








 

ทุเรียนพันธุ์ทองหล่อ 
(Durio zibethinus ‘Thonglor’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายสุปัญญา พันธ์เพ็ง 
ที่อยู ่ เลขที่ 291  หมู่ที่ 5 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 
โทรศัพท์ 087-0535313 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ทุเรียนพันธุ์ทองหล่อ เป็นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ ์หมอนทอง โดยเมื ่อ
ประมาณปีพ.ศ. 2548 นายสุปัญญา พันธ์เพ็ง เกษตรกร อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เล่าว่านายทองหล่อ 
พันธ์เพ็ง ผู้เป็นพ่อ ได้กินทุเรียนพันธุ์หมอนทองแล้วนําเมล็ดไปเพาะในพื้นที่สวนจังหวัดตราด ต่อมาปีพ.ศ. 
2555 ทุเรียนต้นนี้ได้ให้ผลผลิต และเมื่อได้ทดลองทานปรากฏว่า มีความแตกต่างจากพันธุ์หมอนทอง คือ 
มีสีเข้มกว่า มีความหวานมากกว่า และการคงสภาพของเนื้อดีมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นทุเรียนที่ปล่อยสุกร่วง
หล่นจากต้นสภาพเนื้อก็ยังไม่ เหลวเละ หรือแม้แต่ลูกที่ตัดลงมาปล่อยให้สุกจนมีรอยแยกที่ก้นผล ก็ยังคง
สภาพได้ดีหยิบไม่เละติดมือ ปีพ.ศ. 2564 จึงได้ขยายพันธุ์เพิ่มเติมด้วยวิธีการเสียบยอด พบว่าต้นมีความ
สม่ําเสมอ และตั้งชื่อพันธุ์ว่าทองหล่อ ตามชื่อของพ่อ 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
ปี พ.ศ. ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานที่ 
2548 นายทองหล่อ พันธ์เพ็ง เพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ์

หมอนทอง 
อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

   
2555 ติดผลและพบว่ามีลักษณะที่แตกต่างจากพันธุ์

หมอนทอง คือ มีสีเข้มกว่า มีความหวานมาก 
 

   
2564 ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบยอด  

   
2564 ทุเรียนพันธุ์ทองหล่อ  

 
 
 
 
 
 



 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียนพันธุ์ทองหล่อ ชื่อวิทยาศาสตร Durio zibethinus ‘Thonglor’ วงศ์ 

Malvaceae ไมตน ไมผล 
 
ราก ตนแมที่ไดจากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแกว  
 
ล าต้น กิ่งก้านแตกออกจากลําต้นทํามุม 90 องศา 
 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน กว้างเฉลี่ย 5.0 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 14 เซนติเมตร 

ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน  
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงหลั่น ออกตามกิ่ง ดอกตูมรูปไข่ปลายแหลม กลีบดอกสีขาวอมเหลือง เกสร

เพศผู้มีจํานวนมาก 
 
ผล ผลเดี่ยว รูปรี กว้างเฉลี่ย 20 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 26 เซนติเมตร ปลายผลแหลม ผลสีน้ําตาล 

รูปร่างหนามแหลมตรง ความยาวหนามปานกลาง ความหนาแน่นของหนามปานกลาง ร่องพู
ลึกมีจํานวน 5 พู ความหนาเปลือกเฉลี่ย 1.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อเฉลี่ย 3.00 เซนติเมตร 
สีเหลืองเข้ม กลิ่นปานกลาง ปริมาณน้ําในเนื้อน้อย เส้นใยปานกลาง แต่เปื่อยขาดง่าย ก้านผล
ยาวเฉลี่ย 10 เซนติเมตร น้ําหนักผล 2,800-4,000 กรัม 

 
เมล็ด เมล็ดรูปขอบขนาน กว้างเฉลี่ย 2.77 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 5.29 เซนติเมตร หนาเฉลี่ย 2.51 

เซนติเมตร สีน้ําตาล เมล็ดลีบร้อยละ 40  
 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. มีเนื้อเนียน มีความมัน รสหวานมาก  

2. ฤดูกาลเก็บเกี่ยวตรงฤดูกาล อายุเก็บเก่ียว 110 วันหลังดอกบาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

   

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของทุเรียนพันธุ์ทองหล่อ 
ก ต้น  ข ใบ  ค ดอก  ง ผล  จ ผลและเนื้อ  ฉ ต้นที่ขยายพันธุ์เพ่ิม 

 
ทุเรียนพันธุ์ทองหล่อ  
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ทุเรียนพันธุ์นกขมิ้นเมืองตราด 
(Durio zibethinus ‘Nokkhamin Mueang Trat’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายสุปัญญา พันธ์เพ็ง 
ที่อยู ่ เลขที่ 291  หมู่ที่ 5 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 
โทรศัพท์ 087-0535313 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ทุเรียนพันธุ์นกขมิ้นเมืองตราด เป็นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ์กระดุม โดยเมื่อ
ประมาณปีพ.ศ. 2548 นายสุปัญญา พันธ์เพ็ง เกษตรกร อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เล่าว่านายทองหล่อ 
พันธ์เพ็ง ผู้เป็นพ่อ ได้กินทุเรียนพันธุ์กระดุมแล้วนําเมล็ดไปเพาะในพื้นที่สวนจังหวัดตราด ต่อมาปีพ.ศ. 
2555 ทุเรียนต้นนี้ได้ให้ผลผลิต และเมื่อได้ทดลองทานปรากฏว่า มีความแตกต่างจากพันธุ์กระดุม คือ มีสี
เข้มกว่า และความหวานมากกว่า เนื้อมีความเหนียวและเป็นครีม  ปีพ.ศ. 2564 จึงได้ขยายพันธุ์เพิ่มเติม
ด้วยวิธีการเสียบยอด พบว่ามีความสม่ําเสมอและมีความคงตัว และตั้งชื ่อพันธุ์ว่านกขมิ้น เนื่องจากเนื้อ
ทุเรียนมีความเหลืองเข้มมากคล้ายสีของขมิ้น 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
ปี พ.ศ. ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานที่ 
2548 นายทองหล่อ พันธ์เพ็ง เพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ์

กระดุม 
อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

   
2555 ติดผลและพบว่ามีลักษณะที่แตกต่างจากพันธุ์กระดุม 

คือ มีสีเข้มกว่า และความหวานมากกว่า เนื้อมี
ความเหนียวและเป็นครีม 

 

   
2564 ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบยอด  

   
2564 ทุเรียนพันธุ์นกขมิ้นเมืองตราด  

 
 
 
 
 
 



 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียนพันธุ์นกขมิ้นเมืองตราด ชื่อวิทยาศาสตร Durio zibethinus ‘Nokkhamin 

Mueang Trat’ วงศ์ Malvaceae ไมตน ไมผล 
 
ราก ตนแมที่ไดจากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแกว  
 
ล าต้น กิ่งก้านแตกออกจากลําต้นทํามุม 90 องศา 
 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน กว้างเฉลี่ย 6.0 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 16.5 เซนติเมตร 

ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน  
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงหลั่น ออกตามกิ่ง ดอกตูมรูปไข่ปลายแหลม กลีบดอกสีขาวอมเหลือง เกสร

เพศผู้มีจํานวนมาก 
 
ผล ผลเดี่ยว รูปกลม กว้างเฉลี่ย 19 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 23 เซนติเมตร ร่องพูลึก ปลายผลแบน 

รูปร่างหนามแหลมตรง ความยาวหนามปานกลาง ความหนาแน่นของหนามปานกลาง ผลสี
น้ําตาล มีจํานวน 5 พู ความหนาเปลือกเฉลี่ย 0.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อเฉลี่ย 2.50 
เซนติเมตร สีเหลืองเข้ม กลิ่นปานกลาง ปริมาณน้ําในเนื้อน้อย เส้นใยปานกลางแต่เปื่อยขาด
ง่าย ก้านผลยาว 10  เซนติเมตร น้ําหนักผล 2,000-3,000 กรัม 

 
เมล็ด เมล็ดรูปขอบขนาน กว้าง 2.85 เซนติเมตร ยาว 5.42 เซนติเมตร หนา 2.58 เซนติเมตร  

สีน้ําตาล เมล็ดลีบร้อยละ 30 
 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. เนื้อมีสีเหลืองเข้ม มีความหวาน หอมกลิ่นดอกไม้  

2. ฤดูกาลเก็บเกี่ยวตรงฤดูกาล อายุเก็บเก่ียว 110 วันหลังดอกบาน  
 

 

  



 
 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของทุเรียนพันธุ์นกขมิ้นเมืองตราด 
ก ต้น  ข ใบ  ค ดอก  ง ผล  จ ผลและเนื้อ  ฉ ต้นที่ขยายพันธุ์เพ่ิม 

 
ทุเรียนพันธุ์นกขมิ้นเมืองตราด 

 

ก ข ค 

ง จ ฉ 

















































โกสนพันธุ์เต่าเวทัส 
(Codiaeum variegatum ‘Taowetus’) 

 

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปรีชา รอดเจริญ 
ที่อยู่ เลขท่ี 200/1 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-9668428 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์เต่าเวทัส เป็นลูกผสมระหว่างโกสนพันธุ์กุหลาบแดง กับโกสนพันธุ์ท่าช้าง  
ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายปรีชา รอดเจริญ ในสวนโกสนไทย กรุงเทพมหานคร เมื ่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งลูกผสมนี้ 
มีลักษณะแตกต่างจากท่ัวไป มีลักษณะเด่น คือ ใบมลีายเส้นกลางใบและเส้นใบชัดเจน สีแดง หลังใบสีแดงเข้ม 
จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งไว้ประมาณ 10 ช่ัว จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อประเมินความ
ดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มีสม่ำเสมอ และได้ต้ังช่ือพันธุ์ว่า 
เต่าเวทัส 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์
ปี พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนินงาน สถานที ่
2560 โกสนพันธุ์กุหลาบแดง x โกสนพันธุ์ท่าช้าง สวนโกสนไทย 

กรุงเทพมหานคร 
   

2560 - 2562 คัดเลือกลูกผสมท่ีมีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 
และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง ประมาณ 10 ช่ัว 

 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอ 

ของลักษณะประจำพันธุ ์
 

   
 โกสนพันธุ์เต่าเวทัส  

 
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย โกสนพันธุ์เต่าเวทัส ช่ือวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Taowetus’ 

วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบลำต้น 
 
ลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 65 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 75 เซนติเมตร ลำต้นอายุ

ประมาณ 1 ปีจากการชำ สูงประมาณ 60 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 1.3 



เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144B) ลำต้นสีม่วงเข้ม 
(ประมาณ RHSCC# N186C) ในลำต้นท่ีเต็มวัย เมื่อลำต้นแก่จะแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น จำนวน 9 ใบต่อรอบ ลำต้นยาว 4.5 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อน 

ใบที่ 3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปรี กว้าง 6.5 เซนติเมตร  
ยาว 17.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ใบย่นเล็กน้อย โคนใบมน ขอบใบเรียบ และบิด
เล็กน้อยตลอดท้ังแผ่นใบ แผ่นใบด้านบนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143A) ด่างสีเหลือง 
(ประมาณ RHSCC# 7A) จากบริเวณเส้นกลางใบและเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ เส้นกลางใบ
กว้าง 0.2 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนมนนูนชัดเจน สีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 7D) 
ก้านใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน (ประมาณ 
RHSCC# 4D) ใบแก่ รูปรี กว้าง 9.5 เซนติเมตร ยาว 23 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ใบย่น
เล็กน้อย โคนใบมน ขอบใบเรียบ และบิดเล็กน้อยตลอดทั ้งแผ่นใบ แผ่นใบด้านบน  
สีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# N189A) ด่างสีแดงอมชมพู (ประมาณ RHSCC# 59C) 
จากบริเวณเส้นกลางใบและเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ และรอบรอยด่างสีแดงอมชมพูมีสี
เหลือง (ประมาณ RHSCC# 3B) เส้นกลางใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนมน
นูนชัดเจน สีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 7D) ก้านใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 
5.5 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 4D) มีประสีแดง (ประมาณ RHSCC# 
59C) บริเวณโคนก้านใบสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144B) 

 
ดอก/ช่อดอก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและส่วนปลายของกิ่ง กลีบดอกสีขาว ช่อดอกแยกเพศ 

แต่อยู่บนต้นเดียวกัน 
 
ผล/เมล็ด ผลลักษณะกลมแบ่งเป็น 3 พู เมื่อแก่ผลแตกออกมี 3 เมล็ด 
 
หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์เต่าเวทัส 
 ก-ข ทรงต้น   ค-ง ใบ 
 

โกสนพันธุ์เต่าเวทัส

ก ข 

ค ง 



โกสนพันธุ์เทวาสถิต 
(Codiaeum variegatum ‘Tewasatid’) 

 

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปรีชา รอดเจริญ 
ที่อยู่ เลขท่ี 200/1 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-9668428 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์เทวาสถิต เป็นลูกผสมระหว่างโกสนพันธุ์สยาม กับโกสนพันธุ์มหาอำนาจ  
ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายปรีชา รอดเจริญ ในสวนโกสนไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2562 ซึ่งลูกผสมนี้ 
มีลักษณะแตกต่างจากท่ัวไป โดยลักษณะเด่นของพันธุ์เทวาสถิตคือมีลักษณะใบ 2 ชนิดในต้น คือมีลักษณะรูป
ใบกลมและลักษณะรูปใบคล้ายส่ีเหล่ียมผืนผ้า ใบใหญ่เด่นชัด สีแดงสด ใบแก่มีสีแดงเข้ม มีลักษณะด่างเป็นปื้น 
ก้านใบสีชมพูชัดเจน จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ ์ด้วยการชำกิ ่งไว้ประมาณ 10 ชั่ว จนถึงประมาณปี  
พ.ศ. 2565 เพื่อประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์  
มีความสม่ำเสมอ และได้ต้ังช่ือพันธุ์ว่า เทวาสถิต 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์
ปี พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนินงาน สถานที ่
2562 โกสนพันธุ์สยาม x โกสนพันธุ์มหาอำนาจ สวนโกสนไทย 

กรุงเทพมหานคร 
   

2562 - 2565 คัดเลือกลูกผสมท่ีมีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 
และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง ประมาณ 10 ช่ัว 

 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอ 

ของลักษณะประจำพันธุ ์
 

   
 โกสนพันธุ์เทวาสถิต  

 
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย โกสนพันธุ์เทวาสถิต ช่ือวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Tewasatid’ 

วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
ราก ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบลำต้น 



 
ลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 45 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 73 เซนติเมตร ลำต้นอายุ

ประมาณ 1 ปีจากการชำ สูงประมาณ 51 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 1.6 
เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144B) ลำต้นสีม่วงเข้ม 
(ประมาณ RHSCC# N186C) ในลำต้นท่ีเต็มวัย เมื่อลำต้นแก่จะแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเด่ียว เรียงรอบต้น จำนวน 9 ใบต่อรอบ ลำต้นยาว 6 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบท่ี 3  

จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปเกือบกลม กว้าง 16 เซนติเมตร 
ยาว 16 เซนติเมตร ปลายใบมน ใบย่นและบิดเล็กน้อย โคนใบค่อนไปเป็นรูปหัวใจ  
ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 141B) ด่างสีเหลือง (ประมาณ 
RHSCC# 5A) กระจายจากเส้นกลางใบและเส้นใบสู่บริเวณพื้นท่ีใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.3 
เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนท่ีไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.5 เซนติเมตร 
เส้นกลางใบด้านบนมนนูน ด้านบนสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 5A) ก้านใบกว้าง 0.5 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145A) และ 
รูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร ปลายใบมน หนีบ
เล็กน้อยและกระดกขึ้น ย่นเล็กน้อย โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียว 
(ประมาณ RHSCC# 141B) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 5A) กระจายจากเส้นกลาง
ใบและเส้นใบสู่บริเวณพื้นท่ีใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร และ
ปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 2 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนมนนูน ด้านบน  
สีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 5A) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร 
สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145A) ใบแก่ ร ูปเกือบกลม กว้าง 17 เซนติเมตร  
ยาว 18 เซนติเมตร ปลายใบมน ใบย่นและบิดเล็กน้อย โคนใบค่อนไปเป็นรูปหัวใจ  
ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# N189A) ด่างสีแดงอมชมพู 
(ประมาณ RHSCC# 52A) กระจายจากเส้นกลางใบและเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ เส้นกลางใบ
กว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.5 
เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนมนนูน ด้านบนสีแดง (ประมาณ RHSCC# 53D) ก้านใบ
กว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8 เซนติเมตร สีแดงอมชมพู (ประมาณ RHSCC# 
52A) และรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร ปลายใบมน 
หนีบเล็กน้อยและกระดกขึ้น ย่นเล็กน้อย โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบน  
สีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# N189A) ด่างสีแดงอมชมพู (ประมาณ RHSCC# 52A) 
กระจายจากเส้นกลางใบและเส้นใบสู่บริเวณพื้นที่ใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร 
ยาว 16 เซนต ิ เมตร และปลายเส ้นใบส ่วนที ่ ไม ่ต ิดแผ ่นใบ ยาว 2 เซนต ิ เมตร  
เส้นกลางใบด้านบนมนนูน ด้านบนสีแดง (ประมาณ RHSCC# 53D) ก้านใบกว้าง 0.5 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 8 เซนติเมตร สีแดงอมชมพู (ประมาณ RHSCC# 52A) 

ดอก/ช่อดอก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและส่วนปลายของกิ่ง กลีบดอกสีขาว ช่อดอกแยกเพศ 
แต่อยู่บนต้นเดียวกัน 

 
ผล/เมล็ด ผลลักษณะกลมแบ่งเป็น 3 พู เมื่อแก่ผลแตกออกมี 3 เมล็ด 

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



 

 

 

 
 
ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์เทวาสถิต 
 ก-ข ทรงต้น   ค-จ ใบ   ฉ ก้านใบ 
 

โกสนพันธุ์เทวาสถิต 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 



โกสนพันธุ์นาคปรก 
(Codiaeum variegatum ‘Narkproke’) 

 

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปรีชา รอดเจริญ 
ที่อยู่ เลขท่ี 200/1 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-9668428 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์นาคปรก เป็นลูกผสมระหว่างโกสนพันธุ์เพชรชมพู กับโกสนพันธุ์จังหวัดมุกดาหาร 
ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายปรีชา รอดเจริญ ในสวนโกสนไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2562 ซึ่งลูกผสมนี้ 
มีลักษณะเด่น คือ ใบกลม แผ่นใบมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป ขอบใบม้วนงอเข้าใต้ใบ เส้นใบสีแดงชัดเจน  
เส้นกลางใบสั้นมีทั ้งสีเขียวและแดงผสมกัน ก้านใบสีเขียวอ่อน จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง 
ไว้ประมาณ 10 ช่ัว จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความ
คงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มีความสม่ำเสมอ และได้ต้ังช่ือพันธุ์ว่า นาคปรก 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์
ปี พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนินงาน สถานที ่
2562 โกสนพันธุ์เพชรชมพู x โกสนพันธุ์จังหวัดมุกดาหาร สวนโกสนไทย จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
   

2562 - 2565 คัดเลือกลูกผสมท่ีมีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 
และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง ประมาณ 10 ช่ัว 

 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอ 

ของลักษณะประจำพันธุ ์
 

   
 โกสนพันธุ์นาคปรก  

 
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย โกสนพันธุ์นาคปรก ช่ือวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Narkproke’  
 วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบลำต้น 



 
ลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 47 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 64 เซนติเมตร ลำต้นอายุ

ประมาณ 3 ปีจากการเพาะเมล็ด สูงประมาณ 60 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น
ประมาณ 0.7 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145A)  
ลำต้นสีม่วงเข้ม (ประมาณ RHSCC# N186C) ในลำต้นท่ีเต็มวัย เมื่อลำต้นแก่จะแตกเป็น
เม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเด่ียว เรียงรอบต้น จำนวน 9 ใบต่อรอบ ลำต้นยาว 8 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบท่ี 3 

จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปเกือบกลม กว้าง 14.5 เซนติเมตร 
ยาว 10 เซนติเมตร แผ่นใบลักษณะโค้งนูน ปลายใบมน โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ และ
ขอบใบม้วนเข้าด้านล่างใบเล็กน้อย แผ่นใบด้านบนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143A) 
ด่างสีเหลืองเข้ม (ประมาณ RHSCC# 7B) จากเส้นกลางใบกระจายสู่เส้นใบและขอบใบ 
เส้นกลางใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติด  
แผ่นใบ ยาว 1 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนนูนเป็นสันชัดเจน ด้านบนสีเขียวอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 144B) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร  
สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145B) ใบแก่ ร ูปเกือบกลม กว้าง 17 เซนติเมตร  
ยาว 14 เซนติเมตร แผ่นใบลักษณะโค้งนูน ปลายใบมน โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ  
แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# N189A) ด่างสีแดง (ประมาณ RHSCC# 
N45C) และมีลักษณะด่างกระจายจากเส้นกลางใบสู่บริเวณขอบใบและส่วนพื้นที ่ใบ  
เส้นกลางใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนท่ีไม่ติดแผ่นใบ 
ยาว 1.5 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 143B) เส้นกลางใบด้านบนเป็นสัน
นูนชัดเจน สีแดงอมชมพู (ประมาณ RHSCC# 43A) และด่างสีเหลืองอ่อนบริเวณรอยด่าง
สีชมพู (ประมาณ RHSCC# 4A) ก ้านใบกว้าง 0.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4.5 
เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 143B) 

 
ดอก/ช่อดอก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและส่วนปลายของกิ่ง กลีบดอกสีขาว ช่อดอกแยกเพศ 

แต่อยู่บนต้นเดียวกัน 
 
ผล/เมล็ด ผลลักษณะกลมแบ่งเป็น 3 พู เมื่อแก่ผลแตกออกมี 3 เมล็ด 
 
หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์นาคปรก 
 ก-ข ทรงต้น   ค-ง ใบ   จ-ฉ ก้านใบ 
 

โกสนพันธุ์นาคปรก 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 



โกสนพันธุ์เพชรพระนารายณ ์
(Codiaeum variegatum ‘Petchpranarai’) 

 

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปรีชา รอดเจริญ 
ที่อยู่ เลขท่ี 200/1 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-9668428 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์เพชรพระนารายณ์ เป็นลูกผสมระหว่างโกสนพันธุ์ส้มบางมด กับโกสนพันธุ์จักร
สิงห์ ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายสมศักดิ์ เกิดรุ่งเรือง ที่ตั้งสวน 49/64 หมู่ 7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร เมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะแตกต่างจากท่ัวไป ลักษณะเด่นเป็นไม้สีชมพู ฟอร์มเสมอ
กันท้ังต้น ใบใหญ่เด่นชัด มีลักษณะด่างเป็นปื้น ก้านใบสีชมพูชัดเจน และถูกคัดเลือก โดยนายปรีชา รอดเจริญ 
และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งไว้ประมาณ 10 ชั่ว ในปี พ.ศ. 2560 - 2563 เพื่อประเมินความดีเด่นหลังจาก
ลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว ที่สวนโกสนไทย กรุงเทพมหานคร โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มีความ
สม่ำเสมอ และได้ต้ังช่ือพันธุ์ว่า เพชรพระนารายณ์ 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์
ปี พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนินงาน สถานที ่
2560 โกสนพันธุ์ส้มบางมด x โกสนพันธุ์จักรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร 

   
2560 - 2563 คัดเลือกลูกผสมท่ีมีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 

และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง ประมาณ 10 ช่ัว 
สวนโกสนไทย 

กรุงเทพมหานคร 
   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอ 

ของลักษณะประจำพันธุ ์
 

   
 โกสนพันธุ์เพชรพระนารายณ์  

 
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย โกสนพันธุ์เพชรพระนารายณ์ ช่ือวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum 

‘Petchpranarai’ วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบลำต้น 



 
ลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 45 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 53 เซนติเมตร ลำต้นอายุ

ประมาณ 6 เดือนจากการชำ สูงประมาณ 36 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 1.4 
เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144B) ลำต้นสีม่วงเข้ม 
(ประมาณ RHSCC# N186C) ในลำต้นท่ีเต็มวัย เมื่อลำต้นแก่จะแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเด่ียว เรียงรอบต้น จำนวน 9 ใบต่อรอบ ลำต้นยาว 6 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบท่ี 3  

จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปเกือบกลม กว้าง 9 เซนติเมตร  
ยาว 11.5 เซนติเมตร ปลายใบมน ใบย่นและบิดเล็กน้อย โคนใบค่อนไปเป็นรูปหัวใจ ขอบ
ใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 144A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ 
RHSCC# 7A) กระจายจากเส้นกลางใบและเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ แผ่นใบด้านล่างสี
เหลืองอ่อน และด่างสีแดงเข้มแบบประกระจายท่ัวแผ่นใบ (ประมาณ RHSCC# 47A) เส้น
กลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ  
ยาว 1.5 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนมนนูน สีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 7A) ก้านใบ
กว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 143B) 
และใบแก่ รูปเกือบกลม กว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 17 เซนติเมตร ปลายใบมน ใบย่นและ
บิดเล็กน้อย โคนใบค่อนไปเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ 
RHSCC# N189A) ด่างสีแดง (ประมาณ RHSCC# 185A) แผ่นใบด้านล่างเป็นสีม่วงเข้ม 
(ประมาณ RHSCC# N186C) กระจายจากเส้นกลางใบและเส้นใบสู ่บริเวณขอบใบ  
เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 11.5 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติด  
แผ่นใบ ยาว 1.5 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนมนนูน ด้านบนสีแดง (ประมาณ 
RHSCC# 185A) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร สีเขียว 
(ประมาณ RHSCC# 143C) บริเวณโคนก้านใบที่ติดกับลำต้นมีกระสีม่วงเข้ม (ประมาณ 
RHSCC# N186C) 

 
ดอก/ช่อดอก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและส่วนปลายของกิ่ง กลีบดอกสีขาว ช่อดอกแยกเพศ 

แต่อยู่บนต้นเดียวกัน 
 
ผล/เมล็ด ผลลักษณะกลมแบ่งเป็น 3 พู เมื่อแก่ผลแตกออกมี 3 เมล็ด 
 
หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์เพชรพระนารายณ์ 
 ก-ข ทรงต้น   ค-ง ใบ   จ-ฉ ก้านใบและเส้นกลางใบ 

โกสนพันธุ์เพชรพระนารายณ์ 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 



โกสนพันธุ์มัทนา 
(Codiaeum variegatum ‘Mattana’) 

 

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปรีชา รอดเจริญ 
ที่อยู่ เลขท่ี 200/1 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-9668428 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์มัทนา เป็นลูกผสมระหว่างโกสนพันธุ์เสมา กับโกสนพันธุ์ลูกผสมไม่ทราบช่ือพันธุ์ 
ซึ ่งผสมพันธุ์โดยนายปรีชา รอดเจริญ ในสวนโกสนไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งลูกผสมนี้ 
มีลักษณะเด่น คือ ใบกลมขนาดกลาง สีแดงอมชมพู เส้นใบสีแดง ก้านใบส้ัน และจะมีใบแคระค่ันใน 1 รอบใบ 
ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากท่ัวไป จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งไว้ประมาณ 10 ช่ัว จนถึงประมาณปี 
พ.ศ. 2563 เพื่อประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มี
ความสม่ำเสมอ และได้ต้ังช่ือพันธุ์ว่า มัทนา 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์
ปี พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนินงาน สถานที ่
2554 โกสนพันธุ์เสมา x โกสนพันธุ์ลูกผสม 

ท่ีมีลักษณะใบขนาดเล็กกว่า 
สวนโกสนไทย 

กรุงเทพมหานคร 

   
2560 - 2563 คัดเลือกลูกผสมท่ีมีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 

และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง ประมาณ 10 ช่ัว 
 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอ 

ของลักษณะประจำพันธุ ์
 

   
 โกสนพันธุ์มัทนา  

 
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย โกสนพันธุ์มัทนา ช่ือวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Mattana’  

วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบลำต้น 



 
ลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 60 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 74 เซนติเมตร ลำต้นอายุ

ประมาณ 2 ปีจากการชำ สูงประมาณ 69 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้นประมาณ 
2 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145A) ลำต้นสีม่วงเข้ม 
(ประมาณ RHSCC# N186C) ในลำต้นท่ีเต็มวัย เมื่อลำต้นแก่จะแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเด่ียว เรียงรอบต้น จำนวน 9 ใบต่อรอบ และในแต่ละรอบใบจะมีใบแคระค่ัน 1 – 2 ใบ  

ลำต้นยาว 5 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบที่ 3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 
เซนติเมตร) รูปเกือบกลม กว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 9.5 เซนติเมตร ใบห่อ งอเข้าด้านบน
ใบ ปลายใบมน โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ และขอบใบม้วนเข้าด้านล่างใบเล็กน้อย  
แผ่นใบด้านบนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 144A) ด่างสีเหลืองเข้ม (ประมาณ RHSCC# 
7B) ส่วนของขอบใบกระจายจากขอบใบเข้าสู ่บริเวณพื้นที่ใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.2 
เซนติเมตร ยาว 1 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1 เซนติเมตร  
เส้นกลางใบด้านบนนูนเป็นสันชัดเจน ด้านบนสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 143B) 
ก้านใบกว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ 
RHSCC# 143B) ใบแก่ รูปเกือบกลม กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร ใบห่อ  
งอเข้าด้านบนใบ ปลายใบมน โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม 
(ประมาณ RHSCC# 135A) ด่างสีชมพูเข้ม (ประมาณ RHSCC# 47A) และมีลักษณะด่าง
กระจายจากเส้นกลางใบสู ่บริเวณขอบใบและส่วนพื ้นที ่ใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.2 
เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1 เซนติเมตร  
เส้นกลางใบด้านบนเป็นสันนูนชัดเจน สีชมพูเข้ม (ประมาณ RHSCC# 47A) และด่าง 
สีเหลืองอ่อนบริเวณรอยด่างสีชมพู (ประมาณ RHSCC# 4C) ก้านใบกว้าง 0.4 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 143B) บริเวณก้านใบที่ติด
กับแผ่นใบมีประสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 47A) และบริเวณโคนก้านใบที่ติดกับ 
ลำต้นมีสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 144B) 

 
ดอก/ช่อดอก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและส่วนปลายของกิ่ง กลีบดอกสีขาว ช่อดอกแยกเพศ 

แต่อยู่บนต้นเดียวกัน 
 
ผล/เมล็ด ผลลักษณะกลมแบ่งเป็น 3 พู เมื่อแก่ผลแตกออกมี 3 เมล็ด 
 
หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์มัทนา 
 ก-ข ทรงต้น   ค-ง ใบ   จ-ฉ ก้านใบ 
 

โกสนพันธุ์มัทนา 

ก ข 

ค ง 

ฉ จ 



โกสนพันธุ์โรส (Rose) 
(Codiaeum variegatum ‘Rose’) 

 

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปรีชา รอดเจริญ 
ที่อยู่ เลขท่ี 200/1 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-9668428 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์โรส เป็นลูกผสมระหว่างโกสนพันธุ์เสมาทอง กับโกสนพันธุ์เพชรพังงา ซึ่งผสม
พันธุ์โดยนายปรีชา รอดเจริญ ในสวนโกสนไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น 
คือ ใบกลมเล็ก และก้านใบสั้น ข้อถี่ ใบมีลักษณะคล้ายถ้วยห่อเข้าหากัน ทำให้ดูโดยรวมคล้ายดอกกุหลาบ  
ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากท่ัวไป จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งไว้ประมาณ 10 ช่ัว จนถึงประมาณปี 
พ.ศ. 2560 เพื่อประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์  
มีความสม่ำเสมอ และได้ต้ังช่ือพันธุ์ว่า โรส 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์
ปี พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนินงาน สถานที ่
2554 โกสนพันธุ์เสมาทอง x โกสนพันธุ์เพชรพังงา สวนโกสนไทย 

กรุงเทพมหานคร   
   

2554 - 2560 คัดเลือกลูกผสมท่ีมีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 
และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง ประมาณ 10 ช่ัว 

 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอ 

ของลักษณะประจำพันธุ ์
 

   
 โกสนพันธุ์โรส  

 
 
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย โกสนพันธุ์โรส ช่ือวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Rose’  

วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 



ราก ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบลำต้น 
 
ลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 40 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 40 เซนติเมตร ลำต้นอายุ

ประมาณ 1 ปี 6 เดือนจากการชำ สูงประมาณ 34 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 
1.6 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145A) ลำต้นสีม่วงเข้ม 
(ประมาณ RHSCC# N79A) ในลำต้นท่ีเต็มวัย เมื่อลำต้นแก่จะแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเด่ียว เรียงรอบต้น จำนวน 9 ใบต่อรอบ ลำต้นยาว 5 - 5.5 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อน

ใบที่ 3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปเกือบกลม กว้าง 11.5 
เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร ใบห่อ งอเข้าด้านบนใบ ปลายใบมน โคนใบรูปหัวใจ ขอบ
ใบเรียบ และม้วนเข้าด้านล่างใบเล็กน้อย แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 
141A) ด่างสีเหลืองเข้ม (ประมาณ RHSCC# 12A) ส่วนของขอบใบกระจายจากขอบใบ
เข้าสู่บริเวณพื้นท่ีใบ แผ่นใบด้านล่างสีเขียวอมเทา บริเวณเส้นกลางใบและระหว่างเส้นใบ 
เส้นกลางใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 0.5 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่น
ใบ ยาว 2 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนนูนเป็นสันชัดเจน ด้านบนสีเขียวอ่อน (ประมาณ 
RHSCC# 134A) ด ้านล ่างเว ้าลงแผ ่นใบเล ็กน ้อย ก ้านใบกว ้าง 0.4 เซนต ิ เมตร  
ยาวประมาณ 0.8 - 1 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145B) ใบแก่ รูปเกือบ
กลม กว้าง 13 เซนติเมตร ยาว 12.5 - 13 เซนติเมตร ใบห่อ งอเข้าด้านบนใบ ปลายใบมน  
โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีม่วงเข้ม (ประมาณ RHSCC# 202A)  
ด่างสีชมพูเข้ม (ประมาณ RHSCC# 60A) และมีลักษณะด่างกระจายจากขอบใบกระจาย
จากขอบใบเข้าสู่บริเวณพื้นที่ใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 0.5 เซนติเมตร 
และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 2 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนเป็นสันนูน
ชัดเจน สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144B) เส้นกลางใบด้านล่างเว้าลึกลงแผ่นใบ
เล็กน้อย เป็นสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144B) บริเวณโคนใบที่ติดกับก้านใบ  
ก้านใบกว้าง 0.4–0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน (ประมาณ 
RHSCC# 2C) บริเวณก้านใบที่ติดกับแผ่นใบมีประสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 60C) 
และบริเวณโคนก้านใบท่ีติดกับลำต้นมีสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144B) 

 
ดอก/ช่อดอก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและส่วนปลายของกิ่ง กลีบดอกสีขาว ช่อดอกแยกเพศ 

แต่อยู่บนต้นเดียวกัน 
 
ผล/เมล็ด ผลลักษณะกลมแบ่งเป็น 3 พู เมื่อแก่ผลแตกออกมี 3 เมล็ด 
 
หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์โรส 
 ก-ข ทรงต้น   ค-ง ใบ   จ-ฉ ก้านใบ 
 

โกสนพันธุ์โรส 

ก ข 

ค ง 

ฉ จ 



โกสนพันธุ์ศิริลักษณ์ 
(Codiaeum variegatum ‘Sirirack’) 

 

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปรีชา รอดเจริญ 
ที่อยู่ เลขท่ี 200/1 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-9668428 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์ศิริลักษณ์ เป็นลูกผสมระหว่างโกสนพันธุ์สยาม กับโกสนพันธุ์ศรีคลองใหม่  
ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายปรีชา รอดเจริญ ในสวนโกสนไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2561 ซึ่งลูกผสมนี้ 
มีลักษณะแตกต่างจากท่ัวไป มีลักษณะเด่น คือ ใบขนาดใหญ่ ขอบใบมีลายด่างสีชมพู และด้านหลังใบมีสีชมพู
ม่วง จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งไว้ประมาณ 10 ช่ัว จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อประเมิน
ความดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มีความสม่ำเสมอ และได้ต้ังช่ือ
พันธุ์ว่า ศิริลักษณ์ 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์
ปี พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนินงาน สถานที ่
2561 โกสนพันธุ์สยาม x โกสนพันธุ์ศรีคลองใหม่ สวนโกสนไทย 

กรุงเทพมหานคร 
   

2561 - 2564 คัดเลือกลูกผสมท่ีมีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 
และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง ประมาณ 10 ช่ัว 

 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอ 

ของลักษณะประจำพันธุ ์
 

   
 โกสนพันธุ์ศิริลักษณ์  

 
 
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย โกสนพันธุ์ศิริลักษณ์ ช่ือวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Sirirack’  

วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบลำต้น 



 
ลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 36 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 56 เซนติเมตร ลำต้นอายุ

ประมาณ 6 เดือนจากการชำ สูงประมาณ 32 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 0.9 
เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144B) ลำต้นสีม่วงเข้ม 
(ประมาณ RHSCC# N186C) ในลำต้นท่ีเต็มวัย เมื่อลำต้นแก่จะแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเด่ียว เรียงรอบต้น จำนวน 9 ใบต่อรอบ ลำต้นยาว 9 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบท่ี 3  

จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปหัวใจ กว้าง 17.5 เซนติเมตร  
ยาว 10 เซนติเมตร ปลายใบมน หนีบและกระดกขึ้น ย่นเล็กน้อย โคนใบค่อนไปเป็นรูป
หัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 144A) ด่างสีเหลือง 
(ประมาณ RHSCC# 7B) กระจายจากเส้นกลางใบและเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ แผ่นใบ
ด้านล่างสีเขียวเข้มอมเทา เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 6.5 เซนติเมตร  
และปลายเส้นใบส่วนท่ีไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.5 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนมนนูน ด้านบน
สีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 4B) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ  
12 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145B) ใบแก่ รูปหัวใจ กว้าง 24 เซนติเมตร 
ยาว 20 เซนติเมตร ปลายใบมน หนีบและกระดกขึ้น ย่นเล็กน้อย โคนใบค่อนไปเป็นรูป
หัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 131A) ด่างสีชมพู 
(ประมาณ RHSCC# 59C) จากบริเวณปลายเส้นใบสู่ขอบใบ โดยด่างบริเวณขอบใบกวา้ง 
0.3 เซนติเมตร เส้นกลางใบกว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร และปลายเส้นใบ
ส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.2 เซนติเมตร เส้นกลางใบสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 
11B) มีประสีแดงอ่อน (ประมาณ RHSCC# 46C) ก้านใบกว้าง 0.6 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 16 เซนติเมตร สีแดง (ประมาณ RHSCC# 46C) 

 
ดอก/ช่อดอก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและส่วนปลายของกิ่ง กลีบดอกสีขาว ช่อดอกแยกเพศ 

แต่อยู่บนต้นเดียวกัน 
 
ผล/เมล็ด ผลลักษณะกลมแบ่งเป็น 3 พู เมื่อแก่ผลแตกออกมี 3 เมล็ด 
 
หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์ศิริลักษณ์ 
 ก-ข ทรงต้น   ค-ง ใบ   จ-ฉ ก้านใบ 
 

โกสนพันธุ์ศิริลักษณ์ 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 



โกสนพันธุ์สินสมุทร 
(Codiaeum variegatum ‘Sinsamut’) 

 

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปรีชา รอดเจริญ 
ที่อยู่ เลขท่ี 200/1 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-9668428 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์สินสมุทร เป็นลูกผสมระหว่างโกสนพันธุ์ไอยเรศ กับโกสนพันธุ์แสงจันทร์  
ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายปรีชา รอดเจริญ ในสวนโกสนไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งลูกผสมนี้ 
มีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป มีลักษณะเด่น คือ ลักษณะใบเป็นเกลียวคลื่นชัดเจน โคนใบเว้าลึก ปลายใบมน  
จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งไว้ประมาณ 10 ช่ัว จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อประเมินความ
ดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มีความสม่ำเสมอ และได้ตั้งช่ือ
พันธุ์ว่า สินสมุทร 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์
ปี พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนินงาน สถานที ่
2560 โกสนพันธุ์ไอยเรศ x โกสนพันธุ์แสงจันทร ์ สวนโกสนไทย 

กรุงเทพมหานคร 
   

2560 - 2562 คัดเลือกลูกผสมท่ีมีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 
และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง ประมาณ 10 ช่ัว 

 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอ 

ของลักษณะประจำพันธุ ์
 

   
 โกสนพันธุ์สินสมุทร  

 
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย โกสนพันธุ์สินสมุทร ช่ือวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Sinsamut’  
 วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบลำต้น 



 
ลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 62 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 103 เซนติเมตร ลำต้นอายุ

ประมาณ 2 ปี 6 เดือนจากการชำ สูงประมาณ 93 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 
1.5 เซนติเมตร ลำต้นสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 144A) บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 144C) ในลำต้นท่ีเต็มวัย เมื่อลำต้นแก่จะแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น จำนวน 9 ใบต่อรอบ ลำต้นยาว 12 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อน 

ใบที่ 3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปคล้ายหอกปลายมน กว้าง  
9 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร ใบย่นและบิดชัดเจน โดยเริ ่มบิดจากประมาณ 1/3  
ของความยาวใบ (จากโคนใบ) ปลายใบมน โคนใบค่อนไปเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ  
แผ่นใบด้านบนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 144A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 9A) 
กระจายจากขอบเส้นกลางใบและขอบเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.3 
เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนท่ีไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.5 เซนติเมตร 
เส้นกลางใบด้านบนมนนูน ด้านบนสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 9B) ก้านใบกว้าง 
0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144A)  
ใบแก่ รูปคล้ายหอกปลายมน กว้าง 13 เซนติเมตร ยาว 19 เซนติเมตร ใบย่นและบิด 
ปลายใบมน โคนใบค่อนไปเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ 
RHSCC# N189A) ด ่างส ี เหล ือง (ประมาณ RHSCC# 8B) เส ้นกลางใบกว้าง 0.3 
เซนติเมตร ยาว 17 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 2 เซนติเมตร 
เส้นกลางใบด้านบนสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 8B) เส้นกลางใบด้านล่างมนนูนเล็กน้อย 
สีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 8B) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6.5 
เซนติเมตร สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 144B) 

 
ดอก/ช่อดอก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและส่วนปลายของกิ่ง กลีบดอกสีขาว ช่อดอกแยกเพศ 

แต่อยู่บนต้นเดียวกัน 
 
ผล/เมล็ด ผลลักษณะกลมแบ่งเป็น 3 พู เมื่อแก่ผลแตกออกมี 3 เมล็ด 
 
หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
 
 
 
 
 



 

 
 
ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์สินสมุทร 
 ก-ข ทรงต้น   ง ใบ 
 

โกสนพันธุ์สินสมุทร 

ก 

ข ค 



โกสนพันธุ์เสนา (Sena) 
(Codiaeum variegatum ‘Sena’) 

 

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปรีชา รอดเจริญ 
ที่อยู่ เลขท่ี 200/1 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-9668428 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์เสนา เป็นลูกผสมระหว่างโกสนพันธุ์จังหวัดอยุธยา กับโกสนพันธุ์ลูกผสม  
ไม่ทราบชื่อพันธุ์ ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายปรีชา รอดเจริญ ในสวนโกสนไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2554 
ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป มีลักษณะเด่น คือ ใบกลมขนาดกลาง ก้านใบสั้น และใบมีลายด่าง 
เป็นสีส้มเป็นปื้นในใบช่วงกลางระหว่างใบอ่อนและใบแก่ จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งไว้
ประมาณ 10 ชั่ว จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2556 เพื่อประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความ 
คงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มีความสม่ำเสมอ และได้ต้ังช่ือพันธุ์ว่า เสนา 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์
ปี พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนินงาน สถานที ่
2554 โกสนพันธุ์จังหวัดอยุธยา x โกสนพันธุ์ลูกผสม 

ท่ีมีลักษณะใบขนาดเล็กกว่า 
สวนโกสนไทย 

กรุงเทพมหานคร 

   
2554 - 2556 คัดเลือกลูกผสมท่ีมีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 

และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง ประมาณ 10 ช่ัว 
 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอ 

ของลักษณะประจำพันธุ ์
 

   
 โกสนพันธุ์เสนา  

 
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย โกสนพันธุ์เสนา ช่ือวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Sena’ 

วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบลำต้น 



 
ลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 25 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 55 เซนติเมตร ลำต้นอายุ

ประมาณ 8 เดือนจากการชำ สูงประมาณ 40 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 1.3 
เซนติเมตร ลำต้นสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143B) บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 144B) ในลำต้นท่ีเต็มวัย เมื่อลำต้นแก่จะแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเด่ียว เรียงรอบต้น จำนวน 8 ใบต่อรอบ ลำต้นยาว 4 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบท่ี 3  

จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปคล้ายพัด เกือบกลม กว้าง 10 
เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร ใบย่นและบิดเล็กน้อย โดยเริ ่มบิดจากประมาณ 1/3  
ของความยาวใบ (จากโคนใบ) ปลายใบมน โคนใบรูปมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบน  
สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 144A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 7B) กระจายจาก
ขอบเส้นใบ แผ่นใบด้านล่างสีเขียวเข้มอมเทา (ประมาณ RHSCC# N138C) เส้นกลางใบ
กว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 6.5 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.5 
เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนมนนูน ด้านบนสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144D) 
ด้านล่างมนนูนเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145B) ก้านใบกว้าง 
0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145B) ใบแก่ 
รูปคล้ายพัด เกือบกลม กว้าง 10.5 - 11 เซนติเมตร ยาว 13 – 13.5 เซนติเมตร ใบย่น
และบิด ปลายใบมน โคนใบรูปมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ 
RHSCC# 136A) และส่วนขอบใบสีม่วงเข้ม (ประมาณ RHSCC# N186A) ด่างสีชมพู 
(ประมาณ RHSCC# N34A) และบริเวณขอบของรอยด่างสีชมพูมีรัศมีสีเหลืองอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 1B) เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร และปลาย
เส้นใบส่วนที ่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.5 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนสีเหลืองอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 4C) มีประสีแดง (ประมาณ RHSCC# 53B) เส้นกลางใบด้านล่างมน
นูนเล็กน้อย สีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 4B) ก้านใบกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 4.5 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144D) 

 
ดอก/ช่อดอก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและส่วนปลายของกิ่ง กลีบดอกสีขาว ช่อดอกแยกเพศ 

แต่อยู่บนต้นเดียวกัน 
 
ผล/เมล็ด ผลลักษณะกลมแบ่งเป็น 3 พู เมื่อแก่ผลแตกออกมี 3 เมล็ด 
 
หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกสนพันธุ์เสนา 
 ก-ข ทรงต้น   ค-ง ใบ 
 

โกสนพันธุ์เสนา 

ก ข 

ค ง 



โกสนพันธุ์อู่ข้าว 
(Codiaeum variegatum ‘Uukhao’) 

 

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปรีชา รอดเจริญ 
ที่อยู่ เลขท่ี 200/1 ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ 089-9668428 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 โกสนพันธุ์อู่ข้าว เป็นลูกผสมระหว่างโกสนพันธุ์เพลินจิต กับโกสนพันธุ์มหาอำนาจ ซึ่งผสม
พันธุ์โดยนายปรีชา รอดเจริญ ในสวนโกสนไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2562 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะ
แตกต่างจากทั่วไป มีลักษณะเด่น คือ ใบบิดเป็นเกลียวชัดเจน มีลายด่างสีแดงอมชมพู จึงถูกคัดเลือกและ
ขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งไว้ประมาณ 10 ชั่ว จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อประเมินความดีเด่นหลังจาก
ลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มีความสม่ำเสมอ และได้ต้ังช่ือพันธุ์ว่า อู่ข้าว 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์
ปี พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนินงาน สถานที ่
2562 โกสนพันธุ์เพลินจิต x โกสนพันธุ์มหาอำนาจ สวนโกสนไทย 

กรุงเทพมหานคร 
   

2562 - 2564 คัดเลือกลูกผสมท่ีมีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 
และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง ประมาณ 10 ช่ัว 

 

   
 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอ 

ของลักษณะประจำพันธุ ์
 

   
 โกสนพันธุ์อู่ข้าว  

 
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย โกสนพันธุ์อู่ข้าว ช่ือวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum ‘Uukhao’  
 วงศ์ Euphorbiaceae ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบลำต้น 



 
ลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 75 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 83 เซนติเมตร ลำต้นอายุ

ประมาณ 3 ปีจากการชำ สูงประมาณ 68 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 1.9 
เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144B) ลำต้นสีม่วงเข้ม 
(ประมาณ RHSCC# N186C) ในลำต้นท่ีเต็มวัย เมื่อลำต้นแก่จะแตกเป็นเม็ดคอร์ก 

 
ใบ ใบเด่ียว เรียงรอบต้น จำนวน 9 ใบต่อรอบ ลำต้นยาว 5 เซนติเมตรต่อรอบ ใบอ่อนใบท่ี 3 

จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) รูปเกือบกลม กว้าง 10 เซนติเมตร 
ยาว 8 เซนติเมตร ปลายใบมน ใบย่นและบิดเล็กน้อย โคนใบค่อนไปเป็นรูปหัวใจ ขอบใบ
เรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 144A) ด่างสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 
9A) กระจายจากเส้นกลางใบและเส้นใบสู่บริเวณขอบใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร 
ยาว 4 เซนติเมตร และปลายเส้นใบส่วนท่ีไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.5 เซนติเมตร เส้นกลางใบ
ด้านบนมนนูน ด้านบนสีเหลือง (ประมาณ RHSCC# 9A) ก้านใบกว้าง 0.4 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145A) และใบแก่  
รูปเกือบกลม กว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร ปลายใบมน ใบย่นและบิดเล็กน้อย 
โคนใบค่อนไปเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 
N189A) ด่างสีแดงอมชมพู (ประมาณ RHSCC# 45C) กระจายจากเส้นกลางใบและ 
เส้นใบสู่บริเวณขอบใบ เส้นกลางใบกว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร และปลาย
เส้นใบส่วนที่ไม่ติดแผ่นใบ ยาว 1.5 เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนมนนูน ด้านบนสีแดง 
(ประมาณ RHSCC# 45C) ก้านใบกว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร  
สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143C) ด่างลักษณะเป็นกระจายบนก้านใบ สีแดง (ประมาณ 
RHSCC# 45C) 

 
ดอก/ช่อดอก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและส่วนปลายของกิ่ง กลีบดอกสีขาว ช่อดอกแยกเพศ 

แต่อยู่บนต้นเดียวกัน 
 
ผล/เมล็ด ผลลักษณะกลมแบ่งเป็น 3 พู เมื่อแก่ผลแตกออกมี 3 เมล็ด 
 
หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
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บอนพันธุ์อันดามัน คัลเลอร์ฟูล  
(Colocasia esculenta ‘Andaman Colorful’) 

  

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายจิรภัทร เพ็งเหล็ง 
ที่อยู ่  เลขท่ี 308 หมู่ 12 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 
โทรศัพท์ 066-1162149 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

บอนพันธุ์อันดามัน คัลเลอร์ฟูล เป็นบอนท่ีเกิดการกลายพันธุ์จากลักษณะปกติ โดยนายจิรภัทร 
เพ็งเหล็ง ได้ซื ้อต้นบอน จำนวน 1 ต้น มาปลูกในพื้นที่ของตัวเองในตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในช่วงต้นป ีพ.ศ. 2564 แหล่งต้นพันธุ์ที่ได้มาจากพื้นท่ีลำธารในเขตพื้นท่ีเขาพับผ้า จังหวัดตรัง 
ลักษณะของต้นแม่พันธุ์ คือมีลักษณะด่างสีขาวปรากฏเล็กน้อย ไม่ถึงร้อยละ 20 ของพื้นที่ใบ โคนก้านใบเป็น 
สีแดงหรือสีชมพูอ่อน มีโคนใบสีชมพู หลังจากขยายพันธุ์ด้วยวิธีการชำจากข้อไหลและปลายไหลในรุ่นแรก 
จำนวน 10 ต้น พบว่าได้ต้นท่ีใบมีลักษณะด่างได้หลากหลายสี ใบมีได้มากถึง 5 สี และยังมีลวดลายที่ซ้อนกัน
สวยงาม เช่น มีลายสีเหลืองสลับสีขาวและมีสีชมพูแต้มเป็นลายซ้อนกัน หรือมีแต้มสีกระจายเป็นลายด่างสีขาว
หรือสีเทา และมีลายสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเหลืองเข้ม จึงคัดเลือกต้นที่ใบมีลักษณะด่าง และมีสีมากถึง 5 สี  
เพื่อขยายจำนวนและดูลักษณะของพันธุ์จนถึงรุ่นท่ี 4 พบว่ายังคงให้ลักษณะความด่างท่ีมีลวดลายหลากหลาย 
มีสีสม่ำเสมอและคงตัว จึงได้ต้ังช่ือว่าพันธุ์ว่า อันดามัน คัลเลอร์ฟูล 

 
แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนินงาน สถานที ่
2564 ซื้อต้นบอน จำนวน 1 ต้น จังหวัดตรัง 

   
 ปลูกและขยายพันธุ์บอนต้นแมพ่ันธุ์  

ด้วยวิธีการชำข้อไหลและปลายไหล จำนวน 10 ต้น 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   
 คัดเลือกต้นท่ีใบมีลักษณะด่าง 5 สี  

และศึกษาความคงตัวและความสม่ำเสมอของพันธุ ์จนถึงรุ่นท่ี 4 
 

   
 บอนพันธุ์อันดามัน คัลเลอร์ฟูล  

 
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย บอนพันธุ์อันดามัน คัลเลอร์ฟูล ช่ือวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta 

‘Andaman Colorful’ วงศ์ Araceae ไม้ล้มลุก ไม้ประดับ 

ลำต้น  เป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ก้านใบชูจากหัวท่ีอยู่ระดับผิวดินหรือเหนือดินเล็กน้อย 



ใบ ใบเด่ียว รูปหัวใจปลายใบแหลม โคนเว้าชนกัน ใบกว้าง 40-45 เซนติเมตร ยาว 60-65 เซนติเมตร 

ใบมีสีได้มากถึง 5 สี คือ สีเขียว สีเหลือง สีชมพู สีเทา และสีขาว สลับกันไป บางใบมลัีกษณะ

เป็นลายสีเหลืองสลับสีขาวและมีสีชมพูแต้มเป็นลายซ้อนกัน หรือมีแต้มสีกระจายเป็นลายด่าง

สีขาวหรือสีเทา และมีลายสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเหลืองเข้ม ก้านใบยาว 100-120 เซนติเมตร  

สีเขียวและมีแถบสีขาวที่โคนก้านใบ ปลายก้านใบท่ีติดโคนใบสีแดงหรือสีชมพู 

ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงลด มีกาบใบประดับสีเหลือง ด้านบนเป็นเกสรเพศผู้ ส่วนด้านล่างเป็นเกสร

เพศเมีย ช่อดอกยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาวประมาณ 60-70 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ผลหรือฝักเป็นสีเขียว เมื่อสุกสีน้ำตาลเข้ม เมล็ดมีขนาดเล็กมาก สีเหลืองอ่อนหรือน้ำตาลอ่อน 

 

 

 

 

 



ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบอนพันธุ์อันดามัน คัลเลอร์ฟูล 

ก-ข ใบและทรงต้น  ค ก้านใบ  ง ดอก  จ แผ่นใบด้านหน้าและด้านหลัง 

 

บอนพันธุ์อันดามัน คัลเลอร์ฟูล 
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