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กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสม (Phalaenopsis ‘Princess Blue Lip’) 
พันธุ์พร้ินเซสบลูลิป 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มูลนิธิจุฬาภรณ์ 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
 2. เลขที่ 54 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 02-553-8555 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม Phalaenopsis ‘Princess Blue Lip’ พันธุ์พริ้นเซสบลูลิป 
เป็นลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ (Novelty Phalaenopsis) ที่มีพันธุกรรมจากกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง (Doritis spp.) 
ได้ถูกน ามาใช้ในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์แบบผสมเกสร (conventional breeding) ซึ่งกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเป็น
กล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย ช่อดอกมีลักษณะช่อตั้ง มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิร้อน 
และช่วงออกดอกเป็นช่วงหน้าฝน เมื่อน าลักษณะดีเด่นของกล้วยไม้สกุลนี้มาพัฒนาให้ได้ลูกผสมชนิดใหม่ 
ลูกผสมที ่ได้จ ึงมีลักษณะช่อตั ้ง ทนต่อสภาพแวดล้อม และออกดอกในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงตลาดที่
กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสไม่มีในตลาด ลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้อาจทดแทนดอกกล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสที่ขาดตลาด  
 กล้วยไม้ Phalaenopsis ‘Princess Blue Lip’ พันธุ์พริ้นเซสบลูลิป เป็นลูกผสมที่เกิดจาก
การผสมระหว่าง Doritis buysoniana x Doritis pulcherrima x Doritis pulcherrima var. 
Choomponensis พันธุ์แม่ และ Doritaenopsis Kenneth Schubert พันธุ์พ่อ โดยมี ดร.ภาณุ เรืองจันทร์ 
นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เริ่มรวบรวมพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ผสมพันธุ์ในช่วง
เดือนสิงหาคมปี พ.ศ.2540 เพาะเมล็ดลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเมล็ดอ่อน (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2549 
ออกปลูกลูกผสมในปี พ.ศ. 2550 คัดเลือกและขยายพันธุ์ลูกผสมใหม่โดยวิธี mericlone culture ในแปลง
ปลูกท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2555 ออกปลูกลูกผสมใหม่ในแปลงปลูกปี พ.ศ. 2557 ต้นเริ่มให้ดอก
เมื่อปี พ.ศ. 2559 ดอกมีลักษณะช่อตั้ง กลีบดอกสีขาวปนสีน้ าเงิน ปากดอกสีน้ าเงิน ความยาวช่อดอกไม่น้อย
กว่า 40 เซนติเมตร สามารถท าเป็นไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถางหรือไม้ประดับแปลง ออกดอกช่วงเดือน 
พฤษภาคมถึงสิงหาคม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalaenopsis ‘Princess Blue Lip’

วงศ์ Orchidaceae ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้อิงอาศัยแบบ monopodial epiphytic 
ราก รากยึดเกาะกับต้นไม้หรือพ้ืนหิน 
ต้น ล าต้นเจริญด้านทางยอด (monopodial) 
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ใบ ใบเดี่ยว ยาวประมาณ 16 เซนติเมตร กว้างปานกลาง ใบล่างสุดกว้างประมาณ 4.0 
เซนติเมตร ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf : position of broadest part) ค่อนไป
ทางปลายใบ (towards apex) รูปร่างปลายใบ ปลายใบแหลม (acute) 

ดอก มีลักษณะช่อตั้ง ช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) ก้านช่อดอกยาวไม่น้อยกว่า 40 
เซนติเมตร มีดอกย่อยประมาณ 25 - 30 ดอก ทรงดอกกึ่งกลม ความกว้างด้านหน้าของ
ดอก 4.0 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านบน ขนาด 0.9 x 1.7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านข้าง
ขนาด 1.1 x 1.5 เซนติเมตร การจัดเรียงของกลีบดอกสัมผัสกัน (touching) กลีบดอก
สีขาวปนสีน้ าเงิน ปากดอกสีน้ าเงิน 

 

 
  

กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสมพันธุ์พร้ินเซสบลูลปิ 
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กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสม (Phalaenopsis ‘Princess Brilliant Purple’) 

พันธุ์พร้ินเซสบริเลียนส์เพอพีล 
 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มูลนิธิจุฬาภรณ์ 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
 2. เลขที่ 54 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 02-553-8555 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม Phalaenopsis ‘Princess Brilliant Purple’ พันธุ์พริ้น
เซสบริเลียนส์เพอพีล เป็นลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ (Novelty Phalaenopsis) ที่มีพันธุกรรมจาก
กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง (Doritis spp.) ได้ถูกน ามาใช้ในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์แบบผสมเกสร (conventional 
breeding) ซึ่งกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย ช่อดอกมีลักษณะช่อตั้ง มีความ
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิร้อน และช่วงออกดอกเป็นช่วงหน้าฝน เมื่อน าลักษณะดีเด่นของกล้วยไม้
สกุลนี้มาพัฒนาให้ได้ลูกผสมชนิดใหม่ ลูกผสมที่ได้จึงมีลักษณะช่อตั้ง ทนต่อสภาพแวดล้อม และออกดอกในช่วง
ฤดูฝน เป็นช่วงตลาดที่กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสไม่มีในตลาด ลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้อาจทดแทนดอกกล้วยไม้ฟาแลน
นอฟซิสที่ขาดตลาด 
 กล้วยไม้ Phalaenopsis ‘Princess Brilliant Purple’ พันธุ์พริ้นเซสบริเลียนส์เพอพีล 
เป็นลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่าง Doritis buysoniana x Doritis pulcherrima x Doritis 
pulcherrima var. Choomponensis พันธุ์แม่ และ Doritaenopsis Kenneth Schubert พันธุ์พ่อ โดยมี 
ดร.ภาณุ เรืองจันทร์ นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เริ่มรวบรวมพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 
ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนสิงหาคมปี พ.ศ.2540 เพาะเมล็ดลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเมล็ดอ่อน (embryo rescue) 
ในปี พ.ศ. 2549 ออกปลูกลูกผสมในปี พ.ศ. 2550 คัดเลือกและขยายพันธุ์ลูกผสมใหม่โดยวิธี mericlone 
culture ในแปลงปลูกที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2555 ออกปลูกลูกผสมใหม่ในแปลงปลูกปี พ.ศ. 2557 
ต้นเริ่มให้ดอกเมื่อปี พ.ศ. 2559 ดอกมีลักษณะช่อตั้ง กลีบดอกสีขาวปนสีน้ าเงิน ปากดอกสีน้ าเงิน ความยาวช่อดอก
ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร สามารถท าเป็นไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถางหรือไม้ประดับแปลง ออกดอกช่วงเดือน 
พฤษภาคมถึงสิงหาคม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์  Phalaenopsis ‘Princess 

Brilliant Purple’ วงศ์ Orchidaceae ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้อิงอาศัยแบบ 
monopodial epiphytic 

ราก รากยึดเกาะกับต้นไม้หรือพ้ืนหิน 
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ต้น ล าต้นเจริญด้านทางยอด (monopodial) 
ใบ ใบเดี่ยว ยาวประมาณ 11.5 เซนติเมตร กว้างปานกลาง ใบล่างสุดกว้างประมาณ 4.5 

เซนติเมตร ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf : position of broadest part) ค่อนไปทาง
ปลายใบ (towards apex) รูปร่างปลายใบ ปลายใบแหลม (acute) 

ดอก มีลักษณะช่อตั้ง ช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) ก้านช่อดอกยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 
มีดอกย่อยประมาณ 25 - 30 ดอก ทรงดอกกึ่งกลม ความกว้างด้านหน้าของดอก 4.2 
เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านบน ขนาด 1.2 x 1.7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านข้างขนาด 1.2 x 1.7 
เซนติเมตร การจัดเรียงของกลีบดอกสัมผัสกัน (touching) กลีบดอกสีขาวปนสีชมพู ปากดอก
สีม่วง 

 

 
  

กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสมพันธุ์พร้ินเซสบริเลียนส์เพอพีล 
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กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสม (Phalaenopsis ‘Princess Cherry Blossom’) 

พันธุ์พร้ินเซสเชอร่ีบลอซซัม 
 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มูลนิธิจุฬาภรณ์ 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
 2. เลขที่ 54 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 02-553-8555 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม Phalaenopsis ‘Princess Cherry Blossom’ พันธุ์พริ้น
เซสเชอรี่บลอซซัมเป็นลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ (Novelty Phalaenopsis) ที่มีพันธุกรรมจากกล้วยไม้
สกุลม้าวิ่ง (Doritis spp.) ได้ถูกน ามาใช้ในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์แบบผสมเกสร (conventional breeding) 
ซึ่งกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย ช่อดอกมีลักษณะช่อตั้ง มีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิร้อน และช่วงออกดอกเป็นช่วงหน้าฝน เมื่อน าลักษณะดีเด่นของกล้วยไม้สกุลนี้มา
พัฒนาให้ได้ลูกผสมชนิดใหม่ ลูกผสมที่ได้จึงมีลักษณะช่อตั้ง ทนต่อสภาพแวดล้อม และออกดอกในช่วงฤดูฝน 
เป็นช่วงตลาดที่กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสไม่มีในตลาด ลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้อาจทดแทนดอกกล้วยไม้ฟาแลนนอฟ
ซิสที่ขาดตลาด 
 กล้วยไม้ Phalaenopsis ‘Princess Cherry Blossom’ พันธุ์พริ้นเซสเชอรี่บลอซซัม เป็น
ลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่าง Doritis buysoniana x Doritis pulcherrima x Doritis pulcherrima 
var. Choomponensis พันธุ์แม่ และ Doritaenopsis Kenneth Schubert พันธุ์พ่อ โดยมี ดร.ภาณุ เรือง
จันทร์ นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เริ่มรวบรวมพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2538 ผสมพันธุ์
ในช่วงเดือนสิงหาคมปี พ.ศ.2540 เพาะเมล็ดลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเมล็ดอ่อน (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2549 
ออกปลูกลูกผสมในปี พ.ศ. 2550 คัดเลือกและขยายพันธุ์ลูกผสมใหม่โดยวิธี mericlone culture ในแปลง
ปลูกท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2555 ออกปลูกลูกผสมใหม่ในแปลงปลูกปี พ.ศ. 2557 ต้นเริ่มให้ดอก
เมื่อปี พ.ศ. 2559 ดอกมีลักษณะช่อตั้ง กลีบดอกสีขาวปนสีน้ าเงิน ปากดอกสีน้ าเงิน ความยาวช่อดอกไม่น้อย
กว่า 40 เซนติเมตร สามารถท าเป็นไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถางหรือไม้ประดับแปลง ออกดอกช่วงเดือน 
พฤษภาคมถึงสิงหาคม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalaenopsis ‘Princess 

Cherry Blossom’ วงศ์ Orchidaceae ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้อิงอาศัยแบบ 
monopodial epiphytic 

ราก รากยึดเกาะกับต้นไม้หรือพ้ืนหิน 
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ต้น ล าต้นเจริญด้านทางยอด (monopodial) 
ใบ ใบเดี่ยว ยาวประมาณ 13.0 เซนติเมตร กว้างปานกลาง ใบล่างสุดกว้างประมาณ 4.0 

เซนติเมตร ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf : position of broadest part) ค่อนไป
ทางปลายใบ (towards apex) รูปร่างปลายใบ ปลายใบแหลม (acute) 

ดอก มีลักษณะช่อตั้ง ช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) ก้านช่อดอกยาวไม่น้อยกว่า 40 
เซนติเมตร มีดอกย่อยประมาณ 25 - 30 ดอก ทรงดอกกึ่งกลม ความกว้างด้านหน้าของ
ดอก 3.8 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านบน ขนาด 0.9 x 1.7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านข้าง
ขนาด 1.2 x 1.6 เซนติเมตร การจัดเรียงของกลีบดอกสัมผัสกัน (touching) กลีบดอก
สีขาวปนสีชมพู ปากดอกสีชมพูม่วง 

 

                 
  

กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสมพันธุ์พร้ินเซสเชอร่ีบลอซซัม 
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กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสม (Phalaenopsis ‘Princess Summer Purple’) 

พันธุ์พร้ินเซสซัมเมอร์เพอพีล 
 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มูลนิธิจุฬาภรณ์ 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
 2. เลขที่ 54 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 02-553-8555 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม Phalaenopsis ‘Princess Summer Purple’ พันธุ์พริ้น
เซสซัมเมอร์เพอพีลเป็นลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ (Novelty Phalaenopsis) ที่มีพันธุกรรมจากกล้วยไม้
สกุลม้าวิ่ง (Doritis spp.) ได้ถูกน ามาใช้ในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์แบบผสมเกสร (conventional breeding) 
ซึ่งกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย ช่อดอกมีลักษณะช่อตั้ง มีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิร้อน และช่วงออกดอกเป็นช่วงหน้าฝน เมื่อน าลักษณะดีเด่นของกล้วยไม้สกุลนี้มา
พัฒนาให้ได้ลูกผสมชนิดใหม่ ลูกผสมที่ได้จึงมีลักษณะช่อตั้ง ทนต่อสภาพแวดล้อม และออกดอกในช่วงฤดูฝน 
เป็นช่วงตลาดที่กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสไม่มีในตลาด ลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้อาจทดแทนดอกกล้วยไม้ฟาแลนนอฟ
ซิสที่ขาดตลาด 
 กล้วยไม้ Phalaenopsis ‘Princess Summer Purple’ พันธุ์พริ้นเซสซัมเมอร์เพอพีล 
เป็นลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่าง Doritis buysoniana x Doritis pulcherrima x Doritis 
pulcherrima var. Choomponensis พันธุ์แม่ และ Doritaenopsis Kenneth Schubert พันธุ์พ่อ โดยมี 
ดร.ภาณุ เรืองจันทร์ นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เริ่มรวบรวมพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 
ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2540 เพาะเมล็ดลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเมล็ดอ่อน (embryo rescue) 
ในปี พ.ศ. 2549 ออกปลูกลูกผสมในปี พ.ศ. 2550 คัดเลือกและขยายพันธุ์ลูกผสมใหม่โดยวิ ธี mericlone 
culture ในแปลงปลูกที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2555 ออกปลูกลูกผสมใหม่ในแปลงปลูกปี พ.ศ. 2557 
ต้นเริ่มให้ดอกเมื่อปี พ.ศ. 2559 ดอกมีลักษณะช่อตั้ง กลีบดอกสีขาวปนสีน้ าเงิน ปากดอกสีน้ าเงิน ความยาวช่อดอก
ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร สามารถท าเป็นไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถางหรือไม้ประดับแปลง ออกดอกช่วงเดือน 
พฤษภาคมถึงสิงหาคม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalaenopsis ‘Princess 

Summer Purple’ วงศ์ Orchidaceae ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้อิงอาศัยแบบ 
monopodial epiphytic 

ราก รากยึดเกาะกับต้นไม้หรือพ้ืนหิน 
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ต้น ล าต้นเจริญด้านทางยอด (monopodial) 
ใบ ใบเดี่ยว ยาวประมาณ 16 เซนติเมตร กว้างปานกลาง ใบล่างสุดกว้างประมาณ 4.0 

เซนติเมตร ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf : position of broadest part) ค่อนไป
ทางปลายใบ (towards apex) รูปร่างปลายใบ ปลายใบแหลม (acute) 

ดอก มีลักษณะช่อตั้ง ช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) ก้านช่อดอกยาวไม่น้อยกว่า 40 
เซนติเมตร มีดอกย่อยประมาณ 25 - 30 ดอก ทรงดอกกึ่งกลม ความกว้างด้านหน้าของ
ดอก 4.0 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านบน ขนาด 0.9 x 1.7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านข้าง
ขนาด 1.1 x 1.5 เซนติเมตร การจัดเรียงของกลีบดอกสัมผัสกัน (touching) กลีบดอก
สีขาวปนสีน้ าเงิน ปากดอกสีน้ าเงิน 

 

                  
  

กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสมพันธุ์พร้ินเซสซัมเมอร์เพอพีล 
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กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสม (Phalaenopsis ‘Princess Magenta’) 

พันธุ์พร้ินเซสมาเจนต้า 
 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มูลนิธิจุฬาภรณ์ 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
 2. เลขที ่54 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 02-553-8555 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม Phalaenopsis ‘Princess Magenta’ พันธุ์พริ้นเซสมา
เจนต้า เป็นลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ (Novelty Phalaenopsis) ที่มีพันธุกรรมจากกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง 
(Doritis spp.) ได้ถูกน ามาใช้ในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์แบบผสมเกสร (conventional breeding) ซึ่งกล้วยไม้
สกุลม้าวิ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย ช่อดอกมีลักษณะช่อตั้ง มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่
อุณหภูมิร้อน และช่วงออกดอกเป็นช่วงหน้าฝน เมื่อน าลักษณะดีเด่นของกล้วยไม้สกุลนี้มาพัฒนาให้ได้ลูกผสม
ชนิดใหม่ ลูกผสมที่ได้จึงมีลักษณะช่อตั้ง ทนต่อสภาพแวดล้อม และออกดอกในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงตลาดที่
กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสไม่มีในตลาด ลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้อาจทดแทนดอกกล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสที่ขาดตลาด  
 กล้วยไม้ Phalaenopsis ‘Princess Magenta’ พันธุ์พริ้นเซสมาเจนต้า เป็นลูกผสมที่เกิด
จากการผสมระหว่าง Doritis buysoniana x Doritis pulcherrima x Doritis pulcherrima var. 
Choomponensis พันธุ์แม่ และ Doritaenopsis Kenneth Schubert พันธุ์พ่อ โดยมี ดร.ภาณุ เรืองจันทร์ 
นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เริ่มรวบรวมพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ผสมพันธุ์ในช่วง
เดือนสิงหาคมปี พ.ศ.2540 เพาะเมล็ดลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเมล็ดอ่อน (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2549 
ออกปลูกลูกผสมในปี พ.ศ. 2550 คัดเลือกและขยายพันธุ์ลูกผสมใหม่โดยวิธี mericlone culture ในแปลง
ปลูกท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2555 ออกปลูกลูกผสมใหม่ในแปลงปลูกปี พ.ศ. 2557 ต้นเริ่มให้ดอก
เมื่อปี พ.ศ. 2559 ดอกมีลักษณะช่อตั้ง กลีบดอกสีขาวปนสีน้ าเงิน ปากดอกสีน้ าเงิน ความยาวช่อดอกไม่น้อย
กว่า 40 เซนติเมตร สามารถท าเป็นไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถางหรือไม้ประดับแปลง ออกดอกช่วงเดือน 
พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalaenopsis ‘Princess 

Magenta’ วงศ์ Orchidaceae ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้อิงอาศัยแบบ monopodial 
epiphytic 

ราก รากยึดเกาะกับต้นไม้หรือพ้ืนหิน 
ต้น ล าต้นเจริญด้านทางยอด (monopodial) 
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ใบ ใบเดี่ยว ยาวประมาณ 16 เซนติเมตร กว้างปานกลาง ใบล่างสุดกว้างประมาณ 5.5 
เซนติเมตร ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf : position of broadest part) ค่อนไป
ทางปลายใบ (towards apex) รูปร่างปลายใบ ปลายใบแหลม (acute) 

ดอก มีลักษณะช่อตั้ง ช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) ก้านช่อดอกยาวไม่น้อยกว่า 40 
เซนติเมตร มีดอกย่อยประมาณ 25 - 30 ดอก ทรงดอกกึ่งกลม ความกว้างด้านหน้าของ
ดอก 4.0 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านบน ขนาด 0.9 x 1.7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านข้าง
ขนาด 1.0 x 1.5 เซนติเมตร การจัดเรียงของกลีบดอกสัมผัสกัน (touching) กลีบดอกสีม่วง 
ปากดอกสีม่วง 

 
 

 
  

กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสมพันธุ์พร้ินเซสมาเจนต้า 
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กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสม (Phalaenopsis ‘Princess Charming Purple’) 

พันธุ์พร้ินเซสชาร์มมิ่งเพอพีล 
 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มูลนิธิจุฬาภรณ์ 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
 2. เลขที่ 54 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 02-553-8555 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม Phalaenopsis ‘Princess Charming Purple’ 
พันธุ์พริ้นเซสชาร์มมิ่งเพอพีล เป็นลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ (Novelty Phalaenopsis) ที่มีพันธุกรรม
จากกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง (Doritis spp.) ได้ถูกน ามาใช้ในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์แบบผสมเกสร (conventional 
breeding) ซึ่งกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย ช่อดอกมีลักษณะช่อตั้ง มีความ
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิร้อน และช่วงออกดอกเป็นช่วงหน้าฝน เมื่อน าลักษณะดีเด่นของกล้วยไม้
สกุลนี้มาพัฒนาให้ได้ลูกผสมชนิดใหม่ ลูกผสมที่ได้จึงมีลักษณะช่อตั้ง ทนต่อสภาพแวดล้อม และออกดอกในช่วง
ฤดูฝน เป็นช่วงตลาดที่กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสไม่มีในตลาด ลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้อาจทดแทนดอกกล้วยไม้ฟาแลน
นอฟซิสที่ขาดตลาด 
 กล้วยไม้ Phalaenopsis Princess Charming Purple พันธุ์พริ้นเซสชาร์มมิ่งเพอพีล เป็น
ลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่าง Doritaenopsis Zuma’s Pixie พันธุ์แม่ และ Doritaenopsis Purple 
Gem พันธุ์พ่อ โดยมี ดร.ภาณุ เรืองจันทร์ นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เริ่มรวบรวมพันธุ์และพัฒนาสาย
พันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนสิงหาคมปี พ.ศ.2540 เพาะเมล็ดลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเมล็ด
อ่อน (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2549 ออกปลูกลูกผสมในปี พ.ศ. 2550 คัดเลือกและขยายพันธุ์ลูกผสม
ใหม่โดยวิธี mericlone culture ในแปลงปลูกที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2555 ออกปลูกลูกผสม
ใหม่ในแปลงปลูกปี พ.ศ. 2557 ต้นเริ่มให้ดอกเมื่อปี พ.ศ. 2559 ดอกมีลักษณะช่อตั้ง กลีบดอกสีม่วงอ่อน ปาก
ดอกสีม่วง ความยาวช่อดอกมากกว่า 40 เซนติเมตร สามารถท าเป็นไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถางหรือไม้ประดับ
แปลง ออกดอกช่วงเดือน พฤษภาคมถึงสิงหาคม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalaenopsis ‘Princess 

Charming Purple’ วงศ์ Orchidaceae ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้อิงอาศัยแบบ 
monopodial epiphytic 

ราก รากยึดเกาะกับต้นไม้หรือพ้ืนหิน 
ต้น ล าต้นเจริญด้านทางยอด (monopodial) 
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ใบ ใบเดี่ยว ยาวประมาณ 14.0 เซนติเมตร กว้างปานกลาง ใบล่างสุดกว้างประมาณ 3.5 
เซนติเมตร ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf : position of broadest part) ค่อนไป
ทางปลายใบ (towards apex) รูปร่างปลายใบ ปลายใบแหลม (acute) 

ดอก มีลักษณะช่อตั้ง ช่อดอกแบบช่อกระจะ ( raceme) ก้านช่อดอกยาวมากกว่า 40 
เซนติเมตร มีดอกย่อยประมาณ 25-30 ดอก ทรงดอกกึ่งกลม ความกว้างด้านหน้าของ
ดอก 3.8 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านบน ขนาด 0.9 x 1.7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านข้าง
ขนาด 1.2 x 1.6 เซนติเมตร การจัดเรียงของกลีบดอกสัมผัสกัน (touching) กลีบดอก
สีม่วงอ่อน ปากดอกสีม่วง 

 

 
  

กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสมพันธุ์พร้ินเซสชาร์มมิ่งเพอพีล 
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กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสม (Phalaenopsis ‘Princess Charisma Purple’) 

พันธุ์พร้ินเซสคะริซมะเพอพีล 
 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มูลนิธิจุฬาภรณ์ 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
 2. เลขที ่54 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 02-553-8555 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม Phalaenopsis ‘Princess Charisma Purple’ 
พันธุ์พริ้นเซสคะริซมะเพอพีลเป็นลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ (Novelty Phalaenopsis) ที่มีพันธุกรรม
จากกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง (Doritis spp.) ได้ถูกน ามาใช้ในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์แบบผสมเกสร (conventional 
breeding) ซึ่งกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย ช่อดอกมีลักษณะช่อตั้ง มีความ
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิร้อน และช่วงออกดอกเป็นช่วงหน้าฝน เมื่อน าลักษณะดีเด่นของกล้วยไม้
สกุลนี้มาพัฒนาให้ได้ลูกผสมชนิดใหม่ ลูกผสมที่ได้จึงมีลักษณะช่อตั้ง ทนต่อสภาพแวดล้อม และออกดอกในช่วง
ฤดูฝน เป็นช่วงตลาดที่กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสไม่มีในตลาด ลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้อาจทดแทนดอกกล้วยไม้ฟาแลน
นอฟซิสที่ขาดตลาด 
 กล้วยไม้ Phalaenopsis ‘Princess Charisma Purple’ พันธุ์พริ้นเซสคะริซมะเพอพีล 
เป็นลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่าง Doritaenopsis Zuma’s Pixie พันธุ์แม่ และ Doritaenopsis Purple 
Gem พันธุ์พ่อ โดยมี ดร.ภาณุ เรืองจันทร์ นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เริ่มรวบรวมพันธุ์และพัฒนาสาย
พันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2540 เพาะเมล็ดลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเมล็ด
อ่อน (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2549 ออกปลูกลูกผสมในปี พ.ศ. 2550 คัดเลือกและขยายพันธุ์ลูกผสม
ใหม่โดยวิธี mericlone culture ในแปลงปลูกที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2555 ออกปลูกลูกผสม
ใหม่ในแปลงปลูกปี พ.ศ. 2557 ต้นเริ่มให้ดอกเมื่อปี พ.ศ. 2559 ดอกมีลักษณะช่อตั้ง กลีบดอกสีม่วง ปากดอกสี
ม่วง ความยาวช่อดอกมากกว่า 40 เซนติเมตร สามารถท าเป็นไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถางหรือไม้ประดับแปลง 
ออกดอกช่วงเดือน พฤษภาคมถึงสิงหาคม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalaenopsis ‘Princess 

Charisma Purple’ วงศ์ Orchidaceae ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้อิงอาศัยแบบ 
monopodial epiphytic 

ราก รากยึดเกาะกับต้นไม้หรือพ้ืนหิน 
ต้น ล าต้นเจริญด้านทางยอด (monopodial) 
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ใบ ใบเดี่ยว ยาวประมาณ 15.3 เซนติเมตร กว้างปานกลาง ใบล่างสุดกว้างประมาณ 4.7 
เซนติเมตร ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf : position of broadest part) ค่อนไป
ทางปลายใบ (towards apex) รูปร่างปลายใบ ปลายใบแหลม (acute) 

ดอก มีลักษณะช่อตั้ง ช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) ก้านช่อดอกยาวมากกว่า 40 
เซนติเมตร มีดอกย่อยประมาณ 25 - 30 ดอก ทรงดอกกึ่งกลม ความกว้างด้านหน้าของ
ดอก 4.1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านบน ขนาด 1.3 x 2.1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านข้าง
ขนาด 1.3 x 2.1 เซนติเมตร การจัดเรียงของกลีบดอกสัมผัสกัน (touching) กลีบดอก
สีม่วง ปากดอกสีม่วง 

 

 
  

กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสมพันธุ์พร้ินเซสคะริซมะเพอพีล 
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กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสม (Phalaenopsis ‘Princess Little White’) 

พันธุ์พร้ินเซสลิตเติ้ลไวท ์
 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มูลนิธิจุฬาภรณ์ 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
 2. เลขที่ 54 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 02-553-8555 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม Phalaenopsis ‘Princess Little White’ พันธุ์พริ้น
เซสลิตเติ้ลไวท์ เป็นลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ (Novelty Phalaenopsis) ที่มพัีนธุกรรมจากกล้วยไม้สกุล
ม้าวิ่ง (Doritis spp.) ได้ถูกน ามาใช้ในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์แบบผสมเกสร (conventional breeding) ซึ่ง
กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย ช่อดอกมีลักษณะช่อตั้ง มีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิร้อน และช่วงออกดอกเป็นช่วงหน้าฝน เมื่อน าลักษณะดีเด่นของกล้วยไม้สกุลนี้มา
พัฒนาให้ได้ลูกผสมชนิดใหม่ ลูกผสมที่ได้จึงมีลักษณะช่อแยกแขนง ทนต่อสภาพแวดล้อม และออกดอกในช่วง
ฤดูฝน เป็นช่วงตลาดที่กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสไม่มีในตลาด ลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้อาจทดแทนดอกกล้วยไม้ฟาแลน
นอฟซิสที่ขาดตลาด  
 กล้วยไม้ Phalaenopsis ‘Princess Little White’ พันธุ์พริ้นเซสลิตเติ้ลไวท์ เป็นลูกผสม
ที่เกิดจากการผสมตัวเอง Doritaenopsis Purple Gem x Self พันธุ์แม่ โดยมี ดร.ภาณุ เรืองจันทร์ นักวิจัย
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เริ่มรวบรวมพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2538 ผสมพันธุ์ในช่วงเดือน
สิงหาคมปี พ.ศ. 2540 เพาะเมล็ดลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเมล็ดอ่อน (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2549 ออก
ปลูกลูกผสมในปี พ.ศ. 2550 คัดเลือกและขยายพันธุ์ลูกผสมใหม่โดยวิธี mericlone culture ในแปลงปลูกที่มี
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2555 ออกปลูกลูกผสมใหม่ในแปลงปลูกปี พ.ศ. 2557 ต้นเริ่มให้ดอกเมื่อปี 
พ.ศ. 2559 ดอกมีลักษณะช่อแยกแขนง กลีบดอกสีขาว ปากดอกสีขาวปนสีเหลือง ความยาวช่อดอกน้อยกว่า 
30 เซนติเมตร สามารถท าเป็นไม้ดอกกระถางหรือไม้ประดับแปลง ออกดอกช่วงเดือน พฤษภาคมถึงสิงหาคม 
 
ลักษณะประจ าพนัธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalaenopsis ‘Princess 

Little White’ วงศ์ Orchidaceae ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้อิงอาศัยแบบ 
monopodial epiphytic 

ราก รากยึดเกาะกับต้นไม้หรือพ้ืนหิน 
ต้น ล าต้นเจริญด้านทางยอด (monopodial) 
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ใบ ใบเดี่ยว ยาวประมาณ 14.0 เซนติเมตร กว้างปานกลาง ใบล่างสุดกว้างประมาณ 4.8 
เซนติเมตร ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf : position of broadest part) ค่อนไป
ทางปลายใบ (towards apex) รูปร่างปลายใบ ปลายใบแหลม (acute) 

ดอก มีลักษณะช่อแยกแขนง ช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) ก้านช่อดอกยาวน้อยกว่า 30 
เซนติเมตร มีดอกย่อยประมาณ 20 - 25 ดอก ทรงดอกกึ่งกลม ความกว้างด้านหน้าของ
ดอก 2.8 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านบน ขนาด 0.9 x 1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านข้าง
ขนาด 0.9 x 2.0 เซนติเมตร การจัดเรียงของกลีบดอกสัมผัสกัน (touching) กลีบดอก
สีขาว ปากดอกสีขาวปนสีเหลือง 

 

 
  

กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสมพันธุ์พร้ินเซสลิตเติล้ไวท ์
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กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสม (Phalaenopsis ‘Princess Misty Purple’) 

พันธุ์พร้ินเซสมิสตี้เพอพีล 
 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มูลนิธิจุฬาภรณ์ 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
 2. เลขที่ 54 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 02-553-8555 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม Phalaenopsis ‘Princess Misty Purple’ พันธุ์พริ้น
เซสมิสตี้เพอพีล เป็นลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ (Novelty Phalaenopsis) ที่มีพันธุกรรมจากกล้วยไม้
สกุลม้าวิ่ง (Doritis spp.) ได้ถูกน ามาใช้ในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์แบบผสมเกสร (conventional breeding) 
ซึ่งกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย ช่อดอกมีลักษณะช่อตั้ง มีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิร้อน และช่วงออกดอกเป็นช่วงหน้าฝน เมื่อน าลักษณะดีเด่นของกล้วยไม้สกุลนี้มา
พัฒนาให้ได้ลูกผสมชนิดใหม่ ลูกผสมที่ได้จึงมีลักษณะช่อแยกแขนง ทนต่อสภาพแวดล้อม และออกดอกในช่วง
ฤดูฝน เป็นช่วงตลาดที่กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสไม่มีในตลาด ลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้อาจทดแทนดอกกล้วยไม้ฟาแลน
นอฟซิสที่ขาดตลาด 
 กล้วยไม้ Phalaenopsis ‘Princess Misty Purple’ พันธุ์พริ้นเซสมิสตี้เพอพีล เป็น
ลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่าง Phalaenopsis violaceae พันธุ์แม่ และ Doritaenopsis Purple Gem 
พันธุ์พ่อ โดยมี ดร.ภาณุ เรืองจันทร์ นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เริ่มรวบรวมพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนสิงหาคมปี พ.ศ.2540 เพาะเมล็ดลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเมล็ดอ่อน 
(embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2549 ออกปลูกลูกผสมในปี พ.ศ. 2550 คัดเลือกและขยายพันธุ์ลูกผสมใหม่โดย
วิธี mericlone culture ในแปลงปลูกที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2555 ออกปลูกลูกผสมใหม่ใน
แปลงปลูกปี พ.ศ. 2557 ต้นเริ่มให้ดอกเม่ือปี พ.ศ. 2559 ดอกมีลักษณะช่อแยกแขนง กลีบดอกสีม่วง ปากดอก
สีม่วง ดอกมีกลิ่นหอม ความยาวช่อดอกน้อยกว่า 30 เซนติเมตร สามารถท าเป็นไม้ดอกกระถางหรือไม้ประดับแปลง 
ออกดอกช่วงเดือน พฤษภาคมถึงสิงหาคม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalaenopsis ‘Princess 

Misty Purple’ วงศ์ Orchidaceae ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้อิงอาศัยแบบ 
monopodial epiphytic 

ราก รากยึดเกาะกับต้นไม้หรือพ้ืนหิน 
ต้น ล าต้นเจริญด้านทางยอด (monopodial) 
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ใบ ใบเดี่ยว ยาวประมาณ 14.7 เซนติเมตร กว้างปานกลาง ใบล่างสุดกว้างประมาณ 4.1 
เซนติเมตร ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf : position of broadest part) ค่อนไป
ทางปลายใบ (towards apex) รูปร่างปลายใบ ปลายใบแหลม (acute) 

ดอก มีลักษณะช่อแยกแขนง ช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) ก้านช่อดอกยาวน้อยกว่า 30 
เซนติเมตร มีดอกย่อยประมาณ 20 - 25 ดอก ทรงดอกกึ่งกลม ความกว้างด้านหน้าของ
ดอก 3.6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านบน ขนาด 1.9 x 2.0 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านข้าง
ขนาด 1.9 x 2.0 ซม. การจัดเรียงของกลีบดอกสัมผัสกัน (touching) กลีบดอกสีม่วง ปาก
ดอกสีม่วง ดอกมีกลิ่นหอม 

 

 
  

กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสมพันธุ์พร้ินเซสมิสตี้เพอพีล 
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กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสม (Phalaenopsis ‘Princess Dancing Purple’) 

พันธุ์พร้ินเซสแดนซิ่งเพอพีล 
 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มูลนิธิจุฬาภรณ์ 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
 2. เลขที่ 54 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 02-553-8555 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม Phalaenopsis ‘Princess Dancing Purple’ พันธุ์พริ้น
เซสแดนซิ่งเพอพีลเป็นลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ (Novelty Phalaenopsis) ที่มีพันธุกรรมจากกล้วยไม้
สกุลม้าวิ่ง (Doritis spp.) ได้ถูกน ามาใช้ในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์แบบผสมเกสร (conventional breeding) 
ซึ่งกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย ช่อดอกมีลักษณะช่อตั้ง มีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิร้อน และช่วงออกดอกเป็นช่วงหน้าฝน เมื่อน าลักษณะดีเด่นของกล้วยไม้สกุลนี้มา
พัฒนาให้ได้ลูกผสมชนิดใหม่ ลูกผสมที่ได้จึงมีลักษณะช่อแยกแขนง ทนต่อสภาพแวดล้อม และออกดอกในช่วง
ฤดูฝน เป็นช่วงตลาดที่กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสไม่มีในตลาด ลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้อาจทดแทนดอกกล้วยไม้ฟาแลน
นอฟซิสที่ขาดตลาด 
 กล้วยไม้ Phalaenopsis ‘Princess Dancing Purple’ พันธุ์พริ้นเซสแดนซิ่งเพอพีล เป็น
ลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่าง Doritis buysoniana x Doritis pulcherrima var. choomponensis 
พันธุ์แม่ และ Doritaenopsis Purple Gem พันธุ์พ่อ โดยมี ดร.ภาณุ เรืองจันทร์ นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
เป็นผู้เริ่มรวบรวมพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนสิงหาคมปี พ.ศ.2540 
เพาะเมล็ดลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเมล็ดอ่อน (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2549 ออกปลูกลูกผสมในปี พ.ศ. 2550 
คัดเลือกและขยายพันธุ์ลูกผสมใหม่โดยวิธี mericlone culture ในแปลงปลูกที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ใน
ปี พ.ศ. 2555 ออกปลูกลูกผสมใหม่ในแปลงปลูกปี พ.ศ. 2557 ต้นเริ่มให้ดอกเมื่อปี พ.ศ. 2559 ดอกมีลักษณะ
ช่อแยกแขนง กลีบดอกสีม่วง ปากดอกสีม่วง ความยาวช่อดอกน้อยกว่า 30 เซนติเมตร สามารถท าเป็นไม้ดอก
กระถางหรือไม้ประดับแปลง ออกดอกช่วงเดือน พฤษภาคมถึงสิงหาคม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์  Phalaenopsis ‘Princess 

Dancing Purple’ วงศ์ Orchidaceae ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้อิงอาศัยแบบ 
monopodial epiphytic 

ราก รากยึดเกาะกับต้นไม้หรือพ้ืนหิน 
ต้น ล าต้นเจริญด้านทางยอด (monopodial) 
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ใบ ใบเดี่ยว ยาวประมาณ 12.5 เซนติเมตร กว้างปานกลาง ใบล่างสุดกว้างประมาณ 5.7 
เซนติเมตร ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf : position of broadest part) ค่อนไป
ทางปลายใบ (towards apex) รูปร่างปลายใบ ปลายใบแหลม (acute) 

ดอก มีลักษณะช่อแยกแขนง ช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) ก้านช่อดอกยาวน้อยกว่า 30 
เซนติเมตร มีดอกย่อยประมาณ 20 - 25 ดอก ทรงดอกกึ่งกลม ความกว้างด้านหน้าของ
ดอก 3.6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านบน ขนาด 1.4 x 1.6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านข้าง
ขนาด 1.4 x 1.6 เซนติเมตร การจัดเรียงของกลีบดอกสัมผัสกัน (touching) กลีบดอก
สีม่วง ปากดอกสมี่วง 

 

 
  

กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสมพันธุ์พร้ินเซสแดนซิ่งเพอพีล 
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กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสม (Phalaenopsis ‘Princess Dancing Blue Lip’) 

พันธุ์พร้ินเซสแดนซิ่งบลูลปิ 
 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มูลนิธิจุฬาภรณ์ 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
 2. เลขที่ 54 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 02-553-8555 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม Phalaenopsis ‘Princess Dancing Blue Lip’ 
พันธุ์พริ้นเซสแดนซิ่งบลูลิป เป็นลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ (Novelty Phalaenopsis) ที่มีพันธุกรรมจาก
กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง (Doritis spp.) ได้ถูกน ามาใช้ในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์แบบผสมเกสร (conventional 
breeding) ซึ่งกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย ช่อดอกมีลักษณะช่อตั้ง มีความ
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิร้อน และช่วงออกดอกเป็นช่วงหน้าฝน เมื่อน าลักษณะดีเด่นของกล้วยไม้
สกุลนี้มาพัฒนาให้ได้ลูกผสมชนิดใหม่ ลูกผสมที่ได้จึงมีลักษณะช่อแยกแขนง ทนต่อสภาพแวดล้อม และออก
ดอกในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงตลาดที่กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสไม่มีในตลาด ลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้อาจทดแทนดอก
กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสที่ขาดตลาด 
 กล้วยไม้ Phalaenopsis ‘Princess Dancing Blue Lip’ พันธุ์พริ้นเซสแดนซิ่งบลูลิป เป็น
ลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่าง Doritis pulcherrima พันธุ์แม่ และ Doritaenopsis Kenneth Schubert 
พันธุ์พ่อ โดยมี ดร.ภาณุ เรืองจันทร์ นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เริ่มรวบรวมพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2540 เพาะเมล็ดลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเมล็ดอ่อน 
(embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2549 ออกปลูกลูกผสมในปี พ.ศ. 2550 คัดเลือกและขยายพันธุ์ลูกผสมใหม่โดย
วิธี mericlone culture ในแปลงปลูกที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2555 ออกปลูกลูกผสมใหม่ใน
แปลงปลูกปี พ.ศ. 2557 ต้นเริ่มให้ดอกเมื่อปี พ.ศ. 2559 ดอกมีลักษณะช่อแยกแขนง กลีบดอกสีขาวปนสีน้ า
เงิน ปากดอกสีน้ าเงิน ความยาวช่อดอกน้อยกว่า 30 เซนติเมตร สามารถท าเป็นไม้ดอกกระถางหรือไม้ประดับ
แปลง ออกดอกช่วงเดือน พฤษภาคมถึงสิงหาคม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalaenopsis ‘Princess 

Dancing Blue Lip’ วงศ์ Orchidaceae ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้อิงอาศัยแบบ 
monopodial epiphytic 

ราก รากยึดเกาะกับต้นไม้หรือพ้ืนหิน 
ต้น ล าต้นเจริญด้านทางยอด (monopodial) 
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ใบ ใบเดี่ยว ยาวประมาณ 15.8 เซนติเมตร กว้างปานกลาง ใบล่างสุดกว้างประมาณ 4.8 
เซนติเมตร ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf : position of broadest part) ค่อนไปทาง
ปลายใบ (towards apex) รูปร่างปลายใบ ปลายใบแหลม (acute) 

ดอก มีลักษณะช่อแยกแขนง ช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) ก้านช่อดอกยาวน้อยกว่า 30 
เซนติเมตร มีดอกย่อยประมาณ 20 - 25 ดอก ทรงดอกกึ่งกลม ความกว้างด้านหน้าของดอก 
3.4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านบน ขนาด 0.9 x 1.4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านข้างขนาด 0.8 x 1.2 
เซนติเมตร การจัดเรียงของกลีบดอกสัมผัสกัน (touching) กลีบดอกสีขาวปนสีน้ าเงิน ปากดอก
สีน้ าเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสมพันธุ์พร้ินเซสแดนซิ่งบลูลิป 
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กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสม (Phalaenopsis ‘Princess Dazzling Purple’) 

พันธุ์พร้ินเซสแดซลิ่งเพอพีล 
 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มูลนิธิจุฬาภรณ์ 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
 2. เลขที่ 54 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 02-553-8555 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม Phalaenopsis ‘Princess Dazzling Purple’ พันธุ์พริ้น
เซสแดซลิ่งเพอพีล เป็นลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ (Novelty Phalaenopsis) ที่มีพันธุกรรมจากกล้วยไม้
สกุลม้าวิ่ง (Doritis spp.) ได้ถูกน ามาใช้ในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์แบบผสมเกสร (conventional breeding) 
ซึ่งกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย ช่อดอกมีลักษณะช่อตั้ง มีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิร้อน และช่วงออกดอกเป็นช่วงหน้าฝน เมื่อน าลักษณะดีเด่นของกล้วยไม้สกุลนี้มา
พัฒนาให้ได้ลูกผสมชนิดใหม่ ลูกผสมที่ได้จึงมีลักษณะช่อแยกแขนง ทนต่อสภาพแวดล้อม และออกดอกในช่วง
ฤดูฝน เป็นช่วงตลาดที่กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสไม่มีในตลาด ลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้อาจทดแทนดอกกล้วยไม้ฟาแลน
นอฟซิสที่ขาดตลาด 
 กล้วยไม้ Phalaenopsis ‘Princess Dazzling Purple’ พันธุ์พริ้นเซสแดซลิ่งเพอพีล เป็น
ลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่าง Kinginium minus พันธุ์แม่ และ Doritaenopsis Purple Gem alba พันธุ์พ่อ 
โดยมี ดร.ภาณุ เรืองจันทร์ นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เริ่มรวบรวมพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2538 ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนสิงหาคมปี พ.ศ.2540 เพาะเมล็ดลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเมล็ดอ่อน (embryo 
rescue) ในปี พ.ศ. 2549 ออกปลูกลูกผสมในปี พ.ศ. 2550 คัดเลือกและขยายพันธุ์ลูกผสมใหม่โดยวิธี 
mericlone culture ในแปลงปลูกที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2555 ออกปลูกลูกผสมใหม่ในแปลงปลูก
ปี พ.ศ. 2557 ต้นเริ่มให้ดอกเมื่อปี พ.ศ. 2559 ดอกมีลักษณะช่อแยกแขนง กลีบดอกสีม่วงมีขีดลาย ปากดอก
สีม่วง ความยาวช่อดอกน้อยกว่า 25 เซนติเมตร สามารถท าเป็นไม้ดอกกระถาง ออกดอกช่วงเดือน พฤษภาคม
ถึงสิงหาคม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalaenopsis ‘Princess 

Dazzling Purple’ วงศ์ Orchidaceae ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้อิงอาศัยแบบ 
monopodial epiphytic 

ราก รากยึดเกาะกับต้นไม้หรือพ้ืนหิน 
ต้น ล าต้นเจริญด้านทางยอด (monopodial) 
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ใบ ใบเดี่ยว ยาวประมาณ 10.9 เซนติเมตร กว้างปานกลาง ใบล่างสุดกว้างประมาณ 3.8 
เซนติเมตร ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf : position of broadest part) ค่อนไปทาง
ปลายใบ (towards apex) รูปร่างปลายใบ ปลายใบแหลม (acute) 

ดอก มีลักษณะช่อแยกแขนง ช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) ก้านช่อดอกยาวน้อยกว่า 25 
เซนติเมตร มีดอกย่อยประมาณ 15 - 20 ดอก ทรงดอกกึ่งกลม ความกว้างด้านหน้าของดอก 
1.6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านบน ขนาด 0.7 x 1.6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านข้างขนาด 0.7 x 1.6 
เซนติเมตร การจัดเรียงของกลีบดอกสัมผัสกัน (touching) กลีบดอกสีม่วงมีขีดลาย ปากดอก
สีม่วง 

 

 
  

กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลกูผสมพันธุ์พร้ินเซสแดซลิง่เพอพีล 
 
 


