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 ดร. ศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ ์กล่าวว่า สืบเนื่อง 

จากคณะผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับ

การประสานงานจากนางสาวณัชชา กุลภา ประธาน

วิสาหกิจชุมชนทายาทเกษตรกรรุ ่นใหม่ ต�าบล 

ท่าก้อน อ�าเภออากาศอ�านวย จังหวัดสกลนคร 

ว่าได้พบพืชลักษณะคล้ายว่านเพชรน้อยในพื้นท่ี 

เกษตรกรรมแห่งหนึง่ของจงัหวัดนครพนม ทางคณะ 

ผู้วิจัยจึงได้ลงพื้นที่ส�ารวจ เก็บตัวอย่างและข้อมูล

ขนาดประชากรเบื้องต้น พร้อมถ่ายภาพสภาพ

ถิ่นที่อาศัย แล้วจึงน�าตัวอย่างและข้อมูลกลับมาท่ี

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ  

จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลพืชสกุล

กระเจียวในพิพิธภัณฑ์พืชต่างๆ และบรรยาย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ต่อมา ดร. ศุทธิณัฏฐ์ 

สุนทรกลัมพ์ ซึ่งร่วมงานกับ Dr. Jana Leong-

Škorničková นกัอนกุรมวธิานผูเ้ชีย่วชาญพชืสกลุ

กระเจียว (Curcuma) อันดับหนึ่ง
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ต�าบลท่าก้อน อ�าเภออากาศอ�านวย จงัหวดัสกลนคร และ  

Dr. Jana Leong-Škorničková นักอนุกรมวิธาน 

ผูเ้ชีย่วชาญพชืสกลุกระเจยีว (Curcuma) อนัดับหนึง่ 

ของโลกจากสวนพฤกษศาสตร์ ประเทศ

สิงคโปร์ ได้ร่วมกันค้นพบ ศกึษา  

แ ล ะ บ ร ร ย า ย ลั ก ษ ณ ะ ท า ง 

พฤกษศาสตร์ โดยตั้งชื่อ 

พืชสกุลกระเจียวชนิดใหม่ 

ของโลกว่า “บุศรินทร์”  

(Curcuma stahlianthoides  

Škorničk. & Soonthornk.) 

อนัมคีวามหมายว่า “ดอกบวั 

ของพระอินทร์” และร่วมกัน 
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ของโลกจากสวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์   

ในการศึกษาพืชสกุลกระเจียวในประเทศไทยมา 

ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2562 ได้ส่งข้อมูลให้ Dr. Jana ตรวจสอบ  

พบว่าพืชชนิดนี้เป็นพืชสกุลกระเจียวชนิดใหม  ่

ของโลก และได้จดัท�าต้นฉบบับทความวชิาการเพือ่ตี

พิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิBlumea -  

Biodiversity, Evolution and Biogeography 

of Plants ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ออนไลน์ในวันที่ 15 

มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

 พืชสกุลกระเจียวชนิดใหม่ของโลกตั้งชื่อว่า  

“บุศรินทร ์” (Curcuma stahlianthoides 

Škorničk. & Soonthornk.) อันมีความหมายว่า 

“ดอกบัวของพระอินทร์” พบในพ้ืนที่เกษตรกรรม

แห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม ประเทศไทย เป็นพืช

ล้มลกุสงูประมาณ 50 ซ.ม. มีล�าต้นใต้ดินรปูไข่ ล�าต้น

ใต้ดินมีการแตกแขนง เนื้อด้านในล�าต้นสีขาวครีม  

ใบรูปรแีคบคล้ายใบหญ้า แผ่นใบและก้านใบมีสเีขยีว 

ช่อดอกออกที่ด้านข้างของล�าต้นมักเกิดก่อนใบ  

ในต้นที่เจริญอยู่ในพื้นที่ได้รับแสงอาทิตย์มากก้าน

ช่อดอกสั้นและฝังอยู่ในดิน แต่ในต้นที่เจริญในที่ร่ม

ก้านช่อดอกจะยาวโผล่พื้นดิน ช่อดอกมีใบประดับ

รูปไข่หรือรูปไข่กว้าง ปลายใบประดับโค้งลง จ�านวน 

3-11 กลีบ มีสีเขียว กลีบดอกมีสีขาวเกือบทุกกลีบ 

กลบีปากรปูไข่กลบั มแีถบสเีหลอืงสดทีก่ึ่งกลางของ

กลีบปากส่วนปลายกลีบปากแยกเป็นสองพู ดอกมี

กลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายมะลิ

 ลักษณะที่โดดเด่นของบุศรินทร์ที่บ่งบอกว่า

เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก คือการมีลักษณะร่วมกัน

ระหว่างพืชสกุลกระเจียว (Curcuma) และสกุล

ว่านเพชรน้อย (Stahlianthus) โดยมีดอกที่คล้าย

กับพืชสกุลว่านเพชรน้อยแต่ลักษณะของช่อดอก 

มใีบประดบัหลายใบ ซึง่เป็นลกัษณะทัว่ไปในพชืสกลุ

กระเจยีว (พชืสกลุว่านเพชรน้อยจะมใีบประดบัเพยีง 

2 ใบเท่านั้น) และยังพบว่ามดช่วยในการกระจาย 

เมล็ดของบุศรินทร์ ซึ่งมดจะถูกล่อด้วยสารเคม ี

ในเยือ่หุม้เมลด็ของบศุรนิทร์ ลกัษณะเช่นนียั้งพบได้

ในพืชวงศ์ขิง-ข่าหลายสกุล

 ส�าหรับการต้ังชื่อนั้น บุศรินทร์ เป็นชื่อสามัญ 

ได้มาจากลกัษณะของใบประดบัทีม่ใีบสเีขยีวเรยีงซ้อน 

กันตั้งแต่ 3-11 กลีบ ลักษณะคล้ายกับดอกบัวจึง

ตั้งชื่อว่า บุศรินทร์ อันมีความหมายว่า ดอกบัวของ

พระอินทร์ ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์นั้น บุศรินทร์จัดอยู ่

ในสกุลเดียวกับกระเจียว หรือ Curcuma โดย

ลักษณะดอกของบุศรินทร์มีความคล้ายคลึงกับพืช

ในสกุลว่านเพชรน้อย หรือ Stahlianthus ซึ่งจาก

การศึกษาทางชีวโมเลกุลก่อนหน้าของ Záveská 

และคณะในปีพ.ศ. 2555 พบว่าพืชในสกุลว่าน 

เพชรน้อยมีความใกล้ชิดกับพืชในสกุลกระเจียว

มากจนสกุลว่านเพชรน้อยถูกรวมเข้ามาอยู ่ใน

สกุลกระเจียว ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นต้ังชื่อ 

วิทยาศาสตร์ว่า Curcuma stahlianthoides  

ซึง่สือ่ถงึลกัษณะของบศุรนิทร์ทีม่ลีกัษณะคล้ายกบั

ว่านเพชรน้อย

 ดร. ศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  

ปัจจุ บันบุศรินทร ์พบเพียงที่ จังหวัดนครพนม

เท่านัน้ แต่มรีายงานอย่างไม่ทางการว่าอาจจะพบใน  

สปป.ลาว ด้วย  ส�าหรับการต่อยอดจากการค้นพบ 

พืชชนิดใหม่ โดยทั่วไปพืชในวงศ์ขิง-ข่า จะมีการ 

สร้างน�า้มนัหอมระเหยในทกุส่วนของต้น แต่อย่างไร

ก็ดียังไม่มีการศึกษาทางพฤกษเคมีในบุศรินทร์ 

ซึ่งหากมีการศึกษาในด้านนี้อาจจะพบสารที่มี

ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรได้ใน

อนาคต และจากการลงพื้นที่ส�ารวจ ประชากรของ

บุศรินทร์ขึ้นอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่ได้อยู่พื้นที่

อนุรักษ์ ท�าให้สุ่มเส่ียงต่อการถูกท�าลายจากการ

ท�าการเกษตรได้ ทางผู้วิจัยจึงได้ท�าการเพาะเลี้ยง

เนือ้เยือ่จากเมลด็เพือ่เป็นการอนรุกัษ์นอกถิน่อาศัย 

ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ประโยชน์

ในการศึกษาวิจัยในอนาคตต่อไป
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