


สนหางสิงห ์[Platycladus orientalis (L.) Franco] 
พันธุ์บลูบอล (Blue Ball) 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นางสาวสุภาภรณ์  คงเปีย่ม 
ที่อยู่ เลขที่ 113/4 หมู่ 3 ซอยวัดพระเงิน ถนนเก้าหมื่น ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย  

จงัหวัดนนทบุรี 11130 
โทรศัพท์ 064-8412445 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 ต้นสนพันธุ์บลูบอล เกิดจากการกลายพันธุ์ของต้นสนหางสิงห์ พันธุ์ทั่วไป อายุ 5 ปี เมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. 2559 ได้ซื้อต้นสนซึ่งเป็นพันธุ์ทั่วไปมาปลูกและได้สังเกตพบว่ามีกิ่งหนึ่งมีลักษณะแตกต่างจากกิ่งอ่ืน ๆ 
โดยมีขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร จึงได้ทดลองน ากิ่งนั้นไปแยกปลูกเพ่ือดูว่ากิ่งที่แตกใหม่จะมีลักษณะ
เหมือนต้นพันธุ์เดิมหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันต้นสนมีอายุ 4 ปี มีการเจริญเติบโต สูงมากกว่า 80 เซนติเมตร  
และไม่กลับเป็นลักษณะเหมือนต้นพันธุ์เดิม ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ใบเรียงเวียนเป็นแถว ส่วนปลายด้านบน 
มีสีเขียวอมเทา ส่วนล่างมีสีเขียว แต่ถ้าปลูกในสภาพอากาศร้อน ใบส่วนล่างจะเป็นสีน้ าตาลและแห้ง จากนั้น
ท าการขยายพันธุ์โดยการปักช าเพ่ือเพ่ิมจ านวนต้น พบว่ามคีวามสม่ าเสมอและมีความคงตัวของพันธุ์ 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย สนหางสิงห์ ชื่ออ่ืน สนเทศ สนแผง สนบอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Platycladus 

orientalis (L.) Franco วงศ์ Cupressaceae ไม้ต้น ไม้ประดับ 
 
ต้น ล าต้นตั้งตรง กิ่งแตกแขนงเป็นทรงพุ่มแน่น รูปทรงค่อนข้างกลม สูงประมาณ 70-80 

เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตร 
 
ใบ ใบรูปเกล็ด เรียงเวียนหลายแถว กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร 

ปลายแหลม ขอบเรียบ ใบบริเวณส่วนล่างของกิ่งมีสีเขียว ส่วนใบบริเวณปลายกิ่งมีสีเขียว
อมเทา (ประมาณ RHSCC# 133C-D) ใบส่วนปลายบิดเป็นเกลียว 

 
ดอก - 
 
ผล/เมล็ด - 
 
หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 16th Edition Royal Horticultural Society Color Chart (RHSCC) 
 



ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสนหางสิงห์พันธุ์บลูบอล 
 

สนหางสิงหพ์ันธุ์บลบูอล (Blue Ball) 
 
 



ทุเรียน (Durio zibethinus L.) 
พันธุ์โชคมณ ี

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายบุญสง่  โชคชว่ยพัฒนากิจ 
ที่อยู่ เลขที่ 75/1 หมู่ 2 ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเออท่าใหม่ จงัหวัดจันทบุรี 22120 
โทรศัพท์ 0815599578 และ 0961911018 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 ทุเรียนพันธุ์โชคมณี เกิดจากเมล็ดทุเรียนไม่ทราบพันธุ์ที่งอกขึ้นเองในแปลงผลิตทุเรียน 
พันธุ์ชะนี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 ในพ้ืนทีส่วนของครอบครัวโชคช่วยพัฒนากิจ ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเออท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2550 นายบุญส่ง โชคช่วยพัฒนากิจ จึงได้สังเกตพบว่าเนื้อของทุเรียน
พันธุ์นี้มีความโดดเด่นด้านเนื้อหนา ร่อนไม่ติดเมล็ด มีเยื่อเหนียวหุ้ม ไม่เปื้อนเมื่อสัมผัส รสมันอมหวาน เมื่อทานแล้ว
จะรู้สึกกรุบกรอบ เข้มปานกลาง และกลิ่นอ่อน จึงคัดเลือกต้นทุเรียนเพ่ือให้มั่นใจในความคงตัวของลักษณะ
ประจ าพันธุ์เป็นเวลาประมาณ 10 ปี จึงได้ขอให้ ผศ. ดร.พิสิษฐ์  วรอุไร นักปราชญ์ด้านการเกษตร ช่วยตั้งชื่อพันธุ์ 
ได้ชื่อว่า ‘โชคมณี’ 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus ‘Chok Manee’ ไมต้้น ไมผ้ล 
 
ราก ต้นแม่ที่ไดจ้ากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแก้ว (tap root system)  
 
ต้น ทรงพุ่มรูปสามเหลี่ยมปลายมน กิ่งก้านท ามุมเกือบเป็นมุมฉากกับล าต้น สูงประมาณ 20 เมตร 
 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 4.5 เซนติเมตร  

ยาวประมาณ 12.8 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้าง
เรียบ ส ีเข ียว เข ้มเป ็นม ัน หล ังใบส ีน้ าตาลอมเทาเป ็นเงา ก ้านใบยาวประมาณ  
2.8 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.15 มิลลิเมตร 

 
ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น (corymb) ดอกออกตามล าต้นและกิ่ง ดอกตูมรูปไข่กลับค่อนข้างกลม 

ปลายดอกมน กลีบดอกสีขาวครีม เกสรเพศผู้มีจ านวนมาก 
 
ผล ผลเดี่ยว รูปไข่ กว้างประมาณ 16.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 19.4 เซนติเมตร ก้านผล

ยาวประมาณ 5.9 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.7 เซนติเมตร รอยต่อขั้วผล
แบบนูนมากรูปวงแหวน ฐานผลมน บุ๋มเล็กน้อยที่โคนก้านผล ปลายผลมน บุ๋มเล็กน้อย 
มี 5 พู ร่องพูลึกพอควร เปลือกสีเขียวเข้มอมเทาน้ าตาล ร่องหนามสีเขียว ร่องกลางพู
สีน้ าตาลอมแดง เปลือกกลางพูหนาประมาณ 0.7 เซนติเมตร หนามกลางพูยาว 1.0 – 1.2 
เซนติเมตร ปลายหนามสีน้ าตาลแดง หนามค่อนข้างหนาแน่น หนามแบบนูนปลายแหลม
บริเวณกลางพู และแบบปลายแหลมบริเวณร่องพู แกนหนาประมาณ 4.0 เซนติเมตร 
เนื้อแบ่งเป็นสองส่วน เนื้อส่วนผิวนอก ด้านใกล้เปลือก หนาประมาณ 0.7 เซนติเมตร 



มีเยื่อเหนียวหุ้มผิวด้านนอก ด้านติดเมล็ด หนาประมาณ 0.1 เซนติเมตร มีเยื่อเหนียวหุ้ม
ผิวด้านนอก เนื้อร่อนไม่ติดเมล็ด เนื้อส่วนใน มีน้ าในเนื้อปานกลางค่อนข้างมาก ละเอียด 
ไม่มีแป้ง เนื้อแน่นปานกลางค่อนข้างน้อย เมื่อสุกมีลักษณะคล้ายครีม เส้นใยละเอียดปานกลาง 
เนื้อสีเหลือง หนาประมาณ 1.2 เซนติเมตร ที่สันเมล็ด และหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร 
ที่ปลายเมล็ด กลิ่นอ่อน น้ าหนักผล 0.5 – 4.5 กิโลกรัม อายุประมาณ 120 วัน 

 
เมล็ด เมล็ดรูปไข่ เมล็ดสมบูรณ์ กว้างประมาณ 3.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5.0 เซนติเมตร 

หนาประมาณ 2.3 เซนติเมตร เมล็ดสีน้ าตาลอ่อน มีเมล็ดลีบได้สูงสุดร้อยละ 90 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของทุเรียนพันธุ์โชคมณี 
ก ต้น  ข ใบ  ค-ง ผลและเนื้อ  จ เมล็ด 

 
ทุเรียนพันธุ์โชคมณ ี
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