


บอนพันธุ์ครีมสยาม 
(Colocasia esculenta ‘Cream Siam’) 

  

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายสุขสันต์  จูห้อง 
ที่อยู่  98 หมู่6 ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 92190 
โทรศัพท์ 089-2004272 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

บอนพันธุ์ครีมสยาม เป็นพันธุ์กลาย เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสุขสันต์ จูห้อง ได้ซื้อ
ต้นบอนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีลักษณะใบมีลายด่างจาง ๆ เล็กน้อย น ามาปลูกท่ีสวน อ าเภอเมือง จังหวัด
ตรัง ต่อมาต้นบอนได้ออกไหล 1 เส้น พบว่ามีจ านวน 1 ต้น ที่มีใบแตกต่างจากต้นแม่ คือ มีลายด่างขาว จึงได้
คัดเลือกและแยกมาปลูก และในปี พ.ศ. 2565 ได้ขยายพันธุ์เพ่ิมด้วยวิธีการแยกไหลวางข้อ ได้จ านวน 10 ข้อ 
พบว่าทั้ง 10 ต้น ยังคงเป็นใบด่าง ขาว-เขียว จึงได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่าครีมสยาม (Cream Siam) 

 
แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานที ่
2564 ซื้อต้นบอน จ านวน 1 ต้น จังหวัดเชียงใหม่ 

   
 ปลูกที่สวน พบว่ามีไหลที่มีลักษณะแตกต่างจึงได้คัดเลือกและ

แยกมาปลูก 
จังหวัดตรัง 

   
2565 ขยายพันธุ์เพ่ิมด้วยวิธีการแยกไหลวางข้อ  

   
 บอนพันธุ์ครีมสยาม  

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย บอนพันธุ์ครีมสยาม ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta ‘Cream Siam’ วงศ์ 

Araceae ไม้ล้มลุก ไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากฝอย รากมีขนาดเล็กออกรอบบริเวณหัวและรอบโคนต้น 
 
ล าต้น   ล าต้นใต้ดิน กว้าง 18 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร สีเขียวสลับขาว ล าต้นเหนือดินเป็นล า

ต้นเทียมเกิดจากก้านใบ สูง 60-80 เซนติเมตร 
 
ใบ ใบเดี่ยว รูปไข่แกมรูปหัวใจ กว้าง 32 เซนติเมตร ยาว 46 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ใบอ่อนสีครีม 

เส้นกลางใบสีชมพูอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม สีเขียวอ่อน และสีขาว แถบกว้าง 1/4 ของใบ  
ก้านใบยาว 60 เซนติเมตร สีขาวลายเขียว 

 



ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ ช่อดอกยาว 45 เซนติเมตร ก้านช่อดอกสีเขียวสลับขาว  
ใบประดับสี เขียวสลับขาวตามก้าน 

 
 
 

 
 
 
 
  

ภาพที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบอนพันธุ์แม่ 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบอนพันธุ์ครีมสยาม 
ก-ค ก้านใบและใบ  ง ช่อดอก  จ ต้นที่ขยายเพ่ิมเติม 

 
บอนพันธุ์ครีมสยาม 

ก ข ค 

ง 



อะโวคาโดพันธุ์ปลายพระยา 514 
(Persea americana ‘Plaipraya 514’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล      นางอัสนี  พ่วงสะอาด 
ที่อยู ่   เลขที่ 14 ต. ปลายพระยา อ. ปลายพระยา จ. กระบี่  
เบอร์โทร      086-270-1850 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 อะโวคาโดพันธุ์ปลายพระยา 514 เป็นพันธุ์ที่เกิดจากเมล็ดอะโวคาโดผสมเปิด ในพ้ืนที่
สวนผลไม้จากจังหวัดน่าน โดยเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2557 นางอัสนี พ่วงสะอาด ได้กินอะโวคาโดไม่ทราบพันธุ์ 
และน าเมล็ดมาปลูกไว้บริเวณสวนจนกระทั่งงอกเป็นต้นอ่อน จ านวน 3 ต้น นางอัสนี. ได้เฝ้าติดตามดูการ
เจริญเติบโต ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ต้นอะโวคาโดทั้ง 3 ต้น ออกดอกและติดผล และสังเกตพบว่าอะโวคาโดต้น
หนึ่งมีลักษณะ ผลรูปไข ่มีข้ัวสั้น ปลายผลมน เปลือกสีเขียวเป็นมัน ผลสุกผิวสีม่วงคล้ า เนื้อสีเหลืองอ่อนเหนียว
เล็กน้อยคล้ายเนย เนื้อละเอียด มีรสหวานเล็กน้อย และมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ จึงได้คัดเลือกต้นดังกล่าวและเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 2565 ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบยอดบนต้นตอพันธุ์พ้ืนเมือง และ
ตั้งชื่อพันธุ์ว่า ปลายพระยา 514 (Plaipraya 514) 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
ปี พ.ศ. การด าเนินการ สถานที ่
2557 เพาะเมล็ดอะโวคาโดไม่ทราบพันธุ์จ านวน 3 เมล็ด ต.ปลายพระยา อ.ปลาย

พระยา จ.กระบี่   
2561 ต้นอะโวคาโดออกดอกและติดผล คัดเลือกต้นที่มีลักษณะดี 

  
2561-2564 ประเมินผลผลิตและได้ขยายพันธุ์เพ่ิมด้วยวิธีการเสียบยอดได้

จ านวน 20 ต้น 
   

2565 อะโวคาโดพันธุ์ปลายพระยา 514 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด ชื่อไทย อะโวคาโดพันธุ์ปลายพระยา 514 ชื่อวิทยาศาสตร์ Persea americana 

‘Plaipraya 514’ ชื่อวงศ์ Luaraceae ไม้ต้น ไมผ้ล 
 
ล าต้น ต้นสูงเฉลี่ย 7 เมตร ทรงพุ่มกว้างเฉลี่ย 6 เมตร เปลือกล าต้นเรียบ 
 
ใบ ใบเดี่ยว รูปรี กว้างเฉลี่ย 9 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 17 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูป

ลิ่ม ขอบใบเรียบ ใบหนาแข็ง ยอดอ่อนสีเขียวอ่อน ก้านใบยาวเฉลี่ย 3 เซนติเมตร 



 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 9 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 6 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ สีเขียวอ่อน  
 
ผล/เมล็ด ผลเดี่ยว รูปไข่ ยาวเฉลี่ย 14 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 9 เซนติเมตร ก้านผล

ยาวเฉลี่ย 6 เซนติเมตร ผลสุกเปลือกสีม่วงคล้ า ผิวเรียบ ความหนาเนื้อเฉลี่ย 1.5 
เซนติเมตร เนื้อสีเหลือง รสมัน เหนียว กลิ่นหอมอ่อน ๆ น้ าในเนื้อคล้ายเนย น้ าหนักผล 
450 กรัม เมล็ด กว้างเฉลี่ย 4 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 6 เซนติเมตร สีครีม เปลือกเรียบ 

 
ลักษณะอ่ืนๆ         ออกผลปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม และ พฤศจิกายน - ธันวาคม 
 

 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤษศาสตร์ของอะโวคาโดพันธุ์ปลายพระยา 514 
 ก ต้น  ข ใบ  ค ช่อดอก  ง-จ ผล เนื้อและเมล็ด 
 

อะโวคาโดพันธุ์ปลายพระยา 514 

ข 

ค 

ก 
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มันส าปะหลังพันธุ์ชากังราว 2 
(Manihot ‘Chakangrao 2’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล      สมาคมมันส าปะหลังไทยภาคเหนือ 
ที่อยู ่   555 หมู่1 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 62120 
เบอร์โทร      0824263549 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มันส าปะหลังพันธุ์ชากังราว 2 เป็นมันส าปะหลังพันธุ์ลูกผสม ได้จากการผสมระหว่างมัน
ห้านาที (Manihot esculenta) พันธุ์แม่ ซึ่งมีรากทรงกระบอก เปลือกนอกสีน้ าตาลเข้ม เปลือกชั้นในสีชมพู
แกมม่วง เนื้อสีขาว มีเส้นใยมาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร ยอดอ่อนสีเขียว
อ่อน ก้านใบสีแดง ล าต้น ตั้งตรง แตกกิ่งระดับสูง มีสีเขียวเงิน รับประทานอร่อย เนื้อซุย มีเสี้ยนมาก ปริมาณ
เชื้อแป้งต่ า มีปริมาณไซยานาไซต์ต่ า (46 ppm.) กับมันป่า (Manihot sp.) พันธุ์พ่อ ที่รากมีเนื้อน้อย สีเปลือก
นอกสีขาว เปลือกชั้นในสีขาวอมชมพู เนื้อสีขาว ใบมีสีเขียว ยอดอ่อนสีเขียวอ่อน ก้านใบสีเขียวอ่อน ล าต้น
เดี่ยว แตกกิ่งระดับ 120 เซนติเมตร สีน้ าตาลเข้ม ปี พ.ศ. 2553 ผสมมันส าปะหลังพันธุ์ห้านาที พันธุ์แม่ กับ
พันธุ์มันป่า พันธุ์พ่อ แบบสลับ (cross reciprocal) เพ่ือต้องการลักษณะการไม่มีรสขมในหัวมัน และสามารถ
ปลูกได้ในสภาพไร่ที่อาศัยน้ าฝนจากมันป่า คัดเลือก 2 ชั่วรุ่น คัดเลือกและประเมินโดยแบบวิธีมาตรฐาน 
(convention breeding) โดยผสมติดเมล็ดจ านวน 329 เมล็ด ในปีพ.ศ. 2554 ได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะ
เติบโตเร็ว แข็งแรง หัวดก และรับประทานอร่อยได้จ านวน 1 ต้น มาเป็นพันธุ์พ่อ (SBN 53-16) และน ามาผสม
กับมันห้านาที พันธุ์แม่ ติดเมล็ดจ านวน 379 เมล็ด น ามาเพาะได้ต้น จนกระทั่ง ปีพ.ศ.  2559 คัดเลือกต้นที่
ให้ผลผลิตสูง เจริญเติบโตเร็วในสภาพไร่อาศัยน้ าฝน ทรงต้นตั้งตรง รับประทานอร่อย ไม่มีรสขม อายุ  10-12 
เดือน มีเชื้อแป้งสูง ร้อยละ28-30 ซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง และติดตามลักษณะประจ า
พันธุ์ต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 จนกระท่ังปี พ.ศ. 2565 ขยายพันธุ์เพ่ิมเติมด้วยวิธีตัดต้นพันธุ์ปักช า ได้จ านวน 
48,000 ต้น จึงได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่าชากังราว 2 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
ปี พ.ศ. การด าเนินการ สถานที ่
2553                     มันห้านาท ีx มันป่า หมู่ที่12  ต.วังไทร อ.คลองข

ลุง จ.ก าแพงเพชร   
2554 ได้เมล็ด 329 เมล็ด และน าไปเพาะ 

 คัดเลือกต้นที่มีลักษณะที่ต้องการ  
2554 มันส าปะหลังสายพันธุ์ SBN 53-16  

  
2554               มันห้านาท ีx สายพันธุ์ SBN 53-16 

   
 ได้เมล็ด 379 เมล็ด และน าไปเพาะ 
 คัดเลือกต้นที่มีลักษณะที่ต้องการ   



ปี พ.ศ. การด าเนินการ สถานที ่
2559 ขยายพันธุ์เพ่ิมเติมด้วยวิธีตัดต้นพันธุ์ปักช า  

   
 มันส าปะหลังชากังราว 2  

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด ชื่อไทย มันส าปะหลังพันธุ์ชากังราว 2 ชื่อวิทยาศาสตร์ Manihot ‘Chakangrao 2’ ชื่อวงศ์ 

Euphorbiaceae ไม้พุ่มขนาดกลาง พืชไร่ 
 
ราก มีจ านวน 12-16 ราก เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร เปลือกสีน้ าตาล

อ่อน เปลือกในสีชมพูอมม่วง เนื้อสีขาว ไม่มีเสี้ยน ไม่มีรสขม 
 
ล าต้น ล าต้นตั้งตรง ระดับการแตกกิ่งจากล าต้น 0-1 กิ่ง สีเขียวเงิน ต้นมันส าปะหลังอายุ 1 ปี สูง

เฉลี่ย 230 เซนติเมตร  ทรงพุ่ม กว้างเฉลี่ย 80 เซนติเมตร 
 
ใบ ใบเดี่ยว มี 7 แฉก กว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ขอบหยักลึกเว้าเข้ามาจากขอบ

ใบจนเกือบถึงเส้นกลางใบ ใบอ่อนสีน้ าตาลอ่อน ใบแก่สีเขียวอ่อน ก้านใบยาว 34 เซนติเมตร
สีเขียวอมเหลือง 

 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ดอกแยกเพศอยู่บนช่อดอกเดียวกัน ดอกเพศผู้มีอับเรณู ดอกเพศ

เมียมียอดเกสรเพศเมียสีขาว 
 
ผล/เมล็ด ผลแห้งแก่แล้วแตกผลประกอบด้วย 3 พู แต่ละพูมี 1 เมล็ด เมล็ดผิวเรียบ สีน้ าตาลลายด า ที่

ฐานของเมล็ดมีจุกข้ัวสีขาว 
 
ลักษณะอ่ืนๆ    1. ต้นอายุ 6-8 เดือน แปรรูปส าหรับบริโภคได้ดี เช่น ท าขนมไทย ข้าวหลาม ขนมบ้าบิ่น ขนม

หม้อแกง มันทอด   
2. ต้นอายุ 10-12 เดือน มีเชื้อแป้งสูงร้อยละ 28-30 ผลผลิตเฉลี่ย 5 ตันต่อไร่ 
3. ต้านทานโรคไวรัสใบด่างมันส าปะหลังปานกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ลักษณะทางพฤษศาสตร์ของ ก มันห้านาที (พันธุ์แม่) ข มันป่า (พันธุ์พ่อ)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะทางพฤษศาสตร์ของมันส าปะหลังชากังราว 2 
      ก-ข ราก  ค-ง ต้นและใบ  จ ช่อดอก  ฉ ผล 
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อ้อยพันธุ์ไทยเอกลักษณ์ 1 
(Saccharum officinarum ‘ThaiEkaluck 1’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล  บริษัท น ้ำตำลไทยเอกลักษณ์ จ้ำกัด 
ที่อยู ่  เลขที่ 42/1 หมู่ 8 ต้ำบลคุ้งตะเภำ อ้ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 
โทรศัพท์  055407241, 055449010 
    
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
  อ้อยพันธุ์ไทยเอกลักษณ์ 1 มีรหัสพันธุ์เดิมคือ KTIS2014-1-144 ได้มำจำกกำรปรับปรุงพันธุ์ 
โดยวิธีกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงอ้อยพันธุ์ BL22 (พันธุ์แม่) กับอ้อยพันธุ์ TBy26-1255 (พันธุ์พ่อ) โดยได้รับควำม
อนุเครำะห์ต้นกล้ำอ้อยพันธุ์ลูกผสมจำกโครงกำรปรับปรุงพันธุ์อ้อยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
ก้ำแพงแสน ซึ่งด้ำเนินกำรผสมพันธุ์อ้อยในปี พ.ศ. 2557 ที่สถำนีผสมพันธุ์อ้อยบ้ำนทิพุเย ต้ำบลชะแล อ้ำเภอ  
ทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี และบริษัท น ้ำตำลไทยเอกลักษณ์ จ้ำกัด ได้น้ำต้นกล้ำอ้อยพันธุ์ลูกผสมมำปลูก 
และคัดเลือกพันธุ์ โดยด้ำเนินกำรตั งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2565 ดังนี  
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สถำนที ่
2558 ปลูกต้นกล้ำอ้อยพันธุ์ลูกผสม  

ที่ได้รับจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ต้ำบลน ้ำอ่ำง  อ้ำเภอตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   

2558 คัดเลือกพันธุ์อ้อยในขั นกอเดี่ยว  
จ้ำนวน 10,000 โคลน  

ต้ำบลน ้ำอ่ำง  อ้ำเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   
2559 ปลูกคัดเลือกอ้อยในขั นโคลนต่อแถว  

จ้ำนวน 238 โคลน  
ต้ำบลน ้ำอ่ำง  อ้ำเภอตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   

2560-2562 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยเบื องต้น  
จ้ำนวน 34 โคลน 

ต้ำบลน ้ำอ่ำง  อ้ำเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   
2561-2563 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยขั นมำตรฐำน  

ปลูก 2 แปลง จ้ำนวน 14 โคลน 
อ้ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อ้ำเภอเมืองสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย 

   
2562-2565 ปลุกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในท้องถิ่น  

ปลูก 9 แปลง จ้ำนวน 14 โคลน 
จังหวัดนครสวรรค์  

จังหวัดสุโขทัย 
และจังหวัดอุตรดิตถ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย อ้อยพันธุ์ไทยเอกลักษณ์ 1 ชื่อวิทยำศำสตร์ Saccharum officinarum 

‘ThaiEkaluck 1’ วงศ์ Poaceae พืชไร่ ไม้ล้มลุก 
  
รำก มี 2 ชุด คือ รำกที่เจริญมำจำกข้อของท่อนพันธุ์ และรำกที่เจริญมำจำกหน่อที่งอกใหม่ 

โดยรำกทั ง 2 ชุด เป็นรำกพิเศษ 
  
ล ำต้น ล้ำต้นตั งตรง  มีจ้ำนวนล้ำ 6-8 ล้ำต่อกอ ประมำณ 10,000-12,000 ล้ำต่อไร่ 

ทรงกระบอก กำรจัดเรียงปล้องค่อนข้ำงตรง สีปล้องเม่ือไม่ถูกแดดมีสีเหลืองอมเขียว 
เมื่อถูกแดดมีสีเหลืองอมเขียวปนแดง พบรอยแตกตื นเล็กน้อย  ตำเป็นรูปไข่ 
ยอดแหลมปีกตัด มีขนำดปำนกลำง นูนเล็กน้อย ปีกตำแคบ ยอดตำสูงระดับเดียว 
กับวงเจริญ ฐำนของตำอยู่ชิดรอยกำบใบ มีร่องเหนือตำ วงเจริญค่อนข้ำงเรียบ 
จุดก้ำเนิดรำกมี 2-3 แถว เรียงตัวไม่เป็นระเบียบ 

  
ใบ รูปแถบ ควำมยำวประมำณ 115 เซนติเมตร ควำมกว้ำงประมำณ 5 เซนติเมตร

รูปทรงใบยอดตั งชี  ปลำยใบโค้งเล็กน้อย สีเขียวอมเหลือง เส้นกลำงใบสีขำว  
กำบใบสีเขียวอมม่วง กำบใบหลุดร่วงง่ำย คอใบเป็นรูปสำมเหลี่ยมฐำนเรียบ สีเขียว
ปนน ้ำตำล มีขนำดเท่ำกันทั งสองข้ำง อยู่ในแนวระดับ มีไขปกคลุม มีขนที่คอใบ
เล็กน้อย มีลักษณะรูปกระจับ อยู่ในแนวระดับ มีทั งสองข้ำง หูใบด้ำนนอกรูปหอกสั น 
หูใบด้ำนในรูปหอกยำว 

  
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. งอกเร็ว เจริญเติบโตปำนกลำง แตกกอดี 

2. ออกดอกปำนกลำง 
3. หักล้มปำนกลำง 
4. สภำพพื นที่และดินที่มีลักษณะร่วนทรำย – ร่วนเหนียว 
5. ผลผลิต 11 -14 ตันต่อไร่ 
6. ควำมหวำน 13 -16 ซี.ซี.เอส 
7. อำยุเก็บเกี่ยว 11.5 – 12.5 เดือน 



ภำพ  ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของอ้อยพันธุ์ไทยเอกลักษณ์ 1 
  ก ทรงกอ  ข กำรจัดเรียงตัวของใบ  ค กำรจัดเรียงตัวของปล้อง  ง – จ ปล้อง  
  ฉ ปล้องตัดขวำง  ช ตำ  ซ – ฎ หูใบด้ำนนอก หูใบด้ำนใน คอใบ และลิ นใบ 
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ลิ้นมังกรพันธุ์แดนซิ่ง ดราก้อน 
(Dracaena ‘Dancing Dragon’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง 
ที่อยู่ 7/7 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 081-874-4836 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ลิ้นมังกรพันธุ์แดนซิ่ง ดราก้อน (Dancing Dragon) เป็นลูกผสมระหว่างลิ้นมังกรลูกผสมข้าม
ชนิด (interspecific hybrids) 2 พันธุ์ที่ไม่ได้ตั้งชื่อพันธุ์ของนายปราโมทย์  โรจน์เรืองแสง ในสวนอัญมณี เลขที่ 
7/7 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ. คลองหลวง ปทุมธานี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 และนายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง 
ได้เพาะเมล็ดและปลูกต้นลูกผสมจนเติบโตเต็มที่เพ่ือประเมินลักษณะ ในปีพ.ศ. 2560 ได้คัดเลือกลูกผสมต้นที่มี
ลักษณะพิเศษคือ ใบมีสีเขียวอ่อนอมเทา ใบบิดโค้งไปมา 2 – 4 ครั้ง (ขึ้นกับความสมบูรณ์ของต้น) และแตกกอดี 
จ านวน 1 ต้น ซ่ึงได้ประเมินยืนยันความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์หลังการแยกหน่อเพ่ือเพ่ิมปริมาณ และเมื่อ
เผยแพร่พันธุ์สู่ผู้สนใจก็พบว่าลิ้นมังกรพันธุ์นี้เป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
ปีพ.ศ. การด าเนินการ สถานที่ 

2558      ผสมพันธุ์ระหว่างลิ้นมังกรลูกผสมข้ามชนิด 2 พันธุ์ 
 
 

ต.คลองสาม  
อ. คลองหลวง 
ปทุมธานี 

2558-2560      เพาะเมล็ดและปลูกต้นกล้าให้เติบโตเต็มที่เพ่ือประเมินลักษณะและ
ความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ 

 
 

2560 
 
 
 
2561-2565 

คัดเลือกได้ต้นลูกผสมที่มีลักษณะพิเศษต่างจากพันธุ์อ่ืน 
และมีความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ 

 
 

เผยแพร่พันธุ์สู่ผู้สนใจ 
   

  



ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลิ้นมังกรพันธุ์แดนซิ่ง ดราก้อน ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena ‘Dancing Dragon’ 

วงศ ์Asparagaceae  พืชไม่มีเนื้อไม้ อายุหลายปี ไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากแขนงแผ่ขยายรอบล าต้น 
 
ต้น ต้นอายุประมาณ 2 ปี จากการแยกหน่อ ทรงพุ่มแผ่ออก ต้นตั้งขึ้นสูงประมาณ 8 เซนติเมตร

พุ่มสูงประมาณ 31.3 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 53.5 เซนติเมตร  
มี 20 ใบ และมี 2 หน่อ 

 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงบิดเล็กน้อยรอบต้น จ านวน 5 แถว รูปใบหอก ไม่มีก้านใบ ผิวใบทั้งสองด้านมี

ลักษณะหยาบคล้ายผิวทรายละเอียด ใบขนาดเล็กมีสันใบที่โค้งออกจากล าต้นเล็กน้อยโดยไม่มี
การบิดโค้ง ใบยาวที่สุดยาวประมาณ 37 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร หนา
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร บิดโค้ง 3 ครั้ง สันใบในภาพรวมอาจโค้งเข้าหรือโค้งออกก็ได้ขึ้นกับ
จ านวนครั้งที่ใบบิดโค้ง ใบเต็มวัยชี้ออกในแนวค่อนข้างระนาบ (ค่อนข้างตั้งฉากกับล าต้น) 
ด้านบนและด้านล่างของแผ่นใบมีสีเขียวอ่อนอมเทา โดยด้านบนใบมีลายอยู่ประปราย ลาย
เป็นขีดสีเขียวที่มีความยาวไม่แน่นอน ด้านใต้ใบลายเป็นเส้นยาวสีเขียวค่อนข้างสม่ าเสมอตาม
แนวเส้นใบ ซึ่งเส้นใบอาจยุบตัวเป็นร่องตลอดแผ่นใบ ใบมีหน้าตัดโค้งเป็นรูปตัวยู โดยขอบใบ
บริเวณโคนใบที่หุ้มล าต้นแผ่ออกจากกัน จากนั้นขอบใบจะโค้งเข้าหากันไปจนขอบใบชิดกัน 
ขอบใบด้านโคนใบมีลักษณะเป็นเยื่อสีน้ าตาลแดง ปลายใบเรียวแหลม สีน้ าตาล ยาวประมาณ 
0.2 – 0.3 เซนติเมตร  

 
ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ 
 
ผล/เมล็ด ติดเมล็ดได้เหมือนลิ้นมังกรทั่วไป 
  



 
    

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของลิ้นมังกรพันธุ์แดนซิ่ง ดราก้อน 
 ก  ทรงพุ่มด้านข้าง แสดงการบิดโค้งของสันใบ    ข  ทรงพุ่มด้านบน แสดงการบิดโค้งของใบแนวระนาบ 
 ค  ลายบนแผ่นใบทั้งด้านหน้าใบและหลังใบ       ง  ปลายใบที่มีลักษณะแข็งคล้ายหนาม 

ลิ้นมังกรพันธุ์แดนซิง่ ดราก้อน 
 

ก 

ข ค ง 


