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ผูที่ตองใชชื่อวิทยาศาสตรของพืช เชน นักวิชาการ นักวิจัย ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับพืช
สมุนไพร เปนตน อาจพบกับปญหาหลายอยาง เชน พืชชนิดเดียวมีชื่อวิทยฯ มากกวา 1 ชื่อ  หรือชื่อ
วิทยฯ เดียวกันแตสะกดตางกัน หรือ ชื่อวงศ (family) ของพืชหลายๆ ชนิดเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผล
การศึกษาดานดีเอ็นเอของพืช เปนตน เพื่อใหเกิดความกระจาง สําหรับนักวิชาการ และคนที่เกี่ยวของ ที่
ตองใชชื่อวิทยาศาสตรของพืช เพื่อสืบคนขอมูล หรืออางอิงในงานใดๆที่เกี่ยวของกับพืช  บทความชุด 
‘ฐานขอมูลชื่อวิทยาศาสตรของพืช’ จึงไดนําเสนอการสืบคนชื่อวิทยฯ ของพืชจากฐานขอมูลที่นาเชื่อถือ  

ชื่อวิทยาศาสตรมีความสําคัญอยางมาก เพราะชวยปองกันความสับสนอันเนื่องมาจากชื่อ
พื้นเมือง ซึ่งแตกตางกันตามเชื้อชาติ สําเนียง ภาษา และความเขาใจของแตละคน การตั้งชื่อ
วิทยาศาสตรของพืชตองอยูภายใตกฎการตั้งชื่อพืชที่ มีชื่อเต็มๆ วา International Code of 

Nomenclature for algae, fungi, and plants หรือเรียกสั้นๆ วา Melbourne Code แตการทําความ
เขาใจกฎดังกลาวตองใชเวลามากเหมือนการเรียนกฎหมายที่ประกอบดวยมาตราตางๆ จํานวนมาก  ทํา
ใหปจจุบันมีการจัดสรางฐานขอมูลทางอนุกรมวิธานพืชขึ้น เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนชื่อวิทยฯ ที่ถูกตอง
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยฐานขอมูลที่จะแนะนํา ประกอบดวย The International Plant Names Index 

(IPNI), The Plant List, และชื่อพรรณไม เต็ม สมิตินันทน สําหรับครั้งนี้ขอแนะนําฐานขอมูล The 

International Plant Names Index: http://www.ipni.org/index.html (The International Plant Names 

Index, 2012) หรือเรียกสั้นๆ วา ฐานขอมูล IPNI เปนอันดับแรก 

 ฐานขอมูล IPNI เกิดจากความรวมมือระหวาง The Royal Botanic Gardens, Kew ประเทศ
อังกฤษ, The Harvard University Herbaria ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Australian National 

Herbarium ประเทศออสเตรเลีย โดยคณะทํางานประกอบดวยนักอนุกรมวิธานพืช ทําหนาที่ประมวลชื่อ
วิทยฯ ของพืชเกือบทุกชนิดที่ถูกสํารวจพบแลวบนโลก 



 

ภาพที่ 1 หนาแรกของฐานขอมูล The International Plant Names Index (IPNI) ลูกศรสีแดงแสดงเมนูสําหรับการ
คนขอมูล 

 

 ชื่อวิทยาศาสตรประกอบดวย 3 สวน ไดแก ชื่อสกุล (generic name) คําระบุชนิด (specific 

epithet) และชื่อผูตั้งชื่อพืช (author name) ยกตัวอยางเชน กันภัยมหิดล มีชื่อวิทยฯ วา Afgekia 
mahidoliae B.L.Burtt & Chermsir. โดย 

 Afgekia คือ ชื่อสกุล  

mahidoliae คือ คําระบุชนิด  

B.L.Burtt & Chermsir. คือ ชื่อผูตั้งชื่อพืช  

ชื่อวิทยาศาสตรนอกจากเขียนแบบตัวเอน (เฉพาะ 2 สวนแรกแลว) สามารถเขียนเปนแบบอื่น
ได เชน Afgekia mahidoliae B.L.Burtt & Chermsir. (ตัวเขมเฉพาะ 2 สวนแรก) หรือ Afgekia 



mahidoliae B.L.Burtt & Chermsir. (ขีดเสนใต 2 สวนแรก แตเสนใตตองแยกกัน) แตถาไมอยากเปนคน
เชยตกยุคตองเขียนแบบแรก (ใชตัวเอน) เทานั้น  

 ขอมูลที่คนไดจากฐานขอมูล IPNI ประกอบดวย 1) ชื่อพืช 2) ผูตั้งชื่อพืช และ 3) เอกสารอางอิง
ดานอนุกรมวิธานพืช (ภาพที่ 2) 

 

 

ภาพที่ 2 หนาสําหรับการคนขอมูล: A ชื่อพืช; B ชื่อผูตั้งชื่อพืช; C เอกสารอางอิงทางอนุกรมวิธาน 

 

ชื่อพืชในฐานขอมูลที่สืบคนได ประกอบดวยชื่อวงศ (family) ชื่อสกุล (genus) ชื่อชนิด 
(species) รวมถึงชื่อของลําดับชั้นที่ต่ํากวาวงศ สกุล หรือชนิด โดยฐานขอมูลจะแสดงผลของชื่อพืช
ทั้งหมดที่เกี่ยวของ (ภาพที่ 3) 



 

ภาพที่ 3 หนาแสดงผลการคนจากชื่อสกุล ‘Afgekia’ (ภาพที่ 2) และพบชื่อตนกันภัยมหิดล (A. mahidoliae B.L.Burtt 

& Chermsir) อยูในวงศ ‘Leguminosae’ แสดงในผลการสืบคน 

 ชื่อผูตั้งชื่อพืชเปนชื่อของนักอนุกรมวิธานที่ตั้งชื่อพืช ซึ่งสวนใหญจะใชแบบยอ และการยอที่
ถูกตองตามหลักสามารถคนไดจากฐานขอมูล IPNI เชน การยอช่ือของ Carl Linneaus ซึ่งเปนนักพฤษ
ศาสตรท่ีมีชื่อเสียงตั้งชื่อพืชเปนจํานวนมาก ที่ถูกตองคือ L. ไมใช Linn. และ Linné  

 สําหรับเอกสารอางอิงทางอนุกรมวิธานพืชจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งชื่อพืช หรือลักษณะ
ของพืชแตละชนิดนั้น ซึ่งเอกสารอางอิงบางสวนฐานขอมูลจะมีลิงคใหดาวนโหลดเอกสารได 

วารสารวิชาการสวนใหญจะใหผูเขียนตนฉบับงานวิจัยตรวจสอบการเขียนชื่อวิทยฯ และการยอช่ือผูตั้ง
ชื่อพืชที่ถูกตองจากฐานขอมูล IPNI แทบทั้งสิ้น  

 โดยสรุป ฐานขอมูล IPNI ชวยใหเขียนชื่อวิทยาศาสตรไดถูกตอง แตในครั้งตอไปจะพูดถึง
ฐานขอมูล The Plant List ซึ่งจะใหความกระจางในกรณีที่ชื่อวิทยฯ มีความสับสน มีมากกวา 1 ชื่อ แลว
เราจะรูไดอยางไรวาชื่อไหนเปนชื่อที่ถูกตอง ที่ตองเราใช 
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