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ชื่อพรรณไม  
รศ. วิยดา เทพหัตถี  

 
การกําหนดชื่อใหกับพืชจะเริ่มตนมาตั้งแตสมัยใดไมปรากฏหลักฐานแนนอน เปนที่เขาใจ

กันวามนุษยคงจะพยายามตั้งชื่อส่ิงตางๆ ขึ้นเพื่อชวยในการจดจํา  โดยเฉพาะพืชที่มีความใกลชิด
และเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษย เชนพืชที่ใชเปนอาหาร เปนยารักษาโรค  พืชที่นํามาทํา
ส่ิงของเครื่องใช ที่อยูอาศัย และพืชที่เปนอันตรายหรือเปนพิษกับมนุษย ผูที่อยูในแตละประเทศ แต
ละถ่ินอาศัย ตางก็กําหนดชื่อพืชในถ่ินที่อยูของตนขึ้นมา เรียกวา ช่ือพื้นเมือง ซ่ึงอาจตั้งขึ้นมาซ้ํากัน
ไดโดยไมมีใครทราบ ตอมาเมื่อมนุษยมีความเจริญขึ้น มีการติดตอถึงกันมากขึ้น  ปญหาและความ
สับสนในเรื่องชื่อพื้นเมืองจึงเกิดขึ้น มากขึ้นและมากขึ้นเปนลําดับ  จนเปนแรงผลักดันใหมีการคิด
หาชื่อที่จะใชเปนสากลขึ้นมา เพื่อใหทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกสามารถใชไดเหมือนกัน เมื่อกลาวถึง
ช่ือพืช ช่ือใด ช่ือหนึ่งขึ้นมาแลว ยอมเปนที่เขาใจตรงกันวา  หมายถึงชนิดใด  ช่ือดังกลาวนี้คือ  ชื่อ
วิทยาศาสตร (Scientific name) นั่นเอง  

กอนศตวรรษที่ ๑๘ และตนศตวรรษที่ ๑๘ การกําหนดชื่อพืชมักใชเปนชื่อแบบหลาย
พยางคหรือหลายคํา เรียกวา Polynomials ซ่ึงคอนขางยาว เรียกยาก ไมสะดวกในการใช จึงมีผู
พยายามเปลี่ยนแปลงใหเปนชื่อแบบสองคําหรือสองพยางค ที่เรียกวา Binomials ซ่ึงจะสะดวกตอ
การใชมากขึ้น ในที่สุดการเปลี่ยนแปลงใชช่ือแบบสองพยางคนี้มาไดรับความสําเร็จใน ค.ศ. 
๑๗๕๓ โดย ลินเนียส นักวิทยาศาสตรชาวสวีเดนผูมีผลงานทางอนุกรมวิธานมากมายทั้งดานของ
พืชและสัตวเร่ืองของการกําหนดชื่อวิทยาศาสตร การใชช่ือและการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
วิทยาศาสตร จัดเปนสวนหนึ่งของอนุกรมวิธาน นอกเหนือไปจากการจัดจําแนกและการตรวจหาชื่อ  

 
๑. ชื่อพื้นเมือง (Vernacular name)  

หมายถึง ช่ือที่ใชเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือถ่ินใดถิ่นหนึ่งเทานั้น เชน ตน
กะเม็ง ช่ือพื้นเมืองของไทยคือ กะเม็ง  ช่ือพื้นเมืองของจีนเรียก บังกีเชา เปนตน ช่ือพื้นเมืองอาจ
แตกตางกันไปตามทองถ่ิน เชน  ในภาคตางๆ ของไทย  อาจเรียกชื่อพืชชนิดเดียวกันแตกตางไป
หลายชื่อ ตัวอยางเชน สบูดํา ในภาคเหนือเรียก มะเยา หรือ มะโหง  แตภาคกลางเรียก สบูดํา หรือ สี
หลอด ช่ือพื้นเมืองที่เรียกตามทองถ่ินนี้เรียกอีกอยางวา ชื่อทองถ่ิน (Local name)  
๒. ชื่อสามัญ (Common name)  

หมายถึงชื่อที่ใชเปนภาษาอังกฤษ ซ่ึงบางชื่ออาจดัดแปลงมาจากชื่อพื้นเมือง เชน  
สบูดํา..........................Physic Nut   ขนุน..........................Jackfruit  
มะพราว......................Coconut   หูกวาง.......................Indian Almond  
ประดู..........................Ang-sa-na   ชมพูพันธทิพย...........Tabebuia  
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๓. ชื่อทางการคา (Trade name)  
หมายถึง ช่ือที่กําหนดขึ้นเพือ่เปนที่เขาใจตรงกันในดานการคาโดยเฉพาะ บางชื่ออาจ

เหมือนกับชื่อสกุล หรือช่ือสามัญของพืชชนิดนั้นๆ เชน  
 

ไมสัก..........................Teak   ปอกระเจา.................Tossa Jute  
มะขาม........................Tamarind   ปอแกว.....................Kenaf  
เผือก..........................Taro   หนอไมฝร่ัง...............Asparagus  
มะเขือ........................Egg Plant   โสม..........................Ginseng  

๔. ชื่อพันธุ (Name of Cultivar)  
พันธุไมบางชนิดที่นํามาปลูกเลี้ยงกัน อาจมีลักษณะบางอยางที่แปรเปลี่ยนไป เนื่องจากการ

กลายพันธุ การผสมพันธุ หรือการคัดพันธุ แตลักษณะเหลานี้ยังไมคงที่  เพราะบางครั้งอาจ
เปลี่ยนแปลงไปเปนลักษณะเดิมไดอีก ทางอนุกรมวิธานถือวา  ความแตกตางนี้ยังไมมากและคงที่
พอที่จะกําหนดขึ้นมาเปนระดับใหมที่ต่ํากวาระดับชนิด (Varieties) จึงเรียกวา Cultivated varieties 
หรือ Cultivar ตัวอยางเชน  

ถ่ัวเหลือง  พันธุ สจ.๔  เฟองฟา  พันธุ สาวิตรี  
ฝาย   พันธุ ตากฟา   พลูดาง   พันธุ ราชินีสีทอง  
ทุเรียน   พันธุ หมอนทอง  สมโอ   พันธุ ทองด ี 
โกสน  พันธุ จันดารา   มะมวง พันธุ  อกรอง  

๕. ชื่อวิทยาศาสตร  
หมายถึง ช่ือที่กําหนดใหกับหมวดหมูในการจัดจําแนกทกุระดับชั้น เพือ่ใหใชไดเปนสากล 

โดยมีกฎเกณฑและระเบียบปฏิบัติในการกําหนดชื่อ และใชช่ือวางไวเปนมาตรฐานสากล  
การกําหนดใหใชช่ือวิทยาศาสตรขึ้นนี้ เพื่อแกปญหาความซ้ําซอนและสับสนในเรื่องชื่อ

พื้นเมืองและชือ่สามัญซึ่งเกิดขึ้นอยูเสมอ ความสําคัญของชื่อวิทยาศาสตรมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในงาน
ดานตางๆ อาทิ การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย สถาปตยกรรม ฯลฯ  

พืชแตละชนดิจะมีช่ือวิทยาศาสตรที่ถูกตองที่สุดของแตละระดับขัน้เพยีงชื่อเดียวเทานัน้
และเปนชื่อทีใ่ชภาษาลาตินเพียงอยางเดียว  
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๕.๑ ช่ือวงศ (Family)  
ตามกฎใหใชช่ือสกุลที่เปนตนแบบแลวลงทายดวย –aceae เชน Malvaceae, Rosaceae, 

Commelinaceae มีขอยกเวนเฉพาะ ๑๐ Family ซ่ึงมีทั้งชื่อที่ถูกกฎและชื่อที่ไมถูกกฎ ซ่ึงใชกันมา
นานจนเปนที่ยอมรับและคุนเคยกันมาก ไดแก  

 
ช่ือที่ถูกกฎ    ช่ือที่ไมถูกกฎ  
๑. Fabaceae  
๒. Mimosaceae    Leguminosae  
๓. Caesalpiniaceae  
๔. Arecaceae    Palmae  
๕. Poaceae    Gramineae  
๖. Brassicaceae    Cruciferae  
๗. Clusiaceae    Guttiferae  
๘. Apiaceae    Umbelliferae  
๙. Lamiaceae    Labiatae  
๑๐. Asteraceae    Compositae  
 

๕.๒ ช่ือสกุล (Genera)  
การเขียนหรือพิมพใหขึน้ตนดวยอักษรตวัใหญ และตามดวยอักษรตัวเล็กเสมอ เชน 

Bauhinia, Ficus, Rosa และ Musa เปนตน  
๕.๓ ช่ือชนิด (Species)  

เปนชื่อระดับที่มีความสําคัญมากที่สุด นําไปใชและอางอิงมากกวาชื่อวิทยา ศาสตร
ในระดบัอื่นๆ ช่ือชนิดตองเปนแบบ Binomials (สองคําหรือสองพยางค) โดยมหีลักสําคัญคือ  

 
๑.ชนิดประกอบดวยคํา ๒ คํา เขียนหรือพิมพหางจากกันเล็กนอย คําแรกเปนชื่อ

สกุล คําหลังเปนคําคุณศัพทระบุชนิด (specific epithet) ซ่ึงใชอักษรตัวเล็กทั้งหมด เชน  
 
พุดตาน มีช่ือชนิดวา Hibiscus mutabilis  
Hibiscus คือช่ือสกุล และ mutabilis เปนคําคุณศัพทระบชุนิด  
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คําคุณศัพทระบุชนิด อาจมีที่มาตางๆ กันดงันี้  
ก. เปนคําที่ใชแสดงลักษณะเดน หรือลักษณะพเิศษบางอยางของพืชชนดินั้นๆ 

เชน สี การมีขน ความสวยงาม การใชรับประทานได และการเปนพิษ เปนตน ตัวอยาง  
 
Musa coccinea  รัตตกัทลี  เปนกลวยชนิดหนึ่งที่มีปลีสีแดงสด  
Amherstia nobilis  โศกระยา  เปนไมตนที่มีดอกสวยงามมาก  
Colocasia esculenta  เผือก  พันธุไมซึ่งมีหัวที่ใชรับประทานไดอรอย  
Cassia fistula  ราชพฤกษ  ไมตนซึ่งมีฝกลักษณะคลายทอ หรือเปนแทงยาวๆ  
Ficus repens  ตีนตุกแก หรือ มะเดื่อเถา  พันธุไมสกุลเดียวกับมะเดื่อ แตชอบเลื้อยเกาะ  
Bougainvillea spectabilis  เฟองฟา  ไมรอเลื้อยที่เดนสะดุดตา เพราะความงามและสีสัน  
Strelitzia reginae  ปกษาสวรรค  พันธุไมยืนตนที่งามสงาดังราชินี  
 

ข. เปนคําที่ใชแสดงถึงประเทศ  ทองถ่ิน  หรือสถานที่ที่พบพืชนั้นขึ้นอยู  เชน 
 
Clerodendrum ugandense      ผีเสื้อแสนสวย ไมพุมที่มีถ่ินกําเนิดจากประเทศอูกันดา 
Crinum asiaticum      พลับพลึง ไมหัวที่มีอยูในเขตเอเชีย 
Livistona chinensis      ปาลมจีน ปาลมชนิดหนึ่งที่มีถ่ินกําเนิดเดิมอยูในประเทศจีน 
Cassia siamea      ขี้เหล็ก ไมตนซึ่งพบครั้งแรกในประเทศไทย 
Crinum thaianum      พลับพลึงธาร ไมหัวพวกพลับพลึงซึ่งพบครั้งแรกในประเทศไทย 
Zoysia japonica      หญาญี่ปุน หญาสนามชนิดหนึ่งมีถ่ินกําเนิดในญี่ปุน 
 
  ๒.ทายชื่อชนดิตองมีช่ือของนักพฤกษศาสตร   ซ่ึงเปนผูตั้งชื่อวิทยาศาสตรระชนิด
ของพืชชนิดนัน้ๆ 
   เชน  มะพราว  ลินเนียสเปนผูช่ือวิทยาศาสตรวา  Cocos  nucifera ดังนั้น
ในการเขยีนชือ่ชนิดจึงตองเขียนเปน  Cocos nucifera L. คือคํายอนามสกุลของลินเนียส 
 
  ๓.นการเขียนหรือพิมพ  ตองทําใหช่ือชนดิมีความเดนชดั  แตกตางจากขอความ
อ่ืนๆ  เชน  พมิพดวยตัวเอน  พิมพตัวหนัก  หรือขีดเสนใต  เปนตน  การขีดเสนใตนยิมขีดแยกเปน 
3ชวง  สวนชื่อนักวิทยาศาสตรไมตองขีดเสนใต  เชน  Cocos  nucifera L.  
 
 
*   เอกสารนี้ใชประกอบการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเทานั้น  หามทําซ้ําหรือ 
     ลอกเลียนแบบไมวาสวนใดสวนหรือทั้งหมดของเอกสาร  


