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แก้วกาญจนา (Aglaonema hybrid) 
พันธุ์ ทองอ าพัน (Ambergold) 

  
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายประทีบ ค ากลาง 
ที่อยู ่ เลขท่ี 13/27 หมู่ 8 ต าบลบางครุ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 062-894-9615 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 แก้วกาญจนาพันธุ์ ทองอ าพัน ได้มาจาการผสมพันธุ์ระหว่าง แก้วกาญจนาพันธุ์ ขันหมากชาววัง 
(พันธุ์แม่) กับแก้วกาญจนาพันธุ์ จัมโบ้ (พันธุ์พ่อ) ปรับปรุงพันธุ์ในช่วงปีพ.ศ. 2556 ท่ีอ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยผสมพันธุ์ระหว่าง แก้วกาญจนาพันธุ์ขันหมากชาววัง ท่ีมีลักษณะเด่นของใบสีแดง เป็นพันธุ์แม่ 
ในการให้สีกับลูกผสม และแก้วกาญจนาพันธุ์ จัมโบ้ มีลักษณะใบกว้าง และมีลายสีขาวท่ีเส้นใบคล้ายก้างปลา  
เป็นพันธุ์พ่อ จนกระท่ังติดเมล็ดจึงน ามาเพาะ พบว่ามีต้นท่ีมีความแตกต่างจากพันธุ์แม่ และพันธุ์พ่อ ซึ่งลักษณะท่ีได้
คือ ใบลักษณะคล้ายพันธุ์พ่อแต่ส่วนของเส้นใบมีสีแดง พื้นท่ีของใบมีสีเขียวอ่อนและเหลืองเพิ่มขึ้น และมีลวดลาย
ต่างไป โดยได้ลวดลายท้ังจากพันธุ์พ่อและสีจากพันธุ์แม่ จึงเริ่มปลูกเล้ียง เพื่อดูลักษณะการเปล่ียนแปลง  
ซึ่งลวดลายและสีของลูกผสมนี้มีความคงตัว 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย แก้วกาญจนา ช่ือวิทยาศาสตร์ Aglaonema hybrid วงศ์ Araceae พืชไม่มีเนื้อไม้  

อายุหลายป ี
ราก ระบบรากฝอย 
ต้น ล าต้นต้ังตรง สูงประมาณ 15 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางพุ่ม กว้าง 56 เซนติเมตร ยาว 60 

เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นประมาณ 4 เซนติเมตร สีชมพูอ่อน  
ใบ ใบเด่ียว เรียงรอบต้น รูปรี ใบแก่กว้าง 14 – 15 เซนติเมตร ยาว 23 – 24 เซนติเมตร ด้านบน

ของใบสีเขียวอ่อนอมเหลือง มีลายปื้นสีเขียวเข้ม เส้นใบสีแดงและบริเวณใกล้เคียงเส้นใบเป็น 
สีแดงกระจายออก ขอบใบสีชมพูอ่อน มีไข (wax) เคลือบบนใบ ด้านล่างของใบสีเขียวอ่อน 
เส้นใบเป็นสันนูนชัดเจน สีชมพูอ่อน ใบอ่อนลักษณะคล้ายใบแก่ แต่มีสีอ่อนกว่า หูใบยาว
ประมาณ 10 เซนติเมตร สีชมพูอ่อน ก้านใบยาว 14 – 15 เซนติเมตร สีชมพูอ่อน 

ดอก ไม่มี  
ผล/เมล็ด ไม่มี  
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แก้วกาญจนาพันธุ ์ทองอ าพัน (Ambergold)  
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แก้วกาญจนา (Aglaonema hybrid) 
พันธุ์ รัตนชาติ (Ratanachart) 

  
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายประทีบ ค ากลาง 
ที่อยู ่ เลขท่ี 13/27 หมู่ 8 ต าบลบางครุ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 062-894-9615 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 แก้วกาญจนา พันธุ์รัตนชาติ ได้มาจาการผสมพันธุ์ระหว่าง แก้วกาญจนาพันธุ์ นงพร (พันธุ์แม่) 
กับแก้วกาญจนาพันธุ์  จัมโบ้ (พันธุ์พ่อ) ปรับปรุงพันธุ์ในช่วงปีพ.ศ. 2558 ท่ีอ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยผสมพันธุ์ระหว่าง แก้วกาญจนาพันธุ์ นงพร ท่ีมีลักษณะใบแหลมแคบ มีลายปื้นสีเงินในการให้สี
กับลูกผสม เป็นพันธุ์แม่ และแก้วกาญจนาพันธุ์ จัมโบ้ มีลักษณะใบกว้าง และมีลายสีขาวท่ีเส้นใบคล้ายก้างปลา 
เป็นพันธุ์พ่อ จนกระท่ังติดเมล็ดจึงน ามาเพาะ พบว่ามีต้นท่ีมีความแตกต่างจากพันธุ์แม่ และพันธุ์พ่อ ซึ่งลักษณะท่ีได้
คือ ใบมีขนาดท่ีเล็กกว่าพันธุ์พ่อแต่ไม่แคบเท่ากับพันธุ์แม่ ใบรูปร่างรี มีก้านใบท่ีส้ันกว่าต้นอื่น ๆ และมีลวดลายต่าง
ไป ได้ลวดลายท้ังจากพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ จึงเริ่มปลูกเล้ียง และได้ต้นอ่อนในปีพ.ศ. 2562 น าเข้าประกวดในงาน 
Siam Innovo Flora 2019 และได้รับรางวัล Premium Award ของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย แก้วกาญจนา ช่ือวิทยาศาสตร์ Aglaonema hybrid วงศ์ Araceae พืชไม่มีเนื้อไม้ อายุ

หลายป ี
ราก ระบบรากฝอย  
ต้น ล าต้นต้ังตรง สูงประมาณ 11 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางพุ่ม กว้าง 32 เซนติเมตร ยาว 39 

เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นประมาณ 6 เซนติเมตร สีขาวแกมเหลือง 
ใบ ใบเดียว รูปรี หนา ใบแก่กว้าง 15 – 16 เซนติเมตร ยาว 17 – 18 เซนติเมตร ด้านบนของใบสี

เขียวเข้ม เส้นใบสีขาวขอบเส้นใบเป็นสีเขียวสว่าง มีลายตามเส้นใบเป็นปื้นสีขาวและสีเขียว
อ่อน ลักษณะลายคล้ายก้างปลา ขอบใบสีขาวแกมเหลือง ด้านล่างของใบมีลักษณะลายคล้าย
ด้านบนแผ่นใบแต่มีสีอ่อนกว่า ไม่มีลายปื้นสีขาวและเขียวอ่อน มีเส้นใบนูนสีขาว เป็นคล่ืน  
ใบอ่อนลักษณะคล้ายใบแก่แต่มีสีอ่อนกว่า หูใบยาวประมาณ 6 – 7 เซนติเมตร สีขาวแกม
เหลือง ก้านใบยาว 9 - 10 เซนติเมตร สีขาวแกมเหลือง 

ดอก ไม่มี  
ผล/เมล็ด ไม่มมี  
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แก้วกาญจนาพันธุ ์รัตนชาติ (Ratanachart) 
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ข้าหลวงฟิลิปปินส ์(Asplenium nidus L.) 
พันธุ์ ไทน่ี วัน (Tiny one) 

  
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายดนัย ศรีพรหมมา 
ที่อยู ่ เลขท่ี 301/361 ซอย 32 เคหะท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 063-263-9908 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 เฟิร์นข้าหลวงฟิลิปปินส์ พันธุ์ไทนี่ วัน ได้จากการเพาะสปอร์ของต้น ข้าหลวงฟิลิปปินส์ 
(Asplenium nidus L.) พันธุ์ท่ัวไปท่ีมีอยู่เดิม เริ่มเพาะเมื่อประมาณกลางปีพ.ศ. 2560 โดย นายดนัย ศรีพรหมมา 
หลังจากมีการเพาะสปอร์ต้นมีอายุประมาณ 1 ปี พบว่าต้นข้าหลวงฟิลิปปินส์ พันธุ์ไทนี่ วัน มีลักษณะแตกต่างไป
จากข้าหลวงฟิลิปปินส์ท่ีมีอยู่เดิม คือ ต้นมีขนาดเล็กลงกว่าปกติมาก ใบมีขนาดส้ันกว่าปกติ และปลายใบมีลักษณะ
เป็นแฉกฝอยละเอียด 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ข้าหลวงฟิลิปปินส์ ช่ือวิทยาศาสตร์ Asplenium nidus L. วงศ์ Aspleniaceae  

เฟิร์นอิงอาศัย ไม้ประดับ 
ราก รากพิเศษ แบบพืชอิงอาศัย 
ต้น ล าต้น สูง 5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร  

มีกาบใบเรียงซ้อนกันแน่น  
ใบ ใบเด่ียว เรียงรอบต้น ปลายใบเป็นแฉกฝอยละเอียด พับจีบ ใบแก่กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร 

ยาวประมาณ 4 – 5 เซนติเมตร ด้านบนและด้านล่างของใบสีเขียวเข้ม ใบอ่อน สีเขียวอ่อน มี
ลักษณะคล้ายใบแก่ และท้ังใบแก่และใบอ่อน ด้านล่างของใบมีเส้นใบเป็นสีน้ าตาลชัดเจน 

ดอก ไม่มี  
ผล/เมล็ด ไม่มี  
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ข้าหลวงฟิลิปปินส์พันธุ์ ไทนี่ วัน (Tiny one) 
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ลิ้นมังกร (Sansevieria hybrid) 
พันธุ์ มณีทาวเวอร์ (Manee Tower) 

  
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง 
ที่อยู ่ เลขท่ี 7/7 หมู่ 8 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 081-874-4836 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ล้ินมังกรพันธุ์ มณีทาวเวอร์ เป็นลูกไม้ท่ีเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง Sansevieria hybrid 
สองพันธุ์ที่ไม่มีช่ือพันธุ์ โดยนายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง ปีพ.ศ. 2557 ได้ผสมพันธุ์ระหว่าง Sansevieria hybrid 
สองพันธุ์ที่ไม่มีช่ือพันธุ์ ท่ีสวน Unyamanee Garden เลขท่ี 7/7 หมู่ 8 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อติดผลและเมล็ดจึงน าเมล็ดมาเพาะและคัดเลือก พบว่ามีหนึ่งต้นท่ีมีลักษณะสวยงามคือ มีทรงพุ่ม
กระชับ มีการเรียงตัวของใบแบบแน่น ใบมีสีสันสดใส ใบหนา แข็งแรง และสามารถให้หน่อได้จ านวนมาก จึงได้
ขยายจ านวน และน าเข้าประกวด และในปีพ.ศ. 2562 ได้รับรางวัล Premium Award ในงาน Siam Innovo-
Flora 2018 ของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ล้ินมังกร ช่ือวิทยาศาสตร์ Sansevieria hybrid วงศ์ Asparagaceae พืชไม่มีเนื้อไม้ 

อายุหลายป ี
ราก ต้นท่ีได้จาการเพาะเมล็ดมีระบบรากฝอย ต้นท่ีได้จากการแยกหน่อมีรากพิเศษ (adventitious 

root)  
ต้น ต้นต้ังตรง ต้นสูงประมาณ 27 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 30 เซนติเมตร มีข้อปล้องถี่ เส้นผ่าน

ศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 15 เซนติเมตร  
ใบ ใบเด่ียว เรียงรอบต้น ใบเป็นรูปหอก (lanceolate) หนา ใบมีหน้าตัดโค้งเป็นรูปตัวยู ปลายใบ

เรียวแหลม (acuminate) ใบแก่ยาว 8 – 9 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร แผ่นใบ
ด้านบนและด้านล่างสีเขียวอ่อน มีลายตามขวางของใบเป็นช่วง มีระยะห่างของลายท่ีไม่
แน่นอน ลายสีเขียวเข้ม บริเวณปลายใบไม่มีลาย สีเขียวเข้ม ไม่มีก้านใบ ใบอ่อนมีลักษณะ
คล้ายใบแก่ แต่มีสีท่ีอ่อนกว่า 

ดอก ไม่มี  
ผล/เมล็ด ไม่มี 
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  ลิ้นมังกรพันธ์ุ มณีทาวเวอร์ (Manee Tower) 
ลิ้นมังกรพันธุ์ มณีทาวเวอร์ (Manee Tower) 
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ดอร์สทีเนีย (Dorstenia lavrani T. A. McCoy & M. Massara) 
พันธุ์ มิสซิส สมธิ (Mrs. Smith) 

  
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายสันติพร แสงฉาย 
ที่อยู ่ เลขท่ี 54/1 หมู่ 4 ซอยก านันปิยะ ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
โทรศัพท์ 095-558-8444 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ดอร์สทีเนีย (มะพร้าวทะเลทราย) พันธุ์ มิสซิส สมิธ ได้มาจากการผสมระหว่างต้นท่ีมีลักษณะ
ด่างกับไม่ด่าง 2 พันธุ์ ท่ีสวน Little One Plant Nursery อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย นายสันติพร แสงฉาย 
ใช้ต้นลักษณะใบด่างเป็นพันธุ์แม่ และต้นลักษณะปกติเป็นพันธุ์พ่อ เมื่อติดผลและเมล็ด จึงน าเมล็ดมาเพาะและ
คัดเลือก พบว่ามีอยู่หนึ่งต้นท่ีมีความแตกต่าง จากต้นอื่น ๆ ลักษณะเด่นคือ ใบมีลายด่างท่ีชัดเจนและสม่ าเสมอ มี
สีสันสดใสกว่าในรุ่นเดียวกัน จึงต้ังช่ือพันธุ์ว่า มิสซิส สมิธ และได้น าเข้าประกวดในงาน Siam Innovo Flora 2019 
และได้รับรางวัล Premium Award จากทางสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ดอร์สทีเนีย ช่ือวิทยาศาสตร์ Dorstenia lavrani T. A. McCoy & M. Massara  

วงศ์ Moraceae พืชอวบน้ า ไม่มีเนื้อไม้ อายุหลายปี 
ราก ระบบรากแก้ว มีรากแขนงกระจายรอบล าต้น 
ต้น ล าต้นต้ังตรง สูงประมาณ 18 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางพุ่ม 15 เซนติเมตร มีการแตก

แขนง 2 ยอด ล าต้นหลัก บริเวณโคนล าต้นมีขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้นประมาณ 6 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นประมาณ 4 เซนติเมตร มีรอยแผลจากการหลุดของใบ
ชัดเจน  

ใบ ใบเด่ียว เรียงเวียนรอบล าต้น รูปรี กว้าง 1 – 2 เซนติเมตร ยาว 5 – 6 เซนติเมตร ปลายแหลม 
โคนสอบเรียว ขอบใบหยักและเป็นคล่ืน มีลวดลายด่าง เป็นช่อง ๆ คล้ายๆ จุดภาพ (pixel) 
สม่ าเสมอทุกใบ ด้านบนของใบสีเขียวเข้ม ด่างสีเหลือง ด้านล่างของใบสีเขียวอ่อน เส้นใบสีขาว
เป็นสันนูนชัดเจน ก้านใบยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร 

ดอก ช่อดอกแบบกระจุกแน่น (head) ออกบริเวณปลายยอด ฐานรองดอก (receptacle) เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2.5 – 3 เซนติเมตร ดอกสีเขียวอ่อน สีชมพูอ่อนบริเวณกลางช่อดอก มีใบประดับ
ย่อย (phyllaries/involucral bracts) จ านวน 10-12 ใบ  

ผล/เมล็ด ไม่มี 
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ดอร์สทีเนียพันธุ์ มิสซิส สมิธ (Mrs. Smith) 
 


