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แนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

 
ภายใต้สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกและการแข่งขันจากองค์กรต่างๆ 

ที่ด าเนินงานในด้านสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมไปถึงการที่ประเทศไทยจะ
ก้าวเข้าสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
ส่งผลท าให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์จ าเป็นต้องมีการวางแผนและปรับยุทธศาสตร์ให้มีความ
เหมาะสมเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ดังนั้น องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งสร้างและน าเสนอจุดเด่น
ขององค์การฯ ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นในการเป็นแหล่งรวบรวมพรรณพืช ซึ่งรวมไปถึง พรรณไม้แห้ง 
(Herbarium) และพรรณไม้มีชีวิต (Living) จุดเด่นในด้านการเผยแพร่ความรู้ทางด้านพรรณพืชและ
สันทนาการ รวมไปถึงจุดเด่นทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านพฤกษศาสตร์และการใช้ประโยชน์ 
ซ่ึงความส าเร็จขององค์การสวนพฤกษศาสตร์จากการเสริมสร้างจุดเด่นเหล่านี้จะน าองค์การฯ ไปสู่การ
เป็น Center of Excellence (COE) และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ใน
ที่สุด โดย อ.ส.พ. จ าเป็นต้องมีการวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน เน้นการบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ 
(Result Oriented) ประกอบกับการก าหนดแนวทางจัดการความท้าทายด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี รวมถึงการพัฒนาบุคลากร 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้พิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์โดยการจัดท าแผนที่น า
ทางยุทธศาสตร์เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานขององค์การฯ โดยที่
กระบวนการวิเคราะห์จัดท าแผนที่น าทางยุทธศาสตร์ (Strategic Roadmapping) นั้นได้เน้นการ
สร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การฯ และการสร้างความเป็นเจ้าของของบุคลากรตาม
แผนงานต่างๆ รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมให้กลุ่มบุคลากรในองค์การฯ  
 
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 
  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 
2560 – 2564) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Roadmapping) เป็น
กระบวนการและวิธีคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยง
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ การตลาด ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลย ี การวิจัยและพัฒนา และทรัพยากร
เข้าด้วยกันในช่วงเวลาต่างๆ ส่งผลให้การพัฒนาองค์กรในส่วนต่างๆ สามารถด าเนินควบคู่กันไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การท าแผนยุทธศาสตร์ช่วยให้องค์กรพิจารณา

บบทสรปุทสรปุส าหรบัส าหรบัผูบ้ริหารผูบ้ริหาร 
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ถึงจุดแข็งที่มีอยู่ และให้ความส าคัญในการวางแผนที่จะพัฒนาเสริมสร้างความสามารถท่ีมีอยู่ให้
เหนือกว่าคู่แข่งได้ การมุ่งเน้นที่การวางแผนโดยค านึงถึงล าดับความส าคัญและความต่อเนื่อง
สอดคล้องของการพัฒนาทั้งด้านธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และทรัพยากรในแต่
ละข้ันตอน ท าให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
ช่วยให้มองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและก าหนดทิศทาง
ขององค์กรในอนาคต ลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
องค์กรให้เข้าใจและรับรู้ถึงทิศทางในการพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีขององค์กร การสร้างเสริม
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในโครงการผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะ
ทุ่มเทเต็มก าลังความสามารถเพ่ือท าให้งานประสบผลส าเร็จต่อไป โดยการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกส านักขององค์การฯ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม 
ศึกษา ค้นคว้า ในรูปแบบทั้งการประชุมระดมความคิด (Focus Group) ณ วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Hands-on workshop) ณ At nata 
Chiangmai Chic Jungle อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) 
ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ จนได้แผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์การฯ 
ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  

2) การจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อม 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล สถานการณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ ความเสี่ยงและ
ปัจจัยขับเคลื่อน โดยกระบวนการจัดท าเน้นสร้างการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้จัดให้มีกระบวนการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

2.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop 1) เพ่ือวิเคราะห์ทิศทางและ
เครื่องมือการแปลง Roadmap การด าเนินงานขององค์การฯ และการน าเสนอแนวคิดในการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ การใช้เครื่องมือเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยการประชุมจัดในระหว่างวันที่ 1 – 2 
มีนาคม 2559 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่  

2.2)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop 2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ทบทวนการด าเนินธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Strategic Improvement) การ
วิเคราะห์โครงการลงทุนที่ใช้วงเงินลงทุนจ านวนมาก โดยผู้เกี่ยวข้อง โดยการประชุมจัดในระหว่าง
วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

2.3) การส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus Group) ได้แก่ 
นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา คณะที่เข้ามาใช้บริการในสวนพฤกษศาสตร์ ชุมชนและสังคมโดยรอบ 
โดยการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น สัมภาษณ์ความคาดหวังและความต้องการในการด าเนินงาน
ของสวนพฤกษศาสตร์ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ และชุมชนใกล้เคียงสวนพฤกษศาสตร์ 

2.4) การน าเสนอผลการทบทวนแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ และการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์การฯ ที่มีต่อเป้าหมายและยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานและโครงการส าคัญเร่งด่วนที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน ในระหว่างวันที่ 19 – 23 
เมษายน 2559 ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (2560 – 2564) 
  แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงานไว้ดังนี้  

 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 
  เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  To be Outstanding Botanical Gardens in SE-Asia 
 
  พันธกิจ (Mission) 

1. สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูความหลากหลายพันธุ์พืชไทยให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน  

2. สร้างองค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

3. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมบนพื้นฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 
  ค่านิยม (Core Value) 
  BOTANIC BEST 

BOTANIC (ภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ท าหน้าที่
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ) 

BEST (วัฒนธรรมองค์กร คือ การสร้างสุดยอดทีมงานที่มีความช านาญเฉพาะ) 
 
ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)  
ในการก าหนดวิสัยทัศการด าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อให้มีภาพที่

คาดหวังของการด าเนินงานที่ชัดเจน จึงได้ก าหนดช่วงระยะเวลาของการด าเนินงานออกเป็น 3 
ช่วงเวลา และก าหนดวิสัยทัศน์ในแต่ละช่วงเวลาไว้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564) ฉบับทบทวนปี 2559 
ง 

ปี 2559 – 2560 ปี 2561 – 2562 ปี 2563 เป็นต้นไป 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

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

ความรู้ + ความสนุกสนาน ตื่นเน้น น่าค้นหา) 
- Green & Clean Organization เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม  

ช่วงแรก Short Term ปีงบประมาณ 2559 – 2560 เป็น Leading Botanical 
Garden of Thailand เป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณพืชและเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล โดย
เชี่ยวชาญพิเศษในพืชวงศ์ขิง-ข่า กล้วยไม้ พรรณไม้หายาก และการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าใน
ประเทศไทย มีทิศทางก้าวสู่การเป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ช่วงกลาง Medium Term ปีงบประมาณ 2561 – 2562 เป็น Outstanding 
Botanical Garden in SE-Asia เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีทิศทางก้าวสู่
การเป็นชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย 

ช่วงระยะยาว Long Term ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้น เป็น The Necessary 
Organization for Thailand เป็นองค์กรหลักด้านการอนุรักษ์และส ารองพันธุกรรมพืชพร้อมใช้งาน 
โดยเป็นที่รู้จักและยอมรับในภูมิภาคเอเชียและการเข้าสู่ระดับโลก Outstanding Botanical Garden 
in the World  

โดยสิ่งที่จะท าให้องค์การมีความแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืน หรือ ตัวขับเคลื่อนเชิง
คุณค่า (Value Driven) มี 2 ประเด็น คือ 

1) Edutainment การพัฒนาสวยโดยเน้นความสวยงาม มีกิจกรรมที่สนุกสนาน 
น่าตื่นเต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเพลิดเพลิน 

2) Green & Clan Organization การเป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและ
รับผิดชอบต่อ 

Leading Botanical Garden of 
Thailand สรา้งและยกระดับการเป็น Icon 
of Thailand โดยเป็นที่รูจ้ักและยอมรับใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมี
ทิศทางก้าวสู่ Asia  Outstanding 
Botanical Garden in SE-Asia  

The Necessary Organization for 
Thailand  เป็นองค์กรหลักด้านการอนุรักษ์

และส ารองพันธุกรรมพืชพร้อมใช้งาน     
โดยเป็นทีรู่้จักยอมรับในภูมภิาคเอเชียและ

การเข้าสูร่ะดับโลก Outstanding 
Botanical Garden in the World  

 

รักษาสถานะของการเป็น Leading Botanic Garden ภายในประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นแหล่ง
อนุรักษ์พรรณพืชและเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในพืชวงศ์

ขิงข่า กล้วยไม้ และไม้หายาก 
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จากต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่องค์การฯ ก าหนดเป็น 3 ช่วงระยะ จึงได้ก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานระยะท่ี 2 (ปี 2560 – 2564) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : อนุรักษ ์ศึกษา วิจัยพรรณพืชเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมและภาพลักษณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : มุ่งม่ันเป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 

(Green & Clean Organization)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
 
โดยก าหนดให้การด าเนินงานขององค์การฯ ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ให้ความส าคัญกับ

การเป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม (Green & Clean Organization) 
 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การสวน

พฤกษศาสตร์ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานในช่วงปี 2560 – 2564 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 2559 
(baseline) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ 
เผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่
ประชาชน 

- ประชาชนได้รับ
ความรู้ทางด้านพืช
ผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึง
จะเป็นการสร้าง
จิตส านึกในการรัก
และหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

-จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการให้
ความรู้ที่เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ (P) 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความเข้าใจใน
กิจกรรมไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ (B) 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 2559 
(baseline) 

2560 2561 2562 2563 2564 

2. อนุรักษ์ ศึกษา วิจัย 
พรรณพืชเพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

- เพิ่มสัดส่วนของ
งานศึกษาวิจยัเพื่อ
สร้างองค์ความรู้
ทางด้านพืชและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

- สัดส่วนของ
งบประมาณด้าน
การวิจยัต่องบ
ประจ า (B) 

24% 24% 25% 28% 30% 30% 

 - พรรณพืชได้รับการ
รวบรวมไว้ใน
รูปแบบตัวอย่าง
พรรณไม้แห้ง 

- จ านวนชนิดพรรณ
ไม้แห้งที่รวบรวม
ไว้ในสวน
พฤกษศาสตร์ 
(สะสม) (B) 

84% 
8,370 

 

85% 
8,500 

86% 
8,600 

87% 
8,700 

88% 
8,800 

 

89% 
8,900 

 

  - จ านวนชนิด
พรรณไม้แห้งที่มี
การกระจายพันธุ์
ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้ (สะสม) (B) 

23.5% 
9,400 

25% 
10,000 

26.5% 
10,600 

28% 
11,200 

30% 
11,800 

31% 
12,400 

 - พรรณไม้หายาก 
พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์
ได้รับการอนุรักษ์ไว้
เป็นแหล่งส ารอง
พันธุกรรมพืช และ
มีการศึกษา 
พัฒนาการส่งเสริม
ให้มีการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

- จ านวนไม้มีชีวิต
ที่มีศักยภาพของ
ประเทศไทย
ได้รับการ
รวบรวม (สะสม) 

      

 - กลว้ยไม้ 
(ชนิด/ร้อยละ)  

490/ 
(41%) 

490/ 
(41%) 

540/ 
(45%) 

600/ 
(50%) 

670/ 
(56%) 

720/ 
(60%) 

 -ขิง-ข่า (ชนิด/
ร้อยละ) (B) 

150/ 
50% 

165/ 
55% 

180/ 
60% 

195/ 
65% 

210/ 
70% 

240/ 
(80%) 

 -ไม้ที่เสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์ (ชนิด/
ร้อยละ)(B) 

100/ 
8% 

100/ 
8% 

200/ 
17% 

320/ 
27% 

450/ 
38% 

580/ 
48% 

 - ผลงานทางวิชาการ
มีการน าไปพัฒนา
และต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์เชิงสังคม
และเชิงพาณิชย ์

-ร้อยละของข้อมูล
พันธุ์พืชไทยที่
ได้รับการเผยแพร่
ในรูปแบบ 
Online (B) 

1,680 ชนิด/ 
17% 

 

1,779 ชนิด 
18% 

1,979   
ชนิด/ 
20% 

2,174 
ชนิด/ 
22%  

2,470   
ชนิด/ 
25% 

2,766 ชนิด/ 
28% 

 - การเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในภูมภิาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

- จ านวนผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ใน
วารสารสากลปีละ
ไม่น้อยกวา่(P) 

15 เร่ือง 15 เร่ือง 15 เร่ือง 15 เร่ือง 15 เร่ือง 15 เ
รื่
อ
ง 

         

แหล่งส ารองพันธกุรรมพืช 3 กลุ่มที่ส าคัญของประเทศ 
(กล้วยไม้ ทั้งหมด  = 1,200 ชนิด, ขิง-ข่า 300 ชนิด, ไม้หายาก 1,200 ชนิด) 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 2559 
(baseline) 

2560 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนาสวนสวยแห่ง
การเรียนรู้คู่ความ
เพลิดเพลิน (Garden 
of Edutainment)  

- สวนแต่ละแห่งมี 
อัตลักษณ์ มีความ
สวยงาม และเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 

- ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์แต่
ละแห่งตาม
แผนการ
ด าเนินงานในแต่
ละปีไม่ต่ ากวา่ (B) 

80% 80% 85% 85% 85% 85% 

 - ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้มาใช้
บริการ (B) 

80% 80% 85% 85% 85% 85% 

4. เสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม
และภาพลักษณ ์

- ประชาชนรับรู้และ
รู้จักสวน
พฤกษศาสตร์มาก
ยิ่งขึ้น 

- จ านวนผู้เข้า
เยี่ยมชมที่
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า ร้อยละ (P) 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 

 - มีรายได้จากการ
ด าเนินงานเพิ่มขึ้น 

- รายได้จากการ
ด าเนินงานที่
เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ (B) 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 

  - ค่า EP 
เป้าหมาย
เพิ่มขึ้น* (B) 

- +2 ลบ. +2 ลบ. +2 ลบ. +2 ลบ. +2 ลบ. 

5. มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่
รักษาสิ่งแวดล้อมและ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(Green & Clean 
Organization) 

- ประชาชนมีความ
เช่ือมั่นและยอมรับ
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

- ความส าเร็จในการ
ด าเนินการ
โครงการร่วมกับ
ภาคประชาชน
และหน่วยงาน
ภายนอก (B) 

80% 
 
 

 

80% 80% 85% 85% 85% 

- จ านวนชนิดของ
พรรณไม้ที่เสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์
ที่ได้รับการ
ฟื้นฟูและคืนสู่
ถิ่น(B) 

- 5 ชนิด/ 
5% 

13 
ชนิด 
6% 

28 
ชนิด 
8% 

60 
ชนิด/
10% 

80 ชนิด 

6. เพิ่มสมรรถนะการ
บริหารจดัการและ
พัฒนาองค์กร 

- องค์การฯ สามารถ
พัฒนาขีด
สมรรถนะและ
ความพร้อมในการ
ด าเนินงาน 

- ผลการประเมิน
ด้านการบริหาร
จัดการองค์กรมี
ค่าเกณฑ์ไม่ต่ า
กว่า (P) 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 

 -ได้รับการรับรอง
ระบบการ
จัดการด้าน
คุณภาพ (B) 

      
ISO9001 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 2559 
(baseline) 

2560 2561 2562 2563 2564 

  -ร้อยละความส าเร็จ
ในการปรับปรุง
โครงสร้าง 
อัตราก าลังและ
ค่าตอบแทน (P) 

- 100     

  -ร้อยละความส าเร็จ
ในการน าระบบ
การประเมินผล
รายบุคคลมาใช้ใน
องค์กร (B) 

- 80 90 100 100 100 

หมายเหต ุ:  P หมายถึง ตวัชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 
 B หมายถึง ตัวชีว้ัดการด าเนินงานเพื่อบรรจุเป้าหมายหลักขององค์กร (Business) 
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1.1 ประวัติความเป็นมา 

 
ประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพืช ทั้งพืชชั้นสูงและพืชชั้นต่ํา 

ประมาณได้กว่า 15,000 ชนิด พืชพรรณหลายชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ หลายชนิดเป็นยาสมุนไพร 
สามารถนําใช้เป็นยารักษา
โรคต่างๆ และจากการ
ประเมินสถานการณ์ด้านพืช
ของไทยในปัจจุบัน พบว่า
ความรู้และชกการศึกษายัง
เป็นไปอย่างมีขอบเขตจํากัด 
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
การพัฒนาประเทศ 

ในเดือนตุลาคม 2534 คณะกรรมการ ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแห่ง
ประเทศไทย ได้จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยขึ้นที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรด้านพืชที่จะทวีขึ้นในอนาคต และวิตกว่าพืชพรรณต่างๆ หลายชนิดจะหมดสิ้นไป ทั้ง
ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก จึงได้มุ่งสนับสนุนกิจกรรมด้านอนุรักษ์พรรณพืช โดยเฉพาะงานด้านสวน
พฤกษศาสตร์ 

ที่ประชุมได้สรุปความเห็นว่า  ประเทศไทย
ยังไม่มีสวนพฤกษศาสตร์ที่แท้จริง  อันจะเป็น
องค์ประกอบที่จะผลักดันให้ประเทศไทยได้รับ
ผลประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัยจากทรัพยากรด้าน
พืชอย่างเต็มกําลัง ตลอดจนการเพิ่มนักวิทยาศาสตร์
ชั้นสูงในสาขาพืชให้เพียงพอสําหรับการพัฒนาประเทศ 
ในการนี้ควรจัดให้มีองค์กรเฉพาะที่มีความคล่องตัวใน
การดําเนินงาน มีนักวิชาการระดับสูงในหลายสาขามา
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ มีงบประมาณสนับสนุนที่
เหมาะสม และควรรีบดําเนินการจัดตั้งขึ้นก่อนที่
ทรัพยากรด้านพืชเหล่านี้จะหมดสิ้นไป 

บทที่ บทที่ 1 
บทน าบทน า 
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จึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย โดยให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรเฉพาะ เพ่ือทําหน้าที่รวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ นํามาจัดปลูก ขยายพันธุ์ 
โดยเฉพาะไม้ประจําถิ่น ไม้หายากและไม้ที่กําลังจะสูญพันธุ์   ทั้งนี้จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางพรรณพืชอันล้ําค่าของประเทศไว้ และเพ่ือการศึกษาหาประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่าง
ยั่งยืนต่อไป ข้อเสนอนี้ได้พ้องกับดําริของ ดร.สง่า สรรพศรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดร.ไพจิตร เอ้ือทวีกุล รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ดร.อาณัติ อาภาภิรม   รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์  และ ดร.
สิปปนนท์  เกตุทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   อุตสาหกรรม   ในขณะนั้น กอรปกับในปี พ.ศ. 
2535 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ รัฐบาลจึงได้เสนอให้โครงการนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในวาระพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา  ทั้งนี้ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0202/2325 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2535 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นปีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2535   โดยมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ใน
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอน 40 ลงวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ.2535  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็น     ผู้กํากับดูแลและวางนโยบายร่วมกับคณะกรรมการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ให้องค์การมีความก้าวหน้าในระดับนานาชาติให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์
ที่ได้ระดับมาตรฐานสากล และเป็นสถานที่เชิดชูความงามและคุณค่าพรรณไม้ไทยให้เป็นที่
ประจักษ์แก่ชาวโลก 

ในปี พ.ศ. 2537 ทางองค์การฯ ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้ชื่อสวน
พฤกษศาสตร์ในภาคเหนือขององค์การฯ ที่
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
Queen Sirikit Botanic Garden” 

ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลมีนโยบายใน
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยนําหน่วยงานราชการที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันไว้ใน
หน่วยงานเดียว องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้โอนย้ายจากสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีมาสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและ
อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนี่ 102 ก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 
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1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหน้าที่ในการ

อนุรักษ์พรรณไม้หายาก และพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่ โดยการเก็บ
รวบรวมพรรณไม้ไว้ในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ จัดแสดงและให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้งการ
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสําหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการดําเนินงานที่ผ่านมา
องค์การฯ ได้พัฒนาพ้ืนที่จัดแสดงพรรณไม้ อนุรักษ์พืชในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์หรือพ้ืนที่แหล่งชุ่มน้ํา 
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 7 เมษายน 2535 ให้มีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

1) รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ เพ่ือจัดปลูกเป็นหมวดหมู่ 
2) ทําหน้าที่เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ข้อมูล เอกสาร สิ่งพิมพ์เผยแพร่ 

และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการพฤกษศาสตร์กับองค์การอื่นทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร 

3) ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์พรรณไม้ของประเทศไทย 
4) ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น

จากพืช รวมทั้งส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน 

5) เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่สําหรับการ
สันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ และให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์ 

6) ปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ รวมทั้งให้ความรู้แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ 

7) นําเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือจําหน่ายซึ่งของที่เก่ียวกับ
กิจการพฤกษศาสตร์ 

8) ประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งกิจการอื่นที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องหรือ
ใกล้เคียงกับกิจการพฤกษศาสตร์ 

 

1.3 อ านาจหน้าที่  
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 7 

เมษายน 2535 มาตรา 7 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งจึงได้กําหนดอํานาจหน้าที่
ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

1) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ทรัพย์สินต่างๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย 
จําหน่าย เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ใดๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดทั้งรับทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้ 

2) ว่าจ้างหรือรับจ้างทํากิจการที่เก่ียวกับกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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3) ขายหรือแลกเปลี่ยนพรรณไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืช ตลออดจนทํา
การค้าและให้บริการเก่ียวกับกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

4) กู้ ยืม ให้กู้ยืมหรือให้ยืมเงิน โดยมีหลักประกัน ด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์สิน 
เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินที่มีจํานวนเงิน
คราวละห้าล้านบาทขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังก่อน 

5) ร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือ
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือนิติบุคคลใด ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว 

6) ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่างหรือนายหน้าเกี่ยวกับกิจการตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 

11..44  ประเภทกิจการประเภทกิจการ  
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริมหรือประเภทที่ไม่

แสวงหากําไร ทําหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรพรรณพืชของประเทศไทย 

 

1.5 ความหมายของสวนพฤกษศาสตร์ 
สวนพฤกษศาสตร์จัดเป็นสถาบันทางวิชาการ มีองค์ประกอบสําคัญหลายประการ

รวมอยู่ด้วยกัน ที่เป็นลักษณะเด่นได้แก่ การมีพรรณไม้หลากหลายนานาชนิด ทั้งพืชเดิมและพืช
ต่างถ่ินที่ทราบชื่อและที่มาแน่นอนนํามาจัดปลูกรวมกันอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มี
การให้ชื่อถูกต้องจัดเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพืช ทั้งการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ ศูนย์การ
วิจัยค้นคว้า ศูนย์พัฒนาบุคลากร ศูนย์รวมข้อมูลเอกสารอ้างอิงและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ เป็น
สถานที่ให้การศึกษาภาคสนามและพัฒนางานด้านพฤกษศาสตร์ ตลอดจนให้การพักผ่อนหย่อน
ใจ ความสุนทรีย์และสันทนาการแก่ประชาชนทั่วไป 

 

1.6 พื้นที่ด าเนินงาน 
ปัจจุบันองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีสวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่ในกํากับดูแลจํานวน 6 

แห่ง ดังนี้ 

1) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีพ้ืนที่
ดําเนินงานจํานวน 6,500 ไร่ หรือ 2,600 Acre หรอื 1,040 Hectare 
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2) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดําริ อ.ชาติตระการ        
จ.พิษณุโลก มีพ้ืนที่ดําเนินการ มีพ้ืนที่ดําเนินการ 1,380 ไร่ หรือ 552 Acre หรือ 220.8 
Hectare 

3) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง พ้ืนที่ดําเนินการ 830 ไร่ หรือ 332 
Acre หรือ 132.8 Hectare 

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

5) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีพ้ืนที่ดําเนินการ 340 ไร่ หรือ 136 Acre 
หรือ 54.4 Hectare  
 

1.7 ลักษณะเฉพาะทางธุรกิจ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหน้าที่ในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีภารกิจหลักในการดําเนินงานดังนี้ 

1) ด้านการสร้างองค์ความรู้ ประกอบด้วย 
1.1) งานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ต้อง

ประกอบด้วยงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และงานวิจัยเพื่อการพัฒนา โดยผลงาน
ศึกษาวิจัยนั้นต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน เพ่ือก่อให้เกิดการต่อยอดและการพัฒนาองค์ความรู้ให้
เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  

1.2) งานหอพรรณไม้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ
ทางด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช มีการรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้
แห้ง โดยมีจํานวนชนิดพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างพรรณไม้ดอง  

1.3) ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในการทดลอง
ด้านพฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร์ กายวิภาค สรีรวิทยา และ
นิเวศวิทยา รวมถึงสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น พฤกษเคมี การปรับปรุงพันธุ์พืช 
เทคโนโลยีชีวภาพ และกีฎวิทยา เป็นต้น โดยต้องมีห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย 
ตามประเภทและจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 

1.4) งานด้านการอนุรักษ์ เพ่ือให้ทรัพยากรคงอยู่อย่างยั่งยืน การสํารวจ เก็บ
รวบรวม ขยายพันธุ์ไม้ โดยต้องมีจํานวนพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามรวบรวมไว้ในสวน
พฤกษศาสตร์ในปัจจุบันได้ทําการรวบรวมพันธุ์พืชโดยยึดตามบัญชีพืชที่ถูกคุกคาม (Thailand 
Red Data : Plants, ONEP 2006) 

1 ไร่ = 0.40 Acre หรือ 0.16 Hectare 
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2) ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 
2.1) การจัดการสวนพฤกษศาสตร์ มีพ้ืนที่จัดแสดงพรรณไม้ตามกลุ่มพืช เป็น

ศูนย์รวบรวมพรรณไม้นานาชนิด จัดปลูกรวบรวมพรรณไม้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ทาง
วิชาการ และความสวยงาม โดยจัดปลูกพืชเป็นหมวดหมู่ เป็นวงศ์ ตามหลักอนุกรมวิธานพืช 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามสภาพธรรมชาติ มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ รวมทั้งสภาพ
ภูมปิระเทศของพื้นที่ พรรณไม้ที่รวบรวมมาต้องเป็นตัวแทนของพืชที่ใช้ศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ 
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ สําหรับพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามต่างๆ จะต้องรวบรวม
สําหรับการอนุรักษ์นอกถ่ิน โดยส่วนหนึ่งนํามาจัดแสดงเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน มีการ
รวบรวมพรรณไม้มีชีวิต (Living Collection) พร้อมทั้งข้อมูลต้นไม้ในเชิงวิชาการ จํานวนไม่
น้อยกว่า 6,000 ชนิด จํานวน 20,000 รายการ จํานวนพรรณไม้หายากร้อยละ 60 ของบัญชี
รายชื่อพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม (Thailand Red Data : Plants) ด้านพื้นที่จัดแสดงมีการจัดแสดง
ไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม/วงศ ์ โดยพื้นที่จัดแสดงต้องมีการออกแบบวางผัง (Landscape) เพ่ือให้มี
ความสวยงาม ดึงดูดผู้เยี่ยมชมให้เข้าไปในพ้ืนที่และได้รับความรู้ มีการแสดงปูายชื่อต้นไม้ ปูาย
ข้อมูลวงศ์ ปูายสื่อความหมาย มีการตรวจสอบต้นไม้ภายในพื้นที่วงศ์ มีระบบสาธารณูปโภค
เพ่ือดูแลพื้นที่ มีพ้ืนที่พักผ่อนและเจ้าหน้าที่ดูแล 

2.2) โรงเรือนเพาะช า  ที่จะผลิตพันธุ์ไม้เพ่ือใช้ในการประดับ ตกแต่ง ปลูก
เพ่ิมเติมหรือทดแทนในพ้ืนที่ต่างๆ มีโรงเรือนสําหรับรวบรวมพรรณไม้ประจําถิ่นของแต่ละภาค 
รวมถึงการรวบรวมพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์นอกถ่ินอาศัย เป็นสถานที่ทดลองเพ่ือหาวิธีการที่
เหมาะสมในการขยายพันธุ์และการอนุบาลพืช โดยเฉพาะพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามต่างๆ 
และโรงเรือนในโรงเรือนเพาะชํา เพ่ือการรวบรวม เพาะขยายพันธุ์ หรือการอนุบาลพืชที่มีบัญชี
หรือฐานข้อมูลพืชที่นํามาปลูกและเพาะขยายพันธุ์ มีการจัดระบบการเพาะขยายพันธุ์และการ
นําไปใช้ประโยชน์ทุกโรงเรือน 

2.3) ศูนย์ข้อมูลพืช เพ่ือให้มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้
สําหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ทุกรูปแบบ การเก็บรักษา การเพาะขยายพันธุ์พืช เรือน
เพาะชํา รูปภาพ ภาพวาด มีการจัดการข้อมูลเพ่ือการให้บริการทางวิชาการตามหลัก
มาตรฐานสากล 

2.4) ห้องสมุด  เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่มีการจัดการและ
ดําเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล มีทั้งภาพและรายละเอียด เป็นห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์
ชั้นนําที่มีเอกสาร หนังสือครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านพืช และโดยเฉพาะเอกสารทางด้าน
อนุกรมวิธานของภูมิภาค 
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2.5) พิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิวัฒนาการของ
ธรรมชาติ ความหลากหลายและองค์ความรู้ทางด้านพืช ตลอดจนการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากพืช 

2.6) การให้ความรู้ (Education) เผยแพร่และฝึกอบรม เพ่ือเปิดความรู้ไปสู่
สาธารณชน เพ่ือการพัฒนายิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต มีหลักสูตรการให้ความรู้ที่ครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมายตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ปฐม มัธยม อุดมศึกษา ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส และ
นานาชาติ มีเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเผยแพร่ไม่น้อยกว่าปีละ 10 เรื่อง 

3) ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
3.1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร ต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือ

จัดการงานในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภูมิสถาปัตย์ 
และด้านอ่ืนๆ ครบถ้วนเพื่อจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอกับการ
ดําเนินงาน มีการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ ทักษะให้สูงขึ้นตลอดระยะเวลาการ
ทํางาน เพ่ือคุณภาพของงานที่ต้องปฏิบัติ มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานครบถ้วน 
เพ่ือสนับสนุนการทํางาน มีระบบบริหารจัดการงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เพ่ือก้าวอยู่ในระดับสากล และมีกระบวนการจัดการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.2) ด้านการดูแลบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน  

มีความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ อาคารพ้ืนที่ทําการต่างๆ สํานักงาน อาคาร
สารนิเทศ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารเอนกประสงค์ อาคารจัดแสดง อาคารจําหน่ายสินค้า 
ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดนิทรรศการ ห้องเก็บของ ห้องน้ํา ที่จอดรถ รวมถึงบ้านพนักงาน ที่
มีการดูแลการเจรจาในพ้ืนที่ การดูแลบํารุงรักษาซ่อมแซมและการจัดการด้านยานพาหนะ 

ระบบความปลอดภัย มีมาตรการปูองกันภัยที่อาจเกิดกับอาคารสถานที่ 
บุคคลหรือทรัพย์สิน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่มีการเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเพ่ือความปลอดภัย ปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
งานก่อสร้างมีการออกแบบและก่อสร้างที่ม่ันคง แข็งแรงและปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงจาก
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไป มีการดูแลความปลอดภัย
สําหรับผู้เข้าชมพ้ืนที่ มีการดูแลระบบสัญจรภายในพ้ืนที่ให้มีความสะดวกปลอดภัย มีมาตรการ
ปูองกันภัยจากไฟปุา ปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากพืชพันธุ์ไม้ทั้งในพ้ืนที่และที่รวบรวม
ไว้ 
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3.3) ด้านการเผยแพร่ความรู้ 

มีศูนย์ฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการ
ดําเนินงานเชิงพาณิชย์ ส่วนนี้จะเป็นส่วนเชื่อมโยงงานสวนพฤกษศาสตร์ออกไปสู่สาธารณชน 
เป็นการเผยแพร่ความรู้ และเป็นส่วนเชื่อมงานทางด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษา 

มีศูนย์บริการข้อมูลทางวิชาการและมีโครงการเผยแพร่และฝึกอบรม 
เพ่ือให้การศึกษา ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในทุกระดับ รวมถึงแก่สาธารณชนทั่วไป 

มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพ่ือการดําเนินโครงการศึกษาวิจัย การรวบรวมพรรณไม้และการเพ่ิมศักยภาพของ
นักวิชาการ 

3.4) ด้านกิจกรรมเชิงพาณิชย์ มีกิจกรรมและการดําเนินงานต่างๆ เพ่ือหา
รายได้ ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมดําเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ มีการ
บริหารจัดการด้านรายได้ผ่านกิจกรรมบริการทางวิชาการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
การตลาดที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนให้สวนพฤกษศาสตร์มีรายได้ในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม
กับลักษณะการดําเนินงาน 

 

1.8 องค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์ 

สวนพฤกษศาสตร์มีบทบาทหน้าที่หลายด้าน ทั้งการรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ การ
ศึกษาวิจัย การให้ความรู้ รวมทั้งการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และพ้ืนที่สันทนาการ การ
ตอบสนองบทบาทเหล่านั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆกัน เช่น สวนจัดแสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ สวน
เพ่ือความสวยงาม พิพิธภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ สถานที่สําหรับการอบรมให้ความรู้ สิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ตลอดจนสถานที่สําหรับการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ นอกจากนี้ยังมี
ส่วนประกอบอ่ืนๆที่จะทําให้ สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์  และผู้คนนิยมเข้า
ค้นคว้าหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจ สวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งอาจมีองค์ประกอบที่แตกต่าง
กัน เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์การก่อตั้งที่แตกต่างกัน รวมถึงบริบทแวดล้อมต่างๆ ซึ่งสามารถ
จําแนกพ้ืนที่ออกเป็นกลุ่มตามบทบาทหน้าที่และการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

1. พื้นที่ส าหรับสันทนาการ 
(1) พ้ืนที่จัดแสดงเพ่ือความสวยงามและลานกิจกรรม – เพ่ือเป็นที่พักผ่อนแก่ผู้

เยี่ยมชม และเป็นการดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อน และได้รับความรู้จากส่วนอ่ืนๆของสวน
พฤกษศาสตร์ไปในโอกาสเดียวกัน  

(2)  พ้ืนที่บริการ – สวนพฤกษศาสตร์จะต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  
ตั้งแต่ ถนนทางเข้า ทางรถยนต์ ทางเดินเท้า ร้านขายอาหาร/เครื่องดื่ม ระบบกําจัดขยะ ระบบ
บําบัดน้ําเสีย ลานจอดรถ ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ เพ่ือความสะดวกของผู้เข้าเยี่ยมชม 
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ปูายเป็นวิธีการที่ทําให้ผู้คนได้เรียนรู้เรื่องราวสําคัญของพ้ืนที่ และกระตุ้นให้ผู้มาเยี่ยมชมอยากรู้
อยากคุ้นเคยกับพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  

2.  พื้นที่ส าหรับการให้ความรู้ 
(1) พ้ืนที่จัดแสดงพรรณไม้ตามกลุ่มพืช – สวนพฤกษศาสตร์เป็นศูนย์รวบรวม

พรรณไม้นานาชนิด  จึงต้องมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ปลูกรวบรวมพรรณไม้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้
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
พ้ืนที่อาศัย เช่น สวนหิน และพืชน้ํา หรือปลูกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ เช่น พืชสมุนไพร 
พืชเส้นใย พืชน้ํามัน เป็นต้น โดยมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ รวมทั้งสภาพภูมิ
ประเทศของพ้ืนที่ไว้ล่วงหน้า พรรณไม้ที่รวบรวมมาต้องเป็นตัวแทนของพืชที่ใช้ศึกษาทางด้าน
เศรษฐกิจ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์  พืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามต่างๆ จะต้อง
รวบรวมสําหรับการอนุรักษ์นอกถิ่น โดยส่วนหนึ่งจะนํามาจัดแสดงเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
และกระตุ้นจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีเป็นพิเศษ พืช
ต่างๆที่นํามาปลูกต้องมีการวางแผนที่ดีเพ่ือการณ์ต่อไปในอนาคต การรวบรวมพืชตามระบบ
อนุกรมวิธานและตามลักษณะภูมิประเทศ มีคุณค่าสําหรับการศึกษาเปรียบเทียบและการทํา
วิจัยทางด้านอนุกรมวิธาน  รวมถึงการจัดระบบการจัดการพ้ืนที่ และปูายสื่อความหมาย  

(2) พ้ืนที่จัดนิทรรศการ/ประชุม/อบรม - นิทรรศการเป็นวิธีการที่ทําให้ผู้คนได้
เรียนรู้เรื่องราวสําคัญของพ้ืนที่นั้น  มักไม่ให้รายละเอียดลึกซึ้งมากนัก แต่กระตุ้นให้ผู้มาเยี่ยม
ชมอยากรู้อยากคุ้นเคยกับพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  ควรเลือกประเภทสื่อที่สนองความต้องการของผู้มา
เยี่ยมชมได้ดีที่สุดของแต่ละพ้ืนที่เป็นกรณีไป จึงจําเป็นต้องจัดทําแผนการพัฒนาสื่อของแต่ละ
พ้ืนที่เป็นการเฉพาะ สําหรับการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นการให้ความรู้เชิงลึก ให้ข้อมูล
มาก จํานวนผู้รับความรู้จะน้อยและใช้งบประมาณสูง แต่มีความจําเป็นโดยเฉพาะการให้ความรู้
กับครู อาจารย์ หรือผู้นําชุมชน ที่สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่ต่อไป กิจกรรมการประชุม/
อบรม/สัมมนามักจัดในอาคาร ซึ่งต้องมีความพร้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการจัด
กิจกรรม เช่น เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์และเครื่องเสียง เป็นต้น รวมถึงพ้ืนที่สําหรับ
รับประทานอาหาร ที่พักผ่อนนอกห้องประชุม และห้องสุขา 

(3) ห้องสมุด ศูนย์ข้อมูล และศูนย์สารนิเทศ - สวนพฤกษศาสตร์ นอกจากจะ
เป็นแหล่งรวบรวมแล้ว ยังเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้แก่ประชาชนอีกด้วย ชุด
ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ และหนังสือประเภทต่าง  ๆ  ให้ความรู้ลึกลงในรายละเอียดแก่ผู้มาเยี่ยมชม
ได้ดี ดังนั้น  สวนพฤกษศาสตร์จึงจําเป็นต้องมีห้องสมุด รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืช 
ส่วนศูนย์ข้อมูลเป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลและความรู้ต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ สืบค้น
ได้ง่าย และเข้าถึงสะดวก รวมถึงการสืบค้นบนอินเตอร์เน็ตด้วย ศูนย์สารนิเทศ จะเป็นด่านแรก
สําหรับการติดต่อกับสวนพฤกษศาสตร์ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป 
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3.  พื้นที่ส าหรับการศึกษา วิจัย และสร้างองค์ความรู้ 
(1) หอพรรณไม้/พิพิธภัณฑ์แมลง - เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

(Herbarium Specimen)  และตัวอย่างแมลงสําหรับการศึกษาด้านอนุกรมวิธานโดยเปิด
โอกาสให้นักวิชาการท้ังในและนอกประเทศ  ได้มีโอกาสมาใช้ประโยชน์  ตัวอย่างอ้างอิงทั้งหมด 
จะเก็บรวบรวมมาจากทั่วประเทศ รวมถึงจากต่างประเทศบางส่วน เก็บไว้ในอาคารที่มีระบบการ
จัดการที่ดีรองรับ ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิได้ เพ่ือรักษาตัวอย่างให้เสื่อมสภาพช้าที่สุด และมี
ระบบการปูองกันกําจัดแมลงและเชื้อราที่เหมาะสม ตัวอย่างจะถูกจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ 
ตามลําดับชั้น เพ่ือให้ผู้ที่จะทําการศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้อย่างสะดวกและ
ตลอดเวลา โดยมีเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการศึกษาไว้ให้ด้วย เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์ 
และเครื่องช่วยวาดรูป เป็นต้น 

(2) ห้องปฏิบัติการ - สวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์และได้มาตรฐานสากล 
จะต้องมีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพ่ือให้นักวิจัยได้ใช้ทดลองด้าน
พฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ ที่ควรจะครอบคลุมสาขาวิชาการทางพฤกษศาสตร์ เช่น อนุกรมวิธาน 
พันธุศาสตร์ กายวิภาค สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา รวมถึงสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พฤกษเคมี 
การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพ และกีฏวิทยา เป็นต้น รวมถึงต้องมีอาคารที่พักรับรอง
สําหรับนักวิจัยที่ต้องการศึกษาวิจัยในสวนพฤกษศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ ที่มาให้คําปรึกษาใน
ด้านต่างๆ  

(3) พ้ืนที่ปุาธรรมชาติ - มีการสํารวจพรรณไม้และทําแผนที่ รวมทั้งความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในท้องถิ่น ซึ่งต้องดําเนินการในระยาว มีการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ 
การสร้างแปลงศึกษาถาวร เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่สําหรับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบการ
เก็บข้อมูลเพื่อใช้วางแผน สามารถใช้เป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติ การมีระบบฐานข้อมูลพรรณ
ไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ จะทําให้ทราบจํานวนชนิดและจํานวนต้นไม้ทั้งหมด เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร พ้ืนที่ และงบประมาณ เพ่ือการ
บํารุงรักษา ดูแล ขยายพันธุ์ และปรับปรุงพื้นที่เพ่ือให้มีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา 

4. พื้นที่ส าหรับบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ 
(1) สํานักงาน – เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสวนซึ่ง

ปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ  ทั้งงานด้านบริหาร งานด้านธุรการ งานด้านวิชาการ หรือด้าน
ปฏิบัติการ  ทั้งกลุ่มสายงานหลัก สายงานที่ปรึกษา และสายงานสนับสนุน 

(2) เรือนเพาะชํา – เป็นส่วนสําคัญของสวนพฤกษศาสตร์ ที่จะผลิตพันธุ์ไม้เพ่ือใช้
ในการประดับ ตกแต่ง ปลูกเพ่ิมเติม ทดแทน ในพ้ืนที่ต่างๆ รวมถึงการรวบรวมพันธุ์เพ่ือการ
อนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย เป็นสถานที่ทดลองเพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์และการ
อนุบาลพืช โดยเฉพาะพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามต่างๆ นอกจากนี้ เรือนเพาะชํายังเป็นส่วน
สําคัญในการเก็บรักษาต้นพันธุ์และปลูกพืชเพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ สาขาต่างๆ  
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11..99  บทบาทและหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์บทบาทและหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์  

สวนพฤกษศาสตร์จัดเป็นสถาบันทางวิชาการด้านพืช ที่มีองค์ประกอบสําคัญหลาย
ประการรวมอยู่ด้วยกัน ที่เป็นลักษณะเด่น ได้แก่ การปลูกรวบรวมพรรณไม้หลากหลายชนิด 
ทั้งพืชเดิมและพืชต่างถ่ินที่ทราบชื่อและท่ีมาแน่นอนจัดปลูกร่วมกันอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพืช ที่มีการอนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์ ศูนย์พัฒนาบุคลากร ศูนย์รวมข้อมูลเอกสารอ้างอิง สิ่งพิมพ์เผยแพร่ ศูนย์การ
วิจัยค้นคว้า สถานศึกษาภาคสนามและพัฒนางานด้านพฤกษศาสตร์ ตลอดจนให้การพักผ่อน
หย่อนใจ ความสุนทรีย์และสันทนาการแก่ประชาชนทั่วไป 

นอกจากการเป็นศูนย์รวมพรรณพืชนานาชนิดที่มีการจัดปลูกไว้อย่างมีระบบและ
เสริมด้วยการตกแต่งภูมิทัศน์แล้ว สวนพฤกษศาสตร์ที่แท้จริงยังต้องประกอบด้วยนัก
พฤกษศาสตร์ กิจกรรมและส่วนสนับสนุนงานวิชาการด้านพืชที่เก่ียวข้อง อาทิ การให้ความรู้ 
การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาค้นคว้าวิจัย การรวบรวมและถ่ายทอดข้อมูล การผลิตสื่อ
และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เพ่ือให้เป็นแหล่งสรรพความรู้ทางวิชาการด้านพืชที่สมบูรณ์แบบอย่าง
แท้จริง  

นอกจากนั้นสวนพฤกษศาสตร์ยังประกอบด้วยส่วนอื่น อาทิ ที่ทําการ ศูนย์สารนิเทศ 
หอพรรณไม้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกอบรม โรงเรือนเพาะชําและ
อนุบาลพืช ห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ ศูนย์รวมข้อมูลพืช สวนรุกขชาติ เส้นทางเดินเท้าชม
ธรรมชาติ ระบบรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ร้านขายของที่ระลึก และวิทยากรให้
ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชมอีกด้วย  

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

CCoonnsseerrvvaattiioonn  ::  GGSSPPCC))  

Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) ได้มีการประชุม COP ในปี 
2002 เป็นกรอบยุทธศาสตร์ในการดําเนินการอนุรักษ์พืชในระดับโลกระดับภูมิภาคระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นเชื่อมโยงพันธมิตรภาครัฐและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ GSPC มีเปูาหมายที่จะทํา
หน้าที่เป็นตัวกระตุ้นเพ่ือการทํางานร่วมกันในทุกระดับต่อการเข้าใจการอนุรักษ์และการใช้
อย่างยั่งยืนทรัพย์สมบัติมหาศาลในโลกของความหลากหลายของพืชในขณะที่เสริมสร้าง
จิตสํานึกและการสร้างกําลังการผลิตเพ่ือรักษาและขยายพันธุ์ต่อไป ได้กําหนด 16 เปูาหมายผล
ที่มุ่งเน้นที่จะพบในปี 2020  เปูาหมายที่จะถูกรวมอยู่ในโครงการเฉพาะจากการทํางานของ
Convention on Biological Diversity (CBD) และยังทับซ้อนกับการทํางานในประเด็นข้าม
ภาคส่วนเช่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นบทความ ความรู้แบบดั้งเดิมและความคิดริเริ่มอนุกรมวิธานระดับ
โลก 
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สวนพฤกษศาสตร์เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาของ GSPC และอยู่ในระดับแนวหน้า
ของการดําเนินการของเปูาหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในอนุกรมวิธานการพัฒนาโปรโตคอล
สําหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการอนุรักษ์แหล่งกําเนิดอดีตการศึกษาและ
การรับรู้ของประชาชนและความสามารถในการสร้างสวนมีเปูาหมาย GSPC ภายในโครงการ
ทํางานอย่างต่อเนื่องและจํานวนของสวนพฤกษศาสตร์ระดับชาติทําหน้าที่เป็น GSPC หลัก 
(www.cbd.int/gspc/nfp.shtml) 

กิจกรรมของสวนพฤกษศาสตร์ที่นําไปสู่การดําเนินการตามเปูาหมายของการ GSPC 
จะถูกเน้นตลอดทั้ง 3 ส่วนของเอกสารนี้ 

เปูาหมายกลยุทธ์ระดับโลกเพ่ือการอนุรักษ์พืช ปี 2020 
เปูาหมายที่ 1 : พืชทุกชนิดรู้จักกันในโลกออนไลน์ 
เปูาหมายที่ 2 : ประเมินสถานภาพการอนุรักษ์ของทุกคนที่รู้จักพันธุ์พืชเท่าที่จะ

เป็นไปได้เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินการอนุรักษ์ 
เปูาหมายที่ 3 : ข้อมูลการวิจัยและผลเชื่อมโยงวิธีการที่จําเป็นในการใช้กลยุทธ์การ

พัฒนาใช้ร่วมกัน 
เปูาหมายที่ 4 : อย่างน้อยร้อยละ 15 ของทุกพ้ืนที่ระบบนิเวศ พืชประเภทที่

ปลอดภัยผ่านการจัดการที่มีประสิทธิภาพหรือการบูรณะ 
เปูาหมายที่ 5 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ที่สําคัญที่สุดสําหรับความ

หลากหลายของพืชของแต่ละภูมิภาคในระบบนิเวศการปูองกันด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ในสถานที่สําหรับการอนุรักษ์พืชและความหลากหลายทางพันธุกรรม 

เปูาหมายที่ 6 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของพ้ืนที่การผลิตในแต่ละภาคควบคุมแบบ
ยั่งยืนสอดคล้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช 

เปูาหมายที่ 7 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการอนุรักษ์สายพันธุ์ที่ถูกคุกคามในโลก
ของความหลากหลายของพืช 

เปูาหมายที่ 8 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามสะสมแหล่งกําเนิด
อดีตในประเทศต้นทางและอย่างน้อยร้อยละ 20  สําหรับรายการการฟื้นตัวและการบูรณะ 

เปูาหมายที่ 9 : 70 เปอร์เซ็นต์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและปุา
อ่ืน ๆ พันธุ์พืชทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณค่าปุาสงวนซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาและการ
บํารุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและระดับภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้อง 

เปูาหมายที่ 10 : มีประสิทธิภาพการจัดการมีแผนในสถานที่เพ่ือปูองกันการรุกราน
ทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่ที่สําคัญสําหรับความหลากหลายของพืชที่มีการบุก 

เปูาหมายที่ 11 : ไม่มีสายพันธุ์ของพืชปุาที่ใกล้สูญพันธุ์โดยการค้าระหว่างประเทศ 
เปูาหมายที่ 12 : เก็บเก่ียวผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากพืชปุาอย่างยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 13 : ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมใหม่อาหารท้องถิ่น แนวทางการ

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบํารุงรักษาพืชหรือเพ่ิมตามความเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการใช้
การดํารงชีวิตอย่างยั่งยืน ความปลอดภัยของอาหารในท้องถิ่นและการดูแลสุขภาพ 

http://www.cbd.int/gspc/nfp.shtml
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เปูาหมายที่ 14 : ความสําคัญของความหลากหลายของพืชจําเป็นที่จะต้องอนุรักษ์
รวมอยู่ในการศึกษาและให้ประชาชนตระหนัก 

เปูาหมายที่ 15 : จํานวนผู้ผ่านการฝึกอบรมในการทํางาน เพียงพอตามความ
ต้องการของประเทศเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของกลยุทธ์นี้  

เปูาหมายที่ 16 : สถาบันเครือข่าย ความร่วมมือในการอนุรักษ์พืชที่มากขึ้นใน
ระดับประเทศระดับภูมิภาคระหว่างประเทศเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของกลยุทธ์นี้ 

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

  
11..1111  สวนสวนพฤกษศาสตร์พฤกษศาสตร์มาตรฐานสากลมาตรฐานสากล  

จากคําจํากัดความของ The Botanic Gardens Conservation International : 
BGCI สวนพฤกษศาสตร์ คือ สถาบันดูแลพันธุ์ไม้มีชีวิตที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย อนุรักษ์ จัดแสดง และเพื่อเรียนรู้ ["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. 

สวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากลควรมีองค์ประกอบและการดําเนินกิจกรรมบาง    
สวนหรือทั้งหมด ดังนี้ 

 เปนสถาบันที่มีสถานภาพของความมั่นคงในระดับที่ยอมรับได 
 มีการรวบรวมตัวอยางบนพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร 
 มีการจัดเก็บขอมูลตัวอยางที่ทําการรวบรวมไวอยางเหมาะสม อันหมายรวมถึง

ถิ่นกําเนิดดวย 
 มีการดูแลและติดตามสถานภาพของพืชที่ไดทําการรวบรวมไว 
 มีการจัดทําปายชื่อหรือปายสือถึงพันธุไมภายในพ้ืนที่อยางเหมาะสม • 
 เปนพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ (เปิดเป็นสาธารณะ) • 
 มีการสื่อสาร เผยแพร และแลกเปลี่ยนขอมูลสูสาธารณชน หนวยงาน หรือสวน

พฤกษศาสตรอ่ืนๆ  
 มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุหรือ ตัวอยางอ่ืนๆ กับสถาบันการวิจัย สวนรุกขชาติ

หรือสวนพฤกษศาสตร อ่ืนๆ 
 มีการศึกษา วิจัย ที่เก่ียวของกับพันธุพืชที่ทําการรวบรวมไว •  
 มีการศึกษา วิจัย ทางดานพฤกษอนุกรมวิธานที่เกี่ยวของกับตัวอย่างพันธุ์ไม้   

แห้งอยางตอเนื่อง  
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ทั้งนี้การดําเนินกิจกรรมของสวนพฤกษศาสตรไม่จําเป็นต้องดําเนินการในทุก
กิจกรรม แต่ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและขอบขายการดําเนินงานของสวนพฤกษศาสตรในแตละ
แหง 

สวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ งแตกต่างกัน จึงมี
องค์ประกอบที่แตกต่างกันไปด้วยเพื่อให้สอดรับกับเปูาหมายของการดําเนินงาน เช่น  

สวนพฤกษศาสตร์คิว ประเทศสหราชอาณาจักร เดิมเป็นอุทยานของราชวงศ์  จึงมี
อาคารเก่าแก่ ทางประวัติศาสตร์เช่น พระตําหนัก และ Orangery มีเปูาหมายในการ
ดําเนินการ คือ การเป็นศูนย์ตัวอย่างอ้างอิงระดับโลกที่เข้าถึงง่าย การศึกษาวิจัยด้านต่างๆ การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การเผยแพร่กิจกรรมผ่านการเป็นสวน
ระดับโลก และการส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ นอกจากพ้ืนที่สวนและอาคารจัดแสดง
แล้ว จึงมีหอพรรณไม้ขนาดใหญ่ ศูนย์การวิจัย (Jodrell Laboratory) และหน่วยงานส่งเสริม
การเรียนรู้ เมื่อมีโครงการเก็บรวบรวมเมล็ดพืชทั่วโลก จึงได้ก่อสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์ 
(Millennium Seed Bank) เพ่ิมเติมขึ้นในภายหลัง  

สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์  มีวัตถุประสงค์เดิมในการก่อตั้งเพ่ือรวบรวมพืชเศรษฐกิจ
ต่างๆ ทดลองปลูก และปรับปรุงพันธุ์ จึงมีพ้ืนที่จัดแสดงพืชเศรษฐกิจและสวนกล้วยไม้ มี
หน่วยงานเพ่ือรวบรวม ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ มีสวนขิงเพ่ือสอดรับกับการเป็น
ศูนย์จดทะเบียนลูกผสมพืชวงศ์ขิงที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมพืชสวนโลก สวนพฤกษศาสตร์
สิงคโปร์มีงานวิจัยทางอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพที่ดําเนินการมาตั้งแต่
ระยะแรก จึงมีหอพรรณไม้และห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ แต่ไม่มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่โดยตรง
ในการวิจัยทางพฤกษศาสตร์อ่ืนๆ จึงไม่มีห้องปฏิบัติการสาขาอ่ืนๆ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์
สังกัดกับ National Park Board จึงมีอีกบทบาทหนึ่งในการเป็นสวนสาธารณะในเมือง พ้ืนที่
ส่วนหนึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย องค์ประกอบภายในบางส่วนถูกออกแบบ
เพ่ือการนันทนาการของประชาชน เช่น เวทีกลางน้ํา เป็นต้น        

เมื่อ พิจารณาองค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์หลายแห่งร่วมกัน สวน
พฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล สามารถจัดหมวดหมู่องค์ประกอบได้ดังนี้  

(1) ด้านการสร้างองค์ความรู้  ประกอบด้วย  
งานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย  เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ ต้องประกอบด้วย 

งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์  และงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา โดยผลงานศึกษาวิจัย
นั้นต้องเผยแพร่สู่สาธารณะชนเพ่ือใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 และตีพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 12 เรื่อง
ต่อปี 

งานหอพรรณไม้   เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ
ทางด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช  มีการรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้
แห้ง โดยมีจํานวน  (ชนิด)  พรรณไม้ไทยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 จํานวน 100,000 รายการ 

มีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในการทดลองด้าน
พฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร์ กายวิภาค สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา 
รวมถึงสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พฤกษเคมี การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพ และกีฏ



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  
15 

วิทยา เป็นต้น โดยต้องมีห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย ตามประเภทและจํานวนที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 

งานด้านการอนุรักษ์ เพ่ือให้ทรัพยากรคงอยู่อย่างยั่งยืน การสํารวจ เก็บ
รวบรวม ขยายพันธุ์ไม้ โดยต้องมีจํานวนพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคาม เพ่ือดูแลรักษาจํานวน 
(ชนิด) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60         พืชที่ถูกคุกคาม  (Thailand Red Data: Plants, 
ONEP 2006) 

(2) ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย 
การจัดสวนพฤกษศาสตร์  มีพ้ืนที่จัดแสดงพรรณไม้ตามกลุ่มพืช เป็นศูนย์

รวบรวมพรรณไม้นานาชนิด  จัดปลูกรวบรวมพรรณไม้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ทาง
วิชาการและความสวยงาม โดยจัดปลูกพืชเป็นหมวดหมู่ เป็นวงศ์ ตามหลักอนุกรมวิธานพืช 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามสภาพธรรมชาติ มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ รวมทั้งสภาพ
ภูมิประเทศของพ้ืนที่ พรรณไม้ที่รวบรวมมาต้องเป็นตัวแทนของพืชที่ใช้ศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ 
การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์  สําหรับพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามต่างๆ จะต้องรวบรวม
สําหรับการอนุรักษ์นอกถิ่น โดยส่วนหนึ่งนํามาจัดแสดงเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน มีการ
รวบรวม  Living  Collection  Database พร้อมข้อมูลต้นไม้ ในเชิงวิชาการ จํานวนไม่น้อย
กว่า 6,000 ชนิด จํานวน 20,000                                     ของ Red Lest 
(ชนิด)  ด้านพ้ืนที่จัดแสดง มีการจัดแสดงไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม/ วงศ์ โดยพ้ืนที่จัดแสดงต้องมี
การการออกแบบวางผัง Landscape เพ่ือให้มีความสวยงามดึงดูดผู้เยี่ยมชมให้เข้าไปในพ้ืนที่
และได้รับความรู้ มีการแสดงปูายชื่อต้นไม้  ปูายข้อมูลวงศ์  ปูายสื่อความหมาย มีการ
ตรวจสอบต้นไม้ภายในพ้ืนที่วงศ์  มีระบบสาธารณูปโภคเพ่ือดูแลพ้ืนที่ มีพ้ืนที่พักผ่อน และ
เจ้าหน้าที่ดูแล 

โรงเรือนเพาะช า ที่จะผลิตพันธุ์ไม้เพ่ือใช้ในการประดับ ตกแต่ง ปลูกเพ่ิมเติม
หรือทดแทนในพ้ืนที่ต่างๆ มีโรงเรือนสําหรับรวบรวมพรรณไม้ประจําถิ่นของแต่ละภาค รวมถึง
การรวบรวมพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย เป็นสถานที่ทดลองเพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสมใน
การขยายพันธุ์และการอนุบาลพืช โดยเฉพาะพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามต่างๆ และโรงเรือน
ในการเก็บรักษาต้นพันธุ์และปลูกพืชเพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้ ต้องมี
โรงเรือนเพาะชํา เพื่อการรวบรวม เพาะขยายพันธุ์ หรือการอนุบาลพืช ที่มีบัญชีหรือฐานข้อมูล
พืชที่นํามาปลูกและเพาะขยายพันธุ์ มีการจัดระบบการเพาะขยายพันธุ์และการนําไปใช้
ประโยชน์ ทุกโรงเรือน 

ศูนย์ข้อมูลพืช เพ่ือให้มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ สําหรับ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ทุกรูปแบบ การเก็บรักษา การเพาะพันธุ์พืช เรือนเพาะชํา 
รูปภาพ ภาพวาด มีการจัดการข้อมูลเพื่อการให้บริการทางวิชาการตามหลักมาตรฐานสากล  

ห้องสมุด เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่มีการจัดการและดําเนินงานตาม
หลักมาตรฐานสากล มีทั้งภาพและรายละเอียด เป็นห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ชั้นนําที่มี
เอกสารหนังสือครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านพืช และโดยเฉพาะเอกสารทางด้านอนุกรมวิธาน
ของภูมิภาค 
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พิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางด้านวิวัฒนาการของ
ธรรมชาติ ความหลากหลาย และองค์ความรู้ทางด้านพืช ตลอดจนการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากพืช 

การให้ความรู้ (Education)  เผยแพร่และฝึกอบรม  เพ่ือเปิดความรู้ไปสู่
สาธารณชนเพ่ือการพัฒนายิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  มีหลักสูตรการให้ความรู้ที่ครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมายตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ปฐม มัธยม อุดมศึกษา ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส และ
นานาชาติ  มีเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเผยแพร่ไม่น้อยกว่าปีละ 10 รายการ 

(3)     สนับสนุนก รด าเนินการ ประกอบด้วย 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร  
ต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือจัดการงานในด้านต่างๆ ทั้งทางด้าน

พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภูมิสถาปัตย์ และด้านอื่น ๆ ครบถ้วนเพ่ือจัดการงาน
สวนพฤกษศาสตร์ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอกับการดําเนินงาน  มีการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานให้มีความรู้ ทักษะ ให้สูงขึ้นตลอดระยะเวลาการทํางาน เพ่ือคุณภาพของงานที่ต้อง
ปฏิบัติ  มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานครบถ้วนเพ่ือสนับสนุนการทํางาน มีระบบ
บริหารจัดการงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือก้าวอยู่ในระดับสากล  และมี
กระบวนการจัดการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

ด้านการดูแลบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน   
มีความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่  อาคารพ้ืนที่ทําการต่างๆ สํานักงาน ส่วน

สารนิเทศ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  อาคารอเนกประสงค์  อาคารจัดแสดง ส่วนจําหน่ายสินค้า 
ส่วนประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมห้องบรรยาย ห้องสัมมนา ห้องจัดนิทรรศการ ห้องเก็บของ 
ห้องน้ํา ที่จอดรถ รวมทั้งบ้านพักพนักงาน  มีการดูแลการจราจรในพ้ืนที่  การดูแลบํารุงรักษา
ซ่อมแซม การจัดการด้านยานพาหนะ 

ระบบความปลอดภัย  มีมาตรการปูองกันภัยที่อาจเกิดกับอาคารสถานที่ บุคคล
หรือทรัพย์สิน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
มีการเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเพ่ือความปลอดภัย ปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น งาน
ก่อสร้างมีการออกแบบและก่อสร้างที่ม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงจากอันตรายที่
อาจเกิดข้ึนทั้งกับบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไป มีการดูแลความปลอดภัยสําหรับผู้เข้าชม
พ้ืนที่ มีห้องปฐมพยาบาลซึ่งมีเตียงและเครื่องปฐมพยาบาลรวมทั้งยาเพ่ือใช้บริการเมื่อเกิด
อุบัติเหตุต่อพนักงานและผู้เข้าชม  มีการดูแลระบบการสัญจรภายในพ้ืนที่ให้มีความสะดวก
ปลอดภัย  มีมาตรการปูองกันภัยจากไฟปุา ปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากพืชพันธุ์ไม้ ทั้ง
ในพ้ืนที่และที่รวบรวมไว้   

การสาธารณูปโภค ต้องมีระบบไฟฟูา ระบบน้ําประปา ระบบสื่อสาร และระบบ
ชลประทานที่ดี มีอ่างเก็บน้ําเพียงพอในการเก็บกักน้ําไว้ใช้ในพ้ืนที่โดยแยกส่วนน้ําที่ ใช้ในการ
ดูแลพืชพันธุ์กับน้ําที่ใช้ในการอุปโภคซึ่งต้องเป็นระบบน้ําประปาที่สะอาด  มีระบบบําบัดน้ําเสีย 
เช่น ระบบบําบัดทางชีวภาพ การกรองด้วยพืช และสามารถนําน้ําจากการบําบัดน้ําเสียจาก
อาคารมาใช้รดน้ําต้นไม้ได้  
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การอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการบริการด้านพ้ืนที่ ถนนหลักในสวน
และทางเข้ามีการออกแบบให้สื่อความหมายที่เหมาะสมกับการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ จัดให้มี
สถานที่เที่ยวชมพ้ืนที่อันเป็นองค์ประกอบการจัดแสดงสวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือดึงดูดผู้เข้าเที่ยว
ชมให้มีความสนใจเข้าเที่ยวชม  โดยจัดให้มีสถานที่  สิ่งจัดแสดงและสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ได้แก่  อาคารจัดแสดง เส้นทางเดินชมพรรณไม้ ซึ่งต้องมีวิทยากรในการแนะนําและ
อธิบายเพ่ือสร้างคุณค่าของกิจกรรมนั้นๆ   มีจุดชมวิว ลานจัดแสดง รูปปั้นและปฏิมากรรม ที่
พักผ่อน ซุ้ม ที่นั่ง สนามเด็กเล่น  ให้มีอาคารร้านขายสินค้า ร้านอาหาร และท่ีจอดรถ 

ด้านการเผยแพร่ความรู้  
มีศูนย์ฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการ

ดําเนินงานเชิงพาณิชย์ ส่วนนี้จะเป็นส่วนเชื่อมโยงงานสวนพฤกษศาสตร์ออกไปสู่สาธารณะชน 
เป็นการเผยแพร่ความรู้ และเป็นส่วนเชื่อมงานทางด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษา  

มีศูนย์บริการข้อมูลทางวิชาการและมีโครงการเผยแพร่และฝึกอบรม เพ่ือให้
การศึกษา ให้ความรู้ แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในทุกระดับ รวมถึงแก่สาธารณะชนทั่วไป 

ต้องมีการสร้างความร่วมมือ มีเครือข่ายของการทํางานในแต่ละด้าน กับทั้งส่วน
ราชการอ่ืน สถาบันการศึกษา เอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์ 

ด้านกิจกรรมเชิงพาณิชย์ 
มีกิจกรรมและการดําเนินงานต่างๆ เพ่ือหารายได้ มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่

สอดคล้องกับกิจกรรมดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์  มีการบริหารจัดการด้านรายได้ผ่าน
กิจกรรมบริการทางวิชาการ มีสื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด ที่เหมาะสมเพ่ื อ
สนับสนุนให้สวนมีรายได้ในการบริหารกิจการ 

 
11..1122  มาตรฐานสากลสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาคมาตรฐานสากลสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค  

สวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาคจะดําเนินการบางส่วนของวัตถุประสงค์การก่อตั้ง จึง
ต้องการองค์ประกอบเพียงบางส่วน เพ่ือให้การดําเนินงานในระยะแรกเป็นไปอย่างคล่องตัว
องค์ประกอบมาตรฐานของสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค ต้องประกอบด้วยกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการสร้างองค์ความรู้ 
การสร้างองค์ความรู้สวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาคจะเริ่มจากการศึกษาความหลากหลาย

ของพรรณไม้ในพ้ืนที่ของสวนฯ การสํารวจเพ่ือศึกษาความหลากหลายของพืชในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
และการรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นท่ีหายาก ใกล้สูญพันธุ์ หรือมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์พืชหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ต่างๆเพ่ือเพ่ิมปริมาณสําหรับการ
อนุรักษ์ หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนๆ ระยะหลังจากนั้นจะเป็นการกําหนดพ้ืนที่เพ่ือจัดทําแปลง
ศึกษาถาวร เพ่ือศึกษาโครงสร้างสังคมพืชและการศึกษาด้านนิเวศวิทยาต่างๆ 
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ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
สวนพฤกษศาสตร์สาขาจะมีพ้ืนที่จัดแสดงตามกลุ่มพืช ที่มีการออกแบบพ้ืนที่ตาม

หลักภูมิทัศน์ เพ่ือความสวยงามสําหรับการพักผ่อน ดึงดูดให้เข้าชม และเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้า
ชม โดยจัดพ้ืนที่ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน มีปูายชื่อต้นไม้ ปูายข้อมูลต่างๆ และแผนที่ มีการ
จัดทําทะเบียนพันธุ์พืชในพ้ืนที่จัดแสดงเพ่ือประโยชน์ด้านการจัดการและการนําเสนอแก่
สาธารณะ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชเป็นกิจกรรมที่สําคัญของสวนพฤกษศาสตร์ มีการจัด
กิจกรรมการอบรมทั้งในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  

การจัดการพรรณไม้ มีการจัดทําทะเบียนพันธุ์พืชทั้งในพ้ืนที่ตามธรรมชาติและใน
โรงเรือนเพ่ือทราบจํานวนและการใช้ประโยชน์ มีแผนการขยายพันธุ์พืช โดยเน้นพืชหายากและ
ใกล้สูญพันธุ์ หรือพืชที่มีกรใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนๆ และมีแผนการใช้ประโยชน์จากพืชที่
ขยายพันธุ์ 

ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการ – มีจํานวนบุคลากรที่เหมาะสมกับขอบเขตงานและหน้าที่ความ

รับผิดชอบ มีอาคารสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่
เพียงพอ มีการใช้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพ่ือการบริหารงาน และการใช้ เทคโนโลยีเพ่ือ
ช่วยให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้นและต้นทุนการบริหารงานลดลง 

การจัดการพ้ืนที่ – มีระบบการดูแลพ้ืนที่ที่เหมาะสม มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก เช่น ลานจอดรถ ศูนย์บริการข้อมูล ห้องประชุม ที่พักผ่อน และห้องน้ํา 
เพียงพอต่อจํานวนผู้มาเยี่ยมชม และการรักษาความปลอดภัยทั่วถึง 

 
1.13 เกณฑ์การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค 

เปูาหมายในการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คือการมีพ้ืนที่ในแต่ละภูมิภาค เพ่ือ
รวบรวมพรรณไม้ประจําถิ่น พรรณไม้หายาก สําหรับการอนุรักษ์ และเพ่ือการส่งเสริม
การศึกษาด้านพฤกษศาสตร์แก่เยาวชน และประชาชนผู้สนใจในพ้ืนที่ใกล้เคียง เขตพรรณพืชใน
ประเทศไทยจึงเป็นเกณฑ์สําคัญในการพิจารณาจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค เพ่ือให้
ครอบคลุมแพร่การกระจายของพรรณไม้จาก 3 เขตการกระจายพันธุ์ คือ  

- เขตพรรณพืชหิมาลัย   
- เขตพรรณพืชอินโดจีน 
- เขตพรรณพืชมาเลเซีย 
1. เขตพรรณพืชหิมาลัย ที่พบทางภาคเหนือและภาคตะวันตก ปัจจุบันมีสวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
ในพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก 

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

4. เขตรอยต่อของพืชจากทั้ง 3 เขตการกระจายพันธุ์ บริเวณภาคกลางของ
ประเทศ ปัจจุบันมีสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย 

  
เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  การตั้ งสวน

พฤกษศาสตร์สาขา จึงควรมีเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1. ควรมีสวนพฤกษศาสตร์เพื่อรองรับเขตการกระจายพันธ์พืชทั้ง 4 เขต 
2. มีพ้ืนที่ที่สามารถดําเนินการได้ตามมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค โดยมี

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600 ไร่ และไม่ห่างไกลจากตัวเมือง ไม่มีปัญหาในเรื่องสิทธิในที่ดิน 
3. พ้ืนที่มีลักษณะที่ เป็นเอกลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ ง ที่แตกต่างจากสวน

พฤกษศาสตร์ที่มีอยู่เดิม 
4. มีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานสําหรับการดําเนินกิจการสวนพฤกษศาสตร์ เช่น 

มีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีระบบไฟฟูาที่
สามารถเชื่อมต่อได้ 

5. ไม่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดหน่วยงานอ่ืน เช่น กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช  

6. ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุน ในการสํารวจเพ่ือจัดตั้ง จัดทําผังแม่บท และ
แผนแม่บท  ในจํานวนเงินที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

 
1.14 ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค 

เพ่ือให้การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาคเป็นไปอย่างมีระบบ และสามารถ
ดําเนินการได้เรียบร้อย สําเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานในเบื้องต้นไว้
ดังนี้ 

1. ดําเนินการสํารวจพื้นที่เพ่ือพิจารณาตามเกณฑ์เบื้องต้นที่กําหนดไว้ 
2. นําเข้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก่อตั้ง 
3. ดําเนินการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นท่ีเดิม 
4. จัดทําแผนพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค 
5. จัดทําผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
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2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ดําเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 – 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 
2560 เป็นต้นไป) 

 
  วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า 
“มั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ 
การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคง
ทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า  

  ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น 

จําเป็นจะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนว
ทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจําเป็นจะต้อง
กําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละ
ช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย

บทที่ บทที่ 22 
ทิศทางการพัฒนาปทิศทางการพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐบาลระเทศและนโยบายรัฐบาล 
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ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีสุข อยู่ดี 
กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อไปนี้จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี 
ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง 
ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต 
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่สําคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
(4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็น

ศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading 
and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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โดยแผนได้กําหนดเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ประเทศไทยก้าวไปสู่
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ ดังนี้ 

เปูาหมาย แนวทางการพัฒนา 
1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศ

รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
(2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
(3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
(4) การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(5) การปรับโครงสร้างการผลิต 

2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุน
การเจริญเติบโตของประเทศและ
การสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศ 

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

(3) การพัฒนาด้านสุขภาพ 
(4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารง

ชีพในสังคมสูงวัย 
3) การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม (1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 

(2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 

(3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
(4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

4) การสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(1) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกของเมือง 

(2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อน
บ้าน 

(3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
(2) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว 
(4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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เปูาหมาย แนวทางการพัฒนา 
(6) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือ
ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(1) การสร้างความโปร่งใส 
(2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท.ให้เหมาะสม 
(4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มี

ประสิทธิภาพ 
 

2.3 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
 
โดยที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นําความกราบบังคมทูลพระ
กรุณาว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เห็นชอบด้วย
ในการแต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา  

โดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 กําหนดนโยบายที่สําคัญไว้ 11 ด้านดังนี้ 

1) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะบุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย

และพัฒนา และนวัตกรรม 
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9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบ
ปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

2.4 นโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions)  

กระทรวงการคลังได้นําระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับเปูาประสงค์ของภาครัฐและแนวทางการพัฒนาประเทศ 
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีแนวคิดให้มีการจัดทําแนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/
ภาครัฐ (Statement of Direction: SOD) ขึ้น ตั้งแต่ปี 2549 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐในการกําหนดแนวทางการพัฒนาและกรอบการประเมินผลการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจและมีความสัมพันธ์ในเชิงบูรณาการ ครอบคลุมภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจ และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยให้หน่วยงานกํากับรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีส่วนร่วมในการ
กําหนด SOD ประกอบด้วย 

1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
หน่วยงานซึ่งพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และพิจารณาแผนการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ 

2. กระทรวงการคลัง โดย สคร. ในฐานะผู้ถือหุ้น และ 
3. กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
สคร. ได้จัดทํา SOD ของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี 2550 และมีกระบวนการพัฒนาและ

การทบทวนร่วมกับหน่วยงานกํากับ และผู้เกี่ยวข้อง เป็นประจําทุกปี และมีการรายงานผลการ
จัดทํา SOD ให้แก่คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) รับทราบ  
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แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น /ภาครัฐ (Statement of Direction) ส าหรับองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประจ าปี 2558  

 
กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปทิศทางที่สําคัญของภาครัฐ 
(Statement of Direction) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลและชี้ประเด็นที่ อ.ส.พ. ควร
ให้ความสําคัญและเร่งดําเนินการ รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการ
ประเมินผลการดําเนินงานของ อ.ส.พ. ต่อไป ซึ่งแนวนโยบายผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ (Statement of 
Direction) สําหรับ อ.ส.พ. ได้แก่ 

แผนระยะสั้น 
1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์และทบทวนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับภารกิจการ

ดําเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือรองรับทิศทางการดําเนินงานในอนาคต 
2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา 

ทั้งในและต่างประเทศ ในการค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและเชิงพาณิชย์ 
3) จัดทําแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามระบบ

ประเมินผลการดําเนินงาน และแผนการพัฒนาองค์ประกอบและระบบการบริหารจัดการงาน
ด้านพฤกษศาสตร์ 

แผนระยะยาว 
1) พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้มีองค์ประกอบและระบบการบริหารจัดการงานด้าน

พฤกษศาสตร์ที่สามารถเทียบเคียงกับสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนําในภูมิภาคเอเชียและในระดับ
สากลได ้

2) พัฒนาหลักสูตรด้านพฤกษศาสตร์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ
เพ่ือสร้างบุคลากรด้านพฤกษศาสตร์ 

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

 
2.5 นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้น้อมนําพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา และยึดถือแผนและนโยบายของชาติ
ทุกระดับ ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ได้รับ
การจัดทําข้ึนเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของทุกหน่วยงานในสังกัดในช่วงปีงบประมาณ 2559 – 
2564 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
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วิสัยทัศน์กระทรวงวิสัยทัศน์กระทรวง  
องค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย

การมีส่วนร่วมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

    พันธกิจพันธกิจ  
1) ผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน  

2) บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียน และระหว่างประเทศ 

3) เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไกและข้อมูลการบริหาร
จัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์    ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

บูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมบูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม   
ประเด็นยุทธประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างบูรณาการและมีศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างบูรณาการและมี

ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รักษาและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รักษาและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปูองกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปูองกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพภูมิอากาศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการองค์กรและการบริหารประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการองค์กรและการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  
เปูาประสงค์และกลยุทธ์ เปูาประสงค์และกลยุทธ์   

เปูาประสงค์เปูาประสงค์  กลยุทธ์กลยุทธ์  
11))  พัฒนาระบบงานบริหารพัฒนาระบบงานบริหาร

ราชการราชการ  
11..11))  การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน  
11..22))  การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรการพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมือถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมือ

อาชีพอาชีพ  
11..33))  การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
11..44))  การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการการยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการ

แผ่นดินแผ่นดิน  
22))  พัฒนาขีดความสามารถพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรและระบบการบุคลากรและระบบการ
บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล  

22..11))  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรทุกด้านพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรทุกด้าน  
22..22))  พัฒพัฒนาอัตรากําลัง และเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรนาอัตรากําลัง และเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร  
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33))  จัดหาเคร่ืองมือและสิ่งจัดหาเคร่ืองมือและสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่อ านวยความสะดวกที่
จ าเป็นอย่างเพียงพอและมีจ าเป็นอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  

33..11))  จัดหาเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกจัดหาเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก  
33..22))  ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาเครือ่งมือและสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีสภาพปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาเครือ่งมือและสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีสภาพ

พร้อมใช้งานพร้อมใช้งาน  

44))  ปรับปรุงกฎหมายแลปรับปรุงกฎหมายและะ
กฎหมายและกฎระเบียบให้กฎหมายและกฎระเบียบให้
ทันสมัยทันสมัย  

44..11))  ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย  
44..22))  การบังคับใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมาย  

55))  พัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้และการ
จัดการจากการวิจัยและจัดการจากการวิจัยและ
พัฒนาพัฒนา  

55..11))  ส่งเสริมงานวิจัยดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมงานวิจัยดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
55..22))  พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม เพื่อเพ่ิมปรสิ่งแวดล้อม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและะสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

66))  พัฒนาเครือข่าย การพัฒนาเครือข่าย การ
สื่อสาร และระบบสื่อสาร และระบบ
ฐานข้อมูลฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  

66..11))  จัดหาอุปกรณ์ โครงข่ายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารจัดหาอุปกรณ์ โครงข่ายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
66..22))  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบฐานข้อมูพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบฐานข้อมูลด้านลด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
66..33))  เพิ่มประสิทธิภาพระบบพยากรณเ์ตือนภัยเพิ่มประสิทธิภาพระบบพยากรณเ์ตือนภัย  

77))  พัฒนาระบบการติดตามพัฒนาระบบการติดตาม
สถานการณ์และการสถานการณ์และการ
ประเมินผลให้มีสิทธภิาพประเมินผลให้มีสิทธภิาพ  

77..11))  พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือการติดตามสถานการณ์ด้านพัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือการติดตามสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

77..22))  พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือการติดตามประเมินผลพัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือการติดตามประเมินผล  และการรายงานการและการรายงานการ
ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน  

88))  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม  

88..11))  เสรมิสร้างองค์ความรู้ จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการจดัการเสรมิสร้างองค์ความรู้ จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งการรับมือต่อกยั่งยืน รวมทั้งการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศารเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ  

88..22))  พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมอืด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมอืด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจกและสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก  

88..33))  พัฒนา จัดทํา และขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการในการบรหิารพัฒนา จัดทํา และขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนภาคส่วน  

99))  บูบูรณาการความร่วมมือในรณาการความร่วมมือใน
การบริหารจัดการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในประชาคมสิ่งแวดล้อมในประชาคม
อาเซียนและระหว่างอาเซียนและระหว่าง
ประเทศประเทศ  

99..11))  จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน และระหว่างและสิ่งแวดล้อมในกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน และระหว่าง
ประเทศประเทศ  

99..22))  เสรมิสร้างความร่วมมือการจัดการทรัเสรมิสร้างความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนและระหว่างประเทศประชาคมอาเซียนและระหว่างประเทศ  

99..33))  พัฒนากลไกความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนากลไกความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1100))  เพ่ิมประสิทธิภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่
และระดับจังหวัดและระดับจังหวัด  

1100..11))  ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานในระดับพื้นท่ีปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานในระดับพื้นท่ีและระดับจังหวัดในสงักัดและระดับจังหวัดในสงักัด  
1100..22))  พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานในระดับพื้นท่ีและระดับจังหวัดอย่างพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานในระดับพื้นท่ีและระดับจังหวัดอย่าง

ต่อเนื่องต่อเนื่อง  
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1111))  ประชาชนและภาคีประชาชนและภาคี

เครือข่ายได้รับประโยชน์เครือข่ายได้รับประโยชน์
จากการจัดการจากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างท่ัวถึงและสิ่งแวดล้อมอย่างท่ัวถึงและ
เป็นธรรมเป็นธรรม  

1111..11))  กําหนดนโยบาย และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตแิกําหนดนโยบาย และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตแิละที่ดินละที่ดิน
ปุาไม้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมปุาไม้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  

1111..22))  พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการอนุญาต การบริการแกป่ระชาชนพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการอนุญาต การบริการแกป่ระชาชน  

1122))  ประชาชน หน่วยงาน ประชาชน หน่วยงาน 
องค์กร และผู้ประกอบการองค์กร และผู้ประกอบการ
ต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  

1122..11))  กําหนดนโยบายและมาตรการ การผลิต การบริการและการบรโิภคที่เป็นกําหนดนโยบายและมาตรการ การผลิต การบริการและการบรโิภคที่เป็น
มิมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตรต่อสิ่งแวดล้อม  

1122..22))  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริการ และการบรโิภคที่เป็นมิตรต่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริการ และการบรโิภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  

1122..33))  สร้างวินัย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างวินัย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  
1133))  ประชาชนสามารถปรับตัวประชาชนสามารถปรับตัว

รับมือกับภัยพิบัติทางรับมือกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างมีภูมิอากาศอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ประสิทธิภาพและได้รับการรับการ
เตือนภัยอย่างทันเวลาเตือนภัยอย่างทันเวลา  

1133..11))  บริหารจดัการเพื่อลดกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศบริหารจดัการเพื่อลดกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ  
1133..22))  เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและพิบัติเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและพิบัติ

ภัยทางธรรมชาติภัยทางธรรมชาติ  
1133..33))  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเตือนภัยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเตือนภัย  

1144))  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับทรัพยากรธรรมชาติได้รับ
การจัดการอย่างสมดุลและการจัดการอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนยั่งยืน  

1144..11))  บริหารจดัการบริหารจดัการปาุไม้ สัตว์ปุา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท่ีดิน ทรัพยากรปาุไม้ สัตว์ปุา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท่ีดิน ทรัพยากร
ธรณี อย่างบูรณาการและยั่งยืนธรณี อย่างบูรณาการและยั่งยืน  

1144..22))  บริหารจดัการข้อขัดแย้งเรื่องสิทธิในท่ีดินของรัฐและการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริหารจดัการข้อขัดแย้งเรื่องสิทธิในท่ีดินของรัฐและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ปุาไม้อย่างเป็นธรรมปุาไม้อย่างเป็นธรรม  

1144..33))  บริหารจดัการปาุเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริหารจดัการปาุเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
1144..44))  ส่งเสริมการท่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เที่ยวเชิงอนุรักษ์  

1155))  ทรัพยากรปุาไม้ สัตว์ปุาทรัพยากรปุาไม้ สัตว์ปุา
และทรัพยากรทางทะเล และทรัพยากรทางทะเล 
ทรัพยากรธรณีและความทรัพยากรธรณีและความ
หลากลหายทางชีวภาพหลากลหายทางชีวภาพ
ได้รับการอนุรักษ์และได้รับการอนุรักษ์และ
คุ้มครองคุ้มครอง  

1155..11))  เร่งรัดจดัทําแนวเขตปุาไม้ และจําแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินปุาไม้และเร่งรัดจดัทําแนวเขตปุาไม้ และจําแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินปุาไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ชัดเจนทรัพยากรธรรมชาติให้ชัดเจน  

1155..22))  พัฒนาศักยภาพการปูองกันและปราบปรามการบุกรุพัฒนาศักยภาพการปูองกันและปราบปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีปุาไม้ การล่าสัตว์กพ้ืนท่ีปุาไม้ การล่าสัตว์
ปุาและการตัดไม้พะยูงและไมม้ีค่าอื่นๆ และการปูองกันไฟปุาปุาและการตัดไม้พะยูงและไมม้ีค่าอื่นๆ และการปูองกันไฟปุา  

1155..33))  อนุรักษ์และคุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรธรณีอนุรักษ์และคุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรธรณี  
1155..44))  ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ  

1166))  เพ่ิมพื้นที่ปุาไม้เพ่ิมพื้นที่ปุาไม้  1166..11))  ส่งเสริมการปลูกปุาโดยการมสี่วนร่ส่งเสริมการปลูกปุาโดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนวมของทุกภาคส่วน  
1166..22))  ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของภาคประชาชนและเอกชนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของภาคประชาชนและเอกชน  
1166..33))  พัฒนาประสิทธิภาพการปลูกปุาตน้น้ําพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกปุาตน้น้ํา  

1177))  มีน้ าอุปโภคและบริโภคมีน้ าอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพออย่างเพียงพอ  

1177..11))  พัฒนา ปรับปรุง ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําธรรมชาติสนบัสนุนระบบประปาชุมชนพัฒนา ปรับปรุง ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําธรรมชาติสนบัสนุนระบบประปาชุมชน  
1177..22))  สํารวจและพัฒนาระบบประปาบาดาลสํารวจและพัฒนาระบบประปาบาดาล  
1177..33))  ปูองกัน บรรเทา และแกไ้ขปัญหาวิกฤตน้ําปูองกัน บรรเทา และแกไ้ขปัญหาวิกฤตน้ํา  

1188))  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่ง
น้ าผิวดินน้ าผิวดิน  

1188..11))  พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ําผิวดนิและเชื่อมโยงเครือข่ายน้าํพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ําผิวดนิและเชื่อมโยงเครือข่ายน้าํ  
1188..22))  บริหารจดัการน้ํา เพื่อใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืนบริหารจดัการน้ํา เพื่อใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืน  
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เปูาประสงค์เปูาประสงค์  กลยุทธ์กลยุทธ์  
1199))  ปรับปรุงและฟ้ืนฟูคุณภาพปรับปรุงและฟ้ืนฟูคุณภาพ

น้ าน้ า  
1199..11))  ปูองกันและควบคุมมลพิษทางน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําวิกฤตและลุม่น้ําสําคญัปูองกันและควบคุมมลพิษทางน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําวิกฤตและลุม่น้ําสําคญั  
1199..22))  สนับสนุนและผลักดันสนับสนุนและผลักดันระบบการบริหารจดัการมลพิษด้านน้าํที่เหมาะสมในระบบการบริหารจดัการมลพิษด้านน้าํที่เหมาะสมใน

ระดับพื้นท่ีระดับพื้นท่ี  
2200))  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา 

แหล่งน้ าใต้ดินแหล่งน้ าใต้ดิน  
2200..11))  ศึกษา และสาํรวจประเมินศักยภาพทําแผนที่ และเพิ่มมาตรฐานการอนุรักษ์ศึกษา และสาํรวจประเมินศักยภาพทําแผนที่ และเพิ่มมาตรฐานการอนุรักษ์

เฝูาระวังและฟื้นฟูแหล่งน้ําบาดาลเฝูาระวังและฟื้นฟูแหล่งน้ําบาดาล  
2200..22))  พัฒนาน้ําบาดาลเพื่อเพ่ิมน้ําต้นทุนให้แก่พ้ืนท่ีภัยแล้งพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อเพ่ิมน้ําต้นทุนให้แก่พ้ืนท่ีภัยแล้ง  

2211))  สิ่งแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึน้คุณภาพดีขึน้  2211..11))  ใช้กลไกบริหารจัดการภาครัฐ ทุกรปูแบบเพ่ือการส่งเสรมิและรักษาคณุภาพใช้กลไกบริหารจัดการภาครัฐ ทุกรปูแบบเพ่ือการส่งเสรมิและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2211..22))  บูรณาการการดําเนินงานจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษ และบูรณาการการดําเนินงานจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษ และ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งอย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอํานาจเสรมิสร้างความเขม้แข็งอย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอํานาจ
หน้าท่ีในการจัดการสิ่หน้าท่ีในการจัดการสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับภมูิภาคและระดบัท้องถิ่นงแวดล้อมท้ังในระดับภมูิภาคและระดบัท้องถิ่น  

2211..33))  ติดตามและประเมินคณุภาพแหล่งน้ําผิวดิน คณุภาพน้ําทะเลชายฝั่ง คุณภาพติดตามและประเมินคณุภาพแหล่งน้ําผิวดิน คณุภาพน้ําทะเลชายฝั่ง คุณภาพ
อากาศและเสียง รวมถึงการปนเปือ้นกากของเสียและสารอันตรายอากาศและเสียง รวมถึงการปนเปือ้นกากของเสียและสารอันตราย  

2222))  ปรับปรุงและฟ้ืนฟูคุณภาพปรับปรุงและฟ้ืนฟูคุณภาพ
อากาศอากาศ  

2222..11))  ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤตปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต  

2233))  เพ่ิมขีดความสาเพ่ิมขีดความสามารถในมารถใน
การก าจัดขยะการก าจัดขยะ  

2233..11))  จัดการขยะมูลฝอยและของเสยีอันตรายในพื้นที่เปูาหมายอย่างถูกต้อง และมีจัดการขยะมูลฝอยและของเสยีอันตรายในพื้นที่เปูาหมายอย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพไมส่่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพไมส่่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม  

2244))  ลดความสูญเสียในชีวิตลดความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินจากภัยพิบัติและทรัพย์สินจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และเพ่ิมขีดธรรมชาติ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการความสามารถในการ
ปรับตัวเพ่ือรับมือการปรับตัวเพ่ือรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอาภูมิอากาศกาศ  

2244..11))  ผลักดันและบรูณาการการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศผลักดันและบรูณาการการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
อย่างเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วน  

2244..22))  พัฒนาขีดความสามารถในการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในทุกระดับภูมิอากาศในทุกระดับ  

2255))  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเรือนกระจก  

2255..11))  จัดทํานโยบาย แผน มาตรการและแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกรจัดทํานโยบาย แผน มาตรการและแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกะจก  
2255..22))  พัฒนากลไกกํากับและตดิตามประเมินผลการดําเนินงานลดการปล่อยก๊าซพัฒนากลไกกํากับและตดิตามประเมินผลการดําเนินงานลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเรือนกระจก  
2255..33))  สร้างศักยภาพในความร่วมมือในการอนุรักษ์ปุาไม้ และดําเนินกิจกรรม/สร้างศักยภาพในความร่วมมือในการอนุรักษ์ปุาไม้ และดําเนินกิจกรรม/

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน  
2255..44))  พัฒนาและส่งเสรมิการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศพัฒนาและส่งเสรมิการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ  

  
บบทบาทที่คาดหวังทบาทที่คาดหวัง  
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้เชิญประชุมหารือในประเด็น

บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  โดยหลังจากการประชุมดังกล่าว กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการหารือประเด็นที่คาดหวังขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ใน
ฐานะรัฐวิสาหกิจในกํากับดูแล และได้ข้อสรุปประเด็นที่คาดหวังในการดําเนินงานขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ได้ 2 ด้าน ดังนี้ 
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ก. บทบาทเชิงธุรกิจ 
1) เสริมสร้างจุดแข็งและภาพลักษณ์การพัฒนาธุรกิจ บริการของ อ.ส.พ. 

ร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ายตามหลัก Green & Clean Organization 
อย่างมีธรรมาภิบาล 

2) สร้างมูลค่าเพ่ิมจากองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดมูลค่าเชิงสังคมและ
เชิงพาณิชย์ 

ข. บทบาทเชิงการตอบสนองนโยบายด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1) ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลและมี

ความโดดเด่นในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
2) มีบทบาทนําในประชาคมอาเซียนด้านการสํารวจ ศึกษา วิจัยด้านพืช

ท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3) มีศักยภาพและความพร้อมในการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่เชื่อมโยง
กับพันธกิจของ อ.ส.พ. ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ด้านความมั่นคง 
- การถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
- ความมั่นคงของฐานทรัพยากรพรรณพืชไทยเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน 
 

2.6 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นกรองชี้นําให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา 5 ปี โดยได้มีการประกาศใช้แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับปัจจุบัน คือปี พ.ศ. 2555 – 2559 โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การให้ความสําคัญต่อบทบาทและสิทธิของชุมชนตามที่กําหนดใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รวมถึงมีความสอดคล้องและต่อยอดกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งให้
ความสําคัญกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการ
สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ การสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ 
เปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 

 
เปูาประสงค์ 
1) มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
2) รักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
3) ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมด้วยการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม 
4) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
5) สร้างความพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย

ธรรมชาติ 
6) สร้างสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้าง    

ธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาคนและสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยใน 6 ยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยตามแผนได้
กําหนดตัวชี้วัดไว้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
เปูาหมาย แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการ

สงวนรักษา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ 
(การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เป็น
ประโยชน์ต่อมหาชนมากท่ีสุด และใช้ได้เป็นเวลายาวนานที่สุด ทั้งนี้ 
ต้องให้ทรัพยากรธรรมชาติสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด และ
จะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วถึง) 

ตัวช้ีวัด 2.1 พ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
2.2 จํานวนชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ (ลดลง) 
2.3 สัดส่วนพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อ

พ้ืนที่ทั้งประเทศเพ่ิมข้ึน โดยรักษาพ้ืนที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 19 และเพ่ิมพ้ืนที่ปุาชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่ 
 

2.4 ร้อยละ 50 ของจังหวัดชายทะเล มีแผนบูรณาการการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสม 

2.5 จํานวนพื้นที่ท่ีได้รับการจัดทําระบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
 

2.7 แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําแผนแม่บท
บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564 ขึ้นเป็นแผนหลักด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่จัดทําขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อพันธกรณีของอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในมาตรา 6 ที่กําหนดให้ภาคีดําเนินการจัดทํากลยุทธ์หรือ
แผนระดับชาติเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยิ่ง ซึ่ง
ประเทศไทยได้จัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 จนถึงแผนแม่บทฯ ฉบับปัจจุบัน 
นับเป็นฉบับที่ 4 ซึ่งได้นําแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพพ.ศ. 2545 – 2563 และ
เปูาหมายไอจิที่ได้รับความเห็นชอบจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพมากําหนดเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงาน โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ.2564 ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ โดย

รัฐบาลและทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการปกปูองคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
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พันธกิจ 
1) บูรณาการการบริหารจัดการเพ่ือปกปูองคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

2) ยกระดับความสําคัญในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ เสริมสร้างความ
ตระหนักของสังคมเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการดํารงชีพและวิถีชีวิตของประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและ
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

มาตรการที่ 1 : สร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
มาตรการที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัติการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
มาตรการที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาค
ส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยืน 

ยุทธศาสตร์ 2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

มาตรการที่ 1 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกปูองคุ้มครองระบบ
นิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม 
มาตรการที่ 2 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกปูองคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และ
ชุมชน 
มาตรการที่ 3 : ลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพและถ่ินที่อยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกปูองคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของประเทศและบริหาร
จัดการเพ่ือเพ่ิมพูนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทาง
เศรษฐกิจสีเชียว 

มาตรการที่ 1 : ปกปูองคุ้มครองและแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม 
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุด 
มาตรการที่ 2 : ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
มาตรการที่ 3 : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าและ
เสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และ
ระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 

มาตรการที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
มาตรการที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 
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2.8 ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จังหวัดเชียงใหม่  มีพ้ืนที่ประมาณ  20,107.1  ตารางกิโลเมตร  (12,566,911  ไร่)  
มีขนาดพ้ืนที่เป็นลําดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา  แบ่งการปกครอง
ออกเป็น  25  อําเภอ  204  ตําบล  2,066  หมู่บ้าน  มีจํานวนประชากรประมาณ 1.8  ล้าน
คน  มีผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPP) 178,663  ล้านบาท 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในองค์รวมอย่างครอบวงจร  ทั้งด้านทําเล  
ที่ตั้งของจังหวัดที่เหมาะสมในการส่งเสริมการค้า  การลงทุนกับกลุ่มประเทศ GMS และ
ประเทศอ่ืนๆ  การผลิตสินค้าทุกประเภท  ตั้งแต่สินค้าเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตร  
หัตถกรรม  ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว  ในขณะที่ผู้ผลิต  ผู้ประกอบการมีความสามารถใน
การแข่งขันทุกระดับตลาด  มีศักยภาพและความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานองค์ความรู้  และ
บุคลากรในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ  เช่น 

- ศูนย์กลางการบิน (Aviation hub)  จังหวัดเชียงใหม่มี  16  สายการบิน  ที่บิน
จากเชียงใหมไ่ปยัง  175  จุดทั่วโลก 

- ศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพ (Medical hub)  จังหวัดเชียงใหม่มีโรงพยาบาล
ของรัฐขนาดใหญ่ในตัวเมืองเชียงใหม่จํานวน  2  แห่ง  โรงพยาบาลเอกชนจํานวน  14  แห่ง  
มีสถานประกอบการนวดแผนไทยกว่า  90  แห่ง  ธุรกิจสปาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
จํานวน  49  แห่ง 

- ศูนย์กลางการศึกษา (Education hub)  จังหวัดเชียงใหม่มีสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  จํานวน  8  แห่ง  ซึ่งนักเรียน  นักศึกษาจากต่างประเทศและประเทศเพ่ือน
บ้านเข้ามาเรียนต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจํานวนมาก 

- ศูนย์กลางด้านสินค้าเกษตร  จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรประกอบอาชีพทํานาถึง
ร้อยละ  90  ของประชากรทั้งหมด  มีการเพาะปลูกพืชไร่พืชผักเศรษฐกิจที่สําคัญ  ได้แก่  ข้าว  
หอมแดง  หอมหัวใหญ่  กระเทียม  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ส้มเขียวหวาน  มะม่วง  ลําไย  และ
ลิ้นจี่  ซึ่งลําไยและลิ้นจี่  เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ 

- ศูนย์กลางด้านสินค้าหัตถกรรม  จังหวัดเชียงใหม่มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรม  
ส่งผลให้มีงานศิลปหัตถกรรมและงานช่างที่หลากหลาย  มีผลิตภัณฑ์  OTOP  จํานวน  1,181  
ราย  3,296  ผลิตภัณฑ์ 

- ศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการนานาชาติ (MICE)  จังหวัดเชียงใหม่มี
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7  รอบ  พระชนมพรรษา  เป็นศูนย์
ประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน  ขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด  326  ไร่  แบ่งเป็นพ้ืนที่จัดงาน
ภายในอาคารกว่า  60,000  ตารางเมตร  พ้ืนที่จัดงานภายนอกอาคารกว่า  7,443  ตาราง
เมตร  และที่เหลือเป็นพ้ืนที่ใช้สอยสาธารณะอีกกว่า  365,000  ตารางเมตร  รองรับจํานวน
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาประชุมประมาณ  4.5  ล้านคนต่อปี  ส่งเสริมรายได้เกี่ยวกับธุรกิจ  MICE  
ในเชียงใหม่เติบโต  10 – 15 %  โดยปี  2554  ธุรกิจ MICE สร้างรายได้ให้กับเชียงใหม่
ประมาณ  3.35  พันล้านบาท  ขณะที่ตลาดในอาเซียนมีศักยภาพจากผู้เข้ามาในธุรกิจ MICE  
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ประมาณ  3  พันล้านคนต่อปี  สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย  เช่น  การจัดงานทาง
วัฒนธรรม  งานโชว์  งานคอนเสิร์ต  เช่นเดียวกับศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คอารี
นาเมืองทองธานี  และศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
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3.1 สถานการณ์ของประเทศไทย 
3.1.1 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงานภาพรวม
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2545 – 2554 ไว้ดังนี้ 

 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
ภาพรวม 5.3 7.1 6.3 4.6 5.1 5.0 2.5 -2.3 7.8 0.1 
 เกษตรกรรม 0.7 12.7 -2.4 -1.8 5.0 1.2 4.2 1.3 -2.3 4.1 

 อุตสาหกรรม 7.1 10.7 8.2 5.2 5.9 6.2 3.9 -6.1 13.9 -4.3 

 บริการและอ่ืนๆ 5.0 3.6 6.7 5.4 4.5 4.9 1.1 0.0 5.1 2.9 
 
  แหล่งที่มาของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและผลิตภาพการผลิตโดยรวมของไทย 
 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 

แหล่งที่มาของการ
ขยายตัว 

       

-ปัจจัยแรงงาน 0.74 0.86 0.37 0.26 0.71 0.49 0.39 
-ปัจจัยที่ดิน 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 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 
 

บทที่บทที่  33 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิมภาคอุตสาหกรรมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 – 11 มดีังนี้  

 แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11 
ภาคเกษตรกรรม 2.86% 2.06% 1.85% 
ภาคอุตสาหกรรม 7.30% 2.46% 4.35% 
ภาคบริการอ่ืนๆ 5.40% 3.24% 6.22% 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

สถิติจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรายได้จากการท่องเที่ยว พ.ศ.2550 – 
2557 ดังนี้  

ปี จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
(ล้านคน) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายได้จากการท่องเที่ยว 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

2550 14.46 4.65 547.78 13.57 
2551 14.58 0.83 574.52 4.88 
2552 14.15 -2.98 510.26 -11.19 
2553 15.94 12.63 592.79 16.18 
2554 19.23 20.67 776.22 30.94 
2555 22.35 16.24 983.93 26.76 
2556 26.54 18.76 1,207.15 22.69 
2557 24.70 -6.60 1,130.00 -5.80 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 
โครงสร้างเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 
 

เป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ มีอัตราเติบโตเฉลี่ย
สูงสุด ร้อยละ 5.1 

เกษตร แหล่งรายได้หลัก คนส่วนใหญ่เป็นฐานในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรม มีแนวโน้มการใช้เพ่ือผลิต 
พลังงาน วัสดุชีวภาพ แต่ไม่สามารถพัฒนาผลิตภาพการ
ผลิตได้ การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าน้อย 

บริการ เป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ มีสัดส่วนแรงงานสูงถึงร้อย
ละ 45 (ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแรงงาน
ระดับล่าง สัดส่วนค่าตอบแทนแรงงานต่อมูลค่าเพ่ิมจึง
ค่อนข้างต่ํา 
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3.1.2 สถานการณ์ด้านสังคม 
สถานการณ์ความเหลื่อมล้ําทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร 

ทําให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากร กับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 
ของประชากรมีความแตกต่างกันมาก โดยรายได้ของกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดนั้น
ห่างกัน 22.8 เท่า (ข้อมูลปี 2552) เป็นสาเหตุนําไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ 

 
3.1.3 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน 

ความตระหนักถึงภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค ภาค
การผลิตจึงจําเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ (Green production & 
Green productivity) ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2 สร้างอาชีพสีเขียว (Green 
Jobs) เพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green products) และตอบสนอง
ความต้องการผู้บริโภค (Green demands)  

  

33..22  สวนพฤกษศาสตร์ในต่างประเทศสวนพฤกษศาสตร์ในต่างประเทศ  
สวนพฤกษศาสตร์จัดเป็นสถาบันเก่าแก่มากที่สุดสถาบันหนึ่ง ที่ได้เกิดขึ้นพร้อมไป

กับความเจริญของอารยะประเทศ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวิชาการ วัฒนธรรม และ
ศิลปะของประเทศนั้น วัตถุประสงค์เดิมแต่แรกเป็นเพียงสถานที่รวบรวมพรรณไม้ที่สวยงาม มา
จัดปลูกไว้ด้วยกันขาดไม่ใหญ่โตนัก ต่อมาได้มีการรวบรวมพรรณไม้ที่มีคุณค่าเป็นยาสมุนไพร
หรือที่มีค่าทางเศรษฐกิจไว้ด้วย และมีการขยายพ้ืนที่กว้างขวางขึ้น ทําให้นําไปสู่การศึกษาที่
เกี่ยวกับพืชหลายสาขาควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเมื่อมีการรวบรวมพันธุ์ไม้จากต่างถิ่นมา
ปลูกเพ่ิมขึ้น ทําให้สวนพฤกษศาสตร์ได้รับความน่าสนใจและมีความสําคัญมากข้ึน กลายเป็น
แหล่งศึกษาธรรมชาติที่ให้ประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการพักผ่อน
หย่อนใจควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านพืชของประเทศด้วย 

สวนพฤกษศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นในระยะแรกๆ กระจายอยู่ทั่วโลก ทั้งในคาบสมุทร
อาหรับ จีน และเม็กซิโก แต่ไม่มีบันทึกหลักฐานปรากฏแน่ชัด ในภาวะที่เกิดสงครามข้ึน สวน
พฤกษศาสตร์จะไม่ได้รับการดูแล ถูกทอดทิ้ง หรือต้นไม้ถูกหยิบฉายเคลื่อนย้ายและทําลายไป
ในที่สุด ที่มีบันทึกเป็นหลักฐานปรากฏได้แก่สวนพฤกษศาสตร์ในทวีปยุโรปที่ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นใน
ปี ค.ศ.1543 ที่เมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี เพ่ือรวบรวมพันธุ์พืชที่เป็นสมุนไพรและยารักษาโรคมา
จัดปลูกให้เป็นแหล่งศึกษาของนักปราชญ์และนักศึกษาแพทย์ทั้งในประเทศอิตาลีและท่ีเดินทาง
มาจากประเทศใกล้เคียงอ่ืนๆ ซึ่งทําให้งานด้านสวนพฤกษศาสตร์มีการตื่นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และมีการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นมากอีกหลายแห่ง ที่ยังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันได้แก่สวน 
Padua (1545). Florence (1545) และ Bologna (1547) ประเทศอิตาลี : Zurich (1560) 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ : Leiden (1577) และ Amsterdam (1682) ประเทศเนเธอร์แลนด์ : 
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Leipzig (1579) และ Berlin (1679) ประเทศเยอรมันนี : Paris และ Montpellier (1598) 
ประเทศฝรั่งเศส ; Uppsala (1655) ประเทศสวีเดน ; Oxford (1621), Edinbugh (1670) 
และสวน Kew (1841) ประเทศอังกฤษมีการรวบรวมพืชจากแหล่งต่างๆ ทั้งในยุโรปและทวีป
อ่ืนๆ ที่มีความสวยงามแปลกตา และท่ีคาดว่าจะสามารถให้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและท่ี
เป็นยารักษาโรค จัดปลูกไว้ในสวนพฤกษศาสตร์เหล่านี้โดยจัดเป็นห้องสมุดในธรรมชาติ (Living 
library) และมีการศึกษาวิจัยและทดลองหาประโยชน์ต่างๆ จากพืชที่รวบรวมไว้เหล่านี้ปรากฏ  

หลักฐานในสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ไว้มากมาย 

สวนพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งได้รับการจัดสร้างขึ้นในช่วงที่เป็นประเทศ
ด้อยพัฒนา สร้างในระยะแรกโดยประเทศเจ้าของอาณานิคม ซึ่งมุ่งประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การศึกษาพืชในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นหลัก โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ สวนพฤกษศาสตร์ดังกล่าวได้แก่ 
สวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่ใต้อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และเนเธอร์แลนด์ ที่มี
การบันทึกไว้ อาทิ ในทวีปแอฟริกาตอนกลาง ปี ค.ศ.1735 สวนพฤกษศาสตร์ 
Pamplemousses (ปัจจุบัน Royal Botanic Gardens Pamplemousses) สร้างข้ึนที่เกาะ 
Mauritius ซึ่งเป็นท่าเรือสําคัญภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศส ทั้งนี้เพ่ือเป็นแหล่งพักและจัดส่ง
เสบียง ผัก พืชสด ผลไม้ให้กับเรือเดินสมุทรของประเทศฝรั่งเศส ต่อมาได้มีการนําเอาพืช
เครื่องเทศหลายชนิดและมันสําปะหลังมาทดลองปลูก รวมถึงพืชในย่านนั้นที่คาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกหลายชนิด 

  
33..33  สวนพฤกษศาสตร์ในทวีปเอเชีสวนพฤกษศาสตร์ในทวีปเอเชียย  

การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในทวีปเอเชียเกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการล่าอาณานิคมและ
การติดต่อค้าขายกับประเทศทางเขตศูนย์สูตรของประเทศมหาอํานาจยุโรป สวนพฤกษศาสตร์
ในสมัยนั้นจึงมีบทบาทในการเก็บสะสมพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นหลัก เพ่ือนํามาศึกษาวิจัย 
หาคุณค่าทางเศรษฐกิจสําหรับประโยชน์ทางการค้า ในการเก็บรักษาพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์ ใช้วิธีแบ่งหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธานของ Linnaeus ซึ่งจะเกิดความสะดวก
และเป็นประโยชน์มาก เมื่อมีจํานวนพืชสะสมมากข้ึน มีการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่
ระดับสากลขึ้นหลายแหล่ง ซึ่งในปัจจุบันมีจํานวน 6 แห่ง ดังนี้ 

1) สวนพฤกษศาสตร์อินเดีย ในกัลกัตตา ประเทศอินเดีย 
2) สวนพฤกษศาสตร์ปีนัง ประเทศมาเลเซีย  
3) สวนพฤกษศาสตร์โบอร์ ประเทศอินโดนีเซีย 
4) สวนพฤกษศาสตร์สิงหล ประเทศศรีลังกา  
5) สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 
6) สวนพฤกษศาสตร์โตเกียว ประเทศญี่ปุุน 
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เป็นสวนพฤกษศาสตร์ของไทย 2 แห่ง อีก 6 แห่งที่เหลือมีความสําคัญในด้านความ
เก่าแก่ และมีจํานวนพรรณไม้เก็บสะสมไว้มาก และจะกล่าวเพ่ิมเติมอีกเล็กน้อยเฉพาะสวน
พฤกษศาสตร์อินเดีย โบกอร์ สิงหล และสิงคโปร์ ประเทศที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์เหล่านี้เคย
เป็นอาณานิคมของประเทศในยุโรป  

 
33..44  สวนพฤกษศาสตร์ใสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน  

จากข้อมูลของ Botanic Gardens Conservation International (BGCI) ปี ค.ศ.
2013  และข้อมูลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (2556) ในภูมิภาคอาเซียนมีสวนพฤกษศาสตร์
ที่เป็นของเอกชนและรัฐบาล รวม 48 แห่ง ดังนี้ 

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   
 ไม่มีสวนพฤกษศาสตร์  
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 
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ประเทศ ชื่อสวน/หน่วยงาน เมือง/รัฐ 
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 
กัมพูชา   
 ไม่มีสวนพฤกษศาสตร์  
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 
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ประเทศ ชื่อสวน/หน่วยงาน เมือง/รัฐ 
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 
 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 
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ซึ่งจากการศึกษาและค้นหาข้อมูลมีสวนพฤกษศาสตร์ที่น่าสนใจใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ
เปรียบเทียบการดําเนินงานกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน  7 แห่ง ดังนี้ 

 
1) South China Botanical Garden  

 
หัวเรื่อง ประเด็น 

ข้อมูลพื้นฐาน - ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1929 ภายใต้การดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน  
- ตั้งอยู่ที่เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- ครอบคลุมพ้ืนที่ 1155 เฮกตาร์ 
- มีสภาพภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น ลักษณะอากาศของเขตนี้คืออากาศอบอุ่น 

ฤดูร้อนอากาศร้อนมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี  
หอพรรณไม้ - ถือเป็นหนึ่งในสามแห่งของหอพรรณไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน มีตัวอย่างของ

พืชที่มีท่อลําเลียงมากกว่าหนึ่งล้านตัวอย่าง และสามารถจําแนกได้ร่วม 
7,000 ชนิด 

งานวิจัย - หัวข้อหลักในงานวิจัยประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกและระบบนิเวศ 
ระบบของพืชและวิวัฒนาการทางชีววิทยา การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน  

พรรณไม้ - สกุลแมกโนเลีย 
- ปาล์ม 
- พืชตระกูลขิง 
- บอนไซ 
- ไผ่ 
- ต้นไม้สําหรับปรับแต่งภูมิทัศน์ 

งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

- ได้รับการสนับสนุนจากสภาประชาชนแห่งชาติจีน ผ่านทางสถาบัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน 

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

 

http://www.scib.cas.cn/
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2) Xishuangbanna Tropical Botanical Garden 

 
หัวเรื่อง ประเด็น 
ข้อมูลพื้นฐาน - ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1959 ภายใต้การดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์

แห่งชาติจีน 
- ตั้งอยู่ที่เขตปกครองตนเองพิเศษสิบสองปันนา 
- คลอบคลุมพ้ืนที่ 900 เฮกตาร์ 
- สภาพภูมิอากาศแบบปุาฝนเขตร้อน มีฝนตกชุก ไม่มีหิมะตก อากาศ

ไม่นาวเย็นจนเกินไป ผืนดินจึงอุดมไปด้วยปุาไม้เขตร้อน มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

หอพรรณไม้ - การจัดเก็บหลักของหอพรรณไม้ของสวนปุาดิบชื้นสิบสองปันนา 
มุ่งเน้นที่พืชที่มีท่อลําเลียงเขตเขตมณฑลยูนาน 

งานวิจัย - มีงานวิจัยสกัดตัวยาจากพืช เช่น ต้นเลือดมังกร (จันทน์ผา 
Dracaena cochinchinensis) วงศ์ Agavaceae พืชชนิดนี้มีอายุ
ยืน มีคุณค่าทางยาช่วยรักษาเลือกลมสตรี ยังมีเห็ดหลินจือปลูกไว้
ที่นี่ด้วย 

พรรณไม้ - ปาล์ม 
- ไทร 
- สวนพืชยางและพืชส่งกลิ่นหอม เป็นพื้นที่รวบรวมพืชมีกลิ่นหอม 

(Aromatic plants) มีกระดังงา (สะบันงา) ในส่วนนี้มีประมาณ 
100 กว่าสายพันธุ์ ต้มสกัดน้ําหอมออกมาส่วนใหญ่ขยายพันธุ์โดย
การตอน 

งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

- ได้รับการสนับสนุนจากสภาประชาชนแห่งชาติจีน ผ่านทางสถาบัน
จีน ผ่านทางสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน  

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

 

http://www.xtbg.cas.cn/
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3) Singapore Botanical Garden  

 
หัวเรื่อง ประเด็น 

ข้อมูลพื้นฐาน - ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1859 ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติสิงคโปร์ 
- ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
- ครอบคลุมพ้ืนที่ 74 เฮกเตอร์ 
- สิงคโปร์อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมีอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ

แบบร้อนชื้น แต่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเล จึงช่วยให้มีอากาศเย็น
สบาย 

หอพรรณไม้ - มีจํานวนตัวอย่างที่เก็บรวบรวมไว้กว่า 650,000 ตัวอย่าง จํานวน 
6,800 ชนิด 

งานวิจัย - การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ โดยเฉพาะช่วงปี ค..1925 – 1949 
ภายใต้ผู้อํานวยการสวน Professor Eric Holttum และได้ตั้ง 
National Orchid Garden ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังมีการผสม
พันธุ์กล้วยไม้ Vanda Miss Joaquim ซึ่งกําหนดให้เป็นดอกไม้
ประจําชาติของสิงคโปร์ 

พรรณไม้ - พรรณไม้เด่นและถือเป็นไม้มรดกของสวน คือพรรณไม้ที่ปลูกมานาน 
และมีขนาดใหญ่ เช่น กระทิง Calophyllum inophyllum 
กันเกรา (Fagraea fragrans) แซะ (Millettia atropurpurea) และ
อ้ายกลิ้ง (Sindora wallichii)  

งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

- ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์  

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

http://www.sbg.org.sg/
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4) Bogor Botanical Garden  

 
หัวเรื่อง ประเด็น 

ข้อมูลพื้นฐาน - ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1817 ภายใต้การดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์
อินโดนีเซีย 
- ตั้งห่างจากกรุงจากาต้า เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียไปทาง

ตอนใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร  
- ครอบคลุมพ้ืนที่ 80 เฮกเตอร์ 
- พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีแม่น้ําไหลผ่านกลาง

พ้ืนที่ 
- ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 235 – 260 เมตร อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย 30.2C อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 21.4C 
หอพรรณไม้ - ร้อยละ 60 ของตัวอย่างที่ถูกรวบรวมในหอพรรณไม้ เป็นพืชที่พบได้

จากประเทศอินโดนีเซีย 
งานวิจัย - งานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และรวบรวมพรรณไม้แถบหมู่เกาะใน

ประเทศอินโดนีเซีย 
พรรณไม้ - บุกยักษ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์โบเกอร์ 

- มะเกิ้ม Canarium spp. 
- สระรวมพรรณไม้น้ํา รวมไปถึงสระบัววิคตอเรีย 

งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

- ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินโดนีเซีย 

จ านวนนักท่องเที่ยว -  
Website  www.bogorbotanicgardens.org 
 
 
 
 
 
 

http://www.bogorbotanicgardens.org/
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5) Kunming Botanical Garden  

 
 

หัวเรื่อง ประเด็น 
ข้อมูลพื้นฐาน - ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1938 ภายใต้การดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์

แห่งชาติจีน 
- ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงประมาณ 12 กิโลเมตร 
- ภูมิอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดูร้อนอากาศ

ไม่ร้อนจัด 
หอพรรณไม้ - เป็นหอพรรณไม้ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน  

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

ศาสตร์ของพันธุ์ไม้ การศึกษาพฤกษศาสตร์ชาติพันธ์หรือ
พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน 
- มีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
พรรณไม้ - สวนดอกชา พื้นที่ทั้งหมด 150 กว่าไร่ เป็นสวนพฤกษศาสตร์พิเศษ

ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน 
- สวนดอกต้นนกแขกเต้า มีพ้ืนที่ทั้งหมด 60 ไร่ เพาะปลูกดอกต้นนก

แขกเต้าที่มณฑลยูนนานหลายประเภท 10,000 กว่าต้น แบ่งเป็น
สวนดอกต้นนกแขกเต้า สวนต้นไหม 

งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

- ได้รับการสนับสนุนจากสภาประชาชนแห่งชาติจีน ผ่านทางสถาบัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน  

จ านวนนักท่องเที่ยว -  
Website   
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6) Chenshan Botanical Garden 

 
หัวเรื่อง ประเด็น 

ข้อมูลพื้นฐาน - ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2007 ภายใต้การดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 
- ตั้งอยู่ที่เขตซ่งเจียง เมืองเซี่ยงไฮ้ 
- ครอบคลุมพ้ืนที่ 207 เฮกเตอร์ 
- อยู่ในเขตมรสุมร้อนเอเชียเหนือ แบ่งเป็น 4 ฤดูชัดเจนและมีปริมาณ

ฝนและแสงแดดที่เพียงพอ ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงระยะเวลา
ค่อนข้างสั้น ฤดูหนาวและร้อนค่อนข้างยาวนาน 

หอพรรณไม้ - ปัจจุบันมีการเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชเป็นจํานวนกว่า 50,000 
ตัวอย่าง โดยรวบรวมไว้ในห้องเก็บตัวอย่างที่มีขนาดกว่า 100 
ตารางเมตร 

งานวิจัย - รัฐบาลได้ลงทุนในการก่อสร้างทั้งสวนรวมไปถึงกลุ่มอาคารเรือน
กระจก เป็นเงินกว่า 319 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีชาวเยอรมันเป็น
ผู้ออกแบบ  

พรรณไม้ - พืชวงศ์จําปา 
- วงศ์กุหลาบ 
- เชอร์รี่ 
- พืชน้ํา 
- พืชสมุนไพร 
- พืชเศรษฐกิจ 

งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

- ได้รับการสนับสนุนจากสภาประชาชนแห่งชาติจีน ผ่านทางสถาบัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน 

จ านวนนักท่องเที่ยว -  
Website  www.csnbgsh.cn 
 
 
 

http://www.csnbgsh.cn/


 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  
50 

7) Pha Tad Ke Botanical Garden 

 
หัวเรื่อง ประเด็น 

ข้อมูลพื้นฐาน - อยู่ระหว่างการดําเนินการพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้เข้า
ชมได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า 

หอพรรณไม้ -  
งานวิจัย - ทําการวิจัยเกี่ยวกับพืชที่อยู่ในปุา และการประยุกต์ใช้ของพืช

ประจําถิ่น 
พรรณไม้ - อนุรักษ์พืชในถิ่นที่อยู่อาศัย 
งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

-  

จ านวนนักท่องเที่ยว -  
Website  www.pha-tad-ke.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pha-tad-ke.com/
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33..55  สวนพฤกษศาสตร์ในประเทศไทยสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย  

การจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย ได้เคยพยายามทํามาแล้วในอดีต แต่
ไม่ประสบผลสําเร็จ  เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างสวนในลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นในสวนลุมพินี 
พร้อมๆ กับการจัดสร้างสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว แต่ก็ไม่สําเร็จดังพระราชประสงค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ได้มีการจัดตั้งสมาคมพืช
กรรมแห่งประเทศสยามขึ้น และได้พยายามจัดทําสวนลุมพินี ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์อีกครั้ง
หนึ่งแต่ก็ไม่สําเร็จอีก  

ประเทศไทยไม่เคยมีหลักฐานการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์มาก่อน  แต่ก็มีความ
สนใจในการนําพันธุ์พืชใหม่ๆ เข้ามาในประเทศ  ซึ่งมีมาตลอดเวลาควบคู่กับการค้าขายหรือ
ติดต่อราชการกับต่างประเทศ ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช แต่จะนํามาจัดสวนในลักษณะ
อุทยานดังปรากฏในประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระองค์ทรงสนพระทัยเก็บสะสมพันธุ์พืช  เมื่อเสด็จประพาสต่างประเทศแต่ละครั้งพระองค์จะ
ทรงนําพันธุ์พืชใหม่ๆ เข้ามา  พระองค์มีพระราชดําริให้จัดสร้าง เรือนเพาะชําในพระราชวังสวน
ดุสิต สําหรับเก็บสะสมพันธุ์พืชต่างๆ ไว้ เมื่อเวลาเสด็จประพาสเยี่ยมราษฎรในหัวเมืองก็จะ
พระราชทานพันธุ์ให้ไปปลูก และทุกครั้งที่มีการตัดถนนสายใหม่ พระองค์จะทรงให้ปลูกต้นไม้
ก่อน โดยนํามาจากเรือนเพาะชําภายในพระราชวังสวนดุสิต ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่และทรง
ประณีต ในการเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะกับสภาพถนนแต่ละทําเลไป ถนนอะไรควรปลูกพันธุ์พืช
ชนิดใด เพ่ือให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม เกิดความร่มรื่นเป็นระเบียบและสวยงาม และมี
พระราชดําริให้ปลูกบัวสายหลากสี ในคูน้ําสําหรับเป็นที่พักผ่อนของประชาราษฎร ดังนั้นถึงแม้
ประเทศไทยจะไม่เคยมีการสร้างสวนพฤกษศาสตร์มาก่อน แต่ก็มีการสะสมพันธุ์พืช ขยายพันธุ์
พืชและนํามาปลูกไว้ตามถนนต่างๆ  

กรมปุาไม้ ได้ดําริจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2484  แต่พ้ืนที่ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากขาด
แหล่งน้ําและดินไม่ดี กรมปุาไม้จึงเลือกใหม่ที่ ปุาพุแค ชายดงพญาเย็น มีเนื้อท่ีประมาณ 3,750 
ไร่ การพัฒนาสวนพุแคดําเนินไปช้ามาก เพราะรัฐบาลไม่เห็นความสําคัญและได้รับงบประมาณ
ไม่เพียงพอ  

สวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบันจําแนกตามหน่วยงานที่สังกัดออกเป็น 
3 ประเภท คือ  

1. สวนพฤกษศาสตร์สังกัดกรมอุทยานสัตว์ปุาและพันธุ์พืช  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวนที่สังกัดกรมปุาไม้มี 2 ลักษณะ ได้แก่  

1.1 สวนพฤกษศาสตร์  มีบทบาทในการรวบรวมพันธุ์พืชทุกชนิดตามหลัก
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา เช่นเดียวกับสวนพฤกษศาสตร์ทั่วไป ใช้สําหรับศึกษาทาง
พฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย ในสวนพฤกษศาสตร์จะปลูก
พันธุ์พืชทั้งไม้พ้ืนเมืองและต่างประเทศ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ เป็นวงศ์ และสกุล ตามลําดับ
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ความสําคัญของชนิดไม้นั้นๆ นอกจากนั้นยังทําการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชหายากและใกล้จะ
สูญพันธุ์ของไทย สวนพฤกษศาสตร์ที่สังกัดกรมปุาไม้นี้จัดสร้างไว้ทุกภาคของประเทศไทย 
ขนาดของพ้ืนที่ประมาณ 800 – 2,500 ไร่ ปัจจุบันมีอยู่ 7 แห่ง และอีก 8 แห่ง เป็นสวน
พฤกษศาสตร์รวบรวมพืชจากวรรณคดีไทยและสวนรวบรวมพรรณไม้ปุา 

1.2 สวนรุกขชาติ เป็นสวนที่มีเนื้อท่ีน้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ สร้างข้ึนเพื่อ
ปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีค่าหายากในทางเศรษฐกิจและพืชไม้ดอกท่ีหา
ยากซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น แต่มิได้ปลูกเป็นหมวดหมู่เหมือนสวนพฤกษศาสตร์ หากแต่มีชื่อพันธุ์ไม้
ติดไว้ มีการทําถนนทางเดินเพ่ือเข้าชม จุดมุ่งหมายเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะ และให้
ผู้เข้าพักผ่อนได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ไปด้วย  ขนาดของสวนรุกขชาติประมาณ 25 - 100 
ไร่ สวนรุกขชาติในปัจจุบันนับได้ 53 แห่ง  

2. สวนพฤกษศาสตร์สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ในสวนหลวง 
ร.9 ตั้งอยู่ที่ แขวงหนองบอน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ประมาณ 500 ไร่ พ้ืนที่นี้
ส่วนหนึ่งเป็นของกรุงเทพมหานครที่ซื้อไว้นานแล้ว และบางส่วนได้รับบริจาคจากผู้มีจิต
ศรัทธา  กรุงเทพมหานครและมูลนิธิสวนหลวง ร.9 จัดสร้างขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530  โดยมี
จุดมุ่งหมาย ดังนี้  

1) เป็นสวนสาธารณะ เพ่ือถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ  ในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530  

2) เป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป  
3) เป็นศูนย์กลางรวบรวมสะสมและอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย  
4) ส่งเสริมวิชาการด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้าน

พฤกษศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
5) ปลูกฝังทัศนคติในการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป  
6) ประกอบกิจการสาธารณะประโยชน์ และการกุศลต่างๆ รวมทั้งทะนุบํารุง

ส่งเสริมและพัฒนาสวนสาธารณะ  
7) ร่วมมือกับองค์การกุศล และหน่วยงานทางราชการในกิจการต่างๆ  
8) ไม่ดําเนินการเก่ียวข้องกับการเมือง  
สวนพฤกษศาสตร์ในสวนหลวง ร.9 เป็นสวนพฤกษศาสตร์สมบูรณ์แบบตาม

หลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา  เนื่องจากหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์ปัจจุบันได้เพ่ิมจาก
การเป็นสถานศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว มาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในเชิง
ทัศนศึกษาเพ่ิมขึ้นอีกอย่างหนึ่ง การจดัรวบรวมพันธุ์ไม้จึงมุ่งเน้นการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม
จําเริญตาด้วย ส่วนของสวนพฤกษศาสตร์มีเนื้อที่สุทธิประมาณ 90 ไร่ และหากนับที่จอดรถ
และคูน้ําด้วยก็จะมีเนื้อที่รวมเป็น 120 ไร่ นับว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีขนาดเล็กมาก เนื้อท่ี
ภายในสวนมีการแบ่งออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนมีคูน้ําเพ่ือการชลประทานและการระบายน้ํา
ล้อมรอบ สวนพฤกษศาสตร์สวนหลวง ร.9 ทําการเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งของไทยและ
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ต่างประเทศ ทําการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่นเดียวกับสวน
พฤกษศาสตร์อ่ืนๆ ปัจจุบันมีหอพรรณไม้เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณพืชอัดแห้งอยู่ประมาณ 
5,000 ตัวอย่าง มีห้องสมุดขนาดเล็ก มีเรือนเพาะชํา และเรือนอนุบาลพืช แต่ยังไม่มี
ห้องปฏิบัติการสําหรับงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ชั้นสูง  

3. สวนพฤกษศาสตร์ สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณและพ้ืนที่ เริ่มดําเนินการระยะแรกเม่ือ
ปี พ.ศ.2536 โดยใช้พื้นที่จัดสรรจากกรมปุาไม้ จํานวน 6,500 ไร่ ตั้งอยู่ที่บริเวณชายเขต
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ท้องที่ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ มีทางน้ําไหลผ่านตลอดปี    ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบและสูงสลับเป็นชั้น
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับความสูง 400 เมตรขึ้นไปจนถึงระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล  

ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบบทบาท หน้าที่และกิจกรรมของสวนพฤกษศาสตร์ไทย
แล้ว สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  องค์การสวนพฤกษศาสตร์จะมีความสมบูรณ์
แบบมากที่สุด เพราะ มีการดําเนินงานที่ครบวงจรมีทั้งหอพรรณไม้ ห้องสมุดสวนพฤกษศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์พืช ห้องปฏิบัติการ และศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากร 

 
33..66  การวิเคราะห์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายในและภายในและภายนอก ภายนอก ((SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss))  

3.6.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การฯ ได้นํากรอบแนวคิด 7s Model ของ 
Mckinsey มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งประกอบด้วย 7 ปัจจัย ดังนี้ 

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

หนึ่งที่ทําหน้าที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(2) BEST หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร คือ การสร้างสุดยอดทีมงานที่มีความ

ชํานาญเฉพาะ  
  
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  
54 

2) กลยุทธ์ (Strategy)  
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้กําหนดตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Positioning) ของการพัฒนาออกเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี ้
ปี 2556 – 2558 ปี 2559 – 2561 ปี 2561 เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
กําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาทั้ง 3 

ช่วงระยะเวลาออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน (Garden 

of Edutainment) โดยกําหนดเปูาประสงค์ให้สวนแต่ละแห่งมีอัตลักษณ์ มีความสวยงาม และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ประชาชน โดยกําหนดเปูาประสงค์ที่จะให้ประชาชนได้รับความรู้ทางด้านพืชผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างจิตสํานึกในการรักและหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ศึกษา วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยกําหนดเปูาประสงค์ที่จะทําให้พรรณไม้หายากของประเทศไทยได้รับการอนุรักษ์ 
ศึกษา พัฒนา และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาธุรกิจ โดยกําหนดเปูาประสงค์
ที่ทําให้ประชาชนรับรู้และรู้จักสวนพฤกษศาสตร์มากยิ่งขึ้น ต่อยอดองค์ความรู้ด้านพรรณไม้ให้
เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเพ่ิมขีดความสามารถในการหารายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : มุ่งพัฒนาให้เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยกําหนดเปูาประสงค์ที่จะทําให้ประชาชนมีความเชื่อมม่ันและยอมรับในการ
ดําเนินงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร โดย
กําหนดเปูาประสงค์ที่จะทําให้องค์การฯ สามารถพัฒนาขีดสมรรถนะและความพร้อมในการ
ดําเนินงานเพื่อทําให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น  

 

Leading Botanical 
Garden of Thailand  
เป็นสวนพฤกษศาสตร์
ชั้นนําในประเทศไทย 
และก้าวสู่การเป็นที่
รู้จักใน Se-Asia 
 

Outstanding Botanical 
Garden in SE-Asia  เป็นที่
รู้จักและยอมรับใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ และมีทิศทาง
ก้าวสู่ Asia 
 

Outstanding 
Botanical Garden in 
the World เป็นที่รู้จัก
และยอมรับในภูมิภาค
เอเชีย และการเข้าสู่
ในระดับโลก 
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3) โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างการบริหารงานขององค์การฯ มีรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้กํากับดูแลและวางนโยบายร่วมกับ
คณะกรรมการ โดยมีผู้อํานวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด รองผู้อํานวยการฝุายบริหาร และฝุาย
วิชาการ และแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ศูนย์ 4 สํานัก และ 5 สวน ดังนี ้

(1) ศูนย์วิจัย – พัฒนาสง่า สรรพศรี 
(2) สํานักพัฒนาสวนและปลูกบํารุง 
(3) สํานักพัฒนาธุรกิจ 
(4) สํานักอํานวยการ 
(5) สํานักตรวจสอบภายใน 
(6) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดําริ 
(7) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 
(8) สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 
(9) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 
(10) สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา 
 

 
 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  
56 

4) ระบบ (System) 
การดําเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก

รัฐบาลเพื่อการดําเนินงาน ดังนั้นระบบการบริหารงานภายในจึงอ้างอิงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น ระเบียบพัสดุ ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ  

โดยรูปแบบของระบบที่ใช้ในการติดตามและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของกระทรวงการคลัง คือ บันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจําปี โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ การดําเนินงานตามนโยบาย การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และการบริหารจัดการองค์กร 
เพ่ือเป็นส่วนผลักดันและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์การฯ  

นอกจากนี้องค์การฯ ไดม้ีการนําระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) มาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ
องค์กรเพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม และคํานึงถึงต้นทุนเงินทุนอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ
ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น และเพ่ือการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรมาก
ยิ่งขึ้น โดยได้มีการวิเคราะห์ Driver Tree ทั้ง Financial Tree และ Operational Driver 
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นอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์แล้ว องค์การฯ ยัง

ได้มีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อค่า EP (Sensitivity Analysis) ทั้งในด้านความอ่อนไหวทาง
การเงินและความสามารถในการบริหารจัดการ และนํามาเชื่อมโยงระบบ EVM กับ BSC ใน
ระดับองค์กร ดังนี้ 
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5) สไตล์ (Style) 
รูปแบบวิธีการทํางานภายในองค์การฯ แบ่งออกเป็น 5 สํานัก ตามโครงสร้าง 

กล่าวคือ ด้านวิชาการ ด้านพัฒนาและปลูกบํารุง ด้านบริหาร ด้านพัฒนาธุรกิจ ด้านตรวจสอบ
ภายใน และสวนสาขา 5 แห่ง โดยพนักงานในแต่ละสํานักต่างปฏิบัติหน้าที่ท่ีแตกต่างกัน  มีการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนกับในส่วนของพนักงานในสายงานสนับสนุน เช่น พนักงานบริหาร พนักงาน
ปฏิบัติการ แต่ในด้านวิชาการ เช่นงานด้านอนุกรมวิธานพืช งานพืชสวน และงานวิจัย ซึ่งเป็น
ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีการแข่งขันน้อยมาก แต่มีการโยกย้ายจากนักวิชาการ
ไปเป็นนักบริหาร เนื่องจากองค์การฯ ขาดแคลนผู้บริหารในระดับสํานัก จึงทําให้บุคลากรต้อง
ปฏิบัติภารกิจด้านบริหารแทนงานวิชาการ ซึ่งยังไม่มีนักวิชาการรุ่นใหม่มาสืบทอดตําแหน่งและ
ความเชี่ยวชาญได้ทันเวลา  

 
6) บุคลากร (Staff) 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ แบ่งออกเป็น พนักงาน 
จํานวน 144 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 6 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จํานวน 200 อัตรา 
และลูกจ้างโครงการ จํานวน 224 อัตรา รวมจํานวน 574 อัตรา  ทั้งนี้หากวิเคราะห์ในส่วนของ
วุฒิการศึกษาของบุคลากรทั้งหมด จะได้ดังนี้ 

ตารางที่ 5 : ร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภท  
บุคลากร จ านวน ร้อยละ 

- พนักงาน 144 25.09 
- ลูกจ้างประจํา 6 1.05 
- ลูกจ้างชั่วคราว 200 34.84 
- ลูกจ้างโครงการ 224 39.02 

รวม 574 100.00 
 

จะเห็นได้ว่าอัตรากําลังส่วนใหญ่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์คือลูกจ้าง
โครงการที่มีสัดส่วนที่ร้อยละ 39.02 รองลงมาคือลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ร้อยละ 34.84 ซึ่งเป็น
อัตรากําลังในส่วนสนับสนุน และมีความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ เนื่องจากความ
ไม่ม่ันใจในสถานภาพและความมั่นคง ความก้าวหน้าในสายงานได้  

ในส่วนของระดับการศึกษาของพนักงานในองค์การฯ จํานวน 138 อัตรา จะ
เห็นได้ว่า บุคลากรร้อยละ 54.35 ขององค์การฯ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
31.88 มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ร้อยละ 7.25  
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ตารางที่ 6 : ร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

- ต่ํากว่าปริญญาตรี 9 6.52 
- ปริญญาตรี 75 54.35 
- ปริญญาโท 44 31.88 
- ปริญญาเอก 10 7.25 

รวม 138 100.00 
 
ในด้านอายุของพนักงานพบว่า อายุเฉลี่ยของบุคลากรในสวนพฤกษศาสตร์มีอายุอยู่

ในช่วง 41 – 50 ปี ร้อยละ 36.23 และ 31 – 40 ปี ร้อยละ 31.16 ซึ่งองค์การฯ ต้องมีการ
เตรียมวางแผนในการสืบทอดตําแหน่งและการทดแทนในกรณีที่มีการเกษียณอายุหรือบุคลากร
ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ  

 
ตารางที่ 7 : ร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามระดับอายุ  

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
- 20 – 30 ปี 14 10.22 
- 31 – 40 ปี 47 34.31 
- 41 – 50 ปี 49 35.77 
- 51 – 60 ปี 27 19.70 

รวม 137 100.00 
 
จากระดับช่วงอายุของบุคลากรจะเห็นได้ว่า บุคลากรส่วนใหญ่ขององค์การฯ 

ร้อยละ 35.77 อยู่ช่วงอายุ 41 – 50 ปี ซึ่งเป็นพนักงานในระดับผู้บริหารระดับกลาง มีความ
เกี่ยวพัน ความเชื่อมโยงกับพนักงานระดับปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างมาก 
องค์การฯ ต้องเตรียมการสําหรับการยกระดับให้พนักงานในกลุ่มดังกล่าวก้าวเข้าสู่ตําแหน่งที่
สูงขึ้น รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพนักงานในกลุ่มนี้ไปสู่พนักงานในระดับรองเพ่ือการ
สืบทอดตําแหน่ง และปัจจัยหนึ่งที่น่าจะมีความสําคัญคือการดําเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ 
มีความเฉพาะแตกต่างจากการดําเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ บุคลากรในสายบริหารมีความ
จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์และต้องการ
ทักษะการบริหารควบคู่กันไป ซึ่งหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติแบบนี้ได้ยาก อีกท้ังในการสร้างความ
เชี่ยวชาญให้กับบุคลากรสายวิชาการเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
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7) ทักษะ (Skills) 
ทักษะที่สําคัญขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ คือ ทักษะทางด้านวิชาการ 

งานวิจัย งานพืชสวน และงานการให้ความรู้ ดังนั้นจึงได้นําตําแหน่งของพนักงานภายใน
องค์การฯ มาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ทักษะ ได้ดังนี้  

ตารางที่ 8 : ร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามระดับต าแหน่ง  
ตําแหน่ง จํานวน ร้อยละ 

- รองผู้อํานวยการ 2 1.39 
- ผู้อํานวยการสํานัก 5 3.47 
- หัวหน้าส่วน/หัวหน้าสวน 22 15.28 
- หัวหน้างาน 18 12.50 
- พนักงานวิชาการ 37 25.69 
- พนักงานบริหาร 48 33.33 
- พนักงานปฏิบัติการ 9 6.25 
- นิติกร 3 2.08 

รวม 144 100.00 
 

จะเห็นได้ว่าสัดส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านบริหารภายในองค์การฯ มีจํานวน 
48 อัตรา จากจํานวนบุคลากรที่มีทั้งหมด จํานวน 144 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ
พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ จํานวน 37 อัตรา เป็นสายงานที่จะต้องใช้ความรู้และความ
ชํานาญเฉพาะด้าน ดังนั้น หากองค์การฯ ไม่มีการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะเฉพาะด้าน
ให้กับบุคลากรในส่วนนี้ จะทําให้องค์การฯ ขาดความแข็งแกร่งและการยอมรับในวงการ
พฤกษศาสตร์ในอนาคตได้  

ปัจจัยหนึ่งคือการดําเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ มีความเฉพาะแตกต่างจากการ
ดําเนินงานอื่น บุคลากรสายบริหารมีความจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องการบริหาร
จัดการสวนพฤกษศาสตร์ และต้องการทักษะบริหารควบคู่กันไป ในขณะนี่พนักงานในสาย
วิชาการต้องมีทักษะในด้านการบริหารจัดการควบคู่กันไป ซึ่งหาบุคลากรที่มีคุณสมบัตินี้ได้ยาก 
อีกท้ังในการสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรสายวิชาการเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา จําเป็นต้อง
มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการวางแผนสืบทอด
ตําแหน่งให้กับตําแหน่งในระดับบริหาร และตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือให้องค์การฯ สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีท่ีมีการเลื่อนเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น หรือลาออกของพนักงาน 
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3.6.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้นําทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five 
Forces Model) ของ Michael E. Portor มาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ได้ดังนี้ 

1) คู่แข่งปัจจุบัน 
สวนพฤกษศาสตร์ในประเทศไทยนอกจากสวนพฤกษศาสตร์ขององค์การสวน

พฤกษศาสตร์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันจําแนกออกตามหน่วยงานที่สังกัดออกเป็น 2 ประเภท 
คือ สวนพฤกษศาสตร์ที่สังกัดหน่วยงานราชการ กับสวนพฤกษศาสตร์ของเอกชน  

1.1) สวนพฤกษศาสตร์ที่สังกัดหน่วยงานราชการ ในประเทศไทยมี 2 
หน่วยงานที่มีสวนพฤกษศาสตร์อยู่ในสังกัด ได้แก่ 

1.1.1) สวนพฤกษศาสตร์สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์
พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมดจํานวน 71 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 
2 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) สวนพฤกษศาสตร์ ที่มีบทบาทในการรวบรวมพันธุ์พืชทุก
ชนิดตามหลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา เช่นเดียวกับสวนพฤกษศาสตร์ทั่วไป ใช้สําหรับ
ศึกษาทางพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย ในสวน
พฤกษศาสตร์จะปลูกซ่ึงจัดสร้างไว้ทุกภาคของประเทศไทย ขนาดของพ้ืนที่ประมาณ 800 – 
2,500 ไร่ ปัจจุบันมีอยู่ 7 แห่ง และอีก 8 แห่ง เป็นสวนพฤกษศาสตร์รวบรวมพืชจากวรรณคดี
ไทยและสวนรวบรวมพรรณไม้ปุา  

(2) สวนรุกขชาติ เป็นสวนที่มีเนื้อที่น้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ 
สร้างข้ึนเพื่อปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีค่าหายากในทางเศรษฐกิจ และ
พืชไม้ดอกที่หายากซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น แต่มิได้ปลูกเป็นหมวดหมู่เหมือนสวนพฤกษศาสตร์ 
หากแต่มีชื่อพันธุ์ไม้ติดไว้ มีการทําถนนทางเดินเพื่อเข้าชม จุดมุ่งหมายเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ
โดยเฉพาะ และให้ผู้เข้าพักผ่อนได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ไปด้วย ขนาดของสวนรุกขชาติ
ประมาณ 25–100 ไร่ สวนรุกขชาติในปัจจุบันมี 56 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย  

โดยการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับสํานักงานหอพรรณไม้ 
สํานักวิจัยการอนุรักษ์ปุาไม้และพันธุ์พืช ซึ่งทําหน้าที่เก็บและสํารวจพรรณไม้ในท้องถิ่นต่างๆ 
ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีตัวอย่างพรรณไม้กว่า 200,000 ชิ้น ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศไทย 

1.1.2) สวนพฤกษศาสตร์สังกัดกรุงเทพมหานครและมูลนิธิสวนหลวง  
ร.9 คือ สวนหลวง ร.9 มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 500 ไร่ ในส่วนของสวนพฤกษศาสตร์มีเนื้อท่ี
ประมาณ 90 ไร่ ซึ่งมีการจัดปลูกพันธุ์ไม้ตามหลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา การรวบรวม
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พันธุ์ไม้ที่มุ่งเน้นการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งของไทยและต่างประเทศ มี
หอพรรณไม้ที่เก็บรวบรวมตัวอย่างประมาณ 5,000 ตัวอย่าง ห้องสมุดขนาดเล็ก เรือนเพาะชํา 
เรือนอนุบาลพืช แต่ยังไม่มีห้องปฏิบัติการสําหรับงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ชั้นสูง 

1.2) สวนพฤกษศาสตร์ของเอกชน ในปัจจุบันมีภาคเอกชนให้ความสนใจใน
การจัดทําสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ และการทํากิจกรรมต่างๆ ของ
ประชาชนเพิ่มมากข้ึน ที่มีขนาดใหญ่และมีกิจกรรมการดําเนินการต่อเนื่อง มีจํานวน 3 แห่ง คือ 
สวนนงนุช จ.ชลบุร ี สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ดอยตุง         
จ.เชียงราย  

2) คู่แข่งขันรายใหม่ 
เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะทําให้ประชาชนที่อยู่ใน

ภูมิภาคอาเซียนสามารถเดินทางได้อย่างเสรี ซึ่งจะทําให้เกิดคู่แข่งขันรายใหม่ขึ้นเป็นจํานวนมาก
จากเดิมท่ีมีการแข่งขันเฉพาะในประเทศไทย เป็นการแข่งขันภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 10 ประเทศ รวมทั้งความเชื่อมโยงกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
ซึ่งให้ความสําคัญกับงานด้านพฤกษศาสตร์ ซึ่งจะเห็นได้จากจํานวนสวนพฤกษศาสตร์ที่มีใน
ประเทศจีนจํานวนกว่า 15 สวนพฤกษศาสตร์  

 
3) ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ 

ผู้เข้ามาใช้บริการสวนพฤกษศาสตร์เมื่อวิเคราะห์จากจํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมในช่วง
ปี 2551 – 2555 จะได้ดังนี้  

 
ตารางที่ 9 : จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในสวนพฤกษศาสตร์  

ประเภท ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(ต.ค.-พ.ค.) 

1. นักท่องเที่ยวชาวไทย 61,257 84,588 93,027 86,988 235,126 
1.1 ชาวไทย 52,636 74,036 74,702 75,717 222,648 
1.2 ชาวต่างประเทศ 8,621 10,552 18,325 11,271 12,478 

2. คณะที่มาเยี่ยมชม 160,335 197,748 190,294 162,641 131,419 
2.1 คณะที่มีหนังสือ 40,713 51,097 57,988 37,322 37,077 
2.2 คณะที่ไม่มีหนังสือ 119,622 146,651 132,306 125,319 94,342 

รวม 211,592 282,336 283,321 249,629 366,545 
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จากจํานวนผู้เขา้เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์จะเห็นได้ว่ากว่าร้อยละ 50 – 60  
ของ ผู้เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมด เป็นคณะที่มาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ โดยที่
จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 5 – 7 ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กําลังซื้อ 
และยังมีสัดส่วนที่สามารถเพ่ิมจํานวนให้เพิ่มขึ้นได้ 

และเม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะทําให้กลุ่มลูกค้าขยาย
วงกว้างข้ึน จากเดิมในประเทศไทยมีประชากร จํานวน 60 ล้านคน กลายประชากรในภูมิภาค
อาเซียนกว่า 580 ล้านคน ซึ่งจะเป็นกลุ่มประชากรที่มีวัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณี
ใกล้เคียงกนั มีโอกาสในการจูงใจให้มาท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์ได้มากข้ึน  

 
4) ซัพพลายเออร์ 

ในงานด้านสวนพฤกษศาสตร์วัตถุดิบที่ใช้ในการดําเนินงานขององค์การฯ แบ่ง
ออกเป็น 

(1) วัสดุวิทยาศาสตร์ ผู้จําหน่ายวัสดุมีจํานวนน้อยในพ้ืนที่ จึงทําให้มีอํานาจใน
การต่อรอง และการกําหนดราคาสินค้า รวมทัง้บางรายการต้องมีการสั่งซื้อมาจากต่างประเทศ  

(2) วัสดุการเกษตร ซึ่งได้แก่ พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเกษตร ปุ๋ย ผู้จําหน่าย
วัสดุการเกษตร ซึ่งมีจํานวนน้อยรายในพ้ืนที่ที่สวนพฤกษศาสตร์ตั้งอยู่ จึงทําให้มีอํานาจในการ
ต่อรองและการกําหนดราคาสูง 
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5) สินค้าทดแทน  
ในปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยว และสถานศึกษาทางธรรมชาติที่มีลักษณะใกล้เคียง

กันเพ่ิมมากขึ้น อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว ์ โครงการหลวง พิพิธภัณฑ์ รวมถึงรีสอร์ท 
ของเอกชน ซึ่งมีการพัฒนาทั้งรูปแบบของการจัดตกแต่งพ้ืนที่ และการให้ความรู้แก่ประชาชน 
ดังนั้นจึงเป็นช่องทางเลือกทําให้ประชาชนตัดสินใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ และ
ในปี 2558 เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สินค้าทดแทนของประชาชนจะเพ่ิมขึ้นจาก
เดิมอาจกําหนดขอบเขตเพียงประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ที่น่าสนใจ
อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนอีกด้วย ซึ่งถ้าองค์การฯ ไม่มีการปรับตัวและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้มีความ
สวยงาม จะไม่สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนให้เข้ามาเยี่ยมชมได้ 

 
3.6.3 SWOT Analysis  

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายในเพ่ือ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
ในรูปแบบของ Focus Group โดยสรุปได้ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Strengths) 
S1 องค์การฯ ได้รับการจัดตั้งเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษา และได้รับพระราชทาน
นาม คือ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ 

S2 พระราชกฤษฎีกาในการจัดตั้งเอ้ือต่อการดําเนินงานในเชิงวิชาการและเชิง
พาณิชย์ รวมทั้งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจทําให้มีความคล่องตัวในการ
ดําเนินงานมากกว่าหน่วยงานราชการ 

S3 ให้เป็นแหล่งอนรักษ์พันธุ์ไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย 
รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

S4 สวนพฤกษศาสตร์ขององค์การฯ มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดม
สมบูรณ์ จึงสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 

S5 มีสาขาอยู่ในภูมิภาคต่างๆ  ทําให้สามารถรวบรวมพรรณไม้ ตามระบบนิเวศ
ของพ้ืนที่ได้หลากหลายยิ่งขึ้น และสามารถให้โอกาสทางความรู้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ได้กว้างขวางขึ้น 

S6 มีนักวิชาการทางพฤกษศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถและน่าเชื่อถือ  
S7 ค่านิยม BOTANIC BEST ที่สนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การฯ  
S7 มีความร่วมมือกับหน่วยงานทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศเป็น

อย่างดี 
S8 มีผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพร่ในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง 
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S9 ระบบการจัดการตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

S10 มีเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walks) ที่แข็งแรงและสูงที่สุดใน
ประเทศไทยทําให้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 โครงสร้างและอัตรากําลังยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจที่

ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
W2 การดําเนินงานขององค์การฯ ส่วนใหญ่ขาดการวางแผนและวิเคราะห์

เชิงกลยุทธ์ ยังไม่มีเปูาหมายเชิงพาณิชย์หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
องค์การฯ 

W3 ผังแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ได้รับการจัดทํามานาน ยังไม่มีการทบทวนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

W4 ค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมถึงแรงจูงใจอ่ืนๆ ที่จะดึงดูดและรักษาบุคลากร
ยังไม่เพียงพอ 

W5 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ประสบความสําเร็จในการทําให้ประชาชนรู้จักสวน
พฤกษศาสตร์ สื่อ/ช่องทางยังไม่มีประสิทธิภาพ และขาดงบประมาณใน
การดําเนินงาน 

W6 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับยังไม่รองรับต่อการดําเนินงานในระดับนานาชาติ ทั้ง
ด้านภาษี การจัดซื้อจัดจ้าง และสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศมาทํางานในองค์การฯ 

W7 ขาดการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากร (Competency) เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร 

W8 ขั้นตอนกระบวนการและระบบการดําเนินงานด้าน การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การจัดการความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ยังไม่ได้รับการผลักดันให้ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

W9 นโยบายในการบริหารจัดการและตกแต่งพ้ืนที่ไม่แน่นอน มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยตามนโยบายทางการเมือง  

W10 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร เช่น ระบบไฟฟูา และ
ระบบน้ํายังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาสวนและการให้บริการนักท่องเที่ยว 
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ 

W11 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด ทําให้การดําเนินงานขององค์การฯ ไม่เกิด
ความต่อเนื่อง 

W12 นักพฤกษศาสตร์ยังมีไม่เพียงพอ และขาดผู้เชี่ยวชาญการทํางานเฉพาะ
ด้านวิศวกรรม การหารายได้ รวมถึงนักวิจัยพัฒนาเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้
ให้เกิดผลทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  
66 

W13 บุคลากรยังขาดความรู้และความชํานาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และขาด
ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

W14 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับยังไม่รองรับต่อการดําเนินงานในระดับนานาชาติ ทั้ง
ด้านภาษี การจัดซื้อจัดจ้าง  

W15 ขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงินไม่ชัดเจนและมีความล่าช้า 
W16 การตกแต่งพรรณไม้ยังไม่โดดเด่น พรรณไม้ที่นําเสนอเป็นพรรณไม้ทั่วไปยัง

ไม่จูงใจได้เท่าที่ควร 
W17 ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่ตามกฎหมายและบางพ้ืนที่ยังมีปัญหาการ

ครอบครองของประชาชน มีปัญหาโต้แย้งเรื่องอาณาเขตจากชุมชน จึงไม่
สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ 

 
โอกาส (Opportunities) 
O1 ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นศูนย์กลางการกระจาย

พันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทําให้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้า
อย่างต่อเนื่อง 

O2 รัฐบาลให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สําหรับเยาวชน และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

O3 ประชาชนทุกภาคส่วนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญในการร่วมกัน
อนุรักษ์ บํารุงและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

O4 จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นและ
หลากหลาย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation hub) เชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคและเชื่อมโยงกับทั่วโลก นอกจากนี้นโยบายที่จะผลักดันให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน อาจทําให้มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

O5 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่มีความใกล้ชิดไทยมากที่สุด ทําให้มีโอกาสในการขยายความร่วมมือใน
ด้านต่างๆ ในภูมิภาคได้มากข้ึน 

O6 หน่วยงานภายนอกและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มี
ความสนใจและนําผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากข้ึน 

O7 มีเวทีสาธารณะที่เปิดโอกาสให้นักพฤกษศาสตร์ได้แสดงผลงานทางวิชาการ 
O8 จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางศึกษา (Education hub) ศูนย์กลางการ

ประชุมและจัดนิทรรศการนานาชาติ (MICE) มีสถาบันทางการศึกษา
รองรับ การคมนาคมสะดวก เหมาะสมเป็นแหล่งทัศนศึกษาของเยาวชน 

O7 ค่านิยมของสังคมรวมทั้งแผนงานของประเทศเน้นงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การฯ สามารถแสดงบทบาทและ
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ผลงานทางวิชาการได้มากขึ้น 
O9 กระแสการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทําให้ได้รับการสนับสนุนในด้าน

ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างสม่ําเสมอ 
O10 สามารถสร้างเครือข่ายในการนําผลิตภัณฑ์จากชุมชนใกล้เคียงมาสร้าง

รายได้ให้แก่องค์การฯ 
O11 นโยบายรัฐบาลส่งเริมแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์และการลดเวลาเรียนเพิ่ม

เวลารู้ ทําให้องค์การฯ สามารถมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้มากยิ่งข้ึน  
 

อุปสรรค (Threats)  
T1 ความต้องการของชุมชนในการใช้พ้ืนที่ในการทํามากิน และโต้แย้งเรื่อง

อาณาเขตจากชุมชน  
T2 มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานศึกษาทางธรรมชาติที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพ่ิม

มากขึ้น 
T3 การเข้าถึงทรัพยากรที่จะนํามาศึกษา มีระเบียบและขั้นตอนการดําเนินงาน

ที่ใช้เวลานาน 
T4 พฤติกรรมในการท่องเที่ยวของชาวไทยส่วนใหญ่ ไม่นิยมท่องเที่ยวใน

รูปแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อาจทําให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมท่องเที่ยวในสวน
พฤกษศาสตร์ 

T5 สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อการรวบรวมพรรณไม้
และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

T6 สภาวะเศรษฐกิจ เช่น ค่าน้ํามัน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น อาจทําให้นักท่องเที่ยว
เดินทางท่องเที่ยวลดน้อยลง 

  

33..77  การการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้สว่นเสียรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย    

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็น ทัศนคติของประชาชนที่
อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่รอบสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้ง
สํานักงานใหญ่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยทําการศึกษาผลกระทบจากการจัดตั้ง
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงความพึงพอใจ 
ผลกระทบต่อการดํารงชีวิตที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปมีผลการสํารวจดังนี้ 
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1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

2. เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์พืช

3. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืช

4. แหล่งศึกษาวิจัยพันธุ์พืช

5. แหล่งเรียนรู้และทัศนะศึกษา

6. องค์กรที่ทํางานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. สถานที่ราชการ

ความเข้าใจของคนในชุมชน 
 

ชุมชนได้รับการสนับสนุน/ช่วยเหลือ/รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากสวน
พฤกษศาสตร์มากน้อยเพียงใด 

1) ด้านการจ้างงานและหารายได้ การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ทําให้ประชาชนใน
ชุมชนมีงานทําเพ่ิมข้ึน มีรายได้จากการค้าขายให้แก่นักท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวสายแม่
ริม – สะเมิง  

2) ด้านการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน การเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน เช่น 
การจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่เทียนพรรษา กิจกรรมปลูกปุา การทําแนวปูองกันไฟปุา และการ
สนับสนุนกล้าไม้  

3) ด้านการให้ความรู้ การจัดฝึกอบรมทางด้านพืชแก่คนในชุมชน เด็กและเยาวชน 
การเป็นแหล่งทัศนศึกษาหาความรู้ทางด้านพืช 

4) ด้านการท่องเที่ยว การเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม 

5) ไม่มีการสนับสนุน โดยมีบางส่วนคิดว่ายังไม่ได้รับการสนับสนุน การช่วยเหลือ 
การรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากสวนพฤกษศาสตร์ และอยากให้สวนพฤกษศาสตร์เข้า
ไปมีส่วนร่วมกับชุมชนให้มากยิ่งขึ้น  

 
สิ่งท่ีชุมชนคาดหวังและประโยชน์ที่ได้จากสวนพฤกษศาสตร์ 
1) การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานให้คนใน

ชุมชนโดยรอบเข้ามาทํางานในสวนพฤกษศาสตร์ และการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน
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1. ด้านการจ้างงานและหารายได้

2. ด้านการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

3. ด้านการให้ความรู้

4. ด้านการท่องเที่ยว

5. ไม่มีการสนับสนุน
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ทางอ้อม ได้แก่ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยว และการมีวิทยากร
ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการเพาะกล้าไม้เพ่ือจําหน่ายให้แก่ชาวบ้าน การแจกเมล็ดพันธุ์พืชไม้
ดอกไม้ประดับ เป็นต้น  

2) ความสัมพันธ์ด้านสังคม/วัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ การเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนชุมชนในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การปูองกันไฟปุา งานตามประเพณีท้องถิ่น การแข่ง
กีฬา การเป็นแหล่งศึกษาความรู้ทางด้านพืชของเยาวชน การให้ความรู้เรื่องพืชแก่ชุมชน การให้
ข้อมูลข่าวสารเรื่องพรรณไม้ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การฯ จัดขึ้น 

3) การให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องการดูแลรักษาปุา การจัดวิทยากรบรรยายให้
ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ มีการเรียนรู้ทางด้านพืชให้แก่ชุมชน 

4) การเป็นแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวขึ้นมา
ท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น 

5) การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยพื้นที่ท่ีชุมชนประสงค์ให้องค์การฯ เข้า
มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนมากที่สุดคือ ปุาชุมชน วัด และบริเวณริมถนนแม่ริม – สะเมิง  
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1. ทําพ้ืนทีขายสินค้า

2.เชิญชวนนักท่องเที่ยว

3. ส่งเสริมด้านความรู้

4. ส่งเสริมรายได้

5. ส่งเสริมรายได้เยาวชน

6. เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

7. แจกพันธุ์พืช

8. ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ
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ข้อเสนอแนะ 
1) กิจกรรมในชุมชน ร้อยละ 37.27 ได้แก่ การปลูกปุาในพ้ืนที่ชุมชนปุาต้นน้ํา  

การทําแนวปูองกันไฟปุา  การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่มากข้ึน เช่น งานบุญทอดผ้าปุา  การ
แข่งกีฬา   เป็นต้น  มีการเข้าร่วมประชุมกับผู้นําหมูบ้านและคนในชุมชน 

2) การจ้างงานและการสร้างอาชีพ ร้อยละ 33.64 ได้แก่ เพ่ิมการจ้างงานแก่คนใน
ชุมชนรอบๆองค์การสวนพฤกษศาสตร์  แจกเมล็ดพันธุ์พืช ไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมอาชีพเพ่ือ
เป็นพันธุ์ไม้เศรษฐกิจต่อไป  ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชน  สร้างพ้ืนที่จําหน่าย
สินค้าชุมชน 

3) ด้านการให้ความรู้ ร้อยละ 21.82  ได้แก่  ให้ความรู้แก่คนในชุมชนเรื่องการ
ดูแลรักษาปุา  มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์  มีฐานการเรียนรู้ทางด้านพื้น
แก่ชุมชนให้เรียนรู้   

4) ด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 7.27  ได้แก่  ประสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว
ขึ้นมาเท่ียวให้มากยิ่งขึ้น 

 

33..88  การการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้สว่นเสียวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย  

กลุ่มเปูาหมาย ความคาดหวัง 
Customer : C 
1. นักท่องเที่ยว 

 
- สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว 
- การจัดแสดงพันธุ์ไม้ที่มีความหลากหลาย ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ และ

แหล่งท่องเที่ยว 
2. นักเรียน/นักศึกษา - การให้บริการความรู้ 

- แหล่งศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน 
3. ประชาชนทั่วไป/

ชุมชน 
- สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
- โอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ 
- ความร่วมมือในด้านต่างๆ กับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน 

Stakeholder : S 
1. ผู้ถือหุ้น : 

กระทรวงการคลัง 

 
- การรวบรวมพรรณไม้ให้เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์พรรณไม้ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออก 
- องค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
- ต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพ่ิมขีดความสามารถ

ในการหารายได้ 
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กลุ่มเปูาหมาย ความคาดหวัง 
- บริการรูปแบบใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2. หน่วยงานก ากับ
ดูแล : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลที่มีการนํามาใช้เพื่อการอนุรักษ์ 
คุ้มครองและพัฒนาการใช้ประโยชน์ 

- ประชาชนใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
3. สังคม/รัฐบาล - ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือสร้างความมั่นคงของ
ประเทศ 

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็น
ธรรม 

- แหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในภูมิภาค 
 
 
33..99  การการปรประเมินะเมินสถานการณ์และสถานการณ์และความเสี่ยงความเสี่ยง  

  
1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสวนพฤกษศาสตร์ทั่วโลก 

สภาวะการเปลี่ยนแปลงของการบริหารธุรกิจสวนพฤกษศาสตร์ในต่างประเทศที่
สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของโลกได้เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการจากเดิมที่มุ่งเน้น
การดําเนินงานทางด้านวิชาการ เน้นการศึกษาทางอนุกรมวิธาน มาเป็นการดําเนินงานที่
มุ่งเน้นการอนุรักษ์และการดําเนินงานวิจัยทางเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นทั่วโลก และการ
ปรับลดอัตราการจ้างนักพฤกษศาสตร์ อาทิเช่น สวนพฤกษศาสตร์ Kew ในประเทศอังกฤษ 
สิ่งนี้ทําให้สวนพฤกษศาสตร์ทั่วโลกต้องตระหนักและหันมาทบทวนบทบาทของการดําเนิน
กิจการสวนพฤกษศาสตร์มากยิ่งขึ้น  

 
2) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญพันธุ์ของพืชจาก

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ภูมิภาคอินโด-พม่า (Indo-Burma) ซึ่งรวมถึงประเทศไทยจัดอยู่ในบริเวณท่ีมี

ความเสี่ยงสูง หรือพ้ืนที่วิกฤต (hot spot) ต่อการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ เนื่องจากมีความ
หลากหลายของทรัพยากรมาก แต่ได้รับการดูแลต่ําที่สุด ซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สถานการณ์การสูญเสียทรัพยากรชีวภาพจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และมีความ
เป็นไปได้สูงที่พืชหลายๆ สายพันธุ์ในประเทศไทยจะลดลงและสูญพันธุ์ไม้ เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกระจายของแหล่งที่อยู่ เนื่องจากพืชจะรับสัญญาณ
จากภูมิอากาศในการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตให้สมบูรณ์ สามารถสืบทอดขยายพันธุ์ต่อไปได้ 
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อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นและปริมาณน้ําฝนที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลให้พืชต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้อยู่
รอดในภาวะที่โลกร้อนขึ้น  

 
3) สถานการณ์ความแห้งแล้ง 

น้ําเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการดูแลพันธุ์พืชให้คงอยู่และเจริญเติบโต ในขณะที่
ประเทศไทยกําลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ํา และสภาวะแห้งแล้ง อันเนื่องมาจากฝนทิ้ง
ช่วงเป็นเวลานาน และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและความเข้มข้นของก๊าซเรือน
กระจกที่มีมากข้ึน ส่งผลให้ปริมาณน้ําในโลกลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 21-31 ต่อปี ถึงแม้ว่า
ปัญหาดังกล่าวจะเกิดข้ึนในฤดูร้อนแต่ได้ทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกปี และทําให้ปริมาณน้ําใน
แหล่งน้ําและน้ําใต้ดินลดลง ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์พืชเป็นอย่าง
มาก 

 

4) การขาดแคลนนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศ 
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวะขาดแคลนนักพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจาก

จํานวนผู้ศึกษาเรียนรู้ทางด้านนี้มีค่อนข้างน้อย และเป็นสาขาวิชาการท่ีไม่ได้รับความสนใจ
เท่าท่ีควร รวมถึงนักเรียนนักศึกษาท่ีจบในสาขาพฤกษศาสตร์มิได้ปฏิบัติงานทางด้านพืชมี
เป็นจํานวนมาก จึงทําให้จํานวนนักพฤกษศาสตร์ในปัจจุบันยังมีจํานวนไม่เพียงพอ ขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญการทํางานเฉพาะด้าน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงปัจจุบันภายในองค์การสวน
พฤกษศาสตร์เองจะพบว่า รวมถึงองค์การฯ ยังไม่สามารถขยายกรอบอัตรากําลังและ
โครงสร้างการดําเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึนและ
รองรับการเป็นแหล่งผลิตนักพฤกษศาสตร์รุ่นใหม่ให้กับประเทศไทยได้เท่าที่ควร 

 
5) การไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เพื่อใช้ในการด าเนินงาน 

พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์บางแห่งยังมีปัญหาการครอบครองของประชาชน บาง
แห่งยังมีปัญหาการครอบครองของประชาชน บางแห่งยังมีปัญหาโต้แย้งเรื่องอาณาเขตจาก
ชุมชนในพ้ืนที่ การไม่ได้รับมอบพ้ืนที่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายของสวนพฤกษศาสตร์
ขององค์การฯ จึงไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ยังไม่
สามารถดําเนินการได้ชัดเจน ยังไม่มีการทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
6) พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 

พฤติกรรมในการท่องเที่ยวของชาวไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปแบบ
แปรปรวนและฉาบฉวย นิยมท่องเที่ยวในสถานที่ที่อยู่ในกระแสความสนใจ การท่องเที่ยวใน
รูปแบบแหล่งเรียนรู้ยังได้รับความสนใจไม่เท่าที่ควร รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ เช่น ค่าน้ํามัน 
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวลดน้อยลง รวมถึงการมีแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานศึกษาทางธรรมชาติที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพ่ิมมากขึ้น 
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4.1 วิสัยทัศน์ 
 
 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  ((VViissiioonn))  

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
To be Outstanding Botanical Gardens in SE-Asia 
 

 
นิยาม 

สวนพฤกษศาสตร์ชั้นน า หมายถึง สวนพฤกษศาสตร์ที่การด าเนินงานตามบทบาทและหน้าที่
หลักของสวนพฤกษศาสตร์สากล ในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพืช อนุรักษ์พันธุ์ไม้นอกถ่ินที่
อยู่อาศยั (Ex Situ Conservation) เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดแสดง เป็นแหล่งให้ความรู้ 
ศูนย์รวมตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและข้อมูลอ้างอิง สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ สถานศึกษาภาคสนาม ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรทางด้านพฤกษศาสตร์ รวมทั้งการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างความสุนทรีย์และ
สันทนาการ เผยแพร่ความสวยงามและคุณค่าของพรรณพฤกษชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก  

นอกจากนี้ยังต้องมีการด าเนินงานที่สนับสนุนกลยุทธ์ระดับโลกเพ่ือการอนุรักษ์พืช (Global 
Strategy for Plant Conservation : GSPC) โดยสวนพฤกษศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มี
ความเป็นชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้นอกถิ่นที่อยู่
อาศัย โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก มีทรัพยากรพันธุ์พืชอยู่มากกว่า 40,000 ชนิด ซึ่งในประเทศไทยมีความหลากหลาย
ของทรัพยากรพันธุ์พืชประมาณ 10,000 ชนิด 

ทิศทางขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในปี 2560 – 2564 ด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชให้คงอยู่
และการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ได้ให้ความส าคัญต่อพืช 3 กลุ่ม คือ 

- กล้วยไม้ ก าหนดเป้าหมายให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมกล้วยไม้โดยเฉพาะ
กล้วยไม้พ้ืนเมือง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกล้วยไม้ที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย 

- ขิงข่า ก าหนดเป้าหมายให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมพืชตระกูลขิงข่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของขิงข่าที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชตระกูลขิงข่า 

- พันธุ์ไม้หายาก ใกล้สูญพันธุ์ตลอดจนพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ก าหนดเป้าหมายให้
สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48 ของพันธุ์ไม้ที่มี
การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย รวมทั้งมีการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และคืนสู่ถิ่นก าเนิด
ของพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ เพื่อเป็นการตอบสนองเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลก 

บทที่บทที่  4 

ยุทธศาสตร์ในการด าเนินยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานงาน 
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อีกท้ังด าเนินงานด้านการส ารวจ ศึกษา วิจัย ที่เก่ียวข้องกับพรรณพฤกษชาติของประเทศ 
ส ารวจรวบรวม และจัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เพ่ือเป็นตัวอย่างอ้างอิงเพ่ือการศึกษา วิจัย และเป็น
ศูนย์ข้อมูลด้านพืชของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายรวบรวมตัวอย่างอ้างอิงที่เป็นตัวแทน
พันธุ์พืชของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จัดท าฐานข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลพรรณพฤกษชาติของ
ประเทศ ตลอดจนด าเนินการด้านการศึกษาวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชนทรัพยากรพันธุ์พืช
อย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ความร่วมมือในด้านการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ร่วมกับนักวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ร่วมพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ให้กับประเทศ 

ฝึกอบรม ให้ความรู้ ด้านพฤกษศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชน เพ่ือเป็นการปลูกฝัง โน้มน้าว 
กล่อมเกลาจิตใจ ให้หวงแหน และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะด้านพืชอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
4.2 เปูาประสงค์ 
 

1. สวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งมีอัตลักษณ์ มีความสวยงาม และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

2. ประชาชนได้รับความรู้ทางด้านพืชผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างจิตสํานึกในการรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 

3. เพ่ิมสัดส่วนของงานศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

4. พรรณพืชได้รับการรวบรวมไว้ในรูปแบบตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เพื่อเป็นฐาน
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. พรรณไม้หายาก พรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งสํารอง
พันธุกรรมพืชและมีการศึกษา พัฒนาการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

6. ผลงานทางวิชาการมีการนําไปพัฒนาและต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงสังคม
และเชิงพาณิชย์ 

7. สวนพฤกษศาสตร์เป็นที่รู้จักและยอมรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
8. ประชาชนรับรู้และรู้จักสวนพฤกษศาสตร์มากยิ่งข้ึน รวมถึงมีรายได้จากการ

ดําเนินงานที่เพ่ิมข้ึน 
9. ประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการรักษาสิ่งแวดล้อมและแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
10. เพ่ิมขีดสมรรถนะและความพร้อมในการดําเนินงาน  
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4.3 พันธกิจ (Mission) 
 
 

พันธกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะเป็นแนวคิดและวิธีการดําเนินงานเพ่ือ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ โดยได้มีการกําหนดพันธกิจไว้ 2 ประการ คือ 

1. สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูความหลากหลายพันธุ์พืชไทยให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน  

2. สร้างองค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

3. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมบนพ้ืนฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 
  
 
4.4 ค่านิยม (Core Value)  
 

BOTANIC BEST 

 
BOTANIC (ภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ท า

หน้าที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
B = Biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพ 
O = Ozone  โอโซน 
T = Tree  ต้นไม ้
A = Animal  สัตว์ 
N = Nature  ธรรมชาติ 
I  = Information ข้อมูล 
C = Conservation อนุรักษ ์
BEST (วัฒนธรรมองค์กร คือ การสร้างสุดยอดทีมงานที่มีความช านาญเฉพาะ) 
B = Building  สร้าง 
E = Excellent  สุดยอด 
S = Specialized มีความชํานาญเฉพาะ 
T = Team  ทีมงาน 
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4.5 ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)  
 

ในการกําหนดวิสัยทัศน์การดําเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือให้มีภาพที่
คาดหวังของการดําเนินงานที่ชัดเจน จึงได้กําหนดช่วงระยะเวลาของการดําเนินงานออกเป็น 3 
ช่วงเวลา และกําหนดวิสัยทัศน์ในแต่ละช่วงเวลาไว้ดังนี้ 
ปี 2559 – 2560 ปี 2561 – 2562 ปี 2563 เป็นต้นไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

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

ความรู้ + ความสนุกสนาน ตื่นเน้น น่าค้นหา) 
- Green & Clean Organization เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม  

ช่วงแรก Short Term ปีงบประมาณ 2559 – 2560 เป็น Leading Botanical 
Garden of Thailand เป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณพืชและเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล 
โดยเชี่ยวชาญพิเศษในพืชวงศ์ขิง-ข่า กล้วยไม้ พรรณไม้หายาก และการเป็นสวนพฤกษศาสตร์
ชั้นนําในประเทศไทย มีทิศทางก้าวสู่การเป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ช่วงกลาง Medium Term ปีงบประมาณ 2561 – 2562 เป็น Outstanding 
Botanical Garden in SE-Asia เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีทิศทาง
ก้าวสู่การเป็นชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย 

ช่วงระยะยาว Long Term ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้น เป็น The Necessary 
Organization for Thailand เป็นองค์กรหลักด้านการอนุรักษ์และสํารองพันธุกรรมพืชพร้อม
ใช้งาน โดยเป็นที่รู้จักและยอมรับในภูมิภาคเอเชียและการเข้าสู่ระดับโลก Outstanding 
Botanical Garden in the World  

โดยสิ่งที่จะทําให้องค์การมีความแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืน หรือ ตัวขับเคลื่อนเชิง
คุณค่า (Value Driven) มี 2 ประเด็น คือ 1) Edutainment การพัฒนาสวยโดยเน้นความ
สวยงาม มีกิจกรรมที่สนุกสนาน น่าตื่นเต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายในสวน
พฤกษศาสตร์อย่างเพลิดเพลิน และ 2) Green & Clan Organization การเป็นองค์กรที่รักษา
สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 

Leading Botanical Garden of 
Thailand สรา้งและยกระดับการเป็น Icon 
of Thailand โดยเป็นที่รูจ้ักและยอมรับใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมี
ทิศทางก้าวสู่ Asia  Outstanding 
Botanical Garden in SE-Asia  

The Necessary Organization for 
Thailand  เป็นองค์กรหลักด้านการอนุรักษ์

และสาํรองพันธุกรรมพืชพร้อมใช้งาน     
โดยเป็นทีรู่้จักยอมรับในภูมภิาคเอเชียและ

การเข้าสูร่ะดับโลก Outstanding 
Botanical Garden in the World  

 

รักษาสถานะของการเป็น Leading Botanic Garden ภายในประเทศและภมูิภาค ซึ่งเป็นแหล่งอนุรกัษ์พรรณ
พืชและเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรบัเป็นสากล โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในพืชวงศ์ขิงข่า กล้วยไม้ และไม้หายาก 
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4.6 แผนที่ยุทธศาสตร์ ปี 2560 – 2564 (Strategic Roadmap)  
ช่วงเวลา ปี 2559 – 2560 ปี 2561 – 2562 ปี 2563 เป็นต้นไป 

ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Positioning) 

 

   

ตัวขบัเคลื่อนเชิงคุณค่า 
(Value Driven) 

   

เปูาหมาย 
(Target) 

 

   

แหล่งรวบรวมพรรณไม้แหง้ 
(Herbarium) 

 

   

แหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ 
(Ex situ Conservation) 

   

การเผยแพร่และสันทนาการ 
(Education&Recreation) 

   

การวิจัยและพัฒนา 
(Research 

&Development) 
 

   

โครงสร้างพื้นฐาน 
(Facility) 

   

การบริหารจัดการ 
(Management) 

 

   

เทคโนโลยี 
(Technology) 

 

   

กิจรรม/โครงการ 
(Activities/Projects) 

 

   

การรักษาสถานะของการเป็น Leading Botanic Garden ภายในประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณพืชและเผยแพร่ท่ีได้รับการยอมรับเป็นสากล โดยมีความเช่ียวชาญพิเศษในพืช ขิง/ข่า กล้วยไม้ และพรรณไม้หายาก 

สร้างและยกระดับการเป็น Icon of Thailand เป็นองค์กรสําคัญของประเทศ (The Necessary Organization for Thailand ในด้านการอนุรักษ์และ
สํารองพันธุกรรมพืชพร้อมใช้งาน 

ความโดดเด่นเชิงวิชาการและการเป็นสวนสวยแห่งความรู้คู่ความเพลิดเพลิน (Edutainment) 
Green & Clean Organization = เป็นองคืกรท่ีรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 

เน้นเรื่องท่ีเป็น necessity for Thailand 

จํานวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี และมีการกระจายตัวตลอดท้ังปี พร้อมท้ังรายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี 

สวนมีเอกลักษณ์ การจัดการ Living Collection ท่ีได้มาตรฐาน ธนาคารเช้ือพันธุไม้หายาก (Endanger Plant Germplasm) 

จํานวนชนิดของพรรณไม่แห้งเพิ่มข้ึนจาก 70% เป็น 80% ชนิดพันธุ์ไม้ใน SEA ร้อยละ 25 

Know species in Thailand are well documented with conservation status 

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

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

ปรับเปลี่ยน Display Garden ตามฤดูกาล 

กิจกรรมเน้นเสริมการเรียนรู้, เพิ่ม Story ในการนําเสนอ จดัทําในรูปแบบ Interactive &In-Trend 

พัฒนาหลักสูตร Plant Conservation and Re-introduction การผลักดันให้เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรในสถาบันการศึกษา 

พัฒนาหลักสูตร International ในด้านพืชสวน Tropical plants 

    ต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (เชิงพาณิชย์)  เน้นท่ี ขิง/ข่า เน้นท่ีกล้วยไม้ ทะเบียนพันธุกรรมพืช (DNA Barcoding) 

การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ดอกหอม 

Economic Value Analysis (EVA) 

การวิจัยพันธุ์พืชโดยมุ่งเน้น Theme-based Research เช่น พืชท่ีทน
ต่อสภาวะเค็ม หรือพืชท่ีถูกการใช้ประโยชน์อย่างไม่ย่ังยืน 

ปรับพื้นท่ีแต่ละสวนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ, พัฒนา Theme Garden< พื้นท่ีจัดกิจกรรม, ครอบครัว สิ่งอํานวยความสะดวก เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

ปรับปรุงโรงเรือน Living Plant, ห้องปฏิบัติการ, หอพรรณไม้และพิพิธภณัฑ์แมลงให้รองรับการขยายตัว 

Competency based approach for HR management 

การวิจัยตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 

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 ยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)   
 

จากตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่องค์การฯ กําหนดเป็น 3 ช่วงระยะ จึงได้กําหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564) จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : อนุรักษ ์ศึกษา วิจัยพรรณพืชเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมและภาพลักษณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : มุ่งม่ันเป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 

(Green & Clean Organization)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
โดยกําหนดให้การดําเนินงานขององค์การฯ ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ให้ความสําคัญกับ

การเป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม (Green & Clean Organization) 
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานในช่วงปี 2560 – 2564 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 2559 
(baseline) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ 
เผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่
ประชาชน 

- ประชาชนได้รับ
ความรู้ทางด้านพืช
ผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึง
จะเป็นการสร้าง
จิตสํานึกในการรัก
และหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

-จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการให้
ความรู้ที่เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ (P) 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความเข้าใจใน
กิจกรรมไม่ต่ํากวา่
ร้อยละ (B) 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 

2. อนุรักษ์ ศึกษา วิจัย 
พรรณพืชเพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

- เพิ่มสัดส่วนของ
งานศึกษาวิจยัเพื่อ
สร้างองค์ความรู้
ทางด้านพืชและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

- สัดส่วนของ
งบประมาณด้าน
การวิจยัต่องบ
ประจํา (B) 

24% 24% 25% 28% 30% 30% 

 - พรรณพืชได้รับการ
รวบรวมไว้ใน
รูปแบบตัวอย่าง
พรรณไม้แห้ง 

- จํานวนชนิด
พรรณไม้แห้งที่
รวบรวมไว้ใน
สวน
พฤกษศาสตร์ 
(สะสม) (B) 

84% 
8,370 

 

85% 
8,500 

86% 
8,600 

87% 
8,700 

88% 
8,800 

 

89% 
8,900 

 

  - จํานวนชนิด
พรรณไม้แห้งที่มี
การกระจายพันธุ์
ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้ (สะสม) (B) 

23.5% 
9,400 

25% 
10,000 

26.5% 
10,600 

28% 
11,200 

30% 
11,800 

31% 
12,400 

 - พรรณไม้หายาก 
พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์
ได้รับการอนุรักษ์ไว้
เป็นแหล่งสํารอง
พันธุกรรมพืช และ
มีการศึกษา 
พัฒนาการส่งเสริม
ให้มีการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

- จํานวนไม้มีชีวิต
ที่มีศักยภาพของ
ประเทศไทย
ได้รับการ
รวบรวม (สะสม) 

      

 - กลว้ยไม้ 
(ชนิด/ร้อยละ)  

490/ 
(41%) 

490/ 
(41%) 

540/ 
(45%) 

600/ 
(50%) 

670/ 
(56%) 

720/ 
(60%) 

 -ขิง-ข่า (ชนิด/
ร้อยละ) (B) 

 

150/ 
50% 

165/ 
55% 

180/ 
60% 

195/ 
65% 

210/ 
70% 

240/ 
(80%) 

แหล่งสํารองพันธกุรรมพืช 3 กลุ่มที่สําคัญของประเทศ 
(กล้วยไม้ ทั้งหมด  = 1,200 ชนิด, ขิง-ข่า 300 ชนิด, ไม้หายาก 1,200 ชนิด) 
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ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 2559 
(baseline) 

2560 2561 2562 2563 2564 

 -ไม้ที่เสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์ (ชนิด/
ร้อยละ)(B) 

100/ 
8% 

100/ 
8% 

200/ 
17% 

320/ 
27% 

450/ 
38% 

580/ 
48% 

 - ผลงานทางวิชาการ
มีการนําไปพัฒนา
และต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์เชิงสังคม
และเชิงพาณิชย ์

- ร้อยละของ
ข้อมูลพันธุ์พืช
ไทยที่ได้รับการ
เผยแพร่ใน
รูปแบบ Online 
(B) 

1,680 ชนิด/ 
17% 

 

1,779 ชนิด 
18% 

1,979   
ชนิด/ 
20% 

2,174 
ชนิด/ 
22%  

2,470   
ชนิด/ 
25% 

2,766 ชนิด/ 
28% 

 - การเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในภูมภิาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

- จํานวนผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ใน
วารสารสากลปีละ
ไม่น้อยกวา่(P) 

15 เร่ือง 15 เร่ือง 15 เร่ือง 15 เร่ือง 15 เร่ือง 15 เ
รื่
อ
ง 

3. พัฒนาสวนสวยแห่ง
การเรียนรู้คู่ความ
เพลิดเพลิน (Garden 
of Edutainment)  

- สวนแต่ละแห่งมี 
อัตลักษณ์ มีความ
สวยงาม และเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 

- ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์แต่
ละแห่งตาม
แผนการ
ดําเนินงานในแต่
ละปีไม่ต่ํากวา่ (B) 

80% 80% 85% 85% 85% 85% 

 - ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้มาใช้
บริการ (B) 

80% 80% 85% 85% 85% 85% 

4. เสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม
และภาพลักษณ ์

- ประชาชนรับรูแ้ละ
รู้จักสวน
พฤกษศาสตร์มาก
ยิ่งขึ้น 

- จํานวนผู้เข้า
เยี่ยมชมที่
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า ร้อยละ (P) 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 

 - มีรายได้จากการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น 

- รายได้จากการ
ดําเนินงานที่
เพิ่มขึ้นไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ (B) 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 

  - ค่า EP 
เปูาหมาย
เพิ่มขึ้น* (B) 

- +2 ลบ. +2 ลบ. +2 ลบ. +2 ลบ. +2 ลบ. 

5. มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่
รักษาสิ่งแวดล้อมและ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(Green & Clean 
Organization) 

- ประชาชนมีความ
เช่ือมั่นและยอมรับ
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
แสดงความ

- ความสาํเร็จในการ
ดําเนินการ
โครงการร่วมกับ
ภาคประชาชน
และหน่วยงาน
ภายนอก (B) 

80% 
 
 
 
 

80% 80% 85% 85% 85% 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  
82 

ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 2559 
(baseline) 

2560 2561 2562 2563 2564 

รับผิดชอบต่อสังคม - จํานวนชนิดของ
พรรณไม้ที่เสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์
ที่ได้รับการ
ฟื้นฟูและคืนสู่
ถิ่น(B) 

- 5 ชนิด/ 
5% 

13 
ชนิด 
6% 

28 
ชนิด 
8% 

60 
ชนิด/
10% 

80 ชนิด 

6. เพิ่มสมรรถนะการ
บริหารจดัการและ
พัฒนาองค์กร 

- องค์การฯ สามารถ
พัฒนาขีด
สมรรถนะและ
ความพร้อมในการ
ดําเนินงาน 

- ผลการประเมิน
ด้านการบริหาร
จัดการองค์กรมี
ค่าเกณฑ์ไม่ต่ํา
กว่า (P) 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 

 -ได้รับการรับรอง
ระบบการ
จัดการด้าน
คุณภาพ (B) 

      

  -ร้อยละความสําเร็จ
ในการปรับปรุง
โครงสร้าง 
อัตรากําลังและ
ค่าตอบแทน (P) 

- 100     

  -ร้อยละความสําเร็จ
ในการนําระบบการ
ประเมินผล
รายบุคคลมาใช้ใน
องค์กร (B) 

- 80 90 100 100 100 

หมายเหต ุ:  P หมายถึง ตวัชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Performance) 
 B หมายถึง ตัวชีว้ัดการดําเนินงานเพื่อบรรจุเปูาหมายหลักขององค์กร (Business) 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน 

 กลยุทธ์ 

1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงพฤกษศาสตร์ได้ฤดู (Year Plan) 

1.1.1 ศึกษาพฤติกรรม ความต้องการของผู้เข้ามาใช้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์ 
และจัดทําเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ประจําปี (Year 
Plan) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวภายในสวน
พฤกษศาสตร์ในแต่ละช่วงฤดูให้มีการกระจายตัวตลอดทั้งปี  

1.1.2 ปรับปรุงพื้นท่ีการจัดแสดงพรรณไม้ให้มีความน่าสนใจ  

ISO9001 
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1.1.3 จัดเทศกาลในแต่ละช่วงฤดู อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้ามา
ท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์มากยิ่งข้ึน อาทิเช่น งานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ งาน 
Gingers Festival เทศกาลเดือนแห่งความรัก เทศกาลสืบสานประเพณีปีใหม่
เมือง เป็นต้น  

1.1.4 จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญต่างๆ ในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ทุก
แห่ง รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เพ่ือเสริมให้
ความรู้ สร้างความตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และทําให้
ประชาชนรู้จักสวนพฤกษศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
 

1.2 พัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ให้สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย และขยายไปยัง
กลุ่มเปูาหมายใหม่ 

1.2.1 จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร โดยการขยายกลุ่มเปูาหมายไปยังสถาบันการศึกษา 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน 

1.2.2 พัฒนาและดําเนินการหลักสูตรที่องค์การฯ มีความเชี่ยวชาญและมีการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เช่น นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น การอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น และให้
ขยายกลุ่มเปูาหมายไปยังอาจารย์ 

1.2.3 พัฒนาหลักสูตรการฝึกงานสําหรับนักศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย และ
ขยายไปสู่นักศึกษาในระดับนาชาติ ค่ายเยาวชนรักษ์ธรรมชาติในระดับนานา
ประเทศ 

1.2.4 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ (International) ในด้านพืชสวน (Tropical plants)  
1.2.5 พัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พันธุ์ไม้/การนําพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืน

ถิ่นอย่างยั่งยืน (Plant Conservation and Re-introduction) และผลักดันให้
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในสถาบันการศึกษา 
 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

1.3.1 จัดการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
1.3.2 ผลักดันให้นักวิชาการนําเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีการประชุมระดับชาติ การ

ประชุมในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างการยอมรับและความร่วมมือทางวิชาการ 
1.3.3 เพ่ิมอาสาสมัครที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ การให้บริการ การ

จัดการสวนพฤกษศาสตร์ และในด้านการบริหาร ทั้งที่เป็นอาสาสมัครในประเทศ
และต่างประเทศ 

1.3.4 เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และขยายความร่วมมือในการเป็นพี้เลี้ยงการ
อบรมให้ความรู้ในด้านการจําแนกพืชให้แก่ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
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1.3.5 เป็นเจ้าภาพหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดประชุมทางวิชาการ/จัดกิจกรรมทาง
วิชาการเพ่ือร่วมเผยแพร่และราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 

 

1.4 ใช้สื่อเทคโนโลยีในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน 

1.4.1 นําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ Interactive learning มาให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีจัดแสดงพรรณไม้ เพ่ือสร้างความน่าสนใจ น่าตื่นเต้น และดึงดูด
ใจเยาวชนรุ่นใหม่ให้สนใจศึกษาพรรณไม้มากยิ่งขึ้น 

1.4.2 พัฒนาหน้าโฮมเพจขององค์การฯ ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึง และการ
สืบค้นข้อมูล รวมถึงเพ่ิมเติมการให้บริการแก่ประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  อนุรักษ์ ศึกษา วิจัย และพัฒนาพรรณพืชเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 กลยุทธ์ 

6.1 เร่งส ารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

2.1.1 เร่งรัดจัดการตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่ได้จากการสํารวจและจัดเก็บให้มีข้อมูลทาง
วิชาการท่ีถูกต้อง รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อปูองกันความสูญเสียที่อาจเกิด
ขึ้นกับตัวอย่างพรรณไม้ได้ 

2.1.2 สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ในประเทศไทย โดยเน้นสํารวจ
และรวบรวมกล้วยไม้ ขิง-ข่า และพรรณไม้ประจําถิ่น ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
และไม้หายากตามบัญชีรายชื่อพรรณไม้หายากของประเทศไทย (Red List) การ
สํารวจพรรณไม้ในพื้นที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ไม้ที่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
รวมถึงการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณ
ไม้ที่เป็นไม้ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ท่ีองค์การฯ มีสวนพฤกษศาสตร์ประจํา
ภูมิภาค  

2.1.3 เน้นสํารวจและรวบรวมข้อมูลทางพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ประเทศไทย รวมถึงการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2.1.4 ศึกษาและทบทวนอนุกรมวิธานของพืชบางวงศ์ในประเทศไทย  
2.1.5 สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง และเร่งรัดการ

ตรวจสอบและระบุรายชื่อของแมลง เพื่อรองรับการจัดทําพิพิธภัณฑ์แมลงในพ้ืนที่
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
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2.1.6 ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาของหิ่งห้อยในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์หิ่งห้อยในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ จัดทําปูายให้ความรู้ รวมถึงการนํา
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยที่มีอยู่มาจัดทําเป็นสื่อให้ความรู้ 

2.1.7 จัดทําแปลงถาวรศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบต่อพืช
และมนุษย์ (Climate change) 

2.1.8 ดําเนินการวิจัยร่วมกับชุมชนในด้านต่างๆ อาทิเช่น Reintroduction of Wild 
Species, Population Restoration, Ecosystem Restoration  

 

6.2 ส ารวจและรวบรวมพรรณไม้ในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2.2.1 จัดทําข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ
เพ่ือการแลกเปลี่ยนตัวอย่างพรรณไม้ การสํารวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้ทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน โดยเน้นการจัดทํา
ข้อตกลงกับหน่วยงานที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2.2.2 สํารวจพรรณพฤกษชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นในพ้ืนที่ 
Mainland คือ ประเทศพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และทางตอนใต้ของประเทศจีน 

2.2.3 แลกเปลี่ยนตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิต (Living) และพันธุ์ไม้แห้ง (Herbarium) โดย
เน้นพันธุ์ไม้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2.2.4 จัดให้มีแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  
 

6.3 พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการ 
2.3.1 ผลักดันให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสารทางวิชาการเพ่ือประโยชน์ในงานศึกษาวิจัย 
2.3.2 ศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชให้เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยเน้นทําการศึกษาวิจัยใน
พืชกลุ่มกล้วยไม้ ขิง-ข่า และไม้หายาก รวมถึงการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรจาก
การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2.3.3 เน้นการวิจัยพันธุ์พืชที่มุ่งเน้น Theme-based Research เช่น พืชที่ทนต่อสภาวะ
เค็ม หรือพืชที่ถูกการใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถในการรองรับตามธรรมชาติ 

2.3.4 พัฒนาและจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการปรับปรุง
รูปแบบการนําเสนอให้น่าสนใจมากยิ่งข้ึน ให้มีการเผยแพร่ไปสู่ประชาชนได้อย่าง
กว้างขวางมากข้ึน  
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2.3.5 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการไปสู่สาธารณชนทั้งในรูปแบบของการจัดแสดง
นิทรรศการทั้งในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์กับนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น  

 
6.4 พัฒนาระบบการส ารองพันธุกรรมพรรณไม้ที่พร้อมใช้งาน 

2.4.1 จัดทํานโยบายในการจัดการพรรณไม้มีชีวิตที่รวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ให้
เป็นมาตรฐาน (Living Collection Policy)  

2.4.2 นําระบบฐานข้อมูลการจัดการพรรณไม้มาใช้ให้ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.4.3 เร่งรัดสํารวจข้อมูลพรรณไม้ที่รวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์และจัดการข้อมูลเข้า

ฐานระบบให้พร้อมในการใช้งาน 
2.4.4 จัดทําฐานข้อมูลพรรณไม้ในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ

ขยายไปยังสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคให้ครบทุกแห่ง 
2.4.5 จัดทําธนาคารเชื้อพันธุ์ไม้หายาก (Endanger Plant Garmplasm)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน (Gardens of 
Edutainment) 

 
 กลยุทธ์ 

3.1 ก าหนดอัตลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งให้มีความโดดเด่น  

3.1.1 พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่ ให้โดดเด่นด้านการ
รวบรวมพืชในตระกูลกล้วยไม้ (Orchidaceae) ขิง-ข่า (Zingiberaceae) และพืช
ถิ่นเดียว (endemic plants) และไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ของประเทศไทย 

3.1.2 พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดําริ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากในท้องถิ่นที่มีการกระจายพันธุ์ในพ้ืนที่สูง 

3.1.3 พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ให้โดดเด่นด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวระบบ
นิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ํา (Wetlands) และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3.1.4 พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ให้โดดเด่นในการเป็นแหล่งรวบรวมพืชทนแล้ง 
พืชทนเค็ม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Ethnobotany) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

3.1.5 พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชกับ
วัฒนธรรม (Green Heritage) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองคู่
ชุมชน เชื่อมโยงประวัติศาสตร์มรดกโลก  
 

3.2 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสวนพฤกษศาสตร์ 
3.2.1 จัดทําศูนย์รวมกล้วยไม้ที่มีทั้งหลากหลายของสายพันธุ์มากที่สุดและฐานการ

เรียนรู้เรื่องกล้วยไม้ที่ครบวงจรในประเทศไทย 
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3.2.2 พัฒนาและเพ่ิมเติมสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนที่รวบรวมพันธุ์ขิง-ข่า กล้วยไม้ 
สวนปาล์ม และไม้หายากให้มีความโดดเด่น และปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอ
ข้อมูลทางวิชาการให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้และฐาน
การเรียนรู้  

3.2.3 พัฒนาการตกแต่งสวนตามแนวความคิด (Theme Garden) ให้มีความสวยงาม
และมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน โดยให้มีการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าท่ีเชื่อมโยง
กับการช่วงฤดูกาลของพันธุ์ไม้ (Seasonal Event) รวมถึงการพัฒนาและตกแต่ง
สวนตามแนวความคิดในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาค 

3.2.4 พัฒนาการตกแต่งกลุ่มโรงเรือนกระจก แปลงวัลยชาติ เศวตพิมาน สวนสมุนไพร 
สวนเทิดพระเกียรติ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ 
(Canopy Walks) ให้มีความน่าสนใจและได้รับความรู้จากการศึกษาและเยี่ยมชม
ด้วยตนเอง 

3.2.5 สร้างกิจกรรมการเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้พรรณไม้ตามวงศ์ โดยให้ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล สร้างเรื่องราว (Story) ให้น่าสนใจและค้นหาให้กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.2.6 จัดทําปูายสื่อความหมายตามวงศ์ไม้ให้ครอบคลุม และไม่น้อยกว่า 3 ภาษา จัดทํา
ฐานการเรียนรู้ที่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชน (In trend) และฐานการ
เรียนรู้ที่เป็นภารกิจหลักของสวนพฤกษศาสตร์ เช่น ฐานการเรียนรู้หอพรรณไม้ 
ฐานการเรียนรู้เรื่องโลกร้อน ฐานการเรียนรู้กล้วยไม้ เป็นต้น โดยให้รองรับการ
เรียนรู้ในรูปแบบ Interactive  

3.2.7 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ดึงดูดและสร้างกระแสความน่าสนใจ อาทิเช่น สวน
เฟิน สวนกุหลาบ ไม้เลื้อยขนาดเล็กดอกสวย สวนครัวไทย สวนครัวฝรั่ง สวน
วิวัฒนาการพืช สวนสัญฐานวทิยา สวนวงศ์หญ้า สวนวงศ์กะเพรา สวนวงศ์
ทานตะวัน สวนไม้รั้ว เรียนรู้การตัดแต่ง เป็นต้น 

3.2.8 พัฒนาและปรับปรุงการจัดแสดงในพ้ืนที่กลุ่มอาคารเรือนกระจกให้มีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น โรงไม้กินแมลง โรงพืชเขาหินทราย โรงไม้ 
Temperate โรงสวนแนวตั้ง และโรงไม้น้ํา (Aqua-scape) 

3.2.9 จัดหาพื้นที่สําหรับทํากิจกรรม พื้นที่ลานดนตรี ลานกิจกรรมสําหรับครอบครัว 
ลานชมดาว ลานกางเต็นท์ โดยให้มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้บริการรองรับความต้องการของผู้มาใช้บริการ 

3.2.10 นําหลักการอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริมาใช้ภายในสวน
พฤกษศาสตร์ทุกแห่ง และการเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชน 

3.2.11 ลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่ง และนําระบบเกษตรอินทรีย์ 
มาใช้ทดแทน เพ่ือให้เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง (Green Garden)  
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3.3 ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพือ่รองรับการให้บริการ 

3.3.1 จัดทํา/ปรับปรุงห้องน้ํา เพิ่มห้องน้ําสําหรับคนพิการ และระบบบําบัดน้ําเสียที่
รักษาสิ่งแวดล้อม มีความเป็นเอกลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ 

3.3.2 จัดทํา/ปรับปรุงร้านอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณกลุ่มอาคารเรือนกระจก ร้านค้า
บริการนักท่องเที่ยว และในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ รวมถึงร้านอาหาร
สวัสดิการสําหรับบุคลากร 

3.3.3 จัดหาห้องปฐมพยาบาลและจัดทําปูายแจ้งเหตุฉุกเฉิน จุดขอความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือให้บริการและแสดงความสนใจความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ยานพาหนะสํารองในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งให้ทุกอาคารมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น 

3.3.4 ปรับปรุงระบบไฟฟูา โทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต ขยายให้คลอบคลุมการ
ให้บริการทั่วทั้งสวนพฤกษศาสตร์  

3.3.5 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือเฝูาระวังความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
รวมถึงการดําเนินการตามแผนปูองกันเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดข้ึน 

3.3.6 จัดทําเส้นทางสําหรับผู้พิการ (Wheelchair) จัดทําเส้นทางเดิน (Walkway) 
สําหรับนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินชมศึกษาพรรณไม้ได้ 

3.3.7 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน เส้นทางสัญจรปูายจราจร และปูายบอกทาง ภายใน
พ้ืนที่ให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเยี่ยมชม  

3.3.8 จัดหารถบริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งกําหนดจุดรับส่ง และกําหนดช่วงเวลาในการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้ชัดเจน  

3.3.9 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้สามารถรองรับการใช้งานทั้งผู้
เข้ามาเยี่ยมชม นักเรียน นักศึกษา และสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการ
จัดหาอาคารเพ่ิมเติมสําหรับรองรับกิจกรรมการให้ความรู้ที่เพ่ิมข้ึน เช่น ที่พัก
สําหรับนักศึกษาฝึกงาน ค่ายเยาวชน บ้านพักนักวิจัย เป็นต้น  

3.3.10 จัดหา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้รองรับการขยายตัวทั้งในด้านการท่องเที่ยว
และการศึกษาวิจัย โดยการปรับปรุงระบบสํารองไฟฟูาสําหรับห้องปฏิบัติการ 
ห้องเก็บตัวอย่าง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ กลุ่มโรงเรือนกระจก โรงรวบรวมพันธุ์ไม้ 
ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมถึงพ้ืนที่ลานกิจกรรมและเส้นทางสัญจรภายในสวน 

3.3.11 ตกแต่งห้องนิทรรศการถาวรและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ และเตรียมการสําหรับการตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์แมลง 

3.3.12 ปรับปรุงระบบน้ํา โรงสูบน้ํา รองรับการใช้งานทั้งในด้านการจัดการพ้ืนที่ การดูแล
รักษาพรรณไม้ และน้ําใช้สําหรับห้องปฏิบัติการ โดยให้มีน้ําใช้สําหรับกิจการสวน
พฤกษศาสตร์ตลอดทั้งปี  

3.3.13 ปรับปรุงพื้นท่ีร้านขายของที่ระลึก ร้านจําหน่ายต้นไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่ง 
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3.3.14 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (Laboratory) เพ่ือรองรับงานวิจัยและการจัดเก็บพันธุ์
กรรมของพืช และให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลางด้านพฤกษศาสตร์ของภูมิภาค
อาเซียน 

3.3.15 ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกภายในพื้นที่ จัดแปลงพันธุ์ไม้ภายในสวน
พฤกษศาสตร์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการบริการที่เท่าเทียม 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มและภาพลักษณ์ 

 กลยุทธ์ 

4.1 เสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม 

4.1.1 สร้างจุดเน้นของการเน้นให้ความสําคัญของพืชในกลุ่มสําคัญ 3 กลุ่ม คือ กล้วยไม้ 
ขิง-ข่า และไม้หายาก ด้วยการจัดทําของที่ระลึก จําหน่ายต้นไม้ กล้าจิ๋ว 

4.1.2 จัดทําแพ็คเก็ตท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละช่วงฤดู 
4.1.3 เพ่ิมสินค้าและบริการมากยิ่งข้ึน เช่น ผลิตภัณฑ์จากศูนย์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์

เพ่ือความงามที่ได้จากผลงานวิจัย  
4.1.4 ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้า และการเพ่ิมช่องทางในการจําหน่ายในระบบ

อินเตอร์เน็ต 
4.1.5 คัดเลือกพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ประจําถิ่น พันธุ์ไม้ในพระนามสายพันธุ์แท้ที่ผ่าน

การตรวจสอบของนักวิชาการมาจําหน่าย เพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้าในระดับบนให้มาก
ยิ่งขึ้น 

4.1.6 เพ่ิมรายได้จากการเช่าพื้นที่และการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
4.1.7 ควบคุมต้นทุนสินค้าและบริการให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด 
4.1.8 พัฒนาและนําการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 

Value Management : EVM) มาเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการดําเนินงาน และ
สร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 

4.2 สร้างภาพลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ 

4.2.1 จัดให้มีการวิเคราะห์และสร้างภาพลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ (Brand 
Identity) เพ่ือสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ที่จะให้ประชาชน
ได้รับรู้ในคุณค่าและจดจําภาพลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ 

4.2.2 ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ผ่านสื่อทุกช่องทาง 
และเน้นสื่อทางอินเตอร์เน็ต สื่อทาง Social Network  
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4.3 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 

4.3.1 จัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน โดยเฉพาะงาน
ที่ได้รับความสนใจจากประชาชน 

4.3.2 เผยแพร่สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึนโดยสื่อเผยแพร่ เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ปูายโฆษณา และเพ่ิมการใช้พ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร์ให้เป็นสถานที่ถ่ายทํารายการโทรทัศน์ สารคดีต่างๆ  

4.3.3 สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวกับหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

4.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสังคม 
 

4.4 พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ 
4.4.1 สํารวจความต้องการของตลาด ค่านิยม และความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า

เปูาหมาย 
4.4.2 พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ (Product) ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และตรงต่อ

ความต้องการของลูกค้า 
4.4.3 กําหนดราคาที่มาตรฐานและเป็นธรรม (Price) โดยเฉพาะการวิจัยตลาด การ

กําหนดราคาสินค้าทางวิชาการและกลุ่มสินค้าที่ระลึกสําหรับลูกค้าทั่วไป 
4.4.4 เพ่ิมช่องทางการขาย (Place) โดยเฉพาะช่องทางการจําหน่ายภายนอกและช่อง

ทางการขายในระบบ Online 
4.4.5 กําหนดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น โปรแกรมกระตุ้นการซื้อ

ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า เพิ่มการตลาดเชิงรุก
สําหรับกลุ่มลูกค้าเปูาหมาย 

4.4.6 พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ (Packaging) โดยเน้นความสวยงาม
โดดเด่นของผลิตภัณฑ์และความเป็นอัตลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง 
รวมถึงการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.4.7 เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข่าวสร (Public Relation) โดยเฉพาะในเครือข่าย 
Internet สื่อ Social Network รวมถึงการส่งข้อมูล/ข่าวสารให้กลุ่มลูกค้า
เปูาหมายอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน สถาบันการศึกษา 
และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  มุ่งม่ันเป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม (Green & 
Clean Organization) 

5. กลยุทธ์ 
5.1 เน้นการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองพระราชด าริ 

5.1.1 เพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝก จัดทําแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยหญ้าแฝก 
และการเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชน การแจกจ่ายกล้าพันธุ์หญ้าแฝกให้
ประชาชนนําไปใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ําในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 

5.1.2 ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาของหิ่งห้อยในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์หิ่งห้อยในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ จัดทําปูายให้ความรู้ รวมถึงการนํา
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยที่มีอยู่มาจัดทําเป็นสื่อให้ความรู้ 

5.1.3 จัดการประชุมทางวิชาการ/จัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือร่วมเผยแพร่และราช
กรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศไทย 
 

5.2 เสริมสร้างองค์การให้เป็นองค์กรชั้นน าในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสมดุลทาง
ธรรมชาติ 
5.2.1 นําระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ทั่วทั้งองค์กร และสร้างเสริม

ค่านิยมในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกระดับ 
5.2.2 ส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมและบริการต่างๆ ของ

องค์การฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนได้รับทราบเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 

5.2.3 ลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่ง และนําระบบเกษตรอินทรีย์ 
มาใช้ทดแทน เพ่ือให้เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง (Green Garden)  

5.2.4 จัดทําแปลงถาวรศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบต่อพืช
และมนุษย์ (Climate change)  

5.2.5 ดําเนินการเชิงรุกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมด้านพฤกษศาสตร์ในการสร้าง
ความสมดุลของธรรมชาติให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 
 

5.3 เสริมสร้างความรักและความตระหนักในความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ประชาชน 
5.3.1 ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกภายในพื้นที่ จัดแปลงพันธุ์ไม้ภายในสวน

พฤกษศาสตร์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการบริการที่เท่าเทียม  
5.3.2 จัดหาพื้นที่สําหรับเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคราชการ อุตสาหกรรมและเอกชน

เข้ามากิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์  
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5.3.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนละแวกใกล้เคียงสวนพฤกษศาสตร์ รวมถึงชุมชนที่
อยู่ห่างไกล ชุมชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับ
สวนพฤกษศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุน
กิจกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 

6. กลยุทธ์ 

6.1 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ  

6.1.1 พัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถของบุคลากรในด้านความรู้พื้นฐานด้านพฤกษศาสตร์ 
เพ่ือให้เป็นผู้ที่จักสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Train the Trainer)  

6.1.2 เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาทักษะ
ทางด้านการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอ่ืนๆ สําหรับเจ้าหน้าที่
ให้บริการ รวมถึงทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร (Communication skills) 

6.1.3 พัฒนาขีดสมรรถและวัฒนธรรมในการทํางานที่มีความหลากหลาย สามารถ
ทํางานข้ามหน่วยงานและสายงานได้  

6.1.4 พัฒนาสมรรถนะของผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ เช่น ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น 

6.1.5 เสริมสร้างนักบริหารรุ่นใหม่ เพ่ือให้เป็นกลุ่มผู้บริหารที่บุกเบิกหรือเป็นผู้สร้าง
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การฯ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรชั้นนํา 

6.1.6 จัดให้มีระบบการให้คําแนะนํา ระบบพี่เลี้ยง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
6.1.7 จัดทําคู่มือการทํางานเพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้ง

จัดให้มีการเตรียมแผนสร้างบุคลากรทดแทน  
6.1.8 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในองค์การฯ ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป็นแนวทางในการทํางาน และยกระดับธรรมาภิบาลขององค์การฯ ให้อยู่ในระดับ
ที่เป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล รวมทั้งกําหนดให้มีกลไกเพ่ือรับผิดชอบดูแลใน
เรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลขึ้นภายในองค์การฯ 

6.1.9 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนค่านิยม และหล่อหลอมวัฒนธรรมใหม่ให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาองค์การฯ ส่งเสริมบุคลากรขององค์การฯ เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
รวมทั้งสร้างกลไกลงโทษที่มีประสิทธิภาพ วางแนวทางการเชื่อมโยงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลไว้กับระบบงานอื่นๆ 

6.1.10 ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ของงานและจริยธรรมสูง เพื่อให้เป็นผู้นํา
ต้นแบบที่ดีสําหรับการปฏิบัติงานขององค์การฯ 
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6.1.11 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในองค์การฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility) โดยการดําเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี คํานึงถึงบริการที่มีคุณภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบเชิง
บวกแก่ผู้เข้ามาใช้บริการขององค์การฯ  

6.1.12 สร้างจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในภายในองค์การฯ ให้
ปฏิบัติงานด้วยความประพฤติชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดถือ
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการทํางาน  

6.1.13 สนับสนุนและเคารพหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Human Right) 
 

6.2 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล 

6.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการจัดการสวนพฤกษศาสตร์ที่เหมาะสมเปรียบเทียบ
กับหน่วยงานในรูปแบบใกล้เคียงกันหรือหน่วยงานที่เป็น Best Practice 

6.2.2 ปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากําลัง ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและการ
เจริญเติบโต 

6.2.3 ทบทวน/จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

6.2.4 พัฒนาระบบบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
6.2.5 เน้นการจัดการทรัพยากรบุคคลด้วยการใช้ฐานสมรรถนะในการดําเนินงาน 

(Competency based approach for HR management) 
6.2.6 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้ระบบการวัดผลการ

ดําเนินงานรายบุคคล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่แท้จริง 
และให้มีการประเมินที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับ 

6.2.7 พัฒนาและเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ และการปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่าง
เป็นธรรม (Labour Practices) 

6.2.8 จัดหาแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
6.2.9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
6.2.10 จัดให้มีกลไกดูแลรับผิดชอบในเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม

กับสภาพการทํางานและสถานการณ์ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป 
6.2.11 จัดให้มีระบบสรรหา (Recruitment) รวมทั้งการรักษา (Retain) บุคลากรที่มี

คุณภาพ 
6.2.12 เน้นการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือการก้าวไปสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
6.2.13 จัดให้มีกฎ ระเบียบรองรับเพ่ือสามารถจ้างงานฝีมือบุคลากรสาขาเฉพาะด้าน 

ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศได้ 
6.2.14 จัดให้มีระบบสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ในการปฏิบัติงาน และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  
94 

6.2.15 จัดให้มีแผนด้านการบริหารจัดการกําลังเพ่ือทดแทน (Succession Plan) และ
ความกา้วหน้าในอาชีพ (Career path)  
 

6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการตัดสินใจ การบริหารความเสี่ยง และ
ก ากับตรวจสอบในการด าเนินงาน 

6.3.1 ทบทวน/จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุม
ภายใน รวมถึงแผนกลยุทธ์ด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นการกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานที่ชัดเจน 

6.3.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการควบคุมภายในที่ดี
ขององค์การฯ โดยเฉพาะการเสริมสร้างบทบาทและความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือช่วยทําหน้าที่สอบทานระบบการ
บริหารงานและการควบคุมภายในที่ดี 

6.3.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในมีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันเฝูาระวังความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Operating 
Practices) ต่อต้านการคอร์รัปชั่น สนับสนุนการแข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรม 
เคารพในสิทธิทางทรัพย์สิน 

6.3.4 นําเสนอข้อมูลสารสนเทศที่มีความจําเป็นต่อการแสดงภาระรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน และจัดให้มีช่องทาง
สื่อสารให้ผู้มาใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศขององค์การฯ ได้โดยง่าย 

6.3.5 พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในระดับท่ีมีความรุนแรง ให้มีการรายงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และให้มีการ
ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกโครงการที่จะดําเนินงานเพื่อผลักดันให้เป็น
วัฒนธรรมขององค์กร 

6.3.6 นําระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001 มาใช้ในการดําเนินงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

6.3.7 ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้รองรับการดําเนินงาน รวมถึงการให้ความรู้ความ
เข้าใจกับบุคลากรในการดําเนินงาน 
 

6.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง 

6.4.1 ทบทวน/จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เป็นแปลงอย่างต่อเนื่อง 

6.4.2 จัดให้มีการจัดทํา ทบทวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุนขององค์การฯ รวมถึงการจัดทําและทบทวนแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่
เป็นรูปธรรม 
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6.4.3 เพ่ิมระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน 

6.4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และระบบ
สารสนเทศที่จะตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การฯ  
 

4.8 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)   
 

ในการดําเนินงานเครื่องมือที่องค์การฯ ใช้ในการจัดลําดับความสําคัญของการ
บริหารจัดการ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสําเร็จ เพ่ือเป็นข้อบ่งชี้การดําเนินงานให้บรรลุ
ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ และเป็นการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทาง
เดียวกัน ทําให้บุคลากรและผู้บริหารองค์กรรู้ว่าต้องทําสิ่งใดบ้างเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์การฯ 
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ โดยปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินงานขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ได้กําหนดไว้ 4 ปัจจัย ดังนี้  

1) ความมุ่งม่ันและมองไปในทิศทางเดียวกัน  
ความมุ่งม่ัน (Drive) ไม่ย่อท้อและมองไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นปัจจัยสําคัญ

ยิ่งประการแรกท่ีบุคลากรขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ทุกคนควรประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้การ
ดําเนินงานในทุกด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปในทิศทางเดียวกัน  

2) การเรียนรู้ ภูมิปัญญาและความคิดเสร้างสรรค์ 
ภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จําเป็นต้องเรียนรู้เสริมสร้างสิ่งใหม่ๆ เพ่ือ

ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งต้องเกิดจากการเรียนรู้ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรใน
งานหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเกิดการเพ่ิมพูนภูมิปัญญาให้กับบุคลากรขององค์การฯ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดจากวิธีคิดที่จะก่อให้เกิดมุมมองแปลกๆ ใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากผู้อ่ืน ไม่ยึดติดกับรูป
แบบเดิมๆ สามารถที่จะแสวงหาโอกาสเพ่ือนํามาบริหารและพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าแก่
องค์กร 

3) การสื่อสารภายในและการท างานเป็นทีม 
การสื่อสารภายในองค์กรจะทําให้การบริหารจัดการตามแผนงานโครงการ

เป็นไปตามเปูาหมาย ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก่อให้เกิดการทํางาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ บุคลากรสามารถทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

4) การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องจะทําให้องค์การฯ 

ทราบถึงสถานะปัจจุบันของการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของ
เปูาหมายในการดําเนินงาน รวมถึงการหาแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้
เป็นไปอย่างทันท่วงที 
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เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุก

หน่วยงานมีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการดําเนินงานร่วมกัน และมีจุดมุ่งเน้นในการดําเนินงาน
ให้บรรลุเปูาหมายในระยะเวลาที่กําหนดด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจํากัด โดยคณะทํางานได้ประชุมหารือ
ถึงความเป็นไปได้ในการดําเนินงานโครงการสําคัญภายใต้ข้อจํากัดด้านงบประมาณและบุคลากรที่มีอยู่ 
โดยพิจารณากําหนดจากกรอบการประเมินความสําคัญโดยพิจารณาจากผลกระทบหรือผลประโยชน์
ที่องค์การฯ จะได้รับ (Strategic Impact) ไปพร้อมกับความพร้อมขององค์การฯ ในการดําเนินงาน 
(Readiness) โดยได้กําหนดเกณฑ์การประเมินซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับความสําคัญของ Strategic Impact แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ 
ระดับ 5 : Global impact 
ระดับ 4 : 
ระดับ 3 : National Impact 
ระดับ 2 :  
ระดับ 1 : Community Impact 

ระดับความสําคัญของ Readiness แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ 
ระดับ 5 : พร้อมมากที่สุดสามารถดําเนินการได้เลย 
ระดับ 4 : 
ระดับ 3 : สามารถดําเนินการได้มากกว่า 6 เดือน 
ระดับ 2 : 
ระดับ 1 : สามารถดําเนินการได้มากกว่า 1 ปี 

 
โดยที่ถ้าผลการประเมินการพัฒนาของด้านใดระบุได้ว่า มีผลกระทบต่อองค์การฯ สูง 

และ อ.ส.พ.มีความพร้อมที่สามารถดําเนินการได้ทันที ก็จะถูกกําหนดให้อยู่ในแผนปฏิบัติระยะ 1 – 2 
ปี ส่วนการพัฒนาของด้านใดมีผลกระทบต่อองค์การฯ สูง แต่ อ.ส.พ. ยังคงมีความจําเป็นต้องใช้เวลา
ระยะหนึ่งในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาด้านดังกล่าวก็จะถูกกําหนดให้อยู่ในแผนปฏิบัติการ
ระดับ 2 – 3 ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่บทที่  55  
โครงการส าคัญเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ โครงการส าคัญเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ ((FFllaaggsshhiipp  PPrroojjeecctt)) 
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จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าภายใต้ข้อจํากัดด้านงบประมาณและบุคลากร 

องค์การฯ ควรมุ่งเน้นการดําเนินงานในช่วง 2 ปีข้างหน้า 2560 – 2561 ใน 6 ด้านจาก 12 ด้าน ซึ่ง 6 
ด้านดังกล่าว ได้แก่ 

ด้านที่ 1 : จํานวนชนิดของพรรณไม้แห้งเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 80 
ด้านที่ 2 : ไม้มีชีวิตเน้นไม้ที่มีศักยภาพในประเทศไทย ได้แก่ กล้วยไม้ 700 ชนิด 

(ประมาณร้อยละ 60), ขิง-ข่า 250 ชนิด (ประมาณร้อยละ 80) และไม้หายากจํานวน 700 ชนิด 
(ประมาณร้อยละ 50) 

ด้านที่ 4 : กิจกรรมเน้นเสริมการเรียนรู้ เพ่ิม Story ในการนําเสนอ จัดทํารูปแบบ 
Interactive & In Trend  

ด้านที่ 5 : ต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยเน้นที่ไม้กลุ่มขิง-ข่า 
ด้านที่ 11 : competency base approach for HR Management  
ด้านที่ 12 : วัฒนธรรมและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือรองรับการทํางานร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก (Standard Work Procedure for Collaboration)  

แผนดําเนินการ 
ระยะ 2-3 ปี 

แผนดําเนินการ 
ระยะ 1-2 ปี 

ไม่ดําเนินการ จําเป็นต้องพิจารณาทบทวน
ว่าผลกระทบน่าสนใจเพียง
พอที่จะดําเนินการหรือไม่ 
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ต้องมีการเตรียมการเพิม่เตมิ                     ดําเนินการได้ทันที 
 

ความพร้อมขององค์การฯ ในการด าเนินงาน (Readiness) 
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จากการระดมความคิดเห็นเพ่ือระบุงานที่ต้องดําเนินการรวมถึงการจัดสรรทรัพยากร

สําหรับด้านของการพัฒนาที่ได้รับการจัดลําดับความสําคัญ จึงกําหนดให้มีโครงการสําคัญเพ่ือรองรับ
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Flagship Project) จํานวน 5 โครงการสําคัญเร่งด่วนดังนี้ 

 
1. Program 1 : เร่งรัดการจัดการตัวอย่างพรรณไม้และยกระดับการให้บริการด้านอนุกรมวิธาน

พืช (Herbarium) 
สรุปสาระส าคัญ :  

มีวัตถุประสงค์หลักในการเร่งรัดจัดการตัวอย่างพรรณไม้แห้งให้เพ่ิมขึ้น พรรณไม้ที่
เก็บรวบรวมไว้มีความแตกต่างไม่เหมือนหอพรรณไม้อ่ืน และการยกระดับการให้บริการด้าน
อนุกรมวิธานพืชเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยการขยายช่องทางการ
ให้บริการ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ รวมถึงการขยายการสํารวจและเก็บ
รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ในพ้ืนที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นในกลุ่มพืชที่
องค์การฯ มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการพัฒนาและต่อยอด ที่ได้แก่ กล้วยไม้ และพืชใน
ตระกูลขิง-ข่า และไม้หายาก เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมพรรณไม้ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 
2. Program 2: เร่งรัดจัดการ Living Collection (Ex situ) 

สรุปสาระส าคัญ :  
มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบสํารองพันธุกรรมพืช โดยการจัดทํานโยบาย

ในการจัดการพรรณไม้มีชีวิตที่รวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นมาตรฐาน การนําระบบ
ฐานข้อมูลการจัดการพรรณไม้มาใช้ให้ครอบคลุมสวนพฤกษศาสตร์และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงการเร่งสํารวจและปรับปรุงข้อมูลพรรณไม้ที่ในสวนพฤกษศาสตร์ให้สามารถสืบค้นได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว เพ่ือการนํามาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ การต่อยอด
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องค์ความรู้ และการคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่น เพ่ือให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งสํารองพันธุกรรมพืชที่
สําคัญของประเทศไทย 

 
3. Program 4: พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

สรุปสาระส าคัญ :  
มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทําและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

สําหรับประชาชนที่สามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ และมีกิจกรรมสําหรับ
การศึกษาเรียนรู้ที่ดึงดูดใจให้ศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดทั้งวัน ปรับปรุงการจัดพื้นที่ เพิ่มฐานการเรียนรู้
เป็นสวนแห่งความรู้คู่ความเพลิดเพลิน 

 
4. Program 5 : พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

สรุปสาระส าคัญ :  
มีวัตถุประสงค์หลักในการเน้นการดําเนินงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดยเน้นพืชวงศ์ขิง-ข่า 

ที่องค์การฯ มีศักยภาพและมีทรัพยากรอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว โดยการดําเนินงานต้องมีการจัดทํา
นโยบาย ระเบียบการจัดการงานวิจัย ระเบียบการใช้จ่าย ค่าตอบแทน รวมถึงการจัดหาหน่วย
จัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
5. Program 11 : ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

สรุปสาระส าคัญ :  
มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็นเครื่องมือและกลไกท่ีสําคัญในการ

พัฒนาองค์กรให้บรรลุเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ การดําเนินงานเน้นการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับบุคลากรทั้งในด้านที่เป็นงานในภารกิจความรับผิดชอบและภารกิจในด้านการให้บริการแก่
ประชาชน รวมถึงการพัฒนาระบบประเมินผลการดําเนินงานที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง 
โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับ  
 

 
 

 
 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  

Program 1 : เร่งรัดการจัดการตัวอย่างพรรณไม้และยกระดับการให้บริการด้านอนุกรมวิธานพืช (Herbarium) 
Target : -80% ของพรรณไม้ที่กระจายพันธุ์ในประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศ 
   -25%ของพรรณไม้ที่กระจายพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะพรรณไม้ในประเทศพม่า 
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1.1 E-Herbarium  - ช่องทางการเข้าถึงการ

ให้บริการที่จํากัด ยังไม่
มีระบบการให้บริการ
แบบ online  

1) วางระบบการขอใช้ข้อมูล/
การให้บริการ Online และ
การเข้าถึงข้อมูล 

2) จัดการข้อมูลตัวอย่างพรรณ
ไม้/จัดหาอุปกรณ์ 

3) Convert ข้อมูลในระบบ 
BG-base  

4) สแกนตัวอย่างพรรณไม้และ
อัพโหลดลง sever จํานวน 
87,000 หมายเลข 

5) เผยแพร่ในเว็บไซต์  
6) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

     1) เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล 1 คน 
(สแกนและอัพโหลดลง 
server) (คนเดิม) 

2) เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
100,000 บาท 

3) Server (เดิมสามารถรองรับ
ได้) 

4) Storage 1 ตัว ราคา 
510,000 บาท 

5) นักพฤกษศาสตร์ตรวจสอบ
ความถูกต้อง (คนเดิม) 

6) วัสดุอุปกรณ์ 20,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 630,000 บาท 

ส่วนหอพรรณไม้ 
 
 
ส่วนหอพรรณ
ไม้/งาน IT 
งาน IT 
 
งาน IT 
 
ส่วนหอพรรณไม้ 
 
ส่วนหอพรรณไม้ 

1.2 ตัวอย่างพรรณ
ไม้ที่แตกต่างไม่
เหมือนหอ
พรรณไม้อ่ืน 
โดยเฉพาะพันธุ์

- ยังไม่มีความโดดเด่นที่
ชัดเจนเมื่อเทียบกับหอ
พรรณไม้อ่ืนทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

1) โครงการสํารวจพรรณไม้
พ้ืนที่เขาหินปูนในภาคเหนือ 

2) โครงการสํารวจพรรณไม้ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (พม่า/ลาว/กัมพูชา/

     1) เจ้าหน้าที่จัดการตัวอย่าง
พรรณไม้แห้ง (8 คน) (อัตรา
เดิม) 

2) นักพฤกษศาสตร์ (อัตราใหม่
ด้านกล้วยไม้และขิงข่าไม่ต่ํา

ส่วนหอพรรณไม้ 
 
 
ส่วนทรัพยากร
มนุษย์/ส่วนหอ
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ไม้ในพ้ืนที่
ภาคเหนือ และ
พันธุ์ไม้ใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต ้

เวียดนาม) 
 

3) โครงการแลกเปลี่ยน
ตัวอย่างพรรณไม้กับ
เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

กว่า 2 อัตรา) 
3) งบประมาณในการออกสํารวจ

และจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้
ในประเทศไทย ปีละ 
600,000 บาท 

4) งบประมาณในการออกสํารวจ
พรรณไม้ในต่างประเทศ ปีละ 
2,000,000 บาท 

5) งบประมาณในการจัดการ
ตัวอย่างพรรณไม้ ปีละ 
4,000,000 บาท  

พรรณไม้ 
ส่วนหอพรรณไม้ 
 
 
 
โครงการสร้าง
เครือข่าย 
 
ส่วนหอพรรณไม้ 

1.3 การบริการ
ตรวจสอบชื่อ
ชนิดพืชเพื่อเพ่ิม
ความเชื่อมั่นใน
การนําชื่อชนิด
พืชไปใช้
ประโยชน์ 

- ในประเทศไทยยังไม่มี
หน่วยงานใดดําเนินการ
ในรูปแบบนี้ เป็นโอกาส
ที่องค์การฯ จะริเริ่มการ
ดําเนินงาน 

 

1) วางระบบการให้บริการ
ตรวจสอบชื่อชนิดพืช /
อัตราการให้บริการ /อัตรา
ผลตอบแทนของนักวิชาการ 

2) ทบทวนระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องให้รองรับ 

3) จัดสร้างเครือข่ายนัก
พฤกษศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญ
พันธุ์ไม้ในแต่ละวงศ์ 

4) จัดการให้บริการ 

     1) ระเบียบว่าด้วยการให้บริการ
ตรวจสอบชื่อชนิดพืช 

2) นักพฤกษศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละวงศ์ ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ 

3) ผู้จัดการการให้บริการ
ตรวจสอบชื่อชนิดพืช  1 คน 

นิติกร/สํานัก
อํานวยการ 
ส่วนหอพรรณไม้ 
 
 
ส่วนทรัพยากร
มนุษย์/ส่วนหอ
พรรณไม้ 
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Program 2: เร่งรัดจัดการ Living Collection (Ex situ) 
Target : -ไม้มีชีวิตเน้นไม้ที่มีศักยภาพในประเทศไทย ได้แก่ กล้วยไม้ 700 ชนิด (ประมาณ 60%) ขิง-ข่า 250 ชนิด (ประมาณ 80%) และไม้หายาก ไม้ใกล้

สูญพันธุ์ 700 ชนิด (ประมาณ 50%) 
   -แหล่งพันธุกรรมพืชพร้อมใช้งานของประเทศ 
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2.1 จัดทํานโยบาย

การจัดการ
ตัวอย่างมีชีวิต
ให้มีมาตรฐานที่
ชัดเจน (Living 
collection 
policy) 

- ยังไม่มีนโยบายในการ
จัดการตัวอย่างพรรณไม้
มีชีวิต (Living 
Collection Policy) 

- ขาดทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีหน้าที่
รับผิดชอบชัดเจน 

- ขาด Legal work 
procedure/forms 

1) จัดทํานโยบายการจัดการ
ตัวอย่างพรรณไม้มีชีวิต 

2) จัดหาทีมงาน  
3) วางกระบวนการจัดการ

ตัวอย่างพรรณไม้ตาม
นโยบาย 

4) อบรมและให้ความรู้แก่
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ท้ัง
ในด้านนโยบายการจัดการ
ตัวอย่างและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

     1) นโยบายการจัดการตัวอย่าง
พรรณไม้ของหน่วยงานที่ได้รับ
การยอมรับ 

2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์และจัดการตัวอย่าง
พรรณไม้มีชีวิตทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

ส่วนอนุรักษ์ 

2.2 ทบทวนและ
ตรวจสอบข้อมูล
ของพรรณไม้ให้
มีความสมบูรณ์
ตามมาตรฐาน 

- การเก็บข้อมูลที่มีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
และสถานะของข้อมูล
ให้มีความทันสมัย 

 

1) จัดทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญตรวจสอบและ
รับผิดชอบ 

2) จัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้
ทันสมัย 

     1) ภัณฑารักษ์ 5 คน ประกอบด้วย 
botanist 3 คน/นักพืชสวน2 คน  

2) Staff 1 คน (data base) 
3) นิติกร 1 คน (อัตราเดิม) 
4) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสวน

พฤกษศาสตร์ (มีแล้ว แต่ต้องมีค่า

ส่วนอนุรักษ์/
ส่วนทรัพยากร
มนุษย์ 
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ดูแลรายปีๆ ละ 150,000 บาท) 

5) ค่าอบรมบุคลากร 
6) ค่าปรับปรุงปูาย/จัดทําคู่มือ 
7) ค่าปรับปรุงโรงเรือน 

2.3 วางระบบข้อมูล
ที่เผยแพร่ใน
รูปแบบ online 

- ยังไม่มีระบบ  1) ออกแบบระบบ e-living 
collection  

2) ปรับปรุงและจัดหา 
facilities  

3) ตรวจสอบและปรับปรุง
ข้อมูล 

4) เผยแพร่ในเว็บไซต์ 

     1) Server (เดิมสามารถรองรับได้) 
2) Storage 1 ตัว ราคา 510,000 

บาท 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.4 ส่งเสริมงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับ
กล้วยไม้ ขิงข่า 

2.5 ส่งเสริมไม้หา
ยาก ไม้ใกล้สูญ
พันธุ์ของ
ประเทศไทย 
เน้นการฟื้นฟู
และนํากลับคืน
สู่ถิ่น 

 - โครงสร้างพื้นฐานในการบํารุง
ดูแลรักษาและการจัดเก็บ  
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Program 4: พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
Target : -ประชาชนได้รับความรู้และมีจ านวนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี และมีการกระจายตัวตลอดทั้งปี 
 -รายได้จากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี 
 -ความโดดเด่นเชิงวิชาการและการเป็นสวนสวนแห่งความรู้คู่ความเพลิดเพลิน 
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4.1 ปรับปรุงฐาน

การเรียนรู้ 
- ขาดบุคลากรด้านการ

จัดทํา content 
(educator) 

- ขาดนักวิชาการท่ี
รับผิดชอบโดยตรง 

1) จัดทําฐานข้อมูลเพื่อการ
การเรียนรู้ 

2) จัดทําและปรับปรุงแผน
เสริมสร้างพื้นที่และการ
เรียนรู้  

     1) educator 2 คน  
2) แผนการปรับปรุงและพัฒนา

พ้ืนที่ 
3) งบประมาณในการปรับปรุง

พ้ืนที่ 

งานเผยแพร่/
สํานักพัฒนาสวน
และปลูกบํารุง 

  3) จัดหา educator 
4) ออกแบบและปรับปรุง

รูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
5) ปรับปรุงพื้นท่ีและสื่อการ

เรียนรู้ 

       

4.2 ออกแบบรูปแบบ
การเรียนรู้ที่
ทันสมัยเพื่อ
กระตุ้นการ
เรียนรู้ 

- ขาดสื่อการเรียนรู้ที่
กระตุ้นการเรียนรู้และ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 

1) รูปแบบการเรียนรู้ 
(interactive learning 
platform) และกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
interactive  

     4) สื่อการให้ความรู้ในรูปแบบ 
interactive 

ส่วนพัฒนา
พ้ืนที่/งาน
เผยแพร่ 
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(interactive 
learning 
platform)  

4.3 การพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนรู้ที่
เหมาะสมแต่ละ
กลุ่มเปูาหมาย 

- ขาดการวางแผน
พัฒนาและจัดการ
หลักสูตรที่เป็นระบบ 

- กลุ่มเปูาหมายไม่
ชัดเจน 

1) พัฒนาหลักสูตร 
2) เชื่อมโยงกับหลักสูตรการ

เรียนรู้ของ
สถาบันการศึกษา 

      งานเผยแพร่
ความรู้ 
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Program 5 : พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
Target : -ความโดดเด่นเชิงวิชาการ  
 -จ านวนผลงานทางวิชาการที่น าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
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5.1 การวางระบบ

การบริหาร
จัดการงานวิจัย
เชิงพาณิชย์  

- ขาดนโยบาย/แผนงานใน
การดําเนินงานวิจัย 

- ระเบียบในการจัดการ
งานวิจัย 

- ระเบียบการใช้จ่ายและ
ค่าตอบแทน 

- หน่วยจัดการเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญาและ
การจัดหารายได้ 

- ระเบียบของแนวทางจ้าง
ทําของ (Outsourcing 
research activities)  

1) จัดทํานโยบายและแผน
งานวิจัย 

2) ปรับปรุงระเบียบการ
จัดการงานวิจัย/การให้
ทุน/การขอรับทุนและการ
ใช้จ่ายเงินทุนวิจัยจาก
ภายนอก 

3) ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ 
4) จัดหาหน่วย TLO  
5) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์

ด้านการวิจัย 

     1) อุปกรณ์/เครื่องมือในการวิจัย 
2) งบประมาณด้านการ

ประชาสัมพันธ์ 
3) ค่าจ้างหน่วย TLO จาก

ภายนอก  

ศวส. 
ศวส./ปชส. 
 
ศวส./สนอ./ 
นิติกร/สพธ. 

5.2 ปรับปรุง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
(Facility) 
รองรับการเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการ

- ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ
สําหรับงานวิจัย 

- นักวิจัยไม่มีเพียงพอ 

1) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
สําหรับการวิจัย 

2) จัดหาผู้ช่วยนักวิจัย 
3) หาเครือข่ายในการ

สนับสนุนและผลักดันต่อ
ยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 

     1) อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
2) ผู้ช่วยนักวิจัยที่มีประสบการณ์ 
3) ผู้ประสานงาน 1 คน 

ศวส./สนอ. 
ศวส./สนอ. 
ศวส./สนอ. 
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project Strategic gaps Action plan 59 60 61 62 63 Resource ผู้รับผิดชอบ 
กลาง (Central 
Laboratory)  

4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 

5.3 ส่งเสริมงานวิจัย
เชิงพาณิชย์
โดยเฉพาะพืช
วงศ์ขิงข่า 

- การใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย 

1) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาและต่อยอด
งานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์
และบริการ 
1.1) โครงการพัฒนา

เครื่องดื่มจากพืช
ท้องถิ่น 

1.2) โครงการปรับปรุง
สายพันธุ์พืชเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ  
- ปรับปรุงกล้วยไม้

ดอกหอมให้เป็น
ไม้ดอกไม้ประดับ 

     1) อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
2) ผู้ช่วยนักวิจัยที่มีประสบการณ์ 
3) เครือข่ายนักวิจัยจากภายนอก 
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Program 11 : ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
Target : - รักษานักวิชาการและเพิ่มความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
 

project Strategic gaps Action plan 59 60 61 62 63 Resource ผู้รับผิดชอบ 
11.1 ปรับปรุงระบบ

การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

- ขาดการประเมิน
อัตรากําลังที่เหมาะสม
กับภารกิจปัจจุบัน 

- ขาดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่
เหมาะสม  
+ ความก้าวหน้าในสาย

งาน (เช่น วิชาการ/ 
บริหาร/ อํานวยการ/ 
ทั่วไป) 

+ ค่าตอบแทน 
+ สมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน 
+ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

1) ปรับโครงสร้างและ
อัตรากําลังให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ 
1.1) วิเคราะห์ช่วงห่าง gap 

Analysis 
1.2) ปรับโครงสร้าง 
1.3) ขยายกรอบอัตรากําลัง 
1.4) ขอความเห็นชอบจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ปรับปรุงระบบค่าตอบแทน

และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
3) วางระบบการวัดและ

ประเมินผลที่เชื่อมโยงกับ 
ค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจ 

4) การก้าวสู่ตําแหน่งและ
เส้นทางการเจริญเติบโต 
(Career path) 
 

     1) ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากําลัง 

2) ที่ปรึกษาด้านการปรับ
วัฒนธรรมองค์กร 

3) ที่ปรึกษาในการจัดทํา
กระบวนการปฏิบัติงานด้าน
บุคลากร  

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์ 
ส่วนทรัพยากร
มนุษย์ 
ส่วนทรัพยากร
มนุษย์ 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  

project Strategic gaps Action plan 59 60 61 62 63 Resource ผู้รับผิดชอบ 
11.2 ความเป็นมือ

อาชีพของ
บุคลากร 

- ขาดการพัฒนา
ความสามารถในงาน
อย่างต่อเนื่อง 

- ขาดการพัฒนา
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลาย 

1) วางระบบพี่เลี้ยงและท่ี
ปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญ/
การสืบทอดตําแหน่ง 

2) สร้างนักวิชาการรุ่นใหม่ 
2.1) ให้ทุนเรียนนัก

พฤกษศาสตร์ 
2.2) สรรหาบุคลากรจาก

หน่วยงานอื่น 
2.3) พัฒนานักวิชาการเดิม 

3) สร้างความเชี่ยวชาญในสาย
งานสนับสนุน 

4) ส่งเสริมและสร้าง
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งของ
องค์กร 

     1) งบประมาณในการฝึกอบรม 
2) การวางแผนการฝึกอบรม

ให้กับบุคลากร 
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แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560 – 2564 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน  
 

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ รหัส ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 
โครงการ หน่วยนับ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม รับผิดชอบ 

1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเทีย่วเชิง
พฤกษศาสตรไ์ด้ทุกฤดู (Year Plan)  

        1.84 2.37 2.73 3.14 3.61 13.68  

(1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
สวนพฤกษศาสตร์ได้ทุกฤดู (Fs03) 

พ110 
 

คน 45,600 54,700 65,600 78,800 94,600 1.11 1.57 1.81 2.08 2.39 8.95 ปชส. 

(2) โครงการส่งเสริมการศึกษาเรยีนรู้
ในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาต ิ

ผ120 คน 40,000 48,000 57,600 69,000 83,000 0.73 0.80 0.92 1.06 1.22 4.73 ศวส. 

1.2 พัฒนาหลักสตูรการถา่ยทอดความรู้ให้
สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย และขยาย
ไปยังกลุ่มเปูาหมายใหม ่

       4.68 2.34 6.74 8.08 9.70 31.54  

(1) โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์ในระดับอาเซียน 
(Fs04) 

 คน 4,000 5,200 6,760 8,800 11,000 2.46 2.95 3.54 4.25 5.10 18.30 ศวส. 

(2) โครงการถ่ายทอดความรูด้้านพืช
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณ
พืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

ผ210 หลักสตูร/
คน 

9/900 9/ 
1,000 

10/ 
1,100 

10/ 
1,100 

12/ 
1,200 

1.49 1.49 2.15 2.57 3.09 10.79 ศวส. 

(3) โครงการพัฒนางานบริการทาง
วิชาการสู่สาธารณชน 

ผ230 ครั้ง 4 4 4 4 4 0.73 0.85 1.05 1.26 1.51 5.40 ศวส. 
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กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ รหัส ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 
โครงการ หน่วยนับ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม รับผิดชอบ 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ 

       0.69 0.70 0.81 0.93 1.06 4.19  

(1) โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
สู่สากล 

ผ310 เครือข่าย 
 

2 4 6 8 10 0.69 0.70 0.81 0.93 1.06 4.19 ศวส./สนป. 

1.4 ใช้สื่อเทคโนโลยีในการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดความรูสู้่ประชาชน 

       1.50 1.40 1.61 1.85 2.13 8.49  

(1) โครงการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู ้

 จุด 1 2 2 2 2 1.50 1.40 1.61 1.85 2.13 8.49 สพธ./
ศวส./สนอ. 

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์        8.71 6.81 11.88 13.99 16.50 57.90  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : อนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและพัฒนาพันธ์พืชเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน  
กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ รหัส ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 

โครงการ หน่วยนับ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม รับผิดชอบ 
2.1 เร่งสํารวจและรวบรวมข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในประเทศไทย 

       7.45 8.48 11.09 13.20 15.80 56.02  

(1) โครงการสํารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชในประเทศไทย 
(Fs05) 

 เรื่อง 10 10 10 10 10 3.24 1.78 4.67 5.60 6.72 22.01 ศวส./สาขา 

(1.1) โครงการศึกษา
ความหลากหลาย
ของพืชใน
ภาคเหนือ 

ข-1- ตัวอย่าง 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 3.80 ศวส. 

(1.2) โครงการศึกษา
ความหลากหลาย
ของพืชในภาค
ตะวันออก 

ข-2- ชนิด 100 100 100 100 100 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 2.00 ศวส./ 
สวนระยอง 

(1.3) โครงการสํารวจ
ความหลากหลาย
ของพืชในภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

ข-3- ชนิด - 100 100 100 100 - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 ศวส./ 
สวน
ขอนแก่น 

(1.4) โครงการสํารวจ
ความหลากหลาย

ข-4- ชนิด - - 100 100 100 - - 0.80 0.80 0.80 2.40 ศวส./สวน
พังงา 
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กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ รหัส ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 
โครงการ หน่วยนับ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม รับผิดชอบ 

ของพืชในภาคใต้ 
(1.5) โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ
ตัวอย่างพรรณไม ้

ข-5- ตัวอย่าง 98,450 111,000 122,100 134,300 147,700 1.83 2.20 2.64 3.16 3.79 13.62 ศวส. 

(2) โครงการศึกษา
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของ
กลุ่มชาติพันธ์ุ 

ข-6- ชนิด 100 100 100 100 100 0.38 0.40 0.55 0.65 0.79 2.77 ศวส. 

(3) โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้
แบบบูรณาการ 

ว-1- ชนิด 50 50 50 50 50 1.57 1.67 2.26 2.71 3.26 11.47  

(4) โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูประชากรในระบบ
นิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยง
ต่อการสญูพันธ์ุ 

ว-2- ต้น 500 500 500 500 500 0.73 0.73 1.05 1.26 1.51 5.28  

(5) โครงการศึกษาความ
หลากหลายของแมลง 

ข-7- วงศ์ 120 120 120 120 120 0.46 0.46 0.66 0.79 0.95 3.32  

(6) โครงการสํารวจชนิดพันธ์ุ
มดต่างถิ่นที่ถูกรุกรานไปสู่
ปุาอนุรักษ ์

ข-11-       0.38 0.56 0.55 0.65 0.78 2.92  

(7) โครงการจดัทําฐานข้อมูล ข-8- ครั้ง 4 4 4 4 4 0.69 2.53 1.00 1.19 1.44 6.85  
2.2 เริ่มการสํารวจและรวบรวม

พรรณไม้ในประเทศในภมูิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

       14.34 14.34 
 

14.34 - - 43.02  



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ รหัส ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 
โครงการ หน่วยนับ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม รับผิดชอบ 

(1) โครงการสํารวจความ
หลากหลายของพืชใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

ค000 พื้นที ่ - 1 2 3 4 14.34 14.34 14.34 - - 43.02 คณะทํางาน 

(1.1) สร้างเครือข่ายการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค001 ครั้ง 6 6 6 6 6 1.57 1.57 1.57 - - 4.71 คณะทํางาน 

(1.2) สํารวจและจดัทํา
ฐานข้อมูล 

ค002 ครั้ง 4 4 4 4 4 7.25 7.25 7.25 - - 21.75 คณะทํางาน 

(1.3) สร้างและพัฒนา
กลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากร
พรรณพืช 

ค003 ครั้ง 1 1 2 2 2 3.97 3.97 3.97 - - 11.91 คณะทํางาน 

(1.4) บริหารจดัการ
เครือข่าย 

ค004 ฉบับ 1 1 1 1 1 1.55 1.55 1.55 - - 4.65 คณะทํางาน 

2.3 พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยไปสู่
ผลิตภณัฑ์และบริการ 

       1.41 1.23 2.08 2.89 2.89 10.48  

(1) โครงการปรับปรุงสาย
พันธุ์พืชเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางด้าน
เศรษฐกิจ 

น-1- สายพันธ์ุ 6 4 8 10 10 0.37 0.43 0.59 1.09 0.71 3.19 ศวส. 

(2) โครงการศึกษา
องค์ประกอบทางเคมีฤทธิ์

น-2- ตํารับ 3 3 3 3 3 0.26 - 0.37 0.45 0.54 1.62 ศวส. 
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กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ รหัส ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 
โครงการ หน่วยนับ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม รับผิดชอบ 

ทางชีวภาพ 
(3) โครงการพัฒนาเครื่องดื่ม

จากพืชในท้องถิ่น 
น-3- ชนิดพันธ์ุ 2 2 - - - 0.78 0.80 1.12 1.35 1.62 5.67 ศวส. 

2.4 สนับสนุนการดําเนินงานการ
ศึกษาวิจัย 

       2.50 2.55 3.60 4.32 5.12 18.09 ศวส. 

(1) โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน 

ง-1- ล้านบาท      2.50 2.55 3.60 4.32 5.12 18.09 ศวส. 

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์        25.70 26.60 31.11 20.41 23.79 127.61  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน (Garden of Edutainment)  
กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ รหัส ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 

โครงการ หน่วยนับ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม รับผิดชอบ 
3.1 กําหนดอัตลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์

แต่ละแห่งให้มคีวามโดดเด่น 
       - - 5.00 4.00 4.00 13.00  

(1) โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์

พช00       - - 5.00 - - 5.00 สนป. 

(2) โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก             

พล00       - - - 2.00 - 2.00 ส.พล. 

(3) โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
ระยอง 

พย00       - - - 2.00 - 2.00 ส.รย. 

(4) โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
ขอนแก่น 

พก00       - - - - 2.00 2.00 ส.ขก. 

(5) โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
พระแม่ย่า สุโขทัย 

พท00       - - - - 2.00 2.00 ส.ขท. 

(6) โครงการจดัตั้งสวนพฤกษศาสตร์
ภาคใต ้

-       - - - - - - ส.พง. 

3.2 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูส้วน
พฤกษศาสตร ์(Fs02) 

       64.07 62.33 73.44 84.42 79.08 363.34  

(1) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรูส้วนพฤกษศาสตรส์มเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  

ช110 ฐานการ
เรียนรู ้

4 6 6 8 8 35.43 36.64 42.13 48.45 55.72 218.37 สนป. 

(2) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรูส้วนพฤกษศาสตร์บ้านร่ม
เกล้า พิษณุโลก ในพระราชดําริ    

ล310 ฐานการ
เรียนรู ้

1 1 2 2 3 6.89 1.66 1.91 2.20 2.53 15.19 ส.พล. 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ รหัส ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 
โครงการ หน่วยนับ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม รับผิดชอบ 

(3) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรูส้วนพฤกษศาสตรร์ะยอง     

ย210 ฐานการ
เรียนรู ้

6 6 8 8 8 9.24 3.11 3.57 4.11 4.72 24.74 ส.รย. 

(4) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรูส้วนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น  

ก220 ฐานการ
เรียนรู ้

2 2 2 3 3 2.85 3.47 3.99 4.59 5.28 20.19 ส.ขก. 

(5) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรูส้วนพฤกษศาสตร์พระแม่ยา่ 
สุโขทัย 

ท110 ฐานการ
เรียนรู ้

1 1 2 2 2 8.36 16.86 21.11 24.28 27.92 100.02 ส.สท. 

(6) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวน
พฤกษศาสตรภ์าคใต ้

ง100 ครั้ง 4 4 4 4 4 1.30 0.60 0.69 0.79 0.91 4.30 ส.พง. 

3.3 ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการให้บริการ 

       4.52 4.88 6.13 10.23 15.34 41.10  

(1) โครงการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
รองรับการขยายตัวให้ก้าวไปสู่
อาเซียน (Fs01) 

ช210 รายการ 2 8 10 10 12 4.52 4.88 6.13 10.23 15.34 41.10 สนป. 

3.4 พัฒนาระบบสํารองพันธุกรรมพืชไม้ที่
พร้อมใช้งาน 

       4.35 4.66 5.36 6.17 7.09 27.63  

(1) โครงการอนุรักษ์พันธุไ์ม้นอกถิ่นที่
อยู่อาศัย 

ช120       3.73 4.05 4.66 5.36 6.16 23.96 สนป. 

- กล้วยไม้ (1,200 ชนิด)  ร้อยละ/
ชนิด 

55/ 
660 

60/ 
720 

65/ 
780 

70/ 
840 

73/ 
880 

       

- ขิงข่า (450 ชนิด)  ร้อยละ/
ชนิด 

75/ 
340 

80/ 
360 

83/ 
370 

85/ 
380 

88/ 
390 

       



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ รหัส ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 
โครงการ หน่วยนับ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม รับผิดชอบ 

- ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ (1,400 
ชนิด) 

 ร้อยละ/
ชนิด 

45/ 
630 

50/ 
700 

55/ 
770 

60/ 
840 

65/ 
900 

       

(2) โครงการรวบรวมพันธุไ์ม้พื้นเมืองที่
มีการกระจายพันธุ์ในเขตพื้นท่ีสูง
ของประเทศไทย เพื่อทําการ
อนุรักษ์ในสภาพนอกถิ่นที่อยู่อาศยั 

ช130 ต้น 250 250 250 250 250 0.62 0.61 0.70 0.81 0.93 3.67 สนป. 

3.5 สนับสนุนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร ์        8.29 7.04 9.97 14.35 17.20 56.85  
(1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาสวน

พฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ จ.เชียงใหม ่

ช310       1.08 1.08 1.24 1.87 2.24 7.51  

(2) โครงการสนับสนุนการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า 
พิษณุโลก ในพระราชดําร ิ

ล410       1.79 1.79 2.06 3.09 3.72 12.46  

(3) โครงการสนับสนุนการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตรร์ะยอง 

ย410       2.15 2.15 2.47 3.72 4.46 14.95  

(4) โครงการสนับสนุนการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์ขอนแก่น 

ก310       1.15 1.15 1.32 2.00 2.38 8.00  

(5) โครงการสนับสนุนการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์พระแม่ยา่ สุโขทัย 

ท320       0.82 0.87 1.00 1.42 1.70 5.81  

(6) โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนา
สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต ้

ง110       1.30 - 1.87 2.25 2.70 8.12  

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์        81.23 78.92 99.87 119.16 140.71 519.39  
 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มและภาพลักษณ์ 
 

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ รหัส ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 
โครงการ หน่วยนับ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม รับผิดชอบ 

4.1 สร้างภาพลักษณ์ของสวน
พฤกษศาสตร ์

       - - - 7.00 10.00 17.00  

(1) โครงการสร้างภาพลักษณ์ 
(Brand Identity) (Fs06) 

 โครงการ - - - 3 5 - - - 7.00 10.00 17.00 สพธ. 

4.2 ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่สวน
พฤกษศาสตร์ใหเ้ป็นที่รู้จักและ
ยอมรับ 

       4.10 4.10 5.90 7.08 8.50 29.68  

(1) โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุก
สู่ประชาชน 

ธ110 คน 260,000 338,000 440,000 572,000 744,000 4.10 4.10 5.90 7.08 8.50 29.68 สพธ. 

4.3 เพิ่มศักยภาพในการหารายได ้        0.35 0.35 0.50 0.60 0.72 2.52  
(1) โครงการเพิม่ศักยภาพในการ

หารายได ้
ธ210 ล้านบาท 18.34 21.22 24.41 28.06 32.27 0.35 0.35 0.50 0.60 0.72 2.52 สพธ. 

4.4 สนับสนุนการดาํเนินงาน        0.79 0.79 1.14 1.37 1.64 5.73  
(1) โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินงาน 
ธ220       0.79 0.79 1.14 1.37 1.64 5.73  

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์        5.24 5.23 7.54 16.05 20.86 54.92  
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : มุ่งม่ันเป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม (Green & Clean Organization)  
   

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ รหัส ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 
โครงการ หน่วยนับ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม รับผิดชอบ 

5.1 เน้นการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมพิเศษ 

       0.15 0.15 0.24 0.33 0.49 1.36  

(1) โครงการศึกษานเิวศวิทยา
และชีววิทยาของหิ่งห้อยใน
ประเทศไทย 

ข-9- พื้นที ่ 1 1 1 1 1 0.15 0.15 0.24 0.33 0.49 1.36 ศวส. 

5.2 สร้างจิตสํานึกให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและ
รับผิดชอบต่อสังคม 

       0.37 0.34 0.53 0.65 0.79 2.68  

(1) โครงการแปลงศึกษาถาวร
และโครงสร้างสังคมพืชใน
สวนพฤกษศาสตร ์

ข-10- แห่ง 3 3 3 3 3 0.34 0.34 0.53 0.65 0.79 2.68 ศวส. 

(2) โครงการเกษตรอินทรีย ์ ช110 พื้นที ่ 1 1 4 4 4 0.03 - 0.04 0.06 0.09 0.25 สนป.+สาขา 
5.3 เสรมิสร้างความรักและความ

ตระหนักในความสําคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่
ประชาชน 

       1.32 1.76 2.50 3.18 3.94 12.70  

(1) โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ผ220 กิจกรรม 7 10 15 15 15 1.32 1.76 1.90 2.28 2.74 10.00 ปชส. 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ รหัส ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 
โครงการ หน่วยนับ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม รับผิดชอบ 

(2) โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดูแล
รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
สมดลุและยั่งยืน (Fs08) 

 แห่ง - 2 2 3 4 - - 0.60 0.90 1.20 2.70 คณะทํางาน 

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์        1.84 2.25 3.27 4.16 5.22 16.74  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร   
 

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ รหัส ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 
โครงการ หน่วยนับ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม รับผิดชอบ 

6.1 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรใหม้ี
ความเป็นมืออาชีพ 

       0.90 1.38 1.50 3.37 5.05 12.20  

(1) โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (Fs07) 

บ210 ครั้ง 16 20 25 30 40 0.90 1.38 1.50 3.37 5.05 12.20 สนอ. 

6.2 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคล 

       - - 5.00 5.00 7.00 17.00  

(1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานด้าน
บุคลากร 

 ระบบ - - 1 3 3 - - 5.00 5.00 7.00 17.00 สนอ. 

6.3 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
ปรับปรุงระบบการตัดสินใจ การ
บริหารความเสี่ยง และกํากับ
ตรวจสอบในการดําเนินงาน 

       1.11 4.41 5.31 6.00 7.02 23.86  

(1) โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจดัการองค์กร 

บ111 แผน 2 2 2 2 2 0.43 0.43 0.62 0.74 0.89 3.11 สนอ./สตส. 

(2) โครงการศูนย์บริการข้อมูล
ทางพฤกษศาสตร์เพื่อ
ประชาชน 

บ120 ศูนย์ 4 3 4 4 5 0.68 0.68 0.90 0.90 1.12 4.28 สนอ./สวน
สาขา 

(3) โครงการบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร ์

บ121 ครั้ง - 4 4 4 4 - 0.88 1.01 1.16 1.34 4.39 สนผ. 

               



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ รหัส ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 
โครงการ หน่วยนับ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม รับผิดชอบ 

(4) โครงการสนับสนุนการบรหิาร
จัดการ 

บ122       - 2.42 2.78 3.20 3.68 12.07 สนอ. 

6.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

       2.80 2.11 4.04 4.84 5.80 19.59  

(1) โครงการบริหารจัดการ
สารสนเทศ 

บ300 ระบบ 2 3 3 3 3 2.80 2.11 4.04 4.84 5.80 19.59 สนอ. 

6.5 สนับสนุนการดําเนินงาน        106.79 110.03 150.60 166.69 185.31 719.42  
(1) งบบุคลากร        67.16 66.13 93.53 98.21 103.19 428.22  
(2) งบดําเนินการ        39.63 43.90 57.07 68.48 82.12 291.20  

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์        111.60 117.94 166.45 185.90 210.18 792.07  
ไม่รวมงบสนับสนุน        4.81 7.90 15.85 19.21 24.87 72.65  
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สรุปงบประมาณตามแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ประจ าปี 2559 – 2563 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน 

หน่วยนับ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 รวม รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสรมิการเรียนรู้ 
เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรูสู้่
ประชาชน 

      8.71 6.81 11.88 13.99 16.50 57.90  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : อนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและ
พัฒนาพรรณพืชเพื่อเป็นฐานการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

      25.70 26.60 31.11 20.41 23.79 127.61  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสวนสวยแห่งการ
เรียนรูคู้่ความเพลิดเพลิน (Garden of 
Edutainment)  

      81.23 78.92 99.87 119.16 140.71 521.39  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างมลูค่าเพิ่มและ
ภาพลักษณ ์

      5.24 5.23 7.54 16.05 20.86 54.92  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่รักษา
สิ่งแวดล้อมและรับผดิชอบต่อสังคม 
(Green&Clean Organization) 

      1.84 2.25 3.27 4.16 5.22 16.74  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มสมรรถนะบริหาร
จัดการและพัฒนาองค์กร 

      111.60 117.94 166.54 185.90 210.18 792.07  

รวมท้ังสิ้น       234.32 237.74 320.12 359.68 417.27 1,570.63  
หมายเหต ุ : ปี 2560 เป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ส่วนในปี 2561 – 2564 เป็นงบประมาณประการตามข้อมลูในรายจา่ยล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) 
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การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์การสวน

พฤกษศาสตร์ ถือเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้องค์การฯ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ทราบข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่แสดงถึงความก้าวหน้า ความสําเร็จ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
การดําเนินงานตามแผนฯ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน และการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของ
องค์การฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป โดยองค์การฯ ได้กําหนดการกลไกการติดตามประเมินผล
ไว้ดังนี้ 

1. การก าหนดผลสัมฤทธิ์ 

เพ่ือสร้างความชัดเจนในการดําเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยประกอบด้วย    
กิจกรรมที่สําคัญ 2 ส่วน คือ  

1.1 การก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator) สามารถ
วัดผลสัมฤทธิ์ของงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การฯ 
และเป็นตัวชี้วัดที่เป็นที่ยอมรับของบุคลากรภายในองค์การฯ   และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ
องค์การฯ  

1.2 การก าหนดค่าของตัวชี้วัดหรือเกณฑ์มาตรฐานเชิงปริมาณ ที่องค์การฯ
ต้องการบรรลุถึง โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กล
ยุทธ์และกิจกรรมหลักขององค์การฯ  

2. การวัดผลการปฏิบัติงาน 

จัดให้มีการแปลงกรอบแนวทางตามแผนให้เป็นกิจกรรมการปฏิบัติ ด้วยการ
จัดทําเป็นแผนปฏิบัติการ (Action plan) โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ในการแปลงแผนไปสู่กิจกรรม และการลงมือปฏิบัติการตามแผนที่กําหนด พร้อมทั้งดําเนินการวัดผล
การปฏิบัติงานภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลงานที่ได้มีการกําหนดไว้ล่วงหน้า โดยเน้นหลกัการ 3 ด้าน 
ดังนี้ 

2.1 ความประหยัด (Economy) ซึ่งเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานที่ให้ความ
สนใจกับปัจจัยนําเข้า (Input) ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม และถือเป็นผลงานที่สําคัญประการหนึ่งที่องค์การ
ต้องให้ความสําคัญ ด้วยการเปรียบเทียบทรัพยากรที่ต้องการสําหรับกิจกรรมแต่ละกิจกรรม กับ
ปริมาณของทรัพยากรที่ใช้ไปจริงในการดําเนินกิจกรรม  

 

บทที่บทที่  66  
การติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผล 
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2.2 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานที่ให้
ความสนใจกับกระบวนการดําเนินกิจกรรม (Process) ด้วยการเปรียบเทียบปัจจัยนําเข้าจริงกับ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ว่าหน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลงาน
สูงกว่าเดิม หรือหน่วยงานมีผลงานเท่าเดิมแต่สามารถใช้ทรัพยากรลดน้อยลงได้ 

2.3 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานที่
มุ่งเน้นในด้านปัจจัยนําออกของการดําเนินงาน (Output) ด้วยการเปรียบเทียบผลงานจริงกับ
เปูาหมายที่กําหนดไว้ว่า การดําเนินงานของหน่วยงานได้ก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ   
เปูาหมาย วัตถุประสงค์ ที่กําหนดไว้อย่างไร 

3. การรายงานผล 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้กําหนดแนวทางในการรายงานผลสัมฤทธิ์ไว้ดังนี้ 
3.1 พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การรายงานผลที่

เป็นที่ยอมรับของบุคลากรทั้งองค์การฯ เช่น แบบรายงานทั้งในรูปของเอกสารและระบบฐานข้อมูล 
เป็นต้น 

3.2 จัดทําคู่มือการดําเนินการวัดผลงานและการรายงานผล เพ่ือเป็นแนวทางใน
การดําเนินงานของพนักงาน 

3.3 จัดประชุมร่วมกันเพ่ือชี้แจงตัวชี้วัดในแต่ละด้าน และการฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดําเนินงาน บทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ และทักษะที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูล และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.4 สรุป วิเคราะห์ และจัดทํารายงานให้ผู้บริหาร พนักงานภายในองค์การฯ 
เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตาม
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือร่วมนําองค์การฯ ไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ร่วมกัน ซึ่งมีแนวทางในการจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- มิติในการวัดผลงานและชื่อของตัววัดผลงาน : หน่วยงานที่ปฏิบัติ 
- เปูาหมายเชิงปริมาณท่ีกําหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา  
- ผลงานที่ดําเนินการได้จริงในแต่ละช่วงเวลา 
- ระดับของผลการดําเนินงานที่กําหนดให้ง่ายต่อความเข้าใจ 
- ปัญหาและอุปสรรคเพื่อชี้แจงสาเหตุของความคลาดเคลื่อนของผลงาน 
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นิยามศัพท์ 
 
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์นี้จึงขอ
อธิบายนิยามศัพท์ที่ใช้ในการแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ดังนี้ 
  กล้วยไม้ (Orchidaceae) หมายถึง พืชล้มลุก อายุหลายปี เป็นพืชบกหรือ 
epiphyte มีบางชนิดเป็น saprophyte ระบบรากพิเศษเจริญดีมากเป็น aerial root หรือ tuber 
เป็นพืชที่เจริญงอกงามได้ดีในเขตอบอุ่นหรือเขตร้อนชื้น จัดอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีประมาณ 
740 สกุล ประมาณ 18,000 ชนิด อาทิเช่น คัทลียา เอ้ืองพร้าว รองเท้านารี ฟูามุ่ย แวนดา 
กาเรการ่อน และช้างต่างๆ เป็นต้น สายพันธุ์ของกล้วยไม้ที่ข้ึนและเติบโตในปุาเรียกว่า กล้วยไม้ปุา มี
ลักษณะการเติบโตแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 

1. กล้วยไม้อากาศ คือ กล้วยไม้ที่เกาะอาศัยอยู่บนต้นไม้อ่ืน โดยมีรากเกาะอยู่กับ
กิ่งไม้หรือลําต้น 

2. กล้วยไม้ดิน คือ กล้วยไม้ที่ข้ึนอยู่ตามพ้ืนดินและปกคลุมด้วยอินทรียวัตถุ 
3. กล้วยไม้หิน คือ กล้วยไม้ที่ข้ึนตามโขดหิน 
พืชวงศ์ขิง – ข่า (Zingiberaceae) หมายถึง พืชล้มลุกอายุหลายปี มีลําต้นใต้ดิน

เป็นแบบแง่ง (rhizome) หรือ tuber ขนาดใหญ่ ที่เจริญเติบโตได้ดีทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ที่มี
ความชื้นสูง ศูนย์กลางการกระจายพันธุ์อยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถกระจายได้บริเวณ
กว้าง ตั้งแต่ความสูงระดับต่ําสุดจนถึงระดับสูง 2,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล พืชวงศ์นี้มีลักษณะ
พิเศษคือทุกส่วนของต้นมีกลิ่นของน้ํามันหอมระเหย (essential oil) ใช้เป็นเครื่องเทศและยังเป็นพืช
สมุนไพรมีสรรพคุณเป็นยา (nutracentical) มีพืชประมาณ 47 สกุล ประมาณ 1,400 ชนิดพันธุ์ พืชที่
อยู่ในวงศ์นี้ อาทิเช่น กระวาน เอ้ืองหมายนา ขมิ้น กระเจียว ปทุมมา ดอกเข้าพรรษา มหาหงษ์ ดา
หลา และกระทือ เป็นต้น  
  พืชถิ่นเดียวและพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หมายถึง พืชที่พบขึ้นและแพร่พันธุ์ตาม
ธรรมชาติในบริเวณเขตภูมิศาสตร์เขตใดเขตหนึ่งของโลก และเป็นพืชที่มีเขตกระจายพันธุ์ทาง
ภูมิศาสตร์ค่อนข้างจํากัด ไม่กว้างขวางนัก มักจะพบพืชถิ่นเดียวบนพื้นที่ท่ีมีลักษณะจํากัดทางระบบ
นิเวศ เช่น บนเกาะ ยอดเขา หน้าผาของภูเขาหินปูน แอ่งพรุ เป็นต้น  
  พื้นที่ Mainland หมายถึง พ้ืนที่แผ่นดินใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประกอบด้วย 4 ประเทศ คือ พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา  
 
 
 

ภาคผนวก 1ภาคผนวก 1  
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นิยามการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 

1) มีการศึกษา วิจัย และกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชในสภาพ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชเฉพาะถิ่นและพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยการเพาะขยายพันธุ์ การฟื้นฟู และคืนสู่
ถิ่นภายใต้การอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่ 

2) ด าเนินการศึกษา วิจัยทางพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงด้านพืชที่ดีเยี่ยม ทั้ง
ในเรื่องการระบุชนิด การจัดจําแนกกลุ่มพืช การจัดทําปูายสื่อของพันธุ์พืชมีชีวิตที่เก็บรวบรวมไว้ ตลอดจน
การจัดเก็บตัวอย่างแห้งในหอพรรณไม้ อย่างเป็นระบบเพื่อนําไปสู่การดูแลและการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็น
ระบบของพันธุ์พืชของประเทศโดยเฉพาะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และพืชเฉพาะถิ่น 

3) ดูแล บริหาร จัดการตัวอย่างพันธุ์พืชทั้งตัวอย่างมีชีวิตและตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่
ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดทําบัญชีรายชื่อตัวอย่างมีชีวิต 
จัดทํานโยบายด้านการจัดการตัวอย่าง (Collections Management Policy) ดําเนินกิจกรรมด้านการ
แลกเปลี่ยนตัวอย่าง ตลอดจนโครงการด้านการอนุรักษ์ ร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการด้านพืชทั้งในและ
ต่างประเทศ 

4) มีการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ทั้ งในด้าน ชีววิทยา นิ เวศวิทยา ชีพลักษณ์ 
(phenology) และการตอบสนองของพืช ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของพืช เพื่อเป็นข้อมูลในการเพาะขยายพันธุ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู  และคืนถิ่น 

5) มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา การใช้ประโยชน์จากพืช ตลอดจน
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเพื่อนําไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติ และเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

6) เป็นศูนย์กลางด้านการฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพฤกษศาสตร์และ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านพืชสวน 

7) ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการสร้างจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช
และสิ่งแวดล้อมผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม และสื่อเพื่อการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

8) ด าเนินการพัฒนานักวิจัยด้านต่างๆ ให้มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะสาขาวิจัยเพื่อ
พัฒนา สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์แนวใหม่ และดําเนินการอนุรักษ์พันธุ์พืชโดยอาศัย
เทคนิคต่างๆ อาทิ ธนาคารพันธุกรรม รวมถึงการอนุรักษ์ในสภาพปลอดเชื้อ   

9) มีการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(CBD) , แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2011-2020 และเปูาหมายไอจิ (Strategic Plan 
for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets) และการดําเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสําหรับ
การอนุรักษ์พืช (Global strategy for plant conservation: GSPC) ตลอดจนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs) ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอย่างมีประสิทธิผล ชัดเจน และ
ต่อเนื่อง 

10) มีนกัวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญระดับสากลปฏิบัติงานประจ า มีเครือข่ายทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีจํานวนนักวิชาการที่เหมาะสมกับกิจกรรมและภารกิจที่ต้องการความ
เชี่ยวชาญ  
 
 

ค าจ ากัดความนีส้ามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล หน้า 13 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  
129 

ค าจ ากัดความตัวชี้วัด : 
 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการวัดผลการดําเนินงาน จึงได้กําหนดคําจํากัดความ

วิธีการวัดผลตัวชีว้ัดตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ไว้ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความ 

1) ร้อยละความสาํเรจ็ใน
การพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์แต่ละ
แห่ง 

7. เป็นการวัดระดับความสาํเรจ็ของการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตรแ์ต่ละแห่งในแตล่ะปี 
ที่สามารถดําเนินการได้ตามเปูาหมายตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยคํานวณจากค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละการดําเนินงานตามแผนงานท่ีทําได้ในแต่ละสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีสูตรการ
คํานวณ ดังนี ้
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กําหนดให ้
X1, X2, X3, X4, X5 = ผลงานด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีของแต่ละสวน 
Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 = แผนงานท่ีกําหนดไว้ในแตล่ะสวน 

2) จํานวนไม้มีชีวิตทีม่ี
ศักยภาพของประเทศ
ไทยได้รับการรวบรวม 

8. จํานวนไม้มีชีวิต (Living Collection) ที่ได้รับการรวบรวมไว้ตั้งแตเ่ริม่ดําเนินงานจนถึงปี
ปัจจุบันท่ีทําการวัดผล ในสวนพฤกษศาสตร์ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์    จ.เชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์
ระยอง สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์พระแมย่่า สโุขทัย และสวน
พฤกษศาสตรเ์กาะระ พังงา  

9. โดยวัดผลเป็นจํานวนชนิดที่สามารถรวบรวมได้จากรายงานหรือบัญชีรายชื่อพรรณไม้ที่
รวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร ์

3) ความพึงพอใจของผู้มา
ใช้บริการ 

 ร้อยละของจํานวนผู้มาใช้บริการโดยพิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยใช้แบบสอบถามสาํรวจความพึงพอใจของ ที่มีความพึงพอใจที่ระดับ 
4 ขึ้นไป โดยกําหนดให้ต้องมีการสํารวจความพึงพอใจในประเด็นที่ครบถ้วน
อย่างน้อย ดังนี้ 1. พ้ืนที่ให้บริการ/2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่
ให้บริการ/ 3. ขั้นตอนการหรือกระบวนการให้บริการ /4. สิ่งอํานวยความ
สะดวก/5. ความปลอดภัย/ 6. ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ และ 7.
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

 เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ และวเิคราะห์จากคะแนน
เฉลี่ยรวมในแตล่ะประเด็น โดยนําคะแนนเฉลีย่แตล่ะข้อมารวมกันหารด้วยจํานวนข้อย่อย 
จะไดค้่าคะแนนเฉลี่ยรวม 

4) จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการให้ความรู้
ที่เพ่ิมขึ้น 

 จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ หมายถึง จํานวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมการให้ความรู้ 
และงานนิทรรศการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ที่จดัขึ้นท้ังภายในและภายนอก
องค์การฯ ท่ีดําเนินการในแต่ละป ี
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ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความ 

 วัดผลการดําเนินงานจากจํานวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ที่เพิม่ขึ้นในปีปัจจุบัน
เทียบกับปีท่ีผ่านมา ตามสูตร ดังนี้ 
     จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ปีปัจจุบัน 
     จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ปีท่ีผ่านมา x 100 

5) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเข้าใจในกิจกรรม 

 ร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางวิชาการทีม่ีความรู้ความเข้าใจ หรือ
มีความรัก ความตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติเพิม่ขึ้นจากก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม โดยกําหนดให้ต้องมีการสํารวจในกิจกรรมการให้ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น การจัด
นิทรรศการ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ  และการฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร
ต่างๆ ท่ีองค์การฯ กําหนด 

6) จํานวนชนิดพรรณไม้
แห้งที่รวบรวมไว้ใน
สวนพฤกษศาสตร ์

 จํานวนชนิดพรรณไมแ้ห้งที่รวบรวมและจดัเก็บไว้ในหอพรรณไม้สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มดําเนินการจนถึงปีปัจจุบัน โดยใช้สูตรคํานวณ 
      จํานวนชนิดพรรณไม้แห้งรวบรวมสะสมจนถึงปัจจุบัน 
     จํานวนชนิดพรรณไม้ทีม่ีการกระจายพันธ์ุในประเทศไทย   x100 

 กําหนดให้จํานวนชนิดพรรณไม้ทีม่กีารกระจายพันธ์ุในประเทศไทย = 10,000 ชนิด 
7) จํานวนชนิดพรรณไม้

แห้งที่มีการกระจาย
พันธุ์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้

 จํานวนชนิดพันธ์ุไม้ที่กระจายพันธ์ุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้หมายถึง พันธุ์ไม้ใน
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จํานวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า 
เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  

 จํานวนชนิดพรรณไมแ้ห้งที่รวบรวมและจดัเก็บไว้ในหอพรรณไม้สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มดําเนินการจนถึงปีปัจจุบัน โดยใช้สูตรคํานวณ
ดังนี ้
                  จํานวนชนิดพรรณไม้แห้งรวบรวมสะสมจนถึงปัจจุบนั 

         จํานวนชนิดพรรณไม้ที่มีการกระจายพันธ์ุในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   x100 
 กําหนดให้จํานวนชนิดพรรณไม้ที่มกีารกระจายพันธ์ุในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = 

40,000 ชนิด 
8) จํานวนผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในวารสาร
สากล 

 จํานวนผลงานทางวิชาการและโครงการวิจัยดา้นพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของ อ.ส.พ. ที่ได้รับการพมิพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นท่ียอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศของ อ.ส.พ. การจัดพมิพ์หนังสือวิชาการ และบทความทางวิชาการที่มีการ
พิมพ์เผยแพร่ในหนงัสือ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Meeting Paper, 
Conference Paper) หรือเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (proceeding) 
ในระดับชาติและนานาชาติในแต่ละปี  

9) จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมที่
เพิ่มขึ้น 

 จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ ของ อ.ส.พ.ในแตล่ะปี 
 สวนพฤกษศาสตร์ของ อ.ส.พ. หมายถึง สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ จ.

เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์บา้นร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดําริ สวน
พฤกษศาสตรร์ะยอง และสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 

10) รายได้จากการ
ดําเนินงานท่ีเพิ่มขึ้น 

 รายได้จากการดําเนินงาน ได้แก่ รายได้จากการเข้าชมสวน รายได้จากการเช่าห้องประชุม 
รายได้จากการขายของที่ระลึก/หนังสือ รายได้จากการจําหน่ายพันธุ์ไม้ รายได้จากการ
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ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความ 

ประชุมสมัมนา และรายได้อื่น ยกเว้น รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล รายได้ดอกเบีย้เงิน
ฝากธนาคาร รายได้จากการบริหารศูนย์ฝึกอบรม และรายไดจ้ากการขยายวัสดุเสื่อม
ราคา 

 อัตราร้อยละคํานวณเปรียบเทยีบจากรายได้จากปีปจัจุบันเปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา 
11) ค่า EP เปูาหมาย

เพิ่มขึ้น 
 ค่า EP หมายถึง กําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit) โดยมสีตูรคํานวณ คือ ค่า 

EP ประมาณการก่อนการจัดทํา SIP Plan หัก ค่า EP เปูาหมายจากการดําเนินงานตาม 
SIP Plan เทา่กับส่วนต่างค่าเปูาหมายที่เพ่ิมขึ้น 

 SIP Plan คือ แผนกลยุทธ์ปรับปรงุประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Strategic 
Improvement Plan)  

12) ความสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการร่วมกับ
ภาคประชาชนและ
หน่วยงานภายนอก 

 ร้อยละความสาํเรจ็ในการดําเนินโครงการด้านการแสดงความรบัผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้
ประชาชนมีความเช่ือมั่นและยอมรับในการรักษาสิ่งแวดล้อมและแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ อ.ส.พ. โดยการดาํเนินงานมี 4 ระดับ ดังนี ้
- การให้ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผ่านสื่อตา่งๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ 
และการให้ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น  

- การรับฟังความคดิเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจขององค์การฯ ด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
การรับฟังความคดิเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความ
คิดเห็นผ่านเว็บไซค์ เป็นต้น  

- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏบิัติงาน หรือร่วมเสนอแนะทางที่
นําไปสู่การตดัสินใจ  

- ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทน หรือผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

13) ความสําเร็จในการคืน
พันธุ์ไม้ประจําถิ่นโดย
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการคืนพันธ์ุไม้ที่เสี่ยงต่อการสญูพันธ์ุ พันธุ์ไม้ประจาํถิ่น
ตามหลักการ คู่มือการนําพรรณไมท้ี่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุกลับคืนถ่ินอย่างยั่งยืน โดยให้มี
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม อาทิเช่น การฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสํานึก การ
เพาะขยายพันธ์ุ การดําเนินกิจกรรม การติดตามและประเมินการอยูร่อดของพันธุ์ไม้   

14) ผลการประเมินดา้น
การบริหารจัดการ
องค์กรมีค่าเกณฑ์ไม่ต่ํา
กว่า 

 ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาประเมนิผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ 1) บทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมภายใน 4) การ
ตรวจสอบภายใน 5) การบริหารจดัการสารสนเทศ 6) การบริหารทรัพยากรบุคคล  

15) ได้รับการรับรองระบบ
การจัดการด้าน
คุณภาพ 

 ระดับความสําเร็จในการนําระบบบริหารจดัการคณุภาพ ISO9001 มาใช้ภายในองค์การฯ 
โดยการไดร้ับใบรับรองระบบการจดัการคณุภาพภายในปี 2559 

 
 

ค าจ ากัดความนี้ใช้อธิบายตัวชี้วัด หน้า 80-82 
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การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน 
 
องค์การฯ ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการเงิน (Finance Drivers) และปัจจัยขับเคลื่อน
ทางด้านปฏิบัติการ (Operation Drivers) และกําหนดแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือขับเคลื่อนค่า EP 
ให้สูงขึ้น (SIP Plan) และค่าเปูาหมายที่คาดหวัง (ที่มา : แผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (BGO-Strategic Improvement Plan หน้า 23-29) ได้
กําหนดปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่นํามาใช้ในการกําหนดค่าเปูาหมายในแผน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ภาคผภาคผนวก 2นวก 2  
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จากตัวแปรทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย จึงได้ทําการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางด้าน
การเงิน (Finance Drivers) และปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านปฏิบัติการ (Operation Drivers) และ
กําหนดแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือขับเคลื่อนค่า EP ให้สูงขึ้น (SIP Plan) และค่าเปูาหมายที่
คาดหวัง ดังนี้ 

 
Driver Finance Drivers Operation Drivers SIP Plan ค่าเปูาหมาย 

1. การอนุญาตให้
เช่าพ้ืนท่ี 

(1) รายได้จากการจัด
กิจกรรมในสวน 

(2) รายได้จากการ
จําหน่ายสินค้าที่
เกี่ยวกับการทํา
กิจกรรม 

(1) พัฒนาพ้ืนท่ีและระบบ
สาธารณูปโภค 

(2) กําหนดพื้นที/่บริหาร
สินทรัพย์ที่มีให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 

(3) กําหนดอัตราค่าบริการ 
(4) จัดทําแผนการตลาดเชิง

รุก โดยมุ่งเน้นกลุ่ม 
เปูาหมายทั้งในส่วนภาค
ราชการและเอกชน 

(5) ทําการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และ  การจัดงาน Event 
ภายในสวนพฤกษศาสตร์ 

(1) พัฒนาพ้ืนท่ีให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า 

(2) วางแผนการใช้
ประโยชน์และจดัหา
เครือข่ายมาร่วมลงทุน
ในสินทรัพย ์

(3) ขยายฐานการตลาด
ลูกค้าในกลุ่มทีม่ี
ศักยภาพ เช่น กลุ่มจดั
กิจกรรม Wedding 
ถ่ายโฆษณา ถ่าย
ภาพยนตร ์

รายได้จากการ
ให้เช่าพื้นที่
เพิ่มขึ้น 30% 

2. รายได้จากการ
เข้าชมสวน 

(1) การจําหน่ายบตัรเข้า
ชมสวน 

(2) คณะที่เข้ามาชมสวน 

(1) การประชาสัมพันธ์เชิง
รุก 

(2) พัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

(3) กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว (Event) 

(4) บุคลากรด้านการบริการ
ภาย 

(5) คุณภาพการให้บริการ 

(1) พัฒนารูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์ให้
เข้าถึงกลุ่มลูกคา้ใน  
วงกว้าง 

(2) พัฒนาจุดดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวให้เข้ามา
เยี่ยมและใช้บริการ 

(3) จัดกิจกรรม Event 
ร่วมกับพันธมิตร 
ธุรกิจท่องเที่ยว 

(4) ฝึกอบรมและพัฒนา
คุณภาพด้านการให้ 
บริการเพื่อสร้าง 
ความประทับใจ  
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

(5) สํารวจความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า 

จํานวนผู้เข้า
เยี่ยมชมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20 
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Driver Finance Drivers Operation Drivers SIP Plan ค่าเปูาหมาย 
3. รายได้จากการ

ขายสินค้า 
(1) สินค้าวิชาการ 
(2) สิค้าของที่ระลึก 
(3) สินค้าเกษตร 

(1) คุณภาพสินค้าและ
ผลิตภณัฑ ์

(2) ช่องทางจําหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ ์

(1) สํารวจความต้องการ
ของตลาด 

(2)  สํารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าเพื่อนํามา
พัฒนาผลิตภัณฑ ์

(3) พัฒนารูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ สินค้า ของ
ที่ระลึกและผลติภณัฑ์
ทางวิชาการให้มีความ
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
และตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า 

(4) ฝากสินค้ากับเครือข่าย 
พันธมิตรและสวน
พฤกษศาสตรส์าขา 

(5) เพิ่มช่องทางการขาย
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

รายได้จากการ
ขายสินค้า
เพิ่มขึ้น 15% 

4. รายได้จากการ
จําหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม 

(1) รายได้จากการ
จําหน่ายกาแฟ 

(2) จากการจําหน่ายน้ํา  
และของว่าง 

(3) จากการจําหน่าย
อาหาร (เพิ่มใน
อนาคต) 

(1) ปรับปรุง/ควบคุมคุณภาพ 
และความสะอาดรสชาติ
ของกาแฟ 

(2) ควบคุมต้นทุนการผลติ
กาแฟ 

(3) ปรับปรุงร้านกาแฟให้
สวยงามและดึงดดูใจ 

(4) ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความ
สวยงามเพื่อดึงดดูใจ
นักท่องเที่ยว 

(5) เพิ่มจุดจําหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มในช่วง
เทศกาล 

(6) เสรมิสร้างเทคนิคการ
ขายให้กับผู้ขาย 

(1) พัฒนาร้านอาหารให้มี
มาตรฐานและคุณภาพ 
ในการให้บริการ   
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ลูกค้า 

รายได้จากการ
ขายอาหาร
เครื่องดื่ม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
15 

5. รายได้จากการ
จําหน่ายพรรณ
ไม ้

(1) รายได้จากการ
จําหน่ายพรรณไม ้

(1) พรรณไม้ที่จําหน่ายมี
ความโดดเด่น 

(1) เพาะขยายพันธ์ุไม้  
หายาก  พรรณไม้ใกล้  
สูญพันธ์ุเพื่อจําหน่าย 

(2) กําหนดรูปแบบของ
พรรณไม้ให้เป็น
เอกลักษณ ์

(3) กําหนดราคาที่
เหมาะสม 

รายได้จากการ
ขายพรรณไม้
เพิ่มขึ้น 30% 



 

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี 2560 – 2564)  
135 

 หลังจากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Operational Drivers และ 
Financial Driver) จึงได้ดําเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) การจัดลําดับ
ความสําคัญของตัวแปร การจัดลําดับความสามารถในการบริหารจัดการ (Management Ability) 
และการเชื่อมโยงระบบ EVM กับ BSC จึงไดก้ําหนดเปูาหมายในการผลักดันให้ค่า EP เปูาหมาย
เพ่ิมข้ึนโดยการเปรียบเทียบค่า EP ก่อนและหลังการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานไว้ดังนี้ 
 

ค่า EP = 1.296 (ก่อนท า SIP Plan) 
 รายได ้ ค่าใช้จ่าย 
Drivers รายได้จากการ

อนุญาตให้เช่า
พื้นที ่

รายได้จาก
การเข้าชม

สวน 

รายได้จาก
การขาย
สินค้า 

รายได้จาก
การจําหน่าย
อาหารและ
เครื่องดื่ม 

รายได้จาก
การ

จําหน่าย
พันธุ์ไม ้

เงินเดือน/
ค่าจ้าง 

ต้นทุนขาย 

SIP Plan - พัฒนาพ้ืนท่ี 
- บริหาร
สินทรัพย ์

- ขยายฐาน
ลูกค้า 

- พัฒนา
รูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์ 

- พัฒนาจุด
ดึงดูดใจ 

- จัด Event 
- พัฒนา
คุณภาพ
บริการ 

- สํารวจความ
พึงพอใจ 

- สํารวจ
ตลาด 

- พัฒนา
ผลติภณัฑ ์

- เพิ่ม
ช่องทาง
จําหน่าย
สินค้า 

- พัฒนา
ร้านอาหาร
ให้ได้
มาตรฐาน
และ
คุณภาพ
การ
ให้บริการ 

- เน้นพรรณ
ไม้หายาก
และใกล้
สูญพันธ์ุไม้
ที่เป็น
เอกลักษณ์
ของ
สวนพฤกษ
-ศาสตร ์

- สํารวจ
ความ
ผูกพันของ
บุคลากรที่
มีต่อ
องค์กร 

- พัฒนา
กระบวน 
การผลิต
สินค้า 

ค่า
เปูาหมาย 

รายได้จากการ
ให้เช่าพื้นที่

เพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 30 

จํานวนผู้เข้า
เยี่ยมชม
เพิ่มขึ้น    

ร้อยละ 20 

รายได้จาก
การขาย

สินค้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 

รายได้จาก
การขาย

อาหารและ
เครื่องดื่ม
เพิ่มขึ้น   

ร้อยละ 15 

รายได้จาก
การขาย
พรรณไม้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 30 

ร้อยละความ
ผูกพันของ
บุคลากร
มากกว่า 

ร้อยละ 80 

ความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อ
คุณภาพสินค้า

ไม่ต่ํากว่า    
ร้อยละ 80 

แผนงาน 1. แผนเพิ่ม
รายได้จากการ

เช่าพ้ืนท่ี 

2. แผนกระตุ้นการท่องเที่ยวใน
สวนพฤกษศาสตร ์

3. แผนพัฒนาคุณภาพของ
สินค้าและบริการ 

4. แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บุคลากร 

5. แผน
ควบคุม

ต้นทุนสินค้า
และบริการ 

ค่า EP =  3.368 (เปูาหมาย) 
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จากตารางกลยุทธ์และเปูาหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานในแต่ละปัจจัย
ขับเคลื่อน จึงสามารถกําหนดค่าเปูาหมาย EP ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 

ค่า EP ประมาณการ 1.296 ล้านบาท 
ค่า EP เปูาหมาย 3.368 ล้านบาท 
ส่วนต่าง 2.072** ล้านบาท 

ดังนั้น จึงได้กําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างรายได้และ
ภาพลักษณ์ ให้มีค่า EP เปูาหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท  
  

การก าหนดเป้าหมายใช้ส าหรับอ้างอิงเป้าหมายค่า EP ที่เพ่ิมขึ้นในหน้า 81 
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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 ปีก่อตั้ง 1959 1929 1959 1817 1938 2007  1884 2007 1864 
1.2 สถานที่ตั้ง Cluny Road 

Singapore 
เมืองกวางโจว 
มณฑลกวางตุ้ง 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

สิบสองปันนา ห่างจากกรุงจา
กาต้า เมืองหลวง
ของประเทศ
อินโดนีเซียไปทาง
ตอนใต้ประมาณ 
60 กิโลเมตร 

ห่างจากตวัเมือง
คุนหมิงประมาณ 
12 กิโลเมตร 

เขตซ่งเจียง เมือง
เซ่ียงไฮ้ 

  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 ากับ
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  
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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 
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Gardens 
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& 
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สถาบันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

ทางสถาบัน
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

ทางสถาบัน
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

ทางสถาบัน
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

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

องค์ความรู้ 
          

2.1 งานด้าน
การ
ศึกษาวิจัย 

- จัดหมวดหมู่
และการวิจัย
อย่างเป็นระบบ
ในการมุ่งเน้น
ไปที่หอพรรณ
ไม้ตีนเป็ด 
เฟิร์น กล้วยไม้ 
พืชวงศ์ขิง และ
หญ้า 

- การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและระบบ
นิเวศระบบของพืช
และวิวัฒนาการทาง
ชีววิทยา การ
อนุรักษ์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และการ
ประยุกต์ใช้อย่าง
ยั่งยืน 

- สกัดตัวยาจากพืช 
เช่น ต้นเลือดมังกร  
พืชชนิดนี้มีอายยุืน 
มีคุณค่าทางยา
ช่วยรักษาเลือดลม
สตรี ยังมีเห็ด
หลินจือ ปลกูไว้
ที่นี่ด้วย 

- รวบรวมพรรณไม้
แถบหมู่เกาะใน
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

- ด้านวิทยาศาสตร์ 
จําแนกประเภท
พันธุ์ไม้ 
การศึกษาสรีระ
ศาสตร์ของพันธุ์
ไม้ การศึกษา
พฤกษศาสตร์
ชาติพันธุ์หรือ
พฤกษศาสตร์
พื้นบ้าน 
- มีการศึกษาความ

หลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อการ
พัฒนาอยา่ง
ยั่งยืนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

- กลุ่มอาคารเรือ
กระจกและพื้นที่
สวนใช้
งบประมาณกว่า 
319 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยมีชาว
เยอรมันเป็น
ผู้ออกแบบ 

 - เป็นสถาบัน
การเรียนรู้
การศึกษา
และการวิจัย
ตัวอยา่ง
พรรณไม้ที่มี
ชีวิตอยู่และ
มีพิพิธภัณฑ์
ของพืชและ
สัตว์ต่าง ๆ 
สําหรับ
ศึกษา 

- รวบรวม
พรรณไม้แถบ
ฟิลิปปินส์ 

- มีมากกว่า 500 
ชนิดหลาย
อย่างเช่นต้นไม้
โบราณ 
กล้วยไม้ 
แคคตัส เฟิร์น 
เรย์จันทร์ ฯลฯ 
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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 
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Gardens 
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& 
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2.2 งานหอ
พรรณไม้ 

- สมุนไพรหลัก
ประมาณ 
750,000 
ตัวอยา่ง
สมุนไพร 
จํานวน 8,000 
ชนิด 

- ตัวอยา่งของพืชที่มี
ท่อลําเลียงมากกว่า
หนึ่งล้านตัวอยา่ง 
จํานวน 7,000 ชนิด 

- การจัดเก็บหลกั
ของหอพรรณไม้
ของสวนปุาดิบชื้น
สิบสองปันนา
มุ่งเน้นที่พืชที่มีท่อ
ลําเลียงเขตเขต
มณฑลยูนาน 

- ร้อยละ 60 ของ
ตัวอยา่งที่ถูก
รวบรวมในหอ
พรรณไม้แถวหมู่
เกาะในประเทศ
อินโดนีเซีย 

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

- รวบรวมตัวอย่าง
พืชเป็นจํานวนกวา่ 
50,000 ตัวอยา่ง 
โดยรวบรวมไว้ใน
ห้องเก็บตัวอย่างที่
มีขนาดกวา่ 100 
ตารางเมตร 

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

- ตัวอยา่งของ
พรรณไม้มี
ชีวิต 147 
ตัวอยา่ง 
จํานวน 
1,500 ชนิด 

 

3. ด้านการเป็น
แหล่งเรยีนรู้ 

          

3.1 ห้องสมุด - เปิดให้ประชาชน
ทั่วไปใช้
ห้องสมุดโดยมี
ห้องบริการ
ต่างๆ เช่น ห้อง
สื่อ ตัวอย่าง
สมุนไพร 
พรรณไม้แห้ง 
มุมพักผ่อนอา่น
หนังสือฯลฯ 

         


