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 องคการสวนพฤกษศาสตร มีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ไดรับการจัดตั้งขึ้นในป 2535 ดวยวัตถุประสงคใหประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตรมาตรฐานสากล 

มีความเปนเลิศทางวิชาการดานพืช เปนสถานอนุรักษและสถานศึกษาพันธุไมในสภาพธรรมชาติ เปนศูนย

ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาบุคลากรระดับสูงดานพืชและการจัดการสวนพฤกษศาสตรใหเปนสถานที่เชิดชู

ความงาม คุณคาของพรรณไมไทย ใหเปนที ่ประจักษแกสากล  การดำเนินงานที ่ผานมาองคการสวน

พฤกษศาสตรไดดำเนินการรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายรัฐบาลมาอยางตอเนื่อง 

นับเปนองคกรสนับสนุนการพัฒนาประเทศที่สำคัญย่ิงองคกรหนึ่งของรัฐในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุนดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การ

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ถือเปนการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนอยางยิ่ง ซึ่งรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการดำเนินงานใหองคการฯ มาอยางตอเนื่อง และองคการฯ ก็สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค

ไดมาโดยตลอด  

 ความสำเร็จในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตรตองมีการวางแผนระยะยาวมีทิศทางชัดเจนและมีการ

รวมมือระหวางนานาชาติ เพื่อการเปนศูนยกลางในดานการอนุรักษและสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

ของโลก โดยเฉพาะที่ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก ประกอบกับประเทศ

ไทย ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรระยะ 20 ป เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น เพื่อเปนการกำหนด

กรอบทิศทางแหงความสำเร็จ และ สนับสนุนการดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตรใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคในการจัดตั้ง สอดคลองกับเปาหมายภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตแผน

ยุทธศาสตรชาติ แนวนโยบายแหงรัฐดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตรัฐวิสาหกิจ อยางมีประสิทธิภาพ องคการสวนพฤกษศาสตรจึงไดกำหนด

แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตรระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2565 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2563-2565 ใชเปนแผน

วิสาหกิจองคการสวนพฤกษศาสตร และไดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายในทิศทางการ

ดำเนินกิจการเพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามความคาดหวังของแตละชวงระยะเวลาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อเปนเครื่องมือกำกับการดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตร  ใหหนวยงานตางๆ นำไปเปนกรอบใน

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปเพ่ือใชในการดำเนินงานของหนวยงานตอไป 
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บทสรุปผูบริหาร 

แผนวิสาหกิจองคการสวนพฤกษศาสตร ป 2563 – 2565   

 

องคการสวนพฤกษศาสตร  ไดทำการทบทวนแผนยุทธศาสตรการดำเนินงานของสวน

พฤกษศาสตร ระยะที่ 2 ป 2560-2564 ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติและแผนระดับประเทศโดยไดทำ

การทบทวนปรับปรงุแผนใหมีระยะเวลาและชื่อแผนที่มีความสอดคลองประเด็น ตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ชื่อแผน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2562 มาตรา 25 ใหรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลาหาป และแผนปฏิบัติการประจำป โดย

สอดคลองกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ   

2. ระยะเวลาสอดคลองกับ พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  

 มาตรา 4 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาด วย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการน้ัน โดยจัดทำเปน

แผนหาปซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ นโยบายคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เก่ียวของ” 

 มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนแผนหาป

ตามมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ใหจัดทำเปนแผนสามป โดยมีหวงระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 องคการสวนพฤกษศาสตร จึงไดจัดทำ แผนวิสาหกิจองคการสวนพฤกษศาสตร ระยะที่ 

1 พ.ศ. 2563 – 2565  นำเสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลดานบริหาร ซึ ่งคณะกรรมการองคการสวน

พฤกษศาสตร ไดมอบหมายใหพิจารณากลั่นกรองแผนวิสาหกิจดังกลาว และไดทำการพิจารณาในการประชุม

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลดานการบริหารครั้งที่ 3/2562 วันศุกรที่ 19 กรกฎาคม 2562 และครั้งท่ี 4/2562 

วันศกุรที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการสวนพฤษศาสตร ระยะที่ 1 พ.ศ. 2563 – 2565 

ใชเปนแผนวิสาหกิจองคการสวนพฤกษศาสตร เพื่อใชเปนแนวทางการดำเนินงานขององคกรในระยะยาว เพื่อ

ปรับปรุงพ ัฒนา ยกระดับประสิทธ ิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานและบริหารจัดการองคกร                

ใหสอดคลองกับระบบประเมินผล และกรอบการเสนอของบประมาณขององคการสวนพฤกษศาสตร ตอไป 

ในป 2563 องคการสวนพฤกษศาสตรไดทำการทบทวนแผนฉบับนี้อีกครั้ง และนำเสนอ

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลดานการบริหาร ในคราวการประชุมครั้งท่ี 6/2563 วันศุกรที่ 31 กรกฎาคม 2563 

และนำเสนอคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันจันทรท่ี 28 กันยายน 

2563 โดยมีมติเห็นชอบใหใชแผนดังกลาวตอเนื่องในป 2563-2565  
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แนวทางการจัดทำแผนวิสาหกิจและกระบวนการวางแผนกลยุทธ 

 

  ภายในแผนไดกลาวถึงการทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจ องคการสวนพฤกษศาสตร ระยะที่ 

1  พ.ศ. 2563-2565  มีระยะเวลาการทบทวนทั้งสิ้น 10 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดอืน ตุลาคม 2562  - กรกฎาคม 

2563 หลังทบทวนกระบวนการจัดทำแผนแบงออกเปนข้ันตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) ทบทวนกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร และกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการจัดทำและ

ทบทวนแผนวิสาหกิจ 

2) รวบรวมและวิเคราะหขอมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวของ รวมทั้งแผนยุทธศาสตรและ

นโยบายตางๆ ที่เก่ียวของ 

3) วิเคราะหความตองการ ความคาดหวังของผู มีสวนไดสวนเสีย และหาความตองการ 

ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจัดทำ Focus Group หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 

4) วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรที่สงผลกระทบตอการดำเนินงาน

ขององคกรดวย SWOT Analysis 

5) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร 

6) ยกรางความทาทายเชิงยุทธศาสตร (SC) และความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) ดวย

เครื ่องมือ TOWS และสมรรถนะหลักขององคกร (CC) โดยใชเครื ่องมือ SWOT รวมทั้งวัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร (SO) เปาประสงคและปจจัยความยั่งยืน 

7) ผูบริหารองคการสวนพฤกษศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบ SC SA CC SO และ

จัดลำดับความสำคัญของปจจัย 

8) ประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ ตวัชี้วัด ผูรบัผิดชอบงบประมาณ 

9) จัดทำรางแผนวิสาหกิจ องคการสวนพฤกษศาสตร ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2563-2565) 

10) เสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารพิจารณาเห็นชอบรางแผนวิสาหกิจฉบับ

ทบทวน เพื ่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารองคการสวนพฤกษศาสตร กรณีไมมีคณะกรรมการใหใชมติ

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลดานการบริหารแทน 

11) สื่อสารแผนและสรางบรรยากาศการทำงานภายในองคกรสูความย่ังยืนตามวิสัยทัศน 

 

บริบทองคกร 

  อ.ส.พ. จัดทำแผนโดยศึกษาบริบทองคกรโดยศึกษาถึงบริบทตางๆ ประกอบดวย ประวัติ

ความเปนมา  วัตถุประสงคในการจัดตั้ง  อำนาจหนาที่  ประเภทกิจการ ความหมายของสวนพฤกษศาสตร 

พ้ืนที่ดำเนินงาน ลักษณะเฉพาะทางธุรกิจ องคประกอบของสวนพฤกษศาสตร บทบาทและหนาที่ของสวน

พฤกษศาสตร โครงสราง ผูบริหาร และอัตรากำลัง 
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ผลการดำเนินงานที่ผานมา 

อ.ส.พ. ไดจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานและเปนขอมูลใน

การจัดทำแผนไวดังตอไปนี้ 

 ผลการดำเนินงานดานการเปนแหลงอนุรักษ และสำรองพันธุกรรมพืช 

 ผลการดำเนินงานดานการศึกษาวิจัย และสรางนวัตกรรมทางพฤกษศาสตร 

 ผลการดำเนินงานดานการเปนศูนยการเรียนรูและถายทอดความรูดานวิชาการ 

(Education) 

 ผลการดำเนินงานดานการบริหารจัดการองคกร 

 

นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานและจัดทำแผน 

องคการสวนพฤกษศาสตร ทบทวนและนำขอมูลในระดับประเทศ ที ่เปนนโยบายและ

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของการดำเนินงานและการจัดทำแผนวิสาหกิจ เพื่อจัดวางยุทธศาสตรและตำแหนงเชิง

ยุทธศาสตรที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมายที่ประเทศไดจัดวางไวภายใตกฎหมายตางๆ แนว

ทางการดำเนินงาน แผนงานที่เกี่ยวของ ตลอดจน เปาหมายอ่ืนๆ ภายในสถานการณความมั่นคงยั่งยืนของ

ทรัพยากรพรรณพืช และความหลากหลายทางชีวภาพที่มีสวนสำคัญของการดำรงอยูของมวลมนุษยชาติ โดย

นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  

มาใชเปนแนวทางการดำเนินงาน โดยมีสาระสำคญัของนโยบายและแผนที่เก่ียวของตางๆ ดังนี้ 

 

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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2. ความสอดคลองกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวของ 

ความสอดคลองกับแผนชาติ 

แผนยุทธศาสตร

ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร) 

แผนแมบท 

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(23 ประเด็น) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 

(10 ยุทธศาสตร) 

แผนการปฏิรูป

ประเทศ 

(11 ดาน) 

นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตรที่ 2 : ดาน

การสราง

ความสามารถในการ

แขงขัน 

  4.3 สรางความ

หลากหลายดาน

การทองเที่ยว 

ประเด็นท่ี 5 : สรางความ

หลากหลายดานการ

ทองเท่ียว 

- แผนยอย 3.1 : 

ทองเท่ียวเชิง

สรางสรรคและ

วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

(แผนภาค) 

- ยุทธศาสตรที่ 1 : 

พัฒนาการทองเที่ยวและ

ธุรกิจบริการตอเนื่องใหมี

คุณภาพ สามารถสราง

มูลคาเพิม่อยางย่ังยืน 

และกระจายประโยชน

อยางท่ัวถึง รวมท้ังตอ

ยอดการผลิตสินคาและ

บริการที่มีศกัยภาพสูง

ดวยภูมิปญญาและ

นวัตกรรม 

- แนวทางการพัฒนา : 

พัฒนากลุมทองเที่ยวที่มี

ศกัยภาพตามแนว

ทางการทองเท่ียวเชิง

สรางสรรคฯ (กลุม

ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

ในพื้นที่ จ.เชียงใหม+

แมฮองสอน) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสราง

ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ

และแขงขันไดอยางย่ังยืน 

- เปาหมายที่ 4 : ประเทศ

ไทยมีรายไดจากการ

ทองเท่ียวเพิ่มขึ้นและมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันดานการทองเที่ยวที่

สูงข้ึน 

- ตัวช้ีวัด 4.1 : รายไดจาก

การทองเท่ียวไมตำ่กวา 3 

ลานลานบาท 

- ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 : อันดับ

ความสำคญัในการแขงขัน

ดานการทองเที่ยว (TTCI) 

ไมต่ำกวาอันดับที่ 30 

 

ยุทธศาสตรท่ี 9 : การพัฒนา

ภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

- เปาหมายที่ 2 : เพิ่ม

จำนวนเมืองศูนยกลางของ

จังหวัดเปนเมืองนาอยู

สำหรับคนทุกกลุมในสังคม 

- ตัวช้ีวัด : เมืองศูนยกลาง

ของจังหวัดที่ไดรับการ

พัฒนาเปนเมืองนาอยู

เพ่ิมขึ้น 

 ขอ 5.4 : พัฒนาภาค

การทองเท่ียว  

5.4.1 พัฒนา

คุณภาพและ

ความ

หลากหลาย

ของแหลง

ทองเท่ียว 
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ความสอดคลองกับแผนชาติ 

แผนยุทธศาสตร

ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร) 

แผนแมบท 

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(23 ประเด็น) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 

(10 ยุทธศาสตร) 

แผนการปฏิรูป

ประเทศ 

(11 ดาน) 

นโยบายรัฐบาล 

 ประเด็นท่ี 23 : วิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 

3.3 แผนยอยการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมดาน

สิ่งแวดลอม  

 

ยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม 

- เปาหมาย 2 : เพิ่ม

ความสามารถในการ

ประยุกตใช

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

ความสามารถการ

แขงขันของภาคการ

ผลิตและบริการ และ

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

- ตัวช้ีวัด 2.2 : 

ผลงานวิจัยและ

เทคโนโลยีพรอมใชที่

ถูกนำไปใชในการสราง

มูลคาเชิงพาณิชย

ใหกับภาคการผลติ

และบริการ และภาค

ธุรกิจ มีจำนวนไมนอย

กวารอยละ 30 ของ

ผลงานทั้งหมด 

ประเด็นปฏิรูประเทศ

ดาน

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (ดาน

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ : 

2 : ปฏิรูประบบการ

วิจัยดานความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ  

ประเด็นยอยท่ี : 

  2.1 : จัดทำแผนการ

วิจัยและสนับสนนุ

การนำงานวิจัยไปใช

ประโยชน 

 

ขอ 8.5 : วิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมท่ี

ตอบโจทยการพัฒนา

ประเทศ 

8.5.2 สงเสริมการวิจัย

และพัฒนา

นวัตกรรม

ทางดาน

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

ขั้นสูง  

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดาน

การสรางการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

ฉบับที่ 18 : ประเด็น การ

สรางการเติบโตอยางยั่งยืน 

3.1 แผนยอยการสราการ

เติบโตอยางยั่งยืนบน

สังคมเศรษฐกิจสเีขียว 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโต

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือ

การพัฒนาที่ย่ังยืน 

- เปาหมาย 1 : รักษา 

และฟนฟูฐาน

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- ตัวช้ีวัด 1.1 : สัดสวน

พื้นท่ีปาไมเปนรอยละ 

80 ของพ้ืนที่ประเทศ 

ประเด็นปฏิรูประเทศ

ดาน

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (ดาน

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ) 

ประเด็นปฎิรูปที่ 3  

: ปฏิรูประบบขอมูล

ความหลากหลายทาง

ขอ 10 : การฟนฟู

ทรพัยากรธรรมชาติ 

และการรกัษา

สิ่งแวดลอมเพ่ือการ

สรางการเติบโตอยาง

ย่ังยืน 
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ความสอดคลองกับแผนชาติ 

แผนยุทธศาสตร

ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร) 

แผนแมบท 

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(23 ประเด็น) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 

(10 ยุทธศาสตร) 

แผนการปฏิรูป

ประเทศ 

(11 ดาน) 

นโยบายรัฐบาล 

- ตัวช้ีวัด 1.2 : จำนวน

ชนิดพันธุและ

ประชากรของสิ่งมีชีวิต

ทีอ่ยูในภาวะคุกคาม 

หรือใกลสญูพันธุ 

ชีวภาพของประเทศ

เพ่ือการอนุรักษ 

คุมครอง ใชประโยชน 

และแบงปน

ผลประโยชนที่เปน

ธรรม  

ประเด็นยอย 3.1  

: พัฒนาคลังขอมูล

ทรพัยากรชีวภาพ

ระดับชาต ิ(อ.ส.พ. - 

สนับสนุน)  

เปาหมาย : มีขอมูล

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่มี

ลำดับความสำคญั

สูง 

ประเด็นยอย 3.2  

: จัดทำบัญชี

รายการทรัพยากร

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและแหลง

ตัวอยาง (อ.ส.พ. - 

สนับสนุน) 

เปาหมาย : มีบัญชี

รายการทรัพยากร

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และ

ทรพัยากร

พันธุกรรมท่ี

ทรงคุณคา 

ประเด็นปฏิรูปที่ 4 

: ปฏิรูประบบ

เครือขายฐาน
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ความสอดคลองกับแผนชาติ 

แผนยุทธศาสตร

ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร) 

แผนแมบท 

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(23 ประเด็น) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 

(10 ยุทธศาสตร) 

แผนการปฏิรูป

ประเทศ 

(11 ดาน) 

นโยบายรัฐบาล 

ทรพัยากรทองถ่ินให

ครอบคลมุท่ัวประเทศ 

รวมถึง เครอืขาย

ระดับประเทศและ

อาเซียน (อ.ส.พ. -

สนับสนุน) 

เปาหมาย : อปท. มี

ประสิทธภิาพเพิ่มข้ึน

ในการปองกันและใช

ประโยชนความ

หลากหลาย 

ประเด็นปฏิรูปที่ 5  

: ปฏิรูประบบ

บุคลากรดานความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

ประเด็นยอยที่ 5.1  

: จัดทำแผนพัฒนา

ระบบบุคลากรดาน

ความหลากหลายทาง

ชีภาพ 

ประเด็นยอยที่ 5.2  

: สรางสังคมแหง

การเรยีนรู แบงปน

และดำรงไวซึง่องค

ความรู 

ประเด็นปฏิรูปที่ 6  

: ปฏิรูประบบ กลไก

รองรบัการใช

ประโยชนและอนุรักษ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางย่ังยืน 
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3. ความสอดคลองกับนโยบายและแผนอื่นๆ 

ประกอบดวย 

 แนวนโยบายของผูถือหุน/ภาครัฐ (Statement of Direction) 

 แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 

 แผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระยะ 20 ป                              

(ปพ.ศ. 2560-2579) 

 แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ระยะ 20 ป) 

 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)                          

ตามแนวทางการพัฒนาขององคการสหประชาชาติ (United Nations) 

 เปาหมายตามกลยุทธระดับโลกเพ่ือการอนุรักษพืช (Global Strategy of Plant 

Conservation : GSPC)   
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ภาพ 0-1 ความเชื่อมโยงแผนระดับประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมการดำเนินงาน  

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม อ.ส.พ. ไดทำการวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอม  การวิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงทางการตลาดการวิเคราะหแนวโนมการทองเที่ยวประเทศไทยในยุค 4.0 และการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของลูกคาหรือนักทองเที่ยว  สถานภาพและสวนพฤกษศาสตรอื่นๆ ในตางประเทศ และในประเทศ  

รวมถึงมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงการประเมินสถานการณความเสี่ยง และไดทำ

การการวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เพ่ือนำมากำหนดขอไดเปรียบ

และความทาทายเชิงยุทธศาสตร โดยใช Tows Matrix รวมถึงวิเคราะหความสามารถพิเศษ และกำหนดเปน

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร อ.ส.พ. ตอไป 

 

การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning)  

 

มีขั้นตอนการกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตร   ประกอบดวย 

  1.  กำหนดวิสัยทัศน  ท่ีเปนเปาหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่ไดจากพันธกิจ  

คานิยมหลัก และความทาทายเชิงยุทธศาสตร โดยวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร และสภาพแวดลอม

ภายนอกองคกร 

  2.  พันธกิจ (Mission Statement) อธิบายถึงเหตุผลการดำรงอยูขององคการ 

  3.  กำหนดตำแหนงเชิงยุทธศาสตร ที่มาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยกำหนด

ตำแหนงเชิงยุทธศาสตรท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 

วิสัยทัศน (VISION) 

 

“เปนแหลงอนุรักษนอกถิ่นกำเนิด เพื่อการเรยีนรู และความมั่นคง ยั่งยืน ดานทรัพยากรพันธุพืชและ

สิ่งแวดลอมของประเทศ” 

 

พันธกิจ (MISSION) 

 

  1. เปนแหลงอนุรักษพันธุพืช นอกถิ่นกำเนิดอันดับหนึ่ง ของประเทศภายในป 2565 

  2. เปนแหลงนวัตกรรมการเรียนรูดานพฤกษศาสตรโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของ

ประเทศ 

3. ประยุกตใชองคความรูในการบริหารจัดการและสรางมูลคาเพิ่มจากการประกอบกิจการ

เพื่อการใชประโยชนอยางย่ังยืน 
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คานิยมองคกร (Core Value) 

องคการสวนพฤกษศาสตร ไดรวมมือรวมใจในการสรางคานิยมองคกรที่ใชในการสื่อสารถึงวัฒนธรรม

การทำงาน ที่จะนำสูเปาหมายสำคัญขององคกร เพื่อนำสูความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ และสงผลตอมวล

มนุษยชาติ จึงไดกำหนดเปนคานิยมไววา  

I    PLANT 

 

มีความหมายดังนี้   I = Innovation P = Participation  L = Learning  A = Awareness    N = Nature 

Lover + Networking    T = Teamwork + Transparency    S = Service Mind + Specialist 
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(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใชเปนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ.  

ถ 

ตำแหนงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Positioning)  

 

ในการกำหนดวิสัยทัศนการดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตรเพื่อใหมีภาพที่คาดหวังของการ

ดำเนินงานท่ีชัดเจน จึงไดกำหนดชวงระยะเวลาของการดำเนินงานออกเปน 3 ชวงเวลา และกำหนดเปาหมาย

ระยะยาวเพ่ือสรางแผนที่นำทางไปสูเปาหมายในแตละชวงเวลาใหชัดเจนไวดังนี้ 

 

ป 2563 – 2565 ป 2566-2570 ป 2571-2579 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ตัวขับเคลื่อนเชิงคุณคา (Value Driven)   

ex situ 

การอนุรักษนอก

ถิ่นที่อยูอาศัย 

Edutainment 

เปนสวนสวยแหงการ

เรียนรู ที่มีกิจกรรม

สนุกสนานเพลิดเพลิน นา

ตื่นเตน เพ่ือสงเสริมให

เกิดการเรียนรูภายในสวน

พฤกษศาสตร 

Green & Clean 

Organization 

เปนองคกรท่ีรักษา

สิ่งแวดลอมและ

รับผิดชอบตอสังคม 

Learning & 

Innovation 

เปนองคกรแหง

นวัตกรรมและการ

เรียนรู 

 

 

 

 

 

Leading Botanical 

Garden  of Thailand  
สรางและยกระดับการเปน Icon of 

Thailand โดยเปนที่รูจักและยอมรับ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

และมีทิศทางกาวสู  

Asia  Outstanding  

Botanical Garden in  

SE-Asia   

The Necessary 

Organization for 

Thailand   
เปนองคกรหลักดานการอนุรกัษและ

สำรองพันธกุรรมพืชพรอมใชงาน     
โดยเปนทีรู่จกัยอมรับในภูมิภาคเอเชีย

และมกีารเตรยีมความพรอมเพื่อเขา

สูการเปนสวนพฤกษศาสตร 

ระดบัโลก  

รกัษาสถานะของการเปน Leading Botanic Garden ภายในประเทศและภูมิภาค ซึ่งเปนแหลง

อนุรักษพรรณพืชท่ีสำคัญระดับประเทศ และเผยแพรบทบาทใหเปนท่ียอมรบัเปนระดับสากล  

โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในพืชวงศขิงขา กลวยไม และไมหายาก  

และงานวิชาการทางพฤกษศาสตร 

Word Class 

Tropical Botanic 

Garden 

มุงสูการเปน 

สวนพฤกษศาสตร 

เขตรอนระดับโลก 
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(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563) 

แผนที่นำทางเทคโนโลยีสูความเปนเลิศเพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันองคกร ป 2560 – 2564 (Technology Roadmap)  

ชวงเวลา ป 2563 - 2565 ป 2566 - 2570 ป 2571 - 2570 

ตำแหนงเชิงยุทธศาสตร 

(Strategic Positioning) 

    

ตัวขับเคลื่อนเชิงคุณคา 

(Value Driven) 

   

เปาหมายหลัก 

(Target) 

   

แหลงรวบรวมพรรณไม

แหง(Herbarium) 

   

แหลงรวบรวมและอนุรักษ 

(Ex situ Conservation) 

   

การเผยแพรและสันทนาการ 

(Education&Recreation) 

   

การวิจัยและพัฒนา 

(Research&Development) 

   

โครงสรางพ้ืนฐาน 

(Facility) 

   

การบริหารจัดการ 

(Management) 

   

เทคโนโลย ี

(Technology) 

   

 
 

Ex situ การอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัย   สวนสวยแหงความรูคูความเพลิดเพลิน (Edutainment)  

 Green & Clean Organization = เปนองคกรท่ีรักษาสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม  Learning Innovation องคกรแหงนวัตกรรมและการเรียนรู 

จำนวนนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอป และมีการกระจายตัวตลอดท้ังป พรอมทั้งรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ตอป 

สวนมีเอกลักษณ การจัดการ Living Collection ที่ไดมาตรฐาน ธนาคารเชื้อพันธุไมหายาก (Endanger Plant Germplasm) 

จำนวนชนิดของพรรณไมแหงเพิ่มขึ้นจาก 70% เปน 80% ชนิดพนัธุไมใน SEA รอยละ 25 

Know species in Thailand are well documented with conservation status 

ไมมีชีวิตท่ีมีศักยภาพในประเทศไทย ไดแก กลวยไม 616 ชนิด (ประมาณ 50%)  

ขิง-ขา 300 ชนดิ (ประมาณ 100%) และไมหายาก 540 ชนิด (ประมาณ 30%) 

เนน Endanger species 75% 

โปรแกรม Re-Introduction อยางนอย 50 ชนิดของพันธุไม 

ปรบัเปลี่ยน Display Garden ตามฤดูกาล 

กิจกรรมเนนเสริมการเรียนรู, เพ่ิม Story ในการนำเสนอ จดัทำในรูปแบบ Interactive &In-Trend 

พัฒนาหลักสูตร Plant Conservation and Re-introduction 
การผลักดันใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรในสถาบนัการศึกษา 

พัฒนาหลักสูตร International ในดานพืชสวน Tropical plants 

    ตอยอดงานวิจัยสูการใชประโยชน (เชิงพาณชิย)  ทะเบียนพันธุกรรมพชื (DNA Barcoding) 
การปรับปรุงพันธุกลวยไมดอกหอม 

Economic Value Analysis (EVA) 

การวิจัยพันธุพืชโดยมุงเนน Theme-based Research เชน พืชท่ีทนตอสภาวะเค็ม หรือพืชท่ีถูกการใชประโยชนอยางไมยั่งยืน 

ปรับพื้นท่ีแตละสวนใหมีเอกลักษณเฉพาะ, พัฒนา Theme Garden< พื้นที่จัดกิจกรรม, ครอบครัว สิ่งอำนวยความสะดวก เสนทางเดินศกึษาธรรมชาติ และรองรับการสำรองพันธุกรรมและเปนแหลงอนุรักษ 

ปรับปรุงโรงเรือน Living Plant, หองปฏิบัติการ, หอพรรณไมและพิพิธภณัฑแมลงใหรองรับการขยายตัว 

Competency based approach for HR management 

การวิจัยตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคและนวัตกรรม 

Standard Work Procedure for Collaboration 

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

Word Class Tropical Botanic Garden 

 

 
การรักษาสถานะของการเปน Leading Botanic Garden ภายในประเทศและภูมิภาค ซึ่งเปนแหลงอนุรักษพรรณพืชและเผยแพรทีไ่ดรับการยอมรับเปนสากล โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในพืช ขิง/ขา กลวยไม และพรรณไม

เปน Leading Botanic Garden ภายในประเทศและ เปนองคกรสำคญัของประเทศ (The Necessary Organization for Thailand ) 

Interactive learning 

Social Media 



 

แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตรระยะที่ 1  พ.ศ.2563-2565   

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใชเปนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ.  

 

ธ 

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) 

 

ในการกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรไดวิเคราะหความสมดุลและสอดคลองระหวางวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตรกับความทาทาย ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร และความสามารถพิเศษองคกร 
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(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563) 

 

ความทาทายเชงิยุทธศาสตร  (SC) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) ความสามารถพิเศษองคกร (CC) 

ประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร 

Strategic Objectives (SO) 

(SC1) อ . ส . พ .  เ ป  น หน  ว ย ง า น ท ี ่ มี

ว ัตถ ุประสงค ในการเป นแหลง

อนุรักษทรัพยากรพันธุพืชที่หายาก

แ ล ะ เ ส ี ่ ย ง ต  อ ก า ร ส ู ญ พ ั น ธุ  

โดยเฉพาะการอน ุร ักษ นอกถิ่น

กำเนิดรวมถึงเปนแหลงพักผอน

หยอนใจ ประกอบกับหนวยงานทั้ง

ภ า ค ร ั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  ร ว ม ทั้ ง

ประชาชน ไมเขาใจบทบาทของ

สวนพฤกษศาสตร  อาจไมไดรับ

การสนับสนุนทั ้งทางการเงินและ

การดำเนินงาน และบทบาทของ

สวนพฤกษศาสตรยังไมโดดเดน จึง

ตองเรงสรางบทบาทขององคการ

เพื่อใหเปนที ่ประจักษ และไดรับ

การสนับสนุนจากผู มีสวนไดสวน

เสยีอยางตอเนื่อง 

 

(SA1) อ .ส .พ .  เป นหน  วยงานท ี ่ มี

ว ัตถุประสงคในการเปนแหลง

อนุรักษทรัพยากรพันธุ พ ืชที ่หา

ยากและเสี ่ยงต อการสูญพันธุ

รวมถึงเปนแหลงพักผอนหยอนใจ 

จ ึ ง เป นหน วยงานท ี ่สามารถ

ตอบสนองตอแผนยุทธศาสตร

ชาติและแผนปฏิรูประเทศ ซึ่งมี

เป  าหมายและแนวทางการ

ดำเน ินงานด  านการอน ุร ั กษ

ทรัพยากรพันธุพืช การวิจัย การ

สร างแหล งเร ียนร ู  และแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยเฉพาะ

การอนุรักษพืชนอกถิ่นกำเนิดที่

เปนบทบาทสำคัญประการหนึ่ง

ของสวนพฤกษศาสตร ที่ยังไมมี

ห น  ว ย ง า น ใ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ

ดำเนินงานอยางจริงจัง 

CC1 ความสามารถด  านว ิ ช าการ

ทางดานพฤกษศาสตรและความ

หลากหลายทางชีวภาพตลอดจน

ดานอนุกรมวิธานพืช 

CC2 ความสามารถในการเปนแหลง

การอนุรักษนอกถิ ่นกำเนิดเพื่อ

ค ื น ค ว า ม ค ว า ม ส ม ด ุ ล ข อ ง

ทรัพยากรพันธุ พืชใหกับความ

หลากหลายทางชีวภาพเพื่อคงไว

ซึ ่งทรัพยากรพันธุ พ ืชดวยการ

ศึกษาวจิัยเพื่อการอนุรักษ 

SO1  ยกระดับสวนพฤกษศาสตรใหเปน

แหลงอนุรักษนอกถิ่นดวยการบริหาร

จัดการอยางเปนระบบ 
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(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
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ความทาทายเชงิยุทธศาสตร  (SC) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) ความสามารถพิเศษองคกร (CC) 

ประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร 

Strategic Objectives (SO) 

 

 

 

 

 

 

(SA2) อ . ส . พ .  ม ี น ั ก ว ิ ช า กา รท า ง

พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร  ท ี ่ ม ี ค ว า ม รู  

ความสามารถและน าเช ื ่ อถือ 

ประกอบกับประเทศไทยมีความ

หลากหลายทางชีวภาพและเปน

ศูนยกลางการกระจายพันธุพชืใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

รวมถึงรัฐบาลสนับสนุนการสราง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึง

ถึงมีแหลงสนับสนุนทุนดานวิจัย  

ทำใหมีโอกาสศึกษาคนคว าใน

ดานทรัพยากรพันธุพืชไดอยาง

ตอเนื่อง  จึงมีความไดเปรียบใน

การเปนศูนยกลางศึกษาวิจัยเพื่อ

การอนุรักษทรัพยากรพันธุ พืช

และความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศ 



 

 

 แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร                                                                                                         ป
 

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563) 

ความทาทายเชงิยุทธศาสตร  (SC) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) ความสามารถพิเศษองคกร (CC) 

ประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร 

Strategic Objectives (SO) 

(SC2)  พ ื ้นที ่สวนพฤกษศาสตร มีความ

อ ุ ด ม ส ม บ ู ร ณ   แ ล ะ มี

ทร ัพยากรธรรมชาต ิท ี ่ เหมาะสม 

สามารถสรางแหลงเรียนรู และจัด

กิจกรรมถายทอดความรู ได อยาง

น  า สนใจ  แต  จากอ ุปสรรคจาก

พฤติกรรมในการทองเที ่ยวของชาว

ไทยสวนใหญ ไมนิยมทองเที ่ยวใน

รูปแบบที่เปนแหลงเรียนรู อาจทำให

นักทองเที่ยวไมนิยมทองเท่ียวในสวน

พฤกษศาสตร   จ ึ งต องเร งสร าง

น ว ั ต ก ร ร ม ท า ง ก า ร เ ร ี ย น รู

พฤกษศาสตร เพื่อใหเกิดการเรียนรู

อยางยั่งยืน 

(SA3) พื ้นที ่สวนพฤกษศาสตรม ีความ

สมบูรณ มีทรัพยากรที ่เหมาะสม

สามารถสรางแหลงเรียนรูและจัด

กิจกรรมถายทอดไดอยางนาสนใจ 

ประกอบก ับม ีสวนสาขาอย ู  ใน

ภูมิภาคตางๆ ของประเทศ สามารถ

รวบรวมพันธุไมนอกถิ่นกำเนิด ให

เ หมา ะ สมก ั บ ระบ บน ิ เ ว ศ ไ ด

หลากหลายรูปแบบ และมีโอกาส

ในการถายทอดความรูสูประชาชน

ไดกวางขวางยิ ่งขึ ้น รวมถึง สวน

พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร  แ ต  ล ะ แ ห  ง มี

เ อ ก ล ั ก ษ ณ  แ ล ะ ม ี จ ุ ด ด ึ ง ดู ด

ผูใชบริการ ใหเขามาเยี่ยมชม จึงมี

โอกาสที ่ประเทศไทยจะสามารถ

เปนสถานเร ียนรู นอกหองเรียน

ทางดานทรัพยากรพันธุ พืช ซึ ่งจะ

เปนหนวยงานสำคัญที ่ชวยสราง

ความตระหนักในการอนุรักษและ

CC3 ความสามารถในการสรางแหลง

เรียนรู และถายทอดความรูดาน

พืชเพื ่อปลูกฝงและสรางความ

ตระหนักในทรัพยากรพันธุพืช ที่

ม ีความสัมพันธตอระบบนิเวศ 

และ คน 

SO2 มุ งสรางนว ัตกรรมการเร ียนร ู และ

จัดการดานสวนพฤกษศาสตรด วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G 

 



 

 

 แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร                                                                                                         ผ
 

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563) 

ความทาทายเชงิยุทธศาสตร  (SC) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) ความสามารถพิเศษองคกร (CC) 

ประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร 

Strategic Objectives (SO) 

ร ั ก ษ า ไ ว  ซ ึ ่ ง ท ร ั พ ย า ก ร แล ะ

สิ่งแวดลอม 

(SC3) อ.ส.พ. เปนองคกรระดับกรม ที่

กฎหมายจัดตั ้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อ

ดำเน ินงาน ด านพฤกษศาสตร  

ประกอบก ับ ม ีพรฏ.จ ัดต ั ้ งท ี ่มี

สถานะเปนรัฐวิสาหกิจ เอื้อตอการ

ดำเนินงานทั้งในเชิงวิชาการและ

เชิงพาณิชย ทำใหมีความคลองตัว

ในการดำเนินงานมากกวาหนวย

งานราชการ รวมถึงปจจุบันไดรับ

การสน ับสน ุนงบประมาณจาก

รัฐบาลอยางตอเนื่อง ทำใหมีความ

มั ่นคงดานการเง ิน ประกอบกับ

สามารถนำเงินรายไดมาใชในการ

บริหารจัดการได ประกอบกับ การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลตอ

การบริหารจัดการ ซึ่งเปนความทา

ท ายท ี ่ อ . ส . พ . จ ะต  อ ง เ ร  ง ใ ช

(SA3) พื้นที ่สวนพฤกษศาสตรมีความ

สมบูรณ มีทรัพยากรที่เหมาะสม

สามารถสรางแหลงเรียนรูและจัด

ก ิ จ กร รมถ  า ยทอดไ ด  อ ย  า ง

นาสนใจ ประกอบกับมีสวนสาขา

อยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ 

สามารถรวบรวมพันธุไมนอกถิ่น

กำเนิด ใหเหมาะสมกับระบบ

นิเวศไดหลากหลายรูปแบบ และ

มีโอกาสในการถายทอดความรูสู

ประชาชนได กวางขวางย ิ ่ง ข้ึน 

รวมถึง สวนพฤกษศาสตรแตละ

แหงมีเอกลักษณและมีจุดดึงดูด

ผูใชบริการ ใหเขามาเยี่ยมชม จึง

ม ี โ อ กาส ท ี ่ ป ร ะ เ ท ศ ไทย จะ

สามารถเปนสถานเร ียนรู นอก

หองเรียนทางดานทรัพยากรพันธุ

CC4 ความสามารถในการใหบร ิการ

ดานการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู

ด านพืชและความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่สำคัญอยางยั่งยนื 

 

 

SO3 สรางมูลคาเพิ่มเชิงสังคมและพาณิชย 

จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร

และผล ิตผลงานเพ ื ่ อนำส ู การใช

ประโยชนและแกปญหาสิ่งแวดลอม 
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(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563) 

ความทาทายเชงิยุทธศาสตร  (SC) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) ความสามารถพิเศษองคกร (CC) 

ประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร 

Strategic Objectives (SO) 

ประโยชนจากจุดแข็งเพื ่อตอยอด

แ ล ะ ใ ช  ป ร ะ โ ย ช น  จ า ก ส ว น

พฤกษศาสตรทั้งเชิงสังคมและเชิง

พาณิชยใหมีประสิทธิภาพ  

พืช ซึ่งจะเปนหนวยงานสำคัญที่

ช วยสรางความตระหนักในการ

อนุรักษและรักษาไวซึ่งทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม 

(SC4) อ.ส.พ.มีจุดออนในดานการบริหาร

จัดการ ในหลายดาน ทั ้งในดาน

ระบบบร ิหารทร ัพยากรมนุษย  

(W1,W2) ดานการวางแผนกลยุทธ 

(W3) ดานการประชาสัมพันธ (W6) 

ดานความเขาใจในบทบาทองคกร 

(W7) จ ึ งตองใช ประโยชน จ าก

โ อ ก า ส ใ น ก า ร ท ี ่ ป  จ จ ุ บ ั น มี  

เทคโน โลย ีท ี ่ ท ั นสม ัยและสื่ อ 

Online ต างๆ ม ีความกาวหนา

เขาถึงงายมาชวยในการบริหาร

จัดการดานตางๆ ใหครอบคลุมมาก

ขึ ้นถือเปนความทาทายเชิงยุทธ

ศาสตร 

(SA4) อ.ส.พ. เปนองคกรระดับกรม ที่

กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อ

ดำเนินงาน ดานพฤกษศาสตร  

ประกอบกับ มีพรฏจัดต ั ้งท ี ่มี

สถานะเปนรัฐวิสาหกิจ เอื ้อตอ

การดำเนินงานทั้งในเชิงวิชาการ

และเชิงพาณิชย ทำใหมีความ

คล  องต ั ว ในการดำ เน ิ น ง าน

มากกว  าหนวยงานราชการ 

ประกอบกับปจจุบันเทคโนโลยีมี

ความทันสมัย และสื ่อ Online 

ตางๆ มีความกาวหนา เขาถึงงาย 

ทำให อ.ส.พ. สามารถใชสถานะ

จ า ก ก า ร เ ป  น ห น  ว ย ง า น

รัฐวิสาหกิจที่มีความคลองตัวสูง 

CC5 ส ม ร ร ถ น ะ ใ น อ น า ค ต  : 

ค วา มส า มา ร ถ ใน ก า รส ร  า ง

นวัตกรรมอยางสรางสรรค และ

นำเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร

จัดการภายในองคกรและการ

เผยแพร ประชาสัมพันธ อยาง

กวางขวาง 

SO4 ประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ

บรหิารจัดการและมุงสูการเปนองคกร

สมรรถนะสูง 
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(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563) 

ความทาทายเชงิยุทธศาสตร  (SC) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) ความสามารถพิเศษองคกร (CC) 

ประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร 

Strategic Objectives (SO) 

(SC5) อ.ส.พ. ยังม ีการประชาส ัมพันธ

องคการยังไมเปนไปในเชิงรุกและ

ยังไมมีเปาหมายและกลยุทธในการ

ดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมี

ผลลัพธที่ชัดเจน จึงตองลดจุดออน

เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ประเทศไทยมี

แหลงทองเที ่ยวและสถานศึกษา

ทางธรรมชาติที่มีลักษณะใกลเคียง

กันเพ ิ ่มมากขึ ้น รวมถ ึงม ีแหลง

เรียนรูนอกระบบแบบอื่น จำนวน

มาก ท ี ่ประชาชนสนใจ ทำให

ประชาชนลดความสนใจในสวน

พฤกษศาสตร  ดังนั ้นจึงจำเปนท่ี

ต  อ ง เ ร  ง พ ั ฒ น า ด  า น ก า ร

ประชาสัมพันธ เพื ่อสรางบทบาท 

ชื่อเสียง ใหประชาชนสนใจเขามา

ใชบริการ 

ในการสรางระบบงานสมัยใหมที่

ทันสมัยกาวนำหนวยงานอ่ืน 



 

แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตรระยะที่ 1  พ.ศ.2563-2565   

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใชเปนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ.  
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(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563) 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Goal : SG) ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator : 

KPI) และยุทธศาสตรและกลยุทธ 

องคการสวนพฤกษศาสตรกำหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อกำหนดเปนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร  

(Strategic Objective : SO) โดยกำหนดไว 4 ประเด็น ประกอบดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  ยกระดับสวนพฤกษศาสตรใหเปนแหลงอนุรักษนอกถิ่นดวยการบริหาร

จัดการอยางเปนระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  มุงสรางนวัตกรรมการเรียนรูและจัดการดานสวนพฤกษศาสตรโดยใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G 

ประเด็นย ุทธศาสตรที ่   3  สรางมูลคาเพิ ่มเชิงส ังคมและพาณิชย จากการประกอบกิจการ

พฤกษศาสตรรวมทั ้งผลิตผลงานเพื ่อนำสู การใช ประโยชน และการ

แกปญหาสิง่แวดลอม  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  ประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการและมุ งสูการเปน

องคกรสมรรถนะสูง 

   

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคการสวนพฤกษศาสตร ไดกำหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร ดังตอไปนี้  

 



 

 

 แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร                                                                                                         ภ
 

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563) 

เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 
ตัวชี้วัด หนวย

นับ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร 

(Strategy)  

กลยุทธ (Tactic) 

ประเด็นยทุธศาสตร 1 (SO)  ยกระดับสวนพฤกษศาสตรใหเปนแหลงอนุรักษนอกถิ่นดวยการบริหารจัดการอยางเปนระบบ   

1.1  พันธุพชืชองประเทศไทย

ถูกรวบรวม จัดเก็บ เพื่อสำรอง

พันธุกรรม รวมถึง เปนตัวอยาง

อางอิงทางวิชาการดาน

พฤกษศาสตรของประเทศ 

เชิงปรมิาณ 

(1) จำนวนชนิดพันธุไมท่ี

สำคัญ 4 กลุมของ

ประเทศไทยไดรับ  การ

อนุรักษนอกถิ่น            

(ex situ) และรวบรวม

ไวในสวนพฤกษศาสตร

โดยมีการบรหิารจัดการ 

และลงทะเบียน อยาง

เปนระบบ (จำนวน

สะสม) 

       1.1.1 เสริมสรางสวน

พฤกษศาสตรใหเปนแหลง

อนุรกัษพืชนอกถิ่นของประเทศ

โดยพัฒนาใหเปนแหลงสำรอง

พันธุกรรมและรวบรวมพืช

อยางเปนระบบใหครอบคลุม

ท่ัวทุกภูมภิาคของประเทศ 

1.1.1.1 เรงสำรวจ รวบรวม

พันธุพืชกลุมเปาหมาย 

1.1.1.2 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการดวยฐานขอมูลที่เปน

มาตรฐาน 

  จำนวนพืชหายาก 

เสี่ยงตอการสูญพันธุ 

ถูกคุกคาม และพืช

เฉพาะถิ่น 

ชนิด  

(สะสม) 

  224 ชนิด 
(12%) 

320 ชนิด 

(18%) 

360 ชนิด 

(20%) 

540 ชนิด 

(30%) 

  

  กลวยไม            

(รอยละจากทั้งหมด) 

ชนิด 

(รอยละ) 

280 ชนิด 

(25%) 

390 ชนิด 

 (35%) 

460 ชนิด 

(41%) 

510 ชนิด 

(45%) 

560 ชนิด 

(50%) 

616 ชนิด 

(55%) 

  

  ขิง-ขา                 

(รอยละจากทั้งหมด) 

ชนิด 

(รอยละ) 

100 ชนิด 

(33%) 

150 ชนิด 

(50%) 

180 ชนิด 

(60%) 

210 ชนิด 

(70%) 

240 ชนิด 

(80%) 

360 ชนิด 

(100%) 

  

  พืชสมุนไพร  (จำนวน

ชนิดไมรวม 3 กลุม 

ขางตน)  

ชนิด  100 ชนิด 215 ชนิด 250 ชนิด 280 ชนิด 

 

450 ชนิด   

           

แหลงสำรองพันธกุรรมพืช 3 กลุมท่ีสำคญัของประเทศ  

(จำนวนชนิดพันธุไมทั้งหมด ประกอบดวย 

กลวยไม = 1,120 ชนิด, ขิงขา = 300 ชนิด, ไมหายาก 1,800 ชนิด 
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(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563) 

เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 
ตัวชี้วัด หนวย

นับ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร 

(Strategy)  

กลยุทธ (Tactic) 

เชิงคุณภาพ 

(2) รอยละความสำเร็จในการ

จัดทำระบบขอมูลดานพืช

และเผยแพรผานระบบ 

Online (ของพันธุไมที่

รวบรวมไวท้ังหมดในสวน

พฤกษศาสตร)  

 

รอยละ 

    

80% 

 

90% 

 

100% 

 (3) รอยละอัตราการอยูรอด

ของพืชท่ีสำรอง

พันธุกรรมไวในแหลง

อนุรักษ  

รอยละ   100% 100% 100% 100%   

1.2 ศึกษาวิจยัทาง

พฤกษศาสตร และความ

หลากหลายทางชวีภาพ

เพื่ออนุรักษฟนฟู คืนถิ่น

โดยการมีสวนรวมของ

เครือขายทุกภาคสวน เพือ่

รวมกันอนุรักษ คืนความ

หลากหลายของระบบ

นิเวศอยางเปนระบบ 

เชิงปรมิาณ 

(1) จำนวนชนิดพันธุพืชที่

ไดรบัการศึกษาวจิัย

และเขาสูโปรแกรม

ฟนฟูคืนถิ่น  

(เปาหมาย 10 

ป >10% ของ 1800)  

 

ชนิดสะสม 

   

14 

(0.77%) 

 

19 

(1.05%) 

 

25 

(1.39%) 

 

30 

(1.67%) 

1.2.1 มุงศึกษาวิจัยทาง

พฤกษศาสตร และ ความ

หลากหลายทางชวีภาพ เพื่อ

การอนุรักษ ฟนฟ ูคืนถิ่นพันธุ

พืช โดยการมีสวนรวมของ

เครือขายทุกภาคสวน อยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

1.2.1.1. ศึกษาวิจยัดานการ

อนุรักษทรัพยากรพืชอยางเปน

ระบบ 

1.2.1.2 เพาะขยายพันธุไมพืช

ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมยั 

1.2.1.3 จัดใหมีกิจกรรม

อนุรักษคืนถ่ินรวมกับชุมชน 

(2) จำนวนผลงานวจิัยดาน

พืชและความหลากทาง

ชีวภาพ ที่ตีพิมพใน

เอกสาร วารสารระดับ

นานาชาติ 

เรื่อง  16 15 15 15 15  
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(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563) 

เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 
ตัวชี้วัด หนวย

นับ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร 

(Strategy)  

กลยุทธ (Tactic) 

เชิงคุณภาพ 

(3) อัตราการอยูรอดของ

ชนิดพันธุที่ไดรับการ

ฟนฟูคืนถิ่นรวมกับชุมชน

ทองถิ่น จนถึงระยะแพร

พันธุได เปนไปตามหลัก

วิชาการ  

 

รอยละ 

  

80 

 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

  

1.3 สรางเครือขายเพ่ือ

ยกระดับความรูความ

เขาใจดานการอนุรักษและ

บทบาทการเปนแหลง

อนุรกัษนอกถ่ินใหเปนท่ี

รูจักและยอมรับใน

ระดับประเทศ 

เชิงปรมิาณ 

(1) จำนวนเครือขายความ

รวมมือภาคประชาชน 

หรือชุมชนทองถิ่น ใน

รวมโครงการคือนถ่ิน 

เพื่อการอนุรักษ

ทรัพยากรพืชทองถ่ิน 

ชุมชน   5 5 5 5  1.2.1.4 สรางเครือขายการ

ดำเนินงานดานการอนุรักษใน

ชุมชนทองถิ่น เพ่ือบูรณาการ

การฟนฟูคืนถิ่น 

1.2.1.5. สรางเครือขาย

สถาบันการศึกษา เครอืขาย

ชุมชน และเครือขายการทำงาน

ดานการอนุรักษพืช เพื่อ

ยกระดับความรูความเขาใจใน

การอนุรักษและบทบาทสวน

พฤกษศาสตรในการเปนแหลง

อนุรักษนอกถิ่นท่ีอยูของ

ประเทศ 

(2) จำนวนเครือขายการ

ดำเนินงานเพ่ือ

เสริมสรางบทบาทสวน

พฤกษศาสตรใน

ระดับประเทศและระดับ

สากล 

หนวยงาน 

 

  1 1 1 1  
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(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563) 

เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 
ตัวชี้วัด หนวย

นับ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร 

(Strategy)  

กลยุทธ (Tactic) 

เชิงคุณภาพ 

(3) รอยละเครือขาย

เปาหมาย    มีความรู

ความเขาใจในดานการ

อนุรักษและบทบาทดาน

การเปนแหลงอนุรักษ

นอกถิน่ของสวน

พฤกษศาสตรในระดับ

มากขึ้นไป 

 

รอยละ 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

 (4) รอยละของเครือขาย

สถาบันการศึกษาใน

ภูมิภาคที่มีสวน

พฤกษศาสตรอยู ในการ

เสริมสรางบทบาทดาน

การอนุรักษ 

รอยละ   

 

80 80 80 80   

Strategic Objective  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 : มุงสรางนวัตกรรมการเรียนรูและจัดการดานสวนพฤกษศาสตรโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G 

  

2.1  สงเสรมิใหมีผูเขาใช

ประโยชนในแหลงเรียนรู

มากข้ึนดวยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

เชิงปรมิาณ 

(1) รอยละของผูมาใช

ประโยชนสวน

พฤกษศาสตรเพ่ิมขึ้นจาก

ปกอน 

 

รอยละ 

 

   

15% 

 

20% 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

2.1.1 สรางและพัฒนาสวน

พฤกษศาสตรโดยมุงเนนการ

พัฒนานวัตกรรมสงเสริมการ

เขาใชประโยชนเพ่ือการเรยีนรู 

การทองเที่ยว  และการจัดการ

สวนพฤกษศาสตร 

 

2.1.1.1 พัฒนาปรับปรุงพื้นท่ี

สวนพฤกษศาสตรใหเปนแหลง

เรียนรูที่นาสนใจโดยนำ

เทคโนโลยีดิจิทลัมาใชในการ

สื่อสาร 
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(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563) 

เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 
ตัวชี้วัด หนวย

นับ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร 

(Strategy)  

กลยุทธ (Tactic) 

(2) จำนวนผลงาน 

กระบวนการ หรอื

นวัตกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน   1 1 1 1  2.1.1.2  พัฒนารูปแบบการ

สื่อสารตลาดและ

ประชาสัมพันธดวยดิจิทัล 

เชิงคุณภาพ 

(1) รอยละความพึงพอใจ

ของผูเขาเยี่ยมชมสวน

พฤกษศาสตร  

 

รอยละ 

   

 

 

>80 

 

>80 

 

>80 

  

Strategic Objective  

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี  3 : สรางมูลคาเพิ่มเชิงสังคมและพาณิชย จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร รวมทั้งผลิตผลงานเพื่อนำสูการใชประโยชนและการ

แกปญหาสิ่งแวดลอม  

  

3.1 มุงใหประชาชนมีความรู 

และตระหนักถึง

ความสำคัญของ

ทรัพยากรพันธุพืช และ

การอนุรักษโดยการ

สงเสรมิใหผูใชบรกิาร

ไดรับความรูดานพืชและ

มีความตระหนักในการ

อนุรักษ  

เชิงปรมิาณ 

(1) จำนวนผูไดรับความรูจาก 

นวัตกรรมการเรียนรูหรือ

กระบวนการใหบริการ

เพื่อการเรียนรูอยางเปน

ระบบ 

 

รอยละ 

   

15% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

- 

3.1.1 สงเสริมการบริการ

ความรูดานพืชและสรางความ

ตระหนักในการอนุรักษ

ทรัพยากรพันธุพืช ดวย

นวัตกรรมและกระบวนการ

ใหบริการความรูอยางเปน

ระบบ 

 

3.1.1.1 พัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู จัดกิจกรรมดึงดูด และ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูที่

นาสนใจ 

3.1.1.2. จัดกระบวนการและ

กิจกรรมการเรียนรูดวยการบูร

ณาการอยางเปนระบบ 

3.1.1.3. พัฒนารูปแบบการ

ใหบรกิารดวยสื่อดิจทัิล  

(Smart Service) 

เชิงคุณภาพ    

(1) รอยละความพึงพอใจ

และ ระดับความ

ตระหนักในความสำคัญ

 

รอยละ 

    

>80 

 

>80 

 

>80 
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(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563) 

เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 
ตัวชี้วัด หนวย

นับ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร 

(Strategy)  

กลยุทธ (Tactic) 

ของทรัพยากรพันธุพืช

และอนุรักษ ของผูใชงาน

นวัตกรรมหรือเขารวม

กิจกรรมใหความรู 

3.2 มุงสรางคณุคาจากการ

ประกอบกิจการ

พฤกษศาสตรและผลงาน 

เพื่อใหเกิดประโยชนตอ

สังคม เชิงพาณิชย เพื่อ

ตอบสนองตอผูมีสวนได

สวนเสีย 

เชิงปรมิาณ 

(1) ผลงานไดรับการตอ

ยอดเชิงสังคม และเชิง

พาณิชย 

 

ชิ้นงาน 

    

10 

 

10 

 

10 

3.2.1 เรงปรบัปรุงธุรกิจองคกร 

เพื่อสรางผลประกอบการ จาก

การใชประโยชนจากสวน

พฤกษศาสตร  รวมถึงการ

ผลิตผลงานการวิจัยเพ่ือการ

พัฒนา นำไปสูการใชประโยชน

ท้ังเชิงสังคมและเชิงพาณชิย 

3.2.1.1 ศึกษาวิจัยเพื่อการ

พัฒนาใหเกิดประสิทธภิาพเชิง

พาณิชยและเชิงสังคม 

(2)  รายไดจากการประกอบ

กิจการเพิ่มขึ้น 

รอยละ    15 15 15 3.2.1.2ปรับปรุงแผนธุรกิจ

องคกร เพ่ือใหตอบสนองตอ

ภารกิจและสถานะขององคกร 

โดยมุงเนนการสรางมูลคาเชิง

เศรษฐศาสตร 

 เชิงคุณภาพ 

(2) อัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุนจากมูลคาทาง

สังคมหรือผลตอบแทน

เชิงสังคม(Social 

Value or Social 

Return on 

Investment) 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

    

>5 

 

>10 

 

>10 
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(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563) 

เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 
ตัวชี้วัด หนวย

นับ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร 

(Strategy)  

กลยุทธ (Tactic) 

Strategic Objective  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  :  ประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ  มุงสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง 

  

4.1 เปนองคกรที่มีสมรรถนะ

ในการบริหารจัดการสูง

และเปนที่ยอมรับของผูมี

สวนไดสวนเสีย  

เชิงปรมิาณ 

(1) ระดับคะแนนการ

ประเมินผลดานการ

บริหารจัดการ 

(Enabler)  

 

คะแนน 

    

ระดับ >3 

 

>3.2 

 

>3.5 

4.1.1 เรงสรางกระบวนการ

บริหารจัดการภายใตการ

ประเมินผลรัฐวิสาหกิจดานการ

บริหารจัดการ (Enabler) ดวย

การสื่อสารอยางบูรณาการโดย

นำเทคโนโลยีมาชวยในการ

บริหารจัดการ 

4.1.1.1 พัฒนากระบวนการ

กำกับดแูลที่ดีและการสงเสริม

ความรบัผิดชอบตอสังคม 

4.1.1.2 พัฒนากระบวนการมี

สวนรวมในการวางแผนกลยุทธ 

4.1.1.3 พัฒนาระบบบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

4.1.1.4 พัฒนากระบวนการ

บริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย

และลูกคา 

4.1.1.5. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.1.1.6. พัฒนาระบบทุนมนุษย 

4.1.1.7. พัฒนาระบบจัดการ

ความรูและนวัตกรรม 

4.1.1.8. พัฒนากระบวนการ

ตรวจสอบภายใน 

 เชิงคุณภาพ 

(1) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของ

ความสามารถดานการ

บริหารจัดการ

ภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น  

 

รอยละ 

   3% 5% 10% 



 

แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตรระยะที่ 1  พ.ศ.2563-2565   

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใชเปนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ.  ษ 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรองคการสวนพฤกษศาสตร 2563-2565 (BGO Balance 

Scorecard) 

  

  จากการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic 

Objective) อ.ส.พ. มีการกำหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Goal) อ.ส.พ. มีการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมและกำหนดเปนยุทธศาสตร (Strategy) และ กลยุทธ (Tactic) การ

ดำเนินงาน ใหสอดคลอง โดยไดมีการแสดงความเชื่อมโยงกลยุทธที่จะนำไปสูการปฏิบัติ  ที่มีผลตอ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร อยางสมดุล ตามผังแสดงความเชื ่อมโยงกลยุทธองคการสวน

พฤกษศาสตร  (BGO Balance Scorecard) ดังนี้ 

 

 



 

.  

 แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร                                                                                                         ส
 

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563) 

 

 
แผนที่ยุทธศาสตร /ผังแสดงความเช่ือมโยงกลยุทธองคการสวนพฤกษศาสตร (BGO Balance Scorecard) 



 

. แผนปฏิบัตกิารสวนพฤกษศาสตรระยะที่ 1  พ.ศ.2563-2565   

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใชเปนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ ห 

การแปลงยุทธศาสตรการดำเนินงานสูการปฏิบัติ 
  

 การแปลงยุทธศาสตรการดำเนินงานสูการปฏิบัติ  องคการสวนพฤกษศาสตร มีการเชื่อมโยงและ

กระบวนการ การกำหนดกลยุทธองคการไปสูแผนการดำเนินงานโดยเชื่อมโยงผานแผนที่ยุทธศาสตร หรือ ผัง

แสดงความเชื่อมโยงกลยุทธองคการสวนพฤกษศาสตร (BGO Balance Scorecard)  เพื่อนำไปสูการปฏิบัติ

ภายใตแผนงานโครงการประจำป โดยกระบวนการขับเคลื่อนที่มีแผนการดำเนินงานมีตามแผนปฏิบัติการสวน

พฤกษศาสตรของ อ.ส.พ. ดังนี้ 

  1. การสื่อสารทิศทางองคกร  

  2. การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

  3. การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายการดำเนินงาน 

  4 การถายทอดแผนปฏิบัติการ 

 

8.2  แผนการดำเนินงานโครงการที่สำคญัตอบสนองตอเปาประสงคและตัวชี้วัด 

เพื่อใหการดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตรเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกหนวยงานของ

องคการมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการดำเนินงานรวมกัน และมีจุดมุงเนนในการดำเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายในระยะเวลาที่กำหนดดวยทรัพยากรที่มีอยางจำกัด องคการสวนพฤกษศาสตร จึงกำหนดกิจกรรม 

แผนงาน โครงการสำคัญ ที ่จะสามารถผลักดันเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิผลโดย

ดังตอไปนี้ 
เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วดั (เปาหมาย) ผลผลิต /โครงการระดับผลผลิต  

และ กิจกรรม 

งบประมาณ (ลบ) 

2563 2564 2565 

Strategic Objective 1   

ยกระดับสวนพฤกษศาสตรใหเปนแหลงอนุรักษนอกถิ่นดวยการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

   

1.1  พันธุพืชชองประเทศไทย

ถูกรวบรวม จัดเก็บ เพ่ือ

สำรองพันธุกรรม รวมถึง 

เปนตวัอยางอางอิงทาง

วิชาการดาน

พฤกษศาสตรของ

ประเทศ 

เชิงปริมาณ 

(1) จำนวนชนิดพันธุไมที่

สำคัญ 4 กลุมของ

ประเทศไทยไดรับ  การ

อนุรักษนอกถิ่น            

(ex situ) และรวบรวม

ไวในสวนพฤกษศาสตร

โดยมีการบรหิารจัดการ 

และลงทะเบียน อยาง

เปนระบบ (จำนวน

สะสม) 

 จำนวนพืชหายาก

เปาหมาย 540ชนดิ 

(30% ไมหายาก 1,800 

ชนิด) ประเทศไทย 

ผลผลิต 1 การอนุรักษ ศึกษาวิจยั และพัฒนา

องคความรูพื้นฐานทางดานพืช ความ

หลากหลายทางชวีภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน  

 กิจกรรม (แผนงาน) สำรวจรวบรวม

ขอมูลทรัพยากรพันธุพืช ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 

 กิจกรรม(แผนงาน) เพาะขยายพันธุเพ่ือ

การอนุรักษและสำรองพันธุกรรมพืช 

 กิจกรรม (แผนงาน) สนับสนุนสงเสริม

การจัดการงานวิจยัเพื่อการอนุรักษและ

สรางองคความรูดานพืชและความ

หลากหลายทางชวีภาพ 

 

 

 

2.3544 

 

 

3.8709 

 

1.8500 

 

 

 

 

 

 

2.3544 

 

 

3.8709 

 

1.8500 

 

 

 

 

 

 

 

2.3544 

 

 

3.8709 

 

1.8500 

 

 

 

 



 

. แผนปฏิบัตกิารสวนพฤกษศาสตรระยะที่ 1  พ.ศ.2563-2565   

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใชเปนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ ฬ 

เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วดั (เปาหมาย) ผลผลิต /โครงการระดับผลผลิต  

และ กิจกรรม 

งบประมาณ (ลบ) 

2563 2564 2565 

  กลวยไม  (เปาหมาย 

65=616 ชนิด คิดเปน 

55% (รอยละจากชนิด

พันธุทั้งหมดใน

ประเทศ) 

โครงการ พฒันาแหลงเรียนรู แหลงอนรุักษ 

ฟนฟูพนัธุพืชแหลงอนุรักษ ฟนฟูพนัธุพืช

ใกลสูญพันธุ พนัธุพืชที่ถูกคุกคาม  

 กิจกรรม (แผนงาน)    เพิ่มประสิทธิภาพ

แหลงเรียนรู และแหลงอนุรักษ 

 กิจกรรม (แผนงาน)  อนุรักษพันธุไมเสี่ยง

ตอการสูญพันธุและจัดการขอมูลและ

ตัวอยางพืชสำรอง 

 

 

 

 

1,6550 

 

 

 

 

1,6550 

 

 

 

 

30.000 

 

   ขิง-ขา (เปาหมาย  

65=360 ชนิด คิดเปน 

รอยละ 100)              

   (รอยละจากชนิดพันธุ

ทั้งหมดในประเทศ) 

4.6660 

 

4.6600 4.6660 

 

  พืชสมุนไพร       (เปาหมาย 

450 ชนิด)  

(จำนวนชนิดไมรวม  

3 กลุม ขางตน)  

   

 

 เชิงคุณภาพ 

(1)  รอยละความสำเร็จในการ

จัดทำระบบขอมูลดาน

พืชและเผยแพรผาน

ระบบ Online (ของพันธุ

ไมที่รวบรวมไวทั้งหมดใน

สวนพฤกษศาสตร)  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก เครื่องมือใน

การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพืชในประเทศ

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 กิจกรรม  สำรวจและจัดทำระบบ

ฐานขอมูลทรัพยากรพันธุพืชในระดับ

สากล 

 

 

 

3.0900 

 

 

 

3.7000 

 

 

 

4.0000 

 (2) รอยละอัตราการอยูรอด

ของพืชที่สำรอง

พันธุกรรมไวในแหลง

อนุรักษ  

 

 

   

11.2 ศึกษาวิจัยทาง

พฤกษศาสตร และ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพเพื่ออนุรกัษ

ฟนฟู คืนถิ่นโดยการมี

สวนรวมของเครอืขาย

ทุกภาคสวน เพื่อ

รวมกันอนุรักษ คืน

ความหลากหลายของ

ระบบนิเวศอยางเปน

ระบบ 

เชิงปริมาณ 

(1) จำนวนชนิดพันธุพืชที่

ไดรับการศึกษาวจิัย

และเขาสูโปรแกรม

ฟนฟูคืนถิ่น  (เปาหมาย 

10 ป >10% ของ 

1800)  

โครงการ พัฒนาแหลงเรียนรู แหลงอนรุักษ 

ฟนฟูพนัธุพืชแหลงอนุรักษ ฟนฟพัูนธุพืชใกล

สูญพันธุ พันธุพืชที่ถูกคุกคาม  

 กิจกรรม ฟนฟูและคืนพันธุไมสูถ่ิน

กำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาค

สวน 

โครงการวิจัย พัฒนาองคความรูและสราง

นวัตกรรมดานพืชและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (สกสว.) 

 กิจกรรม วิจยัเพ่ือการอนุรกัษ

ทรพัยากรพันธุพืชและความ

หลากหลายทางชวีภาพ 

 

 

 

 

1.4530 

 

 

 

 

 

 

3.0000 

 

 

 

3.0000 

 

 

 

(1) จำนวนผลงานวิจัยดาน

พืชและความหลากทาง

ชีวภาพ ท่ีตีพิมพใน

เอกสารในวารสารระดับ

นานาชาต ิ

 

 

0.8600 

 

 

2.0000 

 

 

2.5000 



 

. แผนปฏิบัตกิารสวนพฤกษศาสตรระยะที่ 1  พ.ศ.2563-2565   

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใชเปนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ อ 

เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วดั (เปาหมาย) ผลผลิต /โครงการระดับผลผลิต  

และ กิจกรรม 

งบประมาณ (ลบ) 

2563 2564 2565 

เชิงคุณภาพ 

อัตราการอยูรอดของ

ชนิดพันธุที่ไดรับการ

คืนถ่ิน จนถึงระยะแพร

พันธุได เปนไปตาม

หลักวิชาการ 

    

1.3  สรางเครือขายเพื่อ

ยกระดับความรูความ

เขาใจดานการอนุรักษ

และบทบาทการเปน

แหลงอนุรักษนอกถิ่น

ใหเปนที่รูจักและ

ยอมรับใน

ระดบัประเทศ 

เชิงปริมาณ 

(1) จำนวนเครือขายความ

รวมมือภาคประชาชน 

หรือชุมชนทองถิ่น ใน

รวมโครงการคือนถ่ิน 

เพื่อการอนุรักษ

ทรพัยากรพืชทองถ่ิน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก เครื่องมือใน

การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพืชในประเทศ

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 กิจกรรม สรางเครอืขายความรวมมือ

ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ

พืชทั้งในและตางประเทศ 

 

 

 

1.5720 

 

 

 

4.0000 

 

 

 

 

4.0000 

(2) จำนวนเครือขายการ

ดำเนินงานเพื่อ

เสริมสรางบทบาทสวน

พฤกษศาสตรใน

ระดับประเทศและ

ระดับสากล 

ผลผลิต 2 การสรางและพฒันาแหลงเรียนรู 

ถายทอดความรูและใหบริการทางดาน

พฤกษศาสตร ความหลากหลายทางชวีภาพ 

และภูมปิญญาทองถิ่น   

 กิจกรรม (แผนงาน) เผยแพรความรูและ

สรางความตระหนักในการอนุรักษ

ทรพัยากรพันธุพืชสูประชาช 

 

 

 

 

3.9475 

 

 

 

 

3.9475 

 

 

 

 

3.9475 

(3) จำนวนเครือขายภาค

ประชาชน หรือชุมชน

ทองถ่ิน ในการเสริม 

สรางบทบาทดานการ

อนุรักษ 
 

    

เชิงคุณภาพ 

(4) รอยละของเครอืขาย

เปาหมาย มีความรู 

ความเขาใจในดานการ

อนุรักษและบทบาทดาน

การเปนแหลงอนุรักษ

นอกถิ่นสวน

พฤกษศาสตรในระดบั

มากขึ้นไป 

    

 

(5) รอยละของเครอืขาย

สถาบันการศึกษาใน

ภูมิภาคที่มีสวน

พฤกษศาสตรอยู ในการ

เสรมิสรางบทบาทดาน

การอนุรักษ 

    



 

. แผนปฏิบัตกิารสวนพฤกษศาสตรระยะที่ 1  พ.ศ.2563-2565   

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใชเปนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ ฮ 

เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วดั (เปาหมาย) ผลผลิต /โครงการระดับผลผลิต  

และ กิจกรรม 

งบประมาณ (ลบ) 

2563 2564 2565 

Strategic Objective  2  มุงสรางนวัตกรรมการเรียนรูและจดัการดานพฤกษศาสตรดวยเทคโนโลยีที่

ทันสมัยรองรับระบบ 5G 

   

2.1  สงเสรมิใหมีผูเขาใช

ประโยชนในแหลง

เรียนรูมากขึ้นดวย

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

เชิงปริมาณ 

(1) รอยละของจำนวนผูเขา

มาใชประโยชนสวน

พฤกษศาสตรเพ่ิมขึ้นจาก

ปกอน 

ผลผลิต 2 การสรางและพฒันาแหลงเรียนรู 

ถายทอดความรูและใหบริการทางดาน

พฤกษศาสตร ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และภูมปิญญาทองถิ่น   

 กิจกรรม (แผนงาน) สรางและ

พัฒนาแหลงเรียนรูดานพืช  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก เครื่องมือใน

การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพืชในประเทศ

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมและ

รูปแบบการใหบรกิารความรูเพ่ือการ

บรกิารในระดับสากล 

 

 

 

 

6.2963 

 

 

 

 

6.2963 

 

 

 

 

10.000 

(2) จำนวนผลงาน 

กระบวนการ หรอื

นวัตกรรมการเรียนรู 

เชิงคุณภาพ 

ระดบัความพึงพอใจของผูเขา

เย่ียมชมตอ 

 

2.1320 

 

2.1320 3.2000 

 

   

   

Strategic Objective 3 : สรางมูลคาเพิ่มเชิงสังคม และ พาณิชย จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร 

รวมท้ังผลิตผลงานเพื่อนำสูการใชประโยชนและการแกปญหาสิ่งแวดลอม 

   

3.1 มุงใหประชาชนมี

ความรู และตระหนัก

ถึงความสำคัญของ

ทรพัยากรพันธุพืช 

และการอนุรกัษโดย

การสงเสริมให

ผูใชบรกิารไดรับ

ความรูดานพืชและมี

ความตระหนักในการ

อนุรักษ 

เชิงปรมิาณ 

(1) จำนวนผูไดรับความรู

จากนวัตกรรมการเรยีนรู

หรอืกระบวนการ

ใหบริการเพื่อการเรยีนรู

อยางเปนระบบ 

เชิงคุณภาพ    

(2) รอยละความพึงพอใจ

และ ระดับความ

ตระหนักใน

ความสำคัญของ

ทรพัยากรพันธุพืชและ

อนุรักษ ของผูใชงาน

นวัตกรรมหรือเขารวม

กิจกรรมใหความรู 

ผลผลิต 2 การสรางและพฒันาแหลงเรียนรู 

ถายทอดความรูและใหบริการทางดาน

พฤกษศาสตร ความหลากหลายทางชวีภาพ 

และภูมปิญญาทองถิ่น   

 กิจกรรม (แผนงาน) เผยแพรความรูทาง

วิชาการ 

 กิจกรรม (แผนงาน) ถายทอดความรูดาน

พชืเพื่อการอนุรักษทรัพยากรพรรณพชืให

คงอยูอยางย่ังยืน 

 

 

 

 

1.3720 

 

2.0935 

 

 

 

 

1.3720 

 

2.0935 

 

 

 

 

1.5200 

 

2.0935 

 กิจกรรม (แผนงาน) สงเสริมและพัฒนา

ธุรกิจ 

 

 

3.55000 

 

5.0000 

 

 

8.0000 

3.2 มุงสรางคุณคาจากการ

ประกอบกิจการ

พฤกษศาสตรและผลงาน 

เพื่อใหเกิดประโยชนตอ

สังคม เชิงพาณิชย เพื่อ

เชิงปริมาณ 

ผลงานไดรับการตอยอดเชิง

สังคมและเชิงพาณชิพาณิชย 

รายไดจากการดำเนินงาน

เพิ่มขึ้นจากปกอน 

 

 โครงการวิจัย พัฒนาองคความรูและ

สรางนวัตกรรมดานพืชและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

        กิจกรรม (แผนงาน) ศึกษาวิจยั เพ่ือ

การพัฒนาและสรางนวัตกรรมจาก

ทรพัยากรพรรณพืชและความหลากหลาย

 

 

 

2.3230 

 

 

 

 

 

3.0000 

 

 

 

 

 

4.5000 

 

 



 

. แผนปฏิบัตกิารสวนพฤกษศาสตรระยะที่ 1  พ.ศ.2563-2565   

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใชเปนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ กก 

เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วดั (เปาหมาย) ผลผลิต /โครงการระดับผลผลิต  

และ กิจกรรม 

งบประมาณ (ลบ) 

2563 2564 2565 

ตอบสนองตอผูมีสวนไดสวน

เสีย  

เชิงคุณภาพ 

อัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนจากมูลคาทางสังคมหรือ

ผลตอบแทนเชิงสังคม 

(Social Value or Social 

Return on Investment) 

ทางชวีภาพเพ่ือตอยอดสูเชิงพาณิชยืและ

สังคม 

ผลผลิต การสรางและพัฒนาแหลงเรยีนรู 

ถายทอดความรูและใหบริการทางดาน

พฤกษศาสตร ความหลากหลายทางชวีภาพ 

และภูมปิญญาทองถิ่น  

 กิจกรรม (แผนงาน) สงเสรมิและ

พัฒนาธุรกิจเพ่ือจัดหารายได 

 

 

 

 

 

 

2.2236 

 

 

 

 

 

 

2.2236 

 

 

 

 

 

 

 

4.8000 

 

Strategic Objective 4   ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยัในการบริหารจัดการ มุงสูการเปน

องคกรสมรรถนะสูง 

   

4.1  เปนองคกรที่มี

สมรรถนะในการ

บรหิารจัดการสูงและ

เปนที่ยอมรบัของผูมี

สวนไดสวนเสียผลการ

ดำเนินงานที่ดขีึ้น 

เชิงปริมาณ 

ระดบัคะแนนการ

ประเมินผลดานการบริหาร

จัดการ (Enabler)  

 

  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก เครื่องมือใน

การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพชืในประเทศ

และภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต 

 กิจกรรม (แผนงาน) พัฒนาประสทิธิภาพ

การบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 

 

 

 

0.8260 

 

 

 

 

 

5.5000 

 

 

 

 

5.5000 

 

 

ผลผลิต การสรางและพัฒนาแหลงเรยีนรู 

ถายทอดความรูและใหบริการทางดาน

พฤกษศาสตร ความหลากหลายทางชวีภาพ 

และภูมปิญญาทองถิ่น   

 กิจกรรม (แผนงาน) บรหิารจัดการและ

พัฒนาสมรรถนะ 

 กิจกรรม (แผนงาน)   พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

 

53.0168 

 

1.3964 

 

 

 

 

70.0000 

 

2.5500 

 

 

 

 

75.0000 

 

2.5500 

 

 

 

 



 

  

 แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร                                                                                                      ขข
 

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 ) 

 

สรุปแผนการดำเนนิงานหรือแผนปฏิบตัิการ อ.ส.พ. ทีต่อบสนองยุทธศาสตร 

ผลผลิต/โครงการเทียบเทา

ผลผลิต 

แผนปฏิบตัิการ อ.ส.พ.  หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 

การตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 

แผนงาน กิจกรรม โครงการ ย1 ย2 ย3 ย4 

ผลผลิต 1 

การศกึษาวิจัยและพัฒนาองค

ความรูดานพืชและความ

หลากหลายทางชีวภาพและภมูิ

ปญญาทองถิน่ 

แผนงาน 1.1 

ศึกษา วิจยั สำรวจ รวบรวมขอมูล

ทรัพยากรพันธุพืช ความ

หลากหลายทางชีวภาพและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

กิจกรรม 1 

ศึกษา วิจยั สำรวจ รวบรวมขอมูล

ทรัพยากรพันธุพืช ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภมูิปญญาทองถ่ิน 

1.1 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารจัดการตวัอยางพรรณไม 

1.2 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในพ้ืนที่

ภาคเหนือของประเทศไทย 

1.3 โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการฐานขอมูล 

1.4 โครงการศึกษาความหลากหลายของหิ่งหอยในประเทศไทย 

1.5 โครงการสำรวจ รวบรวม และวิจยักลวยไมทองถิน่เพือ่พัฒนา

กิจกรรมทองเทีย่วเชงินิเวศ 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

แผนงาน 2 

เพาะขยายพันธุเพื่อการอนุรักษ

และสำรองพันธุกรรมพืช 

กิจกรรม 1 

เพาะขยายพันธุ เพื ่อการอนุร ักษและ

สำรองพันธุกรรมพืช 

1.1 โครงการอนุรกัษพันธุไมในสภาพปลอดเชือ้ (in vitro Plant 

Conservation) 

1.2 โครงการอนุรกัษและฟนฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไมที่

เสี่ยงตอการสูญพันธ 

1.3 โครงการเพาะขยายพันธุไมเพือ่สนับสนุนงานดานการอนรุักษและ

การเปนแหลงเรยีนรู 

1.4 โครงการรวบรวมพันธุไมพื้นเมืองที่มีการกระจายพันธุ ในเขต

พื้นที่สูงของประเทศไทย เพ่ือการอนุรักษ 

สำนักวิจัยและอนรัุกษ 

(1.1,1.2,1.4) 

 

สำนักพัฒนาสวน

พฤกษศาสตร 

(1.3) 

    

แผนงานท่ี 3  

สนับสนุน ส งเสร ิมการจัดการ

งานวิจัยเพ่ือการอนุรักษและสราง

องค ความร ู ด านพืชและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

 

 

 

 

กิจกรรม 1 

บริหารจัดการงานวิจัย 

1.1 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพในการดำเนนิงานสรางและรวบรวม

องคความรู 

 

สำนักวิจัยและอนรุักษ 

 
    



 

  

 แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร                                                                                                      คค
 

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 ) 

ผลผลิต/โครงการเทียบเทา

ผลผลิต 

แผนปฏิบตัิการ อ.ส.พ.  หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 

การตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 

แผนงาน กิจกรรม โครงการ ย1 ย2 ย3 ย4 

ผลผลิต 2 

การสรางและพัฒนาแหล ง

เ ร ี ย น ร ู  ถ  า ย ทอ ดความ รู               

แ ล ะ ใ ห  บ ร ิ ก า ร ท า ง ด  าน

พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร ค ว า ม

หลากหลายทางชีวภาพ และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

แผนงานท่ี 1 

สร างและพัฒนาแหล งเร ียนรู

ทางด านพฤกษศาสตร   ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

กิจกรรมท่ี 1  

สร  า งและพ ัฒนาแหล  ง เร ียนร ู  สวน

พฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิร ิก ิติ์  

จ.เชียงใหม 

1.1 โครงการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตร สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิต์ิ  จ.เชียงใหม 

สำนักพัฒนาสวน

พฤกษศาสตร 

    

กิจกรรมท่ี 2  

สร า งและพ ัฒนาแหล  ง เร ียนร ู  สวน

พฤกษศาสตร   บานรมเกลา พิษณุโลก 

ในพระราชดำร ิ

2.1 โครงการสรางและพัฒนาแหลงเรยีนรูสวนพฤกษศาสตรบานรม

เกลา พิษณโุลก 

 

สวนพฤกษศาสตรบานรม

เกลา พิษณโุลก ใน

พระราชดำร ิ

    

กิจกรรม 3  

สร  า งและพ ัฒนาแหล  ง เร ียนร ู  สวน

พฤกษศาสตรระยอง 

3.1 โครงการสรางและพฒันาแหลงเรยีนรูสวนพฤกษศาสตรระยอง 

 

สวนพฤกษศาสตรระยอง     

กิจกรรมท่ี 4  

สร  า งและพ ัฒนาแหล  ง เร ียนร ู  สวน

พฤกษศาสตรขอนแกน 

4.1 โครงการสรางและพัฒนาแหลงเรยีนรูสวนพฤกษศาสตรขอนแกน 

 

สวนพฤกษศาสตร

ขอนแกน 

    

กิจกรรมท่ี 5  

สร  า งและพ ัฒนาแหล  ง เร ียนร ู  สวน

พฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย 

5.1 โครงการสรางและพัฒนาแหลงเรยีนรูสวนพฤกษศาสตรพระแม

ยา สุโขทยั 

 

สวนพฤกษศาสตร 

พระแมยา สโุขทัย 

    

แผนงานท่ี 2  

เผยแพรและถายทอดความรูและ

สร างตระหนักในการอน ุร ักษ

ทรัพยากรพันธุพืชสูประชาชน 

กิจกรรมท่ี 1  

เผยแพรความรูทางดานวิชาการ 

1.1 โครงการสงเสริมการศกึษาเรียนรูพิพธิภณัฑธรรมชาต ิ

1.2 โครงการเผยแพรถายทอดความรูดานวิชาการ 

สำนักสงเสรมิความรูและ

กิจการพฤกษศาสตร 

    

กิจกรรมท่ี 2  

ถายทอดความรูดานพืชเพื่อการอนุรักษ

ทรัพยากรพรรณพืชใหคงอยูอยางยั่งยืน 

2.1 โครงการถายทอดความรูดานพืชเพ่ือการอนรัุกษทรัพยากรพรรณ

ไมใหคงอยูอยางยั่งยนื 

2.2 โครงการสงเสริมกระบวนการเรยีนรูและการแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคม 

2.3 โครงการพัฒนางานบริการทางวิชาการสูสาธารณชน   

2.4 โครงการจัดกิจกรรมสงเสรมิการเรยีนรูเพื่อการอนรุักษ 

สำนักสงเสรมิความรูและ

กิจการพฤกษศาสตร 

(2.1,2.2,2.3,2.4) 

 

สำนักวิจัยและอนรุักษ 

(2.3) 

 

 

 

 

 

 

   

กิจกรรมท่ี 3  

แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู 

3.1 โครงการสรางเครอืขายความรวมมือการแลกเปลี่ยนองคความรูสู

สากล 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     



 

  

 แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร                                                                                                      งง 

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 ) 

ผลผลิต/โครงการเทียบเทา

ผลผลิต 

แผนปฏิบตัิการ อ.ส.พ.  หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 

การตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 

แผนงาน กิจกรรม โครงการ ย1 ย2 ย3 ย4 

แผนงานท่ี 3  

สงเสริมและพัฒนาธุรกิจเพื่อหา

ร า ย ไ ด  ป ร ะ ก อ บ ก ิ จ ก า ร

พฤกษศาสตร 

กิจกรรม 1 

สื่อสารการตลาดเพื่อสงเสริมการขาย 

1.1 โครงการประชาสัมพันธเผยแพรความรูสูประชาชนในภูมิภาค 

1.2 โครงการสรางการมีสวนรวมดวยกิจกรรมและเครอืขาย 

1.3 โครงการประชาสัมพันธเผยแพรความรูสูประชาชนในภุมิภาค 

สำนักสงเสรมิความรูและ

กิจการพฤกษศาสตร 

    

กิจกรรม 2  

พัฒนาการบริการและอำนวยความสะดวก 

2.1 โครงการพัฒนาการใหบริการ 

 

สำนักสงเสรมิความรูและ

กิจการพฤกษศาสตร 

    

กิจกรรม 3  

สนับสนุนการดำเนินงานเชิงธุรกิจ 

3.1 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพในการดำเนินงานสำนักสงเสริมความรู

และกจิการพฤกษศาสตร 

สำนักสงเสรมิความรูและ

กิจการพฤกษศาสตร 

    

แผนงาน 4  

บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร แ ล ะ พ ั ฒน า

สมรรถนะองคกร 

กิจกรรม 1  

การบริหารจัดการองคกร 

1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการองคกรดานการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการดานการองคกร

สนับสนุนงานคณะกรรมการ 

1.3 โครงการศูนยบรกิารขอมูลทางพฤกษศาสตรเพื่อประชาชน 

1.4 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพในการดำเนินงานสำนักบริหาร 

1.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน 

1.6 โครงการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร 

สำนักบริหาร     

กิจกรรม 2  

พัฒนาบุคลากร 

2.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

สำนักบริหาร     

แผนงานท่ี 5 

พ ั ฒ น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศดานพฤกษศาสตร 

กิจกรรม 1 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

1.1 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร 

 

สำนักบริหาร     

โครงการ 1 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ

กลไกและเครื่องมอืในการ

บริหารจัดการทรัพยากรพันธุ

พืชในประเทศและภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

แผนงาน 1 

เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพกลไกและ

เครื ่องมือในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรพันธุพืชในประเทศและ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กิจกรรม 1  

สร างเคร ือข ายความร วมม ือ ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรพันธุ พืชทั้งใน

และตางประเทศ 

1.1 โครงการสรางเคร ือข ายความรวมมือในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรพันธุพืช ทั้งในและตางประเทศ 

 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

กิจกรรม 2  

สำรวจและจ ั ดทำระบบฐานข อมูล

ทรัพยากรพันธุพืชในระดับสากล 

2.1 โครงการสำรวจและจัดทำระบบฐานขอมูลทรัพยากรพันธุพืชใน

ระดับสากล 

 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     



 

  

 แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร                                                                                                      จจ
 

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 ) 

ผลผลิต/โครงการเทียบเทา

ผลผลิต 

แผนปฏิบตัิการ อ.ส.พ.  หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 

การตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 

แผนงาน กิจกรรม โครงการ ย1 ย2 ย3 ย4 

กิจกรรม 3  

พ ัฒนานว ั ตกร รมและร ู ปแบบ กา ร

ใหบริการความรูเพื่อใหบริการในระดับ

สากล 

3.1 โครงการพัฒนานวตักรรมและรูปแบบการใหบริการความรูเพื่อให

บริการในระดับสากล 

 

สำนักสงเสรมิความรูและ

กิจการพฤกษศาสตร 

    

กิจกรรม 4  

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสูความเปน

มืออาชีพ 

4.1 โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการและพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรสูความเปนมอือาชีพ 

 

สำนักบริหาร     

โครงการ 2  

โครงการพัฒนาแหลงเรยีนรู

และแหลงอนรุักษ ฟนฟูพันธุ

พืชใกลสูญพันธุพนัธุพืชที่ถกู

คุกคาม 

แผนงาน 1  

เพิ ่มประสิทธิภาพแหลงเรียนรู

และแหลงอนุรักษ 

กิจกรรม 1 

เพิ่มประสิทธิภาพแหลงแหลงเรียนรูและ

แหลงอนุรักษ 

1.1 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการอนรัุกษแหลงสำรองพนัธกุรรม

กลวย (สุโขทัย) 

1.2 โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการอนรัุกษพืชวงศกุหลาบ (พิษณุโลก) 

1.3 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการอนรัุกษพืช (ระยอง) 

1.4 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการอนรัุกษพืช (เชียงใหม) 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

แผนงาน 2  

อนุรักษพันธุ ไมเสี ่ยงตอการสูญ

พ ันธ ุ  และจ ัดการข  อม ูลและ

ตัวอยางพืชสำรอง 

กิจกรรม 1 

พัฒนาระบบอนุรักษและจัดการตัวอยาง

พืชสำรอง 

1.1 โครงการพัฒนาระบบการอนรัุกษและจัดการตัวอยางพืชสำรอง 

(เชียงใหม) 

1.2 โครงการอนุรกัษและจัดการตวัอยางพืชสำรอง (พิษณุโลก) 

1.3 โครงการอนุรกัษและจัดการพืชสำรอง (สุโขทัย) 

1.4 โครงการอนุรกัษและจัดการพืชสำรอง (ระยอง) 

1.5 โครงการอนุรกัษและจัดการพืชสำรอง (ขอนแกน) 

 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

 แผนงาน 3  

ฟนฟูและคืนพันธุไมสู ถิ ่นกำเนิด

แบบบูรณาการกับทุกภาคสวน 

กิจกรรม 1 

อนุรักษและฟ นฟูพืชที ่เสี ่ยงตอการสูญ

พันธุ 

1.1 โครงการอนุรกัษและฟนฟูประชากรพืชเสี่ยงตอการสูญพนัธุ 

(ภาคเหนือตอนลาง) 

1.2 โครงการอนุรกัษและฟนฟูประชากรพืชเสี่ยงตอการสูญพนัธุ (ภา

คะวันออก) 

1.3 โครงการอนุรกัษและฟนฟูประชากรพืชเสี่ยงตอการสูญพนัธุ 

(ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ) 

1.4 โครงการอนุรักษและฟนฟูประชากรพืชเสี่ยงตอการสูญพันธุ(ภาคเหนือ) 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     



 

  

 แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร                                                                                                      ฉฉ
 

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 ) 

ผลผลิต/โครงการเทียบเทา

ผลผลิต 

แผนปฏิบตัิการ อ.ส.พ.  หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 

การตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 

แผนงาน กิจกรรม โครงการ ย1 ย2 ย3 ย4 

โครงการภายใตการขอรับการจัดสรรงบประมาณผานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 

โครงการท่ี 1 สงเสริม สนับ สนุน 

และขับเคลื่อนระบบวทิยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม 

แผนงานที่ 1.1.  

ความหลากหลายของพืช 

และแมลง 

แผนงานย อยท ี ่  1.1.1 การประเมิน

สถานภาพของพืชที่เสี ่ยงตอการสูญพันธุ

บนเขาหินปูนของประเทศ 

1.5 การประเมนิสถานภาพของพืชท่ีเสีย่งตอการสูญพันธุบนเขา

หินปูนของประเทศ 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

  แผนงานยอยที่ 1.1.2 ความหลากหลาย

ของพืชและโครงสรางและปาสนเขาใน

อ ุทยานแห งชาติ  ภูสอยดาว จ ังหวัด

อุตรดติย 

1.6 โครงการความหลากหลายของพืชและโครงสรางและปาสนเขาใน

อุทยานแหงชาติ ภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตย 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

 

 

แผนงานที่ 1.2 วิจ ัยและพัฒนา

ทรัพยากรพันธุ พืชหายาก ที ่ถูก

คุกคาม เสี่ยงตอการสูญพันธุ เพื่อ

การอนุรักษ และฟนฟูประชากร 

แผนงานย  อยท ี ่  1.2.1 การสำรวจ

ประชากรกลวยไมเพื่อการอนุรักษ 

1.1 โครงการการสำรวจประชากรกลวยไมเพ่ือการอนุรักษ 

 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

  แผนงานยอยที่ 1.2.2 การอนุรักษและ

ขยายพันธุ กลวยไมสกุลหลายในสภาพ

ปลอดเชื้อ 

1.2 โครงการการอนรัุกษและขยายพนัธุกลวยไมสกุลหลายในสภาพ

ปลอดเชือ้ 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

 แผนงาน  1.3 ก ารว ิ จ ั ย และ

พัฒนาเพื ่อตอยอดองคความรู

ด านพืชและความหลากหลาย

ทางชีวภาพของประเทศ 

แผนงานยอยที่ 1.3.1 การใชประโยชน

พืชวงศขิงและพืชใหกลิ่นหอมในประเทศ

ไทย 

 

1.1 โครงการการใชประโยชนพืชวงศขิงและพืชใหกลิ่นหอมใน

ประเทศไทย 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

  แผนงานยอยที่ 1.3.2 การศึกษาแนวทาง

การประยุกตใชประโยชนทางสมุนไพร

ของพืชวงศขิง-ขา และพืชใหกลิ่นหอมใน

ประเทศไทย 

1.3 โครงการศึกษาแนวทางการประยุกตใชประโยชนทางสมุนไพร

ของพืชวงศขิงขา และพืชใหกลิ่นหอมในประเทศไทย 

สำนักวิจัยและอนรุกัษ     



 

แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตรระยะที่ 1  พ.ศ.2561-2565   

(ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใชเปนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. ชช 

ปจจัยแหงความสำเร็จ (Key Success Factor)   

 

ในการดำเนินงานเครื่องมือที่องคการฯ ใชในการจัดลำดับความสำคัญของการบริหารจัดการ 

โดยการวิเคราะหปจจัยแหงความสำเร็จ เพ่ือเปนขอบงชี้การดำเนินงานใหบรรลุความสำเรจ็ตามวิสัยทัศน และ

เปนการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับใหมุงไปในทิศทางเดียวกัน ทำใหบุคลากรและผูบริหารองคกรรูวาตอง

ทำสิ ่งใดบางเพื ่อใหผลสัมฤทธิ ์ขององคการฯ ตอบสนองตอวิสัยทัศน โดยปจจัยแหงความสำเร็จในการ

ดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตรไดกำหนดไว 4 ปจจัย ดังน้ี  

1) ความมุงมั่นและมองไปในทิศทางเดียวกัน  

2) การเรียนรู ภูมิปญญาและความคิดสรางสรรค 

3) การสื่อสารภายในและการทำงานเปนทมี 

4) การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน 

 

1. องคความรูดานพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ ่นของประเทศ

ไดรบัการจัดการอยางเปนระบบ ผานการศกึษาวิจัย และจัดทำฐานขอมูลเพื่อใชเปนฐานการพัฒนาประเทศตอ

ยอดใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อนำไปสูการดำรงชีวิตอยางยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการในระดบัภูมิภาคใหมากขึ้น 

2. ทรัพยากรพรรณพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น ของประเทศมี

ความมั่นคงดวยการอนุรักษทั้งในและนอกถิ่นกำเนิด โดยมุงเนนไมหายาก และเสี่ยงตอการสูญพันธุ ผานการ

บริหารจัดการอยางเปนระบบ ตามมาตรฐานสวนพฤกษศาสตรสากล รวมถึงไดรับการฟนฟูคืนสูถิ่นกำเนิดโดย

การมีสวนรวมของประชาชน 

3. ประชาชนไดรับการสรางความตระหนักและปลูกจิตสำนึกดานการอนุรักษ ทรัพยากร

พรรณพืชความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น อยางยั่งยืน ผานแหลงเรียนรูและการถายทอด

องคความรูในรูปแบบตางๆ นำไปสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

4. ตอบสนองเปาหมาย กลยุทธทั ่วโลกสำหรับการอนุรักษพืช (GSPC) ดวยการบริหาร

จัดการที่มปีระสิทธิภาพภายใตนโยบาย ประเทศไทย 4.0 
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1.1 หลักการและเหตุผล 
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์  (อ.ส.พ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีสถานะเป็นนิติบุคคลสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอยู่ในสาขาทรัพยากรธรรมชาติ  ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช
ของประเทศไทย เพ่ือลดการสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งใน
ปัจจุบัน เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นรากฐานของระบบนิเวศ ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำรงอยู่ของ
สังคมมนุษย์ การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลสะท้อนอย่างมีนัยสำคัญต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ สวนพฤกษศาสตร์จึงมุ่งเป็นกำลังสำคัญในการที่จะคืนความสมดุลของทรัพยากรพันธุ์
พืชให้กับป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืนให้กับฐานทรัพยากรชีวภาพของประเทศ  และการ
เติบโตด้านเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศไทย                       

สวนพฤกษศาสตร์จัดเป็นสถาบันทางวิชาการ มีองค์ประกอบสำคัญหลายประการรวมอยู่
ด้วยกัน ที่เป็นลักษณะเด่นได้แก่ การมีพรรณไม้หลากหลายนานาชนิด ทั้งพืชเดิมและพืชต่างถิ่นที่ทราบชื่อและ
ที่มาแน่นอนนำมาจัดปลูกรวมกันอย่างเป็นระบบในพื้นที่ขนาดใหญ่ มีการให้ชื่อถูกต้องจัดเป็นศูนย์กลางทาง
วิชาการด้านพืช ทั้งการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ ศูนย์การวิจัยค้นคว้า ศูนย์พัฒนาบุคลากร ศูนย์รวมข้อมูล
เอกสารอ้างอิงและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ เป็นสถานที่ให้การศึกษาภาคสนามและพัฒนางานด้านพฤกษศาสตร์ 
ตลอดจนให้การพักผ่อนหย่อนใจ ความสุนทรีย์และสันทนาการแก่ประชาชนทั่วไป เนื่องจากนานาประเทศ ให้
ความสนใจและเล็งเห็นความสำคัญของสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดำรงไว้ ซึ่งทรัพยากรที่สำคัญ
ของมวลมนุษยชาติ จึงถือได้ว่าเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญของประเทศแต่ละประเทศมาโดยตลอด   

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ของ
ประเทศเพ่ือดำเนินงานตามภารกิจที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals – SDGs) และการดำเนินงานระดับชาติเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช 
(GSPC)  จึงได้มุ่งเร่งสร้างและพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศในการ
ดำเนินงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศและมวลมนุษยชาติ  และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการ
จัดการสวนพฤกษศาสตร์  โดยถ่ายทอดเป็นวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ                              

ส่วนที่ 1  บทนำ 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป และแผนอื่นๆ ในระดับประเทศ 
ตลอดจนใช้เป็นแผนวิสาหกิจของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ ให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ในระดับประเทศและระดับโลกต่อไป   

จากที่มาดังกล่าวข้างต้น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ทบทวนจากแผนยุทธศาสตร์องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ระยะที่ 2 พ.ศ. 2560-2565 และทบทวนปรับปรุงแผนให้มีระยะเวลาและชื่อแผนที่มีความ
สอดคล้องประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อแผน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2562 มาตรา 25 ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลาห้าปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ   

2. ระยะเวลาสอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
 มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็น
แผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” 
 มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทำเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงได้จัดทำ แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ระยะที่ 1  พ.ศ.
2561-2564   (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563-2565) ใช้เป็นแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ.  นำเสนอคณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลด้านบริหาร ซึ่งคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มอบหมายให้พิจารณากลั่นกรองแผน
วิสาหกิจดังกล่าว และได้ทำการพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลด้านการบริหารครั้งที่ 
3/2562 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 และครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยมีมติเห็นชอบ
แผนวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานองค์กรระยะ
ยาวเพ่ือปรับปรุงพัฒนา ยกระดับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานและบริหารจัดการองค์กร ให้
สอดคล้องกับระบบประเมินผล และกรอบการเสนอของบประมาณขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต่อไป 
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1.2 แนวทางการจัดทำแผนและกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
 
  การจัดทำแผนวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 1  พ.ศ. 2563-2565  มีระยะเวลา
การทบทวนทั้งสิ้น 10 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562  - กรกฎาคม 2563 หลังทบทวนกระบวนการ
จัดทำแผนแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ทบทวนกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการจัดทำและ
ทบทวนแผนวิสาหกิจ 

2) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์และ
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3) วิเคราะห์ต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหาความต้องการ ความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทำ Focus Group หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

4) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ขององค์กรด้วย SWOT Analysis 

5) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 
6) ยกร่างความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) ด้วย

เครื่องมือ TOWS และสมรรถนะหลักขององค์กร (CC) โดยใช้เครื่องมือ SWOT รวมทั้งวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ (SO) เป้าประสงค์และปัจจัยความยั่งยืน 

7) ผู้บริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ SC SA CC SO และ
จัดลำดับความสำคัญของปัจจัย 

8) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ
และงบประมาณ 

9) จัดทำร่างแผนวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2563-2565) 
10) เสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลด้านการบริหารพิจารณาเห็นชอบร่างแผนวิสาหกิจ

ฉบับทบทวน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กรณีไม่มีคณะกรรมการให้ใช้มติ
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลด้านการบริหารแทน 

11) สื่อสารแผนและสร้างบรรยากาศการทำงานภายในองค์กรสู่ความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ 
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2.1 ประวัติความเป็นมา 
 

ประเทศไทยม ีความหลากหลายของ
ทรัพยากรพรรณพืช ทั้งพืชชั้นสูงและพืชชั้นต่ำ ประมาณได้
กว่า 15,000 ชนิด พืชพรรณหลายชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ 
หลายชนิดเป็นยาสมุนไพร สามารถนำใช้เป็นยารักษาโรค
ต่างๆ และจากการประเมินสถานการณ์ด้านพืชของไทยใน
ปัจจุบัน พบว่าความรู้และการศึกษายังเป็นไปอย่างมีขอบเขต
จำกัด ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ 

ในเดือนตุลาคม 2534 คณะกรรมการ ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งประเทศไทย 
ได้จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยขึ ้นที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรด้านพืชที่จะทวีขึ้นในอนาคต และ
วิตกว่าพืชพรรณต่างๆ หลายชนิดจะหมดสิ้นไป ทั้งที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก จึงได้มุ่งสนับสนุนกิจกรรมด้ านอนุรักษ์
พรรณพืช โดยเฉพาะงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ 

ที่ประชุมได้สรุปความเห็นว่า  ประเทศไทยยังไม่มีสวนพฤกษศาสตร์ที่แท้จริง  อันจะเป็น
องค์ประกอบที่จะผลักดันให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัยจากทรัพยากรด้านพืชอย่าง
เต็มกำลัง ตลอดจนการเพิ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงในสาขาพืชให้เพียงพอสำหรับการพัฒนาประเทศ ในการนี้
ควรจัดให้มีองค์กรเฉพาะที่มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน มีนักวิชาการระดับสูงในหลายสาขามาปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ มีงบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสม และควรรีบดำเนินการจัดตั้งขึ้นก่อนที่ทรัพยากรด้านพืช
เหล่านี้จะหมดสิ้นไป 

จึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย โดยให้มีลักษณะเป็น
องค์กรเฉพาะ เพ่ือทำหน้าที่รวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ นำมาจัดปลูก ขยายพันธุ์ โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่น ไม้หา
ยากและไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์   ทั้งนี้จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางพรรณพืชอันล้ำค่าของประเทศไว้ และ
เพ่ือการศึกษาหาประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนต่อไป ข้อเสนอนี้ได้พ้องกับดำริของ ศาสตราจารย์ดร.
สง่า สรรพศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดร.ไพจิตร เอ้ือทวีกุล รัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.อาณัต ิอาภาภิรม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์  และ     ดร.

ส่วนที่ 2 บริบทองค์กร 
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สิปปนนท์  เกตุทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   อุตสาหกรรม   ในขณะนั้น กอรปกับในปี พ.ศ. 2535 เป็นปีมหา
มงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รัฐบาลจึงได้เสนอให้โครงการ
นี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในวาระพระชนมพรรษาครบ 60 
พรรษา  ทั้งนี้ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0202/2325 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2535 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 
พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535   โดยมี
สถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ในสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอน 40 ลงวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ. 2535  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมาย
ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล และวาง
นโยบายร่วมกับ คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีความก้าวหน้าในระดับนานาชาติและให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้ระดับ
มาตรฐานสากล และเป็นสถานที่เชิดชูความงามและคุณค่าพรรณไม้ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก  

ในปี พ.ศ. 2537 ทางองค์การฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์ในภาคเหนือขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  Queen Sirikit Botanic Garden” 

ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม โดยนำหน่วยงานราชการที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันไว้ในหน่วยงาน
เดียว องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้โอนย้ายจากสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
มาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชกฤษฎีกา
โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 
102 ก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 
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2.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือทำหน้าที่ในการอนุรักษ์
พรรณไม้หายาก และพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่ โดยการเก็บรวบรวมพรรณไม้ไว้ในพ้ืนที่
สวนพฤกษศาสตร์ จัดแสดงและให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้งการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับเยาวชน
และประชาชนทั่วไป โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาองค์การสวนพฤกษศาสตร์  ได้พัฒนาพ้ืนที่จัดแสดงพรรณไม้ 
อนุรักษ์พืชในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่แหล่งชุ่มน้ำ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 
7 เมษายน 2535 ให้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ เพ่ือจัดปลูกเป็นหมวดหมู่ 
2) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ข้อมูล เอกสาร สิ่งพิมพ์เผยแพร่ และ

แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการพฤกษศาสตร์กับองค์การอื่นทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
3) ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์พรรณไม้ของประเทศไทย 
4) ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืช 

รวมทั้งส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
5) เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการสันทนาการ 

พักผ่อนหย่อนใจ และให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์ 
6) ปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ รวมทั้งให้ความรู้แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
7) นำเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือจำหน่ายซึ่งของที่เก่ียวกับกิจการ

พฤกษศาสตร์ 
8) ประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกับ

กิจการพฤกษศาสตร์ 
 

2.3 อำนาจหน้าที่  
 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 
มาตรา 7 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งจึงได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ไว้ดังนี้ 

1) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ทรัพย์สินต่างๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้
เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ ทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร ตลอดทั้งรับทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้ 

2) ว่าจ้างหรือรับจ้างทำกิจการที่เก่ียวกับกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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3) ขายหรือแลกเปลี่ยนพรรณไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืช ตลอดจนทำการค้าและ

ให้บริการเกี่ยวกับกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร ์
4) กู ้ ยืม ให้กู ้ยืมหรือให้ยืมเงิน โดยมีหลักประกัน ด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์สิน เพ่ือ

ประโยชน์แก่กิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนเงินคราวละห้าล้าน
บาทข้ึนไปต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังก่อน 

5) ร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคลอื ่นเพื ่อประโยชน์แก่ก ิจการขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลใด ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว 

6) ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่างหรือนายหน้าเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

2.4 ประเภทกิจการ 
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริม ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรพรรณพืชของประเทศไทย 
 

2.5 ความหมายของสวนพฤกษศาสตร์ 
 

สวนพฤกษศาสตร์จัดเป็นสถาบันทางวิชาการ มีองค์ประกอบสำคัญหลายประการรวมอยู่
ด้วยกัน ที่เป็นลักษณะเด่นได้แก่ การมีพรรณไม้หลากหลายนานาชนิด ทั้งพืชเดิมและพืชต่างถิ่นที่ทราบชื่อและ
ที่มาแน่นอนนำมาจัดปลูกรวมกันอย่างเป็นระบบในพื้นที่ขนาดใหญ่ มีการให้ชื่อถูกต้องจัดเป็นศูนย์กลางทาง
วิชาการด้านพืช ทั้งการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ ศูนย์การวิจัยค้นคว้า ศูนย์พัฒนาบุคลากร ศูนย์รวมข้อมูล
เอกสารอ้างอิงและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ เป็นสถานที่ให้การศึกษาภาคสนามและพัฒนางานด้านพฤกษศาสตร์ 
ตลอดจนให้การพักผ่อนหย่อนใจ ความสุนทรีย์และสันทนาการแก่ประชาชนทั่วไป 
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2.6 พื้นที่ดำเนินงาน 
 

ปัจจุบันองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีสวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่ในกำกับดูแลจำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 
1) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่

ดำเนินงานจำนวน 6,500 ไร่  
2) สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ  อำเภอชาติตระการ  จังหวัด

พิษณุโลก มีพ้ืนที่ดำเนินการ มีพ้ืนที่ดำเนินการ 1,380  ไร่ 
3) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พื้นที่ดำเนินการ 830 ไร่ 
4) สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ณ พ้ืนที่บ้านทุ่งแค หมู่ 9  ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น  มีพ้ืนที่ดำเนินการ 1พ้ืนที่ประมาณ 75 ไร่   (ปัจจุบันรอการรับอนุญาตพ้ืนที่ให้ ณ ตำบลโนนทอง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

5) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พ้ืนที่ดำเนินการ 340 ไร่  
 

2.7 ลักษณะเฉพาะทางธุรกิจ 
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือทำหน้าที่ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีภารกิจหลักในการดำเนินงานดังนี้ 

1) ด้านการสร้างองค์ความรู้ ประกอบด้วย 
1.1) งานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ต้องประกอบด้วย

งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และงานวิจัยเพื่อการพัฒนา โดยผลงานศึกษาวิจัยนั้นต้องเผยแพร่สู่
สาธารณชน เพ่ือก่อให้เกิดการต่อยอดและการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม  

1.2) งานหอพรรณไม้ เพื ่อสร้างองค์ความรู ้ทางด้านพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะทางด้าน
อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช มีการรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง โดยมีจำนวนชนิด
พรรณไม้แห้ง ตัวอย่างพรรณไม้ดอง  

1.3) ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการทดลองด้านพฤกษศาสตร์
สาขาต่างๆ เช่น อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร์ กายวิภาค สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา รวมถึงสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
เช่น พฤกษเคมี การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพ และกีฎวิทยา เป็นต้น โดยต้องมีห้องปฏิบัติการพร้อม
เครื่องมือที่ทันสมัย ตามประเภทและจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 

1.4) งานด้านการอนุรักษ์ เพ่ือให้ทรัพยากรคงอยู่อย่างยั่งยืน การสำรวจ เก็บรวบรวม 
ขยายพันธุ์ไม้ โดยต้องมีจำนวนพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามรวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ในปัจจุบันได้ทำ
การรวบรวมพันธุ์พืชโดยยึดตามบัญชีพืชที่ถูกคุกคาม (Thailand Red Data : Plants, ONEP 2006) 
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2) ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 
2.1) การจัดการสวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Garden Management) มีพ้ืนที่จัด

แสดงพรรณไม้ตามกลุ่มพืช เป็นศูนย์รวบรวมพรรณไม้นานาชนิด จัดปลูกรวบรวมพรรณไม้ในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการ และความสวยงาม โดยจัดปลูกพืชเป็นหมวดหมู่ เป็นวงศ์ ตามหลักอนุกรมวิธานพืช 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามสภาพธรรมชาติ มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ รวมทั้งสภาพภูมิประเทศของ
พ้ืนที่ พรรณไม้ที่รวบรวมมาต้องเป็นตัวแทนของพืชที่ใช้ศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ สำหรับพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามต่างๆ จะต้องรวบรวมสำหรับการอนุรักษ์นอกถิ่น โดยส่วนหนึ่ง
นำมาจัดแสดงเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน มีการรวบรวมพรรณไม้มีชีวิต (Living Collection) พร้อมทั้งข้อมูล
ต้นไม้ในเชิงวิชาการ จำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 ชนิด จำนวน 20,000 รายการ จำนวนพรรณไม้หายากร้อยละ 
60 ของบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม (Thailand Red Data : Plants) ด้านพื้นที่จัดแสดงมีการจัดแสดงไม่
น้อยกว่า 20 กลุ่ม/วงศ์ โดยพื้นที่จัดแสดงต้องมีการออกแบบวางผัง (Landscape) เพ่ือให้มีความสวยงาม ดึงดูด
ผู้เยี่ยมชมให้เข้าไปในพ้ืนที่และได้รับความรู้ มีการแสดงป้ายชื่อต้นไม้ ป้ายข้อมูลวงศ์ ป้ายสื่อความหมาย มีการ
ตรวจสอบต้นไม้ภายในพ้ืนที่วงศ์ มีระบบสาธารณูปโภคเพ่ือดูแลพื้นที่ มีพ้ืนที่พักผ่อนและเจ้าหน้าที่ดูแล 

2.2) โรงเรือนเพาะชำ (Nursery) ที่จะผลิตพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในการประดับ ตกแต่ง ปลูก
เพิ่มเติมหรือทดแทนในพื้นที่ต่างๆ มีโรงเรือนสำหรับรวบรวมพรรณไม้ประจำถิ่นของแต่ละภาค รวมถึงการ
รวบรวมพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย เป็นสถานที่ทดลองเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์และ
การอนุบาลพืช โดยเฉพาะพืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามต่างๆ และโรงเรือนในโรงเรือนเพาะชำ เพื่อการ
รวบรวม เพาะขยายพันธุ์ หรือการอนุบาลพืชที่มีบัญชีหรือฐานข้อมูลพืชที่นำมาปลูกและเพาะขยายพันธุ์ มีการ
จัดระบบการเพาะขยายพันธุ์และการนำไปใช้ประโยชน์ทุกโรงเรือน 

2.3) ศูนย์ข้อมูลพืช (Plant Information Center) เพ่ือให้มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้
และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ทุกรูปแบบ การเก็บรักษา การเพาะขยายพันธุ์พืช 
เรือนเพาะชำ รูปภาพ ภาพวาด มีการจัดการข้อมูลเพื่อการให้บริการทางวิชาการตามหลักมาตรฐานสากล 

2.4) ห้องสมุด (Library) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่มีการจัดการและดำเนินงาน
ตามหลักมาตรฐานสากล มีทั้งภาพและรายละเอียด เป็นห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ชั้นนำที่มีเอกสาร หนังสือ
ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านพืช และโดยเฉพาะเอกสารทางด้านอนุกรมวิธานของภูมิภาค 

2.5) พิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิวัฒนาการของธรรมชาติ 
ความหลากหลายและองค์ความรู้ทางด้านพืช ตลอดจนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช 

2.6) การให้ความรู้ (Education) เผยแพร่และฝึกอบรม เพ่ือเปิดความรู้ไปสู่สาธารณชน 
เพ่ือการพัฒนายิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต มีหลักสูตรการให้ความรู้ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ก่อนวัยเรียน 
ปฐม มัธยม อุดมศึกษา ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส และนานาชาติ มีเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเผยแพร่ไม่น้อย
กว่าปีละ 10 เรื่อง 

3) ด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
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3.1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร ต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือจัดการงานใน
ด้านต่างๆ ทั้งทางด้านพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภูมิสถาปัตย์ และด้านอื่นๆ ครบถ้วนเพ่ือ
จัดการงานสวนพฤกษศาสตร์ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินงาน มีการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้
มีความรู้ ทักษะให้สูงขึ้นตลอดระยะเวลาการทำงาน เพ่ือคุณภาพของงานที่ต้องปฏิบัติ มีอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานครบถ้วน เพ่ือสนับสนุนการทำงาน มีระบบบริหารจัดการงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเพ่ือก้าวอยู่ในระดับสากล และมีกระบวนการจัดการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.2) ด้านการดูแลบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน  
มีความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ อาคารพื้นที่ทำการต่างๆ สำนักงาน อาคารสารนิเทศ 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารเอนกประสงค์ อาคารจัดแสดง อาคารจำหน่ายสินค้า ห้องประชุมสัมมนา ห้อง
จัดนิทรรศการ ห้องเก็บของ ห้องน้ำ ที่จอดรถ รวมถึงบ้านพนักงาน ที่มีการดูแลการเจรจาในพ้ืนที่ การดูแล
บำรุงรักษาซ่อมแซมและการจัดการด้านยานพาหนะ 

ระบบความปลอดภัย มีมาตรการป้องกันภัยที่อาจเกิดกับอาคารสถานที่ บุคคลหรือทรัพย์สิน 
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีการเลือกใช้เครื่องมือที่
ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น งานก่อสร้างมีการออกแบบและก่อสร้างที่มั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไปมีการ
ดูแลความปลอดภัยสำหรับ ผู้เข้าชมพื้นที่ มีการดูแลระบบสัญจรภายในพื้นที่ให้มีความสะดวกปลอดภัย มี
มาตรการป้องกันภัยจากไฟป่า ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากพืชพันธุ์ไม้ทั้งในพ้ืนที่และที่รวบรวมไว้ 

3.3) ด้านการเผยแพร่ความรู้ 
มีศูนย์ฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการดำเนินงานเชิง

พาณิชย์ ส่วนนี้จะเป็นส่วนเชื่อมโยงงานสวนพฤกษศาสตร์ออกไปสู่สาธารณชน เป็นการเผยแพร่ความรู้ และ
เป็นส่วนเชื่อมงานทางด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษา 

มีศูนย์บริการข้อมูลทางวิชาการและมีโครงการเผยแพร่และฝึกอบรม เพ่ือให้การศึกษา ให้
ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในทุกระดับ รวมถึงแก่สาธารณชนทั่วไป 

มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือการ
ดำเนินโครงการศึกษาวิจัย การรวบรวมพรรณไม้และการเพ่ิมศักยภาพของนักวิชาการ 

3.4) ด้านกิจกรรมเชิงพาณิชย์ มีกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ เพ่ือหารายได้ ผลิต
สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ มีการบริหารจัดการด้านรายได้ผ่าน
กิจกรรมบริการทางวิชาการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาดที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้สวน
พฤกษศาสตร์มีรายได้ในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน 
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2.8 องค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์ 
 

สวนพฤกษศาสตร์มีบทบาทหน้าที่หลายด้าน ทั้งการรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ การศึกษาวิจัย การ
ให้ความรู้ รวมทั้งการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และพ้ืนที่สันทนาการ การตอบสนองบทบาทเหล่านั้น ต้องอาศัย
องค์ประกอบต่างๆกัน เช่น สวนจัดแสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ สวนเพื่อความสวยงาม พิพิธภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
สถานที่สำหรับการอบรมให้ความรู้ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนสถานที่สำหรับการบริหารจัดการสวน
พฤกษศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอ่ืนๆที่จะทำให้ สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์  และ
ผู้คนนิยมเข้าค้นคว้าหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจ สวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งอาจมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน 
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การก่อตั้งที่แตกต่างกัน รวมถึงบริบทแวดล้อมต่างๆ ซึ่งสามารถจำแนกพื้นที่ออกเป็น
กลุ่มตามบทบาทหน้าที่และการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

1) พื้นที่สำหรับสันทนาการ 
(1) พ้ืนที่จัดแสดงเพ่ือความสวยงามและลานกิจกรรม – เพ่ือเป็นที่พักผ่อนแก่ผู้เยี่ยมชม และ

เป็นการดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อน และได้รับความรู้จากส่วนอื่นๆของสวนพฤกษศาสตร์ไปในโอกาส
เดียวกัน  

(2)  พื้นที่บริการ – สวนพฤกษศาสตร์จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  ตั้งแต่ ถนน
ทางเข้า ทางรถยนต์ ทางเดินเท้า ร้านขายอาหาร/เครื่องดื่ม ระบบกำจัดขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย ลานจอดรถ 
ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อความสะดวกของผู้เข้าเยี่ยมชม ป้ายเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้ คนได้เรียนรู้
เรื่องราวสำคัญของพ้ืนที่ และกระตุ้นให้ผู้มาเยี่ยมชมอยากรู้อยากคุ้นเคยกับพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  

2.  พื้นที่สำหรับการให้ความรู้ 
(1) พ้ืนที่จัดแสดงพรรณไม้ตามกลุ่มพืช – สวนพฤกษศาสตร์เป็นศูนย์รวบรวมพรรณไม้นานา

ชนิด  จึงต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่ปลูกรวบรวมพรรณไม้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการและความ
สวยงาม โดยจัดปลูกพืชเป็นหมวดหมู่ เป็นวงศ์ ตามหลักอนุกรมวิธานพืช  เช่น วงศ์ไทร (Moraceae) วงศ์ขิง-
ข่า (Zingiberaceae) กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย (Naked-seed) เช่น สน (Pinaceae) ปรง (Cycadaceae) และ 
พญาไม้ (Podocarpaceae) ปลูกเป็นกลุ่มตามลักษณะการเจริญเติบโต  เช่น กลุ่มไม้เลื้อย ปลูกพืชผสมผสาน
ตามลักษณะพื้นที่อาศัย เช่น สวนหิน และพืชน้ำ หรือปลูกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ เช่น พืชสมุนไพร พืช
เส้นใย พืชน้ำมัน เป็นต้น โดยมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ รวมทั้งสภาพภูมิประเทศของพื้นที ่ไว้
ล่วงหน้า พรรณไม้ที่รวบรวมมาต้องเป็นตัวแทนของพืชที่ใช้ศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์  พืชหายากและพืชที่ถูกคุกคามต่างๆ จะต้องรวบรวมสำหรับการอนุรักษ์นอกถิ่น โดยส่วนหนึ่งจะ
นำมาจัดแสดงเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนและกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช ซึ่งจะต้องได้รับการ
ดูแลอย่างดีเป็นพิเศษ พืชต่างๆที่นำมาปลูกต้องมีการวางแผนที่ดีเพื่อการณ์ต่อไปในอนาคต การรวบรวมพืช
ตามระบบอนุกรมวิธานและตามลักษณะภูมิประเทศ มีคุณค่าสำหรับการศึกษาเปรียบเทียบและการทำวิจัย
ทางด้านอนุกรมวิธาน  รวมถึงการจัดระบบการจัดการพ้ืนที่ และป้ายสื่อความหมาย  
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(2) พื้นที่จัดนิทรรศการ/ประชุม/อบรม - นิทรรศการเป็นวิธีการที่ทำให้ผู ้คนได้เรียนรู้
เรื่องราวสำคัญของพื้นที่นั้น  มักไม่ให้รายละเอียดลึกซึ้งมากนัก แต่กระตุ้นให้ผู้มาเยี่ยมชมอยากรู้อยากคุ้นเคย
กับพื้นที่มากยิ่งขึ้น  ควรเลือกประเภทสื่อที่สนองความต้องการของผู้มาเยี่ยมชมได้ดีที่สุดของแต่ละพื้นที่เป็น
กรณีไป จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนการพัฒนาสื่อของแต่ละพื้นที่เป็นการเฉพาะ สำหรับการจัดประชุม/อบรม/
สัมมนา เป็นการให้ความรู้เชิงลึก ให้ข้อมูลมาก จำนวนผู้รับความรู้จะน้อยและใช้งบประมาณสูง แต่มีความ
จำเป็นโดยเฉพาะการให้ความรู้กับครู อาจารย์ หรือผู้นำชุมชน ที่สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อไป กิจกรรม
การประชุม/อบรม/สัมมนามักจัดในอาคาร ซึ่งต้องมีความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัด
กิจกรรม เช่น เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์และเครื่องเสียง เป็นต้น รวมถึงพื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร ที่
พักผ่อนนอกห้องประชุม และห้องสุขา 

(3) ห้องสมุด ศูนย์ข้อมูล และศูนย์สารนิเทศ - สวนพฤกษศาสตร์ นอกจากจะเป็นแหล่ง
รวบรวมแล้ว ยังเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้แก่ประชาชนอีกด้วย ชุดภาพนิ่ง ภาพยนตร์ และ
หนังสือประเภทต่าง  ๆ  ให้ความรู้ลึกลงในรายละเอียดแก่ผู ้มาเยี่ยมชมได้ดี ดังนั้น  สวนพฤกษศาสตร์จึง
จำเป็นต้องมีห้องสมุด รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืช ส่วนศูนย์ข้อมูลเป็นการรวบรวมและประมวลผล
ข้อมลูและความรู้ต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ สืบค้นได้ง่าย และเข้าถึงสะดวก รวมถึงการสืบค้นบนอินเตอร์เน็ตด้วย 
ศูนย์สารนิเทศ จะเป็นด่านแรกสำหรับการติดต่อกับสวนพฤกษศาสตร์ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทาง
พฤกษศาสตร์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป 

3.  พื้นที่สำหรับการศึกษา วิจัย และสร้างองค์ความรู้ 
(1) หอพรรณไม้/พิพิธภัณฑ์แมลง - เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (Herbarium 

Specimen)  และตัวอย่างแมลงสำหรับการศึกษาด้านอนุกรมวิธานโดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการทั้งในและนอก
ประเทศ  ได้มีโอกาสมาใช้ประโยชน์  ตัวอย่างอ้างอิงทั้งหมด จะเก็บรวบรวมมาจากทั่วประเทศ รวมถึงจาก
ต่างประเทศบางส่วน เก็บไว้ในอาคารที่มีระบบการจัดการที่ดีรองรับ ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิได้ เพื่อรักษา
ตัวอย่างให้เสื่อมสภาพช้าที่สุด และมีระบบการป้องกันกำจัดแมลงและเชื้อราที่เหมาะสม ตัวอย่างจะถูกจัดเรียง
เป็นหมวดหมู่ ตามลำดับชั้น เพ่ือให้ผู ้ที ่จะทำการศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้อย่างสะดวกและ
ตลอดเวลา โดยมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการศึกษาไว้ให้ด้วย เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์ และเครื่องช่วย
วาดรูป เป็นต้น 

(2) ห้องปฏิบัต ิการ - สวนพฤกษศาสตร์ที ่สมบูรณ์และได้มาตรฐานสากล จะต้องมี
ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพื่อให้นักวิจัยได้ใช้ทดลองด้านพฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ ที่ควร
จะครอบคลุมสาขาวิชาการทางพฤกษศาสตร์ เช่น อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร์ กายวิภาค สรีรวิทยา และ
นิเวศวิทยา รวมถึงสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น พฤกษเคมี การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพ และกีฏวิทยา 
เป็นต้น รวมถึงต้องมีอาคารที ่พักรับรองสำหรับนักวิจัยที ่ต้องการศึกษาวิจัยในสวนพฤกษศาสตร์ และ
ผู้เชี่ยวชาญ ที่มาให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ  

(3) พื้นที่ป่าธรรมชาติ - มีการสำรวจพรรณไม้และทำแผนที่ รวมทั้งความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในท้องถิ่น ซึ่งต้องดำเนินการในระยาว มีการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ การสร้างแปลงศึกษาถาวร 
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เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้วางแผน สามารถใช้เป็น
ห้องปฏิบัติการธรรมชาติ การมีระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ จะทำให้ทราบจำนวนชนิดและ
จำนวนต้นไม้ท้ังหมด เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร พ้ืนที่ และงบประมาณ 
เพ่ือการบำรุงรักษา ดูแล ขยายพันธุ์ และปรับปรุงพื้นท่ีเพ่ือให้มีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา 

4. พื้นที่สำหรับบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ 
(1) สำนักงาน – เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสวนซึ่งปฏิบัติงานตาม

ภารกิจต่างๆ  ทั้งงานด้านบริหาร งานด้านธุรการ งานด้านวิชาการ หรือด้านปฏิบัติการ  ทั้งกลุ่มสายงานหลัก 
สายงานที่ปรึกษา และสายงานสนับสนุน 

(2) เรือนเพาะชำ – เป็นส่วนสำคัญของสวนพฤกษศาสตร์ ที่จะผลิตพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในการ
ประดับ ตกแต่ง ปลูกเพิ่มเติม ทดแทน ในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการรวบรวมพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย เป็น
สถานที่ทดลองเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์และการอนุบาลพืช โดยเฉพาะพืชหายากและพืชที่ถูก
คุกคามต่างๆ นอกจากนี้ เรือนเพาะชำยังเป็นส่วนสำคัญในการเก็บรักษาต้นพันธุ์และปลูกพืชเพื่อใช้ในการศึกษา
วิจัยทางพฤกษศาสตร์ สาขาต่างๆ  

 

2.9 บทบาทและหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์ 
 

สวนพฤกษศาสตร์จัดเป็นสถาบันทางวิชาการด้านพืช ที่มีองค์ประกอบสำคัญหลายประการ
รวมอยู่ด้วยกัน ที่เป็นลักษณะเด่น ได้แก่ การปลูกรวบรวมพรรณไม้หลากหลายชนิด ทั้งพืชเดิมและพืช
ต่างถิ ่นที ่ทราบชื ่อและที ่มาแน่นอนจัดปลูกร่วมกันอย่างเป็นระบบในพื ้นที ่ขนาดใหญ่ ซึ ่งสวน
พฤกษศาสตร์เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพืช ที่มีการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ ศูนย์พัฒนาบุคลากร 
ศูนย์รวมข้อมูลเอกสารอ้างอิง สิ่งพิมพ์เผยแพร่ ศูนย์การวิจัยค้นคว้า สถานศึกษาภาคสนามและพัฒนา
งานด้านพฤกษศาสตร์ ตลอดจนให้การพักผ่อนหย่อนใจ ความสุนทรีย์และสันทนาการแก่ประชาชน
ทั่วไป 

นอกจากการเป็นศูนย์รวมพรรณพืชนานาชนิดที่มีการจัดปลูกไว้อย่างมีระบบและเสริมด้วย
การตกแต่งภูมิทัศน์แล้ว สวนพฤกษศาสตร์ที่แท้จริงยังต้องประกอบด้วยนักพฤกษศาสตร์ กิจกรรมและ
ส่วนสนับสนุนงานวิชาการด้านพืชที่เกี่ยวข้อง อาทิ การให้ความรู้ การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษา
ค้นคว้าวิจัย การรวบรวมและถ่ายทอดข้อมูล การผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เพ่ือให้เป็นแหล่งสรรพ
ความรู้ทางวิชาการด้านพืชที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง  

นอกจากนั้นสวนพฤกษศาสตร์ยังประกอบด้วยส่วนอื่น อาทิ ที่ทำการ ศูนย์สารนิเทศ หอ
พรรณไม้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกอบรม โรงเรือนเพาะชำและอนุบาลพืช 
ห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ ศูนย์รวมข้อมูลพืช สวนรุกขชาติ เส้นทางเดินเท้าชมธรรมชาติ ระบบรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัย ร้านขายของที่ระลึก และวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชมอีกด้วย  
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2.10 โครงสร้าง ผู้บริหาร และอัตรากำลัง 
 

1) โครงสร้างองค์กร (ตามข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารงานอ.ส.พ. 

 

 
2) ผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์   

(1) ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์   
(2) รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร)    
(3) รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิชาการ)   
(4) ผู้อำนวยการสำนักบริหาร     
(5) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ 
(6) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์   
(7) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์  
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3) อัตรากำลัง   
ประเภท อัตราที่ได้รับจัดสรร (ราย) อัตราที่บรรจุ/จัดจ้าง (ราย) 

- พนักงาน 149 140 
- ลูกจ้างประจำ 6 6 
- พนักงานราชการ - - 
- ลูกจ้างชั่วคราว 200 200 
- ลูกจ้างโครงการ 223 203 
- จ้างเหมาบริการ 29 29 

รวม 607 578 
ตาราง 2.1 อัตรากำลัง 
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3.1 ผลการดำเนินงานด้านการเป็นแหล่งอนุรักษ์ และสำรองพันธุกรรมพืช 

รวบรวมชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม นอกถิ่นที่อยู่อาศัย ในรูปแบบการรวบรวมพันธุ์ไม้มีชีวิต 
(Living Collection) ไว้ในสวนพฤกษศาสตร์สังกัดขององค์การฯ โดยแยกเป็นพันธุ ์ไม้ที ่สำคัญ 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 

(1) พืชกลุ่มกล้วยไม้ จำนวน 580 ชนิด  
(2) พืชกลุ่มขิงข่า  จำนวน 251 ชนิด  
(3) พืชหายาก จำนวน 284 ชนิด 

  รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ เพ่ือจัดปลูกเป็นหมวดหมู่ ภายในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ ประกอบด้วย 

(1) พืชในวงศ์ไม้ จำนวน 21 วงศ์ อาทิเช่น วงศ์ปาล์ม วงศ์ไทร วงศ์ราชพฤกษ์ วงศ์สน วงศ์
กล้วย วงศ์อบเชย วงศ์ขิง-ข่า  

(2) พืชตามกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพืชเฟิน กลุ่มพืชไม้ดอกขาว กลุ่มพืชสมุนไพร         
กลุ่มวัลยชาติ  

(3) พืชในกลุ่มโรงเรือนเช่น  โรงเรือนพืชทนแล้ง โรงเรือนกล้วยไม้  โรงเรือนไม้ป่าดิบชื้น 
โรงเรือนพืชสมุนไพร โรงเรือนส้มกุ้ง 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อ (in vitro collection) 
(4) พืชกลุ่มกล้วยไม้ (Orchidaceae)  จำนวน 285 ชนิด 

(5) พืชกลุ่มขิงข่า (Zingiberaceae) 60 ชนิด ซึ่งเป็นที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม
ของไทย ( เทียบจากบัญชี Thailand Red data: Plants (Santisuk et al., 2006) จำนวน 42 ชนิด 

ดำเนินการขยายพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมในการคืนถิ่นฟื้นฟูประชากรพันธุ์ไม้ 
จำนวน 62 ชนิด และได้ดำเนินการโปรแกรมคืนถิ่นฟื้นฟูประชากรของพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ จำนวน  25  ชนิด สะสมในปี 2563 ดังนี้ 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา 
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สาขา ชนิดพืชที่คืนถิ่น ปีที่ดำเนินการ สถานที ่
สวนเชียงใหม่ ปรงเขา  2560 บ้านกองแหะ 

 ปรงนา 2561 อุทยานแห่งชาติแม่วาง 

 จำปีหลวง  2558 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์

 ฟ้ามุ่ย 2554-2557 หมู่บ้านปงไคร ้
 เอื้องผึ้ง 2562 บ้านแม่แมะ 
 เอื้องคำ 2562 บ้านแม่แมะ 
 เอื้องไอยเรศ 2562 บ้านปางอีกา 
 เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปดิ 2562 บ้านปางอีกา 
สวนร่มเกล้า  สร้อยสยาม  2557 บ้านร่มเกล้า 

 ว่านเพชรหึง  2561 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาตติระการ 
จังหวัดพิษณุโลก 

 ค้อ 2558 บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.
พิษณุโลก 

 เขี่องหลวง  อุทยานแห่ง2562ชาติภูสอยดาว  
 กล้วยไม้ดง 2562 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  
สวนระยอง  มันเทียน  2558 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง  
 หลาวชะโอน 2562 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 
สวนขอนแก่น  ช้างกระ 2558 อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

ตาราง 3.1  โปรแกรมคืนถิ่นฟื้นฟูประชากรของพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  

3.2 ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัย และสร้างนวัตกรรมทางพฤกษศาสตร์ฯ 

1) สำรวจ รวบรวม และจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง เพื ่อการ
ศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ รวมทั้งหมด จำนวน 11,6233 หมายเลข คิดเป็น 13,756 ชนิด (340 วงศ์และ 
2,887 สกุล)  

2) ดำเนินโครงการศึกษา วิจัย สำรวจ รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงใน
ประเทศไทย สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อการศึกษาวิจัย โดยรวบรวมตัวอย่างไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลงทั้งหมด 
จำนวน 162,053 ตัวอย่าง 1,822 ชนิด ประกอบด้วยตัวอย่างแมลงต้นแบบแรก (Holotype) จำนวน 392 
ตัวอย่าง และตัวอย่างแมลงต้นแบบรอง (Paratype) จำนวน 2,817 ตัวอย่าง 

3) การศึกษาทางอนุกรมวิธานพืชโดยคณะนักพฤกษศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ มี
การตีพิมพ์รายงานพืชใหม่ที่มีการสำรวจพบ จำนวนทั้งสิ้น 71 หน่วยอนุกรมวิธาน ประกอบด้วย พืชรายงาน
ใหม่ของประเทศไทย (new record for Thailand) 35 ชนิด พืชชนิดใหม่ของโลก (new species) 34 ชนิด 
และชนิดย่อยใหม่ของโลก (new subspecies) 2 ชนิดย่อย ในจำนวนนี้เป็นพืชสกุลใหม่ของโลก (new genus) 
1 สกุล และเป็นสกุลที่ไม่เคยมีรายงานในประเทศไทยมาก่อน (new genus record) 6 สกุล 
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4) พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพืชสกุลมหาหงส์ จำนวน 3 ชิ้นงาน และยื่นคำขอจด

ทะเบียน อนุสิทธิบัตร จำนวน 7 คำขอ และจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จำนวน 6 อนุสิทธิบัตร 

5) พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานวิจัยของ อ.ส.พ. จัดจำหน่าย ณ ร้านขายของที่ระลึก 

สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน 15 ชิ้นงาน 

6) จดทะเบียนกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ 5 สายพันธุ์ ใน Royal Horticultural Society (RHS) 

7) เผยแพร่ข ้อม ูลพันธ ุ ์พ ืชที ่ม ีความครบถ้วนของข้อมูลผ ่านทางเว ็บไซต์องค์การฯ 

ประกอบด้วย ฐานข้อมูลพรรณไม้หนังสือ 720 ชนิด ฐานข้อมูลกล้วยไม้ 581 ชนิด ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง 

108,337 records ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (958 ชนิด) และฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต 8,984 records 

= 181 วงศ์ 735 สกุล 2,174 ชนิด และ e-herbarium 2,470 หมายเลข 

8) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง

ชีวภาพร่วมกับหน่วยงานทั้งภายใน และต่างประเทศ โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

หน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 25 ฉบับ 28 หน่วยงาน และต่างประเทศ จำนวน 16 ฉบับ 14 หน่วยงาน 

และมีกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ โดยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ จำนวน 18 ครั้ง 

แบ่งเป็น การประชุมวิชาการ 13 ครั้ง การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง และการจัดฝึกอบรม 2 ครั้ง 

9) การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ดำเนินงานตาม

แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบ

ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน

ปีหลวง ได้แก่ โครงการ “พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โครงการ “ศึกษา

ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของหิ่งห้อยในประเทศไทย”  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

3.3 ผลการดำเนินงานด้านเป็นการศูนย์การเรียนรู ้และถ่ายทอดความรู ้ด ้านวิชาการ 
(Education) 
 

1) จัดพิมพ์หนังสือวิชาการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชที่ได้จากการศึกษาวิจัย จำนวน 48 

รายการ และจัดให้มีหนังสือวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ ทางด้านพฤกษศาสตร์ จำนวน 2 ,734 รายการ เพ่ือ

ให้บริการในห้องสมุดสงา่  สรรพศรี 

2) จัดฝึกอบรมให้ความรู ้แก่ประชาชนในหลากหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรนัก

พฤกษศาสตร์ท้องถิ ่น หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชเบื ้องต้น หลักสูตรการระบุชนิดพืช การวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร์ การถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตยุวทูตสวนพฤกษศาสตร์ ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรผู้นำชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น  
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3) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สังกัดขององค์การฯ โดยในพื้นที่

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ประกอบด้วย 

(1) กลุ ่มอาคารเร ือนกระจกเฉล ิมพระเกียรต ิ จำนวน 12 อาคาร (Glasshouse 

Complex) 

(2) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Science Museum) 

(3) ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (Organic Center) 

(4) เส้นทางศึกษาเดินศึกษาธรรมชาติ (Nature Trail) ประกอบด้วย เส้นทางเดินเหนือ

เรือนยอดไม้ (Canopy Walks) เส้นทางศึกษาธรรมชาติกระสุนพระอินทร์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติพื้นที่แปลง

เฟิน เส้นทางศึกษาธรรมชาติสวนหิน-วงศ์ไทร-น้ำตก เส้นทางศึกษาธรรมชาติวัลยชาติ เส้นทางสวนรุกขชาติ  
 

 

 
 

 

 

 

 

4) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ (Education) 
(1) การอบรมการดำรงชีวิตของพืชและสิ่งแวดล้อม 
(2) การอบรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์  
(3) การอบรมถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์   
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3.4 ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 
 รายได้จากการดำเนินงาน 

 

 

ภาพ 3.1 กราฟรายได้จากการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 2558 2559 2560 2561 2562 
2563  

(9 เดือน) 

รายได้จากการดำเนินงาน 

(ล้านบาท) 
17.42 34.93 37.37 44.39 43.71 31.36 

ตาราง 3.2 ตารางเปรียบเทียบรายได้จากการดำเนินงานแตล่ะป ี
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สถิติผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง 

 
ภาพ 3.2 กราฟสถิติผูเ้ข้าเยีย่มชม 

 ผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  

ตั้งแต่ปี 2548 – 2561 

 
ภาพ 3.3  กราฟแสดงผลการดำเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563 (9

เดือน)

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 142,613 389,865 486,434 457,429 503,600 323,141

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ 7,268 13,639 16,549 13,784 12,293 7,641

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 94,387 96,932 101,155 101,142 92,856 42,852

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแกน่ 5,363 4,192 5,094 6,351 8,889 3,771

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 0 0 0 3,271 12,291 3,884

รวม 249,631 504,628 609,232 581,977 629,929 381,289
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ปี 
การดำเนินงาน 
ตามนโยบาย 

ผลงานของ 
รัฐวิสาหกิจ 

การบริหาร 
จัดการ 

คะแนนรวม 

ปี 2548 4.5000 4.1421 2.1147 3.5789 

ปี 2549 2.7636 4.5975 2.1687 3.5021 

ปี 2550 3.2144 3.3679 2.2651 3.0599 

ปี 2551 3.4860 4.0391 2.2565 3.3716 

ปี 2552 2.9550 4.0281 2.3216 3.1518 

ปี 2553 3.5455 4.4705 2.5187 3.5176 

ปี 2554 3.0741 4.0186 2.5705 3.2567 

ปี 2555 3.5636 4.0360 2.6384 3.3848 

ปี 2556 3.1796 5.0000 2.7025 3.6498 

ปี 2557 1.7022 3.9340 2.6257 3.0298 

ปี 2558 2.8762 4.5972 2.7914 3.5865 

ปี 2559 2.6105 4.7500 2.8075 2.6353 

ปี 2560 3.0843 4.6719 2.8714 3.5178 

ปี 2561 3.4297 3.4242 2.9140 3.2474 

ปี 2562  3.0729 4.3333 2.7651 3.3811 
 

ตาราง 3.3 ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละป ี
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทบทวนและนำข้อมูลในระดับประเทศ ที ่เป็นนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการการดำเนินงานและการจัดทำแผนวิสาหกิจ เพื่อจัดวางยุทธศาสตร์และตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ประเทศได้จัดวางไว้ภายใต้กฎหมายต่างๆ แนว
ทางการดำเนินงาน แผนงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน เป้าหมายอื่นๆ ภายในสถานการณ์ความมั่นคงยั่งยืนของ
ทรัพยากรพรรณพืช และความหลากหลายทางชีวภาพที่มีส่วนสำคัญของการดำรงอยู่ของมวลมนุษยชาติ โดย
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่  9  มาใช้เป็น
แนวทางการดำเนินงาน โดยมีสาระสำคัญของนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้ 

 
4.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
                 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริชี้แนะถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนเพื่อการดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี เพื่อให้ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งใน
การนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

 
 
 
 

ส่วนที่ 4  นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง                      

กับการดำเนินงานและจัดทำแผน 
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ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยคุณสมบัติ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  ดังนี้  
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที ่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำ
นั้นๆ อย่างรอบคอบ  

3. ภูมิคุ ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  โดยมี เง ื ่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู ่ในระดับพอเพียง 2 
ประการ  ดังนี้  
  1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ  
  2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
 

 
ภาพที่ 4.1 หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.2 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 

ภายใต้หลักนิติธรรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ เป ็นเป ้าหมายในการพัฒนาอย ่างยั่ งย ืนจ ัดทำแผนย ุทธศาสตร ์ เป ็นไปตามมาตรา 
มาตรา 65 รัฐพึงจ ัดให้ม ียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งย ืน และมีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 รัฐบาลจึงได้
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

 

 
ภาพที่ 4.2 วิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ

 

  หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยื น
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม ความมั ่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
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ภาพที่ 4.3 ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ

โดยมียุทธศาสตร์ชาติที ่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อไปนี ้จะ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

เพื่อบริหารจัดการสภาะแวดล้อมของ
ประเทศให้มีความมัน่คง ปลอดภัย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุก
มิติ 

คนไทยในอนาคตมคีวามพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา      
มีทักษะที่จำเปน็ในศตวรรษที่ 21 มทีักษะสื่อสาร
ภาษาองักฤษ และภาษาที ่3 และมีคณุธรรม 

 
สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลือมล้ำ
ในทุกมิติ  กระจายศนูย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับ 

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่
กับการขยายโอกาสของประเทศในเวทโีลก 

1. ด้านความม่ันคง 2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่
กับการขยายโอกาสของประเทศในเวทโีลก 

3. ด้านพัฒนาและเสริมสรา้งทรัพยากรมนษุย์ 

4. ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลแลพัฒนาระบบการ
บริหารภาครัฐ 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

กลยุทธ์ระดับโลก
เพ่ือการอนุรักษ์พืช 

(Globle Strategy 
of Plant 
Conservation : 
GSP) 
จำนวน  16 
เป้าหมาย 
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ในการจัดการสวนพฤกษศาสตร์โดยตรงมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ด้านความมั่นคง 
ประเด็น 4.2.4 การรักษาความมั ่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางบกและทางทะเล สามารถดํารงอยู่ได้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม รวมถึง
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทัพหน่วยงานเกี่ยวข้อง และภาค
ประชาชน ให้สามารถพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมุทราภิ
บาลในการบริหารจัดการ ปกป้อง และดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งมวลของชาติเสริมสร้างและบริหารจัดการ
ความมั่นคงทั้งชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต และเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทยอย่างบูรณาการและเป็น
ระบบ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจติดตาม ระบบตรวจคนเข้าเมือง การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน
ทางบก และการเจรจาเพื ่อแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลสร้างเสริมให้เจ้าหน้าที ่ร ัฐมีบทบาทและขีด
ความสามารถที่เหมาะสม มีการดําเนินการต่าง ๆ และสอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่อง กําหนดพื้นที่อนุรักษ์อย่าง
ถ ูกต ้องและเป ็นระบบ สร ้างความตระหนักร ู ้ ให ้แก ่ประชาชนในเร ื ่องการให ้ความสําค ัญก ับฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ตลอดถึงแนว
พระราชดําริในการอนุรักษ์พัฒนา ฟ้ืนฟูป้องกัน และดูแลรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการดําเนินการต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง
ยั่งยืน 

1. ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็น (4.3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที ่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมาย

ปลายทางท่ีสําคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพสูงมุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของ
การท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาด
ใหญ่รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์
ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดย
คํานึงถึงศักยภาพของแต่ละพื ้นที ่การส่งเสริมการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจาย
โอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่ องเที่ยวไทย
กับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิด
การท่องเที่ยวซ้ำและแนะนําต่อ  
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4.3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา
ธุรกิจการท่องเที่ยว การทําการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรม เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์มีการคุ้มครองและปกป้องด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพื่อการป้องกันการลอกเลียนแบบซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และศิลปะ 
ได้รับการขึ้นทะเบียนด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ ได้รับการยอมรับในเวทีสากล อันนําไปสู่การ
สร้างภาพลักษณ์และการจัดทําแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น พร้อมทั้งการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นที่ทั ้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก 

 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ประเด็น 4.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  มุ่งเน้นการพัฒนา
สังคม  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมี
ความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเศรษฐกิ จฐาน
ชีวภาพ นําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิต
ที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำลงผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เช่น การบริโภคและการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ส่งเสริมให้สิ ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร และเสียสละเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 

4.1.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ท่ีมีคุณภาพ 

4.1.2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิดโดยเฉพาะสัตว์ป่า
และพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยอนุ รักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากและใกล้
สูญพันธุ์ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามและ การบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให้
ความสําคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมเชื้อพันธุ์และองค์ความรู้สําหรับใช้ประโยชน์ในอนาคตและคงความหลากหลาย
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ทางพันธุกรรม มีการส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบการ
แบ่งปันผลประโยชน์รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น ส่งเสริมพัฒนาและการ
ใช้แนวคิดผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งการศึกษา สํารวจและวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศที่มีความสําคัญ ทั้งในและนอกพื้นที่คุ้มครองโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
และพื้นที่วิกฤต เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน สะดวกต่อการเข้าถึงและนําไปใช้
ประโยชน์และการส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

4.3 แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  
 

คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 -
2560 โดยประกาศให้ใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เพ่ือเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มี จำนวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย  

 
ภาพที่ 4.4 ภาพรวมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  23 ฉบับ 



แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ระยะที่ 1  พ.ศ.2563-2565   
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใช้เป็นแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. 

4-8 

 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายในยุทธศาสตร์ชาติดังต่อไปนี้ 
ประเด็นที่ 5 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
แผนย่อย 3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

การสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที ่ยว โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู ้และ
นวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพ่ือสร้าง
คุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการนักท่องเที่ ยว และสร้าง
ทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว 
 ประเด็นที่ 18 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 แผนย่อย 3.1  แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นการให้ความสำคัญกับการคงไว้ซึ่งพื้นที่
คุ้มครองได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง เพ่ือลดการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นที่มีผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ รวมทั้งการลดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการ
บริหารจัดการป่าไม้เชิงพื้นที่ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการหยุดยั้งการบุกรุก
ทำลายพื้นที่ป่าพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาองค์กรของรัฐและออกกฎระเบียบ
เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มพื้นที่ป่า สนับสนุนกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน นอกจากนี้ยังจะต้อง
ส่งเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

ประเด็นที่ 23  วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนย่อย 3.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

เน้นประเด็นสำคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศท่ีต้องใช้การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติ
ใหม่ทั ้งระบบอย่างครบวงจร  ส่งเสริมงานวิจัยเพื ่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ำและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน 

 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยประกาศให้ใช้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมามีสาระสำคัญดังแผนภาพดังนี้  
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ภาพที่ 4.5 ภาพรวมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

  
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  อ.ส.พ. มีหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุน

เป้าหมาย ทรัพยากรธรรมชาติสมดุล และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ดังต่อไปนี้ 
. 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

ท่องเทียวที่สูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมาย 2 เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือคืนความสมดุล

สู่ธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
เป้าหมาย 1 รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ด้วยการรุกไปข้างหน้าด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมาย 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

4.5 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 
  การจัดทำแผนปฏิรูปประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศที่คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2561 และให้รายงานต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติเพ่ือทราบต่อไป 

  การจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้นำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2575) มาประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศโดยดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศท้ัง 11 

ด้าน จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศสรุปได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.6 แผนปฏิรูปประเทศท้ัง 11 ด้าน 

 
จากแผนปฏิรูปจำนวน 11 ด้านดังกล่าว  องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีภารกิจที่เก่ียวข้องกับ

การปฏิรูปประเทศ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย 
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 : ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
    ประเด็นย่อยที่ 2.1 จัดทำแผนการวิจัยและสนับสนุนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
   ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 : ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพ่ือ
การอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
    ประเด็นย่อยที่ 3.1 พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ 
  ประเด็นย่อยที่ 3.2 จัดทำบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่ง
ตัวอย่าง 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4:  ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 : ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประเด็นย่อยที่ 5.1 จัดทำแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประเด็นย่อยที่ 5.2 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน และดำรงไว้ซึ่งองค์ความรู้ 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 6 : ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ ความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
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4.6 นโยบายรัฐบาลที่เกีย่วข้อง 
 

คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  โดยพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้สรุปเป็น นโยบายหลักของรัฐบาล จำนวน 12 ข้อดังนี้ 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
นโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล จำนวน 12 ข้อ 
1. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย

ราชการประจํา 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพ่ือ

แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีการวางกลยุทธ์การดำเนินงานสอดคล้องกับคำแถลงนโยบาย

รัฐบาล ดังต่อไปนี้ 
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5.4   พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
5.4.1  พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
โดยส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดด

เด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะและ
ของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการท่อง เที่ยวใน
รูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพ้ืนที่เมืองหลักและเมืองรองที่
มีศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการการท่องเที่ยวเรือสําราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 

10.1  ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสําคัญกับการเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้ของประเทศ เพ่ือสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ทั้งพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน และป่าชุมชน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ซ้ำซ้อน 
เร่งคืนพื้นที่ป่าโดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถทํากินได้
อย่างเหมาะสมนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี ่ยงต่อการถูกบุกรุกและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์
สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

 
ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับอ.ส.พ. 

ความสอดคล้องกับแผนชาติ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร์) 
แผนแม่บท 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(23 ประเด็น) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 
(10 ยุทธศาสตร์) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(11 ด้าน) 

นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้าน
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ประเด็น 4.3 สร้าง
ความหลากหลายด้าน
การท่องเที่ยว 

ประเด็นที่ 5 : สร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
- แผนย่อย 3.1 : ท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผน
ภาค) 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 

พัฒนาการท่องเที่ยวและ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 
- เป้าหมายที่ 4 : ประเทศไทย

มีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวท่ีสูงขึ้น 

 ข้อ 5.4 พัฒนาภาค
การท่องเที่ยว  
5.4.1 พัฒนา
คุณภาพและความ
หลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยว 
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ความสอดคล้องกับแผนชาติ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร์) 
แผนแม่บท 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(23 ประเด็น) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 
(10 ยุทธศาสตร์) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(11 ด้าน) 

นโยบายรัฐบาล 

ธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มี
คุณภาพ สามารถสรา้ง
มูลค่าเพิม่อย่างยั่งยืน และ
กรจายประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการ
ผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปญัญา
และนวัตกรรม 

- แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวท่ีมี
ศักยภาพตามแนวทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ฯ 
(กลุ่มท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ ในพ้ืนท่ี จ.
เชียงใหม่+แม่ฮ่องสอน) 

- ตัวช้ีวัด 4.1 : รายได้จากการ
ท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3 ล้าน
ล้านบาท 

- ตัวช้ีวัดที่ 4.2 : อันดับ
ความสำคญัในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว (TTCI) 
ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 30 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
- เป้าหมายที่ 2 : เพิ่มจำนวน

เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคน
ทุกกลุ่มในสังคม 

- ตัวช้ีวัด : เมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัดที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่
เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้าน
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็น 4.1 สร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจสเีขียว 

 
  

ประเด็นที่ 23 : วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
3.3 แผนย่อยการวจิัยและ

พัฒนานวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

- เป้าหมาย 2 : เพิ่ม
ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการ
แข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

- ตัวช้ีวัด 2.2 : 
ผลงานวิจัยและ

ประเด็นปฏิรูประ
เทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(ด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ) 
ประเด็นการปฏิรูป
ที่ 2 : ปฏิรูประบบ
การวิจัยด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ  
ประเด็นย่อยที่ 2.1 
จัดทำแผนการวิจัย
และสนบัสนุนการ

ข้อ 8.5 วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่
ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 
8.5.2 ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางดา้น
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นสูง  
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ความสอดคล้องกับแผนชาติ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร์) 
แผนแม่บท 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(23 ประเด็น) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 
(10 ยุทธศาสตร์) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(11 ด้าน) 

นโยบายรัฐบาล 

เทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูก
นำไปใช้ในการสรา้ง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลติและบริการ 
และภาคธุรกิจ มีจำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของผลงานท้ังหมด 

นำงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้าน
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็น 4.1 สร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจสเีขียว 
 

ฉบับท่ี 18 : ประเด็น การ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
3.1 แผนย่อยการสร้าการ
เติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสเีขียว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

- เป้าหมาย 1 : รักษา 
และฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- ตัวช้ีวัด 1.1 : สัดส่วน
พื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 
80 ของพื้นที่ประเทศ 

- ตัวช้ีวัด 1.2 : จำนวน
ชนิดพันธ์ุและประชากร
ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน
ภาวะคุกคาม หรือใกล้
สูญพันธ์ุ 

ประเด็นปฏิรูประ
เทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(ด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ) 
ประเด็นปฎิรูปที่ 3 
:ปฏิรูประบบข้อมลู
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ประเทศเพื่อการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง 
ใช้ประโยชน์ และ
แบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เป็น
ธรรม  
ประเด็นย่อย 3.1 : 
พัฒนาคลังข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพ
ระดับชาติ (อ.ส.พ. 
- สนับสนุน)  
เป้าหมาย : มีข้อมูล

ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีมี

ข้อ 10. การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 
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ความสอดคล้องกับแผนชาติ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร์) 
แผนแม่บท 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(23 ประเด็น) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 
(10 ยุทธศาสตร์) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(11 ด้าน) 

นโยบายรัฐบาล 

ลำดับ
ความสำคญัสูง 

ประเด็นย่อย 3.2 : 
จัดทำบัญชีรายการ
ทรัพยากรความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและแหล่ง
ตัวอย่าง           
(อ.ส.พ. - 
สนับสนุน) 
เป้าหมาย : มีบญัชี

รายการ
ทรัพยากรความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และ
ทรัพยากร
พันธุกรรมที่
ทรงคุณค่า 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 4 
:ปฏิรูประบบ
เครือข่ายฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
ให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ รวมถึง 
เครือข่าย
ระดับประเทศและ
อาเซียน (อ.ส.พ. -
สนับสนุน) 
เป้าหมาย : อปท. 
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นในการ
ป้องกันและใช้



แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ระยะที่ 1  พ.ศ.2563-2565   
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใช้เป็นแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. 

4-17 

ความสอดคล้องกับแผนชาติ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร์) 
แผนแม่บท 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(23 ประเด็น) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 
(10 ยุทธศาสตร์) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(11 ด้าน) 

นโยบายรัฐบาล 

ประโยชน์ความ
หลากหลาย 
ประเด็นปฏิรูปที่ 5 
: ปฏิรูประบบ
บุคลากรด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
ประเด็นย่อยที่ 5.1 
จัดทำแผนพัฒนา
ระบบบุคลากรด้าน
ความหลากหลาย
ทางชีภาพ 
ประเด็นย่อยที่ 5.2 
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ แบ่งปันและ
ดำรงไว้ซึ่งองค์
ความรู ้
ประเด็นการปฏิรูป
ที่ 6 ปฏิรูประบบ 
กลไกรองรับการใช้
ประโยชน์และ
อนุรักษ์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอ่ยางยั่งยืน 

ตาราง  4.1 ตารางความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
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4.7 แนวนโยบายของผู้ถอืหุ้น/ภาครัฐ (Statement of Direction) 
 

กระทรวงการคลังได้นำระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของภาครัฐและแนวทางการพัฒนาประเทศ คณะกรรมการ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีแนวคิดให้มีการจัดทำแนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ (Statement of 
Direction: SOD) ขึ ้น ตั ้งแต่ปี 2549 เพื ่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดแนว
ทางการพัฒนาและกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและมีความสัมพันธ์ในเชิงบูรณาการ  
ครอบคลุมภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  โดยให้หน่วยงานกำกับ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีส่วนร่วมในการกำหนด SOD ประกอบด้วย 

1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
หน่วยงานซึ่งพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และพิจารณาแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

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

ทบทวนร่วมกับหน่วยงานกำกับ และผู้เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี และมีการรายงานผลการจัดทำ SOD ให้แก่
คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) รับทราบ  

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น /ภาครัฐ (Statement of Direction) สำหรับองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประจำปี 2558  

 
กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมในฐานะ

กระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปทิศทางที่สำคัญของภาครัฐ (Statement of Direction) 
ที่จะใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลและชี้ประเด็นที่ อ.ส.พ. ควรให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการ รวมถึงการ
ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของ อ.ส.พ. ต่อไป ซึ่งแนวนโยบายผู้
ถือหุ้น/ภาครัฐ (Statement of Direction) สำหรับ อ.ส.พ. ได้แก่ 

แผนระยะสั้น 
1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และทบทวนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับภารกิจการ

ดำเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือรองรับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต 
2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ทั้งใน

และต่างประเทศ ในการค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและเชิงพาณิชย์ 
3) จัดทำแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามระบบประเมินผลการ

ดำเนินงาน และแผนการพัฒนาองค์ประกอบและระบบการบริหารจัดการงานด้านพฤกษศาสตร์ 
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แผนระยะยาว 
1) พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ม ีองค์ประกอบและระบบการบริหารจัดการงานด้าน

พฤกษศาสตร์ที่สามารถเทียบเคียงกับสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียและในระดับสากลได้ 
2) พัฒนาหลักสูตรด้านพฤกษศาสตร์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศเพื่อสร้าง

บุคลากรด้านพฤกษศาสตร์ 
3) พัฒนาห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลาง (Central Laboratory) 

ด้านพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 

4.8 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 
 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดทำ
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็น Roadmap ในการ
กำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ และมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจนำแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจรายสาขามาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานปี 2560 และแผนงานระยะ 5 ปี และเป้าหมาย  20 
ปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจทำให้ภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง คือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ และ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 

(1) ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทองค์กรเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
(2) ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ของประชาชน รวมถึงสร้าง/แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับประชาชน 
(3) ร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(1) จัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าของโครงการ 
(2) ลดภาระงบประมาณของภาครัฐโดยพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้แหล่งเงินในการ

ลงทุน โดยศึกษาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น PPP 
(3) กันเงินสำรองเพ่ือการลงทุนในอนาคตที่เพียงพอและไม่เป็นภาระต่องบประมาณ

แผ่นดิน 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว 
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(1) จัดทำแผนฟื้นฟูฐานะองค์กรเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการเงินให้ชัดเจน 
(2) บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพ่ิมเติม 
(3) การจัดทำต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย (Unit cost) ที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล 

เพ่ือพิจารณาความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณ 
(4) การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
Thailand 4.0 และแผน DE 

(1) ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
(Disruptive Technology) รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการผลิตและ
การบริการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 

(2) รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

(3) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมิน
และรายงานผลตามมาตรฐานสากล 

(4) รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมสนับสนนุการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของรัฐวิสาหกิจ 

(5) ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผยให้สาธารณชนได้
ใช้ร่วมกัน (Open Data) สนับสนุนระบบสารสนเทศ รวมถึงการวิจัยด้วย 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  
(1) รัฐวิสาหกิจทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ

บทบาทและภารกิจตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและหลักธรรมาภิบาลสากล รวมถึงการกำกับ
ดูแลบริษัทในเครือ 

(2) รัฐวิสาหกิจกำกับดูแลองค์กรและบุคลากร รวมทั้งบริษัทในเครือ ให้มีการตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และ
สามารถอธิบายความจำเป็นในการตัดสินใจได้ 

(3) รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารความเสี ่ยงกระบวนการบริหารความเสี ่ยงและ
สารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ 

(4) รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการให้บริการการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางในการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อสาธารณะ ทั้งนี้
กระทรวงการคลังจะจัดทำฐานข้อมูลกลางของรัฐวิสาหกิจเพ่ือกำกับและติดตามการดำเนินการและเผยแพร่แก่
สาธารณะ 
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(5) รัฐวิสาหกิจมีการทบทวนปรับปรุงระบบและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจสอบติดตามผลและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

(6) รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและ
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่สร้างความผูกพันต่อองค์กร และมีความโปร่งใส และยุติธรรม 

(7) รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำสมรรถนะและความรู้ที่จำเป็น (Skill Metrix) สำหรับ
คณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด ที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ รวมถึงผู้บริหารมีนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดี มีกลไกกำกับ ติดตาม และส่งเสริมบุคลากร โดยให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี มีนโยบายและ
แนวทางในการส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมที่ดี มีกลไกกำกับ ติดตามและส่งเสริมบุคลากร 

(8) รัฐวิสาหกิจสรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
การสร้างภาวะผู้นำเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงบริบทสำคัญ (Mega 
Trend) ของโลก อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 
ภาพที่ 4.7 แผนภาพแสดงเปา้หมายในแผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติ 

บทบาทที่คาดหวัง 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้เชิญประชุมหารือในประเด็นบทบาท

ของร ัฐว ิสาหก ิจในการพ ัฒนาประเทศ ในว ันพฤห ัสบด ีท ี ่  12 ก ุมภาพ ันธ ์  2558 ณ สำน ักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐว ิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  โดยหลังจากการประชุมดังกล่าว กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการหารือประเด็นที่คาดหวังขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในฐานะ
รัฐวิสาหกิจในกำกับดูแล และได้ข้อสรุปประเด็นที่คาดหวังในการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ 
2 ด้าน ดังนี้ 
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ก. บทบาทเชิงธุรกิจ 
1) เสริมสร้างจุดแข็งและภาพลักษณ์การพัฒนาธุรกิจ บริการของ อ.ส.พ. ร่วมกับพันธมิตร

และเครือข่ายตามหลัก Green & Clean Organization อย่างมีธรรมาภิบาล 
2) สร้างมูลค่าเพ่ิมจากองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดมูลค่าเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ 
ข. บทบาทเชิงการตอบสนองนโยบายด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1) ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลและมีความโดดเด่นใน

ระดับภูมิภาคและระดับโลก 
2) มีบทบาทนำในประชาคมอาเซียนด้านการสำรวจ ศึกษา วิจัยด้านพืชท้องถิ่นและความ

หลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3) มีศักยภาพและความพร้อมในการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่เชื่อมโยงกับพันธกิจของ 

อ.ส.พ. ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความมั่นคง 
- การถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
- ความมั่นคงของฐานทรัพยากรพรรณพืชไทยเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

4.9 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ 20 ปี (ปีพ.ศ. 2560-2579) 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดถือแผนและนโยบายของชาติทุกระดับยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม โดยยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางของทุกหน่วยงานในสังกัดในช่วงปีงบประมาณ 2560-
2579  โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่าง

สมดุล 
  พันธกิจ 

1) ขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการ ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

2) บูรณาการและสร้ างการม ีส ่วนร ่วมก ับภาค ีท ุกภาคส่วนในการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

3) เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก และฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการ รวมทั้งการ ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 ป้องกันดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าให้คงสภาพ ไม่ให้มี การบุกรุกทำลาย รวมทั้ง

เฝ้าระวังป้องกันการเกิดไฟป่า 
เป้าหมายที่ 2 การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้จากพ้ืนที่เสื่อมโทรม   สร้างป่าเศรษฐกิจ  
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมความสมบูรณ์ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศทาง

ทะเล  
เป้าหมายที่ 4 แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม  
เป้าหมายที่ 5 ลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ   และความหลากหลายทาง

ชีวภาพของประเทศลงอย่างมีนัยสำคัญ  
เป้าหมายที่ 6 ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการอย่างสมดุล และยั่งยืนโดยการมี

ส่วนร่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน แบบมีส่วน

ร่วม เป็นธรรม และเพียงพอประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รักษาและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
เป้าหมายที่ 1 จัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ำ   ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง

พอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่ 1 สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพดี ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
สากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการ
พัฒนาและจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายที่ 1 แนวทางการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน (SDGs) เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ลดก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนากลไก ขีดความสามารถ  ในการลดก๊าซเรือน
กระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของประเทศ  

เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง จากภัยพิบัติความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากลไก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการ องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์กร และพัฒนา การบริหารจัดการของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
4.10  แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 เพื ่อเป็นกรองชี ้นำให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา 5 ปี โดยได้มีการประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับปัจจุบัน คือปี พ.ศ. 
2555 – 2559 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การให้ความสำคัญต่อบทบาทและสิทธิของชุมชน
ตามท่ีกำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รวมถึงมีความสอดคล้องและต่อยอดกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งให้ความสำคัญกับการ
สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความ
เสี่ยงในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับประชาชน 

เป้าประสงค์ 
1) มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
2) รักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
3) ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมด้วยการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม 
4) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
5) สร้างความพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
6) สร้างสังคมให้มีสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาคนและสังคมให้มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยใน 6 ยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 

2 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยตามแผนได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

เป้าหมาย แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการ
สงวนรักษา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ 
(การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เป็น
ประโยชน์ต่อมหาชนมากท่ีสุด และใช้ได้เป็นเวลายาวนานที่สุด ทั้งนี้ 
ต้องให้ทรัพยากรธรรมชาติสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุดและ
จะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วถึง) 

ตัวช้ีวัด 2.1 พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
2.2 จำนวนชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ (ลดลง) 
2.3 สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพ่ือพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อ

พ้ืนที่ทั้งประเทศเพ่ิมข้ึน โดยรักษาพ้ืนที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 19 และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่ 

2.4 ร้อยละ 50 ของจังหวัดชายทะเล มีแผนบูรณาการการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสม 

2.5 จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการจัดทำระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

 
4.11  แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนแม่บทบูรณา
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564 ขึ้นเป็นแผนหลักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทยที่จัดทำขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ใน
มาตรา 6 ที่กำหนดให้ภาคีดำเนินการจัดทำกลยุทธ์หรือแผนระดับชาติเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยิ่ง ซึ่งประเทศไทยได้จัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 จนถึงแผนแม่บทฯ ฉบับปัจจุบัน 
นับเป็นฉบับที่ 4 ซึ่งได้นำแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพพ.ศ. 2545 – 2563 และเป้าหมายไอจิที่
ได้รับความเห็นชอบจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมากำหนดเป็นกรอบทิศทาง
ในการดำเนินงาน โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ.2564 ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ โดยรัฐบาล

และทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. บูรณาการการบริหารจัดการเพ่ือปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการ
มีส่วนร่วมในทุกระดับ 

2. ยกระดับความสำคัญในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ เสริมสร้างความตระหนักของ
สังคมเก่ียวกับบทบาทและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
เศรษฐกิจสีเขียว 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 และปกป้องคุ้มครองระบบ
นิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม 
มาตรการที่ 2 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกป้องคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และ
ชุมชน 
มาตรการที่ 3 : ลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพและถ่ินที่อยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของประเทศและบริหาร
จัดการเพ่ือเพ่ิมพูนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง

มาตรการที่ 1 : ปกป้องคุ้มครองและแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม 
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุด 
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ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
ชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขียว 

มาตรการที่ 2 : ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
มาตรการที่ 3 : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าและ
เสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และ
ระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 

มาตรการที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
มาตรการที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 

 
4.12  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ระยะ 20 ปี) 
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ระยะ 20ปี) ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 มี  วิสัยทัศน์  ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
(Digital Thailand)  มาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานองค์การ 

เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
บรรลุผล แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กำหนด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้านคือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล    
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล    
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ภาพที่ 4.8 แผนภาพยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ระยะ 20 ปี) 

 
4.13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามแนวทางการ

พัฒนาขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) 
 

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดการ
มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนา
ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 - เดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย  
โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและให้ความสำคัญกับเป้าหมาย เป้าหมายที่ 15 
ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ำ
จืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขาและเขตแห้งแล้ง 
โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 

15.2 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการ
ตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพ่ิมการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าทั่วโลก ภายในปี 2563 

15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟ้ืนฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงแผ่นดินที่
ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลก
ที่ไร้ความเสื่อม 
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15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของระบบนิเวศเหล่านั้น เพื่อจะเพ่ิมพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันสำคัญ
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 

15.5 ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 จะปกป้องและป้องกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธุ์
ที่ถูกคุกคาม 

15.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง 
และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย 

15.8 นำมาตรการมาใช้เพ่ือป้องกันการนำเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่รุกราน
ในระบบนิเวศบกและน้ำและควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี 2563 

15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผน 
กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 
2563 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) ระดมและเพิ ่มทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพื ่อการอนุรักษ์และการใช้ความ

หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
2) ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพื่อสนับสนุนเงินแก่การบริหารจัดการป่าไม้

อย่างยั่งยืน และจัดหาแรงจูงใจที่เหมาะสมสำหรับประเทศก าลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหาร
จัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า  

3) เพิ ่มพูนการสนับสนุนในระดับโลกสำหรับความพยายามที ่จะต่อสู ้การล่าและการ
เคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 
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ภาพที่ 4.9 ภาพรวมเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน SDG 

 
4.14  เป้าหมายตามกลยุทธ์ระดับโลกเพื่อการอนุรักษ์พืช (Globle Strategy of Plant Conservation : 

GSPC)   
Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) ได้มีการประชุม COP ในปี 2002 เป็น

กรอบยุทธศาสตร์ในการดำเนินการอนุรักษ์พืชในระดับโลกระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับท้องถิ่นเชื่อมโยง
พันธมิตรภาครัฐและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ GSPC มีเป้าหมายที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นเพื่อการทำงานร่วมกัน
ในทุกระดับต่อการเข้าใจการอนุรักษ์และการใช้อย่างยั่งยืนทรัพย์สมบัติมหาศาลในโลกของความหลากหลาย
ของพืชในขณะที่เสริมสร้างจิตสำนึกและการสร้างกำลังการผลิตเพื่อรักษาและขยายพันธุ์ต่อไป  ได้กำหนด 16 
เป้าหมายผลที่มุ ่งเน้นที่จะพบในปี 2020  เป้าหมายที่จะถูกรวมอยู่ในโครงการเฉพาะจากการทำงานของ
Convention on Biological Diversity (CBD) และยังทับซ้อนกับการทำงานในประเด็นข้ามภาคส่วนเช่นชนิด
พันธุ์ต่างถ่ินบทความ ความรู้แบบดั้งเดิมและความคิดริเริ่มอนุกรมวิธานระดับโลก 

สวนพฤกษศาสตร์เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาของ GSPC และอยู่ในระดับแนวหน้าของการ
ดำเนินการของเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในอนุกรมวิธานการพัฒนาโปรโตคอลสำหรับการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั ่งยืนการอนุร ักษ์แหล่งกำเนิดอดีตการศึกษาและการรับรู ้ของประชาชนและ
ความสามารถในการสร้างสวนมีเป้าหมาย GSPC ภายในโครงการทำงานอย่างต่อเนื่องและจำนวนของสวน
พฤกษศาสตร์ระดับชาติทำหน้าที่เป็น GSPC หลัก (www.cbd.int/gspc/nfp.shtml) 

กิจกรรมของสวนพฤกษศาสตร์ที่นำไปสู่การดำเนินการตามเป้าหมายของการ GSPC จะถูก
เน้นตลอดทั้ง 3 ส่วนของเอกสารนี้ 

เป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกเพ่ือการอนุรักษ์พืช ปี 2020 
เป้าหมายที่ 1 : พืชทุกชนิดรู้จักกันในโลกออนไลน์ 

http://www.cbd.int/gspc/nfp.shtml
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เป้าหมายที่ 2 : ประเมินสถานภาพการอนุรักษ์ของทุกคนที่รู้จักพันธุ์พืชเท่าที่จะเป็นไปได้เพ่ือ
เป็นแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์ 

เป้าหมายที่ 3 : ข้อมูลการวิจัยและผลเชื่อมโยงวิธีการที่จำเป็นในการใช้กลยุทธ์การพัฒนาใช้
ร่วมกัน 

เป้าหมายที่ 4 : อย่างน้อยร้อยละ 15 ของทุกพื้นที่ระบบนิเวศ พืชประเภทที่ปลอดภัยผ่าน
การจัดการทีม่ีประสิทธิภาพหรือการบูรณะ 

เป้าหมายที่ 5 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของพื้นที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับความหลากหลายของพืช
ของแต่ละภูมิภาคในระบบนิเวศการป้องกันด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพในสถานที่สำหรับการอนุรักษ์พืช
และความหลากหลายทางพันธุกรรม 

เป้าหมายที่ 6 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของพื้นที่การผลิตในแต่ละภาคควบคุมแบบยั่งยืน
สอดคล้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช 

เป้าหมายที่ 7 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการอนุรักษ์สายพันธุ์ที่ถูกคุกคามในโลกของความ
หลากหลายของพืช 

เป้าหมายที่ 8 : อย่างน้อยร้อยละ 75 ของพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามสะสมแหล่งกำเนิดอดีตใน
ประเทศต้นทางและอย่างน้อยร้อยละ 20  สำหรับรายการการฟื้นตัวและการบูรณะ 

เป้าหมายที่ 9 : 70 เปอร์เซ็นต์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและป่าอ่ืน ๆ พันธุ์
พืชทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณค่าป่าสงวนซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาและการบำรุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และระดับภูมิภาคที่เก่ียวข้อง 

เป้าหมายที่ 10 : มีประสิทธิภาพการจัดการมีแผนในสถานที่เพื่อป้องกันการรุกรานทาง
ชีวภาพและการจัดการพื้นที่ท่ีสำคัญสำหรับความหลากหลายของพืชที่มีการบุก 

เป้าหมายที่ 11 : ไม่มีสายพันธุ์ของพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์โดยการค้าระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 12 : เก็บเก่ียวผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากพืชป่าอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 : ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมใหม่อาหารท้องถิ่น แนวทางการปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบำรุงรักษาพืชหรือเพ่ิมตามความเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการใช้การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน 
ความปลอดภัยของอาหารในท้องถิ่นและการดูแลสุขภาพ 

เป้าหมายที่ 14 : ความสำคัญของความหลากหลายของพืชจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์รวมอยู่ใน
การศึกษาและให้ประชาชนตระหนัก 

เป้าหมายที่ 15 : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมในการทำงาน เพียงพอตามความต้องการของ
ประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์นี้  

เป้าหมายที่ 16 : สถาบันเครือข่าย ความร่วมมือในการอนุรักษ์พืชที่มากขึ้นในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคระหว่างประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์นี้ 

ที่มา : International Agenda of Botanic Gardens in Conservation Botanic 
Gardens 2nd edition, Conservation International (BGCI), November 2012. 
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จากนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดทำเป็นผังภาพแสดงความเชื่อมโยงแผน
ระดับประเทศกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ อ.ส.พ ดังนี้.   

 
ภาพที่ 4.10 ภาพแสดงความเชื่อมโยงแผนระดับประเทศกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
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  ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ 
เพ่ือประกอบการวางแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนนิงานโดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

5.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Scanning) 
5.1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ ่งมีบทบาทสำคัญในการ

สนับสนุนวิถีชีวิตของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำ สภาพแวดล้อม
ทางทะเลและทรัพยากรธรณีเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การส่งออกและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่
ผ่านมามักเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างไม่ยั่งยืน ลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจมักมี
ความสำคัญมากกว่าการอนุรักษ์ในหลาย ๆ กรณี ประเทศไทยเผชิญกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมใน
หลายภูมิภาครวมทั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและประชากรสัตว์ป่าที่ลดลง การตัดไม้ทำลายป่า 
การกลายเป็นทะเลทราย การขาดแคลนน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศและทางน้ำ  
เพื่อให้บรรลุผลการพัฒนาที่ยั ่งยืน สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจกับความสมดุลระหว่างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม มีเครื่องมือมากมายที่ใช้ในประเทศไทยเพื่อประเมินค่ากา รให้บริการ
ระบบนิเวศและมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับนัยยะของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง เช่น การ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ  และเครื่องมือประเมินมูลค่าระบบนิเวศ   ได้รับการใช้เพื่อประโยชน์
ในการออกแบบ การชำระเงินสำหรับแผนการให้บริการระบบนิเวศ ที ่สร้างแรงจูงใจให้กับการคุ ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  

ในประเทศไทยมกีารคาดการณ์ว่ามีการใช้นโยบายการเติบโตสีเขียว การริเริ่มการเจริญเติบโต
ของคาร์บอนต่ำ: ประเทศไทยที่เข้าใจการสร้างความสมดุลเหล่านี้อาจมีมูลค่า 2.06 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อ
เศรษฐกิจของประเทศในแง่ของศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าปัจจุบันของบริการระบบนิเวศที่จัดหามาจากป่าไ ม้ 
พื้นที่ชุมน้ำ ป่าชายเลนและแนวปะการัง ซึ่งแสดงถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่เพิ่มขึ้น 7.80% เมื่อเทียบกับ
สถานการณ์ ‘ตามปกติ’ ประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุดจากนโยบายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ การปรับปรุงคุณภาพน้ำ
และบริการด้านการควบคุมการไหล ตัวอย่าง เช่น การสร้างโมเดลผลลัพธ์ของการปกป้องระบบนิเวศที่

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน 

https://opendevelopmentmekong.net/topics/environment-and-natural-resources/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/economy-and-commerce/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=regional-synthesis-of-payments-for-environmental-services-pes-in-the-greater-mekong-region&search_query=P3M9UEVTK1NjaGVtZXMr
https://opendevelopmentmekong.net/topics/economy-and-commerce/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/human-demands-and-implications/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/human-demands-and-implications/
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ให้บริการเหล่านี้แสดงให้เห็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นร้อยละ 8.40% จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เหล่านี้เพียง
อย่างเดียว  

ในปีพ.ศ. 2559 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู ่ในอันด ับที ่ 20 ในแง่ของ การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 327 เมตริกตันหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.90 ของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัว (4.70 เมตริกตัน) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ทั่วโลก (4.80 เมตริกตัน) เศรษฐกิจคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับปานกลางของไทยมีส่วนสำคัญต่อการจัดอันดับ
ประเทศที่สูง (ลำดับที่ 9 จาก 140 ประเทศ) ในดัชนีความสุขทั่วโลกของโลกซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยมี
ความสำเร็จในการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนซึ่งทำให้ระดับความอยู่ดีกินดีอยู่ในระดับสูง (ระดับ 6.30 จาก 10) 
อายุขัยเฉลี่ย (74.10 ปี) ความไม่เท่าเทียมกันอยู่ในระดับปานกลาง (15%) โดยไม่ต้องมีระบบนิเวศของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขนาดใหญ่ (2.70 เฮกตาร์ทั่วโลก/คน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความสำเร็จในการ
สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนซึ่งทำให้ระดับ ความอยู่ดีกินด ี คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมของไทยยังดึงดูด นักท่องเที่ยว ซึ่ง
เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  อย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม
นี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างและ ต้องมีการจัดการที่ดีขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
(1) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ภูมิทัศน์ของประเทศไทยประกอบด้วยแหล่งที่อยู่อาศัยหลากหลายชนิดที่สนับสนุนประชากร

พืชและสัตว์หลากหลายชนิดตัวอย่าง เช่น มีการค้นพบชนิดของพืชอย่างน้อย 15,000 ชนิดในประเทศ ประเทศ
ไทยเป็นที่ตั้งของเทือกเขาท่ีแตกต่างกัน 15 แห่งและแหล่งต้นน้ำสำคัญ 25 สายที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง อ่าวไทย
และทะเลอันดามัน สิ่งเหล่านี้สนับสนุนการกระจายพันธุ์พืชในวงกว้างรวมทั้งป่าเขตร้อน 3 ชนิดที่สำคัญ (ได้แก่ 
ป่าฝนมรสุม ป่าฝนและป่าชายเลน) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศทั่วโลก ประเทศไทยมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามความหลากหลายทางชีวภาพนี้ถูกคุกคามจากการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่คำนึงถึงความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ หลายสายพันธุ์ได้รับการจดทะเบียนใน 
รายชื่อสีแดงของสหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เป็นสายพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ในฐานะที่เป็นเป็น
สัตว์ใกล้สูญพันธุ์และมีบางรายชื่อระบุว่าเป็นสิ่งสำคัญและมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หากไม่ได้ดำเนินการดูแล
รักษาไว้ ตัวอย่าง เช่น ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน 58 ชนิดที่ถูกคุกคาม นก
จำนวน 54 ชนิดที่ถูกคุกคามและปลาจำนวน 106 ชนิดที่ถูกคุกคามและพืชจำนวน 152 ชนิดที่ถูกคุกคามโดย
รวมอยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค    

(2) ป่าไม้ 
ในปี พ.ศ. 2558 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติรายงานว่าพ้ืนที่ที่ดินที่ปกคลุม

ไปด้วยป่ามีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 32.10 ของพ้ืนที่ทั้งหมดในประเทศไทย  ตัวเลขที่ปรับปรุงขั้นนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของวาระแห่งชาติมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ตัวอย่าง เช่น นโยบายป่าไม้แห่งชาติ (พ.ศ.2528) ระบุเป้าหมายเพ่ือ
รักษาความครอบคลุมของพ้ืนที่ป่าไว้ที่ร้อยละ 40 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=b79c98fb-6db1-4940-8e10-d0a3e395d744
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=b79c98fb-6db1-4940-8e10-d0a3e395d744
http://www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/layers/tha-main-tourist-sites/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=88116b8d-37e0-4618-af7b-b91d82c40ae9
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=67ec84e5-a0f2-40f4-b22b-5715c64f11a7
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=47fa6f91-ea05-44fb-a2ba-843e527da315
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2530-2534) นี่เป็นเป้าหมายตั้งแต่นั้นมาและล่าสุดได้รับการตอกย้ำอีกครั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ผู้ตัดไม้ทำลายป่าหลายรายได้ขัดขวางไม่ให้
ประเทศไทยบรรลุผลสำเร็จ เช่น การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้อย่างผิดกฎหมาย 
โครงการพัฒนารีสอร์ท การทำเหมืองแร่และการก่อสร้างถนนและการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ  

รูปแบบของความเสื่อมโทรมของป่าไม้ที่สำคัญเกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2518-2536 เมื่อ พ้ืนที่ป่า
ชายเลน ในประเทศไทยลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง สาเหตุสำคัญคือการบุกรุกขนาดใหญ่ของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ือ
การเลี้ยงกุ้งแบบเข้มข้นในพื้นที่ป่า ป่าชายเลนในประเทศไทยเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศชายฝั่ง 
ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลในประเทศไทยล้อมรอบด้วยป่าชายเลน เป็นแหล่งอาหาร แหล่ง
เพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติสำหรับคนไทย เช่น ชาวประมง เกษตรกรผู้
เลี้ยงกุ้งและผู้ผลิตถ่านซึ่งได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้  ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2555 
อัตราการทำลายป่าชายเลนลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสัตว์น้ำรายใหญ่
ที่สุดของโลกและพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่ในพื้นที่เล็ก ๆ ในประเทศจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอย่างสุด
ความสามารถเพ่ือลดผลกระทบทางลบที่จะมีในอนาคต   

ในปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 18.80  ของพื้นที่ภาคพื้นดินทั้งหมดของประเทศไทยถูกจัดเป็นเขต
คุ ้มครองซึ ่งส ูงกว ่าค ่าเฉล ี ่ยของโลกที ่ร ้อยละ 14.80 การตระหนักถึงความจำเป็นในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องได้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จเชิงนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการจัดทำคำสั่งห้ามตัดป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติ
เมื ่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2532 ตามมาด้วยการพัฒนานโยบายการอนุรักษ์ป่าใหม่เพื ่อเพิ ่มการคุ ้มครอง
ทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่  

ทรัพยากรน้ำ 
ประเทศไทยมีทร ัพยากรน้ำที ่อ ุดมสมบูรณ์ อย ่างไรก็ตามปริมาณทรัพยากรน้ำจืด

ภายในประเทศที่หมุนเวียนต่อหัวประชากรลดลงจากประมาณ 7,700 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปีใน พ.ศ. 2505 
เป็นประมาณ 3,300 ลูกบาศก์เมตรต่อปีในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเก่ียวข้องกับการเติบโตของประชากรดังที่แสดงใน
กราฟด้านล่าง  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความขาดแคลนน้ำที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อฤดูแล้งที่ยาวนานในประเทศไทย  
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการชลประทานที่มีความสำคัญต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศและการส่งออกของไทยเพื่อสร้างโอกาสในการดำรงชีวิตให้กับ
ประชาชนชาวไทย อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำฝนที่เก็บไว้ในประเทศไทยมีเพียงร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำฝน
โดยรวม โดยการขาดแคลนน้ำส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงที่ความต้องการทางการเกษตรสูงที่สุด เรื่องนี้กลายเป็น
ประเด็นสำคัญและแย่ลงเรื่อยๆ สิ่งนี้ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการลดคุณภาพและปริมาณของแหล่งน้ำใน
แหล่งน้ำบาดาลและแหล่งต้นน้ำ ตัวอย่าง เช่น พื้นที่ชุ่มน้ำในเขตชานเมืองในประเทศไทยมีความเสื่อมโทรม
มากขึ้นโดยตัวขับเคลื่อน เช่น การเปลี่ยนแปลงไปเป็นนาข้าว การพัฒนาเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
มลพิษจากอุตสาหกรรมและการใช้ยาฆ่าแมลง ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ของปริมาณน้ำฝนโดยรวมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป แต่มีแนวโน้มที่แตกต่างกันไปสำหรับปริมาณฝน

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=47fa6f91-ea05-44fb-a2ba-843e527da315
http://www.nesdb.go.th/download/article/article_20160323112431.pdf
http://www.nesdb.go.th/download/article/article_20160323112431.pdf
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/layers/mangroves-of-thailand/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/layers/mangroves-of-thailand/
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ในหลายพื้นท่ีของประเทศ ตัวอย่าง เช่น ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยมีความแห้งมากขึ้นและ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอ่าวไทยรวมทั้งกรุงเทพฯได้กลายเป็นที่เปียกชุ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมถึงยาวนานขึ้น ความแห้งแล้งและน้ำท่วมฉับพลัน
และพายุโซนร้อนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ   

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
ในประเทศไทยได้มีการทบทวนนโยบายและระเบียบข้อบังคับด้านการอนุรักษ์โดยเน้นความ

ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 -2539) 
แผนนี้ได้ให้ความสำคัญต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของรัฐบาลไทย สอดคล้องกับการ
พัฒนา การปรับปรุงและการอนุรักษ์และพระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2535) จุดมุ่งหมาย
ของกฎหมายฉบับนี้คือการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยโดย
อาศัยการเฝ้าติดตามอย่างมีประสิทธิผล โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ  พระราชบัญญัตินี้ใช้เพ่ือเพ่ิมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนผ่านขั้นตอนการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจซึ่งนำโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยึดมั่นใน
หลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย”  

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) ตอนนี้ได้พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ระบุไว้ว่า “ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน” 
สำหรับเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” “การเจริญเติบโตสีเขยีว” 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่สอดคล้องกับวาระ พ.ศ. 
2573 ของ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 

เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวาระดังกล่าว  สภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยได้มีการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ( พ.ศ.2560-2579) ซึ ่งมีการใช้โดยกระทรวงที ่เกี ่ยวข้อง เช่น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนากรอบนโยบายเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมากขึ้น 
ตัวอย่าง เช่น แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายนี้เน้นถึงองค์ประกอบหลัก 
4 ประการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบด้วยการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การป้องกันและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

ประเทศไทยยังปฏิบัติตามกรอบนโยบายระดับโลกอ่ืน ๆ  รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์โลกเพ่ือ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2554-2563 และเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพของไอจิ ประเทศ
ไทยตั้งใจที่จะใช้กรอบเหล่านี้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสัตว์ป่าและพันธุ์พืชใกล้สูญพันธ์  (CITES) และ อนุสัญญาแรมซาร์เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ำ 

ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์อชา นายกรัฐมนตรี ประเทศไทยมีนโยบายในการ
สร้างสังคมท่ีน่าอยู่ที่มีระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสร้างสังคม
คาร์บอนต่ำได้ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีเป้าหมายที่จะใช้นโยบายนี้เพ่ือผลักดันให้เป็นประเทศที่มีรายได้
สูง ความท้าทายที่จะก้าวหน้าไปจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางจะเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวล

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=92d989a2-5f16-4d31-a18c-d834643f5738
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=92d989a2-5f16-4d31-a18c-d834643f5738
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=the-twelfth-national-economic-and-social-development-plan
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=the-twelfth-national-economic-and-social-development-plan
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sustainable-development-goals
https://opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=convention-on-international-trade-in-endangered-species-of-wild-fauna-and-flora
https://opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=convention-on-international-trade-in-endangered-species-of-wild-fauna-and-flora
https://opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=the-ramsar-convention-manual-6th-edition
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รวมภายในประเทศต่อหัวของประเทศไทยเป็นเท่าตัวจาก 6,357 เหรียญสหรัฐต่อปีเป็น 12,236 เหรียญสหรัฐ
ต่อปี   โดยใช้รูปแบบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

. 
ที่มา  https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/environment-and-natural-

resources/  
 

5.1.2 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการตลาด 

 
สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย Asia Marketing Federation (AMF) และสมาคมการตลาดแห่ง

ประเทศไทย จัดทำรายงานพิเศษหัวข้อ “9 แนวโน้มการตลาดแห่งเอเชียที่น่าจับตามองในปี 2562” รายงาน
ฉบับนี้เป็นการจับความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการตลาดในภูมิภาค ผนวกกับการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญของสมาคมการตลาดจากประเทศสมาชิกในเอเชียที่น่าสนใจดังนี้  

(1) Fintech นวัตกรรมด้านการเงินที่จุดกระแสความเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารต่างๆ เริ่ม
ปรับตัว ก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ เมื่อผู้บริโภคก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลเต็มรูปแบบ  การทำธุรกรรมทางการเงิน
ของบุคคลทั่วไปได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และช่องทางก็เพ่ิมมากขึ้น  ธนาคารพาณิชย์จึงมีการปรับตัวเพ่ือ
ตอบรับความต้องการหลายด้าน อาทิ ด้านการให้บริการต่างๆ รวมถึงแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ที่
คล่องตัว และตรงความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน และธนาคารเริ่มกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ และ
หันมามองนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเอ้ือประโยชน์กับผู้บริโภค และเริ่มใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
มหาศาล (Big data) โดยมีการวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดความแม่นยำมากขึ้น 
เช่น การประเมินเครดิตลูกค้ารูปแบบใหม่ ผ่านการวิเคราะห์การใช้จ่ายของพวกเขามากกว่าการตรวจสุขภาพ
การเงินแบบเดิมๆ  ในมุมของโลกค้าปลีก นวัตกรรมทางการเงิน และแพลตฟอร์มใหม่ๆ ช่วยให้เราก้าวสู่สังคม
ไร้เงินสดอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการชำระเงินผ่านบัญชีที่เชื่อมต่อกับ mobile banking, การชำระผ่านบัตร, หรือ
การชำระผ่าน e-wallets ซึ่งเป็นอีกทางเลือกท่ีคล่องตัวและได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก 

(2) OMNI Channel  การเชื่อมต่อทุกช่องทางการขายคือ อนาคตของค้าปลีก ใน
โลกที่ประสบการณ์ที่ตอบโจทย์โดนใจลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ การขายผ่านช่องทางเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป ในปีที่
ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่า “การเชื่อมต่อทุกช่องทางการขาย – OMNI Channel” และ “โลกใหม่ของการค้า
ปลีก – New Retail” อยู่บ่อยครั้ง และจะเห็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทั่วทุกภูมิภาค ผู้เล่นรายใหญ่ในโลกค้า
ปลีกแบบออนไลน์ เริ่มให้ความสำคัญกับร้านค้าออฟไลน์ และเริ่มขยายสู่โลกของ “การเชื่อมต่อทุกช่องทางการ
ขาย – OMNI Channel” มากขึ้น เพื่อเชื่อมต่อประสบการณ์การช็อปปิ้งออนไลน์เข้ากับออฟไลน์อย่างไร้
รอยต่อ และนี ่ก็ส่งผลให้ผู ้ค้าปลีกที ่เคยใช้ช่องทางการขายแค่ในห้างร้าน เริ ่มให้ความสำคัญกับ OMNI 
Channel Marketing มากขึ ้น  ผู ้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมจำนวนมาก ก็เริ ่มที ่จะพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ที ่รวมทุก
ช่องทางการขายเป็นการเดินทางหนึ่งเดียว เพื่อให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ลื่นไหล
และเชื่อมต่อประสบการณ์ทุกช่องทางได้อย่างสะดวกสบาย ตั้งแต่การไปเลือกซื้อที่ร้านค้า ได้เห็น ได้ลองเลือก 

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/environment-and-natural-resources/
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สัมผัสสินค้าจริง และหากสนใจซื้อ ลูกค้าก็สามารถเช็คเกี่ยวกับสี / ขนาด / สต็อกที่มีให้เลือก จนถึงการกด
สั่งซื้อ และระบุการจัดส่งผ่านช่องทางออนไลน์ขณะที่ยังอยู่ที่ร้านได้ทันที  

(3) การเติบโตของธุรกิจชำระเงินแบบดิจิตอล และความเปลี่ยนแปลงในโลกทาง
การเงินแบบดั้งเดิมด้วยการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในโลกอีคอมเมิร์ซ และความสะดวกในการทำธุรกรรม
ทางการเงินบนมือถือ ทำให้การชำระเงินแบบดิจิตอลเป็นช่องทางการจ่ายเงินที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ  
และนี่ก็เป็นโอกาสของอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน ที่จะปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องไปตามพฤติกรรม
ของผู้ใช้งาน และ สถาบันทางการเงินต่างๆ ได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ในวันนี้การชำระเงินแบบดิจิตอลได้ก้าวสู่บทบาทใหม่ จากที่เคยเป็นแค่เครื่องมือใน
การจ่ายเงิน สู่การเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับสินเชื่อพิเศษขนาดเล็ก และใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
data) ด้านการจับจ่ายของลูกค้ามาเป็นตัวประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้กู้ เพื่อลดความเสี่ยงของ
ผู้ให้กู้ และการเติบโตของโลกการเงินดิจิตอลในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ธุรกิจแบบเดิมๆ อาทิ ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ร้านค้าปลีกรายย่อยที่รับเฉพาะเงินสด ในโลกยุค
ดิจิตอล เราจะเริ่มเห็นการเกิดขึ้นของธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้ามภูมิภาคแบบดิจิตอล ที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยน
จากกลไกตลาด ซึ่งมีอัตราผันผวนแบบ real time แทนอัตราแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานการเงินระดับภูมิภาค
แบบเดิมๆ 

(4) การใช้งานที่เพ่ิมขึ้นของ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการ
พัฒนาไปเป็นความอัจฉริยะแบบลูกผสม (Hybrid Intelligence หรือ HyIntelligence) ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence หรือ AI) นั้นเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้องค์กรต่างๆ 
สามารถม ี        ปฎิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในระดับบุคคล  เพราะเครื่องมือ AI สามารถช่วยรวบรวมข้อมูลจำนวน
มหาศาลของลูกค้าเข้าด้วยกัน พร้อมวิเคราะห์เพ่ือนำผลลัพธ์มาปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งผ่านการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential marketing) ในปัจจุบัน 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ ความอัจฉริยะของมนุษย์ (HI) มักจะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คน เพราะ
การเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ นั้นขึ้นกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) ที่ถูกป้อนเข้ามาโดยความอัจฉริยะ
ของมนุษย์ เพ่ือคาดการณ์และดำเนินการงานตามคำสั่ง เช่น ในกรณีของโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติแบบแช
ทบอท (Chatbot) และสิริ (SIRI) ความอัจฉริยะแบบลูกผสม (Hybrid Intelligence) หรือที่เรียกแบบย่อว่า 
HyIntelligence เป็นความชาญฉลาดในระดับสูงขึ้นของสมองกล ที่ผสานการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
และความอัจฉริยะของมนุษย์ (HI) ในระดับเซลล์ประสาทสั่งการ สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพของมนุษย์อย่างมาก ตัวอย่างเช่น การฝังแผ่นชิพปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กระดับนาโน (AI 
Nanochip) ในมนุษย์ที่ช่วยให้เข้าใจการทำงานของระบบประสาท เพ่ือลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งทาง
วาจาและร่างกาย  เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เหล่านี้จะยังคงถูกนำมาใช้เพ่ือช่วยให้ บริษัทต่างๆสามารถ
สร้างความผูกพันกับลูกค้าในระดับบุคคล ไม่เพียงเฉพาะกับจำนวนลูกค้าในกลุ่มที่ใหญ่มากข้ึนเท่านั้น แต่ใน
ความถี่ท่ีสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้นนี้มาใช้อย่างแพร่หลาย ควรคำนึงถึงความ
ประเด็นความเหมาะสมทางด้านมนุษย์และจริยธรรมด้วยเช่นกัน 
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(5) เทรนด์ใหม่ของ “ผู้ประกอบการภายใน – Intrapreneur” ทางออกแบบ Win – 
Win ในโลกธุรกิจยุคใหม่ ในยุคท่ีใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของกิจการ พนักงานและผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ที่มี
ความสามารถสูง เริ่มลาออกเพ่ือไปตามความฝันในการเริ่มต้นกิจการของตัวเอง ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ คือ 
องค์กรก็ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ส่วนผู้ที่ลาออกไปเริ่มต้นกิจการ ก็ไม่ใช่จะประสบความสำเร็จ
เสมอไป จะเห็นได้จากจำนวนบริษัทสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก และส่วนใหญ่ 
พวกเขามักมีปัญหาในการขยายธุรกิจ หรือ scale upเพ่ือป้องกันปัญหาเหล่านี้ องค์กรหลายๆ แห่งเริ่มส่งเสริม
ให้พนักงานพัฒนาตัวเองเป็น “ผู้ประกอบการภายใน หรือ Intrapreneur” ที่มีความพร้อมและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงาน เสมือนตนเป็นเจ้าของกิจการ อย่างเต็มที่ เขาเหล่านั้นพร้อมเสนอตัวรับผิดชอบ เสนอไอเดีย รับ
ความเสี่ยงและสร้างนวัตกรรม ตลอดจนดำเนินกิจกรรมอย่างอุตสาหะเพ่ือนำไปสู่ผลกำไรของบริษัทในบั้น
ปลาย เมื่อพนักงาน “ผู้ประกอบการภายใน หรือ Intrapreneur”  มีไอเดียและเป้าหมายที่ชัดเจน องค์กรก็จะ
ให้การสนับสนุน ทั้งการเงินและการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สินค้า หรือบริการ
ใหม่ๆ เพ่ือให้ Intrapreneur ได้ริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้กับบริษัท พร้อมได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า
เงินเดือน  อาทิ การได้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทใหม่ หรือ ได้ผลตอบแทนต่างๆที่มากกว่าตัวเงิน นับเป็นรูปแบบทาง
ธุรกิจสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ให้ประสบความสำเร็จร่วมกันทุกฝ่าย 

(6) การใช้เทคโนโลยีโดรนเป็นเครื่องมือทางการตลาดและสื่อโฆษณาเทคโนโลยียุค
ใหม่เป็นประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ในการสร้างความแตกต่าง และในยุคนี้คงต้องกล่าวถึง “โดรน – Drone” ซึ่งเป็น
เครื่องมือสำคัญที่มาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างสรรค์งานด้านการตลาดและการสื่อสาร ในทุกวันนี้   ในอดีต 
หากต้องการภาพถ่ายทางอากาศสวยๆ เราจะต้องลงทุนมหาศาลในการผลิต ต้องใช้เครน ติดตั้งนั่งร้าน  หรือ
แม้แต่ใช้เฮลิคอปเตอร์ ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการผลิตมหาศาล และมีเพียงแบรนด์ใหญ่ๆเท่านั้นที่มีงบประมาณ
มากพอจะทำได้ แต่ในปัจจุบันนี้ “โดรน – Drone” ทำให้การสร้างวีดีโอมาร์เก็ตติ้งสวยๆ นั้นไม่เกินเอ้ือมอีก
ต่อไป เราจะได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศสวยๆ ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ มุมกล้องแปลกใหม่ในหนัง
ภาพยนตร์ฟอร์มเล็ก หรือภาพสวยๆ ที่บรรดาบล็อกเกอร์ใช้โดรนในการถ่ายทำ และท่ีมากกว่านั้น คือ ในบาง
ประเทศยังสามารถใช้โดรนเป็นสื่อโฆษณาที่ใช้นำเสนอแบนเนอร์ หรือฉายข้อความดิจิตอลบนแลนด์มาร์ค 
สถานที่สำคัญ ต่างๆ ได้อีกด้วย เป็นการเปิดมุมมองความสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้กับโลกการตลาดทีเดียว 

(7)  ความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ตู้จำหน่ายสินค้า
อัตโนมัติทั้งแบบใช้เงินสดและไม่ใช้เงินสด ทั้งแบบที่ขายสินค้าพ้ืนฐานอย่างน้ำผลไม้สด ไปจนถึงอาหารสดชั้นดี
อย่างเนื้อปลาแซลมอนในแพ็คสูญญากาศกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในสิงคโปร์   ข้อดีของตู้หยอดเหรียญคือ 
เป็นการทำงานแบบไม่ต้องใช้คนขาย เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เปิดทุกวัน และเสนอทางเลือกชำระเงินที่
หลากหลาย และความนิยมตู้อัติโนมัติที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบกับผู้ค้ารายย่อย เช่นร้านขายเครื่องดื่มข้างถนน 
หรือร้านขายของชำ ในขณะเดียวกันตู้ขายสินค้าอัตโนมัตินี้ ยังกลายเป็นพื้นที่สื่อโฆษณากลางแจ้งราคาย่อมเยา 
ที่เป็นทางเลือกใหม่ๆ ในการทำโฆษณาแบบ Out-Of-Home (OOH) แต่นักการตลาดต้องมีความเข้าใจกลุ่ม
ตลาดเป้าหมาย ทั้งในแง่ทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ และ ธรรมชาติการรับสื่อ Out-Of-Home (OOH) ของพวกเขา จึง
จะสามารถเลือกใช้ สื่อโฆษณาบนตู้ขายสินค้าอัตโนมัติเป็นชช่องทางการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(8) ความนิยมที่เพ่ิมขึ้น ของธุรกิจที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ในยุคที่ลูกค้าได้รับ
การเชื่อมต่อและรับรู้ข่าวสารทางโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง พวกเขามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจ
โดยใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำ แต่ในโลกของธุรกิจขนาดใหญ่ นั้นยากท่ีแบรนด์จะสามารถสร้างความรู้สึกผูกพันกับ
ลูกค้า ดังนั้น เพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ธุรกิจจำนวนมากต่างหันมาใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่ง
ในหลายๆ วิธีในการดึงดูดลูกค้า ซึ่งวิธีการก็มีหลากหลาย ตั้งแต่การระดมทุนหรือการให้การสนับสนุนสำหรับ
โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในทางกลับกันความคิดริเริ่มทางสังคมเหล่านี้ทำให้บริษัทฯ สามารถบอก
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขาผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ช่วยสร้างความเกี่ยวข้อง   และ
ความผูกพันทางอารมณ์สำหรับบริษัทเหล่านี้เพื่อทำการตลาดแบรนด์ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม การตลาดที่
ปราศจากการเข้าอกเข้าใจผู้บริโภคอย่างมีความรู้สึกร่วม นั้นล้าสมัยไปแล้ว และด้วยการเพ่ิมข้ึนของข่าวปลอม
ความถูกต้องในการสื่อสารการตลาดมีความสำคัญในการสร้างปัจจัยความน่าเชื่อถือสูงในผู้บริโภค 

(9) การทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมเมื่อเทคโนโลยียุค
ใหม่มีการพัฒนามากขึ้น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านส่วนใหญ่ จะมีการพัฒนาเสริมด้วยเทค โนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะทำให้อุปกรณ์ทุกชิ้นในบ้าน อาทิ ตู้เย็น มีความชาญฉลาด (Smart Home) สามารถ
ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการบริโภค และช่วยเตือนเจ้าของบ้านโดยอัตโนมัติให้สั่งซื้อสินค้าที่คงเหลือน้อย 
เทคโนโลยีนี้จะพาเราก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการจับจ่ายซื้อของตามร้านขายของชำแบบ
ดั้งเดิมจะเปลี่ยนไป ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบบูรณาการโดยตรงกับซัพพลายเออร์ การชำระเงินดิจิตอล 
และการจัดส่ง รูปแบบการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจะเปลี่ยนไป ด้วยเทคโนโลยี Smart Home ที่ได้รับ
ความนิยมเพิ ่มขึ ้นเรื ่อย ๆ  “ปัญญาประดิษฐ์” (AI) ในสมาร์ทโฮมที่มีการจดจำใบหน้าและเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะตรวจสอบพฤติกรรมของแต่ละบุคคลและให้ความเป็นส่วนตัวในการใช้ชีว ิตที่
บ้าน  ตั้งแต่การตั้งค่าอุณหภูมิในบ้าน ไปจนถึงแสงไฟบรรยากาศเพ่ือความบันเทิง เช่นเพลงส่วนตัวและรายการ
โทรทัศน์ ดังนั้นนักการตลาดจะต้องเข้าใจเทคโนโลยี Smart Home ที่เกิดขึ้นใหม่และเรียนรู้วิธีการควบคุม
เทคโนโลยีนี้เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตน และที่สำคัญที่สุด คือ นักการตลาดจะต้องเข้าใจถึงความสำคัญ
ของการตลาดยุคใหม่ที่เน้นการเชื่อมต่อกับลูกค้าในระดับบุคคล ในยุคนี้ แบรนด์ที่นำเสนอเพียงแค่สินค้าและ
บริการจะไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ความเข้าใจและการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าจะกลายเป็น
มาตรฐานใหม่ในการตลาดและการทำธุรกิจในภาพรวม 
 
 ที่มา  http://www.marketingthai.or.th/tag/amf/  
 

5.1.3 การวิเคราะห์แนวโน้มการท่องเที่ยวประเทศไทยในยุค 4.0 และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว  

 
 
 

http://www.marketingthai.or.th/tag/amf/
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รูปแบบพัฒนาการท่องเที่ยว 
แนวโน้ม (Trend)   คือลักษณะของพฤติกรรมคนในยุคนั้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดจาก

ความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคในช่วงเวลานั้น ( Insight)  ถ้าแนวโน้มมีความสำคัญมาก
ระดับโลกก็จะมีการพัฒนาและกำหนดทิศทางแนวโน้มในอนาคต (Mega Trend) เป็นแนวโน้มที่ได้รับความ
นิยมของวงกว้าง 

(ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) ถ้าได้รับ
ความนิยมของคนในสังคมอย่างต่อเนื่องจะพัฒนาเป็นวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆได้ซึ่งเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเช่นกันในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นการให้ความนิยมหรือกระ
แสนิยมในสังคมยุคนั้นในอดีตรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) มีลักษณะ
การเดินทางท่องเที่ยวตามกระแสความนิยมของแหล่งท่องเที่ยว องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ได้แบ่งประเภทของแหล่งท่องเที ่ยวเป็น 3 
ประเภทหลัก  

(1) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Natural  Based  Tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural  Based  Tourism) และการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ  (Special   Based   Tourism) ต่อมา
ให้ความสำคัญการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากการมีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
หรือการประชุม Earth Veridian E-Journal, Silpakorn University  Summit ที่กรุงริโอเดจาเนโร ประเทศ
บราซิล  ซึ่งความหมายของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน คือการท่องเที่ยวที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทุก
รูปแบบ (ศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่ง  เอเชีย,  2549) และได้มี
รูปแบบ 7  Green  concept  ที่นำไปใช้ ประกอบไปด้วยหัวใจสีเขียว (Green  Heart),   รูปแบบการเดินทาง
ส ี เข ียว (Green  Logistics),    แหล ่งท ่องเท ี ่ยวส ี เข ียว (Green  Attraction),  ช ุมชนส ี เข ียว (Green  
Community),  กิจกรรมสีเข ียว (Green  Activity),  การบร ิการส ีเข ียว (Green  service)  และความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อมสีเขียว  (Green Plus)  (Tourism  Marketing  Strategy Division, 
2016) ถือว่าเป็นแนวทางที่นำมาใช้กับการจัดการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์การจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจำเป็นทางเศรษฐกิจสังคม และความงามทางสุนทรียภาพ
และเกิดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวจิตอาสาเพ่ือดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวช่วงเวลาต่อมาเกิดแนวคิด
ด้าน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative   Economy)   มีหลายประเทศนำแนวคิดนี้มาใช้ เช่นประเทศไทยช่วง
เศรษฐกิจแตกฟองสบู่พ.ศ. 2540  หรือแม้แต่ประเทศเกาหลีก็นำคิดนี้มาใช้และพัฒนาเป็นการส่งออกทาง
วัฒนธรรมที่ช่วยพัฒนาปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและเป็นที่รู้จักกันในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในการนำงาน
วัฒนธรรมมาเผยแพร่โดยใช้การท่องเที่ยวและภาพยนตร์จนที่เป็นรู้จักทั้งใน 
เอเซียและตะวันตก ในงานเขียนของจอห์น ฮาวกินส์(John Howkin) Creative เศรษฐกิจสร้างสรรค์เค้ามั่งคั่ง
กันอย่างไร (Economy : How People Make Money from ideas) (2001) ได้กล่าวถึงแนวคิดสร้างสรรค์ไว้ 
11   ข้อ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ไม่ควรหยุดนิ่ง  ควรสร้างตนเองขึ้น  ความความนอกกรอบ อย่างหยุดนิ่งใน
ความคิดสร้างสรรค์  เป็นต้น ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องและให้นิยามความหมาย เช่นหน่วยงานของ
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อุตสาหกรรมสร้างสรรค์การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาตัวย่อ “UNCTAD” The 
United Nations  Conference  on  Trade  and  Development   ให้คำนิยามว่า เป็นวงจรการผลิต การ
ประดิษฐ์ และการสร้างรายได้จากสินค้าและบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่มา
เป็นวัตถุดิบและหน่วยงานของ องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือตัวย่อ “WIPO”   (World   Intellectual   
Property Organization  ได้ให้คำจำกัดความของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้ว่า“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”
ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและศิลปะทั้งหมด  ทั้งในรูปของ
สินค้าและบริการที่ต้องอาศัยความพยายามในการสร้างสรรค์งาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นมาโดยทันที หรือ
ผ่านกระบวนการผลิตมา(UNCTAD, 2017)  ในช่วงปีพ.ศ. 2542-2543 คริสปิน เรย์มอนด์ (Crispin 
Raymond) และเกร็ก ริชาร์ด (Greg Richards) ได้แรงบันดาลใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
รุ่นใหม่เพื่อท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น จึงเกิดเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่
ลึกซึ้ง โดยนักท่องเที่ยวจะต้องใช้เวลาในการทำกิจกรรมกับคนในท้องถิ่นและนำมาในการเกิดความผูกพัน
ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดความเข้าใจกันลึกซึ้งและมีประสบการณ์ที่ดี
ร่วมกัน มีความจริงแท้ในกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรูปแบบนี้เป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ต้องการ
ประสบการณ์ที่แท้จริงจากการท่องเที่ยว ปิรันธ์ ชิณโชติและธีระวัฒน์ จันทึก , 2559 ก็ได้กล่าวสรุปว่าการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวยุคใหม่ซึ ่งองค์ประกอบหลักจะมี 5 ข้อดังนี้ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค,์ผู้ประกอบการสร้างสรรค์,ชุมชนเชิงสร้างสรรค์,กิจกรรมหรือสินค้าเชิงสร้างสรรค์และการสื่อสารเชิง
สร้างสรรค์ และในปีพ.ศ. 2551   ทางองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์  และศิลปะวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ก็ได้ประกาศค าว่าการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์(Creative  Tourism) อย่างเป็นทางการ (Richard, G and Raymond, C., 2000) นอกจากนี้
กระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากขึ้น เกิดเป็นแนวโน้มนักท่องเที่ยว
กลุ่มใหม่ๆเช่นการท่องเที่ยวเชิงเพศที่สาม LGBT   Tourism (Gay Lesbian  Bisexual  & Transgender)    
รูปแบบการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ให้การยอมรับเพศท่ีสาม หรือการเดินทางเข้าร่วมเทศกาลเฉพาะที่จัดขึ้นเพ่ือ
เพศที่สามโดยเฉพาะ (ฉัตรเฉลิม  องอาจธานศาล , 2551) ที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจะชอบอะไรแปลกใหม่ 
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต้องตามกระแสความต้องการของกลุ่มนี้ด้วย กลุ่ม LGBT   แต่ละประเทศก็จะ
มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่นการท่องเที่ยวเชิงเพศท่ีสาม (LGBT) ชาวจีนที่นิยมมาเที่ยวในประทศไทยนิยมมา
พักผ่อนหย่อนใจ และโรแมนติค ชอบมาเที่ยวทะเล และแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืน สนใจแหล่งซื้อสินค้า อาหาร
ไทย การโชว์ต่างๆ เช่น ทิฟฟานี่โชว์  คาบาเรต์  การนวดแผนไทย เป็นต้นจนมาถึงแนวโน้มในปัจจุบันที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aged  Society) ตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่และมีศักยภาพ โดย
ประชากรสูงวัยที่อายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นจำนวนมากกว่า 3 เท่าจาก 4.02  ล้านคน  เมื่อปีพ.ศ. 2533  เป็น 
17.74  ล้านคนในปีพ.ศ. 2573  (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,  2556) 
ดังนั้นในการออกแบบเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญควรคำนึงถึงเรื่องการออกแบบต้องเป็นลักษณะ
เพื่อคนทั้งมวล หรือการออกแบบเพื ่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (Universal design) (สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2554) ทั้งที่พัก การเดินทางมาท่องเที่ยว  วิธีการท่องเที่ยว  กิจกรรม
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ด้านการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเอง และด้านกายภาพ
ในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการจัดการด้านความปลอดภัย เป็นต้น(ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) นอกจากนี้ได้เกิดจะมีรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้น เช่น
การท่องเที่ยวแบบเป็นลักษณะทัวร์เดิน  ทัวร์อาหารหรือมาเรียนรู้การทำอาหารในประเทศไทย  ทัวร์ตามรอย
เส้นทางละครภาพยนตร์(Popculture   Tourism) ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสถานที่
ท่องเที่ยวจากละคร ภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Lost  in  Thailand  ซึ่งเป็นภาพยนตร์จีนมาถ่ายทำใน
จังหวัดเชียงใหม่ กลายเป็นกระแสให้นักท่องเที่ยวจีนตามรอยเส้นทางภาพยนตร์มาเที่ยวในจังหวัดเ ชียงใหม่
จำนวนมาก หรือเส้นทางถ่ายทำภาพยนตร์ อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great)   ที่จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการ
ท่องเที่ยว และในช่วงต่อมาได้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีก าลังทรัพย์ที่สามารถจ่ายได้  หรือที่เรียกว่า
กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหรูหรา (Luxury  Tourism)  ถือว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความชื่นชอบในสินค้าและ
บริการชนิดหรูหราซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ให้บริการต่างๆ เกิดความท้าทายในการขยาย
ฐานลูกค้าและเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ต้องการในตลาดการท่องเที่ยวประเทศไทยใน
ปัจจุบัน (พงษ์พันธ์ มอญพันธุ์, 2559) จนมาถึงในปัจจุบันการท่องเที่ยว 4.0 ที่เน้นในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี
และความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดมูลค่าด้านการท่องเที่ยว มีงานวิจัยที่ทำการศึกษาเรื่ององค์รวมของนวัตกรรม
ในการท่องเที่ยว (A  holistic approach to innovation in tourism) จากงานวิจัยทำให้ทราบว่าการเข้าสู่ยุค
ปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 มีการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่อาจจะเป็นปัญหาในแหล่งท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมสามารถใช้
การเชื่อมต่อข้อมูลกับอินเทอร์เน็ตที่มีฐานข้อมูลจำนวนมากช่วยในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเที่ยว (Ivanovic, S, Milojica,  V and Roblek, V, 2016, 367-380) ซึ่งการท่องเที่ยว 4.0 นี้
นอกจากจะเป็นกระแสแนวโน้มที่มีความสำคัญมากในความเจริญทางด้านเทคโนโลยีปัจจุบันยังสามารถช่วย
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทำให้เกิดำความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวปัจจุบันมากข้ึน
นอกจากข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นที่ เป็นแนวโน้มในปัจจุบันสอดคล้องกับลักษณะนักท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
World    Economic  Forum,   2017 ที่ได้นำข้อมูลคำทำนายของบริษัท Amadeus  ได้กล่าวถึงแนวโน้ม 

ลักษณะนักท่องเที่ยว ปีพ.ศ. 2573  ว่า มีลักษณะนักท่องเที่ยวจะแบ่งเป็น 6 แบบดังนี้ 
(1) กลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่ต ้องการความเรียบง ่าย (Simplicity searchers) พฤติกรรม

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะต้องการอะไรที่เรียบง่าย มีการใช้บริการบริษัททัวร์น ำเที ่ยวเพื ่อต้องการซื้อความ
สะดวกสบาย 

(2) กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ค้นหาความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural    purists)    เป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาอะไรใหม่ๆในชีวิตในตัวเองในลักษณะสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว   เพื่อเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวลักษณะนี้อาจจะเป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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(3) กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ค้นหาความโดดเด่นในสังคม(Social     capital     seekers)เป็นกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวประเภทนี้จะนิยมแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือบอกเล่าประสบการณ์และ
ต้องการการยอมรับในสังคม จึงทำให้เกิดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่นิยมชื่อสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ 

(4) กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ตามหารางวัลแก่ชีวิต (Reward Hunters) เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ให้
รางวัลกับตนเอง หลังจากทำงาน อาจจะมีการท่องเที่ยวแล้วหรูหรา (Luxury Products) หรือสันทนาการ
พักผ่อนคลาย เป็นต้น 

(5) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีข้อผูกมัด (Obligation  Meters)  เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
จุดมุ่งหมายหลักในการทำกิจกรรม เช่นมาท ากิจกรรมหลักทางธุรกิจ หรือมาประชุม สัมมนากลุ่มนี้อาจจะรวม
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเภท mice และยังมีการเดินทางเพ่ือมาท ากิจกรรมอ่ืนอีก เช่นมางาน เทศงาน หรือมา
งานแต่งงานและจะมาเยี่ยมชนสถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว หรืออยู่ใกล้เคียงสถานที่ที่ทำกจิกรรม 

(6) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับจริยธรรม (Ethical Travelers) เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม เช่นลักษณะการท่องเที่ยวแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(Community  base   Tourism)  การท่องเที่ยวแบบจิตอาสา (Volunteer Tourism)  เป็นต้นฉบับภาษาไทย  
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  และศิลปะ 

กลุ่มพฤติกรรมทั้ง 6  นี้จะเป็นแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่จะเกิดในอนาคต กลุ่มนักท่องเที่ยว
ประเภทนี้จะเป็นผู้ค้นหาความโดดเด่นในสังคม (Social capital seekers) จะเก่ียวข้องกับการใช้สื่อออนไลน์
การแบ่งปันประการณ์ท่ีได้รับจากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่ใช้สื่อ
ออนไลน์ที่เรียกว่าการท่องเที่ยว So Lo Mo (Social   Local หรือ Locationและ Mobile) เป็นการท่องเที่ยว
ที่ใช้สื่อออนไลน์ทางด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก (Tourism Review Online Magazine, 2012) ซึ่งสอดคล้องกับ
การใช้เทคโนโลยีในการทำการตลาดด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต 

แนวโน้มการท่องเที่ยวประเทศไทยยุค 4.0 
ในปัจจุบันมีนโยบายเรื่องประเทศไทยยุค 4.0  ที่มีการพัฒนามาจาก ประเทศไทยยุค  1.0  

(Mass Marketing) ที่เป็นยุคสังคมเกษตรกรรม การตลาดท่องเที่ยวในยุคนี้จะมีลักษณะเป็นการตลาดยุคที่เน้น
ผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจะผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าในตลาดจะมีการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมส่วนประสมการตลาด (4Ps) ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์
สินค้าและบริการ  (Products), ราคา (Price), ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)  (Kotler, Philip,  2000)  ในการวางแผนวิเคราะห์ด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึง
ตัวสินค้าได้ง่ายขึ้นประเทศไทยยุค 2.0  (Brand  Experience  Marketing)  เป็นยุคอุตสาหกรรมเบามีการ
ค้าขายในเชิงพาณิชย์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ใช้แรงงานคนเพื่อผลิต การตลาดท่องเที่ยวในยุคนี้จะมีลักษณะเน้น
การท าการตลาดแบบแบ่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาลักษณะเด่น และทำการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer  
Relationship  Management: CRM)  ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและทำให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเกิดเป็นความภักดีต่อตราสินค้าด้านการท่องเที่ยว (Brand Royalty) ส่วนประเทศไทย
ยุค 3.0 (Digital Marketing & Social Marketing)   จะมุ่งอุตสาหกรรมหนักที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ตลาด
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ท่องเที่ยวในยุคนี้จะมีลักษณะเป็นยุคท่ีผู้บริโภคให้ความสำคัญกับตราสินค้า(brand) และการตลาดยุคนี้จะเน้น
เรื่องการทำ  (Corporate    SocialResponsibility:   CSR) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
และในยุคประเทศไทย 4.0 (Integration)    มีการเน้นในเรื่องเทคโนโลยี  นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นหลักดังนั้นการตลาดท่องเที่ยวในยุคนี้จะมีลักษณะการตลาดสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) 
เชื ่อมโยงการตลาดออนไลน์ (Online), การตลาดออฟไลน์ (Offline) และการบริหารช่องทางในการเข้าถึง
ลูกค้า (Omni Channel)  การทำการตลาดในยุคนี้จะทำให้ลูกค้าและผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ
เชื่อมโยงในการจัดการตลาดให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ (Customer Relationship Management)  หรือ 
CRM (Kotler, Philip. 2017) 

นโยบายประเทศไทย 4.0 ต่อการการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลได้มีการปรับตัวตามนโยบายระดับประเทศเป็นนโยบายเชิงรุกใน
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว มีความสำคัญใน 4  ประเด็นหลักคือ  

1. ด้านดิจิตอล เตรียมความพร้อมรับประเทศไทย 4.0  
2. การสร้างข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เอาไปใช้ด้านการท่องเที่ยว  
3. พัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน  เช่นอบรม

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นต้น  
4. การทำงานเข้า Veridian ระบบเน้นให้ผู ้ประกอบการการเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนที่

ถูกต้อง  มีการเรียนรู้ในการจ่ายภาษีถูกต้องและให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ถูกต้องเรื่องที่พักและราคาสินค้าที่เป็น
จริงตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

ปี พ.ศ. 2558-2560 ( กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558).จากนโยบายด้านการท่องเที่ยว
ประเทศไทย 4.0 จะเห็นได้ว่าทำให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ให้บริการที่เป็นระบบและ
ข้อมูลมีความทันสมัย ทั้งนี้ถ้าประเทศไทยได้นำนโยบายทั้ง 4 ข้อมาใช้อย่างสมบูรณ์แบบจะทำให้เกิดการพัฒนา
ด้านข้อมูล การเข้าถึงศักยภาพของบุคลกรด้านการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งสอดคล้องกับ
บทความของสุรเดช สุเมธาภิวัฒน์ (2559) ที่กล่าวสนับสนุนประโยชน์ของการตลาดในยุค 4.0 ถึงประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ต้นทุนต่ำทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อสินค้า
และบริการและเกิด ผลกระทบค่อนข้างน้อย 
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ภาพ 5.1 การขับเคลื่อนด้าน Thailand 4.0 สู่อุตสาหกรรมด้าน Smart Tourism 

ที่มา: ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, 2559 
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5.1.4 สถานภาพของสวนพฤกษศาสตร์อื่นๆ  
 

1) สวนพฤกษศาสตร์ในต่างประเทศ 

สวนพฤกษศาสตร์จัดเป็นสถาบันเก่าแก่มากที่สุดสถาบันหนึ่ง ที่ได้เกิดข้ึนพร้อมไปกับความ
เจริญของอารยประเทศ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวิชาการ วัฒนธรรม และศิลปะของประเทศนั้น 
วัตถุประสงค์เดิมแต่แรกเป็นเพียงสถานที่รวบรวมพรรณไม้ที่สวยงาม มาจัดปลูกไว้ด้วยกันขาดไม่ใหญ่โตนัก 
ต่อมาได้มีการรวบรวมพรรณไม้ที่มีคุณค่าเป็นยาสมุนไพรหรือที่มีค่าทางเศรษฐกิจไว้ด้วย และมีการขยายพ้ืนที่
กว้างขวางขึ้น ทำให้นำไปสู่การศึกษาที่เก่ียวกับพืชหลายสาขาควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเมื่อมีการ
รวบรวมพันธุ์ไม้จากต่างถ่ินมาปลูกเพ่ิมขึ้น ทำให้สวนพฤกษศาสตร์ได้รับความน่าสนใจและมีความสำคัญมาก
ขึ้น กลายเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่ให้ประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการพักผ่อน
หย่อนใจควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านพืชของประเทศด้วย 

สวนพฤกษศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นในระยะแรกๆ กระจายอยู่ทั่วโลก ทั้งในคาบสมุทรอาหรับ จีน 
และเม็กซิโก แต่ไม่มีบันทึกหลักฐานปรากฏแน่ชัด ในภาวะที่เกิดสงครามขึ้น สวนพฤกษศาสตร์จะไม่ได้รับการ
ดูแล ถูกทอดทิ้ง หรือต้นไม้ถูกหยิบฉายเคลื่อนย้ายและทำลายไปในที่สุด ที่มีบันทึกเป็นหลักฐานปรากฏได้แก่
สวนพฤกษศาสตร์ในทวีปยุโรปที่ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1543 ที่เมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี เพ่ือรวบรวมพันธุ์พืช
ที่เป็นสมุนไพรและยารักษาโรคมาจัดปลูกให้เป็นแหล่งศึกษาของนักปราชญ์และนักศึกษาแพทย์ทั้งในประเทศ
อิตาลีและที่เดินทางมาจากประเทศใกล้เคียงอื่นๆ ซึ่งทำให้งานด้านสวนพฤกษศาสตร์มีการตื่นตัวขึ้น อย่าง
รวดเร็ว และมีการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นมากอีกหลายแห่ง ที่ยังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันได้แก่สวน Padua 
(1545). Florence (1545) และ Bologna (1547) ประเทศอิตาลี : Zurich (1560) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ : 
Leiden (1577) และ Amsterdam (1682) ประเทศเนเธอร ์แลนด์ : Leipzig (1579) และ Berlin (1679) 
ประเทศเยอรมันนี : Paris และ Montpellier (1598) ประเทศฝรั่งเศส ; Uppsala (1655) ประเทศสวีเดน ; 
Oxford (1621), Edinbugh (1670) และสวน Kew (1841) ประเทศอังกฤษมีการรวบรวมพืชจากแหล่งต่างๆ 
ทั้งในยุโรปและทวีปอื่นๆ ที่มีความสวยงามแปลกตา และที่คาดว่าจะสามารถให้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และท่ีเป็นยารักษาโรค จัดปลูกไว้ในสวนพฤกษศาสตร์เหล่านี้โดยจัดเป็นห้องสมุดในธรรมชาติ (Living library) 
และมีการศึกษาวิจัยและทดลองหาประโยชน์ต่างๆ จากพืชที่รวบรวมไว้เหล่านี้ปรากฏ  หลักฐานในสิ่งตีพิมพ์
ต่างๆ ไว้มากมาย 

สวนพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งได้รับการจัดสร้างขึ้นในช่วงที่เป็นประเทศด้อยพัฒนา 
สร้างในระยะแรกโดยประเทศเจ้าของอาณานิคม ซึ่งมุ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาพืชในท้องถิ่นนั้นๆ 
เป็นหลัก โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ สวนพฤกษศาสตร์ดังกล่าวได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่ใต้อาณานิคมของ
ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และเนเธอร์แลนด์ ที่มีการบันทึกไว้ อาทิ ในทวีปแอฟริกาตอนกลาง ปี ค.ศ.
1735 สวนพฤกษศาสตร์ Pamplemousses (ปัจจุบัน Royal Botanic Gardens Pamplemousses) สร้าง
ขึ้นที่เกาะ Mauritius ซ่ึงเป็นท่าเรือสำคัญภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศส ทั้งนี้เพ่ือเป็นแหล่งพักและจัดส่งเสบียง 
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ผัก พืชสด ผลไม้ให้กับเรือเดินสมุทรของประเทศฝรั่งเศส ต่อมาได้มีการนำเอาพืชเครื่องเทศหลายชนิดและมัน
สำปะหลังมาทดลองปลูก รวมถึงพืชในย่านนั้นที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกหลายชนิด 

2) สวนพฤกษศาสตร์ในทวีปเอเชีย 
การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในทวีปเอเชียเกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการล่าอาณานิคมและการ

ติดต่อค้าขายกับประเทศทางเขตศูนย์สูตรของประเทศมหาอำนาจยุโรป สวนพฤกษศาสตร์ในสมัยนั้นจึงมี
บทบาทในการเก็บสะสมพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นหลัก เพื่อนำมาศึกษาวิจัย หาคุณค่าทางเศรษฐกิจสำหรับ
ประโยชน์ทางการค้า ในการเก็บรักษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ ใช้วิธีแบ่งหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธาน
ของ Linnaeus ซึ่งจะเกิดความสะดวกและเป็นประโยชน์มาก เมื่อมีจำนวนพืชสะสมมากขึ้น มีการจัดตั้งสวน
พฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ระดับสากลขึ้นหลายแหล่ง ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 

1) สวนพฤกษศาสตร์อินเดีย ในกัลกัตตา ประเทศอินเดีย 
2) สวนพฤกษศาสตร์ปีนัง ประเทศมาเลเซีย  
3) สวนพฤกษศาสตร์โบอร์ ประเทศอินโดนีเซีย 
4) สวนพฤกษศาสตร์สิงหล ประเทศศรีลังกา  
5) สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 
6) สวนพฤกษศาสตร์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
เป็นสวนพฤกษศาสตร์ของไทย 2 แห่ง อีก 6 แห่งที่เหลือมีความสำคัญในด้านความเก่าแก่ 

และมีจำนวนพรรณไม้เก็บสะสมไว้มาก และจะกล่าวเพ่ิมเติมอีกเล็กน้อยเฉพาะสวนพฤกษศาสตร์อินเดีย โบ
กอร์ สิงหล และสิงคโปร์ ประเทศที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์เหล่านี้เคยเป็นอาณานิคมของประเทศในยุโรป  

 

3) สวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน 
จากข้อมูลของ Botanic Gardens Conservation International (BGCI) ปี ค.ศ.2013  

และข้อมูลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (2556) ในภูมิภาคอาเซียนมีสวนพฤกษศาสตร์ที่เป็นของเอกชนและ
รัฐบาล รวม 48 แห่ง ดังนี้ 

 
ประเทศ ช่ือสวน/หน่วยงาน เมือง/รัฐ 

สิงคโปร ์   

 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 
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ประเทศ ช่ือสวน/หน่วยงาน เมือง/รัฐ 
 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   
 ไม่มสีวนพฤกษศาสตร ์  
ฟิลิปปินส ์   
 1. Siit Arboretum Botanical Garden Dumaguete/Negros Oriental 

 2. La Union Botanical Garden La Union 

 3. Northwestern University Ecotourism Park 
and Botanic Gardens 

Laoag City/IIocos Norte 

เวียดนาม   
 1. Hanoi Botanic Garden Hanoi 

 2. Hanoi University of Pharmacy Hanoi 

 3. Jardin Botanique de Saigon Ho Chi Minh City 

 4. Saigon Zoo and Botanical Garden Ho Chi Minh City 

 5. Cuc Phuong Botanic Garden Ninh Binh 

 6. Tam Dao Botanic Garden Tam Dao/Vinh Phuc Province 

 

กัมพูชา 
  

 ไม่มสีวนพฤกษศาสตร ์  
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 
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ประเทศ ช่ือสวน/หน่วยงาน เมือง/รัฐ 
 3. Walai Rukhavej Botanical Research 

Institute 

Mahasarakham 

 4. Phuket Zoo Co.,Ltd. Phuket 

 5. Central Phukae Botanic Gardens Sara Buri 

 6. Peninsular Botanic Garden (Thung Khai) Trang 

 7. Northeastern Dong-fa Huan Botanic Ubon Ratchathani 

 8. Queen Sirikit Botanic Garden Chiang Mai 

 9. Romklao Botanic Garden Romklao/Phitsanulok 

 10. Rayong Botanic Garden Klaeng/Rayong 

 11. Mueang Phon Botanic Garden Phon/Khon Kaen 

 12. Pramaeya Botanic Garden Mueang/Sukhothai 

จีน   

 1. Chengdu Botanical Garden (Sichuan) Chengdu/Sichuan 

 2. South China Botanical Garden, Chinese 
Academy of Sciences  

Guangzhou/Guangdong 

 3. Arboretum of Guizhou Institute of 
Forestry Science 

Guiyang/Guizhou 

 4. Hangzhou Botanical Garden Hangzhou/Zhejiang 

 5. Zhejiang Ecological Botanical Garden Linan/Zhejiang 

 6. Medicinal Botanic Garden, Second 
Military University (Shanghai) 

Shanghai/Shanghai 

 7. Shanghi Botanical Garden Shanghai/Shanghai 

 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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ซึ่งจากการศึกษาและค้นหาข้อมูลมีสวนพฤกษศาสตร์ที่น่าสนใจใช้เป็นข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบ
การดำเนินงานกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน  7 แห่ง ดังนี้ 

 

1) South China Botanical Garden  

 

หัวเรื่อง ประเด็น 

ข้อมูลพ้ืนฐาน - 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
ดำเนินงาน 

- ได้รับการสนับสนุนจากสภาประชาชนแห่งชาติจีน ผ่านทางสถาบัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน 

จำนวนนักท่องเที่ยว - 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 

ข้อมูลพ้ืนฐาน - ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1959 ภายใต้การดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 
- ตั้งอยู่ที่เขตปกครองตนเองพิเศษสิบสองปันนา 
- คลอบคลุมพ้ืนที่ 900 เฮกตาร์ 
- สภาพภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน มีฝนตกชุก ไม่มีหิมะตก อากาศ

ไม่นาวเย็นจนเกินไป ผืนดินจึงอุดมไปด้วยป่าไม้เขตร้อน มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

หอพรรณไม้ - การจัดเก็บหลักของหอพรรณไม้ของสวนป่าดิบชื้นสิบสองปันนา 
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
ดำเนินงาน 

- ได้รับการสนับสนุนจากสภาประชาชนแห่งชาติจีน ผ่านทางสถาบัน
จีน ผ่านทางสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน  

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

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

 
หัวเร่ือง ประเด็น 

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

แบบร้อนชื้น แต่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเล จึงช่วยให้มีอากาศเย็น
สบาย 

หอพรรณไม ้ - 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 

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

งบประมาณในการดำเนินงาน - ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์  
จำนวนนักท่องเที่ยว - ประมาณ 4,000,000 คนต่อปี 
Website  www.sbg.org.sg 

 

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

 
หัวเร่ือง 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 
หอพรรณไม ้ - ร้อยละ 60 ของตัวอย่างที่ถูกรวบรวมในหอพรรณไม้ เป็นพืชที่พบได้

จากประเทศอินโดนีเซีย 
งานวิจัย - งานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และรวบรวมพรรณไม้แถบหมู่เกาะใน

ประเทศอินโดนีเซีย 
พรรณไม ้ - บุกยักษ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์โบเกอร์ 

- มะเกิ้ม Canarium spp. 
- สระรวมพรรณไม้น้ำ รวมไปถึงสระบัววิคตอเรีย 

งบประมาณในการดำเนินงาน - ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินโดนีเซีย 
จำนวนนักท่องเที่ยว -  
Website  www.bogorbotanicgardens.org 

 

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

 

หัวเรื่อง ประเด็น 

ข้อมูลพ้ืนฐาน - 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
ดำเนินงาน 

- ได้รับการสนับสนุนจากสภาประชาชนแห่งชาติจีน ผ่านทางสถาบัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน  

จำนวนนักท่องเที่ยว -  
Website   
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6) Chenshan Botanical Garden 

 
หัวเร่ือง ประเด็น 

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

ฝนและแสงแดดที่เพียงพอ ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงระยะเวลา
ค่อนข้างสั้น ฤดูหนาวและร้อนค่อนข้างยาวนาน 

หอพรรณไม ้ - ปัจจุบันมีการเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชเป็นจำนวนกว่า 50,000 
ตัวอย่าง โดยรวบรวมไว้ในห้องเก็บตัวอย่างที่มีขนาดกว่า 100 
ตารางเมตร 

งานวิจัย - รัฐบาลได้ลงทุนในการก่อสร้างทั้งสวนรวมไปถึงกลุ่มอาคารเรือน
กระจก เป็นเงินกว่า 319 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีชาวเยอรมันเป็น
ผู้ออกแบบ  

พรรณไม ้ - พืชวงศ์จำปา 
- วงศ์กุหลาบ 
- เชอร์รี่ 
- พืชน้ำ 
- พืชสมุนไพร 
- พืชเศรษฐกิจ 

งบประมาณในการดำเนินงาน - ได้รับการสนับสนุนจากสภาประชาชนแห่งชาติจีน ผ่านทางสถาบัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน 

จำนวนนักท่องเที่ยว -  
Website  www.csnbgsh.cn 

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

 
หัวเร่ือง ประเด็น 

ข้อมูลพื้นฐาน - อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้เข้า
ชมได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า 

หอพรรณไม ้ -  
งานวิจัย - ทำการวิจัยเกี่ยวกับพืชที่อยู่ในป่า และการประยุกต์ใช้ของพืช

ประจำถิ่น 
พรรณไม ้ - อนุรักษ์พืชในถิ่นที่อยู่อาศัย 
งบประมาณในการดำเนินงาน -  
จำนวนนักท่องเที่ยว -  
Website  www.pha-tad-ke.com 

 
 

3) สวนพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย 

การจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย ได้เคยพยายามทำมาแล้วในอดีต แต่ไม่ประสบ
ผลสำเร็จ  เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
จัดสร้างสวนในลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นในสวนลุมพินี พร้อมๆ กับการจัดสร้างสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ตาม
พระราชประสงค์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ก็ไม่สำเร็จดังพระราชประสงค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 
ได้มีการจัดตั้งสมาคมพืชกรรมแห่งประเทศสยามขึ้น และได้พยายามจัดทำสวนลุมพินี ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์
อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่สำเร็จอีก  

ประเทศไทยไม่เคยมีหลักฐานการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์มาก่อน  แต่ก็มีความสนใจในการ
นำพันธุ์พืชใหม่ๆ เข้ามาในประเทศ  ซึ่งมีมาตลอดเวลาควบคู่กับการค้าขายหรือติดต่อราชการกับต่างประเทศ 
ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช แต่จะนำมาจัดสวนในลักษณะอุทยานดังปรากฏในประวัติศาสตร์และวรรณคดี
ไทย ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสนพระทัยเก็บสะสมพันธุ์พืช   เมื่อเสด็จประพาส
ต่างประเทศแต่ละครั้งพระองค์จะทรงนำพันธุ์พืชใหม่ๆ เข้ามา  พระองค์มีพระราชดำริให้จัดสร้าง เรือนเพาะชำ
ในพระราชวังสวนดุสิต สำหรับเก็บสะสมพันธุ์พืชต่างๆ ไว้ เมื่อเวลาเสด็จประพาสเยี่ยมราษฎรในหัวเมืองก็จะ

http://www.pha-tad-ke.com/
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พระราชทานพันธุ์ให้ไปปลูก และทุกครั้งที่มีการตัดถนนสายใหม่ พระองค์จะทรงให้ปลูกต้นไม้ก่อน โดยนำมา
จากเรือนเพาะชำภายในพระราชวังสวนดุสิต ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่และทรงประณีต ในการเลือกพันธุ์ไมใ้ห้
เหมาะกับสภาพถนนแต่ละทำเลไป ถนนอะไรควรปลูกพันธุ์พืชชนิดใด เพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม เกิด
ความร่มรื่นเป็นระเบียบและสวยงาม และมีพระราชดำริให้ปลูกบัวสายหลากสี ในคูน้ำสำหรับเป็นที่พักผ่อน
ของประชาราษฎร ดังนั้นถึงแม้ประเทศไทยจะไม่เคยมีการสร้างสวนพฤกษศาสตร์มาก่อน แต่ก็มีการสะสมพันธุ์
พืช ขยายพันธุ์พืชและนำมาปลูกไว้ตามถนนต่างๆ  

กรมป่าไม้ ได้ดำริจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2484  แต่พื้นที่ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากขาดแหล่งน้ำและดินไม่ดี 
กรมป่าไม้จึงเลือกใหม่ที่ ป่าพุแค ชายดงพญาเย็น มีเนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ การพัฒนาสวนพุแคดำเนินไปช้า
มาก เพราะรัฐบาลไม่เห็นความสำคัญและได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ  

สวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบันจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัดออกเป็น  3 
ประเภท คือ  

1. สวนพฤกษศาสตร์สังกัดกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สวนที่สังกัดกรมป่าไม้มี 2 ลักษณะ ได้แก่  

1.1 สวนพฤกษศาสตร์   ม ีบทบาทในการรวบรวมพ ันธ ุ ์พ ืชท ุกชน ิดตามหลัก
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา เช่นเดียวกับสวนพฤกษศาสตร์ทั่วไป ใช้สำหรับศึกษาทางพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ 
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย ในสวนพฤกษศาสตร์จะปลูกพันธุ์พืชทั้งไม้พื้นเมืองและต่างประเทศ 
โดยแยกเป็นหมวดหมู่ เป็นวงศ์ และสกุล ตามลำดับความสำคัญของชนิดไม้นั้นๆ นอกจากนั้นยังทำการอนุรักษ์
และขยายพันธุ์พืชหายากและใกล้จะสูญพันธุ์ของไทย สวนพฤกษศาสตร์ที่สังกัดกรมป่าไม้นี้จัดสร้างไว้ทุกภาค
ของประเทศไทย ขนาดของพื้นที่ประมาณ 800 – 2,500 ไร่ ปัจจุบันมีอยู่ 7 แห่ง และอีก 8 แห่ง เป็นสวน
พฤกษศาสตร์รวบรวมพืชจากวรรณคดีไทยและสวนรวบรวมพรรณไม้ป่า 

1.2 สวนรุกขชาติ เป็นสวนที่มีเนื้อที่น้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ สร้างขึ้นเพ่ือปลูกรวบรวม
พันธุ์ไม้ต่างๆ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีค่าหายากในทางเศรษฐกิจและพืชไม้ดอกที่หายากซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น แต่
มิได้ปลูกเป็นหมวดหมู่เหมือนสวนพฤกษศาสตร์ หากแต่มีชื่อพันธุ์ไม้ติดไว้ มีการทำถนนทางเดินเพ่ือเข้าชม 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะ และให้ผู้เข้าพักผ่อนได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ไปด้วย  ขนาด
ของสวนรุกขชาติประมาณ 25 - 100 ไร่ สวนรุกขชาติในปัจจุบันนับได้ 53 แห่ง  

2. สวนพฤกษศาสตร์สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ในสวนหลวง ร.9 
ตั้งอยู่ที่ แขวงหนองบอน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ประมาณ 500 ไร่ พ้ืนที่นี้ส่วนหนึ่งเป็นของ
กรุงเทพมหานครที่ซื้อไว้นานแล้วและบางส่วนได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา  กรุงเทพมหานครและมูลนิธิสวน
หลวง ร.9 จัดสร้างขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 
ในปี พ.ศ. 2530  โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้  

1) เป็นสวนสาธารณะ เพ่ือถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ  ในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530  
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2) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป  
3) เป็นศูนย์กลางรวบรวมสะสมและอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย  
4) ส่งเสริมวิชาการด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่

นักเรยีน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
5) ปลูกฝังทัศนคติในการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป  
6) ประกอบกิจการสาธารณะประโยชน์ และการกุศลต่างๆ รวมทั้งทะนุบำรุงส่งเสริม

และพัฒนาสวนสาธารณะ  
7) ร่วมมือกับองค์การกุศล และหน่วยงานทางราชการในกิจการต่างๆ  
8) ไม่ดำเนินการเก่ียวข้องกับการเมือง  
สวนพฤกษศาสตร์ในสวนหลวง ร.9 เป็นสวนพฤกษศาสตร์สมบูรณ์แบบตามหลัก

อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา  เนื่องจากหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์ปัจจุบันได้เพ่ิมจากการเป็นสถานศึกษาวิจัย
ของนักวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว มาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในเชิงทัศนศึกษาเพ่ิมขึ้นอีกอย่างหนึ่ง การจัด
รวบรวมพันธุ์ไม้จึงมุ่งเน้นการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามจำเริญตาด้วย ส่วนของสวนพฤกษศาสตร์มีเนื้อที่สุทธิ
ประมาณ 90 ไร่ และหากนับที่จอดรถและคูน้ำด้วยก็จะมีเนื้อท่ีรวมเป็น 120 ไร่ นับว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่
มีขนาดเล็กมาก เนื้อที่ภายในสวนมีการแบ่งออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนมีคูน้ำเพ่ือการชลประทานและการระบาย
น้ำล้อมรอบ สวนพฤกษศาสตร์สวนหลวง ร.9 ทำการเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งของไทยและต่างประเทศ ทำการ
อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่นเดียวกับสวนพฤกษศาสตร์อ่ืนๆ ปัจจุบันมีหอพรรณไม้
เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณพืชอัดแห้งอยู่ประมาณ 5,000 ตัวอย่าง มีห้องสมุดขนาดเล็ก มีเรือนเพาะชำ และ
เรือนอนุบาลพืช แต่ยังไม่มีห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ชั้นสูง  

3. สวนพฤกษศาสตร์ สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ ์มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณและพื้นที่ เริ่มดำเนินการระยะแรกเมื่อปี พ.ศ .2536 โดยใช้พื้นที่
จัดสรรจากกรมป่าไม้ จำนวน 6,500 ไร่ ตั้งอยู่ที่บริเวณชายเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ท้องที่ตำบลแม่
แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทางน้ำไหลผ่านตลอดปี    ภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบและสูงสลับเป็นชั้นต่างๆ ตั้งแต่ระดับความสูง 400 เมตรขึ้นไปจนถึงระดับความสูงประมาณ 
1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  

ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบบทบาท หน้าที่และกิจกรรมของสวนพฤกษศาสตร์ไทยแล้ว สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  องค์การสวนพฤกษศาสตร์จะมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด เพราะ มี
การดำเนินงานที่ครบวงจรมีทั้งหอพรรณไม้ ห้องสมุดสวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พืช ห้องปฏิบัติการ และศูนย์
ฝึกอบรมบุคคลากร 
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5.1.5 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย  

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่

บริเวณพ้ืนที่รอบสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ขององค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ โดยทำการศึกษาผลกระทบจากการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงความพึงพอใจ ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปมีผลการสำรวจ

ดังนี้ 

ความเข้าใจของคนในชุมชน 

ภาพที่ 5.2 กราฟแสดงความเข้าใจของคนในชุมชน 

ชุมชนได้รับการสนับสนุน/ช่วยเหลือ/รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากสวน

พฤกษศาสตร์มากน้อยเพียงใด 

1) ด้านการจ้างงานและหารายได้ การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ทำให้ประชาชนในชุมชนมีงาน
ทำเพ่ิมขึ้น มีรายได้จากการค้าขายให้แก่นักท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวสายแม่ริม – สะเมิง  

2) ด้านการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน การเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน เช่น การจัด
กิจกรรมวันเด็ก แห่เทียนพรรษา กิจกรรมปลูกป่า การทำแนวป้องกันไฟป่า และการสนับสนุนกล้าไม้  

3) ด้านการให้ความรู้ การจัดฝึกอบรมทางด้านพืชแก่คนในชุมชน เด็กและเยาวชน การเป็น
แหล่งทัศนศึกษาหาความรู้ทางด้านพืช 

4) ด้านการท่องเที่ยวการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาเท่ียวชม 
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1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

2. เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์พืช

3. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืช

4. แหล่งศึกษาวิจัยพันธุ์พืช

5. แหล่งเรียนรู้และทัศนะศึกษา

6. องค์กรท่ีท างานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. สถานท่ีราชการ
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5) ไม่มีการสนับสนุน โดยมีบางส่วนคิดว่ายังไม่ได้รับการสนับสนุน การช่วยเหลือ การรับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากสวนพฤกษศาสตร์ และอยากให้สวนพฤกษศาสตร์เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ชมุชนให้มากยิ่งขึ้น  

 

ภาพที่ 5.3 กราฟแสดงสิ่งที่ชุมชนคาดหวัง 

สิ่งท่ีชุมชนคาดหวังและประโยชน์ที่ได้จากสวนพฤกษศาสตร์ 

1) การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานให้คนในชุมชน
โดยรอบเข้ามาทำงานในสวนพฤกษศาสตร์ และการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนทางอ้อม ได้แก่ 
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยว และการมีวิทยากรให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
การเพาะกล้าไม้เพ่ือจำหน่ายให้แก่ชาวบ้าน การแจกเมล็ดพันธุ์พืชไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น  

2) ความสัมพันธ์ด้านสังคม/วัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ การเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชน
ในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การป้องกันไฟป่า งานตามประเพณีท้องถิ่น การแข่งกีฬา การเป็นแหล่งศึกษา
ความรู้ทางด้านพืชของเยาวชน การให้ความรู้เรื่องพืชแก่ชุมชน การให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องพรรณไม้ และ
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การฯ จัดขึ้น 

3) การให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องการดูแลรักษาป่า การจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์ มีการเรียนรู้ทางด้านพืชให้แก่ชุมชน 

4) การเป็นแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาท่องเที่ยวให้
มากยิ่งขึ้น 

5) การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยพื้นที่ท่ีชุมชนประสงค์ให้องค์การฯ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนมากที่สุดคือ ป่าชุมชน วัด และบริเวณริมถนนแม่ริม – สะเมิง  
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3. ด้านการให้ความรู้

4. ด้านการท่องเท่ียว

5. ไม่มีการสนับสนุน



แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ระยะที่ 1  พ.ศ.2563-2565   
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใช้เป็นแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ.  

5-30 

ภาพที่ 5.4 กราฟความคิดเห็นอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะ 

1) กิจกรรมในชุมชน ร้อยละ 37.27 ได้แก่ การปลูกป่าในพ้ืนที่ชุมชนป่าต้นน้ำ  การทำแนว

ป้องกันไฟป่า  การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่มากข้ึน เช่น งานบุญทอดผ้าป่า  การแข่งกีฬา   เป็นต้น  

มีการเข้าร่วมประชุมกับผู้นำหมูบ้านและคนในชุมชน 

2) การจ้างงานและการสร้างอาชีพ ร้อยละ 33.64 ได้แก่ เพ่ิมการจ้างงานแก่คนในชุมชน

รอบๆองค์การสวนพฤกษศาสตร์  แจกเมล็ดพันธุ์พืช ไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเป็นพันธุ์ไม้

เศรษฐกิจต่อไป  ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชน  สร้างพ้ืนที่จำหน่ายสินค้าชุมชน 

3) ด้านการให้ความรู้ ร้อยละ 21.82  ได้แก่  ให้ความรู้แก่คนในชุมชนเรื่องการดูแลรักษา

ป่า  มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์  มีฐานการเรียนรู้ทางด้านพ้ืนแก่ชุมชนให้เรียนรู้   

4) ด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 7.27  ได้แก่  ประสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวขึ้นมา

เที่ยวให้มากยิ่งขึ้น 
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8. ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ
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5.1.6 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวัง 

Customer : C 

1. นักท่องเท่ียว 

 

- สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว 

- การจัดแสดงพันธุ์ไม้ทีม่ีความหลากหลาย ตกแต่งไมด้อกไม้ประดบั และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

2. นักเรียน/นักศกึษา - การให้บริการความรู ้
- แหล่งศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน 

3. ประชาชนทั่วไป/ชุมชน - สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

- โอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมตา่งๆ 

- ความร่วมมือในด้านต่างๆ กับองคก์รบริหารส่วนท้องถิ่น 

- การใช้ทรัพยากรธรรมชาตริ่วมกัน 

Stakeholder : S 

1. ผู้ถือหุ้น : 
กระทรวงการคลัง 

 

- การรวบรวมพรรณไม้ให้เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์พรรณไม้ในภมูิภาคเอเชีย
ตะวันออก 

- องค์กรแห่งการเรยีนรู้และเครือข่ายความร่วมมือท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 

- ต่อยอดองค์ความรู้ใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการหา
รายได ้

- บริการรปูแบบใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
2. หน่วยงานกำกับดูแล : 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมลูทีม่ีการนำมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและ
พัฒนาการใช้ประโยชน ์

- ประชาชนใช้องค์ความรู้ไปบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

3. สังคม/รัฐบาล - ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ทรัพยากรธรรมชาตไิดร้ับการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศ 

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

- แหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในภูมิภาค 
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5.1.7 การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง 

   

  อ.ส.พ. ได้ทำการประเมินสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจกรรมสวนพฤฏษสาสตร์
ที่อาจเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสวนพฤกษศาสตร์ทั่วโลก 
  สภาวะการเปลี ่ยนแปลงของการบริหารธุรกิจสวนพฤกษศาสตร์ในต่างประเทศที่สวน
พฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของโลกได้เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการจากเดิมที่มุ ่งเน้นการดำเนินงาน
ทางด้านวิชาการ เน้นการศึกษาทางอนุกรมวิธาน มาเป็นการดำเนินงานที่มุ ่งเน้นการอนุรักษ์และกา ร
ดำเนินงานวิจัยทางเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นทั่วโลก และการปรับลดอัตราการจ้างนักพฤกษศาสตร์ อาทิเช่น 
สวนพฤกษศาสตร์ Kew ในประเทศอังกฤษ สิ่งนี้ทำให้สวนพฤกษศาสตร์ทั่วโลกต้องตระหนักและหันมาทบทวน
บทบาทของการดำเนินกิจการสวนพฤกษศาสตร์มากยิ่งข้ึน  

2) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญพันธุ์ของพืชจากเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

ภูมิภาคอินโด-พม่า (Indo-Burma) ซึ่งรวมถึงประเทศไทยจัดอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง 

หรือพื้นที่วิกฤต (hot spot) ต่อการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ เนื่องจากมีความหลากหลายของทรัพยากรมาก 

แต่ได้รับการดูแลต่ำที่สุด ซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์การสูญเสียทรัพยากร

ชีวภาพจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และมีความเป็นไปได้สูงที่พืชหลายๆ สายพันธุ์ในประเทศไทยจะลดลงและสูญ

พันธุ์ไม้ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกระจายของแหล่งที่อยู่ เนื่องจากพืชจะรับ

สัญญาณจากภูมิอากาศในการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตให้สมบูรณ์ สามารถสืบทอดขยายพันธุ์ต่อไปได้ อุณหภูมิที่

เพ่ิมข้ึนและปริมาณน้ำฝนที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลให้พืชต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอดในภาวะที่โลกร้อนขึ้น  

3) สถานการณ์ความแห้งแล้ง 
น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดูแลพันธุ์พืชให้คงอยู่และเจริญเติบโต ในขณะที่ประเทศไทย

กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ และสภาวะแห้งแล้ง อันเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน และสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำในโลก

ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 21-31 ต่อปี ถึงแม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนแต่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุก

ปี และทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำและน้ำใต้ดินลดลง ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ พืช

เป็นอย่างมาก 

4) การขาดแคลนนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศ 
 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวะขาดแคลนนักพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนผู้ศึกษา

เรียนรู้ทางด้านนี้มีค่อนข้างน้อย และเป็นสาขาวิชาการที่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร รวมถึงนักเรียนนักศึกษา
ที่จบในสาขาพฤกษศาสตร์มิได้ปฏิบัติงานทางด้านพืชมีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้จำนวนนักพฤกษศาสตร์ใน
ปัจจุบันยังมีจำนวนไม่เพียงพอ ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญการทำงานเฉพาะด้าน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงปัจจุบัน
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ภายในองคการสวนพฤกษศาสตรเองจะพบวา รวมถึงองคการฯ ยังไมสามารถขยายกรอบอัตรากำลังและ

โครงสรางการดำเนินงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภารกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและรองรับการเปนแหลง

ผลิตนกัพฤกษศาสตรรุนใหมใหกับประเทศไทยไดเทาที่ควร 

5) การไมมีกรรมสิทธิ์ในพื้นท่ีเพื่อใชในการดำเนินงาน 

พ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตรบางแหงยังมีปญหาการครอบครองของประชาชน บางแหงยังมีปญหา

การครอบครองของประชาชน บางแหงยังมีปญหาโตแยงเรื่องอาณาเขตจากชุมชนในพื้นที่ การไมไดรับมอบ

พื้นที่ใหเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายของสวนพฤกษศาสตรขององคการฯ จึงไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มท่ี 

รวมถึงการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ยังไมสามารถดำเนินการไดชัดเจน ยังไมมีการทบทวนใหเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบัน 

6) พฤติกรรมของผูใชบริการ 

  พฤติกรรมในการทองเที ่ยวของชาวไทยสวนใหญในปจจุบันเปนไปแบบแปรปรวนและ

ฉาบฉวย นิยมทองเที่ยวในสถานที่ท่ีอยูในกระแสความสนใจ การทองเที่ยวในรูปแบบแหลงเรียนรูยังไดรับความ

สนใจไมเทาที่ควร รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ เชน คาน้ำมัน คาครองชีพที่สูงขึ ้น ทำใหนักทองเที่ยวเดินทาง

ทองเท่ียวลดนอยลง รวมถึงมีแหลงทองเที่ยวและสถานศึกษาทางธรรมชาติที่มีลักษณะใกลเคยีงกันเพิ่มมากขึ้น 
 

5.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
5.2.1 การวิเคราห SWOT 

องคการสวนพฤกษศาสตร ไดทำการวิเคราะหสภาพการแขงขันโดยทำการวิเคราะปจจัยภายในและ

ภายนอกโดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis เพื่อคนหาความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenger : 

SC) ความได เปร ียบเช ิงยุทธศาสตร  (Strategic Advantage : SA) ความสามารถพิเศษองคกร (Core 

Competency : CC) โดยมีรายการ SWOT ที่ไดจากการศกึษาดังน้ี 

 

(1) การวิเคราะหปจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 

รหัส S จุดแข็ง (Strengths) รอยละความสำคัญ 

S1 อ.ส.พ. เปนองคกรระดับกรม ที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือ

ดำเนินงานดานพฤกษศาสตร 

14.00 

S2 พระราชกฤษฎีกาในการจัดตั้งเอื้อมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจเอื้อตอ

การดำเนินงานในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย ทำใหมีความคลองตัว

ในการดำเนินงานมากกวาหนวยงานราชการ 

2.37 
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รหัส S จุดแข็ง (Strengths) รอยละความสำคัญ 

S3 อ.ส.พ. เปนหนวยงานที่มีวัตถุประสงคในการเปนแหลงอนุร ักษ

ทรัพยากรพันธุพืชท่ีหายากและเสี่ยงตอการสูญพันธุ โดยเฉพาะการ

อนุรักษนอกถิ่นกำเนิดรวมถึงเปนแหลงพักผอนหยอนใจ 

1.96 

S4 พ ื ้ นท ี ่ ส ว น พฤก ษศา ส ตร  ม ี ค ว าม อ ุ ด มส ม บ ู รณ   แ ล ะมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม สามารถสรางแหลงเรียนรูและจัด

กิจกรรมถายทอดความรูไดอยางนาสนใจ 

1.81 

S5 อ.ส.พ. ไดรับการจัดตั้งเพื ่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษา และ

ไดรับพระราชทานนาม คือ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ จ.เชียงใหม 

1.48 

S6 อ.ส.พ. ไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอยางตอเนื่อง ทำ

ใหมีความมั่นคงดานการเงิน 

1.41 

S7 อ.ส.พ. มีสวนสาขาอยู ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ สามารถ

รวบรวมพันธุ ไมนอกถิ ่นกำเนิด ใหเหมาะสมกับระบบนิเวศได

หลากหลายรูปแบบ และมีโอกาสในการถายทอดความรูสูประชาชน

ไดกวางขวางยิ่งขึ้น 

1.30 

S8 อ.ส.พ. มีนักวิชาการทางพฤกษศาสตรที่มีความรู ความสามารถและ

นาเชื่อถือ 

1.30 

S9 สวนพฤกษศาสตรแตละแหงมีเอกลักษณและมีจุดดึงดูดผูใชบริการ 

ใหเขามาเยี่ยมชม อาทิ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

มี Canopy Walks กลุมอาคารเรือนกระจก และอาคารพิพิธัภัณฑ 

0.56 

S10 อ.ส.พ. สามารถนำเงนิรายไดมาใชในการบริหารจัดการได 0.56 
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จุดอ่อน (Weakness) 
รหัส W จุดอ่อน (Weakness) ร้อยละความสำคัญ 

W1 การวางแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน แผนงานโครงการ ในแต่ละ
ด้านยังขาดความเชื่อมโยงและวิเคราะห์ความคุ้มค่าการดำเนินงานที่
ชัดเจน 

6.83 

W2 แผนและผังแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง ยังขาด
ความชัดเจน ส่งผลต่อการขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโดดเด่น 

5.41 

W3 ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นมาตรฐาน  ยังต้องการ
พัฒนาทั้งด้าน ระบบการ โครงสร้างอัตรากำลัง ค่าตอบแทนจัดการ 
บุคลากร การสร้างความผูกพันในองค์กรและแรงจูงใจ 

5.35 

W4 ไม่มีกรรมสิทธิ ์ในพื ้นที ่ตามกฎหมายและบางพื ้นที ่ยังมีปัญหาการ
ครอบครองจึงสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ 

3.93 

W5 ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการองค์กรยังไม่มีประสิทธภิาพ 
และขาดการ บูรณาการและจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการที่ชัดเจน 

2.56 

W6 บุคลากรยังขาดสมรรถนะ ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงาน 1.94 
W7 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับยังไม่รองรับต่อการดำเนินงานในระดับ

นานาชาติ 
1.94 

W8 นักวิชาการ นักวิจัย ยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 1.83 
W9 การประชาสัมพันธ์องค์การยังไม่เป็นไปในเชิงรุกและยังไม่มีเป้าหมาย

และกลยุทธ์ในการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
1.76 

W10 การจัดเก็บและรวบรวมและจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังมีระบบการบริหาร
จัดการที่ไม่ชัดเจน 

1.54 

ตาราง 5.2 จุดอ่อน (Weakness) 
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(2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 

รหัส O โอกาส (Opportunities) ร้อยละความสำคัญ 
O1 ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ มีเป้าหมาย

และแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์
พืช  การวิจัย การสร้างแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

3.218 

O2 ทั่วโลก หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ตระหนัก
และเล ็งเห ็นความสำคัญในด้านการอนุร ักษ์และร ่วมกันร ักษา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

2.136 

O3 ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นศูนย์กลางการ
กระจายพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีโอกาสได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 

1.822 

O4 รัฐบาลส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้) 

1.025 

O5 เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสื่อ Online ต่างๆ มีความก้าวหน้าเข้าถึงง่าย 0.769 
O6 รัฐบาลให้การสนับสนุน การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 0.569 
O7 มีแหล่งสนับสนุนทุนด้านการวิจัย 0.342 
O8 สังคมให้ความสนใจและตื่นตัวในเรื่องของการท่องเที ่ยวธรรมชาติ 

สุขภาพ และการอุปโภค บริโภคผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
0.285 

O9 ประเทศไทยมีการจัดทำแผนบูรณาการพ้ืนที่ระดับภาค 0.256 
O10 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นโอกาสให้ อ.ส.พ. มีกลุ่มลูกค้า

เพ่ิมข้ึน 
0.028 

ตาราง 5.3 โอกาส (Opportunities) 
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อุปสรรค (Threats)    
รหัส T อุปสรรค (Threats)    ร้อยละความสำคัญ 

T1 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ไม่เข้าใจบทบาท
ของสวนพฤกษศาสตร์  อาจไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งทางการเงินและ
การดำเนินงาน 

3.36 

T2 สภาวะแวดล้อมเปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะเรื ่องการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อการรวบรวม
พรรณไม้และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.94 

T3 พฤติกรรมในการท่องเที่ยวของชาวไทยส่วนใหญ่ ไม่นิยมท่องเที่ยวใน
รูปแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อาจทำให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมท่องเที่ยวใน
สวนพฤกษศาสตร์ 

0.97 

T4 ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที ่ยวและสถานศึกษาทางธรรมชาติที ่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันเพ่ิมมากขึ้น 

0.97 

T5 นโยบายประเทศไม่เน้นเรื่ององค์ความรู้พ้ืนฐาน 0.91 
T6 ประเทศไทยมีหน่วยงานด้านการอนุรักษ์หลายหน่วยงานที่ดำเนินงาน

ในลักษณะที่คล้ายคลึงสวนพฤกษศาสตร์ที ่โดดเด่นกว่า ส่งผลให้       
อ.ส.พ. ไม่สามารถแสดงบทบาทด้านการอนุรักษ์ได้ในระดับประเทศ 

0.63 

T7 ประเทศไทยมีแหล่งเร ียนรู ้นอกระบบแบบอื ่นๆ  ที ่น่าสนใจ เช่น 
ท้องฟ้าจำลองพิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์จันทบุรี ผาแดง ฯลฯ 

0.63 

T8 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการบริหารจัดการ 0.46 
T9 สภาวะเศรษฐกิจ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าครองชีพที ่ส ูงขึ ้น อาจทำให้

นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวลดน้อยลง 
0.40 

T10 การเข้าถึงทรัพยากรที ่จะนำมาศึกษา มีระเบียบและขั ้นตอนการ
ดำเนินงานที่ใช้เวลานาน 

0.23 

ตาราง 5.4 อุปสรรค (Threats) 
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จากกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของ (SWOT Analysis) ของ 

อ.ส.พ.  มาทำการจับคูและวิเคราะหกลยุทธเขาดวยกัน ดวยเครื่องมือ TOWS Matrix โดยที่สามารถแบง

รูปแบบการจับคูกลยุทธของ TOWS ออกเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ กลยุทธเชิงรุก (SO) กลยุทธเชิงแกไข (WO)    

กลยุทธเชิงรับ (ST) และกลยุทธเชิงปองกัน (WT)  

 โดยผลการวิเคราะหของ อ.ส.พ. ตกอยูในแตละตำแหนง ดังนี้ 

 

ภาพ 5.5 ผลการวิเคราะหตำแหนงเชิงยุทธศาสตรขององคการสวนพฤกษศาสตร ประจำป 2563 
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5.2.2 การวิเคราะหความทาทาย ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร และความสามารถพิเศษขององคกร 

  จากผลการวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอ

การดำเนินงานของ อ.ส.พ. ทั้งในดานที่เปนโอกาส หรือจุดแข็ง ซึ่งเปนดานบวก และในดานลบคือจุดออน 

หรืออุปสรรคทำให อ.ส.พ. รับรูและเขาใจถึงประโยชนหรือขอไดเปรียบตางๆ ที่มีอยู และขอจำกัดตอการ

ดำเนินงานของ อ.ส.พ. สามารถมองหรือคาดการณการดำเนินงานในอนาคต หากจะกำหนดเปาหมายใน

ระยะยาว จะนำพาองคกรไปยังจุดใด และจะตองนำความไดเปรียบที่มีอยูมาใชประโยชนเพื่อสรางการ

เติบโตใหกับองคกรไดอยางไร หรือมีอุปสรรค ขอบกพรองและจุดออนจุดใด ที่จะตองเรงแกไข หรือ

หาทางหลีกเลี่ยง เพื่อมิใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาและเติบโตไปขางหนา ซึ่งจากการวิเคราะห SWOT 

เปนการบอกใหรูวาปจจุบัน อ.ส.พ. อยู ณ จุดใด และทำใหไดมาซึ่งขอมูลที่จำเปนตอการตัดสินใจวาจะ

กำหนดทิศทางขององคกรในอนาคตขางหนาอยางไร 

  ทั้งนี้ ผลการสรุปวิเคราะห SWOT ที่ได สามารถนำไปใชประโยชนในการกำหนดทิศทางการ

ดำเนินงานของ อ.ส.พ. รวมถึงวิเคราะหและคนหาความสามารถพิเศษขององคกร (Core Competency : 

CC) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage : SA) และความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

(Strategic Challenge : SC) โดยใชเครื่องมือ TOWS Matrix เพ่ือนำขอสรุปที่ไดไปใชกำหนดยุทธศาสตร

ที่เหมาะสมตอไป สรุปผลการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ TOWS Matrix แสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 5.5  : แสดงการวิเคราะหขอไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตรโดยใช TOWS Matrix 

ปจจัยภายใน 
Strengths : S (จุดแข็ง) Weaknesses : W (จุดออน) 

ปจจัยภายนอก 

Opportunity : O (โอกาส) SO : กลยุทธเชิงรกุ WO : กลยุทธเชิงแกไข 

 S3, O1   

(SA1) อ.ส.พ. เปนหนวยงานที ่มีว ัตถุประสงคในการเปน

แหลงอนุรักษทรัพยากรพันธุพืชที่หายากและเสี่ยงตอ

การสูญพันธุรวมถึงเปนแหลงพักผอนหยอนใจ จึงเปน

หนวยงานที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรชาติ

และแผนปฏิรูประเทศ ซึ่งมีเปาหมายและแนวทางการ

ดำเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรพันธุพืช การวิจัย 

การสรางแหลงเรียนรูและแหลงทองเที ่ยวเชิงนิเวศ  

โดยเฉพาะการอนุรักษพืชนอกถิ่นกำเนิดที่เปนบทบาท

สำคัญประการหนึ่งของสวนพฤกษศาสตร ที ่ยังไมมี

หนวยงานใดในประเทศดำเนินงานอยางจริงจัง 

W1, W2, W3, W5, W9, O5 

(SC4) อ.ส.พ.มีจุดออนในหลายๆ ดานการบริหารจัดการ 

ในหลายดานการวางแผนกลยุทธ แผนและผัง

แมบทการพัฒนาพื้นที ่ไมชัดเจน ระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษย  ระบบการบริหารจัดการองคกร  

รวมถ ึงด านการประชาส ัมพ ันธ   จ ึ งต องใช

ประโยชน จากโอกาสในการท ี ่ ป  จ จ ุ บ ัน มี  

เทคโนโลยีที ่ท ันสมัยและสื่อ Online ตางๆ มี

ความกาวหนาเขาถึงงายมาชวยในการบริหาร

จัดการดานตางๆ ใหครอบคลุมมากขึ ้นถือเปน

ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

 S8, O3, O6, O7  

(SA2) อ.ส.พ. มีนักวิชาการทางพฤกษศาสตรที ่มีความรู 

ความสามารถและนาเชื ่อถือ ประกอบกับประเทศ

ไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและเปนศูนยกลาง

การกระจายพันธุพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต รวมถึงรัฐบาลสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยและ
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ปจจัยภายใน 
Strengths : S (จุดแข็ง) Weaknesses : W (จุดออน) 

ปจจัยภายนอก 

นวัตกรรม รวมถึงถึงมีแหลงสนับสนุนทุนดานวิจัย  

ทำใหมีโอกาสศึกษาคนควาในดานทรัพยากรพันธุพืช

ไดอยางตอเนื่อง  จึงมีความไดเปรียบในการเปน

ศูนยกลางศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษทรัพยากรพันธุ

พืชและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

 S4, S7, S9, O4, 

(SA3) พื้นที่สวนพฤกษศาสตรมีความสมบูรณ มีทรัพยากรที่

เหมาะสมสามารถสรางแหลงเรียนรูและจัดกิจกรรม

ถายทอดไดอยางนาสนใจ ประกอบกับมีสวนสาขาอยู

ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ สามารถรวบรวมพันธุ

ไมนอกถิ ่นกำเนิด ใหเหมาะสมกับระบบนิเวศได

หลากหลายรูปแบบ และมีโอกาสในการถายทอด

ความรูสูประชาชนไดกวางขวางยิ่งขึ้น รวมถึง สวน

พฤกษศาสตรแตละแหงมีเอกลักษณและมีจุดดึงดูด

ผูใชบริการ ใหเขามาเยี่ยมชม จึงมีโอกาสที่ประเทศ

ไทยจะสามารถเปนสถานเร ียนรู นอกหองเร ียน

ทางดานทรัพยากรพันธุ พืช ซึ ่งจะเปนหนวยงาน

สำคัญที่ชวยสรางความตระหนักในการอนุรักษและ

รักษาไวซึ่งทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
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ปจจัยภายใน 
Strengths : S (จุดแข็ง) Weaknesses : W (จุดออน) 

ปจจัยภายนอก 

 S1, S2, O5 

(SA4)  อ.ส.พ. เปนองคกรระดับกรม ที ่กฎหมายจัดตั้งข้ึน

โดยเฉพาะเพ ื ่อดำเน ินงาน ด านพฤกษศาสตร   

ประกอบกับ มีพรฏจัดตั้งที่มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ 

เอื ้อตอการดำเนินงานทั ้งในเชิงวิชาการและเชิง

พาณิชย ทำใหมีความคลองตัวในการดำเนินงาน

มากกวาหนวยงานราชการ ประกอบกับปจจุบัน

เทคโนโลยีมีความทันสมัย และสื่อ Online ตางๆ มี

ความกาวหนา เขาถึงงาย ทำให อ.ส.พ. สามารถใช

สถานะจากการเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความ

คลองตัวสูง ในการสรางระบบงานสมัยใหมที่ทันสมัย

กาวนำหนวยงานอ่ืน 

 

Threats : T (อปุสรรค) ST : กลยุทธเชิงรับ WT : กลยุทธเชิงปองกัน 

 S3, T1,T2 

(SC1) อ.ส.พ. เปนหนวยงานที่มีวัตถุประสงคในการเปนแหลง

อนุรกัษทรัพยากรพันธุพืชท่ีหายากและเสี่ยงตอการสูญ

พันธุ โดยเฉพาะการอนุรักษนอกถิ่นกำเนิดรวมถึงเปน

แหล งพักผอนหยอนใจ ประกอบกับหนวยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ไมเขาใจบทบาท

W9, T4,T7, T6  

(SC5) อ.ส.พ. ยังมีการประชาสัมพันธองคการยังไม

เปนไปในเชิงรุกและยังไมมีเปาหมายและกลยุทธใน

การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีผลลัพธท่ี

ช ัดเจน จ ึงตองลดจุดออนเพื ่อหลีกเล ี ่ยงการท่ี

ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวและสถานศึกษาทาง



แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตรระยะท่ี 1  พ.ศ.2563-2565   

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใชเปนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ.  
5-43 

ปจจัยภายใน 
Strengths : S (จุดแข็ง) Weaknesses : W (จุดออน) 

ปจจัยภายนอก 

ของสวนพฤกษศาสตร  อาจไมไดรับการสนับสนุนท้ัง

ทางการเงินและการดำเนินงาน และบทบาทของสวน

พฤกษศาสตรยังไมโดดเดน จึงตองเรงสรางบทบาทของ

องคการเพื่อใหเปนที่ประจักษ และไดรับการสนับสนุน

จากผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง โดยมุงเนน การ

สรางบทบาทในการอนุรักษทรัพยากรพันธุพืชท่ีมีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ  

ธรรมชาติท ี ่ม ีล ักษณะใกลเค ียงกันเพิ ่มมากข้ึน 

รวมถึงมีแหลงเรยีนรูนอกระบบแบบอื่น จำนวนมาก 

ที ่ประชาชนสนใจ รวมถึงมีหนวยงานดานการ

อนุรักษหลายหนวยงาน ที่ทำหนาที่แตกตางกันไป

ทำใหประชาชนลดความสนใจในสวนพฤกษศาสตร  

ด ั งน ั ้ นจ ึ งจำ เป  นท ี ่ ต  อ ง เ ร  งพ ัฒนาด  านการ

ประชาสัมพันธ เพื ่อสรางบทบาท ชื ่อเสียง ให

ประชาชนสนใจเขามาใชบริการ 

 S4, T3 

(SC2)  พื้นที่สวนพฤกษศาสตร มีความอุดมสมบูรณ และมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม สามารถสรางแหลง

เรียนรู และจัดกิจกรรมถายทอดความรู  ได อย าง

น าสนใจ แตจากอุปสรรคจากพฤต ิกรรมในการ

ทองเที่ยวของชาวไทยสวนใหญ ไมนิยมทองเที่ยวใน

รูปแบบที่เปนแหลงเรียนรู อาจทำใหนักทองเที่ยวไม

นิยมทองเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร  จึงตองเรงสราง

นวัตกรรมทางการเรียนรูพฤกษศาสตร เพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูอยางยั่งยืน 
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ปจจัยภายใน 
Strengths : S (จุดแข็ง) Weaknesses : W (จุดออน) 

ปจจัยภายนอก 

 S1, S2, S6, S10, T8  

(SC3) อ.ส.พ. เปนองคกรระดับกรม ที ่กฎหมายจัดตั ้งข้ึน

โดยเฉพาะเพ ื ่อดำเน ินงาน ด  านพฤกษศาสตร   

ประกอบกับ มีพรฏ.จัดตั้งที่มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ 

เอื ้อตอการดำเนินงานทั ้งในเช ิงว ิชาการและเชิง

พาณิชย ทำใหมีความคลองตัวในการดำเนินงาน

มากกวาหนวยงานราชการ รวมถึงปจจุบันไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอยางตอเนื่อง ทำให

มีความมั่นคงดานการเงิน ประกอบกับสามารถนำเงิน

รายไดมาใชในการบริหารจัดการได ประกอบกับ การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลตอการบริหารจัดการ 

ซึ่งเปนความทาทายที่อ.ส.พ.จะตองเรงใชประโยชน

จากจุดแข็งเพื ่อตอยอดและใชประโยชนจากสวน

พฤกษศาสตรท ั ้ งเช ิงส ังคมและเช ิงพาณิชย ใหมี

ประสิทธิภาพ  

 

ตารางท่ี 5.5  : แสดงการวเิคราะหขอไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตรโดยใช TOWS Matrix 
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5.2.2.1 ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency : CC)  
ความสามารถพิเศษขององค์กร หมายถึง สิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดอย่างยิ่ง 

ความสามารถพิเศษขององค์กรเป็นขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งสร้างความได้เปรียบในตลาดของ
องค์กรหรือสภาพแวดล้อมของการบริการ บ่อยครั้งที่ความสามารถพิเศษเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อคู่แข่งหรือผู้
ส่งมอบและคู่ค้าที่จะลอกเลียนแบบและความสามารถพิเศษขององค์กรจะสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน 

ทั ้งนี ้ จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ของ            
อ.ส.พ. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 

CC1 :  ความสามารถด้านวิชาการทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
ตลอดจนด้านอนุกรมวิธานพืช 

CC2 :  ความสามารถในการเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดเพื่อคืนความสมดุลของ
ทรัพยากรพันธุ์พืชให้กับความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อคงไว้ซึ่งทรัพยากรพันธุ์พืชด้วยการศึกษาวิจัย
เพ่ือการอนุรักษ ์

CC3 :  ความสามารถในการสร้างแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อปลูกฝัง
และสร้างความตระหนักในทรัพยากรพันธุ์พืช ที่มีความสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศและคน 

CC4 :  ความสามารถในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญอย่างยั่งยืน 

CC5 :  สมรรถนะในอนาคต : ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ และ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง 

 
5.2.2.2 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage : SA)  

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจต่างๆ ที่มีผลอย่าง
สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร และมักเป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในเชิงแข่งขันในปัจจุบัน
และอนาคต เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน  ในการค้นหาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ของ อ.ส.พ. ใช้เครื่องมือ TOWS Metrix ซึ่งเป็นการนำผลการวิเคราะห์ประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค มาพิจารณาโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความสอดคล้องและสนับสนุนส่งเสริมกันระหว่างจุดแข็งกับ
โอกาส (SO) เพื่อระบุว่า อ.ส.พ. สามารถใช้จุดแข็งขององค์กรมาสร้างประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ได้อย่างไร  
โดยความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของ อ.ส.พ. มีดังนี้  

(SA1) อ.ส.พ. เป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
ที่หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์รวมถึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จึงเป็นหน่วยงานที่สามารถตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูประเทศ ซึ ่งมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรพันธุ์พืช การวิจัย การสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยเฉพาะการอนุรักษ์พืชนอก
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ถิ่นกำเนิดที่เป็นบทบาทสำคัญประการหนึ่งของสวนพฤกษศาสตร์ ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดในประเทศดำเนินงาน
อย่างจริงจัง (ท่ีมา : S3, O1) 

(SA2) อ.ส.พ. มีนักวิชาการทางพฤกษศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถและน่าเชื่อถือ 
ประกอบกั บประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นศูนย์กลางการกระจายพันธุ์พืชในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงรัฐบาลสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงถึงมีแหล่งสนับสนุน
ทุนด้านวิจัย  ทำให้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าในด้านทรัพยากรพันธุ์พืชได้อย่างต่อเนื่อง  จึงมีความได้เปรียบในการ
เป็นศูนย์กลางศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ   
(ท่ีมา : S8, O3, O6, O7) 

(SA3) พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์มีความสมบูรณ์ มีทรัพยากรที่เหมาะสมสามารถสร้าง
แหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจ ประกอบกับมีสวนสาขาอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ 
สามารถรวบรวมพันธุ์ไม้นอกถิ่นกำเนิด ให้เหมาะสมกับระบบนิเวศได้หลากหลายรูปแบบ และมีโอกาสในการ
ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมถึง สวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งมีเอกลักษณ์และมีจุดดึงดูด
ผู้ใช้บริการ ให้เข้ามาเยี่ยมชม จึงมีโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถเป็นสถานเรียนรู้นอกห้องเรียนทางด้าน
ทรัพยากรพันธุ์พืช ซึ่งจะเป็นหน่วยงานสำคัญท่ีช่วยสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม (ท่ีมา : S44, S7, S9, O4) 

(SA4)  อ.ส.พ. เป็นองค์กรระดับกรม ที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือดำเนินงาน ด้าน
พฤกษศาสตร์  ประกอบกับ มีพรฏจัดตั้งที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ เอื้อต่อการดำเนินงานทั้งในเชิงวิชาการและ
เชิงพาณิชย์ ทำให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากกว่าหนวยงานราชการ ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยี
มีความทันสมัย และสื่อ Online ต่างๆ มีความก้าวหน้า เข้าถึงง่าย ทำให้ อ.ส.พ. สามารถใช้สถานะจากการ
เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความคล่องตัวสูง ในการสร้างระบบงานสมัยใหม่ที่ทันสมัยก้าวนำหน่วยงานอื่น   
(S1, S1, O5) 

5.2.2.3 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge : SC) 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ความกดดันท่ีมีผลอย่างแน่นอนต่อโอกาสที่องค์กร

จะประสบความสำเร็จในอนาคต ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากตำแหน่งในการแข่งขันในอนาคตขององค์กร
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกัน โดยทั่วไปความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์เกิด
จากแรงพลักดันภายนอกแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตามในการตอบสนองต่อความท้าทายเชิง
ยุทธศาสทตร์ที่มาจากแรงผลักดันภายนอกองค์กรอาจเผชิญกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กรเอง 

ในการวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ดำเนินการดดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
ซึ่งเป็นการนำข้อมูลผลการวิเคราะห์และประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของ อ.ส.พ. มา
วิเคราะห์ความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกันและกันระหว่างจุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับ
อุปสรรค แล้วระออกมาว่า อ.ส.พ. จะสามารถใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค (ST) และจะใช้ประโยชน์จากโอกาส
เพื่อก้าวข้ามจุดอ่อน (WO) ตลอดจนลดจุดอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค (WT) ได้อย่างไร โดยความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ของ อ.ส.พ. มีดังนี้ 



แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ระยะที่ 1  พ.ศ.2563-2565   
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใช้เป็นแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ.  

5-47 

(SC1) อ.ส.พ. เป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชที่หา

ยากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยเฉพาะการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดรวมถึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบ

กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ไม่เข้าใจบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์  อาจไม่ได้รับการ

สนับสนุนทั้งทางการเงินและการดำเนินงาน และบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ยังไม่โดดเด่น จึงต้องเร่งสร้าง

บทบาทขององค์การเพื ่อให้เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื ่อง        

(ที่มา :S3, T1,T2) 

  (SC2)  พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ มีความอุดมสมบูรณ์ และมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม 

สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ได้อย่างน่าสนใจ  แต่จากอุปสรรคจากพฤติกรรมใน

การท่องเที่ยวของชาวไทยส่วนใหญ่ ไม่นิยมท่องเที่ยวในรูปแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อาจทำให้นักท่องเที่ยวไม่

นิยมท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์  จึงต้องเร่งสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้พฤกษศาสตร์ เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างยั่งยืน (ที่มา : S4, T3) 

  (SC3) อ.ส.พ. เป็นองค์กรระดับกรม ที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อดำเนินงาน ด้าน

พฤกษศาสตร์  ประกอบกับ มีพรฏ.จัดตั้งที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ เอื้อต่อการดำเนินงานทั้งในเชิงวิชาการ

และเชิงพาณิชย์ ทำให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากกว่าหนวยงานราชการ รวมถึงปัจจุบันได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความมั่นคงด้านการเงิน  ประกอบกับสามารถนำเงิน

รายได้มาใช้ในการบริหารจัดการได้ ประกอบกับ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการบริหารจัดการ ซึ่ง

เป็นความท้าทายที่อ.ส.พ.จะต้องเร่งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเพ่ือต่อยอดและใช้ประโยชน์จากสวนพฤกษศาสตร์

ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพ (ที่มา : S1, S2 S6, S10, T8) 

    (SC4) อ.ส.พ.มีจุดอ่อนในด้านการบริหารจัดการ ในหลายด้าน ทั้งในด้านระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ (W1,W2) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (W3) ด้านการประชาสัมพันธ์ (W6) ด้านความเข้าใจใน

บทบาทองค์กร (W7) จึงต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสในการที่ปัจจุบันมี เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสื่อ Online 

ต่างๆ มีความก้าวหน้าเข้าถึงง่ายมาช่วยในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้นถือเป็นความท้า

ทายเชิงยุทธ์ศาสตร์  (ทีม่า : W1, W2, W3, W5, W9, O5) 

   (SC5) อ.ส.พ. ยังมีการประชาสัมพันธ์องค์การยังไม่เป็นไปในเชิงรุกและยังไม่มีเป้าหมายและ

กลยุทธ์ในการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน จึงต้องลดจุดอ่อนเพ่ือหลีกเลี่ยงการที่ประเทศ

ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานศึกษาทางธรรมชาติที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีแหล่งเรียนรู้

นอกระบบแบบอ่ืน จำนวนมาก ที่ประชาชนสนใจ ทำให้ประชาชนลดความสนใจในสวนพฤกษศาสตร์  ดังนั้น

จึงจำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างบทบาท ชื่อเสียง ให้ประชาชนสนใจเข้ามาใช้

บริการ (ที่มา : W9, T4, T7, T6 ) 
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 การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning) มีขั้นตอนการกำหนดตำแหนงทาง

ยุทธศาสตร   ประกอบดวย 

 1.  กำหนดวิสัยทัศน  ที่เปนเปาหมายระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว ที่ไดจากพันธกิจ  คานิยม

หลัก และความทาทายเชิงยุทธศาสตร โดยวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร และสภาพแวดลอมภายนอก

องคกร 

 2.  พันธกิจ (Mission Statement) อธิบายถึงเหตุผลการดำรงอยูขององคการ 

 3.  กำหนดตำแหนงเชิงยทุธศาสตร ที่มาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยกำหนดตำแหนงเชิง

ยุทธศาสตรท้ัง ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 

6.1 วิสัยทัศน (VISION) 

“เปนแหลงอนุรักษนอกถิ่นกำเนิด เพ่ือการเรียนรู และความม่ันคง ย่ังยืน ดานทรัพยากรพันธุพืช

และสิ่งแวดลอมของประเทศ” 

6.2  พันธกจิ (MISSION) 

  1. เปนแหลงอนุรักษพนัธุพืช นอกถิ่นกำเนิดอันดับหนึ่ง ของประเทศภายในป 2565 

  2. เปนแหลงนวัตกรรมการเรียนรูดานพฤกษศาสตรโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของ

ประเทศ 

3. ประยุกตใชองคความรูในการบริหารจัดการและสรางมูลคาเพิ่มจากการประกอบกิจการ

เพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 6  การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
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6.3  คานิยมองคกร (Core Value) 

 

องคการสวนพฤกษศาสตร ไดรวมมือรวมใจในการสรางคานิยมองคกรที่ใชในการสื่อสารถึงวัฒนธรรม

การทำงาน ที่จะนำสูเปาหมายสำคัญขององคกร เพื่อนำสูความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ และสงผลตอมวล

มนุษยชาติ จึงไดกำหนดเปนคานิยมไววา  

I    PLANT 

มีความหมายดังนี้   I = Innovation P = Participation  L = Learning  A = Awareness           

N = Nature Lover + Networking    T = Teamwork + Transparency    S = Service Mind + 

Specialist 

 

ภาพท่ี 6.1 คานิยมองคกร 
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6.4 ตำแหนงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Positioning)  
 

ในการกำหนดวิสยัทัศนการดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตรเพื่อใหมีภาพที่คาดหวังของการดำเนินงานที่

ชัดเจน จึงไดกำหนดชวงระยะเวลาของการดำเนินงานออกเปน 3 ชวงเวลา และกำหนดเปาหมายระยะยาวเพ่ือสรางแผนท่ีนำ

ทางไปสูเปาหมายในแตละชวงเวลาใหชัดเจนไวดังนี้ 

ป 2563 – 2565 ป 2566-2570 ป 2571-2579 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ตัวขับเคลื่อนเชิงคุณคา (Value Driven)   

ex situ 

การอนุรักษนอกถ่ินที่

อยูอาศัย 

Edutainment 

เปนสวนสวยแหงการ

เรียนรู ที่มีกิจกรรม

สนุกสนานเพลิดเพลิน นา

ตื่นเตน เพ่ือสงเสริมให

เกิดการเรียนรูภายในสวน

พฤกษศาสตร 

Green & Clean Organization 

เปนองคกรท่ีรักษา

สิ่งแวดลอมและรับผดิชอบ

ตอสังคม 

Learning & Innovation 

เปนองคกรแหง

นวัตกรรมและการ

เรียนรู 

 

ภาพที่ 6.2 ตำแหนงเชิงยุทธศาสตร 

Leading Botanical 

Garden  of Thailand  

สรางและยกระดับการเปน Icon of 

Thailand โดยเปนที่รูจักและยอมรับ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

และมีทิศทางกาวสู  

Asia  Outstanding  

Botanical Garden in  

The Necessary 

Organization for 

Thailand   

เปนองคกรหลักดานการอนุรกัษและ

สำรองพันธกุรรมพืชพรอมใชงาน     

โดยเปนทีรู่จกัยอมรับในภูมิภาคเอเชีย

และมกีารเตรยีมความพรอมเพื่อเขา

รักษาสถานะของการเปน Leading Botanic Garden ภายในประเทศและภมูิภาค ซึ่งเปนแหลงอนุรกัษ

พรรณพืชที่สำคญัระดับประเทศ และเผยแพรบทบาทใหเปนที่ยอมรบัเปนระดับสากล  

โดยมีความเช่ียวชาญพิเศษในพืชวงศขิงขา กลวยไม และไมหายาก  

และงานวิชาการทางพฤกษศาสตร 

Word Class 

Tropical Botanic 

Garden 

มุงสูการเปน 

สวนพฤกษศาสตร 

เขตรอนระดับโลก 
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ชวงแรก Short Term ปงบประมาณ 2563-2565  เปน Leading Botanical Garden of 

Thailand เปนแหลงอนุรักษพรรณพืชและเผยแพรที่ไดรับการยอมรับเปนสากล โดยเชี่ยวชาญพิเศษในพืชวงศ

ขิง-ขา กลวยไม พรรณไมหายาก และการเปนสวนพฤกษศาสตรชั้นนำในประเทศไทย มีทิศทางกาวสูการเปนที่

รูจักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยปจจุบัน องคการสวนพฤกษศาสตร ไดมีการดำเนินงานตาม

เปาหมายการรวบรวมพืช ไวดังตอไปนี้  กลวยไม  450 ชนิด   พรรณไมหายาก 162 ชนิด   ขิงขา 187 ชนิด 

รวมถึงพืชสมุนไพร 196  ชนิด และเรงดำเนินการจัดวางระบบบริหารจัดการพันธุไมมีชีวิต โดยนำฐานขอมูล 

BG-BASE มาใชในการพัฒนาองคกร   

และผลักดันให เปน Outstanding Botanical Garden in SE-ASIA เปนที่ยอมรับในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีทิศทางกาวสูการเปนชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย  ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการวาง

แผนการดำเนินงานในระยะยาว 

ชวงระยะกลาง MID-TERM ปงบประมาณ 2566-2570 เปนตน เปน The Necessary 

Organization for Thailand เปนองคกรหลักดานการอนุรักษและสำรองพันธุกรรมพืชพรอมใชงาน โดยเปนที่

รูจักและยอมรับในภูมิภาคเอเชีย 

ชวงระยะยาว 2571-2576 เตรยีมความพรอมและผลักดันองคการสวนพฤกษศาสตรโดยมุง

เขาสูระดับโลก (Outstanding Botanical Garden in the World ) มุงสูการเปนสวนพฤกษศาสตรเขตรอน

ระดับโลก            Word Class Tropical Botanic Garden 

โดยสิ่งท่ีจะทำใหองคการมีความแตกตางจากหนวยงานอื่น หรือ ตัวขับเคลื่อนเชิงคุณคา 

(Value Driven) มี 2 ประเด็น คือ  

1) ex situ การอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัย 

2) Edutainment  เปนสวนสวยแหงการเรยีนรู ท่ีมีกิจกรรมสนุกสนานเพลิดเพลิน นา

ตื่นเตน เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูภายในสวนพฤกษศาสตร  

3) Green & Clean Organization เปนองคกรที่รักษาสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม 

4) Learning & Innovation เปนองคกรแหงนวัตกรรมและการเรียนรู 
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6.5 แบบจำลองธุรกิจองคการสวนพฤกษศาสตร 

 (Business Model of Botanical Garden Organization) 

  จากการกำหนด ตำแหนงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Positioning) งไดรสรางแบบจำลองธุรกิจ 

เพื่อมองธุรกิจขององคการสวนพฤกษศาสตรอยางชัดเจน เพื่อใหบุคลากรขององคการสวนพฤกษศาสตร รับรู

รูปแบบและปญหาขององคการไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะสามารถทำใหแกปญหาไดอยางรวดเร็ว เนือ่งจากการระดับความคดิ

ในการแกปญหา เพราะมองเห็นจดุเดนจุดดอยของตนเองผานรูปแบบนี้   ดังนี้    

Key Partners Key Activities 

 

Value Propositions Customer Relationship Customer 

Segments 

 โรงเรยีน 

 มหาวิทยาลัย 

 ชุมชนทองถิ่น 

 หนวยงานภายใน

กระทรวงทรัพย 

 เครือขาย

ทองเที่ยว 

 

- Conservation 

- Research 

- Education  

- Garden Tour and 

Tourium 

 การอนุรกัษนอกถิ่น 

แหลงสำรองพันธุกรรม

พืช 

 ใหบริการความรูสู

ประชาชน 

 บรกิารแหลงเรียนรู 

แหลงทองเที่ยวเพื่อการ

พักผอนหยอนใจและการ

เรียนรู 

 มุงมั่นปลูกฝงบุคลากรให

มีความรู 

 สวนแหงการเรยีนรู

คูความเพลิดเพลิน 

 

 นวัตกรรมการใหบริการ 

 การสรางการมีสวนรวม 

 การสรางสังคมการ

เรียนรู  

 มุงมั่นสรางความ

ตระหนัก 

 บรกิารดวยจิตใจที่รักใน

ธรรมชาติ 

 สรางเครือขายทุกภาค

สวน  

 มีความโปรงใส 

 ทำงานเปนทีม  

 มีจิตบรกิารและมีความ

เปนมืออาชีพ 

ประชาชนทั่วไป 

นกัเรียน 

นกัศึกษา 

นกัวิจยั 

นกัทองเที่ยว 

ผูสนใจเรยีนรูนอก

หองเรยีน 

หนวยงานภาครัฐและ

เอกชน 

- Key Resource 

- โรเรอืนรวบรวมและ

จัดแสดง 

- หองปฏิบัติการ 

- เสนทางศึกษา

ธรรมชาติ 

- จุดทองเที่ยวหรือจุด

ดึงดูด 

- พันธุพืช 

- การใหความรู 

Channels 

ผานสวนพฤกษศาสตรสาขา

ตางๆ 

ผานส่ือ Online 

 

Cost Structure 

คาใชจายในการดำเนินงาน  คาใชจาย เงนิอุดหนุน

โครงการ    งบประมาณลงทุน คาใชจายบุคลากร 

Revenue Stream 

รายไดหลัก   คาเขาเยี่ยมชม   คาสินคาและบริการ   คาเชาพื้นท่ี 

คาอนุญาตใหใชสิทธ์ิดำเนินงาน  
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6.6 การวิเคราะห Scenario Planning หรือ แผนที่นำทางเทคโนโลยีสูความเปนเลิศ ป 2563 – 2570 (Technology Roadmap) 

จากการกำหนดตำแหนงเชิงยุทธศาสตร อ.ส.พ. ไดวิเคราะหมาจากการจัดทำ Technology Roadmap เพ่ือใชเปนแผนที่นำทางสูความเปนเลิศเพ่ือ

เสริมสรางศักยภาพการแขงขันองคกร และไดวิเคราะห Scenario Planning เปนไปตามแผนภาพดังนี ้

ชวงเวลา ป 2563 - 2565 ป 2566 - 2570 ป 2571 - 2570 

ตำแหนงเชิงยุทธศาสตร 

(Strategic Positioning) 

    

ตัวขับเคลื่อนเชิงคณุค 

(Value Driven) 

   

เปาหมายหลัก 

(Target) 

   

แหลงรวบรวมพรรณไมแหง

(Herbarium) 

   

แหลงรวบรวมและอนรุักษ 

(Ex situ Conservation) 

   

การเผยแพรและสันทนาการ 

(Education&Recreation) 

   

การวิจัยและพัฒนา 

(Research&Development) 

   

โครงสรางพ้ืนฐาน 

(Facility) 

   

การบริหารจัดการ 

(Management) 

   

เทคโนโลย ี(Technology)    

ภาพที่ 6.3 การวเิคราะห Scenario Planning หรือ แผนที่นำทางเทคโนโลยีสูความเปนเลิศเพ่ือเสรมิสรางศักยภาพการแขงขันองคกร ป 2563 – 2564 (Technology Roadmap) 

 
 

Ex situ การอนุรักษนอกถ่ินท่ีอยูอาศัย   สวนสวยแหงความรูคูความเพลิดเพลิน (Edutainment)  

จำนวนนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอป และมีการกระจายตัวตลอดท้ังป พรอมท้ังรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ตอป 

สวนมีเอกลักษณ การจัดการ Living Collection ที่ไดมาตรฐาน ธนาคารเชื้อพันธุไมหายาก (Endanger Plant Germplasm) 

จำนวนชนิดของพรรณไมแหงเพิ่มขึ้นจาก 70% เปน 80% ชนิดพนัธุไมใน SEA รอยละ 25 

Know species in Thailand are well documented with conservation status 

ไมมีชีวิตที่มีศักยภาพในประเทศไทย ไดแก กลวยไม 616 ชนิด (ประมาณ 50%)  เนน Endanger species 75% 

โปรแกรม Re-Introduction อยางนอย 50 ชนิดของพันธุไม 

ปรับเปลี่ยน Display Garden ตามฤดูกาล 

กิจกรรมเนนเสริมการเรียนรู, เพิ่ม Story ในการนำเสนอ จดัทำในรูปแบบ Interactive &In-Trend 

พัฒนาหลักสูตร Plant Conservation and Re-introduction 
การผลักดันใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรในสถาบนัการศึกษา 

พัฒนาหลักสูตร International ในดานพืชสวน Tropical plants 

    ตอยอดงานวิจัยสูการใชประโยชน (เชิงพาณชิย)  ทะเบียนพันธุกรรมพชื (DNA Barcoding) 
การปรับปรุงพันธุกลวยไมดอกหอม 

Economic Value Analysis (EVA) 

การวิจัยพันธุพืชโดยมุงเนน Theme-based Research เชน พืชที่ทนตอสภาวะเค็ม หรือพืชที่ถูกการใชประโยชนอยางไมยั่งยนื 

ปรับพื้นที่แตละสวนใหมีเอกลักษณเฉพาะ, พัฒนา Theme Garden< พื้นที่จัดกิจกรรม, ครอบครัว สิ่งอำนวยความสะดวก เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ และรองรับการสำรองพันธุกรรมและเปนแหลงอนุรักษ 

ปรับปรุงโรงเรอืน Living Plant, หองปฏิบัติการ, หอพรรณไมและพิพิธภณัฑแมลงใหรองรบัการขยายตวั 

Competency based approach for HR management 

การวิจัยตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคและนวตักรรม 

Standard Work Procedure for Collaboration 

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

Word Class Tropical Botanic Garden 

 การรักษาสถานะของการเปน Leading Btanic Garden ภายในประเทศและภูมิภาค ซึ่งเปนแหลงอนุรักษพรรณพืชและเผยแพรท่ีไดรับการยอมรับเปนสากล โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในพืช ขิง/ขา กลวยไม และพรรณไม

เปน Leading Botanic Garden ภายในประเทศและ เปนองคกรสำคญัของประเทศ (The Necessary Organization for Thailand ) 

Interactive learning Social Media 
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   จากการทบทวนยุทธศาสตรการดำเนินงานประจำป 2563 ขององคการสวนพฤกษศาสตร 

เพื่อใหแผนการดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนองคการสวนพฤกษศาสตรสูเปาหมายที่กำหนดไว ในการแปลง

ยุทธศาสตรการดำเนินงาน ไปสูการปฏิบัติภายใตแผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร จึงตองทบทวนใหสอดคลอง

กับสถานการณอยางเหมาะสม องคการสวนพฤกษศาสตร จึงไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective)  เพื่อเปนเปาหมายสำคัญในการพัฒนาองคกร และไดมีการกำหนด

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรเพื่อเปนตัวชี้วัดสูการบรรลุเปาหมาย  ซึ่งองคการฯ จะตองมีการกำหนดยุทธศาสตร

และกลยุทธ ที่สามารถขับเคล่ือนองคกร สูเปาหมายได   

 

7.1. การกำหนดประเด็นยุทธศาสตรหรอืวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) 

 

ในการกำหนดวตัถุประสงคเชิงยุทธศาสตรไดวิเคราะหความสมดุลและสอดคลองระหวางวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตรกับความทาทาย ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร และความสามารถพิเศษองคกรเพื่อนำไปสู

เปาหมายท่ีชัดเจนในระดับตางๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 7 การกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 

          องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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ความทาทายเชงิยุทธศาสตร  (SC) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) ความสามารถพิเศษองคกร (CC) 

ประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร 

Strategic Objectives (SO) 

(SC1) อ . ส . พ .  เ ป  น ห น  ว ย ง า น ท ี ่ มี

ว ัตถ ุประสงค ในการเป นแหลง

อนุรักษทรัพยากรพันธุพืชที่หายาก

แ ล ะ เ ส ี ่ ย ง ต  อ ก า ร ส ู ญ พ ั น ธุ  

โดยเฉพาะการอน ุร ักษ นอกถิ่น

กำเนิดรวมถึงเปนแหลงพักผอน

หยอนใจ ประกอบกับหนวยงานทั้ง

ภ า ค ร ั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  ร ว ม ทั้ ง

ประชาชน ไมเขาใจบทบาทของ

สวนพฤกษศาสตร  อาจไมไดรับ

การสนับสนุนทั ้งทางการเงินและ

การดำเนินงาน และบทบาทของ

สวนพฤกษศาสตรยังไมโดดเดน จึง

ตองเรงสรางบทบาทขององคการ

เพื่อใหเปนที ่ประจักษ และไดรับ

การสนับสนุนจากผู มีสวนไดสวน

เสยีอยางตอเนื่อง 

 

(SA1) อ . ส .พ .  เ ป  นหน  ว ย ง าน ท ี ่ มี

ว ัตถุประสงคในการเปนแหลง

อนุรักษทรัพยากรพันธุ พ ืชที ่หา

ยากและเสี ่ยงต อการสูญพันธุ

รวมถึงเปนแหลงพักผอนหยอนใจ 

จ ึ ง เป นหน วยงานท ี ่สามารถ

ตอบสนองตอแผนยุทธศาสตร

ชาติและแผนปฏิรูประเทศ ซึ่งมี

เป  าหมายและแนวทางการ

ดำเน ินงานด  านการอน ุร ั กษ

ทรัพยากรพันธุพืช การวิจัย การ

สร างแหล งเร ียนร ู  และแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยเฉพาะ

การอนุรักษพืชนอกถิ่นกำเนิดที่

เปนบทบาทสำคัญประการหนึ่ง

ของสวนพฤกษศาสตร ที่ยังไมมี

ห น  ว ย ง า น ใ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ

ดำเนินงานอยางจริงจัง 

CC1 ความสามารถด  านว ิ ช าการ

ทางดานพฤกษศาสตรและความ

หลากหลายทางชีวภาพตลอดจน

ดานอนุกรมวิธานพืช 

CC2 ความสามารถในการเปนแหลง

การอนุรักษนอกถิ ่นกำเนิดเพื่อ

ค ื น ค ว า ม ค ว า ม ส ม ด ุ ล ข อ ง

ทรัพยากรพันธุ พืชใหกับความ

หลากหลายทางชีวภาพเพื่อคงไว

ซึ ่งทรัพยากรพันธุ พ ืชดวยการ

ศึกษาวจิัยเพื่อการอนุรักษ 

SO1  ยกระดับสวนพฤกษศาสตรใหเปน

แหลงอนุรักษนอกถิ่นดวยการบริหาร

จัดการอยางเปนระบบ 
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ความทาทายเชงิยุทธศาสตร  (SC) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) ความสามารถพิเศษองคกร (CC) 

ประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร 

Strategic Objectives (SO) 

 

 

 

 

 

 

(SA2) อ . ส . พ .  ม ี น ั ก ว ิ ช า ก า ร ท า ง

พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร  ท ี ่ ม ี ค ว า ม รู  

ความสามารถและน าเช ื ่ อถือ 

ประกอบกับประเทศไทยมีความ

หลากหลายทางชีวภาพและเปน

ศูนยกลางการกระจายพันธุพชืใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

รวมถึงรัฐบาลสนับสนุนการสราง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึง

ถึงมีแหลงสนับสนุนทุนดานวิจัย  

ทำใหมีโอกาสศึกษาคนคว าใน

ดานทรัพยากรพันธุ พืชไดอยาง

ตอเนื่อง  จึงมีความไดเปรียบใน

การเปนศูนยกลางศึกษาวิจัยเพื่อ

การอนุรักษทรัพยากรพันธุ พืช

และความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศ 
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ความทาทายเชงิยุทธศาสตร  (SC) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) ความสามารถพิเศษองคกร (CC) 

ประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร 

Strategic Objectives (SO) 

( SC2)  พ ื ้ น ท ี ่ ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร   

มี ค ว า ม อุ ด ม ส ม บ ู ร ณ แ ล ะ มี

ทรัพยากรธรรมชาติที ่เหมาะสม 

สามารถสรางแหลงเรียนรูและจัด

กิจกรรมถายทอดความรู ไดอยาง

น าสนใจ แต จากอ ุปสรรคจาก

พฤติกรรมในการทองเที่ยวของชาว

ไทยสวนใหญ ไมนิยมทองเที่ยวใน

รูปแบบที่เปนแหลงเรียนรู อาจทำ

ใหนักทองเท่ียวไมนิยมทองเที่ยวใน

สวนพฤกษศาสตร  จึงตองเรงสราง

น ว ั ต ก ร ร ม ท า ง ก า ร เ ร ี ย น รู

พฤกษศาสตร เพ่ือใหเกิดการเรียนรู

อยางยั่งยืน 

(SA3) พื ้นที ่สวนพฤกษศาสตรม ีความ

สมบูรณ มีทรัพยากรที ่เหมาะสม

สามารถสรางแหลงเรียนรูและจัด

กิจกรรมถายทอดไดอยางนาสนใจ 

ประกอบก ับม ีสวนสาขาอย ู  ใน

ภูมิภาคตางๆ ของประเทศ สามารถ

รวบรวมพันธุไมนอกถิ่นกำเนิด ให

เ ห ม า ะ ส ม ก ั บ ร ะ บบ น ิ เ ว ศ ได

หลากหลายรูปแบบ และมีโอกาสใน

การถายทอดความรูสู ประชาชนได

กว างขวางย ิ ่ งข ึ ้น  รวมถึง สวน

พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร  แ ต  ล ะ แ ห  ง มี

เ อ ก ล ั ก ษ ณ  แ ล ะ ม ี จ ุ ด ด ึ ง ดู ด

ผูใชบริการ ใหเขามาเยี่ยมชม จึงมี

โอกาสที ่ประเทศไทยจะสามารถ

เปนสถานเรียนรู นอกหองเร ียน

ทางดานทรัพยากรพันธุพืช ซึ่งจะ

เปนหนวยงานสำคัญที ่ชวยสราง

ความตระหนักในการอนุรักษและ

CC3 ความสามารถในการสรางแหลง

เรียนรู และถายทอดความรูดาน

พืชเพื ่อปลูกฝงและสรางความ

ตระหนักในทรัพยากรพันธุพืช ที่

ม ีความสัมพันธตอระบบนิเวศ 

และ คน 

SO2 มุ งสรางนว ัตกรรมการเร ียนร ู และ

จ ัดการดานสวนพฤกษศาสตรดวย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G 
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ความทาทายเชงิยุทธศาสตร  (SC) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) ความสามารถพิเศษองคกร (CC) 

ประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร 

Strategic Objectives (SO) 

ร ั ก ษ า ไ ว  ซ ึ ่ ง ท ร ั พ ย า ก ร แ ล ะ

สิ่งแวดลอม 

(SC3) อ.ส.พ. เปนองคกรระดับกรม ที่

กฎหมายจัดตั้งข้ึนโดยเฉพาะเพือ่

ดำเนินงาน ดานพฤกษศาสตร  

ประกอบกับ มีพรฏ.จัดตั้งที่มี

สถานะเปนรัฐวิสาหกิจ เอ้ือตอการ

ดำเนินงานทั้งในเชิงวิชาการและ

เชิงพาณชิย ทำใหมีความคลองตัว

ในการดำเนินงานมากกวาหนวย

งานราชการ รวมถึงปจจุบันไดรับ

การสนับสนนุงบประมาณจาก

รัฐบาลอยางตอเนื่อง ทำใหมีความ

มั่นคงดานการเงิน ประกอบกับ

สามารถนำเงินรายไดมาใชในการ

บริหารจัดการได ประกอบกับ การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลตอ

การบริหารจัดการ ซึ่งเปนความทา

ทายที่อ.ส.พ.จะตองเรงใช

(SA3) พื ้นที ่สวนพฤกษศาสตรม ีความ

สมบูรณ มีทรัพยากรที ่เหมาะสม

สามารถสรางแหลงเรียนรูและจัด

กิจกรรมถายทอดไดอยางนาสนใจ 

ประกอบก ับม ีสวนสาขาอย ู  ใน

ภูมิภาคตางๆ ของประเทศ สามารถ

รวบรวมพันธุไมนอกถิ่นกำเนิด ให

เ ห ม า ะ ส ม ก ั บ ร ะ บบ น ิ เ ว ศ ได

หลากหลายรูปแบบ และมีโอกาสใน

การถายทอดความรูสู ประชาชนได

กว างขวางย ิ ่ งข ึ ้น  รวมถึง สวน

พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร  แ ต  ล ะ แ ห  ง มี

เ อ ก ล ั ก ษ ณ  แ ล ะ ม ี จ ุ ด ด ึ ง ดู ด

ผูใชบริการ ใหเขามาเยี่ยมชม จึงมี

โอกาสที ่ประเทศไทยจะสามารถ

เปนสถานเรียนรู นอกหองเร ียน

ทางดานทรัพยากรพันธุพืช ซึ่งจะ

CC4 ความสามารถในการใหบริการ

ดานการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู

ดานพชืและความหลากหลาย

ทางชีวภาพทีส่ำคัญอยางยั่งยนื 

 

 

SO3 สรางมูลคาเพิ่มเชิงสังคมและพาณชิย 

จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร

และผลิตผลงานเพื่อนำสูการใช

ประโยชนและแกปญหาสิง่แวดลอม 
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ความทาทายเชงิยุทธศาสตร  (SC) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) ความสามารถพิเศษองคกร (CC) 

ประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร 

Strategic Objectives (SO) 

ประโยชนจากจุดแข็งเพื่อตอยอด

และใชประโยชนจากสวน

พฤกษศาสตรทั้งเชิงสังคมและเชิง

พาณิชยใหมีประสิทธิภาพ  

เปนหนวยงานสำคัญที ่ชวยสราง

ความตระหนักในการอนุรักษและ

ร ั ก ษ า ไ ว  ซ ึ ่ ง ท ร ั พ ย า ก ร แ ล ะ

สิ่งแวดลอม 

(SC4) อ.ส.พ.มีจุดออนในดานการบริหาร

จัดการ ในหลายดาน ทั ้งในดาน

ระบบบร ิหารทร ัพยากรมนุษย  

(W1,W2) ดานการวางแผนกลยุทธ 

(W3) ดานการประชาสัมพันธ (W6) 

ดานความเขาใจในบทบาทองคกร 

(W7) จ ึ งตองใช ประโยชน จ าก

โ อ ก า ส ใ น ก า ร ท ี ่ ป  จ จ ุ บ ั น มี  

เทคโน โลย ีท ี ่ ท ั นสม ัยและสื่ อ 

Online ต างๆ ม ีความกาวหนา

เขาถึงงายมาชวยในการบริหาร

จัดการดานตางๆ ใหครอบคลุมมาก

ขึ ้นถือเปนความทาทายเชิงยุทธ

ศาสตร 

(SA4) อ.ส.พ. เปนองคกรระดับกรม ที่

กฎหมายจัดตั้งข้ึนโดยเฉพาะเพือ่

ดำเนินงาน ดานพฤกษศาสตร  

ประกอบกับ มีพรฏจัดตั้งที่มี

สถานะเปนรัฐวิสาหกิจ เอ้ือตอการ

ดำเนินงานทั้งในเชิงวิชาการและ

เชิงพาณชิย ทำใหมีความคลองตัว

ในการดำเนินงานมากกวาหนวย

งานราชการ ประกอบกับปจจบุนั

เทคโนโลยีมีความทนัสมัย และสื่อ 

Online ตางๆ มีความกาวหนา 

เขาถึงงาย ทำให อ.ส.พ. สามารถ

ใชสถานะจากการเปนหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจที่มีความคลองตัวสูง ใน

CC5 สมรรถนะในอนาคต : 

ความสามารถในการสราง

นวัตกรรมอยางสรางสรรค และ

นำเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร

จัดการภายในองคกรและการ

เผยแพรประชาสัมพันธอยาง

กวางขวาง 

SO4 ประยุกตใชเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยในการ

บริหารจัดการและมุงสูการเปนองคกร

สมรรถนะสูง 
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ความทาทายเชงิยุทธศาสตร  (SC) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) ความสามารถพิเศษองคกร (CC) 

ประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร 

Strategic Objectives (SO) 

(SC5) อ.ส.พ. ย ังม ีการประชาสัมพันธ

องคการยังไมเปนไปในเชิงรุกและ

ยังไมมีเปาหมายและกลยุทธในการ

ดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมี

ผลลัพธที่ชัดเจน จึงตองลดจุดออน

เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ประเทศไทยมี

แหลงทองเที ่ยวและสถานศึกษา

ทางธรรมชาติที่มีลักษณะใกลเคียง

กันเพ ิ ่มมากขึ ้น รวมถึงมีแหลง

เรียนรูนอกระบบแบบอื่น จำนวน

มาก ท ี ่ประชาชนสนใจ ทำให

ประชาชนลดความสนใจในสวน

พฤกษศาสตร  ดังนั ้นจึงจำเปนท่ี

ต  อ ง เ ร  ง พ ั ฒ น า ด  า น ก า ร

ประชาสัมพันธ เพื ่อสรางบทบาท 

ชื่อเสียง ใหประชาชนสนใจเขามา

ใชบริการ 

การสรางระบบงานสมัยใหมที่

ทันสมัยกาวนำหนวยงานอื่น 

ตาราง 7.1 วิเคราะหความสมดลุและสอดคลองระหวางวตัถุประสงคเชิงยุทธศาสตรกับความทาทาย ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร และความสามารถพิเศษองคกร 
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7.2  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Goal : SG) ตัวชี้วดั (Key Performance 

Indicator : KPI) และยทุธศาสตรและกลยุทธ 
 

องคการสวนพฤกษศาสตรกำหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อกำหนดเปนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร  

(Strategic Objective : SO) โดยกำหนดไว 4 ประเด็น ประกอบดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  ยกระดับสวนพฤกษศาสตรใหเปนแหลงอนุรักษนอกถิ่นดวยการบริหาร

จัดการอยางเปนระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  มุงสรางนวัตกรรมการเรียนรูและจัดการดานสวนพฤกษศาสตรโดยใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G 

ประเด็นย ุทธศาสตรที ่   3  สรางมูลคาเพิ ่มเชิงส ังคมและพาณิชย จากการประกอบกิจการ

พฤกษศาสตรรวมทั ้งผลิตผลงานเพื ่อนำสู การใช ประโยชน และการ

แกปญหาสิ่งแวดลอม  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  ประยุกตใชเทคโนโลยีที ่ทันสมัยในการบริหารจัดการและมุ งสูการเปน

องคกรสมรรถนะสูง 
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จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคการสวนพฤกษศาสตร จึงไดกำหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ ดังตอไปนี้  

เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร (Strategy)  กลยุทธ (Tactic) 

ประเด็นยทุธศาสตร 1 (SO)  ยกระดับสวนพฤกษศาสตรใหเปนแหลงอนุรักษนอกถิ่นดวยการบริหารจัดการอยางเปนระบบ   

1.1  พันธุพชืชองประเทศไทย

ถูกรวบรวม จัดเก็บ เพื่อสำรอง

พันธุกรรม รวมถึง เปนตัวอยาง

อางอิงทางวิชาการดาน

พฤกษศาสตรของประเทศ 

เชิงปรมิาณ 

(1) จำนวนชนิดพันธุไมท่ี

สำคัญ 4 กลุมของ

ประเทศไทยไดรับ  การ

อนุรักษนอกถิ่น            

(ex situ) และรวบรวม

ไวในสวนพฤกษศาสตร

โดยมีการบรหิารจัดการ 

และลงทะเบียน อยาง

เปนระบบ (จำนวน

สะสม) 

       1.1.1 เสริมสรางสวน

พฤกษศาสตรใหเปนแหลง

อนุรกัษพืชนอกถิ่นของประเทศ

โดยพัฒนาใหเปนแหลงสำรอง

พันธุกรรมและรวบรวมพืช

อยางเปนระบบใหครอบคลุม

ท่ัวทุกภูมภิาคของประเทศ 

1.1.1.1 เรงสำรวจ รวบรวม

พันธุพืชกลุมเปาหมาย 

1.1.1.2 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการดวยฐานขอมูลที่เปน

มาตรฐาน 

  จำนวนพืชหายาก 

เสี่ยงตอการสูญพันธุ 

ถูกคุกคาม และพืช

เฉพาะถิ่น 

ชนิด  

(สะสม) 

  224 

(12%) 

320 

(18%) 

360 

(20%) 

540 

(30%) 

  

  กลวยไม            

(รอยละจากทั้งหมด) 

ชนิด 

(รอยละ) 

280 ชนิด 

(25%) 

390 ชนิด 

 (35%) 

460 ชนิด 

(41%) 

510 ชนิด 

(45%) 

560 ชนิด 

(50%) 

616 ชนิด 

(55%) 

  

  ขิง-ขา                 

(รอยละจากทั้งหมด) 

ชนิด 

(รอยละ) 

100 ชนิด 

(33%) 

150 ชนิด 

(50%) 

180 ชนิด 

(60%) 

210 ชนิด 

(70%) 

240 ชนิด 

(80%) 

360 ชนิด 

(100%) 

  

แหลงสำรองพันธกุรรมพืช 3 กลุมท่ีสำคัญของประเทศ  

(จำนวนชนิดพันธุไมทั้งหมด ประกอบดวย 

กลวยไม = 1,120 ชนิด, ขิงขา = 300 ชนิด, ไมหายาก 1,800 ชนิด 
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เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร (Strategy)  กลยุทธ (Tactic) 

  พืชสมุนไพร  (จำนวน

ชนิดไมรวม 3 กลุม 

ขางตน)  

ชนิด  100 ชนิด 215 ชนิด 250 ชนิด 280 ชนดิ 450 ชนิด   

 เชิงคุณภาพ 

(2) รอยละความสำเร็จในการ

จัดทำระบบขอมูลดานพืช

และเผยแพรผานระบบ 

Online (ของพันธุไมที่

รวบรวมไวท้ังหมดในสวน

พฤกษศาสตร)  

 

รอยละ 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

90% 

 

100% 

  

 (3) รอยละอัตราการอยูรอด

ของพืชท่ีสำรอง

พันธุกรรมไวในแหลง

อนุรักษ  

รอยละ   100% 100% 100% 100%   

1.2 ศึกษาวิจยัทาง

พฤกษศาสตร และความ

หลากหลายทางชวีภาพ

เพื่ออนุรักษฟนฟู คืนถิ่น

โดยการมีสวนรวมของ

เครือขายทุกภาคสวน เพือ่

รวมกันอนุรักษ คืนความ

หลากหลายของระบบ

นิเวศอยางเปนระบบ 

เชิงปรมิาณ 

(1) จำนวนชนิดพันธุพืชที่

ไดรบัการศึกษาวจิัย

และเขาสูโปรแกรม

ฟนฟูคืนถิ่น  

(เปาหมาย 10 ป 

>10% ของ 1800)  

 

ชนิดสะสม 

   

14 

(0.77%) 

 

19 

(1.05%) 

 

25 

(1.39%) 

 

30 

(1.67%) 

1.2.1 มุงศึกษาวิจัยทาง

พฤกษศาสตร และ ความ

หลากหลายทางชวีภาพ เพื่อ

การอนุรักษ ฟนฟ ูคืนถิ่นพันธุ

พืช โดยการมีสวนรวมของ

เครือขายทุกภาคสวน อยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

1.2.1.1. ศึกษาวิจยัดานการ

อนุรักษทรัพยากรพืชอยางเปน

ระบบ 

1.2.1.2 เพาะขยายพันธุไมพืช

ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมยั 

1.2.1.3 จัดใหมีกิจกรรม

อนุรักษคืนถ่ินรวมกับชุมชน 
(2) จำนวนผลงานวจิัยดาน

พืชและความหลากทาง

ชีวภาพ ที่ตีพิมพใน

เรื่อง  16 15 15 15 15  



แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตรระยะท่ี 1  พ.ศ.2563-2565  

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใชเปนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ.  
7-11 

เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร (Strategy)  กลยุทธ (Tactic) 

เอกสาร วารสารระดับ

นานาชาติ 

เชิงคุณภาพ 

(3) อัตราการอยูรอดของ

ชนิดพันธุที่ไดรับการ

ฟนฟูคืนถิ่นรวมกับชุมชน

ทองถิ่น จนถึงระยะแพร

พันธุได เปนไปตามหลัก

วิชาการ  

 

รอยละ 

  

80 

 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

  

1.3 สรางเครือขายเพ่ือ

ยกระดับความรูความ

เขาใจดานการอนุรักษและ

บทบาทการเปนแหลง

อนุรกัษนอกถ่ินใหเปนท่ี

รูจักและยอมรับใน

ระดับประเทศ 

เชิงปรมิาณ 

(1) จำนวนเครือขายความ

รวมมือภาคประชาชน 

หรือชุมชนทองถิ่น ใน

รวมโครงการคือนถ่ิน 

เพื่อการอนุรักษ

ทรัพยากรพืชทองถ่ิน 

ชุมชน   5 5 5 5  1.2.1.4 สรางเครือขายการ

ดำเนินงานดานการอนุรักษใน

ชุมชนทองถิ่น เพ่ือบูรณาการ

การฟนฟูคืนถิ่น 

1.2.1.5. สรางเครือขาย

สถาบันการศึกษา เครอืขาย

ชุมชน และเครือขายการทำงาน

ดานการอนุรักษพืช เพื่อ

ยกระดับความรูความเขาใจใน

การอนุรักษและบทบาทสวน

พฤกษศาสตรในการเปนแหลง

(2) จำนวนเครือขายการ

ดำเนินงานเพ่ือ

เสริมสรางบทบาทสวน

พฤกษศาสตรใน

ระดับประเทศและระดับ

สากล 

หนวยงาน 

 

  1 1 1 1  
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เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร (Strategy)  กลยุทธ (Tactic) 

เชิงคุณภาพ 

(3) รอยละเครือขาย

เปาหมาย    มีความรู

ความเขาใจในดานการ

อนุรักษและบทบาทดาน

การเปนแหลงอนุรักษ

นอกถิ่นของสวน

พฤกษศาสตรในระดับ

มากขึ้นไป 

รอยละ 10% 10% 10% 10% 10% 10%  อนุรักษนอกถิ่นท่ีอยูของ

ประเทศ 

 (4) รอยละของเครือขาย

สถาบันการศึกษาใน

ภูมิภาคที่มีสวน

พฤกษศาสตรอยู ในการ

เสริมสรางบทบาทดาน

การอนุรักษ 

รอยละ   

 

80 80 80 80   

Strategic Objective  

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี  2 : มุงสรางนวัตกรรมการเรียนรูและจัดการดานสวนพฤกษศาสตรโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G 

  

2.1  สงเสริมใหมีผูเขาใช

ประโยชนในแหลงเรียนรู

มากข้ึนดวยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

เชิงปรมิาณ 

(1) รอยละของผูมาใช

ประโยชนสวน

พฤกษศาสตรเพ่ิมขึ้นจาก

ปกอน 

 

รอยละ 

 

   

15% 

 

20% 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

2.1.1 สรางและพัฒนาสวน

พฤกษศาสตรโดยมุงเนนการ

พัฒนานวัตกรรมสงเสริมการ

เขาใชประโยชนเพ่ือการเรยีนรู 

การทองเที่ยว  และการจัดการ

สวนพฤกษศาสตร 

 

2.1.1.1 พัฒนาปรับปรุงพื้นท่ี

สวนพฤกษศาสตรใหเปนแหลง

เรียนรูที่นาสนใจโดยนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการ

สื่อสาร 
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เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร (Strategy)  กลยุทธ (Tactic) 

(2) จำนวนผลงาน 

กระบวนการ หรอื

นวัตกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน   1 1 1 1  2.1.1.2  พัฒนารูปแบบการ

สื่อสารตลาดและ

ประชาสัมพันธดวยดิจิทัล 

เชิงคุณภาพ 

(1) รอยละความพึงพอใจ

ของผูเขาเยี่ยมชมสวน

พฤกษศาสตร  

 

รอยละ 

   

 

 

>80 

 

>80 

 

>80 

  

Strategic Objective  

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี  3 : สรางมูลคาเพิ่มเชิงสังคมและพาณิชย จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร รวมทั้งผลิตผลงานเพื่อนำสูการใชประโยชนและการ

แกปญหาสิ่งแวดลอม 

 

  

3.1 มุงใหประชาชนมีความรู 

และตระหนักถึง

ความสำคัญของ

ทรัพยากรพันธุพืช และ

การอนุรักษโดยการ

สงเสริมใหผูใชบริการ

ไดรับความรูดานพืชและ

มีความตระหนักในการ

อนุรักษ  

เชิงปรมิาณ 

(1) จำนวนผูไดรับความรูจาก 

นวัตกรรมการเรียนรูหรือ

กระบวนการใหบริการ

เพื่อการเรียนรูอยางเปน

ระบบ 

 

รอยละ 

   

15% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

 

3.1.1 สงเสริมการบริการ

ความรูดานพืชและสรางความ

ตระหนักในการอนุรักษ

ทรัพยากรพันธุพืช ดวย

นวัตกรรมและกระบวนการ

ใหบริการความรูอยางเปน

ระบบ 

 

3.1.1.1 พัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู จัดกิจกรรมดึงดูด และ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูที่

นาสนใจ 

3.1.1.2. จัดกระบวนการและ

กิจกรรมการเรียนรูดวยการบูร

ณาการอยางเปนระบบ 

3.1.1.3. พัฒนารูปแบบการ

ใหบรกิารดวยสื่อดิจิทัล  

(Smart Service) 

เชิงคุณภาพ    

(1) รอยละความพึงพอใจ

และ ระดับความ

 

รอยละ 

    

>80 

 

>80 

 

>80 
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เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร (Strategy)  กลยุทธ (Tactic) 

ตระหนักในความสำคัญ

ของทรัพยากรพันธุพืช

และอนุรักษ ของผูใชงาน

นวัตกรรมหรือเขารวม

กิจกรรมใหความรู 

3.2 มุงสรางคณุคาจากการ

ประกอบกิจการ

พฤกษศาสตรและผลงาน 

เพื่อใหเกิดประโยชนตอ

สังคม เชิงพาณิชย เพื่อ

ตอบสนองตอผูมีสวนได

สวนเสีย 

เชิงปรมิาณ 

(1) ผลงานไดรับการตอ

ยอดเชิงสังคม และเชิง

พาณิชย 

 

ชิ้นงาน 

    

10 

 

10 

 

10 

3.2.1เรงปรบัปรุงธุรกิจองคกร 

เพื่อสรางผลประกอบการ จาก

การใชประโยชนจากสวน

พฤกษศาสตร  รวมถึงการ

ผลิตผลงานการวิจัยเพ่ือการ

พัฒนา นำไปสูการใชประโยชน

ท้ังเชิงสังคมและเชิงพาณชิย 

3.2.1.1 ศึกษาวิจัยเพื่อการ

พัฒนาใหเกิดประสิทธภิาพเชิง

พาณิชยและเชิงสังคม 

(2)  รายไดจากการประกอบ

กิจการเพิ่มขึ้น 

รอยละ    15 15 15 3.2.1.2ปรับปรุงแผนธุรกิจ

องคกร เพ่ือใหตอบสนองตอ

ภารกิจและสถานะขององคกร 

โดยมุงเนนการสรางมูลคาเชิง

เศรษฐศาสตร 

 เชิงคุณภาพ 

(2) อัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุนจากมูลคาทาง

สังคมหรือผลตอบแทน

เชิงสังคม(Social 

Value or Social 

Return on 

Investment) 

 

 

 

 

 

รอยละ 

    

>5 

 

>10 

 

>10 
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เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร (Strategy)  กลยุทธ (Tactic) 

Strategic Objective  

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี  4  :  ประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ  มุงสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง 

  

4.1 เปนองคกรที่มีสมรรถนะ

ในการบริหารจัดการสูง

และเปนที่ยอมรับของผูมี

สวนไดสวนเสีย  

เชิงปรมิาณ 

(1) ระดับคะแนนการ

ประเมินผลดานการ

บริหารจัดการ 

(Enabler)  

 

คะแนน 

    

ระดับ >3 

 

>3.2 

 

>3.5 

4.1.1 เรงสรางกระบวนการ

บริหารจัดการภายใตการ

ประเมินผลรัฐวิสาหกิจดานการ

บริหารจัดการ (Enabler) ดวย

การสื่อสารอยางบูรณาการโดย

นำเทคโนโลยีมาชวยในการ

บริหารจัดการ 

4.1.1.1 พัฒนากระบวนการ

กำกับดแูลที่ดีและการสงเสริม

ความรบัผิดชอบตอสังคม 

4.1.1.2 พัฒนากระบวนการมี

สวนรวมในการวางแผนกลยุทธ 

4.1.1.3 พัฒนาระบบบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

4.1.1.4 พัฒนากระบวนการ

บริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย

และลูกคา 

4.1.1.5. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.1.1.6. พัฒนาระบบทุนมนุษย 

4.1.1.7. พัฒนาระบบจัดการ

ความรูและนวัตกรรม 

4.1.1.8. พัฒนากระบวนการ

ตรวจสอบภายใน 

 เชิงคุณภาพ 

(1) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของ

ความสามารถดานการ

บริหารจัดการ

ภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น  

 

รอยละ 

   3% 5% 10% 

ตาราง 7.2 ตารางแสดงความเชื่อมโยงวัตถประสงคเชิงยุทธศสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรและกลยุทธ  
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7.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรองคการสวนพฤกษศาสตร 2563-2565 (BGO Balance 

Scorecard) 

  

  จากการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic 

Objective) อ.ส.พ. มีการกำหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Goal) อ.ส.พ. มีการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมและกำหนดเปนยุทธศาสตร (Strategy) และ กลยุทธ (Tactic) การ

ดำเนินงาน ใหสอดคลอง โดยไดมีการแสดงความเชื่อมโยงกลยุทธที่จะนำไปสูการปฏิบัติ  ที่มีผลตอ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร อยางสมดุล ตามผังแสดงความเชื่อมโยงกลยุทธองคการสวน

พฤกษศาสตร  (BGO Balance Scorecard) ดังน้ี 
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ภาพที่ 7.1 แผนท่ียุทธศาสตร /ผังแสดงความเชื่อมโยงกลยุทธองคการสวนพฤกษศาสตร (BGO Balance Scorecard)  
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  การแปลงยุทธศาสตรการดำเนินงานสูการปฏิบัติ  องคการสวนพฤกษศาสตร มีการ

เชื่อมโยงและกระบวนการกำหนดกลยุทธองคการไปสูแผนการดำเนินงานโดยเชื่อมโยงผานแผนที่

ยุทธศาสตร หรือ ผังแสดงความเชื ่อมโยงกลยุทธองคการสวนพฤกษศาสตร (BGO Balance 

Scorecard)  เพื่อนำไปสูการปฏิบัติภายใตแผงานโครงการประจำป โดยกระบวนการขับเคล่ือนที่มี

แผนการดำเนินงานมีดังตอไปนี้ 

    
8.1 การขับเคล่ือนยทุธศาสตรการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการสวนพฤกษศาสตรของ อ.ส.พ. 

  การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารสวนพฤกษศาสตร ใหประสบ

ความสำเร็จประกอบดวยการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 

  8.1.1 การสื่อสารทิศทางองคกร  

  ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารทุกระดับ เปนกลไกสำคัญในการสื่อสารใหพนักงานมีความ

เขาใจและรวมมือรวมใจในการดำเนินงาน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดขององคกร โดยมีภารกิจ 

เปาประสงค คานิยม ยุทธศาสตรการดำเนินงาน วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธ รวมกับบุคลากร

ภายในองคกร และใหความสำคัญกับการตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสยี คูคา และคูความรวมมือ  เพื่อสื่อสารให

ทราบและเขาใจถึงทิศทางการดำเนินงานของ อ.ส.พ. เพื่อใหเกิดการสนับสนุน และมีความรวมมือในการ

ดำเนินงานตามภารกิจอยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางการส่ือสารทิศทาง และการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนแผนมี

กระบวนการดำเนินงานดังตอไปนี้ 

1. กระบวนการเผยแพร สรางความเขาใจรวมกันในยุทธศาสตร และเปาหมายการ

ดำเนินงานขององคการผานการประชุม สัมมนา  และเผยแพรผานสื่อออนไลน 

2. การกำหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายในแผนยุทธศาสตร โดยมุงเนน

การจัดทำแผนงานโครงการประจำป ตอบสนองตอเปาหมายของประเด็นยุทธศาสตร อ.ส.พ. โดยการสื่อสาร

ผานการประชุม สัมมนา และเพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน 

3. นำระบบสารสนเทศมาใชในการจัดทำและบริหารแผนงานโครงการ มุงสรางความเขาใจ

ในการทำงานของระบบ ที่จะตองเชื่อมโยงแผนงานโครงการ เปาหมายระดับโครงการ ไปสูเปาหมายระดับ

ส่วนที่ 8  การแปลงยทุธศาสตร์การดำเนินงานสู่การปฏิบัติ 
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร โดยมีสื่อกลางความเชื่อมโยงโดยใชตัวชี้วัดเปนสื่อกลางเปาหมายภายในระบบเพื่อ

กลั่นกรองโครงการที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรและเปาหมายอยางแทจริง 

4. การมุงเนนการติดตามผลการดำเนินงานระหวางโดยมีการกำหนดกระบวนการในการ

รายงานผานระบบสารสนเทศเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงแผนงานโครงการประจำปใหเหมาะสมและตอบสนองตอ

เปาหมายอยางแทจริง 

 

  8.1.2 การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

  การแปลงยุทธศาสตรสู การปฏิบัติทั ่วทั ้งองคกรในรูปแบบของแผนปฏิบัติการประจำป 

(แผนงาน/โครงการ/แผนงานประจำ) โดยแผนปฏิบัติการดังกลาวมีผูรับผิดชอบ และมีการวิเคราะหเพ่ือจัดสรร

ทรัพยากรที ่ใชในการดำเนินงาน ไดแก งบประมาณ เครื ่องมือวัสดุอุปกรณที่ใชในการดำเนินงาน และ

อัตรากำลัง โดยมีการคัดเลือกแผนปฏิบัติการประจำปที่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากปจจัยตางๆ ไดแก ความ

สอดคลองกับยุทธศาสตร การตอบสนองวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ความเสี่ยงมีผลกระทบตอองคกรหากไม

ดำเนินการ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ตนทุนในการดำเนินงาน ประโยชนที่องคกรจะไดรับ ความซ้ำซอน

ในการดำเนินงาน ฯลฯ โดยหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองจัดทำรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/แผนงาน

ประจำ รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดและเปาหมายการดำเนินงาน  

  ในการบริหารงานขององคการสวนพฤกษศาสตรมีการบริหารแผนงานโครงการทุกโครงการ

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานยุทธศาสตรโดยมีประธานยุทธศาสตรเปนพิจารณา

เห็นชอบและกลั่นกรองแผนงานโครงการภายใตยุทธศาสตร กอนการดำเนินงานโครงการประจำป 

 

  8.1.3 การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายการดำเนินงาน 

  การถายทอดตัวชี ้ว ัดและเปาหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปลงไปสู

หนวยงานยอยตางๆ ของหนวยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งลงไปถึงระดับบุคคลทั้งในสวนของผูบังคับบัญชา และ

ผูใตบังคับบัญชา โดยมีการถายทอดตัวชี ้วัดผู อำนวยการ ตัวชี ้วัดตามแผนยุทธศาสตร และตัวชี้ว ัดตาม

หลักเกณฑการประเมนิผลลงไปสูรองผูอำนวยการและผูอำนวยการสำนักตามลำดับ 

 

  8.1.4 การถายทอดแผนปฏิบัติการ 

  8.1.4.1 การถายทอดแผนปฏิบัติการใหพนักงานทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติทั้งองคกร โดยสวน

นโยบายและแผน สำนักบริหาร จะจัดสงแผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตรและแผนปฏิบัติการประจำป ใหทุก

หนวยงานภายใน อ.ส.พ. ไวใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการใชแผนงานโครงการในระบบเพื่อ

ติดตามผลการดำเนินงานการใชจายงบประมาณแบบ Real Time  รวมทั้งมีการจัดประชุมสัมมนาประจำปเพ่ือ

เปนการสื ่อสารองคกรและเผยแพรแผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร มีการเผยแพรไวในระบบ Intranet 

นอกจากนี้ จะมีการประชุมระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อจูงใจใหพนักงานรวมมือรวมใจในการทำให
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แผนปฏิบัติการประสบความสำเร็จ อยางไรก็ตามแตละหนวยงานอาจมีการกำหนดวิธีการถายทอดแผนปฏิบติั

การใหพนักงานทราบโดยการสั่งการตามสายการบังคับบัญชา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 

  8.1.4.2 การถายทอดแผนปฏิบัติการใหผู ม ีส วนไดส วนเส ียทราบ เพื ่อจะไดเขาใจและ

สนับสนุนการดำเนินงานของ อ.ส.พ. ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนการดำเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาประสงค

และวิสัยทัศนขององคกรในที่สุด โดยหนวยงานสามารถกำหนดแนวทาง/วิธีการถายทอดแผนปฏิบัติการใหผูมี

สวนไดสวนเสียทราบใหเหมาะสมกับสภาพการณ โดยสามารถพิจารณาเลือกดำเนินการไดตามแนวทางตางๆ 

ดังน้ี 

   1) สื่อสารในการประชุม/สัมมนารวมกับผูมีสวนไดสวนเสียในโอกาสตางๆ 

   2) เผยแพรผานระบบ Internet ของ อ.ส.พ. 

   3) เผยแพรผานเอกสารและการประชาสัมพันธตางๆ 

   4) การถายทอดแผนปฏิบัติการสูเครือขายการดำเนินงานขององคกรฯ ผานบุคลากร

ในองคกรที่เก่ียวของกับเครือขายฯ 

  8.4.4.3 กำหนดวิธีประสานความรวมมือและมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่

เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแตละแผนงาน/โครงการ 

  8.4.4.4 การจัดเก็บขอมูลความรู เผยแพรขอมูลความรูมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลความรู 

เผยแพรขอมูลความรู ใหพนักงานทราบอยางทั่วถึงองคกร เพื ่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู และ

ถายทอดขอมูลความรูซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : 

LO) และนำความรูมาประยุกตเปนนวัตกรรมเพ่ือสรางสรรคุณคาใหแก อ.ส.พ. 
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8.2  แผนการดำเนินงานโครงการที่สำคญัตอบสนองตอเปาประสงคและตัวชี้วัด 

เพื่อใหการดำเนินงานขององคการสวนพฤกษศาสตรเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกหนวยงานขององคการมีทิศ

ทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการดำเนินงานรวมกัน และมีจุดมุงเนนในการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายในระยะเวลาที่

กำหนดดวยทรัพยากรที่มีอยางจำกัด องคการสวนพฤกษศาสตร จึงกำหนดกิจกรรม แผนงาน โครงการสำคัญ ที่จะสามารถ

ผลักดันเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร โดยดังตอไปนี้ 

เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วดั (เปาหมาย) ผลผลิต /โครงการระดับผลผลิต  

และ กิจกรรม 

งบประมาณ (ลบ) 

2563 2564 2565 

Strategic Objective 1   

ยกระดับสวนพฤกษศาสตรใหเปนแหลงอนุรักษนอกถิ่นดวยการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

   

1.1  พันธุพืชชองประเทศไทย

ถูกรวบรวม จัดเก็บ เพื่อ

สำรองพันธุกรรม รวมถึง 

เปนตวัอยางอางอิงทาง

วิชาการดาน

พฤกษศาสตรของ

ประเทศ 

เชิงปริมาณ 

(1) จำนวนชนิดพันธุไมที่

สำคัญ 4 กลุมของ

ประเทศไทยไดรับ  การ

อนุรักษนอกถิ่น            

(ex situ) และรวบรวม

ไวในสวนพฤกษศาสตร

โดยมีการบรหิารจัดการ 

และลงทะเบียน อยาง

เปนระบบ (จำนวน

สะสม) 

 จำนวนพืชหายาก

เปาหมาย 540ชนดิ 

(30% ไมหายาก 1,800 

ชนิด) ประเทศไทย 

ผลผลิต 1 การอนุรักษ ศึกษาวิจยั และพัฒนา

องคความรูพื้นฐานทางดานพืช ความ

หลากหลายทางชวีภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน  

 กิจกรรม (แผนงาน) สำรวจรวบรวม

ขอมูลทรพัยากรพันธุพืช ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 

 กิจกรรม(แผนงาน) เพาะขยายพันธุเพ่ือ

การอนุรักษและสำรองพันธุกรรมพืช 

 กิจกรรม (แผนงาน) สนับสนุนสงเสริม

การจัดการงานวิจยัเพื่อการอนุรักษและ

สรางองคความรูดานพืชและความ

หลากหลายทางชวีภาพ 

โครงการ พฒันาแหลงเรียนรู แหลงอนรุักษ 

ฟนฟูพนัธุพืชแหลงอนุรักษ ฟนฟูพนัธุพืช

ใกลสูญพันธุ พนัธุพืชที่ถูกคุกคาม  

 กิจกรรม (แผนงาน)    เพิ่มประสิทธิภาพ

แหลงเรียนรู และแหลงอนุรักษ 

 กิจกรรม (แผนงาน)  อนุรักษพันธุไมเสี่ยง

ตอการสูญพันธุและจัดการขอมูลและ

ตัวอยางพืชสำรอง 

 

 

 

 

 

2.3544 

 

 

3.8709 

 

1.8500 

 

 

 

 

 

 

 

2.3544 

 

 

3.8709 

 

1.8500 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3544 

 

 

3.8709 

 

1.8500 

 

 

 

 

  กลวยไม  (เปาหมาย 

65=616 ชนิด คิดเปน 

55% (รอยละจากชนิด

พันธุทั้งหมดใน

ประเทศ) 

 

1,6550 

 

4.6660 

 

 

1,6550 

 

4.6600 

 

30.000 

 

4.6660 

 

   ขิง-ขา (เปาหมาย  

65=360 ชนิด คิดเปน 

รอยละ 100)              

   (รอยละจากชนิดพันธุ

ทั้งหมดในประเทศ) 

   

  พืชสมุนไพร       (เปาหมาย 

450 ชนิด)  

(จำนวนชนิดไมรวม  

3 กลุม ขางตน)  
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เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วดั (เปาหมาย) ผลผลิต /โครงการระดับผลผลิต  

และ กิจกรรม 

งบประมาณ (ลบ) 

2563 2564 2565 

 เชิงคุณภาพ 

(1)  รอยละความสำเร็จในการ

จัดทำระบบขอมูลดาน

พืชและเผยแพรผาน

ระบบ Online (ของพันธุ

ไมที่รวบรวมไวทั้งหมดใน

สวนพฤกษศาสตร)  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก เครื่องมือใน

การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพืชในประเทศ

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 กิจกรรม  สำรวจและจัดทำระบบ

ฐานขอมูลทรัพยากรพันธุพืชในระดับ

สากล 

 

 

 

3.0900 

 

 

 

3.7000 

 

 

 

4.0000 

 (2) รอยละอัตราการอยูรอด

ของพืชที่สำรอง

พันธุกรรมไวในแหลง

อนุรักษ  

 

 

   

1.2 ศึกษาวิจยัทาง

พฤกษศาสตร และ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพเพื่ออนุรกัษ

ฟนฟู คืนถิ่นโดยการมี

สวนรวมของเครอืขาย

ทุกภาคสวน เพื่อ

รวมกันอนุรักษ คืน

ความหลากหลายของ

ระบบนิเวศอยางเปน

ระบบ 

เชิงปริมาณ 

(1) จำนวนชนิดพันธุพืชที่

ไดรับการศึกษาวจิัย

และเขาสูโปรแกรม

ฟนฟูคืนถิ่น  (เปาหมาย 

10 ป >10% ของ 

1800)  

โครงการ พัฒนาแหลงเรียนรู แหลงอนรุักษ 

ฟนฟูพนัธุพืชแหลงอนุรักษ ฟนฟพัูนธุพืชใกล

สูญพันธุ พันธุพืชที่ถูกคุกคาม  

 กิจกรรม ฟนฟูและคืนพันธุไมสูถ่ิน

กำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาค

สวน 

โครงการวิจัย พัฒนาองคความรูและสราง

นวัตกรรมดานพืชและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (สกสว.) 

 กิจกรรม วิจยัเพ่ือการอนุรกัษ

ทรพัยากรพันธุพืชและความ

หลากหลายทางชวีภาพ 

 

 

 

 

1.4530 

 

 

 

 

 

 

3.0000 

 

 

 

3.0000 

 

 

 

(1) จำนวนผลงานวิจัยดาน

พืชและความหลากทาง

ชีวภาพ ท่ีตีพิมพใน

เอกสารในวารสารระดับ

นานาชาต ิ

 

0.8600 

 

2.0000 

 

2.5000 

เชิงคุณภาพ 

อัตราการอยูรอดของ

ชนิดพันธุที่ไดรับการ

คืนถ่ิน จนถึงระยะแพร

พันธุได เปนไปตาม

หลักวิชาการ 

    

1.3  สรางเครอืขายเพื่อ

ยกระดับความรูความ

เขาใจดานการอนุรักษ

และบทบาทการเปน

แหลงอนุรักษนอกถิ่น

ใหเปนที่รูจักและ

ยอมรับใน

ระดบัประเทศ 

เชิงปริมาณ 

(1) จำนวนเครือขายความ

รวมมือภาคประชาชน 

หรือชุมชนทองถิ่น ใน

รวมโครงการคือนถ่ิน 

เพื่อการอนุรักษ

ทรพัยากรพืชทองถ่ิน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก เครื่องมือใน

การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพืชในประเทศ

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 กิจกรรม สรางเครอืขายความรวมมือ

ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ

พืชทั้งในและตางประเทศ 

 

 

 

1.5720 

 

 

 

4.0000 

 

 

 

 

4.0000 
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เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วดั (เปาหมาย) ผลผลิต /โครงการระดับผลผลิต  

และ กิจกรรม 

งบประมาณ (ลบ) 

2563 2564 2565 

(2) จำนวนเครือขายการ

ดำเนินงานเพื่อ

เสริมสรางบทบาทสวน

พฤกษศาสตรใน

ระดับประเทศและ

ระดับสากล 

ผลผลิต 2 การสรางและพฒันาแหลงเรียนรู 

ถายทอดความรูและใหบริการทางดาน

พฤกษศาสตร ความหลากหลายทางชวีภาพ 

และภูมปิญญาทองถิ่น   

 กิจกรรม (แผนงาน) เผยแพรความรูและ

สรางความตระหนักในการอนุรักษ

ทรัพยากรพันธุพืชสูประชาช 

 

 

 

3.9475 

 

 

 

3.9475 

 

 

 

3.9475 

(3) จำนวนเครือขายภาค

ประชาชน หรือชุมชน

ทองถ่ิน ในการเสริม 

สรางบทบาทดานการ

อนุรักษ 
 

    

เชิงคุณภาพ 

(4) รอยละของเครอืขาย

เปาหมาย มีความรู 

ความเขาใจในดานการ

อนุรักษและบทบาทดาน

การเปนแหลงอนุรักษ

นอกถิ่นสวน

พฤกษศาสตรในระดบั

มากขึ้นไป 

    

 

(5) รอยละของเครอืขาย

สถาบันการศึกษาใน

ภูมิภาคที่มีสวน

พฤกษศาสตรอยู ในการ

เสรมิสรางบทบาทดาน

การอนุรักษ 

    

Strategic Objective  2  มุงสรางนวัตกรรมการเรียนรูและจัดการดานพฤกษศาสตรดวยเทคโนโลยีที่

ทันสมัยรองรับระบบ 5G 

   

2.1  สงเสรมิใหมีผูเขาใช

ประโยชนในแหลง

เรียนรูมากขึ้นดวย

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

เชิงปริมาณ 

(1) รอยละของจำนวนผูเขา

มาใชประโยชนสวน

พฤกษศาสตรเพ่ิมขึ้นจาก

ปกอน 

ผลผลิต 2 การสรางและพฒันาแหลงเรียนรู 

ถายทอดความรูและใหบริการทางดาน

พฤกษศาสตร ความหลากหลายทางชวีภาพ 

และภูมปิญญาทองถิ่น   

 กิจกรรม (แผนงาน) สรางและ

พัฒนาแหลงเรียนรูดานพืช  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก เครื่องมือใน

การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพืชในประเทศ

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 

 

 

 

 

6.2963 

 

 

 

 

 

6.2963 

 

 

 

 

 

10.000 (2) จำนวนผลงาน 

กระบวนการ หรอื

นวัตกรรมการเรียนรู 
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เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วดั (เปาหมาย) ผลผลิต /โครงการระดับผลผลิต  

และ กิจกรรม 

งบประมาณ (ลบ) 
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เชิงคุณภาพ 

ระดบัความพึงพอใจของผูเขา

เย่ียมชมตอ 

 

 กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมและ

รูปแบบการใหบรกิารความรูเพ่ือการ

บรกิารในระดับสากล 

2.1320 

 

2.1320 3.2000 

     

Strategic Objective 3 : สรางมูลคาเพิ่มเชิงสังคม และ พาณิชย จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร 

รวมท้ังผลิตผลงานเพื่อนำสูการใชประโยชนและการแกปญหาสิ่งแวดลอม 

   

3.1 มุงใหประชาชนมี

ความรู และตระหนัก

ถึงความสำคัญของ

ทรพัยากรพันธุพืช 

และการอนุรกัษโดย

การสงเสริมให

ผูใชบรกิารไดรับ

ความรูดานพืชและมี

ความตระหนักในการ

อนุรักษ 

เชิงปริมาณ 

(1) จำนวนผูไดรับความรู

จากนวัตกรรมการเรยีนรู

หรอืกระบวนการ

ใหบริการเพื่อการเรยีนรู

อยางเปนระบบ 

เชิงคุณภาพ    

(2) รอยละความพึงพอใจ

และ ระดับความ

ตระหนักใน

ความสำคัญของ

ทรพัยากรพันธุพืชและ

อนุรักษ ของผูใชงาน

นวัตกรรมหรือเขารวม

กิจกรรมใหความรู 

ผลผลิต 2 การสรางและพฒันาแหลงเรียนรู 

ถายทอดความรูและใหบริการทางดาน

พฤกษศาสตร ความหลากหลายทางชวีภาพ 

และภูมปิญญาทองถิ่น   

 กิจกรรม (แผนงาน) เผยแพรความรูทาง

วิชาการ 

 กิจกรรม (แผนงาน) ถายทอดความรูดาน

พืชเพื่อการอนรุักษทรัพยากรพรรณพชืให

คงอยูอยางย่ังยืน 

 

 

 

 

 

1.3720 

 

2.0935 

 

 

 

 

 

1.3720 

 

2.0935 

 

 

 

 

 

1.5200 

 

2.0935 

 กิจกรรม (แผนงาน) สงเสริมและพัฒนา

ธุรกิจ 

 

 

3.55000 

 

5.0000 

 

 

8.0000 

3.2 มุงสรางคุณคาจากการ

ประกอบกิจการ

พฤกษศาสตรและผลงาน 

เพื่อใหเกิดประโยชนตอ

สังคม เชิงพาณิชย เพื่อ

ตอบสนองตอผูมีสวนไดสวน

เสีย 

 

เชิงปริมาณ 

ผลงานไดรับการตอยอดเชิง

สังคมและเชิงพาณชิพาณิชย 

 

รายไดจากการดำเนินงาน

เพิ่มขึ้นจากปกอน 

เชิงคุณภาพ 

อัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนจากมูลคาทางสังคมหรือ

ผลตอบแทนเชิงสังคม 

(Social Value or Social 

Return on Investment) 

 โครงการวิจัย พัฒนาองคความรูและ

สรางนวัตกรรมดานพืชและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

        กิจกรรม (แผนงาน) ศึกษาวิจยั เพ่ือ

การพัฒนาและสรางนวัตกรรมจาก

ทรพัยากรพรรณพืชและความหลากหลาย

ทางชวีภาพเพ่ือตอยอดสูเชิงพาณิชยืและ

สังคม 

ผลผลิต การสรางและพัฒนาแหลงเรยีนรู 

ถายทอดความรูและใหบริการทางดาน

พฤกษศาสตร ความหลากหลายทางชวีภาพ 

และภูมปิญญาทองถิ่น  

 กิจกรรม (แผนงาน) สงเสรมิและ

พัฒนาธุรกิจเพ่ือจัดหารายได 

 

 

 

2.3230 

 

 

 

 

 

2.2236 

 

 

3.0000 

 

 

 

 

 

2.2236 

 

 

 

4.5000 

 

 

 

 

 

4.8000 
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เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

Strategic Goal (SG) 

ตัวชี้วดั (เปาหมาย) ผลผลิต /โครงการระดับผลผลิต  

และ กิจกรรม 

งบประมาณ (ลบ) 

2563 2564 2565 

Strategic Objective 4   ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยัในการบริหารจัดการ มุงสูการเปน

องคกรสมรรถนะสูง 

   

4.1  เปนองคกรที่มี

สมรรถนะในการ

บรหิารจัดการสูงและ

เปนที่ยอมรบัของผูมี

สวนไดสวนเสียผลการ

ดำเนินงานที่ดขีึ้น 

เชิงปริมาณ 

ระดบัคะแนนการ

ประเมินผลดานการบริหาร

จัดการ (Enabler)  

 

  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก เครื่องมือใน

การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพชืในประเทศ

และภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต 

 กิจกรรม (แผนงาน) พัฒนาประสทิธิภาพ

การบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 

 

 

 

0.8260 

 

 

 

 

 

5.5000 

 

 

 

 

5.5000 

 

 

ผลผลิต การสรางและพัฒนาแหลงเรยีนรู 

ถายทอดความรูและใหบริการทางดาน

พฤกษศาสตร ความหลากหลายทางชวีภาพ 

และภูมปิญญาทองถิ่น   

 กิจกรรม (แผนงาน) บรหิารจัดการและ

พัฒนาสมรรถนะ 

 กิจกรรม (แผนงาน)   พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

 

 

53.0168 

 

1.3964 

 

 

 

 

 

70.0000 

 

2.5500 

 

 

 

 

 

75.0000 

 

2.5500 

ตาราง 8.1 แผนการดำเนินงานโครงการที่สำคญัตอบสนองตอเปาประสงคและตัวชี้วัด 
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8.3  แผนการดำเนินงานหรือแผนปฏิบัตกิาร อ.ส.พ. ทีต่อบสนองยุทธศาสตร 

ผลผลิต/โครงการเทียบเทา

ผลผลิต 

แผนปฏิบตัิการ อ.ส.พ.  หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 

การตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 

แผนงาน กิจกรรม โครงการ ย1 ย2 ย3 ย4 

ผลผลิต 1 

การศกึษาวิจัยและพัฒนาองค

ความรูดานพืชและความ

หลากหลายทางชีวภาพและภมูิ

ปญญาทองถิน่ 

แผนงาน 1.1 

ศึกษา วิจยั สำรวจ รวบรวมขอมูล

ทรัพยากรพันธุพืช ความ

หลากหลายทางชีวภาพและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

กิจกรรม 1 

ศึกษา วิจยั สำรวจ รวบรวมขอมูล

ทรัพยากรพันธุพืช ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภมูิปญญาทองถ่ิน 

1.1 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารจัดการตวัอยางพรรณไม 

1.2 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในพ้ืนที่

ภาคเหนือของประเทศไทย 

1.3 โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการฐานขอมูล 

1.4 โครงการศึกษาความหลากหลายของหิ่งหอยในประเทศไทย 

1.5 โครงการสำรวจ รวบรวม และวิจยักลวยไมทองถิน่เพือ่พัฒนา

กิจกรรมทองเทีย่วเชงินิเวศ 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

แผนงาน 2 

เพาะขยายพันธุเพื่อการอนุรักษ

และสำรองพันธุกรรมพืช 

กิจกรรม 1 

เพาะขยายพันธุ เพื ่อการอนุร ักษและ

สำรองพันธุกรรมพืช 

1.1 โครงการอนุรกัษพันธุไมในสภาพปลอดเชือ้ (in vitro Plant 

Conservation) 

1.2 โครงการอนุรกัษและฟนฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไมที่

เสี่ยงตอการสูญพันธ 

1.3 โครงการเพาะขยายพันธุไมเพือ่สนับสนุนงานดานการอนรุักษและ

การเปนแหลงเรยีนรู 

1.4 โครงการรวบรวมพันธุไมพื้นเมืองที่มีการกระจายพันธุ ในเขต

พื้นที่สูงของประเทศไทย เพ่ือการอนุรักษ 

สำนักวิจัยและอนรุักษ 

(1.1,1.2,1.4) 

 

สำนักพัฒนาสวน

พฤกษศาสตร 

(1.3) 

    

แผนงานท่ี 3  

สนับสนุน ส งเสร ิมการจัดการ

งานวิจัยเพ่ือการอนุรักษและสราง

องค ความร ู ด านพืชและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

 

 

 

 

กิจกรรม 1 

บริหารจัดการงานวิจัย 

1.1 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพในการดำเนินงานสรางและรวบรวม

องคความรู 

 

สำนักวิจัยและอนรุักษ 
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ผลผลิต/โครงการเทียบเทา

ผลผลิต 

แผนปฏิบตัิการ อ.ส.พ.  หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 

การตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 

แผนงาน กิจกรรม โครงการ ย1 ย2 ย3 ย4 

ผลผลิต 2 

การสรางและพัฒนาแหล ง

เรียนรูถ ายทอดความรู  และ

ใ ห  บ ร ิ ก า ร ท า ง ด  า น

พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร   ค ว า ม

หลากหลายทางชีวภาพ และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

แผนงานท่ี 1 

สร างและพัฒนาแหล งเร ียนรู

ทางด านพฤกษศาสตร   ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

กิจกรรมท่ี 1  

สร  า งและพ ัฒนาแหล  ง เร ียนรู สวน

พฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิร ิก ิติ์  

จ.เชียงใหม 

1.1 โครงการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตร สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิต์ิ  จ.เชียงใหม 

สำนักพัฒนาสวน

พฤกษศาสตร 

    

กิจกรรมท่ี 2  

สร  า งและพ ัฒนาแหล  ง เร ียนร ู  สวน

พฤกษศาสตร   บานรมเกลา พิษณุโลก 

ในพระราชดำร ิ

 2.1 โครงการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตรบานรม

เกลา พิษณุโลก 

 

สวนพฤกษศาสตรบานรม

เกลา พิษณโุลก ใน

พระราชดำร ิ

    

กิจกรรม 3  

สร  า งและพ ัฒนาแหล  ง เร ียนร ู  สวน

พฤกษศาสตรระยอง 

3.1 โครงการสรางและพัฒนาแหลงเรยีนรูสวนพฤกษศาสตรระยอง 

 

สวนพฤกษศาสตรระยอง     

กิจกรรมท่ี 4  

สร  า งและพ ัฒนาแหล  ง เร ียนร ู  สวน

พฤกษศาสตรขอนแกน 

4.1 โครงการสรางและพัฒนาแหลงเรยีนรูสวนพฤกษศาสตรขอนแกน 

 

สวนพฤกษศาสตร

ขอนแกน 

    

กิจกรรมท่ี 5  

สร  า งและพ ัฒนาแหล  ง เร ียนร ู  สวน

พฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย 

5.1 โครงการสรางและพัฒนาแหลงเรยีนรูสวนพฤกษศาสตรพระแม

ยา สุโขทยั 

 

สวนพฤกษศาสตร 

พระแมยา สโุขทัย 

    

แผนงานท่ี 2  

เผยแพรและถายทอดความรูและ

สร างตระหนักในการอน ุร ักษ

ทรัพยากรพันธุพืชสูประชาชน 

กิจกรรมท่ี 1  

เผยแพรความรูทางดานวิชาการ 

1.1 โครงการสงเสริมการศกึษาเรียนรูพิพธิภณัฑธรรมชาต ิ

1.2 โครงการเผยแพรถายทอดความรูดานวิชาการ 

สำนักสงเสรมิความรูและ

กิจการพฤกษศาสตร 

    

กิจกรรมท่ี 2  

ถายทอดความรูดานพืชเพื่อการอนุรักษ

ทรัพยากรพรรณพืชใหคงอยูอยางยั่งยืน 

2.1 โครงการถายทอดความรูดานพืชเพ่ือการอนรุักษทรัพยากรพรรณ

ไมใหคงอยูอยางยั่งยนื 

2.2 โครงการสงเสริมกระบวนการเรยีนรูและการแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคม 

2.3 โครงการพัฒนางานบริการทางวิชาการสูสาธารณชน   

2.4 โครงการจัดกิจกรรมสงเสรมิการเรยีนรูเพื่อการอนรุักษ 

สำนักสงเสรมิความรูและ

กิจการพฤกษศาสตร 

(2.1,2.2,2.3,2.4) 

 

สำนักวิจัยและอนรุักษ 

(2.3) 

 

 

 

 

 

 

   

กิจกรรมท่ี 3  

แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู 

3.1 โครงการสรางเครอืขายความรวมมือการแลกเปลี่ยนองคความรูสู

สากล 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     
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ผลผลิต/โครงการเทียบเทา

ผลผลิต 

แผนปฏิบตัิการ อ.ส.พ.  หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 

การตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 

แผนงาน กิจกรรม โครงการ ย1 ย2 ย3 ย4 

แผนงานท่ี 3  

สงเสริมและพัฒนาธุรกิจเพื่อหา

ร า ย ไ ด  ป ร ะ ก อ บ ก ิ จ ก า ร

พฤกษศาสตร 

กิจกรรม 1 

สื่อสารการตลาดเพื่อสงเสริมการขาย 

1.1 โครงการประชาสัมพันธเผยแพรความรูสูประชาชนในภูมิภาค 

1.2 โครงการสรางการมีสวนรวมดวยกิจกรรมและเครอืขาย 

1.3 โครงการประชาสัมพันธเผยแพรความรูสูประชาชนในภุมิภาค 

สำนักสงเสรมิความรูและ

กิจการพฤกษศาสตร 

    

กิจกรรม 2  

พัฒนาการบริการและอำนวยความสะดวก 

2.1 โครงการพัฒนาการใหบริการ 

 

สำนักสงเสรมิความรูและ

กิจการพฤกษศาสตร 

    

กิจกรรม 3  

สนับสนุนการดำเนินงานเชิงธุรกิจ 

3.1 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพในการดำเนินงานสำนักสงเสริมความรู

และกจิการพฤกษศาสตร 

สำนักสงเสรมิความรูและ

กิจการพฤกษศาสตร 

    

แผนงาน 4  

บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร แ ล ะ พ ั ฒน า

สมรรถนะองคกร 

กิจกรรม 1  

การบริหารจัดการองคกร 

1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการองคกรดานการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการดานการองคกร

สนับสนุนงานคณะกรรมการ 

1.3 โครงการศูนยบรกิารขอมูลทางพฤกษศาสตรเพื่อประชาชน 

1.4 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพในการดำเนินงานสำนักบริหาร 

1.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักตรวจสอบภายใน 

1.6 โครงการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร 

สำนักบริหาร     

กิจกรรม 2  

พัฒนาบุคลากร 

2.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

สำนักบริหาร     

แผนงานท่ี 5 

พ ั ฒ น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศดานพฤกษศาสตร 

กิจกรรม 1 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

1.1 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร 

 

สำนักบริหาร     

โครงการ 1 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ

กลไกและเครื่องมอืในการ

บริหารจัดการทรัพยากรพันธุ

พืชในประเทศและภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

แผนงาน 1 

เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพกลไกและ

เครื ่องมือในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรพันธุพืชในประเทศและ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กิจกรรม 1  

สร างเคร ือข ายความร วมม ือ ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรพันธุ พืชทั้งใน

และตางประเทศ 

1.1 โครงการสรางเคร ือข ายความรวมมือในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรพันธุพืช ทั้งในและตางประเทศ 

 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

กิจกรรม 2  

สำรวจและจ ั ดทำระบบฐานข อมูล

ทรัพยากรพันธุพืชในระดับสากล 

2.1 โครงการสำรวจและจัดทำระบบฐานขอมูลทรัพยากรพันธุพืชใน

ระดับสากล 

 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     
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ผลผลิต/โครงการเทียบเทา

ผลผลิต 

แผนปฏิบตัิการ อ.ส.พ.  หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 

การตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 

แผนงาน กิจกรรม โครงการ ย1 ย2 ย3 ย4 

กิจกรรม 3  

พ ัฒนานว ั ตกร รมและร ู ปแบบ กา ร

ใหบริการความรูเพื่อใหบริการในระดับ

สากล 

3.1 โครงการพัฒนานวตักรรมและรูปแบบการใหบริการความรูเพื่อให

บริการในระดับสากล 

 

สำนักสงเสรมิความรูและ

กิจการพฤกษศาสตร 

    

กิจกรรม 4  

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสูความเปน

มืออาชีพ 

4.1 โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการและพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรสูความเปนมอือาชีพ 

 

สำนักบริหาร     

โครงการ 2  

โครงการพัฒนาแหลงเรยีนรู

และแหลงอนรุักษ ฟนฟูพันธุ

พืชใกลสูญพันธุพนัธุพืชที่ถกู

คุกคาม 

แผนงาน 1  

เพิ ่มประสิทธิภาพแหลงเรียนรู

และแหลงอนุรักษ 

กิจกรรม 1 

เพิ่มประสิทธิภาพแหลงแหลงเรียนรูและ

แหลงอนุรักษ 

1.1 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการอนรัุกษแหลงสำรองพนัธกุรรม

กลวย (สุโขทัย) 

1.2 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการอนรัุกษพืชวงศกุหลาบ (พิษณุโลก) 

1.3 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการอนรัุกษพืช (ระยอง) 

1.4 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการอนรัุกษพืช (เชียงใหม) 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

แผนงาน 2  

อนุรักษพันธุ ไมเสี ่ยงตอการสูญ

พ ันธ ุ  และจ ัดการข  อม ูลและ

ตัวอยางพืชสำรอง 

กิจกรรม 1 

พัฒนาระบบอนุรักษและจัดการตัวอยาง

พืชสำรอง 

1.1 โครงการพัฒนาระบบการอนรัุกษและจัดการตัวอยางพืชสำรอง 

(เชียงใหม) 

1.2 โครงการอนุรกัษและจัดการตวัอยางพืชสำรอง (พิษณุโลก) 

1.3 โครงการอนุรกัษและจัดการพืชสำรอง (สุโขทัย) 

1.4 โครงการอนุรกัษและจัดการพืชสำรอง (ระยอง) 

1.5 โครงการอนุรกัษและจัดการพืชสำรอง (ขอนแกน) 

 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

 แผนงาน 3  

ฟนฟูและคืนพันธุไมสู ถิ ่นกำเนิด

แบบบูรณาการกับทุกภาคสวน 

กิจกรรม 1 

อนุรักษและฟ นฟูพืชที ่เสี ่ยงตอการสูญ

พันธุ 

1.1 โครงการอนุรกัษและฟนฟูประชากรพืชเสี่ยงตอการสูญพนัธุ 

(ภาคเหนือตอนลาง) 

1.2 โครงการอนุรกัษและฟนฟูประชากรพืชเสี่ยงตอการสูญพนัธุ (ภา

คะวันออก) 

1.3 โครงการอนุรกัษและฟนฟูประชากรพืชเสี่ยงตอการสูญพนัธุ 

(ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ) 

1.4 โครงการอนุรักษและฟนฟูประชากรพืชเสี่ยงตอการสูญพันธุ(ภาคเหนือ) 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     



แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตรระยะท่ี 1  พ.ศ.2563-2565   

(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใชเปนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ.  
8-13 

ผลผลิต/โครงการเทียบเทา

ผลผลิต 

แผนปฏิบตัิการ อ.ส.พ.  หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 

การตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 

แผนงาน กิจกรรม โครงการ ย1 ย2 ย3 ย4 

โครงการภายใตการขอรับการจัดสรรงบประมาณผานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 

โครงการท่ี 1 สงเสริม สนับ สนุน 

และขับเคลื่อนระบบวทิยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม 

แผนงานที่ 1.1.  

ความหลากหลายของพืช 

และแมลง 

แผนงานย อยท ี ่  1.1.1 การประเมิน

สถานภาพของพืชที่เสี ่ยงตอการสูญพันธุ

บนเขาหินปูนของประเทศ 

1.5 การประเมนิสถานภาพของพืชท่ีเสีย่งตอการสูญพันธุบนเขา

หินปูนของประเทศ 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

  แผนงานยอยที่ 1.1.2 ความหลากหลาย

ของพืชและโครงสรางและปาสนเขาใน

อ ุทยานแห งชาติ  ภูสอยดาว จ ังหวัด

อุตรดติย 

1.6 โครงการความหลากหลายของพืชและโครงสรางและปาสนเขาใน

อุทยานแหงชาติ ภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตย 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

 

 

แผนงานที่ 1.2 วิจ ัยและพัฒนา

ทรัพยากรพันธุ พืชหายาก ที ่ถูก

คุกคาม เสี่ยงตอการสูญพันธุ เพื่อ

การอนุรักษ และฟนฟูประชากร 

แผนงานย  อยท ี ่  1.2.1 การสำรวจ

ประชากรกลวยไมเพื่อการอนุรักษ 

1.1 โครงการการสำรวจประชากรกลวยไมเพ่ือการอนุรักษ 

 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

  แผนงานยอยที่ 1.2.2 การอนุรักษและ

ขยายพันธุ กลวยไมสกุลหลายในสภาพ

ปลอดเชื้อ 

1.2 โครงการการอนรัุกษและขยายพนัธุกลวยไมสกุลหลายในสภาพ

ปลอดเชือ้ 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

 แผนงาน  1.3 ก ารว ิ จ ั ย และ

พัฒนาเพื ่อตอยอดองคความรู

ด านพืชและความหลากหลาย

ทางชีวภาพของประเทศ 

แผนงานยอยที่ 1.3.1 การใชประโยชน

พืชวงศขิงและพืชใหกลิ่นหอมในประเทศ

ไทย 

 

1.1 โครงการการใชประโยชนพืชวงศขิงและพืชใหกลิ่นหอมใน

ประเทศไทย 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

  แผนงานยอยที่ 1.3.2 การศึกษาแนวทาง

การประยุกตใชประโยชนทางสมุนไพร

ของพืชวงศขิง-ขา และพืชใหกลิ่นหอมใน

ประเทศไทย 

1.3 โครงการศึกษาแนวทางการประยุกตใชประโยชนทางสมุนไพร

ของพืชวงศขิงขา และพืชใหกลิ่นหอมในประเทศไทย 

สำนักวิจัยและอนรุักษ     

ตาราง 8.2  แผนการดำเนินงานหรือแผนปฏิบติัการ อ.ส.พ. ที่ตอบสนองยุทธศาสตร 

จากการออกแบบโครงการดังกลาว องคการสวนพฤกษศาสตร จะไดมีการจัดทำรายละเอียดโครงการรวมถึงวางแผนการลงทุนในแตละโครงการ เพื่อขับเคลื่อนใหการดำเนินงาน

องคกรบรรลุเปาหมาย เปาประสงค และผลสมัฤทธิ์ ขององคกรอยางเหมาะสมตอไปอยางมุงม่ันและตัง้ใจ 
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  จากการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานฉบับนี้ อ.ส.พ.ได้กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จเพ่ือ
กำหนดให้ผู ้หารได้ตระหนักถึงความสำคัญเของปัจจัยสำคัญ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาที่
กำหนดไว้  หากปัจจัยดังกล่าวต่อไปนี้ ไม่เหมาะสมหรือเพียงพอย่อมส่งผลถึงความสำเร็จของการดำเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความสำคัญในการสร้างโอกาส
ปรับปรุง และเสริมสร้างปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้  รวมถึงการให้ความสำคัญของการติดตามประเมินผล เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

9.1 ปัจจัยแหง่ความสำเร็จ (Key Success Factor)   
 

ในการดำเนินงานเครื่องมือที่องค์การฯ ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของการบริหารจัดการ 
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ เพ่ือเป็นข้อบ่งชี้การดำเนินงานให้บรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และ
เป็นการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้บุคลากรและผู้บริหารองค์กรรู้ว่าต้อง
ทำสิ ่งใดบ้างเพื ่อให้ผลสัมฤทธิ ์ขององค์การฯ ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จในการ
ดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้กำหนดไว้ 4 ปัจจัย ดังนี้  

1) ความมุ่งม่ันและมองไปในทิศทางเดียวกัน  
ความมุ่งมั่น (Drive) ไม่ย่อท้อและมองไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการ

แรกที่บุคลากรขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ทุกคนควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานในทุกด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ไปในทิศทางเดียวกัน  

2) การเรียนรู้ ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 
ภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำเป็นต้องเรียนรู้ เสริมสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อก่อให้เกิด

นวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งต้องเกิดจากการเรียนรู้ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
เกิดการเพิ่มพูนภูมิปัญญาให้กับบุคลากรขององค์การฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดจากวิธีคิดที่จะก่อให้เกิดมุมมองแปลกๆ 
ใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากผู้อ่ืน ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆสามารถที่จะแสวงหาโอกาสเพ่ือนำมาบริหารและพัฒนาต่อ
ยอดให้เกิดคุณค่าแก่องค์กร 

 
 

ส่วนที่ 9  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน 



 แผนปฏิบัตกิารสวนพฤกษศาสตร์ระยะที่ 1  พ.ศ.2563-2565   
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใช้เป็นแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. 

9-2  

3) การสื่อสารภายในและการทำงานเป็นทีม 
การสื ่อสารภายในองค์กรจะทำให้การบริหารจัดการตามแผนงานโครงการเป็นไปตาม

เป้าหมาย ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
บุคลากรสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

4) การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
การติดตามและประเมินผลการดำเน ินงานอย่างต ่อเน ื ่องทำให้องค์การฯทราบถึง

สถานะปัจจุบันของการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของเป้าหมายในการ
ดำเนินงาน รวมถึงการหาแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างทันท่วงที 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ถือเป็น
กระบวนการที่จะช่วยให้องค์การฯ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ทราบข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่แสดงถึง
ความก้าวหน้า ความสำเร็จ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนฯ เพ่ือหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการพัฒนาแผนกลยุทธ์ขององค์การฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป โดย
องค์การฯ ได้กำหนดการกลไกการติดตามประเมินผลไว้ดังนี้ 

 

9.2 ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน 
 

1. องค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศ

ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ ผ่านการศึกษาวิจัย และจัดทำฐานข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานการพัฒนาประเทศต่อ

ยอดให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการในระดับภูมิภาคให้มากข้ึน 

2. ทรัพยากรพรรณพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของประเทศมี

ความมั่นคงด้วยการอนุรักษ์ทั้งในและนอกถิ่นกำเนิด โดยมุ่งเน้นไม้หายาก และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ผ่านการ

บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์สากล รวมถึงได้รับการฟื้นฟูคืนสู่ถิ่นกำเนิดโดย

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากร

พรรณพืชความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ผ่านแหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอด

องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

4. ตอบสนองเป้าหมาย กลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช (GSPC) ด้วยการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0 
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9.3 การวัดผลการปฏิบัติงาน 
 

จัดให้มีการแปลงกรอบแนวทางตามแผนให้เป็นกิจกรรมการปฏิบัติ ด้วยการจัดทำเป็น
แผนปฏิบัติการ (Action plan) โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่
กิจกรรม และการลงมือปฏิบัติการตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งดำเนินการวัดผลการปฏิบัติงานภายใต้กรอบของ
ตัวชี้วัดผลงานที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า โดยเน้นหลักการ 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ความประหยัด (Economy) ซึ่งเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานที่ให้ความสนใจกับ
ปัจจัยนำเข้า (Input) ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม และถือเป็นผลงานที่สำคัญประการหนึ่งที่องค์การต้องให้
ความสำคัญ ด้วยการเปรียบเทียบทรัพยากรที่ต้องการสำหรับกิจกรรมแต่ละกิจกรรม กับปริมาณของทรัพยากร
ที่ใช้ไปจริงในการดำเนินกิจกรรม  

2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานที่ให้ความสนใจกับ
กระบวนการดำเนินกิจกรรม (Process) ด้วยการเปรียบเทียบปัจจัยนำเข้าจริงกับผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงจากการ
ดำเนินกิจกรรมนั้นๆ ว่าหน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลงานสูงกว่าเดิม หรือหน่วยงานมีผลงานเท่า
เดิมแต่สามารถใช้ทรัพยากรลดน้อยลงได้ 

3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นในด้าน
ปัจจัยนำออกของการดำเนินงาน (Output) ด้วยการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่า การ
ดำเนินงานของหน่วยงานได้ก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้
อย่างไร 
 

9.4 การรายงานผล 
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้กำหนดแนวทางในการรายงานผลสัมฤทธิ์ไว้ดังนี้ 
1) พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การรายงานผลที่เป็นที่

ยอมรับของบุคลากรทั้งองค์การฯ เช่น แบบรายงานทั้งในรูปของเอกสารและระบบฐานข้อมูล เป็นต้น 
2) จัดทำคู่มือการดำเนินการวัดผลงานและการรายงานผล เพื่อเป็นแนวทางในการ

ดำเนินงานของพนักงาน 
3) จัดประชุมร่วมกันเพ่ือชี้แจงตัวชี้วัดในแต่ละด้าน และการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ทักษะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูล และการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
สรุป วิเคราะห์ และจัดทำรายงานให้ผู้บริหาร พนักงานภายในองค์การฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบ
ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ เพ่ือร่วมนำองค์การฯ ไปสู่
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ร่วมกัน ซึ่งมีแนวทางในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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- มิติในการวัดผลงานและชื่อของตัววัดผลงาน : หน่วยงานที่ปฏิบัติ 
- เป้าหมายเชิงปริมาณท่ีกำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา  
- ผลงานที่ดำเนินการได้จริงในแต่ละช่วงเวลา 
- ระดับของผลการดำเนินงานที่กำหนดให้ง่ายต่อความเข้าใจ 

- ปัญหาและอุปสรรคเพื่อชี้แจงสาเหตุของความคลาดเคลื่อนของผลงาน 
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แนวทางการอนุรักษ์พืชหายากและใกล้จะสูญพันธุ์ 
 
               แนวทางการอนุรักษ์พืชหายากและใกล้จะสูญพันธุ์นั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องดำเนินการ 
คือ การเร่งศึกษาพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) ให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลนี้
ไม่ใช่บอกเพียงลักษณะของพืชแต่ละชนิด แต่จะรวมถึงการกระจายพันธุ์ของพืชในสภาพป่าชนิดต่างๆ 
อีกทั้งข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรของพืชที่ปรากฏ พืชใดเป็นพืชเฉพาะถิ่น (endermic species) 
ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรพืชของประเทศ การสำรวจพันธุ์
ไม้ของไทยเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พบพันธุ์ไม้มีท่อลำเลียงอาหารอยู่ประมาณ 10,000 ชนิด 
ซึ่งเชื่อว่ามีพันธุ์ไม้อยู่อีกหลายชนิดที่ยังสำรวจไม่พบ เนื่องจากมีอยู่หลายพื้นที่ที่นักสำรวจเข้าไปไม่ถึง 
เช่น พื้นที่บริเวณแนวต่อระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตราย บนเทือกเขาสูงชัน ถิ่นทุรกันดาร 
การคมนาคมเข้าไม่ถึง บริเวณเหล่านี้ถ้าได้ทำการสำรวจอาจพบพันธุ์พืชหายาก ซึ่งสามารถขึ้นได้
เฉพาะสภาพนิเวศนั้นๆ เท่านั้น และเมื่อสภาพนิเวศนั้นๆ ถูกทำลายไป ไม่ว่ าจะโดยอิทธิพลทาง
ธรรมชาติหรือมนุษย์เป็นผู้กระทำขึ้น พืชเหล่านี้อาจจะสูญพันธุ์ไปเสียก่อนที่จะมีผู้ใดค้นพบก็เป็นได้ 
เช่น ตามภูเขาสูง มีชาวเขาอพยพเข้าไปอาศัยอยู่ พื้นที่ที ่ปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดจะถูก
ทำลายอยู่ตลอดเวลา เพ่ือทำเป็นพ้ืนที่ในการเพาะปลูก ทำไร่เลื่อนลอย ในการขุดรากถางพงแต่ละครั้ง
เป็นการทำลายสภาพนิเวศน์ของพืชทั้งสิ้น การอนุรักษณ์พืชที่กำลังจะสูญพันธุ์จึงเป็นเรื่องที่จะต้อง
นำมาพิจารณาในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ และการวางแผนใช้ประโยชน์ไม้ ในประเทศไทยถึงแม้ว่า
ไม่เคยมีการศึกษาค้นคว้าพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างจริงจัง แต่คาดว่ามีพืชเป็นจำนวนไม่น้อยที่สูญ
หายไปจากถ่ินกำเนิดดั้งเดิม 
               การอนุรักษ์ทรัพยากรพืชจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พืชที่กำลังจะสูญ
พันธุ์ แต่อาจมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในอนาคตไว้ และเพื่อเก็บรักษาประชากรพืชที่มีคุณลักษณะ
พิเศษสำหรับการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชไว้ เช่น มีความต้านทานต่อโรคแมลง ทนความแห้งแล้งได้ดี 
หรือพันธุ์พืชที่เก็บรักษาไว้อาจจะใช้เป็นประชากรพืชสำหรับคัดเลือกพันธุ์ต่อไปได้ หรือเพ่ือเก็บรักษา
พันธุ์พืชไว้สำหรับเป็นแหล่งงานวิจัยทางพันธุศาสตร์ในอนาต ซึ่งการอนุรักษ์นี้ทำได้โดย 

ภาคผนวก 1 
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1. เก็บรักษาไว้ในสภาพป่า (in situ) ซึ่งเป็นการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่ของพืช (habitat 
conservation) โดยการพิจารณาพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่ของพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ หรืออยู่ในขั้นเสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ์ให้พ้นจากการกระทำของมนุษย์ โดยการหยุดทำลายแหล่งที่อยู่ของพืช เพ่ือป้องกันความ
สูญเสียที่จะตามมา และต้องพยายามทำให้แหล่งที่อยู่ของพืชที่ถูกทำลายไปแล้วกลับคืนสู่สภาพ
ธรรมชาติ เช่น มีการควบคุมไฟป่า การปลูกป่าทดแทน หรือพื้นที่ใดที่มีพืชหายากขึ้นอยู่จะต้องมีการ
ควบคุมอย่างเข้มงวด ได้แก่ การประกาศท้องที่เป็นอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งเป็นบริเวณที่มีพันธุ์พืชหลายชนิดขึ้นอยู่ มีทั้งไม้ป่าผลยืนต้นบางชนิดที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ได้ เช่น มะม่วงป่า กระท้อนป่า นอกจากนี้ยังมีพืชสมุนไพรขึ้นปะปนอยู่มาก ซึ่งถือเป็น
แปลงอนุรักษ์พันธุ์ในสภาพป่าได้เป็นอย่างดี โดยมีกฎหมายควบคุมมิให้มีการกระทำใดๆ ในพื้นที่
เหล่านั้น วิธีนี้จะทำให้พืชมีการขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ ดีกว่าที่จะนำพืชมาปลูกในที่ใหม่ เพราะ
ประชากรพืชที่เพิ่มมาใหม่ก็จะสนองตอบต่อสภาพแหล่งที่อยู่นั ้นได้เป็นอย่างดีต่อไป ตลอดจนมี
ความสัมพันธ์กับพืชชนิดอื่น สัมพันธ์กับแมลงหรือสัตว์ต่างๆ ที่ช่วยในการผสมเกสรหรือเป็นพาหะใน
การกระจายพันธุ์ ถ้าพืชสูญพันธุ์ไปอาจจะก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ของแมลงและสัตว์ที ่เป็นพาหะนี้
ตามมาด้วยก็เป็นได้ 

2. โดยการเก็บในแปลงรวบรวมพันธุ์ (ex situ) วิธีนี้ ได้แก่ การเก็บพันธุ์พืชหายากหรือ
ใกล้จะสูญพันธุ์มาปลูกไว้ในแปลงขยายพันธุ์ในสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และก็พยายามทำ
สภาพนิเวศน์ให้เหมือนธรรมชาติตามที่พืชนั้นขึ้นอยู่ แต่เนื่องจากพืชหายากนี้มักมีเขตการกระจาย
พันธุ์อยู่เพียงจำกัด เนื่องจากปัจจัยเกี่ยวกับดิน (edaphic) ภูมิอากาศ (climatic) และสภาพภูมิ
ประเทศ (topographic) การจะสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับพืชที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ตลอดไป
จึงเป็นการยาก ดังจะเห็นได้จากการไม่ประสบผลสำเร็จในการนำพืชเหล่านี ้มาปลูกในสวน
พฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ  ดังนั้นทางที่ดีจึงควรที่จะพยายามคงไว้ซึ ่งแหล่งที่อยู่เดิมที ่เป็น
ธรรมชาติของพืชไว้จะดีกว่า นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ พันธุ์พืชแล้วยังเป็นการคงไว้ซึ่งความงามที่
เ ป ็ น เ อ ก ล ั ก ษ ณ ์ ข อ ง ภ ู ม ิ ป ร ะ เ ท ศ แ ต ่ ล ะ ท ้ อ ง ท ี ่ ใ ห ้ ค ง ส ภ า พ ธ ร ร ม ช า ต ิ ส ื บ ไ ป 
 
ที่มา  

http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=85:test&catid=25:the-project&Itemid=68  
 

 
 

http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=85:test&catid=25:the-project&Itemid=68
http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=85:test&catid=25:the-project&Itemid=68
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 และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นี้จึงขออธิบาย
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ดังนี้ 
  กล้วยไม้ (Orchidaceae) หมายถึง พืชล้มลุก อายุหลายปี เป็นพืชบกหรือ 
epiphyte มีบางชนิดเป็น saprophyte ระบบรากพิเศษเจริญดีมากเป็น aerial root หรือ tuber 
เป็นพืชที่เจริญงอกงามได้ดีในเขตอบอุ่นหรือเขตร้อนชื้น จัดอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีประมาณ 
740 สกุล ประมาณ 18,000 ชนิด อาทิเช ่น คัทลียา เอื ้องพร้าว รองเท้านารี ฟ้ามุ ่ย แวนดา 
กาเรการ่อน และช้างต่างๆ เป็นต้น สายพันธุ์ของกล้วยไม้ที่ขึ้นและเติบโตในป่าเรียกว่า กล้วยไม้ป่า มี
ลักษณะการเติบโตแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 

1. กล้วยไม้อากาศ คือ กล้วยไม้ที่เกาะอาศัยอยู่บนต้นไม้อื่น 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 เอื้องหมายนา ขมิ้น กระเจียว ปทุมมา ดอกเข้าพรรษา มหาหงษ์ ดา
หลา และกระทือ เป็นต้น  
  พืชถิ่นเดียวและพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หมายถึง พืชที่พบขึ้นและแพร่พันธุ์ตาม
ธรรมชาติในบริเวณเขตภูมิศาสตร์เขตใดเขตหนึ่งของโลก และเป็นพืชที ่มีเขตกระจายพันธุ ์ทาง
ภูมิศาสตร์ค่อนข้างจำกัด ไม่กว้างขวางนัก มักจะพบพืชถิ่นเดียวบนพื้นที่ที่มีลักษณะจำกัดทางระบบ
นิเวศ เช่น บนเกาะ ยอดเขา หน้าผาของภูเขาหินปูน แอ่งพรุ เป็นต้น  
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การเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 

1) มีการศึกษา วิจัย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชในสภาพ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชเฉพาะถิ่นและพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยการเพาะขยายพันธุ์ การฟื้นฟู 
และคืนสู่ถิ่นภายใต้การอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่ 

2) ดำเนินการศึกษา วิจัยทางพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงด้านพืชที่ดี
เยี ่ยม ทั้งในเรื ่องการระบุชนิด การจัดจำแนกกลุ่มพืช การจัดทำป้ายสื่อของพันธุ์พืชมีชีวิตที่เก็บ
รวบรวมไว้ ตลอดจนการจัดเก็บตัวอย่างแห้งในหอพรรณไม้ อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การดูแลและ
การจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบของพันธุ์พืชของประเทศโดยเฉพาะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และพืช
เฉพาะถิ่น 

3) ดูแล บริหาร จัดการตัวอย่างพันธุ์พืชทั้งตัวอย่างมีชีวิตและตัวอย่างพันธุ์ไม้
แห้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดทำบัญชีรายชื่อ
ตัวอย่างมีชีวิต จัดทำนโยบายด้านการจัดการตัวอย่าง (Collections Management Policy) ดำเนิน
กิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนตัวอย่าง ตลอดจนโครงการด้านการอนุรักษ์ ร่วมกับหน่วยงานทาง
วิชาการด้านพืชทั้งในและต่างประเทศ 

4) มีการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ทั ้งในด้าน ชีววิทยา นิเวศวิทยา ชีพลักษณ์ 
(phenology) และการตอบสนองของพืช ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อทราบถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของพืช เพื่อเป็นข้อมูลในการเพาะขยายพันธุ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู  และ
คืนถ่ิน 

5) มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา การใช้ประโยชน์จากพืช  ตลอดจน
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติ และเพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

6) เป็นศูนย์กลางด้านการฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพฤกษศาสตร์
และสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงด้านพืชสวน 

7) ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการสร้างจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์พันธุ์
พืชและสิ่งแวดล้อมผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม และสื่อเพ่ือการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

8) ดำเนินการพัฒนานักวิจัยด้านต่างๆ ให้มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะสาขาวิจัย
เพ่ือพัฒนา สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์แนวใหม่ และดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์พืชโดย
อาศัยเทคนิคต่างๆ อาทิ ธนาคารพันธุกรรม รวมถึงการอนุรักษ์ในสภาพปลอดเชื้อ   

9) มีการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (CBD) , แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ 
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(Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets) และการดำเนินงาน
ตามกลยุทธ์ทั ่วโลกสำหรับการอนุร ักษ์พืช (Global strategy for plant conservation: GSPC) 
ตลอดจนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs) ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจอย่างมีประสิทธิผล ชัดเจน และต่อเนื่อง 

10) มีนักวิชาการ ผู ้เชี ่ยวชาญระดับสากลปฏิบัติงานประจำ  มีเครือข่ายทาง
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีจำนวนนักวิชาการที่เหมาะสมกับกิจกรรมและภารกิจ
ที่ต้องการความเชี่ยวชาญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำจำกัดความนีส้ามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล  
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คำจำกัดความตัวชี้วัด : 
 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวัดผลการดำเนินงาน จึงได้กำหนดคำจำกัดความ

วิธีการวัดผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ไว้ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด คำจำกัดความ 
1) จำนวนชนิดพันธุ์ไม้

สำคัญ 4 กลุ่มของ
ประเทศได้รับการ
อนุรักษ์และการ
ลงทะเบียนและมีการ
จัดการอย่างเป็นระบบ 
(จำนวนสะสม) 

• จำนวนไม้มีชีวิต (Living Collection) ที่ได้รับการรวบรวมไว้สะสมในสวน
พฤกษศาสตร์ในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมุ่งเน้นเฉพาะไม้ 4 
กลุ่มซึ่งเป็นไม้กลุ่มสำคัญของประเทศที่เป็นจุดแข็งของสวนพฤกษาศาสตร์
ไทย ที่จะสามารถรวบรวมพรรณไม้ 4 กลุ่มประกอบด้วย ไม้ที่เสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์หรือไม้หายาก ที่อยู่ในบัญชี IUCN Red Data list of Treatened  
และ บัญชี Treatened  Plants in Thailand โดยกรมป่าไม้ และตาม 
Flora of Thailand  กล้วยไม้ ขิงข่า และพืชสมุนไพรให้มีความโดดเด่น
และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบแหล่งสำรองพันธุกรรมพืช 3 กลุ่ม
ที่สำคัญของประเทศ  (จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ทั้งหมด ประกอบด้วย กล้วยไม้ 
= 1,120 ชนิด, ขิงข่า = 300 ชนิด, ไม้หายาก 1,800 ชนิด 

• การเป็นระบบจะต้องมีข้อมูลพืชครบถ้วน 100% สามารถตรวจสอบและ
นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ประกอบด้วย 
(1) เลขประจำปี  (2) สถานที่จัดเก็บและอนุรักษ์  (3) ชื่อวิทยาศาสตร์ / 

วงศ์   
(4)  ที่มา (สถานที่) / นิเวศ / พิกัด   (5) ผู้เก็บ / สำรวจ  (6) ภาพต้นใบ
ดอกผล 
(7) สถานภาพไม้หายาก / ถูกคุกคาม / ใกล้สูญพันธ์ (ตามเกณฑ์ IUCN) 
(8) การสอบทาน  สุขภาพ   โรคแมลง  จำนวน  (9) การขยายพันธุ์ 
(ต้องการขยายพันธุ์  หรือไม่ต้องการ) 

• วัดผลเป็นจำนวนชนิดที่สามารถรวบรวมได้จากรายงานหรือบัญชีรายชื่อ
พรรณไม้ที่รวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์  

2) จำนวนสวน
พฤกษศาสตร์ซึ่งเป็น
แหล่งอนุรักษ์นอกถิ่น

• จำนวนสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งได้รับการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน และทำการ
รวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ ไว้เพื่อการอนุรักษ์ ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของ
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ตัวช้ีวัด คำจำกัดความ 
ครอบคลุมทั่วทุก
ภูมิภาค 

ประเทศไทย โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนในการเป็นแหล่งเรียนรู ้ทาง
พฤกษศาสตร์ประกอบด้วย 
1) การรวบรวม Plant Collection ที่โดดเด่น มีฐานข้อมูลและจำนวนที่

ชัดเจน 
2) มีโครงการอนุรักษ์ท่ีตอบสนองเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
3) มีจำนวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ แหล่อนุรักษ์ 
4) มีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ 
5) มีโครงการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ 

6) ร้อยละความสำเร็จใน
การจัดทำระบบข้อมูล
ด้านพืชและเผยแพร่
ผ่านระบบ Online 
(ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวม
ไว้ทั้งหมดในสวน
พฤกษศาสตร์) 

• ความสำเร็จจากการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืช และสามารถเผยแพร่ผ่าน
ระบบ Online (ของพันธ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์ เป็น
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่1  มีระบบข้อมูลด้านพืชที่อ.ส.พ. จัดเก็บไว้ และสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลด้านพชืที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน 
กิจกรรมที่ 2 ข้อมูลด้านพืชได้นำเข้าในระบบครบถ้วนถูกต้องตามจำนวน
พันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 3 สามารถใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลพืชภายในองค์กร . 
กิจกรรมที่ 4 ระบบมีความพร้อมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 
กิจกรรมที่ 5 สามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ Online ได ้

7) ร้อยละของอัตราการ
อยู่รอดของพรรณไม้ 4 
กลุ่ม ที่ได้ทำการ
รวบรวมไว้ 

• อัตราการอยู่รอดของชนิดพรรณไม้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กล้วยไม้ ขิงข่า 
ไม้ที่เสี ่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือไม้หายาก และพืชสมุนไพร ที่รวบรวมไว้
ทั้งหมด สามารถดำรงชีวิตและสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ 

• วัดผลเปรียบเทียบกับ จำนวนพรรณไม้ตาม Check List ที่รวบรวมไว้ 
8) จำนวนชนิดพันธุ์ที่

ได้รับการศึกษาวิจัย
และเข้าสู่โปรแกรม
ฟื้นฟูคืนถิ่น 

• จำนวนพันธุ ์ไม้ที ่ อ.ส.พ. ได้ร ับการศึกษาวิจัยและขยายพันธุ ์ด ้วย
เทคโนโลยีและนำคืนสู่ถิ่นเพ่ือให้พันธุ์เติบโตได้ในพ้ืนที่ธรรมชาติ โดยการ
จัดกิจกรรมนำคืนถิ่นจะต้องดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยเฉพาะประชาชนและชุมชนท้องถิ่น วัดผลจากจำนวนชนิด
พันธุ์ไม้ที่ศึกษาวิจัยและปล่อยคืนสู่ป่า  

9) จำนวนผลงานวิจัย
ด้านพืชและความ

• จำนวนผลงานทางวิชาการและโครงการวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และความ
หลากหลายทางชีวภาพของ อ.ส.พ. ที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
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ตัวช้ีวัด คำจำกัดความ 
หลากหลายทาง
ชีวภาพที่ตีพิมพ์ใน
เอกสาร วารสารระดับ
นานาชาต ิ

เป็นที ่ยอมรับทั ้งในและต่างประเทศของ อ.ส.พ. การจัดพิมพ์หนังสือ
วิชาการ และบทความทางวิชาการที่มีการพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ (Meeting Paper, Conference Paper) 
หรือเอกสารสืบเนื ่องจากการประชุมทางวิชาการ (proceeding) ใน
ระดับชาติและนานาชาติในแต่ละปี  

10) อัตราการอยู่รอดของ
ชนิดพันธุ์ที่ได้รับการ
คืนถิ่น จนถึงระยะแพร่
พันธุ์ได้ เป็นไปตาม
หลักวิชาการ 

• อัตราการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคืนถิ่นจากจำนวนชนิดพันธุ์ที่
ศึกษาวิจัยเพื่อขยายพันธุ์ และสามารถอยู่รอดได้จนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ 
เป็นไปตามหลักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ เปรียบเทียบกับจำนวนที่ปล่อย
คืนสู่ป่า 

11) จำนวนเครือข่ายการ
ดำเนินงานเพื่อ
เสริมสร้างบทบาทสวน
พฤกษศาสตร์ใน
ระดับประเทศและ
ระดับสากล 

• จำนวนเครือข่ายการดำเนินงานเพ่ือเสริมสร้างบทบาทสวนพฤกษศาสตร์
ในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีกิจกรรมการดำเนินงานร่วมกัน 

12) ร้อยละของเครือข่าย
สถาบันการศึกษาใน
ภูมิภาคที่มีสวน
พฤกษศาสตร์อยู่ ใน
การเสริมสร้างบทบาท
ด้านการอนุรักษ์ 

• จำนวนสถาบันการศึกษา โรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายหรือพันธมิตร
ในการร่วมอนุรักษ์โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านการเป็น
แหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นของสวนพฤกษศาสตร์ และสามารถเข้าใจบทบาท
ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  

 

13) จำนวนเครือข่ายภาค
ประชาชน หรือชุมชน
ท้องถิ่น ในการ
เสริมสร้างบทบาทด้าน
การอนุรักษ์ 

• จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายหรือพันธมิตรในการร่วมอนุรักษ์โดย
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านการเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นของ
สวนพฤกษศาสตร ์  และสามารถเข ้าใจบทบาทขององค ์การสวน
พฤกษศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  
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ตัวช้ีวัด คำจำกัดความ 
14) ร้อยละเครือข่าย

เป้าหมาย    มีความรู้
ความเข้าใจในด้านการ
อนุรักษ์และบทบาท
ด้านการเป็นแหล่ง
อนุรักษ์นอกถิ่นของ
สวนพฤกษศาสตร์ใน
ระดับมากขึ้น 

• ระดับความสำเร็จในการดำเนินการคืนพันธุ์ไม้ที ่เสี ่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
พันธุ์ไม้ประจำถิ่นตามหลักการ คู่มือการนำพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญ
พันธุ์กลับคืนถิ่นอย่างยั่งยืน โดยให้มีประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม 
อาทิเช่น การฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึก การเพาะขยายพันธุ์ 
การดำเนินกิจกรรม การติดตามและประเมินการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ และ
ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชนในการรักษาและต่อยอดกิจกรรม  

• วัดผลจากหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีสนับสนุนการคืนถิ่นจนสามารถเห็น
ผลลัพท์จากการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์ 

15) จำนวนผลงานที่จัดขึ้น
เป็นนวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

• จำนวนนวัตกรรมประเภท Incremental Innovation ซึ่งเป็นนวัตกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่อาจใช้ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่อ่ืนและนำมา
ปรับใช้กับสวนพฤกษศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู ้ เนื ้อหาที่
เหมาะสม สามารถใช้ภายในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อาจเป็นผลงานในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินการจัดทำ หรือ ศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยขึ ้นเพื ่อใช้ในการเรียนรู ้ด้านพฤกษศาสตร์ สามารถทำให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างกว้างขวาง และแพร่หลายมาก
ยิ่งขึ้น อาทิเช่น สื่อการเรียนรู้  เทคโนโลยีการให้ความรู้  แนวความคิดใน
การจัดกิจกรรม ฯลฯ 

16) จำนวนกระบวนการ
หรือกิจกรรมบริการ
ทางวิชาการและ
ส่งเสริมความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

• กระบวนการในการให้ความรู้หรือบริการวิชาการที่ได้รับการจัดวางอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการความรู้และวิชาการตา่งๆ 
ได้อาทิเช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดหลักสูตรอบรมฯลฯ 

17) ร้อยละความพึงพอใจ
และความตระหนัก
ของผู้ใช้งานนวัตกรรม 
หรือเข้าร่วมกิจกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากร 

• ร้อยละความพึงพอใจของผู ้มาใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการให้ความรู้ทางวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีความรัก 
ความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรม โดยกำหนดให้ต้องมีการสำรวจในกิจกรรมการให้ความรู้ต่างๆ 
ภายในพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ 

18) ร้อยละของจำนวนผู้
เข้ามาใช้ประโยชน์

• จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ ของ อ.ส.พ.ในแต่ละปี 
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ตัวช้ีวัด คำจำกัดความ 
สวนพฤกษศาสตร์
เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

• สวนพฤกษศาสตร์ของ อ.ส.พ. หมายถึง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ใน
พระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง และสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 

19) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าเยี่ยมชมต่อ
ความสามารถในการ
รองรับผู้ใช้บริการของ
แหล่งเรียนรู้ในระดับ
มากขึ้นไป (4) ไม่น้อย
กว่า 

• ร้อยละของจำนวนผู้มาเยี่ยมชมโดยพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ โดยใช้แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของ ที่มีความพึง
พอใจที่ระดับ 4 ขึ้นไป โดยกำหนดให้ต้องมีการสำรวจความพึงพอใจใน
ประเด็นที่ครบถ้วนอย่างน้อย ดังนี้ 1. พ้ืนที่ให้บริการ/2. การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ/ 3. ขั้นตอนการหรือกระบวนการให้บริการ 
/4. สิ่งอำนวยความสะดวก/5. ความปลอดภัย/ 6. ข้อมูลมีความทันสมัย 
น่าสนใจ และ 7.ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

• เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ และวิเคราะห์
จากคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละประเด็น โดยนำคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อมา
รวมกันหารด้วยจำนวนข้อย่อย จะได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 

20) ผลงานได้รับการต่อยอด 
เชิงพาณิชย์ 

• ผลงานวิจัยที่ได้รับการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือ
อาจเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที ่เกิดจากการวิจัยรวมถึงนวัตกรรม หรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่คิดค้นขึ้นมาและสามารถก่อให้เกิดรายได้ ต่อองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ 

21) รายได้จากการ
ประกอบกิจการ
เพิ่มข้ึน 

• รายได้จากการดำเนินงาน ได้แก่ รายได้จากการเข้าชมสวน รายได้จากการ
เช่าห้องประชุม รายได้จากการขายของที่ระลึก/หนังสือ รายได้จากการ
จำหน่ายพันธุ์ไม้ รายได้จากการประชุมสัมมนา และรายได้อื ่น ยกเว้น 
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายได้จาก
การบริหารศูนย์ฝึกอบรม และรายได้จากการขยายวัสดุเสื่อมราคา 

• อัตราร้อยละคำนวณเปรียบเทียบจากรายได้จากปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

22) ระดับคะแนนการ
ประเมินผลด้านการ
บริหารจัดการ 
(Enabler) 

• ผลการประเมินประจำปี ภายใต้เกณฑ์การประเมินผลด้านบริหารจัดการ
องค์กร จำนวน 8 ด้าน และมีผลคะแนนเป็นไปตามเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด คำจำกัดความ 
23) ร้อยละความพึงพอใจ

ในการบริหารจัดการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ที่มีต่อ
การบริหารจัดการองค์กร อยู่ในระดับ มากขึ้นไป  

 
ตาราง ผ-1 ตารางคำจำกัดความตวัช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ระยะที่ 1  พ.ศ.2563-2565   

(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใช้เป็นแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ.  
ผ-12 

 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐศาสตร์ 
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการเงิน (Finance 
Drivers) และปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านปฏิบัติการ (Operation Drivers) และกำหนดแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนค่า EP ให้สูงขึ้น (SIP Plan) และค่าเป้าหมายที่คาดหวัง (ที่มา : แผนกล
ย ุทธ ์ปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพการดำเน ินงานองค ์การสวนพฤกษศาสตร์   (BGO-Strategic 
Improvement Plan) ได้กำหนดปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่นำมาใช้ในการกำหนดค่า
เป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ภาพ ผ-1 ประมาณการ EP 2562 

 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
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จากตัวแปรทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย พบว่ามีค่าใช้จ่ายจากการใช้เงินรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้
ทำการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการเงิน (Finance Drivers) และปัจจัยขับเคลื่อนทางด้าน
ปฏิบัติการ (Operation Drivers) และกำหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนค่า EP ให้
สูงขึ้น (SIP Plan) และค่าเป้าหมายที่คาดหวัง ดังนี้ 
 

Driver Finance Drivers Operation Drivers SIP Plan ค่าเป้าหมาย 

1. การอนุญาต
ให้เช่าพื้นที ่

(1) รายได้จากการ
จัดกิจกรรมใน
สวน 

(2) รายได้จากการ
จำหน่ายสินค้า
ที่เกี่ยวกับการ
ทำกิจกรรม 

(1) พัฒนาพ้ืนท่ีและ
ระบบ
สาธารณูปโภค 

(2) กำหนดพื้นที/่
บริหารสินทรัพย์
ที่มีให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

(3) กำหนดอัตรา
ค่าบริการ 

(4) จัดทำแผนการ
ตลาดเชิงรุก โดย
มุ่งเน้นกลุ่ม 
เป้าหมายทั้งใน
ส่วนภาคราชการ
และเอกชน 

(5) ทำการ
ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และ  
การจัดงาน Event 
ภายในสวน
พฤกษศาสตร์ 

(1) พัฒนาพ้ืนท่ีให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า 

(2) วางแผนการใช้
ประโยชน์และจดัหา
เครือข่ายมาร่วมลงทุน
ในสินทรัพย ์

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

 

รายได้จากการให้
เช่าพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น 
30% 

2. รายได้จาก
การเข้าชม
สวน 

(1) การจำหน่าย
บัตรเข้าชมสวน 

(2) คณะที่เข้ามาชม
สวน 

(1) การ
ประชาสมัพันธ์
เชิงรุก 

(2) พัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อ
ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

(1) พัฒนารูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์ให้
เข้าถึงกลุ่มลูกคา้ในวง
กว้าง 

(2) พัฒนาจุดดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวให้เข้ามา
เยี่ยมและใช้บริการ 

จำนวนผู้เข้า
เยี่ยมชมเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20 
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Driver Finance Drivers Operation Drivers SIP Plan ค่าเป้าหมาย 

(3) กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
(Event) 

(4) บุคลากรด้านการ
บริการภาย 

(5) คุณภาพการ
ให้บริการ 

(3) จัดกิจกรรม Event 
ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

(4) ฝึกอบรมและพัฒนา
คุณภาพด้านการ
ให้บริการเพื่อสร้าง
ความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยว 

(5) สำรวจความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า 

3. รายได้จาก
การขาย
สินค้า 

(1) สินค้าวิชาการ 
(2) สนิค้าของที่

ระลึก 
(3) สินค้าเกษตร 

(1) คุณภาพสินค้า
และผลิตภัณฑ ์

(2) ช่องทางจำหน่าย
สินค้าและ
ผลิตภณัฑ ์

(1) สำรวจความต้องการ
ของตลาด  

(2) สำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าเพื่อนำมา
พัฒนาผลิตภัณฑ ์

(3) พัฒนารูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ สินค้าของที่
ระลึกและผลติภณัฑ์
ทางวิชาการให้มีความ
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
และตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า 

(4) ฝากสินค้ากับเครือข่าย
พันธมิตรและสวน
พฤกษศาสตรส์าขา
ต่างๆ  

(5) เพิ่มช่องทางการขาย
ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต 

รายได้จากการ
ขายสินค้าเพิม่ขึ้น 
15% 

4. รายได้จาก
การ
จำหน่าย
อาหาร
และ
เครื่องดื่ม 

(1) รายได้จากการ
จำหน่ายกาแฟ 

(2) จากการ
จำหน่ายน้ำ  
และของว่าง 

(1) ปรับปรุง/ควบคุม
คุณภาพ และ
ความสะอาด
รสชาติของกาแฟ 

(2) ควบคุมต้นทุนการ
ผลิตกาแฟ 

(1) พัฒนาร้านอาหารให้มี
มาตรฐานและคณุภาพ
ในการให้บริการ เพิม่
สร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ลูกค้า 

รายได้จากการ
ขายอาหาร
เครื่องดื่มเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 15 
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(3) จากการ
จำหน่ายอาหาร 
(เพิ่มในอนาคต) 

(3) ปรับปรุงร้าน
กาแฟให้สวยงาม
และดึงดดูใจ 

(4) ปรับปรุงพื้นที่ให้มี
ความสวยงามเพื่อ
ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว 

(5) เพิ่มจุดจำหน่าย
อาหารและ
เครื่องดื่มในช่วง
เทศกาล 

(6) เสรมิสร้างเทคนิค
การขายให้กับ
ผู้ขาย 

 
 

5. รายได้จาก
การ
จำหน่าย
อาหาร
และ
เครื่องดื่ม 

(1) รายได้จากการ
จำหน่ายกาแฟ 

(2) จากการ
จำหน่ายน้ำ  
และของว่าง 

(3) จากการ
จำหน่าย
อาหาร (เพิ่ม
ในอนาคต) 

(1) ปรับปรุง/
ควบคุมคุณภาพ 
และความ
สะอาดรสชาติ
ของกาแฟ 

(2) ควบคุมต้นทุน
การผลิตกาแฟ 

(3) ปรับปรุงร้าน
กาแฟให้
สวยงามและ
ดึงดูดใจ 

(4) ปรับปรุงพื้นที่ให้
มีความสวยงาม
เพื่อดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว 

(5) เพิ่มจุดจำหน่าย
อาหารและ
เครื่องดื่มในช่วง
เทศกาล 

พัฒนาร้านอาหารให้มี
มาตรฐานและคณุภาพใน
การให้บริการ เพิ่มสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า 

รายได้จากการ
ขายอาหาร
เครื่องดื่มเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 15 
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Driver Finance Drivers Operation Drivers SIP Plan ค่าเป้าหมาย 

(6) เสรมิสร้าง
เทคนิคการขาย
ให้กับผู้ขาย 

6. รายได้จาก
การ
จำหน่าย
พรรณไม ้

(1) รายได้จากการ
จำหน่ายพรรณ
ไม ้

(1) พรรณไม้ที่
จำหน่ายมีความ
โดดเด่น 

(1) เพาะขยายพันธ์ุไม้หา
ยาก พรรณไม้ใกล้สญู
พันธุ์เพื่อจำหน่าย 

(2) กำหนดรูปแบบของ
พรรณไม้ให้เป็น
เอกลักษณ ์

(3) กำหนดราคาที่
เหมาะสม 

รายได้จากการ
ขายพรรณไม้
เพิ่มขึ้น 30% 

ตาราง ผ-2 กลยุทธ์และเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

จากตารางกลยุทธ์และเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในแต่ละปัจจัย
ขับเคลื่อน จึงกำหนดค่าเป้าหมาย EP ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

ค่า EP  2562 -13,831,567.86 ล้านบาท 

ค่า EP ประมาณการปี 2563 -2,705,186.97 ล้านบาท 

ค่า EP เป้าหมาย ติดลบน้อยลง  

 
ดังนั ้น จึงได้กำหนดตัวชี ้ว ัดการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง

มูลค่าเพ่ิมเชิงสังคมและพาณิชย์ จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์รวมทั้งผลิตผลงานเพ่ือนำสู่การ
ใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

 - ให้มีค่า EP เป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

การกำหนดเป้าหมายใช้สำหรับอ้างอิงเป้าหมายค่า EP ที่เพ่ิมขึ้น 
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อ.ส.พ. ได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ประกอบด้วย   

1) Singapore Botanic Gardens 
2) Xishuangbanna Tropical Botanical Garden 
3) South China Botanical Garde 
4) Bogor Botanical Garden  
5) Kunming Botanical Garden  
6) Chenshan Botanical Garden  
7) Pha Tad Ke Botanical Garden  
8) Penang Botanic Gardens  
9) Northwestern University Ecotourism Park and Botanic Gardens  
10) SAIGON ZOO & BOTANICAL GARDENS 

 
 
  

ภาคผนวก 3 
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ตาราง ผ-3 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 

Garden 

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 การกำกับ
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
สถาบันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

สภาประชาชนจีน
แห่งชาติจีน ผ่าน
ทางสถาบัน

รัฐบาลอินโดนีเซีย สภาประชาชนจีน
แห่งชาติจีน ผ่าน
ทางสถาบัน

สภาประชาชนจีน
แห่งชาติจีน ผ่าน
ทางสถาบัน
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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 
Ecotourism 
Park and 
Botanic 
Gardens 

SAIGON Zoo 
& Botanical 

Garden 

วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน 

1.5 ขนาดพื้นที ่ 74 เฮกเตอร์ 1,155 เฮกตาร์ 900 เฮกตาร์ 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

- 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 
University 
Ecotourism 
Park and 
Botanic 
Gardens 

SAIGON Zoo 
& Botanical 

Garden 

ยั่งยืนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

2.2 งานหอ
พรรณไม้ 

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

- ตัวอยา่งของพืชที่มี
ท่อลำเลียงมากกว่า
หนึ่งล้านตัวอยา่ง 
จำนวน 7,000 ชนิด 

- การจัดเก็บหลกั
ของหอพรรณไม้
ของสวนป่าดิบชื้น
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 ตัวอย่าง 
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 - เปิดให้
ประชาชน
ทั่วไปใช้

         



แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ระยะที่ 1  พ.ศ.2563-2565   

(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใช้เป็นแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ.  

ผ-21 

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 

Garden 

ห้องสมุดโดยมี
ห้องบริการ
ต่างๆ เช่น ห้อง
สื่อ ตัวอย่าง
สมุนไพร 
พรรณไม้แห้ง 
มุมพักผ่อนอา่น
หนังสือฯลฯ 

 
 
 


