
 

พรรณไมพ้ระนาม ตามพระนามาภิไธยของพระบรมวงศ์   

ตอนที่ 1 
เรียบเรียงโดย อรรถพล  กวีกจิบัณฑิต 

 
 นักพฤกษศาสตร์ของไทยที่ได้รับใช้เบ้ืองพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด และเห็นถึงพระราชกรณียกิจของ
พระบรมวงศ์ ที่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช เมื่อพบพรรณไม้ชนิดใหม่จึงต้องการท่ีจะ
ต้ังช่ือตามพระนาม เพ่ือเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเหล่าน้ัน เพ่ือให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงราชวงศ์ของไทยที่สน
พระราชหฤทัย หรือสนพระทัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ัน ผู้เขียนจึงได้รวบรวมข้อมูลพรรณไม้พระ
นามชนิดต่างๆ ที่มีการต้ังช่ือตามพระนามาภิไธยของพระบรมวงศ์ไว้หลายชนิด เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และ
ทราบถึงชนิดของพืชที่ต้ังเป็นช่ือพระนาม ซึ่งปรากฎไว้ดังต่อไปนี้ 

พรรณไมพ้ระนามตามพระมหากษตริย ์
                 
 กุหลาบจฬุาลงกรณ์กุหลาบจฬุาลงกรณ์  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Rose Chulalongkorn  

            แหล่งกําเนิด : เจ้าดารารัศมี พระชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
   เจ้าอยู่หัว ทรงปลูกไว้ในบริเวณพระตําหนักดาราภิรมย์  
   ที่อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

                                                   ลักษณะสําคญั : เป็นกุหลาบที่มีดอกใหญม่าก เจริญเติบโตเร็ว 
มีจํานวนกลีบ ประมาณ 45 กลีบ ขนาดดอก 12-15 เซนติเมตร มีลักษณะพิเศษ คือ หอมจัด ไม่มีหนาม  
ปีที่พระราชทานนาม : พ.ศ. 2476 
 
 ปันหยี หรือ มะลิ รปันหยี หรือ มะลิ ร. 5  . 5
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Jasminum rex , Dunn  
แหล่งกําเนิด : เป็นไม้ไทยแท ้สํารวจพบที่เมืองไทยเป็นแห่งแรกในสมัย  
รัชกาลที่ 5 พบที่จังหวัดจันทบุรี   
ลักษณะสําคญั  : ต้นเป็นไม้เลื้อยเช่นเดียวกับมะลิวัลย์ ใบเด่ียว การออกของใบเช่นเดียวกันแต่ใบมีขนาดใหญ่
กว่า ใบเป็นมันสีเขียวเข้ม หนาและแข็ง ดอกเป็นดอกช่อ สีขาวกลีบดอกใหญ่กว่ามะลิวัลย์ กลีบดอกกว้างและ
มน ดอกช้ันเดียว ขนาดดอก 4-4.5 เซนติเมตร กลิ่นไม่หอม ดอกออกตามข้อใบปลายยอด ชอบแดดจัด นํ้าปาน
กลาง  
ปีที่พระราชทานนาม : พ.ศ.2425  
ประโยชน์ : เสริมสิริมงคล ดลจิตใจให้สงบสุข ให้คุณค่าทางความรัก และความดีงาม 
 



                       

                                  ทิวลิปทิวลิปคิงภูมิพลคิงภูมิพล  
ชื่อวิทยาศาสตร : Tulipa King Bhumibol 
แหลงกําเนิด : นายกลาส คูไดค เกษตรกรชาวดัทชเจาของ
บริษัท FA.P. Koeddiik & Zn ไดรับแรงบันดาลใจในการขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตต้ังช่ือดอกทิวลิป    "King  Bhumibol"  มาจากความ

ประทับใจในความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยท่ัวประเทศ  ในชวงการจดังานเฉลิมฉลองในมหามงคล
วโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ  60  ป โดยดอกทิวลิป Prince Claus 
มีตนกําเนดิมาจากดอกทิวลิปสายพันธุ Judith Leyster ซ่ึงเปนสายพันธุท่ีดีมากสายพนัธุหนึ่งในบรรดาสาย
พันธุดอกทิวลิปของเนเธอรแลนดและไดรับพระราชทานช่ือจาก Prince Claus พระราชสวามีในสมเด็จพระ
ราชินีนาถเบียทริกซแหงเนเธอรแลนด 
ลักษณะสําคัญ  : ดอกทิวลิป "King Bhumibol" มีสีเหลืองนวลทั้งดอก ความสูงของดอกและกานรวม 45 
เซนติเมตร 
ปท่ีพระราชทานนาม :  สิงหาคม 2552 
 
 

                              กลวยไมรองเทานารี พริ้นเซสสังวาลย กลวยไมรองเทานารี พริ้นเซสสังวาลย   
ชื่อวิทยาศาสตร : Paphiopedilum Princess Sangwan  
แหลงกําเนิด : มูลนิธิแมฟาหลวง, โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวดัเชียงราย  
เปนผูผสมพันธุ 
ลักษณะสําคัญ  : ดอกมีสีขาวลายบานเยน็หรือบานเย็นเขมท้ังดอก  
สวนใหญจะมี 1 ดอกตอชอ ขนาดประมาณ 6 เซนติเมตร  
กานชอดอกสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ออกดอกเฉล่ียประมาณปละ 2 คร้ัง  
ปท่ีพระราชทานนาม : 31 ธันวาคม 2547  
 

                                                                 กลวยไมรองเทานารี สังวาลยซีรีเบรชั่น ปที่ กลวยไมรองเทานารี สังวาลยซีรีเบรชั่น ปที่ 108  108
                                                            ชื่อวิทยาศาสตร : Paphiopedilum  Sangwan  Celebration 108th   
                                                        แหลงกําเนิด : มูลนิธิแมฟาหลวง, โครงการพัฒนาดอยตุง  
 จังหวดัเชียงราย เปนผูผสมพันธุ 
                                                            ลักษณะสําคัญ  : ดอกมีสีบานเยน็แดง กระเปาและกลีบขางสัน้ําตาลแดง  
สวนใหญจะมี 1 ดอกตอชอ ขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร กานชอดอกสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ออก
ดอกเฉล่ียประมาณปละ 2 คร้ัง ปท่ีพระราชทานนาม : 29 สิงหาคม 2551  



 
 
                           10กลวยไมรองเทานารี สังวาลยแอนนิเวอรซาร่ี ปท่ีกลวยไมรองเทานารี สังวาลยแอนนิเวอรซาร่ี ปท่ี1088  

ชื่อวิทยาศาสตร : Paphiopedilum  Sangwan  Anniversary 108th   
แหลงกําเนิด : มูลนิธิแมฟาหลวง, โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวดัเชียงราย 
เปนผูผสมพันธุ  
ลักษณะสําคัญ  : ดอกมีสีชมพูถึงบานเย็นแดงท้ังดอก สวนใหญจะมี 1 ดอก 
ตอชอ ขนาดประมาณ 10 เซ็นติเมตร กานชอดอกสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร 
ออกดอก เฉล่ียประมาณปละ 2 คร้ัง  
ปท่ีพระราชทานนาม : 29 สิงหาคม 2551  
 
 
 

                                                                                        กันภัยมหิดลกันภัยมหิดล                                                                                                                
                                                           ชื่อวิทยาศาสตร : Afgekia mahidolae  
                                                          แหลงกําเนิด : พบคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2510 
                                                           โดยผูชวยศาสตราจารยจิรายุพนิ จนัทรประสงค (เจิมศิริวัฒน) 
                                                            และอาจารยเกษม จนัทรประสงค  
                                              
 
 
                        ลักษณะสาํคญั  : เป็นพรรณไม้เถาเลื้อย ต้องการหลักยึด ลําต้นเป็นสีนํ้าตาล ใบ มีสเีขียว ท้อง
ใบจะขาว ลักษณะของใบเหมือนกับรูปรีทาง ปลายใบแหลมเล็กน้อย จะออกตามก่ิงก้านที่แตกออกมาจากลําต้น 
ดอก จะออกดอกเป็นช่อยาว และแต่ละดอกจะอัดตัวกันแน่นเป็นกระจุก ภายในดอกๆ หน่ึงจะมีสีดอกอยู่ 3 สี
คือหลังกลีบบน สีขาวๆ เหลอืงๆ กลีบในสองกลีบสีขาว กลีบล่างสองกลีบสีชมพูม่วง ปลีดอกสีม่วง ช่อดอกจะ
ยาวย่ืนออกไปประมาณ 30–40 ซม. ดอกบานกว้างประมาณ 3.5 ซม. ถ้าปลูกในดินที่ดีแล้วจะออกดอกดกมาก 
ปีที่พระราชทานนาม :   19 กุมภาพันธ์ 2542  
 
 
 
 
 
 



                                           กลวยไมแคทลียา ควีนสิริกิต์ิกลวยไมแคทลียา ควีนสิริกิต์ิ                                                                                        
ชื่อวิทยาศาสตร : Cattleya Queen Sirikhit  
แหลงกําเนิด : บริษัท Black & Flory Ltd. ประเทศอังกฤษเปนผูผสมข้ึน 
ลักษณะสําคัญ  : เปนกลวยไมสูง 20-40 เซนติเมตร ดอกออกเด่ียวหรือเปนชอ 
1-4 ดอก สีขาวนวล กลีบดอก 5 กลีบ มีกลีบปากแผกวาง ตรงกลางกลีบมีแตม 
สีเหลืองทองดานใน เม่ือบานเต็มท่ีขนาดผานศูนยกลาง 12-14 เซนติเมตร  
มีกล่ินหอมหวานออนๆ ฝกรูปทรงสามเหล่ียม ออกดอกตลอดป  
ปท่ีพระราชทานนาม : 1 กุมภาพันธ 2501 
 
 

ดอนญา ควีนสิริกิต์ิดอนญา ควีนสิริกิต์ิ                                                      
         ชื่อวิทยาศาสตร : Mussaenda Dona Queen Sirikit    
          แหลงกําเนิด : มหาวิทยาลัยฟลิปปนส ไดผสมข้ึน  
           ลักษณะสําคัญ  : เปนไมพุมสูงประมาณ 1-3 เมตร ใบ เดีย่ว ออกตรง
ขาม  
รูปรี ปลายแหลม ขนาดกวาง 4-6 เซนติเมตร ออกดอกเปนชอท่ีปลายยอดแตละชอมีใบประดับขนาดใหญ
รองรับ สีชมพูออน ขลิบขอบดวยสีชมพูเขมเกือบแดง ดอกยอยสีเหลือง ขนาดเล็ก มี 5 กลีบ สวนโคนเช่ือม
ติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปน 5 กลีบ รูปสามเหล่ียม  
ปท่ีพระราชทานนาม : พ.ศ.๒๕๒๖ 

  
                                                โมกราชินี โมกราชินี   
ชื่อวิทยาศาสตร :   Wrightia sirikitiae     
แหลงกําเนิด : ศ. ดร. ธวัชชัย สันติสุข ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานสํารวจ 
และจําแนกพรรณไม กรมปาไม ซ่ึงสํารวจพบพรรณไมสกุลโมกมัน 
ชนิดใหมของโลกพบข้ึนหางๆ ตามซอกหินของภูเขาหนิปูนท่ีแหงแลง 
ในปาละเมาะผลัดใบ จังหวดัสระบุรีและนครสวรรค 
ลักษณะสําคัญ  : เปนไมมงคล, ไมตนผลัดใบขนาดเล็ก สูง 4-6 เมตร ทุกสวนของตนมียางสีขาวขน ลําตนแตก
กิ่งแขนงระเกะระกะ   
ปท่ีพระราชทานนาม : สิงหาคม 2544 
 
 
 



  

 มหาพรหมราชินี มหาพรหมราชินี   
  ชื่อวิทยาศาสตร :   Mitrephora sirikitae      
             แหลงกําเนิด : พบบริเวณจังหวัดแมฮองสอนในระดับความสูง 1,100 
เมตร 
 ลักษณะสําคัญ  : ไมตนขนาดเล็ก สูง 4-6 เมตร แตกกิ่งตํ่าระเกะระกะ  
 เรือนยอดเปนพุมกลม แนนทึบ  
ปท่ีพระราชทานนาม :  พ.ศ. 2538 
ประโยชน :  มีศักยภาพที่เปนไมดอกไมประดับไดดี  
 
 

                                          กุหลาบ ควีนสริิกิต์ิ กุหลาบ ควีนสริิกิต์ิ   
ชื่อวิทยาศาสตร :  Rosa Queen Sirikit  
แหลงกําเนิด : นาย Andre' Hendricx ชาวเบลเยี่ยม ผูอํานวยการ 
เรือนกุหลาบ Grandes Roseraiea Du Val De Loire ประเทศฝรั่งเศส 
เปนผูพระราชทานนาม  
ลักษณะสําคัญ  : ไมพุม สูง 1-2 เมตร ดอก สีเหลืองสด ปลายและขอบกลีบสีแดงเร่ือ กล่ินหอม ออก 1-3 ดอก  
ท่ีปลายกิ่งฐานรองดอกเปนรูปถวย กลีบเล้ียง 5 กลีบ กลีบดอกจํานวนมากซอนกันหลายช้ัน  
ปท่ีพระราชทานนาม : พ.ศ. 2513  
ประโยชน : ดอก กลีบดอกแรกแยมสกดัใหน้ํามันกุหลาบ ใชแตกล่ินเคร่ืองสําอาง อาหารและยาบางชนิด ใช
ทําดอกไมประดิษฐ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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