
การเวกชนิดใหมของโลก (Artabotrys longipetalus J.Chen & Eiadthong, sp. nov. และ  

Artabotrys insurae J.Chen & Eiadthong, sp. nov.) 

และท่ีพบคร้ังแรกในประเทศไทย (Artabotrys pleurocarpus Maingay ex Hook.f. & 

Thomson และ Artabotrys crassifolius Hook.f. & Thomson) 
 

ผศ. ดร. วิชาญ เอียดทอง อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร และนายทวี อินสุระ นิสิตปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม ไดคนพบพรรณไม การเวก  

(Artabotrys)  ชนิดใหมของโลก 2 ชนิด นอกจากน้ียังไดรายงานการคนพบพรรณไมสกุล การเวก  (Artabotrys)  

อีก 2 ชนิด ที่เปนรายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทยไว โดยไดรับการตีพิมพในวารสาร PhytoKeys 151 หนา 

78 – 81 เดือนมิถุนายน 2020 เรื่อง New species and new records of Artabotrys (Annonaceae) from 

peninsular Thailand (https://phytokeys.pensoft.net/article/51643/) ผลการตีพิมพบรรยายวาพรรณไม

ในสกุล การเวก  (Artabotrys)  เปนสกุลหนึ่งของสมาชิกในวงศ Annonaceae ท่ัวโลกพบมากกวา 100 ชนิด 

สมาชิกสวนใหญของสกุลนี้เปนไมพุมหรือไมเล้ือย ใบเด่ียว ใบไมมีขน ดอกสมบูรณเพศ ดอกมี 6 กลีบ ผลสด เปน

พรรณไมประจําเขตรอนโลกเกา สวนใหญพบในทวีปเอเชีย แตก็มีรายงานพบในทวีปแอฟรกิาดวยประมาณ 30 

ชนิด และในออสเตรเลีย 1 ชนิด ผลการศึกษาทางพันธุกรรมของพรรณไมสกุลนี้ในประเทศไทยพบวามี

ความสัมพันธกับท่ีพบในทวีปแอฟริกา การคนพบครั้งน้ีเปนการคนพบไม การเวก ชนิดใหม ของโลก 2 ชนิด ไดแก 

Artabotrys longipetalus sp. nov และ Artabotrys insurae sp. nov  สวนชนิดท่ีเปนรายงานการคนพบครั้ง

แรกในประเทศไทย 2 ชนิด ไดแก Artabotrys pleurocarpus Maingay ex Hook.f. & Thomson และ (2) 

Artabotrys crassifolius Hook.f. & Thomson 

การเวกชนิดใหมของโลก ชนิดแรก (Artabotrys longipetalus sp. nov) ใชช่ือวิทยาศาสตรตามลักษณะ

เดนของกลีบดอก โดยพบท่ีอําเภอบานนาสาร และอําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี ในเขตอุทยานแหงชาติใต

รมเย็น และอุทยานแหงชาติแกงกรุง ตามลําดับ สภาพพื้นท่ีที่พบเปนปาดงดิบช้ืน อยูในชวงระดับความสูงระหวาง  

100 – 730 เมตร จากระดับน้ําทะเล นอกจากนี้ยังพบท่ีอําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเขตอุทยาน

แหงชาติเขาหลวง  ลักษณะทัวไปของการเวกชนิด Artabotrys longipetalus sp. Nov ดังภาพท่ี 1  



 

 ลักษณะของการเวก ชนิดใหมของโลก ที่พบ 
ชนิดท่ี 1  Artabotrys longipetalus sp. nov 
แสดงลักษณะของดอก ชอดอก และกลีบดอก
ยาว (A, B) เปรียบเทียบกับชนิดอ่ืน เชน 
Artabotrys tipuliferus (ภาพ C, D) และ 
Artabotrys multiflorus (ภาพ E,F) ท่ีแตกตาง
กันชัดเจน และเปนที่มาของช่ือทายของชนิด 
(specific epithet)  
ผูถายภาพ  
A, B, D โดย T. Insura  
C โดย Royal Botanic Garden Edinburgh 
E, F โดย P. Chalermglin 
 

ภาพท่ี 1 ลักษณะของการเวก ชนิดใหมของโลก  Artabotrys longipetalus sp. nov 
การเวกชนิดใหมของโลกชนิดที่สอง (Artabotrys insurae sp. nov.) ลักษณะเดนที่พบไดแก ฐานใบเบ้ียว 

กลีบดอกมีขนสั้นๆ  ต้ังชื่อเปนเกียรติ ์แกนายทวี อินสุระ ที่เปนผูคนพบในระหวางการทําวิทยานิพนธปริญญาโท 

ภายใตการใหคําปรึกษาของ ผศ. ดร. วิชาญ เอียดทอง ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร ดงัลักษณะท่ัวไป

ตามภาพท่ี 2 

 

การเวกชนิด Artabotrys insurae sp. 
nov. โดย 
ลักษณะเดนของการเวกชนิดน้ี ไดแก
ปลายใบแหลม  
 ฐานใบเบ้ียว (ภาพ A)  
กานรองดอกมีลักษณะคลายเปนตะขอ 
(ภาพ B)  
กลีบดอกดานนอกรูปไขแกมขอบขนาน 
ขณะที่กลีบดอกดานใน เปนรูปรีแกมขอบ
ขนาน (ภาพ C)   
และลักษณะของผล (ภาพ D) 
 

ภาพท่ี 2 ลักษณะของการเวก ชนิดใหมของโลก ที่พบ ชนิดท่ี 2  Artabotrys insurae sp. nov. 
 



การเวกชนิดท่ีเปนการพบในแหลงใหม (new record) ของประเทศไทย ไดแก (1) Artabotrys 

pleurocarpus Maingay ex Hook.f. & Thomson พบที่จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล โดย นายทวี อินสุระ และ 

(2) Artabotrys crassifolius Hook.f. & Thomson พบท่ีอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรังโดย ผศ. ดร. วิชาญ เอียด

ทอง ภาพลักษณะของการเวกชนิดท่ีพบในแหลงใหมในประเทศไทย  (Artabotrys pleurocarpus) ดังภาพท่ี 3 

ท้ัง 2 ชนิดเคยมีรายงานการพบ ที่ประเทศมาเลเซีย  

 

Artabotrys 
pleurocarpus  
(A) habit and 
mature flower 
(B) habit and 
developing fruit 
(C) developing 
flowers on 
hooked 
inflorescence  
(D) fruits, 
showing 
monocarps 
borne on very 
distinct stipes.  
Photos: T. Insura. 

ภาพท่ี 3 การเวกชนิดที่เปนการพบในแหลงใหม (new record) ของประเทศไทย ไดแก (1) Artabotrys 
pleurocarpus Maingay ex Hook.f. & Thomson 

 

การคนพบสกุลการเวกชนิดใหมของโลก และที่พบในแหลงใหมของประเทศไทยนอกเหนือจากเปน

เครื่องบงช้ีถึงความหลากหลายของพรรณไมในประเทศแลว ยงัแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของอาจารยคณะวนศาสตร 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมและ

ประเทศ ผลการคนพบชวยปรับปรุงความกาวหนาในวงการอนุกรมวิธานพืช ความกาวหนาในการสรางนิสิตของ

สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม ที่พัฒนามาอยางตอเนื่อง และตอวงการการอนุรักษพรรณพืชของประเทศไทย 

ท่ีมา: https://phytokeys.pensoft.net/article/51643/ 


