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บทคัดย่อ   

ประเทึไทยเป็นแหล งพันธุกรรมพืชที่มีความหลากหลายสามารถพัฒนาใช้ประโยชน์อย าง
มหาึาลทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม แพทย์ และพาะิชย์ กล้วยไม้เป็นพืชเึรษฐกิจที่ส าคัญของประเทึ 
โดยในปี 2556 มีมูลค าการส งออก 2,685 ล้านราท แต ปัจจุรันสภาพการสูญเสียพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์แท้ใน
ประเทึไทยเกิดอย างรวดเร็ว ซก่งเกิดจากการเก็รกล้วยไม้ป่าโดยเฉพาะกล้วยไม้ที่การกระจายตัวน้อยเพ่ือ
การค้าจนกล้วยไม้พันธุ์แท้เหล านั้นมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์สูงมาก จ าเป็นต้องอนุรักษ์กล้วยไม้พันธุ์แท้
อย างเร งด วนซก่งการอนุรักษ์ในสภาพนอกแหล งก าเนิด (ex situ conservation) รวมทั้งกล้วยไม้พันธุ์
การค้าส าหรัรเป็นฐานเชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้ส าหรัรการใช้ประโยชน์ จกงจะเป็นการรรรเทาปัญหาดังกล าว
ได้ร้างส วน 

ึูนย์วิจัยพืชสวนึรีสะเกษได้ส ารวจ  รวรรวม  ึกกษา จ าแนกลักษะะ และประเมินคุะค าเชื้อ
พันธุกรรมกล้วยไม้ที่รวรรวมไว้แล้วจากป่าเสี่อมโทรมและแหล งจ าหน วยพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์แท้  พรว า 
สามารถรวรรวมกล้วยไม้ได้ทั้งหมด 5 สกุล 16 ชนิด/พันธุ์ 1,585 ต้น แร งออกเป็น 1. กล้วยไม้พันธุ์แท้  



15 ชนิด/พันธุ์ ได้แก  1.1 รัวนางป้อง (Brachycorythis henryi)  1.2 ม้าวิ่ง (Doritis pulcherrima) 1.3 
แดงอุรล (Doritis Pulcherrima var. buyssoniana 1.4 ว านอก่ง (Eulophia macrobon) 1.5 ว านหัว
ครู (Eulophia spectabilis) 1.6 หมูกลิ้ ง (Eulophia andamanensis) 1.7 อก่ งเปาะ (Geodorum 
attenuatum) 1 .8  ว านจู งน างหลวง (Geodorum  citrinum) 1 .9  ว านน างตาม  (Geodorum 
recurvum) 1.10 คูลู  (Habenaria lucida) 1.11 ลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila) 1.12 นางอ้ัว
ปากฝอย (Habenaria  medioflexa) 13. นางอ้ัวสาคริก (Pecteilis sagarikii ) และ 14. เอ้ืองตีนกร 
(Pecteilis  susannae)    และ 2. พันธุ์ลูกผสม 3  พันธุ์ ได้แก  2.1 ม้าวิ่งลูกผสม (Doritis pulcherrima 
hybrid) 2.2 เอ้ืองตีนกรxนางอ้ัวปากฝอย (Pecteilis susannae x Habenaria  medioflexa) และ 2.3 
นางอ้ัวสาคริกxเอ้ืองตีนกร (Pecteilis sagarikii x Pecteilis  susannae)  

สามารถจ าแนกการใช้ประโยชน์เป็น 80  เรอร์ เพ่ือเป็นพ อแม พันธุ์ ได้แก   สกุลท้าวคูลู 
(Brachycorythis) 2 เรอร์ สกุลม้าวิ่ง (Doritis) 58 เรอร์  สกุลว านอก่ง (Eulophia) 7 เรอร์  สกุลว านจูง
นาง (Geodorum) 3 เรอร์  สกุลลิ้นมังกร (Habenaria) 4 เรอร์ และสกุลนางอ้ัว (Pecteilis) 6 เรอร ์   

 
Abstract 

Thailand is a source, The genetic diversity that will hugely benefit both the 
agricultural , industrial, medical and commercial applications. The Orchids are important 
plant, one of the country's exports in 2556 were worth 2,685 million baht  ( Orawan , 
2557 ). But the loss of purebred orchids in place quickly . Necessity , to the collection of 
wild orchids ,very high risk of extinction and commercial orchids. Conservation of orchids 
need pure urgent conservation in which outside source (ex situ conservation). And make 
to genetic base for exploitation . To alleviate the problem to some extent . 

 Sisaket Horticulture research center , The survey gathered the classification and 
evaluation of germplasm collected in market and denuded forest , can gathered all the 
orchids 5 genus 16 species/varity and 1,585 number. , 15 species is Varieties include. 1. 
Brachycorythis henryi  2.  Doritis pulcherrima  3. Doritis Pulcherrima  var. buyssoniana) 4. 
Eulophia macrobon 5. Eulophia spectabilis 6. Eulophia andamanensis 7. Geodorum 
attenuatum 8. Geodorum citrinum 9. Geodorum recurvum 10. Habenaria lucida 11. 
Habenaria rhodocheila 12. Habenaria  medioflexa 13. Pecteilis sagarikii  14. Pecteilis  
susannae and 15. Pecteilis  susannae and 3 hybrid varieties ,is Varieties include.           
1. Doritis pulcherrima hybrid 2. Pecteilis susannae x Habenaria medioflexa and 3. 
Pecteilis sagarikii x Pecteilis  susannae .  



Recognizes the advantage to 80 numbers for a breeder include ,2 Number 
Brachycorythis ,58 Number Doritis  ,7 Number  Eulophia ,3 Number Geodorum  ,4 
Number Habenaria  and 6 Number Pecteilis. 
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ค าน า 

ประเทึไทยเป็นแหล งพันธุกรรมพืชทีม่ีความหลากหลายสามารถพัฒนาใช้ประโยชน์อย าง
มหาึาลทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม แพทย์ และพาะิชย์ กล้วยไม้เป็นพืชเึรษฐกิจที่ส าคัญของประเทึ
ไทย โดยในปี 2556 มีมูลค าการส งออก 2,685 ล้านราทเป็นกล้วยไม้ตัดดอกมูลค า 2,064  ล้านราท และ
ต้นกล้วยไม้  621 ล้านราท (อรวรระ,2557) โดยต้นกล้วยไม้ส วนหนก่งเป็นกล้วยไม้พันธุ์แท้มีปริมาะการ
ส งออกในช วงปี 2535-2540 มากถกง 2,487,863 ต้น (ส านกัคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตร,2541) 
แต ประเทึไทยให้ความส าคัญกัรการอนุรักษ์พันธุ์พืชน้อยกว าที่ควรท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดลงเกิดจากการท าลายพ้ืนป่าเพ่ือน าพ้ืนที่ท าการเกษตรตลอดและสร้างมลภาวะจนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใน
ธรรมชาติ แม้ประเทึไทยจะก าหนดให้กล้วยไม้พันธุ์แท้เป็นของป่าหวงห้ามตามพระราชรัญญัติป่าไม้ 
พ.ึ. 2484  แต ปัจจุรันสภาพการสูญเสียพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์แท้ในประเทึไทยเกิดอย างรวดเร็วสาเหตุ
ส าคัญส วนหนก่งเกิดจากการเก็รกล้วยไม้ป่าเพ่ือการค้าโดยเฉพาะชนิดกล้วยไม้ที่การกระจายตัวน้อยอยู 
เฉพาะเจาะจงพ้ืนท าให้มีโอกาสลดจ านวนอย างรุนแรงคาดว ากล้วยไม้พันธุ์แท้มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์สูง
มาก จ าเป็นต้องอนุรักษ์กล้วยไม้พันธุ์แท้อย างเร งด วนซก่งการอนุรักษ์ในสภาพนอกแหล งก าเนิด (ex situ 
conservation) รวมทั้งกล้วยไม้พันธุ์ลูกผสมการค้าส าหรัรเป็นฐานเชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้ส าหรัรการใช้
ประโยชน์ จกงจะเป็นการรรรเทาปัญหาดังกล าวได้ร้างส วน 

กรมวิชาการเกษตรเป็นหน วยงานที่เป็นแหล งรวรรวมความหลากหลายของพืชที่เกี่ยวข้องทาง
การเกษตรไว้ตามึูนย์สถานีต าง ๆ ทั่วประเทึไทย เป็นการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์กล้วยไม้ในแปลงรวรรวมพันธุ์ 
(ex situ conservation) เพ่ือึกกษาการน าไปใช้ประโยชน์ทางการค้าของกล้วยไม้พันธุ์แท้ และพันธุ์การค้า
ที่มีในประเทึไทย ซกง่ประเทึไทยได้ให้สัตยารันสารเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว าด้วยการค้าระหว างประเทึ
ซก่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (อนุสัญญาไซเตส) ตั้งแต ปี พ.ึ. 2526  และตามประกาึ
กระทรวงเกษตรและสหกระ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ตามพระราชรัญญัติพันธุ์พืช พ.ึ. 2518 มี  โดยพืชกลุ ม



กล้วยไม้เป็นพืชอนุรักษ์กลุ มใหญ ที่สุดและมีการท าการค้าระหว างประเทึเป็นปริมาะสูงจนอยู ในสภาวะที่
เสี่ยงต อการใกล้สูญพันธุ์ ึูนย์ึ รีสะเกษเป็นแหล งรวรรวมพันธุ์กล้วยไม้สกุลท้าวคูลู (Brachycorythis) 
สกุลม้าวิ่ง (Doritis)  สกุลว านอก่ง (Eulophia) สกุลว านจูงนาง (Geodorum)  สกุลลิ้นมังกร (Habenaria) 
และสกุลนางอ้ัว (Pecteilis) ไว้จ านวนมาก เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ใหม ที่ได้จาก
การปรัรปรุงพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์ที่ดีกว าเดิม พร้อมรันทกกข้อมูลในระรรคอมพิวเตอร์ และสามารถถ าย
โอนไปยังโปรแกรมฐานข้อมูลในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรม
เพ่ือรอการน ามาใช้ประโยชน์ในอนาคต 

วิธีด าเนินการ         

- อุปกรณ์       

1. พันธุ์กล้วยไม้พันธุ์แท้และกล้วยไม้พันธุ์ลูกผสมที่มีึักยภาพทางการค้า ได้แก  กล้วยไม้สกุลท้าว
คู ลู  (Brachycorythis) สกุ ลม้ าวิ่ ง  (Doritis)  สกุ ล ว านอก่ ง  (Eulophia) สกุ ลว านจู งน าง 
(Geodorum)  สกุลลิ้นมังกร (Habenaria) และสกุลนางอ้ัว (Pecteilis) 

2. โรงเรือนเพาะช ากล้วยไม้ 
3. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี  
4. กระถาง วัสดุปลูกลวดแขวน 
5. ยานพาหนะ อุปกระ์คอมพิวเตอร์กล้องถ ายภาพ 
6. อุปกระ์รันทกกข้อมูล และรันทกกภาพ 

- วิธีการ  

แรรและวิธีการทดลอง 
 ไม มีแผนการทดลอง 
วิธีปฏิรัติการทดลอง 

1. ส ารวจแหล งที่ตั้งของพันธุกรรมกล้วยไม้สกุลท้าวคูลู (Brachycorythis) สกุลม้าวิ่ง (Doritis)  
สกุลว านอก่ง (Eulophia) สกุลว านจูงนาง (Geodorum)  สกุลลิ้นมังกร (Habenaria) และสกุล
นางอ้ัว (Pecteilis) รวรรวมเชื้อพันธุ์ที่มีอยู เดิม และที่รวรรวมใหม ซก่งได้จากการส ารวจ จัดท า
เป็นแปลงรวรรวมพันธุ์ (Field Gene bank)   

2.  การประเมินคุะลักษะะทางพันธุกรรม และจ าแนกพันธุ์ โดยใช้ลักษะะทางสัะฐานวิทยาอย าง
ละเอียด และจัดท าคู มือรันทกกลักษะะประจ าพันธุ์ 

3. ึ กกษาการใช้ประโยชน์ของเชื้อพันธุกรรมที่ส ารวจและรวรรวม  การคัดเลือกพันธุ์ดีเด น หรือมี
ึักยภาพทางการค้า พันธุ์ต้านทานโรคแมลง  หรือพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรัรการสกัดสารเพ่ือ
ประโยชน์ด้านต าง ๆ เช น ทางเภสัชกรรม 

4. รันทกกข้อมูลของแต ละพันธุ์พืชลงในฐานข้อมูล 



5. จัดท าฐานข้อมูลพืช (Database) ของพืชที่ส ารวจและรวรรวม รวมทั้งจัดท า E-catalogues ทั้ง
ในรูปเอกสารวิชาการและ CD-ROM 

6. การรันทกกข้อมูล 
1. ลักษะะทางพฤกษึาสตร์เฉพาะตัวของต้น ใร ดอกของกล้วยไม้ในแต ละพันธุ์ 
2. แหล งที่รวรรวมพันธุ์   
3. การใช้ประโยชน์ด้านต าง ๆ  
4. ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาของแหล งเก็รรวรรวม 

- เวลาและสถานที่      
เริ่มต้น ตุลาคม 2553  สิ้นสุดกันยายน 2558 
สถานที่ท าการทดลอง 
  ึูนย์วิจัยึูนย์วิจัยพืชสวนึรีสะเกษ  

ผลการทดลองและวิจารณ์   

1. การรวบรวม และจ าแนกเชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้ 

ึูนย์วิจัยพืชสวนึรีสะเกษได้รวรรวมกล้วยไม้ พันธุ์แท้ที่มีึักยภาพในการปลูกเลี้ยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและรางส วนได้รัรต้นกล้วยไม้จากด านกักกันพืชอุรลราชธานี จ าแนกได้ 6 สกุล 17 
ชนิด/พันธุ์  1,585 ต้น แร งออกเป็น 1. กล้วยไม้พันธุ์แท้  14 ชนิด/พันธุ์ ได้แก  1.1 รัวนางป้อง 
(Brachycorythis henryi)  1.2 ม้าวิ่ง (Doritis pulcherrima) 1.3 แดงอุรล (Doritis Pulcherrima var. 
buyssoniana 1.4 ว านอก่ง (Eulophia macrobon) 1.5 ว านหัวครู (Eulophia spectabilis) 1.6 หมู
กลิ้ง (Eulophia andamanensis) 1.7 อก่งเปาะ (Geodorum attenuatum) 1.8 ว านจูงนางหลวง 
(Geodorum  citrinum) 1.9 ว านนางตาม (Geodorum recurvum) 1.10 คูลู  (Habenaria lucida) 
1.11 ลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila) 1.12 นางอ้ัวปากฝอย (Habenaria  medioflexa) 13. นาง
อ้ัวสาคริก (Pecteilis sagarikii ) และ 14. เอ้ืองตีนกร (Pecteilis  susannae)  และ 2. พันธุ์ลูกผสม    
3 พันธุ์  ได้แก  2.1 ม้ าวิ่ งลูกผสม  (Doritis hybrid) 2.2 เอ้ืองตีนกรxนางอ้ัวปากฝอย (Pecteilis 
susannae x Habenaria medioflexa) และ 2.3 นางอ้ัวสาคริกxเอ้ืองตีนกร (Pecteilis sagarikii x 
Pecteilis  susannae) ดังตารางที ่1 และภาคผนวกภาพท่ี 1- 6  
ตารางที่ 1  แสดงจ านวน และชนิดของกล้วยไม้ที่รวรรวมในปี 2554-2559 แร งตามสกุล (Genus)  ชนิด 

(spices) และพันธุ์การค้า (Varity) 
กล้วยไม้สกลุ จ านวนชนิด/ต้น (ต้น) 

1. สกลุ ท้าวคูลู Brachycorythis 1 / 30 
รัวนางป้อง (มังกรคารแก้ว , ท้าวคูลู)  Bra. henryi 30 
2. สกลุม้าว่ิง Doritis 3 / 900 
ม้าวิ่ง  Dor.pulcherrima 500 



แดงอุรล Dor. Pulcherrima  var.buyssoniana 100 
ม้าวิ่งลูกผสม Dor.hybrid  300 
3. สกลุว่านอึ่ง Eulophia 3 / 80 
ว านอก่ง Eul.macrobon 20 
ว านหัวครู (ว านดิน) Eul.spectabilis 20 
หมูกลิ้ง  Eul.andamanensis 40 
4. สกลุว่านจูงนาง Geodorum 3 / 60 
อก่งเปาะ(ก าปองดิน)  Geo.attenuatum 20 
ว านจูงนางหลวง  Geo.citrinum 20 
ว านนางตาม Geo.recurvum 20 
5. สกลุลิน้มังกร Habenaria 3 / 185 
คูลู Hab.lucida 25 
ลิ้นมังกร  Hab.rhodocheila 60 
นางอั้วปากฝอย Hab.medioflexa 100 
6. สกลุนางอั้ว Pecteilis 3 / 330 
นางอั้วสาคริก   Pec.sagarikii 200 
เอื้องตีนกร      Pec.susannae 50 
นางอัว้ลูกผสม    
1. เอื้องตีนกร x นางอั้วปากฝอย 40 
2. นางอั้วสาคริก   x เอื้องตีนกร 40 

รวม 6 สกุล 16 ชนิด/พันธุ์ 1538 ต้น 

 * ลักษะะทางพฤกษึาสตร์ประจ าพันธุ์อยู ในภาคผนวกท่ี 1  
และพรว า กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง (Doritis)  เป็นสกุลที่มีการเจริญเติรโตดี เหมาะสมที่ปลูกเลี้ยงที่

ึูนย์วิจัยพืชสวนึรีสะเกษ  รองลงมาคือ สกุลว านอก่ง (Eulophia) สกุลว านจูงนาง (Geodorum)      
สกุลลิ้ นมั งกร (Habenaria) สกุลกล้ วยไม้ท้ าวคูลู  Brachycorythis และสกุลนางอ้ัว  (Pecteilis) 
ตามล าดัร และยังพรว า กล้วยไม้ดินที่มีหัวแรรนิ่ม (tuber type) จะเลี้ยงยากกว ากล้วยไม้ดินที่มีหัวแรร
แข็ง (corm) เนื่องจากจะเน าเสียหายได้ง าย เมื่อมีฝนตกหนัก และยังพรว ากล้วยไม้ดินที่มีหัวแรรนิ่ม 
(tuber type) การเกิดต้นใหม รนหัวเก า แต มักมี 1-2 ต้นต อปี ท าให้เมื่อเข้าปีที่ 3-4 มักจะตาย ดังนั้นการ
อนุรักษ์กล้วยไม้กลุ มนี้ ควรมีการเพาะแมล็ดกล้วยไม้ในกลุ มนี้ทุก 2- 3 ปี จกงจะรักษาเชื้อพันธุกรรมได้ 

2. การจ าแนกการใช้ประโยชน์  

จากกล้วยไม้ที่รวรรวมได้ สามารถจ าแนกการใช้ประโยชน์เป็นพ อแม พันธุ์ได้ 78 เรอร์ ดังนี้   
1. กล้วยไม้สกุลท้าวคูลู Brachycorythis รวรรวมได้ 30 เรอร์ คัดเลือกได้ต้นดีเด น 2 เรอร์ คือ        
1. รัวนางป้อง ึก.01 และ 2. รัวนางป้อง ึก.02 ดังตารางที่ 2 และภาคผนวกภาพที่ 7 

ตารางท่ี 2 กล้วยไม้รัวนางป้อง Brachycorythis henryi  พันธุ์แทท้ีค่ัดเลือกได้ 



ต้นที่ ลักษณะเด่นที่คัดเลือก การน าไปใช้ประโยชน ์
1. รัวนางป้อง ึก.01  ต้นขนาดเล็ก ใรเรียว ดอกสีม วง เป็นพ อแม พันธ์ุ 
2. รัวนางป้อง ึก.02 ต้นขนาดเล็ก ใรเรียวกว้าง ดอกสขีาว เป็นพ อแม พันธ์ุ 

2. กล้วยไม้สกุลม้าว่ิง Doritis  รวรรวมได้ 500 เรอร์ คัดเลือกไว้ 3 กลุ ม คือ 

2.1 กล้วยไม้ม้าว่ิง  (Doritis pulcherrima) รวรรวมได้ 500 เรอร์ คัดเลือกได้ต้นดีเด น 29 เรอร์ 
ได้แก  1. ม้าวิ่ง ึก.01 2.ม้าวิ่ง ึก.02 3. ม้าวิ่ง ึก.03 4. ม้าวิ่ง ึก.05 5.ม้าวิ่ง ึก.06 6. ม้าวิ่ง ึก.07   
7. ม้าวิ่ง ึก.08 8. ม้าวิ่ง ึก.11 9. ม้าวิ่ง ึก.13 10. ม้าวิ่ง ึก.14 11. ม้าวิ่ง ึก.15 12. ม้าวิ่ง ึก.16 
13. ม้าวิ่ง ึก.17  14. ม้าวิ่ง ึก.18  15. ม้าวิ่ง ึก.19  16. ม้าวิ่ง ึก.20  17. ม้าวิ่ง ึก.21 18. ม้าวิ่ง 
ึก.22  19. ม้าวิ่ง ึก.23  20. ม้าวิ่ง ึก.24 21. ม้าวิ่ง ึก.25  22. ม้าวิ่ง ึก.26 23. ม้าวิ่ง นพ.1       
24. ม้าวิ่ง นพ.2 25. ม้าวิ่ง นพ.3 26. ม้าวิ่ง นพ.4 ม้าวิ่ง นพ.5 27.ม้าวิ่ง นพ.5 28. ม้าวิ่ง ึก.รูล 01    
และ 29. ม้าวิ่ง ึก.รูล 02   ดังตารางที่ 2 และภาคผนวกภาพท่ี 8-11 

ตารางท่ี 2 กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherrima) พันธุ์แท ้ที่คัดเลือกได้ 

ต้นที่ ลักษณะเด่นที่คัดเลือก การน าไปใช้ประโยชน ์
1. ม้าวิ่ง ึก.01  ต้นขนาดเล็กมาก * ช อดอกยาวประมาะ 15-20 ซม. จ านวนดอก   

20-25 ดอก/ช อ  ดอกขนาดเล็กสมี วงแดง กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้า
ดอก กลีรปากสมี วงแดง ปากตรง เดือยปลีรปากสมี วง 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

2. ม้าวิ่ง ึก.02 ต้นขนาดเล็กมาก * ช อดอกยาวประมาะ 45-50 ซม. จ านวนดอก   
20-25 ดอก/ช อ ดอกขนาดเล็กสีขาวอมชมพู  กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้า

ดอก  กลีรปากสีชมพ ูปากตรง เดอืยปลีรปากสสี้ม 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

3. ม้าวิ่ง ึก.03 ต้นขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 75-80 ซม. จ านวนดอก 35-40 
ดอก/ช อ ดอกสีขาวอมชมพู กลีรดอกลู ไปข้างหลังกัรหน้าดอก  

กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลรีปากสีสม้ 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

4. ม้าวิ่ง ึก.05 ต้นขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 25-30 ซม. จ านวนดอก 20-30 
ดอก/ช อ ดอกสีขาวอมชมพู กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้าดอก  

กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลรีปากสีสม้ 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

5. ม้าวิ่ง ึก.06  ดอกขนาดใหญ  ช อดอกยาวประมาะ 25-30 ซม. จ านวนดอก 20-30 
ดอก/ช อ ดอกสีขาวอมชมพู กลีรดอกลู ไปข้างหลังกัรหน้าดอก กลรี

ปากสีชมพ ูปากตรง เดือยปลีรปากสีส้ม 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

6. ม้าวิ่ง ึก.07 ต้นขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 40-45 ซม. จ านวนดอก 35-40 
ดอก/ช อ ดอกสีขาวอมชมพู กลีรดอกลู ไปข้างหลังกัรหน้าดอก 

กลีรปากสีชมพู ปากงอ เดือยปลีรปากสนี้ าตาล 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

7. ม้าวิ่ง ึก.08 ต้นขนาดเล็ก  ช อดอกยาวประมาะ 30-35 ซม. จ านวนดอก 20-25 
ดอก/ช อ  แตกช อแขนงมาก * ดอกสีขาวอมชมพู กลีรดอกลู ไปข้าง
หลังกัรหน้าดอก  กลีรปากสีชมพ ูปากตรง เดือยปลีรปากน้ าตาล* 

เป็นพ อแม พันธุ์ 

8.  ม้าวิ่ง ึก.11 ต้นขนาดเล็ก  ช อดอกยาวประมาะ 30-35 ซม. จ านวนดอก 20-25 เป็นพ อแม พันธ์ุ 



ดอก/ช อ  ดอกขนาดใหญ มากสีขาวอมชมพู*  กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้า
ดอก กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดอืยปลีรปากสชีมพ ู

9.  ม้าวิ่ง ึก.13 ต้นขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 70-75 ซม. จ านวนดอก 30-35 
ดอก/ช อ ดอกสีขาวอมชมพู  กลีรดอกลู ไปข้างหลังกัรหน้าดอก  

กลีรปากสีชมพูอ อน ปากตรง เดือยปลีรปากสเีหลือง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

10. ม้าวิ่ง ึก.14 ต้นขนาดเล็ก  ช อดอกยาวประมาะ 70-75 ซม. จ านวนดอก 25-30 
ดอก/ช อ ดอกสีขาวอมม วง* กลีรดอกลู ไปข้างหลังกัรหน้าดอก 

กลีรปากม วง ปากงอ เดือยปลีรปากสีม วง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

11. ม้าวิ่ง ึก.15  ดอกขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 70-75 ซม. จ านวนดอก 18-20 
ดอก/ช อ ดอกสีขาวอมชมพู  กลีรดอกลู ไปข้างหลังกัรหน้าดอก  

กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลรีปากสีสม้* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

12. ม้าวิ่ง ึก.16 ต้นขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 55-60 ซม. จ านวนดอก 20-25 
ดอก/ช อ ดอกสีขาวอมม วง*  กลีรดอกลู ไปข้างหลังกัรหน้าดอก  

กลีรปากม วง* ปากงอ เดือยปลีรปากสีม วง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

13. ม้าวิ่ง ึก.17  ดอกขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 30-35 ซม. จ านวนดอก 20-25 
ดอก/ช อ ดอกสีขาวอมชมพู กลีรดอกลู ไปข้างหลังกัรหน้าดอก  

กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลรีปากสีเหลือง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

14. ม้าวิ่ง ึก.18 ต้นขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 55-60 ซม. จ านวนดอก 18-20 
ดอก/ช อ  ดอกขนาดเล็กสีขาวอมชมพ ูก้านดอกสั้น กลีรดอกตั้งฉาก

กัรหน้าดอก*  กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลีรปากสีชมพู 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

15. ม้าวิ่ง ึก.19 ต้นขนาดเล็ก  ช อดอกยาวประมาะ 55-60 ซม. จ านวนดอก 25-30 
ดอก/ช อ ดอกขนาดใหญ สีขาวอมชมพ*ู กลีรดอกลู ไปข้างหลังกัร 

หน้าดอก กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลีรปากสีชมพ ู

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

16. ม้าวิ่ง ึก.20 ต้นขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 30-35 ซม. จ านวนดอก 20-25 
ดอก/ช อ ดอกขนาดใหญ สีขาวอมชมพ*ู กลีรดอกลู ไปข้างหลังกัร 

หน้าดอก กลีรปากสีชมพู ปากงอ เดือยปลีรปากสีชมพ ู

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

17. ม้าวิ่ง ึก.21 ต้นขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 40-45 ซม. จ านวนดอก 25-30 
ดอก/ช อ ดอกขนาดเล็กสีขาวอมชมพ*ู กลีรดอกลู ไปข้างหลังกัร 

หน้าดอก  กลีรปากสีชมพู ปากงอ เดือยปลีรปากสีเหลือง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

18. ม้าวิ่ง ึก.22 ต้นขนาดเล็ก ช ออดอกยาวประมาะ 30-35 ซม. จ านวนดอก 20-25 
ดอก/ช อ ดอกขนาดใหญ สีขาวอมชมพู* กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้าดอก*  

กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลรีปากสีน้ าตาล* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

19. ม้าวิ่ง ึก.23 ต้นขนาดเล็ก  ช อดอกยาวประมาะ 30-35 ซม. จ านวนดอก 20-25 
ดอก/ช อ ดอกขนาดใหญ มากสีขาวอมชมพู* กลีรดอกตั้งฉากกัร 
หน้าดอก*  กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลีรปากสีน้ าตาล* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

20 ม้าวิ่ง ึก.24 ต้นขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 40-45 ซม. จ านวนดอก 20-25 
ดอก/ช อ  ดอกขนาดใหญ มากสมี วงแดง* กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้าดอก 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 



กลีรปากดอกสมี วงแดง ปากตรง เดือยปลีรปากสีสมัแดง* 
21. ม้าวิ่ง ึก.25  ต้นขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 35-40 ซม. จ านวนดอก 18-20 

ดอก/ช อ ดอกขนาดใหญ มากสชีมพูเข้ม (คล้ายแดงอุรล)*  กลีรดอก
ตั้งฉากกัรหน้าดอก* กลีรปากสีชมพูแดง* ปากตรง * 

เดือยปลีรปากสีชมพูแดง * 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

22. ม้าวิ่ง ึก.26 ต้นขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 30-35 ซม. จ านวนดอก 20-25 
ดอก/ช อ  ดอกขนาดเล็กสีชมพูอ อน กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้าดอก 

  กลีรปากสีชมพู ปากตรง*  เดือยปลีรปากสีชมพู 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

23. ม้าวิ่ง นพ.01  ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 25-30 ซม. จ านวนดอก 15-20 
ดอก/ช อ ดอกขนาดเล็กสีขาวอมชมพูอ อน* กลีรดอกลู ไปข้างหลังกัร 

หน้าดอก กลีรปากสีม วงอ อน* ปากงอ  เดือยปลีรปากม วงอ อน* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

24. ม้าวิ่ง นพ.02 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 30-35 ซม. จ านวนดอก 20-25 
ดอก/ช อ  ดอกขนาดเล็กสีขาวอมชมพ ูกลีรดอกลู ไปข้างหลังกัร 
หน้าดอก ค อนข้างแนรกัรก้าน  กลีรปากสีชมพูอ อน ปากงอ   

เดือยปลีรปากสีเหลือง* 

เป็นพ อแม พันธุ ์

25. ม้าวิ่ง นพ.03 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 30-35 ซม. จ านวนดอก 20-25 
ดอก/ช อ ดอกขนาดเล็กสชีมพ ูกลรีดอกแคร* ลู ไปข้างหลังกัรหน้า

ดอก ค อนข้างแนรกัรก้าน * กลีรปากสีชมพูแดง ปากงอ  
เดือยปลีรปากสีชมพูแดง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

26. ม้าวิ่ง นพ.04 ต้นขนาดใหญ  ช อดอกยาวประมาะ 45-50 ซม. จ านวนดอก 15-20 
ดอก/ช อ ดอกขนาดเล็กสชีมพ*ู  กลีรดอกลู ไปข้างหลังกัร 

หน้าดอก ค อนข้างแนรกัรก้าน กลีรปากสีชมพูแดง* ปากตรง* 
เดือยปลีรปากสสี้ม* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

27. ม้าวิ่ง นพ.05 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 30-35 ซม. จ านวนดอก 15-20 
ดอก/ช อ ดอกขนาดเล็กสชีมพ ู กลีรดอกลู ไปข้างหลังกัร 

หน้าดอก ค อนข้างแนรกัรก้านดอก กลีรปากสีชมพูแดง ปากตรง* 
เดือยปลีรปากสสี้ม* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

28. ม้าวิ่ง ึก.รูล .01 ต้นขนาดเล็ก  ช อดอกยาวประมาะ 65-70 ซม. จ านวนดอก 25-30 
ดอก/ช อ ดอกขนาดเล็กสีขาวอมม วง กลีรดอกสั้น กลีรดอกลู ไปข้าง
หลังกัร  หน้าดอก กลีรปากสีม วงอ อน* ปากงอ เดือยปลีรปากม วง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

29. ม้าวิ่ง ึก.รูล .02 ต้นขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 55-60 ซม. จ านวนดอก 15-20 
ดอก/ช อ ดอกขนาดเล็กสีขาวอมม วง * กลีรดอกสั้น กลีรดอกลู ไปขา้ง
หลังกัรหน้าดอก กลีรปากสีม วงอ อน* ปากงอ เดือยปลีรปากม วง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

* เป็นลักษะะที่พรได้ยากในกล้วยไม้ม้าวิ่ง 

2.2 กล้วยไม้ แดงอุบล (Doritis Pulcherrima var. buyssoniana) รวรรวมได้ 100 เรอร์ คัดเลือกได้
ต้นดีเด น 22 เรอร์ ได้แก  1. แดงอุรล ึก.01  2. แดงอุรล ึก.02  3. แดงอุรล ึก.03 4. แดงอุรล ึก.



04 5. แดงอุรล ึก.06 6. แดงอุรล ึก.11 7. แดงอุรล ึก.13  8. แดงอุรล ึก.23 9. แดงอุรล ึก.24 
10. แดงอุรล ึก.27 11. แดงอุรล ึก.29 12. แดงอุรล ึก.31 13.แดงอุรล ึก.32 14. แดงอุรล ึก.33 
15. แดงอุรล ึก.33 16. แดงอุรล ึก.34 17. แดงอุรล ึก.35 18. แดงอุรล ึก.36  19. แดงอุรล ึก.
38 20.แดงอุรล ึก.41 และ 21. แดงอุรล ึก.42  ดังตารางที่ 3 และภาคผนวกภาพที่ 12-14 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 กล้วยไม้แดงอุรล (Doritis Pulcherrima  var. buyssoniana) พันธุ์แทท้ี่คัดเลือกได้ 

ต้นที่ ลักษณะเด่นที่คัดเลือก การน าไปใช้ประโยชน ์
1. ึก.01  ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 80-100 ซม. จ านวนดอก 20-25 ดอก/ช อ 

ดอกฟอร์มกลม  ดอกสชีมพอู อน ปลายกลีรดอกมน* กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้า
ดอก กลีรปากสชีมพู ปากตรง เดือยปลีรปากสีเหลือง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

2. ึก.02 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 80-100 ซม. จ านวนดอก 20-25 ดอก/ช อ
ดอกฟอร์มแคร ดอกสีชมพูอ อน ปลายกลีรดอกมน* กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้า

ดอก  กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลีรปากสีเหลือง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

3. ึก.03 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 80-100 ซม. จ านวนดอก 20-25 ดอก/ช อ
ดอกฟอร์มกลม  ดอกสชีมพอู อน ปลายกลีรดอกมน กลีรดอกตั้งฉากกรัหน้า

ดอก  กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลีรปากสีเหลือง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

4. ึก.04 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 80-100 ซม. จ านวนดอก 20-25 ดอก/ช อ
ดอกฟอร์มกลม  ดอกสชีมพูเข้ม* กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้าดอก        ปลาย

กลีรดอกมน  กลีรปากสชีมพูเข้ม ปากตรง เดือยปลีรปากสีส้ม* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

5. ึก.06  ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 65 -80 ซม. จ านวนดอก 18-20 ดอก/ช อ 
ดอกฟอร์มแคร  ดอกสีชมพูอ อน ปลายกลีรดอกมน * กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้า

ดอก กลีรปากสชีมพู ปากตรง เดือยปลีรปากสีเหลือง 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

6. ึก.11 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 80-100 ซม.*  จ านวนดอก 10-15 ดอก/
ช อ ดอกฟอร์มแคร* ดอกสชีมพอู อน ปลายกลีรดอกแหลมกลีรดอกตัง้ฉากกัร

หน้าดอก  กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลีรปากสีเหลอืง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

7. ึก.13 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 110-120 ซม. * จ านวนดอก 18-20 
ดอก/ช อ ดอกฟอร์มแคร ดอกสีชมพูเข้ม ปลายกลีรดอกแหลม กลีรดอกตั้ง

ฉากกัรหน้าดอก  กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลีรปากสีเชมพ ู

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

8. ึก.23 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 75-80 ซม. จ านวนดอก 20-25 ดอก/ช อ 
ดอกฟอร์มแคร ดอกสีชมพู ปลายกลีรดอกแหลม  กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้า

ดอก   กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดอืยปลีรปากสีเหลอืง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

9.  ึก.25 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 75-80 ซม. จ านวนดอก 20-25 ดอก/ช อ  เป็นพ อแม พันธ์ุ 



ดอกฟอร์มแคร ดอกสีชมพูอ อน ปลายกลีรดอกมน*  กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้า
ดอก  กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลีรปากสีเหลือง/ชมพู* 

10 ึก.27 ต้นขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 110-120 ซม. จ านวนดอก 35-40 ดอก/
ช อ*  ดอกฟอร์มกลม ดอกสีชมพูอ อน  ปลายกลีรดอกมน* กลีรดอกตั้งฉากกัร

หน้าดอก  กลีรปากสีชมพู ตรง เดือยปลีรปากสีเหลอืง 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

11. ึก.29 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 80-100 ซม. จ านวนดอก 20-25 ดอก/ช อ
ดอกฟอร์มกก่งกลม ดอกสีชมพู ปลายกลีรดอกมน กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้าดอก 

กลีรปากสีชมพู ตรง เดือยปลีรปากสีเหลืองอ อน/ชมพู* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

12. ึก.31 ต้นขนาดใหญ  ช อดอกยาวประมาะ 40-50 ซม. จ านวนดอก 40-45 ดอก/ช อ* 
ดอกฟอร์มกลม ดอกสีชมพูอ อน  ปลายกลีรดอกมน กลีรดอกตั้งฉากกรัหน้า

ดอก/ริด* กลีรปากสีชมพู ตรง เดือยปลีรปากสีเหลอืง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

13. ึก.32 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 100 - 120 ซม.* จ านวนดอก 20-25 ดอก/
ช อ ดอกฟอร์มกลม ดอกสีชมพู ปลายกลีรดอกมน* กลีรดอกตั้งฉากกรัหน้า

ดอก กลีรปากสชีมพู ตรง เดือยปลรีปากสีชมพ ู

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

14. ึก.33 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 120 -140  ซม.* จ านวนดอก 30-35 
ดอก/ช อ ดอกฟอร์มกลม ดอกสีชมพูอ อน  ปลายกลีรดอกมน* กลีรดอกตั้ง

ฉากกัรหน้าดอก  กลีรปากสีชมพู ตรง เดือยปลีรปากสีเหลือง/ชมพู* 

เป็นพ อแม พันธุ ์

15. ึก.34 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 80-100 ซม. จ านวนดอก 20-25 ดอก/ช อ  
ดอกฟอร์มแคร ดอกสีชมพูเข้ม* กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้าดอก ปลายกลีรดอก

แหลม กลีรปากสีชมพู ตรง เดือยปลีรปากสีเหลอืง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

16. ึก.35 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 100-120  ซม. * จ านวนดอก 30-35 
ดอก/ช อ ดอกฟอร์มกลม ดอกสีชมพู ปลายกลีรดอกมน  กลีรดอกตั้งฉากกัร

หน้าดอก กลีรปากสชีมพู ตรง เดือยปลีรปากสีชมพ ู

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

17. ึก.36 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 80-100 ซม. จ านวนดอก 20-25 ดอก/ช อ 
ดอกฟอร์มแคร ดอกสีชมพู ปลายกลีรดอกแหลม กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้าดอก   

กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลีรปากสีส้ม* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

18. ึก.38 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 80-100 ซม. จ านวนดอก 20 ดอก/ช อ 
ดอกฟอร์มกลม ดอกสีชมพูอ อน ปลายกลีรดอกมน กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้า

ดอก กลีรปากสชีมพู ปากตรง เดือยปลีรปากสีเหลือง/ชมพู* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

19. ึก.41 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 60-80 ซม. จ านวนดอก 12-15  ดอก/ช อ 
ดอกฟอร์มแคร ดอกสีชมพูอ อน ปลายกลีรดอกมน กลีรดอกตั้งฉากกรัหน้า

ดอก  กลีรปากสีชมพู ตรง เดือยปลีรปากสีส้ม* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

20 ึก.42 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 50-60  ซม. จ านวนดอก 20-25 ดอก/ช อ 
ดอกฟอร์มกลม ดอกสีชมพูอ อน  ปลายกลีรดอกมน กลีรดอกตั้งฉากกรัหน้า

ดอก  กลีรปากสีชมพู ตรง เดือยปลีรปากสีชมพ/ูเหลือง* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

21. ึก.43 ต้นขนาดกลาง ช อดอกยาวประมาะ 50-60 ซม. จ านวนดอก 12-15 ดอก/ช อ 
ดอกฟอร์มแคร ดอกสีชมพู ปลายกลีรดอกมน กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้าดอก  

กลีรปากสีชมพูเเข้มขนาดใหญ *  ตรง เดือยปลีรปากสชีมพูเข้ม* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

22. ึก.44 ต้นขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 50-60 ซม. จ านวนดอก 20-25 ดอก/ช อ เป็นพ อแม พันธ์ุ 



ดอกฟอร์มกลม ดอกสีชมพูเข้ม*  ปลายกลีรดอกมน กลีรดอกตั้งฉากกรัหน้า
ดอก  กลีรปากสีชมพู ตรง เดือยปลีรปากสีชมพ ู

* เป็นลักษะะที่พรได้ยากในกล้วยไม้แดงอุรล 

2.3 กล้วยไม้ม้าวิ่งลูกผสม รวรรวมได้ 300 เรอร์ คัดเลือกได้ต้นดีเด น 7 เรอร์ ได้แก  1 กล้วยไม้ม้าวิ่ง
ลูกผสม ึก.02  2 กล้วยไม้ม้าวิ่งลูกผสม ึก.06 3. กล้วยไม้ม้าวิ่งลูกผสม ึก.07 4. กล้วยไม้ม้าวิ่งลูกผสม 
ึก.08  5. กล้วยไม้ม้าวิ่งลูกผสม ึก.09 6. กล้วยไม้ม้าวิ่งลูกผสม ึก.30 และ 7. กล้วยไม้ม้าวิ่งลูกผสม 
ึก.48 ดังตารางที่ 4 และภาคผนวกภาพท่ี 12  

ตารางท่ี 4 กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งลูกผสม Doritis hybrid ทีค่ัดเลือกได้ 

ต้นที่ ลักษณะเด่นที่คัดเลือก การน าไปใช้ประโยชน ์
1. ึก.02  ต้นขนาดเล็ก* ช อดอกยาวประมาะ 20-25 ซม. จ านวนดอก 20-25 ดอก/ช อ 

ดอกฟอร์มกลม กลีรดอกสีชมพอู อน  ปลายกลีรดอกมน กลีรดอกลู ไปข้างหลัง  
กลีรปากสีชมพู ปากงอ เดอืยปลีรปากสีส้ม* 

พันธุ์การค้า 

2. ึก.06 ต้นขนาดเล็ก* ช อดอกยาวประมาะ 10-15 ซม. จ านวนดอก 13-15 ดอก/ช อ 
ดอกฟอร์มแคร ดอกสีชมพูอ อน ปลายกลีรดอกสีชมพูมน กลีรดอกลู ไปข้างหลัง 

กลีรปากสีชมพู ปากงอ เดอืยปลีรปากสีส้มแดง* 

พันธุ์การค้า 

3. ึก.07 ต้นขนาดเล็ก* ช อดอกยาวประมาะ 80 ซม. จ านวนดอก 20-25 ดอก/ช อ ดอก
ฟอร์มกลม  ดอกสขีาวอมชมพูอ อน  ปลายกลีรดอกมน กลีรดอกลู ไปข้างหลัง 

กลีรปากสีขาวอมชมพู ปากงอเดอืยปลีรปากสีเหลืองส้ม* 

พันธุ์การค้า 

4. ึก.08 ต้นขนาดเล็ก* ช อดอกยาวประมาะ 20-25 ซม. จ านวนดอก 20-25 ดอก/ช อ 
ดอกฟอร์มกลม ดอกสีชมพูอ อน  ปลายกลีรดอกมน กลีรดอกลู ไปข้างหลัง  กลีร

ปากสีชมพูเข้ม ปากตรง เดือยปลีรปากสีส้ม* 

พันธุ์การค้า 

5. ึก.09 ต้นขนาดเล็ก* ช อดอกยาวประมาะ 20 -25  ซม.จ านวนดอก 15-20 ดอก/ช อ  
ดอกฟอร์มแคร ดอกสีชมพูอ อน ปลายกลีรดอกมน กลีรดอกตั้งฉากกรัหน้าดอก 

กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลีรปากสีเหลอืงส้ม* 

พันธุ์การค้า 

6. ึก.30 ต้นขนาดเล็ก* ช อดอกยาวประมาะ 25-30 ซม. จ านวนดอก 35-40 ดอก/ช อ * 
ดอกฟอร์มแคร ดอกสีชมพู ปลายกลีรดอกมน กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้าดอก  

กลีรปากสีชมพูเข้ม ปากตรง เดือยปลีรปากสีชมพูเข้ม 

พันธุ์การค้า 

7. ึก.48 ต้นขนาดเล็ก* ช อดอกยาวประมาะ 30-35 ซม. จ านวนดอก 25-30 ดอก/ช อ 
ดอกฟอร์มแคร กลีรดอกตั้งฉากกัรหน้าดอก ดอกสีชมพูเข้ม*  

ปลายกลีรดอกมล กลีรปากสีชมพู ปากตรง เดือยปลีรปากสีส้ม* 

พันธุ์การค้า 

* เป็นลักษะะที่พรได้ยากในกล้วยไม้ม้าวิ่ง 

3. กล้วยไม้สกุลว่านอ่ึง (Eulophia) คัดเลือกต้นดีเด นได้ 7 เรอร์ ได้แก   
3.1 ว านอก่ง (Eul. macrobon) รวรรวมได้ 20 เรอร์ คัดเลือกได้ต้นดีเด น 2 เรอร์ ได้แก  1. ว านอก่ง ึก.01 
และ 2. ว านอก่ง ึก.02  3.2 ว านหัวครู (Eul. spectabilis) รวรรวมได้ 20 เรอร์ คัดเลือกได้ต้นดีเด น 4 
เรอร์ ได้แก  1. ว านหัวครู ึก.01 2. ว านหัวครู ึก.02 3. ว านหัวครู ึก.03 และ 3. ว านหัวครู ึก.04 



และ3.3 หมูกลิ้ง (Eul. andamanensis) รวรรวมได้ 40 เรอร์ คัดเลือกได้ต้นดีเด น 1 เรอร์ ได้แก  1.หมู
กลิ้งึก.01 ดังตารางที่ 5 และภาพที่ 15  
ตารางท่ี 5  กล้วยไม้สกุลว านอก่ง (Eulophia) ทีค่ัดเลือกได้ 

ต้นที่ ลักษณะเด่นที่คัดเลือก การน าไปใช้ประโยชน ์
1. ว านอก่ง ึก.01  ช อดอกยาวประมาะ 100 ซม. จ านวนดอก 40-60 ดอก/ช อ  

ดอกฟอร์มกลม กลีรดอกสีแดงเลอืดหมู* กลีรปากสีขาวชมพู งอ   
เป็นพ อแม พันธ์ุ 

2. ว านอก่ง ึก.02 ช อดอกยาวประมาะ 80 ซม.จ านวนดอก 30-50 ดอก/ช อ  
ดอกฟอร์มกลม กลีรดอกสีส้มเหลอืง* กลีรปากสีเหลือง งอ   

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

3. ว านหัวครู ึก.01  ช อดอกยาวประมาะ 40-60 ซม. จ านวนดอก 10-20 ดอก/ช อ  
ดอกฟอร์มกลม กลีรเลี้ยงสขีาวอมเหลือง*  กลีรดอกรนสีขาว* 

กลีรปากสีขาวมีแถรกลางสเีหลือง* งอลง 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

4. ว านหัวครู ึก.02 ช อดอกยาวประมาะ 40-60 ซม.จ านวนดอก 10-20 ดอก/ช อ  
ดอกฟอร์มกลม กลีรเลี้ยงสเีขียวอมโคนกลีรสีแดง*   

กลีรดอกรนสีชมพู* กลีรปากสีชมพูมีแถรกลางสเีหลือง* งอลง 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

5. ว านหัวครู ึก.03  ช อดอกยาวประมาะ 40-60 ซม. จ านวนดอก 10-20 ดอก/ช อ  
ดอกฟอร์มกลม กลีรเลี้ยงสีแดงเลอืดหมู*  กลีรดอกรนสีแดงเลือด

หมู* กลีรปากสีชมพมูีแถรกลางสเีหลือง* งอลง 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

6. ว านหัวครู ึก.04 ช อดอกยาวประมาะ 40-60 ซม.จ านวนดอก 10-20 ดอก/ช อ ดอก
ฟอร์มกลม กลีรเลี้ยงสีน้ าตาลส้ม*  กลีรดอกรนสีน้ าตาลส้ม*   

กลีรปากสีชมพูมีแถรกลางสเีหลือง* งอลง 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

7. หมูกลิ้ง ึก.01   ช อดอกยาวประมาะ 80-100 ซม. จ านวนดอก 20 ดอก/ช อ  
ดอกฟอร์มกลม กลีรดอกสีเขียวน้ าตาล* ปลายกลีรดอกแหลม  

กลีรปากสเีขียว* กลางกลีรสีขาวมีเส้นสีเขียวน้ าตาล ปากตรงขอร
กลีรหยักเป็นคลืน  

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

* เป็นลักษะะที่พรได้ยากในกล้วยไม้สกุลว านอก่ง 
 
 

4. กล้วยไม้สกุลจูงนาง (Geodorum)  คัดเลือกต้นดีเด นได้ 3 เรอร์ ได้แก   
4.1 อก่งเปาะ (Geo. attenuatum) รวรรวมได้ 20 เรอร์ คัดเลือกต้นดีเด น 1 เรอร์ ได้แก  อก่งเปาะ ึก.01 
4.2 ว านจูงนางหลวง (Geo. citrinum) รวรรวมได้ 20 เรอร์ คัดเลือกต้นดีเด น 1 เรอร์ ได้แก  ว านจูงนาง
หลวง ึก.01 และ 4.3 ว านนางตาม (Geo. recurvum) รวรรวมได้ 20 เรอร์ คัดเลือกต้นดีเด น 1 เรอร์ 
ได้แก  ว านนางตาม ึก.01 ดังตารางที่ 6  และภาพที่ 16 

ตารางท่ี 6 กล้วยไม้สกุลจูงนาง (Geodorum) พันธุ์แทท้ี่คัดเลือกไว้ 

ต้นที่ ลักษณะเด่นที่คัดเลือก การน าไปใช้ประโยชน ์
1. อก่งเปาะ ึก.01   จ านวนดอก 4-8 ดอก/ช อ * ดอกฟอร์มกลม  กลีรดอกสีแดง เป็นพ อแม พันธ์ุ 



เลือดหมู กลีรปากสีขาวชมพู ปากงอลง 
1. ว านจูงนางหลวง ึก.01  ช อดอกยาวประมาะ 40-60 ซม.* จะโค้งลง จ านวนดอก 10-20 

ดอก/ช อ* ดอกฟอร์มกลม  กลีรเลี้ยงสีขาวอมเหลือง   
กลีรดอกรนสีขาว กลีรปากสีขาวมีแถรกลางสเีหลือง ปากงอลง 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

1. ว านจูงนางหลวง ึก.01  ช อดอกยาวประมาะ 40-60 ซม.* จะโค้งลง จ านวนดอก 10-15 
ดอก/ช อ*  ดอกฟอร์มกลม กลีรเลี้ยงสีขาวอมเหลือง   

กลีรดอกรนสีขาวกลีรปากสีขาวมแีถรกลางสีเหลือง ปากงอลง 

เป็นพ อแม พนัธุ ์

* เป็นลักษะะที่พรได้ยากในกล้วยไม้สกุลว านจูงนาง 

5. กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกร (Habenaria) คัดเลือกต้นดีเด นได้ 4 เรอร์ ได้แก   
5.1 คูลู  (Hab. lucida) รวรรวมได้ 25 เรอร์ คัดเลือกต้นดีเด น 1 เรอร์ ได้แก  1. คูลู ึก.01 2. ลิ้นมังกร 
(Hab.rhodocheila) รวรรวมได้ 60 เรอร์ คัดเลือกต้นดีเด น 2 เรอร์ ได้แก  1. ลิ้นมังกร ึก.01 และ     
2. ลิ้นมังกร ึก.01 และ 5.3 นางอ้ัวปากฝอย (Hab.medioflexa) รวรรวมได้ 100 เรอร์ คัดเลือกต้น
ดีเด น 1 เรอร์ ได้แก  นางอ้ัวปากฝอย ึก.01 ดังตารางที่ 7 และภาพท่ี 16 

ตารางท่ี 7 กล้วยไม้สกุลจงูนาง (Geodorum) พันธุ์แท ้ที่คัดเลือกไว้ 

ต้นที่ ลักษณะเด่นที่คัดเลือก การน าไปใช้ประโยชน ์
1. คูลู ึก.01  ต้นเตี้ย ใรรูปหอก ช อดอกยาวประมาะ 50-60 ซม.*  

จ านวนดอก 40-50 ดอก/ช อ*  กลีรดอกลดรูปเป็นติ่ง  
กลีรดอกและกลีรปากสีเขียว   

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

2. ลิ้นมังกร ึก.01  ต้นเตี้ย ใรสเีขียวอมแดงเรียวยาว*   ช อดอกยาวประมาะ 20-30 ซม. 
จ านวนดอก 10-15 ดอก/ช อ  กลีรเลี้ยงและกลีรดอกสีน้ าตาลอมเขยีว 

กลีรปากขนาดใหญ สชีมพู ขอรกลีรปากหยักคล้ายซ้อม 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

3. ลิ้นมังกร ึก.02 ต้นเตี้ย  ใรสเีขียวอ อนเรียวยาว ช อดอกยาวประมาะ 20-30 ซม. 
จ านวนดอก 10-15 ดอก/ช อ กลีรเลี้ยงและกลีรดอกสีน้ าตาลอมเขียว 

กลีรปากขนาดใหญ สชีมพู ขอรกลีรปากหยักคล้ายซ้อม 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

4. นางอั้วปากฝอย ึก.01  ต้นเตี้ย  ใรสเีขียวเรยีวยาว  ช อดอกยาวประมาะ 50-60 ซม.* 
จ านวนดอก 10-15 ดอก/ช อ กลีรเลี้ยงและกลีรดอกสีเขียว เกสรสี

น้ าตาลแดง  กลีรปากขนาดใหญ สขีาว ขอรหยักเส้นยาวจ านวนมาก* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

* เป็นลักษะะที่พรได้ยากในกล้วยไม้สกุลจูงนาง 

 

 

6. กล้วยไม้สกุลนางอั้ว (Pecteilis)   คัดเลือกต้นดีเด น 6 เรอร ์ได้แก   
6.1 นางอ้ัวสาคริก (Pec. sagarikii ) รวรรวมได้ 200 เรอร์ คัดเลือกต้นดีเด น 1 เรอร์ ได้แก  นางอ้ัว
สาคริก ึก.01 และ 6.2 . เอ้ืองตีนกร (Pec. susannae) รวรรวมได้ 50 เรอร์ คัดเลือกต้นดีเด น 3 เรอร์ 



ได้แก  6.3 เอ้ืองตีนกร ึก.01 เอ้ืองตีนกร นพ.01 และเอ้ืองตีนกร นพ.02 และ 6.4 กล้วยไม้นางอ้ัว
ลูกผสม 2 เรอร์ คือ 1. เอ้ืองตีนกรxนางอ้ัวปากฝอย (Pectenaria hybrid ‘Rapee Sagarik‘ (Pecteilis 
susannae x Habenaria  medioflexa)) และ 2. นางอ้ัวสาคริกxเอ้ืองตีนกร (Pecteilis sagarikii x 
Pecteilis susannae)   ดังตารางที่ 8 และภาพท่ี 12-14 

ตารางท่ี 8 เชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้สกุลจูงนาง (Geodorum) พันธุ์แท้ ทีค่ัดเลือกไว้ 

ต้นที ่ ลักษะะเด นท่ีคัดเลือก การน าไปใช้ประโยชน์ 
1.นางอั้วสาคริก ึก.01  ต้นเตี้ย ใรกลมติดพื้น  ช อดอกยาวประมาะ 18-22 ซม.  มีดอก 16-

20 ดอก/ช อ  ดอกขนาดใหญ กว านางอั้วสาคริกทัว่ไป 36.19  %  *
กลีรดอกและกลีรเลี้ยงสีขาว กลีรปากดอกสีเหลอืงเข้มขนาดใหญ  * 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

1. เอื้องตีนกร ึก.01  ช อดอกยาว  70 เซนติเมตร ดอกขนาดใหญ กว าเอื้องตีนกรทั่วไป  
37.18 %*  จ านวนดอก 6-8 ดอก/ช อ ดอกสีขาวอมเขียว        กลีร
เลี้ยงสีเขียวอ อน  กลีรปากดอกสีขาว กลีรปากดอกมีเดอืยเป็นแฉก 9-

10 เส้น  เดือยกลีรปากห้อยลงประมาะ 45 องึา* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

2. เอื้องตีนกร นพ.01 ช อดอกยาว 65 เซนติเมตร  ดอกขนาดใหญ กว าเอื้องตีนกรทั่วไป 
12.53 %*  จ านวนดอก 10-12 ดอก/ช อ*  ดอกสขีาวอมเขียว     กลีร
เลี้ยงสีเขียวอ อน  กลีรปากดอกสีขาวอมเขียว กลีรปากดอกมีเดอืยเป็น

แฉก 9-11 เส้น เป็นเส้นยาว* เดือยกลีรปากหอ้ยลงประมาะ  45 
องึา* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

3. เอื้องตีนกร นพ.02 ช อดอกยาวประมาะ  65  เซนติเมตร   ดอกขนาดเล็กกว าดอกเอือ้ง
ตีนกรทั่วไปเล็กน้อย จ านวนดอก  8-10  ดอก/ช อ * ดอกสีขาว* กลีร
เลี้ยงสีเขียวอ อน  กลีรปากดอกสีขาว กลีรปากดอกมีเดอืยเป็นแฉก 8-

10 เส้น เป็นเส้นยาวกว าเอือ้งตีนกรทั่วไป เดอืยกลีรปากห้อยลง
มากกว า  45 องึาต่ ากว าเอื้องตีนกรทั่วไป* 

เป็นพ อแม พันธ์ุ 

4. เอื้องตีนกร x นางอั้ว
ปากฝอย Pectenaria 
hybrid ’ Rapee 
Sagarik ‘ 

ต้นขนาดกลาง * ใรเรียวยาว   ช อดอกยาวประมาะ 30-45 ซม.  
จ านวนดอก 10-20 ดอก/ช อ  ดอกขนาดเลก็ กลีรดอก กลีรเลี้ยง และ

กลีรปากดอกสีขาว  กลีรปากดอกมีเดือยเป็นแฉกสั้น ๆ  
10-15 หยัก  กลางกลีรปากมีสีเหลอืงจาง ๆ 

กล้วยไม้การค้า 

5. นางอั้วสาคริก x 
เอื้องตีนกร 

ต้นขนาดเล็ก * ใรเรียวยาว ดอกขนาดเล็ก ช อดอกยาวประมาะ 30-
45 ซม.  จ านวนดอก 10-20 ดอก/ช อ  กลีรดอก กลีรเลี้ยง และกลีร

ปากดอกสขีาว  กลีรปากดอกมีเดอืยเป็นแฉกสั้น ๆ  
10-15 หยัก กลางกลีรปากมีสีเหลอืงจาง ๆ 

กล้วยไม้การค้า 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

รวรรวมและจ าแนกเชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้ได้ 6 สกุล 17 ชนิด/พันธุ์ 1,585 ต้น แร งออกเป็น  
1. กล้วยไม้พันธุ์แท้ 14 ชนิด/พันธุ์ ได้แก  1.1 รัวนางป้อง (Brachycorythis henryi)  1.2 ม้าวิ่ง 

(Doritis pulcherrima)  1 .3  แ ด ง อุ ร ล  (Doritis Pulcherrima var. buyssoniana 1 .4  ว า น อก่ ง 



(Eulophia macrobon)  1 .5  ว า น หั ว ค รู  (Eulophia spectabilis)  1 .6  ห มู ก ลิ้ ง  (Eulophia 
andamanensis) 1 .7  อก่ ง เปาะ  (Geodorum attenuatum) 1 .8  ว านจู งนางหลวง (Geodorum  
citrinum) 1.9 ว านนางตาม (Geodorum recurvum) 1.10 คูลู  (Habenaria lucida) 1.11 ลิ้นมังกร 
(Habenaria rhodocheila) 1.12 นางอ้ัวปากฝอย (Habenaria  medioflexa) 13. นางอ้ัวสาคริก 
(Pecteilis sagarikii ) และ 14. เอ้ืองตีนกร (Pecteilis  susannae)    

2. พันธุ์ลูกผสม 3 พันธุ์ ได้แก  1. ม้าวิ่งลูกผสม (Doritis hybrid) 2. เอ้ืองตีนกรxนางอ้ัวปากฝอย 
(Pecteilis susannae x Habenaria medioflexa) 3. นางอ้ัวสาคริกxเอ้ืองตีนกร (Pecteilis sagarikii 
x Pecteilis  susannae). จ าแนกการใช้ประโยชน์ออกเป็น  

3. การคัดเลือกพันธุ์ดีเด น (พ อ-แม พันธุ์) หรือมีึักยภาพทางการค้า  จ านวนสกุล 6 สกุล 80 เรอร์  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

จากการทดลองนี้สามารถจ าแนกพันธุ์กล้วยไม้ส าหรัรใช้ประโยชน์ในทางปรัรปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุล
ม้าวิ่ง และกล้วยไม้ดินอ่ืน ๆ ที่รวรรวมได้ ซกง่จะต้องมีการพัฒนาขั้นตอนการเพาะปริมาะสายต้นที่มี
ลักษะะดีเด นเหล านี้เพ่ือใช้เป็น กระถางเพ่ือการส งออกต อไปในอนาคต 

เอกสารอ้างอิง  

ส านักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตร,2541.  
อรวรระ ชัยก าพลเลิึ ,2557. สินค้ากล้วยไม้. ส านักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม. 

กรมส งเสริมการค้าระหว างประเทึ .  เมษายน 2557  
www.ditp.go.th/contents_attach/84019/84019.pdf สืรค้นวันที่ 25 กันยายน 2558  
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ภาคผนวกภาพ 

ภาคผนวกภาพที่ 1  กล้วยไม้ท้าวคูลู Brachycorythis 1 ชนิด ที่รวรรวมได้  

 
ภาคผนวกภาพที่ 2  กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง Doritis  3 ชนิด/พันธุ์ที่รวรรวมได้  



 
ภาคผนวกภาพที่ 3  กล้วยไม้สกุลว านอก่ง Eulophia  3 ชนดิ/พันธุ์ที่รวรรวมได้   

 
 ภาคผนวกภาพที่ 4  กล้วยไม้สกุลว านจูงนาง Geodorum    3 ชนิด/พันธุ์ที่รวรรวมได้   



 
 
ภาคผนวกภาพที่ 5  กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกร Habenaria 3 ชนิด/พันธุ์ที่รวรรวมได้  

 
ภาคผนวกภาพที่ 6  กล้วยไม้สกุลนางอ้ัว Pecteilis 3 ชนิด/พันธุ์ที่รวรรวมได้ 



 
  

ภาคผนวกภาพที่ 7  กล้วยไม้สกุล ท้าวคูลู (Brachycorythis) พันธุ์แท้ท่ีคัดเลือกไว้ 

 

ภาคผนวกภาพที่ 8  กล้วยไม้สกุล ม้าวิ่ง (Doritis  pulcherrima) พันธุ์แท้ที่คัดเลือกไว้ 



 

 

 

ภาคผนวกภาพที่ 9  กล้วยไม้สกุล ม้าวิ่ง (Doritis  pulcherrima) พันธุ์แท้ที่คัดเลือกไว้ 

 

ภาคผนวกภาพที่ 10  กล้วยไม้ ม้าวิ่ง (Doritis  pulcherrima) พันธุ์แท้ที่คัดเลือกไว้ 



 

 

 

ภาคผนวกภาพที่ 11  กล้วยไม้ ม้าวิ่ง (Doritis  pulcherrima) พันธุ์แท้ที่คัดเลือกไว้ 

 
ภาคผนวกภาพที่ 12  กล้วยไม้ แดงอุรล (Doritis  pulcherrima) พันธุ์แท้ที่คัดเลือกไว้ 



 
 

 

 

ภาคผนวกภาพที่ 13  กล้วยไม้ แดงอุรล (Doritis  pulcherrima) พันธุ์แท้ที่คัดเลือกไว้ 

 



ภาคผนวกภาพที่ 14  กล้วยไม้ แดงอุรล (Doritis  pulcherrima) พันธุ์แท้ที่คัดเลือกไว้ 

 
 

 

 

ภาคผนวกภาพที่ 15  กล้วยไม้ ม้าวิ่งลูกผสม (Doritis hybrid)  ที่คัดเลือกไว้ 



 
ภาคผนวกภาพที่ 16  กล้วยไม้สกุลว านอก่ง (Eulophia) พันธุ์แท้ท่ีคัดเลือกไว้ 

 
 

 

 



ภาคผนวกภาพที่ 16 กล้วยไม้สกุลจูงนาง (Geodorum) พันธุ์แท้ท่ีคัดเลือกไว้ 

 
ภาคผนวกภาพที่ 17 กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกร (Habenaria) พันธุ์แท้ท่ีคัดเลือกไว้ 

 
 

 



 

ภาคผนวกภาพที่ 18  กล้วยไม้สกุล นางอ้ัว  (Pecteilis)  พันธุ์แท้ท่ีคัดเลือกไว้ 

 
ภาคผนวกภาพที่ 19  กล้วยไม้สกุล นางอ้ัวลูกผสม  (Pecteilis hybrid)  ที่คัดเลือกไว้ 

  


