม้แถบหมูเ่กาะใน

ประเทศอินโดนีเซีย 
พรรณไม้ - บุกยักษ์ ซึ งเป็นสัญลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์โบเกอร์ 

- มะเกิม้ Canarium spp. 
- สระรวมพรรณไม้น้่า รวมไปถงึสระบัววิคตอเรีย 

งบประมาณในการ - ได้รับการสนบัสนุนจากรฐับาลอินโดนีเซีย 

http://www.sbg.org.sg/
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หัวเรื่อง ประเด็น 
ด าเนินงาน 
จ านวนนักท่องเท่ียว -  
Website  www.bogorbotanicgardens.org 
 

5) Kunming Botanical Garden  

 
หัวเรื่อง ประเด็น 

ข้อมูลพ้ืนฐาน - ก่อตัง้ข้ึนในปี ค.ศ. 1938 ภายใต้การดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 
- ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงประมาณ 12 กิโลเมตร 
- ภูมิอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดูร้อนอากาศ

ไม่ร้อนจัด 
หอพรรณไม้ - เป็นหอพรรณไม้ที ใหญ่เป็นอันดบัสองของจีน  

- มีตัวอย่างมากกว่า 1.22 ล้านตัวอย่าง ประมาณ 12,000 ชนิด 
งานวิจัย - ด้านวิทยาศาสตร์ การจ่าแนกประเภทพันธ์ุไม้ การศึกษาสรีระ

ศาสตร์ของพันธ์ุไม้ การศึกษาพฤกษศาสตร์ชาติพันธ์หรือ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 
- มีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื อการพัฒนาอย่างยั งยืน

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
พรรณไม้ - สวนดอกชา พื้นที ทั้งหมด 150 กว่าไร่ เป็นสวนพฤกษศาสตร์พิเศษ

ใหญ่ที สุดของประเทศจีน 
- สวนดอกต้นนกแขกเต้า มีพื้นที ทั้งหมด 60 ไร่ เพาะปลูกดอกต้นนก

แขกเต้าที มณฑลยูนนานหลายประเภท 10,000 กว่าต้น แบ่งเป็น
สวนดอกต้นนกแขกเต้า สวนต้นไหม 

งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

- ไดร้ับการสนบัสนุนจากสภาประชาชนแห่งชาติจีน ผ่านทางสถาบัน
วิทยาศาสตร์แหง่ชาติจีน  

จ านวนนักท่องเท่ียว -  
Website   

http://www.bogorbotanicgardens.org/
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6) Chenshan Botanical Garden 

 
หัวเรื่อง ประเด็น 

ข้อมูลพ้ืนฐาน - ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.2007 ภายใต้การดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 
- ตั้งอยู่ที เขตซ่งเจียง เมืองเซี ยงไฮ ้
- ครอบคลมุพื้นที  207 เฮกเตอร ์
- อยู่ในเขตมรสุมร้อนเอเชียเหนือ แบ่งเป็น 4 ฤดูชัดเจนและมปีริมาณ

ฝนและแสงแดดที เพียงพอ ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงระยะเวลา
ค่อนข้างสั้น ฤดูหนาวและรอ้นค่อนข้างยาวนาน 

หอพรรณไม้ - ปัจจุบันมกีารเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชเป็นจ่านวนกว่า 50,000 
ตัวอย่าง โดยรวบรวมไว้ในห้องเกบ็ตัวอย่างที มีขนาดกว่า 100 
ตารางเมตร 

งานวิจัย - รัฐบาลได้ลงทุนในการก่อสร้างทั้งสวนรวมไปถึงกลุ่มอาคารเรือน
กระจก เป็นเงินกว่า 319 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีชาวเยอรมนัเป็น
ผู้ออกแบบ  

พรรณไม้ - พืชวงศ์จ่าปา 
- วงศ์กุหลาบ 
- เชอร์รี  
- พืชน้่า 
- พืชสมุนไพร 
- พืชเศรษฐกิจ 

งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

- ได้รับการสนบัสนุนจากสภาประชาชนแห่งชาติจีน ผ่านทางสถาบัน
วิทยาศาสตร์แหง่ชาติจีน 

จ านวนนักท่องเท่ียว -  
Website  www.csnbgsh.cn 
  
 
 

http://www.csnbgsh.cn/
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7) Pha Tad Ke Botanical Garden 

 
หัวเรื่อง ประเด็น 

ข้อมูลพ้ืนฐาน - อยู่ระหว่างการด่าเนินการพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสรจ็และเปดิให้เข้า
ชมได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า 

หอพรรณไม้ -  
งานวิจัย - ท่าการวิจัยเกี ยวกับพืชที อยู่ในป่า และการประยกุต์ใช้ของพชื

ประจ่าถิ น 
พรรณไม้ - อนุรักษ์พืชในถิ นที อยู่อาศัย 
งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

-  

จ านวนนักท่องเท่ียว -  
Website  www.pha-tad-ke.com 
 
33..55  สวนพฤกษศาสตร์ในประเทศไทยสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย  

การจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย ได้เคยพยายามท่ามาแล้วในอดีต แต่
ไม่ประสบผลส่าเร็จ  เมื อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จข้ึนครองราชย์ ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างสวนในลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ข้ึนในสวนลุมพินี 
พร้อมๆ กับการจัดสร้างสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว แต่ก็ไม่ส่าเร็จดังพระราชประสงค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ได้มีการจัดตั้งสมาคมพืช
กรรมแห่งประเทศสยามขึ้น และได้พยายามจัดท่าสวนลุมพินี ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์อีกครั้ง
หนึ งแต่ก็ไม่ส่าเร็จอีก  

ประเทศไทยไม่เคยมีหลักฐานการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตรม์าก่อน  แต่ก็มีความ
สนใจในการน่าพันธ์ุพืชใหม่ๆ เข้ามาในประเทศ  ซึ งมีมาตลอดเวลาควบคู่กบัการค้าขายหรือ
ติดต่อราชการกบัต่างประเทศ ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช แต่จะน่ามาจัดสวนในลกัษณะ
อุทยานดังปรากฏในประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

http://www.pha-tad-ke.com/
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พระองค์ทรงสนพระทัยเกบ็สะสมพันธ์ุพืช  เมื อเสดจ็ประพาสต่างประเทศแต่ละครั้งพระองค์จะ
ทรงน่าพันธ์ุพืชใหม่ๆ เข้ามา  พระองค์มีพระราชด่าริให้จัดสร้าง เรือนเพาะช่าในพระราชวังสวน
ดุสิต ส่าหรบัเก็บสะสมพันธ์ุพืชต่างๆ ไว้ เมื อเวลาเสดจ็ประพาสเยี ยมราษฎรในหัวเมืองกจ็ะ
พระราชทานพันธ์ุให้ไปปลูก และทุกครั้งที มีการตัดถนนสายใหม่ พระองค์จะทรงใหป้ลกูต้นไม้
ก่อน โดยน่ามาจากเรือนเพาะช่าภายในพระราชวังสวนดุสิต ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่และทรง
ประณีต ในการเลอืกพันธ์ุไม้ใหเ้หมาะกบัสภาพถนนแต่ละท่าเลไป ถนนอะไรควรปลูกพันธ์ุพืช
ชนิดใด เพื อให้เหมาะสมกบัสิ งแวดล้อม เกิดความร่มรื นเป็นระเบียบและสวยงาม และมี
พระราชด่าริให้ปลูกบัวสายหลากสี ในคูน้่าส่าหรบัเป็นที พกัผ่อนของประชาราษฎร ดังนั้นถึงแม้
ประเทศไทยจะไม่เคยมกีารสร้างสวนพฤกษศาสตร์มากอ่น แต่ก็มีการสะสมพันธ์ุพืช ขยายพันธ์ุ
พืชและน่ามาปลูกไว้ตามถนนต่างๆ  

กรมป่าไม้ ได้ด่าริจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ข้ึนเป็นครั้งแรกที บริเวณพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี เมื อปี พ.ศ. 2484  แต่พื้นที ไม่เหมาะตอ่การเจริญเติบโตของพืช เนื องจากขาด
แหล่งน้่าและดินไม่ดี กรมป่าไม้จงึเลือกใหม่ที  ป่าพุแค ชายดงพญาเย็น มีเนื้อที ประมาณ 3,750 
ไร่ การพัฒนาสวนพุแคด่าเนินไปช้ามาก เพราะรัฐบาลไมเ่หน็ความส่าคัญและได้รบังบประมาณ
ไม่เพียงพอ  

สวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบันจ่าแนกตามหนว่ยงานที สังกัดออกเป็น 
3 ประเภท คือ  

1. สวนพฤกษศาสตรส์ังกัดกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม สวนที สังกัดกรมป่าไม้ม ี2 ลักษณะ ได้แก่  

1.1 สวนพฤกษศาสตร์  มีบทบาทในการรวบรวมพันธ์ุพืชทุกชนิดตามหลัก
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา เช่นเดียวกับสวนพฤกษศาสตร์ทั วไป  ใช้ส่าหรับศึกษาทาง
พฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ และเป็นสถานที พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย ในสวนพฤกษศาสตร์จะปลูก
พันธ์ุพืชทั้งไม้พื้นเมืองและต่างประเทศ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ เป็นวงศ์ และสกุล ตามล่าดับ
ความส่าคัญของชนิดไม้นั้นๆ นอกจากนั้นยังท่าการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุพืชหายากและใกล้จะ
สูญพันธ์ุของไทย สวนพฤกษศาสตร์ที สังกัดกรมป่าไม้นี้จัดสร้างไว้ทุกภาคของประเทศไทย 
ขนาดของพื้นที ประมาณ 800 – 2,500 ไร่ ปัจจุบันมีอยู่ 7 แห่ง และอีก 8 แห่ง เป็นสวน
พฤกษศาสตร์รวบรวมพืชจากวรรณคดีไทยและสวนรวบรวมพรรณไม้ป่า 

1.2 สวนรุกขชาติ เป็นสวนที มีเนือ้ที น้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร ์ สร้างขึ้นเพื อ
ปลูกรวบรวมพันธ์ุไม้ต่างๆ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที มีค่าหายากในทางเศรษฐกิจและพืชไม้ดอกที หา
ยากซึ งมอียู่ในท้องถิ น แต่มิได้ปลกูเป็นหมวดหมู่เหมือนสวนพฤกษศาสตร์ หากแต่มีชื อพันธ์ุไม้
ติดไว้ มีการท่าถนนทางเดินเพื อเข้าชม จุดมุง่หมายเพื อการพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะ และให้
ผู้เข้าพักผ่อนได้รบัความรูเ้กี ยวกับพันธ์ุไม้ไปด้วย  ขนาดของสวนรุกขชาติประมาณ 25 - 100 
ไร่ สวนรุกขชาติในปัจจุบันนับได้ 53 แห่ง  

2. สวนพฤกษศาสตรส์ังกัดกรงุเทพมหานคร ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ในสวนหลวง 
ร.9 ตั้งอยู่ที  แขวงหนองบอน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที ประมาณ 500 ไร่ พื้นที นี้
ส่วนหนึ งเป็นของกรงุเทพมหานครที ซื้อไว้นานแล้วและบางสว่นได้รับบรจิาคจากผู้มจีิต
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ศรัทธา  กรุงเทพมหานครและมลูนิธิสวนหลวง ร.9 จดัสร้างขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530  โดยมี
จุดมุ่งหมาย ดังนี ้ 

1) เป็นสวนสาธารณะ เพื อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หวัฯ  ในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530  

2) เป็นสถานที พักผ่อนหยอ่นใจของประชาชนทั วไป  
3) เป็นศูนย์กลางรวบรวมสะสมและอนุรกัษ์พืชพันธ์ุไม้ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที สมบรูณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย  
4) ส่งเสริมวิชาการด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้าน

พฤกษศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั วไป  
5) ปลูกฝังทัศนคติในการอนรุักษ์ธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั วไป  
6) ประกอบกจิการสาธารณะประโยชน์ และการกุศลต่างๆ รวมทั้งทะนบุ่ารงุ

ส่งเสริมและพัฒนาสวนสาธารณะ  
7) ร่วมมือกบัองค์การกุศล และหน่วยงานทางราชการในกจิการต่างๆ  
8) ไม่ด่าเนินการเกี ยวข้องกบัการเมอืง  
สวนพฤกษศาสตร์ในสวนหลวง ร.9 เป็นสวนพฤกษศาสตร์สมบูรณ์แบบตาม

หลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา  เนื องจากหน้าที ของสวนพฤกษศาสตร์ปจัจบุันได้เพิ มจาก
การเป็นสถานศึกษาวิจัยของนกัวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว มาเป็นที พกัผอ่นหย่อนใจในเชิง
ทัศนศึกษาเพิ มข้ึนอีกอย่างหนึ ง การจัดรวบรวมพันธ์ุไม้จึงมุง่เน้นการจัดภูมทิัศน์ใหส้วยงาม
จ่าเรญิตาด้วย ส่วนของสวนพฤกษศาสตร์มเีนื้อที สุทธิประมาณ 90 ไร่ และหากนบัที จอดรถ
และคูน้่าด้วยก็จะมเีนื้อที รวมเป็น 120 ไร่ นับว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที มีขนาดเล็กมาก เนื้อที 
ภายในสวนมีการแบง่ออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนมีคูน้่าเพื อการชลประทานและการระบายน้่า
ล้อมรอบ สวนพฤกษศาสตร์สวนหลวง ร.9 ท่าการเก็บรวบรวมพันธ์ุไม้ทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ ท่าการอนรุักษ์และขยายพันธ์ุพืชหายากและใกลสู้ญพันธ์ุ เช่นเดียวกบัสวน
พฤกษศาสตร์อื นๆ ปัจจุบันมหีอพรรณไมเ้กบ็รวบรวมตวัอย่างพรรณพืชอัดแห้งอยูป่ระมาณ 
5,000 ตัวอย่าง มีห้องสมุดขนาดเล็ก มีเรือนเพาะช่า และเรือนอนบุาลพืช แต่ยังไมม่ี
ห้องปฏิบัติการส่าหรบังานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ช้ันสูง  

3. สวนพฤกษศาสตร์ สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่สวนพฤกษศาสตร์
สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ์มีสถานภาพเป็นรฐัวิสาหกิจ ด่าเนนิการภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณและพื้นที  เริ มด่าเนินการระยะแรกเมื อ
ปี พ.ศ.2536 โดยใช้พื้นที จัดสรรจากกรมป่าไม้ จ่านวน 6,500 ไร่ ตั้งอยู่ที บรเิวณชายเขต
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ท้องที ต่าบลแม่แรม อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที ที มี
ความอุดมสมบูรณ์ มีทางน้่าไหลผ่านตลอดปี    ภูมิประเทศเป็นพื้นที ราบและสูงสลบัเป็นช้ัน
ต่างๆ ตั้งแต่ระดบัความสูง 400 เมตรข้ึนไปจนถึงระดบัความสูงประมาณ 1,200 เมตรเหนือ
ระดับน้่าทะเล  
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ดังนั้นเมื อเปรียบเทียบบทบาท หน้าที และกิจกรรมของสวนพฤกษศาสตร์ไทย
แล้ว สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์  องค์การสวนพฤกษศาสตรจ์ะมีความสมบรูณ์
แบบมากที สุด เพราะ มีการด่าเนินงานที ครบวงจรมีทั้งหอพรรณไม้ หอ้งสมุดสวนพฤกษศาสตร ์
พิพิธภัณฑ์พืช ห้องปฏิบัติการ และศูนย์ฝกึอบรมบุคคลากร 

 
33..66  การวิเคราะห์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ภายในและภายนอก ((SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss))  

3.6.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การฯ ได้น่ากรอบแนวคิด 7s Model ของ 
Mckinsey มาใช้ในกระบวนการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน ซึ งประกอบด้วย 7 ปัจจัย ดังนี ้

1) ค่านิยมร่วม (Shared Values) คือ BOTANIC BEST หมายถึง 
(1) BOTANIC หมายถึง ภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตรใ์นการเป็นส่วน

หนึ งที ท่าหน้าที อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(2) BEST หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร คือ การสร้างสุดยอดทีมงานที มีความ

ช่านาญเฉพาะ  
2) การก าหนดยุทธศาสตร์ 
ในการก่าหนดวิสัยทัศน์การด่าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื อให้มีภาพที 

คาดหวังของการด่าเนินงานที ชัดเจน จงึได้ก่าหนดช่วงระยะเวลาของการด่าเนินงานออกเป็น 3 
ช่วงเวลา และก่าหนดวิสัยทัศน์ในแต่ละช่วงเวลาไว้ดังนี้ 
ปี 2559 – 2560 ปี 2561 – 2562 ปี 2563 เป็นต้นไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

ตัวขับเคลื่อนเชิงคุณค่า (Value Driven) 
- ความโดดเด่นเชิงวิชาการและการเป็นสวนสวยแหง่ความรู้คู่ความเพลิดเพลิน (Edutainment) (องค์

ความรู้ + ความสนุกสนาน ตื นเน้น น่าค้นหา) 
- Green & Clean Organization เป็นองค์กรที รักษาสิ งแวดล้อมและรบัผิดชอบต่อสงัคม  

 

Leading Botanical Garden of 
Thailand สร้างและยกระดับการเป็น Icon 
of Thailand โดยเป็นที รู้จักและยอมรับใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมี
ทิศทางก้าวสู่ Asia  Outstanding 
Botanical Garden in SE-Asia  

The Necessary Organization for 
Thailand  เป็นองค์กรหลักด้านการอนุรักษ์

และส่ารองพันธุกรรมพืชพร้อมใช้งาน     
โดยเป็นที รู้จักยอมรับในภูมิภาคเอเชียและ

การเข้าสู่ระดับโลก Outstanding 
Botanical Garden in the World  

 

รักษาสถานะของการเป็น Leading Botanic Garden ภายในประเทศและภูมิภาค ซึ งเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณ
พืชและเผยแพร่ที ได้รับการยอมรับเป็นสากล โดยมีความเชี ยวชาญพิเศษในพืชวงศ์ขิงข่า กล้วยไม้ และไม้หายาก 
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ก่าหนดยุทธศาสตร์ในการด่าเนินงานเพื อใหบ้รรลเุป้าหมายในการพัฒนาทั้ง 3 
ช่วงระยะเวลาออกเป็น 4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์การด าเนินงานระยะท่ี 2 (ปี 2560 – 2564)   

จากต่าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที องค์การฯ ก่าหนดเป็น 3 ช่วงระยะ จงึได้ก่าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การด่าเนินงานระยะที  2 (ปี 2560 – 2564) จึงได้ก่าหนดยทุธศาสตร์การ
ด่าเนินงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที  1 : เสริมคุณค่าแหลง่ส่ารองและอนรุักษ์พันธ์ุพืช (Value Realization 
for Conservation and Reservation)   

ยุทธศาสตร์ที  2 : สร้างนวัตกรรมทางพฤกษศาสตร์ (Botany Innovation) 
ยุทธศาสตร์ที  3 : เร่งรัดใหเ้ป็นศูนย์เรียนรู้ที ชาญฉลาด (Smart Botany Learning 

Place)   
ยุทธศาสตร์ที  4 : พัฒนาใหเ้ป็นองค์กรที มสีมรรถนะสูง (HBPO : High Botany 

Performance Organization)  
 

 3) โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างการบริหารงานขององค์การฯ มีรฐัมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติซึ งเป็นกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้ก่ากบัดูแลและวางนโยบายร่วมกบั
คณะกรรมการ โดยมผีู้อ่านวยการเป็นผู้บรหิารสูงสุด รองผู้อ่านวยการฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิชาการ 
และแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 ส่านัก ดังนี้ 

(1) ส่านักพฒันาสวนพฤกษศาสตร ์
(2) ส่านักวิจัยและอนุรกัษ์ 
(3) ส่านักสง่เสรมิความรู้และกจิการพฤกษศาสตร์ 
(4) ส่านักบริหาร 
(5) ส่านักตรวจสอบภายใน  
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 4) สไตล์ (Style) 
รูปแบบวิธีการท่างานภายในองค์การฯ แบ่งออกเป็น 5 ส่านัก ตามโครงสร้าง 

กล่าวคือ ด้านวิชาการ ด้านพัฒนาและปลูกบ่ารงุ ด้านบรหิาร ด้านพัฒนาธุรกจิ ด้านตรวจสอบ
ภายใน และสวนสาขา 5 แห่ง โดยพนักงานในแตล่ะส่านักตา่งปฏิบัติหน้าที ที แตกต่างกัน  มีการ
โยกย้ายสับเปลี ยนกบัในส่วนของพนักงานในสายงานสนับสนุน เช่น พนักงานบริหาร พนักงาน
ปฏิบัติการ แต่ในด้านวิชาการ เช่นงานด้านอนุกรมวิธานพืช งานพืชสวน และงานวิจัย ซึ งเป็น
ความรู้และความเชี ยวชาญเฉพาะทาง มีการแข่งขันน้อยมาก แต่มีการโยกย้ายจากนักวิชาการ
ไปเป็นนักบรหิาร เนื องจากองค์การฯ ขาดแคลนผู้บริหารในระดับส่านัก จงึท่าให้บุคลากรต้อง
ปฏิบัติภารกจิด้านบรหิารแทนงานวิชาการ ซึ งยังไมม่ีนักวิชาการรุ่นใหม่มาสืบทอดต่าแหน่งและ
ความเชี ยวชาญได้ทันเวลา  

 5) บุคลากร (Staff) 
บุคลากรที ปฏิบัติงานในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ แบ่งออกเป็น พนักงาน 

จ่านวน 144 อัตรา ลูกจ้างประจ่า จ่านวน 6 อัตรา ลูกจ้างชั วคราวรายวัน จ่านวน 200 อัตรา 
และลกูจ้างโครงการ จ่านวน 243 อัตรา รวมจ่านวน 593  อัตรา  ทั้งนี้หากวิเคราะห์เป็น
สัดส่วนรอ้ยละ จะได้ดังนี ้
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ร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภท  
บุคลากร จ่านวน ร้อยละ 

- พนักงาน 144 29.94 
- ลูกจ้างประจ่า 6 1.25 
- ลูกจ้างชั วคราว 200 41.58 
- ลูกจ้างโครงการ 131 27.23 

รวม 481 100.00 
 

จะเห็นได้ว่าอัตราก่าลงัส่วนใหญ่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์คือลูกจ้าง
ชั วคราวรายวันที มีสัดส่วนที ร้อยละ 41.58 รองลงมาคือลกูจา้งโครงการ ร้อยละ 27.23 ซึ งเป็น
อัตราก่าลงัในส่วนสนับสนุน และมีความเสี ยงในการสญูเสียบุคลากรที มีคุณภาพ เนื องจากความ
ไม่มั นใจในสถานภาพและความมั นคง ความก้าวหน้าในสายงานได้  

ในส่วนของระดบัการศึกษาของพนักงานในองค์การฯ จ่านวน 133 อัตรา จะ
เห็นได้ว่า บุคลากรรอ้ยละ 51.88 ขององค์การฯ มีวุฒิการศึกษาในระดับปรญิญาตรี ร้อยละ 
35.34 มีวุฒิการศึกษาในระดับปรญิญาโท และปริญญาเอก ร้อยละ 6.77  

 
ร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามระดบัการศึกษา  

ระดับการศึกษา จ่านวน ร้อยละ 
- ต ่ากว่าปริญญาตร ี 8 6.02 
- ปริญญาตร ี 69 51.88 
- ปริญญาโท 47 35.34 
- ปริญญาเอก 9 6.77 

รวม 133 100.00 
 
ในด้านอายุของพนักงานพบว่า อายุเฉลี ยของบุคลากรในสวนพฤกษศาสตร์มีอายุอยู่

ในช่วง 41 – 50 ปี ร้อยละ 37.59 และ 31 – 40 ปี ร้อยละ 36.09 ซึ งองค์การฯ ต้องมีการ
เตรียมวางแผนในการสืบทอดต่าแหนง่และการทดแทนในกรณีที มีการเกษียณอายุหรือบุคลากร
ลาออกกอ่นเกษียณอายุราชการ  

 
ร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามระดบัอายุ  

ช่วงอายุ จ่านวน ร้อยละ 
- 20 – 30 ป ี 7 5.26 
- 31 – 40 ป ี 48 36.09 
- 41 – 50 ป ี 50 37.59 
- 51 – 60 ป ี 28 21.05 

รวม 133 100.00 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564) ฉบับทบทวนปี 2561 
61 

จากระดับช่วงอายุของบุคลากรจะเห็นได้ว่า บุคลากรส่วนใหญ่ขององค์การฯ 
ร้อยละ 37.59 อยู่ช่วงอายุ 41 – 50 ปี ซึ งเป็นพนักงานในระดับผู้บริหารระดับกลาง มีความ
เกี ยวพัน  ความเชื อมโยงกับพนักงานระดับปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างมาก 
องค์การฯ ต้องเตรียมการส่าหรับการยกระดับให้พนักงานในกลุ่มดังกล่าวก้าวเข้าสู่ต่าแหน่งที 
สูงข้ึน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพนักงานในกลุ่มนี้ไปสู่พนักงานในระดับรองเพื อการ
สืบทอดต่าแหน่ง และปัจจัยหนึ งที น่าจะมีความส่าคัญคือการด่าเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ 
มีความเฉพาะแตกต่างจากการด่าเนินงานของหน่วยงานอื นๆ บุคลากรในสายบริหารมีความ
จ่าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์และต้องการ
ทักษะการบริหารควบคู่กันไป ซึ งหาบุคลากรที มคุีณสมบตัิแบบนี้ได้ยาก อีกทั้งในการสร้างความ
เชี ยวชาญให้กับบุคลากรสายวิชาการเป็นเรื องที ต้องใช้เวลาจ่าเป็นต้องมีการจัดท่าแผนการ
พัฒนาบุคลากรที ชัดเจนและต่อเนื อง 

1) ทักษะ (Skills) 
ทักษะที ส่าคัญขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ คือ ทักษะทางด้านวิชาการ 

งานวิจัย งานพืชสวน และงานการให้ความรู้ ดังนั้นจงึได้น่าต่าแหน่งของพนกังานภายใน
องค์การฯ มาเป็นส่วนหนึ งในการวิเคราะห์ทกัษะ ได้ดังนี้  

ร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามระดบัต าแหน่ง  
ต่าแหน่ง จ่านวน ร้อยละ 

- รองผู้อ่านวยการ 2 1.39 
- ผู้อ่านวยการส่านัก 5 3.47 
- หัวหน้าส่วน/หัวหน้าสวน 21 14.58 
- หัวหน้างาน 22 15.28 
- พนักงานวิชาการ 25 17.36 
- พนักงานสนบัสนุน 58 40.28 
- พนักงานปฏิบัตกิาร 8 5.55 
- นิติกร 3 2.08 

                    รวม 144 100 
 

จะเห็นได้ว่าสัดส่วนพนักงานที ปฏิบัติงานด้านบริหารภายในองค์การฯ มีจ่านวน 
58 อัตรา จากจ่านวนบุคลากรที มีทั้งหมด จ่านวน 144 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 40.28 และ
พนักงานที ปฏิบัติงานด้านวิชาการ จ่านวน 25 อัตรา เป็นสายงานที จะต้องใช้ความรู้และความ
ช่านาญเฉพาะด้าน ดังนั้น หากองค์การฯ ไม่มีการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะเฉพาะด้าน
ให้กับบุคลากรในส่วนนี้ จะท่าให้องค์การฯ ขาดความแข็งแกร่งและการยอมรับในวงการ
พฤกษศาสตร์ในอนาคตได้  

ปัจจัยหนึ งคอืการด่าเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ มีความเฉพาะแตกต่างจากการ
ด่าเนินงานอื น บุคลากรสายบริหารมีความจ่าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี ยวข้องการบริหาร
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จัดการสวนพฤกษศาสตร์ และต้องการทักษะบรหิารควบคู่กันไป ในขณะนี พนักงานในสาย
วิชาการต้องมีทกัษะในด้านการบรหิารจัดการควบคู่กันไป ซึ งหาบุคลากรที มีคุณสมบัติน้ีได้ยาก 
อีกทั้งในการสร้างความเชี ยวชาญให้กับบุคลากรสายวิชาการเป็นเรื องที ต้องใช้เวลา จ่าเป็นต้อง
มีการจัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรที ชัดเจนและต่อเนื อง 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื องการเตรียมความพร้อมด้านการวางแผนสืบทอด
ต่าแหน่งให้กบัต่าแหนง่ในระดบับริหาร และต่าแหน่งทางวิชาการ เพื อให้องค์การฯ สามารถ
ด่าเนินงานได้อย่างต่อเนื อง ในกรณีที มีการเลื อนเข้าสู่ต่าแหน่งที สงูข้ึน หรือลาออกของพนกังาน 

 
 7) ระบบ (System) 

การด่าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รบัการจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลเพื อการด่าเนินงาน ดังนั้นระบบการบริหารงานภายในจึงอ้างอิงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ
ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ ่ อาทิเช่น ระเบียบพสัดุ ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดกิาร และสิทธิประโยชน์ต่างๆ  

โดยรูปแบบของระบบที ใช้ในการติดตามและเพิ มประสิทธิภาพในการด่าเนินงาน
ของกระทรวงการคลัง คือ บันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจ่าปี โดยแบง่ออกเป็น 3 ส่วน 
คือ การด่าเนินงานตามนโยบาย การด่าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และการบริหารจัดการองค์กร 
เพื อเป็นส่วนผลกัดันและเพิ มประสิทธิภาพในการด่าเนินงานขององค์การฯ  

นอกจากนี้องค์การฯ ได้มีการน่าระบบบริหารจัดการเพื อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) มาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ
องค์กรเพื อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ ม และค่านึงถึงต้นทุนเงินทุนอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ
ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น และเพื อการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรมาก
ยิ งขึ้น โดยได้มีการวิเคราะห์ Driver Tree ทั้ง Financial Tree และ Operational Driver 
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นอกจากการวิเคราะหป์ัจจัยขับเคลื อนมลูค่าเชิงเศรษฐศาสตร์แล้ว องค์การฯ ยัง

ได้มีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อค่า EP (Sensitivity Analysis) ทัง้ในด้านความอ่อนไหวทาง
การเงินและความสามารถในการบริหารจัดการ และน่ามาเชื อมโยงระบบ EVM กับ BSC ใน
ระดับองค์กร ดังนี ้
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3.6.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก ได้น่าทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five 
Forces Model) ของ Michael E. Portor มาวิเคราะหป์ัจจยัต่างๆ ได้ดังนี้ 

1) คู่แข่งปัจจุบัน 
สวนพฤกษศาสตร์ในประเทศไทยนอกจากสวนพฤกษศาสตรข์ององค์การสวน

พฤกษศาสตร์ที เป็นรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันจ่าแนกออกตามหนว่ยงานที สังกัดออกเป็น 2 ประเภท 
คือ สวนพฤกษศาสตร์ที สังกัดหน่วยงานราชการ กับสวนพฤกษศาสตร์ของเอกชน  

1.1) สวนพฤกษศาสตรท์ี สงักัดหน่วยงานราชการ ในประเทศไทยมี 2 
หน่วยงานที มสีวนพฤกษศาสตรอ์ยู่ในสงักัด ได้แก่ 

1.1.1) สวนพฤกษศาสตรส์ังกัดกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุ
พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มีทัง้หมดจ่านวน 71 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 
2 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) สวนพฤกษศาสตร์ ที มีบทบาทในการรวบรวมพันธ์ุพืชทุก
ชนิดตามหลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา เช่นเดียวกับสวนพฤกษศาสตร์ทั วไป ใช้ส่าหรับ
ศึกษาทางพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ และเป็นสถานที พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย ในสวน
พฤกษศาสตร์จะปลูกซึ งจัดสร้างไว้ทุกภาคของประเทศไทย ขนาดของพื้นที ประมาณ 800 – 
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2,500 ไร่ ปัจจุบันมีอยู่ 7 แห่ง และอีก 8 แห่ง เป็นสวนพฤกษศาสตร์รวบรวมพืชจากวรรณคดี
ไทยและสวนรวบรวมพรรณไม้ป่า  

(2) สวนรุกขชาติ เป็นสวนที มีเนื้อที น้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ 
สร้างข้ึนเพื อปลูกรวบรวมพันธ์ุไม้ต่างๆ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที มีค่าหายากในทางเศรษฐกิจ และ
พืชไม้ดอกที หายากซึ งมีอยู่ในท้องถิ น แต่มิได้ปลูกเป็นหมวดหมู่เหมือนสวนพฤกษศาสตร์ 
หากแต่มีชื อพันธ์ุไม้ติดไว้ มีการท่าถนนทางเดินเพื อเข้าชม จุดมุ่งหมายเพื อการพักผ่อนหย่อนใจ
โดยเฉพาะ และให้ผู้เข้าพักผ่อนได้รับความรู้เกี ยวกับพันธ์ุไม้ไปด้วย ขนาดของสวนรุกขชาติ
ประมาณ 25–100 ไร่ สวนรุกขชาติในปัจจุบันมี 56 แห่ง กระจายอยู่ทั วทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย  

โดยการบริหารจัดการข้ึนอยู่กบัส่านักงานหอพรรณไม้ 
ส่านักวิจัยการอนรุักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช ซึ งท่าหน้าที เกบ็และส่ารวจพรรณไม้ในทอ้งถิ นต่างๆ 
ทั วประเทศ ปัจจุบันมีตัวอย่างพรรณไม้กว่า 200,000 ช้ิน ซึ งมากที สุดในประเทศไทย 

1.1.2) สวนพฤกษศาสตรส์ังกัดกรงุเทพมหานครและมูลนิธิสวนหลวง  
ร.9 คือ สวนหลวง ร.9 มีพื้นที ทั้งหมดประมาณ 500 ไร่ ในส่วนของสวนพฤกษศาสตร์มเีนื้อที 
ประมาณ 90 ไร่ ซึ งมีการจัดปลูกพันธ์ุไม้ตามหลกัอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา การรวบรวม
พันธ์ุไม้ที มุ่งเน้นการจัดภูมิทัศน์ใหส้วยงาม มีการรวบรวมพนัธ์ุไม้ทั้งของไทยและต่างประเทศ มี
หอพรรณไม้ที เก็บรวบรวมตัวอย่างประมาณ 5,000 ตัวอย่าง ห้องสมุดขนาดเลก็ เรือนเพาะช่า 
เรือนอนบุาลพืช แต่ยังไม่มีห้องปฏิบัตกิารส่าหรับงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ช้ันสูง 

1.2) สวนพฤกษศาสตร์ของเอกชน ในปัจจบุันมีภาคเอกชนใหค้วามสนใจใน
การจัดท่าสวนพฤกษศาสตร์เพื อเป็นการพกัผอ่นหย่อนใจ และการท่ากจิกรรมต่างๆ ของ
ประชาชนเพิ มมากข้ึน ที มีขนาดใหญ่และมีกจิกรรมการด่าเนนิการต่อเนื อง มีจ่านวน 3 แห่ง คือ 
สวนนงนุช จ.ชลบุรี สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ดอยตงุ         
จ.เชียงราย  

2) คู่แข่งขันรายใหม่ 
เมื อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะท่าให้ประชาชนที อยู่ใน

ภูมิภาคอาเซียนสามารถเดินทางได้อย่างเสรี ซึ งจะท่าใหเ้กิดคู่แข่งขันรายใหม่ขึ้นเป็นจ่านวนมาก
จากเดิมที มีการแข่งขันเฉพาะในประเทศไทย เป็นการแข่งขันภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 10 ประเทศ รวมทัง้ความเชื อมโยงกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจนี 
ซึ งให้ความส่าคัญกับงานด้านพฤกษศาสตร์ ซึ งจะเห็นไดจ้ากจ่านวนสวนพฤกษศาสตร์ที มีใน
ประเทศจีนจ่านวนกว่า 15 สวนพฤกษศาสตร์  
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3) ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ 
ผู้เข้ามาใช้บริการสวนพฤกษศาสตร์เมื อวิเคราะห์จากจ่านวนผู้เข้าเยี ยมชมในช่วง

ปี 2551 – 2555 จะได้ดังนี้  

 

 
 
 

จากจ่านวนผู้เข้าเยี ยมชมสวนพฤกษศาสตร์จะเห็นได้ว่ากว่ารอ้ยละ 50 – 60  
ของ ผู้เข้ามาเยี ยมชมสวนพฤกษศาสตรท์ั้งหมด เป็นคณะที มาเยี ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ โดยที 
จ่านวนนักท่องเที ยวชาวต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 5 – 7 ซึ งเป็นกลุม่นักทอ่งเที ยวที ก่าลังซือ้ 
และยังมสีัดส่วนที สามารถเพิ มจ่านวนใหเ้พิ มข้ึนได ้

และเมื อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี 2558 จะทา่ให้กลุม่ลูกค้าขยาย
วงกว้างขึ้น จากเดิมในประเทศไทยมีประชากร จ่านวน 60 ล้านคน กลายประชากรในภูมิภาค
อาเซียนกว่า 580 ล้านคน ซึ งจะเป็นกลุ่มประชากรที มีวัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณี
ใกล้เคียงกัน มีโอกาสในการจูงใจใหม้าท่องเที ยวในสวนพฤกษศาสตร์ได้มากข้ึน  

ประเภท ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1. นักท่องเที ยว 61,257 84,588 93,027 86,988 293,126 365,359 

1.1 ชาวไทย 52,636 74,036 74,702 75,717 275,764 345,648 
1.2 ชาวต่างประเทศ 8,621 10,552 18,325 11,271 17,362 19,711 

2. คณะที มาเยี ยมชม 160,335 197,748 190,294 162,641 211,502 243,873 
2.1 คณะที มีหนังสือ 40,713 51,097 57,988 37,322 64,874 76,301 
2.2 คณะที ไม่มีหนงัสือ 119,622 146,651 132,306 125,319 146,628 167,572 

รวม 211,592 282,336 283,321 249,629 504,628 609,232 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564) ฉบับทบทวนปี 2561 
68 

4) ซัพพลายเออร ์
ในงานด้านสวนพฤกษศาสตร์วัตถุดิบที ใช้ในการด่าเนินงานขององค์การฯ แบ่ง

ออกเป็น 
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์ ผูจ้่าหน่ายวัสดุมีจ่านวนน้อยในพื้นที  จึงทา่ให้มีอ่านาจใน

การต่อรอง และการก่าหนดราคาสินค้า รวมทั้งบางรายการต้องมีการสั งซื้อมาจากต่างประเทศ  
(2) วัสดุการเกษตร ซึ งได้แก่ พันธ์ุไม้ อุปกรณ์ที ใช้ในการเกษตร ปุ๋ย ผู้จ่าหน่าย

วัสดุการเกษตร ซึ งมีจ่านวนน้อยรายในพื้นที ที สวนพฤกษศาสตร์ตั้งอยู่ จึงท่าให้มอี่านาจในการ
ต่อรองและการก่าหนดราคาสงู 

5) สินค้าทดแทน  
ในปัจจบุันมีแหลง่ท่องเที ยว และสถานศึกษาทางธรรมชาติที มีลกัษณะใกลเ้คียง

กันเพิ มมากขึ้น อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ โครงการหลวง พิพิธภัณฑ์ รวมถึงรสีอรท์ 
ของเอกชน ซึ งมีการพฒันาทั้งรูปแบบของการจัดตกแต่งพืน้ที  และการให้ความรู้แก่ประชาชน 
ดังนั้นจึงเป็นช่องทางเลือกท่าใหป้ระชาชนตัดสินใจที จะเข้ามาเยี ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ และ
ในปี 2558 เมื อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน สินค้าทดแทนของประชาชนจะเพิ มขึ้นจาก
เดิมอาจก่าหนดขอบเขตเพียงประเทศไทย เป็นแหล่งทอ่งเที ยวอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ที น่าสนใจ
อื นๆ เพิ มขึ้นอีกด้วย ซึ งถ้าองค์การฯ ไม่มกีารปรบัตัวและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ใหม้ีความ
สวยงาม จะไมส่ามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนให้เข้ามาเยี ยมชมได้ 

 
3.6.3 SWOT Analysis  

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ไดจ้ัดให้มกีารรับฟงัความคิดเห็นของบุคลากรภายในเพื อ
วิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการด่าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
ในรูปแบบของ Focus Group โดยสรปุได้ดังนี ้

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 วัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งอนรุักษ์พันธ์ุไมห้ายากและใกลสู้ญพันธ์ุของ

ประเทศไทย รวมทัง้เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ 
S2 สวนพฤกษศาสตร์ขององค์การฯ มีทรัพยากรธรรมชาติที มีความอุดม

สมบรูณ์ จึงสามารถจัดกจิกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 
S3 พระราชกฤษฎีกาในการจัดต้ังเอื้อต่อการด่าเนินงานในเชิงวิชาการและเชิง

พาณิชย ์รวมทั้งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกจิท่าใหม้ีความคล่องตวัในการ
ด่าเนินงานมากกว่าหน่วยงานราชการ 

S4 องค์การฯ ได้รับการจัดต้ังเพื อเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษา และได้รบัพระราชทาน
นาม คือ สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์ จ.เชียงใหม่ 
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S5 มีสาขาอยู่ในภูมิภาคต่างๆ  ท่าให้สามารถรวบรวมพรรณไม้ ตามระบบนิเวศ
ของพื้นที ได้หลากหลายยิ งขึ้น และสามารถให้โอกาสทางความรู้กบั
ประชาชนในท้องถิ นต่างๆ ได้กว้างขวางขึ้น 

S6 มีเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walks) ที แข็งแรงและสูงที สุดใน
ประเทศไทยท่าให้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก 

S7 มีนักวิชาการทางพฤกษศาสตรท์ี มีความรู้ ความสามารถและน่าเชื อถือ  
S8 ระบบการจัดการตัวอย่างพรรณไม้แหง้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อ

สิ งแวดล้อม 
S9 มีความร่วมมือกบัหน่วยงานทางวิชาการทั้งในประเทศและตา่งประเทศเป็น

อย่างด ี
S10 มีผลงานทางวิชาการที เผยแพร่ในระดบัสากลอย่างต่อเนื อง 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 องค์การฯ ขาดการวิเคราะหส์มรรถนะของบุคลากร (Competency) เพื อ

ใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
W2 โครงสร้างและอัตราก่าลังยังไมส่อดคล้องกบัวัตถุประสงค์และภารกิจที 

ขยายตัวเพิ มข้ึน 
W3 ค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมถึงแรงจงูใจอื นๆ ที จะดึงดูดและรักษาบุคลากร

ยังไม่เพียงพอ 
W4 การด่าเนินงานขององค์การฯ ส่วนใหญ่ขาดการวางแผนและวิเคราะห์

เชิงกลยทุธ์ ยังไม่มีเป้าหมายเชิงพาณิชย์หรือการสร้างมูลค่าเพิ มให้แก่
องค์การฯ 

W5 นักพฤกษศาสตร์ยงัมีไม่เพียงพอ และขาดผูเ้ชี ยวชาญการท่างานเฉพาะ
ด้านวิศวกรรม การหารายได้ รวมถึงนักวิจัยพัฒนาเพื อต่อยอดองค์ความรู้
ให้เกิดผลทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ 

W6 การประชาสมัพันธ์ยังไม่ประสบความส่าเรจ็การท่าใหป้ระชาชนรู้จักสวน
พฤกษศาสตร์ สื อช่องทางยงัไม่มปีระสิทธิภาพ และขาดงบประมาณในการ
ด่าเนินงาน 

W7 การเปลี ยนแปลงผูบ้รหิารสูงสุด ท่าให้การด่าเนินงานขององค์การฯ ไม่เกิด
ความต่อเนื อง 

W8 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พฒันาเท่าที ควร เช่น ระบบไฟฟ้า และ
ระบบน้่ายังไมเ่อื้อต่อการพฒันาสวนและการให้บริการนกัทอ่งเที ยว 
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยนักทอ่งเที ยวยังไม่เพียงพอ 

W9 ข้ันตอนกระบวนการและระบบการด่าเนินงานด้าน การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การจัดการความเสี ยง  การควบคุมภายใน การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล ยังไม่ได้รับการผลกัดันให้ปฏิบัตอิย่างจริงจงั 
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W10 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับยงัไม่รองรับต่อการด่าเนินงานในระดบันานาชาติ ทั้ง
ด้านภาษี การจัดซื้อจัดจ้าง และสรรหาบุคลากรที มีความรู้ความเชี ยวชาญ
จากต่างประเทศมาท่างานในองค์การฯ 

W11 ผังแมบ่ทการพฒันาพื้นที ได้รบัการจัดท่ามานาน ยังไม่มีการทบทวนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

W12 นโยบายในการบรหิารจัดการและตกแตง่พื้นที ไม่แน่นอน มกีาร
เปลี ยนแปลงบอ่ยตามนโยบายทางการเมือง  

W13 บุคลากรยังขาดความรู้และความช่านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และขาด
ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที ใช้ในการปฏิบัติงาน 

W14 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับยงัไม่รองรับต่อการด่าเนินงานในระดบันานาชาติ ทั้ง
ด้านภาษี การจัดซื้อจัดจ้าง  

W15 ข้ันตอนในการเบิกจ่ายเงินไม่ชัดเจนและมีความล่าช้า 
W16 การตกแต่งพรรณไม้ยงัไม่โดดเด่น พรรณไม้ที น่าเสนอเป็นพรรณไม้ทั วไปยงั

ไม่จูงใจไดเ้ท่าที ควร 
W17 ไม่มีกรรมสิทธ์ิในพื้นที ตามกฎหมายและบางพื้นที ยงัมีปญัหาการ

ครอบครองของประชาชนมีปัญหาโต้แย้งเรื องอาณาเขตจากชุมชน จึงไม่
สามารถพฒันาได้อย่างเต็มที  

 
โอกาส (Opportunities) 
O1 รัฐบาลให้ความส่าคัญกับการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การศึกษาความ

หลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาแหลง่เรียนรูส้่าหรับเยาวชน และ
ส่งเสริมการท่องเที ยว 

O2 ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นศูนย์กลางการกระจาย
พันธ์ุพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่าใหม้ีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้า
อย่างต่อเนื อง 

O3 จังหวัดเชียงใหมเ่ป็นศูนย์กลางด้านการทอ่งเที ยวที มีความโดดเด่นและ
หลากหลาย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation hub) เชื อมโยงกบั
ภูมิภาคและเชื อมโยงกับทั วโลก นอกจากนี้นโยบายที จะผลักดันให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที ยวในภูมิภาคอาเซียน อาจท่าให้มี
นักท่องเที ยวเดินทางมายังประเทศไทยเพิ มข้ึน 

O4 นโยบายรัฐบาลส่งเรมิแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์และการลดเวลาเรียนเพิ ม
เวลารู้ ท่าให้องค์การฯ สามารถมีโอกาสเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้มากยิ งขึ้น  

O5 ค่านิยมของสงัคมรวมทั้งแผนงานของประเทศเน้นงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม องค์การฯ สามารถแสดงบทบาทและ
ผลงานทางวิชาการได้มากข้ึน 
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O6 จังหวัดเชียงใหมเ่ป็นศูนย์กลางศึกษา (Education hub) ศูนย์กลางการ
ประชุมและจัดนิทรรศการนานาชาติ (MICE) มสีถาบันทางการศึกษา
รองรับ การคมนาคมสะดวก เหมาะสมเป็นแหลง่ทัศนศึกษาของเยาวชน 

O7 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ งมกีรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ
ที มีความใกล้ชิดไทยมากที สุด ท่าให้มีโอกาสในการขยายความร่วมมือใน
ด้านต่างๆ ในภูมิภาคได้มากข้ึน 

O8 หน่วยงานภายนอกและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มี
ความสนใจและน่าผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์เพิ มมากขึ้น 

O9 สามารถสร้างเครอืข่ายในการน่าผลิตภัณฑ์จากชุมชนใกลเ้คียงมาสร้าง
รายได้ให้แก่องค์การฯ 

O10 กระแสการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม ท่าให้ได้รบัการสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างสม ่าเสมอ 

O11 ประชาชนทุกภาคส่วนมีความตระหนักและเห็นความส่าคัญในการร่วมกัน
อนุรักษ์ บ่ารงุและดูแลรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 

O12 มีเวทีสาธารณะที เปิดโอกาสให้นกัพฤกษศาสตร์ได้แสดงผลงานทางวิชาการ 
 

อุปสรรค (Threats)  
T1 พฤติกรรมในการท่องเที ยวของชาวไทยส่วนใหญ่ ไม่นิยมท่องเที ยวใน

รูปแบบที เป็นแหลง่เรียนรู้ อาจท่าให้นักท่องเที ยวไม่นิยมท่องเที ยวในสวน
พฤกษศาสตร ์

T2 สภาวะแวดล้อมเปลี ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื องการ
เปลี ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจสง่ผลกระทบต่อการรวบรวมพรรณไม้
และการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

T3 มีแหลง่ท่องเที ยวและสถานศึกษาทางธรรมชาติที มลีักษณะใกล้เคียงกันเพิ ม
มากขึ้น 

T4 สภาวะเศรษฐกจิ เช่น ค่าน่้ามัน ค่าครองชีพที สงูข้ึน อาจท่าให้นักท่องเที ยว
เดินทางทอ่งเที ยวลดน้อยลง 

T5 การเข้าถึงทรัพยากรที จะน่ามาศึกษา มรีะเบียบและข้ันตอนการด่าเนินงาน
ที ใช้เวลานาน 

T6 ความต้องการของชุมชนในการใช้พื้นที ในการท่ามากิน และโต้แย้งเรื อง
อาณาเขตจากชุมชน  
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1. เป็นแหล่งท่องเที ยวพักผ่อนหย่อนใจ

2. เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์พืช

3. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืช

4. แหล่งศึกษาวิจัยพันธุ์พืช

5. แหล่งเรียนรู้และทัศนะศึกษา

6. องค์กรที ท่างานด้านธรรมชาติและสิ งแวดล้อม

7. สถานที ราชการ

33..77  การการรบัฟังความคิดเห็รบัฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ด่าเนินการสา่รวจความคิดเหน็ ทัศนคติของประชาชนที 
อาศัยอยู่บริเวณพื้นที รอบสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ ซึ งเป็นที ตั้ง
ส่านักงานใหญ่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยท่าการศึกษาผลกระทบจากการจัดตั้ง
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงความพึงพอใจ 
ผลกระทบต่อการด่ารงชีวิตที เกี ยวข้อง โดยสรุปมีผลการส่ารวจดังนี้ 

ความเข้าใจของคนในชุมชน 

ชุมชนได้รับการสนับสนุน/ช่วยเหลือ/รับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์จากสวน
พฤกษศาสตร์มากน้อยเพียงใด 

1) ด้านการจ้างงานและหารายได้ การจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ท่าใหป้ระชาชนใน
ชุมชนมีงานท่าเพิ มขึ้น มีรายได้จากการค้าขายให้แก่นกัท่องเที ยวตามเส้นทางท่องเที ยวสายแม่
ริม – สะเมิง  

2) ด้านการสนบัสนุนกิจกรรมชุมชน การเข้าไปมสี่วนร่วมกบักจิกรรมในชุมชน เช่น 
การจัดกจิกรรมวันเด็ก แหเ่ทียนพรรษา กิจกรรมปลูกป่า การท่าแนวป้องกันไฟป่า และการ
สนับสนุนกล้าไม้  

3) ด้านการให้ความรู้ การจัดฝึกอบรมทางด้านพืชแก่คนในชุมชน เด็กและเยาวชน 
การเป็นแหล่งทัศนศึกษาหาความรู้ทางด้านพืช 

4) ด้านการท่องเที ยวการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและ
นักท่องเที ยวที เข้ามาเที ยวชม 
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5) ไม่มีการสนับสนุน โดยมบีางส่วนคิดว่ายังไม่ได้รับการสนบัสนุน การช่วยเหลือ 
การรบัข้อมลูข่าวสารที เป็นประโยชน์จากสวนพฤกษศาสตร ์ และอยากใหส้วนพฤกษศาสตร์เข้า
ไปมีส่วนร่วมกับชุมชนใหม้ากยิ งข้ึน  

 
สิ่งท่ีชุมชนคาดหวังและประโยชน์ท่ีได้จากสวนพฤกษศาสตร์ 
1) การสง่เสรมิอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ได้แก่การสง่เสรมิการจ้างงานให้คนใน

ชุมชนโดยรอบเข้ามาท่างานในสวนพฤกษศาสตร์ และการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน
ทางอ้อม ได้แก่ การเป็นแหลง่ท่องเที ยวที ดงึดูดนักท่องเที ยวให้เข้ามาเที ยว และการมีวิทยากร
ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการเพาะกล้าไม้เพื อจ่าหน่ายให้แกช่าวบ้าน การแจกเมล็ดพันธ์ุพืชไม้
ดอกไม้ประดับ เป็นต้น  

2) ความสัมพันธ์ด้านสังคม/วัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ การเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนชุมชนในกิจกรรมต่างๆ อาทเิช่น การป้องกันไฟป่า งานตามประเพณีท้องถิ น การแข่ง
กีฬา การเป็นแหลง่ศึกษาความรู้ทางด้านพืชของเยาวชน การให้ความรูเ้รื องพืชแก่ชุมชน การให้
ข้อมูลข่าวสารเรื องพรรณไม้ และการเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ที องค์การฯ จัดข้ึน 

3) การให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื องการดูแลรกัษาป่า การจดัวิทยากรบรรยายให้
ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ มีการเรียนรูท้างด้านพืชให้แก่ชุมชน 

4) การเป็นแหล่งท่องเที ยว การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที ยวข้ึนมา
ท่องเที ยวให้มากยิ งข้ึน 

5) การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยพื้นที ที ชุมชนประสงค์ให้องค์การฯ เข้า
มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนมากที สุดคือ ป่าชุมชน วัด และบริเวณรมิถนนแม่รมิ – สะเมิง  

25.42

22.03

16.1

11.86

24.58

1. ด้านการจ้างงานและหารายได้

2. ด้านการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

3. ด้านการให้ความรู้

4. ด้านการท่องเที ยว

5. ไม่มีการสนับสนุน
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ข้อเสนอแนะ 
1) กิจกรรมในชุมชน ร้อยละ 37.27 ได้แก่ การปลูกป่าในพื้นที ชุมชนป่าต้นน้่า  

การท่าแนวป้องกันไฟป่า  การจัดกจิกรรมร่วมกับชุมชนที มากขึ้น เช่น งานบุญทอดผ้าป่า  การ
แข่งกีฬา   เป็นต้น  มีการเข้าร่วมประชุมกบัผู้น่าหมบู้านและคนในชุมชน 

2) การจ้างงานและการสรา้งอาชีพ ร้อยละ 33.64 ได้แก่ เพิ มการจ้างงานแก่คน
ในชุมชนรอบๆองค์การสวนพฤกษศาสตร์  แจกเมล็ดพันธ์ุพชื ไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมอาชีพ
เพื อเป็นพันธ์ุไม้เศรษฐกิจต่อไป  ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สงูอายุและกลุ่มเยาวชน  สร้างพื้นที 
จ่าหน่ายสินค้าชุมชน 

3) ด้านการให้ความรู้ ร้อยละ 21.82  ได้แก่  ให้ความรู้แก่คนในชุมชนเรื องการ
ดูแลรักษาป่า  มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์  มีฐานการเรียนรู้ทางด้านพื้น
แก่ชุมชนให้เรียนรู้   

4) ด้านการท่องเท่ียว ร้อยละ 7.27  ได้แก่  ประสมัพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที ยว
ข้ึนมาเที ยวให้มากยิ งข้ึน 
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1. ท่าพ้ืนทีขายสินค้า

2.เชิญชวนนักท่องเที ยว

3. ส่งเสริมด้านความรู้

4. ส่งเสริมรายได้

5. ส่งเสริมรายได้เยาวชน

6. เชื อมโยงการท่องเที ยว

7. แจกพันธุ์พืช

8. ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ
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33..88  การการวิเคราะหผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสียวิเคราะหผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวัง 
Customer : C 
1. นักท่องเท่ียว 

 
- สถานที พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว 
- การจัดแสดงพันธ์ุไม้ที มีความหลากหลาย ตกแต่งไม้ดอกไมป้ระดับ และ

แหล่งท่องเที ยว 
2. นักเรียน/นักศึกษา - การใหบ้ริการความรู ้

- แหล่งศึกษา ฝกึอบรม และดูงาน 
3. ประชาชนท่ัวไป/

ชุมชน 
- สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
- โอกาสในการเข้ารับการฝกึอบรมต่างๆ 
- ความร่วมมือในด้านต่างๆ กบัองค์กรบริหารส่วนทอ้งถิ น 
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน 

Stakeholder : S 
1. ผู้ถือหุ้น : 

กระทรวงการคลัง 

 
- การรวบรวมพรรณไม้ให้เป็นศูนย์กลางการอนรุักษ์พรรณไม้ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออก 
- องค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมอืทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
- ต่อยอดองค์ความรู้ใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพิ มขีดความสามารถ

ในการหารายได ้
- บริการรปูแบบใหม่ๆ  ที มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2. หน่วยงานก ากับ
ดูแล : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- เครื องมือ กลไก และฐานข้อมลูที มกีารน่ามาใช้เพื อการอนุรกัษ์ 
คุ้มครองและพฒันาการใช้ประโยชน ์

- ประชาชนใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ น 
3. สังคม/รัฐบาล - ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนรุักษ์ ฟื้นฟู เพื อสร้างความมั นคงของ
ประเทศ 

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส และเป็น
ธรรม 

- แหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในภูมิภาค 
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33..99  การการประเมินประเมินสถานการณ์และสถานการณ์และความเสี่ยงความเสี่ยง  
  
1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสวนพฤกษศาสตร์ท่ัวโลก 

สภาวะการเปลี ยนแปลงของการบริหารธุรกจิสวนพฤกษศาสตร์ในต่างประเทศที 
สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของโลกได้เปลี ยนแปลงระบบการบรหิารจัดการจากเดิมที มุ่งเน้น
การด่าเนินงานทางด้านวิชาการ เน้นการศึกษาทางอนุกรมวิธาน มาเป็นการด่าเนินงานที 
มุ่งเน้นการอนรุักษ์และการด่าเนินงานวิจัยทางเข้าถึงประชาชนมากยิ งข้ึนทั วโลก และการ
ปรับลดอัตราการจ้างนกัพฤกษศาสตร์ อาทเิช่น สวนพฤกษศาสตร์ Kew ในประเทศอังกฤษ 
สิ งนี้ท่าให้สวนพฤกษศาสตร์ทั วโลกต้องตระหนักและหันมาทบทวนบทบาทของการด่าเนิน
กิจการสวนพฤกษศาสตร์มากยิ งข้ึน  

 
2) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญพันธุ์ของพืชจาก

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ภูมิภาคอินโด-พม่า (Indo-Burma) ซึ งรวมถงึประเทศไทยจัดอยู่ในบริเวณที มี

ความเสี ยงสูง หรือพื้นที วิกฤต (hot spot) ต่อการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ เนื องจากมีความ
หลากหลายของทรัพยากรมาก แต่ได้รบัการดูแลต ่าที สุด ซึ งเมื อเกิดการเปลี ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สถานการณ์การสูญเสียทรพัยากรชีวภาพจะทวีความรุนแรงยิ งข้ึน และมีความ
เป็นไปได้สงูที พืชหลายๆ สายพันธ์ุในประเทศไทยจะลดลงและสญูพันธ์ุไม้ เป็นผลมาจากการ
เปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกระจายของแหล่งที อยู่ เนื องจากพืชจะรบัสัญญาณ
จากภูมิอากาศในการเปลี ยนแปลงวงจรชีวิตให้สมบูรณ์ สามารถสบืทอดขยายพันธ์ุต่อไปได ้
อุณหภูมิที เพิ มข้ึนและปรมิาณน้่าฝนที เปลี ยนแปลงไปมีผลใหพ้ืชต้องมีการปรับตัวเพื อให้อยู่
รอดในภาวะที โลกร้อนข้ึน  

3) สถานการณ์ความแห้งแล้ง 
น้่าเป็นปจัจัยที ส่าคัญต่อการดูแลพันธ์ุพืชให้คงอยู่และเจริญเติบโต ในขณะที 

ประเทศไทยก่าลังประสบปัญหาการขาดแคลนน่้า และสภาวะแห้งแลง้ อันเนื องมาจากฝนทิ้ง
ช่วงเป็นเวลานาน และสภาวะการเปลี ยนแปลงของภูมิอากาศและความเข้มข้นของก๊าซเรือน
กระจกที มมีากขึ้น ส่งผลใหป้ริมาณน้่าในโลกลดลงโดยเฉลี ยร้อยละ 21-31 ต่อปี ถึงแม้ว่า
ปัญหาดังกล่าวจะเกิดข้ึนในฤดูร้อนแต่ได้ทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกปี และท่าให้ปริมาณน้่าใน
แหล่งน้่าและน้่าใต้ดินลดลง ซึ งท่าให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพันธ์ุพืชเป็นอย่าง
มาก 

 

4) การขาดแคลนนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศ 
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวะขาดแคลนนักพฤกษศาสตร ์ ทั้งนี้เนื องจาก

จ่านวนผู้ศึกษาเรียนรู้ทางด้านน้ีมีค่อนข้างน้อย และเป็นสาขาวิชาการที ไม่ได้รับความสนใจ
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เท่าที ควร รวมถึงนกัเรียนนักศึกษาที จบในสาขาพฤกษศาสตร์มิได้ปฏิบัติงานทางด้านพืชมี
เป็นจ่านวนมาก จงึท่าใหจ้่านวนนักพฤกษศาสตร์ในปัจจุบันยังมีจ่านวนไม่เพียงพอ ขาดแคลน
ผู้เชี ยวชาญการท่างานเฉพาะด้าน นอกจากนี้เมื อพิจารณาถึงปัจจบุันภายในองค์การสวน
พฤกษศาสตร์เองจะพบว่า รวมถึงองค์การฯ ยังไมส่ามารถขยายกรอบอัตราก่าลงัและ
โครงสร้างการด่าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์และภารกิจที ขยายตัวเพิ มข้ึนและ
รองรับการเป็นแหล่งผลิตนักพฤกษศาสตร์รุ่นใหม่ใหก้ับประเทศไทยได้เท่าที ควร 

 
5) การไม่มีกรรมสิทธิ์ในพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 

พื้นที สวนพฤกษศาสตร์บางแห่งยงัมปีัญหาการครอบครองของประชาชน บาง
แห่งยังมีปัญหาการครอบครองของประชาชน บางแหง่ยังมีปัญหาโต้แย้งเรื องอาณาเขตจาก
ชุมชนในพื้นที  การไม่ได้รับมอบพื้นที ให้เป็นกรรมสทิธ์ิตามกฎหมายของสวนพฤกษศาสตร์
ขององค์การฯ จึงไม่สามารถพฒันาได้อย่างเตม็ที  รวมถึงการวางแผนการพฒันาพื้นที ยงัไม่
สามารถด่าเนินการได้ชัดเจน ยังไม่มีการทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจัจุบัน 

 
6) พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 

พฤติกรรมในการท่องเที ยวของชาวไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปแบบ
แปรปรวนและฉาบฉวย นิยมท่องเที ยวในสถานที ที อยู่ในกระแสความสนใจ การทอ่งเที ยวใน
รูปแบบแหล่งเรียนรู้ยังได้รบัความสนใจไม่เท่าที ควร รวมถึงสภาวะเศรษฐกจิ เช่น ค่าน่้ามัน 
ค่าครองชีพที สูงข้ึน ท่าใหน้ักท่องเที ยวเดินทางท่องเที ยวลดน้อยลง รวมถงึการมีแหล่ง
ท่องเที ยวและสถานศึกษาทางธรรมชาติที มลีักษณะใกล้เคียงกันเพิ มมากขึ้น 
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4.1 วิสัยทัศน ์

 
นิยาม 

สวนพฤกษศาสตร์ชัน้น า หมายถึง สวนพฤกษศาสตร์ทีก่ารด าเนินงานตามบทบาทและหน้าที่
หลักของสวนพฤกษศาสตรส์ากล ในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพืช อนุรักษ์พันธ์ุไม้นอกถ่ินที่
อยู่อาศัย (Ex Situ Conservation) เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดแสดง เป็นแหล่งให้ความรู ้
ศูนย์รวมตัวอย่างพันธ์ุไม้แห้งและข้อมลูอ้างอิง สื่อสิ่งพมิพ์เผยแพร่ สถานศึกษาภาคสนาม ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรทางด้านพฤกษศาสตร์ รวมทัง้การเป็นสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ สร้างความสุนทรีย์และ
สันทนาการ เผยแพร่ความสวยงามและคุณค่าของพรรณพฤกษชาติไทยให้เป็นทีป่ระจักษ์แก่ชาวโลก  

นอกจากนี้ยังต้องมีการด าเนินงานทีส่นับสนุนกลยุทธ์ระดับโลกเพื่อการอนุรกัษ์พืช (Global 
Strategy for Plant Conservation : GSPC) โดยสวนพฤกษศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มี
ความเป็นช้ันน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นให้เป็นแหลง่อนรุักษ์พันธ์ุไม้นอกถ่ินที่อยู่
อาศัย โดยเฉพาะพันธ์ุไม้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสงูที่สุด
แห่งหนึง่ของโลก มีทรัพยากรพันธ์ุพืชอยู่มากกว่า 40,000 ชนิด ซึ่งในประเทศไทยมีความหลากหลาย
ของทรัพยากรพันธ์ุพืชประมาณ 10,000 ชนิด 

ทิศทางขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในปี 2560 – 2564 ด้านการอนุรักษ์พันธ์ุพืชให้คงอยู่
และการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ได้ให้ความส าคัญต่อพืช 3 กลุ่ม คือ 

- กล้วยไม้ ก าหนดเป้าหมายให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมกล้วยไม้โดยเฉพาะ
กล้วยไม้พื้นเมือง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกล้วยไม้ที่มกีารกระจายพันธ์ุในประเทศไทย 

- ขิงข่า ก าหนดเป้าหมายให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมพืชตระกลูขิงข่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของขิงข่าที่มีการกระจายพันธ์ุในประเทศไทย รวมทั้งการสง่เสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพฒันา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชตระกลูขิงข่า 

- พันธุ์ไม้หายาก ใกลสู้ญพันธุ์ตลอดจนพันธุไ์ม้ที่เสีย่งต่อการสูญพันธุ์ ก าหนดเป้าหมายให้
สวนพฤกษศาสตรเ์ป็นแหลง่รวบรวมไม้ทีเ่สี่ยงต่อการสญูพันธ์ุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48 ของพันธ์ุไม้ที่มี
การกระจายพันธ์ุในประเทศไทย รวมทั้งมกีารด าเนินงานดา้นการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู และคืนสู่ถ่ินก าเนิด
ของพันธ์ุไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ เพื่อเป็นการตอบสนองเปา้หมายกลยุทธ์ระดบัโลก 

อีกทั้งด าเนินงานด้านการส ารวจ ศึกษา วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับพรรณพฤกษชาติของประเทศ 
ส ารวจรวบรวม และจัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เพือ่เป็นตัวอย่างอ้างอิงเพื่อการศึกษา วิจัย และเป็น

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  ((VViissiioonn))  

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพ่ือการเรียนรู้ของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2564 

 

บทที่ 4 
ยุทธศาสตรก์ารด าเนนิงาน 
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ศูนย์ข้อมูลด้านพืชของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายรวบรวมตัวอย่างอ้างอิงที่เป็นตัวแทน
พันธ์ุพืชของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จัดท าฐานข้อมูล เผยแพร่ข้อมลูพรรณพฤกษชาติของ
ประเทศ ตลอดจนด าเนินการด้านการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชนทรัพยากรพันธ์ุพืช
อย่างยั่งยืน สนบัสนุนให้ความร่วมมอืในด้านการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ร่วมกบันักวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ร่วมพฒันาบุคลากรที่เช่ียวชาญด้านพฤกษศาสตร์ให้กบัประเทศ 

ฝึกอบรม ให้ความรู้ ด้านพฤกษศาสตร์แกเ่ยาวชนและประชาชน เพื่อเป็นการปลูกฝงั โน้มน้าว กล่อม
เกลาจิตใจ ใหห้วงแหน และตระหนักถึงคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติโดยเฉพาะด้านพืชอย่างตอ่เนือ่ง 

 
4.2 พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์จะเป็นแนวคิดและวิธีการด่าเนินงานเพื อบรรลุ
วิสัยทัศน์ที ก่าหนดไว้ โดยได้มีการก่าหนดพันธกิจไว้ 3 ประการ คือ 

1) ศึกษาวิจัยด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพเพื อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นฐานการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั งยืน 

2) อนุรักษ์ พันธ์ุไม้และฟื้นฟทูรพัยากรพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 
3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่และสร้างมลูค่าเพิ มอย่างเป็นมิตรกับสิ งแวดลอ้ม 

 
4.3 เป้าประสงค์หลักขององคก์ร 

1) แหล่งอนุรักษ์พันธ์ุพืชนอกถิ นที อยู่ เพื อน่าไปสู่ความมั นคงของทรพัยากรพันธ์ุพืชของประเทศ
และใช้ประโยชน์อย่างยั งยืน  

2) มีเครือข่ายด้านการอนุรกัษ์พรรณไม้ในระดบัชุมชน ระดับประเทศและ ระดบัอาเซียน 
3) มุ่งศึกษาวิจัยพันธ์ุพืชเพื อการใช้ประโยชน์อย่างยั งยืนและสรา้งมูลค่าเพิ ม 
4) เป็นศูนย์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ

ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ที เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อมและตอบสนองต่อประชาชน 
5) เป็นองค์กรที มีสมรรถนะสงูด้วยการบรหิารจัดการองค์กรที มคุีณภาพและมีธรรมภิบาล 

 
4.4 ค่านิยม (Core Value)  

P =   Participation        มีส่วนรวมในการน่าองค์กร 
L =   Learning        มีความสนใจไฝ่เรียนรู ้
A =   Awareness        มีความตระหนักในหน้าที ความรับผิดชอบ 

     N  =   Nature Lover + Networking   เป็นผูร้ักธรรมชาติและร่วมสร้างเครือข่ายการท่างาน 
T    =   teamwork + transparency     ท่างานเป็นทมีและมุ่งเน้นความโปร่งใส 
S  =   Service Mind + Specialist      มีจิตบรกิารและเชี ยวชาญงานที ท่า 
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4.5 ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์(เป้าหมายระยะยาว) (Strategic Positioning)  

ในการก่าหนดวิสัยทัศน์การด่าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื อให้มีภาพที คาดหวัง
ของการด่าเนินงานที ชัดเจน จึงได้ก่าหนดช่วงระยะเวลาของการด่าเนินงานออกเป็น 3 ช่วงเวลา และ
ก่าหนดเป้าหมายเพื อสร้างแผนที น่าทางไปสู่เป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน ไว้ดังนี้ 

ปี 2559 – 2560 ปี 2561 – 2562 ปี 2564 เป็นต้นไป ปี 2579 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตัวขับเคลื่อนเชิงคุณค่า (Value Driven)  
ex situ 

การอนุรกัษ์นอกถิ นที อยู่
อาศัย 

Edutainment 
เป็นสวนสวยแห่งการเรียนรู้ ที มี
กิจกรรมสนุกสนานเพลิดเพลิน 

น่าตื นเต้น เพื อสง่เสรมิใหเ้กิดการ
เรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร ์

Green & Clean Organization
เป็นองค์กรที รักษาสิ งแวดล้อมและ

รับผิดชอบต่อสังคม 

Leading Botanical Garden of 
Thailand สร้างและยกระดับการเป็น 
Icon of Thailand โดยเป็นที่รู้จัก

และยอมรับในภมูิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
และมีทิศทางก้าวสู่  

Asia  Outstanding 
Botanical Garden in SE-Asia   

The Necessary Organization 
for Thailand  เป็นองค์กรหลกั

ด้านการอนุรักษ์และส ารอง
พันธุกรรมพืชพร้อมใช้งาน      

โดยเปน็ที่รู้จักยอมรับในภูมภิาค
เอเชียและมีการเตรียมความพร้อม

เพื่อเข้าสู่การเป็นสวน
พฤกษศาสตร์ระดับโลก 

Outstanding Botanical 
Garden in the World  

 

รักษาสถานะของการเป็น Leading Botanic Garden ภายในประเทศและภูมิภาค ซึ งเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณ
พืชและเผยแพร่ที ได้รับการยอมรับเป็นสากล โดยมีความเชี ยวชาญพิเศษในพืชวงศ์ขิงข่า กล้วยไม้ และไม้หายาก 

มุ่งสู่การเป็นสวน
พฤกษศาสตร์เขตร้อน

ระดับโลก  
Word Class Tropical 

Botanic Garden 
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ช่วงแรก Short Term ปีงบประมาณ 2559 – 2561 เป็น Leading Botanical 
Garden of Thailand เป็นแหล่งอนรุักษ์พรรณพืชและเผยแพรท่ี ได้รับการยอมรบัเป็นสากล โดย
เชี ยวชาญพิเศษในพืชวงศ์ขิง-ข่า กล้วยไม้ พรรณไม้หายาก และการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ช้ันน่าใน
ประเทศไทย มีทิศทางก้าวสู่การเป็นที รู้จักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปจัจบุัน อ.ส.พ. ได้มี
การด่าเนินงานตามเป้าหมายการรวบรวมพืช ไว้ดังต่อไปนี้  กล้วยไม้  450 ชนิด   พรรณไม้หายาก 
162 ชนิด   ขิงข่า 187 ชนิด รวมถึงพืชสมุนไพร 196  ชนิด และเร่งด่าเนินการจัดวางระบบบริหาร
จัดการพันธ์ุไมม้ีชีวิต โดยน่าฐานข้อมูล BG-BASE มาใช้ในการพัฒนาองค์กร  

ช่วงกลาง Medium Term ปีงบประมาณ 2561 – 2562 เป็น Outstanding 
Botanical Garden in SE-ASIA เป็นที ยอมรบัในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีทิศทางก้าวสู่
การเป็นช้ันน่าในภูมิภาคเอเชีย  ซึ งปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนการด่าเนินงานในระยะยาว 

ช่วงระยะยาว Long Term ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้น เป็น The Necessary 
Organization for Thailand เป็นองค์กรหลักด้านการอนรุักษ์และส่ารองพันธุกรรมพืชพร้อมใช้งาน 
โดยเป็นที รูจ้ักและยอมรับในภูมิภาคเอเชียและการเข้าสูร่ะดบัโลก Outstanding Botanical Garden 
in the World  

อ.ส.พ. ได้มีการก่าหนดเป้าหมายใน 20 ปี มุ่งสู่การเป็นสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน
ระดับโลก            Word Class Tropical Botanic Garden 

โดยสิ งที จะท่าให้องค์การมีความแตกต่างจากหน่วยงานอื น หรือ ตัวขับเคลื อนเชิง
คุณค่า (Value Driven) มี 2 ประเด็น คือ  

1) ex situ การอนุรกัษ์นอกถิ นที อยูอ่าศัย 
2) Edutainment  เป็นสวนสวยแหง่การเรียนรู้ ที มกีิจกรรมสนุกสนานเพลิดเพลนิ 

น่าตื นเต้น เพื อสง่เสรมิใหเ้กิดการเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์  
3) Green & Clean Organization เป็นองค์กรที รักษาสิ งแวดล้อมและรบัผิดชอบ

ต่อสังคม 
 

 

 



แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564) ฉบับทบทวนปี 2561 

4.6 แผนทีน่ าทางเทคโนโลยีสูค่วามเป็นเลิศเพื่อเสริมสรา้งศักยภาพการแข่งขนัองคก์ร ปี 2560 – 2564 (Technology Roadmap)  
ช่วงเวลา ปี 2559 – 2560 ปี 2561 – 2562 ปี 2563 เป็นต้นไป 

ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Positioning) 

 

   

ตัวขบัเคลือ่นเชิงคุณค่า 
(Value Driven) 

   

เป้าหมาย 
(Target) 

 

   

แหล่งรวบรวมพรรณไม้แห้ง 
(Herbarium) 

 

   

แหล่งรวบรวมและอนุรักษ ์
(Ex situ Conservation) 

   

การเผยแพร่และสันทนาการ 
(Education&Recreation) 

   

การวิจัยและพัฒนา 
(Research 

&Development) 
 

   

โครงสร้างพื้นฐาน 
(Facility) 

   

การบริหารจดัการ 
(Management) 

 

   

เทคโนโลยี 
(Technology) 

 

   

กิจรรม/โครงการ 
(Activities/Projects) 

 

   

การรักษาสถานะของการเป็น Leading Botanic Garden ภายในประเทศและภูมิภาค ซึ งเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณพืชและเผยแพร่ที ได้รับการยอมรับเป็นสากล โดยมีความเชี ยวชาญพิเศษในพืช ขิง/ข่า กล้วยไม้ และพรรณไม้หายาก 

สร้างและยกระดับการเป็น Icon of Thailand เป็นองคก์รส่าคัญของประเทศ (The Necessary Organization for Thailand ในด้านการอนุรักษ์และ
ส่ารองพันธกุรรมพืชพร้อมใช้งาน 

ความโดดเดน่เชิงวิชาการและการเป็นสวนสวยแห่งความรู้คูค่วามเพลิดเพลิน (Edutainment) 
Green & Clean Organization = เป็นองคืกรที รักษาสิ งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 

เน้นเรื องที เป็น necessity for Thailand 

จ่านวนนักท่องเที ยวเพิ มข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี และมีการกระจายตวัตลอดท้ังปี พร้อมท้ังรายไดเ้พิ มข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี 

สวนมีเอกลักษณ ์ การจัดการ Living Collection ที ได้มาตรฐาน ธนาคารเช้ือพันธุไม้หายาก (Endanger Plant Germplasm) 

จ่านวนชนดิของพรรณไม่แห้งเพิ มข้ึนจาก 70% เป็น 80% ชนิดพันธุ์ไม้ใน SEA ร้อยละ 25 

Know species in Thailand are well documented with conservation status 

ไม้มีชีวิตที มีศักยภาพในประเทศไทย ได้แก่ กล้วยไม้ 700 ชนดิ (ประมาณ 60%)  
ขิง-ข่า 250 ชนิด (ประมาณ 80%) และไม้หายาก 700 ชนิด (ประมาณ 50%) 

เน้น Endanger species 75% โปรแกรม Re-Introduction อย่างน้อย 20 ชนิดของพันธุ์ไม้ 

ปรับเปลี ยน Display Garden ตามฤดูกาล 

กิจกรรมเน้นเสริมการเรียนรู้, เพิ ม Story ในการน่าเสนอ จัดท่าในรูปแบบ Interactive &In-Trend 

พัฒนาหลักสูตร Plant Conservation and Re-introduction การผลักดันให้เป็นส่วนหนึ งของหลักสูตรในสถาบันการศึกษา 

พัฒนาหลักสูตร International ในด้านพืชสวน Tropical plants 

    ต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (เชิงพาณิชย์)  เน้นที  ขิง/ข่า เน้นที กล้วยไม้ ทะเบียนพนัธุกรรมพืช (DNA Barcoding) 

การปรับปรุงพันธุก์ล้วยไม้ดอกหอม 

Economic Value Analysis (EVA) 

การวิจัยพนัธุ์พืชโดยมุ่งเน้น Theme-based Research เช่น พืชที ทน
ต่อสภาวะเค็ม หรือพืชที ถูกการใช้ประโยชน์อย่างไม่ยั งยืน 

ปรับพื้นที แต่ละสวนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ, พัฒนา Theme Garden< พื้นที จัดกจิกรรม, ครอบครัว สิ งอ่านวยความสะดวก เส้นทางเดินศกึษาธรรมชาต ิ

ปรับปรุงโรงเรือน Living Plant, ห้องปฏิบัตกิาร, หอพรรณไม้และพิพธิภัณฑ์แมลงให้รองรับการขยายตัว 

Competency based approach for HR management 

การวิจัยตลาดและพฤตกิรรมผู้บริโภค 

Standard Work Procedure for Collaboration 

Interactive learning 

GIS, Intelligent Climate Control, Environmental Control Chamber, Water 
Resource Manaement System 

Botanic Garden Database (BG Base) 
Living Collection Policy Visual Herbarium 
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4.7 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Roadmap) สร้างความสมดุลรูปแบบ Balance Scorecard 
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4.8 ยุทธศาสตรก์ารด าเนนิงานระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)   
 

จากต่าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที องค์การฯ ก่าหนดเป็น 3 ช่วงระยะ จงึได้ก่าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การด่าเนินงานระยะที  2 (ปี 2560 – 2564) จึงได้ก่าหนดยทุธศาสตร์การ
ด่าเนินงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : มุ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์และส ารองพันธุกรรมพืชนอกถ่ินท่ีอยู่ของ
ประเทศ (National ex situ conservation center) 

การเป็นแหล่งอนุรักษ์และส่ารองพันธ์ุกรรมพืชนอกถิ นที อยู่ เป็นบทบาทส่าคัญของ
การเป็นสวนพฤกษศาสตร์ ที จะสร้างความมั นคงของทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั งยืน 
โดยการเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ นที อยู่อาศัย (ex situ conservation center)  เป็นภารกิจ
ส่าคัญขององค์การสวนพฤกษศาสตรท์ี จะต้องเร่งส่งเสริมบทบาทส่าคัญในการเป็นแหล่งอนุรักษ์
นอกถิ นที อยู่ และคงไว้ซึ งทรัพยากรพรรณพืชอันมีค่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์  จึงมุ่งเน้นการ
พัฒนาแหล่งอนุรักษ์นอกถิ นที อยู่อาศัย  เพื อฟื้นฟู และน่าทรัพยากรพรรณพืชคืนสู่ถิ นก่าเนิด
รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความส่าคัญด้านการอนุรักษ์นอก
ถิ นที อยู่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื อสร้างเครือข่ายทางด้านการอนุรักษ์อย่างยั งยืนสืบไป 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างนวัตกรรมทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Botanical and Biodiversity Innovation) 

งานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นภารกิจหลักของสวนพฤกษศาสตร์ เพื อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพรรณพืช
และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างมีคุณค่า และให้คงอยู่อย่างยั งยืน รวมถึงรักษาและ
คงไว้ซึ งทรัพยากรพรรณพืชที ส่าคัญของประเทศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงมุ่งเน้นการ
ผลิตผลงานทางวิชาการเพื อน่าไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื อให้สอดคล้องกับทรัพยากรที มีอยู่ จึง
มีการมุ่งเน้นการสร้างผลงาน นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัย และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที มี
คุณภาพและน่าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ มให้แก่องค์กรและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เร่งรัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ีชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

แหล่งเรียนรู้ เป็นเครื องมือส่าคัญในการสร้างความรู้ ความตระหนักในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ที สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างน่าสนใจ ด้วยเทคโนโลยีที ก้าวล้่า
และเตบิโตข้ึนอย่างต่อเนื อง ประกอบกบัพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมการเรียนรู้ของประชาชน 
และสงัคม เปลี ยนแปลงไป แหล่งเรียนรู้จงึจ่าเป็นต้องดึงดูดและน่าสนใจ สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
องค์การสวนพฤกษศาสตรจ์ึงต้องค้นหาวิธีการและกระบวนการในการเข้าถึงความรู้ในรปูแบบ
ใหม่ๆ เพื อตอบสนองตอ่ผู้ใช้บริการในสภาวการณ์ในปจัจบุัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กรมีมาตรฐาน
รองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 

การบริหารจัดการองค์กร เป็นเครื องมือส่าคัญมาก ต่อการพฒันาองค์กรใหบ้รรลุ
เป้าหมาย เพื อน่าไปสูส่มรรถนะที ดี องค์การสวนพฤกษศาตร์จึงตอ้งเนน้การสร้างและพัฒนา
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ระบบ ให้มปีระสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน  
ระบบเทคโลยสีารสนเทศ ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการจัดหารายได้ ฯลฯ เพื อ
สนับสนุนการด่าเนินงานขององค์การให้ก้าวสู่สากลและบรรลุวิสัยทัศน์ตามที ก่าหนดไว้ 

โดยก่าหนดใหก้ารด่าเนินงานขององค์การฯ ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ให้ความส่าคัญกับ
การเป็นองค์กรที รักษาสิ งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม (Green & Clean Organization) 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ จึงได้ก่าหนดยุทธศาสตร์ในการด่าเนินงานในช่วงปี 2560 – 2564 ดังนี้ 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์และส่ารองพันธุ์กรรมพืชนอกถิ นที อยู่ของประเทศ  
1.1 รวมรวม อนุรักษ์
พันธุ์พืช
กลุ่มเป้าหมาย และมี
การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ เพื อ
ตอบสนองกลยุทธ์ 
GSPC 

เชิงปริมาณ 
- จ่านวนชนิดพันธุ์ไม้ส่าคัญ 
4 กลุ่มของประเทศได้รับ
การอนุรักษ์และการ
ลงทะเบียนและมีการ
จัดการอย่างเป็นระบบ 
(จ่านวนสะสมในแต่ละปี) 

 
 

     

 - กล้วยไม้  
(ร้อยละจากทั้งหมด) 

ชนิด 
(ร้อยละ) 

200 ชนิด
(18%) 

280 ชนิด 
(25%) 

390 ชนิด 
 (35%) 

460 ชนิด 
(41%) 

510 ชนิด 
(45%) 

560 ชนิด 
(50%) 

 - ขิง-ข่า 
(ร้อยละจากทั้งหมด) 

ชนิด 
(ร้อยละ) 

75 ชนิด 
(25%) 

100 ชนิด 
(33%) 

150 ชนิด 
(50%) 

180 ชนิด 
(60%) 

210 ชนิด 
(70%) 

240 ชนิด 
(80%) 

 - ไม้ที เสี ยงต่อการสูญพันธุ์ 
(ร้อยละจากทั้งหมด) 
ไม่รวมกล้วยไม้ – ขิงข่า 

ชนิด 
(ร้อยละ) 

100 ชนิด 
(6%) 

215 ชนิด 
12% 

250 ชนิด 
14% 

280 ชนิด 
16% 

320 ชนิด 
18% 

360 ชนิด 
20% 

 -พืชสมุนไพร  (จ่านวนชนิด
ไม่รวม 3 กลุ่ม ข้างต้น)  

   200 ชนิด 300 ชนิด 350 ชนิด 400 ชนิด 

 เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของอัตราการอยู่รอด
ของพรรณไม้ 4 กลุ่ม ที ได้ท่า
การรวบรวมไว้  

 
ร้อยละ 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

1.2 เพาะขยายพันธุ์ 
เพื อน่าไปสู่การ
ฟ้ืนฟู คืนถิ นโดย
การมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายทุก
ภาคส่วน 

เชิงปริมาณ 
ชนิดพันธุ์ไม้ที เสี ยงต่อการ
สูญพันธุ์ได้รับการขยายพันธุ์
เพื อส่ารองพันธุกรรมด้วย
เทคโนโลยี  (สะสม) 

ชนิด
สะสม 

   13 
(28) 

10 
(38) 

9 
(47) 

เชิงปริมาณ 
จ่านวนพันธุ์ไม้ที เสี ยงต่อการ
สูญพันธุ์ได้รับการฟ้ืนฟูและคืน
ถิ นโดยการมีส่วนร่วม (สะสม) 

ชนิด/ปี 
(สะสม) 

  5 
(5) 

5 
(10) 

5 
(15) 

6 
(21) 

เชิงคุณภาพ 
พันธุ์ไม้ที ได้รับการคืนถิ น
ได้รับความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากชุมชน อปท. 
หรือเครือข่าย ในการดูแล
รักษา 

ชุมชน/ปี 
(สะสม) 

 1 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

แหล่งส่ารองพันธุกรรมพืช 3 กลุ่มที ส่าคญัของประเทศ  
 (จ่านวนชนิดพันธ์ุไม้ทั้งหมด ประกอบด้วย 

กล้วยไม้ = 1,120 ชนิด, ขิง-ข่า 300 ชนิด, ไม้หายาก 1,800 ชนิด) 
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เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1.3 สร้างเครือข่าย
ข่ายเพื อ 
ยกระดับความรู้
ความเข้าใจ 
ด้านการ
อนุรักษ์  และ 
บทบาทการ
เป็นแหล่ง
อนุรักษ์นอกถิ น
ให้เป็นที รู้จัก
และยอมรับ 

เชิงปริมาณ 
จ่านวนเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ที ได้รับความรู้ความ
เข้าใจบทบาทด้านการเป็น
แหล่งอนุรักษ์นอกถิ น  
(สอดคล้องกับเป้าหมาย 
อพสธ. และแผนปฏิรูป
ประเทศ) 

       

- เครือข่าย อปท. ชุมชน  5 5 5 5 5 
- เครือข่ายโรงเรียน 

ร้อยละของโรงเรียนในภูมิภาค
ที ได้รับความรู้ดา้น
พฤกษศาสตร์ 

ร้อยละ  10 10 10 10 10 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละเครือข่ายเป้าหมาย    
มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
การอนุรักษ์และบทบาทด้าน
การเป็นแหล่งอนุรักษ์นอก
ถิ นของสวนพฤกษศาสตร์ใน
ระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ  80 80 80 80 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างนวตักรรมทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ (Botanical and Biodiversity Innovation) 
2.1 ศึกษา วิจัย เพื อ

สร้างองค์ความรู้
ด้าน
พฤกษศาสตร์
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื อเป็น
ฐานด้านการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั งยืน 

เชิงปริมาณ 
จ่านวนผลงานทางวิชาการ
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 
 
 

 

15 15 15 15 15 15 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของข้อมูลพันธุ์พืชที มี
ความครบถ้วนของข้อมูลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ที ได้รับ
การเผยแพร่ออนไลน์ (GSPC)  

 
ร้อยละ 

 
17 
 

 
18 

 
19 

 
21 

 
23 

 
25 

        

2.2 องค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรพันธุ์พืช
ไทยและความหลาก 
หลายทางชีวภาพ
ได้รับการพัฒนาให้
เกิดนวตักรรมใหม ่
และสามารถต่อ
ยอดไปสู่การใช้
ประโยชน์ทัง้ใน
สังคมและเชงิ
พาณิชย ์

 
 
 

เชิงปริมาณ 
ผลงาน / องค์ความรูท้ี ได้รับ
การต่อยอดเชิงวิชาการหรือ
เชิงสังคม   

ผลงาน 5 5 5 5 5 5 

ผลงาน / องค์ความรูท้ี ได้รับ
การต่อยอดเชิงพาณิชย์  

ผลงาน 5 5 5 5 5 5 

เชิงคุณภาพ 
ผลงาน / องค์ความรูท้ี ได้รับ
การต่อยอดเชิงวิชาการหรือ
เชิงสังคม   

ผลงาน 5 5 5 5 5 5 

ผลงาน / องค์ความรูท้ี ได้รับ
การต่อยอดเชิงพาณิชย์  

ผลงาน 5 5 5 5 5 5 
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เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เร่งรัดให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ที่ชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1.1. แหล่งเรียนรู้

และนวัตกรรม 
การเรียนรู้ 
(Incremental 
Innovation) ที 
ตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมาย
และเป็นมิตร
กับสิ งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
จ่านวนแหล่งเรียนรู้ที ได้รับ
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ตามองค์ประกอบครบถ้วน 

แห่ง  
(สะสม) 

 5 5 5 5 5 

เชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
เยี ยมชมต่อความสามารถใน
การรองรับผู้ใช้บริการของ
แหล่งเรียนรู้ในระดับมากขึ้น
ไป (4) ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ   80 80 80 80 

เชิงปริมาณ 
จ่านวนนวัตกรรมที สามารถใช้
ในการเสริมสร้างการเรียนรู้
เพิ มขึ้นต่อปี 

ชิ้นงาน  1 2 2 2 2 

 เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
นวัตกรรมและได้รับความรู้ใน
ระดับมาก (4) ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ   80 80 80 80 

1.2 ส่งเสริมการเข้า
เยี ยมชมแหล่ง
เรียนรู้และ
พัฒนา
กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้
สูป่ระชาชน  

เชิงปริมาณ 
จ่านวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์
แหล่งเรียนรู้ฯ เพิ มขึ้น 

ร้อยละ   701,000 806,200 927,100 1,066,200 

เชิงคุณภาพ 
ผู้ได้รับความรู้มีความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
เพิ มขึ้นในระดับมาก (4) ไม่
น้อยกว่า 

 
  

 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรมีมาตรฐานรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 
1. สนับสนุนภารกิจ

ขององค์กรให้
บรรลุเป้าหมาย
ด้วยระบบบริหาร
จัดการที มี
ประสิทธิภาพ และ
มีเทคโนโลยทีี 
ทันสมัย  โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

เชิงปริมาณ 
ผลการประเมินด้านการ
บริหารจัดการองค์กรมีค่า
เกณฑ์ไม่ต ่ากว่าระดับ 3  

 
จ่านวน 
ด้าน 

 
2 

 
2 

 
4 

 
5 

 
6 

 

เชิงคุณภาพ 
ระดับคะแนนผลการ
ประเมินภาพรวมด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

คะแนน ระดับ 3 ระดับ 3.0 ระดับ 3.5 ระดับ 3.75 ระดับ 4 >ระดับ 4 

2. การบริหารจัดการ
ธุรกิจองค์กรที 
คุ้มค่า เพื อน่าไปสู่
การพัฒนาองค์กร
อย่างยั งยืน 

 

เชิงปริมาณ 
รายได้จากการด่าเนินงาน
เพิ มขึ้นไม่ต ่ากว่า 

ร้อยละ ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

เชิงคุณภาพ 
มูลค่าทางสังคมหรือ
ผลตอบแทนที ให้กับสังคม
จากการด่าเนินงาน (Social 
value or Social Return 
on Investment)  

EP EP = 
+2 ลบ. 

EP = 
+2 ลบ. 

EP = 
+2 ลบ. 

EP = 
+2 ลบ. 

EP = 
+2 ลบ. 

EP = 
+2 ลบ. 
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เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

3. บุคลากรของ
องค์กรมีคุณภาพมี
ความพร้อมที จะ
พัฒนาและ
ขับเคลื อนการ
ด่าเนินงานของ 
องค์กรสู่เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของบุคลากรที มี
สมรรถนะเหมาะสมกับการ
ด่าเนินงานต่อบุคลากร
ทั้งหมด 

ร้อยละ      >80% 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความผูกพันของคน
ในองค์กร 

ร้อยละ   60 70 80 90 

การบริหารงาน HR ได้รับ
การพัฒนาอย่าง
ประสิทธิภาพสามารถได้รับ
รางวัลรัฐวิสาหกิจได้ภายใน
ปี 2564 

ร้อยละ      100 

 
4.9 กลยุทธ์การด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : มุ่งเป็นแหล่งอนุรกัษ์และส่ารองพันธ์ุกรรมพืชนอกถิ นที อยู่ของประเทศ 
 
1) เป้าประสงค์   

1.1)  ส่ารวจ รวมรวม เพื อการอนุรกัษ์พันธ์ุพืชกลุ่มเป้าหมาย และมีการบรหิารจัดการ
อย่างเป็นระบบ เพื อตอบสนองxกลยทุธ์ GSPC 

1.2)  ศึกษาวิจัยเพาะขยายพันธ์ุ เพื อน่าไปสู่การฟื้นฟู คืนถิ นโดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายทุกภาคส่วน  

1.3)  สร้างเครือข่ายข่ายเพื อ ยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรกัษ์ และบทบาท
การเป็นแหล่งอนรุักษ์นอกถิ นให้เป็นที รูจ้ักและยอมรับ 

 
2) ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1)  จ่านวนชนิดพันธ์ุไม้ส่าคัญ 4 กลุ่มของ

ประเทศได้รบัการอนรุักษ์และการลงทะเบียน
และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 

1)   ร้อยละของอัตราการอยู่รอดของพรรณไม้ 4 
กลุ่ม ที ได้ท่าการรวบรวมไว้ 

2)  ชนิดพันธ์ุไม้ที เสี ยงต่อการสญูพันธ์ุได้รับการ
ขยายพันธ์ุเพื อส่ารองพันธุกรรมด้วย
เทคโนโลยี  (สะสม) 

2)  จ่านวนชนิดพันธ์ุไม้ที ได้รับการคืนถิ นได้รับ
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชน 
อปท. หรือเครือข่าย ในการดูแลรักษา 

3) จ่านวนพันธ์ุไม้ที เสี ยงต่อการสญูพันธ์ุได้รับการ
ฟื้นฟูคืนถิ นโดยการมสี่วนร่วมของชุมชนและ
เครือข่าย 
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เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
4) จ่านวนเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ที ได้รับความรู้

ความเข้าใจบทบาทด้านการเป็นแหล่งอนรุักษ์
นอกถิ น  

3)  ร้อยละเครือข่ายเป้าหมาย    มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านการอนรุักษ์และบทบาทด้านการ
เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ นของสวน
พฤกษศาสตร์ในระดับมากขึ้นไป 

 
3) กลยุทธ์การด าเนินงาน 
  

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 
1) เร่งส่ารวจ รวบรวมพรรณไม้
และข้อมลูพรรณไม้ในประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ 
 

1.1)   จัดท่าข้อตกลงและความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกประเทศเพื อการแลกเปลี ยน
ตัวอย่างพรรณไม้ การส่ารวจและเกบ็ตัวอย่างพรรณไม้
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงการ
แลกเปลี ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน โดยเน้นการ
จัดท่าข้อตกลงกบัหน่วยงานที ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

1.2) ส่ารวจและจัดท่าข้อมลูเชิงคุณภาพของพรรณ
พฤกษชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้น
ในพื้นที  Mainland คือ ประเทศพม่า สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม และ
ทางตอนใต้ของประเทศจีน 

  1.3) แลกเปลี ยนตัวอย่างพันธ์ุไม้มีชีวิต (Living) และพันธ์ุไม้
แห้ง (Herbarium) โดยเน้นพันธ์ุไม้ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

2) พัฒนาแหล่งส่ารองพันธ์ุกรรม
พรรณไม้ที พร้อมใช้งาน 

 

 2.1) พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ของ อ.ส.พ. ให้โดดเด่นและ
เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์ุพืชที เหมาะสมกับสภาพพื้นที  

 2.2) จัดหาและพฒันาสถานที ที มสีภาพแวดล้อมที เหมาะสม
กับรวบรวม เช่น โรงเรอืนที เหมาะสม พื้นที แปลงถาวร
เพื อศึกษาฯ 

3) เร่งพฒันาคุณภาพการ
ด่าเนินงาน 

    
 

3.1) ปรับปรงุ Check List ที ชัดเจนเพื อใช้ในการปฏิบัตงิาน 
3.2) จัดให้มีกระบวนการสอบทานสถานภาพโดยมกีาร

จัดหาผู้เชี ยวชาญมาตรวจสอบ และมกีารรายงานผล
การตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 

3.3) ก่าหนดมาตรการและเผยแพร่อบรมนโยบายการ
บรหิารจัดการเพื อใช้ในการด่าเนินงานภายในองค์กร 
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กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 
3.4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื อเพื อการบริหารจัดการพันธ์ุ

ไม้ให้เชื อมโยงอย่างเป็นมาตรฐาน 
3.5) น่าเทคโนโลยี ดิจิทลั มาช่วยในการบรหิารและจัดการ

โรงเรือน 
3.6) เร่งจัดหาและสนับสนุนบุคลากรให้เกิดความเชี ยวชาญ

และมจี่านวนเพียงพอต่อการจัดการพันธ์ุไม้ให้ได้
มาตรฐาน 

4) ศึกษาวิจัยและขยายพันธ์ุไม้ที 
ขยายพันธ์ุยากเพื อการอนุรักษ์ 

4.1) ก่าหนดรายชื อพันธ์ุไม้ที จะด่าเนินการวิจัยและ
ขยายพันธ์ุไม้ที ขยายพันธ์ุยาก 

4.2) ก่าหนดแนวทางการด่าเนินงานและเป้าหมายในการ
ขยายพันธ์ุ 

5) มุ่งอนุรกัษ์คืนถิ นพันธ์ุไม้ที เสี ยง
ต่อการสญูพันธ์ุอย่างยั งยืนโดย
การมสี่วนร่วมของชุมชน และ
เครือข่าย 

      

5.1) ด่าเนินการเชิงรุกในการอนรุักษ์ฟื้นฟู สิ งแวดล้อมด้าน
พฤกษศาสตร์ในการสร้างความสมดุลของธรรมชาติให้
เกิดผลเป็นที ประจักษ์ต่อสังคมโดยร่วมกบัชุมชน 

5.2) สร้างเครือข่ายด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรพรรณพืชโดย
การจัดกจิกรรมให้ความรู้ชุมชนด้านการอนุรกัษ์และ
ต่อยอดความร่วมมือสร้างเครอืข่ายเพื อการอนรุักษ์ที 
ยั งยืน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างนวัตกรรมทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ  

                      (Botanical and Biodiversity Innovation) 
 
1) เป้าประสงค์   

1.1)  ศึกษา วิจัย เพื อสร้างองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื อ
เป็นฐานด้านการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั งยืน 

1.2)  องค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธ์ุพืชไทยและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการพัฒนาให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ และสามารถต่อยอดไปสูก่ารใช้ประโยชนท์ั้งในเชิงเศรษฐกจิและสังคม 

2) ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 1)  จ่านวนผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ 

1) ผลงาน/องค์ความรู้ที ได้รับการต่อยอดเชิง
วิชาการหรือเชิงสงัคมและเชิงพาณิชย ์

 2) ร้อยละของข้อมูลพันธ์ุพืชที มีความครบถ้วนของ
ข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที ได้รับการเผยแพร่
ออนไลน์ [GSPC] 

 

 
3) กลยุทธ์การด าเนินงาน 

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 
1) เร่งศึกษาวิจัยเชิง

ส่ารวจ และรวบรวม
พรรณไม้และข้อมลู
พรรณไม้ในประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 
 

1.1) เร่งรัดจัดการตัวอย่างพรรณไม้แห้งที ได้จากการส่ารวจและจดัเก็บให้
มีข้อมูลทางวิชาการที ถูกตอ้ง รวมถึงการบรหิารจัดการเพื อปอ้งกัน
ความสูญเสียที อาจเกิดข้ึนกับตัวอย่างพรรณไม้ได้ 

1.2) ส่ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ในประเทศไทย 
โดยเน้นส่ารวจและรวบรวมกล้วยไม้ ขิง-ข่า และพรรณไม้ประจ่าถิ น 
ไม้ที เสี ยงต่อการสญูพันธ์ุ และไมห้ายากตามบญัชีรายชื อพรรณไม้
หายากของประเทศไทย (Red List) การส่ารวจพรรณไม้ในพื้นที เสี ยง
ต่อการสญูพันธ์ุ ไม้ที มปีระโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ รวมถงึการส่ารวจ
และเกบ็รวบรวมข้อมลูสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของ
พรรณไม้ที เป็นไม้ที มีความโดดเด่นในพื้นที ที องค์การฯ มสีวน
พฤกษศาสตร์ประจ่าภูมิภาค  

1.3) ส่ารวจและรวบรวมข้อมูลทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติ
พันธ์ุในประเทศไทย รวมถงึการศึกษาข้อมลูที เกี ยวข้องกบัภูมิ
ปัญญาท้องถิ น  

1.4) ส่ารวจและรวบรวมข้อมูลทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติ
พันธ์ุในประเทศไทย รวมถงึการศึกษาข้อมลูที เกี ยวข้องกบัภูมิ
ปัญญาท้องถิ น  
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1.5) ศึกษาและทบทวนอนุกรมวิธานของพืชบางวงศ์ในประเทศไทย ใน

โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) 
1.6) ส่ารวจและจัดท่าฐานข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง 

และเร่งรัดการตรวจสอบและระบรุายชื อของแมลง เพื อรองรับการ
จัดท่าพิพิธภัณฑ์แมลงในพื้นที สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์

1.7) ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาของหิ งห้อยในพื้นที สวนพฤกษศาสตร์
ฟื้นฟูและอนรุักษ์หิ งหอ้ยในพื้นที สวนพฤกษศาสตร์ จัดท่าป้ายให้
ความรู้ รวมถึงการน่าข้อมูลจากการศึกษาวิจัยที มอียู่มาจัดทา่เป็น
สื อให้ความรู ้

2. พัฒนาและต่อยอด
งานวิจัยไปสู่
ผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

 

2.1) ผลักดันให้องค์การสวนพฤกษศาสตรเ์ป็นศูนย์กลางในการ
แลกเปลี ยนข้อมูล ข่าวสารทางวิชาการเพื อประโยชน์ในงาน
ศึกษาวิจัย 

2.2) ศึกษาวิจัยเพื อหาแนวทางในการพฒันาผลิตภัณฑ์จากพืชให้เป็น
ผลิตภัณฑ์เพื อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื อความงาม ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร โดยเน้นท่าการศึกษาวิจัยในพืชกลุม่กล้วยไม้ ขิง-ข่า 
และไม้หายาก รวมถึงการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรจากการวิจัย
เพื อพฒันาผลิตภัณฑ์ 

2.3) เน้นการวิจัยพันธ์ุพืชที มุ่งเน้น Theme-based Research เช่น 
พืชที ทนต่อสภาวะเค็ม หรือพืชที ถกูการใช้ประโยชน์เกินขีด
ความสามารถในการรองรบัตามธรรมชาติ 

2.4) พัฒนาและจัดท่าสื อสิ งพิมพ์ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
การปรับปรงุรปูแบบการน่าเสนอให้น่าสนใจมากยิ งข้ึน ให้มกีาร
เผยแพร่ไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากข้ึน  

2.5) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการไปสู่สาธารณชนทัง้ในรปูแบบของการ
จัดแสดงนทิรรศการทั้งในพื้นที สวนพฤกษศาสตร์กับนทิรรศการ
ร่วมกับหน่วยงานอื น  

2.6) เข้าร่วมการประชุมน่าเสนอผลงานระดบัประเทศและนานาชาติ
ในหัวข้อที เกี ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เร่งรัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ีชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
1) เป้าประสงค์   

1.1)  แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม การเรียนรู้ (Incremental Innovation) ที ตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายและเป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม 

1.2)  ส่งเสริมการเข้าเยี ยมชมแหลง่เรียนรู้และพฒันากระบวนการถ่ายทอดความรูสู้่ประชาชน  
 

2) ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1)  จ่านวนแหล่งเรียนรู้ที ได้รบัการพัฒนา

รูปแบบการให้บริการสามารถเปิดใหเ้ข้า
เยี ยมชมอย่างเป็นทางการ 

1) ความสามารถในการรองรบัผู้ใช้บริการของ
แหล่งเรียนรู้ในระดับมากขึ้นไปมากกว่า ระดบั 
4   

2)  จ่านวนนวัตกรรมที สามารถใช้ในการ
เสริมสร้างการเรียนรู้เพิ มขึ้นต่อปี 

2) ระดับความน่าสนใจและดึงดูดของนวัตกรรมที 
ใช้การส่งเสริมการเรียนรู้มีของผู้ใช้บรกิารใน
ระดับมากขึ้นไปมากกว่า ระดับ 4 

3) จ่านวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้
ทางด้านพืชและความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพิ มข้ึน 

3) ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักใน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรเพิ มข้ึนไม่ต ่ากว่าระดับ 
4 

 4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการ
ระดับ 4 ข้ึน 

 
3) กลยุทธ์การด าเนินงาน 
 

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 
1. เสริมสร้างและและพฒันาแหลง่เรียนรู้ใน

สวนพฤกษศาสตร์ให้เทียบเท่าสากลและ
เป็นมิตรกบัสิ งแวดล้อม 

1.1) ทบทวนแผน-ผังแมบ่ทเพื อเสรมิสร้างให้
อ.ส.พ. เป็นแหลง่เรียนรู้ที เทียบเท่าสากล   

1.2) จัดท่าหรือปรบัปรุงแหล่งการเรียนรู้เรื องพืชที 
น่าสนใจ เช่น กล้วยไม้ ไม้กินแมลง ไม้น้่า 
ฯลฯ ที มีความหลากหลายของสายพันธ์ุเพื อ
เป็นฐานการเรียนรูท้ี ครบวงจรในประเทศไทย
โดยน่าเสนอ 

1.3) พัฒนาและเพิ มเติมสิ งอ่านวยความสะดวกใน
พื้นที ให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน เพียงพอ 
และปรับปรงุรปูแบบการบริการเช่น 
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ร้านอาหาร ร้านขายของ ห้องน้่า ลานจอดรถ 
ฯลฯ  

1.4) พัฒนาการตกแต่งสวนตามแนวความคิด 
(Theme Garden) ให้มีความสวยงามและมี
ความน่าสนใจมากยิ งข้ึน โดยให้มีการศึกษา
พฤติกรรมของลูกค้าที เชื อมโยงกับการช่วง
ฤดูกาลของพันธ์ุไม้ (Seasonal Event) 
รวมถึงการพัฒนาและตกแต่งสวนตาม
แนวความคิดในพื้นที สวนพฤกษศาสตร์ใน
ภูมิภาค 

1.5) พัฒนาการตกแต่งกลุ่มโรงเรือนกระจก แปลง
วัลยชาติ เศวตพิมาน สวนสมุนไพร สวน
เทิดพระเกียรติ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
เส้นทางเดินเหนือเรอืนยอดไม้(Canopy 
Walks) ให้มีความน่าสนใจและได้รับความรู้
จากการศึกษาและเยี ยมชมด้วยตนเอง 

1.6) สร้างกิจกรรมการเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้
พรรณไม้ตามวงศ์ โดยใหท้ี มีการปรับเปลี ยน
ตามฤดูกาล สร้างเรื องราว (Story) ให้
น่าสนใจและค้นหาใหก้ับกจิกรรมการเรียนรู้ 
จัดท่าฐานการเรียนรู้ที อยู่ในกระแสความ
สนใจของประชาชน (In trend) และฐานการ
เรียนรู้ที เป็นภารกจิหลักของสวน
พฤกษศาสตร์ เช่น ฐานการเรียนรู้หอพรรณไม้ 
ฐานการเรียนรูเ้รื องโลกร้อน ฐานการเรียนรู้
กล้วยไม้ เป็นต้น โดยใหร้องรับการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Interactive     

1.7) จัดท่าป้ายสื อความหมายต่างๆ รวมทั้งแผนที  
ป้ายบอกทางให้ครอบคลุมพื้นที ใหบ้ริการ 
และไม่น้อยกว่า 3 ภาษา  

1.8) สร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ที ดึงดูดและสร้าง
กระแสความน่าสนใจ อาทเิช่น สวนเฟิน สวน
กุหลาบ ไม้เลื้อยขนาดเล็กดอกสวย สวนครัว
ไทย สวนครัวฝรั ง สวนวิวัฒนาการพืช สวน
สัณฐานวิทยา สวนวงศ์หญ้า สวนวงศ์กะเพรา 
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สวนวงศ์ทานตะวัน สวนไม้รั้ว เรียนรู้การตัด
แต่ง เป็นต้น 

1.9) พัฒนาและปรบัปรุงการจัดแสดงในพื้นที กลุ่ม
อาคารเรอืนกระจกให้มีความน่าสนใจมาก
ยิ งขึ้น อาทิเช่น โรงไมก้ินแมลง โรงพืชเขาหิน
ทราย โรงไม้ Temperate โรงสวนแนวตั้ง 
และโรงไม้น้่า (Aqua-scape) 

1.10) จัดหาพื้นที ส่าหรบัท่ากจิกรรมให้เหมาะสม 
เช่น พื้นที ลานดนตรี ลานกิจกรรมส่าหรับ
ครอบครัว ลานชมดาว ลานกางเต็นท์ โดยให้
มีระบบสาธารณูปโภคและสิ งอ่านวยความ
สะดวกใหบ้ริการรองรับความต้องการของผู้มา
ใช้บริการ 

1.11) น่าหลักการอนรุักษ์ดินและน้่าด้วยหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชด่ารมิาใช้ภายในสวน
พฤกษศาสตร์ทกุแห่ง และการเผยแพร่ให้
ความรู้กับประชาชน 

1.12) ลดการใช้สารเคมีในพื้นที สวนพฤกษศาสตร์
ทุกแห่ง และน่าระบบเกษตรอินทรีย์ มาใช้
ทดแทน เพื อใหเ้ป็นองค์กรที รกัษาสิ งแวดล้อม
อย่างแท้จริง (Green Garden) 

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบบรกิารพฤกษศาสตร์แบบดิจทิัล
เพื อสร้างนวัตกรรม (Smart Service) 

2.1) พัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการทางพฤกษศาสตร์
เพื อเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื อออนไลน ์

2.2) พัฒนาสื อให้บริการความรู้ด้านพืชในในสวน
พฤกษศาสตร์รูปแบบดิจทิัล อาทิ  Mobile  
Application QR Code 

2.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการ
บริหารจัดการการใหบ้ริการความรู ้

3. พัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ให้
สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมาย 

3.1) จัดท่าแผนพฒันาหลักสูตร โดยการขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปยงัสถาบันการศึกษา 
องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ น และชุมชน 

3.2) พัฒนาหลักสูตรการฝึกงานส่าหรับนกัศึกษา
ด้านพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย และขยาย
ไปสู่นักศึกษาในระดับนาชาติ ค่ายเยาวชน
รักษ์ธรรมชาติในระดับนานาประเทศ 
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3.3) พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ (International) 

ในด้านพืชสวน (Tropical plants)  
3.4) พัฒนาหลักสูตรการอนรุักษ์พันธ์ุไม้/การน่า

พรรณไม้ที เสี ยงต่อการสญูพันธ์ุกลับคืนถิ น
อย่างยั งยืน (Plant Conservation and Re-
introduction) และผลักดันใหเ้ป็นส่วนหนึ ง
ของหลักสูตรในสถาบันการศึกษา 

 
 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันา
ประสิทธิภาพด้านการสื อสารและการ
ประชาสมัพันธ์และการตลาด 
 

4.1) เสริมสร้างอัตลักษณ์ใหส้วนพฤกษศาสตร์เป็น
แหล่งเรียนรู้ที ให้บริการความรู้ ความ
เพลิดเพลนิดึงดูดนักทอ่งเที ยวและผู้เข้ามา
เยี ยมชมทัง้ไทยและต่างประเทศ 

4.2) ปรับปรงุกระบวนการสื อสารทั้งภายในและ
ภายนอก 

4.3) พัฒนาสื อเทคโนโลยีดิจิทลัและสื อทันสมัยเพื อ
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

4.4) การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายใต้
สื อสงัคมออนไลน์ และสื อเชิญชวนรปูแบบ
ใหม่ๆ  

4.5) มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ
พัฒนามาตรฐานการให้บริการภายในเพื อ
แสดงถึงภาพลกัษณ์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งท่องเที ยวพักผ่อนหย่อนใจ ที มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

4.6) มุ่งเน้นการน่ารปูแบบการสื อสารการตลาด
แบบบรูณาการเพื อสร้างภาพลักษณ์อย่างครบ
วงจรมาใช้(Integrated Marketing 
Communication) 

4.7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื อการสง่เสรมิ
กระบวนการเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

5. การสง่เสรมิโครงการ / กิจกรรมพเิศษเพื อ
การตอบสนองพระราชด่าร ิ

5.1) เพาะขยายพันธ์ุหญ้าแฝก จัดท่าแปลงสาธิต
การอนุรกัษ์ดินและน้่าด้วยหญ้าแฝกและการ
เผยแพร่ให้ความรูก้ับประชาชนการแจกจ่าย
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กล้าพันธ์ุหญ้าแฝกให้ประชาชนน่าไปใช้ในการ
อนุรักษ์ดินและน้่าในพื้นที เสี ยงต่อการ
พังทลายของดิน 

5.2) จัดการประชุมทางวิชาการ/จัดกิจกรรมทาง
วิชาการเพื อร่วมเผยแพร่และราชกรณียกิจ
ด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม เฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถกับการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  พัฒนาสมรรถนะด้านการบรหิารจัดการองค์กรมมีาตรฐานรองรับการเข้าสู่ 
Thailand 4.0 
 
1) เป้าประสงค์   

1.1)  สนับสนุนภารกิจขององค์กรใหบ้รรลเุป้าหมายองค์กรด้วยระบบบรหิารจัดการที มี
ประสิทธิภาพ และมเีทคโนโลยีที ทันสมัย  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1.2)  การบรหิารจัดการธุรกิจองค์กรที คุ้มค่า เพื อน่าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั งยืน 
1.3)  บุคลากรขององค์กรมีคุณภาพมีความพรอ้มที จะพฒันาและขับเคลื อนการด่าเนินงานของ

องค์กรสู่เป้าหมาย 
 
2) ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1)  การบริหารจัดการองค์กร  5 ด้าน ประกอบด้วย 

บรรลเุป้าหมายตามแผนพัฒนา  

1)  ระดับคะแนนผลการประเมินภาพรวม 

2)  รายไดจ้ากการด่าเนินงานเพิ มขึ้นไม่ต ่ากว่า 2)  มูลค่าทางสงัคมหรือผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (Social value or Social Return 
on Investment) 

3)  บุคลากรได้รบัการพัฒนาสมรรถนะ ตาม
แผนพัฒนาพฒันาสมรรถนะบุคลากร 

3)   ร้อยละของบุคลากรทั้งหมดมีความเข้าใจและ
ตระหนักในภารกิจขององค์กร 

 
 
 
3) กลยุทธ์การด าเนินงาน 
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1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ โดย
มุ่งเน้น การบริหารความเสี ยง ควบคุม
ภายใน การก่ากับตรวจสอบในการ
ด่าเนินงาน การการก่ากบัดูแลกจิการ
ที ดี ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 

1.1) ทบทวน/จัดท่าแผนบรหิารความเสี ยงและการก่ากบั
ดูแลกิจการที ดี การควบคุมภายใน รวมถึงแผนกลยุทธ์
ด้านการตรวจสอบภายใน เพื อเป็นการก่าหนดทิศ
ทางการด่าเนินงานที ชัดเจน 

1.2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของการก่ากับดูแลกิจการที ดี 
และการควบคุมภายในที ดีขององค์การฯ โดยเฉพาะ
การเสรมิสร้างบทบาทและความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื อช่วยท่า
หน้าที สอบทานระบบการบริหารงานและการควบคุม
ภายในที ด ี

1.3) ส่งเสริมใหบุ้คลากรภายในมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ร่วมกันเฝ้าระวังความผิดพลาดที อาจจะเกิดข้ึน รวมถึง
การปฏิบัตอิย่างเป็นธรรม (Fair Operating 
Practices) ต่อต้านการคอรร์ัปชั น สนบัสนุนการ
แข่งขันที เปิดกว้างและเป็นธรรม เคารพในสิทธิทาง
ทรัพยส์ิน 

1.4) น่าเสนอข้อมูลสารสนเทศที มีความจ่าเป็นต่อการแสดง
ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมลู
เกี ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน และจัดให้มีช่องทาง
สื อสารใหผู้้มาใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมลู
สารสนเทศขององค์การฯ ได้โดยง่าย 

1.5) พัฒนาการบรหิารจัดการความเสี ยง การรายงานผล
การบริหารจัดการความเสี ยงในระดับที มีความรุนแรง 
ให้มีการรายงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และใหม้ี
การด่าเนินการวิเคราะห์ความเสี ยงในทกุโครงการที จะ
ด่าเนินงานเพื อผลักดันใหเ้ป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

1.6) น่าระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001 มาใช้ใน
การด่าเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

1.7) ปรับปรงุกฎระเบียบข้อบงัคับให้รองรบัการด่าเนินงาน 
รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในการ
ด่าเนินงาน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
รองรับการเปลี ยนแปลงตามนโยบาย 
Thailand 4.0 

2.1) ทบทวน/จัดท่าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ีค
วาทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที เป็นแปลงอย่าง
ต่อเนื อง  

2.2) จัดให้มีการจัดท่าการทบทวนระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศที เหมาะสมกบัภารกจิหลักและภารกจิ
สนับสนุนขององค์การฯ รวมถงึการจัดท่าและทบทวน
แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศเพื อเป็นเครื องมือใน
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศที เป็นรูปธรรม 

2.3) เพิ มระบบสารสนเทศเพื อสนบัสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศเพื อสนับสนุนการบริหาร
จัดการความเสี ยง ระบบสารสนเทศเพื อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศที สนบัสนุนการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

2.4) พัฒนาระบบสารสนเทศที ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และระบบสารสนเทศที จะตอบสนองผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การฯ  

3. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคล และมุง่เน้นการพฒันาคุณภาพ
บุคลากรใหส้อดคล้องกบั 
Competency 

3.1) ศึกษาและวิเคราะห์รปูแบบการจัดการสวน
พฤกษศาสตร์ที เหมาะสมเปรียบเทียบกบัหน่วยงาน
ในรูปแบบใกลเ้คียงกันหรอืหน่วยงานที เป็น Best 
Practice 

3.2) ปรับปรงุโครงสร้าง อัตราก่าลงั ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกบัภารกิจและการเจรญิเตบิโต 

3.3) ทบทวน/จัดท่าแผนพฒันาบุคลากรเพื อเป็นทิศทาง
ในการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล 

3.4) พัฒนาระบบบรหิารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
3.5) เน้นการจัดการทรพัยากรบุคคลด้วยการใช้ฐาน

สมรรถนะในการด่าเนินงาน (Competency based 
approach for HR management)  

3.6) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโดยใช้ระบบการวัดผลการด่าเนินงาน
รายบุคคล เพื อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานที แทจ้ริง และให้มีการประเมินที โปรง่ใส 
เป็นที ยอมรบั 

3.7) พัฒนาและเสริมสร้างระบบแรงงานสมัพันธ์ และการ
ปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม (Labour 
Practices)  

3.8) จัดหาแนวทางการจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

3.9) พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการบริหาร
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จัดการทรัพยากรบุคคล 

3.10) จัดให้มีกลไกดูแลรบัผิดชอบในเรื องเงินเดือน 
ค่าตอบแทน สวัสดิการใหเ้หมาะสมกับสภาพการ
ท่างานและสถานการณ์ค่าครองชีพที เปลี ยนแปลงไป 

3.11) จัดให้มรีะบบสรรหา (Recruitment) รวมทั้งการ
รักษา (Retain) บุคลากรที มีคุณภาพ 

3.12) เน้นการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) เพื อการก้าวไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization)  

3.13) จัดให้มีกฎ ระเบียบรองรับเพื อสามารถจ้างงานฝีมือ
บุคลากรสาขาเฉพาะด้าน ตลอดจนผู้เชี ยวชาญชาว
ต่างประเทศได ้

3.14) จัดให้มรีะบบสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ในการ
ปฏิบัติงาน และการเพิ มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

3.15) จัดให้มีแผนด้านการบรหิารจัดการก่าลงัเพื อทดแทน 
(Succession Plan) และความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career path)  

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัด
การเงินรายได้องค์กรและการ
บรหิารธุรกิจองค์กร 

4.1) เสริมสร้างมูลค่าเพิ มจากจากการเป็นแหลง่เรียนรู้
และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากสวนพฤกษศาสตร์  

4.2) จัดให้มีการวิเคราะห์และสร้างภาพลักษณ์ของสวน
พฤกษศาสตร์ (Brand Identity) เพื อสร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ที จะใหป้ระชาชน
ได้รับรู้ในคุณค่าและจดจ่าภาพลกัษณ์ของสวน
พฤกษศาสตร ์

4.3) พัฒนากระบวนการทางการตลาด โดยมุ่งเน้น ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Product) ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
และตรงต่อความต้องการของลูกค้า การก่าหนดราคา
ที มาตรฐานและเป็นธรรม (Price) โดยเฉพาะการวิจัย
ตลาด การก่าหนดราคาสินค้าทางวิชาการและกลุม่
สินค้าที ระลึกส่าหรับลูกค้าทั วไป การเพิ มช่อง
ทางการขาย (Place) โดยเฉพาะช่องทางการจ่าหน่าย
ภายนอกและช่องทางการขายในระบบ Online การ
ก่าหนดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น 
โปรแกรมกระตุ้นการซือ้ร่วมกบัพันธมิตรธุรกจิ
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ท่องเที ยว จัดโปรโมชั นลดราคาสินค้า เพิ มการตลาด
เชิงรุกส่าหรับกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

4.4) พัฒนาและน่าการบรหิารจัดการเพื อสร้างมลูค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) มา
เชื อมโยงเข้ากับกระบวนการด่าเนินงาน และสร้างให้
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

4.5) เสริมสร้างมูลค่าเพิ มจากกจิการสวนพฤกษศาสตร์ 
 

4.10 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)   
ในการด่าเนินงานเครื องมือที องค์การฯ ใช้ในการจัดลา่ดับความส่าคัญของการ

บรหิารจัดการ โดยการวิเคราะห์ปจัจัยแหง่ความส่าเรจ็ เพื อเป็นข้อบ่งช้ีการด่าเนินงานให้บรรลุ
ความส่าเรจ็ตามวิสัยทัศน์ และเป็นการเชื อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทาง
เดียวกัน ท่าให้บุคลากรและผู้บริหารองค์กรรู้ว่าต้องท่าสิ งใดบ้างเพื อใหผ้ลสัมฤทธ์ิขององค์การฯ 
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ โดยปัจจัยแห่งความส่าเรจ็ในการด่าเนินงานขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ได้ก่าหนดไว้ 4 ปัจจัย ดังนี้  

1) ความมุ่งมั่นและมองไปในทิศทางเดียวกัน  
ความมุ่งมั น (Drive) ไม่ย่อท้อและมองไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นปัจจัยส่าคัญ

ยิ งประการแรกที บุคลากรขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ทุกคนควรประพฤติปฏิบัติ เพื อให้การ
ด่าเนินงานในทุกด้านมุง่ผลสัมฤทธ์ิไปในทิศทางเดียวกัน  

2) การเรียนรู้ ภูมิปัญญาและความคิดเสร้างสรรค์ 
ภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ่าเป็นต้องเรียนรู้เสรมิสร้างสิ งใหม่ๆ เพื อ

ก่อให้เกิดนวัตกรรมที ไม่หยุดนิ ง ซึ งต้องเกิดจากการเรียนรู้ และความเชี ยวชาญของบุคลากรในงาน
หน้าที ที รบัผิดชอบ และเกิดการเพิ มพูนภูมปิัญญาให้กบับุคลากรขององค์การฯ ซึ งจะก่อให้เกิด
จากวิธีคิดที จะก่อให้เกิดมุมมองแปลกๆ ใหม่ๆ ที แตกต่างไปจากผู้อื น ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ
สามารถที จะแสวงหาโอกาสเพื อน่ามาบรหิารและพฒันาต่อยอดให้เกิดคุณค่าแก่องค์กร 

3) การสื่อสารภายในและการท างานเป็นทีม 
การสื อสารภายในองค์กรจะท่าให้การบริหารจัดการตามแผนงานโครงการ

เป็นไปตามเป้าหมาย ได้รับความร่วมมือกบัหน่วยงานที เกี ยวข้อง รวมถึงก่อให้เกิดการท่างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ บุคลากรสามารถท่างานร่วมกันได้เปน็อย่างดี 

4) การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 
การติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานอย่างต่อเนื องจะทา่ให้องค์การฯ 

ทราบถึงสถานะปัจจุบันของการด่าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ที ส่งผลกระทบต่อความส่าเรจ็ของ
เป้าหมายในการด่าเนินงาน รวมถงึการหาแนวทางในการแก้ไขปรบัเปลี ยนการด่าเนินงานให้
เป็นไปอย่างทันท่วงท ี
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เพื อใหก้ารด่าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตรเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุก
หน่วยงานมีทิศทางการด่าเนินงานที ชัดเจน มีการด่าเนินงานร่วมกัน และมีจุดมุ่งเน้นในการด่าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที ก่าหนดด้วยทรัพยากรที มีอย่างจ่ากัด อ.ส.พ. จึงก่าหนดโครงการ
ส่าคัญ ที จะสามารถผลักดันเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตรไ์ด้อย่างมีประสทิธิผลโดยมีโครงการส่าคัญ
ดังต่อไปนี ้

 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการส าคัญ (Flagship Project) 

ยุทธศาสตร์ที  1 : 
มุ่งเป็นแหล่ง
อนุรักษ์และ
ส่ารองพันธ์ุกรรม
พืชนอกถิ นที อยู่
ของประเทศ 
 

1. ส่ารวจ รวมรวม เพื อการ
อนุรักษ์พันธ์ุพืช
กลุ่มเป้าหมาย และมีการ
บรหิารจัดการอย่างเป็น
ระบบ เพื อตอบสนองxกล
ยุทธ์ GSPC 

2.  ศึกษาวิจัยเพาะขยายพันธ์ุ 
เพื อน่าไปสู่การฟื้นฟู คืน
ถิ นโดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายทุกภาคส่วน  

3. สร้างเครือข่ายข่ายเพื อ 
ยกระดับความรู้ความเข้าใจ
ด้านการอนุรกัษ์ และ
บทบาทการเป็นแหลง่
อนุรักษ์นอกถิ นให้เป็นที 
รู้จักและยอมรบั 

 

1.  โครงการจัดต้ังศูนย์อนุรกัษ์พันธ์ุไม้ป่านอก
ถิ นก่าเนิดแห่งชาติ 

(โครงการขับเคลื่อนปัจจุบัน : โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และแหล่งอนรุักษ์ฟื้นฟพูันธ์พืช
ใกล้สญูพันธ์ุ พันธ์ุพืชที่ถูกคุกคาม) 
 
กิจกรรมหลัก / แผนงาน 

(1) พัฒนาแหล่งส่ารองพันธ์ุไม้พรอ้มใช้
งาน โดยเพิ มประสิทธิภาพแหล่ง
อนุรักษ์และเรียนรู้พืชที ถูกคุกคาม
และใกลสู้ญพันธ์ุ 

(2) พัฒนาคุณภาพการด่าเนินงาน 
(3) ศึกษาวิจัยและขยายพันธ์ุไม้ที 

ขยายพันธ์ุยากเพื อการอนุรักษ์  
(4) ฟื้นฟูและคืนพันธ์ุไม้สู่ถิ นก่าเนิดแบบ

บูรณาการกับทุกภาคส่วน 
(5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีช่วยในการ

ส่ารวจและรวบรวมข้อมูลและบริหาร
จัดการ 

2.  โครงการจัดต้ังเครือข่ายด้านการอนรุักษ์ 
วิจัย และบริหารจัดการทรัพยากรพันธ์ุพืช
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(โครงการขับเคลื่อนปัจจุบัน :  จัดต้ังเครือข่าย
การวิจัยและ บรหิารจัดการทรพัยากรพันธ์ุพืช
ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

บทที่ 5 
โครงการส าคัญเพื่อรองรบัยุทธศาสตร์ (Flagship Project) 
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กิจกรรมหลัก / แผนงาน 

(1) สร้างเครือข่ายการบรหิารจัดการ 
ทรัพยากรพันธ์ุพืชทังในระดับชุมชน 
ประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

(2) ยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านการ
อนุรักษ์ และบทบาทการเป็นแหลง่
อนุรักษ์นอกถิ นขององค์กรใหเ้ป็นที 
รู้จักและยอมรบัทั้งในระดับชุมชน 
ระดับประเทศและภูมิภาค 

(3) ส่ารวจ รวบรวมและจัดท่าฐานข้อมลู
พรรณไม้และข้อมลูพรรณไม้ใน
ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

(4) สร้างและพฒันากลไกการบรหิาร 
จัดการทรัพยากรพันธ์ุพืช 

(5) บรหิารจัดการการเครือข่าย 
ยุทธศาสตร์ที  2 : 
สร้างนวัตกรรม
ทางพฤกษศาสตร์
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

1. ศึกษา วิจัย เพื อสร้างองค์
ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื อเป็นฐานด้าน
การอนุรกัษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั งยืน 

2. องค์ความรู้ด้านทรพัยากร
พันธ์ุพืชไทยและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ได้รับการพัฒนาให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ และ
สามารถต่อยอดไปสูก่ารใช้
ประโยชน์ทัง้ในเชิง
เศรษฐกจิและสังคม 

1. โครงการศึกษาความหลากหลายของพืช 
และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื อใช้ 
เป็นฐานในการพัฒนาและต่อยอดองค์
ความรู้ 
(โครงการขับเคลื่อนปัจจุบัน :  เป็น
โครงการย่อยภายใต้ผลิตการศึกษาวิจัย
และพัฒนาความรู้ด้านพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ) 

กิจกรรมหลัก / แผนงาน 
(1) ส่ารวจและรวบรวมข้อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

(2) ศึกษาวิจัยเพื ออนรุักษ์และ ฟื้นฟู
ทรัพยากร  ธรรมชาติ 

(3) สนับสนุนการจัดการงานวิจัยพันธ์ุพืช 
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2. โครงการศึกษาวิจัยและพฒันาพันธ์ุพืชไทย
ให้มีการใช้ประโยชนเ์ชิงสงัคมและเชิงพาณิชย ์
   (โครงการขับเคลื่อนในปัจจุบัน :  

1. โครงการสง่เสรมิการวิจัยและพฒันา
องค์ความรู้ทางด้านพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2. โครงการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา
ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์) 

กิจกรรมหลัก / แผนงาน 
(1) กิจกรรมศกึษาวิจัยแบบมุ่งเน้น 

Theme-based Research เพื อ
น่าไปสู่ผลงานตีพมิพ ์

(2) กิจกรรมศกึษาวิจัยเพื อพัฒนาองค์
ความรู้สู่ผลิตภัณฑ ์

(3) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที  3  
เร่งรัดใหเ้ป็นศูนย์
การเรียนรูท้ี ชาญ
ฉลาดด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1. แหล่งเรียนรู้และ
นวัตกรรม การเรียนรู้ 
(Incremental 
Innovation) ที ตอบสนอง
ต่อกลุ่มเป้าหมายและเป็น
มิตรกบัสิ งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการเข้าเยี ยมชม
แหล่งเรียนรู้และพัฒนา
กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้สู่ประชาชน  

3.  

โครงการเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพแหลง่
ท่องเที ยวเพื อการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์
และความหลากหลายทางชีวภาพเทียบเท่า
สากล 

(โครงการขับเคลื่อนในปัจจุบัน :  
1. เป็นโครงการภายใต้ผลผลิต อนรุักษ์

และใหบ้ริการความรู้ทางด้าน
พฤกษศาสตร์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ) 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้าน 
พฤกษศาสตร์และความหลากหลาย
ทาง ชีวภาพสู่ประชาชน)  

 
กิจกรรมหลัก :  / แผนงาน 

(1) สร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ด้านพืช 
(2) ส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และ

ถ่ายทอดความรู ้
(3) พัฒนาประสิทธภาพการ

ประชาสมัพันธ์ ส่งเสริมการเข้าเยี ยม
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ชมและการตลาดรปูแบบใหม่  (IMC) 

(4) พัฒนาธุรกจิและผลิตภัณฑ์ 
(5) พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และระบบบรกิารพฤกษศาสตร์แบบ
ดิจิทัลเพื อสร้างนวัตกรรม (Smart 
Service) การสง่เสรมิโครงการ / 
กิจกรรมพิเศษเพื อการตอบสนอง
พระราชด่าร ิ

ยุทธศาสตร์ที  4 :  
พัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริหาร
จัดการองค์กรมี
มาตรฐานรองรับ
การเข้าสู่ 
Thailand 4.0 

1. สนับสนุนภารกจิของ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กรด้วยระบบบริหาร
จัดการที มีประสิทธิภาพ 
และมีเทคโนโลยีที ทันสมัย  
โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 

2.  การบรหิารจัดการธุรกจิ
องค์กรที คุ้มค่า เพื อน่าไปสู่
การพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั งยืน 

3. บุคลากรขององค์กรมี
คุณภาพมีความพร้อมที จะ
พัฒนาและขับเคลื อนการ
ด่าเนินงานขององค์กรสู่
เป้าหมาย 

โครงการพัฒนาสมรรถนะการบรหิารจัดการ
องค์กรเพื อเพิ มมลูค่า 
(โครงการขับเคลื่อนในปัจจุบัน : เป็นโครงการ
ภายใต้ผลผลิต อนุรักษ์และใหบ้รกิารความรู้
ทางดานพฤกษศาสตร์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ) 
 
กิจกรรมหลัก / แผนงาน 

(1) บรหิารจัดการและพฒันาระบบ
องค์กร 

(2) ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดหารายได ้

(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(4) พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล 
 

 
 จากการออกแบบโครงการดังกล่าว อ.ส.พ. จะได้มีการจัดท่ารายละเอียดโครงการรวมถึงวาง
แผนการลงทุนในแต่ละโครงการ เพื อขับเคลื อนให้การด่าเนนิงานองค์กรบรรลุเป้าหมาย เป้าประสงค์ 
และผลสมัฤทธ์ิ ขององค์กรอย่างเหมาะสมต่อไปอย่างมุง่มั นและตั้งใจ 
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การติดตามประเมินผลการป ฏิบัติ งานตามแผนกลยุท ธ์ขององค์การสวน

พฤกษศาสตร์ ถือเป็นกระบวนการที จะช่วยให้องค์การฯ และบุคลากรที ปฏิบัติงานได้ทราบข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที แสดงถึงความก้าวหน้า ความส่าเร็จ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที เกิดข้ึนใน
การด่าเนินงานตามแผนฯ เพื อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที เกิดข้ึน และการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของ
องค์การฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป โดยองค์การฯ ได้ก่าหนดการกลไกการติดตามประเมินผล
ไว้ดังนี ้

1. การก าหนดผลสัมฤทธิ์ 

เพื อสร้างความชัดเจนในการด่าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยประกอบด้วย    
กิจกรรมที ส่าคัญ 2 ส่วน คือ  

1.1 การก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator) สามารถ
วัดผลสมัฤทธ์ิของงานหรอืกิจกรรมที ปฏิบัติได้อย่างแทจ้ริง ที เป็นมาตรฐานเดียวกันทั วทัง้องค์การฯ 
และเป็นตัวช้ีวัดที เป็นที ยอมรบัของบุคลากรภายในองค์การฯ   และตอบสนองตอ่วิสัยทัศน์ของ
องค์การฯ  

1.2 การก าหนดค่าของตัวชี้วัดหรือเกณฑ์มาตรฐานเชิงปริมาณ ที องค์การฯ
ต้องการบรรลุถึง โดยการก่าหนดตัวช้ีวัดผลงานใหส้อดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์        
กลยุทธ์และกิจกรรมหลักขององค์การฯ  

2. การวัดผลการปฏิบัติงาน 

จัดให้มีการแปลงกรอบแนวทางตามแผนใหเ้ป็นกจิกรรมการปฏิบัติ ด้วยการ
จัดท่าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action plan) โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที เกี ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ในการแปลงแผนไปสูก่ิจกรรม และการลงมือปฏิบัติการตามแผนที ก่าหนด พร้อมทั้งด่าเนินการวัดผล
การปฏิบัตงิานภายใต้กรอบของตัวช้ีวัดผลงานที ได้มีการก่าหนดไว้ล่วงหน้า โดยเน้นหลกัการ 3 ด้าน 
ดังนี ้

2.1 ความประหยัด (Economy) ซึ งเป็นการวัดผลการปฏิบตัิงานที ให้ความ
สนใจกบัปจัจัยน่าเข้า (Input) ที ใช้ในแต่ละกจิกรรม และถือเป็นผลงานที ส่าคัญประการหนึ งที องค์การ
ต้องให้ความส่าคัญ ด้วยการเปรียบเทียบทรัพยากรที ต้องการส่าหรบักจิกรรมแต่ละกจิกรรม กับ
ปริมาณของทรพัยากรที ใช้ไปจรงิในการด่าเนินกจิกรรม  

2.2 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานที ให้
ความสนใจกบักระบวนการด่าเนินกจิกรรม (Process) ด้วยการเปรียบเทียบปจัจัยน่าเข้าจรงิกบั

บทที่ 6 
การตดิตามประเมินผล 
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ผลผลิตที เกิดข้ึนจรงิจากการด่าเนินกิจกรรมนั้นๆ ว่าหน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรที มอียู่ใหเ้กิดผลงาน
สูงกว่าเดมิ หรอืหน่วยงานมผีลงานเท่าเดิมแตส่ามารถใช้ทรพัยากรลดน้อยลงได้ 

2.3 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการวัดผลการปฏิบัตงิานที 
มุ่งเน้นในด้านปจัจัยน่าออกของการด่าเนินงาน (Output) ด้วยการเปรียบเทียบผลงานจริงกบั
เป้าหมายที ก่าหนดไว้ว่า การด่าเนินงานของหน่วยงานได้กอ่ให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที สอดคล้องกบั   
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ที ก่าหนดไว้อย่างไร 

3. การรายงานผล 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ก่าหนดแนวทางในการรายงานผลสัมฤทธ์ิไว้ดังนี้ 
3.1 พัฒนาเครื องมอื กระบวนการที ใช้ในการรวบรวมข้อมลู การรายงานผลที 

เป็นที ยอมรบัของบุคลากรทัง้องค์การฯ เช่น แบบรายงานทั้งในรปูของเอกสารและระบบฐานข้อมลู 
เป็นต้น 

3.2 จัดท่าคู่มือการด่าเนินการวัดผลงานและการรายงานผล เพื อเป็นแนวทางใน
การด่าเนินงานของพนักงาน 

3.3 จัดประชุมร่วมกันเพื อช้ีแจงตัวช้ีวัดในแต่ละด้าน และการฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรที เกี ยวข้อง เพื อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการด่าเนินงาน บทบาท หน้าที 
ความรับผิดชอบ และทักษะที เกี ยวข้อง เพื อใหก้ารเก็บรวบรวมข้อมูล และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.4 สรปุ วิเคราะห์ และจัดท่ารายงานใหผู้้บริหาร พนักงานภายในองค์การฯ 
เป็นประจ่าอย่างต่อเนื อง เพื อให้ทราบผลการด่าเนินงาน ปัญหาและอปุสรรคในการด่าเนินการตาม
กิจกรรมต่างๆ เพื อร่วมน่าองค์การฯ ไปสู่จุดมุ่งหมายที วางไว้ร่วมกัน ซึ งมีแนวทางในการจัดท่ารายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้

- มิติในการวัดผลงานและชื อของตัววัดผลงาน : หน่วยงานที ปฏิบัต ิ
- เป้าหมายเชิงปรมิาณที ก่าหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา  
- ผลงานที ด่าเนินการได้จริงในแต่ละช่วงเวลา 
- ระดับของผลการด่าเนินงานที ก่าหนดให้ง่ายต่อความเข้าใจ 
- ปัญหาและอปุสรรคเพื อช้ีแจงสาเหตุของความคลาดเคลื อนของผลงาน 
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นิยามศัพท์ 
 
  
 เพื อใหเ้กิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ในการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์นี้จงึขออธิบายนิยาม
ศัพท์ที ใช้ในการแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ดังนี ้
  กล้วยไม้ (Orchidaceae) หมายถึง พืชล้มลุก อายุหลายปี เป็นพืชบกหรือ 
epiphyte มีบางชนิดเป็น saprophyte ระบบรากพเิศษเจริญดมีากเป็น aerial root หรือ tuber 
เป็นพืชที เจริญงอกงามได้ดีในเขตอบอุ่นหรอืเขตร้อนช้ืน จดัอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี ยว มีประมาณ 
740 สกุล ประมาณ 18,000 ชนิด อาทิเช่น คัทลียา เอื้องพร้าว รองเท้านารี ฟ้ามุ่ย แวนดา 
กาเรการ่อน และช้างต่างๆ เป็นต้น สายพันธ์ุของกล้วยไม้ที ข้ึนและเติบโตในป่าเรียกว่า กล้วยไม้ป่า มี
ลักษณะการเติบโตแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 

1. กล้วยไม้อากาศ คือ กล้วยไม้ที เกาะอาศัยอยู่บนต้นไมอ้ื น โดยมีรากเกาะอยู่กบั
กิ งไม้หรือล่าต้น 

2. กล้วยไม้ดิน คือ กล้วยไม้ที ข้ึนอยู่ตามพื้นดินและปกคลุมด้วยอินทรียวัตถุ 
3. กล้วยไม้หิน คือ กล้วยไม้ที ข้ึนตามโขดหิน 
พืชวงศ์ขิง – ข่า (Zingiberaceae) หมายถึง พืชล้มลุกอายุหลายปี มีล่าต้นใต้ดิน

เป็นแบบแง่ง (rhizome) หรือ tuber ขนาดใหญ่ ที เจริญเติบโตได้ดีทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ที มี
ความช้ืนสูง ศูนย์กลางการกระจายพันธ์ุอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถกระจายได้บริเวณ
กว้าง ตั้งแต่ความสูงระดบัต ่าสุดจนถึงระดับสูง 2,000 เมตร จากระดบัน้่าทะเล พืชวงศ์นี้มีลกัษณะ
พิเศษคือทุกส่วนของต้นมีกลิ นของน้่ามันหอมระเหย (essential oil) ใช้เป็นเครื องเทศและยงัเป็นพืช
สมุนไพรมีสรรพคุณเป็นยา (nutracentical) มพีืชประมาณ 47 สกุล ประมาณ 1,400 ชนิดพันธ์ุ พืชที 
อยู่ในวงศ์นี้ อาทิเช่น กระวาน เอือ้งหมายนา ขมิ้น กระเจยีว ปทุมมา ดอกเข้าพรรษา มหาหงษ์ ดา
หลา และกระทือ เป็นต้น  
  พืชถิ่นเดียวและพืชท่ีเสีย่งต่อการสูญพันธุ์ หมายถึง พืชที พบข้ึนและแพร่พันธ์ุตาม
ธรรมชาติในบริเวณเขตภูมิศาสตร์เขตใดเขตหนึ งของโลก และเป็นพืชที มเีขตกระจายพันธ์ุทาง
ภูมิศาสตร์ค่อนข้างจ่ากัด ไม่กว้างขวางนัก มักจะพบพืชถิ นเดียวบนพื้นที ที มีลกัษณะจ่ากัดทางระบบ
นิเวศ เช่น บนเกาะ ยอดเขา หน้าผาของภูเขาหินปูน แอ่งพรุ เป็นต้น  
  พ้ืนท่ี Mainland หมายถึง พื้นที แผ่นดินใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประกอบด้วย 4 ประเทศ คือ พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพชูา  
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1ภาคผนวก 1  
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นิยามการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 

1) มีการศึกษา วิจัย และกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชในสภาพ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชเฉพาะถิ นและพืชที เสี ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยการเพาะขยายพันธุ์ การฟื้นฟู และคืนสู่
ถิ นภายใต้การอนุรักษ์นอกถิ นที อยู่ 

2) ด าเนินการศึกษา วิจัยทางพฤกษศาสตร์เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงด้านพืชที่ดีเย่ียม ทั้ง
ในเรื องการระบุชนิด การจัดจ่าแนกกลุ่มพืช การจัดท่าป้ายสื อของพันธุ์พืชมีชีวิตที เก็บรวบรวมไว้ ตลอดจน
การจัดเก็บตัวอย่างแห้งในหอพรรณไม้ อย่างเป็นระบบเพื อน่าไปสู่การดูแลและการจัดท่าฐานข้อมูลที เป็น
ระบบของพันธุ์พืชของประเทศโดยเฉพาะที เสี ยงต่อการสูญพันธุ์และพืชเฉพาะถิ น 

3) ดูแล บริหาร จัดการตัวอย่างพันธุ์พืชทั้งตัวอย่างมีชีวิตและตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่
ได้มาตรฐาน เพื อรองรับการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดท่าบัญชีรายชื อตัวอย่างมีชีวิต 
จัดท่านโยบายด้านการจัดการตัวอย่าง (Collections Management Policy) ด่าเนินกิจกรรมด้านการ
แลกเปลี ยนตัวอย่าง ตลอดจนโครงการด้านการอนุรักษ์ ร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการด้านพืชทั้งในและ
ต่างประเทศ 

4) มีการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ทั้ งในด้าน ชีววิทยา นิเวศวิทยา ชีพลักษณ์ 
(phenology) และการตอบสนองของพืช ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื อทราบถึงปัจจัยที ส่งผลต่อ
ความเสี ยงในการสูญพันธุ์ของพืช เพื อเป็นข้อมูลในการเพาะขยายพันธุ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู  และคืนถิ น 

5) มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา การใช้ประโยชน์จากพืช  ตลอดจน
สนับสนุนการวิจัยเพื อพัฒนาเพื อน่าไปสู่ความเป็นอยู่ที ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติ และเพื อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั งยืน  

6) เป็นศูนย์กลางด้านการฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพฤกษศาสตร์และ
สาขาอื นๆ ที เกี ยวข้อง รวมถึงด้านพืชสวน 

7) ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการสร้างจิตส านึก  ด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช
และสิ งแวดล้อมผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม และสื อเพื อการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

8) ด าเนินการพัฒนานักวิจัยด้านต่างๆ ให้มีความเชี ยวชาญ โดยเฉพาะสาขาวิจัยเพื อ
พัฒนา สนับสนุนการด่าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์แนวใหม่ และด่าเนินการอนุรักษ์พันธุ์พืชโดยอาศัย
เทคนิคต่างๆ อาทิ ธนาคารพันธุกรรม รวมถึงการอนุรักษ์ในสภาพปลอดเชื้อ   

9) มีการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(CBD) , แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ (Strategic Plan 
for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets) และการด่าเนินงานตามกลยุทธ์ทั วโลกส่าหรับ
การอนุรักษ์พืช (Global strategy for plant conservation: GSPC) ตลอดจนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs) ที เกี ยวข้องกับภารกิจอย่างมีประสิทธิผล ชัดเจน และ
ต่อเนื อง 

10) มีนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญระดับสากลปฏิบัติงานประจ า มีเครือข่ายทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีจ่านวนนักวิชาการที เหมาะสมกับกิจกรรมและภารกิจที ต้องการความ
เชี ยวชาญ  
 
 ค าจ ากัดความน้ีสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล  
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ค าจ ากัดความตัวชี้วัด : 
 
เพื อใหเ้กิดความชัดเจนในการวัดผลการด่าเนินงาน จงึได้ก่าหนดค่าจ่ากัดความ

วิธีการวัดผลตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ไว้ดังนี ้
 

ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความ 

1) จ่านวนชนิดพันธ์ุไม้ส่าคัญ 
4 กลุ่มของประเทศได้รับ
การอนุรักษ์และการ
ลงทะเบียนและมีการ
จัดการอย่างเป็นระบบ 
(จ่านวนสะสมในแต่ละปี) 

 จ่านวนไม้มีชีวิต (Living Collection) ที ได้รับการรวบรวมไว้สะสมในสวน
พฤกษศาสตร์ทั้ง 5 แห่ง ประกบอดวย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์    
จ.เชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์ระยอง สวน
พฤกษศาสตร์ขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จนถึงปัจจุบัน โดย
มุ่งเน้นเฉพาะไม้ 4 กลุ่มซึ งเป็นไม้กลุ่มส่าคัญของประเทศที เป็นจุดแข็งของสวน
พฤกษาศาสตร์ไทย ที จะสามารถรวบรวมพรรณไม้ 4 กลุ่มประกอบด้วย กล้วยไม้ ขิง
ข่า ไม้ที เสี ยงต่อการสูญพันธ์ุหรือไม้หายาก และพืชสมุนไพรให้มีความโดดเด่นและมี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

 การเป็นระบบจะต้องมีข้อมูลพืชครบถ้วน 100% สามารถตรวจสอบและน่าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นย่า ประกอบด้วย 
(1) เลขประจ่าปี  (2) สถานที จัดเก็บและอนุรักษ์  (3) ชื อวิทยาศาสตร์ / วงศ์   
(4)  ที มา (สถานที ) / นิเวศ / พิกัด   (5) ผู้เก็บ / ส่ารวจ  (6) ภาพตน้ใบดอกผล 
(7) สถานภาพไม้หายาก / ถูกคุกาคม / ใหล้สูญพันธ์ (ตามเกณฑ์ IUCN) 
(8) การสอบทาน  สุขภาพ   โรคแมล  จ่านวน  (9) การขยายพันธ์ุ (ต้องการ
ขยายพันธ์ุ  หรือไม่ต้องการ) 

 วัดผลเป็นจ่านวนชนิดที สามารถรวบรวมได้จากรายงานหรือบัญชีรายชื อพรรณไม้ที 
รวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์  

2) ร้อยละของอัตราการอยู่
รอดของพรรณไม้ 4 กลุ่ม 
ที ได้ท่าการรวบรวมไว้ 

 อัตราการอยู่รอดของชนิดพรรณไม้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กล้วยไม้ ขิงข่า ไม้ที เสี ยงต่อ
การสูญพันธ์ุหรือไม้หายาก และพืชสมุนไพร ที รวบรวมไว้ทั้งหมด สามารถด่ารงชีวิต
และสามารถขยายพันธ์ุต่อไปได้ 

 วัดผลเปรียบเทียบกับ จ่านวนพรรณไม้ตาม Check List ที รวบรวมไว้ 
3) ชนิดพันธ์ุไม้ที เสี ยงต่อการ

สูญพันธ์ุได้รับการ
ขยายพันธ์ุเพื อส่ารอง
พันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี  
(สะสม) 

 จ่านวนชนิดพันธ์ุไม้ที เสี ยงต่อการสูญพันธ์ุ ที ได้ขยายพันธ์ุไว้ด้วยเทคโนโลยีและ
เทคนิควิธีต่างๆ ส่าเร็จ และสามารถได้จ่านวนชนิดพันธ์ุไม้เพียงพอต่อการน่าไปต่อ
ยอดและใช้ประโยชน์ได้ 

 วัดผลจากรายการชนิดพันธ์ุที ได้ขยายพันธ์ุไว้ส่าเร็จ 

4) จ่านวนพันธ์ุไม้ที เสี ยงต่อ
การสูญพันธ์ุได้รับการฟื้นฟู
และคืนถิ นโดยการมีส่วน
ร่วม (สะสม) 

 จ่านวนพันธ์ุไม้ที  อ.ส.พ. ได้ขยายพันธ์ุและน่าคืนสู่ถิ นเพื อให้พันธ์ุเติบโตได้ในพื้นที 
ธรรมชาติ โดยการจัดกิจกรรมน่าคืนถิ นจะต้องด่าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะประชาชนและชุมชนท้องถิ น 

 วัดผลจากจ่านวนชนิดพันธ์ุไม้ที มีการจัดกิจกรรมปล่อยคืนสู่ป่า 
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ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความ 

5) พันธ์ุไม้ที ได้รับการคืนถิ น
ได้รับความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากชุมชน อปท. 
หรือเครือข่าย ในการดูแล
รักษา 

 ระดับความส่าเร็จในการด่าเนินการคืนพันธ์ุไม้ที เสี ยงต่อการสูญพันธ์ุ พันธ์ุไม้ประจ่า
ถิ นตามหลักการ คู่มือการน่าพรรณไม้ที เสี ยงต่อการสูญพันธ์ุกลับคืนถิ นอย่างยั งยืน 
โดยให้มีประชาชนในท้องถิ นได้มีส่วนร่วม อาทิเช่น การฝึกอบรมให้ความรู้และปลูก
จิตส่านึก การเพาะขยายพันธ์ุ การด่าเนินกิจกรรม การติดตามและประเมินการอยู่
รอดของพันธ์ุไม้ และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชนในการรักษาและต่อ
ยอดกิจกรรม  

 วัดผลจากหมู่บ้านหรือชุมชนที มีสนับสนุนการคืนถิ นจนสามารถเห็นผลลัพท์จาก
การด่าเนินงานได้อย่างชัดเจนและเป็นที ประจักษ์ 

6) จ่านวนเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ที ได้รับความรู้ความ
เข้าใจบทบาทด้านการเป็น
แหล่งอนุรักษ์นอกถิ น  

 

 จ่านวนชุมชนและโรงเรียนที เข้าร่วมเป็นเครือข่ายหรือพันธมิตรในการร่วมอนุรักษ์
โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที ให้ความรู้ด้านการเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ นของสวน
พฤกษศาสตร์ และสามารถเข้าใจบทบาทขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้เป็น
อย่างดี  

 วัดผลจากจ่านวนชุมชนที เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และ
นบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ วัดผลแยกระหว่าง เครือข่าย อปท. และเครือข่าย
โรงเรียน 

7) ร้อยละเครือข่ายเป้าหมาย    
มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
การอนุรักษ์และบทบาทด้าน
การเป็นแหล่งอนุรักษ์นอก
ถิ นของสวนพฤกษศาสตร์ใน
ระดับมากขึ้นไป 

 ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายที มีระดับความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์และ
บทบาทการเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ นของสวนพฤกษศาสตร์ โดยพิจารณาจากผล
ส่ารวจความรู้ความเข้าใจ  โดยใช้แบบสอบถามส่ารวจ  ที มีความรู้ความเข้าใจที ระดับ 
4 ขึ้นไป โดยก่าหนดให้ต้องมีการส่ารวจในประเด็นที ครบถ้วนอย่างน้อย ดังน้ี 1. 
บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์  2. การอนุรักษ์นอกถิ นก่าเนิด 3. การอนุรักษ์ทั วไป 

 เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ และวิเคราะห์จากคะแนน
เฉลี ยรวมในแต่ละประเด็น โดยน่าคะแนนเฉลี ยแต่ละข้อมารวมกันหารด้วยจ่านวนข้อ
ย่อย จะได้ค่าคะแนนเฉลี ยรวม 

8) จ่านวนผลงานทางวิชาการ
ที ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ 

 จ่านวนผลงานทางวิชาการและโครงการวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ อ.ส.พ. ที ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที เป็นที ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศของ อ.ส.พ. การจัดพิมพ์หนังสือวิชาการ และบทความทางวิชาการที มี
การพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Meeting Paper, 
Conference Paper) หรือเอกสารสืบเนื องจากการประชุมทางวิชาการ 
(proceeding) ในระดับชาติและนานาชาติในแต่ละปี  

9) ร้อยละของข้อมูลพันธ์ุพืชที 
มีความครบถ้วนของข้อมูล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที 
ได้รับการเผยแพร่ออนไลน์  

 สัดส่วนของจ่านวนข้อมูลพันธ์ุพืชที มีความครบถ้วนของข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของพันธ์ุพืชที รวบรวมไว้ทั้งหมดได้รับการน่าลงเผยแพร่ในระบบออนไลน์  สอดคล้อง
กับเป้าหมาย GSPC 

10) ผลงาน / องค์ความรู้ที 
ได้รับการต่อยอดเชิง
วิชาการหรือเชิงสังคม 

 ประสิทธิภาพของผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที สามารถน่าไปต่อยอดและใช้ใน
เชิงวิชาการหรือเชิงสังคมได้อย่างเห็นผลชัดเจน วัดเป็นจ่านวนผลงาน 
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11) ผลงาน / องค์ความรู้ที 
ได้รับการต่อยอดเชิง
วิชาการหรือเชิงสังคม 

 ประสิทธิภาพของผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที สามารถน่าไปต่อยอดและใช้ใน
พาณิชย์ อาทิเช่นผลิตเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ่าหน่าย ฯลฯ ได้อย่างเห็นผลชัดเจน 
วัดเป็นจ่านวนผลงาน 

12) จ่านวนแหล่งเรียนรู้ที ได้รับ
การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้เชิงนวัตกรรม 

 จ่านวนแหล่งเรียนรู้สะสมที มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที สมบูรณ์ในรูปแบบของ
สวนพฤกษศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
พฤกษศาสตร์ประกอบด้วย 
1. การรวบรวม Plant Collection ที โดดเด่น มีฐานข้อมูลและจ่านวนที ชัดเจน 
2. มีโครงการอนุรักษ์ที ตอบสนองเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
3. มีจ่านวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์  
4. มีการพัฒนาเชิงพื้นที  
5. มีโครงการสนับสนุนงานวิจัย 
6. มี 

7. ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้าเยี ยมชมต่อความสามารถ
ในการรองรับผู้ใช้บริการของ
แหล่งเรียนรู้ในระดับมากขึ้น
ไป (4) ไม่น้อยกว่า 

 ร้อยละของจ่านวนผู้มาเยี ยมชมโดยพิจารณาจากผลส่ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยใช้แบบสอบถามส่ารวจความพึงพอใจของ ที มีความพึงพอใจที ระดับ 
4 ขึ้นไป โดยก่าหนดให้ต้องมีการส่ารวจความพึงพอใจในประเด็นที ครบถ้วนอย่างน้อย 
ดังน้ี 1. พื้นที ให้บริการ/2. การให้บริการของเจ้าหน้าที /บุคลากรที ให้บริการ/ 3. 
ขั้นตอนการหรือกระบวนการให้บริการ /4. สิ งอ่านวยความสะดวก/5. ความ
ปลอดภัย/ 6. ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ และ 7.ข้อเสนอแนะเพื อการปรับปรุง 

 เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ และวิเคราะห์จากคะแนน
เฉลี ยรวมในแต่ละประเด็น โดยน่าคะแนนเฉลี ยแต่ละข้อมารวมกันหารด้วยจ่านวนข้อ
ย่อย จะได้ค่าคะแนนเฉลี ยรวม 

8. จ่านวนนวัตกรรมที ใช้ในการ
เสิรมสร้างการเรียนรู้เพิ มขึ้น 

 จ่านวนนวัตกรรมประเภท Incremental Innovation ซึ งเป็นนวัตกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ที อาจใช้ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที อื นและน่ามาปรับใช้กับสวน
พฤกษศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ เน้ือหาที เหมาะสม สามารถใช้ภายใน
พื้นที สวนพฤกษศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ร้อยละของผู้ใช้นวัตกรรม
ได้รับความรู้ความใจในระดับ
มากขึ้นไป 

 ร้อยละของจ่านวนผู้มาเยี ยมชมโดยพิจารณาจากผลส่ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
นวัตกรรม  โดยใช้แบบสอบถามส่ารวจระดับความรู้ความเข้าใจ หรือแบบทดสอบ ซึ ง
มีระดับคะแนนมากกว่าระดับ 4  ขึ้นไป โดยก่าหนดให้ต้องมีการส่ารวจระดับความรู้
ความเข้าใจ ของผู้ใช้บริการนวัตกรรมน้ันๆ  

 เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งระดับความรู้ความเข้าใจ เป็น 5 ระดับ และวิเคราะห์จาก
คะแนนเฉลี ยรวมในแต่ละประเด็น โดยน่าคะแนนเฉลี ยแต่ละข้อมารวมกันหารด้วย
จ่านวนข้อย่อย จะได้ค่าคะแนนเฉลี ยรวม 

10. จ่านวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์
แหล่งเรียนรู้ฯ เพิ มขึ้น 

 จ่านวนผู้เข้าเยี ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ ของ อ.ส.พ.ในแต่ละปี 
 สวนพฤกษศาสตร์ของ อ.ส.พ. หมายถึง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.

เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด่าริ สวน
พฤกษศาสตร์ระยอง และสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 
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11. ผู้ได้รับความรู้มีความ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรเพิ มขึ้นในระดับ
มาก (4) ไม่น้อยกว่า 

 ร้อยละของจ่านวนผู้เข้าร่วมมาใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรุ้และเข้าร่วมกิจกรรมการให้
ความรู้ทางวิชาการที มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีความรัก ความตระหนักใน
ความส่าคัญของทรัพยากรธรรมชาติเพิ มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยก่าหนดให้
ต้องมีการส่ารวจในกิจกรรมการให้ความรู้ต่างๆ ภายในพื้นที แหล่งเรียนรู้ 

12. ผลการประเมินด้านการ
บริหารจัดการองค์กรมีค่า
เกณฑ์ไม่ต ่ากว่าระดับ  

 ผลการประเมินโดยบริษัทที ปรึกษา ในการบริหารจัดการองค์กร 5 ด้าน 
ประกอบด้วย  1. การบริหารความเสี ยง  2. การควบคุมภายใน 3. การตรวจสอบ
ภายใน  4. การบริหารจัดการสารสนเทศ  5. การบริหารทรัพยากรบุคคล    6. 
บทบาทคณะกรรมการ  บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา   (คะแนน > 3 ขึ้นไป) 

 วัดจากจ่านวนด้านที สามารถผ่านระดับคะแนน 3 ได้ 

13. ระดับคะแนนของผลการ
ประเมินภาครวม 

 ระดับคะแนนของผลการประเมินภาพรวมขององค์กรที ถูกประเมินโดยบริษัทที 
ปรึกษา 

14. ร้อยละของรายได้จากการ
ด่าเนินงานที เพิ มขึ้น 

 รายได้จากการด่าเนินงาน ได้แก่ รายได้จากการเข้าชมสวน รายได้จากการเช่าห้อง
ประชุม รายได้จากการขายของที ระลึก/หนังสือ รายได้จากการจ่าหน่ายพันธ์ุไม้ 
รายได้จากการประชุมสัมมนา และรายได้อื น ยกเว้น รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายได้จากการบริหารศูนย์ฝึกอบรม และรายได้จาก
การขยายวัสดุเสื อมราคา 

 อัตราร้อยละค่านวณเปรียบเทียบจากรายได้จากปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีที ผ่านมา 
15. มูลค่าทางสังคมหรือ

ผลตอบแทนที ให้กับสังคม
จากการด่าเนินงาน 
(Social value or Social 
Return on Investment) 

 ค่า EP ภาพรวมองค์กร เพิ มขึ้นต่อปี โดยมุ่งเน้นการวัดผลก่าไรเชิงสังคมเป็นหลัก 
โดย ค่า EP หมายถึง ก่าไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit) โดยมีสูตรค่านวณ 
คือ ค่า EP ประมาณการก่อนการจัดท่า SIP Plan หัก ค่า EP เป้าหมายจากการ
ด่าเนินงานตาม SIP Plan เท่ากับส่วนต่างค่าเป้าหมายที เพิ มขึ้น 

 SIP Plan คือ แผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการด่าเนินงาน (Strategic 
Improvement Plan) 

16. ร้อยละความส่าเร็จในการ
ด่าเนินการตามแผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรไม่น้อย
กว่า 

 ความส่าเร็จในการด่าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีที ก่าหนดไว้ คิดเป็น
ร้อยละความส่าเร็จต่อแผนงานทั้งหมดภายในปี 

17. ร้อยละของบุคลากรที มี
สมรรถนะและมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามต่าแหน่ง 

 อัตราของจ่านวนบุคลากรที มีสมรรถนะพร้อมปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบ
จากบุคลากรทั้งหมด โดยมีการก่าหนดสมรรถนะประจ่าต่าแหน่งและมีการ
เปรียบเทียบและประเมินสมรรถนะในแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจน 

18. ร้อยละของบุคลากร
ทั้งหมดมีความเข้าใจและ
ตระหนักในภารกิจของ
องค์กร 

 อัตราของจ่านวนบุคลากรที มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจขององค์กรครบถ้วน และ 
สามารถสื อสารถึงภารกิจขององค์กรได้อย่างชัดเจน สามารถวัดได้จากการประเมิน
ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในบทบาทหน้าที ของอ.ส.พ.  
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การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน 
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื อนทางด้านการเงิน (Finance 
Drivers) และปัจจัยขับเคลื อนทางด้านปฏิบัติการ (Operation Drivers) และก่าหนดแผนการเพิ ม
ประสิทธิภาพเพื อขับเคลื อนค่า EP ให้สูงข้ึน (SIP Plan) และค่าเป้าหมายที คาดหวัง (ที่มา : แผนกล
ยุท ธ์ปรับปรุงประสิท ธิภาพการด าเนินงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์   (BGO-Strategic 
Improvement Plan) ได้ก่าหนดปัจจัยขับเคลื อนมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที น่ามาใช้ในการก่าหนดค่า
เป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2ภาคผนวก 2  
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จากตัวแปรทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่ายจึงได้ท่าการวิเคราะหป์ัจจัยขับเคลื อนทางด้านการเงิน 
(Finance Drivers) และปจัจัยขับเคลื อนทางด้านปฏิบัติการ (Operation Drivers) และก่าหนด
แผนการเพิ มประสิทธิภาพเพื อขับเคลื อนค่า EP ให้สงูข้ึน (SIP Plan) และค่าเป้าหมายที คาดหวัง ดังนี ้
 

Driver Finance 
Drivers 

Operation 
Drivers 

SIP Plan ค่าเป้าหมาย 

1. การ
อนุญาต
ให้เช่า
พื้นที  

(1) รายได้จาก
การจัด
กิจกรรมใน
สวน 

(2) รายได้จาก
การจ่าหน่าย
สินค้าที 
เกี ยวกับการ
ท่ากิจกรรม 

(1) พัฒนาพื้นที 
และระบบ
สาธารณูปโภค 

(2) ก่าหนดพื้นที /
บริหาร
สินทรัพย์ที มี
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด 

(3) ก่าหนดอัตรา
ค่าบริการ 

(4) จัดท่าแผนการ
ตลาดเชิงรุก 
โดยมุ่งเน้น
กลุ่ม 
เป้าหมายทั้ง
ในส่วนภาค
ราชการและ
เอกชน 

(5) ท่าการ
ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการ
ท่องเที ยว และ  
การจัดงาน 
Event ภายใน
สวน
พฤกษศาสตร ์

(1) พัฒนาพื้นที ให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ลูกค้า 

(2) วางแผนการใช้
ประโยชน์และ
จัดหาเครือข่าย
มาร่วมลงทุนใน
สินทรัพย์ 

(3) ขยายฐาน
การตลาดลูกค้าใน
กลุ่มที มีศักยภาพ 
เช่น กลุ่มจัด
กิจกรรม 
Wedding ถ่าย
โฆษณา ถ่าย
ภาพยนตร์ 

 

รายได้จากการให้เช่าพื้นที 
เพิ มขึ้น 30% 

2. รายได้
จาก
การเข้า
ชมสวน 

(1) การจ่าหน่าย
บัตรเข้าชม
สวน 

(2) คณะที เข้ามา
ชมสวน 

(1) การ
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 

(2) พัฒนาพื้นที 
เพื อดึงดูด
นักท่องเที ยว 

(3) กิจกรรม
ส่งเสริมการ

(1) พัฒนารูปแบบ
การ
ประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ในวงกว้าง 

(2) พัฒนาจุดดึงดูดใจ
นักท่องเที ยวให้
เข้ามาเยี ยมและ

จ่านวนผู้เข้าเยี ยมชมเพิ มขึ้น
ร้อยละ 20 
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Driver Finance 
Drivers 

Operation 
Drivers 

SIP Plan ค่าเป้าหมาย 

ท่องเที ยว 
(Event) 

(4) บุคลากรด้าน
การบริการ
ภาย 

(5) คุณภาพการ
ให้บริการ 

ใช้บริการ 
(3) จัดกิจกรรม 

Event ร่วมกับ
พันธมิตร ธุรกิจ
ท่องเที ยว 

(4) ฝึกอบรมและ
พัฒนาคุณภาพ
ด้านการให้บริการ
เพื อสร้างความ
ประทับใจให้แก่
นักท่องเที ยว 

(5) ส่ารวจความพึง
พอใจให้กับลูกค้า 

3. รายได้
จาก
การ
ขาย
สินค้า 

(1) สินค้าวิชาการ 
(2) สิค้าของที 

ระลึก 
(3) สินค้าเกษตร 

(1) คุณภาพสินค้า
และผลิตภัณฑ์ 

(2) ช่องทาง
จ่าหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ 

(1) ส่ารวจความ
ต้องการของตลาด  

(2) ส่ารวจความพึง
พอใจของลูกค้า
เพื อน่ามาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

(3) พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ สินค้า
ของที ระลึกและ
ผลิตภัณฑ์ทาง
วิชาการให้มีความ
โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์และ
ตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า 

(4) ฝากสินค้ากับ
เครือข่ายพันธมิตร
และสวน
พฤกษศาสตร์
สาขาต่างๆ  

(5) เพิ มช่องทางการ
ขายผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 

รายได้จากการขายสินค้า
เพิ มขึ้น 15% 

4. รายได้
จาก
การ

(1) รายได้จาก
การจ่าหน่าย
กาแฟ 

(1) ปรับปรุง/
ควบคุม
คุณภาพ และ

(1) พัฒนาร้านอาหาร
ให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพในการ

รายได้จากการขายอาหาร
เครื องดื มเพิ มขึ้นร้อยละ 15 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564) ฉบับทบทวนปี 2561 
117 

Driver Finance 
Drivers 

Operation 
Drivers 

SIP Plan ค่าเป้าหมาย 

จ่าหน่า
ย
อาหาร
และ
เครื องดื 
ม 

(2) จากการ
จ่าหน่ายน่้า  
และของว่าง 

(3) จากการ
จ่าหน่าย
อาหาร (เพิ ม
ในอนาคต) 

ความสะอาด
รสชาติของ
กาแฟ 

(2) ควบคุมต้นทุน
การผลิตกาแฟ 

(3) ปรับปรุงร้าน
กาแฟให้
สวยงามและ
ดึงดูดใจ 

(4) ปรับปรุงพื้นที 
ให้มีความ
สวยงามเพื อ
ดึงดูดใจ
นักท่องเที ยว 

(5) เพิ มจุด
จ่าหน่าย
อาหารและ
เครื องดื ม
ในช่วงเทศกาล 

(6) เสริมสร้าง
เทคนิคการ
ขายให้กับ
ผู้ขาย 

 
 

ให้บริการ เพิ ม
สร้างความเชื อมั น
ให้แก่ลูกค้า 

5. รายได้
จาก
การ
จ่าหน่า
ย
อาหาร
และ
เครื องดื 
ม 

(1) รายได้จาก
การ
จ่าหน่าย
กาแฟ 

(2) จากการ
จ่าหน่ายน่้า  
และของ
ว่าง 

(3) จากการ
จ่าหน่าย
อาหาร 
(เพิ มใน
อนาคต) 

(1) ปรับปรุง/
ควบคุม
คุณภาพ และ
ความสะอาด
รสชาติของ
กาแฟ 

(2) ควบคุม
ต้นทุนการ
ผลิตกาแฟ 

(3) ปรับปรุงร้าน
กาแฟให้
สวยงามและ
ดึงดูดใจ 

(4) ปรับปรุงพื้นที 

พัฒนาร้านอาหารให้มี
มาตรฐานและคุณภาพ
ในการให้บริการ เพิ ม
สร้างความเชื อมั น
ให้แก่ลูกค้า 

รายได้จากการขายอาหาร
เครื องดื มเพิ มขึ้นร้อยละ 15 
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Driver Finance 
Drivers 

Operation 
Drivers 

SIP Plan ค่าเป้าหมาย 

ให้มีความ
สวยงามเพื อ
ดึงดูดใจ
นักท่องเที ยว 

(5) เพิ มจุด
จ่าหน่าย
อาหารและ
เครื องดื ม
ในช่วง
เทศกาล 

(6) เสริมสร้าง
เทคนิคการ
ขายให้กับ
ผู้ขาย 

 
 

6. รายได้
จาก
การ
จ่าหน่า
ยพรรณ
ไม้ 

(1) รายได้จาก
การจ่าหน่าย
พรรณไม้ 

(1) พรรณไม้ที 
จ่าหน่ายมี
ความโดดเด่น 

(1) เพาะขยายพันธ์ุไม้
หายาก พรรณไม้
ใกล้สูญพันธ์ุเพื อ
จ่าหน่าย 

(2) ก่าหนดรูปแบบ
ของพรรณไม้ให้
เป็นเอกลักษณ์ 

(3) ก่าหนดราคาที 
เหมาะสม 

รายได้จากการขายพรรณไม้
เพิ มขึ้น 30% 

 
หลงัจากการวิเคราะหป์ัจจัยขับเคลื อนมลูค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Operational Drivers และ 

Financial Driver) จึงได้ด่าเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) การจัดล่าดับ
ความส่าคัญของตัวแปร การจัดล่าดับความสามารถในการบรหิารจัดการ (Management Ability) 
และการเชื อมโยงระบบ EVM กับ BSC จึงไดก้่าหนดเป้าหมายในการผลักดันให้ค่า EP เป้าหมาย
เพิ มข้ึนโดยการเปรียบเทียบค่า EP ก่อนและหลังการด่าเนินการตามแผนกลยทุธ์ปรบัปรุง
ประสิทธิภาพการด่าเนินงานไว้ดังนี ้

 
ค่า EP = 1.6792  (ก่อนท า SIP Plan) 

 รายได ้ ค่าใช้จ่าย 
Drivers รายได้จากการ

อนุญาตให้เช่า
พื้นที  

รายได้จาก
การเข้าชม

สวน 

รายได้จาก
การขาย
สินค้า 

รายได้จาก
การจ่าหน่าย
อาหารและ

รายได้จาก
การ

จ่าหน่าย

เงินเดือน/
ค่าจ้าง 

ต้นทุนขาย 
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เครื องดื ม พันธ์ุไม้ 
SIP Plan - พัฒนาพื้นที  

- บริหาร
สินทรัพย์ 

- ขยายฐาน
ลูกค้า 

- พัฒนา
รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ 

- พัฒนาจุด
ดึงดูดใจ 

- จัด Event 
- พัฒนา
คุณภาพ
บริการ 

- ส่ารวจความ
พึงพอใจ 

- ส่ารวจ
ตลาด 

- พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

- เพิ ม
ช่องทาง
จ่าหน่าย
สินค้า 

- พัฒนา
ร้านอาหาร
ให้ได้
มาตรฐาน
และ
คุณภาพ
การ
ให้บริการ 

- เน้นพรรณ
ไม้หายาก
และใกล้
สูญพันธ์ุไม้
ที เป็น
เอกลักษณ์
ของ
สวนพฤกษ
-ศาสตร์ 

- ส่ารวจ
ความ
ผูกพันของ
บุคลากรที 
มีต่อ
องค์กร 

- พัฒนา
กระบวน 
การผลิต
สินค้า 

ค่า
เป้าหมาย 

รายได้จากการ
ให้เช่าพื้นที 

เพิ มขึ้น 30% 

จ่านวนผู้เข้า
เยี ยมชม

เพิ มขึ้นร้อยละ 
20% 

รายได้จาก
การขาย

สินค้าเพิ มขึ้น
ร้อยละ 15 

รายได้จาก
การขาย

อาหารและ
เครื องดื ม

เพิ มขึ้นร้อย
ละ 15 

รายได้จาก
การขาย
พรรณไม้

เพิ มขึ้นร้อย
ละ 30 

ร้อยละความ
ผูกพันของ
บุคลากร

มากกว่าร้อย
ละ 80 

ความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อ
คุณภาพสินค้า
ไม่ต ่ากว่าร้อย

ละ 80 

แผนงาน 1. แผนเพิ ม
รายได้จากการ

เช่าพื้นที  

2. แผนกระตุ้นการท่องเที ยวใน
สวนพฤกษศาสตร์ 

3. แผนพัฒนาคุณภาพของ
สินค้าและบริการ 

4. แผนเพิ ม
ประสิทธิภาพ
บุคลากร 

5. แผน
ควบคุม

ต้นทุนสินค้า
และบริการ 

ค่า EP =  3.368   (เป้าหมาย) 
 
จากตารางกลยทุธ์และเป้าหมายในการเพิ มประสทิธิภาพในการด่าเนินงานในแต่ละปจัจัย

ขับเคลื อน จึงสามารถก่าหนดค่าเป้าหมาย EP ขององค์การสวนพฤกษศาสตรม์ีมูลค่าเพิ มข้ึน ดังนี ้
ค่า EP ประมาณการ -1.679 ล้านบาท 
ค่า EP เป้าหมาย 3.368 ล้านบาท 
ส่วนต่าง 5.047** ล้านบาท 

ดังนั้น จึงได้ก่าหนดตัวช้ีวัดการด่าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที  4 เสรมิสร้างรายได้และ
ภาพลักษณ์ ให้มีค่า EP เป้าหมายเพิ มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท  
  

การก าหนดเป้าหมายใช้ส าหรับอ้างอิงเป้าหมายค่า EP ที่เพิ่มขึ้น 
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เปรียบเทียบข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ชื่อสวน

พฤกษศาสตร์ 
Singapore 
Botanic 
Gardens 

South China 
Botanical 
Garden 

Xishuangbanna 
Tropical 
Botanical 
Garden 

Bogor 
Botanical 
Garden 

Kunming 
Botanical 
Garden 

Chenshan 
Botanical 
Garden 

Pha Tad Ke 
Botanical 
Garden 

Penang 
Botanic 
Gardens 

Northwestern 
University 
Ecotourism 
Park and 
Botanic 
Gardens 

SAIGON ZOO 
& 

BOTANICAL 
GARDENS 

1. ข้อมูลพื้นฐาน www.sbg.org.sg www.scib.cas.cn www.xtbg.cas.cn www.bogorbot
anicgardens.org 

 www.csnbgsh.cn www.pha-
tad-ke.com 

botanicalga
rdens.pena
ng.gov.my 

 www.saigonzo
o.net/ 

1.1 ปีกอ่ตั้ง 1959 1929 1959 1817 1938 2007  1884 2007 1864 
1.2 สถานทีต่ั้ง Cluny Road 

Singapore 
เมืองกวางโจว 
มณฑลกวางตุ้ง 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

สิบสองปันนา ห่างจากกรุงจา
กาต้า เมืองหลวง
ของประเทศ
อินโดนีเซียไปทาง
ตอนใต้ประมาณ 
60 กิโลเมตร 

ห่างจากตัวเมือง
คุนหมิงประมาณ 
12 กิโลเมตร 

เขตซ่งเจียง เมือง
เซี ยงไฮ้ 

  Governor 
Elizabeth 
keon Road, 
Payas-Samac 
San Nicolas, 
Ilocos Norte, 
Philippines 

Nguyen Binh 
Khiem Str., 
Ward Ben 
Nghe, Dist. 1, 
Ho Chi Minh 
City 

1.3 การก ากบั
ดูแล 

กระทรวง
พัฒนาการ
แห่งชาติสิงคโปร์ 

สถาบันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

สถาบัน
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

สถาบัน
วิทยาศาสตร์
อินโดนีเซีย 

สถาบัน
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

สถาบัน
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

    

1.4 แหล่ง
เงินทุน 

รัฐบาลสิงคโปร์ สภาประชาชนจีน
แห่งชาติจีน ผ่านทาง

สภาประชาชนจีน
แห่งชาติจีน ผ่าน

รัฐบาลอินโดนีเซีย สภาประชาชนจีน
แห่งชาติจีน ผ่าน

สภาประชาชนจีน
แห่งชาติจีน ผ่าน

    

ภาคผนวก 3ภาคผนวก 3  
 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564) ฉบับทบทวนปี 2561 

ชื่อสวน
พฤกษศาสตร์ 

Singapore 
Botanic 
Gardens 

South China 
Botanical 
Garden 

Xishuangbanna 
Tropical 
Botanical 
Garden 

Bogor 
Botanical 
Garden 

Kunming 
Botanical 
Garden 

Chenshan 
Botanical 
Garden 

Pha Tad Ke 
Botanical 
Garden 

Penang 
Botanic 
Gardens 

Northwestern 
University 
Ecotourism 
Park and 
Botanic 
Gardens 

SAIGON ZOO 
& 

BOTANICAL 
GARDENS 

สถาบันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

ทางสถาบัน
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

ทางสถาบัน
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

ทางสถาบัน
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

1.5 ขนาดพื้นที ่ 74 เฮกเตอร ์ 1,155 เฮกตาร์ 900 เฮกตาร์ 80 เฮกตาร ์ 44 เฮกตาร ์ 207 เฮกตาร์   8 เฮกตาร ์ 24 เฮกตาร ์
2. ด้านการสร้าง

องคค์วามรู้ 
          

2.1 งานดา้น
การ
ศึกษาวิจัย 

- จัดหมวดหมู่
และการวิจัย
อย่างเป็นระบบ
ในการมุ่งเน้น
ไปที หอพรรณ
ไม้ตีนเป็ด 
เฟิร์น กล้วยไม้ 
พืชวงศ์ขิง และ
หญ้า 

- การเปลี ยนแปลง
ของโลกและระบบ
นิเวศระบบของพืช
และวิวัฒนาการทาง
ชีววิทยา การ
อนุรักษ์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และการ
ประยุกต์ใช้อย่าง
ยั งยืน 

- สกัดตัวยาจากพืช 
เช่น ต้นเลือดมังกร  
พืชชนิดนี้มีอายุยืน 
มีคุณค่าทางยา
ช่วยรักษาเลือดลม
สตรี ยังมีเห็ด
หลินจือ ปลูกไว้
ที นี ด้วย 

- รวบรวมพรรณไม้
แถบหมู่เกาะใน
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

- ด้านวิทยาศาสตร์ 
จ่าแนกประเภท
พันธุ์ไม้ 
การศึกษาสรีระ
ศาสตร์ของพันธุ์
ไม้ การศึกษา
พฤกษศาสตร์
ชาติพันธุ์หรือ
พฤกษศาสตร์
พ้ืนบ้าน 
- มีการศึกษาความ

หลากหลายทาง
ชีวภาพเพื อการ
พัฒนาอย่าง
ยั งยืนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้

- กลุ่มอาคารเรือ
กระจกและพ้ืนที 
สวนใช้
งบประมาณกว่า 
319 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยมีชาว
เยอรมันเป็น
ผู้ออกแบบ 

 - เป็นสถาบัน
การเรียนรู้
การศึกษา
และการวิจัย
ตัวอย่าง
พรรณไม้ที มี
ชีวิตอยู่และ
มีพิพิธภัณฑ์
ของพืชและ
สัตว์ต่าง ๆ 
ส่าหรับ
ศึกษา 

- รวบรวม
พรรณไม้แถบ
ฟิลิปปินส์ 

- มีมากกว่า 500 
ชนิดหลาย
อย่างเช่นต้นไม้
โบราณ 
กล้วยไม้ 
แคคตัส เฟิร์น 
เรย์จันทร์ ฯลฯ 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564) ฉบับทบทวนปี 2561 

ชื่อสวน
พฤกษศาสตร์ 

Singapore 
Botanic 
Gardens 

South China 
Botanical 
Garden 

Xishuangbanna 
Tropical 
Botanical 
Garden 

Bogor 
Botanical 
Garden 

Kunming 
Botanical 
Garden 

Chenshan 
Botanical 
Garden 

Pha Tad Ke 
Botanical 
Garden 

Penang 
Botanic 
Gardens 

Northwestern 
University 
Ecotourism 
Park and 
Botanic 
Gardens 

SAIGON ZOO 
& 

BOTANICAL 
GARDENS 

2.2 งานหอ
พรรณไม้ 

- สมุนไพรหลัก
ประมาณ 
750,000 
ตัวอย่าง
สมุนไพร 
จ่านวน 8,000 
ชนิด 

- ตัวอย่างของพืชที มี
ท่อล่าเลียงมากกว่า
หนึ งล้านตัวอย่าง 
จ่านวน 7,000 ชนิด 

- การจัดเก็บหลัก
ของหอพรรณไม้
ของสวนป่าดิบชื้น
สิบสองปันนา
มุ่งเน้นที พืชที มีท่อ
ล่าเลียงเขตเขต
มณฑลยูนาน 

- ร้อยละ 60 ของ
ตัวอย่างที ถูก
รวบรวมในหอ
พรรณไม้แถวหมู่
เกาะในประเทศ
อินโดนีเซีย 

- สวนดอกชา150
กว่าไร่ 
- สวนดอกต้นนก
แขกเต้า 60 ไร่ 
ปลูกหลาย
ประเภท 10,000 
กว่าต้น แบ่งเป็น
สวนดอกต้นนก
แขกเต้า สวนต้น
ไหม 

- รวบรวมตัวอย่าง
พืชเป็นจ่านวนกว่า 
50,000 ตัวอย่าง 
โดยรวบรวมไว้ใน
ห้องเก็บตัวอย่างที 
มีขนาดกว่า 100 
ตารางเมตร 

 - Rain Tree 
- The Canon 
Ball Tree 
- The Argus 
Pheasant 
Tree 
- The 
Candle 
Tree 
- The Ebony 
Tree 

- ตัวอย่างของ
พรรณไม้มี
ชีวิต 147 
ตัวอย่าง 
จ่านวน 
1,500 ชนิด 

 

3. ด้านการเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

          

3.1 ห้องสมุด - เปิดให้ประชาชน
ทั วไปใช้
ห้องสมุดโดยมี
ห้องบริการ
ต่างๆ เช่น ห้อง
สื อ ตัวอย่าง
สมุนไพร 
พรรณไม้แห้ง 
มุมพักผ่อนอ่าน
หนังสือฯลฯ 

         




