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การเตรียมข้อมูลพืชพรรณ
รศ. โกสมุ  พีระมาน

ข้อมูลสำคญัสำหรบัพืชพรรณทีค่วรเตรยีมไวเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการจดัทำสวนพฤกษศาสตรโ์รง
เรยีน และพพิธิภณัฑพ์ชืของโรงเรยีน มีดงัตอ่ไปนี้

1.ชื่อของพันธุ์ไม้ พันธุ์ไม้แต่ละชนิดอาจมีชื่อได้หลายๆ ชื่อ ซึ่งชื่อเหล่านั้นอาจเป็นชื่อที่เรียกขาน
รู ้ก ันในกลุ ่มชนบางท้องถิ ่น หรือบางประเทศ และถึงแม้ว่าจะมีชื ่อหนึ ่งชื ่อใดที ่ร ู ้จ ักกันแพร่หลาย
เกือบทั่วโลกก็ตาม แต่ชื่อนั้นก็ไม่อยู่ในเกณฑ์หรือเป็นระบบที่นักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทาง
พฤกษศาสตร์จะได้ยึดถือและเข้าใจให้ตรงกันได้ สมาคมพฤกษศาสตร์นานาชาติได้กำหนดกฎระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องชื่อของพืชขึ้น โดยถือตามแนวคิดของ Carl Linnaeus ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ชื่อพืชต่าง ๆ
ในหนังสือ Species Plantarum ในปี ค.ศ. 1753 ช่ือของพืชเหล่าน้ันคือ ช่ือวิทยาศาสตร์ หรือช่ือทางพฤกษศาสตร์
และกำหนดเป็นกฎระเบียบไว้ว่า พืชแต่ละหมวดหมู่ จะต้องมีชื่อวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่ใหญ่
หรือหมวดหมู่ย่อยก็ตาม

ชื ่อวิทยาศาสตร์ ของกลุ ่มพืชในหมวดหมู ่ของชนิด (species) เรียกว่า Specific name
(ช่ือวทิยาศาสตรป์ระจำชนดิ) ประกอบดว้ยขอ้ความ 2 คำ

คำแรก เป็นคำที ่นำมาจากชื ่อวิทยาศาสตร์ของกลุ ่มพืชในระดับสกุล เพื ่อแสดงให้เห็นและ
เข้าใจได้ง่ายว่า พืชชนิดนั้นถูกจัดรวมไว้ในสกุลนั้นๆ คำศัพท์ที่นำมาใช้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของหมวดหมู่ใน
ระดับสกุล ต้องเป็นคำศัพท์ท่ีนำมาจากรากศัพท์ของภาษาละติน หรือกรีกโบราณ หรือเป็นคำศัพท์ใน ภาษาอ่ืนๆ
ท่ีได้ดัดแปลงใหส้อดคลอ้งกบัไวยากรณข์องภาษาละตนิ

คำที่สอง เป็นคำศัพท์ที่นำมาจากรากศัพท์ของละติน หรือกรีกโบราณเช่นกัน และต้องเป็นคำที่มี
ความหมายถึงลักษณะเด่นของพันธุ์ไม้ชนิดนั้น หรือคุณ โทษ ของพันธุ์ไม้นั้น หรือสภาพการกระจายพันธุ์
ถิ่นกำเนิด ท้องถิ่นที่พบขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ หรือเป็นคำที่นำมาจากชื่ออาณาเขต ท้องถิ่น บุคคลสำคัญใน
วงการวิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เป็นต้น แล้วนำมาปรับให้ชื่อเหล่านั้นถูกต้องสอดคล้องกับไวยากรณ์ของ
ภาษาละตนิ

ตวัอยา่งเชน่   Oryza sativa L. =   ชื่อวิทยาศาสตร์ของกลุ่มพืชหมวดชนิด (species) ที่มนุษย์
เพาะปลกูไวเ้ปน็ธญัญาหาร ซ่ึงคนไทยรูจั้กในชือ่ของ “ตน้ขา้ว”

Oryza คอื คำทีน่ำมาจากชือ่สกลุ “Oryza” เพือ่แสดงวา่ ตน้ขา้วถกูจดัรวมไวใ้นสกลุนี้
sativa คือ คำศัพท์ที่แสดงลักษณะเด่นของต้นข้าว มีความหมายแปลได้ว่า เป็นพืชเพาะปลูก

ไว้เป็นธญัญาหาร
L. คือ ชื่อย่อของนักพฤกษอนุกรมวิธาน ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ในหมวดชนิดให้แก่ต้นข้าว นามเต็ม

ของทา่นคอื Carl Linnaeus ท่านได้รับการยกยอ่งว่าเป็นผู้ริเร่ิมต้ังช่ือส่ิงมีชีวิตบนโลกแตล่ะชนิด ด้วยถ้อยคำ 2
คำ ดังได้กล่าวไวแ้ล้วข้างตน้

ในการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชแต่ละชนิดนั้น มักนิยมเขียนชื่อย่อของผู้ตั้งชื่อกำกับมาด้วย
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ชัดเจน สามารถจะค้นคว้าอ้างอิงถึงได้สะดวกขึ้น และเพื่อแก้ไขความซ้ำซ้อน
ทีอ่าจเกดิมขีึน้ได้
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ข้อดีของการตั ้งชื ่อวิทยาศาสตร์ให้แก่สิ ่งมีชีว ิตชนิดต่างๆ ก็เพื ่อจะทำให้เกิดความเข้าใจ
หมายถึงสิ ่งเดียวกันระหว่างชนชาติต่างๆ และให้เป็นระเบียบสากลที่จะได้ยึดถือปฏิบัติ เป็นการสื่อ
ความหมายสือ่ใหท้ราบถงึหมวดหมูใ่นระดบัทีสู่งขึน้ไปของสิง่มชีีวติชนดินัน้ๆ  เชน่ ระดบัสกลุ เปน็ตน้

นอกจากนี ้ ชื ่อวิทยาศาสตร์ ยังเป็นคำศัพท์ที ่บอกถึงลักษณะเด่นประจำของสิ ่งมีชีวิตนั ้นๆ
สำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ นั้นก็จะปรากฏอยู่ในหนังสือพรรณพฤกษชาติ (Floras)
ท้ังหลายด้วย  ช่วยให้สะดวกในการคน้หาข้อมูลรายละเอียดของพืชชนิดน้ัน ถ้าหากทราบชือ่วิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ (common names) ชื่อประเภทนี้ อาจเป็นที่รู ้จักในกลุ่มชนหลายชาติ แต่ไม่ได้สื่อ
ความหมายทางพฤกษศาสตร์ ตัวอย่างเช่นคำว่า “rice” เมื่อได้ยินชื่อ ไม่ได้ช่วย ให้ทราบข้อมูลใดๆ เลย
นอกจากผู้น้ันจะได้รู้จักต้นข้าวมาก่อนแล้ว

ช่ือพืน้เมอืง หรอืช่ือทีเ่รยีกในทอ้งถิน่ (local names) เปน็ชือ่ทีเ่รยีกและรูก้นัในกลุม่ชนบางทอ้งถิน่
อาจเกิดชื่อพ้องกันแต่หมายถึงต้นไม้ต่างชนิดก็ได้ ชื่อประเภทนี้จะไม่มีแบบแผนการตั้งชื่อ ไม่มีความหมาย
อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ง่าย “ต้นข้าว” ก็จัดเป็นช่ือพ้ืนเมืองท่ีคนไทยใช้เรียกและเข้าใจกันเฉพาะในหมู่ คนไทย

ข้อดีของช่ือพ้ืนเมืองของพชืก็มีอยู่บ้าง ในแงท่ี่จำง่าย ส้ัน และเปน็ภาษาทีผู้่คนในถิน่น้ันคุ้นเคย

ในการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หรือทำตัวอย่างพันธุ์ไม้สำหรับเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พืช
จะตอ้งมีช่ือวิทยาศาสตรเ์ขยีนกำกบัไว้ เพือ่เป็นขอ้มูลในการศกึษาคน้ควา้และงานทางวชิาการ และควรเขยีน
ช่ือพืน้เมอืงดว้ย เพือ่เปน็ขอ้มูลเบือ้งตน้สำหรบันกัเรยีนและบคุคลทัว่ไป

การตรวจสอบหาชือ่วทิยาศาสตรข์องพนัธุไ์ม้
ก. การตรวจสอบหาชือ่ด้วยตนเอง โดยการเปรยีบเทยีบลกัษณะของตวัอยา่งพนัธุไ์ม้กบัขอ้ความ

ท่ีเขียนไว้ในรูปวิธาน (key) และคำบรรยายลกัษณะของชนดิพืช เม่ือมีความสอดคล้อง กับลักษณะท่ีได้เขียนไว้
ก็จะทราบชื่อวิทยาศาสตร์ของพันธุ์ไม้นั้นๆ ซึ่งจะค้นหารูปวิธานและคำบรรยาย ลักษณะหรือภาพของ
พนัธุไ์ม้ชนดิตา่งๆ ไดจ้ากหนงัสอือ้างองิดงัตอ่ไปนี้

Floras คือ หนังสือท่ีกล่าวถึงช่ือของหมวดหมูพื่ช มีคำบรรยายลกัษณะของแตล่ะหมวดหมู ่มีรูปวิธาน
มีภาพประกอบ มีข้อมูลอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง เช่น เขตการกระจายพันธุ์ ข้อมูลนิเวศวิทยา คุณและโทษ
ของพชืชนดินัน้ วธิกีารขยายพนัธุ ์เปน็ตน้ ตวัอยา่งของหนงัสอืประเภทนีไ้ดแ้ก ่Flora of Thailand

Manuals คือ หนังสือที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพื้นเมืองของหมวดหมู่พืช นอกจากนี้ ยังมีข้อมูล
รายละเอยีดแนะนำเรือ่งความรู ้วทิยาการทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัพชืกลุม่นัน้ๆ ตวัอยา่งเชน่ Manuals of  Cul-
tivated Plants เป็นหนังสือที่มีรายละเอียดเฉพาะพืชเกษตร มีข้อมูลเกี่ยวกับคำบรรยายลักษณะ รูปวิธาน
วธีิการเพาะปลกู ถ่ินกำเนดิ ประโยชนแ์ละโทษ

Journals คือ วารสารที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับผลงานทางพฤกษศาสตร์อนุกรมวิธาน งานการตรวจสอบ
ทบทวนแก้ไขหมวดหมู่ของพืช ข้อมูลทางนิเวศวิทยา ตัวอย่างเช่น Thai Forest Bulletin (Botany) ของกรมป่าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพันธ์ุไม้ เช่นวารสารเก่ียวกับไม้ประดับ ฯลฯ เป็นต้น อาจมีข้อมูลบ้าง เล็กน้อย
ไม่สมบูรณเ์ทา่กบัหนงัสอืทัง้สามประเภททีก่ลา่วมาแลว้

ข. ถามจากผู้รู้ โดยการส่งตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่สมบูรณ์ทุกๆ ส่วนหรือภาพ (อาจเป็นภาพวาด
หรือภาพถ่าย) พร้อมด้วยบันทึกข้อมูลบางอย่างที ่ไม่สามารถจะเห็นได้จากตัวอย่างหรือภาพถ่าย
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ไปยังสถาบันที ่อาจจะช่วยตรวจสอบให้ได้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณาจารยท่ี์ทำงานทางพฤกษอนกุรมวธิานในมหาวทิยาลยัตา่งๆ

2. คำบรรยายลกัษณะประจำหมวดหมูข่องพืชพรรณ
คำบรรยายลักษณะประจำหมวดหมู่ของพืชพรรณที่ปรากฏอยู่ในหนังสืออ้างอิงต่างๆ ที่กล่าวมา

แล้วข้างตน้ เป็นคำบรรยายทีล่ะเอียด ชัดเจน เม่ืออ่านทบทวนดแูล้วจะช่วยยำ้ให้แน่ใจว่า ช่ือวิทยาศาสตรข์อง
พันธุ์ไม้ชนิดนั้นที่ตรวจสอบได้แล้ว ถูกต้องแน่นอนหรือไม่ นอกจากคำบรรยายลักษณะโดยละเอียดแล้ว
อาจพบข้อมูลสำคัญอ่ืนๆ ท่ีก่ียวข้อง

ในการจำทำป้ายช่ือพันธ์ุไม้ของสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ควรมีคำบรรยายส้ันๆ แสดงถึงลักษณะเด่น
หรอืทีม่าของพนัธุไ์ม้ชนดินัน้ คณุหรอืโทษ โดยเขยีนเพิม่เตมิลงไปภายใตช่ื้อวทิยาศาสตรแ์ละชือ่พืน้เมอืง

3. ตัวอยา่งพืชพรรณ (specimens)
พันธุ์ไม้ทุกๆ ชนิด (species) นั้น เมื่อถูกตั้งเป็นหมวดหมู่ขึ้นมาแล้ว และกำหนดชื่อกำกับไว้แล้ว

จะต้องมีตัวอย่างต้นแบบ (type specimen) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับอ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืช
ตัวอย่างต้นแบบนี้ควรเก็บรักษาไว้ในรูปตัวอย่างแห้ง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ ก็อนุโลมให้
เก็บไว้ในรูปต้นไม้สด ปลูกไว้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หรือดอกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ หรือถ้าเป็นพันธุ์ไม้
ขนาดใหญ่มาก ก็เก็บแต่เพียงบางส่วนที่สามารถทำให้แห้งได้ไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชและมีภาพวาดหรือ
ภาพถา่ยของทัง้ตน้แนบไวด้ว้ย

ตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งในพิพิธภัณฑ์พืชของโรงเรียนหรือต้นไม้ที่ปลูกไว้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ก็จัดได้ว่าเป็นตัวอย่างพชืพรรณ (specimen) ของพนัธ์ุไม้ ณ ท้องถ่ินน้ันๆ ด้วยเชน่กัน ถึงแม้ว่าจะมิใช่ตัวอย่าง
ต้นแบบของชนิดพืชแต่ก็เป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่เป็นตัวแทนของพืชพรรณประจำถิ่นนั้น ควรแก่การ
เก็บรักษาไว้ให้อนุชนรุ ่นหลังได้ชม ศึกษาและอ้างอิงเป็นความรู ้ เป็นประโยชน์เสริมสร้างวิทยาการ
และทกัษะในการเรยีนรู ้แกเ่ยาวชนและประชาชนในทอ้งถิน่นัน้ไดอี้กประการหนึง่ดว้ย




