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บอนพันธุแบล็ค โอนิคส  

(Colocasia esculenta ‘Black Onyx’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล      วาที่ร.ต.ชานนท ชลศิริ 

ที่อยู    68/9 หมูที่ 8 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 

เบอรโทร      08-8856-6464 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

บอนพันธุ แบล็ค โอนิคส (Black Qnyx) เกิดจากการผสมพันธุตนเพาะเมล็ดของบอนพันธุ 

Coral เปนพันธุแม ซึ่งมีลักษณะแผนใบดำเงา กานใบสีดำและสีเขียว เปนพันธุแม กับบอนพันธุ Black ripple 

ซึ่งมีลักษณะใบยน หนาใบแหลมยาว แผนใบและกานใบสีดำแดง เปนพันธุพอ โดยปลูกที่สวนจังหวัดระยอง 

เมื ่อติดเมล็ดจึงนำมาเพาะจำนวน 20 เมล็ด และเจริญเติบโตเปนตนไดจำนวน 10 ตน ในป พ.ศ. 2563 

คัดเลือกตนบอนจำนวน 1 ตน ที่มีลักษณะเดน คือ ลำตนสีเขียว แผนใบสีเขียว จึงไดคัดเลือกและแยกออกมา

เลี้ยง เมื่อปลูกกลางแจงสีของลำตนจะคอย ๆ เขมขึ้นคอกานเปนสีแดง และใบมีสีดำแลวออกแดงเปนมันเงา 

ไดจำนวน 1 ตน เมื่อนำมาขยายพันธุโดยการแยกหนอ จำนวน 10 ตน พบวาตนที่แยกมานั้นมีความสม่ำเสมอ

และความคงตัว จึงไดต้ังช่ือพันธุวา Black onyx  

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2562 ตนเพาะเมล็ดของบอนพันธุ Coral x บอนพันธุ Black ripple สวนจังหวัดระยอง 

   

2562 เพาะเมล็ดจำนวน 20 เมล็ด  

   

 เจริญเปนตนจำนวน 10 ตน  

   

2563 คัดเลือกตนที่มลีักษณะเดน คอื ลำตนสีเขียว แผนใบสีดำแลว

ออกแดงเปนมันเงา ไดจำนวน 1 ตน 

 

   

 บอนพันธุแบล็ค โอนิคส  
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย บอนพันธุแบล็ค โอนิคส ชื่อวิทยาศาสตร Colocasia esculenta ‘Black Onyx’ 

วงศ Araceae ไมลมลุก ไมประดับ 

 

ราก ระบบรากฝอย รากมีขนาดเล็กออกรอบบริเวณหัวและรอบโคนตน  

 

ลำตน ลำตนใตดิน กวาง 10 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร สีน้ำตาล ลำตนเหนือดินเปนลำตนเทียม

เกิดจากกานใบ สูง 90-120 เซนติเมตร 

 

ใบ ใบเดี่ยว รูปไขแกมรูปหัวใจ กวาง 20 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผนใบ

ยน ใบออนสีเขียวหยก ใบแกสีเขียวอมแดง ดำและดำเหลือบมวง เสนกลางใบ กานใบยาว 

100 เซนติเมตร สีน้ำตาลอมเขียว กานคอสีแดง 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงลดมีกาบ ชอดอกยาว 26.5 เซนติเมตร กานชอดอกสีน้ำตาลอมเขียว  

ใบประดับสีเขียวอมเหลือง ขอบสีน้ำตาลอมเขียว 
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ภาพที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพันธุแมและพันธุพอ 

ก บอนไมทราบช่ือพันธุ (ไมเมล็ดของบอนพันธุ Coral) เปนพันธุแม  ข บอนพันธุ Black ripple เปนพันธุพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของบอนพันธุแบล็ค โอนิคส 

   ก ตน  ข ใบ  ค ชอดอก 

  

ก ข 

ก ข ค 
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พุทธรักษาพันธุชญานิศ 

(Canna ‘Chayanid’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่อยู   เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท 02-579-0113 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 พุทธรักษาพันธุชญานิศเปนพันธุกลายที่ไดมาจากการฉายรังสีแกมมา โดยในป พ.ศ. 2560 

ศูนยวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยทีมนักวิจัยประกอบดวย  

รองศาสตราจารย พีรนุช จอมพุก น.ส.ณัฐนิชภู สุกิน น.ส.ลักษมณ สรอยทอง และนายธีระ ไผเจริญ ไดนำตน

พุทธรักษาพันธุอรวรรณ ซึ่งมีลักษณะตนสูงเฉลี่ย 135 เซนติเมตร ลำตนสีเขียว ใบเด่ียวสีเขียว ดอกสีสมอมแดง 

(Orange Red Group 33A) กานชอดอกสีเขียว ไปฉายรังสีแกมมาแบบโครนิก ภายในอาคารฉายรังสีแกมมา 

ซึ่งมีโคบอลท-60 เปนตนกำเนิดรังสี จำนวน 15-20 ตน ซึ่งปลูกอยูในกระถาง ป พ.ศ. 2560-2562 ปลูก

ขยายพันธุเพื่อใหแตกหนอใหม คัดเลือกลักษณะกลายโดยเริ่มคัดเลือกตั้งแตรุน M1V2 เปนตนไป พบลักษณะ

กลาย คือ มีดอกสีเหลืองอมสม (Yellow Orange Group 22A) จากนั้นแยกหนอที่กลายมาขยายพันธุเพ่ือ

ทดสอบความคงตัว จนถึงป พ.ศ. 2563 คัดเลือกพันธุกลาย (solid mutant) ขยายพันธุ และปลูกประเมิน

ลักษณะประจำพันธุ พบวาพันธุมีความสม่ำเสมอและมีความคงตัว ป พ.ศ. 2564 คัดเลือกได 1 พันธุ คือ

พันธุชญานิศ 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2560 ฉายรังสีแกมมาแบบโครนิกตนพุทธรักษาพันธุอรวรรณ จำนวน 15-20 ตน ศูนยวิจัย

นิวเคลียร

เทคโนโลยี  

คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

  

2560-2562 ปลูกขยายพันธุรุน M1V1 เพ่ือใหแตกหนอใหม 

                                                  ปลูกขยายและคดัเลือกลักษณะ

ที่กลายพันธุ 

 M1V4 

  

 คัดเลือกลักษณะกลายและแยกหนอ 
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ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2563 คัดเลือกพันธุกลายและปลูกทดสอบเพ่ือประเมินลักษณะประจำพันธุ 

  

2564 พุทธรักษาพันธุชญานิศ 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย พุทธรักษาพันธุชญานิศ ช่ือวิทยาศาสตร Canna ‘Chayanid’ วงศ Cannaceae  

พืชลมลุก ไมดอกไมประดับ 

 

ราก ระบบรากฝอย 

 

ตน เหงาอยูใตดิน สวนเหนือดินเปนลำตนเทียมประกอบดวยกานใบ สูงเฉลี่ย 89 เซนติเมตร  

สีเขียว 

 

ใบ ใบเดี ่ยว เรียงเวียนสลับ รูปใบหอก กวางเฉลี ่ย 10 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 46 เซนติเมตร  

ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบและกานใบสีเขียว 

 

ดอก ชอดอกออกเปนชอแบบชอกระจะ มีจำนวนดอก 15-17 ดอกตอชอ ดอกขนาดกลาง  

กวาง 6 เซนติเมตร ยาว 8.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 3 กลีบ อยูดานลางแยกกันเปนอิสระ  

กลีบดอก 3 กลีบ เชื ่อมติดกันที ่โคน เกสรเพศผู มี 2 ลักษณะ คือ เกสรเพศผู เปนหมัน

เปลี่ยนแปลงไปคลายกลีบดอกจำนวน 4 กลีบ สีเหลืองอมสม (Yellow Orange Group 22A) 

มี 2 กลีบบริเวณกลางกลีบมีรอยเวา และเกสรเพศผูไมเปนหมันเปลี่ยนแปลงไปคลายกลีบ

ดอกจำนวน 1 กลีบ มีขนาดเล็ก มีอับเรณูติดอยูที่ดานขาง เกสรเพศเมียคลายหลอด 1 อัน 

กานยอดเกสรเพศเมียสีเหลือง ปลายยอดเกสรเพศเมียสีแดง มีรังไขใตวงกลีบ 

 

ผล/เมล็ด ผลแหงแตก ไมติดเมล็ด 

 

หมายเหตุ เทียบสีจากแถบเทียบสีมาตรฐานของ The Royal Horticultural Society (RHS Color 

Chart): The Royal Horticultural Society, 1995.  The Royal Horticultural Society. 

80 Vincent Square, London SW1P2PE. 
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ภาพที่ 1  ตนพุทธรักษาพันธุอรวรรณที่นำมาฉายรังสี 

 

ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพุทธรักษาพันธุชญานิศ 

ก ใบ  ข-ค ชอดอกและดอก 
 

พุทธรักษาพันธุชญานิศ  

ก ข 

ค 
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พุทธรักษาพันธุอภิสิฏฐ 

(Canna ‘Apisit’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่อยู   เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท 02-579-0113 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 พุทธรักษาพันธุอภิสิฏฐ เปนพันธุกลายที่ไดมาจากการฉายรังสีแกมมา โดยในป พ.ศ. 2560 

ศูนยวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยทีมนักวิจัยประกอบดวย  

รองศาสตราจารย พีรนุช จอมพุก น.ส.ณัฐนิชภู สุกิน น.ส.ลักษมณ สรอยทอง และนายธีระ ไผเจริญ ไดนำตน

พุทธรักษาพันธุชมพูพีรนุช ซึ่งมีลักษณะตนสูงเฉลี่ย 103 เซนติเมตร ลำตนสีเขียว ใบเดี่ยวสีเขียว ดอกสีชมพู

ออนอมสม (Red Group 37A) ขอบกลีบดอกมีสีเหลืองแถบเล็กๆ กานชอดอกสีเขียว ไปฉายรังสีแกมมาแบบ

โครนิก ภายในอาคารฉายรังสีแกมมา ซึ่งมีโคบอลท-60 เปนตนกำเนิดรังสี จำนวน 15-20 ตน ซึ่งปลูกอยูใน

กระถาง ป พ.ศ. 2560-2562 ปลูกขยายพันธุเพ่ือใหแตกหนอใหม คัดเลือกลักษณะกลายโดยเริ่มคัดเลือกต้ังแต

รุน M1V2 เปนตนไป เมื่อพบลักษณะกลาย คือ กลีบดอกมีสีเหลืองออน (Yellow Group 9D) และมีแถบสีชมพู 

(Red Group 37B) อยูบนพ้ืนสีเหลืองออน จากน้ันแยกหนอที่กลายมาขยายพันธุเพ่ือทดสอบความคงตัว จนถึง

ป พ.ศ.2563 คัดเลือกพันธุกลาย (solid mutant) ขยายพันธุ และปลูกประเมินลักษณะประจำพันธุ พบวา

พันธุมีความสม่ำเสมอและมีความคงตัว ป พ.ศ. 2564 คัดเลือกได 1 พันธุ คือพันธุอภิสิฏฐ 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2560 ฉายรังสีแกมมาแบบโครนิกตนพุทธรักษาพันธุชมพูพีรนุช จำนวน 15-20 

ตน 

ศูนยวิจัย

นิวเคลียร

เทคโนโลยี  

คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

  

2560-2562 ปลูกขยายพันธุรุน M1V1 เพ่ือใหแตกหนอใหม 

                                                   ปลูกขยายและคัดเลือกลักษณะ

ที่กลายพันธุ 

 M1V4 

  

 คัดเลือกลักษณะกลายและแยกหนอ 
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ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2563 คัดเลือกพันธุกลายและปลูกทดสอบเพ่ือประเมินลักษณะประจำพันธุ 

  

2564 พุทธรักษาพันธุอภิสิฏฐ 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย พุทธรักษาพันธุอภิสิฏฐ ช่ือวิทยาศาสตร Canna  ‘Apisit’ วงศ Cannaceae  

พืชลมลุก ไมดอกไมประดับ 

 

ราก ระบบรากฝอย 

 

ตน เหงาอยูใตดิน สวนเหนือดินเปนลำตนเทียมประกอบดวยกานใบ สูงเฉลี่ย 116 เซนติเมตร  

สีเขียว 

 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข กวางเฉลี่ย 15 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 48 เซนติเมตร ปลายใบ

แหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผนใบและกานใบสีเขียว 

 

ดอก ชอดอกออกเปนชอแบบชอกระจะ มีจำนวนดอก 14-16 ดอกตอชอ ดอกขนาดกลาง  

กวาง 9 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 3 กลีบ อยูดานลางแยกกันเปนอิสระ  

กลีบดอก 3 กลีบ เชื ่อมติดกันที ่โคน เกสรเพศผู มี 2 ลักษณะ คือ เกสรเพศผู เปนหมัน

เปลี่ยนแปลงไปคลายกลีบดอกจำนวน 4 กลีบ 3 กลีบ สีเหลืองออน (Yellow Group 9D) 

และมีแถบสีชมพู (Red Group 37B) อยูบนพ้ืนสีเหลืองออน และ 1 กลีบ มีสีเหลืองออนและ

มีจุดประหรือขีดสีชมพูกระจายทั่วทั้งกลีบ และเกสรเพศผูไมเปนหมันเปลี่ยนแปลงไปคลาย

กลีบดอกจำนวน 1 กลีบ มีขนาดเล็ก มีอับเรณูติดอยูที่ดานขาง โคนกลีบสีชมพู (Red Group 

37B) ปลายกลีบสีเหลืองออน เกสรเพศเมียคลายหลอด 1 อัน กานยอดเกสรเพศเมียสีเหลือง 

มีรังไขใตวงกลีบ 

 

ผล/เมล็ด ผลแหงแตก ไมติดเมล็ด 

 

หมายเหตุ เทียบสีจากแถบเทียบสีมาตรฐานของ The Royal Horticultural Society (RHS Color 

Chart): The Royal Horticultural Society, 1995.  The Royal Horticultural Society. 

80 Vincent Square, London SW1P2PE. 
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ภาพที่ 1 ตนพุทธรักษาพันธุชมพูพีรนุชที่นำมาฉายรังส ี

 

ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพุทธรักษาพันธุอภิสิฏฐ 

ก ใบ  ข-ค ชอดอกและดอก 

 

พุทธรักษาพันธุอภิสิฏฐ 

  

ก ข 

ค 
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พุทธรักษาพันธุอรอาภา 

(Canna ‘Onarpar’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่อยู   เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท 02-579-0113 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 พุทธรักษาพันธุอรอาภาเปนพันธุกลายที่ไดมาจากการฉายรังสีแกมมา โดยในป พ.ศ. 2560 

ศูนยวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยทีมนักวิจัยประกอบดวย  

รองศาสตราจารย พีรนุช จอมพุก น.ส.ณัฐนิชภู สุกิน น.ส.ลักษมณ สรอยทอง และนายธีระ ไผเจริญ ไดนำตน

พุทธรักษาพันธุ GISC 24 ซึ่งมีลักษณะตนสูงเฉลี่ย 57 เซนติเมตร ใบและกานใบสีเขียว ดอกสีสมอมเหลือง 

(Orange Group 28A) โคนกลีบสีเหลือง (Yellow Group 8A) และมีขีดสีสมกระจาย นำไปฉายรังสีแกมมา

แบบโครนิกภายในอาคารฉายรังสีแกมมา ซึ่งมีโคบอลท-60 เปนตนกำเนิดรังสี จำนวน 15-20 ตน ซึ่งปลูกอยูใน

กระถาง ป พ.ศ. 2560-2562 ปลูกขยายพันธุเพ่ือใหแตกหนอใหม คัดเลือกลักษณะกลายโดยเริ่มคัดเลือกต้ังแต

รุน M1V2 เปนตนไป พบลักษณะกลาย คือ มีดอกสีเหลือง จากนั้นแยกหนอที่กลายมาขยายพันธุเพื่อทดสอบ

ความคงตัว จนถึงป พ.ศ. 2563 คัดเลือกพันธุกลาย (solid mutant) ขยายพันธุ และปลูกประเมินลักษณะ

ประจำพันธุ พบวาพันธุมีความสม่ำเสมอและมีความคงตัว ป พ.ศ. 2564 คัดเลือกได 1 พันธุ คือพันธุอรอาภา 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2560 ฉายรังสีแกมมาแบบโครนิกตนพุทธรักษาพันธุ GISC 24 จำนวน 15-20 

ตน  

ศูนยวิจัย

นิวเคลียร

เทคโนโลยี  

คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

  

2560-2562 ปลูกขยายพันธุรุน M1V1 เพ่ือใหแตกหนอใหม 

                                                ปลกูขยายและคัดเลือกลักษณะ

ที่กลายพันธุ 

 M1V4 

  

 คัดเลือกลักษณะกลายและแยกหนอ 

  

2563 คัดเลือกพันธุกลายและปลูกทดสอบเพ่ือประเมินลักษณะประจำพันธุ 
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ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

  

2564 พุทธรักษาพันธุอรอาภา 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย พุทธรักษาพันธุอรอาภา ช่ือวิทยาศาสตร Canna ‘Onarpar’ วงศ Cannaceae  

พืชลมลุก ไมดอกไมประดับ 

 

ราก ระบบรากฝอย 

 

ตน เหงาอยูใตดิน สวนเหนือดินเปนลำตนเทียมประกอบดวยกานใบ สูงเฉลี่ย 108 เซนติเมตร  

สีเขียว  

 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข กวางเฉลี่ย 15 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 46 เซนติเมตร ปลายใบ

แหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบและกานใบสีเขียว 

 

ดอก ชอดอกออกเปนชอแบบชอกระจะ มีจำนวนดอก 10-12 ดอกตอชอ ดอกขนาดกลาง  

กวาง 10 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 3 กลีบ อยูดานลางแยกกันเปนอิสระ  

กลีบดอก 3 กลีบ เชื ่อมติดกันที ่โคน เกสรเพศผู มี 2 ลักษณะ คือ เกสรเพศผู เปนหมัน

เปลี่ยนแปลงไปคลายกลีบดอกจำนวน 4 กลีบ สีเหลือง (Yellow Group 8B) และเกสรเพศผู

ไมเปนหมันเปลี่ยนแปลงไปคลายกลีบดอกจำนวน 1 กลีบ มีขนาดเล็ก มีอับเรณูติดอยูที่

ดานขาง และมีเกสรเพศเมียคลายหลอด 1 อัน กานยอดเกสรเพศเมียสีเหลือง มีรังไขใตวงกลีบ 

 

ผล/เมล็ด ผลแหงแตก ไมติดเมล็ด 

 

หมายเหตุ เทียบสีจากแถบเทียบสีมาตรฐานของ The Royal Horticultural Society (RHS Color 

Chart): The Royal Horticultural Society, 1995.  The Royal Horticultural Society. 

80 Vincent Square, London SW1P2PE. 
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ภาพที่ 1 ตนพุทธรักษาพันธุ GISC 24 ที่นำมาฉายรังสี  

 

ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพุทธรักษาพันธุอรอาภา 

ก ใบ  ข-ค ชอดอกและดอก 

 

พุทธรักษาพันธุอรอาภา 

  

ข ก 

ค 
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พุทธรักษาพันธุอรินทิพย 

(Canna ‘Arinthip’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่อยู   เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท 02-579-0113 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 พุทธรักษาพันธุอรินทิพย เปนพันธุกลายที่ไดมาจากการฉายรังสีแกมมา โดยในป พ.ศ. 2560 

ศูนยวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยทีมนักวิจัยประกอบดวย  

รองศาสตราจารย พีรนุช จอมพุก น.ส.ณัฐนิชภู สุกิน น.ส.ลักษมณ สรอยทอง และนายธีระ ไผเจริญ ไดนำตน

พุทธรักษาพันธุธรารัตน ซึ่งมีลักษณะตนสูงเฉลี่ย 61.8 เซนติเมตร ลำตนอวบสีเขียว ใบเดี่ยวสีเขียว ดอกสีชมพู

อมเหลือง (Red Group 37D) โคนกลีบสีชมพู (Red Group 47D) กานชอดอกสีเขียวปนน้ำตาลแดง ไปฉาย

รังสีแกมมาแบบโครนิก ภายในอาคารฉายรังสีแกมมา ซึ่งมีโคบอลท-60 เปนตนกำเนิดรังสี จำนวน 15-20 ตน

ซึ่งปลูกอยูในกระถาง ป พ.ศ. 2560-2562 ปลูกขยายพันธุเพื่อใหแตกหนอใหม คัดเลือกลักษณะกลายโดยเริ่ม

คัดเลือกต้ังแตรุน M1V2 เปนตนไป พบลักษณะกลาย คือ มีดอกสีเหลืองอมสม (Yellow Orange Group 22C) 

โคนกลีบสีชมพูอมแดง (Red Group 39B) จากน้ันแยกหนอที่กลายมาขยายพันธุเพ่ือทดสอบความคงตัว จนถึง

ป พ.ศ.2563 คัดเลือกพันธุกลาย (solid mutant) ขยายพันธุ และปลูกประเมินลักษณะประจำพันธุ พบวา

พันธุมีความสม่ำเสมอและมีความคงตัว ป พ.ศ. 2564 คัดเลือกได 1 พันธุ คือพันธุอรินทิพย 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2560 ฉายรังสีแกมมาแบบโครนิกตนพุทธรักษาพันธุธรารัตน จำนวน 15-20 ตน ศูนยวิจัย

นิวเคลียร

เทคโนโลยี  

คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

  

2560-2562 ปลูกขยายพันธุรุน M1V1 เพ่ือใหแตกหนอใหม 

                                                   ปลูกขยายและคัดเลือกลักษณะ

ที่กลายพันธุ 

 M1V4 

  

 คัดเลือกลักษณะกลายและแยกหนอ 

  

2563 คัดเลือกพันธุกลายและปลูกทดสอบเพ่ือประเมินลักษณะประจำพันธุ 
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ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

  

2564 พุทธรักษาพันธุอรินทิพย 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย พุทธรักษาพันธุอรินทิพย ช่ือวิทยาศาสตร Canna ‘Arinthip’ วงศ Cannaceae  

พืชลมลุก ไมดอกไมประดับ 

 

ราก ระบบรากฝอย 

 

ตน เหงาอยูใตดิน สวนเหนือดินเปนลำตนเทียมประกอบดวยกานใบ สูงเฉลี่ย 88 เซนติเมตร  

สีเขียวปนน้ำตาลแดง  

 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข กวางเฉลี่ย 20 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 42 เซนติเมตร ปลายใบ

แหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผนใบและกานใบสีเขียวปนน้ำตาลแดง 

 

ดอก ชอดอกออกเปนชอแบบชอกระจะ มีจำนวนดอก 10-12 ดอกตอชอ ดอกขนาดกลาง  

กวาง 6 เซนติเมตร ยาว 8.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 3 กลีบ อยูดานลางแยกกันเปนอิสระ  

กลีบดอก 3 กลีบ เชื ่อมติดกันที ่โคน เกสรเพศผู มี 2 ลักษณะ คือ เกสรเพศผู เปนหมัน

เปลี่ยนแปลงไปคลายกลีบดอกจำนวน 3 กลีบ สีเหลืองอมสม (Yellow Orange Group 22C) 

สวนโคนสีชมพูอมแดง (Red Group 39B) เกสรเพศผูไมเปนหมันเปลี่ยนแปลงไปคลายกลีบ

ดอกจำนวน 1 กลีบ มีขนาดเล็ก มีอับเรณูติดอยูที่ดานขาง เกสรเพศเมียคลายหลอด 1 อัน 

กานยอดเกสรเพศเมียสีเหลือง มีรังไขใตวงกลีบ 

 

ผล/เมล็ด ผลแหงแตก ไมติดเมล็ด 

 

หมายเหตุ เทียบสีจากแถบเทียบสีมาตรฐานของ The Royal Horticultural Society (RHS Color 

Chart): The Royal Horticultural Society, 1995.  The Royal Horticultural Society. 

80 Vincent Square, London SW1P2PE. 
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ภาพที่ 1  ตนพุทธรักษาพันธุธรารัตนที่นำมาฉายรังส ี 

 

ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพุทธรักษาพันธุอรินทิพย 

ก ใบ  ข-ค ชอดอกและดอก 
 

พุทธรักษาพันธุอรินทิพย 

  

ก ข 

ค 
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วานสี่ทิศพันธุรอพฟ ไอลนี 

(Hippeastrum ‘RoPF Aileen’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล มูลนิธิโครงการหลวง 

ที่อยู 65 หมู 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-810765 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

วานสี่ทิศพันธุรอพฟ ไอลีน (RoPF Aileen) เปนลูกผสมวานสี่ทิศดอกซอนสีแดงอมชมพู 

ที่มูลนิธิโครงการหลวงปรับปรุงพันธุระหวางป พ.ศ.2559-2564 โดยเริ่มรวบรวมพันธุและคัดเลือกตนพันธุพอ

และพันธุแม ตั้งแตป พ.ศ. 2559 และทำการผสมพันธุในป 2560 ระหวางวานสี่ทิศ Hippeastrum ‘Purple 

Rain’ พันธุ แม ซึ ่งเปนดอกชั้นเดียว สีชมพูเขม กลีบดอกมีลายเสนรางแห และวานสี่ทิศ Hippeastrum 

‘Elvas’ พันธุ พอ ซึ ่งเปนดอกซอน สีขาว บริเวณกลางกลีบและขอบกลีบมีสีแดงเมื ่อติดฝกและเมล็ดแก  

จึงนำมาเพาะเมล็ด ไดตนออนจำนวน 7 ตน ปลูกเลี้ยงตนออนจนกระทั่งออกดอกครั้งแรกในป พ.ศ. 2562 

จากน้ันคัดเลือกลูกผสม โดยใชสีดอก ขนาดดอก รูปทรงดอก และลักษณะเดนพิเศษอ่ืนๆ เปนหลักเกณฑสำคัญ

ในการคัดเลือก และปลูกทดสอบความคงตัวของพันธุตั้งแตป พ.ศ. 2562 – 2564 โดยดำเนินการคัดเลือกพันธุ 

และขยายพันธุวานสี่ทิศลูกผสมดังกลาว ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ควบคูกับ

การขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ ณ ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพทางดานพืช มูลนิธิโครงการหลวง 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2559 รวบรวมพอแมพันธุจากแหลงตางๆ - สถานีเกษตรหลวงปางดะ  

  จังหวัดเชียงใหม 

2560 วานสี่ทิศพันธุ Purple Rain x วานสี่ทิศพันธุ Elvas - ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ 

  ทางดานพืช มูลนิธิ 

 เพาะเมล็ดไดตนกลาจำนวน 7 ตน โครงการหลวง 

   

2562 คัดเลือกลูกผสม (F1)  

   

2562-2564 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอและความคงตัว จำนวน 2 รุน  

   

2564 ขยายพันธุเพ่ิมจำนวนตนดวยการผาหัว และเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย วานสี่ทิศพันธุรอพฟ ไอลีน  วงศ Amaryllidaceae ชื่อวิทยาศาสตร Hippeastrum 

‘RoPF Aileen’ ไมดอกไมประดับ ไมลมลุก 

 

ราก  ระบบรากฝอยและมีรากพิเศษเจริญมาจากสวนฐานหัว มีลักษณะกลมเรียวยาวไปทางปลาย

เล็กนอย มีขนาดใกลเคียงกัน ยาว 1 – 2 ฟุต รากออนสีขาว รากแกสีน้ำตาลออน บริเวณ

ปลายรากแตกเปนแขนง 

 

ตน  ลำตนใตดินมีลักษณะตั้งตรง ขนาดเสนรอบวงของหัว 21.5 เซนติเมตร มีขอปลองสั้นมากอัด

แนนอยู บร ิเวณสวนลางของหัว หัวเปนแบบ tunicate bulb ลักษณะคลายหัวหอม 

ประกอบดวยใบ (scale) ซึ่งเปนโคนใบแปรรูปไปทำหนาที่เก็บสะสมอาหาร กาบใบแตละอัน

เช่ือมติดกันเปนวง และเรียงซอนกันเปนช้ันประกอบกันขึ้นมาเปนหัวที่มีลักษณะกลม กาบใบ

ชั้นนอกสุดมีลักษณะแหงคลายเยื่อกระดาษ ที่โคนกาบใบมีจุดกำเนิดตาและตาขางที่สามารถ

เจริญและพัฒนาเปนหัวใหมได  

 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปแถบ มีจำนวน 5 – 7 ใบ กวาง 4.0 – 4.5 เซนติเมตร ยาว 70 – 78 

เซนติเมตร โคนใบเปนกาบ ปลายใบแหลม บริเวณโคนใบพับงอเขาหากันจนถึงกลางใบ และ

แผออกเปนแผนแบนเฉพาะปลายใบ ขอบใบเรียบ แผนใบสีเขียว (green group 137A) อวบ

น้ำ ผิวใบเกลี้ยง กานใบไมมีหรือมีสั้นมาก 

 

ดอก  ชอดอกแบบชอซี่รม กานชอดอก ยาว 40 - 45 เซนติเมตร มีลักษณะอวบน้ำ สีเขียวออน  

ผิวของกานชอดอกมีไขเคลือบ กานของดอกมีลักษณะกลมที่โคนกานดอกแตละกานมีใบ

ประดับอันเล็ก ๆ 1 อัน ดอกมีจำนวน 3 - 4 ดอก เสนผานศูนยกลางดอก 13 -15 เซนติเมตร 

โคนกลีบเชื่อมกันเปนหลอดสั้น ๆ กลีบรูปรีหรือรูปไข 12 กลีบ ปลายกลีบแหลม ขอบสวน

ปลายกลีบบิดเปนคลื่นเล็กนอย เกสรเพศผูเปนหมันเปลี่ยนแปลงไปคลายกลีบดอกอยูชั้นใน 

สีพ้ืนสีขาว (white group 155D) กลางกลีบสแีดงอมชมพู (red group 47B) ขอบกลีบสีแดง

อมชมพู มีเกสรเพศผูเพียงบางกลีบ เรณูสีเหลือง ไมมีเกสรเพศเมีย  

 

ผล  ผลแบบผลแหงแตก มี 3 พู เสนผานศูนยกลาง 2 – 4 เซนติเมตร สีเขียว ภายในมีเมล็ดขนาด

ใหญ ลักษณะแบน มีปก สีดำเมื่อแกจัด ไมมีระยะพักตัว 
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ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญจนกระทั่งออกดอก 30 – 45 วัน 

2. ไมมีการเกิดหัวขนาดเล็ก 

3. ชอดอกประมาณ 1 ชอ/กอ 

4. ดอกซอน กลางกลีบสีแดงอมชมพูสีพื้นสีขาว ขลิบขอบกลีบดวยสีแดงอมชมพู ขอบสวน 

ปลายกลีบบิดเปนคลื่นเล็กนอย 

5. กานชอดอกยาว ตรง และแข็งแรง 

6. อายุปกแจกันนาน 4 - 7 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 วานสี่ทิศที่พันธุ Purple rain พันธุแม (ซาย) และวานสี่ทิศที่พันธุพอพันธุ Elvas พันธุแม (ขวา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะทางพฤษศาสตรของหัวและรากของวานสี่ทิศพันธุรอพฟ ไอลีน (RoPF Aileen) 

 

Purple rain Elvas 
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ภาพที่ 3 ลักษณะทางพฤษศาสตรของวานสี่ทิศพันธุรอพฟ ไอลีน (RoPF Aileen) 

 ก-ค ใบ  ง-จ ดอก 

 

วานสี่ทิศพันธุรอพฟ ไอลนี  

ก ข

 

ค 

ง จ 
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วานสี่ทิศพันธุรอพฟ อลนิดา  

(Hippeastrum ‘RoPF Alinda’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล มูลนิธิโครงการหลวง 

ที่อยู 65 หมู 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-810765 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

วานสี่ทิศพันธุรอพฟ อลินดา (RoPF Alinda) เปนลูกผสมวานสี่ทิศดอกสีสมอมแดงที่

มูลนิธิโครงการหลวงปรับปรุงพันธุระหวางป พ.ศ. 2559-2564 โดยเริ่มรวบรวมพันธุและคัดเลือกตนพันธุพอ

และพันธุแม ตั ้งแตป พ.ศ. 2559 และทำการผสมพันธุในป พ.ศ. 2560 ระหวางวานสี่ทิศ Hippeastrum 

‘Bogota’ พันธุแม ซึ่งเปนดอกชั้นเดียว กลีบดอกเรียวแหลมกลีบบนสีแดงเขม กลีบลางมีสีออนกวา และวานสี่

ทิศ Hippeastrum ‘Temptation’ พันธุพอ ซึ่งเปนดอกชั้นเดียว สีขาวใจกลางดอกสีแดงเรื่อ เมื่อติดฝกและ

เมล็ดแก จึงนำมาเพาะเมล็ด ไดตนออนจำนวน 27 ตน ปลูกเลี้ยงตนออนจนกระทั่งออกดอกครั้งแรกในป พ.ศ. 

2562 จากน้ันคัดเลือกลูกผสม โดยใชสีดอก ขนาดดอก รูปทรงดอก และลักษณะเดนพิเศษอ่ืนๆ เปนหลักเกณฑ

สำคัญในการคัดเลือก และปลูกทดสอบความคงตัวของพันธุตั ้งแตป พ.ศ. 2562 – 2564 โดยดำเนินการ

คัดเลือกพันธุ และขยายพันธุวานสี่ทิศลูกผสมดังกลาว ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม ควบคูกับการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ ณ ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพทางดานพืช มูลนิธิโครงการหลวง 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2559 รวบรวมพอแมพันธุจากแหลงตางๆ - สถานีเกษตรหลวงปางดะ  

  จังหวัดเชียงใหม 

2560  วานสี่ทิศพันธุ Bogota x วานสี่ทิศพันธุ Temptation - ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ 

  ทางดานพืช มูลนิธิ 

 เพาะเมล็ดไดตนกลาจำนวน 27 ตน โครงการหลวง 

   

2562 คัดเลือกลูกผสม (F1)  

   

2562-2564 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอและความคงตัว จำนวน 2 รุน  

   

2564 ขยายพันธุเพ่ิมจำนวนตนดวยการผาหัว และเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย วานสี่ทิศพันธุรอพฟ อลินดา วงศ Amaryllidaceae ชื่อวิทยาศาสตร Hippeastrum 

‘RoPF Alinda’ ไมดอกไมประดับ ไมลมลุก 

 

ราก  ระบบรากฝอยและมีรากพิเศษเจริญมาจากสวนฐานหัว มีลักษณะกลมเรียวยาวไปทางปลาย

เล็กนอย มีขนาดใกลเคียงกัน ยาว 1 – 3 ฟุต รากออนสีขาว รากแกสีน้ำตาลออน บริเวณ

ปลายรากแตกเปนแขนง 

 

ตน  ลำตนใตดินมีลักษณะตั้งตรง ขนาดเสนรอบวงของหัว 21 เซนติเมตร มีขอปลองสั้นมากอัด

แนนอยู บร ิเวณสวนลางของหัว หัวเปนแบบ tunicate bulb ลักษณะคลายหัวหอม 

ประกอบดวยใบ (scale) ซึ่งเปนโคนใบแปรรูปไปทำหนาที่เก็บสะสมอาหาร กาบใบแตละอัน

เช่ือมติดกันเปนวง และเรียงซอนกันเปนช้ันประกอบกันขึ้นมาเปนหัวที่มีลักษณะกลม กาบใบ

ช้ันนอกสุดมีลักษณะแหงคลายเยื่อกระดาษ ที่โคนกาบใบมีจุดกำเนิดตาและตาขางที่สามารถ

เจริญและพัฒนาเปนหัวใหมได  

 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปแถบ มีจำนวน 3-7 ใบ กวาง 4-5 เซนติเมตร ยาว 65-72 เซนติเมตร  

ปลายใบแหลม โคนใบเปนกาบ บริเวณโคนใบพับงอเขาหากันจนถึงกลางใบ และแผออกเปน

แผนแบนเฉพาะปลายใบ ขอบใบเรียบ กานใบไมมีหรือสั้นมาก แผนใบสีเขียว (green group 

137A) อวบน้ำ ผิวใบเกลี้ยง  

 

ดอก  ชอดอกแบบชอซี่รม กานชอดอก ยาว 50 - 55 เซนติเมตร มีลักษณะอวบน้ำ สีเขียวออน  

ผิวของกานชอดอกมีไขเคลือบ กานดอกมีลักษณะกลม ที่โคนกานดอกแตละกานมีใบประดับ

อันเล็ก ๆ 1 อัน ดอกมีจำนวน 4 - 6 ดอก เสนผานศูนยกลางดอก 11 -13 เซนติเมตร  

โคนกลีบเชื่อมกันเปนหลอดสั้น ๆ กลีบรวม 6 กลีบ รูปรีหรือรูปไข ปลายแหลม ขอบกลีบบิด

เปนคลื่นไปทางดานหลังเล็กนอย โคนสีสมอมแดง(orange - red group 33A) กลางกลีบ 

สีขาวอมชมพู (white group N155C) มีจุดประเล็ก ๆ สีสมอมแดงกระจายทั่วกลีบ ขอบกลีบ

สีสมอมแดง เปนดอกสมบูรณเพศ เกสรเพศผู 6 อัน สีสมอมแดงภายใน เรณูสีเหลือง เกสร

เพศเมียสีขาวปนแดง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว 

 

ผล  ผลแบบผลแหงแตก มี 3 พู เสนผานศูนยกลาง 3 – 4 เซนติเมตร สีเขียว ภายในมีเมล็ดขนาด

ใหญ ลักษณะแบน มีปก สีดำเมื่อแกจัด ไมมีระยะพักตัว 
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ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญจนกระทั่งออกดอก 35 – 45 วัน 

2. การเกิดหัวขนาดเล็กเฉลี่ย3 หัว/หัวแม 1 หัว 

3. ชอดอกเฉลี่ย1 - 2 ชอ/หัวแม 1 หัว 

4. โคนกลีบสีสมอมแดง กลางกลีบสีขาวอมชมพู จุดประสีสมอมแดงกระจายทั ่วกลีบ  

ขอบกลีบดอกสีสมอมแดงเชนเดียวกับโคนกลีบ ปลายกลีบแหลม บิดเปนคลื่นไปทางดานหลัง 

เล็กนอย 

5. กานชอดอกยาว ตรง และแข็งแรง 

6. อายุปกแจกันนาน 4 - 7 วัน 

 

 

ภาพที่ 1 วานสี่ทิศพันธุ Bogota พันธุแม (ซาย) และวานสี่ทิศพันธุ Temptation พันธุพอ (ขวา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะทางพฤษศาสตรของหัวและรากของวานสี่ทิศพันธุรอพฟ อลินดา (RoPF Alinda) 

Bogota Temptation 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ลักษณะทางพฤษศาสตรของวานสี่ทิศพันธุรอพฟ อลินดา (RoPF Alinda) 

ก-ค ใบ  ง-จ ดอก 

 

วานสี่ทิศพันธุรอพฟ อลนิดา 
  

ก ข ค 

ง จ 
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วานสี่ทิศพันธุรอพฟ ดานิกา  

 (Hippeastrum ‘RoPF Danica’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล มูลนิธิโครงการหลวง 

ที่อยู 65 หมู 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-810765 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

วานสี่ทิศพันธุรอพฟ ดานิกา (RoPF Danica) เปนลูกผสมวานสี่ทิศดอกสีแดงที่มูลนิธิ

โครงการหลวงปรับปรุงพันธุระหวางป พ.ศ.2559-2564โดยเริ่มรวบรวมพันธุและคัดเลือกตนพอพันธุและแม

พันธุตั้งแตป พ.ศ. 2559 และทำการผสมพันธุในป 2560 ระหวางวานสี่ทิศ Hippeastrum ‘Lapaz’ พันธุแม 

ซึ่งเปนดอกชั้นเดียว กลีบดอกเรียวแหลม กลีบบนสีแดงเขม กลีบลางสีเขียวปนขาวและวานสี่ทิศ รางเงิน

(Hippeastrum reticulatum) พอพันธุ ซึ่งเปนดอกชั้นเดียว สีชมพู กลีบดอกมีลายเสนรางแห กลางกลีบมี

เสนสีขาวตลอดความยาวของกลีบดอกแตละกลีบ ใบมีเสนกลางใบสีเขียวออนเมื่อติดฝกและเมล็ดแก จึงนำมา

เพาะเมล็ด ไดตนออนจำนวน 19 ตน ปลูกเลี้ยงตนออนจนกระทั่งออกดอกครั้งแรกในป พ.ศ. 2562 จากน้ัน

คัดเลือกลูกผสม โดยใชสีดอก ขนาดดอก รูปทรงดอก และลักษณะเดนพิเศษอื่นๆ เปนหลักเกณฑสำคัญในการ

คัดเลือก และปลูกทดสอบความคงตัวของพันธุตั้งแตป พ.ศ. 2562 – 2564 โดยดำเนินการคัดเลือกพันธุ และ

ขยายพันธุวานสี่ทิศลูกผสมดังกลาว ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ควบคูกับการ

ขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ ณ ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพทางดานพืช มูลนิธิโครงการหลวง 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2559 รวบรวมพอแมพันธุจากแหลงตางๆ - สถานีเกษตรหลวงปางดะ  

 
 

จังหวัดเชียงใหม 

2560  วานสี่ทิศพันธุ Lapaz x รางเงิน - ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพทางดานพืช  

มูลนิธิโครงการหลวง 

 เพาะเมล็ดไดตนกลาจำนวน 19 ตน  

   

2562 คัดเลือกลูกผสม (F1)  

   

2562-2564 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอและความคงตัว จำนวน 2 รุน  
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ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2564 ขยายพันธุเพ่ิมจำนวนตนดวยการผาหัว และเพาะเลี้ยง

เน้ือเยื่อ 

 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย วานสี่ทิศพันธุรอพฟ ดานิกา วงศ Amaryllidaceae ชื่อวิทยาศาสตร Hippeastrum 

‘RoPF Danica’ ไมดอกไมประดับ ไมลมลุก 

 

ราก  ระบบรากฝอยและมีรากพิเศษเจริญมาจากสวนฐานหัว มีลักษณะกลมเรียวยาวไปทางปลาย

เล็กนอย มีขนาดใกลเคียงกัน ยาว 1 – 2 ฟุต รากออนสีขาว รากแกสีน้ำตาลออน บริเวณ

ปลายรากแตกเปนแขนง 

 

ตน  ลำตนใตดินมีลักษณะตั้งตรง ขนาดเสนรอบวงของหัว 17 เซนติเมตร มีขอปลองสั้นมากอัด

แนนอยู บร ิเวณสวนลางของหัว หัวเปนแบบ tunicate bulb ลักษณะคลายหัวหอม 

ประกอบดวยใบ (scale) ซึ่งเปนโคนใบแปรรูปไปทำหนาที่เก็บสะสมอาหาร กาบใบแตละอัน

เชื่อมติดกันเปนวงและเรียงซอนกันเปนชั้นประกอบกันขึ้นมาเปนหัวที่มีลักษณะกลม กาบใบ

ชั้นนอกสุดมีลักษณะแหงคลายเยื่อกระดาษที่โคนกาบใบมีจุดกำเนิดตาและตาขางที่สามารถ

เจริญและพัฒนาเปนหัวใหมได 

 

ใบ ใบเดี ่ยว เรียงสลับ รูปแถบ มีจำนวน 4 – 8 ใบ กวาง 3 – 4 เซนติเมตร ยาว 60 - 65 

เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเปนกาบบริเวณโคนใบพับงอเขาหากันจนถึงกลางใบ และ

แผออกเปนแผนแบนเฉพาะปลายใบ ขอบใบเรียบ กานใบไมมีหรือสั้นมาก แผนใบสีเขียว 

(green group 141B) อวบน้ำ ผิวใบเกลี้ยง เสนกลางใบสีเขียวออน (green group 142C) 

กวาง 1 เซนติเมตร ตลอดความยาวของใบ  

 

ดอก  ชอดอกแบบชอซี่รม กานชอดอก  ยาว 50 - 55 เซนติเมตร มีลักษณะอวบน้ำ สีเขียวออน  

ผิวของกานชอดอกมีไขเคลือบ กานดอกมีลักษณะกลม ที่โคนกานดอกแตละกานมีใบประดับ

อันเล็ก ๆ 1 อัน ดอกมีจำนวน 4 – 6 ดอก เสนผานศูนยกลางดอกยอย 11 -13 เซนติเมตร 

โคนเชื่อมกันเปนหลอด สั้น ๆ กลีบรวม 6 กลีบ รูปรางเรียวแหลม ปลายกลีบแหลม ขอบ

กลีบบิดเปนคลื่นเล็กนอย สีแดง (red group 41B) กลางกลีบมีเสนสีเหลืองอมเขียว (yellow 

- green group 150D) ตลอดความยาวของกลีบดอกแตละกลีบ เปนดอกสมบูรณเพศ  

เกสรเพศผู 6 อัน เรณูสีเหลือง เกสรเพศเมียสีขาว ยอดเกสรเพศเมียสีขาว 
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ผล  ผลแบบผลแหงแตก มี 3 พู สีเขียว เสนผานศูนยกลาง 2 – 3 เซนติเมตรภายในมีเมล็ดขนาด

ใหญ ลักษณะแบน มีปก สีดำเมื่อแกจัด ไมมีระยะพักตัว 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญจนกระทั่งออกดอก 30 – 40วัน 

2. การเกิดหัวขนาดเล็กเฉลี่ย3หัว/หัวแม 1 หัว 

3. ชอดอกเฉลี่ย1 - 2ชอ/หัวแม 1 หัว 

4. กลีบดอกเรียวแหลมสีแดง กลางกลีบมีเสนสีเหลืองอมเขียวตลอดความยาวของกลีบดอก  

ขอบกลีบบิดเปนคลื่นเล็กนอย 

5. กานชอดอกยาว ตรง และแข็งแรง 

6. อายุปกแจกันนาน 4 - 7 วัน 

7. มีเสนกลางใบสีเขียวออนตลอดความยาวของใบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 วานสี่ทิศพันธุ Lapaz พันธุแม (ซาย) และรางเงิน พันธุพอ (ขวา) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะทางพฤษศาสตรของหัวและรากของวานสี่ทิศพันธุรอพฟ ดานิกา (RoPF Danica) 

 

Lapaz รางเงนิ 
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ภาพที่ 3 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของวานสี่ทิศพันธุรอพฟ ดานิกา (RoPF Danica) 

ก-ค ใบ  ง-จ ดอก 

  

ก ข ค 

ง จ 
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หอมแดงพันธุเมอซาราต ิ

(Allium ascalonicum ‘Maserati’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ช่ือ-สกุล  บริษัท พัลซาร อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

ที่อยู   17/227 หมู 9 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลกูกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

โทรศัพท 02-034-7006 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 หอมแดงพันธุเมอซาราติเปนหอมแดงพันธุลูกผสมชั่วที่ 1 (F1 hybrid) ปรับปรุงพันธโดย

บริษัท Bejo zaden ประเทศเนเธอรแลนด โดยในปพ.ศ. 2539 ไดผสมพันธุระหวางหอมแดงพันธุ V761 ซึ่ง

เปนพันธุที่มีกาบสีแดง แตกกอมาก ตานทานตอโรคใบจุดสีมวงและแมลง สายพันธุแท เปนพันธุแม กับพันธุ 

V791 สายพันธุแท เปนพันธุพอ กาบสีแดง แตกกอดี หัวทรงหลอดไฟ ตอมาบริษัท Bejo zaden ไดคัดเลือก

และตั้งชื่อพันธุวา เมอซาราติ (Maserati) จากน้ันป พ.ศ. 2540-2542 ทดสอบพันธุในประเทศเขตรอนและได

ตัดสินใจผลิตเมล็ดพันธุหอมแดงผลิตเมล็ดพันธุที่ประเทศอินเดีย และในป พ.ศ 2543 บริษัท พัลซาร อินเตอร

เนชั่นแนล ซึ่งเปนตัวแทนจำหนายเมล็ดพันธุหอมแดงพันธุเมอซาราติ ไดรับอนุญาตจากบริษัท Bejo zaden 

ประเทศเนเธอรแลนด ใหนำเขาหอมแดงพันธุเมอซาราติ พรอมทั้งนำมาปลูกทดสอบความสม่ำเสมอและความ

คงตัวของพันธุในประเทศไทย พบวามีความสม่ำเสมอและความคงตัว และไดรับอนุญาตใหย่ืนขอหนังสือรับรอง

พันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 พืชหอมแดงพันธุเมอซาราติกับกรมวิชาการ

เกษตร ในนามของบริษัทพัลซาร อินเตอรเนช่ันเนล จำกัด 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2539  หอมแดงพันธุ V761 x หอมแดงพันธุ V791 ประเทศอินเดีย 

 
 

 

2540 หอมแดงลูกผสมช่ัวรุนที่ 1  

   

2540-2542 คัดเลือกและทดสอบพันธุ ประเทศเขตรอน 

   

 พันธุเมอซาราติ  

   

2543 บริษัท พัลซาร อินเตอรเนช่ันแนล ไดรับอนุญาตใหนำเขา

หมอแดงพันธุเมอซาราติ 

ประเทศไทย 
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ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

   

 ปลูกทดสอบและประเมินในประเทศไทย  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร  

ชนิด/ประเภท ชื ่อไทย หอมแดงพันธุ  เมอซาราติ วงศ Amaryllidaceae ชื ่อว ิทยาศาสตร Allium 

ascalonicum ‘Maserati’ พืชผัก ไมลมลุก 

 

ราก ระบบรากฝอยจำนวนมาก งอกออกจากดานลางของตน มีลักษณะเปนกระจุก ลึกในระดับ

ต้ืนประมาณ 10-15 เซนติเมตร   

 

ลำตน ลำตนใตดินแบบหอม กาบใบเรียงซอนกันแนน เสนผานศูนยกลาง 2.5-3.5 เซนติเมตร  

สีแดง จำนวนหัวตอกอ 2-5 หัว ลำตนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากกาบใบเรียงอัดกัน

แนน 

 

ใบ ใบเดี่ยวเปนหลอดกลม ประมาณ 8-10 ใบ ยาวประมาณ 15-45 เซนติเมตร ดานในกลวง 

ใบสีเขียว มีไขเคลือบผิวใบ 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอซี่รม ออกมาจากตรงกลางลำตน กานชอดอกยาว กลมขางในกลวง สีเขียว มี

ดอกจำนวนมาก กลีบดอกสีขาว  

 

 
 

ภาพที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพันธุแมและพันธุพอ 

ก หอมแดงพันธุ V761 เปนพันธุแม  ข หอมแดงพันธุ V791 เปนพันธุพอ   

ก ข 
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ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของหอมแดงพันธุเมอซาราติ 

ก-ค รากและลำตนใตดิน  ง ลำตนใตดินตัดตามขวาง  จ ลำตนเหนือดินและใบ ฉ ชอดอก 

 

หอมแดงพันธุเมอซาราต ิ

ก ข 

ค 

ง 

จ ฉ 


