ว่านสีท่ ศิ (ลูกผสม) พันธุซ์ เี อ็มยูเรดเฟรม (CMU Red Flame)
ผู้ยนื่ คาขอขึน้ ทะเบียน
ชื่อ-สกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่
239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
โทรศัพท์
053-943617
แหล่งทีม่ าและประวัตพิ นั ธุ์
ว่านสี่ทิศลูกผสม พันธุ์ซีเอ็มยูเรดเฟรม เป็นลูกผสมของว่านสี่ทิศสีแดงอมชมพู พื้นขาว ที่
เกิ ด จากการผสมระหว่ า งว่ า นสี่ ทิ ศ Hippeastrum ‘Rosario’ แม่ พั น ธุ์ และว่ า นสี่ ทิ ศ Hippeastrum
‘Papillio’ พ่อพันธุ์ พัฒนาพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มคัดเลือกต้นพ่อ พันธุ์ และแม่พันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550 และทาการผสมในปี พ.ศ. 2551 เมื่อติดผลและเมล็ดจึงนามาเพาะ ได้จานวนต้นอ่อน 157 ต้น ออกดอก
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 จากนั้นจึงปลูกทดสอบความคงตัวของสายพันธุ์ และทาการคัดเลือกสายพันธุ์จานวน
3 รุ่น ตั้ ง แต่ปี พ.ศ. 2554 – 2556 ในปี พ.ศ. 2557 ทาการปลูกขยายว่า นสี่ทิศลู กผสมดั ง กล่าว ณ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังสี สั งกัดภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักปรับปรุงพันธุ์
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ราก
ต้น

ใบ
ดอก

ชื่อไทย ว่านสี่ทิศ วงศ์ Amaryllidaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ Hippeastrum hybrid
ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก
รากเป็นระบบรากฝอย (fibrous root system) และมีรากพิเศษ (adventitious root)
เจริญมาจากส่วนฐานหัว (basal plate) มีลักษณะเรียวยาวไปทางปลายเล็กน้อย ยาว
1 – 3 ฟุต รากอ่อนสีขาว รากแก่สีน้าตาลอ่อน ปลายรากแตกแขนง
ลาต้นใต้ดิน (underground stem) หัวแบบหอม (bulb) ลักษณะคล้ายหัวหอม เส้นรอบวง
20 – 25 เซนติเมตร มีกลุ่มของใบเกล็ด (scale leaf) หุ้มล้อมรอบส่วนที่เป็นลาต้นแท้จริง
ซึ่งมีขนาดเล็ก สั้น หนา ข้อและปล้องถี่ (ฐานหัว) หลายชั้น ใบเกล็ดชั้นนอกมีลักษณะแห้ง
เป็นแผ่นบาง ๆ (tunic) ใบเกล็ดชั้นในอวบน้า (succulent) ทาหน้าที่สะสมอาหาร
ใบเดี่ ยว เรีย งสลับ (alternate) รูป แถบ (linear) มี จานวน 7 – 10 ใบ กว้า ง 2 - 3
เซนติเมตร ยาว 60 - 65 เซนติเมตร ปลายใบแหลม (acute) ขอบใบเรียบ (entire) แผ่น
ใบอวบน้า ผิวใบเกลี้ยง (glabrous)
ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม (umbel) ยาว 55 - 60 เซนติเมตร ก้านช่อดอก (peduncle) ยาว
40 - 45 เซนติเ มตร อวบน้า สีเ ขียว มีใ บประดับ (bract) รองรั บช่อ ดอก ดอกย่อ ย
(floret) มีจานวน 4 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางดอกย่อย 9 -11 เซนติเมตร โคนกลีบเลี้ยง
และกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด (perianth tube) สั้น ๆ กลีบรวม (tepal) 6 กลี บ
กลีบดอกคล้ายรูปโล่หนา กลางกลีบมีสีแดงอมชมพู (red - purple group 60C) สีพื้นสี
ขาว (white group 155D) ขอบส่วนปลายกลีบเป็นคลื่นบิดไปทางด้านหลัง เล็กน้อย
เกสรเพศผู้ (stamen) 6 อัน อับเรณู (anther) สีเหลือง เกสรเพศเมีย (pistil) สีขาว ยอด
เกสรเพศเมีย (stigma) สีขาว

7

ผล
ลักษณะอื่น ๆ
ลักษณะเด่น

ผลแบบผลแห้ง แตก (capsule) มี 3 พู สี เขีย ว เส้น ผ่า นศู นย์ก ลาง 2 – 3 เซนติเ มตร
เมล็ดมีขนาดใหญ่ ลักษณะแบน มีปีก สีดา
1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้หัวขนาดใหญ่จนกระทั่งออกดอก 30 – 45 วัน
2. การแตกหน่อใหม่ประมาณ 7 หน่อ/กอ
3. ช่อดอกประมาณ 1 ช่อ/กอ
1. กลางกลีบสีแดงอมชมพู สีพื้นสีขาว ขอบส่วนปลายกลีบเป็นคลื่น บิดไปด้านหลัง
2. ก้านช่อดอกยาว ตรง และแข็งแรง
3. อายุปักแจกันนาน 7 วัน
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