
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘   

----------------------------- 
 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนด
ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบ
ลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชที่ยื่นคําขอ นําปดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซตของ
กรมวิชาการเกษตร เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน ๓๐ วันนับแตวันปดประกาศ นั้น 

 

บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชจํานวน ๘ พันธุพืช ใหเปนพันธุพืชขึ้น
ทะเบียน ดังนี้ 

๑. ขาวโพดเลี้ยงสัตว พันธุ เคเอสไอเอฟ-23 (KSIF-23)  
๒. ขาวโพดเลี้ยงสัตว พันธุ เคเอสไอเอฟ-602 (KSIF-602)  
๓. ขาวโพดเลี้ยงสัตว พันธุ คนเหล็กซุปเปอร  
๔. กลวยไมกลุมแวนดา พันธุ ไวทวรณัฐ (White Voranut)  
๕. กลวยไมกลุมแวนดา พันธุ สวีท ฟราแกรนซ (Sweet Fragrance) 
๖. กลวยไมกลุมแวนดา พันธุ สยาม รูบี้ (Siam Ruby) 
๗. กลวยไมกลุมแวนดา พันธุ อากร เบอรกันดี (Arkorn Burgundy) 
๘. กลวยไมกลุมแวนดา พันธุ สวีท บราวนี (Sweet Brownie) 

ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศลักษณะประจําพันธุ เบื้องตนของพันธุพืชทั้ง ๘  พันธุพืช ใหทราบโดยทั่วกัน  ปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือ
รับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงที่ฝายบริหารจัดการกองทุนคุมครองพันธุพืช  
กองคุมครองพันธุพืช  กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ 
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันปดประกาศเปนตนไป 

 

ประกาศ    ณ    วันที่     22    ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๑ 
     ลงนาม 
    (นายดํารงค  จริะสุทัศน) 
 รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว พันธุ เคเอสไอเอฟ-23 (KSIF-23) 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เกิดจากการผสมพันธุระหวางสายพันธุแม คือ SW98E1107 ซ่ึงนํามาจากไรสุวรรณ  อําเภอปาก
ชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสายพันธุพอ คือ BSS(R)C6, RYD, Kray, Lancaster, Midland ซ่ึง
นําเขามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการรวมละอองเกสร (Bulk Pollen) กอนแลวจึงทําการผสมกับสาย
พันธุแม จากนั้นนําเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) (Composite#1) ที่ไดมาปลูกแลวผสมกลับ (Back Cross) ไปหา
สายพันธุแม ลูกที่ไดคือ SW98E1107BC1 จากนั้น ปลูกลูกที่ไดแลวผสมกับสายพันธุ Ag20 ไดลูกผสมคือ 
Ag20SW98E1107BC1 แลวทําการปลูกผสมตัวเองและคัดเลือก (Self and Selection) รวม 6 ช่ัว จนไดสาย
พันธุแทที่มีความคงตัวทางพันธุกรรม และตั้งชื่อวา KSIF-23 ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (พ.ศ. 2549-2550) 
สถานที่ดําเนินการ ณ สถานีวิจัยของบริษัทพืชพันธุตะวันเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ขาวโพดเลี้ยงสัตว สายพันธุแท ช่ือวิทยาศาสตร Zea mays L. วงศ Gramineae 
ตน สีของโคนตนออนระยะใบแรกคลี่ (2 สัปดาหหลังปลูก) เปนสีเขียว ลักษณะลําตนในชวง

ออกดอกเปนแบบตรง (straight) ความสูงตนและความสูงของตําแหนงติดฝก (ระยะหลัง
ผสม) คือ 126-175 เซนติเมตร และ 61-90 เซนติเมตร ตามลําดับ  

ใบ รูปรางปลายใบแรก (2 สัปดาหหลังปลูก) เปนแบบทู (muticous) มุมใบของใบแรกเหนือ
ฝกบนสุด (ชวงออกไหมระยะเริ่มตน) มีขนาดปานกลาง (26-50 องศา) การโคงของใบ
แรกเหนือฝกบนสุด (ระยะออกดอก) มีลักษณะคอนขางตรง (semi-erect) สีกาบใบที่
ตําแหนงฝกบนสุด (ระยะออกดอกและออกไหม) เปนสีเขียว และความกวางของใบรอง
ฝกบนสุด (ระยะหลังผสม) 8-9 เซนติเมตร  

ดอก/ชอดอก  จํานวนวันที่ชอดอกตัวผูเร่ิมบาน 50% เทากับ 56-65 วัน จํานวนวันออกไหม 50% เทากับ 
56-65 วัน ฐานดอกยอย กาบดอกยอย และเปลือกดอกยอยมีสีเขียวออน อับเรณูมีสีเหลือง 
ความยาวของกานชอดอกตัวผูที่โผลพนฐานใบธง 9-11 เซนติเมตร ความยาวของชอดอก
ตัวผู 17-19 เซนติเมตร ความยาวของกานชอดอกตัวผูจากโคนแขนงบนสุดถึงปลายสุด 
21 เซนติเมตรขึ้นไป ความกวางของชอดอก (ณ ตําแหนงที่กวางที่สุด) 31 เซนติเมตรขึ้น
ไป มุมของกานชอดอกตัวผูเทากับ 51-75 องศา ชอดอกตัวผูมีลักษณะโคงมาก (drooping 
strongly) จํานวนแขนงหลักในชอดอกตัวผูเทากับ 16-20 อัน ความแนนของชอดอกตัวผู
เปนแบบหลวม  (loose) ความแนนของดอกยอยบนแกนกลางเปนแบบปานกลาง 
(intermediate) และเสนไหมมีสีเหลือง          
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ฝกและเมล็ด  ความยาวกานฝกบนสุด (ระยะกอนเก็บเกีย่ว) 9-10 เซนติเมตร ความยาวและความกวาง
ฝกบนสุด (ระยะเก็บเกีย่ว) 17-19 เซนติเมตร และ 3-4 เซนติเมตร ตามลําดับ รูปทรงฝก
เปนทรงกระบอก ลักษณะการเรียงแถวของเมล็ดเปนแบบแถวตรง (straight) จํานวนแถว
ตอฝกเทากับ 16 แถว ลักษณะเมล็ด (บริเวณกึ่งกลางฝก) เปนแบบกึ่งหัวบุบ (semi-dent) 
สีที่สันดานบนของเมล็ดและสีที่ผิวของเมล็ดดานตรงขามคัพภะเปนสสีมแดง ซังมสีีขาว 
และน้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด จากบริเวณกลางฝกที่มีความชื้น 10% เทากับ 268 กรัม 

ราก สีของรากค้ําเปนสีแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว พันธุ เคเอสไอเอฟ-23 (KSIF-23) 
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว พันธุ เคเอสไอเอฟ-602 (KSIF-602) 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เกิดจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวสายพันธุ Cargill 919 ซ่ึงเปนของบริษัท มอนซานโต จํากัด 
แบบ Pedigree Selection แลวทําการผสมตัวเองและคัดเลือกฝกที่ 4 ลูกที่ไดคือ Cargill 919-4 (S1) นําลูกที่ได
ทําการผสมตัวเองและคัดเลือก (Self and Selection) รวม 7 ช่ัว จนไดสายพันธุแทที่มีความคงตัวทาง
พันธุกรรม และตั้งชื่อวา KSIF-602 ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (พ.ศ. 2547-2550) สถานที่ดําเนินการ ณ สถานี
วิจัยของบริษัทพืชพันธุตะวันเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ขาวโพดเลี้ยงสัตว สายพันธุแท ช่ือวิทยาศาสตร Zea mays L. วงศ Gramineae 
ตน สีของโคนตนออนระยะใบแรกคลี่ (2 สัปดาหหลังปลูก) เปนสีมวง ลักษณะลําตนในชวง

ออกดอกเปนแบบตรง (straight) ความสูงตนและความสูงของตําแหนงติดฝก (ระยะหลัง
ผสม) คือ 126-175 เซนติเมตร และ 61-90 เซนติเมตร ตามลําดับ  

ใบ รูปรางปลายใบแรก (2 สัปดาหหลังปลูก) เปนแบบใบพาย (spathulate) มุมใบของใบแรก
เหนือฝกบนสดุ (ชวงออกไหมระยะเริ่มตน) มีขนาดแคบ (6-25 องศา) การโคงของใบ
แรกเหนือฝกบนสุด (ระยะออกดอก) มีลักษณะคอนขางตรง (semi-erect) สีกาบใบที่
ตําแหนงฝกบนสุด (ระยะออกดอกและออกไหม) เปนสีเขียวและสีมวง  และความกวาง
ของใบรองฝกบนสุด (ระยะหลังผสม) 8-9 เซนติเมตร  

ดอก/ชอดอก  จํานวนวันที่ชอดอกตัวผูเร่ิมบาน 50% เทากับ 56-65 วัน จํานวนวันออกไหม 50% เทากับ 
56-65 วัน ฐานดอกยอย กาบดอกยอย และเปลือกดอกยอยมีสีเขียวและสีมวง อับเรณูมีสี
แดงและสีมวง ความยาวของกานชอดอกตัวผูที่โผลพนฐานใบธง 6-8 เซนติเมตร ความ
ยาวของชอดอกตัวผู 20 เซนติเมตรขึ้นไป ความยาวของกานชอดอกตัวผูจากโคนแขนง
บนสุดถึงปลายสุด 21 เซนติเมตรขึ้นไป ความกวางของชอดอก (ณ ตําแหนงที่กวางที่สุด) 
21-30 เซนติเมตร มุมของกานชอดอกตัวผู 6-25 องศา ชอดอกตัวผูมีลักษณะคอนขางตรง 
(semi-erect) จํานวนแขนงหลักในชอดอกตัวผูเทากับ 11-15 อัน ความแนนของชอดอก
ตัวผูเปนแบบปานกลาง (intermediate) ความแนนของดอกยอยบนแกนกลางเปนแบบ
ปานกลาง (intermediate) และเสนไหมมีสีแดง          

ฝกและเมล็ด  ความยาวกานฝกบนสุด (ระยะกอนเก็บเกี่ยว) 7-8 เซนติเมตร ความยาวของฝกบนสุด 
(ระยะเก็บเกี่ยว) 17-19 เซนติเมตร ความกวางของฝก 3-4 เซนติเมตร รูปทรงฝกเปนกึ่ง
ทรงกรวย/กึ่งทรงกระบอก (semi-cylindrical) ลักษณะการเรียงแถวของเมล็ดเปนแบบ
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แถวตรง (straight) จํานวนแถวตอฝก 16 แถว ลักษณะเมล็ด (บริเวณกึ่งกลางฝก) เปน
แบบกึ่งหัวบุบ (semi-dent) สีที่สันดานบนของเมล็ดเปนสีเหลืองสม  สีที่ผิวของเมล็ดดาน
ตรงขามคัพภะเปนสีสม ซังมีสีขาว และน้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด จากบริเวณกลางฝกที่มี
ความชื้น 10% เทากับ 289 กรัม 

ราก สีของรากค้ําเปนสีแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว พันธุ เคเอสไอเอฟ-602 (KSIF-602) 
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว พันธุ คนเหล็กซุปเปอร 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เกิดจากการผสมพันธุระหวางสายพันธุแม คือ KSIF-23 และสายพันธุพอ คือ KSIF-602 ลูกผสม
ช่ัวที่ 1 (F1) ที่ไดตั้งชื่อวา คนเหล็กซูปเปอร แลวทําการปลูกทดลองในระดับไรนาแปลงเกษตรกรในเขต
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลพบุรี และอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (พ.ศ. 
2550-2551) สถานที่ดําเนินการ ณ สถานีวิจัยของบริษัทพืชพันธุตะวันเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ขาวโพดเลี้ยงสัตว สายพันธุแท ช่ือวิทยาศาสตร Zea mays L. วงศ Gramineae 
ตน สีของโคนตนออนระยะใบแรกคลี่ (2 สัปดาหหลังปลูก) เปนสีแดงและสีมวง ลักษณะลํา

ตนในชวงออกดอกเปนแบบตรง (straight) ความสูงตนและความสูงของตําแหนงติดฝก 
(ระยะหลังผสม) คือ 176-225 เซนติเมตร และ 91-120 เซนติเมตร ตามลําดับ  

ใบ รูปรางปลายใบแรก (2 สัปดาหหลังปลูก) เปนแบบใบพาย (spathulate) มุมใบของใบแรก
เหนือฝกบนสดุ (ชวงออกไหมระยะเริ่มตน) มีขนาดกวาง (51-75 องศา) การโคงของใบ
แรกเหนือฝกบนสุด (ระยะออกดอก) มีลักษณะคอนขางตรง (semi-erect) สีกาบใบ
ตําแหนงฝกบนสุด (ระยะออกดอกและออกไหม) เปนสีเขียว และความกวางของใบรอง
ฝกบนสุด (ระยะหลังผสม) 10-11 เซนติเมตร  

ดอก/ชอดอก  จํานวนวันที่ชอดอกตัวผูเร่ิมบาน 50% เทากับ 56-65 วัน จํานวนวันออกไหม 50% เทากับ 
56-65 วัน ฐานดอกยอยและกาบดอกยอยมีสีเขียวออน เปลือกดอกยอยมีสีเขียวและสีแดง 
อับเรณูมีสีเหลือง ความยาวของกานชอดอกตัวผูที่โผลพนฐานใบธง 12-14 เซนติเมตร 
ความยาวของชอดอกตัวผู 20 เซนติเมตรขึ้นไป ความยาวของกานชอดอกตัวผูจากโคน
แขนงบนสุดถึงปลายสุด 21 เซนติเมตรขึ้นไป ความกวางของชอดอก (ณ ตําแหนงที่กวาง
ที่สุด) 31 เซนติเมตรขึ้นไป มุมของกานชอดอกตัวผูเทากับ 26-50 องศา ชอดอกตัวผูมี
ลักษณะโคงมาก (drooping strongly) จํานวนแขนงหลักในชอดอกตัวผูเทากับ 16-20 อัน 
ความแนนของชอดอกตัวผูเปนแบบหลวม (loose) ความแนนของดอกยอยบนแกนกลาง
เปนแบบปานกลาง (intermediate) และเสนไหมมีสีชมพู          

ฝกและเมล็ด  ความยาวกานฝกบนสุด (ระยะกอนเก็บเกี่ยว) 7-8 เซนติเมตร ความยาวของฝกบนสุด 
(ระยะเก็บเกี่ยว) 20 เซนติเมตรขึ้นไป และความกวางของฝก 8.0-8.5 เซนติเมตร รูปทรง
ฝกเปนกึ่งทรงกรวย/กึ่งทรงกระบอก (semi-cylindrical) ลักษณะการเรียงแถวของเมล็ด
เปนแบบแถวตรง (straight) จํานวนแถวตอฝกเทากับ 16-18 แถว ลักษณะเมล็ด (บริเวณ
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กึ่งกลางฝก) เปนแบบกึ่งหัวบุบ (semi-dent) สีที่สันดานบนของเมล็ดและสีที่ผิวของเมล็ด
ดานตรงขามคัพภะเปนสีเหลืองสม ซังมีสีขาว และน้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด จากบริเวณ
กลางฝกที่มีความชื้น 10% เทากับ 327 กรัม 

ราก สีของรากค้ําเปนสีเขียวและสีมวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว พันธุ คนเหล็กซุปเปอร 
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กลวยไมกลุมแวนดา พนัธุ ไวท วรณัฐ (White Voranut) 
 
แหลงท่ีมาและประวัติ 

ทําการคัดเลือกกับพอ-แมพันธุ และทําการผสมพันธุ จากสายพันธุพอ คือ Ascda.Blue Boy x 
Rhyn. Coelestis และสายพันธุแม คือ Ascda. Tubtim Velvet ไดฝกของลูกผสมนําไปเพาะในหองปฏิบัติการ  
และนําตนกลาออกจากขวดลงไปปลูกในแปลง เมื่อตนกลาเริ่มออกดอกทําการคัดเลือกและประเมินคุณภาพ 
และตั้งชื่อพันธุ ไวท วรณัฐ (White Voranut) แลวจึงเริ่มทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 11 ป (2533-2544) สถานที่ดําเนินการ บานเลขที่ 403  ถนนแสงชูโต  อําเภอทามวง  จังหวัด
กาญจนบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท กลวยไมกลุมแวนดา  สกุลแอสโคแซนดา 
ราก/หัว ระบบรากอากาศ รากมีขนาดใหญ สีขาว อวน ปลายหมวกรากมีสีเขียวอมเหลือง 
ตน ลําตนสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางประมาณ 1.0 เซนติเมตร ลําตนเปน

ลักษณะลําตนเดี่ยว เจริญทางยอด 
ใบ ใบยาวกวางเปนรูปแถบ ใบมลัีกษณะเอียงตัง้ขึ้นเล็กนอย ใบเปนรองลึก ปลายใบโคงลง

เล็กนอย ปลายใบหยกัแหลม  ใบกวางประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร สีของใบมีสีเขียวเขม ใบ
ออกมาเปนขอถ่ี ใบยาวประมาณ 30-35 เซนติเมตร ทรงพุมลําตนมีขนาด 55 เซนติเมตร 

ดอก  ดอกมีสีขาว มเีสนลายรางแหสีมวงออนทัง้ 5 กลีบ ดอกมีลักษณะเกือบกลม ขนาดของดอก
ประมาณ 6x6 เซนติเมตร จํานวนดอกประมาณ 12-15 ดอกตอชอ กานชอดอกยาวประมาณ 
25-30 เซนติเมตร ดอกออกแบบเวียนสลับ กลีบเลี้ยงบนเปนรูปรีแกมรปูไขกลับ กลีบเลี้ยง
คูลางรูปทรงเกือบกลมและมีขนาดใหญกวากลีบเลี้ยงบน ปลายกลีบเลี้ยงลางมีสีมวงอมน้ํา
เงินเล็กนอย กลีบดอกเปนรูปชอน กลีบปากเปนรูปล่ิมสีขาวอมมวงจนถึงสีมวงเขม โคน
กลีบปากมีปูปากรูปครึ่งวงกลมขนาดใหญ เสาเกสรสั้น อวนสีขาว ทรงพุมดอกขนาด 13-
15 เซนติเมตร  

ลักษณะเดนพิเศษ ดอกมีสีขาวสวาง มีเสนลายรางแหมีสีมวงจาง ๆ ทั่วทั้งดอก และปลายกลีบเลี้ยงคูลางจะมี
แตมสีมวงอมน้ําเงิน กลีบปากใหญ มีสีมวงอมน้ําเงินสด รากเปนสีขาวมีขนาดใหญ 
ปลายหมวกรากสีเขียวอมเหลืองมีขนาดใหญ จึงเหมาะสมสําหรับการทําเปนไม Pot 
Plant เพราะวางายตอการเลี้ยง และยังสามารถออกดอกได 4-5 ชอตอไป และดวยดอกที่มี
สีขาวสวางจึงทําใหพันธุไวท วรณัฐ (White Voranut) เปนที่นิยมของนักจัดดอกไม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศญี่ปุน 
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กลวยไมกลุมแวนดา พนัธุ ไวท วรณัฐ (White Voranut) 
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กลวยไมกลุมแวนดา พนัธุ สวีท ฟราแกร็นซ (Sweet Fragrance) 
 
แหลงท่ีมาและประวัติ 

ทําการคัดเลือกกับพอ-แมพันธุ และทําการผสมพันธุ จากสายพันธุพอ คือ Ascda.Blue Boy x 
Rhyn. Coelestis และสายพันธุแม คือ Ascda. Tubtim Velvet ไดฝกของลูกผสมนําไปเพาะในหองปฏิบัติการ  
และนําตนกลาออกจากขวดลงไปปลูกในแปลง เมื่อตนกลาเริ่มออกดอกทําการคัดเลือกและประเมินคุณภาพ 
และตั้งชื่อพันธุ สวีท ฟราแกร็นซ (Sweet Fragrance) แลวจึงเริ่มทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ 11 ป (2535-2546) สถานที่ดําเนินการ บานเลขที่ 403  ถนนแสงชูโต  อําเภอทามวง  
จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท กลวยไมกลุมแวนดา สกุลแอสโคแซนดา 
ราก/หัว ระบบรากอากาศ รากมีเสนตรงสีขาว ปลายหมวกรากมีขนาดใหญสีเขียวอมเหลือง 
ลําตน ลําตนสูงประมาณ 50 เซนติเมตร หรือสูงกวานัน้ เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนตเิมตร 

ลําตนเปนลักษณะลําตนเดีย่ว เจริญทางยอด 
ใบ ใบยาวกวางเปนรูปแถบ ใบมลัีกษณะตั้งขึ้นเปนรูปตัววี “V” ใบบนและใบลางมีระยะหาง

กันประมาณ 1.5 เซนติเมตร ใบเปนรองลึก สีของใบมีสีเขียวอมเหลือง ใบกวางประมาณ 
2.5-3 เซนติเมตร ใบยาวประมาณ 30-35 เซนติเมตร ปลายใบเปนหยักแหลม ขนาดของ
ทรงพุมลําตนมีขนาด 50-55 เซนติเมตร 

ดอก  ชอดอกตั้งตรง ดอกมีการเรียงซอนกันแนน ชอดอกยาวประมาณ 55-60 เซนติเมตร 
จํานวนดอกตอชอประมาณ 40-50 ดอกตอชอ ดอกมีขนาด 4x4 เซนติเมตร กลีบดอกทัง้ 5 
ซอนกันชิด  กลีบเลี้ยงบนเปนรูปรีแถมรูปไขกลับ กลีบเลี้ยงคูลางรูปทรงเกือบกลมและมี
ขนาดใหญกวากลีบเลี้ยงบน กลีบดอกเปนรูปชอน ปลายกลีบทั้ง 5 กลมมน กลีบปากมีสี
ชมพูอมบานเยน็ ปลายกลีบปากเวาลึกจนเปน 2 แฉก โดยที่ปลายกลีบปากตั้งขึ้น โคน
กลีบปากรูปครึ่งวงกลมสีเหลืองออน ปลายครอบปากเกสรเปนสีน้ําตาล ทรงพุมของชอ
ประมาณ 9 เซนติเมตร  

ลักษณะเดนพิเศษ ชอดอกยาวตั้งตรง ความยาวประมาณ 50-60 เซนติเมตร ดอกออกเปนพุมแนน มีจํานวน
ดอกตอชอประมาณ 40-50 ดอกตอชอ โคนกลีบทุกกลีบสีขาวอมชมพู ไลเรื่อยจนเปนสี
ชมพู เข็มที่ปลายกลีบทั้ง 5 กลีบ ทุกกลีบมีจุดสีบานเย็น และจะมีสีชมพูเขมมากในกลีบ
เล้ียงทั้ง 3 กลีบ และจํานวนของจุดจะลดลงใน 2 กลีบเล้ียงขาง กลีบปากมีสีชมพูดอม
บานเย็นเขม ปลายกลีบปากตั้งขึ้น และมีกล่ินหอมของ Aerides Lawrenceae ตลอดทั้งวัน 
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และจะหอมมากในเวลาสายของวัน ใบมีลักษณะตั้งขึ้นประมาณ 45 องศากับแนวระนาบ 
ทําใหเหมาะสมสําหรับการใชเปนไมประดับเพราะงายตอการขนสง ประหยัดเนื้อที่ใน
การเพาะปลูก และดวยสีสวาง ทรงพุมชอที่ยาว ทําใหงายตอการจัดทําใหเหมาะสําหรับ
การใชเปนไมตัดดอกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลวยไมกลุมแวนดา พนัธุ สวีท ฟราแกร็นซ (Sweet Fragrance) 
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กลวยไมกลุมแวนดา พนัธุ สยาม รบูี้ (Siam Ruby) 
 
แหลงท่ีมาและประวัติ 

ทําการคัดเลือกกับพอ-แมพันธุ และทําการผสมพันธุ จากสายพันธุพอ คือ Ascda.Yip Sum Wah 
และสายพันธุแม คือ Queen Emma ไดฝกของลูกผสมนําไปเพาะในหองปฏิบัติการ  และนําตนกลาออกจาก
ขวดยายลงไปปลูกในแปลง เมื่อตนกลาเริ่มออกดอกทําการคัดเลือกและประเมินคุณภาพ และตั้งชื่อพันธุ 
สยาม  รูบี้ (Siam Ruby) แลวจึงเริ่มทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณ ระยะเวลาดําเนินการ 13 ป 
สถานที่ดําเนินการ บานเลขที่ 403  ถนนแสงชูโต  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท กลวยไมกลุมแวนดา  สกุลม็อคคารา 
ราก/หัว ระบบรากกิ่งอากาศ รากมีขนาดใหญสีขาว ปลายหมวกรากมีสีแดงปนน้าํตาลที่สวนปลายสุด 
ลําตน ลําตนแข็งหนา ความสูงประมาณ 150-170 เซนติเมตรหรือสูงกวานัน้ เสนผาศูนยกลาง

ประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ลําตนเปนการเจริญทางยอด ลักษณะลําตนเดี่ยว ตามขอของ
ลําตนอาจพบรากขึ้นพรอมใบ 

ใบ ใบมีขนาดใหญ กวางและยาวโดยมีความยาวของใบขางละ 35-40 เซนติเมตร กวางประมาณ 
5 เซนติเมตร ใบเปนรูปแถบ ปลายใบโคงลงเล็กนอย ปลายใบหยักเวา  ใบเปนรองลึก สีของ
ใบมีสีเขียวอมเหลืองเล็กนอย สีของหนาและหลังใบเสมอกัน ใบออกสลับซายขวา  

ดอก/ชอดอก  ดอกมีสีแดงเขมเสมอกันทั้ง 5 กลีบ ดอกมขีนาด 5x6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงมีลักษณะโคน
เล็กและขยายใหญในชวงกลางและแคบลงในชวงปลาย สวนปลายกลบีเลี้ยงมีลักษณะ
โคงมน กลีบดอกเปนรูปรี ซ่ึงมีขนาดเล็กกวากลีบเลี้ยง จาํนวนดอกตอชอประมาณ 40-50 
ดอก ดอกจะออกเปนแบบเรียงเวยีน ชอดอกออกที่ดานขางของลําตน กานชอดอกยาว
กวาแกนชอดอก กานชอดอดยาวประมาณ 60-70 เซนติเมตร ขนาดของพุมดอกประมาณ 
17-20 เซนติเมตร กลีบปากเปนรูปรีสีแดงอมชมพู ปลายกลีบปากเวาตืน้ โคนกลีบปากมี
สีเหลืองเปนวงกลมเล็ก ๆ เห็นไดชัดเจน เกสรขนาดสั้นสีแดงอมชมพู ที่ฝาครอบเกสรตัว
ผูมีเสนสีขาวคาดที่กึ่งกลาง  

ลักษณะเดนพิเศษ ลําตนมีขนาดใหญประมาณ  1.5-2 เซนติเมตร ความกวางของพุมตนประมาณ  70 
เซนติเมตร ดอกมีสีแดงสด ชอดอกมีความยาวประมาณ 60-70 เซนติเมตร ความกวางของ
พุมดอกประมาณ 17-20 เซนติเมตร มีการเรียงตัวกันของดอกที่คอนขางแนน ดังนั้น จึง
ทําใหกลวยไมพันธุ สยาม รูบี้ (Siam Ruby) เปนกลวยไมที่มีความเหมาะสมที่จะใชเปน
ไมประดับทั้งตนเพราะมีขนาดที่ใหญสะดุดตา หรือใชเปนไมตัดดอกก็ไดเชนกัน  
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กลวยไมกลุมแวนดา พนัธุ สยาม รบูี้ (Siam Ruby) 
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กลวยไมกลุมแวนดา พนัธุ อากร เบอรกันดี (Arkorn Burgundy) 
 
แหลงท่ีมาและประวัติ 

ทําการคัดเลือกกับพอ-แมพันธุ และทําการผสมพันธุ จากสายพันธุพอ คือ Pornpimol * Fuch’s 
Delight และสายพันธุแม คือ Fave Bennett ไดฝกของลูกผสมนําไปเพาะในหองปฏิบัติการ  และนําตนกลา
ออกจากขวดยายลงไปปลูกในแปลง เมื่อตนกลาเริ่มออกดอกทําการคัดเลือกและประเมินคุณภาพ และตั้งชื่อ
พันธุ อากร เบอรกันดี (Arkorn Burgundy) แลวจึงเริ่มทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 11 ป (2537-2548) สถานที่ดําเนินการ บานเลขที่ 403  ถนนแสงชูโต  อําเภอทามวง  จังหวัด
กาญจนบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท กลวยไมกลุมแวนดา  สกุลแวนดา 
ราก/หัว ระบบรากอากาศ รากมีขนาดใหญสีขาว ปลายหมวกรากมสีีแดงอมน้ําตาลรากออกพรอมใบ 
ลําตน ตนสูงประมาณ  45 เซนติเมตรหรือสูงกวานั้น เสนผาศูนยกลางลําตนประมาณ  1 

เซนติเมตร ลําตนเปนการเจริญทางยอด ลักษณะลําตนเดี่ยว ตามขอของลําตนอาจพบราก
ขึ้นพรอมใบ ทรงพุมลําตนมีขนาด 50-55 เซนติเมตร 

ใบ ใบมีสีเขียวเขม เปนรองลึก กวางประมาณ 3.5-4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30-35 
เซนติเมตร ใบมีลักษณะเอียงตั้งขึ้นเล็กนอย  ใบเปนรูปแถบ ปลายใบเปนรอยหยักแหลม  

ดอก/ชอดอก  ดอกมีสีบานเยน็เขม ลักษณะเกือบเปนทรงกลม ขนาดของดอกประมาณ 10x12 
เซนติเมตร ใน 1 ชอมีดอกประมาณ 8-10 ดอก ออกแบบเวียนสลับ กลีบเลี้ยงบนเปนรูปรี
แกมรูปไขกลับ มีลายจุดประสีขาว กลีบเลีย้งคูลางรูปทรงเกือบจะเปนทรงกลมมีขนาด
ใหญกวากลีบเล้ียงบน สีของกลีบเลี้ยงลางเขมกวาสีของกลีบเลี้ยงบน และไมมีลายจุด
ประสีขาว กลีบดอกเปนรูปชอน ขนาดเทากับกลีบเลี้ยงบน และยังมีสีและลายจดุประสี
ขาวเหมือนกับกลีบเลี้ยงบน และยังมีสีและลายจุดประสีขาวเหมือนกับกลีบเลี้ยงบนดวย 
กลีบปากเปนรูปล่ิมสีเดียวกับกลีบเลี้ยงคูขาง ที่หูของกลีบปากเปนรูปครึง่วงกลมขนาด
ใหญสีเหลือง มีลายเปนเสนตรงสีบานเย็นทั่วทั้งโคนกลบีปาก เกสรมขีนาดเล็กสีขาว ฝา
ครอบปลายเกสรมีสีเหลือง 

ลักษณะเดนพิเศษ เมื่อดอกบานเต็มที่สีของดอกจะกลายเปนสีบานเย็นเขม กานชอตรงและยาว แข็งแรง ทํา
ใหสามารถทําเปนกลวยไมตัดดอกที่ใชในงานจัดดอกไมไดเปนอยางดี และจากการ
พัฒนาและการคัดเลือกสายพันธุที่ดีทําใหพันธุ อากร เบอรกันดี (Arkorn Burgurdy) 
สามารถออกชอแรกตั้งแตมีใบคูที่ 5 หรือใชเวลาในการเลี้ยงประมาณ 2 ปคร่ึง และจะ
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ทยอยออกดอกไดอยางสม่ําเสมอ และดวยทรงพุมตนขนาด 50-55 เซนติเมตร ซ่ึงไมกวาง 
จึงทําใหสะดวกตอการขนสง และไมเปลืองเนื้อที่ในการปลูกเลี้ยง จึงเหมาะสําหรับการ
เปนไม Pot Plant ดวยเชนกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลวยไมกลุมแวนดา พนัธุ อากร เบอรกันดี (Arkorn Burgundy) 
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กลวยไมกลุมแวนดา พนัธุ สวีท บราวนี (Sweet Brownie) 
 
แหลงท่ีมาและประวัติ 

ทําการคัดเลือกกับพอ-แมพันธุ และทําการผสมพันธุ จากสายพันธุพอ คือ Ren. James Storiei 
และสายพันธุแม คือ Ascda. Meda Sand ไดฝกของลูกผสมนําไปเพาะในหองปฏิบัติการ  และนําตนกลาออก
จากขวดยายลงไปปลูกในแปลง เมื่อตนกลาเริ่มออกดอกทําการคัดเลือกและประเมินคุณภาพ และตั้งชื่อพันธุ 
สวีท บราวนี (Sweet Brownie) แลวจึงเริ่มทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณ ระยะเวลาดําเนินการ 10 ป 
(2533-2543) สถานที่ดําเนินการ บานเลขที่ 403  ถนนแสงชูโต  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท กลวยไมกลุมแวนดา สกุลม็อคคารา 
ราก/หัว ระบบรากกึ่งอากาศ รากมีสีขาว ปลายหมวกรากมีสีเขียวขนาดใหญ 
ลําตน ลําตนแข็งแรงมีขนาดเสนผาศูนยกลางลําตนประมาณ 1.2 เซนติเมตร สูงประมาณ 120 

เซนติเมตรหรือสูงกวานั้น ลักษณะลําตนเดี่ยว เจริญทางยอด 
ใบ ใบมีลักษณะเปนรูปแถบยาว ใบมีการบดิตัวไปดานหลงั ปลายใบหยกัเวาและแหลม ใบมี

ความยาวประมาณ 30-35 เซนติเมตร กวางประมาณ 5 เซนติเมตร ใบเปนรองลึก มีสีเขียว
อมเหลือง สีของหนาใบและหลังเสมอกัน  

ดอก/ชอดอก  ดอกมีสีน้ําตาลอมสม โคนกลีบทั้ง 5 กลีบมีสีเหลือง ปลายกลีบดานนอกจะแอนไปทาง
ดานหลังทั้ง 5 กลีบ สีทั้ง 5 กลีบจะเทากนั โคนกลีบจะมีสีเหลืองแลวคอย ๆ ไลเขมขึ้น 
จนเปนสีน้ําตาลอมสม ขนาดของดอก 5x6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงมีลักษณะโคนเล็กแลว
คอย ๆ ขยายใหญขึ้นจนกระทั่งมีลักษณะกลมมนที่ปลาย กลีบดอกมีขนาดเล็กกวากลบี
เล้ียง กลีบปากเปนรูปรี โดยที่โคนปากมีสีเหลืองไลมาจนปลายกลีบปากมีสีชมพูอมแดง 
เสาเกสรมีสีขาวและสั้น จํานวนดอกตอชอประมาณ 35-40 ดอก กานชอดอกยาวประมาณ 
50-60 เซนติเมตร ซ่ึงยาวกวาแกนชอดอก  

ลักษณะเดนพิเศษ ดอกมีสีที่เปนเอกลักษณพิเศษ คือ สีน้ําตาลอมสม เนื้อของกลีบแข็งและหนา ดวยขนาด
ของพุมชอดอกประมาณ 13-15 เซนติเมตร และชอดอกยาวประมาณ 50-60 เซนติเมตร 
จึงทําใหเหมาะสําหรับใชเปนกลวยไมตัดดอก และเปนกลวยไมที่เล้ียงงาย ออกดอกบอย   
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กลวยไมกลุมแวนดา พนัธุ สวีท บราวนี (Sweet Brownie) 
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