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ผูที้ต้่องใช้ชื่อวทิยาศาสตรข์องพชื เชน่ นกัวชิาการ นกัวจิยั ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัพชื
สมนุไพร เป็นตน้ อาจพบกบัปญัหาหลายอยา่ง เชน่ พชืชนิดเดยีวมชีื่อวทิยาศาสตรม์ากกวา่ 1 ชื่อ  หรอื
ชื่อวทิยาศาสตรเ์ดยีวกนัแต่สะกดต่างกนั หรอื ชื่อวงศ ์(family) ของพชืหลายๆ ชนิดเปลีย่นแปลงไป 
เน่ืองจากผลการศกึษาดา้นดเีอน็เอของพชืพบวา่แตกต่างกนั เป็นตน้  

เพือ่ใหเ้กดิความกระจา่ง สาํหรบันกัวชิาการและคนทีเ่กีย่วขอ้งทีต่อ้งใชช้ื่อวทิยาศาสตรข์องพชื 
เพือ่สบืคน้ขอ้มลู หรอือา้งองิในงานใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพชื  บทความชุด “ฐานข้อมลูชือ่วิทยาศาสตร์
ของพืช” จงึไดนํ้าเสนอวธิกีารสบืคน้ชื่อวทิยาศาสตรข์องพชืจากฐานขอ้มลูทีเ่ชื่อถอื ได ้

ชื่อวทิยาศาสตรม์คีวามสาํคญัอยา่งมาก เพราะชว่ยป้องกนัความสบัสนอนัเน่ืองมาจากชื่อ
พืน้เมอืงทีแ่ตกต่างกนัตามเชือ้ชาต ิสาํเนียง ภาษา และความเขา้ใจของแต่ละคน การตัง้ชื่อวทิยาศาสตร์
ของพชืตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎการตัง้ชื่อพชืทีม่ชีื่อเตม็ๆ วา่ International Code of Nomenclature for 
algae, fungi, and plants หรอืเรยีกสัน้ๆ วา่ Melbourne Code แต่การทาํความเขา้ใจกฎดงักล่าวตอ้ง
ใชเ้วลามากเหมอืนขอ้กฎหมายทีป่ระกอบดว้ยมาตราต่างๆ จาํนวนมาก ทาํใหป้จัจุบนัมกีารจดัสรา้ง
ฐานขอ้มลูทางอนุกรมวธิานพชืขึน้ เพือ่ใหผู้ใ้ช้สามารถสบืคน้ชื่อวทิยฯ์ ทีถู่กตอ้งไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ 
โดยฐานขอ้มลูทีจ่ะแนะนํา ประกอบดว้ย The International Plant Names Index (IPNI), The Plant 
List, และ ชือ่พรรณไม้แห่งประเทศไทย : เตม็ สมิตินันทน์ สาํหรบัครัง้น้ีขอแนะนําฐานขอ้มลู The 
International Plant Names Index: http://www.ipni.org/index.html  (The International Plant Names 
Index, 2012) หรอืเรยีกสัน้ๆ วา่ ฐานขอ้มลู IPNI เป็นอนัดบัแรก 
 ฐานขอ้มลู IPNI เกดิจากความรว่มมอืระหวา่ง The Royal Botanic Gardens, Kew ประเทศ
องักฤษ, The Harvard University Herbaria ประเทศสหรฐัอเมรกิา และ Australian National 
Herbarium ประเทศออสเตรเลยี โดยคณะทาํงานประกอบดว้ยนกัอนุกรมวธิานพชื ทาํหน้าทีป่ระมวลชื่อ
วทิยาศาสตรข์องพชืเกอืบทุกชนิดทีถู่กสาํรวจพบแลว้บนโลก 
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