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หงส์เหิน (Globba spp.) 
พันธุ์เพ็ญชมพู (Pen-Chompoo) 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล นางวันเพ็ญ มานะกุล 
ที่อยู่ เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220 
โทรศัพท์ 087 122 8209 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 หงส์เหิน หรือเข้าพรรษาพันธุ์เพ็ญชมพู เป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกิดจากการผสมข้ามชนิดระหว่าง
หงส์ เหินกลุ่ มช่อดอกห้อยที่มี ใบประดับคงทน  ซึ่ งคาดการณ์ว่ าอาจจะเป็นลูกผสมระหว่าง Globba 
sherwoodiana ที่มีลักษณะช่อดอกห้อยระย้า ใบประดับหลักมีสีขาว รูปทรงรี ติดทน เรียงตัวเป็นระเบียบชิดกัน 
ผสมกับ Globba williamsiana ที่มลีักษณะช่อดอกห้อยระย้า ใบประดับหลักมีทั้งสีขาว สีชมพูอ่อน และสีชมพูเข้ม 
รูปทรงรี ติดทน เรียงตัวไม่ชิดกัน และลูกผสมต้นนี้ได้ออกดอกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 มีลักษณะช่อดอกโปร่งและ
ห้อยลง มีดอกย่อยสีเหลือง และใบประดับมีสีชมพูเข้ม รูปทรงรี ขอบม้วนหยักเป็นลอนเล็กน้อย ปลายแหลม ลู่ตั้งขึ้น 
เรียงตัวได้สวยงาม และมีอายุการปักแจกันได้นาน 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย หงส์เหิน หรือเข้าพรรษา ชื่อวิทยาศาสตร์ Globba spp. วงศ์ Zingiberaceae  

 ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 
ราก  ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร ลักษณะอวบน้ า เรียวยาวคล้ายรากกระชาย สีน้ าตาล  

เรียงอยู่รอบหัว  
ต้น ล าต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) รูปร่างเกือบกลม สีน้ าตาล ส่วนล าต้นเหนือดิน  

คือกาบใบที่เรียงตัวกันแน่น ท าหน้าที่เป็นต้นเทียม มีสีเขียว ตั้งตรง ความสูงของล าต้นเทียม
เฉลี่ย 39 เซนติเมตร 

ใบ  ใบเดี่ยว ลักษณะรูปหอก ปลายเรียวแหลม สีเขียว หลังใบมีสีอ่อนกว่า เรียงตัวแบบสลับ  
มีขนาดใบเฉลี่ย กว้าง 4.50 เซนติเมตร และยาว 17.50 เซนติเมตร 

ดอก  ช่อดอกแบบกระจะ (raceme) มีลักษณะโปร่งและห้อยลง มีจ านวนช่อดอกย่อยต่อช่อดอก
หลักจ านวนเฉลี่ย 18 ช่อ ก้านช่อดอกมีสีชมพูเข้ม ช่อดอกหลักมีความยาวเฉลี่ย 8.00 
เซนติเมตร ดอกย่อยมีสีเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 พู 
มีรยางค์อับเรณู 4 อัน มีจ านวนดอกย่อยต่อช่อดอกย่อยเฉลี่ย 6 ดอก ใบประดับ (bract) 
ใบประดับหลัก มีสีชมพูเข้ม รูปทรงรี ติดทน ขอบม้วนหยักเป็นลอนเล็กน้อย ปลายแหลม 
ลู่ตั้งขึ้น มีจ านวน 18 ใบต่อช่อดอกหลัก มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 1.50 เซนติเมตร และยาว 2.10 
เซนติเมตร ใบประดับย่อย มีสีชมพูเข้ม รูปเกือบกลม ติดทน ปลายแหลมกระดกขึ้น มีจ านวน 
6 ใบต่อช่อดอกย่อย มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 1.10 เซนติเมตร และยาว 1.00 เซนติเมตร 
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หงส์เหินพันธุ์เพ็ญชมพู (Pen-Chompoo) 
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หงส์เหิน (Globba spp.) 
พันธุ์มานะกุล บลู (Manakul’s Blue) 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล นางวันเพ็ญ มานะกุล 
ที่อยู่ เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220 
โทรศัพท์ 087 122 8209 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 หงส์เหิน หรือเข้าพรรษาพันธุ์มานะกุล บลู เป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกิดจากการผสมข้ามภายใน
ชนิดของ Globba rosea ซึ่งเป็นหงส์เหินกลุ่มช่อดอกทรงกุหลาบที่มีใบประดับคงทน มีลักษณะช่อดอกห้อยแบบ
กระจุก ก้านช่อดอกย่อยสั้น มีใบประดับตั้งแต่สีม่วง สีม่วงอ่อน สีชมพู และสีขาว รูปทรงกลมรี มีขนาดใหญ่ ติดทน 
เรียงตัวรอบช่อดอกย่อยเป็นกระจุกคล้ายทรงดอกกุหลาบ และลูกผสมต้นนี้ได้ออกดอกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560  
ซึ่งมีลักษณะช่อดอกทรงกุหลาบ อัดแน่นเป็นกระจุกและห้อยลง มีดอกย่อยสีเหลือง และใบประดับมีสีม่วงแกมน้ าเงิน 
การเรียงตัวของใบประดับเรียงตัวได้สวยงาม 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย หงส์เหิน หรือเข้าพรรษา ชื่อวิทยาศาสตร์ Globba spp. วงศ์ Zingiberaceae  

 ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 
ราก  ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร ลักษณะอวบน้ า เรียวยาวคล้ายรากกระชาย สีน้ าตาล  

เรียงอยู่รอบหัว  
ต้น ล าต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) รูปร่างเกือบกลม สีน้ าตาล ส่วนล าต้นเหนือดิน  

คือกาบใบที่เรียงตัวกันแน่น ท าหน้าที่เป็นต้นเทียม มีสีเขียว ตั้งตรง ความสูงของล าต้นเทียม
เฉลี่ย 31 เซนติเมตร 

ใบ  ใบเดี่ยว ลักษณะรูปหอก ปลายเรียวแหลม สีเขียว หลังใบมีสีอ่อนกว่า เรียงตัวแบบสลับ  
มีขนาดใบเฉลี่ย กว้าง 5.00 เซนติเมตร และยาว 16.00 เซนติเมตร 

ช่อดอก  ช่อดอกแบบกระจะ (raceme) มีลักษณะอัดแน่นเป็นกระจุก ห้อยลง มีจ านวนช่อดอกย่อยต่อ
ช่อดอกหลักเฉลี่ย 10 ช่อ ก้านช่อดอกมีสีเขียวอ่อน ช่อดอกหลักมีความยาวโดยเฉลี่ย 6.50 
เซนติเมตร ดอกย่อยมีสีเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 พู 
มีรยางค์อับเรณู 4 อัน มีจ านวนดอกย่อยต่อช่อดอกย่อยเฉลี่ย 5 ดอก ใบประดับ (bract)  
ใบประดับหลัก มีสีม่วงแกมน้ าเงิน รูปทรงเกือบกลม ติดทน มีขนาดไล่เลี่ยกัน และมีการห่อ
ที่ฐานมิดชิดและม้วนเปิดปลายกลีบ ปลายแหลม มีจ านวน 10 ใบต่อช่อดอกหลัก มีขนาดเฉลี่ย 
กว้าง 1.80 เซนติเมตร และยาว 2.20 เซนติเมตร ใบประดับย่อย มีสีม่วงแกมน้ าเงิน รูปเกือบกลม 
ติดทน ปลายแหลม มีจ านวน 5 ใบต่อช่อดอกย่อย มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 1.50 เซนติเมตร และยาว 
2.00 เซนติเมตร 
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หงส์เหินพันธุ์มานะกุล บลู (Manakul’s Blue) 
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หงส์เหิน (Globba spp.) 
พันธุ์กานต์พิรุณ (Karnpirun) 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล นางวันเพ็ญ มานะกุล 
ที่อยู่ เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220 
โทรศัพท์ 087 122 8209 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 หงส์เหิน หรือเข้าพรรษาพันธุ์กานต์พิรุณ เป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกิดจากการผสมข้ามชนิดระหว่าง
หงส์เหินกลุ่มช่อดอกห้อย กับหงส์เหินกลุ่มช่อดอกทรงกุหลาบที่มีใบประดับคงทน ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจจะเป็น
ลูกผสมระหว่าง Globba sherwoodiana ที่มีลักษณะช่อดอกห้อยระย้า ใบประดับหลักมีสีขาว รูปทรงรี ติดทน 
เรียงตัวเป็นระเบียบชิดกัน หรือ Globba williamsiana มีลักษณะช่อดอกห้อยระย้า ใบประดับหลักมีทั้งสีขาว 
สีชมพูอ่อน และสีชมพูเข้ม รูปทรงรี ติดทน เรียงตัวไม่ชิดกัน ผสมกับ Globba rosea ที่มีลักษณะช่อดอกห้อยแบบ
กระจุก ก้านช่อดอกย่อยสั้น มีใบประดับตั้งแต่สีม่วง สีม่วงอ่อน สีชมพู และสีขาว รูปทรงกลมรี มีขนาดใหญ่ ติดทน 
เรียงตัวรอบช่อดอกย่อยเป็นกระจุกคล้ายทรงดอกกุหลาบ และลูกผสมต้นนี้ได้ออกดอกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 
มีลักษณะต้นสูงและแข็งแรง มีช่อดอกโปร่งและห้อยลง ดอกย่อยสีเหลือง และใบประดับมีสีม่วงแกมชมพู รูปทรงรี 
ขอบม้วน ปลายแหลม เรียงตัวได้สวยงาม และมีอายุการปักแจกันได้นาน 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท  ชื่อไทย หงส์เหิน หรือเข้าพรรษา ชื่อวิทยาศาสตร์ Globba spp. วงศ์ Zingiberaceae  

 ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 
ราก  ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร ลักษณะอวบน้ า เรียวยาวคล้ายรากกระชาย สีน้ าตาล  

เรียงอยู่รอบหัว  
ต้น ล าต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) รูปร่างเกือบกลม สีน้ าตาล ส่วนล าต้นเหนือดิน  

คือกาบใบที่เรียงตัวกันแน่น ท าหน้าที่เป็นต้นเทียม มีสีเขียว ตั้งตรง ความสูงของล าต้นเทียม
เฉลี่ย 48 เซนติเมตร 

ใบ  ใบเดี่ยว ลักษณะรูปหอก ปลายเรียวแหลม สีเขียว หลังใบมีสีอ่อนกว่า เรียงตัวแบบสลับ  
มีขนาดใบเฉลี่ย กว้าง 4.80 เซนติเมตร และยาว 17.00 เซนติเมตร 

ช่อดอก  ช่อดอกแบบกระจะ (raceme) มีลักษณะโปร่งและห้อยลง มีจ านวนช่อดอกย่อยต่อช่อดอก
หลักเฉลี่ย 20 ช่อ ก้านช่อดอกมีสีชมพูอ่อน ช่อดอกหลักมีความยาวเฉลี่ย 6.70 เซนติเมตร 
ดอกย่อยมี สีเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 พู 
มีรยางค์อับเรณู 4 อัน สีชมพูแกมน้ าตาล มีจ านวนดอกย่อยต่อช่อดอกย่อยเฉลี่ย 3 ดอก 
ใบประดับ (bract) ใบประดับหลัก มีสีม่วงแกมชมพู รูปทรงรี ติดทน ขอบม้วน ปลายแหลม 
มีจ านวน 20 ใบต่อช่อดอกหลัก ใบระดับหลักมีขนาดเฉลี่ย กว้าง 1.20 เซนติเมตร และยาว 
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1.70 เซนติเมตร ใบประดับย่อย มีสีม่วงแกมชมพู รูปเกือบกลม ติดทน ปลายแหลม มีจ านวน 
3 ใบต่อช่อดอกย่อย มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 0.70 เซนติเมตร และยาว 1.30 เซนติเมตร 

หงส์เหินพันธุ์กานต์พิรุณ (Karnpirun) 
  



8 
 

หงส์เหิน (Globba spp.) 
พันธุ์ช่อผกา (Chor-Phaga) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล นางวันเพ็ญ มานะกุล 
ที่อยู่ เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220 
โทรศัพท์ 087 122 8209 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 หงส์เหิน หรือเข้าพรรษาพันธุ์ช่อผกา เป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกิดจากการผสมข้ามชนิดระหว่าง
หงส์ เหินกลุ่ มช่อดอกห้อยที่มี ใบประดับคงทน ซึ่ งคาดการณ์ว่ าอาจจะเป็นลู กผสมระหว่าง Globba 
sherwoodiana ที่มีลักษณะช่อดอกห้อยระย้า ใบประดับหลักมีสีขาว รูปทรงรี ติดทน เรียงตัวเป็นระเบียบชิดกัน 
ผสมกับ Globba williamsiana มีลักษณะช่อดอกห้อยระย้า ใบประดับหลักมีทั้งสีขาว สีชมพูอ่อน และสีชมพูเข้ม 
รูปทรงรี ติดทน เรียงตัวไม่ชิดกัน และลูกผสมต้นนี้ได้ออกดอกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 มีลักษณะทรงต้นแข็งแรง 
ช่อดอกโปร่งและห้อยลง มีดอกย่อยสีเหลือง และใบประดับมีสีชมพู รูปทรงรี ขอบม้วนหยักเป็นลอนเล็กน้อย 
ปลายแหลม เรียงตัวได้สวยงาม และมีอายุการปักแจกันได้นาน 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย หงส์เหิน หรือเข้าพรรษา ชื่อวิทยาศาสตร์ Globba spp. วงศ์ Zingiberaceae  

 ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 
ราก  ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร ลักษณะอวบน้ า เรียวยาวคล้ายรากกระชาย สีน้ าตาล  

เรียงอยู่รอบหัว 
ต้น ล าต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) รูปร่างเกือบกลม สีน้ าตาล ส่วนล าต้นเหนือดิน  

คือกาบใบที่เรียงตัวกันแน่น ท าหน้าที่เป็นต้นเทียม มีสีเขียว ตั้งตรง ความสูงของล าต้นเทียม
เฉลี่ย 33 เซนติเมตร 

ใบ  ใบเดี่ยว ลักษณะรูปหอก ปลายเรียวแหลม สีเขียว หลังใบมีสีอ่อนกว่า เรียงตัวแบบสลับ  
มีขนาดใบเฉลี่ย กว้าง 4.50 เซนติเมตร และยาว 18.00 เซนติเมตร 

ดอก  ช่อดอกแบบกระจะ (raceme) มีลักษณะโปร่งและห้อยลง มีจ านวนช่อดอกย่อยต่อช่อดอกหลัก
เฉลี่ย 15 ช่อ ก้านช่อดอกมีสีเขียวแกมชมพูเข้ม ช่อดอกหลักมีความยาวเฉลี่ย 8.00 เซนติเมตร
ดอกย่อยสีเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 พู มีรยางค์
อับเรณู 4 อัน สีชมพูหม่นอ่อน มีจ านวนดอกย่อยต่อช่อดอกย่อยเฉลี่ย 3 ดอกย่อย ใบประดับ 
(bract) ใบประดับหลัก มีสีชมพู รูปทรงรี ติดทน ขอบม้วนหยักเป็นลอนเล็กน้อย ปลายแหลม 
มีจ านวน 14 ใบต่อช่อดอกหลัก มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 1.50 เซนติเมตร และยาว 2.1 เซนติเมตร 
ใบประดับย่อย มีสีชมพู รูปเกือบกลม ติดทน ปลายแหลม มีจ านวน 3 ใบต่อช่อดอกย่อย 
มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 0.70 เซนติเมตร และยาว 1.20 เซนติเมตร 
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หงส์เหินพันธุ์ช่อผกา (Chor-Phaga) 
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หงส์เหิน (Globba spp.) 
พันธุ์ช่อลัดดา (Chor-Ladda) 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล นางวันเพ็ญ มานะกุล 
ที่อยู่ เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220 
โทรศัพท์ 087 122 8209 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 หงส์เหิน หรือเข้าพรรษาพันธุ์ช่อลัดดา เป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกิดจากการผสมข้ามชนิดระหว่าง
หงส์ เหินกลุ่ มช่อดอกห้อยที่มี ใบประดับคงทน ซึ่ งคาดการณ์ว่ าอาจจะเป็นลูกผสมระหว่าง  Globba 
sherwoodiana ที่มีลักษณะช่อดอกห้อยระย้า ใบประดับหลักมีสีขาว รูปทรงรี ติดทน เรียงตัวเป็นระเบียบชิดกัน  
ผสมกับ Globba williamsiana ที่มีลักษณะช่อดอกห้อยระย้า ใบประดับหลักมีทั้งสีขาว สีชมพูอ่อน และสีชมพูเข้ม 
รูปทรงรี ติดทน เรียงตัวไม่ชิดกัน และลูกผสมต้นนี้ได้ออกดอกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 มีลักษณะทรงต้นกะทัดรัด
และแข็งแรง ช่อดอกโปร่งและห้อยลง มีดอกย่อยสีเหลือง และใบประดับมีสีชมพู รูปทรงรี ขอบม้วนหยักเป็นลอน
เล็กน้อย ปลายตัด เรียงตัวได้สวยงาม และมีอายุการปักแจกันได้นาน 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย หงส์เหิน หรือเข้าพรรษา ชื่อวิทยาศาสตร์ Globba spp. วงศ์ Zingiberaceae  

 ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 
ราก  ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร ลักษณะอวบน้ า เรียวยาวคล้ายรากกระชาย สีน้ าตาล  

เรียงอยู่รอบหัว  
ต้น ล าต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) รูปร่างเกือบกลม สีน้ าตาล ส่วนล าต้นเหนือดิน  

คือกาบใบที่เรียงตัวกันแน่น ท าหน้าที่เป็นต้นเทียม มีสีเขียว ตั้งตรง ความสูงของล าต้นเทียม
เฉลี่ย 31 เซนติเมตร 

ใบ  ใบเดี่ยว ลักษณะรูปหอก ปลายเรียวแหลม สีเขียว หลังใบมีสีอ่อนกว่า เรียงตัวแบบสลับ  
มีขนาดใบเฉลี่ย กว้าง 5.50 เซนติเมตร และยาว 17.50 เซนติเมตร  

ดอก  ช่อดอกแบบกระจะ (raceme) มีลักษณะโปร่งและห้อยลง มีจ านวนช่อดอกย่อยต่อช่อดอก
หลักเฉลี่ย 16 ช่อ ก้านช่อดอกมีสีเขียวแกมชมพูอ่อน ช่อดอกหลักมีความยาวเฉลี่ย 8.50 
เซนติเมตร ดอกย่อยมสีีเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 พู 
มีรยางค์อับเรณู 4 อัน มีจ านวนดอกย่อยต่อช่อดอกย่อยเฉลี่ย 5 ดอก ใบประดับ (bract) 
ใบประดับหลัก มีสีชมพู รูปทรงรี ติดทน ขอบม้วนหยักเป็นลอนเล็กน้อย ปลายตัด มีจ านวน 16 
ใบต่อช่อดอกหลัก มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 1.50 เซนติเมตร และยาว 2.40 เซนติเมตร ใบประดับย่อย 
มีสีชมพู รูปเกือบกลม ติดทน ปลายแหลมกระดกขึ้น มีจ านวน 5 ใบต่อช่อดอกย่อย มีขนาดเฉลี่ย 
กว้าง 1.00 เซนติเมตร และยาว 1.50 เซนติเมตร 
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หงส์เหินพันธุ์ช่อลัดดา (Chor-Ladda) 
 


