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ช่ือพรรณไม้  
รศ. วิยดา เทพหัตถี  

 
การก าหนดชื่อให้กับพืชจะเร่ิมต้นมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน  เป็นที่เข้าใจ

กันว่ามนุษย์คงจะพยายามตั้งชื่อสิ่งต่างๆ ขึ้นเพื่อช่วยในการจดจ า  โดยเฉพาะพืชที่มีความใกล้ชิด
และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เช่นพืชที่ใช้เป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค  พืชที่น ามาท า
สิ่งของเคร่ืองใช้ ที่อยู่อาศัย และพืชที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษกับมนุษย์ ผู้ที่อยู่ในแต่ละประเทศ แต่
ละถิ่นอาศัย ต่างก็ก าหนดชื่อพืชในถิ่นที่อยู่ของตนขึ้นมา เรียกว่า ชื่อพื้นเมือง ซึ่งอาจตั้งขึ้นมาซ้ ากัน
ได้โดยไม่มีใครทราบ ต่อมาเมื่อมนุษย์มีความเจริญขึ้น มีการติดต่อถึงกันมากขึ้น  ปัญหาและความ
สับสนในเร่ืองชื่อพื้นเมืองจึงเกิดขึ้น มากขึ้นและมากขึ้นเป็นล าดับ  จนเป็นแรงผลักดันให้มีการคิด
หาชื่อที่จะใช้เป็นสากลขึ้นมา เพื่อให้ทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกสามารถใช้ได้เหมือนกัน เมื่อกล่าวถึง
ชื่อพืช ชื่อใด ชื่อหนึ่งขึ้นมาแล้ว ย่อมเป็นที่เข้าใจตรงกันว่า  หมายถึงชนิดใด  ชื่อดังกล่าวนี้คือ  ชื่อ
วิทยาศาสตร์ (Scientific name) นั่นเอง  

ก่อนศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 18 การก าหนดชื่อพืชมักใช้เป็นชื่อแบบหลายพยางค์
หรือหลายค า เรียกว่า Polynomials ซึ่งค่อนข้างยาว เรียกยาก ไม่สะดวกในการใช้ จึงมีผู้พยายาม
เปลี่ยนแปลงให้เป็นชื่อแบบสองค าหรือสองพยางค์ ที่เรียกว่า Binomials ซึ่งจะสะดวกต่อการใช้มาก
ขึ้น ในที่สุดการเปลี่ยนแปลงใช้ชื่อแบบสองพยางค์นี้มาได้รับความส าเร็จใน  ค.ศ. 1753 โดย ลิน
เนียส นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนผู้มีผลงานทางอนุกรมวิธานมากมายทั้งด้านของพืชและสัตว์เร่ือง
ของการก าหนดชื่อวิทยาศาสตร์ การใช้ชื่อและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยาศาสตร์ จัดเป็นส่วน
หนึ่งของอนุกรมวิธาน นอกเหนือไปจากการจัดจ าแนกและการตรวจหาชื่อ  

 
1. ชื่อพื้นเมือง (Vernacular name)  

หมายถึง ชื่อที่ใช้เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือถิ่นใดถิ่นหนึ่งเท่านั้น เช่น ต้น
กะเม็ง ชื่อพื้นเมืองของไทยคือ กะเม็ง  ชื่อพื้นเมืองของจีนเรียก บังกีเช้า เป็นต้น ชื่อพื้นเมืองอาจ
แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น  ในภาคต่างๆ ของไทย  อาจเรียกชื่อพืชชนิดเดียวกันแตกต่างไป
หลายชื่อ ตัวอย่างเช่น สบู่ด า ในภาคเหนือเรียก มะเยา หรือ มะโห่ง  แต่ภาคกลางเรียก สบู่ด า หรือ สี
หลอด ชื่อพื้นเมืองที่เรียกตามท้องถิ่นนี้เรียกอีกอย่างว่า ชื่อท้องถิ่น (Local name)  
2. ชื่อสามัญ (Common name)  

หมายถึงชื่อที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งบางชื่ออาจดัดแปลงมาจากชื่อพื้นเมือง เช่น  
สบู่ด า..........................Physic Nut   ขนุน..........................Jackfruit  
มะพร้าว......................Coconut   หูกวาง.......................Indian Almond  
ประดู่..........................Ang-sa-na   ชมพูพันธ์ทิพย.์..........Tabebuia  
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3. ชื่อทางการค้า (Trade name)  
หมายถึง ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นที่เข้าใจตรงกันในด้านการค้าโดยเฉพาะ บางชื่ออาจ

เหมือนกับชื่อสกุล หรือชื่อสามัญของพืชชนิดนั้นๆ เช่น  
 

ไม้สัก..........................Teak   ปอกระเจา.................Tossa Jute  
มะขาม........................Tamarind   ปอแก้ว.....................Kenaf  
เผือก..........................Taro   หน่อไม้ฝร่ัง...............Asparagus  
มะเขือ........................Egg Plant   โสม..........................Ginseng  

4. ชื่อพันธุ์ (Name of Cultivar)  
พันธุ์ไม้บางชนิดที่น ามาปลูกเลี้ยงกัน อาจมีลักษณะบางอย่างที่แปรเปลี่ยนไป เนื่องจากการ

กลายพันธุ์ การผสมพันธุ์ หรือการคัดพันธุ์ แต่ลักษณะเหล่านี้ยังไม่คงที่  เพราะบางคร้ังอาจ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะเดิมได้อีก ทางอนุกรมวิธานถือว่า  ความแตกต่างนี้ยังไม่มากและคงที่
พอที่จะก าหนดขึ้นมาเป็นระดับใหม่ที่ต่ ากว่าระดับชนิด (Varieties) จึงเรียกว่า Cultivated varieties 
หรือ Cultivar ตัวอย่างเช่น  

ถั่วเหลือง  พันธุ์ สจ.4   เฟื่องฟ้า  พันธุ์ สาวิตรี  
ฝ้าย   พันธุ์ ตากฟ้า   พลูด่าง   พันธุ์ ราชินีสีทอง  
ทุเรียน   พันธุ์ หมอนทอง  ส้มโอ   พันธุ์ ทองดี  
โกสน  พันธุ์ จันดารา   มะม่วง พันธุ์  อกร่อง  

5. ชื่อวิทยาศาสตร์  
หมายถึง ชื่อที่ก าหนดให้กับหมวดหมู่ในการจัดจ าแนกทุกระดับชั้น เพื่อให้ใช้ได้เป็นสากล 

โดยมีกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการก าหนดชื่อ และใช้ชื่อวางไว้เป็นมาตรฐานสากล  
การก าหนดให้ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ขึ้นนี้ เพื่อแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนและสับสนในเร่ืองชื่อ

พื้นเมืองและชื่อสามัญซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอ ความส าคัญของชื่อวิทยาศาสตร์มีมากขึ้นเร่ือยๆ ในงาน
ด้านต่างๆ อาทิ การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ สถาปตัยกรรม ฯลฯ  

พืชแต่ละชนิดจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องที่สุดของแต่ละระดับขั้นเพียงชื่อเดียวเท่านั้น
และเป็นชื่อที่ใช้ภาษาลาตินเพียงอย่างเดียว  
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5.1 ชื่อวงศ  
ตามกฎให้ใช้ชื่อสกุลที่เป็นต้นแบบแล้วลงท้ายด้วย –aceae เช่น Malvaceae, Rosaceae, 

Commelinaceae มีข้อยกเว้นเฉพาะ 10 Family ซึ่งมีทั้งชื่อที่ถูกกฎและชื่อที่ไม่ถูกกฎ ซึ่งใช้กันมา
นานจนเป็นที่ยอมรับและคุ้นเคยกันมาก ได้แก่  

 
ชื่อที่ถูกกฎ    ชื่อที่ไม่ถูกกฎ  
1. Fabaceae  
2. Mimosaceae    Leguminosae  
3. Caesalpiniaceae  
4. Arecaceae    Palmae  
5. Poaceae    Gramineae  
6. Brassicaceae    Cruciferae  
7. Clusiaceae    Guttiferae  
8. Apiaceae    Umbelliferae  
9. Lamiaceae    Labiatae  
10. Asteraceae    Compositae  
 

5.2 ชื่อสกุล (Genera)  
การเขียนหรือพิมพ์ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ และตามด้วยอักษรตัวเล็กเสมอ เช่น 

Bauhinia, Ficus, Rosa และ Musa เป็นต้น  
5.3 ชื่อชนิด (Species)  

เป็นชื่อระดับที่มีความส าคัญมากที่สุด น าไปใช้และอ้างอิงมากกว่าชื่อวิทยา ศาสตร์
ในระดับอ่ืนๆ ชื่อชนิดต้องเป็นแบบ Binomials (สองค าหรือสองพยางค์) โดยมีหลักส าคัญคือ  

 
1.  ชื่อชนิดประกอบด้วยค า 2 ค า เขียนหรือพิมพ์ห่างจากกันเล็กน้อย ค าแรกเป็นชื่อ

สกุล ค าหลังเป็นค าคุณศัพท์ระบุชนิด (specific epithet) ซึ่งใช้อักษรตัวเล็กทั้งหมด เช่น  
 
พุดตาน มีชื่อชนิดว่า Hibiscus mutabilis  
Hibiscus คือชื่อสกุล และ mutabilis เป็นค าคุณศัพท์ระบุชนิด  
 
ค าคุณศัพท์ระบุชนิด อาจมีที่มาต่างๆ กันดังนี้  
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ก. เป็นค าที่ใช้แสดงลักษณะเด่น หรือลักษณะพิเศษบางอย่างของพืชชนิดนั้นๆ 

เช่น สี การมีขน ความสวยงาม การใช้รับประทานได้ และการเป็นพิษ เป็น
ต้น ตัวอย่าง  

 
Musa coccinea  รัตตกัทล ี เป็นกล้วยชนิดหนึ่งที่มีปลีสีแดงสด  
Amherstia nobilis  โศกระย้า  เป็นไม้ตน้ที่มดีอกสวยงามมาก  
Colocasia esculenta  เผือก  พันธ์ุไม้ซ่ึงมีหัวที่ใช้รับประทานได้อร่อย  
Cassia fistula  ราชพฤกษ ์ ไม้ต้นซึ่งมีฝักลักษณะคล้ายท่อ หรือเป็นแท่งยาวๆ  
Ficus repens  ตีนตุ๊กแก หรือ มะเดื่อเถา  พันธ์ุไม้สกุลเดียวกับมะเดื่อ แต่ชอบเลื้อยเกาะ  
Bougainvillea spectabilis  เฟื่องฟ้า  ไม้รอเลื้อยที่เด่นสะดุดตา เพราะความงามและสีสัน  
Strelitzia reginae  ปักษาสวรรค ์ พันธ์ุไม้ยืนต้นที่งามสง่าดังราชิน ี 
 

ข. เป็นค าที่ใช้แสดงถึงประเทศ  ท้องถิ่น  หรือสถานที่ที่พบพืชนั้นขึ้นอยู่  เช่น 
 

Clerodendrum ugandense      ผีเส้ือแสนสวย ไม้พุ่มที่มีถิ่นก าเนิดจากประเทศอูกันดา 
Crinum asiaticum      พลับพลึง ไม้หัวที่มีอยู่ในเขตเอเชีย 
Livistona chinensis      ปาล์มจีน ปาล์มชนิดหนึง่ที่มีถ่ินก าเนิดเดิมอยู่ในประเทศจนี 
Cassia siamea      ขี้เหล็ก ไม้ต้นซึ่งพบครัง้แรกในประเทศไทย 
Crinum thaianum      พลับพลึงธาร ไม้หัวพวกพลับพลึงซึ่งพบครั้งแรกในประเทศไทย 
Zoysia japonica      หญ้าญี่ปุ่น หญ้าสนามชนิดหนึง่มีถิ่นก าเนดิในญี่ปุ่น 
 

  2.  ท้ายชื่อชนิดต้องมีชื่อของนักพฤกษศาสตร์   ซึ่งเป็นผู้ต้ังชื่อวิทยาศาสตร์ระชนิด
ของพืชชนิดนั้นๆ 
   เช่น  มะพร้าว  ลินเนียสเป็นผู้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Cocos  nucifera ดังนั้น
ในการเขียนชื่อชนิดจึงต้องเขียนเป็น  Cocos nucifera L. คือค าย่อนามสกุลของลินเนียส 
 
  3.  ในการเขียนหรือพิมพ์  ต้องท าให้ชื่อชนิดมีความเด่นชัด  แตกต่างจากข้อความ
อ่ืนๆ  เช่น  พิมพ์ด้วยตัวเอน  พิมพ์ตัวหนัก  หรือขีดเส้นใต้  เป็นต้น  การขีดเส้นใต้นิยมขีดแยกเป็น 
2 ช่วง  ส่วนชื่อนักวิทยาศาสตร์ไม่ต้องขีดเส้นใต้  เช่น  Cocos  nucifera L.  
 
 
*   เอกสารน้ีใช้ประกอบการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเท่านั้น  ห้ามท าซ้ าหรือ 
     ลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใดส่วนหรือทั้งหมดของเอกสาร  


