


โกสนพันธุ์กวักทองค ำ (Kwak Thongkham) 
(Codiaeum variegatum ‘Kwak Thongkham’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน  
ชื่อ – สกุล นายวสันต์ รอดเจริญ 
ที่อยู ่ เลขที่ 7 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-2 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 081-820-6181 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์กวักทองค า เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์แบบเปิดของต้นแม่พันธุ์ 
คือพันธุ์อุดมสุข ซึ่งมีลักษณะแผ่นใบคล้ายพัด ปลายใบหนีบกระดก มีสีเขียวเข้มด่างสีเหลืองบริเวณเส้นใบ  
และมีด่างกระจายประสีชมพูแดง ผสมพันธุ์โดยนายวสันต์ รอดเจริญ ในสวนบุศรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น คือ ลักษณะใบหนาแข็ง ปลายใบหนีบและกระดก ใบอ่อนเมื่อมี
อายุมากขึ้นเปลี่ยนสีได้ง่ายเป็นสีเหลืองเข้ม ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วย
การช ากิ่ง โดยน ากิ่งจากต้นแรกไปปักช าจนต้นมีอายุประมาณ 2 เดือน จากนั้นน ากิ่งจากต้นที่ช าไว้ไปปักช าต่อ 
ท าไว้ประมาณ 10 ชั่ว จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2562 เพ่ือประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจ าพันธุ์ 
มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า กวักทองค า 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สถำนที ่
2560 ผสมพันธุ์แบบเปิดของต้นโกสนพันธุ์อุดมสุข สวนบุศรินทร์ 

กรุงเทพมหานคร     
2560 - 2562 คัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 

และขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง ประมาณ 10 ชั่ว 
 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ าเสมอ 

ของลักษณะประจ าพันธุ์ 
 

   
 โกสนพันธุ์กวักทองค า  

 
ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกสนพันธุ์กวักทองค า ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Kwak 

Thongkham’ วงศ์ Euphorbiaceae ไมพุ่้ม ไม้ประดับ 
 
รำก ระบบรากพิเศษ 
 



ล ำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 30 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 32 เซนติเมตร ล าต้นอายุ
ประมาณ 8 เดือนจากการช า (ชั่วที่ 10) สูงประมาณ 19 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
โคนต้น 1.27 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144C) ล าต้น
สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 141A) ในล าต้นที่เต็มวัย เมื่อล าต้นแก่จะแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น จ านวน 9 ใบต่อรอบ ล าต้นยาว 3.5 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบที่ 

3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปคล้ายพัด กว้าง 9.2 เซนติเมตร 
ยาว 13.5 เซนติเมตร ลักษณะแผ่นใบย่น และบริเวณขอบใบบิดเป็นลักษณะคลื่นเล็กน้อย 
ปลายใบมน และหนีบกระดกขึ้นด้านบนใบ โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ และม้วนเข้า
ด้านล่างใบเล็กน้อยประมาณ 0.05-0.1 เซนติเมตร แผ่นใบด้านบนสีเขียวอ่อน (ประมาณ 
RHSCC# 144A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 5A) ด่างส่วนของเส้นใบกระจายเข้าสู่
บริเวณพ้ืนที่ใบและขอบใบ แผ่นใบด้านล่างสีเขียวอมเทา บริเวณเส้นกลางใบและระหว่าง
เส้นใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติด
แผ่นใบ ยาว 1.5 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนนูนเป็นสันชัดเจน ด้านบนสี เหลือง 
(ประมาณ RHSCC# 5A) เส้นกลางใบด้านล่างนูนเล็กน้อย สีเขียวอ่อน (ประมาณ 
RHSCC# 144D) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 144D) ใบแก่ รูปคล้ายพัด กว้าง 11.5 เซนติเมตร ยาว 16.5 
เซนติเมตร ลักษณะแผ่นใบย่น และบริเวณขอบใบบิดเป็นลักษณะคลื่นเล็กน้อย ปลายใบ
มน และหนีบกระดกขึ้นด้านบนใบ โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ และม้วนเข้าด้านล่างใบ
เล็กน้อยประมาณ 0.05-0.1 เซนติเมตร แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 
N189A) ด่างสีเหลืองเข้ม (ประมาณ RHSCC# 9A) และมีลักษณะด่างส่วนของเส้นใบ
กระจายเข้าสู่บริเวณพ้ืนที่ใบและขอบใบ แผ่นใบด้านล่างสีเขียวอมเทา เส้นกลางใบกว้าง 
0.2 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 2 
เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนเป็นสันนูนชัดเจน สี เหลืองเข้ม (ประมาณ RHSCC# 9A) 
เส้นกลางใบด้านล่างนูนกว่าแผ่นใบเล็กน้อย เป็นสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 4C) 
และมีประสีแดง (ประมาณ RHSCC# 60A) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 
5.5 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 4C) บริเวณกลางก้านใบมีประสีแดง 
(ประมาณ RHSCC# 60A) 

 
หมำยเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
 



 

 

 
ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์กวักทองค า 

ก-ข ทรงต้น  ค ก้านใบ และล าต้น  ง ใบอ่อน (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง)   
จ ใบแก่ (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง) 

 
โกสนพันธุ์กวักทองค ำ  

ก ข ค 

ง 

จ 



โกสนพันธุ์โชคเจริญทรัพย ์(Chokcharoensup) 
(Codiaeum variegatum ‘Chokcharoensup’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายวสันต์ รอดเจริญ 
ที่อยู ่ เลขที่ 7 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-2 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 081-820-6181 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์โชคเจริญทรัพย์ เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์แบบเปิดของต้นแม่พันธุ์
คือพันธุ์บุศรินทร์ ซ่ึงมีลักษณะแผ่นใบกลม ใบสีเขียวเข้มถึงม่วง และมีด่างสีเหลืองประสีชมพูแดง ผสมพันธุ์โดย
นายวสันต์ รอดเจริญ ในสวนบุศรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2562 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น 
คือ ใบมีขนาดกว้าง ใบอ่อนเมื่อมีอายุมากขึ้นเปลี่ยนสีได้ง่าย ออกสีชัดเจน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป  
จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง โดยน ากิ่งจากต้นแรกไปปักช าจนต้นมีอายุประมาณ 2 เดือน 
จากนั้นน ากิ่งจากต้นที่ช าไว้ไปปักช าต่อ ท าไว้ประมาณ 10 ชั่ว จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2564 เพ่ือประเมินความ
ดีเด่นหลังจากลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ และได้ตั้งชื่อ
พันธุ์ว่า โชคเจริญทรัพย์  
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สถำนที ่
2562 ผสมพันธุ์แบบเปิดของต้นโกสนพันธุ์บุศรินทร์ สวนบุศรินทร์ 

กรุงเทพมหานคร     
2562 - 2564 คัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 

และขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง ประมาณ 10 ชั่ว 
 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ าเสมอ 

ของลักษณะประจ าพันธุ์ 
 

   
 โกสนพันธุ์โชคเจริญทรัพย์  

 
ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกสนพันธุ์โชคเจริญทรัพย์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum 

‘Chokcharoensup’ วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
รำก ระบบรากพิเศษ 
 



ล ำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 24 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 44 เซนติเมตร ล าต้นอายุ
ประมาณ 8 เดือนจากการช า (ชั่วที่ 10) สูงประมาณ 27 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
โคนต้น 0.95 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144B) ล าต้น
สีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 8B) ในล าต้นที่เต็มวัย เมื่อล าต้นแก่จะแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น จ านวน 9 ใบต่อรอบ ล าต้นยาว 5 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบที่ 3 

จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปเกือบกลม กว้าง 12 เซนติเมตร 
ยาว 13 เซนติเมตร ลักษณะแผ่นใบย่น และบริเวณขอบใบบิดเป็นลักษณะคลื่นเล็กน้อย 
ปลายใบมน โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ และม้วนเข้าด้านล่างใบเล็กน้อย แผ่นใบด้านบน
สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143A) ด่างสีเหลืองเข้ม (ประมาณ RHSCC# 8A) ส่วนของ
ขอบใบกระจายจากขอบใบเข้าสู่บริเวณพ้ืนที่ใบ แผ่นใบด้านล่างสีเขียวอมเทา บริเวณเส้น
กลางใบและระหว่างเส้นใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร และ
ปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 2 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนนูนเป็นสันชัดเจน 
ด้านบนสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 8A) เส้นกลางใบด้านล่างนูนเล็กน้อย สีเขียวอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 145C) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร  
สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145C) ใบแก่ รูปเกือบกลม กว้าง 14.5 เซนติเมตร ยาว 
13 เซนติเมตร ลักษณะแผ่นใบย่น และบริเวณขอบใบบิดเป็นลักษณะคลื่นเล็กน้อยปลาย
ใบมน โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 
N189A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 2D) และมีลักษณะด่างกระจายจากขอบใบ
กระจายจากขอบใบเข้าสู่บริเวณพ้ืนที่ใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 8 
เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 2 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบน
เป็นสันนูนชัดเจน สีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 2D) เส้นกลางใบด้านล่างนูนกว่า
แผ่นใบเล็กน้อย เป็นสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 2D) และมีประสีแดง (ประมาณ 
RHSCC# 60A) ก้านใบกว้าง 0.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 2D) บริเวณกลางก้านใบมีประสีแดง (ประมาณ RHSCC# 60A) 

 
หมำยเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
  



 

 

 

 
ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์โชคเจริญทรัพย์ 

ก-ข ทรงต้น  ค ก้านใบ และล าต้น  ง ใบอ่อน (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง)   
จ ใบแก่ (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง) 
 

โกสนพันธุ์โชคเจริญทรัพย์ 
 
  

ก ข ค 

ง 

จ 



โกสนพันธุ์พิงค์เลดี้ (Pink lady) 
(Codiaeum variegatum ‘Pink lady’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายวสันต์ รอดเจริญ 
ที่อยู ่ เลขที่ 7 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-2 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 081-820-6181 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์พิงค์เลดี้ เป็นลูกผสมระหว่างโกสนพันธุ์แผ่นดินทองกับโกสนพันธุ์ศรีคลองใหญ่ 
ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายวสันต์ รอดเจริญ ในสวนบุศรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2562 ซึ่งลูกผสมนี้
มีลักษณะเด่น คือ ใบกลมเล็ก ก้านใบสั้นและข้อถี่ ใบมีลักษณะคล้ายถ้วยห่อเข้าหากัน ต้นมีลักษณะแคระ
แกร็น ใบอ่อนเมื่อมีอายุมากขึ้นเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูอ่อน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป จึงถูกคัดเลือกและ
ขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง โดยน ากิ่งจากต้นแรกไปปักช าจนต้นมีอายุประมาณ 2 เดือน จากนั้นน ากิ่งจากต้นที่ช า
ไว้ไปปักช าต่อ ท าไว้ประมาณ 10 ชั่ว จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2564 เพ่ือประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะ
ประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า พิงค์เลดี ้
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สถำนที ่
2562 โกสนพันธุ์แผ่นดินทอง x โกสนพันธุ์ศรีคลองใหญ่ สวนบุศรินทร์ 

กรุงเทพมหานคร     
2562 - 2564 คัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 

และขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง ประมาณ 10 ชั่ว 
 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ าเสมอ 

ของลักษณะประจ าพันธุ์ 
 

   
 โกสนพันธุ์พิงค์เลดี้  

 
ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกสนพันธุ์พิงค์เลดี ้ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Pink lady’  

วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
รำก ระบบรากพิเศษ 
 
 



ล ำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 26 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ล าต้นอายุ
ประมาณ 1 ปี 2 เดือนจากการช า (ชั่วที่ 10) สูงประมาณ 24 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางโคนต้น 0.95 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 
143C) ล าต้นสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 187A) ในล าต้นที่เต็มวัย เมื่อล าต้นแก่จะ
แตกเป็นเม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น จ านวน 9 ใบต่อรอบ ล าต้นยาว 4.5 - 5 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อน

ใบที่ 3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปเกือบกลม กว้าง 5.5 
เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร ใบห่อ งอเข้าด้านบนใบ ปลายใบมน โคนใบรูปหัวใจ ขอบ
ใบเรียบ และม้วนเข้าด้านล่างใบเล็กน้อยประมาณ 0.05 – 0.1 เซนติเมตร แผ่นใบด้านบน
สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143A) ด่างสีเหลืองเข้ม (ประมาณ RHSCC# 7A) ส่วนของ
ขอบใบกระจายจากขอบใบเข้าสู่บริเวณพ้ืนที่ใบ แผ่นใบด้านล่างสีเขียวอมเทา บริเวณเส้น
กลางใบและระหว่างเส้นใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.1 เซนติเมตร ยาว 0.3 เซนติเมตร และ
ปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.5 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนนูนเป็นสัน
ชัดเจน ด้านบนสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144C) ด้านล่างเว้าลงแผ่นใบเล็กน้อย 
ก้านใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 
144C) ใบแก่ รูปเกือบกลม กว้าง 5.3 เซนติเมตร ยาว 5.3 เซนติเมตร ใบห่อ งอเข้า
ด้านบนใบ ปลายใบมน โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ 
RHSCC# N189A) ด่างสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 1C) ประสีชมพูแดง (ประมาณ 
RHSCC# 47A) และมีลักษณะด่างกระจายจากขอบใบกระจายจากขอบใบเข้าสู่บริเวณ
พ้ืนที่ใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.1 เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่
ติดแผ่นใบ ยาว 2.5 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนเป็นสันนูนชัดเจน สี เหลืองอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 1C) เส้นกลางใบด้านล่างเว้าลึกลงแผ่นใบเล็กน้อย เป็นสีเขียวอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 143D) บริเวณโคนใบที่ติดกับก้านใบ ก้านใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 143C) บริเวณกลางก้าน
ใบมีประสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 47A) 

 
หมำยเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
 
 



 

 
ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์พิงค์เลดี้ 

ก-ข ทรงต้น  ค ก้านใบ และล าต้น  ง ใบอ่อน (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง)   
จ ใบแก่ (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง) 

 
โกสนพันธุ์พิงค์เลดี้ 

 
  

ก ข ค 

ง 

จ 



โกสนพันธุ์รวยรุ่งโรจน์ (Ruairungroj) 
(Codiaeum variegatum ‘Ruairungroj’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายวสันต์ รอดเจริญ 
ที่อยู ่ เลขที่ 7 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-2 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 081-820-6181 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์รวยรุ่งโรจน์ เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์แบบเปิดของต้นแม่พันธุ์คือ
พันธุ์รวยทันใจ ซึ่งมีลักษณะแผ่นใบคล้ายพัด ขอบเส้นกลางใบเปลี่ยนสีด่างชัดเจน และมีด่างสีเหลืองประสีชมพู
แดง ผสมพันธุ์โดยนายวสันต์ รอดเจริญ ในสวนบุศรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2562 ซึ่งลูกผสม
นี้มีลักษณะเด่น คือ ใบมีขนาดใหญ่ หนา และใบอ่อนเมื่อมีอายุมากขึ้นบริเวณขอบเส้นกลางใบเปลี่ยนสีชัดเจน  
มีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง โดยน ากิ่งจากต้นแรกไปปักช าจนต้น 
มีอายุประมาณ 2 เดือน จากนั้นน ากิ่งจากต้นที่ช าไว้ไปปักช าต่อ ท าไว้ประมาณ 10 ชั่ว จนถึงประมาณปี พ.ศ. 
2564 เพ่ือประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความ
สม่ าเสมอ และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า รวยรุ่งโรจน์ 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สถำนที ่
2562 ผสมพันธุ์แบบเปิดของต้นโกสนพันธุ์รวยทันใจ  สวนบุศรินทร์ 

กรุงเทพมหานคร     
2562 - 2564 คัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 

และขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง ประมาณ 10 ชั่ว 
 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ าเสมอ 

ของลักษณะประจ าพันธุ์ 
 

   
 โกสนพันธุ์รวยรุ่งโรจน ์  

 
ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกสนพันธุ์รวยรุ่งโรจน์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Ruairungroj’  

วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
รำก ระบบรากพิเศษ 
 



ล ำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 35 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 46 เซนติเมตร ล าต้นอายุ
ประมาณ 8 เดือนจากการช า (ชั่วที่ 10) สูงประมาณ 25 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
โคนต้น 1.27 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145B) ล าต้น
สีแดงเข้ม (ประมาณ RHSCC# 53A) ในล าต้นที่เต็มวัย เมื่อล าต้นแก่จะแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น จ านวน 9 ใบต่อรอบ ล าต้นยาว 5 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบที่ 3 

จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปคล้ายพัด กว้าง 9.5 เซนติเมตร  
ยาว 16.5 เซนติเมตร ลักษณะแผ่นใบย่น ปลายใบหนีบกระดกขึ้นด้านบนและบิดเล็กน้อย 
โดยเริ่มบิดจากประมาณ 1/3 ของความยาวใบ (จากโคนใบ) ปลายใบมน โคนใบรูปมน 
ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ 
RHSCC# 4C) ด่างส่วนของเส้นใบกระจายสู่บริเวณขอบใบ แผ่นใบด้านล่างสีเขียวอมเทา 
เส้นกลางใบกว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาว 14.5 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่น
ใบ ยาว 1 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนนูนเป็นสันชัดเจน ด้านบนสีเหลือง (ประมาณ 
RHSCC# 4C) เส้นกลางใบด้านล่างนูนเล็กน้อย สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145C) 
ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 
145C) ใบแก่ รูปคล้ายพัด กว้าง 13.5 เซนติเมตร ยาว 17.5 เซนติเมตร ปลายใบหนีบ
กระดกขึ้นด้านบนและบิดเล็กน้อย โดยเริ่มบิดจากประมาณ 1/3 ของความยาวใบ (จาก
โคนใบ) ปลายใบมน โคนใบรูปมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ 
RHSCC# N189A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 3A) และด่างสีชมพูแดง (ประมาณ 
RHSCC# 59C) และมีลักษณะด่างส่วนของเส้นใบกระจายสู่บริเวณขอบใบ เส้นกลางใบ
กว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1 
เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนเป็นสันนูนชัดเจน สี เหลือง (ประมาณ RHSCC# 3A)  
เส้นกลางใบด้านล่างนูนกว่าแผ่นใบเล็กน้อย เป็นสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 4D) 
ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร สีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 
3A) บริเวณกลางก้านใบมีประสชีมพูแดง (ประมาณ RHSCC# 59C) 

 
หมำยเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
  



 

 

 

 
ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์รวยรุ่งโรจน์ 

ก-ข ทรงต้น  ค ก้านใบ และล าต้น  ง ใบอ่อน (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง)   
จ ใบแก่ (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง) 

 
โกสนพันธุ์รวยรุ่งโรจน์ 

  

ก ข ค 

ง 

จ 



โกสนพันธุ์รำศีธน ู(Rasitanu) 
(Codiaeum variegatum ‘Rasitanu’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายวสันต์ รอดเจริญ 
ที่อยู ่ เลขที่ 7 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-2 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 081-820-6181 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์ราศีธนู เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์แบบเปิดของต้นแม่พันธุ์คือพันธุ์
จักรีนฤเบศร ซึ่งมีลักษณะแผ่นใบรูปหอก ขอบใบบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย และมีด่างสีเหลืองถึงสีเหลืองส้มประ 
สีชมพู ผสมพันธุ์โดยนายวสันต์ รอดเจริญ ในสวนบุศรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2562  
ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น คือ ใบยาว โคนใบกว้าง และขอบใบบิดลักษณะเป็นคลื่น ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจาก
ทั่วไป จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง โดยน ากิ่งจากต้นแรกไปปักช าจนต้นมีอายุประมาณ 2 เดือน 
จากนั้นน ากิ่งจากต้นที่ช าไว้ไปปักช าต่อ ท าไว้ประมาณ 10 ชั่ว จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2564 เพ่ือประเมินความ
ดีเด่นหลังจากลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ และได้ตั้งชื่อ
พันธุ์ว่า ราศีธนู 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สถำนที ่
2562 ผสมพันธุ์แบบเปิดของต้นโกสนพันธุ์จักรีนฤเบศร สวนบุศรินทร์ 

กรุงเทพมหานคร     
2562 - 2564 คัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 

และขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง ประมาณ 10 ชั่ว 
 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ าเสมอ 

ของลักษณะประจ าพันธุ์ 
 

   
 โกสนพันธุ์ราศีธนู  

 
ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกสนพันธุ์ราศีธนู ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Rasitanu’  

วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
รำก ระบบรากพิเศษ 
 



ล ำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 65 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 35 เซนติเมตร ล าต้นอายุ
ประมาณ 8 เดือนจากการช า สูงประมาณ 23 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 1.27 
เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 143A) ล าต้นสีม่วงแดง 
(ประมาณ RHSCC# N77A) ในล าต้นที่เต็มวัย เมื่อล าต้นแก่จะแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น จ านวน 9 ใบต่อรอบ ล าต้นยาว 3.8 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบที่ 

3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปคล้ายหอกปลายมน กว้าง 8 
เซนติเมตร ยาว 42.5 เซนติเมตร ลักษณะแผ่นใบย่น และบริเวณขอบใบบิดเป็นลักษณะ
คลื่นเล็กน้อย โดยเริ่มบิดจากประมาณ1/3 ของความยาวใบ (จากโคนใบ) ปลายใบมน 
โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143A) ด่างสีเหลือง 
(ประมาณ RHSCC# 11B) กระจายจากขอบเส้นกลางใบและขอบเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ 
แผ่นใบด้านล่างสีเขียวอมเทา เส้นกลางใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 42.3 เซนติเมตร 
และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนนูนเป็นสัน
ชัดเจน ด้านบนสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 4C) เส้นกลางใบด้านล่างนูนเล็กน้อย  
สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145C) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 
เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145C) ใบแก่ รูปคล้ายหอกปลายมน กว้าง 
9.5 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร ลักษณะแผ่นใบย่น และบริเวณขอบใบบิดเป็นลักษณะ
คลื่นเล็กน้อย โดยเริ่มบิดจากประมาณ1/3 ของความยาวใบ (จากโคนใบ) โคนใบรูปหัวใจ 
ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# N189A) ด่างสีเหลือง 
(ประมาณ RHSCC# 5D) ประสีชมพูเข้ม (ประมาณ RHSCC# 53C) และกระจายจากขอบ
เส้นกลางใบและขอบเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 44.8 
เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 2 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบน
เป็นสันนูนชัดเจน สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 5D) เส้นกลางใบด้านล่างนูนกว่า 
แผ่นใบเล็กน้อย เป็นสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145C) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 7.5 เซนติเมตร สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 145A) บริเวณกลางก้านใบ 
มีประสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# N77A) 

 
หมำยเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 



 
ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์ราศีธนู 

ก-ข ทรงต้น  ค ก้านใบ และล าต้น  ง ใบอ่อน  จ ใบแก่  
 

โกสนพันธุ์รำศีธนู 
  

ก ข 

ค ง จ 



โกสนพันธุ์รำศีเมษ (Rasimet) 
(Codiaeum variegatum ‘Rasimet’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายวสันต์ รอดเจริญ 
ที่อยู ่ เลขที่ 7 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-2 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 081-820-6181 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์ราศีเมษ เป็นลูกผสมระหว่างโกสนพันธุ์ เพชรพังงากับโกสนพันธุ์ อุดมสุข  
ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายวสันต์ รอดเจริญ ในสวนบุศรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2562 ซึ่งลูกผสมนี้
มีลักษณะเด่น คือ ใบกลม ใบอ่อนเมื่อมีอายุมากขึ้นเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเข้มถึงส้ม และขนาดเส้นกลางใบที่ติด
แผ่นใบมีขนาดสั้น ซ่ึงมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป จึงถูกคัดเลือกและขยายพนัธุ์ด้วยการช ากิ่ง โดยน ากิ่งจากต้น
แรกไปปักช าจนต้นมีอายุประมาณ 2 เดือน จากนั้นน ากิ่งจากต้นที่ช าไว้ไปปักช าต่อ  ท าไว้ประมาณ 10 ชั่ว 
จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2564 เพ่ือประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่า
ลักษณะประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่าราศีเมษ 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สถำนที ่
2562 โกสนพันธุ์เพชรพังงา x โกสนพันธุ์อุดมสุข สวนบุศรินทร์ 

กรุงเทพมหานคร     
2562 - 2564 คัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 

และขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง ประมาณ 10 ชั่ว 
 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ าเสมอ 

ของลักษณะประจ าพันธุ์ 
 

   
 โกสนพันธุ์ราศีเมษ  

 
ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกสนพันธุ์ราศีเมษ ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Rasimet’  

วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
รำก ระบบรากพิเศษ 
 
 



ล ำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 24 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 39 เซนติเมตร ล าต้นอายุ
ประมาณ 8 เดือนจากการช า (ชั่วที่ 10) สูงประมาณ 26 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
โคนต้น 0.95 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144B) ล าต้น
สีแดงเข้ม (ประมาณ RHSCC# 187A) ในล าต้นที่เต็มวัย เมื่อล าต้นแก่จะแตกเป็นเม็ด
คอร์ก 

 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น จ านวน 9 ใบต่อรอบ ล าต้นยาว 3.5 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบที่ 

3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปเกือบกลม กว้าง 9 เซนติเมตร 
ยาว 9 เซนติเมตร ลักษณะแผ่นใบย่น ปลายใบมน โคนใบรูปมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบ
ด้านบนสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 5A) 
ด่างส่วนของเส้นใบกระจายสู่บริเวณขอบใบ แผ่นใบด้านล่างสีเขียวอมเทา เส้นกลางใบ
กว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.5 
เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนนูนเป็นสันชัดเจน ด้านบนสี เหลือง (ประมาณ RHSCC# 
4C) เส้นกลางใบด้านล่างนูนชัดเจน สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144D) ก้านใบกว้าง 
0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144D)  
ใบแก่ รูปเกือบกลม กว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 10.5 เซนติเมตร ลักษณะแผ่นใบย่น  
ปลายใบมน โคนใบรูปมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 
N189A) ด่างสีเหลืองเข้ม (ประมาณ RHSCC# 13A) และด่างประสีชมพูแดง (ประมาณ 
RHSCC# 60A) และมีลักษณะด่างส่วนของเส้นใบกระจายสู่บริเวณขอบใบ เส้นกลางใบ
กว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.5 
เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนเป็นสันนูนชัดเจน สี เหลือง (ประมาณ RHSCC# 13A)  
ประสีชมพูแดง (ประมาณ RHSCC# 53B) เส้นกลางใบด้านล่างเว้าลึกเข้าแผ่นใบเล็กน้อย 
เป็นสีแดงอมเทา ก้านใบกว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร สีเขียว 
(ประมาณ RHSCC# 144A) บริเวณกลางก้านใบมีประสีแดง (ประมาณ RHSCC# 53B) 

 
หมำยเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
  



 

 

 

 
ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์ราศีเมษ 

ก-ข ทรงต้น  ค ก้านใบ และล าต้น  ง ใบอ่อน (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง)   
จ ใบแก่ (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง) 

 
โกสนพันธุ์รำศีเมษ 

  

ก ข ค 

ง 

จ 



โกสนพันธุ์แดงมงคล (Dangmongkol) 
(Codiaeum variegatum ‘Dangmongkol’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายสมบูรณ์  จิตร์ภิรมย์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 9 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-2 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-216-6995 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์แดงมงคล เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์แบบเปิดของต้นแม่พันธุ์คือ
พันธุ์เติมเงิน ซึ่งมีลักษณะแผ่นใบรูปไข่ ใบสีเขียวเข้มด่างสีเหลืองและมีประสีชมพูอมส้มทับพ้ืนที่ด่างสีเหลือง 
ผสมพันธุ์โดยนายสมบูรณ์ จิตร์ภิรมย์ ในสวนบุศรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งลูกผสมนี้
มีลักษณะเด่น คือ ใบคล้ายรูปไข่ ใบอ่อนเมื่อมีอายุมากขึ้นเปลี่ยนสีได้ง่าย ส่วนของเส้นกลางใบที่ไม่มีติดกับ 
แผ่นใบมีความยาวชัดเจนและมีสีแดงชัดเจน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วย
การช ากิ่ง โดยน ากิ่งจากต้นแรกไปปักช าจนต้นมีอายุประมาณ 2 เดือน จากนั้นน ากิ่งจากต้นที่ช าไว้ไปปักช าต่อ 
ท าไว้ประมาณ 10 ชั่ว จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2563 เพ่ือประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจ าพันธุ์มี
ความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า แดงมงคล 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สถำนที ่
2560 ผสมพันธุ์แบบเปิดของต้นโกสนพันธุ์เติมเงิน สวนบุศรินทร์ 

กรุงเทพมหานคร     
2560 - 2563 คัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 

และขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง ประมาณ 10 ชั่ว 
 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ าเสมอ 

ของลักษณะประจ าพันธุ์ 
 

   
 โกสนพันธุ์แดงมงคล  

 
ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกสนพันธุ์แดงมงคล ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum 

‘Dangmongkol ’ วงศ์ Euphorbiaceae ไมพุ่้ม ไม้ประดับ 
 
รำก ระบบรากพิเศษ 
 



ล ำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 22 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 37 เซนติเมตร ล าต้นอายุ
ประมาณ 8 เดือนจากการช า (ชั่วที่ 10) สูงประมาณ 22 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
โคนต้น 0.95 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 143B) ล าต้น
สีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# N77A) ในล าต้นที่เต็มวัย เมื่อล าต้นแก่จะแตกเป็นเม็ด
คอร์ก 

 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น จ านวน 9 ใบต่อรอบ ล าต้นยาว 3.5 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบที่ 

3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปเกือบรูปไข่ กว้าง 6 เซนติเมตร 
ยาว 7 เซนติเมตร ใบย่น ส่วนเส้นกลางใบยกตัวขึ้น และขอบใบส่วนด้านขนานงอลง
เล็กน้อย ปลายใบมน โคนใบมน ขอบใบเรียบ และม้วนเข้าด้านล่างใบเล็กน้อยประมาณ 
0.05 – 0.1 เซนติเมตร แผ่นใบด้านบนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143A) ด่างสีเหลือง
เข้ม (ประมาณ RHSCC# 7B) ด่างส่วนของเส้นใบกระจายสู่บริเวณขอบใบ แผ่นใบด้านล่าง
สีเขียวอมเทา เส้นกลางใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่
ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.5 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนนูนเป็นสันชัดเจน ด้านบนสีเหลือง
เข้ม (ประมาณ RHSCC# 7B) ด้านล่างเว้าลงแผ่นใบเล็กน้อย สีเขียวอ่อน (ประมาณ 
RHSCC# 143C)  ก้ านใบกว้ าง  0 .4 เซนติ เมตร  ยาวประมาณ 1.5 เซนติ เมตร  
สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 143C) ใบแก ่รูปเกือบรูปไข ่กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 11.7 
เซนติเมตร ใบย่น ส่วนเส้นกลางใบยกตัวขึ้น และขอบใบส่วนด้านขนานงอลงเล็กน้อย 
ปลายใบมน โคนใบมน ขอบใบเรียบ และม้วนเข้าด้านล่างใบเล็กน้อยประมาณ 0.05 – 
0.1 เซนติเมตร แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 141A) ด่างสีเหลือง 
(ประมาณ RHSCC# 7D) ประสีชมพูแดง (ประมาณ RHSCC# 45A) และมีลักษณะด่าง
ส่วนของเส้นใบกระจายสู่บริเวณขอบใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 8 
เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.6 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบน
เป็นสันนูนชัดเจน สีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 7D) เส้นกลางใบด้านล่างเว้าลึกลงแผ่นใบ
เล็กน้อย เป็นสีเหลืองอมเทา และมีประสีชมพูแดง (ประมาณ RHSCC# 45A) ก้านใบ
กว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 
143C) บริเวณกลางก้านใบมีประสชีมพูแดง (ประมาณ RHSCC# 45A)  

 
หมำยเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
 
 



 

 

 
ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์แดงมงคล 

ก-ข ทรงต้น  ค ก้านใบ และล าต้น  ง ใบอ่อน (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง)   
จ ใบแก่ (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง) 
 

โกสนพันธุ์แดงมงคล 
 
  

ก ข ค 

ง 

จ 



โกสนพันธุ์รวยทรัพย ์(Ruaisap) 
(Codiaeum variegatum ‘Ruaisap’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายสมบูรณ์  จิตร์ภิรมย์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 9 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-2 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-216-6995 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์รวยทรัพย์ เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์แบบเปิดของต้นแม่พันธุ์ 
คือพันธุ์ยอดขุนพล ซึ่งมีลักษณะแผ่นใบคล้ายพัด ขอบเส้นกลางใบมีสีด่างชัดเจน ใบสีเขียวเข้มและเมื่อมีอายุ
มากขึ้นเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูแดง ผสมพันธุ์โดยนายสมบูรณ์ จิตร์ภิรมย์ ในสวนบุศรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น คือ ลักษณะใบกลม หนา ก้านใบยาว ใบอ่อนเมื่อมีอายุมากขึ้น
เปลี่ยนสีเป็นสีส้มแดง และขอบเส้นกลางใบมีลายชัดเจน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป จึงถูกคัดเลือกและ
ขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง โดยน ากิ่งจากต้นแรกไปปักช าจนต้นมีอายุประมาณ 2 เดือน จากนั้นน ากิ่งจากต้นที่ช า
ไว้ไปปักช าต่อ ท าไว้ประมาณ 10 ชั่ว จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2563 เพ่ือประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะ
ประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า รวยทรัพย์  
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สถำนที ่
2560 ผสมพันธุ์แบบเปิดของต้นโกสนพันธุ์ยอดขุนพล สวนบุศรินทร์ 

กรุงเทพมหานคร   
2560 - 2563 คัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 

และขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง ประมาณ 10 ชั่ว 
 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ าเสมอ 

ของลักษณะประจ าพันธุ์ 
 

   
 โกสนพันธุ์รวยทรัพย์   

 
ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกสนพันธุ์รวยทรัพย์  ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Ruaisap’  

วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
รำก ระบบรากพิเศษ 
 



ล ำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 30 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 36 เซนติเมตร ล าต้นอายุ
ประมาณ 8 เดือนจากการช า (ชั่วที่ 10) สูงประมาณ 20 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
โคนต้น 1.11 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 143B) ล าต้น
สีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 187A) ในล าต้นที่เต็มวัย เมื่อล าต้นแก่จะแตกเป็นเม็ด
คอร์ก 

 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น จ านวน 9 ใบต่อรอบ ล าต้นยาว 4 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบที่ 3 

จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปใบเกือบกลม กว้าง 11 เซนติเมตร 
ยาว 10.7 เซนติเมตร ลักษณะแผ่นใบย่น ปลายใบมน โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบ
ด้านบนสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 139A) ด่างสีเหลืองเข้ม (ประมาณ RHSCC# 8A) 
ด่างส่วนของเส้นใบกระจายสู่บริเวณขอบใบ แผ่นใบด้านล่างสีเขียวอมเทา มีประสีแดง 
(ประมาณ RHSCC# 53A) เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 6.3 เซนติเมตร และ
ปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนนูนเป็นสันชัดเจน 
ด้านบนสีเหลืองเข้ม (ประมาณ RHSCC# 8A) ด้านล่างนูนกว่าแผ่นใบเล็กน้อย สีเขียวอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 141D) ก้านใบกว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร  
สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 141D) ใบแก่ รูปใบเกือบกลม กว้าง 15 เซนติเมตร  
ยาว 14 เซนติเมตร ลักษณะแผ่นใบย่น ปลายใบมน โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบ
ด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# N189A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 2A) 
ประสีแดง (ประมาณ RHSCC# 53A) และมีลักษณะด่างส่วนของเส้นใบกระจายสู่บริเวณ
ขอบใบ ด้านล่างแผ่นใบเป็นสีเหลืองอมเทา มีประสีแดงเข้ม (ประมาณ RHSCC# 53A)  
ทั้งแผ่นใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ 
ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.1 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนเป็นสันนูนชัดเจน สี เหลือง 
(ประมาณ RHSCC# 2A) ประสีแดง (ประมาณ RHSCC# 53A) เส้นกลางใบด้านล่างนูน
กว่าแผ่นใบสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 141D) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร  
ยาวประมาณ 7เซนติเมตร บริเวณกลางก้านใบมีประสีแดง (ประมาณ RHSCC# 53A)  

 
หมำยเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
  



 

 

 

 
ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์รวยทรัพย์  

ก-ข ทรงต้น  ค ก้านใบ และล าต้น  ง ใบอ่อน (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง)   
จ ใบแก่ (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง) 

 
โกสนพันธุ์รวยทรัพย์  

  

ก ข ค 

ง 

จ 



โกสนพันธุ์รวยทันใจ (Ruaithanchai) 
(Codiaeum variegatum ‘Ruaithanchai’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายสมบูรณ์  จิตร์ภิรมย์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 9 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-2 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-216-6995 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์รวยทันใจ เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างโกสนพันธุ์ตลิ่งชันกับโกสนพันธุ์จังหวัดแพร่ 
ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายสมบูรณ์ จิตร์ภิรมย์ ในสวนบุศรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2559 ซึ่งลูกผสม
นี้มีลักษณะเด่น คือ ใบหนาแข็ง ปลายใบมีลักษณะหนีบติดกันชัดเจน ปลายใบกระดก ใบอ่อนเมื่อมีอายุมากขึ้น
เปลี่ยนสีเป็นสีชมพู ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง โดยน ากิ่งจาก
ต้นแรกไปปักช าจนต้นมีอายุประมาณ 2 เดือน จากนั้นน ากิ่งจากต้นที่ช าไว้ไปปักช าต่อ ท าไว้ประมาณ 10 ชั่ว 
จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2562 เพ่ือประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่า
ลักษณะประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า รวยทันใจ 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สถำนที ่
2559 โกสนพันธุ์ตลิ่งชัน x โกสนพันธุ์จังหวัดแพร่ สวนบุศรินทร์ 

กรุงเทพมหานคร     
2559 - 2562 คัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 

และขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง ประมาณ 10 ชั่ว 
 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ าเสมอ 

ของลักษณะประจ าพันธุ์ 
 

   
 โกสนพันธุ์รวยทันใจ  

 
ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกสนพันธุ์รวยทันใจ ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Ruaithanchai’  

วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
รำก ระบบรากพิเศษ 
 
 



ล ำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 32 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 36 เซนติเมตร ล าต้นอายุ
ประมาณ 8 เดือนจากการช า (ชั่วที่ 10) สูงประมาณ 19 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
โคนต้น 1 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 143B) ล าต้นสี
ม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 187A) ในล าต้นที่เต็มวัย เมื่อล าต้นแก่จะแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น จ านวน 9 ใบต่อรอบ ล าต้นยาว 6 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบที่ 3 

จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปคล้ายพัด กว้าง 8.5 เซนติเมตร  
ยาว 13 เซนติเมตร ลักษณะแผ่นใบย่น ปลายใบหนีบเกือบติดและกระดกขึ้นด้านบน
ชัดเจนและบิดเล็กน้อย โดยเริ่มบิดจากประมาณ 1/3 ของความยาวใบ (จากโคนใบ)  
โคนใบมนขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 141A) ด่างสีเหลือง
เข้ม (ประมาณ RHSCC# 8C) ด่างส่วนของเส้นใบกระจายสู่บริเวณขอบใบ แผ่นใบ
ด้านล่างสีเหลืองอมเทา มีประสีแดง (ประมาณ RHSCC# 53A) เส้นกลางใบกว้าง 0.3 
เซนติเมตร ยาว 11 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.3 เซนติเมตร 
เส้นกลางใบด้านบนนูนเป็นสันชัดเจน ด้านบนสี เหลืองเข้ม (ประมาณ RHSCC# 8C) 
ด้านล่างนูนกว่าแผ่นใบเล็กน้อย สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144D) ก้านใบกว้าง 0.5 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144D) ใบแก่ 
รูปคล้ายพัด กว้าง 10.5 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร ลักษณะแผ่นใบย่น ปลายใบหนีบ
เกือบติดและกระดกขึ้นด้านบนชัดเจนและบิดเล็กน้อย โดยเริ่มบิดจากประมาณ 1/3 ของ
ความยาวใบ (จากโคนใบ) โคนใบมนขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ 
RHSCC# N189A) ด่างสีเหลืองเข้ม (ประมาณ RHSCC# 8C) ประสีแดง (ประมาณ 
RHSCC# 53A) และมีลักษณะด่างส่วนของเส้นใบกระจายสู่บริเวณขอบใบ เส้นกลางใบ
กว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.4 
เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนเป็นสันนูนชัดเจน สีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 8C) เส้น
กลางใบด้านล่างนูนกว่าแผ่นใบเล็กน้อย เป็นสีเหลืองอมเทา และมีประสีแดง (ประมาณ 
RHSCC# 53A) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร สี เหลือง 
(ประมาณ RHSCC# 8C) บริเวณกลางก้านใบมีประสีแดง (ประมาณ RHSCC# 53A)  

 
หมำยเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
  



 

 

 

 
ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์รวยทันใจ 

ก-ข ทรงต้น  ค ก้านใบ และล าต้น  ง ใบอ่อน (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง)   
จ ใบแก่ (แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง) 
 

โกสนพันธุ์รวยทันใจ 
 
  

ก ข ค 

ง 

จ 



โกสนพันธุ์รำศีพิจิก (Rasiphichik) 
(Codiaeum variegatum ‘Rasiphichik’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายสมบูรณ์  จิตร์ภิรมย์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 9 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-2 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-216-6995 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์ราศีพิจิก เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์แบบเปิดของต้นแม่พันธุ์คือ 
พันธุ์ศรีคลองใหม่ ซึ่งมีลักษณะแผ่นใบกลม ข้อใบสั้น และมีด่างสีเหลืองประสีชมพู ผสมพันธุ์โดยนายสมบูรณ์ 
จิตร์ภิรมย์ ในสวนบุศรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2561 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น คือ ใบมี
ลักษณะปลายใบแยกเป็น 2 แฉก ยาวไม่เท่ากัน และใบอ่อนเมื่อมีอายุมากขึ้นบริเวณขอบเส้นกลางใบเปลี่ยนสี
ชัดเจน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง โดยน ากิ่งจากต้นแรกไป 
ปักช าจนต้นมีอายุประมาณ 2 เดือน จากนั้นน ากิ่งจากต้นที่ช าไว้ไปปักช าต่อ ท าไว้ประมาณ 10 ชั่ว จนถึง
ประมาณปี พ.ศ. 2564 เพ่ือประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะ
ประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า ราศีพิจิก 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สถำนที ่
2561 ผสมพันธุ์แบบเปิดของต้นโกสนพันธุ์ศรีคลองใหม่ สวนบุศรินทร์ 

กรุงเทพมหานคร     
2561 - 2564 คัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 

และขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง ประมาณ 10 ชั่ว 
 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ าเสมอ 

ของลักษณะประจ าพันธุ์ 
 

   
 โกสนพันธุ์ราศีพิจิก  

 
ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกสนพันธุ์ราศีพิจิก ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Rasiphichik’  

วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
รำก ระบบรากพิเศษ 
 



ล ำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 31 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 52 เซนติเมตร ล าต้นอายุ
ประมาณ 8 เดือนจากการช า (ชั่วที่ 10) สูงประมาณ 34 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
โคนต้น 1.11 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 143A) ล าต้น
สีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 187A) ในล าต้นที่เต็มวัย เมื่อล าต้นแก่จะแตกเป็นเม็ด
คอร์ก 

 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น จ านวน 8 ใบต่อรอบ ล าต้นยาว 5 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบที่ 3 

จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปใบแฉก กว้าง 11 เซนติเมตร  
ยาว 16 เซนติเมตร ลักษณะแผ่นใบย่น ปลายใบมีลักษณะแหลมเป็นแฉกแยกเป็น 2 แฉก 
ซึ่งจะมีแฉกด้านยาวกว่าอีกด้าน โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 139A) ด่างสีเหลืองเข้ม (ประมาณ RHSCC# 12A) ด่างส่วนของเส้น
ใบกระจายสู่บริเวณขอบใบ แผ่นใบด้านล่างสี เขียวอมเทา มีประสีแดง (ประมาณ 
RHSCC# N45D) เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 8.5 เซนติเมตร และปลายเส้นใบ
ส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.5 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนนูนเป็นสันชัดเจน ด้านบน 
สีเหลืองเข้ม (ประมาณ RHSCC# 12A) ด้านล่างนูนกว่าแผ่นใบเล็กน้อย สีเหลืองอมเทา  
มีประสีแดง (ประมาณ RHSCC# N45D) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.7 
เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 143D) และมีประสีแดง (ประมาณ RHSCC# 
N45D) ใบแก่ รูปใบแฉก กว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 16 เซนติเมตร ลักษณะแผ่นใบย่น 
ปลายใบมีลักษณะแหลมเป็นแฉก แยกเป็น 2 แฉก ซึ่งจะมีแฉกด้านยาวกว่าอีกด้าน  
โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# N189A) ด่าง 
สีเหลืองเข้ม (ประมาณ RHSCC# 10B) ประสีชมพูแดง (ประมาณ RHSCC# N45D) และ
มีลักษณะด่างส่วนของเส้นใบกระจายสู่บริเวณขอบใบ ด้านล่างแผ่นใบเป็นสีเหลืองอมเทา 
มีประสีแดงเข้ม (ประมาณ RHSCC# N45D) ทั้งแผ่นใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร 
ยาว 8.5 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 2 เซนติเมตร เส้นกลางใบ
ด้านบนเป็นสันนูนชัดเจน สีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 10B) ประสีชมพูแดง (ประมาณ 
RHSCC# N45D) เส้นกลางใบด้านล่างนูนกว่าแผ่นใบเล็กน้อย เป็นสี เหลืองอมเทา 
(ประมาณ RHSCC# 10B) และมีประสีชมพูแดง (ประมาณ RHSCC# N45D) ก้านใบกว้าง 
0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.8 เซนติเมตร สีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 10B) บริเวณ
กลางก้านใบมีประสีชมพูแดง (ประมาณ RHSCC# N45D)  

 
หมำยเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
 
 



 
ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์ราศีพิจิก 

ก-ข ทรงต้น  ค ก้านใบ และล าต้น  ง ใบอ่อน  จ-ช ใบแก ่(แผ่นใบด้านบนและด้านล่าง) 
 

โกสนพันธุ์รำศีพิจิก 
 

ก ข ค 

ง จ ช 


