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ว่านหางจระเข ้(Aloe hybrid) 
พันธุ์ซิลเวอร์ ไลน์นิ่ง (Silver Lining) 

  
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายเทพชัย ทิพยชิต 
ที่อยู่ 10/3 หมู่ 2 ซอยศรีวิชัย 59/6 ถนนศรีวิชัย ต าบลมะขามเตี้ย อ าเออเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 085-0716046 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  ว่านหางจระเข้ พันธุ์ซิลเวอร์ ไลน์นิ่ง เป็นลูกไม้ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง Aloe hybrid 
‘Phoenix’ × Aloe hybrid ‘Inferno’ และเพาะเมล็ดโดยนายเทพชัย ทิพยชิต ในสวน TCT.Succulent Nursery 
เลขที่ 10/3 หมู่ 2 ซอยศรีวิชัย 59/6 ถนนศรีวิชัย ต าบลมะขามเตี้ย อ าเออเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 เมื่อปี 
พ.ศ. 2557 ซึ่งการเพาะเมล็ดชุดนี้ได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะพิเศษคือ มีต้นขนาดเล็ก ใบกว้างสั้น สีเทาอมเขียวอ่อน 
เรียงเป็นแถวค่อนข้างชิดกันทั่วทั้งแผ่นใบ จ านวน 1 ต้น ราวกลางปี พ.ศ. 2558 จึงได้ประเมินความดีเด่นหลังจาก
ลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่ามีความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์เมื่อขยายพันธุ์ด้วยวิธีแยกหน่อและมี
คุณสมบัติเหมาะที่จะใช้เป็นไม้กระถางขนาดเล็กวางบนโต๊ะในห้องชุดพักอาศัย  โดยเมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 ได้รับ
รางวัล Premium Award ในงาน Siam Innovo-Flora 2018 ของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ว่านหางจระเข้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Aloe hybrid วงศ์ Asphodelaceae ไม้ล้มลุกอายุ

หลายปี ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก ระบบรากแขนงแผ่ขยายรอบล าต้น 
ต้น ทรงพุ่มบานออก ข้อและปล้องถี่ เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 15.2 เซนติเมตร พุ่มสูง

ประมาณ 5.4 เซนติเมตร ต้นอายุประมาณ 2.5 ปี จากการเพาะเมล็ด ยอดหลักมี 14 ใบ  
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น จ านวน 5 ใบ/รอบ ใบเป็นรูปไข่ (ovate) ใบมีหน้าตัดโค้งเป็นรูปตัวยู 

โดยโคนใบแบนกว่าปลายใบ ใบใหญ่ที่สุดกว้างประมาณ 4.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8.8 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลม (acute) และโค้งลง โคนใบกลม (round) แผ่นใบทั้งด้านบนและด้านล่างมีสีเขียว 
(ประมาณ RHSCC# N138B) ผิวใบมีสันสูงประมาณ 1.2 – 1.5 มิลลิเมตร สีเขียวอมเทาอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 192D) กว้างประมาณ1 – 1.5 มิลลิเมตร เรียงตามยาว เป็นช่วงจากโคน
ถึงปลายใบ ห่างกันช่วงละประมาณ 1 – 3.5 มิลลิเมตร โดยมีรูปแบบไม่แน่นอน ซ่ึงสันด้านบน
ใบยาวกว่าสันด้านล่างใบอย่างชัดเจน สันแต่ละแถวห่างกันประมาณ 1 – 1.5 มิลลิเมตร ขอบ
ใบมีสันแหลมยาว สูงประมาณ 1.2 – 1.5 มิลลิเมตร สีเขียวอมเทาอ่อน (ประมาณ RHSCC# 
192D) เป็นช่วง ตลอดความยาวขอบใบ 

ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ (Raceme) ดอกห้อยลง 
ผล/เมล็ด ยังไม่ติดผล 
หมายเหตุ : เทียบสีด้วย The 4th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2001 (RHSCC) 
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ว่านหางจระเข้พันธุ์ซิลเวอร์ ไลน์นิ่ง (Silver Lining) 
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ข้าหลวงญี่ปุ่น (Asplenium antiquum Makino)  
พันธุ์อุดมทรัพย์ 

  
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายศุอกร พวงแก้ว 
ที่อยู่ 47/3 ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเออท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 
โทรศัพท์ 085-6755592 
  
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  ข้าหลวงญี่ปุ่น พันธุ์อุดมทรัพย์ เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการเพาะเมล็ด สปอร์ข้าหลวงญี่ปุ่นด่าง ซึ่ง
เพาะโดยนายศุอกร พวงแก้ว ในสวน Fern Gallery Nursery 47/3 ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเออท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
22120เมื่อปี พ.ศ. 2556 ซึ่งการเพาะสปอร์ชุดนี้ได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีรอยด่างสีขาวบริสุทธิ์โดยไม่
ท าให้ใบเกิดอาการแห้งไหม้ ทุกใบ จ านวน 1 ต้น จึงได้ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ เพ่ือประเมินความดีเด่น
หลังจากลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ และเมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 
ได้รับรางวัล Premium Award ในงาน Siam Innovo-Flora 2018 ของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
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 ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น รูปใบหอก (lanceolate) ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ช่วง 

1/3 – 1/2 ส่วนปลายใบเป็นแฉก แตกแขนงได้มากที่สุด 3 แฉก โคนใบมน (obtuse) ขอบใบ
เป็นคลื่น ใบอ่อนกว้างประมาณ 7.0 - 7.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร ผิวใบ
ด้านบนสี พ้ืนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143B) ผิวใบด้านล่างสี พ้ืนสีเขียว (ประมาณ 
RHSCC# 143B – 143C) มีรอยด่างสีขาว (ไม่ตรงหรือใกล้เคียงกับ RHSCC สีใด) เป็นแถบ
กว้าง 0.1 -10.3 เซนติเมตร ขนานกับเส้นใบ โดยด่างมากบริเวณ 1/2 – 3/4 จากโคนใบ เส้น
กลางใบด้านบนและด้านล่าง ส่วนครึ่งด้านโคนใบสีน้ าตาล (ประมาณ RHSCC# 200C - 
200D) ส่วนครึ่งด้านปลายใบสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144C) เส้นกลางใบด้านบนนูน
มนชัดเจน เส้นกลางใบด้านล่างนูนมนค่อนข้างน้อย  ใบอ่อนกว้างประมาณ 7.0 - 7.6 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนสีพ้ืนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 
143B) ผิวใบด้านล่างสีพ้ืนสีเขียว(ประมาณ RHSCC# 143B – 143C) มีรอยด่างสีขาว (ไม่
ตรงหรือใกล้เคียงกับ RHSCC สีใด) เป็นแถบกว้างแตกต่างกันโดยสุ่ม ขนานกับเส้นใบ เส้น
กลางใบด้านบนและด้านล่าง ส่วนครึ่งด้านโคนใบมีสีน้ าตาล (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 ผิวใบด้านบนสีพ้ืนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 
146B) ผิวใบด้านล่างสีพ้ืนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 146B – 146C) มีรอยด่างสีขาว (ไม่ตรง
หรือใกล้เคียงกับ RHSCC สีใด) เป็นแถบกว้างแตกต่างกันโดยสุ่ม ขนานกับเส้นใบ เส้นกลางใบ
ด้านบนและด้านล่าง ส่วนครึ่งด้านโคนใบมีสีน้ าตาล (ประมาณ RHSCC# 200C - D) ส่วนครึ่ง
ด้านปลายใบมีสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 147C - 147D) เส้นกลางใบด้านบนนูนมนมาก 
เส้นกลางใบด้านล่างนูนมนค่อนข้างน้อย ก้านใบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 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) 

ข้าหลวงญี่ปุ่นพันธุ ์อุดมทรัพย์ 
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แอสโตรไฟตัม [Astrophytum asterias (Zucc.) Lem.] 
พันธุ์สตาร์ (Star) 

  
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายดุสิต มุกดาสนิท 
ที่อยู่ 9 หมู ่9 ต าบลหนองอิรุณ อ าเออบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 
โทรศัพท์ 083-7873999 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  แอสโตรไฟตัม พันธุ์สตาร์ เป็นลูกไม้ที่นายดุสิต มุกดาสนิท ผสมข้ามพันธุ์ระหว่างแอสโตรไฟตัม 
กลุ่ม Superkabuto ซึ่งพ่อ-แม่พันธุ์ไม่มีชื่อพันธุ์ เมื่อปีพ.ศ. 2555 แล้วเพาะเมล็ด ซึ่งการเพาะเมล็ดชุดนี้ได้คัดเลือก
ต้นที่มีลักษณะพิเศษคือ มีกลุ่มเกล็ดเป็นลายล้อมตุ่มหนาม โดยลายล้อมตุ่มหนามและลายที่ผิวล าต้น มีสีเกือบเป็นสี
ขาว และมีลายที่ผิวล าต้น ค่อนข้างหนาแน่น จ านวน 1 ต้น ซ่ึงได้พบว่าลักษณะประจ าพันธุ์ดังกล่าวมีความคงตัว 
โดยเมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัล Premium Award ในงาน Siam Innovo-Flora 2018 ของสมาคมไม้
ประดับแห่งประเทศไทย 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย แอสโตรไฟตัม ชื่อวิทยาศาสตร์ Astrophytum asterias (Zucc.) Lem.

วงศ์ Cactaceae พืชไม่มีเนื้อไม้ อายุหลายปี ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก ระบบรากแก้ว 
ต้น ล าต้นตั้งขึ้น ล าต้นมี 8 ส่วน (section) เชื่อมติดกันเกิดสันเป็นพู (rib) 8 พู รูปทรงต้นแบบกึ่ง

กลม (round) กึ่งแจกัน (vase) ต้นอายุประมาณ 6 ปี จากการเพาะเมล็ด เส้นผ่านศูนย์กลาง
ต้นประมาณ  7 .0  และ 8 .8  เซนติ เมตร สู งประมาณ  3 .7  เซนติ เมตร สี เท าเขียว 
(RHSCC#N138A) ผิวล าต้นมีกลุ่มเกล็ด หลากหลายรูปร่าง เช่น รูปกลม รูปรีขวาง กว้าง
ประมาณ 0.2 – 0.25 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.05 – 0.1 เซนติเมตร เรียงห่างกันประมาณ 
0 – 0.2 เซนติเมตร ประมาณ 6 แถว แต่ละแถว ห่างกันประมาณ 0 – 0.2 เซนติเมตร จุดสีมี
ส ีขาวอมเทา (ไม่ใกล้เคียงกับสีใดของ RHSCC) กลางจุดสีมีสีน้ าตาลอ่อนมาก (อ่อนกว่า 
RHSCC#200D มาก) 

ใบ ไม่มีใบหรือหนาม แนวยาวกึ่งกลางของแต่ละส่วนของล าต้นมีตุ่มหนาม (woolly areoles) รูปรี 
(elliptic) กว้างประมาณ 0.25 เซนติเมตร ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร นูนสูงประมาณ 0.15 
เซนติเมตร ห่างกันประมาณ 1.0-1.4 เซนติเมตร ขนมีสีน้ าตาลอมเทาอ่อนมาก (อ่อนกว่า 
RHSCC#199D มาก) ตุ ่มหนามมีกลุ ่มเกล ็ดล ้อมเป็นรูป ใบหอก (lanceolate) กว้าง
ประมาณ 0.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.1 เซนติเมตร สีขาวอมเทา (ไม่ใกล้เคียงกับสีใดของ 
RHSCC) 

ดอก ปกติของ Astrophytum asterias 
ผล/เมล็ด ยังไม่มี 
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หมายเหตุ : เทียบสีด้วย The 4th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2001 (RHSCC) 
 

แอสโตรไฟตัมพันธุ ์สตาร์ (Star) 
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ลิ้นมังกร (Sansevieria hybrid)  
พันธุ์อาเซียน สตาร์ (ASEAN Star) 

  
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง 
ที่อยู่ 7/7 ถนนเลียบคลองสาม ต าบลคลองสาม อ าเออคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 081-8744836 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  ลิ้นมังกร พันธุ์อาเซียน สตาร์ (ASEAN Star) เป็นลูกไม้ที่ เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง 
Sansevieria hybrid สองพันธุ์ที่ไม่มีชื่อพันธุ์ เมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 และเพาะโดยนายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง 
ในสวน Unyamanee Garden เลขที่ 7/7 ถนนเลียบคลองสาม ต าบลคลองสาม อ าเออคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120 เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งการเพาะเมล็ดชุดนี้ได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะพิเศษคือ มีต้นขนาด
เล็ก ทรงพุ่มกระชับ ใบมีสีนวล สว่าง สุดใส โตไว และแตกกอดี จ านวน 1 ต้น ซ่ึงได้ประเมินความดีเด่นหลังจาก
ลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่ามีความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ และมีคุณสมบัติเหมาะที่จะใช้เป็น
ไม้กระถางขนาดเล็กวางบนโต๊ะในห้องชุดพักอาศัย  โดยเมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัล Premium Award 
ในงาน Siam Innovo-Flora 2018 ของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลิ้นมังกร ชื่อวิทยาศาสตร์ Sansevieria hybrid วงศ์ Asparagaceae พืชไม่มีเนื้อไม้ 

อายุหลายปี ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก ระบบรากแขนงแผ่ขยายรอบล าต้น 
ต้น ต้นอายุประมาณ 3.5 ปี จากการเพาะเมล็ด ทรงพุ่มบานออก เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม

ประมาณ 25.2 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 26.3 เซนติเมตร ต้นสูงประมาณ 18.2 เซนติเมตร 
ยอดหลักมี 50 ใบ มี 2 หน่อ 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น จ านวน 5 แถว ใบเป็นรูปใบหอก (lanceolate) ใบมีหน้าตัดโค้งเป็น
รูปตัวยู ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) และโค้งขึ้นเล็กน้อย โคนใบแบนกว่าปลายใบ โคน
ใบกลม (round) ใบอ่อน (ใบที่ 3 จากยอด) กว้างประมาณ 2.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15.8 
เซนติเมตร ขอบใบยกสูงประมาณ 1.8 เซนติเมตร แผ่นใบทั้งด้านบนและด้านล่างสีเขียวอมเทา 
(ประมาณ RHSCC# 189D) มีลายคล้ายบั้งขวางใบเป็นช่วง ๆ โดยมีระยะห่างไม่แน่นอน 
ลายทั่วไปมีสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 136B) ลายบริเวณปลายใบมีสีเขียวเข้ม (ประมาณ 
RHSCC# 136A) ใบเต็มวัย กว้างประมาณ 3.0 เซนติเมตร ยาวประมาณ 17.0 เซนติเมตร ขอบใบ
ยกสูงประมาณ 1.8 เซนติเมตร แผ่นใบทั้งด้านบนและด้านล่างมีสี เขียวอมเทา (ประมาณ 
RHSCC# 147D) มีลายคล้ายบั้งขวางใบเป็นช่วง ๆ โดยมีระยะห่างไม่แน่นอน ลายมีสีเขียวเข้ม 
(ประมาณ RHSCC# 136A) ไม่มีก้านใบ 
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ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ (Raceme) 
ผล/เมล็ด ยังไม่ติดผล 
หมายเหตุ : เทียบสีด้วย The 4th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2001 (RHSCC) 
 

 
 
 
 
 

ลิ้นมังกรพันธุ์อาเซียน สตาร์ (ASEAN Star) 
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แก้วกาญจนา [Aglaonema brevispathum (Engl.) Engl.)] 
พันธุ์คุณมณ ี

  
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง 
ที่อยู่ 7/7 ถนนเลียบคลองสาม ต าบลคลองสาม อ าเออคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 081-8744836 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  แก้วกาญจนา พันธุ์คุณมณ ีเป็นลูกไม้ที่นายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง ผสมพันธุ์ระหว่างโพธิสัตว์ 
(Aglaonema brevispathum) ใบด่าง ที่ไม่มีชื่อพันธุ์ กับโพธิสัตว์ ที่ไม่มีชื่อพันธุ์ แล้วเพาะเมล็ดเมื่อกลางปี พ.ศ. 
2557 ซึ่งการเพาะเมล็ดชุดนี้ได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะพิเศษคือ มีก้านใบสั้น ตั้งขึ้น ทรงพุ่มกระชับ ใบมีเส้นกลางใบ
และเส้นใบสีขาว และลายด่างสีเทา - ขาวที่แผ่นใบ เป็นตัดกันเป็น 3 สี อย่างชัดเจน ทุกใบ จ านวน 1 ต้น จึงได้
ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ เพ่ือประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะ
ประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ  
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย แก้วกาญจนาหรือโหรา ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaonema brevispathum (Engl.) Engl. 

วงศ์ Araceae พืชไม่มีเนื้อไม้ อายุหลายปี 
ราก ระบบรากฝอย 
ต้น ล าต้นทอดเลื้อย ทรงพุ่มกว้างประมาณ 50.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 55.1 เซนติเมตร สูง

ประมาณ 14.7 เซนติเมตร ต้นอายุประมาณ 4 ปี จากการเพาะเมล็ด  
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น ใบเป็นรูป ใบหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม (acute) โคนใบรูป

หัวใจ (cordate) ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบอ่อน (ใบที่ 3 จากยอด) กว้าง
ประมาณ 7.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 14.3 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนสีพ้ืนสีเขียว(ประมาณ 
RHSCC# 143A) ลายด่างสีเทาอมเขียว (ประมาณ RHSCC# 188B) และสีขาวอมเหลืองอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 155D) เส้นกลางใบ กว้างประมาณ 0.25 เซนติเมตร สีขาวอมเหลืองอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 155D) ผิวใบด้านล่างสีพ้ืนสีเขียว(ประมาณ RHSCC# 139B) ลายด่างสี
ขาวอมเหลืองอ่อนมาก (อ่อนกว่า RHSCC# 155D) และสีเทาอมเขียว อ่อน (ประมาณ 
RHSCC# 188D) เส้นกลางใบสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143A) ก้านใบอ่อนยาวประมาณ 
8.0 เซนติเมตร ส ีเข ียว (ประมาณ RHSCC# 139B) ใบ เต ็มว ัยกว้างประมาณ 9.6 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 18.2 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนสีพ้ืนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 
139A) ลายด่างสีเทาอมเขียวอ่อนมาก (อ่อนกว่า RHSCC# 188B) และสีขาวอมเหลืองอ่อน
(ประมาณ RHSCC# 155D) เส้นกลางใบ กว้างประมาณ 0.3 เซนติเมตร สีขาวอมเหลืองอ่อน
(ประมาณ RHSCC# 155D) ผิวใบด้านล่างสีพื้นสีเขียวอมเทา (ประมาณ RHSCC# 189A) ลาย
ด่างสีขาวอมเหลืองอ่อนมาก (อ่อนกว่า RHSCC# 155D) และสีเทาอมเขียว อ่อน (ประมาณ 
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RHSCC# 188D) เส้นกลางใบสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143A) ก้านใบเต็มวัยยาวประมาณ 
7.0 เซนติเมตร สีเขียวอมเทา (ประมาณ RHSCC# 189A) 

ดอก ปกติของแก้วกาญจนา 
ผล/เมล็ด ยังไม่มี 
หมายเหตุ : เทียบสีด้วย The 4th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2001 (RHSCC) 

 
แก้วกาญจนาพันธุ์คุณมณ ี
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แก้วกาญจนา (Aglaonema hybrid) 
พันธุ์มังกรเงิน 

  
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายโกวิท เพ็ชร์ไพบูลย์ 
ที่อยู่ 80/6 หมู่ 5 ต าบลสองสลึง อ าเออแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ 084-5670044 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  แก้วกาญจนา พันธุ์มังกรเงินเป็นลูกไม้ทีน่ายโกวิท เพ็ชร์ไพบูลย์ ผสมพันธุ์ระหว่างแก้วกาญจนา 
พันธุ์คิง กับแก้วกาญจนา ที่ไม่มีชื่อพันธุ์ ซึ่งสืบเชื้อสายจากพันธุ์ทรัพย์ปัญญา แล้วเพาะเมล็ดเมื่อกลางปี พ.ศ. 2558 
ซึ่งการเพาะเมล็ดชุดนี้ได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีก้านใบสั้น ตั้งขึ้น ทรงพุ่มกระชับ ใบมีสีเขียวเข้ม และ
ลายใบสีเทา - ขาว ตัดกันค่อนข้างชัดเจน เป็น 3 สี ทุกใบ จ านวน 1 ต้น จึงได้ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ เพ่ือ
ประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ โดย
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัล Premium Award ในงาน Siam Innovo-Flora 2018 ของสมาคมไม้ประดับแห่ง
ประเทศไทย 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท  ชื่อไทย แก้วกาญจนา ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaonema hybrid วงศ์ Araceae ไม้ล้มลุกอายุ

หลายปี ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก ระบบรากฝอย 
ต้น ล าต้นตั้งตรง ทรงพุ่มกว้างประมาณ 52.0 เซนติเมตร สูงประมาณ 48.0 เซนติเมตร เส้นผ่าน

ศูนย์กลางล าต้นประมาณ 3.0 เซนติเมตร ต้นอายุประมาณ 2 ปี จากการตัดยอด มี 4 หน่อ  
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น ใบเป็นรูปหอก (lanceolate) ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) โคนใบ

เบี้ยว (oblique) ขอบใบเรียบ โค้งลงเล็กน้อย แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อยบริเวณเส้นใบ ใบอ่อน 
(ใบที่ 3 จากยอด) ผิวใบด้านบนสีพ้ืนสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 141A) ลายปื้นสีเทาอม
เขียว (ประมาณ RHSCC# 194B) และลายจุดสีเหลืองอมเขียวอ่อน เส้นกลางใบ สีเหลือง อมเขียว
อ่อน (ประมาณ RHSCC# 150D) ผิวใบด้านล่างสีพ้ืนสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 137D) ลาย
ปื้นสีเทาอมเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 194D และ 196D) และลายจุดสีเหลืองอมเขียว
อ่อนมาก เส้นกลางใบสีเหลืองอมเขียวอ่อน ใบเต็มวัยกว้างประมาณ 11.4 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 27.1 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนสีพื้นสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 139A) ลายปื้นสี
เทาอมเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 191C) และลายจุดสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 
11D) เส้นกลางใบสี เหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 11D) ผิวใบด้านล่างสี พ้ืนสี เขียว 
(ประมาณ RHSCC# 137D) ลายปื้นสีเขียวอมเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145C และ 
145D) เส้นกลางใบสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 8D) กาบใบเต็มวัยกว้างประมาณ 
1.0 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10.8 เซนติเมตร ก้านใบเต็มวัยกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร 
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ยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 4D) หูกาบใบม้วนออกเมื่อ
เต็มวัย 

ดอก ปกติของแก้วกาญจนา 
ผล/เมล็ด ยังไม่มี 
หมายเหตุ : เทียบสีด้วย The 4th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2001 (RHSCC) 

 
 

 

แก้วกาญจนาพันธุ์มังกรเงิน 
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ตะโกหน ู(Diospyros rhodocalyx Kurz) 
พันธุ์กลมกรุงไกร 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายนิรุจ น้อมชอบ 
ที่อยู ่  เลขที่ 1703/19 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 089-2334115 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ตะโกหนู พันธุ์กลมกรุงไกร เกิดจากการน าเมล็ดของตะโกหนูพันธุ์กลมแอ๊ปเปิ้ล โดยนายนิรุจน้อม
ชอบ ได้คัดเลือกเพียงต้นเดียวในแปลงเพาะกล้าตะโกหนู ในสวนกรุงไกร เลขที่ 31 หมู่ 3 ต าบลโพธิ์เอน อ าเออ
ท่าเรือ จังหวัดอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมีใบเล็ก ค่อนข้างกลม หนา ทรงพุ่มมีขนาดเล็ก ทึบ เหมาะที่ใช้ท าเป็น
ไม้ดัด หรือบอนไซ ซึ่งแตกต่างจากพันธุ์กลมแอ๊ปเปิ้ล ซึ่งเป็นต้นแม่พันธุ์ ที่ใบของพันธุ์กลมกรุงไกร มีขนาดเล็กกว่า 
และเรียบแบนกว่าพันธุ์กลมแอ๊ปเปิ้ล จึงได้ขยายพันธุ์ด้วยการตอนและช ากิ่งไว้หลายครั้ง ซึ่งพบว่าลักษณะ
ประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ และคงตัว 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื ่อไทย ตะโกหนูหรือตะโกนา พ ันธุ ์ชื ่อว ิทยาศาสตร์ (Diospyros rhodocalyx Kurz) 
 วงศ์ Ebenaceae ไมเ้นื้อแข็งยืนต้น อายุหลายปี  
ราก ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบล าต้น 
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 126.0 เซนติเมตร สูงประมาณ 46 เซนติเมตร กิ่งอ่อนด้านบนมีสี

เขียว ด้านล่างมีสีน้ าตาลเข้ม กิ่งเต็มวัยด้านบนมีสีน้ าตาล ด้านล่างมีสีน้ าตาลเข้ม เปลือกแก่
ของล าต้นเป็นสีน้ าตาลอมด า แตกเป็นสะเก็ดหนา ทรงพุ่มแผ่ออกเป็นรูปร่ม ล าต้นอายุ
ประมาณ 2 ปี จากการเพาะเมล็ด 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ (alternate) เป็นสองแถว ห่างกันประมาณ 0.4 เซนติเมตร ใบอ่อนมีรูป
กลม (orbicular) กว้าง 1.2 เซนติเมตร ยาว 1.2 เซนติเมตร ปลายใบกลม (round) โคนใบรูป
กลม (round) ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างหนาแข็ง สีเขียวอมเหลือง ทั้งด้านบน และ
ด้านล่างของใบ เส้นกลางใบและเส้นใบมีสีเขียวอมเหลืองอ่อน มีเส้นใบหลักประมาณ 5 คู่ 
ก้านใบอ่อนยาวประมาณ 0.1 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.1 เซนติเมตร 
ด้านบนสีเหลืองอมเขียวเข้ม ใบเต็มวัยมีรูปไข่กลับ (obovate) กว้าง 0.8 เซนติเมตร ยาว 1.3 
เซนติเมตร ปลายใบกลม (round) โคนใบรูปมน (obtuse) ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างหนา
แข็ง แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียว เส้นกลางใบและเส้นใบด้านบนมีสีเหลืองอม
เขียว เส้นกลางใบและเส้นใบด้านล่างมีสีเขียวอมเหลือง มีเส้นใบประมาณ 6 คู่ ก้านใบเต็มวัย
ยาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.1 เซนติเมตร ด้านบนสี 
เหลืองอมเขียวเข้ม 

ดอก  ดอกเป็นช่อ แต่ละช่อมีดอกย่อยประมาณ 3 ดอก มีรูปร่างเหมือนตะโกหนูทั่วไป 
ผล/เมล็ด ผลและเมล็ดมีรูปร่างเหมือนตะโกหนูทั่วไป แต่มีขนาดเล็กกว่าตะโกนาเล็กน้อย 
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