การเวกชนิดใหม่ของโลก (Artabotrys longipetalus J.Chen & Eiadthong, sp. nov. และ
Artabotrys insurae J.Chen & Eiadthong, sp. nov.)
และที่พบครั้งแรกในประเทศไทย (Artabotrys pleurocarpus Maingay ex Hook.f. &
Thomson และ Artabotrys crassifolius Hook.f. & Thomson)
ผศ. ดร. วิ ช าญ เอี ย ดทอง อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าชี ว วิ ท ยาป่ า ไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ และนายทวี อินสุระ นิสิตปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ได้ค้นพบพรรณไม้ การเวก
(Artabotrys) ชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด นอกจากนี้ยังได้รายงานการค้นพบพรรณไม้สกุล การเวก (Artabotrys)
อีก 2 ชนิด ที่เป็นรายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทยไว้ โดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร PhytoKeys 151 หน้า
78 – 81 เดือนมิถุน ายน 2020 เรื่อง New species and new records of Artabotrys (Annonaceae) from
peninsular Thailand (https://phytokeys.pensoft.net/article/51643/) ผลการตีพิมพ์บรรยายว่า พรรณไม้
ในสกุล การเวก (Artabotrys) เป็นสกุลหนึ่งของสมาชิกในวงศ์ Annonaceae ทั่วโลกพบมากกว่า 100 ชนิด
สมาชิกส่วนใหญ่ของสกุลนี้เป็นไม้พุ่มหรือไม้เลื้อย ใบเดี่ยว ใบไม่มีขน ดอกสมบูรณ์เพศ ดอกมี 6 กลีบ ผลสด เป็น
พรรณไม้ประจาเขตร้อนโลกเก่า ส่วนใหญ่พบในทวีปเอเชีย แต่ก็มีรายงานพบในทวีปแอฟริกาด้วยประมาณ 30
ชนิ ด และในออสเตรเลี ย 1 ชนิ ด ผลการศึ ก ษาทางพั น ธุ ก รรมของพรรณไม้ ส กุ ล นี้ ใ นประเทศไทยพบว่ า มี
ความสัมพันธ์กับที่พบในทวีปแอฟริกา การค้นพบครั้งนี้เป็นการค้นพบไม้ การเวก ชนิดใหม่ ของโลก 2 ชนิด ได้แก่
Artabotrys longipetalus sp. nov และ Artabotrys insurae sp. nov ส่วนชนิดที่เป็นรายงานการค้นพบครั้ง
แรกในประเทศไทย 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ Artabotrys pleurocarpus Maingay ex Hook.f. & Thomson และ (2)
Artabotrys crassifolius Hook.f. & Thomson
การเวกชนิดใหม่ของโลก ชนิดแรก (Artabotrys longipetalus sp. nov) ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ตามลักษณะ
เด่นของกลีบดอก โดยพบที่อาเภอบ้านนาสาร และอาเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเขตอุทยานแห่งชาติใต้
ร่มเย็น และอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตามลาดับ สภาพพื้นที่ที่พบเป็นป่าดงดิบชื้น อยู่ในช่วงระดับความสูงระหว่าง
100 – 730 เมตร จากระดับน้าทะเล นอกจากนี้ยังพบที่อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาหลวง ลักษณะทัวไปของการเวกชนิด Artabotrys longipetalus sp. Nov ดังภาพที่ 1

ลักษณะของการเวก ชนิดใหม่ของโลก ที่พบ
ชนิดที่ 1 Artabotrys longipetalus sp. nov
แสดงลักษณะของดอก ช่อดอก และกลีบดอก
ยาว (A, B) เปรียบเทียบกับชนิดอื่น เช่น
Artabotrys tipuliferus (ภาพ C, D) และ
Artabotrys multiflorus (ภาพ E,F) ที่แตกต่าง
กันชัดเจน และเป็นที่มาของชื่อท้ายของชนิด
(specific epithet)
ผู้ถ่ายภาพ
A, B, D โดย T. Insura
C โดย Royal Botanic Garden Edinburgh
E, F โดย P. Chalermglin

ภาพที่ 1 ลักษณะของการเวก ชนิดใหม่ของโลก Artabotrys longipetalus sp. nov
การเวกชนิดใหม่ของโลกชนิดที่สอง (Artabotrys insurae sp. nov.) ลักษณะเด่นที่พบได้แก่ ฐานใบเบี้ยว
กลีบดอกมีขนสั้นๆ ตั้งชื่อเป็นเกียรติ์ แก่นายทวี อินสุระ ที่เป็นผู้ค้นพบในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
ภายใต้การให้คาปรึกษาของ ผศ. ดร. วิชาญ เอียดทอง ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ดังลักษณะทั่วไป
ตามภาพที่ 2
การเวกชนิด Artabotrys insurae sp.
nov. โดย
ลักษณะเด่นของการเวกชนิดนี้ ได้แก่
ปลายใบแหลม
ฐานใบเบี้ยว (ภาพ A)
ก้านรองดอกมีลักษณะคล้ายเป็นตะขอ
(ภาพ B)
กลีบดอกด้านนอกรูปไข่แกมขอบขนาน
ขณะที่กลีบดอกด้านใน เป็นรูปรีแกมขอบ
ขนาน (ภาพ C)
และลักษณะของผล (ภาพ D)

ภาพที่ 2 ลักษณะของการเวก ชนิดใหม่ของโลก ที่พบ ชนิดที่ 2 Artabotrys insurae sp. nov.

การเวกชนิ ด ที่ เ ป็ น การพบในแหล่ ง ใหม่ (new record) ของประเทศไทย ได้ แ ก่ (1) Artabotrys
pleurocarpus Maingay ex Hook.f. & Thomson พบที่จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล โดย นายทวี อินสุระ และ
(2) Artabotrys crassifolius Hook.f. & Thomson พบที่อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรังโดย ผศ. ดร. วิชาญ เอียด
ทอง ภาพลักษณะของการเวกชนิดที่พบในแหล่ง ใหม่ในประเทศไทย (Artabotrys pleurocarpus) ดังภาพที่ 3
ทั้ง 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.
ภาพที่ 3 การเวกชนิดที่เป็นการพบในแหล่งใหม่ (new record) ของประเทศไทย ได้แก่ (1) Artabotrys
pleurocarpus Maingay ex Hook.f. & Thomson
การค้น พบสกุล การเวกชนิ ด ใหม่ของโลก และที่พบในแหล่ งใหม่ ของประเทศไทยนอกเหนื อจากเป็ น
เครื่องบ่งชี้ถึงความหลากหลายของพรรณไม้ในประเทศแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอาจารย์ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประเทศ ผลการค้นพบช่วยปรับปรุงความก้าวหน้าในวงการอนุกรมวิธานพืช ความก้าวหน้าในการสร้างนิสิตของ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และต่อวงการการอนุรักษ์พรรณพืชของประเทศไทย

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

