
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบหองสมุดดิจิทัล

อนุกรมวิธานพืชวงศหญา องคการสวนพฤกษศาสตร ผูวิจัยพบวาแนวความคิดและทฤษฎีตาง ๆ     
ท่ีเกี่ยวของโดยมีรายละเอียดตามลําดับหัวขอ ดังตอไปนี้ 
 
2.1 หองสมุดดิจิทัล  

สารสนเทศดิจิทัล หมายถึง สารสนเทศท่ีอยูในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส (Griffin, 
1998) เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาพัฒนาศักยภาพของการบริการหองสมุด
ใหมีความทันสมัย โดยจัดเก็บและใหบริการทรัพยากรหองสมุดในรูปอิเล็กทรอนิกส หรือรูปดิจิทัล 
ใหบริการสารสนเทศในลักษณะเอกสารเต็มรูป (Full-Text) ส่ือประสม (Multimedia) โดยการ
สืบคนขอมูลมีในลักษณะ Web Online Catalog หรือ Web OPAC ท่ีสามารถสืบคนไดท้ังเนื้อหา 
(Content) ของเอกสารเต็มรูปและส่ือประสมได ทําใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึนในการ
เขาถึงสารสนเทศท่ีตองการ (น้ําทิพย วิภาวิน, 2543) 

International Institute for Electronic Library Research (2000)  ไดใหคํานิยามของศัพท 
“หองสมุดดิจิทัล” วาหมายถึง การจัดการทรัพยากรจากหลายส่ือใหอยูในรูปแบบของส่ือท่ีเปน       
ดิจิทัล มีการออกแบบการเขาถึงเนื้อหาของสารสนเทศใหเปนประโยชนแกผูใช มีเคร่ืองมือ วิธีการ
ชวยคนสารสนเทศในระบบเครือขายท่ีเช่ือมกันไดท่ัวโลก 

น้ําทิพย วิภาวิน (2543)  ใหความหมาย หองสมุดดิจิทัล วาหมายถึง การจัดการขอมูลใน
รูป ดิจิทัลไวในฐานขอมูลเพื่อประโยชนในการสืบคนโดยมีการจัดหา จัดเก็บ จัดทําอยางเปนระบบ 
มีการลงรายการตามหลักมาตรฐานสากล และเผยแพรผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยเนนการ
อนุรักษและเผยแพรเนื้อหาของขอมูลดิจิทัลในลักษณะเอกสารเต็มรูป 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา “หองสมุดดิจิทัล” เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
มาประยุกตใชในงานหองสมุด เพื่อพัฒนาศักยภาพการใหบริการขอมูลท่ีมีเนื้อหาเต็มรูป (Full-text) 
จากฐานขอมูลท่ีจัดทําข้ึน โดยมีการจัดการเน้ือหาในรูปดิจิทัล ซึ่งประกอบดวยขอความ รูปภาพ 
เสียงและภาพเคล่ือนไหว มีการจัดการขอมูลโดยใชมาตรฐานเมตาเดตา (น้ําทิพย วิภาวิน, 2543) 
สามารถสืบคนสารสนเทศไดผานทางระบบเครือขายท่ีเ ช่ือมตอกันได ท่ัวโลก  ทําให เกิด            
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ความสะดวกรวดเร็ว สามารถเขาถึงเนื้อหาของสารสนเทศไดจากหลากหลายส่ือท่ีอยูในรูปของส่ือท่ี
เปนดิจิทัล 
 
2.2 ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูล 

2.2.1 ระบบสารสนเทศ 
อินเทอรเน็ต (Internet)  คือ เครือขายของเครือขายคอมพิวเตอร ระบบตาง ๆ ท่ีเช่ือมโยง

กัน มาจากคําวา Inter Connection Network  เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอร ท่ีมีขนาดใหญ    
เคร่ืองคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองท่ัวโลก สามารถติดตอส่ือสารถึงกัน ไดโดยใชมาตรฐาน ในการรับสง
ขอมูลท่ีเปนหนึ่งเดียว หรือท่ีเรียกวาโปรโตคอล (Protocol) ซ่ึงโปรโตคอล ท่ีใชบนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต มีช่ือวา ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 
ลักษณะของระบบอินเทอรเน็ต เปนเสมือนใยแมงมุม ท่ีครอบคลุมท่ัวโลก ในแตละจุดท่ีเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตนั้น สามารถส่ือสารกันไดหลายเสนทาง ตามความตองการ โดยไมกําหนดตายตัว และ
ไมจําเปนตองไปตามเสนทางโดยตรง อาจจะผานจุดอ่ืน ๆ หรือ เลือกไปเสนทางอ่ืนไดหลาย ๆ 
เสนทาง การติดตอส่ือสาร ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต นั้นอาจเรียกวา การติดตอส่ือสารแบบ 
ไรมิติ หรือ Cyberspace (พินิจ  เนื่องภิรมย, ม.ป.ป.) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโลกยุคโลกาภิวัตนท่ีเขามาเปล่ียนวิถีชีวิต และความเปนอยูของ
มนุษยดวยพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  จนทําใหโลกปจจุบันสามารถแพรกระจายขอมูล 
ขาวสารไปไดท่ัวโลกอยางรวดเร็ว สามารถหล่ังไหลกระจายแพรภาพไปไดแทบทุกพื้นท่ีในโลก 
เกือบจะในทันทีท่ีเหตุการณนั้น เกิดข้ึน ความตองการบริโภคขอมูลขาวสาร หรือสารสนเทศของ
มนุษยในยุคโลกไรพรมแดนนี้ จึงมีมากมายมหาศาลจนมีคํากลาววา สารสนเทศคือ อํานาจ 
(Information Is Power) เพราะผูท่ีเขาถึงสารสนเทศกอนผูอ่ืนยอมมีโอกาสเปนผูนําในการ
ดําเนินการและแขงขันท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (สมพิศ คูศรีพิทักษ, 2539) 

ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS) หมายถึง การรวมองคประกอบตาง ๆ ท่ี
มีความสัมพันธกันในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล ใหเปนสารสนเทศท่ีสามารถเรียกมาใช หรือ 
กระจายไปยังผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจ การประสานงาน การดําเนินงาน การ
ควบคุม การวิเคราะห และการวางรูปแบบองคกรใหมีประสิทธิภาพ (Laudon, 2000) 

ระบบสารสนเทศเปนระบบพ้ืนฐานของการทํางานตาง ๆ ในรูปแบบของการเก็บ (input) 
การจัดการ (processing) เผยแพร (output) และมีสวนเก็บขอมูล (storage) ระบบสารสนเทศเปนการ
รวมกลุมของฮารดแวร ซอฟตแวร มนุษย กระบวนการฐานขอมูล และอุปกรณตาง ๆ เพื่อจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศใหองคกรบรรลุตามเปาหมายท่ีต้ังไว 
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ภาสกร  เรืองรอง (2544) อธิบายวา คุณสมบัติของสารสนเทศจะตองมีความถูกตอง และ
สามารถตรวจสอบได เนื่องจากสารสนเทศเปนผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลขอมูลสารสนเทศท่ี
ถูกตองก็ยอมตองการขอมูลท่ีถูกตอง ละเอียดแมนยํา ชัดเจน และไมลําเอียง การเตรียมขอมูลจึงมี
ความสําคัญมาก ดังนั้นคุณสมบัติของสารสนเทศท่ีดี คือ 

มีความสมบูรณ  สารสนเทศที่ชวยในการตัดสินใจตองมีความสมบูรณ มิฉะนั้นจะทําให 
การตัดสินใจไมแนนอน  เกิดความผิดพลาดได  ความสมบูรณของสารสนเทศไดมาจาก                
การประมวลผลขอมูลท่ีมีขอบเขตครอบคลุมกวางขวาง  

มีความทันตอเหตุการณ  ขอมูลจะตองไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยหรือทันตอเหตุการณ
อยูเสมอ  ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอมูล จะตองปรับแฟมขอมูลใหทันตอการผลิตสารสนเทศ
ทันตอการนําไปใชประโยชน 

มีความเหมาะสม สารสนเทศท่ีนําไปใชควรแสดงเฉพาะสารสนเทศท่ีสําคัญ สรุปเฉพาะ 
ส่ิงท่ีผูบริหารหรือหนวยงานตองการเทานั้น แตมีความสมบูรณในตัวเอง ไดใจความสามารถนําไป
ใชไดงายและรวดเร็ว 
 

2.2.2 ระบบการจัดการฐานขอมูล 
การพัฒนาระบบฐานขอมูล จะเห็นประโยชนของการใชฐานขอมูลท่ีเดนชัดข้ึนสําหรับ

ระบบใหญ ๆ ซ่ึงมีผูใชหลายคน (Multi-user) และขอมูลมีปริมาณมาก เชน ระบบสารสนเทศทาง
อินเทอรเน็ตโดยท่ัวไปเปนระบบที่มีผูใชหลายคน ดังนั้นการใชฐานขอมูลจึงมีจุดประสงคเพื่อ
จัดการขอมูลปริมาณมาก ๆ การจัดการฐานขอมูลในระบบสารสนเทศทางอินเทอรเน็ตจะเดนชัดข้ึน 
หากมีการเรียกใชขอมูลในเวลาท่ีใกลเคียงกัน และทําการวิเคราะหผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ซ่ึงปจจุบันมีการพัฒนาข้ึนตามลําดับ ระบบฐานขอมูล เปนระบบท่ีมีจุดมุงหมายในการเก็บรักษา
ขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

- ระบบฐานขอมูล 
- โปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Database Management System: DBMS) 
- บุคลากรที่ประกอบดวยผู ใช  ผูพัฒนา  และผูดูแลฐานขอมูล  (Database 

Administrator) หรือ ท่ีเรียกส้ัน ๆ วา DBA 
 

2.2.3 โปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Database Management System: DBMS) 
เพ็ญนภา ชิณะวงศ (2547) ไดอางคํากลาวของ  สราวุธ ฐานุสรณ (2544) อธิบายวา DBMS

เปนโปรแกรมท่ีทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใช (User) และฐานขอมูลเพื่อจัดการ
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และควบคุมความถูกตอง ความซํ้าซอน และความสัมพันธระหวางขอมูลตาง  ๆ ภายในฐานขอมูล 
ซ่ึงตางจากระบบแฟมขอมูลท่ี หนาท่ีเหลานี้จะเปนหนาท่ีของโปรแกรมเมอร ในการติดตอกับขอมูล
ในฐานขอมูลไมวาจะดวยการใชคําส่ังในกลุมคําส่ัง DML, DDL หรือโปรแกรมตาง ๆ ทุกคําส่ังท่ีใช
กระทําขอมูลจะถูกโปรแกรม DBMS นํามาแปล (Compile) เปนการกระทํา (Operation) ตาง  ๆ 
ภายใตคําส่ังนั้น ๆ เพื่อนําไปกระทํากับตัวขอมูลภายในฐานขอมูลตอไป สําหรับสวนการทํางานตาง 
ๆ ภายในโปรแกรม DBMS ท่ีทําหนาท่ีในการแปลคําส่ังไปเปนการกระทําตาง  ๆ ท่ีจะกระทํากับ
ขอมูลนั้น ประกอบดวยสวนการทํางานตาง  ๆ  ดังนี้ 

1)  Database Manager 
เปนสวนท่ีทําหนาท่ีกําหนดการกระทําตาง  ๆ ใหกับสวน File Manager เพื่อไปกระทํากับ

ขอมูลท่ีเก็บอยูในฐานขอมูล (File Manager เปนสวนท่ีทําหนาท่ีบริหาร และจัดการกับขอมูลท่ีเก็บ
อยูในฐานขอมูลในระดับกายภาพ) 

2)  Query Processor 
เปนสวนท่ีทําหนาท่ีแปลงประโยคคําส่ังของ Query Language ใหอยูในรูปแบบของคําส่ัง

ท่ี Database Manager เขาใจ 
3)  Data Manipulation Language Precompiler 
เปนสวนท่ีทําหนาท่ีแปล (Compile) ประโยคคําส่ังของกลุมคําส่ัง DML ใหอยูในรูปแบบ

ท่ีสวน Application Program Object Code จะนําไปเขารหัสเพื่อสงตอไปยังสวน Database Manager 
ในการแปลประโยคคําส่ังของกลุมคําส่ัง DML ของสวน Data Manipulation Language Precompiler 
นี้จะตองทํางานรวมกับสวน Query Processor 

4)  Data Definition Language Precompiler 
เปนสวนท่ีทําหนาท่ีแปล (Compile) ประโยคคําส่ังของกลุมคําส่ัง DLL ใหอยูในรูปแบบ

ของ Meta Data ท่ีเก็บอยูในสวนของ Data dictionary ของฐานขอมูล (Meta Data ไดแก รายละเอียด
ท่ีบอกถึงโครงสรางตาง ๆ ของขอมูล) 

5)  Application Program Object Code 
เปนสวนท่ีทําหนาท่ีแปลงคําส่ังตาง ๆ ของโปรแกรมรวมท้ังคําส่ังในกลุมคําส่ัง DML ท่ี

สงตอมาจากสวน Data Manipulation Language Precompiler ใหอยูในรูปของ Object Code ท่ีจะสง
ตอไปให Database Manager เพื่อกระทํากับขอมูลในฐานขอมูลท้ัง 5 สวนของโปรแกรม DBMS 
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6)  ขอดีของการใชระบบฐานขอมูล 
- ลดความซํ้าซอนของขอมูล การนําขอมูลเร่ืองเดียวกันมาจัดเก็บอยางเปนระบบ

ในฐานขอมูลหนึ่ง และใหบริการแกผูใชซ่ึงอาจมีไดมากกวา 1 กลุม เปนการประหยัดทรัพยากรและ
มีความสะดวกในการควบคุมคุณภาพของขอมูล 

- เล่ียงความขัดแยงของขอมูล ในการดําเนินการกับขอมูลไมวาจะเปนการ เพิ่ม 
ลบ หรือแกไข ขอมูลอาจทําใหเกิดความขัดแยงของขอมูลได 

- สามารถกําหนดสิทธิในการใชขอมูลของผูใชได การเก็บขอมูลไวในฐานขอมูล
ซ่ึงเปนศูนยกลางและจัดการบริการใหกับผูใชหลายกลุม ผูจัดการฐานขอมูลสามารถกําหนดสิทธิใน
การใชขอมูลใหกับผูใชแตละกลุมไดตามระดับความจําเปนในการใชงาน 

- สามารถควบคุมมาตรฐาน ผูบริหารฐานขอมูลเปนผูควบคุมมาตรฐานดานตาง ๆ 
ของขอมูล การรวมขอมูลไวท่ีศูนยกลางทําใหการบริหารมาตรฐานดําเนินการไดสะดวก 

- สามารถควบคุมความปลอดภัยของฐานขอมูล เนื่องจากผูใชหลายกลุมถูก
กําหนดมีสิทธิในการเขาใชขอมูลแตกตางกันไป การกําหนดระดับของผูใชจึงเปนกลไกสําคัญใน
การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

- สามารถควบคุมความคงสภาพ (Integrity) ของขอมูล ซ่ึงความคงสภาพของ
ขอมูล หมายถึง การที่ขอมูลมีคุณสมบัติสอดคลองกับความเปนจริง เชน ขอมูลของช่ือวิทยาศาสตร
ของพืชตองไมเปนคาวาง (not Null) เปนตน ในกระบวนการจัดการฐานขอมูลสามารถกําหนดกฎ
ความคงสภาพของขอมูลได 
 
2.3  การสํารวจและเก็บตัวอยางพืช 

2.3.1 ประวัติการสํารวจและเก็บตัวอยางพชื 
มนุษยเร่ิมมีการสํารวจและเก็บตัวอยางพืชมาแตคร้ังโบราณกาล  เนื่องจากพืชถือเปน

ส่ิงจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ไมวาจะเปนอาหาร ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม หรือยารักษาโรค ลวน
กําเนิดมาจากพืชท้ังส้ิน จากหลักฐานทางโบราณคดีพบวา เร่ิมมีการสํารวจและเก็บตัวอยางพืชมาไม
นอยกวา 1,495 ป กอนคริสตศักราช โดย ราชินี  Hatshepsut แหงประเทศอียิปต ไดสงขาราชบริพาร 
ออกไปเสาะแสวงหาตนกํายาน จากเมือง Punt (ในประเทศโซมาเลียปจจุบัน) มาปลูกไวใน
พระราชวังของพระองค (Coats, 1970) และจากตําราสมัยโบราณและหนังสือทางดานพฤกษศาสตร 
เชน  Historia Plantarum ของ Theophratus (370-285 B.C.) นักปราชญชาวกรีก ผูไดรับการยกยอง
วาเปนบิดาของวิชาพฤกษศาสตร  Materia Medica ของ Dioscorides (ค.ศ. 20-70) แพทยชาวกรีก  
Physica ของ Hildegard (ค.ศ. 1098-1179) นักบวชชาวเยอรมัน และ Herbarum Vivae Eicones   
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ของ Otto Brunfels (ค.ศ. 1464-1534) นักบวช ครู และแพทยชาวสวิส-เยอรมัน ตลอดจนบันทึกของ
นักสํารวจสมัยกอน เชน Marco Polo นักสํารวจชาวอิตาเลียน ท่ีเดินทางไปประเทศจีน ในป ค.ศ. 
1271 และ  Vasco da Gama นักสํารวจชาวโปรตุเกส ท่ีเดินทางไปประเทศอินเดีย ในป ค.ศ. 1497 
ทําใหทราบวามีการสํารวจและเก็บตัวอยางพืชมาอยางตอเนื่องนับแตอดีต สวนใหญการสํารวจได
มุงเนนไปท่ีพืชอาหารและพืชท่ีมีสรรพคุณท่ีใชในการรักษาโรค (Isely, 1994)  

จุดเร่ิมตนของการสํารวจและเก็บตัวอยางพืชอยางกวางขวาง เกิดข้ึนในชวงคริสตศตวรรษ
ท่ี 15 ซ่ึงเปนยุคเร่ิมตนแหงการสํารวจของชาวตะวันตก นําโดยชาวสเปนและโปรตุเกส เพื่อแสวงหา
เสนทางการคา ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ทองคํา เงิน อัญมณีและเคร่ืองเทศ ในดินแดนอาณานิคม 
และเผยแผศาสนาคริสต  โดยในป ค.ศ. 1492 เม่ือ Christopher Columbus เดินทางถึงทวีปอเมริกา 
ไดเขียนรายงานเกี่ยวกับการสํารวจซ่ึงกลาวถึงภูมิประเทศท่ีมีความสวยงาม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของชนพื้นเมืองชาว Aztec  ตลอดจนการใชประโยชนจากพืช นอกจากนี้ยังไดนําตัวอยางพืชท่ีชาว
พื้นเมืองใชประโยชน เชน ขาวโพด ยางพาราและยาสูบ กลับไปประเทศสเปน  ดวยเหตุนี้จึงทําให
เกิดความอยากรูอยากเห็นเพิ่มมากข้ึนในหมูนักสํารวจและนักวิทยาศาสตร  วาในบริเวณอ่ืนของโลก
มีสภาพเปนอยางไร มีทรัพยากรอะไรบาง  ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 17-19 ซ่ึงเปนยุคจักรวรรดินิยม 
ประเทศมหาอํานาจในยุโรป เม่ือไดเขาครอบครองดินแดนท่ีถือวาเปนอาณานิคมของตนเอง ไดทํา
การสํารวจและเก็บตัวอยางทรัพยากรพรรณพืชของดินแดนเหลานั้นไปดวย ตัวอยางพรรณพืชท่ีได
จากการสํารวจจะนํามาปลูกรวบรวมไวในสวนพฤกษศาสตร (Botanical Garden) และ เก็บเปน
ตัวอยางแหงในหอพรรณไม (Herbarium) ท้ังในประเทศเจาอาณานิคม เชน Royal Botanic Gardens, 
Kew ประเทศอังกฤษ Museum National d’Histoire Naturelle, Paris ประเทศฝรั่งเศส 
Rijksherbarium, Leiden ประเทศเนเธอรแลนด และดินแดนในอาณัติ เชน Calcutta Royal Botanic 
Gardens ประเทศอินเดีย Bogor Botanic Garden ประเทศอินโดนีเซีย Singapore Botanic Garden 
ประเทศสิงคโปร เปนตน (McCracken, 1997) สวนขอมูลของพรรณพืชท่ีพบในท่ีตาง ๆ จะรวบรวม
ไวในหนังสือพรรณพฤกษชาติ (Floras) ของดินแดนนั้นๆ เชน พรรณพืชในเฟรนซ กียานา Histoire 
des plantes de la Guiane francaise (1775) พรรณพืชในภูมิภาคอินโดจีน Flore generale de l’Indo-
Chine (1907-1951) โดยฝร่ังเศส  พรรณพืชในประเทศอินโดนีเซีย Bijdragen tot de flora van 
Nederlandsch Indie (1825-1826) โดยเนเธอรแลนด และพรรณพืชในฮองกง Flora Hongkongensis 
(1861) พรรณพืชในออสเตรเลีย Flora Australiensis (1863-1878) พรรณพืชในอินเดีย The flora of 
British India (1872-1897) พรรณพืชในพมา Forest Flora of Burma (1877) พรรณพืชในศรีลังกา   
A handbook to the flora of Ceylon (1895) พรรณพืชในแหลมมลายู The flora of the Malay 
Peninsula (1924) โดยอังกฤษ เปนตน 
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นักพฤกษศาสตรไดประเมินวา จํานวนพืชในโลกมีอยูประมาณ 500,000 ชนิด โดยแบง
ออกเปนพืชช้ันตํ่า (พืชท่ีไมมีทอลําเลียง หรือ non-vascular plants) ประมาณ 240,000 ชนิดและเปน
พืชช้ันสูง (พืชท่ีมีทอลําเลียง หรือ vascular plants) ประมาณ 260,000 ชนิด (วีระชัย ณ นคร, 2539) 
ถึงแมวาจะมีการสํารวจและเก็บตัวอยางพืชมาแตอดีต แตการศึกษาถึงจํานวนชนิดพันธุท่ีแทจริงยัง
ไมครอบคลุมท้ังหมด พรรณพืชจํานวนมากยังไมไดมีการศึกษาถึงการนํามาใชประโยชน มีการ
คนพบและต้ังช่ือวิทยาศาสตรระบุชื่อชนิดของพืชมีดอก (flowering plants) ข้ึนใหม ปละไมตํ่ากวา 
2,000 ชนิด (Stace, 1994) 

ชวงระยะเวลา 50 ป ท่ีผานมา การขยายตัวของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และจํานวน
ประชากรของโลกมีอัตราสูงและเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว  ความตองการพืชท่ีจะนํามาใชเปนอาหาร 
วัตถุดิบทางอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑใชสอยและยารักษาโรคได เพิ่ม ข้ึนเปนเงาตามตัว                    
ในขณะเดียวกัน พื้นท่ีปาซ่ึงเปนแหลงรวมของทรัพยากรพรรณพืชถูกทําลายลงอยางรวดเร็วเชนกัน  
พรรณพืชจํานวนมากอยูในภาวะเส่ียงตอการสูญพันธุ ประมาณวาชวงระยะเวลา 10 ป ท่ีผานมา พืช
มากกวา 1,000 ชนิด ไดสูญพันธุไปแลว การสํารวจและเก็บตัวอยางพืชจึงมีความจําเปนอยางมาก 
เนื่องจากจะทําใหทราบถึงจํานวนชนิดพันธุ ปริมาณ แหลงท่ีอยูอาศัย การกระจายพันธุ ตลอดจน
การนํามาใชประโยชน เม่ือทราบถึงสถานภาพท่ีแทจริงของทรัพยากรพรรณพืชแลว จะทําใหเกิด
แนวทางในการวางแผนเพื่อจัดการทรัพยากรพรรณพืชท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน
สูงสุดอยางยั่งยืนตอไป 
 

2.3.2 การสํารวจและเก็บตัวอยางพืชในประเทศไทย 
คนไทยมีการใชประโยชนจากพืชมาตั้งแตโบราณ ดังเชนปรากฏในศิลาจารึกของพอขุน

รามคําแหงมหาราช สมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี กวา 700 ป มาแลว แตจากหลักฐานที่มีการ
บันทึกพบวา   เริ่มมีการสํารวจและเก็บตัวอยางพืชในประเทศไทย  เมื่อ ป พ.ศ. 2233 โดย           
E. Kaempfer แพทยชาวเยอรมัน เปนคนแรกที่เก็บตัวอยางพืชในประเทศไทยขณะเดินทางไป
ประเทศญ่ีปุน การสํารวจและเก็บตัวอยางพืชในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอาจแบงเปน
ยุคตาง ๆ ดังนี้ 
 

ยุคเร่ิมตน (Early Botanist) พ.ศ. 2233-2440 
การสํารวจและเก็บตัวอยางพืชในยุคนี้ ทําโดยชาวตางประเทศ สวนใหญเปนชาวเยอรมัน 

เดนมารก ฝร่ังเศส และอังกฤษ ท่ีเดินทางเขามาในประเทศไทย การสํารวจยังมีนอย ตัวอยางพืชถูก
เก็บรักษาไวท่ีหอพรรณไมในตางประเทศ ท่ีสําคัญมีดังนี้ 
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พ.ศ. 2233  E. Kaempfer แพทยชาวเยอรมัน เก็บตัวอยางและบันทึกชนิดของพืชจํานวน
หนึ่ง บริเวณปากแมน้ําเจาพระยา ขณะเดินทางไปประเทศญ่ีปุน 

พ.ศ. 2321-2322  J.G. Koenig นักพฤกษศาสตรชาวเดนมารก เก็บตัวอยางและบันทึกชนิด
ของพืชท่ีสํารวจพบในหลายพื้นท่ี เชน พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ภูเก็ต ตีพิมพ
เปนบทความเรื่อง Chloris Siamensis ในหนังสือ Journal of a voyage from India to Siam and 
Malacca ในป ค.ศ. 1779 หนังสือเลมนี้ถือเปนเอกสารที่เกี่ยวกับการสํารวจพรรณไมไทยเลมแรก 
ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวท่ี British Museum (BM) ประเทศอังกฤษ 

พ.ศ. 2364-2365  G. Finlayson แพทยและนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ เก็บตัวอยางใน
ประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน พรอมวาดภาพประกอบ และมีบันทึกในช่ือเร่ือง The mission to 
Siam and Hue ในป ค.ศ. 1821-1822  ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวท่ี หอพรรณไม Kew (K) ประเทศ
อังกฤษ 

พ.ศ. 2400-2407  R.H. Schomburgk กงสุลและนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งประจํา
อยูที่กรุงเทพฯ เก็บตัวอยางประมาณ 240 หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวที่ หอพรรณไมคิว 
(Kew, K) ประเทศอังกฤษ 

พ.ศ. 2410  C. Thorel นักพฤกษศาสตรชาวฝร่ังเศส สํารวจพืชตลอดสองฝงแมน้ําโขง (ไทย 
ลาว และกัมพูชา) เก็บตัวอยางประมาณ 2,000 หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวท่ี พิพิธภัณฑพืช
กรุงปารีส (P) ประเทศฝรั่งเศส 

พ.ศ. 2411  J.B.J. Pierre นักพฤกษศาสตรชาวฝรั่งเศส สํารวจพืชแถบจังหวัดราชบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ ขณะรวมเดินทางมาสังเกตการณ ปรากฏการณสุริย ุปราคา ที่ตําบลหวากอ         
เก็บตัวอยางประมาณ 300 หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวที่ พิพิธภัณฑธรรมชาติกรุงปารีส 
(P) ประเทศฝร่ังเศส 

พ.ศ. 2420  J. Harmand นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศส สํารวจพืชตามลําแมน้ํามูล จนถึง
จังหวัดสุรินทร เก็บตัวอยางประมาณ 150 หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวที่ พิพิธภัณฑพืช 
กรุงปารีส (P) ประเทศฝร่ังเศส 

พ.ศ. 2432  A. Keith แพทยชาวอังกฤษ สํารวจพืชแถบบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เก็บตัวอยางประมาณ 500 หมายเลข ซ่ึงมีรายงานถึงตัวอยางท่ีเก็บในหนังสือ   Flora of Lower Siam 
ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวท่ี หอพรรณไมเมืองสิงคโปร (SING) ประเทศสิงคโปร 

พ.ศ. 2432  C. Curtis นักพฤกษศาสตรชาวอังกฤษ สํารวจพืชทางภาคใตของประเทศไทย   
เก็บตัวอยางประมาณ 200 หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวที่ หอพรรณไมเมืองสิงคโปร 
(SING) ประเทศสิงคโปร 
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พ.ศ. 2434-2437  F.H. Smiles นักสํารวจชาวอังกฤษ สํารวจพืชทางภาคเหนือ ตามแนว
ชายแดนไทย-ลาว เก็บตัวอยางประมาณ 1,000 หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวท่ี หอพรรณไม 
Kew (K) ประเทศอังกฤษ 

พ.ศ. 2439  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนากรมปาไมขึ้นเมื่อวันท่ี 
18 กันยายน ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2439) โดยใหอยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น รัฐบาลได
อาศัยยืมตัวเจาหนาที่ปาไมอังกฤษจากรัฐบาลอินเดีย มาชวยบริหารราชการปาไมในฐานะเจากรม
ระหวางป พ.ศ. 2439 ถึง พ.ศ. 2466 รวม 3 คน คือ H. Slade, Tottenham และ W.F. Lloyd  ตอมา 
ในป พ.ศ. 2466  W.F. Lloyd ไดกราบถวายบังคมลาออกจากราชการ รัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา 
พระยา ดรุพันธพิทักษ (สนิท  พุกกะมาน) ซึ่งจบการศึกษาวิชาการปาไมจาก Royal Engineering 
College เมือง Cooper's Hill ประเทศอังกฤษ และไดกลับมารับราชการกรมปาไม เม่ือป พ.ศ. 2446 
เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ จึงไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2467 โดยไมจางชาวตางประเทศเปนเจากรมนับตั้งแต
บัดนั้นเปนตนมา เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณในสมัยตาง ๆ กรมปาไมไดยายสังกัดถึง        
5 ครั้ง กอนที่จะมาเปนสวนราชการอยูในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม             
ในปจจุบัน (กรมปาไม, 2550) 
 

ยุคบุกเบิก (Pioneer Botanist) พ.ศ. 2441-2480  
กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 (World War II พ.ศ. 2482-2488) ในยุคนี้การสํารวจและ          

เก็บตัวอยางพืชในประเทศไทยเร่ิมดําเนินการอยางกวางขวาง มีการสํารวจพรรณพืชท่ัวท้ังประเทศ
โดยคนไทยและชาวตางประเทศ เริ่มมีการจัดตั้งหอพรรณไมขึ้นในประเทศไทย (พิพิธภัณฑพืช
กรุงเทพ (BK) พ.ศ. 2463  และหอพรรณไม กรมปาไม (BKF) พ.ศ. 2473  มีเอกสารเก่ียวกับพรรณ
พืชของไทยเพ่ิมมากข้ึน ท่ีสําคัญมีดังนี้ 

พ.ศ. 2442-2443 E.J. Schmidt นักชีววิทยาชาวเดนมารก สํารวจพืชและสัตว บริเวณทองท่ี
จังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเฉพาะที่เกาะชาง เก็บตัวอยางพืช รวมทั้งมอส ไลเคน เห็ดรา และ
สาหราย ประมาณ 1,500 หมายเลข ผลจากการสํารวจตีพิมพเปนบทความเรื่อง Flora of            
Koh Chang ในวารสาร Botanisk Tidsskrift XXIV-XXXII (1901-1915) ของสมาคมพฤกษศาสตร
เดนมารก ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวท่ี พิพิธภัณฑพืชกรุงโคเปนฮาเกน (C) ประเทศเดนมารก 

พ.ศ. 2445-2475  A.F.G. Kerr แพทยชาวไอรีช ซึ่งเปนนายแพทยประจําการอยูที่จังหวัด
เชียงใหม ในป พ.ศ. 2463 ไดรับการแตงตั้งใหเปนเจากรมตรวจพันธุรุกขชาติ สังกัดกระทรวง
พาณิชยและคมนาคม ทําหนาที่สํารวจพรรณพืชทั่วทุกภาคของประเทศไทย และรับผิดชอบ
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พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ (BK) ที่ไดจัดตั้งขึ้นใหม (เปนพิพิธภัณฑพืชแหงแรกของประเทศไทย 
ปจจุบันคือ พิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร)  A.F.G. Kerr เก็บตัวอยางมากกวา 25,000 
หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวที่ หอพรรณไม Kew (K) British Museum (BM) หอพรรณ
ไมมหาวิทยาลัยเอเบอรดีน (ABD) หอพรรณไมเอดินเบริ์ก (E) ประเทศอังกฤษ พิพิธภัณฑพืชกรุง
ปารีส (P) ประเทศฝรั่งเศส และพิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ (BK)  โดยมี W.G. Craib ซึ่งทํางานอยูใน
มหาวิทยาลัยเอเบอรดีน และหอพรรณไม Kew  เปนผูศึกษาและตรวจสอบรายชื่อตัวอยางพืชจาก
ประเทศไทยให ซึ่งในการศึกษาไดอาศัยตัวอยางที่เก็บโดย A.F.G. Kerr เปนหลัก รวมกับตัวอยาง
ที่นักพฤกษศาสตรอื่นเก็บหาจากประเทศไทย ตอมาไดมีการจัดพิมพเปนหนังสือรายชื่อพรรณไม
แหงประเทศไทย Florae Siamensis Enumeratio (1925-1962) หนังสือเลมนี้ถือวาเปนหนังสือเลม
แรกที่ประมวลรายชื่อพืชที่มีในประเทศไทย และยังใชเปนตนแบบในการศึกษาพรรณพืชของ
ประเทศไทยจนกระท่ังถึงปจจุบัน 

พ.ศ. 2447-2448  C.C. Hosseus นักพฤกษศาสตรชาวเยอรมัน สํารวจพืชทางภาคเหนือ   
เก็บตัวอยางประมาณ 830 หมายเลข ผลจาการสํารวจตีพิมพเปนบทความเรื ่อง Botanische 
Ergebnisse meiner Expedition nach Siam ในวารสาร Beihefte zum Botanischen Centralblatt 
28ii (1911) ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวท่ี หอพรรณไมเมืองมิวนิค (M) ประเทศเยอรมัน หอพรรณ
ไม Kew (K) หอพรรณไมเอดินเบริ์ก (E) ประเทศอังกฤษ และพิพิธภัณฑพืชกรุงปารีส (P) 
ประเทศฝร่ังเศส 

พ.ศ. 2452-2501  H.B.G. Garrett ชาวอังกฤษ ซึ่งรับราชการในกรมปาไมของไทย สํารวจ
พืชทางภาคเหนือ เก็บตัวอยางประมาณ 1,500 หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวท่ี หอพรรณไม 
Kew (K) และBritish Museum (BM) ประเทศอังกฤษ และหอพรรณไม กรมปาไม (BKF) 

พ.ศ. 2454-2470  D.J. Collins นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ สํารวจพืชในหลายแหงของ
ประเทศ โดยเฉพาะบริเวณทองที่ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เก็บตัวอยางประมาณ 2,500 
หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวที่ British Museum (BM) ประเทศอังกฤษและพิพิธภัณฑพืช
กรุงเทพ (BK) 

พ.ศ. 2455-2463  พระยาวันพฤกษพิจารณ (ทองคํา เศวตศิลา) นักพฤกษศาสตร กรมปาไม 
สํารวจพืชในหลายทองที่ของประเทศ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ เก็บตัวอยางประมาณ 1,200 
หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวที่ หอพรรณไมคิว (Kew, K) ประเทศอังกฤษ และหอพรรณ
ไม กรมปาไม (BKF) 

พ.ศ. 2456-2473  พระยาวินิจวนันดร (โต โกเมศ) นักพฤกษศาสตรกรมปาไม  ซึ่งเปน         
ผูจัดตั้งหอพรรณไม กรมปาไม (BKF) ขึ้นในป พ.ศ. 2473 สํารวจพืชในหลายทองที่ของประเทศ 
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โดยเฉพาะทางภาคเหนือ เก็บตัวอยางประมาณ 2,000 หมายเลข  ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวท่ี    
หอพรรณไม Kew (K) British Museum (BM) ประเทศอังกฤษ และหอพรรณไม กรมปาไม (BKF)  
พระยาวินิจวนันดร ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับพรรณไมไทยหลายเลม เชน ไมประดับบางชนิด      
ของไทย  (พ.ศ. 2483)  ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย  ฉบับชื่อพฤกษศาสตร –  ชื่อพื้นเมือง    
(พ.ศ. 2491) และฉบับชื่อพื้นเมือง – ชื่อพฤกษศาสตร (พ.ศ. 2503) ผลงานของทานนับวาเปน
รากฐานท่ีสําคัญของการศึกษาพรรณไมไทยในปจจุบัน 

พ.ศ. 2462-2474 A. Marcan นักเคมีชาวอังกฤษ ซึ่งเปนเพื่อนของ A.F.G. Kerr สํารวจพืช
ในหลายทองที่ของประเทศ เก็บตัวอยาง 2,814 หมายเลข  ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวที่ หอพรรณ
ไม Kew (K) British Museum (BM) หอพรรณไมมหาวิทยาลัยเอเบอรดีน (ABD) ประเทศอังกฤษ      
หอพรรณไมเมืองสิงคโปร (SING) ประเทศสิงคโปร และพิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ (BK) 

พ.ศ. 2464  F.H.W. Kerr นองชายของ A.F.G. Kerr เก็บตัวอยางประมาณ 455 หมายเลข 
จากดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวที่ หอพรรณไม Kew (K) British 
Museum (BM) และหอพรรณไมเอดินเบร์ิก (E) ประเทศอังกฤษ 

พ.ศ. 2468-2475  หมอมเจาลักษณากร เกษมสันต เจากรมตรวจพันธุรุกขชาติ ในป         
พ.ศ. 2475  สืบตอจาก A.F.G. Kerr ซึ่งเดินทางกลับประเทศอังกฤษ สํารวจพืชในหลายทองท่ี     
ของประเทศ เก็บตัวอยาง 1,526 หมายเลข  ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวท่ี หอพรรณไมคิว (Kew, K) 
British Museum (BM) หอพรรณไมมหาวิทยาลัยเอเบอรดีน (ABD) ประเทศอังกฤษ และ
พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ (BK) 

พ.ศ. 2469-2479  พุด ไพรสุรินทร ผูชวยของ A.F.G. Kerr สํารวจพืชในหลายทองที่ของ
ประเทศ เก็บตัวอยาง 5,048 หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวที่ พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ (BK)   
หอพรรณไม กรมปาไม (BKF) และหอพรรณไม Kew (K) ประเทศอังกฤษ 

พ.ศ. 2469  ระบิล บุนนาค ผูชวยของ A.F.G. Kerr สํารวจพืชในหลายทองที่ของประเทศ 
เก็บตัวอยาง 364 หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวที่ พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ (BK) และ British 
Museum (BM) ประเทศอังกฤษ 

พ.ศ. 2474-2478  G. Seidenfaden นักศึกษาทางดานพฤกษศาสตรชาวเดนมารก สํารวจพืช
ในทองที่จังหวัดจันทบุรีและสุราษฎรธานี เก็บตัวอยางประมาณ 550 หมายเลข ตอมา ในป         
พ.ศ. 2498 ทานไดเขามาดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตเดนมารกประจาํประเทศไทย และไดรวมกับ 
เต็ม สมิตินันทน สํารวจกลวยไมทั่วทุกภาคของประเทศอยางสม่ําเสมอตั้งแตป พ.ศ. 2498-2516    
ไดตัวอยางมากกวา 9,000 หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวที่ พิพิธภัณฑพืชกรุงโคเปนฮาเกน
(C) ประเทศเดนมารก 
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พ.ศ. 2479  จัดตั้งแผนกพฤกษศาสตรและสัตวศาสตร กรมปาไม โดยรวมหอพรรณไม   
กรมปาไม (BKF) เขาไวดวย ปจจุบันคือหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ยุคปจจุบัน (Present) พ.ศ. 2481 เปนตนมา 
การสํารวจและเก็บตัวอยางพืชในประเทศไทยไดดําเนินการอยางกวางขวางตอเนื่องจาก  

ยุคกอน มีการสํารวจพืชรวมกัน (Botanical Expedition) ระหวางนักพฤกษศาสตรไทยและ
ตางประเทศ เร่ิมจัดต้ังโครงการศึกษาพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) ขอมูล
เกี่ยวกับพรรณพืชของไทยมีมากข้ึนตามลําดับ ท่ีสําคัญมีดังนี้ 

พ.ศ. 2489  การสํารวจพืชรวมกันระหวางนักพฤกษศาสตรไทย (กสิน สุวตะพันธุ) และ
เนเธอรแลนด (S. Bloembergen, G. Den Hoed และ A.J.G.H. Kostermans) บริเวณแควนอย จังหวัด
กาญจนบุรี เก็บตัวอยาง 1,200 หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวท่ี พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ (BK) 
หอพรรณไม กรมปาไม (BKF) และหอพรรณไมเมือง Leiden (L) ประเทศเนเธอรแลนด 

พ.ศ. 2491-2537  เต็ม สมิตินันทน นักพฤกษศาสตร กรมปาไม ผูรวมจัดต้ังโครงการศึกษา
พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) สํารวจพืชท่ัวทุกภาคของประเทศ             
เก็บตัวอยางมากกวา 13,000 หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวท่ี หอพรรณไม กรมปาไม (BKF) 

พ.ศ. 2501-2537  การสํารวจพืชรวมกันระหวางนักพฤกษศาสตรไทย (เต็ม สมิตินันทน 
และคณะ) และเดนมารก (Th. Sorensen, K. Larsen, B. Hansen และคณะ) ท่ัวทุกภาคของประเทศ 
เก็บตัวอยางมากกวา 60,000 หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวท่ี พิพิธภัณฑพืชกรุงโคเปนฮาเกน 
(C) หอพรรณไมมหาวิทยาลัยออรฮูส (AAU) ประเทศเดนมารก และหอพรรณไม กรมปาไม (BKF) 

พ.ศ. 2501 – 2535  การสํารวจพืชรวมกันระหวางนักพฤกษศาสตรไทย (เต็ม สมิตินันทน  
จําลอง เพ็งคลาย  ธวัชชัย สันติสุข และคณะ) และญ่ีปุน (M. Tagawa, K. Iwatsuki และคณะ) ท่ัวทุก
ภาคของประเทศ เก็บตัวอยางมากกวา 80,000 หมายเลข ตัวอยางพืชถูกเก็บรักษาไวท่ี หอพรรณไม
มหาวิทยาลัยโตเกียว (TO) หอพรรณไมมหาวิทยาลัยเกียวโต (KYO) ประเทศญ่ีปุน และหอพรรณ
ไม กรมปาไม (BKF) 

พ.ศ. 2506-2518  การสํารวจพืชรวมกันระหวางนักพฤกษศาสตรไทย (เต็ม สมิตินันทน     
จําลอง เพ็งคลาย ธวัชชัย สันติสุข และคณะ) และเนเธอรแลนด (H. Sleumer, B. Hannipman,        
A. Touw และคณะ) ท่ัวทุกภาคของประเทศ เก็บตัวอยางประมาณ 14,200 หมายเลข ตัวอยางพืชเก็บ
รักษาไวท่ีหอพรรณไมเมือง Leiden (L) ประเทศเนเธอรแลนด และหอพรรณไม กรมปาไม (BKF) 
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พ.ศ. 2507  จัดต้ังโครงการศึกษาพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) 
โดยมี เต็ม สมิตินันทน หอพรรณไม กรมปาไม (BKF) เปนบรรณาธิการฝายไทย และ K. Larsen        
หอพรรณไมมหาวิทยาลัยออรฮูส (AAU) ประเทศเดนมารก เปนบรรณาธิการฝายตางประเทศ โดย 
มีคณะบรรณาธิการจากสถาบันช้ันนําทางพฤกษศาสตร ไดแก พิพิธภัณฑพืชกรุงโคเปนฮาเกน (C) 
ประเทศเดนมารก  หอพรรณไมเอดินเบอระ (E)  หอพรรณไม Kew (K) ประเทศอังกฤษ  หอพรรณ
ไมมหาวิทยาลัยเกียวโต (KYO) ประเทศญ่ีปุน  หอพรรณไม Leiden (L) ประเทศเนเธอรแลนด  และ
พิพิธภัณฑพืชกรุงปารีส (P) ประเทศฝรั่งเศส รวมดําเนินงาน  โครงการน้ีเปนโครงการหลักในการ
ศึกษาวิจัยชนิดพรรณพืชท่ีมีในประเทศไทย ซ่ึงกําลังดําเนินการอยูจนถึงปจจุบัน 

พ.ศ. 2512 – ปจจุบัน  J.F. Maxwell นักพฤกษศาสตรชาวอเมริกัน สํารวจพืชท่ัวทุกภาคของ
ประเทศ เก็บตัวอยางมากกวา 15,000 หมายเลข ตัวอยางพืชเก็บรักษาไวท่ี พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ 
(BK) หอพรรณไม กรมปาไม (BKF) หอพรรณไมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU) หอพรรณไม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU) หอพรรณไมมหาวิทยาลัยออรฮูส (AAU) ประเทศเดนมารก และ   
หอพรรณไม Leiden (L) ประเทศเนเธอรแลนด 

นักพฤกษศาสตร พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ (BK) ไดแก กสิน สุวตะพันธุ  อําไพ ยงบุญเกิด 
(>1,500) จิรายุพิน จันทรประสงค (>2,000) เกษม จันทรประสงค (>500) ประดิษฐ ชิตพงศ 
(>1,200)   สกล สุธีสร (>3,000) ประหยัด สังขจันทร (>2,500) จเร สดากร และคณะ เก็บตัวอยางพชื
มากกวา 15,000 ตัวอยาง สะสมไวท่ี พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ (BK) 

นักพฤกษศาสตร หอพรรณไม กรมปาไม (BKF)  ไดแก เต็ม สมิตินันทน  จําลอง เพ็งคลาย  
ลีนา ผูพัฒนพงศ  ธวัชชัย สันติสุข  ชวลิต นิยมธรรม  กองกานดา ชยามฤต  ธวัชชัย วงศประเสริฐ  
ดวงใจ สุขเฉลิม  ราชันย ภูมา และคณะ เก็บตัวอยางพืชมากกวา 40,000 ตัวอยาง สะสมไวท่ี         
หอพรรณไม กรมปาไม (BKF) 

พ.ศ. 2537 - ปจจุบัน นักพฤกษศาสตร องคการสวนพฤกษศาสตร นําโดย วีระชัย ณ นคร
ไดสํารวจพืชท่ัวทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ เก็บตัวอยางประมาณ 25,000 
หมายเลข ตัวอยางพืชเก็บรักษาไวท่ีหอพรรณไมสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ (QBG) 
 
 
 
 
 
 



 20 

หอพรรณไมและพิพิธภัณฑพืชในประเทศไทย 

หอพรรณไมและพิพิธภัณฑพืช จํานวนตัวอยาง 
หอพรรณไม กรมปาไม (BKF) 180,000.   d 
พิพิธภัณฑกรุงเทพ (BK) 60,000.   d 
พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ (BK) 60,000.   d 
หอพรรณไมสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ (QBG) 25,000.   d 
หอพรรณไมมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU) คณะวิทยาศาสตร 15,000.   d 
หอพรรณไมมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU) คณะเภสัชศาสตร 4,000.   d 
หอพรรณไมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU) 10,000.   d 
  

ประโยชนของการเก็บตัวอยางพืช 

การที่จะศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรพรรณพืชไมวาจะเปนแขนงวิชาหรือสาขาใดก็ตามจําเปน
ท่ีจะตองรูจักและทราบวาพืชแตละชนิดท่ีทําการศึกษามีลักษณะเปนอยางไร เนื่องจากพืชในโลกมี
จํานวนมาก ทําใหไมสามารถปลูกหรือจดจําพืชทุกชนิดไดหมด อีกท้ังพืชแตละชนิดในแตละทองท่ี
อาจมีช่ือเรียกเหมือนหรือแตกตางกันไป  การเก็บตัวอยางพืชจึงมีความจําเปนอยางมาก เพราะเหตุวา
ตัวอยางพืชท่ีเก็บรวบรวมถือเปนตัวแทนของพืชท้ังหมดท่ีมีอยูในโลก นอกจากนี้ขอมูลท่ีประกอบ
มากับตัวอยางพืช เชน ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือพื้นเมือง สถานท่ีท่ีเก็บตัวอยาง ลักษณะทางนิเวศวิทยา 
วันท่ีเก็บตัวอยาง  หรือแมกระท่ังการใชประโยชน  ขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลพื้นฐานท่ีมี
ความสําคัญตอการศึกษาในทุกๆดานท่ีเกี่ยวของกับพืช การเก็บตัวอยางพืชมีประโยชนดังตอไปนี้ 

1. เปนหลักฐานอางอิงและทําใหทราบชื่อวิทยาศาสตรของพืช ช่ือวิทยาศาสตรถือเปน
ส่ือกลางที่ใชในการศึกษาและทําใหเขาใจวาพืชท่ีกําลังศึกษาและมีลักษณะอยางนี้นั้นเปนพืชชนิด
ใดกันแน เชน นอยหนา ซ่ึงเปนช่ือท่ีคนไทยเรียกผลไมชนิดหนึ่ง แตคนชาติอ่ืนเรียกช่ือของผลไม
ชนิดนี้แตกตางกันออกไป โดยท่ี  อินเดีย เรียก สิตผล  ญ่ีปุน เรียก ปนเรฮิชิ  จีน เรียก ฟานลิซ้ี      
(พังไหล)  เขมร เรียก เตียบ  ลาว เรียก หมักเขียบ  ญวน เรียก กวาหนา  มลายู เรียก พอนา  อังกฤษ 
เรียก Custard apple หรือ Sugar apple  แตถาเปนช่ือวิทยาศาสตร จะมีเพียงช่ือเดียวเทานั้นคือ 
Annona squamosa L.  หรือพืชซ่ึงมีช่ือวิทยาศาสตรวา Samanea saman (Jacq.) Merr. แตมีช่ือเรียก
ในภาษาไทยหลายช่ือ เชน จามจุรี ฉําฉา และกามปู เมื่อดูตัวอยางพรรณไมท่ีเก็บมาจะทราบไดทันที
วาพืชเหลานี้เปนชนิดเดียวกัน และในกรณีของพืชท่ีมีช่ือในภาษาไทยวา  รัก  ซ่ึงอาจหมายถึงพืช
หลายชนิด เชน รัก (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) เปนพืชท่ีใหยาง ใชในการทําเคร่ืองเขิน หรือ        
รัก (Calotropis gigantea (L.) Dryander ex W.T. Aiton) เปนพืชท่ีนําดอกมารอยมาลัย เม่ือดูตัวอยาง
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พรรณไมท่ีเก็บมาจะทราบไดวาเปนพืชคนละชนิดกัน การที่จะทราบช่ือวิทยาศาสตรไดนั้นมีหลาย
วิธี เชน อาศัยตัวอยางพรรณไมอางอิงท่ีเก็บสะสมไวในหอพรรณไมมาเทียบเคียง ตรวจสอบกับ
เอกสารทางพฤกษศาสตร (Flora, Monograph, Revision) หรือสอบถามจากนักอนุกรมวิธานพืช 

2. ทําใหทราบถ่ินท่ีอยูอาศัย เขตการกระจายพันธุ และจํานวนประชากร พืชเปนส่ิงมีชีวิต
ท่ีเคล่ือนท่ีไมได การเก็บตัวอยางพืชจะทําใหทราบวาพืชแตละชนิดนั้นมีถ่ินท่ีอยูอาศัยเปนอยางไร  
มีการกระจายพันธุอยูท่ีไหนบาง และมีจํานวนประชากรมากหรือนอยเทาไหร  ขอมูลเหลานี้
สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการสํารวจ เพื่อการรวบรวมเชื้อพันธุพืช หรือเก็บหามาใช
ประโยชน เชน พืชอาหาร พืชเคร่ืองเทศ พืชท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรค พืชท่ีใชในการกอสราง
บานเรือน ทําผลิตภัณฑใชสอย  การประยุกตใชเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอม เชน พืชท่ีมีคุณสมบัติ
เกาะยึดดินปองกันการพังทลายของหนาดิน พืชท่ีทนตอสภาพดินเค็ม พืชท่ีชวยในการปรับปรุงดิน 
พืชท่ีชวยในการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด และการอนุรักษทรัพยากรพรรณพืชท่ีถูกคุกคาม 
หายาก หรือใกลสูญพันธุ เปนตน 

3. ทําใหทราบแหลงทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพิ่มขึ้น ตัวอยางพืชท่ีเก็บสะสมไวในหอ
พรรณไม ไดจัดเรียงเปนหมวดหมูตามหลักการจัดจําแนกพืช ทําใหทราบถึงจํานวนชนิดของพรรณ
พืชในแตละกลุม เชน เปลานอย (Croton stellatopilosus Ohba) ซ่ึงทราบวามีสรรพคุณในการรักษา
แผล ชวยลดการอักเสบในกระเพาะอาหารและลําไส จากตัวอยางพืชท่ีพบในหอพรรณไม พบวามี
พืชท่ีอยูในกลุมเดียวกันกับเปลานอยในประเทศไทยอีก 30 ชนิด พืชเหลานี้อาจมีสรรพคุณ
เชนเดียวกันกับเปลานอยก็เปนได ทุเรียน (Durio zibethinus Murr.) เปนผลไมท่ีนิยมบริโภคกนัอยาง
กวางขวาง มีพืชในกลุมทุเรียนอีก 4 ชนิด ท่ีกระจายพันธุอยูในประเทศไทย ซ่ึงอาจนํามาปรับปรุง
พันธุใหเปนท่ีนิยมบริโภคหรือใชเปนตนตอของพันธุท่ีบริโภคอยูใหมีความตานทานตอโรคและ
แมลงเพ่ิมข้ึน มะลิ (Jasminum sambac (L.) Ait.) เปนพืชท่ีนิยมนํามาปลูกเปนไมประดับในประเทศ
ไทย มีพืชในกลุมมะลิอีก 30 ชนิด ซ่ึงอาจคัดเลือกพันธุ พัฒนาและสงเสริม ใหมีศักยภาพเปน        
ไมประดับได เปนตน 

4. ทําใหทราบถึงจํานวนของทรัพยากรพรรณพืช และสถานภาพ การเก็บตัวอยางพืช    
ในสถานท่ีตาง ๆ ถือไดวาเปนตัวแทนของพรรณพืชในสถานท่ีนั้น ๆ ตัวอยางพืชท่ีเก็บรวบรวมไว
สามารถบงบอกวาในแตละแหงมีพรรณพืชอะไรบาง และมีสถานภาพเปนอยางไร เชน ตัวอยางพืช
ช้ันสูง ท่ีเก็บรวบรวมจากประเทศไทย เม่ือนํามาจัดจําแนกและตรวจสอบตามหลักอนุกรมวิธานพืช 
พบวาประเทศไทยมีทรัพยากรพรรณพืชช้ันสูง ประมาณ 10,000 ชนิด แบงเปนพืชกลุมเฟรน 
(Pteridophytes) 34 วงศ ประมาณ 600 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperms) 6 วงศ 25 ชนิด และ
พืชดอก (Angiosperms) 249 วงศ ประมาณ 9,400 ชนิด (กองกานดา ชยามฤต, 2539)  ในจํานวนนี้ 
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เปนพืชเฉพาะถ่ิน (endemic species) ประมาณ 1,000 ชนิด หลายชนิดมีสถานภาพใกลสูญพันธุและ
หายาก (เต็ม สมิตินันทน, 2535) เปนตน ขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญในการจัดการ
และใชประโยชนจากทรัพยากรพรรณพืชท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสม 

5. ทําใหทราบถึงประโยชนและโทษของพืช ขอมูลท่ีมีการบันทึกมาพรอมกับตัวอยางพืช 
บางคร้ังกลาวถึงความสัมพันธกับมนุษย เชนระบุวาใชเปนอาหาร เคร่ืองเทศ เคร่ืองดื่ม ยารักษาโรค 
ยาพิษ ทําเคร่ืองใชไมสอย เคร่ืองดนตรี เปนอาหารสัตว ตลอดจนเปนสัญลักษณ เครื่องหมาย ใชใน
พิธีกรรม ประเพณี และความเช่ือตางๆ ขอมูลเหลานี้ สามารถนํามาศึกษาวิจัย หรือพัฒนาเพิ่มเติม  
ซ่ึงอาจนํามาใชใหเปนประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ เชน อาหาร พลังงานทดแทน ยารักษาโรค         
เชิงการคา สินคาหัตถกรรมเชิงอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑเสริมความงาม หรืออาจนํามาประยุกตใชให
เกิดประโยชนเชิงวิชาการและการอนุรักษ เชน การฟนฟูปาโดยพืชทองถ่ินท่ีเคารพนับถือ การปลูก
ผัก และสมุนไพรใกลบาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง    
เปนตน 

2.3.3 การเก็บตัวอยางพืช 

การเก็บตัวอยางพืช  ถือเปนงานท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับการศึกษาทาง        
ดานพฤกษศาสตร โดยเฉพาะงานทางดานอนุกรมวิธาน และงานทางดานอ่ืนท่ีตองการทราบช่ือ
วิทยาศาสตรของพืช เพื่อใชในการศึกษาวิจัยหรือเปนตัวอยางอางอิง ตัวอยางพืชท่ีเก็บตองมีความ
สมบูรณ สามารถแสดงลักษณะและสวนประกอบของพืชไดอยางชัดเจน ในปจจุบัน การเก็บ
ตัวอยางพืชโดยท่ัวไปจะใชวิธีการอัดแหง  ยกเวนพืชบางกลุมท่ีเม่ืออัดแหงแลว จะทําใหไดตัวอยาง
ท่ีไมสมบูรณ เชนพืชท่ีมีลักษณะอวบน้ํา พืชท่ีมีกลีบดอกบาง หรือตัวอยางผลท่ีมีขนาดใหญ เปนตน 
ในกรณีดังกลาวการเก็บตัวอยางพืช ควรใชวิธีการดอง หรือวิธีการแยกอบใหแหงตางหาก 

จากหลักฐานท่ีมีการบันทึกพบวา Luco Ghini (ค.ศ. 1490-1556) แพทย และศาสตราจารย
ทางพฤกษศาสตร ชาวอิตาเลียน ซ่ึงสอนหนังสืออยูในมหาวิทยาลัยแหงเมือง Pisa ระหวางป      
ค.ศ. 1544-1554 เปนคนแรกท่ีนําตัวอยางพืชมาอัดแหงและติดบนกระดาษ เพื่อใชเปนตัวอยาง
อางอิงในการสอนเกี่ยวกับพืช (Isely, 1994) วิธีการน้ีไดถายทอดไปสูนักเรียนและผูใกลชิด ตอมา 
ไดแพรหลายไปสูประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป ยุคแรกตัวอยางพืชท่ีติดบนกระดาษแลว สวนใหญนํามา
เย็บติดกันคลายเปนหนังสือ ตอมาไดมีการประยุกตใหมีความเหมาะสมและสะดวกตอการศึกษา  
ใชงาน หลักการเก็บตัวอยางของ Luco Ghini  ถือเปนตนแบบของการเก็บตัวอยางท่ีใชมาจนกระท่ัง
ถึงปจจุบัน 
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ภาพ 2.1 ต ัวอยางแผนบันทึกขอมูลพืช 

 
หอพรรณไม สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต (QBG) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พรรณพฤกษชาติแหงประเทศไทย 

   วงศ  RUBIACEAE  หมายเลขตัวอยางในหอพรรณไม    QBG 21119 
   ชื่อวิทยาศาสตร Neohymenopogon parasiticus (Wall.) Bennet 
   Local name(s) -   วันท่ีเก็บตัวอยาง   21 สิงหาคม พ.ศ. 2544 

   สถานท่ีเก็บ  อุทยานแหงชาติดอยภูคา  อําเภอปว  พกิัด 19°  13′ N 101°  05′ E 
   จังหวัด  นาน   ระดับความสูงจากน้ําทะเล 1,700 เมตร 
   ขอมูล  พบในปาดิบเขา  เปนไมพุมเกาะอาศัย สูง 60 เซนติเมตร 

กลีบประดับและกลีบเล้ียงสีเขียว  กลีบดอกสีขาว  ดอกไมมีกล่ินหอม 
   ผูเก็บตัวอยาง ปรัชญา ศรีสงา และจรัญ มากนอย  เลขท่ี 1993 
   ผูตรวจทานชื่อ ปรัชญา ศรีสงา  30 เมษายน 2545 

   ตัวอยางท่ีเก็บในรูปอ่ืน  ตัวอยางผล    ตัวอยางดอง 

  ตัวอยางนํามาปลูก   ตัวอยางสําหรับการศึกษา DNA 
QUEEN SIRIKIT BOTANIC GARDEN HERBARIUM (QBG) 

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT 
FLORA OF THAILAND 

Family  RUBIACEAE    QBG No. 21119 
Scientific Name Neohymenopogon parasiticus (Wall.) Bennet 
Local name(s)  -    Date 21 August 2001 

Locality Doi Phu Kha National Park, Pus district,  19°  13′ N  101°  05′ E 
Province  Nan     Alt.  1,700 m. 
Note  Hill evergreen forest.  Epiphytic undershrub 60 cm. high. 

   Bracts and calyx green.  Corolla white.  Not fragrant. 
    Collector P. Srisanga & C. Maknoi 1993 
    Det.  P. Srisanga   30 April 2002 

   Specimens type  Carpological     Alcohol  Living  DNA 
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ขอควรคํานงึในการเก็บตัวอยางพืช 
1. ไมควรเก็บตัวอยางพืชมากเกินความจําเปน 
2. ตัวอยางพืชท่ีเก็บตองมีความสมบูรณ สามารถแสดงลักษณะและสวนประกอบของพืช

ไดอยางชัดเจน 
3. ขอมูลท่ีบันทึกตองมีความถูกตอง บันทึกจากการสังเกตส่ิงท่ีมองเห็น หรือสอบถามคน

ในทองถ่ิน 
 
2.4  การอนุกรมวิธานพืช 

จิตราภรณ ธวัชพันธุ(2548) อธิบายวา  อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) หรือ         
พฤกษอนุกรมวิธาน หมายถึง วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับพืชทางดานการจัดจําแนกออกเปนหมวดหมู 
(Classification) การตรวจสอบเอกลักษณ ลักษณะ และการวินิจฉัยช่ือ (Identification) และ         
การกําหนดหรือการต้ังช่ือ (Nomenclature) 

เนื่องจากส่ิงมีชีวิตในโลกนี้มีจํานวนมากนับลานชนิด ในสวนของจํานวนชนิดพันธุพืช นัก
พฤกษศาสตรไดประเมินวา จํานวนพืชในโลกมีอยูประมาณ 500,000 ชนิด โดยแบงออกเปนพืชช้ัน
ตํ่า (พืชท่ีไมมีทอลําเลียง หรือ non-vascular plants) ประมาณ 240,000 ชนิด และเปนพืชช้ันสูง (พืช
ท่ีมีทอลําเลียง หรือ vascular plants) ประมาณ 260,000 ชนิด (วีระชัย  ณ นคร, 2539)  อีกท้ังในแต
ละทองท่ีอาจมีการเรียกช่ือส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันแตกตางกันไปตามแตละภาษา หรืออาจมีช่ือ
เดียวกันแตหมายถึงส่ิงมีชีวิตตางชนิดกันก็เปนได  เพื่อความสะดวกในการนําส่ิงมีชีวิตมาศึกษาและ
ใชประโยชนไดอยางถูกตองตามตองการ  จึงมีความจําเปนอยางมากท่ีจะตองมีหลักเกณฑเพื่อ
ปองกันความสับสน เปนส่ือกลาง ส่ือความหมายใหเขาใจไดตรงกัน เม่ือกลาวถึงส่ิงมีชีวิตชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ซ่ึงก็คือ วิชาอนุกรมวิธาน นั่นเอง อนุกรมวิธานพืช ประกอบดวย 3 เร่ือง หลักดังนี้ 

2.4.1. การจัดจําแนกพืช (Plant Classification) หมายถึง การแบงพืชออกเปนหมวดหมู 
โดยการนําพืชชนิดตาง ๆ ท่ีมีความคลายคลึงกันหรือมีลักษณะรวมกันมาจัดรวมไวในกลุมเดียวกัน 
ระบบการจัดจําแนกพืช สรุปไดเปน 3 ระบบ ดังนี้ 

1) Artificial system (folk-taxonomy) เปนระบบการจัดจําแนกอยางงาย ๆ โดย
การพิจารณาจากลักษณะภายนอกวาคลายกันหรือตางกันอยางไร ระบบนี้ใชต้ังแตเร่ิมแรกท่ีมีการจัด
จําแนกส่ิงมีชีวิต จนถึงคริสตศตวรรษท่ี 18 ตัวอยางเชน การจัดจําแนกพืชโดยอาศัยลักษณะนิสัย 
(habit) ออกเปน ไมยืนตน ไมพุม หรือไมลมลุก การจัดจําแนกโดยพิจารณาถึงการใชประโยชน 
ออกเปน พืชอาหาร พืชท่ีใชเปนยารักษาโรค หรือพืชมีพิษ เปนตน 
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2) Natural system เปนระบบการจัดจําแนกท่ีพิจารณาจากลักษณะท่ีปรากฏ
รวมกันใหมากลักษณะท่ีสุดเทาท่ีจะทําได แลวนํามาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกันกับท่ีเปนจริงใน
ธรรมชาติ ระบบนี้เร่ิมใชต้ังแตประมาณกลางคริสตศตวรรษท่ี 18 จนถึงปจจุบัน 

3) Phylogenetic system เปนระบบการจัดจําแนกท่ีนําเอาระบบ Natural system    
มาใชรวมกับการพิจารณาถึงความสัมพันธทางวิวัฒนาการ ระบบนี้มีการจัดเรียงวาพืชชนิดไหน
เกิดข้ึนกอนหรือหลัง ซ่ึงทําใหมองเห็นความเกี่ยวเนื่องของพืชกลุมตาง ๆ ไดชัดเจน 
 

หลักเกณฑท่ีใชในการจัดจําแนกพืช 
1) ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology) และกายวิภาค (Anatomy) ท้ังท่ีเปน 

Homologous และ Analogous structure 
2) แบบแผนและลักษณะการเจริญเติบโตของตัวออน (Embryology) 
3) สายความสัมพันธทางวิวัฒนาการ (Evolution) 
4) ลักษณะและการถายทอดทางพันธุกรรม (Genetic) 
5) ขบวนการทางสรีรวิทยา  การสืบพันธุ  การดํารงชีพ  การกระจายพันธุ          

และพฤติกรรม 
6) สารเคมีท่ีสรางข้ึน 

 
ลําดับในการจัดหมวดหมูของส่ิงมีชีวิต (Taxonomic category) 
การจัดจําแนกส่ิงมีชีวิตออกเปนหมวดหมู มีลําดับข้ันจากกลุมใหญลงไปหากลุมเล็กจนถึง

ระดับส่ิงมีชีวิตแตละชนิด  แตละลําดับข้ันเรียกวา Taxonomic rank หรือ Taxonomic unit       
(Taxon, Taxa (pl.)) ดังนี้ 
 

อาณาจักร (Kingdom) 
หมวด (Division/Phylum) 

ช้ัน (Class) 
อันดับ (Order) 

วงศ (Family) 
สกุล (Genus) 

ชนิด (Species) 
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ระหวางแตละ Taxonomic rank อาจแบงใหเปนหนวยยอย โดยเติม ‘sub’ ขางหนา หรือแบง
ใหเปนหนวยสูงข้ึน โดยเติม ‘super’ ขางหนา เชน subclass, superorder, subfamily เปนตน 

ตัวอยางการจัดจําแนกพืชถึงลําดับชนิดของ จําป (Michelia alba DC.) จําปา (Michelia 
champaca L.) มณฑาดอย (Manglietia garrettii Craib) และยี่หุบ (Magnolia coco (Lour.) DC.)   
พืชท้ังส่ีชนิดนี้มีลักษณะรวมกนัจึงไดถูกจัดใหอยูในกลุมเดียวกัน กลาวคือ 

- เปนพืช จัดอยูในอาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) 
- เปนพืชท่ีมีระบบทอลําเลียงน้ําและอาหาร และมีดอก จัดอยูในหมวดพืชมีดอก (Division 

Magnoliophyta) 
- เปนพืชท่ีมีระบบทอลําเลียงน้ําและอาหาร มีดอก และตนออนมีใบเล้ียง 2 ใบ จัดอยูในช้ัน

พืชใบเล้ียงคู (Class Magnoliopsida) 
- เปนพืชท่ีมีระบบทอลําเลียงน้ําและอาหาร มีดอก ตนออนมีใบเล้ียง 2 ใบ และมีกลีบดอก

ซ่ึงแตละกลีบแยกเปนอิสระตอกัน จัดอยูในอันดับพืชกลุมจําป จําปา มณฑา ยี่หุบ กระดังงา 
สายหยุด (Order Magnoliales) 

- เปนพืชท่ีมีระบบทอลําเลียงน้ําและอาหาร มีดอก ตนออนมีใบเล้ียง 2 ใบ มีกลีบดอกซ่ึง
แตละกลีบแยกเปนอิสระตอกัน และกลีบเล้ียงไมสามารถแยกออกไดชัดเจนจากกลีบดอก จัดอยูใน
วงศจําป จําปา มณฑา ยี่หุบ (Family Magnoliaceae) 

- เปนพืชท่ีมีระบบทอลําเลียงน้ําและอาหาร มีดอก ตนออนมีใบเล้ียง 2 ใบ มีกลีบดอกซ่ึง
แตละกลีบแยกเปนอิสระตอกัน กลีบเล้ียงไมสามารถแยกออกไดชัดเจนจากกลีบดอก ดอกออกเปน
ดอกเดี่ยวท่ียอด และมีไขออนจํานวน 4 เมล็ดหรือมากกวาในแตละรังไข จัดอยูในสกุลมณฑา 
(Genus Manglietia) ถาดอกออกเปนดอกเดี่ยวท่ียอดเชนกัน แตมีไขออนจํานวน 2 เมล็ดในแตละรัง
ไข จัดอยูในสกุลยี่หุบ (Genus Magnolia) แตถาดอกออกเปนดอกเดี่ยวท่ีซอกใบ จะจัดอยูในสกุล
จําป จําปา (Genus Michelia) 

ถึงแมวา จําป และ จําปา จะมีลักษณะสวนใหญรวมกัน และถูกจัดใหอยูในสกุลเดียวกัน 
เนื่องจากมีลักษณะรวมกันมากกวามณฑาดอย และยี่หุบ แตก็ยังคงมีความแตกตางกันจึงไมไดถูกจัด
ใหเปนชนิดเดียวกัน เม่ือนํา จําป จําปา มณฑาดอย และยี่หุบ มาเขียนเรียงเปนหมวดหมูจะจัดจําแนก
ไดดังนี้ 
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อาณาจักร (Kingdom) พืช (Plantae) 
หมวด (Division) พืชมีดอก (Magnoliophyta) 
ช้ัน (Class)  พืชใบเล้ียงคู (Magnoliopsida) 
อันดับ (Order)        พืชกลุมจําป จาํปา มณฑา กระดังงา สายหยุด (Magnoliales) 

 วงศ (Family)  จําป จําปา มณฑา ยี่หุบ (Magnoliaceae) 
 สกุล (Genus)  จําป จําปา (Michelia) 
    มณฑา (Manglietia) 
    ยี่หุบ (Magnolia) 
 ชนิด (Species)  จําป (Michelia alba DC.) 
    จําปา (Michelia champaca L.) 
    มณฑาดอย (Manglietia garrettii Craib) 

  ยี่หุบ (Magnolia coco (Lour.) DC.) 
 

2.4.2 การตรวจสอบเอกลักษณ ลักษณะ และวินิจฉัยชื่อพืช (Plant Identification) 
หมายถึง การวิเคราะหวาพืชชนิดนั้น ๆ มีลักษณะอยางไร และมีช่ือเรียกวาอะไร ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบไดหลายวิธี เชน 

- เปรียบเทียบกับตัวอยางของพืชซ่ึงมีการระบุช่ือท่ีถูกตองและเก็บเปนตัวอยางอางอิงไวใน
หอพรรณไมหรือพิพิธภัณฑพืชวาเปนชนิดเดียวกันหรือไม โดยพิจารณาจากรูปพรรณท้ังหมดวา
เหมือนกันหรือไม 

- ตรวจสอบกับเอกสารทางอนุกรมวิธาน (Flora, Manual, Monograph, Revision) โดยใช
รูปวิธาน (Identification key) และตรวจสอบกับคําบรรยายลักษณะ (Description) วามีลักษณะตรง
กับพืชชนิดใด 

- สอบถามจากนักอนุกรมวิธาน หรือผูเช่ียวชาญ 
ตัวอยางรูปวิธานในการตรวจสอบพืชวาเปน จําป จําปา มณฑาดอย หรือ ยี่หุบ 

1. ดอกออกเปนดอกเดี่ยวท่ียอด 
2. มีไขออนจํานวน 4 เมล็ดหรือมากกวาในแตละรังไข มณฑาดอย 
2. มีไขออนจํานวน 2 เมล็ดในแตละรังไข   ยี่หุบ 

1. ดอกออกเปนดอกเดี่ยวท่ีซอกใบ 
   3. ดอกสีขาว      จําป 
   3. ดอกสีสมหรือสีเหลือง     จําปา 
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2.4.3. การกําหนดหรือการตั้งชื่อพืช (Plant Nomenclature) หมายถึง การกําหนดใหพืช
ชนิดนั้นๆ มีช่ือเรียกวาอะไร นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการประมวลรายช่ือพืชท่ีมีการต้ังไวแลววาเปน
ช่ือท่ีซํ้าซอนกันหรือไม 

ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) ถือเปนส่ือกลาง เพื่อทําใหเขาใจวาส่ิงมีชีวิตท่ีกําลังศึกษา
หรือกลาวถึงนั้นมีลักษณะอยางไรกันแน เชน นอยหนา ซ่ึงเปนช่ือท่ีคนไทยเรียกผลไมชนิดหนึ่ง   
แตคนชาติอ่ืนเรียกช่ือของผลไมชนิดนี้แตกตางกันออกไป โดยท่ี  อินเดีย เรียก สิตผล  ญ่ีปุน      
เรียก ปนเรฮิชิ  จีน เรียก ฟานลิซ้ี (พังไหล)  เขมร เรียก เตียบ  ลาว เรียก หมักเขียบ  ญวน เรียก     
กวาหนา  มลายู เรียก พอนา  อังกฤษ เรียก Custard apple หรือ Sugar apple  แตถาเปนช่ือ
วิทยาศาสตร จะมีเพียงช่ือเดียวเทานั้นคือ Annona squamosa L.  หรือพืชซ่ึงมีช่ือวิทยาศาสตรวา 
Samanea saman (Jacq.) Merr. แตมีช่ือเรียกในภาษาไทยหลายช่ือ เชน จามจุรี ฉําฉา และกามปู   
เม่ือดูตัวอยางพรรณไมท่ีเก็บมาจะทราบไดทันทีวาพืชเหลานี้เปนชนิดเดียวกัน และในกรณีของพืช 
ท่ีมีช่ือในภาษาไทยวา  รัก  ซ่ึงอาจหมายถึงพืชหลายชนิด เชน รัก (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) 
เปนพืชท่ีใหยาง ใชในการทําเคร่ืองเขิน หรือ รัก (Calotropis gigantea (L.) Dryander ex W.T. 
Aiton) เปนพืชท่ีนําดอกมารอยมาลัย เม่ือดูตัวอยางพรรณไมท่ีเก็บมาจะทราบไดวาเปนพืช            
คนละชนิดกัน 
 

หลักเกณฑในการตั้งชื่อ ประนอม จันทรโณทัย (2537) อธิบายวา ปจจุบันนักอนุกรมวิธาน
ท่ัวโลกไดใชระบบการต้ังช่ือวิทยาศาสตรตามหลักสากลที่มีการยอมรับท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงค
ดังนี้  

1) เพื่อแสดงลําดบัและความสัมพันธของส่ิงมีชีวิต 
2) เพื่อใหส่ิงมีชีวติมีชีวิตมีช่ือวทิยาศาสตรท่ีถูกตองแนนอน 
3) เพื่อกําจดัช่ือผิด สับสน คลุมเครือ หรือช่ือท่ีมีปญหาใหหมดไป 
4) เพื่อเปนแนวทางในการต้ังช่ือส่ิงมีชีวิตท่ีพบใหม  

 
ระบบการตั้งชือ่วิทยาศาสตรตามหลักสากล มีหลักเกณฑดังนี ้

1) ช่ือวิทยาศาสตรของพืชและสัตว ตางเปนอิสระไมข้ึนแกกัน  ดังนั้นช่ือของพืช
มีโอกาสที่จะซํ้ากับช่ือของสัตวได 

2) ช่ือวิทยาศาสตรในแตละลําดับตองมีช่ือท่ีถูกตองตามหลักเกณฑการต้ังช่ือ
เพียงช่ือเดียวเทานั้น เวนแตมีกรณีพิเศษ 

3) ช่ือวิทยาศาสตรตองเปนภาษาลาติน หรือดัดแปลงภาษาอ่ืนใหเปนภาษาลาติน 
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4) ช่ือวิทยาศาสตรทุกลําดับต้ังแตระดับวงศ (Family) ข้ึนไป จะตองมีกฎในการ
กําหนดคําลงทายช่ือ เชนวงศของพืช ลงทายดวย -aceae วงศของสัตว ลงทายดวย –idea 

5) การตั้งช่ือชนิดใชระบบทวินาม (Binomial nomenclature) ซ่ึงประกอบดวยช่ือ
สกุล (generic name) เปนช่ือหนา และช่ือท่ีแสดงคุณลักษณะ (specific epithet หรือ specific name) 
เปนช่ือหลัง ช่ือชนิดตองเขียนเปนอักษรเอน หรือขีดเสนใต 

ตัวอยางช่ือวิทยาศาสตรลําดับชนิด เชน จําป มีช่ือตามหลักสากล (ช่ือวิทยาศาสตร)           
วา Michelia alba DC. ซ่ึง Michelia หมายถึง พืชในสกุล (Genus) จําป จําปา ช่ือสกุล Michelia นี้  
ต้ังใหเปนเกียรติแก Pier (Pietro) Antonio Micheli (1679-1737) นักพฤกษศาสตรชาวอิตาเลียน  
สวน Michelia alba หมายถึง พืชท่ีมีช่ือในภาษาไทยวา จําป คําวา alba แปลวา สีขาว สวน DC.   
เปนช่ือยอของนาย Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841) นักพฤกษศาสตรชาวสวิส ซ่ึงเปน
คนต้ังช่ือตามหลักสากลของจําป 

นอกจากนี้ยังมีกฎ และขอแนะนําในการต้ังช่ือ อีกหลายขอท่ีตองยึดปฏิบัติเม่ือจะตั้งช่ือ
ส่ิงมีชีวิตท่ีพบใหม เพื่อใหการต้ังช่ือนั้นไมสับสน ทับซอน หรือมีปญหาภายหลัง เชน  ตองมี
ส่ิงมีชีวิตตนแบบในการตั้งช่ือ (Nomenclatural type) ช่ือท่ีต้ังตองมีการตีพิมพเผยแพรในหนังสือ
หรือวารสาร ช่ือท่ีต้ังใหมนั้นจะตองไมซํ้ากับช่ือท่ีมีการตั้งไวกอนแลว เปนตน 
 

ชนิด (Species)  คือ ลําดับพื้นฐาน ท่ีใชในการจัดหรือจําแนกส่ิงมีชีวิตออกเปนหมวดหมู 
และเปนส่ิงท่ีพบไดในธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิตท่ีมีลักษณะรวมกันดังนี้จะจัดวาเปนชนิดเดียวกัน 

1) มีความสัมพันธใกลชิดทางบรรพบุรุษ (มีกลุมยีน Gene pool ของประชากรมา
จากบรรพบุรุษเดียวกัน) 

2) สามารถผสมพันธุกันไดและลูกท่ีไดไมเปนหมัน 
3) มีโครงสรางของอวัยวะและหนาท่ีเหมือนกัน 
4) สวนมากมีโครโมโซมเทากัน 

นอกจากนี้ถาส่ิงมีชีวิตชนิดหนึ่ง มีกลุมประชากรหน่ึงหรือหลายกลุมในส่ิงมีชีวิตชนิดนั้น  
มีลักษณะท่ีแตกตางเห็นชัดและคงท่ีไปตลอด อาจจัดลําดับชนิดใหยอยและเล็กลงไปอีกได  ลําดับท่ี
ตํ่ากวาชนิดมีดังนี้ Subspecies, variety และ forma 

ส่ิงมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดท่ีมีความคลายคลึงกัน จะถูกจัดรวมกันไวในสกุล (genus) เดียวกัน  
ส่ิงมีชีวิตหลายๆสกุลท่ีมีความคลายคลึงกัน จะถูกจัดรวมกันไวในวงศ (family) เดียวกัน เปนอยางนี้
เร่ือยไปจนถึงลําดับอาณาจักร (kingdom)  ดวยความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําให
เราสามารถศึกษาพืชแตละชนิด แตละกลุมไดละเอียดยิ่งข้ึน เชน พืชสกุลชา วงศ Theaceae  เดิมนั้น
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มีการจัดจําแนกระดับสกุล ใหอยูในสกุล 2 สกุล คือ สกุล Camellia L. และ สกุล Thea L. จาก
การศึกษาเพิ่มเติม ทําใหไดขอสรุปวา พืชท่ีเปนสมาชิกของท้ังสองสกุลนั้น ไมมีความแตกตางกันถึง
ระดับท่ีจะจัดจําแนกใหเปนแตละสกุล  จึงมีการรวมท้ังสองสกุลเขาไวเปนสกุลเดียวกัน คือสกุล 
Camellia L. และแบงพืชสกุลชา ออกเปน 2 สกุลยอย (subgenus)  ตนสัก (Tectona grandis L.f.) แต
เดิม  นักพฤกษศาสตร จัดใหเปนสมาชิกของวงศ Verbenaceae จากขอมูลหลักฐานเพิ่มเติม ใน
ปจจุบัน พบวาตนสัก นั้นมีความสัมพันธใกลเคียงกับพืชในวงศกะเพรา (Lamiaceae, Labiatae) 
มากกวา ทําใหมีการจัดจําแนกใหม ใหตนสัก เปนสมาชิกของวงศ Lamiaceae แทน  เปนตน  จะเหน็
ไดวาการศึกษาทางอนุกรมวิธานน้ัน มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ตามขอมูลและ
หลักฐานท่ีมีมากข้ึน  เพื่อใหเราสามารถเขาใจและมีขอมูลเพียงพอในการศึกษาความหลากหลาย
ของพืชในโลก และเพื่อนําความรูเหลานี้มาประยุกตใชประโยชนในดานตาง ๆ 
 
2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สวนพฤกษศาสตรแหงสหราชอาณาจักรอังกฤษ (K, Kew) ไดจัดทําระบบฐานขอมูล
ออนไลนพืชวงศหญา (GrassBase - The Online World Grass Flora) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
รวบรวมขอมูลของพืชวงศหญาจากท่ัวโลก นักพฤกษศาสตรท่ัวโลก สามารถสืบคนขอมูลพืชวงศ
หญาผานอินเทอรเน็ต สามารถตรวจสอบเอกลักษณเพื่อระบุชนิดพันธุ สามารถตรวจสอบช่ือพอง 
(synonyms) โดยผานโปรแกรมท่ีเรียกวา “DELTA” (Description Language for Taxonomy) 

การใชงานโปรแกรม DELTA นักพฤกษศาสตรท่ีตองการใชงานโปรแกรม จะตองดาวน
โหลดโปรแกรม DELTA เพื่อติดต้ังท่ีเคร่ืองลูกขาย จากนั้นทําการเช่ือมตอระบบ ผานอินเทอรเน็ต
เพื่อสามารถสืบคนขอมูลพืชวงศหญา และเม่ือนักพฤกษศาสตรตองการตรวจสอบเอกลักษณของ
พืชวงศหญา จะตองดาวนโหลดไฟลท่ีใชเรียกขอมูลของพืชวงศหญาช่ือ gresses.lnk กอนจึงจะ
สามารถทําการสืบคนเพื่อตรวจสอบเอกลักษณได 

โปรแกรม DELTA ชวยใหนักพฤกษศาสตร ทราบช่ือวิทยาศาสตร รายละเอียดของแตละ
ชนิดพันธุ (Species) ของพืชวงศหญา ขอมูลท่ีไดรับจากเช่ือมตอกับระบบของสวนพฤกษศาสตร
แหงสหราชอาณาจักรอังกฤษ เปนขอมูลพืชวงศหญาท่ีไดรับการยอมรับจากนักพฤกษศาสตร       
ท่ัวโลก และโปรแกรม DELTA สามารถเช่ือมโยงไปยังหอพรรณไมคิว ถาพืชชนิดนั้นมีตัวอยาง
พรรณไมเก็บอยูท่ีหอพรรณไมคิว 

การตรวจสอบช่ือพองของพืชวงศหญา ท่ีไดรับการรวบรวมโดยสวนพฤกษศาสตรแหง
สหราชอาณาจักรอังกฤษ (K, Kew) ไดรวบรวมไวดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูลแอกเซส เวอรชัน 
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97 และ เวอรชัน 2000 ทําใหนักพฤกษศาสตรสามารถดาวนโหลดไปใชงานไดทันที และมีการ
ปรับปรุงขอมูลอยูตลอดเวลา 

ขอเสียของระบบฐานขอมูลออนไลนพืชวงศหญา (GrassBase - The Online World Grass 
Flora) คือ ถานักพฤกษศาสตรตองการขอมูลท่ีเปนปจจุบัน นักพฤกษศาสตรจะตองเขาไปดาวน
โหลดโปรแกรมจัดการฐานขอมูลแอกเซส ใหมทุกคร้ัง และเปนโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิ ดานความเร็ว
ในการใชงานโปรแกรม DELTA เพื่อตรวจสอบเอกลักษณ หรือการดาวนโหลดโปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูลแอกเซส เพื่อตรวจสอบช่ือพอง นักพฤกษศาสตรจะตองเช่ือมโยงกับระบบของ          
สวนพฤกษศาสตรแหงสหราชอาณาจักรอังกฤษทุกคร้ัง ดังนั้นความเร็วของการใชงานอินเทอรเน็ต
จึงข้ึนอยูกับระบบอินเทอรเน็ตที่ใชของนักพฤกษศาสตรเอง (Royal Botanic Garden Kew, 2007) 


