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	 รองศาสตราจารย์	ดร.ฉัตรชัย	เงินแสงสรวย	 
อาจารย์ประจ�าภาควชิาพฤกษศาสตร์	คณะวทิยาศาสตร์	 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	และ	ดร.สมราน	สดุดี	 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านอนกุรมวธิานพชื	 (นักวทิยาศาสตร์)	 
ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ ์พืช	 กรม
อุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ค้นพบ 
และร่วมกันตั้งชื่อพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก	 
(new	 species)	 ชื่อไทย	 “นวลสันติสุข”	 และ	 
ค�าระบุชนิด	 “santisukiana”	 เพื่อเป็นเกียรต ิ
แก่	 ศาสตราจารย์	 ดร.ธวัชชัย	 สันติสุข	 (พ.ศ.	 
2487-2563)	 อดีตราชบัณฑิต	 ผู้เช่ียวชาญด้าน 
อนุกรมวิธานพืช	 และเป็นผู้มีคุณูปการต่องาน

นักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ และกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ค้นพบ พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก “นวลสันติสุข” 

ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี

ด้านพฤกษศาสตร์ของ
ประเทศไทย	 โดยค้นพบ
พรรณไม้ชนิดใหม่ของ
โลก	 ที่อุทยานแห่งชาติ 
ผาแต้ม	จงัหวดัอบุลราชธานี

 งานวจิยันีเ้ป็นส่วนหนึง่ 
ของการศึกษาทบทวน
อนุกรมวิธานพืชสกุล	 
Garcinia	L.	(Clusiaceae)	 

ในประเทศไทย	 ภายใต้โครงการพรรณพฤกษชาติ
ของประเทศไทย	 (Flora	 of	 Thailand)	 โดยม	ี 
รองศาสตราจารย์	ดร.ฉตัรชยั	เงินแสงสรวย	ภาควชิา 
พฤกษศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 เป็นผู้ด�าเนินการหลัก	 ส�าหรับที่มา
ของ	“นวลสันติสุข”	นั้น	ดร.สมราน	สุดดี	และคณะ	 
พบพืชชนิดนี้ครั้งแรกในป่าเต็งรัง	 บริเวณผาชนะได	
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม	จังหวัดอุบลราชธานี	และได้
เก็บตัวอย่างที่มีผลอ่อน	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	
2550	(S. Suddee, P. Trisarasri, M. Thanaros & 
N. Ritphet	3075)	ต่อมาได้เกบ็ตวัอย่างทีม่ดีอกตมู	 
(ดอกเพศผู้)

ในพื้นที่เดียวกัน	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	 
2561	(S. Suddee, P. Puudjaa, C. Hemrat & W.  
Keiwbang	 5393)	 และได้ส่งตัวอย่างให้	 
รองศาสตราจารย์	 ดร.ฉัตรชัย	 
เงนิแสงสรวย	ผูเ้ชีย่วชาญ

 

จากมหา วิทยาลัย	
เกษตรศาสตร์	ระบุชนิด	
 หลั ง จ าก น้ัน 	 รองศาสตราจารย ์	 
ดร.ฉัตรชัย	 เงินแสงสรวย	 และ	 นางสาววาสนา	 
สุราวุธ	นักวิชาการป่าไม้	อุทยานแห่งชาติผาแต้ม	
กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ได้
เก็บตัวอย่างที่มีดอกเพศเมีย	 ผลแก่และผลสุก	 
ในป่าดิบแล้งบริเวณป่าดงนาทามอุทยานแห่งชาติ
ผาแต้ม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 เมื่อเดือนกันยายน	
พ.ศ.	 2563	 (C. Ngernsaengsaruay & W. 
Surawoot G02-23092020, G03-23092020, 
G04-23092020)	 ต่อมาได้เก็บตัวอย่างท่ีมีดอก 
เพศผู้ในป่าเต็งรัง	 บริเวณผาชนะได	 อุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 เม่ือเดือน
ธันวาคม	พ.ศ.	2563	(C. Ngernsaengsaruay 
& W. Surawoot	G05-10122020)
	 เมื่อได้ตรวจสอบโดยละเอียด	 พบว่าเป็น
พรรณไม้ชนดิใหม่ของโลก	จงึได้เขยีนบรรยายโดย
ละเอียด	ประกอบด้วย	ลักษณะทางพฤกษศาสตร์	
ลักษณะเด่นที่แตกต่างจากชนิดท่ีใกล้เคียง	 เขต
การกระจายพันธุ์	 ตัวอย่างพรรณไม้ท่ีใช้ศึกษา	 
ถิน่ท่ีอยู	่สถานภาพการอนรุกัษ์	ช่วงเวลาออกดอก

รศ.ดร.ฉัตรชัย	เงินแสงสรวย	 



400	ม.	ออกดอกเดอืนกรกฎาคมถงึธนัวาคม	เป็น
ผลเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม	 และกุมภาพันธ์ถึง
เมษายน	ในต่างประเทศคาดว่าพบที่ลาว 
 ผู ้วิจัยขอขอบคุณนางสาววาสนา	 สุราวุธ	 
นักวิชาการป่าไม้	 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม	 กรม
อทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	นายสถาพร	
พิมา	 และนายนพรัตน์	 ชื่นชม	 เจ้าหน้าท่ีอุทยาน 
แห่งชาติผาแต้ม	ทีอ่�านวยความสะดวกและให้ความ
ช่วยเหลือเรื่องการเก็บตัวอย่าง	 และขอขอบคุณ
นางสาววีรีศา	 บุญทะศักดิ์	 ที่ให้ความช่วยเหลือ
เรื่องการท�างานในห้องปฏิบัติการ	 และนางสาว
ปวีณา	 เวสภักตร์	 ที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องการ
วาดภาพลายเส้น

การอ้างอิง
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และเป็นผล	 ท่ีมาของชื่อ	 ชื่อพื้นเมือง	
และการใช้ประโยชน์	ได้เลือกตัวอย่างที่
มีดอกเพศเมีย	ผลแก่และผลสุก	ซึง่เกบ็
ตัวอย่างบริเวณป่าดงนาทาม	 อุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม	 ต�าบลนาโพธิ์กลาง	
อ�าเภอโขงเจียม	 จังหวัดอุบลราชธาน	ี 
ในป่าดิบแล้ง	ทีส่งูจากระดับทะเลปานกลาง	 
420	ม.	 เมื่อวันทื่	 23	กันยายน	2563	
โดย	ฉัตรชัย	เงินแสงรวย	และ	วาสนา	
สุราวุธ	 หมายเลข	 G02-23092020	
(Ngernsaengsaruay & W. 
Surawoot	 G02-23092020)	 เป็น
ตัวอย่างต้นแบบแรก	(holotype)	และ
ตัวอย่างคู่ตัวอย่างต้นแบบแรก	(isotype)
	 นอกจากน้ี	 ผู ้วิจัยยังได้จัดท�าต้นฉบับเรื่อง	
“Garcinia santisukiana	(Clusiaceae),	a	new	 
species	from	Thailand”	โดยม	ีรองศาสตราจารย์	 
ดร.ฉัตรชัย	 เงินแสงสรวย	และ	ดร.สมราน	สุดดี	 
เป็นผูน้พินธ์	และส่งไปยงั	Kew	Bulletin	เมือ่วนัที่	 
8	กุมภาพันธ์	2564	ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการ 
ตอบรับให้ตีพิมพ์	เมื่อวันที่	24	พฤษภาคม	2564	
และเผยแพร่ออนไลน์	เมือ่วนัที	่11	มกราคม	2565	 
ส�าหรบังานวจิยันีไ้ด้รบัทนุสนบัสนนุจากสถาบนัวิจยั 
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์
(KURDI)	 รหัสโครงการ	 77.55	 ปีงบประมาณ	 
2555	 และ	 The	 Carlsberg	 Foundation,	
Denmark	2018	โดย	Prof.	Dr	Henrik	Balslev	 
เป็นผู้จัดการ

นวลสันติสุข 
Garcinia santisukiana Ngerns. & Suddee  

วงศ์ Clusiaceae (Guttiferae)

   นวลสันติสุข   เป็นไม้ต้นไม่ผลัดใบ	สูง	5-18	ม.	 
เส้นรอบวง	 20-85	 ซม.	 กิ่งเรียงตรงข้ามสลับ 
ตั้งฉากตามแนวนอน	 เป ็นสี่ เหลี่ยม	 เปลือก
แตกเป็นสะเก็ด	 สีน�้าตาลอมเทาถึงสีน�้าตาลเข้ม	 
เปลือกชั้นในสีเหลืองอ่อน	ส่วนต่าง	 ๆ	 มีน�้ายางสี
เหลืองอ่อน	เหนียว	
 ใบเดี่ยว	 เรียงตรงข้ามสลับต้ังฉาก	 รูปรีหรือ
รูปไข่กลับ	กว้าง	1.5-4.3	ซม.	ยาว	2.7-9.7	ซม.	
ปลายแหลม	บางครั้งเว้าบุ๋ม	โคนรูปลิ่ม	ขอบเรียบ	
แผ่นใบกึ่งหนาคล้ายแผ่นหนัง	 ด้านบนสีเขียวเข้ม	 
ด้านล่างสีเขียวอ่อน	 เกลี้ยงทั้ง	 2	ด้าน	 เส้นแขนง
ใบข้างละ	 9-14	 เส้น	 ปลายโค้งจดกับเส้นถัด
ขึ้นไปเป็นวงรอบใกล้ขอบใบและเป็นเส้นขอบใน	 
มีเส้นใบระหว่างเส้นแขนงใบ	 เส้นใบย่อยแบบ
ร่างแห	 เห็นไม่ชัดท้ัง	 2	 ด้าน	 มีต่อมเป็นจุดสี
ด�าทั้ง	 2	 ด้าน	 และมีเส้นลักษณะเป็นคลื่นเรียง
เกือบขนานกับเส ้นกลางใบ	 อยู ่ระหว ่างเส ้น
แขนงใบ	 ก้านใบยาว	 0.5-1.3	 ซม.	 ใบสดเปราะ 
เ ม่ือขยี้ 	 ใบอ ่อนสีแดงหรือสีน�้ าตาลอมแดง	 
แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน	เป็นมัน
	 ดอกแยกเพศต ่างต ้น	 ช ่อดอกแบบช ่อ
กระจุกหรือดอกเดี่ยว	 ออกตามซอกใบที่ ใบ
ร่วงแล้ว	 ดอกบานมีกลิ่นหอมอ่อน	 เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง	4-7	มม.	ก้านดอกสีเขียว	ใบประดับ	4	ใบ	 
สีเขียว	 กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ	 4	 กลีบ	 
เรียงตรงข้ามสลบัตัง้ฉาก	กลีบเลีย้งสเีขยีว	กลีบดอก 
สีขาวนวลหรือสีเหลืองอ่อน	 ดอกเพศผู้ส่วนมาก 
เป็นช่อดอกแบบช่อกระจุก	แต่ละกระจุกมี	3-5	ดอก	 
กลีบเล้ียงรูปครึง่วงกลม	กว้าง	1-1.5	มม.	ยาวประมาณ	 
1	มม.	ปลายมนกลม	กลบีดอกรปูไข่กลบั	กว้าง	2.2- 
3.2	มม.	ยาว	3–5	มม.	ลกัษณะเป็นแอ่ง	ปลายมนกลม	 
เกสรเพศผู้จ�านวนมาก	 เช่ือมติดกันเป็น	 4	 กลุ่ม	 
สขีาวนวล	ก้านชอูบัเรณูสัน้มาก	อบัเรณขูนาดเลก็มาก	 
เกสรเพศเมยีทีเ่ป็นหมนัรปูเหด็	ยาว	3-3.6	มม.	ยอด
เกสรเพศเมียสีเหลืองอ่อน	 ดอกเพศเมียเป็นดอก
เด่ียวหรือเป็นช่อดอกแบบช่อกระจุก	 แต่ละกระจุก
มี	3-5	ดอก	กลีบเลี้ยงขนาดเท่ากัน	รูปครึ่งวงกลม	
กว้าง	1-2	มม.	ยาว	1-1.5	มม.	ปลายมนกลม	กลีบ
ดอกรูปค่อนข้างกลมหรือรูปไข่กลับ	กว้าง	 2.5-3.5	
มม.	ยาว	3-4	มม.	ลักษณะเป็นแอ่ง	ปลายมนกลม	 
เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน	 เชื่อมติดกันเป็น	 4	 กลุ ่ม	 
อยู่รอบโคนรังไข่	 เกสรเพศเมียรูปเห็ด	 รังไข่สีเขียว	 
รปูทรงค่อนข้างกลม	กว้าง	1.8-2.2	มม.	ยาว	1-2	มม.	
มี	4	ช่อง	แต่ละช่องมีออวุล	1	เม็ด	ไร้ก้านยอดเกสร 
เพศเมยี	ยอดเกสรเพศเมยีสเีหลอืงอ่อน	รปูครึง่ทรง
กลม	เส้นผ่านศนูย์กลาง	2-2.2	มม.	เป็นแฉกตืน้	4	แฉก	 
มีปุ่มเล็ก
	 ผลแบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด	 รูปทรง 
ค่อนข้างกลมหรอืรปูทรงรปูไข่	กว้าง	1-2.5	ซม.	ยาว	 
1.5-2.7	ซม.	สีเขียว	สุกสีแดง	เกลี้ยง	ผนังผลหนา 
ประมาณ	 0.8	 มม.	 มีกลีบเล้ียงติดทน	 ขนาดเล็ก	 
ยอดเกสรเพศเมียติดทนสีน�้าตาลอมด�า	 แบน	 
เส้นผ่านศูนย์กลาง	2-2.2	มม.	เป็นแฉกตื้น	4	แฉก	 
ก้านผลยาว	 1.5-2.5	 มม.	 มีเมล็ด	 1-2	 เมล็ด	 
มีลายสีน�้าตาลสลับกับสีน�้าตาลอ่อน	 ด้านหนึ่งแบน	
มีขั้วเมล็ดเห็นชัด	อีกด้านหนึ่งนูนเล็กน้อย	รูปรีหรือ 
รปูขอบขนาน	กว้าง	1-1.5	ซม.	ยาว	1.5-2	ซม.	ปลาย
มนกลมทั้ง	 2	 ด้าน	 เปลือกเมล็ดชั้นนอกเป็นเนื้อนุ่ม	 
สีเหลือง	อาจมีเมล็ดฝ่อ
  นวลสันติสุข มีเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศ 
ทางภาคตะวันออก	 พบตามป่าดิบแล้ง	 (บริเวณ 
ป่าดงนาทาม)	 และป่าเต็งรังบนหินทราย	 (บริเวณ 
ผาชนะได)	อทุยานแห่งชาตผิาแต้ม	จงัหวดัอุบลราชธาน	ี 
[อ้างอิงตามการแบ่งเขตการกระจายพันธุ ์ของ 
พรรณพืชในประเทศไทย	 (Thailand	 floristic	 
regions)]	 ท่ีสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 


