
โดย สันต ิ วัฒฐานะ 

องค์การสวนพฤกษศาตร์สนบัสนนุโครงการศกึษาอนกุรมวิธานพืชวงศ์กหุลาบพนัปี (Ericaceae) ในประเทศไทย  

โดยให้ ดร.สนัติ วฒัฐานะ นกัวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เดินทางไปศกึษาตวัอยา่งพนัธุ์ไม้แห้ง ท่ีสวนพฤกษศาสตร์คิว 

ประเทศองักฤษและสวนพฤษศาสตร์เอดินเบอร์ก ประเทศสก็อตแลนด์ ระหวา่งวนัท่ี 1-30 มิถนุายน 2553  

สวนพฤกษศาสตร์ชัน้น าของโลก สวนพฤกษศาสตร์ทัง้สองแหง่มีหอพรรณ ไม้ ท่ีเก็บตวัอยา่งอ้างอิง และเอกสารวิชาการ

ทางด้านพฤกษศาสตร์ท่ีส าคญัของโลก รองรับหลกัการการศกึษาด้านการจดั จ าแนกหรือด้านอนกุรมวิธานพืช ซึง่ในการตัง้ช่ือ

พฤกษศาสตร์ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ การสื่อสารในระดบัสากล  โดยต้องมีตวัอยา่งอ้างอิงที่ใช้บรรยายลกัษณะของพืชแตล่ะ ชนิด มี

การตีพิมพ์ในวารสารทางพฤกษศาสตร์ และต้องถกูต้องตามกฏการตัง้ช่ือสากล สวนพฤกษศาสตร์ทัง้สองแหง่ด าเนินการศกึษา

ด้านพฤกษศาสตร์ มานานนบัร้อยปี จึงเป็นสถานท่ีส าคญัที่นกัพฤกษศาสตร์ต้องเดินทางไปศกึษาตวัอยา่งอ้างอิงเหลา่นัน้ 

เน่ืองจากไมส่ามารถให้บริการยืม ตวัอยา่ งท่ีเก่าแก่เหลา่นัน้ ไปยงัหอพรรณไม้อ่ืนได้ ทกุตวัอยา่ง  เพราะเป็นตวัอยา่งท่ีมี

ความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ และบอบบางเสียหายได้ง่ายจากการขนสง่ 

ความร่วมมือทางวชิาการ หลงัจากท่ีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ท า บนัทกึ ข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ กบัสวน

พฤกษศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงของโลกทัง้สองแหง่ในปีนี  ้ (พ.ศ.2553) กิจกรรมทางวิชาการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการ

สนบัสนนุให้ด าเนินการไปสูร่ะดบัสากล เช่น สวนพฤกษศาสตร์เอดินเบอร์กได้สง่ตวัอยา่งพนัธุ์ไม้แห้งจ านวน 20 ตวัอยา่ง มายงั

สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิต์ิ เพ่ือให้ ดร .สนัติ ศกึษาความผนัแปรทางพฤกษศาสตร์ของพืชในสกลุประทดัดอย 

ซึง่สว่นใหญ่เป็นตวัอยา่งจากประเทศจีน ท่ีมีอาย ุ 70-90 ปี ท าให้การศกึษาพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย มีความถกูต้อง

ทางวิชาการมากขึน้ เน่ืองจากพนัธุ์ไม้มีการกระจายพนัธุ์อยา่งอิสระ ไมจ่ ากดั เฉพาะ ในพืน้ท่ีของ แตล่ะประเ ทศ การศกึษา

เฉพาะตวัอยา่งจากประเทศไทยจงึไมค่รอบคลมุกระบวนการทางชีววิทยา 

อยา่งไรก็ตามในการทบทวนพืชวงศ์กหุลาบพนัปีของประเทศไทย จะส าเร็จและสมบรูณ์ได้ ต้องเดินทางไปศกึษาตวัอยา่ง

ต้นแบบของแตล่ะช่ือพฤกษศาสตร์ ซึง่เราเรียกวา่ “type specimen” และศกึษาเอกสารทางวิชาการสารหรือหนงัสือท่ีมีอายุ

เก่าแก่ 100-250 ปี ซึง่เก็บรักษาไว้เป็นอยา่งดีในห้องสมดุของสวนพฤกษศาสตร์ในยโุรป 

 



ท าไมต้องศกึษาและจัดจ าแนก ?  การท่ีนกัพฤกษศาสตร์ต้องศกึษาทบทวนหรือสรุปให้แน่ชดัวา่ พนัธุ์ไม้ในแตล่ะวงศ์ แตล่ะ

สกลุ ในประเทศไทยมีก่ี ชนิด และมีลกัษณะอยา่งไร ก็เพ่ือการสื่อสารท่ีถกูต้อง เพ่ือจะได้บง่บอกถงึความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยา่งถกูต้อง และเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการตอ่ยอดทางวิชาการตอ่ไป ในอดีตการส่ือสารยงัไมท่ัว่ถงึ เม่ือมีการส ารวจ

และค้นพบพืชซึง่คาดวา่เป็นพืชชนิดใหม ่จึงมีการตัง้ช่ือพนัธุ์ ไม้ชนิดเดียวกนัหลายช่ือ หรือการศกึษาในอดีตมีตวัอยา่งน้อย ท า

ให้ไมส่ามารถอธิบายความผนัแปรทางชีววิทยาได้ การทบทวนทางอนกุรมวิธานหรือการศกึษาระบบการจดัจ าแนก จงึเป็นสิ่ง

ส าคญัที่ต้องด าเนินการศกึษาวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้การศกึษาด้านการจดัจ าแนกพืชหรืออนกุรมวิธา น จึงไมใ่ช่หยดุน่ิงเพียง

แคก่ารตรวจสอบช่ือพฤกษศาสตร์ได้แล้ วก็จบไป นกัจดัจ าแนกพืชจะต้องใช้หลกัการทางชีววิทยาหรือพฤกษศาสตร์ ตรวจสอบ

ข้อมลูหลกัฐานท่ีจะมาสนบัสนนุการก าหนดขอบเขตของชนิดพนัธุ์อยา่งสมเหตสุมผล หรืออาจจะกลา่วได้อีกนยัหนึง่ คือ 

กระบวนการศกึษาด้านการจดัจ าแนกหรืออนกุรมวิธาน จงึเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

ความร่วมมือในอนาคต ในการศกึษาตวัอยา่งอ้างอิงเก่าแก่ และศกึษาเอกสารวิชาการท่ีเก่าแก่  โดยนกัวิชาการขององค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ ท่ีสวนพฤกษศาสตร์ทัง้สองแหง่ได้รับการอ านวยความสะดวกเป็นอยา่งดีจากเจ้าหน้าท่ีท่ีนัน่ และยงัน าพาชม

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น งานด้านบริการให้ความรู้ทางวิชาการ การรวบรวมและลงทะเบียนพนัธุ์ไม้เพ่ืองานวิจยัทาง

พฤกษศาสตร์ เป็นต้น  นอกจากนีเ้จ้าหน้าท่ีสวนพฤกษศาตร์ทัง้สองแหง่ยงั ร่วมหารือกบั ดร .สนัติ ในความร่วมมือทางวิชาการท่ี

จะเกิดขึน้ในอนาคต คือ หลกัสตูรการอบรมการจดัท าตวัอยา่งอ้างอิง โดยนกัพฤกษศาสตร์จากสวนพฤกษศาตร์คิว จะเดินทาง

มาอบรมท่ีสวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิต์ิ ระหวา่งวนัท่ี 16-25 พฤศจิกายน 2453 จ านวน 5 ทา่น และหลกัสตูรพืช

สวนส าหรับสวนพฤกษศาสตร์ จากสวนพฤกษศาสตร์เอดินเบอร์ ในเดือนมกราคม 2554  

นบัเป็นกิจกรรมความก้าวหน้าของสวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิต์ิอีกขัน้หนึง่ ท่ีมีเป้าหมายด าเนินการไปสูส่วน

พฤกษศาสตร์ชัน้น า และเพ่ือเป็นเสาหลกัด้านวิชาการพฤกษศาสตร์รองรับและสนบัสนนุการจดักา รทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยัง่ยืนของประเทศชาติสืบตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ตูเ้กบ็ตวัอยา่งของ  Nathaniel Wallich นกัพฤกษศาสตร์ชาวเดนมาร์ก ท่ีศึกษาพรรณไมใ้นประเทศอินเดีย   เป็นตวัอยา่ง
ท่ีรวบรวมไวต้ั้งแต่ ปี ค.ศ. 1829 

ตวัอยา่งกหุลาบพนัปี จากเทือกเขาหิมาลยั ในตูต้วัอยา่งของ  Wallich 



 

 

 

 

 

 

หอ้งสมุด สวนพฤกษศาสตร์คิว 

วารสารทางพฤกษศาสตร์ท่ีตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 1851 อายปุระมาณ 160  ปี ท่ีบรรยายประทดัใหญ่ (Agapetes macantha )  
และใชภ้าพวาดเป็นตวัอยา่งอา้งอิง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งตน้แบบ ของสม้ป้ี  (Vaccinium  winitii) ท่ีไดรั้บการตั้งช่ือโดยนกัพฤกษศาสตร์ของสวนพฤกษศาสตร์เอดิน
เบอร์ก  ในปี ค .ศ. 1936 จากตวัอยา่งของหมอคาร์ ท่ีเกบ็จากประเทศไทย ถูกน ามาตม้เพื่อใหต้วัอยา่งอ่อนนุ่ม และ
ศึกษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ สุดทา้ยสรุปไดว้า่ช่ือวิทยาศาสตร์ช่ือน้ีเป็นช่ือพอ้งของ  Vaccinium bracteatum 
Thung. var. exaristratum (Kurz) S. Watthana ซ่ึงก าลงัจะตีพิมพว์า่เป็นช่ือสถานะใหม่ (new combination) ใหถู้กตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ โดย ดร.สันติ วฒัฐานะ  



 

 

 

 

การจดัแสดงทางพฤกษศาสตร์ ในสวนพฤกษศาสตร์เอดินเบอร์ก 

Olive ท่ีน ามาท าน ้ ามนัมะกอก 



 

 

 

 

Mrs. Galloway  ดร.สันติ และ Dr. George Argen ในโรงเรือนรวบรวมกหุลาบพนัปี ในสวนพฤกษศาสตร์เอดินเบอร์ก 
ซ่ึงมีการลงทะเบียนและใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการศึกษาดา้นพฤกษศาสตร์  

ป้ายหลากสีท่ีบ่งบอกถึงการใชป้ระโยชน์จากตน้ไมใ้นสวนพฤกษศาสตร์ เช่น ถ่ายภาพ ศึกษา DNA ขยายพนัธ์ุเพิ่ม เป็นตน้ 



 

ตูเ้พาะช าก่ิงกหุลาบพนัปี ใชท้รายและมีท่อน ้าอุ่นเพื่อเร่งใหร้ากงอกเร็วข้ึน และแต่ละกระถางยงัคงรักษาป้าย

หมายเลขทะเบียนไวอ้ยา่งดี เพื่อใหเ้ช่ือมโยงกบัขอ้มูลและช่ือพฤกษศาสตร์ ในระบบฐานขอ้มูล  

 

กหุลาบพนัปีท่ีก าลงัผลิดอกสวยงามในโรงเรือนท่ีปรับอณุหภมูิให้อุน่กวา่ข้างนอก ในสก็อตแลนด์  



 

 

 

 
ประทดัสุเทพ (Agapetes thailandica) 

ตวัอยา่งตน้ไมจ้ากประเทศไทยท่ีเป็น

ตวัอยา่งแลกเปล่ียนกนัระหวา่งสองสวน

พฤกษศาสตร์ ส าหรับใชป้ระโยชน์

ทางการศึกษาวิจยัเจริญเติบโตไดดี้

เช่นกนัในโรงเรือนของสวน

พฤกษศาสตร์เอดินเบอร์ก เป็นตน้ท่ี

ขยายพนัธ์ุจากก่ิงช า และออกดอกเม่ือ

เดือนธนัวาคมปีท่ีแลว้  

 

กหุลาบพนัปีจากเกาะบอร์เนียว (Rhododendron jusminiflorum) 

 


