
๒๓ 

พรรณพฤกษชาติของประเทศไทยออนไลน  

กองกานดา  ชยามฤต๑,๒ 

 
๑ หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช, kchayamarit@gmail.com 
๒ ภาคีสมาชิก สาขาพฤกษศาสตร ประเภทวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ สำนักวิทยาศาสตร 

 

บทนำ 

การจัดทำพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยออนไลน เวอรชันอิเล็กทรอนิกส (e-Flora of Thailand) 

นี้ สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยไดเขารวมเปนประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) ซึ่งตองปฏิบัติตามโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ อยาง

เครงครัด โปรแกรมงานที ่สำคัญคือ โปรแกรมงานการริเร ิ ่มทั ่วโลกดานการอนุรักษพรรณพืช (Global 

Strategies on Plant Conservation) เปนความสำคัญอันดับแรก ในการมีขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เปนขอมูลพรรณพฤกษชาติของโลกออนไลน (World Flora 

Online) สามารถเขาถึงไดในระบบอินเทอรเน็ต เพราะขอมูลเกี่ยวกับพรรณพืชนี้จะเกี่ยวของกับโปรแกรมงาน

ตาง ๆ ของอนุสัญญาฯ แทบท้ังสิ้น ท้ังนี้เม่ือมีการเชื่อมโยงขอมูลพรรณพืช จะเกิดความรวมมือกันในการศึกษา

วิจัยเพื่อการนำความหลากหลายของพรรณพืชที่มีอยูบนโลกนี้มาใชใหเกิดประโยชน ซึ่งพืชบางชนิดอาจเกิด

คุณคาทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล จึงตองมีการนำมาใชประโยชนอยางมีคุณคา และการอนุรักษคุมครอง

ทรัพยากรพืชเหลานั้นใหคงอยูตลอดไป ท้ังนี้รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพและมูลคาในการสรางผลผลิตท่ีตองพ่ึงพา

เทคโนโลยีขั้นสูง ที่ตองรวมมือกันระหวางประเทศ โดยมีการเจรจาตอรองการแบงปนผลประโยชนกันโดยเทา

เทียม ดังนั้น ความเขาใจอยางถองแทในเรื ่องตนทุนทรัพยากรความหลากหลายของพรรณพืชของแตละ

ประเทศจึงเปนความจำเปนอันเรงดวน   

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) 

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เริ ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒) เพื่อใหมี

ขอตกลงดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ใหรัฐบาลทุกประเทศรักษาวินัยสิ่งแวดลอม ซึ่งหมายถึงแมแตละ

ประเทศมีความตองการอยางมากที ่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตก็ต องไมละเลยการอนุร ักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุสัญญาฯ นี้ มีวัตถุประสงคหลัก ๓ ประการ คือ (๑) เพื่ออนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ (๒) เพื่อใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และ (๓) เพื่อแบงปน

ผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม ประเทศไทยไดเขารวมเปน

ประเทศภาคีอนุสัญญา ลําดับที่ ๑๘๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ (สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๖๐) โดยปจจุบันมีประเทศสมาชิก ๑๙๖ ประเทศทั่วโลก (United 

Nations, ๒๕๖๐)  
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๒๔ 

กลยุทธท่ัวโลกวาดวยการอนุรักษพืช (Global Strategy of Plant Conservation: GSPC)   

กลยุทธทั่วโลกวาดวยการอนุรักษพืช เปนโปรแกรมงานหนึ่งของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  มียุทธศาสตรมุงเนนการอนุรักษพรรณพืชเปนหลัก คำนึงถึงการใชประโยชนพืชอยางยั่งยืน และ

การแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมและเทาเทียม วัตถุประสงคของกลยุทธนี้คือ ๑) ทำความเขาใจและ

จัดทำเอกสารเกี่ยวกับความหลากหลายของพรรณพืช ๒) อนุรักษความหลากหลายของพรรณพืช ๓) ใช

ประโยชนความหลากหลายของพรรณพืชอยางยั่งยืน ๔) สงเสริมการเรียนรูและความตระหนักเกี่ยวกับความ

หลากหลายของพรรณพืช ๕) เสริมสรางสมรรถนะในการอนุรกัษความหลากหลายของพรรณพืช ประเทศไทย

เริ่มดำเนินการตามโปรแกรมนี้มาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) 

พรรณพฤกษชาติของโลกออนไลน (World Flora Online)   

เนื่องจากในโลกนี้มีพืชมีทอลำเลียง (vascular plant) อยูประมาณ ๔๐๐,๐๐ ชนิด พืชเหลานี้มีทั้งท่ี

คนพบแลว และที่ยังคนไมพบอีกประมาณรอยละ ๑๐ ของพืชทั้งหมดนี้ พืชเหลานี้อาจมีประโยชนตอสุขภาพ 

สังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจของโลกอยางมากมาย การสำรวจตรวจสอบจำนวนชนิดพืชทั้งหมดในโลกให

ครบถวนอยางเรงดวนจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้เพื่อการอนุรักษพรรณพืชที่กำลังถูกคุกคาม  และนำศักยภาพของ

พืชที่มีเหลานั้นมาใชประโยชน กอนที่พืชเหลานั้นจะสูญพันธุไป ภาพท่ี ๑ แสดงเว็บไซตพรรณพฤกษชาติของ

โลกออนไลน http://www.worldfloraonline.org/ 

 

ภาพท่ี ๑ เว็บไซตพรรณพฤกษชาติของโลกออนไลน (http://www.worldfloraonline.org/) 

ในพ.ศ. ๒๕๕๔ มีการประชุมหารือกันระหวางตัวแทนสวนพฤกษศาสตรมิสซูรี สวนพฤกษศาสตร

นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา และสวนพฤกษศาสตรเอดินบะระ สวนพฤกษศาสตรคิว ประเทศสหราช

อาณาจักร เพ่ือริเริ่มการดำเนินการเพ่ือตอบสนองและบรรลุเปาหมายกลยุทธท่ัวโลกวาดวยการอนุรักษพืช การ

ประชุมไดมีขอตกลงรวมกัน โดยมีเปาหมายใหพืชที่รูจักทั้งหมดในโลกอยูในระบบออนไลน ทำใหมีโครงการ 

พรรณพฤกษชาติของโลกออนไลน (World Flora Online) เกิดขึ้น เพื่อการอนุรักษพืช หยุดยั้งการสูญเสีย

ความหลากหลายของพืชท้ังในปจจุบันและอยางตอเนื่อง โดยการจัดทำระบบฐานขอมูลของพรรณพืชท้ังหมดท่ี

พบในโลกนี้ ใหเขาถึงไดแบบเปด สามารถเผยแพรขอมูลไดทางอินเทอรเน็ต ซึ่งคำนึงถึงความเปนปจจุบันของ

ขอมูล ความสามารถปรับปรุงใหทันสมัย จะเปนบทสรุปเกี่ยวกับพรรณพืชในโลก  อยางไรก็ตามก็ยังตองมีการ

สำรวจรวบรวมขอมูลของพืชที่ยังไมรู จักในแตละภูมิภาคอยู อยางตอเนื่อง ปจจุบันมีสถาบันและองคกร  

http://www.worldfloraonline.org/


๒๕ 

๔๓ แหงไดลงนามในบันทึกความเขาใจนี้รวมท้ังประเทศไทย และยังมีความตองการใหสถาบันและองคกรอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวของทั่วโลกเขารวมในพรรณพฤกษชาติของโลกออนไลนนี้ ซึ่งนับไดวาโครงการนี้เปนกาวสำคัญในการ

พัฒนาและบริการขอมูลเก่ียวกับพรรณพืชระดับโลก  

โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand)  

หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช เปนหนวยงานหลักในการวิจัยดาน

อนุกรมวิธานพืชภายใตโครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) รับผิดชอบการ

ดำเนินงานตามโปรแกรมงานของอนุสัญญาทางดานนี้ โดยการศึกษาดานอนุกรมวิธานพืชของจำนวนชนิด

พรรณพืชที ่พบในประเทศ เพื ่อใหมีขอมูลจำนวนชนิดพรรณพืชของในประเทศไทยที่สมบูรณ โครงการ 

พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย เริ่มดำเนินการมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๖ ในระยะเริ่มตนตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๖-

๒๕๓๕ นั้น การศึกษาเปนไปไดเพียงไมถึงรอยละ ๕๐ ของพรรณพืชทั้งหมดท่ีมีประมาณ ๑๑,๐๐๐ ชนิด 

เนื่องจากการขาดแคลนนักอนุกรมวิธานพืชในอดีตที่ผานมา และแหลงทุนสนับสนุนในการดำเนินการวิจัยก็มี

นอย เพราะการวิจัยดานนี้บางครั้งจำเปนตองเดินทางไปศึกษาเปรียบเทียบตัวอยางตนแบบ (type specimen) 

ที่เก็บสะสมไวในหอพรรณไมในตางประเทศ โดยเฉพาะหอพรรณไมในประเทศของทวีปยุโรป ดังนั้นพรรณไม

บางวงศเมื่อติดขัดตองเทียบตัวอยางตนแบบแตไมมีทุนสนับสนุนในการเดินทางไปตรวจเทียบตัวอยางตนแบบ

ในตางประเทศ พรรณไมวงศนั้น ๆ ก็ไมสามารถหาขอสรุปได ผลสำเร็จของโครงการเทาท่ีผานมาในชวง ๓๐ ป

แรกของโครงการ สวนมากแลวไดรับความรวมมือชวยเหลือในการวิจัยจากนักอนุกรมวิธานพืชอาวุโสของ

ตางประเทศ แตการศึกษาในระยะ ๒๐ ปหลังมานี้ เมื่อทั่วโลกตื่นตัวกับการอนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพและเริ่มมีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพขึ้น ทำใหประเทศไทยเริ ่มมีนักวิจัยดาน

อนุกรมวิธานพืชเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนวิชาพฤกษศาสตร การดำเนินการ

ของโครงการ ฯ จึงรุดหนาไปมาก จนมองเห็นเปาหมายเวลาท่ีจะแลวเสร็จได    

ดังนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่สำคัญของ World Flora Online หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบการศึกษาดานอนุกรมวิธานพืชของพรรณ

พืชท่ีพบในประเทศไทยมาตั้งแตพ.ศ. ๒๕๐๖ ไดมีการตีพิมพหนังสือ Flora of Thailand เปนเลมแรก ใน พ.ศ. 

๒๕๑๓ (ค.ศ. ๑๙๗๐) จนถึงปจจุบันมีท้ังหมด ๑๔ เลม แตละเลมมี ๔ ตอน เลมลาสุดคือ เลมท่ี ๑๕  ตอนท่ี ๑ 

(ค.ศ. ๒๐๒๑) การจัดทำพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยเวอรชันอิเล็กทรอนิกส (e-flora of Thailand) ได

เริ่มดำเนินการขึ้นตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยไดจัดทำฐานขอมูลของหนังสือ Flora of Thailand ตั้งแตเลมที่ ๒ 

ถึงเลมท่ี  ๑๐ เพ่ือเตรียมเชื่อมโยงขอมูลกับ World Flora Online ซ่ึงขอมูลในระยะแรกนี้ไดแลวเสร็จและเปด

ให  เข  า ใชออนไลน ได  ในเว็บไซตของหอพรรณไม   กรมอ ุทยานแห  งชาต ิ  ส ัตว ป  า  และพ ันธ ุ  พืช 

(http://www.dnp.go.th/botany) และกำลังดำเนินการจัดทำขอมูลของเลมท่ี ๑๑ ถึงเลมที่ ๑๔ ตอไป ใน

อนาคตจะมีขอมูลเพิ่มเติมโดยเชื่อมโยงภาพตัวอยางพรรณไมแหงที่จัดเก็บไวในหอพรรณไม และจัดทำแผนท่ี

การกระจายพันธุในประเทศไทยของพรรณไมแตละชนิด เพ่ือใหผูใชไดรับประโยชนดานขอมูลของพรรณพืชแต

ละชนิดไดอยางสมบูรณ 
  



๒๖ 

วิธีการใชขอมูลพืชออนไลนในเว็บไซตของหอพรรณไม  

ภาพตอไปนี้แสดงวิธีการใชขอมูลพืชออนไลนในเว็บไซตของหอพรรณไม เพ่ือใชในการตรวจสอบ

พรรณพืช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ถารูคำหลัก คนไดเลย เชน Volume ใดท่ีตองการเปด หรือ

ช่ือ Genus, species 

 

ขอมูลในระดับ Genus มีคำอธิบายของ Genus นั้น และมี 

Key ของ species ที ่อย ู  ใน  Genus นั ้น เม ื ่อต องการดู  

species ใด เมื่อตองการดู species ใดใหคลิกท่ี species น้ัน 

ตัวอยาง เชน จะคนโดยชื่อ Family เมื่อใสชื่อ Family คลิก

เขาไป จะพบคำอธิบายของ Family พรอมดวย Key ของ 

genus ตางๆ ที่อยู ใน Family นั ้น ซึ ่งสามารถใช Key ไปสู 

genus ได เมื่อตองการดู genus ใดใหคลิกท่ี genus น้ัน 
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เอกสารอางอิง 

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. ๒๕๔๔. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ. กรุงเทพฯ, 

๓๔ หนา.  

http://www.biodiv.org 

https://www.cbd.int/gspc 

http://www.worldfloraonline.org 

 

 

ขอม ูลในระดับ  species จะพบคำอธิบายรูปพรรณ

สัณฐานของพืชชนิดนั ้น พร อมทั ้งการกระจายพันธุ  

ช่ือทองถ่ิน ประโยชน (ถามี) 

 


