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โกสน [Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.] 
พันธุ์ทองหล่อ 

  
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปรีชา รอดเจริญ 
ที่อยู่ เลขที่ 200/1 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-9668428 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์ทองหล่อ เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์แบบเปิด ระหว่างโกสนพันธุ์เหลือง
อนันต์ เป็นพันธุ์แม่ กับโกสนไม่ทราบชนิด/พันธุ์ เป็นพันธุ์พ่อ ผสมพันธุ์โดยนายปรีชา รอดเจริญ ในสวนโกสนไทย 
เมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น คือ ใบสีเหลืองสด ปลายใบเป็นจีบ มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์ทั่วไป
จึงคัดเลือก และขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่งไว้ประมาณ 10 ชั่วรุ่น เพ่ือประเมินความดีเด่น หลังจากลักษณะประจ า
พันธุ์มคีวามคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัวและสม่ าเสมอ 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกสน ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. วงศ ์

Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบล าต้น 
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 40 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 46 เซนติเมตร ล าต้นอายุประมาณ 

11 เดือนจากการช า สูงประมาณ 32 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 1.6-1.7 เซนติเมตร 
ล าต้นสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 134A) บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 
145B) ในล าต้นที่เต็มวัย เมื่อล าต้นแก่ จะมีการแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น จ านวน 9 ใบ/รอบ รูปขอบขนาน (oblong) ล าต้นยาว 6.2-6.3 
เซนติเมตร/รอบ ใบอ่อนใบที่ 3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) กว้าง 10.6 
เซนติเมตร ยาว 14.5 เซนติเมตร ใบย่น ปลายใบมน (obtuse) ใบพับเข้าหากันลักษณะคล้าย
โดนหนีบ และกระดกขึ้น โคนใบรูปกลม (rounded) ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม 
(ประมาณ RHSCC# 134A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 7A) กระจายจากขอบเส้นกลาง
ใบและขอบเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ แผ่นใบด้านล่างสีเขียวเข้มอมเทา บริเวณเส้นกลางใบและ
ระหว่างเส้นใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 11 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่
ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.5 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนมนนูน ด้านบนสีเหลืองอ่อน (ประมาณ 
RHSCC# 4C) ด้านล่างมนนูนเล็กน้อย ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.2 
เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145B) ใบเต็มวัยรูปขอบขนาน (oblong) กว้าง 
12 เซนติเมตร ยาว 16.5 เซนติเมตร ใบย่น ปลายใบมน (obtuse) ส่วนกลางใบยกกระดก 
โคนใบรูปกลม (rounded) ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 
135A) ด่างสีเหลืองสด (ประมาณ RHSCC# 7B) ขยายจากบริเวณเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ 
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ด้านล่างสีเหลืองอมเทา (ประมาณ RHSCC# 8B) เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 12 
เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 2 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนสี
เหลืองสด (ประมาณ RHSCC# 7B) มี เส้นกลางใบด้านล่างมนนูนเล็กน้อย สีเหลืองอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 8B) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4.2 เซนติเมตร สีเหลือง
อ่อน (ประมาณ RHSCC# 6D) 

ดอก ปกติของโกสน 
ผล/เมล็ด ปกติของโกสน 
หมายเหตุ : เทียบสีด้วย The 5th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2012 (RHSCC) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โกสนพันธุ์ทองหล่อ  
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โกสน [Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.] 
พันธุ์ท่าเสด็จ 

  
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปรีชา รอดเจริญ 
ที่อยู่ เลขที่ 200/1 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-9668428 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์ท่าเสด็จ เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์แบบเปิด ระหว่างโกสนพันธุ์เสือ
ทะยานชล เป็นพันธุ์แม่ กับโกสนไม่ทราบชนิด/พันธุ์ เป็นพันธุ์พ่อ ผสมพันธุ์โดยนายปรีชา รอดเจริญ ในสวนโกสน
ไทย เมื่อปี พ.ศ. 2555 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะใบยาว ขอบใบย่น ข้อใบถี่ กัดสีจากเส้นใบและเส้นใบย่อยไปยังขอบใบ 
เป็นสีชมพูเข้ม มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์ทั่วไปจึงคัดเลือก และขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่งไว้ประมาณ 10 ชั่วรุ่น เพ่ือ
ประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัวและ
สม่ าเสมอ 
  
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกสน ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss.  

วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบล าต้น   
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 46 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 48 เซนติเมตร ล าต้นอายุประมาณ 

10 เดือนจากการช า สูงประมาณ 34 เซนติ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 1.2-1.3 
เซนติเมตร ล าต้นสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 59A) บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 141D) ในล าต้นที่เต็มวัย เมื่อล าต้นแก่ จะมีการแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น รูปใบหอก (lanceolate) จ านวน 9 ใบ/รอบ ล าต้นยาว 3.4-3.5 
เซนติเมตร/รอบ ใบอ่อนใบที่ 3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) กว้าง 7.2 
เซนติเมตร ยาว 24 เซนติเมตร ใบย่นและบิด โดยเริ่มบิดจากประมาณ1/3 ของความยาวใบ 
(จากโคนใบ) ปลายใบมน (obtuse) โคนใบรูปกลม (rounded) ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสี
เขียว (ประมาณ RHSCC# 136A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 10A) กระจายจากขอบ
เส้นกลางใบและขอบเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ แผ่นใบด้านล่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 
10A) มีจุดประสีแดง (ประมาณ RHSCC# N45B) บริเวณเส้นกลางใบและระหว่างเส้นใบ เส้น
กลางใบกว้าง 0.1 เซนติเมตร ยาว 23.4 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 
0.7 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนมนนูน ด้านบนสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 10A) 
ด้านล่างมนนูนเล็กน้อย สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 141D) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 3.9 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 141D) ใบเต็มวัยรูปใบหอก 
(lanceolate) กว้าง 6.2 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร ใบย่นและบิด ปลายใบมน (obtuse) 
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โคนใบรูปกลม (rounded) ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 
139A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 11B) ลักษณะด่างเป็นประ ด้านล่างสีม่วงแดงเข้ม 
(RHSCC# 60A) ด่างแบบป้ายสีแดง (RHSCC# 67A) เส้นกลางใบกว้าง 0.15 เซนติเมตร ยาว 
23.4 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 0.9 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบน
สีแดงอ่อน (ประมาณ RHSCC# 53A) มีประสีแดงที่บริเวณด่างสีเหลืองและเส้นกลางใบ เส้น
กลางใบด้านล่างมนนูนเล็กน้อย สีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 10C) ก้านใบกว้าง 0.5 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 4.7 เซนติเมตร สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 141D) ก้านใบด้านล่างมี
สีประแดง (ประมาณ RHSCC# N45B) 

ดอก ปกติของโกสน 
ผล/เมล็ด ปกติของโกสน 
หมายเหตุ : เทียบสีด้วย The 5th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2012 (RHSCC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

โกสนพันธุ์ท่าเสด็จ 
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โกสน [Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.] 
พันธุ์นครพิงค์ 

  
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปรีชา รอดเจริญ 
ที่อยู่ เลขที่ 200/1 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-9668428 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์นครพิงค์ เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง
โกสนพันธุ์เพชรชมพู (พันธุ์แม่) กับโกสนพันธุ์อ านาจเจริญ (พันธุ์พ่อ) ผสมพันธุ์โดยนายปรีชา รอดเจริญ ในสวน
โกสนไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น ใบกลม ก้านใบสั้น หูใบลึก มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์
ทั่วไปจึงคัดเลือก และขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่งไว้ประมาณ 10 ชั่วรุ่น เพ่ือประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะ
ประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัวและสม่ าเสมอ 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกสน ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss.  

วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก รากแขนงแผ่ขยายรอบล าต้น 
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 38 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 57.2 เซนติเมตร ล าต้นอายุ

ประมาณ 1 ปีจากการช า สูงประมาณ 44.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 1.6-1.7 
เซนติเมตร ล าต้นสีม่วงเข้ม (ประมาณ RHSCC# N77A) บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# N144C) ในล าต้นที่เต็มวัย เมื่อล าต้นแก่ จะมีการแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น รูปเกือบกลม (rotund) จ านวน 9 ใบ/รอบ ล าต้นยาว 6 เซนติเมตร/
รอบ ใบอ่อนใบที่ 3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) กว้าง 9.5 เซนติเมตร 
ยาว 9 เซนติเมตร ใบย่น ปลายใบมน (obtuse) โคนใบรูปหัวใจ (cordate) ขอบใบเรียบ แผ่น
ใบด้านบนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 131A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 6B) กระจาย
จากขอบเส้นกลางใบและขอบเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ บริเวณเส้นกลางใบและระหว่างเส้นใบ 
เส้นกลางใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 6.7 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ 
ยาว 0.8 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนมนนูน ด้านบนสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 3D) 
ด้านล่างมนนูนเล็กน้อย ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.4 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# N144D) มีประสีแดง (ประมาณ RHSCC# N45A) บริเวณโคนก้านใบ ใบ
เต็มวัยรูปค่อนข้างกลม (orbicular) กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 17 เซนติเมตร ใบย่น ปลายใบ
มน (obtuse) โคนใบรูปหัวใจ (cordate) ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ 
RHSCC# 131A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 10C) ขยายจากบริเวณเส้นใบสู่บริเวณ
ขอบใบ ด่างสีแดง (ประมาณ RHSCC# N45A) จากบริเวณปลายเส้นใบสู่ขอบใบ โดยด่าง
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บริเวณขอบใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ด้านล่างสีม่วงเข้ม  ด่างแบบป้ายสีแดง (ประมาณ 
RHSCC# 53C) จากบริเวณปลายเส้นใบสู่เส้นกลางใบ มีจุดประสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 
187C) เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 8.5 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติด
แผ่นใบ ยาว 1.2 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนมนนูน สีแดง (ประมาณ RHSCC# 46C) เส้น
ใบสีแดงอมชมพูอ่อน (อ่อนกว่า RHSCC# 46D) ก้านใบเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 2.4 เซนติเมตร ก้านใบมีสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# N144C) โคนก้านใบมีประ
สีแดง (ประมาณ RHSCC# N45A) 

ดอก ปกติของโกสน 
ผล/เมล็ด ปกติของโกสน 
หมายเหตุ : เทียบสีด้วย The 5th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2012 (RHSCC) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โกสนพันธุ์นครพิงค์ 
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โกสน [Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.] 
พันธุ์บางกอก 

  
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปรีชา รอดเจริญ 
ที่อยู่ เลขที่ 200/1 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-9668428 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์บางกอก เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง
โกสนพันธุ์อารี (พันธุ์แม่) กับโกสนพันธุ์อ านาจเจริญ (พันธุ์พ่อ) ผสมพันธุ์โดยนายปรีชา รอดเจริญ ในสวนโกสนไทย 
เมื่อปี พ.ศ. 2557 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น คือ ใบหนา รังบวบสีแดงเข้ม ใบแก่จัดเป็นสีเขียวเข้ม ใบยอดกัดสีแดง
สด ใบอ่อนสีเหลืองเข้ม กัดสีจากเส้นใบและเส้นใบย่อยไปยังขอบใบ มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์ทั่วไปจึงคัดเลือก 
และขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่งไว้ประมาณ 10 ชั่วรุ่น เพ่ือประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจ าพันธุ์มีความคง
ตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัวและสม่ าเสมอ 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกสน ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. วงศ์ 

Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบล าต้น 
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 26-27 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 56 เซนติเมตร ล าต้นอายุ

ประมาณ 6-7 เดือนจากการช า สูงประมาณ 50 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 2 
เซนติเมตร ล าต้นสีม่วง (ประมาณ RHSCC# 59A) แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดง (ประมาณ 
RHSCC# N77A) บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 154B) ในล าต้นที่เต็มวัย 
เมื่อล าต้นแก่ จะมีการแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น รูปคล้ายพัดเกือบกลม (rotund) จ านวน 9 ใบ/รอบ ล าต้นยาว 5 
เซนติเมตร/รอบ ใบอ่อนใบที่ 3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) กว้าง 5.5-
5.7 เซนติเมตร ยาว 6.2 เซนติเมตร ใบย่นและบิด โดยเริ่มบิดจากประมาณ1/3 ของความยาว
ใบ (จากโคนใบ) ปลายใบมน (obtuse) โคนใบรูปกลม (rounded) ขอบใบเรียบ แผ่นใบ
ด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 135A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 6A) กระจาย
จากขอบเส้นกลางใบและขอบเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ แผ่นใบด้านล่างสีเขียวเข้มอมเทา 
(ประมาณ RHSCC# N138B) มีจุดประสีแดงอ่อน (ประมาณ RHSCC# 46C) บริเวณเส้นกลาง
ใบและระหว่างเส้นใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 4.3 เซนติเมตร และปลายเส้นใบ
ส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.1-1.2 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนมนนูน ด้านบนสีเหลืองอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 1D) ด้านล่างมนนูนเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 
145B) ก้านใบกว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ 
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RHSCC# 150C) ใบเต็มวัยรูปคล้ายพัด เกือบกลม โคนใบรูปกลม (rounded) กว้าง 10 
เซนติเมตร ยาว 15.2 เซนติเมตร ใบย่นและบิด ปลายใบมน (obtuse) โคนใบรูปกลม 
(rounded) ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 135A) ด่างสีเหลือง
อ่อน (ประมาณ RHSCC# 4C) ขยายจากบริเวณเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ ด้านล่างสีม่วงเข้ม 
(ประมาณ RHSCC# 60A) ด่างแบบป้ายสีแดง (ประมาณ RHSCC# 46A) จากบริเวณบริเวณ
ขอบใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 6.5 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติด
แผ่นใบ ยาว 1.6 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 4C) มี เส้น
กลางใบด้านล่างมนนูนเล็กน้อย สีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 4B) ก้านใบกว้าง 0.5 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.6 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144D) ก้านใบ
ด้านล่างมีประสีแดง (ประมาณ RHSCC# 53A) 

ดอก ปกติของโกสน 
ผล/เมล็ด ปกติของโกสน 
หมายเหตุ : เทียบสีด้วย The 5th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2012 (RHSCC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โกสนพันธุ์บางกอก 
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โกสน [Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.] 
พันธุ์เศรษฐี 

  
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปรีชา รอดเจริญ 
ที่อยู่ เลขที่ 200/1 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-9668428 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์เศรษฐี เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์แบบเปิด ระหว่างโกสนพันธุ์ ไขลู เป็น
พันธุ์แม่ กับโกสนไม่ทราบชนิด/พันธุ์ เป็นพันธุ์พ่อ ผสมพันธุ์โดยนายปรีชา รอดเจริญ ในสวนโกสนไทย เมื่อปี พ.ศ. 
2555 ซึ่งลูกผสมนี้ได้ลักษณะใบตั้งบิดเกลียว ปลายใบแหลม มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์ทั่วไปจึงคัดเลือก และ
ขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่งไว้ประมาณ 10 ชั่วรุ่น เพ่ือประเมินความดีเด่น หลังจากลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัว 
โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัวและสม่ าเสมอ 
  
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกสน ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. วงศ ์

Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบล าต้น 
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 35 เซนติเมตร สูงประมาณ 49 เซนติเมตร ล าต้นอายุประมาณ 1 

เดือนจากการช า สูงประมาณ 32 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 2 เซนติเมตร ล าต้นสี
เขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 141C) แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# N77A) 
บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 149A) ในล าต้นที่เต็มวัย เมื่อล าต้นแก่ จะมี
การแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น รูปไข่ (ovate) จ านวน 5 ใบ/รอบ ล าต้นยาว 4.2-4.3 เซนติเมตร/รอบ 
ใบอ่อนใบที่ 3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 
10.5 เซนติเมตร ใบย่นและบิดเป็นเกลียว โดยเริ่มบิดจากประมาณ1/3 ของความยาวใบ (จาก
โคนใบ) ปลายใบมน (obtuse) โคนใบรูปกลม (rounded)  ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสี
เขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 131A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 5B) กระจายจากขอบ
เส้นกลางใบและขอบเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ แผ่นใบด้านล่างสีเขียวเข้มอมเทา (ประมาณ 
RHSCC# N138B) มีจุดประสีแดงอ่อน (ประมาณ RHSCC# 46C) บริเวณเส้นกลางใบและ
ระหว่างเส้นใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่
ติดแผ่นใบ ยาว 1.3 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนมนนูน ด้านบนสีเหลืองอ่อน (ประมาณ 
RHSCC# 1D) ด้านล่างมนนูนเล็กน้อย สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# N138B) เส้นกลางใบ
สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145B) ก้านใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 
เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145B) ก้านใบด้านล่างบางส่วนมีปื้นสีแดงอ่อน 
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(ประมาณ RHSCC# 46C) ใบเต็มวัยรูปใบหอก (lanceolate) กว้าง 7.2 เซนติเมตร ยาว 13 
เซนติเมตร ใบย่นและบิด ปลายใบมน (obtuse) โคนใบรูปกลม (rounded) ขอบใบเรียบ แผ่น
ใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 135A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 1C) ขยาย
จากบริเวณเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ ด้านล่างสีม่วงแดงเข้ม (RHSCC# N79A) ด่างแบบป้ายสี
แดง (RHSCC# 67A) จากบริเวณบริเวณขอบใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 13 
เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.3 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนสี
เหลือง (ประมาณ RHSCC# 1C) มีประสีแดงที่บริเวณด่างสีเหลืองและเส้นกลางใบ (ประมาณ 
RHSCC# 53D) เส้นกลางใบด้านล่างมนนูนเล็กน้อย สีแดง (ประมาณ RHSCC# 59B) ก้านใบ
กว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.7 เซนติเมตร สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 149A) ก้าน
ใบด้านล่างมีสีม่วงแดงป้าย (ประมาณ RHSCC# 59B) 

ดอก ปกติของโกสน 
ผล/เมล็ด ปกติของโกสน 
หมายเหตุ : เทียบสีด้วย The 5th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2012 (RHSCC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
โกสนพันธุ์เศรษฐ ี
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ม้าเวียนลูกผสม 

[×Gasterhaworthia (Haworthia limifolia × Gasteria excelsa)] 
พันธุ์ชิโนบุ (Shinobu) 

  
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายสันติพร แสงฉาย 
ที่อยู่ เลขที่ 54/1 ซอยก านันปิยะ ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 
โทรศัพท์ 095-558-8444 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ม้าเวียนลูกผสมพันธุ์ชิโนบุ เป็นพันธุ์ลูกผสมข้ามสกุลที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสม
ข้ามสกุลระหว่าง Haworthia limifolia (แม่) กับ Gasteria excels (พ่อ) ผสมพันธุ์โดยนายสันติพร แสงฉาย เมื่อ
ปีพ.ศ. 2557 ที่สวน Little One Plant Nursery อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษแตกต่าง
จากพันธุ์อ่ืน คือ ใบหนาแข็ง มีสีสันสดใส ที่ผิวใบมีลักษณะเป็นสันนูนชัดเจน จากนั้นจึงขยายพันธุ์ด้วยหน่อ เพ่ือ
ประเมินความคงตัวและความสม่ าเสมอ และได้รับรางวัล Premium Award ในงาน Siam Innovo Flora 2019 
จากทางสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ม้าเวียนลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์ ×Gasterhaworthia (Haworthia limifolia × 

Gasteria excels) วงศ ์Asphodelaceae พืชไม่มีเนื้อไม้ อายุหลายปี ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก รากแขนงแผ่ขยายรอบล าต้น 
ต้น ทรงพุ่มบานออก เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 16 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 4 

เซนติเมตร 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น รูปใบหอก (lanceolate) ใบมีหน้าตัดโค้งเป็นรูปตัวยู โคนใบแบนกว่า

ปลายใบ ใบใหญ่ที่สุดกว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 9 เซนติเมตร ความหนา 
1.2-1.3 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบกลม แผ่นใบทั้งด้านบนและด้านล่างมีสีเขียวลายสี
เหลืองมีรูปแบบลายไม่แน่นอน และมีสันนูนขึ้นตามขวางของใบ 

ดอก ไม่มี 
ผล/เมล็ด ไม่มี 
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ม้าเวียนลูกผสมพันธุ์ชิโนบุ (Shinobu) 
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สับปะรดหนามลูกผสม  
[×Encholirium (Encholirium horridum x Dyckia sp.)] 

พันธุ์สืบครับ (Sueb Krab) 
  
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายสืบ อัญญะมณีตระกูล 
ที่อยู่ เลขที่ 2/17 ซอยศรีบ าเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 081-776-1780 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 สับปะรดหนามพันธุ์สืบครับ เป็นพันธุ์ลูกผสมข้ามสกุลที่ได้จากการผสมข้ามสกุลแบบเปิด
ระหว่าง Encholirium horridum (แม่)  Dyckia sp. (พ่อ) ซึ่งพันธุ์พ่อไม่สามารถระบุชนิดได้ เนื่องจาก ในพ้ืนที่
สวน เลขที่ 2/17 ซอยศรีบ าเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีพันธุ์แม่จ านวนหนึ่งต้น 
และมีพันธุ์พ่อหลายชนิดอยู่ในบริเวณเดียวกัน จึงเกิดการผสมตามธรรมชาติ จนกระทั่งเมื่อพันธุ์แม่ติดเมล็ด จึง
น ามาเพาะ เริ่มการเพาะเมล็ดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 พบว่ามีต้นที่มีความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากทั้งแปลง
ปลูก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพ้ืนที่ใบจะเป็นสีเขียว แต่มีต้นหนึ่งที่มีสีแตกต่างจากพันธุ์อ่ืน คือ ใบมีสีม่วงจนเกือบด า สี
ชัดเจน จึงมีการดูแลปลูกเลี้ยง ประเมินความคงตัวและความสม่ าเสมอ และได้รับรางวัล Premium Award ในงาน 
Siam Innovo Flora 2019 จากทางสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย สับปะรดหนามลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์ ×Encholirium (Encholirium horridum x 

Dyckia sp.) วงศ ์Bromeliaceae พืชไม่มีเนื้อไม้ อายุหลายปี ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก รากแขนงแผ่ขยายรอบต้นจ านวนมาก 
ต้น ทรงพุ่มบานออก เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 19 เซนติเมตร พุ่มสูงจากปากประถาง

ประมาณ 10 เซนติเมตร 1 ชั้นใบประกอบด้วย 5 ใบ 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น รูปแถบ (linear) ใบแก่ โคนใบกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว 19 – 

20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นหยักหนาม หนามมีลักษณะโค้งงอเล็กน้อย สีเขียว
อ่อน ใบสีเขียวหนามมีลักษณะโค้งงอเล็กน้อย สีเขียวอ่อน 

ดอก ไม่มี 
ผล/เมล็ด ไม่มี 
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สับปะรดหนามลูกผสมพันธุ์สืบครับ 
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ข้าหลวง (กลุม่ราชา) [Asplenium nidus (Raja Group)]  
พันธุ์พิจักษณ์ (Phijak) 

  
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายพิจักษณ์ สุขส าอางค์ 
ที่อยู่ 7 ซ. เพชรเกษม 102/4 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 
โทรศัพท์ 081-7430712 
  
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  ข้าหลวง พันธุ์พิจักษณ ์เป็นลูกไม้ที่เกิดจากการเพาะสปอร์ข้าหลวง กลุ่มราชา ซึ่งเพาะโดยนาย
พิจักษณ์ สุขส าอาง ในสวน เลขที่ 64/5 หมู่ 1 ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อปี พ.ศ. 
2555 ซึ่งการเพาะสปอร์ชุดนี้ได้ต้นที่มีลักษณะเอกลักษณ์ของกลุ่มราชาคือ ใบแฉกตั้งแต่โคนก้านใบ และมีล าต้นตั้ง
ตรงใต้เรือนพุ่ม จึงได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะพิเศษคือ ทรงพุ่มขนาดใหญ่ และมีล าต้นขนาดใหญ่ แข็งแรง ตั้งตรง 
จ านวน 1 ต้น แล้วได้น าไปขยายพันธุ์ด้วยการผ่ายอดแล้วแยกหน่อ เพ่ือประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจ า
พันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ  
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าหลวง (กลุ่มราชา) ชื่อวิทยาศาสตร์ Asplenium nidus (Raja Group) วงศ์ 

 Aspleniaceae พืชไม่มีเนื้อไม้ อายุหลายปี 
ต้น ทรงพุ่มบานออก เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 118 เซนติเมตร ทรงพุ่มสูงประมาณ 75 

เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นประมาณ 23.0 เซนติเมตร ล าต้นสูงประมาณ 25.5 
เซนติเมตร ต้นอายุประมาณ 7 ปี จากการเพาะสปอร์ มี 30 ใบ  

ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น ใบเป็นรูปพัด (flabellate) โคนใบรูปลิ่ม (cuneate) ปลายใบรูปมน 
(obtuse) ไม่มีก้านใบ มีการแฉกของเส้นกลางใบตั้งแต่โคนก้านใบ 1 - 3 แฉก โดยเส้นกลางใบ
แตกแขนงได้มากที่สุดถึง 3 ระดับ ใบอ่อนกว้างประมาณ 44 เซนติเมตร ยาวประมาณ 62 
เซนติเมตร สีพ้ืนด้านหน้าใบสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 145B) สีพ้ืนด้านหลังใบสีเขียว 
(ประมาณ RHSCC# 144A – 144B) เส้นกลางใบด้านหน้าใบและหลังใบ ประมาณ ¾ ของ
ด้านโคนก้านใบมีสีน้ าตาลเข้ม (เข้มกว่า RHSCC# 200A) และประมาณ ¼ ของด้านปลายก้าน
ใบมีสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 145B) เส้นกลางใบด้านหน้าใบนูนเล็กน้อย เส้นกลางใบ
ด้านหลังใบนูนโค้งชัดเจน  ใบเต็มวัย กว้างประมาณ 57 เซนติเมตร ยาวประมาณ 74 
เซนติเมตร สีพ้ืนด้านหน้าใบสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 147B) สีพ้ืนด้านหลังใบสีเขียว 
(ประมาณ RHSCC# 146A) เส้นกลางใบด้านหน้าใบและหลังใบ ประมาณ ¾ ของด้านโคนก้าน
ใบมีสีน้ าตาลเข้ม (เข้มกว่า RHSCC# 200A) และประมาณ ¼ ของด้านปลายก้านใบมีสีเขียว
อ่อน (ประมาณ RHSCC# 147C) เส้นใบกว้างประมาณ 1.4 เซนติเมตร หนาประมาณ 0.5 
เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านหน้าใบนูนเล็กน้อย เส้นกลางใบด้านหลังใบนูนโค้งชัดเจน  มีกลุ่ม
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อับสปอร์ ซึ่งบรรจุสปอร์ที่สมบูรณ์พันธุ์ เรียงขนานกับเส้นใบย่อย ยาวน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
ความกว้างแผ่นใบ 

ดอก ไม่มี 
ผล/เมล็ด ไม่มี 
หมายเหตุ : เทียบสีด้วย The Royal Horticultural Society Color Chart (RHSCC) 1995 edition  
 

 

 
ข้าหลวง (กลุม่ราชา) พันธุ์พิจักษณ์ 

 


