ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวน
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- ในปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลไทย ได้ จดั ตัง้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ขึ ้น เพื่อ
สนับสนุนงานค้ นคว้ าวิจยั ทางด้ านพฤกษศาสตร์ และการอนุรักWWW.QSBG.OR
ษ์ นอกถิ่นที่อยู่อาศัย
ของทรัพยากรพรรณพืชอันทรงคุณค่าของประเทศ อ.ส.พ. มีสถานภาพเป็ นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจอยู่ใต้ สงั กัดของสานักนายกรัฐมนตรี ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2545
สืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงได้ ย้ายไปสังกัด
กระทรวงที่ได้ รับการ จัดตังใหม่
้ คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม,

- สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ แต่เดิมรู้จกั กันในนามของสวน
พฤกษศาสตร์ แม่สานับว่าเป็ น สวนพฤกษศาสตร์ แห่งแรกของประเทศ ที่เป็ น
มาตรฐานสากล โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจยั และให้ ความรู้ทางด้ าน
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พฤกษศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2537 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ รับพระราชทาน
พระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ ใช้ ชื่อสวน
พฤกษศาสตร์ ใน ภาคเหนือขององค์การฯ จังหวัดเชียงใหม่วา่ “สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ”
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- ภาระกิจหลักของสวนพฤกษศาสตร์ คือ เป็ นศูนย์รวมพรรณไม้ ไทย ที่มีความเป็ น
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เลิศทางวิชาการด้
านพืช ทาหน้ าที่เป็ นศูนย์ศกึ ษาและค้ นคว้ าวิจยั ทางด้ าน
พฤกษศาตร์ ด้ านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์WWW.QSBG.OR
สิ่งแวดล้ อม รวมทัง้
เป็ นสถานที่เผยแพร่ความสวยงามและคุณค่าของพรรณพฤกษชาติไทย ให้ เป็ นที่
ประจักษ์ แก่ประชาชนทัว่ ไป...
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ตราเครื่องหมายองค์ กร

รูปทรงดอกบัว ตามประเพณีโบราณถือกันว่าดอกบัวเป็ นดอกพฤกษาที่สงู
และจะนามาใช้ กบั พระหรื อเจ้ า คือใช้ ในสถาบันศาสนากับพระมหากษัตริ ย์ และ
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เนื่องจาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีที่มาจากเบื ้องสูง พฤกษาที่เหมาะน่าจะเป็ น
ดอกบัวจึงจะเป็ นการสมควร จึงได้ นาเอารูปทรงดอกบัวมาใช้ เป็ นหลักของรูปแบบ
รวม
พระมหาพิชัยมงกุฎ องค์การนี ้เป็ นองค์การที่เกี่ยวเนื่องด้ วยกษัตริ ย์ในระดับ
พระมหากษัตริ ย์หรื อเกี่ยวข้ องกับพระราชินีในระดับพระบรมราชินีนาถ และทรงเคย
ได้ รับพระบรมราชโองการให้ เป็ นผู้สาเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์มาแล้ วด้ วย จึง
ได้ กาหนดรูปแบบพระมหาพิชยั มงกุฎไว้ ในรูปแบบของตราเครื
่ องหมายองค์การด้ วย
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เพื่อเป็ นมหามงคลแก่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็ นอนันตกาลไปในเบื ้องหน้ า
อ. ส. พ. เป็ นอักษรย่อ 3 ตัว ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ คือ อ.ส.พ. อักษร
ทังสามได้
้
ผกู ไขว้ รัดเป็ นก้ อนเดียวกัน หมายถึงความเป็ นหน่วยที่เหนียวแน่น มีความ
เป็ น UNITY สูง และเป็ นการแสดงถึงความเป็ นชาติ คือเป็ นอักษรจากภาษาไทย
(ชาติที่มีอกั ษรภาษาของตัวเอง)
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องค์ การสวนพฤกษศาสตร์ และ THE BOTANICAL GARDEN
ORGANIZATION อักษรไทยและอังกฤษนี ้เป็ นการสื่อความบ่งบอกให้ ร้ ูจกั องค์การ
และรู้ว่าเป็ นองค์การเกี่ยวกับเรื่ องพฤกษศาสตร์
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ใบไม้ และลูกไม้ ส่วนล่างของรูปแบบดอกบัวจะมีใบไม้ และลูกไม้ อยู่ทวั่ ไปร้ อย
รัดเป็ นช่อพวงแนบโค้ งตามเบื ้องล่างของดอกบัว ซึง่ หมายความว่า บรรดาพฤกษา
นานาพันธุ์จะมีวิวฒ
ั นาการหรื อพัฒนาการตนเอง ดารงชีวิตขยายพันธุ์ต่อไปได้ อย่าง
ไม่สิ ้นสุด หรื อไม่สญ
ู พันธุ์ไปจากโลก จะต้ องอาศัยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้ การ
ปกป้องคุ้มครองอยู่เบื ้องบนเป็ นสาคัญ
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นายนพวัฒน์ สมพืน้ ผูเ้ ชี ่ยวชาญพิ เศษด้านช่างศิ ลปไทย นายช่างศิ ลปกรรมระดับ 9 กรมศิ ลปากร
(ผูอ้ อกแบบ/ผูอ้ ธิ บายทีม่ าและความหมาย)
29 ตุลาคม 2537

เกียรติยศ
อ.ส.พ. รับรางวัลหน่ วยงานต้ นแบบในการจัดตัง้ ศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารของ
หน่ วยงานของรัฐ 13 กุมภาพันธ์ 2558

สวนพฤกษศาสตร์ ฯ ได้ รับรางวัลการบริการยอดเยี่ยม 2 ปี ซ้ อนจาก Trip
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Advisor ประจาปี 2015 จาก Trip Advisor
สวนพฤกษศาสตร์ ฯ ได้ รับประกาศนียบัตรการบริ
การยอดเยี่ยม ประจาปี
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2014ประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริ การยอดเยี่ยม ประจาปี 2014 จากเว็บไซต์
TripAdvisor (www.tripadvisor.com)
อ.ส.พ. ได้ รับรางวัลโปสเตอร์ ยอดเยี่ยมในงาน World Orchid Conference
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2014
ระหว่างวันที่ 10 -14 กันยายน 2557 นางสาวฐิ ติมา ธาราวุฒิ นักวิชาการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)ได้ เข้ าร่ วมเสนอผลงานโปสเตอร์ ในงาน World
Orchid Conference 2014 ครัง้ ที่ 21 ณ Johannesburg, South Africa โดยมีหวั ข้ อ
โปสเตอร์ เรื่ อง Effectiveness of Blue Vanda Orchid Conservation through
Community Involvement in Chiang Mai, Thailand
ผลงานวิจัย อ.ส.พ. คว้ ารางวัล Silver AwardสานัWWW.QSBG.ORG
กวิจยั และพัฒนา องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ในงานมหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo
2013)
สานักวิจัยและพัฒนาองค์ การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ รับมาตรฐาน ISO 14001
ในปี 2554สาหรับมาตรฐานที่สามารถยื่นขอรับการรับรองได้ ก็คือ ISO 14001
Environmental Management Systems - Specification with Guidance for Use
หรื อที่เรี ยกและเข้ าใจกันว่า เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม นัน่ เอง
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