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Kan phai Mahidol (Afgekia mahidoliae B. L. Burtt & Chermsir.), the 
symbolic plants of Mahidol University, was named to commemorate 
the late Princess Mother, Somdej Phra Sri Nakarindra 
Boromarajajonnani (then Princess Srisangwan Mahidol). It is a rare 
tropical plant found in limestone mountains in the western side of 
Thailand. One among only three known species in the genus, A. 
mahidoliae is a climber in the pea family (Fabaceae). The plant 
possesses purplish and whitish pea-like florets in inflorescences 
which are usually in blooms during August to November. The plant 
was found in Sai Yok, Kanchanaburi in 1967 by a Thai botanist, 
Kasem Chandraprasong and the named was published in Notes from 
the Botanic Garden Edinburgh Vol. 31 No. 1 July 1971 by a Scottish, 
Mr. B.L. Burtt and Assistant Professor Dr. Jirayupin 
(Chermsirivathana) Chandraprasong. The Thai name ‘Kan phai 
Mahidol’ was suggested by the late Professor Tem Smitinand, the 
former Director of the Flora of Thailand Project, because it belongs to the same genus as 
‘Kan phai’ (Afgekia sericea Craib). The Thai word for the plant ‘Kan phai’ (กันภัย), means 
‘protecting from threat’, appeared in the famous Thai epic ‘Khun Chang Khun Phan’, as a 
captivating vine in a sacrament. 
 
Kan phai Mahidol was named the symbolic plant of Mahidol University in the 30th 
Anniversary of the University in 1999.  Recently, the specific epithet “mahidolae” was 
corrected to “mahidoliae” based on the latest version of the International Code of Botanical 
Nomenclature (Vienna code), under Recommendation 60C.1.b. 
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กันภัยมหิดล: พรรณไมสญัลักษณของมหาวิทยาลยัมหิดล 

ดร. ศศิวมิล แสวงผล และ ดร. ทยา เจนจติติกุล 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล 

 

ในท่ีสดุ "กันภัยมหิดล" ก็ไดรับเลอืกใหเปนตนไมสัญลักษณของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูเขียนในนาม
คณาจารยภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดรับรางวัลจากการประกวด
ในครั้งนี้รวมกับ รศ.วงศสถติย ฉั่วกุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร กับ ผศ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท 
ภาควิชาเภสชัวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียบเรียงเร่ืองราวการประกวดตนไม
สัญลักษณคร้ังนี้ เพือ่บันทกึไวเปนประวตัิศาสตรสวนหน่ึงของมหาวิทยาลัยฯ 

ปฐมเหต ุเน่ืองในวันครบรอบ 30 ป แหงการพระราชทานนามมหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 มีนาคม 
พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดการประกวดตนไมสัญลักษณ ดวยความเห็นที่วามหาวทิยาลัยยังไม
มีตนไมสัญลักษณท่ีเปนทางการดังเชนสถาบันการศึกษาอื่น ทําใหผูบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดลดําริท่ี
จะหาตนไมใหมเปนสัญลักษณอยางเปนทางการและไมซํ้ากับท่ีอืน่จึงไดต้ังกฎเกณฑการประกวดวา ตอง
เปนไมยืนตนที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย มีความเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในแงใดแงหนึ่งและ
ไมซ้ํากับพรรณไมสัญลักษณของสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศไทย  

สุดทาย มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศวา มีผูสงผลงานเขาประกวดถึง 202 คน มีตนไมที่ถูกเสนอชื่อ 
123 ตน และตัดสินให "กันภัยมหิดล" เปนตนไมสัญลักษณ โดยสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากลัยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทรไดประทานพระกรุณาธิคุณทรงมีพระวินจิฉัยชี้ขาด ดวยเหตุผลวา เปน
ตนไมท่ีพบในประเทศไทย สามารถปลูกไดงาย มีนามเปนมงคล มีชื่อพองกบันามมหาวิทยาลยั และมี
ลักษณะสวยงามแมจะเปนไมเถา แตก็สามารถจัดแตงเปนทรงพุมไดหลายแบบ มีอายุยืนหลายป และเม่ือ
เถาแหงไป ก็สามารถงอกงามขึ้นไดใหม ซึ่งความเปนไมเถานี้สื่อความหมายถึงความกาวหนา และ
ความสามารถในการปรับตัวใหพฒันาไปตามสภาพแวดลอมท่ีเปลีย่นแปลงไปไดอยางดี 
 
พชืชนิดนี ้พบครั้งแรกเม่ือวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.2510 โดยนายเกษม จันทรประสงค ซ่ึงขณะนั้นเปน
ขาราชการกองพืชพรรณ กรมวิชาการเกษตร (ปจจบุันเปนนายกสมาคมไมประดับแหงประเทศไทย) ได
เลาเรือ่งการพบพชืชนิดนีว้าทานนั่งรถไฟไปลงที่สถานวีังโพ และเดนิทางขึ้นภูเขาเตี้ยๆ หลังสถานีทางทิศ
ตะวันออก ซ่ึงเปนฝงตรงขามกับแมน้ําแควนอย เม่ือถึงเวลาเที่ยง ทานไดหยุดพักรับประทานอาหารที่ใต
ตนไม ไดพบดอกไมชนิดหน่ึงรวงอยูท่ีพืน้ ทานรูสึกคุนกับลักษณะดอก เพราะคลายถัว่แปบชางแตคนละส ี
เม่ือมองขึ้นไปและเก็บลงมาเพือ่ทําตัวอยางแหง อีก 2 เดือนถัดมา คือวันท่ี 15 พฤศจิกายน ปเดียวกัน 



ทานไดนําผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรายพุิน จันทรประสงค (เจิมศิรวิัฒน) เดินทางกลับไปที่เดิมเพือ่เกบ็ฝก
ท่ีเริ่มแก ใหไดตัวอยางที่สมบูรณและขุดตนกลบัมาปลกูที่กรมวิชาการเกษตร สําหรับระบ ุ(identify) วา
ตนไมน้ีจะเปนตนไมชือ่อะไร เม่ือตนไมตนนี้ออกดอกที่กรุงเทพฯ ในวันที ่9 พฤศจิกายน 2511 จึงไดเก็บ
ตัวอยาง ซึ่งเปนตัวอยางตนแบบ พรอมทั้งทําคําบรรยายเปนภาษาละตนิและวาดภาพสงไปให Mr. B. L. 
Burtt พสิูจนชือ่ที่สหราชอาณาจักร พรอมท้ังขอพระราชทานชือ่เพือ่เปนเกียรติกับพระชนนีศรีสงัวาลย 
(พระยศในขณะน้ัน) โดยเสนอคําวา ศรีสังวาลย หรือมหิดล Mr. Burtt ไดแนะนําวาใหใชมหิดล ซึ่งเขียน
เปนภาษาละตินวา mahidolae ทั้งน้ีในขณะนั้นถั่วแปบชาง (Afgekia sericea Craib) ซ่ึงเปนพชืที่มี
ลักษณะคลายกันมากและอยูในสกุล (genus) เดียวกัน คือ สกุลแอฟกีเกีย (Afgekia) เปนพืชชนดิเดียวใน
สกุล ดวยลักษณะที่แตกตางกันอยางเหน็ไดชัดหลายประการ ผศ.จริายุพิน จึงแนใจวาพืชตนนี้เปนพชืตาง
ชนิดแนนอน และจะเปนพืชชนิดที่สองในสกุลนี ้(ปจจุบันคนพบอีกชนิดหนึ่งคือ Afgekia filipes (Dunn) 
R.Geesink ซ่ึงมีดอกสีเหลอืง กระจายพนัธุทางตอนใตของจนีและทางเหนือของไทย) เม่ือผลงานการ
คนพบ และตัง้ชื่อพืชชนิดนี้ ไดรับการตพีมิพในวารสารของสวนพฤกษศาสตรเอดินเบอเรอ ชื่อ Notes 
from the Botanic Garden Edinburgh Vol.31 No.1 ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2514 จึงไดถอืวาพืชชนิดนี้มี
ช่ือเปนทางการตามกฏเกณฑทางพฤกษศาสตร ชื่อที่ไดรับคือ Afgekia mahidolae B. L. Burtt & 
Chermsir. แตไมมีชื่อไทย สวนถ่ัวแปบชางนั้นมีชื่ออืน่ๆ อีก เชน กันภัย ศาสตราจารยเต็ม สมิตินันทน 
ผูเชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตรกรมปาไม จึงไดเสนอวาควรเรยีกพืชตนนี้วา กันภัย หรือกันภัยมหดิล ทาน
กลาววาในเรือ่งขุนชางขุนแผนตอนที่ยางกุมารทองนัน้ ไดใชเถากนัภัยมัดกุมารทองไว และดวยเหตุที่เรือ่ง
ขุนชางขุนแผนเปนเรือ่งที่เกิดในแถบจังหวัดกาญจนบุรี และสพุรรณบุร ีเถากันภัยดังกลาว จึงนาจะเปนพืช
ชนิดเดียวกบัพืชท่ีเพิ่งคนพบนี ้

สําหรับชือ่พฤกษศาสตร Afgekia mahidolae น้ัน มีการแกไขใหถูกตองตามไวยากรณภาษาละ
ติน โดยเติม -i- หลัง -l- เปนดังนี้ Afgekia mahidoliae ตาม International Code of Botanical 
Nomenclature ฉบับแกไขครั้งลาสุด ซึ่งเปนผลจากการชําระกฎการตั้งชือ่พฤกษศาสตรเม่ือ ป พ.ศ. 
2548 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรยี (เรียกกฎเลมนี้ในชือ่ยอวา Vienna Code ตีพิมพเม่ือ ป พ.ศ. 
2549) โดยคําแนะนําขอ 60C.1.b ระบวุาชื่อพฤกษศาสตรทีต่ั้งเพือ่เปนเกียรติแดบคุคล ถาช่ือบุคคลลง
ทายดวยตัวสะกด ใหเติม -i- และรูปคําระบุเพศตอทาย เชน ชื่อบุคคลชาย Winit เปน winitii  ชื่อบุคคล
หญิง Thaithong เปน thaithongiae เปนตน 

 



 
 
กันภัยมหิดล (Afgekia mahidoliae B. L. Burtt & Chermsir.) 
วงศ FABACEAE (หรือ LEGUMINOSAE) 
วงศยอย Papilionoideae 
ถ่ินกําเนิด เปนตนไมพื้นถิน่ของไทย พบตามปาเต็งรัง ภูเขาหินปนูในภาคตะวันตก 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร เปนไมเลือ้ยเนือ้แข็ง ขนาดกลาง อายุหลายป กิ่งออนสีเขียว มีขนนุมทั่วไป 
ใบ ออกสลับ ใบประกอบแบบขนนก ปลายคี่ ใบยอย รูปรีแกมขอบขนานขนาด 2.2-3.5 x 5-6.5 เซนติเมตร 
แผนใบบาง ใตใบมีขนหนาแนนกวาดานบนใบ 
ดอก ออกเปนชอกระจะตามซอกใบและปลายกิ่ง ชอยาว 12-25 เซนติเมตร ดอกทยอยบานจากโคนชอมา
ปลายชอ 4-6 ดอก กลีบประดับสีมวงอมเขียว รูปเรียว กลีบเลี้ยงสีมวงออน โคนกลบีเชือ่มติดกันปลายแยก 5 
แฉก ดอกรูปดอกถั่ว มี 5 กลีบ กลบีกลางสีมวง โคนกลีบมีแถบสีเหลืองรูปสามเหลี่ยม กลีบคูขางสีมวงเขม 
กลีบคูลางสีเหลืองออน มีขนปกคลุม ออกดอกเดือนสงิหาคมถึงพฤศจิกายน 
ผล เปนฝกรูปแถบ สั้น ขนาด 2-4 x 7-9 เซนติเมตร สีน้าํตาล มีขนปกคลุม เม่ือแกแตกเปนสองซีก  
เมล็ด รูปกลม 2 เมล็ด เสนผานศูนยกลาง1.5 เซนติเมตร สีดําเปนมัน 



ขยายพันธุ เพาะเมล็ด 
สภาวะเหมาะสม แสงแดด 
ประโยชน ปลกูประดับซุมไมเลี้อย 
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