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กุหลาบพันธุ์ภูพิงค์ 6
ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ที่อยู่
พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เลขที่ 1 หมู่ 12 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
053 219 915 , 089 434 3901
โทรสาร
053 225 793
แหล่งที่มาและประวัติ
ในปี พ.ศ.2547 สมเดบจ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้ทรงเสดบจฯ แปรพระราชฐานมา
ประทับ ณ พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือของ
ไทยในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคมดังเช่นทุกปี ตึ่งกุหลาบในพระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่
กุหลาบสมบูรณ์ ให้ดอกที่มีความสวยสดงดงามที่สุด
สมเดบจพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับนายอานาจ เดชะ ผู้ดูแล
พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ระหว่างทรงพระราชดาเนินชมสวนกุหลาบในพระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ว่า “ให้
ทดลองทาการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบในพระตาหนั กภูพิงคราชนิเวศน์เพื่อจะได้พันธุ์กุหลาบใหม่ ๆ ที่สวย ๆ
เพิ่มขึ้นในประเทศไทย”
นายอานาจ เดชะผู้ดูแล พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จึงได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มา
ดาเนินงานให้เป็นรูปธรรม โดยได้ตั้งคณะทางานทดลองผสมพันธุ์กุหลาบในพระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ขึ้น
และมอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ตรุปุณโณ หัวหน้างานกุหลาบพระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินการศึกษา ทดลอง ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบ โดยการผสมเกสรจากดอกกุหลาบประดับสวนประเภทดอก
ใหญ่ (Hybrid Tea) ที่ปลูกในพระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จนได้กุหลาบลูกผสมพั นธุ์ใหม่ เป็นผลสาเรบจในปี
พ.ศ. 2555 ตึ่งเป็นปีมหามงคลที่สมเดบจพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
รวมใช้ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี
กุหลาบภูพิงค์ 6 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ Anne Morrow Lindbergh และ
พันธุ์พ่อ คือ Peace ในปี 2550 ณ พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ กุหลาบภูพิงค์ 6 ได้รับรางวัลการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ระดับดีเด่น ปี
2556
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ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช/ประเภท
ไม้ตัดดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ Rosa hybrida (L.) วงศ์ Rosaceae
ลาต้น/ก้านดอก (Stem): ทรงพุ่มสูง 1.0-1.5 เมตร ก้านดอกยาว 40-50 เตนติเมตร จานวนหนามปาน
กลาง (number of prickles - medium) หนามมี สี ม่ ว ง (predominant
color of prickles - purplish)
ใบ (Leaf): ขนาดของใบ (leaf : size) ยาว 18.1 เตนติเมตร (length - 18.1 cm) กว้าง 15.1 เตนติเมตร
(width - 15.1 cm) ใบมีสีเขียวเข้ม (intensity of green color on upper side - dark)
และมีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ความมันวาวของใบมีน้อย (glossiness
of upper side - weak) ขอบใบย่อยไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (leaflet : undulation
of margin - absent or very weak) รูปร่างใบย่อยเป็นรูปรีปานกลาง (terminal leaflet :
shape of blade - medium elliptic) ฐานใบมน (terminal leaflet : shape of base obtuse) ปลายใบเรียวแหลม (terminal leaflet : shape of apex - acuminate)
ดอก (Flower): รูปร่างดอกตูมเป็นรูปไข่ปานกลาง (flower bud : shape in longitudinal section medium ovate) เป็นดอกประเภทกลีบต้อน (flower : type - double) จานวนกลีบดอก
34 กลีบ (number of petals - 34) จัดอยู่ในกลุ่มดอกสีส้ม (color group - orange) สี
บริเวณกลางดอกเป็นสีส้ม (color of the center - orange) ความหนาแน่นของกลีบดอก
ปานกลาง (density of petals - medium) เส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 14 เตนติเมตร
(flower : diameter - 14 cm) รูปร่างดอกเป็นแบบกลมไม่สม่าเสมอ (flower : shape irregularly rounded) ดอกมีกลิ่นหอมปานกลาง (fragrance - medium) กลีบเลี้ยงมีหยัก
น้อย (sepal : extensions - weak) กลีบดอกค่อยๆเปดดออกทีละกลีบจากด้านนอก
(reflexing of petals one-by-one - present) รูปร่างกลีบดอกเป็นรูปกลม (petal :
shape - rounded) กลีบดอกไม่มีรอยหยักหรือมีน้อยมาก (petal : incisions - absent or
very weak) ขอบกลีบดอกไม่ม้วนหรือม้วนน้อยมาก (reflexing of margin - absent or
very weak) และไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (undulation - absent or very weak)
ขนาดของกลีบดอก (petal : size) ยาว 5.9 เตนติเมตร (length - 5.9 cm) กว้าง 5.95
เตนติเมตร (width - 5.95 cm) จานวนสีบนกลีบดอกด้านใน (ไม่รวมจุดที่ส่วนฐาน) มี 1 สี
(number of colors on inner side (basal spot excluded) - one) โดยไล่สีอ่อนขึ้นไป
ด้านบน (intensity of color (basal spot excluded) - lighter towards the top) สีหลัก
ของกลีบดอกด้านในมีสีเหลือง รหัส RHS Color Chart - Yellow 12C (main color on
the inner side - Yellow 12C) มีจุดที่ส่วนฐานบนกลีบดอกด้านใน (basal spot on the
inner side - present) ขนาดของจุดปานกลาง (size of basal spot on the inner side medium) และสีของจุดมีสีเหลือง (color of basal spot on the inner side - medium
yellow)
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แม่ Anne Morrow Lindbergh

Diagram แสดงการผสมพันธุ์กุหลาบภูพิงค์ 6

พ่อ Peace
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