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นับเปนความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งผองที่อาศัย
อยูบนผืนแผนดินไทย และที่อาศัยอยูบนผืนแผนดิน
ของตางชาติทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งนิสิต นักศึกษา
และผูที่ไดร่ำเรียนมาทางพฤกษศาสตร หรือทางวิทยาศาสตร เมื่อมีชาวตางชาติมากลาววา พระนามของ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ของประเทศไทยเปนชื่อ
พรรณไมตั้งหลายชนิด
ความจริงแลว ตองเรียกวา เปนชื่อพฤกษศาสตร
(Botanical name) หรือชื่อวิทยาศาสตร (Scientiﬁc name)
ที่เขียนอยูในภาษาละติน แตเนื่องจากภาษาละตินนี้ใช
ตัวอักษรเชนเดียวกับภาษาอังกฤษ ชาวตางชาติที่อาน
ภาษาอังกฤษได จึงคิดวา ชื่อเหลานี้เปนชื่อภาษาอังกฤษ
อยางไรก็ตาม ในเมื่อภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของ
ชาวโลก สื่อสารกันไดทั่วโลก ดังนั้น “พรรณไมใตชื่อพอ”
จึงเปนที่รูจักกันไปไดทั่วโลก
ชื่อพรรณไมเหลานี้ เปนการขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตนำพระปรมาภิไธย ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเปนคำ
ระบุชนิด (species epithet) ในชื่อพฤกษศาสตร รวมทั้ง
การตั้งชื่อภาษาไทยของพรรณไม มีจำนวน ๓ ชนิด
ไดแก ทิวลิปคิงภูมิพล ภูมิพลินทร และมะลิเฉลิมนรินทร
แตละชนิดมีรายละเอียดการขอพระราชทานและขอมูล
พรรณไม ตามชวงเวลาเรียงลำดับดังนี้

Flowers under the name of King Bhumibol
Adulyadej
To commemorate King Bhumibol Adulyadej,
floral aficionado Piya Chalermklin is proud to present
three flowers under the name of our late beloved
King – Tulipa ‘King Bhumibol,’ Paraboea bhumiboliana
Triboun & Chuchan, and Jasminum bhumibolianum
Chalermglin.

ทิวลิป
คิงภูมิพล

ภูมิพลินทร

ทิวลิปคิงภูมิพล (Tulipa ‘King Bhumibol’)
วงศ Liliaceae เปนทิวลิปสีเหลืองทองพันธุ Prince Claus
ที่มีอยูในสวน Judith Leyster ไดรับการปรับปรุงพันธุ
ใหมีสีเหลืองทองเขมโดย Mr. Klaas Koedijk เจาของ
บริษัท F.A.P. Koedijk & Zn แหงประเทศเนเธอรแลนด
ไดเดินทางเขามาในประเทศไทยในชวงที่มีการเฉลิมฉลอง
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ พรรษา เมื่อป พ.ศ.
๒๕๔๙ แลวพบวาคนไทยใสเสื้อสีเหลืองทั้งประเทศ
บังเกิดความซาบซึ้งในความจงรักภักดีของปวงชน
ชาวไทยที่มีตอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช จึงขอพระราชทานพระปรมาภิไธยของ
พระองค จดทะเบียนตั้งเปนชื่อพันธุ และไดรับ
พระราชทานเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ลักษณะเปนไมหัวลมลุก อายุหลายป สูง ๕๐
เซนติเมตร ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ใบยาวเรียว ปลาย
แหลม สีเขียวออนอมเทา แตละตนมี ๒-๔ ใบ กานดอก
ยาว ๔๕ เซนติเมตร กลีบดอกสีเหลืองทอง เกสรเพศเมีย
มีลักษณะเปนแทงสามเหลี่ยม ลอมดวยเกสรเพศผูสี
เหลือง จำนวน ๖ เสน มีฤดูออกดอกในเดือนมีนาคมพฤษภาคม ในการปลูกเลี้ยง ชอบดินรวนระบายน้ำดี
แสงแดดตลอดวัน อากาศหนาวเย็น ขยายพันธุได
ดวยการแยกหัวและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไดรับความ
นิยมปลูกเปนไมประดับและเปนไมตัดดอก
ภูมิพลินทร (Paraboea bhumiboliana Triboun &
Chuchan) วงศชาษี (Gesneriaceae) ตั้งชื่อโดย
ดร.ปราโมทย ไตรบุญ และนายฐิติพันธ จูจันทร
ตามตัวอยางแหงตนแบบหมายเลข P. Triboun 3980
จากแกงหินปูนบริเวณเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และ
อุทยานแหงชาติแมปง จังหวัดลำพูน ระดับความสูง
ประมาณ ๓๕๐ เมตร เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ไดรับพระบรมราชานุญาตใหนำพระปรมาภิไธย มาเปน
คำระบุชนิดวา bhumiboliana และพระราชทานชื่อเรียก
ในภาษาไทยวา ภูมิพลินทร มีความหมายวา พรรณไม
ที่เปนศรีสงาแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ตีพิมพใน Gardens’ Bulletin Singapore ปที่ ๖๔ ฉบับที่
๒ หนา ๓๓๗-๓๓๙ ซึ่งเปนวารสารพฤกษศาสตรของ
สวนพฤกษศาสตรประเทศสิงคโปร ในป พ.ศ. ๒๕๕๕

ลักษณะเปนพุมขนาดเล็ก สูง ๒๐-๖๐ เซนติเมตร
ลำตนสวนลางแข็งคลายเนื้อไม เปลือกแตกเปนรอง
ตามยาว สีน้ำตาลอมเทา แตกกิ่งโปรง กิ่งยอดเรียวเล็ก
ใบเดี่ยว เรียงตรงขามสลับตั้งฉาก แผนใบรูปรีหรือรูปไข
ใตใบปกคลุมดวยขนคลายใยแมงมุมสีขาว ชอดอก
ออกที่ปลายยอด เปนดอกเดี่ยวหรือเปนชอกระจะสั้น
มี ๒-๕ ดอก กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเปนหลอด
ปลายแยกเปน ๕ แฉก กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเปน
รูประฆัง ปลายแยกเปน ๕ แฉก รูปไขกวาง สีชมพูหรือ
มวงออน ภายในโคนหลอดมีแตมสีเหลือง ผลแบบแหง
แลวแตก รูปคลายกระสวย มีเมล็ดจำนวนมาก ออกดอก
ในชวงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ผลแกในชวงเดือนตุลาคม
ถึงธันวาคม สถานภาพในถิ่นกำเนิดเปนพรรณไมถิ่นเดียว
ของไทย
หมายเหตุ
เมื่อขอพระบรมราชานุญาต กำหนดตั้งชื่อพืชชนิด
นี้ไวในสกุล Trisepalum ในขณะที่กำลังจัดเตรียมประกาศ
และตีพิมพชื่อพฤกษศาสตรนั้นทางคณะกรรมการกฎ
นานาชาติวาดวยการตั้งชื่อทางพฤกษศาสตร ขออนุรักษ
ชื่อสกุล Paraboea โดยใหผนวกสกุล Trisepalum และ
สกุล Phylloboea เขาไวดวยกัน เนื่องจากผูเชี่ยวชาญ
พืชวงศนี้ จากพิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร
และสวนพฤกษศาสตรหลวงแหงเอดินเบอระ สหราช
อาณาจักร ไดแสดงผลการศึกษาทางชีวโมเลกุลของพืช
ใน ๓ สกุลดังกลาววา มีความสัมพันธทางสายวิวัฒนาการ
รวมกันแมวา ๒ สกุลหลังจะตั้งชื่อถูกตองตามกฎเกณฑ
และตีพิมพกอน แตเนื่องจากมีจำนวนสมาชิกนอยกวา
มาก จึงไดเปลี่ยนชื่อสกุลของพืชที่ทรงพระราชทานขางตน
ใหอยูในสกุล Paraboea แทน

ดอกมะลิ
เฉลิมนรินทร

ผลออน
มะลิเฉลิมนรินทร

ผลแก
มะลิเฉลิมนรินทร

มะลิเฉลิมนรินทร Jasminum bhumibolianum
Chalermglin สำรวจพบโดย ดร.ปยะ เฉลิมกลิ่น
ตามตัวอยางแหงตนแบบหมายเลข P. Chalermglin
520705 จากเขาหินปูน ระดับความสูง ๗๕๐ เมตร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่ ๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดรับพระราชทานนาม
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวา
มะลิเฉลิมนรินทร มีความหมายวา มะลิเฉลิมพระเกียรติ
พระเจาแผนดิน ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
และตีพิมพในวารสาร Blumea ที่ออกในประเทศ
เนเธอรแลนดในป พ.ศ. ๒๕๕๖
ลักษณะเปนไมเถา เลื้อยไดไกล ๑-๒ เมตร กิ่งยอด
เรียวเล็ก ชอดอกออกที่ปลายยอด มีดอกยอย ๗-๑๓
ดอก มีกลีบเลี้ยงแหลม สั้นและแข็ง ๔-๕ ซี่ กลีบดอก
สีขาว ๖-๘ กลีบ ผลสุกสีดำ ๑ ผล ออกดอกในชวงเดือน
กรกฎาคม ผลแกในชวงเดือนพฤศจิกายน สถานภาพ
ในถิ่นกำเนิดเปนพรรณไมถิ่นเดียวของไทย การขยายพันธุ
มะลิเฉลิมนรินทร ใชวิธีเพาะเมล็ด และปกชำ มีการ
ปลูกเลี้ยงไวในสวนพฤกษศาสตรเพื่อใชเปนไมประดับ
และเผยแพรความรูแกผูสนใจ เปนวิธีการหนึ่งในการ
อนุรักษนอกพื้นที่ถิ่นกำเนิด นับเปนการอนุรักษและ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งจะชวยไมใหสูญพันธุได
มีเกร็ดความรูเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตนำพระปรมาภิไธย ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเปนชื่อมะลิ
โดยนายวุฒิ สุมิตร ที่เปนรองราชเลขาธิการไดกลาววา
โดยปรกติตามระเบียบของการขอพระราชทานชื่อนี้
จะขอไดโดยหนวยงานหรือโดยสวนบุคคล โดยผูขอ
จะตองตั้งชื่อมาใหเลือกจำนวน ๓ ชื่อ แตปรากฎวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมิทรงเลือกทั้ง ๓ ชื่อ
และไดทรงตั้งชื่อขึ้นใหมวา “มะลิเฉลิมนรินทร”
พรอมทั้งพระราชทานความหมายกำกับมาดวยวา
“มะลิเฉลิมพระเกียรติพระเจาแผนดิน” (นรินทร แปลวา
พระเจาแผนดิน) นับเปนพระอัจฉริยภาพดานภาษาไทย
อยางลึกซึ้ง ที่มีความหมายถูกตองตรงตามพจนานุกรม
ไทย

ถึงแมวาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ไดสวรรคตแลวในปพระพุทธศักราช ๒๕๕๙
แตพระนามของพระองคที่อยูในชื่อของพรรณไมทั้ง
๓ ชนิด จะคงอยูจนนิรันดร และเมื่อพรรณไมดังกลาว
มีการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน แพรหลาย
กวางขวางขึ้น พระนามของพระองคก็จะยิ่งแผไพศาล
ตลอดไป
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ดร.ปยะ เฉลิมกลิ่น
ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทางดานเทคโนโลยีการเกษตร ในการพัฒนา
พรรณไมที่หายากและใกลสูญพันธุเพื่อการใชประโยชนและอนุรักษ
อยางยั่งยืน

