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ข้าหลวงญี่ปุ่น (Asplenium antiquum Makino)
พันธุ์อุดมทรัพย์
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ – สกุล
นายศุอกร พวงแก้ว
ที่อยู่
47/3 ตาบลสองพี่น้อง อาเออท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
โทรศัพท์
085-6755592
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ข้าหลวงญี่ปุ่น พันธุ์อุดมทรัพย์ เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการเพาะเมล็ด สปอร์ข้าหลวงญี่ปุ่นด่าง ซึ่ง
เพาะโดยนายศุอกร พวงแก้ว ในสวน Fern Gallery Nursery 47/3 ตาบลสองพี่ น้อง อาเออท่าใหม่ จั งหวัดจันทบุ รี
22120เมื่อปี พ.ศ. 2556 ซึ่งการเพาะสปอร์ชุดนี้ได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีรอยด่างสีขาวบริสุทธิ์โดยไม่
ทาให้ ใบเกิด อาการแห้ งไหม้ ทุ ก ใบ จ านวน 1 ต้น จึงได้ขยายพั น ธุ์ด้ว ยการแยกหน่อ เพื่ อ ประเมิ นความดีเด่ น
หลังจากลักษณะประจาพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจาพันธุ์มีความสม่าเสมอ และเมื่อต้นปี พ.ศ. 2561
ได้รับรางวัล Premium Award ในงาน Siam Innovo-Flora 2018 ของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย ข้าหลวงญี่ปุ่นหรือข้าหลวงฮาวาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Aspleniuim antiquum Makino
วงศ์ Aspleniaceae เฟินอิงอาศัย ไม้ประดับ
ราก
รากพิเศษ
ต้น
ทรงพุ่มบานออก เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 61.5 เซนติเมตร ทรงพุ่มสูงประมาณ
34 เซนติเมตร ต้นอายุประมาณ 5 ปี จากการเพาะสปอร์ มี 31 ใบ
ใบ
ใบเดี่ย ว เรีย งรอบต้น รูปใบหอก (lanceolate) ปลายใบเรีย วแหลม (acuminate) ช่ว ง
1/3 – 1/2 ส่วนปลายใบเป็นแฉก แตกแขนงได้มากที่สุด 3 แฉก โคนใบมน (obtuse) ขอบใบ
เป็น คลื่น ใบอ่อนกว้างประมาณ 7.0 - 7.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร ผิวใบ
ด้ า นบนสี พื้ น สี เขี ย ว (ประมาณ RHSCC# 143B) ผิ ว ใบด้ า นล่ า งสี พื้ น สี เขี ย ว (ประมาณ
RHSCC# 143B – 143C) มีรอยด่างสี ขาว (ไม่ตรงหรือใกล้ เคียงกับ RHSCC สีใด) เป็นแถบ
กว้าง 0.1 -10.3 เซนติเมตร ขนานกับเส้นใบ โดยด่างมากบริเวณ 1/2 – 3/4 จากโคนใบ เส้น
กลางใบด้ านบนและด้ านล่ าง ส่ ว นครึ่งด้ านโคนใบสี น้ าตาล (ประมาณ RHSCC# 200C 200D) ส่วนครึ่งด้านปลายใบสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144C) เส้นกลางใบด้านบนนูน
มนชั ด เจน เส้ น กลางใบด้ า นล่ า งนู น มนค่ อ นข้ า งน้ อ ย ใบอ่ อ นกว้ า งประมาณ 7.0 - 7.6
เซนติ เมตร ยาวประมาณ 45 เซนติ เมตร ผิ ว ใบด้ านบนสี พื้ น สี เขี ย ว (ประมาณ RHSCC#
143B) ผิวใบด้านล่างสีพื้นสีเขียว(ประมาณ RHSCC# 143B – 143C) มีรอยด่างสีขาว (ไม่
ตรงหรือใกล้เคียงกับ RHSCC สีใด) เป็นแถบกว้างแตกต่างกันโดยสุ่ ม ขนานกับเส้ นใบ เส้ น
กลางใบด้านบนและด้านล่ าง ส่ ว นครึ่งด้านโคนใบมีสี น้าตาล (ประมาณ RHSCC# 200C 200D) ส่วนครึ่งด้านปลายใบมีสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144C) เส้นกลางใบด้านบนนูน
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มนชัดเจน เส้นกลางใบด้านล่างนูนมนค่อนข้างน้อย ใบเต็มวัย กว้างประมาณ 6.8 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 46.3 เซนติเมตร ใบบิดเล็กน้อย ผิวใบด้านบนสีพื้นสีเขียว (ประมาณ RHSCC#
146B) ผิวใบด้านล่างสีพื้นสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 146B – 146C) มีรอยด่างสีขาว (ไม่ตรง
หรือใกล้เคียงกับ RHSCC สีใด) เป็นแถบกว้างแตกต่างกันโดยสุ่ม ขนานกับเส้นใบ เส้นกลางใบ
ด้านบนและด้านล่าง ส่วนครึ่งด้านโคนใบมีสีน้าตาล (ประมาณ RHSCC# 200C - D) ส่วนครึ่ง
ด้านปลายใบมีสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 147C - 147D) เส้นกลางใบด้านบนนูนมนมาก
เส้ น กลางใบด้ านล่ างนู น มนค่ อ นข้ า งน้ อ ย ก้ า นใบขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางประมาณ 0.5
มิลลิเมตร ยาวประมาณ 0.8 - 1.0 เซนติเมตร สร้างอับสปอร์บริเวณแผ่นใบด้านล่าง
ดอก
ไม่มี
ผล/เมล็ด
ไม่มี
หมายเหตุ : เทียบสีด้วย The 4th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2001 (RHSCC)

ข้าหลวงญี่ปุ่นพันธุ์ อุดมทรัพย์

