ยอนรอยนักสํารวจพืชยุคบุกเบิกของไทย รวมจารึกไวในแผนดิน
ดร.จําลอง เพ็งคลาย
ราชบัณฑิต
นับเปนอีกครั้งหนึ่งที่ผมไดมารวมในงานประชุมวิชาการประจําป
ของโครงการ BRT หัวขอที่ ผมบรรยายในวันนี้เปนเรื่องการยอนรอยนัก
สํารวจในยุคบุกเบิกของไทย ผมขอกลาวถึงเฉพาะนักสํารวจพืช เพราะ
ไมชํานาญในเรื่องนักสํารวจสัตวเทาใด ที่จริงในเรื่องการสํารวจพรรณพืช
นี้ ค นไทยเป น หนี้ ค นต า งประเทศ เพราะนั ก สํ า รวจพื ช ของไทยในยุ ค
บุกเบิกนั้น เปนชาวตางชาติแทบทั้งสิ้น

Professor Engelbert Kaemfer (ค.ศ.1651-1761)

ดร.จําลอง เพ็งคลาย

ประวัติยอ:
เปนนักสํารวจชาวเยอรมันที่มีอายุยืนถึง110 ป เดิมทานทํางานทางการทูตแลวลาออก
จากนั้ น หั น เหชี วิ ต ไปสู ก ารเดิ น ทางสํ า รวจเชิ ง ท อ งเที่ ย ว เริ่ ม จากไปประเทศเปอร เ ชี ย ซึ่ ง อยู ท าง
ตะวันออกกลาง จนกระทั่งป ค.ศ. 1685 เกิดปวยหนัก พอหายปวยไดเดินทางตอไปยังประเทศอินเดีย
โดยเรือกลไฟของชาววิลันดา (Dutch) เขามาทางอาวเบงกอล จนถึงเกาะสุมาตราในป ค.ศ. 1688 ครั้น
ถึงป ค.ศ. 1689 เดินทางตอไปยังประเทศชวา และในป ค.ศ. 1690 มีโอกาสเดินทางมายังประเทศไทย
เปนระยะเวลาสั้น กอนจะเดินทางตอไปประเทศญี่ปุน และกลับยุโรปในป ค.ศ. 1693
ตลอดการเดินทาง ทานไดเก็บพืชพรรณบางชนิดไปดวย เปนที่นาเสียดายวาชวงที่ทานเขามา
ในประเทศไทยนั้น ไมปรากฏวาไปที่ใด และเก็บพรรณไมพวกไหน จํานวนเทาไร แตถาดูตามหลักฐาน
ของมาเลเซีย พบวามีพรรณไมของทานไปเก็บไวที่เบลเยียมและอิตาลี อีกเรื่องที่แปลก คือ ทานเปน
ชาวเยอรมัน ซึ่งมีพิพิธภัณฑขนาดใหญที่เบอรลิน แตทานไมไดแวะกลับไปที่เยอรมันเลย กลับเดินทาง
ไปยังกรุงอัมสเตอรดัม เนเธอรแลนดแทน
Prof. Kaemfer ไดรับเกียรติตั้งชื่อไมในสกุล Kaempferia L. เปนไมสกุลเปราะ ประเทศไทย
พบมากที่จังหวัดกาญจนบุรี หลายชนิดเปนไมในพวกกระชาย สันนิษฐานวาทานคงสนใจไมพวกเปราะ
และกระชาย รวมไปถึงพืชจําพวกหัวตางๆ และพวกเครื่องเทศ และทานคงเปนนักชิมดวย เพราะไม
จําพวกนี้เปนยาอายุวัฒนะ จึงไมนาแปลกใจที่ทานจะมีอายุยืนเปนรอยป ประเทศไทยไดบันทึกประวัติ
ของทานไววาเปนบุคคลแรกที่มาบุกเบิกการสํารวจ และเก็บพรรณไมในประเทศสยาม
ผลงานดานพฤกษาศาสตร: มีหลักฐานวาเขียนหนังสือไว 5 เรื่อง Amoenitates Exoticae, หนังสือ
ภูมิประเทศและธรรมชาติวิทยาของประเทศญี่ปุน
เกียรติที่ไดรับ: ไดรับการตั้งชื่อใหเปนชื่อสกุลพรรณไม 1 สกุล คือ สกุล Kaemferia จาก Prof.
Dr.Carl linnaeus ซึ่งเปนสกุลพวกเปราะ อยูในวงศขิง-ขา Zingiberaceae สกุลดังกลาวพบในแถบ
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เอเซียทั้งหมด มีประมาณ 50 ชนิด สวนมาพืชสกุลนี้มีดอกและใบสวย ปลูกเปนไมประดับ และใชเปน
ยามากชนิด เชน

เปราะหอม
K. galanga L.

วานแผนดินเย็น
K. pulchra (Ridl.)
Ridl.

วานหาวนอน
K. rotunda L.

Dr. Johannes Schmidt (ค.ศ.1899-1942)

กระทอมที่ J Schmidt พักอาศัยที่เกาะชาง

Flora of Koh Chang (ป ค.ศ.
1901-1909) มี 2 ตอน หนาถึง
741 หนา

ภาพถายของ J Schmidt และคณะในระหวางการ
สํารวจเกาะชาง

ประวัติยอ:
นักสํารวจชาวเดนมารกทานนี้เดินทางเขามาในประเทศไทยขณะกําลังศึกษาปริญญาเอก โดย
มีเปาหมายอยูที่เกาะชาง กอนหนานั้นทํางานอยูที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ตอมาไดรับทุนจากเบียร
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คารลเบิรก Dr. Schmidt เดินทางมายังประเทศไทยเปนทีม มีทั้งคนที่เก็บตัวอยางสาหราย ไลเคน และ
สัตวตางๆ ซึ่งไดเก็บตัวอยางตลอดเสนทางของเรือกลไฟ
จากบันทึกของ Schmidt ไดขียนบันทึกสภาพเกาะชางในตอนนั้นวา “มีทั้งคนไทยและคนจีน
ตั้งบานเรือนกระจายอยูตามชายฝงและใกลลําธาร ไมคอยรบกวนปาดิบ และปาโกงกางมากนัก มีการ
ปลู ก ข า วบ า งในช ว งฤดู ฝ น พื ช สวนมี ก ารปลู ก ผั ก สั บ ปะรด กล ว ย มะม ว ง และผลไม อื่ น ๆ รวมทั้ ง
พริกไทย” แสดงใหเห็นถึงความละเอียดออนของการจดบันทึก ทั้งดิน ฟา อากาศ ภูมิประเทศ อาชีพ
ของคนในพื้นที่ ซึ่งคนไทยควรศึกษาวาในการสํารวจนั้นควรที่จะบันทึกขอมูลอะไร เก็บขอมูลอะไรบาง
เพราะในบางพื้นที่นักวิจัยอาจจะมีโอกาสเขาไปไดเพียงครั้งเดียว ฉะนั้นควรเก็บขอมูลทุกอยางที่ขวาง
หนา ตั้งแตสภาพภูมิประเทศจนถึงวัฒนธรรมของคนทองถิ่น
ทานไดเก็บตัวอยางพรรณไมถึงประมาณ 1,500 หมายเลข เทาที่ติดตามไดก็มีหมายเลขที่ 6
เปนไมมะหวด (Lepisanthes rubiginosum (Roxb.) Leenh) เก็บที่เกาะชาง และหมายเลขสูงสุดที่
สามารถติดตามไดคือหมายเลข 892 เปนสนทะเล (Casuarina equisetifolia Forst.) ที่สามารถติดตาม
ไดเพราะตัวอยางของทานไดสงมาไวที่เดนมารก และบางสวนอยูตามมหาวิทยาลัยตางๆ ทานไดรับ
การตั้งชื่อพรรณไมเพื่อเปนเกียรติไมนอยกวา 15 ชนิด แตเปนที่นาเสียดายที่ตอมาหลายชนิดถูกยุบ
เพราะมีการตรวจสอบพบวาไมนาจะเปนชนิดใหม การลบชื่อเปนเรื่องที่ไมอยากทํา แตตามหลักการ
ของวิชาการก็ตองทําเพื่อสิ่งที่ถูกตอง พรรณไมที่ทานเก็บมีอยูหลายวงศ หลากหลายแฟมมิลี ประมาณ
12-13 แฟมิลี ในจํานวนนี้มีพืชวงศใหญหลายวงศ เชน วงศกลวยไม Orchidaceae ซึ่งเปนไมวงศที่
ใหญที่สุดมีจํานวนถึง 788 จีนัส 18,500 สปชีส และเปนวงศที่มีปญหาที่สุด วงศที่สองคือวงศกระทุม
Rubiaceae วงศนี้ใน Flora of Thailand ไดนักสํารวจทั้งตางชาติ และคนไทยมาชวยกันทําหลายคน
คาดวาในอนาคตกันใกลนี้คงเสร็จสมบรูณ วงศที่สามคือวงศหญา Gramineae ตอนแรกนึกวานาจะ
เปนวงศพืชที่ใหญที่สุด แตเมื่อรวมกันแลวปรากฏวาวงศกลวยไมใหญกวา
Dr Schmidt อยูในประเทศไทยเปนเวลา 1 ป ดวยความฉลาด ทานไมทํางานคนเดียว แตจะ
สืบวาใครที่เกงพรรณไมวงศไหน แลวจึงสงตัวอยางที่เก็บไปใหตรวจ เพราะเชื่อวาเก็บตัวอยางไวแต
ไมไดตรวจก็ไมมีประโยชน และดวยการประสานงานที่ดี ทําใหเกิด Flora of Koh Chang ขึ้นที่มีการ
พิมพประมาณ 32 ตอน ประมาณ 1,000 หนา ใน J. de Botanique ตั้งแตเลมที่ 24–32 ซึ่งตอมาได
กลายเปนเอกสารอางอิงในงานวิจัยตางๆ แมวามีพรรณไมไมนอยกวา 20% ตองถูกลบชื่อออก แตถือ
วาเปนกาวแรกที่มีการสํารวจพรรณไมที่เกาะชาง ซึ่งตอมาภายหลังโครงการสํารวจตางๆ ยังใชเอกสาร
นี้อางอิงอยู
ผลงานเดน:

สํารวจเกาะชางและเกาะขางเคียง
พิมพหนังสือ Flora of Koh Chang 2 เลม (ค.ศ. 1902-1915)
รวบรวมพรรณไมไดประมาณ 1,500 หมายเลข
ทําการสํารวจสิ่งมีชีวิตทางทะเลเปนครั้งแรก

เกียรติที่ไดรับ: ไดรับการตั้งชื่อพรรณไมเพื่อเปนเกียรติไมนอยกวา 15 ชนิด แตสวนมากชื่อถูก
ปรับเปลี่ยนไปในภายหลัง
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Dr. Arthur Francis George Kerr (ค.ศ.1877-1942)
ประวัติยอ:
หมอคาร เดิ ม เป น แพทย ช าวไอริ ช หลั ง จากจบ
การศึกษาไดเดินทางไปเปนแพทยที่ออสเตรเลียประมาณ 2
ป ก อ นจะเดิ น ทางมาเป น แพทย ส าธารณสุ ข ที่ จั ง หวั ด
เชียงใหมในป ค.ศ. 1902 อยูที่ดอยสุเทพ หมอคารเปนผูที่
มีความสนใจในเรื่องของกลวยไม ซึ่งในสมัยนั้นคงมีกลวยไม
อยูเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ทานไมมีความรูในเรื่องของการเก็บ
ตัวอยางกลวยไม จึงไดเขียนจดหมายไปยังผูอํานวยการสวน
พฤกษศาสตร Kew ไดรับคําแนะนําในเรื่องการเก็บพืช
พรอ มกั บอุป กรณตางๆ ที่ใ ชใ นการเก็บ ทา นเริ่มการเก็ บ
ตัวอยางกลวยไมพ รอมกับการเปน แพทย จากดอยสุเทพ
ทานเริ่ ม เดิน ทางไปเก็บ ตั วอย า งจากแหล ง อื่ นๆ เกือ บทั่ ว
Dr. Arthur Francis George Kerr
ประเทศ ในขณะเดียวกันภรรยาของทานยังคงเก็บตัวอยาง
กลวยไมที่ดอยสุเทพ และพื้นที่ใกลเคียง จนกระทั่งถึงป ค.ศ.
1932 หมอคารไดเดินทางกลับประเทศอังกฤษเพื่อไปทํางาน
แทน Prof. Dr. William Grant Craib. ที่เสียชีวิต
พรรณไมหลายสกุลถูกตั้งชื่อเพื่อเปนเกียรติแกหมอคาร
มีสกุลหนึ่งที่เพิ่งตั้งชื่อ เนื่องจากมีผูเชี่ยวชาญพืชวงศปาลมเขา
มาเก็บตัวอยางปาลมที่จังหวัดภูเก็ต พบตนพระยาถลาง หรือเจา
เมืองถลาง ซึ่งเปนตนแรกของโลก และไดตั้งชื่อวา Kerriodoxa
elegans Dranf. ทั้งนี้เพราะหมอคารเปนคนแรกที่เก็บไมสกุลนี้
แตไมสมบรูณ จึงตั้งชื่อไวใหเพื่อเปนเกียรติแกหมอคาร อีกสกุล
หนึ่ง คือ Algekia Craib ในประเทศไทยมี 3 ชนิด ชนิดหนึ่งไดตั้ง
Dr. A.F.G. Kerr & Mrs. Kerr
ชื่อเพื่อเปนเกียรติแดสมเด็จยา คือ กันภัยมหิดล A. mahidolae
Mae Ping River, Tak,
สวนอีก 2 ชนิด เปนถั่วแปบชาง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเปนแหลง
21/11/1920
ที่พบ Algekia ทั้ง 3 ชนิด ขึ้นอยูตามปาละเมาะขางๆ ถนน
นอกจากนี้หมอคารยังคนพบพรรณไมชนิดใหมอีกไมนอยกวา 70-80 ชนิด
ผลงานดานพฤกษศาสตร:
1. สํารวจเก็บพรรณไมไดกวา 30,000 No. 23 เปน ตะโก (Diospyros rhodocalyx Kurz)
เก็บตัวอยางที่เชียงใหม และ No. 21546 เปนไมตระกูลไมเมื่อย (Gnetum montanum Mgf.) พรรณ
ไมชุดที่ 1 ถูกเก็บอยูที่ Edinburg และชุดอื่นๆ ถูกเก็บไวที่ British Museum, Kew และที่พิพิธภัณฑ
กรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้สวนที่เหลือยังถูกสงไปเก็บตามหอพรรณไมสําคัญๆ ในยุโรป
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2. รวมกับ Prof. Dr. W.G. Craib จัดรวบรวมพืชที่ตรวจสอบชนิดแลว ลงในหนังสือ Florae
Siamensis Enumeratio รวม 3 เลม, เลม 1 มีความหนา 600 หนา, เลม 2 มีความหนา 500 หนา และ
เลม 3 มีความหนา 238 หนา ในแตละชนิดจะบอกชื่อชนิด เอกสารอางอิง แหลงที่เกิด การกระจาย
พันธุ ชื่อพื้นเมือง นับวาเปนประโยชนที่จะใชเปนขอมูลอางอิง ขอมูลการศึกษา และอื่นๆมาก
3. จากพรรณไมที่เก็บไดประมาณ 30,000 หมายเลขนั้น เปนพรรณไมชนิดใหมของโลกไม
นอยกวา 175 ชนิด
เกียรติที่ไดรับ:
1. ไดรับการตั้งชื่อสกุลพรรณไมเพื่อเปนเกียรติ 4 สกุล เชน Afgekia Craib วงศ Leguminosae
สกุลนี้มีพรรณไม 3 ชนิด
2. ไดรับการตั้งชื่อพืชเพื่อเปนเกียรติประมาณ 48 ชนิด เชน กําเบอขาว

พระยาถลาง
Kerriodoxa elegans J.Dransf.

กําเบอขาว
Mussaenda kerrii Craib

Mr. H.B.G.Garrett (ค.ศ.1869-1959)
ประวัติยอ :
ทานผูนี้เปนชาวอังกฤษ เดิมเปนพนักงานขายของในหางกรุงลอนดอน
ตอมาเปนทหาร กอนจะลาออก แลวมาทํางานที่พมา จากนั้นป ค.ศ.
1896 เขามาทํางานในประเทศไทย ในป ค.ศ. 1899 Mr. H. Slade
เจากรมปาใประเทศไทยคนแรกชวนทานมาทํางานที่กรมปาไม (ตอน
นั้ น กรมป า ไม ตั้ ง อยู ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ) ในตํ า แหน ง ผู ช ว ยบํ า รุ ง ป า
ภาคเหนือ จนไดมาเปนปาไมภาค ทานไดใชเวลาวางสวนใหญสํารวจ
และเก็บพรรณไมที่ดอยอางกา (ดอยอินทนนท) และดอยเชียงดาวเปน
หลัก
Mr. H.B.G. GARRETT
ทานทํางานเปนทั้งสมุห บัญชี และป าไมภาค ต อมาลาออก
เพราะลูกนองไมซื่อ ไปเก็บเงินแลวไมนํามาให ทําใหทานตองรับผิดชอบ จากนั้นทานมาตั้งกระทอมอยู
ที่เชิงดอยอินทนนท แลวก็เริ่มเก็บพรรณไมตั้งแตบานผาหมอน (เชิงดอย) ไปจนถึงยอดดอย ทานเก็บ
พรรณไมไดกวา 1,500 ชนิด ในขณะเดียวกันเก็บตัวอยางใหกรมปาไมดวยโดยทาน Slade ไดขอจาง
ทานทํางาน ที่นายกยอง คือ พรรณไมที่ทานเก็บกวา 1,500 ชนิดนั้น แทบจะไมซ้ํากันเลย แสดงถึง
ความจําและความสังเกตที่ดีเยี่ยม
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ทานไดรับการตั้งชื่อสกุลพรรณไมเพื่อเปนเกียรติ 1 สกุล ไดแก Garrettia Fletcher วงศ
Labiatae ไมสกุลนี้มีเพียงชนิดเดียว คือ Garrettia siamensis Craib นอกจากนี้ยังมีพรรณไมไมนอย
กวา 8 ชนิดที่ไดตั้งชื่อเปนเกียรติใหทาน ดานชีวิตสวนตัว ทานไมไดแตงงาน ชวงที่ทานเสียใจที่สุดคือ
ชวงสงครามโลก ขณะนั้นฝายอักษะไดจับชาวตางชาติที่อยูในประเทศไทย และไดเผาตัวอยางพืชซึ่ง
ทานยังไมไดสงไปเก็บรักษษ ซึ่งทําใหทานเสียใจมาก จากนั้นทานไมไดทําอะไรอีก จนจบชีวิตลงใน
กระทอมที่จังหวัดเชียงใหม
ผลงานดานพฤกษศาสตร:
1. สํ า รวจเก็ บ พรรณไม ไ ด ก ว า 1,500 หมายเลข No. 46
เป น ก อ เลื อ ด (Lithocarpus
sootepensis (Craib) A. Camus จากดอยอินทนนท เชียงใหม; No. 1187 เปนเครือเมื่อย
Gnetum leptostachyum Blume พรรณไมที่สํารวจไดสงเก็บที่หอพรรณไม กรมปาไม เปนที่
นาสังเกตวาพรรณไมที่เก็บแตละหมายเลขแทบจะไมซ้ําชนิดกันเลย
2. เปนผูควบคุมหอพรรณไม กรมปาไม เปนคนแรก ระหวางป พ.ศ. 2452-2454
เกียรติที่ไดรับ:
1. ไดรับการตั้งชื่อสกุลพรรณไมเพื่อเปนเกียรติ 1 สกุล คือ Garrettia Fletcher วงศ Labiatae
สกุลนี้มีเพียงชนิดเดียวเทานั้นคือ Garrettia siamensis Craib
2. ไดรับการตั้งชื่อชนิดพรรณไมเพื่อเปนเกียรติไมนอยกวา 8 ชนิดเชน
- กอกางดาง Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus : Fagaceae
- มนฑาปา Mangrietia garrettii Craib : Magnoliaceae
- มะยมอางกา Sauropus garrettii Craib : Euphorbiaceae (พวกลูกใตใบ)
- แสมสาร Sanna garrettii Craib Irwin : Leg./Casealpinisceae
- เถาปกตอ Tetrastigma garrettii Gagnep. : Vitaceae (พวกองุน)
- Lactuca garrettii Kerr : Compositae

แสมสาร
Senna garrettiana
(Craib) Irwin &
Barneby

มณฑาปา
Manglietia garrettii
Craib

ธันวาพลู
Lactuca garrettii Kerr

Garrettia siamensis Fletcher
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Dr. Gunnar Seidenfaden (ค.ศ.1908-2001)
ประวัติยอ : นักสํารวจชาวเดนมารก จบปริญญาโททาง
ชี ว วิ ท ยา จากมหาวิ ท ยาลั ย โคเปนเฮเกน เดิ น ทางมายั ง
ประเทศไทยในป ค.ศ. 1934 ไปที่จันทบุรี และตราด เก็บไม
พวกหัวตางๆ ไปไวที่กรุงโคเปนเฮเกน กอนจะกลับไปเรียน
ตอปริญญาเอกตอทางดานการทูต แลวกลับมาเปนเอกอัค
ราชทูตเดนมารกประจําประเทศไทยเปนคนแรก ทานเปนผูที่
มุ ง ส ง เสริ ม และให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเกษตรของไทย
นอกจากนี้ยังเปนผูผลักดันใหเกิดฟารมโคนมไทย-เดนมารก
ขึ้ น ที่ ม วกเหล็ ก จ.สระบุ รี และยั ง ผลั ก ดั น ให เ กิ ด ศู น ย วิ จั ย
ประมงทางทะเล ที่จ.ภูเก็ต
ดานพรรณไมทานมีความสนใจในเรื่องกลวยไมเปน
Dr. Gunnar Seidenfaden
ทุนเดิม ทานใหขอสังเกตวาทําไมประเทศไทยถึงไมมี Flora
of Thailand ทั้งๆ ที่ประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว พมา มาเลเซีย อินเดีย เขมร เวียดนาม มีหมดแลว
ทั้งที่ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะทําวารสารนี้เองได จากนั้นทานไดจัดทีมสํารวจอยางตอเนื่อง ทั้งคน
ไทยและมืออาชีพจากตางประเทศไมวาจะเปนจาก เดนมารก เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส อังกฤษ และ
สหรัฐอเมริกา หลังจากไดนักวิจัยหัวกะทิจากที่ตาง ๆ จึงไดเริ่มสํารวจโดยเริ่มจากการทํา Flora of
Thailand ของพวกไมดอก
บานของทานที่ประเทศเดนมารกเปนฟารมกลวยไม สวนใหญเปนกลวยไมไทย ซึ่งไดรับการ
ดูแลเปนอยางดี กลางวันทานจะไปทํางานที่กรมการทูต ขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนอธิบดีกรมการฑูต
ตกเย็นใชบานเปนหองทดลอง มีหองสมุดสวนตัว หลังจากรับประทานอาหารเย็นทานเริ่มลงมือทําการ
วิจัยถึงเที่ยงคืน
ดานผลงานวิจัย ทานไดวิจัยพบพรรณกลวยไม ทั้งสกุลเกาและสกุลใหมของโลกกวา 60 ชนิด
ที่นาเสียดาย คือ กอนที่ทานจะสิ้นชีวิต ทานเคยบอกไววาเอกสารและหลักฐานตางๆ ของทานจะยกให
เมืองไทย โดยเฉพาะที่กรมปาไม แตมีปญหาในชวงสุดทาย ทานไดขอยืมตัวอยางพรรณไมไปจากหอ
พรรณไมแหงหนึ่ง ทานตองการรูวามันคืออะไร แตกลวยไมเวลาอัดมันก็ติดกับกระดาษ ทานก็เลยคอย
แกะออกจากกระดาษ นํามาตม แลวมาดูโครงสราง เพื่อหาชนิดพรรณ กอนจะเก็บเปนอยางดีสงคืนมา
แตถูกตอวาวาทําใหตัวอยางเสียหาย ทําใหทานเสียความรูสึก จากนั้นทานไดหันไปชวยมาเลเซียกับ
สิงคโปร สวนเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่วาจะใหประเทศไทยนั้น ทานไดนําไปใหที่โคเปเฮเกน และ
ที่อื่นๆ ซึ่งเปนที่นาเสียดายแคความเขาใจผิดนิดหนอย
ผลงานดานพฤกษศาสตร :
1. เก็บรวบรวมพรรณไมไดกวา 12,000 หมายเลข เนนการเก็บกลวยไมเพื่อการเพาะเลี้ยงเปน
หลัก พรรณไมสวนใหญนําไปเก็บและเลี้ยงที่สวนพฤกษศาสตรและหอพรรณไม มหาวิทยาลัย
โคเปนเฮเกนและในบานพักที่เดนมารก
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2. พิมพเรื่องสกุลกลวยไมไทย Orchid Genera in Thailand ลงใน Dansk Botanisk Arkiv รวม
14 ตอน ตั้งแตป ค.ศ. 1975-1988 ครอบคลุมกลวยไมไทยกวา 12,000 ชนิด หนังสือมีความ
หนามากกวา 2,500 หนา
3. พิมพเรื่องกลวยไมไทย Contribution to the Orchid Flora of Thailand ใน Botanisk
Tidsskrift รวม 12 ตอน ตั้งแตป ค.ศ. 1969-1995
4. วิจัยพบพรรณกลวยไม ทั้งสกุลใหม และชนิดใหมของโลก 60 ชนิด
เกียรติที่ไดรับ:
1. เปนราชบัณฑิตของเดนมารก
2. ไดรับปริญญาดุษกีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ไดรับการตั้งชื่อใหเปนชื่อสกุลพรรณไม 1 สกุล คือ Seidenfaden Garay เปนสกุลของพวก
กลวยไม มีชนิดเดียวคือ หนวดพราหมณ S. mitrata (Reichb.) Garay
4. ได รั บ การตั้ ง ชื่ อ ให เ ป น ชื่ อ ชนิ ด พรรณไม 1 ชนิ ด คื อ เอื้ อ งมณี น อ ย Schoenorchis
sidendadenii Pradhan

หนวดพราหมณ
S. mitrata (Reichb.)
Garay

เอื้องใบบัวบก
N. crociformis
Seidenf.

สิงโตเชียงดาว
B. albibracteum
Seidenf.

หมอมเจาลักษณากร เกษมสันต (พ.ศ. 2454-2520)
ประวัติยอ :
ทา นเป น ศิษ ย เ ก า โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลัย (พ.ศ.
2461), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ดานพฤกษศาสตร (พ.ศ. 24632468), ฝกงานที่ Kew และ Mr เบอรดีน กับ Prof Craib เริ่มรับ
ราชการ พ.ศ. 2468 ในต่ําแหนงผูชวยเจากรมตรวจพันธุรุกขชาติ
กรมการเกษตรพาณิชยและคมนาคม เปนผูชวย Dr.A.F.G. Kerr
ซึ่งเปนเจากรมฯ ทําการสํารวจเก็บพืชเกือบทุกจังหวัด สุดทาย
เปนอธิบดีกรมกสิกรรม และผูตรวจกระทรวงเกษตร เกษียณอายุ
ราชการป พ.ศ. 2505
ทานจบปริญญาดานพฤษศาสตร จากมหาวิทยาลัยเคม
บริดจ เปนนักวิจัยทานแรกในยุคสมัยนั้นที่ลงทุนไปศึกษาดานพฤกษศาสตรดวยตนเอง และไดไป
ฝกงานที่สวนพฤกษศาสตร Kew จนชํานาญ แลวกลับมาเมืองไทย มารับราชการอยูที่กรมปาไม ทาน
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อยูในยุคของหมอคาร เก็บพรรณไมไดไมนอยกวา 1,200 ชนิด มีพรรณไมที่ไดรับการตั้งชื่อเพื่อเปน
เกียรติแกทานอยู 2 ชนิดเทาที่ทราบในปจจุบัน ไดแก ดอกหรีด หรือ ลักษณา Gentiana hesseliana
Hosseus var. lakshnakarae (Kerr) Toyok และ หวาเจา Syzygium lakshanakarae Chantar.&Parn.
ทานกับหมอคารเปนคนผลักดันในการสรางหอพรรณไมขึ้นในกรมปาไม หรือ อาคารพืช
พรรณ (พิพิธภัณฑสิรินธร) ในปจจุบัน ทานมีผลงานดานเอกสารวิชาการอีกไมนอยกวา 8 เรื่อง ซึ่ง
ส ว นใหญ เ น น เรื่ อ งพื ช เกษตร นอกจากนี้ ยั ง ได รั บ โปรดเกล า ให เ ป น ราชบั ณ ฑิ ต รุ น แรก ประเภท
วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาเกษตรศาสตร
ผลงานดานพฤกษศาสตร:
1. สํารวจเก็บรวบรวมพรรณไมไดกวา 1,500 หมายเลข เริ่มเก็บจากจังหวัดเชียงใหม No. 65
เปนไม มะพลับ Diospyros malabarica (Desv.) Kostel. Var. siamensis (Hochr.)
Phengklai และ No. 1473 เปนเหมือดคนดง Helicia formosana Hemsl. Var. oblanceolata
Sleumer จาก จ.เชียงใหม
2. พิมพเอกสารวิชาการ 8 เรื่อง เชน
- การจําแนกพรรณไม : มีการบัญญัติศัพทเปนภาษาไทย เพื่องายแกการเขาใจหลาย
คําเชน Family วาจําพวกหรือตระกูล; Genus วาเปนชนิด; species วาเปนพรรณ;
simple leaf วาเปน ใบเดี่ยว; Compound leaf วาเปน ใบรวม (ใบประกอบ);
Bipinnate leaf วาเปนใบรวม 2 ชั้น (ใบขนนก 2 ชั้น); Alternate วาเปน ใบเฉลียง;
Opposite leaf วาเปนใบตรงขาม; Whorl leaf วาเปน ใบรัศมี (เปนวงรอบ);
Distichous leaf วาเปน ใบขนาน (สลีบระนาบเดียว) เปนตน
- สวนเมื อ งไทย เป น การวิ จ ารณ แ ละแนะนํ า พรรณไม ที่ น า ปลู ก เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารใช
ประโยชนและการคา
3. เปนกําลังสําคัญของ Dr.A.F.G. Kerr จัดตั้งอาคารพืชพรรณหรือพิพิธภัณฑสิรนธรในปจจุบัน
เกียรติที่ไดรบั :
1. ไดรับโปรดเกลาใหเปนราชบัณฑิตรุนแรก (พ.ศ. 2485) ประเภทวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขา
เกษตรศาสตร
2. ไดรับการตั้งชือ่ เพื่อเปนเกียรติ เทาที่คนหาไดในเวลานี้มี 2 ชนิด
- ดอกหรีด หรือลักขณา Gentiana hesseliana Hosseus var. lakshnakarae (Kerr)
Toyok.
- หวาเจา Syzygium lakshanakarae Chantar. & Parn.

ดอกหรีด, ลักษณา
G. hesseliana Hosseus var.
lakshnakarae (Kerr)
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พระยาวินิจวนันดร (โต โกเมศ) (พ.ศ. 2433-2498)

พระยาวินิจวนันดร (โต โกเมศ)

ประวัติยอ :
ท า นเป น คนจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จบด า นป า ไม จ าก
ประเทศอินเดีย และกลับมารับราชการที่กรมปาไม ในวงการ
ปาไมถือวาทานผูนี้เปนบิดาของพฤกษศาสตร สําหรับผลงาน
ดานพฤกษศาสตร ทานไดรวบรวมพรรณไมไดถึงกวา 2,000
หมายเลข สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ท า นทํ า ขึ้ น มา และเป น ที่ ก ล า วถึ ง คื อ
หนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย ทานไดทําหลักการอาน
ชื่ อ ทางพฤษศาสตร เ ป น ภาษาลาติ น เป น ภาษาอั ง กฤษ และ
ภาษาลาติน เปนภาษาไทย นาเสียดายที่ทานไมสามารถทํ า
เสร็จภายในชีวิตของทาน แตก็มีศิษยเอก คือ ดร. เต็ม สมิติ
นันท รับชวงตอโดยทําในนามของทาน

ผลงานดานพฤกษศาตร:
1. รวบรวมพรรณไมไดกวา 2,000 หมายเลข เริ่มเก็บจากทางภาคใต ปตตานี N0. 2 เปนไม
คางคก Nyssa javanica (Blume) Wang; No. 1963 เปนไมกอขาว หรือ กอหมน
Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder จังหวัดเชียงใหม
2. พิมพหนังสือไมประดับบางชนิดของไทย (พ.ศ. 2483) หนา 111 หนา เขียนถึงพรรณไม 37
วงศ ใน 234 สกุล เนนใหทราบรูปรางลักษณะกวางๆ ของไมประดับ แหลงที่จะหาได รวมทั้ง
หลักการอานชื่อทางพฤกษศาตร “อังกฤษ” “ลาติน”
เชน alatus อเลตัส (อังกฤษ) อะลาตุส (ลาติน)
collinsae คอนลินซี (อังกฤษ) คอนลินซาน (ลาติน)
3. พิมพหนังสือ ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย ฉบับชื่อพฤกษศาสตร-ชื่อพื้นเมือง พ.ศ. 2491
(379 หนา)
4. พิมพหนังสือ ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย ฉบับพื้นเมือง-พฤกษศาสตร พ.ศ. 2503 (หลัง
เสียชีวิตแลว) หนา 871 หนา
เกียรติที่ไดรับ:
1. ไดรับโปรดเกลาใหเปนราชบัณฑิตรุนแรก (พ.ศ. 2485) ประเภทวิทยาศาสตรชีวภาพ
2. ไดรับการตั้งชื่อพืชเพื่อเปนเกียรติ 8 ชนิด
- Bauhinia winitii Craib อรพิมพ (Legumineae)
- Colona winitii (Craib) Craib ยาบสามหาง (Tiliaceae)
- Diospyros winitii Fletcher มะพลับเจาคุณ (Ebenaceae)
- Ehretia winitii Craib จั่นน้ํา (Boraginaceae)
- Globba winitii C.H. Wright กลวยจะกาหลวง (Zingiberaceae)
10

- Mitrephora winitii Craib มหาพรหม (Annonaceae)
- Rothmannia winitii (Craib) Bremek. หมักมอ (Rubiaceae)
- Syzygium winitii (Craib) Merr.&L.M.Perry หวาเจาคุณ (Myrtaceae)

อรพิม
Bauhinia winitii Craib

มหาพรหม
Mitrephora winitii Craib

ปอตีนเตา
Colona winitii Craib

ศาสตราจารย ดร.เต็ม สมิตินันท (พ.ศ. 2463-2538)
ประวัติยอ :
ศ.ดร.เต็ม สมิตินันท เปนคนจังหวัดนครสวรรค เรียนจบ
จากโรงเรียนเทพศิรินทร แลวไปศึกษาตอที่ปาไมแพร โดยใช
เวลาเรียน 2 ป จากประวัติการเรียน ทานชอบเก็บสิ่งมีชีวิตทุก
อยางโดยเฉพาะงู และนําไปผูกไวในเตนท แลวพอตื่นเชามางู
หาย ทานจะใหทุกคนชวยกันหา ทานถูกตั้งเปน Professor มา
ตั้งแตสมัยเรียนที่ปาไมแพร พอเรียนจบไดมาทํางานกรมปาไม
ช ว งนั้ น ใครๆ ก็ อ ยากเป น ป า ไม จั ง หวั ด เพราะพื้ น ที่ ป า ไม ใ น
ประเทศยังมีอยูมาก อาจารยเต็มไดเปนปาไมจังหวัดอยู 3 พื้นที่
พื้นที่สุดทายคือจังหวัดนาน
ทั้งนี้เนื่องมาจากมีพวกพอคามาบอกทานใหเลือกตัด
ต น ไม ที่ มี ลั ก ษณะดี ใ ห แต ท า นไม ต อ งการทํ า ให เ นื่ อ งจากไม
ศาสตราจารย ดร.เต็ม สมิตินันท
ถูกตองตามหลักวิชาการ เพราะในการเลือกตนไมที่จะตองเลือก
ตนไมที่มีลักษณะคด งอ ซึ่งพวกพอคาวาเลือกตนไมอยางนั้นจะขายไมได ทานใชเวลาคิด 1 วัน แลว
กลับกรุงเทพ มาบอกอธิบดีวาไมสามารถเปนปาไมจังหวัดได เพราะอาจจะถูกฆา ขอกลับมารับงานใน
กรมปาไมแทน หลังจากนั้นทานไมไดเดินทางไปรับหรือสงงานที่จังหวัดนานอีกเลย จากนั้นทานไดเริ่ม
งานทางดานพฤกษศาสตร อาจารย เต็มเปน คนที่มีมนุ ษยสัมพั นธดี โดยเฉพาะ Dr.
Gunnar
Seidenfaden ที่ชอบพออาจารยเต็มมาก ทานมีเอกสารทางวิชาการตางๆ ไมนอยกวา 90 เรื่องที่เปน
ชิ้นเล็กๆ สวนใหญจะเปนเอกสารประกอบการบรรยาย อาจารยเต็มเปนคนที่ชอบชวยเหลือผูอื่น แม
เวลาสวนตัวของตน บางครั้งทานบอกผมวา ถึงตองไปทํางานเปนรองอธิบดีแตตอนเย็นยังวาง ใหผม
ขนพรรณไมวันละ 1 กลองไปไวที่บานทานในกรมปาไม และทานจะตรวจพรรณไมให
นอกจากนี้สมเด็จยายังโปรดที่จะใหทานตามเสด็จ โดยเฉพาะเวลาเสด็จภูกระดึง ทุก 7 โมง
เชา สมเด็จยาจะออกไปดูพรรณไม โดยมีอาจารยเต็มตามเสด็จ สวนผมจะอยูประมาณหางแถวคอยดู
วาทานตองการความชวยเหลือใดๆ ตอนที่ Dr. Gunnar Seidenfaden แจงความจํานงวาจะทํา Flora
of Thailand นั้น อาจารยเต็มเปนผูไปหานักพฤกษศาสตรจากที่ตางๆ มาชวยเก็บพรรณไม และหาทุน
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ทําใหเด็กอยางผมไดมีโอกาสไปฝกงานในเรื่องการทํา Flora of Thailand ซึ่งงานนี้แมวาจะเปนงานที่
คลาสิก แตก็จําเปนที่ตองทํา ทั้งนี้เพื่อประกาศใหประเทศอื่นรับทราบวาทรัพยากรของประเทศไทยมี
อะไรบาง โดยเฉพาะพรรณไมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีความใกลเคียงกัน เพราะตอไปอาจจะมี
ปญหาในเรื่องของผลประโยชน และสิทธิตางๆ จึงจําเปนตองมีเอกสารอางอิงไว ซึ่ง Flora of Thailand
จะเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถนํามาอางอิงถึงสิทธิประโยชนได โดยเฉพาะพรรณไม
เฉพาะถิ่น ที่ตองมีเอกสารหลักฐานบันทึกไว และเปนสิ่งที่อาจารยเต็มไดเริ่มตนไวใหแลว พวกเราคน
รุนหลังแคมาสานตอ สําหรับเรื่องงบประมาณอาจจะยากหนอย แตก็ถือวาเปนโชคดีที่มีโครงการ BRT
เขามาชวย เริ่มตั้งแตการสํารวจพรรณไมในวงศเปลา ตอมาผมไดทําพรรณไมวงศไมกอ ซึ่งเปนวงศที่
อาจารยเต็มทํามากอน แตมีปญหาที่วาดอกกับลูกของไมในวงศนี้มันออกคนละชวง เมื่อเก็บดอกมา ไป
เก็บลูกที่หลัง ทําใหไมแนใจวาตนเดิมหรือไม ซึ่งไดแกปญหาโดยติดเบอรที่ตนเวลาเขาปาเวลาเก็บ
ดอก พอไปเก็บผลที่หลังจะจําได สําหรับวงศไมกอนี้ใกลจะเสร็จแลว สําหรับการตีพิมพเปน Flora of
Thailand อยูในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร
ผลงานดานพฤกษศาตร:
1. สํารวรรวบรวมพรรณไมไดกวา 14,000 หมายเลข เริ่มเก็บจากทางภาคกลาง No. 69 เปนไม
ผักเบี้ยทะเล Sesuvium potulacastrum (L.) L. ทายสุด 3-11-2537 เปนไม กอใบเลื่อม
Castanopsis tribuloides (Smith) A.DC. ที่ภูหลวง จ.เลย (ผลกินได)
2. เปนผูกอตั้งจัดพิมพ Thai Forest Bulletin (Botany) (พ.ศ. 2497)
3. เปนผูกอ ตั้งและเปนบรรณาธิการรวม หนังสือ Flora of Thailand (พ.ศ. 2513)
4. พิมพเอกสารวิชาการดานพืช 89 เรื่อง และเปนผูชวยดําเนินการใหหนังสือชื่อพรรณไมของ
พระยาวินิจฯ ตีพิมพไดสําเร็จ
เกียรติที่ไดรับ:
1. ไดรับการตั้งชื่อพืชเพื่อเปนเกียรติรวม 16 ชนิด ตั้งเอง 1 ชนิด
2. ไดรับโปรดเกลาใหเปนราชบัณฑิต (รุน 4 พ.ศ. 2524) ประเภทวิทยาสาสตรชีวภาพ
3. ไดรับโปรดเกลาพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา-เข็มศิลปวิทยา (พ.ศ.2524)
4. ไดเปนสมาชิกของ Linnean Society ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. 2499)
5. ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2512), มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (พ.ศ. 2523) และมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2523)

เข็มหนู
Smitinandia micrantha Holtt.

ปรงเขา Cycas micholitzii Dyer
var. simplicipinna Smitinand

หญานายเต็ม
Isachne smitinandiana A. Camus
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