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เปิดตวัพชืไทย “วงศช์าฤาษ”ี พนัธุ์ใหม ่6 ชนดิ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน 1์8 ธันวาคม 2556 17:11 น.

คลกิท�ีภาพเพ�ือดขูนาดใหญ่
ข�ึน

ดร.ปราโมทย ์ไตรบญุ

วว.เปิดตวัพชืไทย “วงศช์าฤาษ”ี พนัธุ์ใหม ่6 ชนดิ เตรยีมเพาะขยายเป็น
พนัธุ์ไมส้วยงามทางเศรษฐกจิ สรา้งอาชพีและอนรุกัษพ์นัธุ์ พรอ้มวางแผน
เกบ็รกัษาไวใ้นรปูเมลด็พนัธุ์ในหอ้งอณุหภมูติ�ําท�ีธนาคารเช�ือพนัธุ์พชื ท�ีจะ
เปิดทาํการปีหนา้ อกีท ั�งมศีกึษาคณุสมบตัทิางยาตอ่ไปดว้ย
       
       นายยงวฒุ ิเสาวพฤกษ ์ผู้วา่การสถาบันวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย (วว.) เปดิเผยวา่ นักวจิัยของสถาบันไดค้น้พบพชืชนดิใหมข่องโลก
ในวงศช์าฤาษ ี(Family Gesneriaceae) 6 ชนดิ ได ้แก ่เศวตแดนสรวง ขา้วตอก
โยนก บหุงาการะเกต ุเนตรมว่ง สดุดดีาว และมาลัยฟ้อนเลบ็ ซ�ึงทั�งหมดเป็นพรรณ
ไมส้วยงาม และจะนาํมาเพาะพันธุ์ทางเศรษฐกจิตอ่ไป
       
       ดา้น ดร.ปราโมทย ์ไตรบญุ นักวจิัยฝ่ายเทคโนโลยกีารเกษตร วว. และ
หัวหนา้โครงการวจิัยธนาคารเช�ือพันธุ์พชื ซ�ึงเป็นผู้ออกสาํรวจพชืในวงศช์าฤาษี
กลา่วอธบิายแกท่มีขา่ววทิยาศาสตร ์ASTV- ผู้จัดการออนไลนว์า่ เร�ิมออกสาํรวจ

URL แบบยอ่ http://astv.mobi/AU9gHed



12/19/13 เปิดตวัพชืไทย “วงศช์าฤาษ”ี พนัธุ์ใหม ่6 ชนดิ - Science - Manager Online

www.manager.co.th/science/ViewNews.aspx?NewsID=9560000155362 2/8

เศวตแดนสรวง

เนตรมว่ง

ขา้วตอกโยนก

พชืในวงศช์าฤาษมีาไดป้ระมาณ 5 ป ีซ�ึงเป้าหมายแทจ้รงิไมใ่ชก่ารคน้หาพชืพันธุ์
ใหม ่แตม่หีนา้ท�ีในการรวบรวมพันธุ์พชืเพ�ือป้องกันการสญูหาย โดยเกบ็ไวใ้นรปูเช�ือ
พันธุ์คอืเพาะในแปลงปลกู และเกบ็ไวใ้นรปูของเมลด็พันธุ์
       
       “ตอนน�ีเกบ็เมลด็พันธุ์สว่นหน�ึงไวใ้นตู้เยน็ แตอ่นาคตจะมหีอ้งอณุหภมูติ�ําท�ี
เกบ็รักษาเมลด็พันธุ์ไวใ้นธนาคารเช�ือพันธุ์พชืท�ีลาํตะคอง จ.นครราชสมีา ซ�ึง
ภายในป ี2557 นา่จะเร�ิมใชง้านได”้ ดร.ปราโมทยผ์ู้เช�ียวชาญดา้นพชืวงศข์งิ วงศ์

เทยีนและวงศช์าฤาษกีลา่ว
       
       แนวทางในการขยายพันธุ์พชืทั�ง 6 ชนดินั�น ดร.ปราโมทยแ์จงวา่จะเพาะขยาย
ดว้ยเมลด็ เน�ืองจากฝักของพชืมเีมลด็มากกวา่ 500 ชนดิ ซ�ึงในธรรมชาตอิาจมี
โอกาสในการงอกไดเ้น�ืองจากไปตกในสภาพแวดลอ้มท�ีไมเ่หมาะสม แตเ่ช�ือวา่การ
ปลกูทดลองนา่จะโอกาสเกดิเกนิคร�ึงหรอืเกดิครบทั�งหมด และยังเป็นวธิที�ีมตีน้ทนุ
ถกูกวา่การเพาะขยายดว้ยเน�ือเย�ือ
       
       สาํหรับพชืในวงศช์าฤาษนัี�นเป็นพชืลม้ลกุท�ีเจอเฉพาะฤดฝูน และสว่นใหญ่
มอีายสุั�นเพยีง 1 ป ีเม�ือถงึฤดแูลง้จะเห�ียวตายไป ยกเวน้เศวตแดนสรวงท�ีทมีวจิัย
พบวา่นา่จะอยู่ไดถ้งึ 10 ป ีโดยเม�ือเห�ียวเฉาไปแลว้จะมหีนอ่ใหมข่�ึนมาทดแทน
ลักษณะเดน่ของพชืวงศน์�ีคอืดอกม ี5 แฉก แบง่เป็นดา้นบน 2 แฉก และดา้นลา่ง 3
แฉก อาศัยในพ�ืนท�ีแลง้ และเกดิตามซอกหนิ มฝัีกสาํหรับกระจายเมลด็ ซ�ึงเม�ือฝัก
แหง้จะแตกและบดิเกลยีว ทาํใหล้มพัดกระจายไปไดไ้กล
       
       สาํหรับท�ีมาของช�ือวงศนั์�น ดร.ปราโมทยก์ลา่ววา่ มกีารนาํใบของพชืวงศน์�ีมา
ตากแหง้เพ�ือผลติเป็นชา จงึเป็นไปไดว้า่พชืวงศน์�ีจะมคีณุสมบัตทิางยา ซ�ึงตอ้ง
ศกึษาในเร�ืองน�ีตอ่ไป แตส่าํหรับพชื 6 ชนดิใหมท่�ีคน้พบน�ีเป็นพชืท�ีนาํออกมาจาก
ป่า และยังไมม่กีารตั�งช�ือเรยีกสามัญ รวมถงึช�ือเรยีกทางวทิยาศาสตร์
       
       ทั�งน�ี ทั�วโลกมพีชืวงศช์าฤาษปีระมาณ 3,900 ชนดิ ซ�ึงในการตรวจสอบวา่
เป็นพชืชนดิใหมห่รอืไมนั่�น นักวจิัยซ�ึงมขีอ้มลูและเอกสารทางวชิาการเก�ียวกับพชื
วงศน์�ีสว่นหน�ึงแลว้ จะเปรยีบเทยีบลักษณะทางพฤกษศาสตรข์องพชืท�ีเกบ็
ตัวอยา่งมาศกึษา หากไมซ่�ํากับลักษณะท�ีมอียู่เดมิ กถ็อืเป็นพันธุ์ใหม ่และทาํการตั�ง
ช�ือทางวทิยาศาสตรท์�ีเป็นภาษาละตนิ โดยตั�งช�ือไดห้ลายลักษณะ เชน่ ตั�งช�ือตาม
ผู้คน้พบ หรอืลักษณะเดน่ของพชื เป็นตน้ และปัจจบุันยังมเีทคโนโลยจีัดหมวดหมู่
พชืท�ีตรวจสอบไดถ้งึระดับดเีอน็เอ
       
       สาํหรับชาฤาษทัี�ง 6 ชนดิน�ี ทมีวจิัยไดเ้ปรยีบเทยีบขอ้มลูจากเดนมารก์
เนเธอรแ์ลนด ์และฝรั�งเศส ซ�ึงมพีชืในวงศเ์ดยีวกับ และพบวา่ไมซ่�ํา จงึไดต้พีมิพ์
ลงวารสารวชิาการไทยฟอเรสตบ์ลูเลตนิ (Thai Forest Bulletin) ซ�ึงเป็นวารสารท�ี
ไดรั้บการยอมรับระดับโลก เม�ือประมาณ 2 สัปดาหท์�ีผา่นมา นอกจากน�ีทมีวจิัยยัง
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มาลัยฟ้อนเลบ็

สดุดดีาว

บหุงาการะเกตุ

พบดว้ยวา่ชาฤาษชีนดิใหมเ่กอืบทั�งหมดอยู่ในระบบนเิวศท�ีคอ่นขา้งเปรอะบางซ�ึง
งา่ยตอ่การถกูคกุคาม เชน่ มาลัยฟ้อนเลบ็ และสดุดดีาว ซ�ึงอยู่ใกลพ้�ืนท�ีซ�ึงมกีาร
ระเบดิหนิ ในอนาคตจงึอาจตอ้งเสนอเป็นพชืกลุ่มหายากหรอืพชืถกูคกุคามท�ีตอ้ง
ข�ึนบัญชี

       
       ***
       รายละเอยีดของพชืวงศช์าฤาษชีนดิใหม ่ดังน�ี
       เศวตแดนสรวง หรอืช�ือวทิยาศาสตร ์พาราโยเอยี มดิเดลิโทน ี(Parabowa
middletonii) เป็นไมล้ม้ลกุอายหุลายป ีข�ึนบนเกาะหนิ ลาํตน้ตั�งตรง สงู 10-30
เซน็ตเิมตร ใบเรยีงตรงขา้มสลับตั�งฉาก ชดิตดิกันบรเิวณสว่นปลายของลาํตน้
ดอกสขีาวบานชว่งตน้เดอืน ส.ค.-ต.ค. คน้พบทางภาคเหนอื ในเขต จ.นา่น ข�ึน
บนหนิปนูในรม่ราํไร ท�ีความสงู 1,000 - 1,300 เมตร จากระดับน�ําทะเล
       
       ขา้วตอกโยนก หรอืช�ือวทิยาศาสตร ์ไมโครชริติา อลับฟิลอรา (Microchirita
albiflora) เป็นไมล้ม้ลกุปเีดยีว ลาํตน้ฉ�ําน�ํา สเีขยีวออ่น ใบเรยีงตรงขา้ม ดอกสขีาว
บานชว่งตน้เดอืน ส.ค.-ปลายเดอืน ต.ค. คน้พบทางภาคเหนอื ในเขต อ.แมฟ่้า
หลวง และ อ.แมส่าย จ.เชยีงราย  ท�ีความสงู 500-1,000 เมตร จากระดับน�ําทะเล 
 
       
       บหุงาการะเกต ุ หรอื ช�ือทางวทิยาศาสตร ์ ไมโครชริติา คาราเกต ิ
(Microchirita karaketii) ไมล้ม้ลกุปเีดยีว สงูไดถ้งึ 60 ซม. ใบเรยีงตรงขา้ม ชอ่ดอก
เกดิบนใบ ดอกสขีาวมแีตม้สมีว่งและสเีหลอืง บานชว่งปลายเดอืนสงิหาคมถงึ
เดอืนพฤศจกิายน  คน้พบทางภาคเหนอื ในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่(อาํเภอ
เชยีงดาว) พบตามป่าผลัดใบแบบผสม ตามภเูขาหนิปนู ท�ีความสงู 530-750 ม.
จากระดับน�ําทะเล
       
       เนตรมว่ง ช�ือทางวทิยาศาสตร ์ไมโครชริติา พวัรพ์เูรยี (Microchirita
purpurea) ไมล้ม้ลกุปเีดยีว สงู 0.25-1 ม. ใบเรยีงตรงขา้ม ชอ่ดอกเกดิบนใบ ดอก
สมีว่งบานชว่งเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนตลุาคม คน้พบทางภาคตะวันออกเฉยีงใต ้ใน
เขตจังหวัดจันทบรุ ี(อาํเภอแกง่หางแมว) พบตามหนา้ผาหนิปนูแบบเปดิหรอื
บรเิวณปากถ�ํา
       
       สดุดดีาว ช�ือทางวทิยาศาสตร ์ไมโครชริติา สดุดอี ิ(Microchirita suddeei)
เป็นไมล้ม้ลกุปเีดยีว ตั�งตรง สงูไดถ้งึ 40 ซม. ใบเรยีงตรงขา้ม แผน่ใบบาง รปูไข่
ชอ่ดอกเกดิบนใบท�ีรอยตอ่ของกา้นใบกับแผน่ใบ ดอกสขีาวนวลหรอืสมีาวงออ่น
บานชว่งเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนตลุาคม  คน้พบทางภาคเหนอื ในเขตอ.รอ้งกวาง
จ.แพร ่ และ อ.งาว อ.แจห้ม่ และอ.บา้นสา จ.ลาํปาง พบตามหนิปนูในป่าดบิแลง้
และป่าผลัดใบแบบผสม ท�ีความสงู 200-600 เมตร จากระดับน�ําทะเล
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       มาลัยฟ้อนเลบ็ ไมโครชริติา วดู ี(Microchirita woodii) เป็นไมล้ม้ลกุปเีดยีว
ลาํตน้สงูไดถ้งึ 50 เซน็ตเิมตร ใบเรยีงตรงขา้ม แผน่ใบรปูไข ่ชอ่ดอกเกดิบนใบ
ดอกสเีหลอืงออ่นมแีตม้สนี�ําตาลแดง บานชว่งตน้เดอืน ส.ค.ถงึปลายเดอืน ต.ค.
คน้พบทางภาคเหนอื ในเขต อ.เมอืง จ.นา่น ข�ึนตามเขาหนิปนู ในป่าดบิแลง้และ
ป่าผลัดใบ

       

       


