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 กลวยไมสกุลหวายพันธุแดงวาสนา 
 
 (๑)  เลขที่คําขอ          : 1/2546 วันทีย่ื่นคําขอ  : 04/09/46 
 (๒)  ช่ือผูขอ    :  นางวาสนา  อนุตธโต 
 (๓)  ช่ือพันธุพืชใหม   :  แดงวาสนา 
 (๔)  รายละเอียดที่มาของพันธุพืช  :  กลาย พันธุจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมสกุลหวาย 

    พันธุบอม 17  
 (๕)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
 
 กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุพืช 
 คร้ังแรกเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมสกุลหวายพันธุบอม 17 ไดประมาณ 50,000 ตน ที่
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุภาออรคิด นํามาปลูก พบตนที่กลายพันธุจํานวน 1 ตน เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2543 นําตนที่กลายพันธุ  ไปเพาะเลี้ยงไดจํานวน 5,000 ตน ที่หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สุภาออรคิด ไดประมาณ 500,000 ตน ที่มีลักษณะคงที่ใหช่ือพันธุแดงวาสนา 
 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
 ลักษณะตน  ขนาดของตนเลก็  ลําลูกกลวยหนาปานกลาง ความยาวใบ  ความกวางใบ และ
ความหนาของใบ ใบสีเขียว  ปานกลาง 
 ลักษณะชอดอก  การเรียงตัวของดอกบนชอดอก 2 แถว ระยะหางของดอกบนชอ ปานกลาง  
จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวย ปานกลาง  จํานวนดอกบนชอดอก และความยาวชอดอก ปานกลาง 
 ลักษณะกานชอดอก  ความยาวกานชอดอก ปานกลาง ลักษณะแกนกลางกานชอดอก ตรง  
กานดอกไมบดิ  ลักษณะฟอรมดอก กึ่งกลบีกึ่งฟอรม กลีบไมบิด กลีบดอกหนา ดอกไมมีกล่ิน 
 ลักษณะกลีบดอก  โคงขึ้น/หงาย ความกวางของกลีบดอก 2.54 ซม.  ความยาวของกลีบดอก 
4.50 ซม.  สีพื้นบนกลีบดอกมวงอมแดง  สีลวดลายบนกลีบดอกมวงอมแดง  
 ลักษณะกลีบเล้ียง   โคงขึ้น/หงาย  ลักษณะของกลีบเลี้ยงไมบิดหรือบิดนอยมาก  สีพื้นบน
กลีบดานบนแดงอมมวง  สีลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานบนแดงอมมวง 
 ลักษณะปาก  ความยาวปาก 2.8 ซม.  ความกวาง 1.70 ซม.  มีหูกลีบปากเปดเล็กนอย บริเวณ
กลางปากมีสีมวง  ริมขอบปากเปนคลื่นเล็กนอยไมเปนฝอยหรือเปนฝอยละเอียดมาก  สีหมอนบนปาก
ขาวปนมวง  สีของเสาเกสรขาวแตมมวง 3 จุด  สีฝาครอบอับเรณูสีเหลืองออน  
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กลวยไมสกุลหวายพันธุแดงวาสนา 
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มะมวงพันธุหอมทอง  

 
(๑)   เลขที่คําขอ     : 2/2546 วันทีย่ื่นคําขอ  :  04/09/46 
(๒)  ช่ือผูขอ     :  นายบุญลือ  สุขเกษม 
(๓)   ช่ือพันธุพืชใหม    :  หอมทอง 
(๔)   รายละเอียดที่มาของพันธุพืช   :  ผสมพันธุตามธรรมชาติ โดยมีอกรองเปนพันธุแม 
(๕)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 

         กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 
 ไดนําเมล็ดมะมวงอกรองมาปลูกเมื่อป  พ.ศ. 2506  พบวามีลักษณะแตกตางไปจากอกรอง

เดิม  ตอมาเมื่อป 2537  ไดทําการขยายพันธุโดยวิธีทาบกิ่งไวจํานวน 10 ตน  

 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
 ลักษณะตน   มีทรงพุมตนโปรง เปลือกลําตนเรียบ ลักษณะการแตกกิ่งตั้งตรง 

 ลักษณะใบ   รูปรางของใบเปนลักษณะปอมกลางใบ ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม  
ขอบใบเปนคลื่น ใบแกมีสีเขม ใบออนมีสีเขียวอมเหลือง 

 ลักษณะผล   ทรงผลเปนรูปไข  และไขกลับ  ความลึกของฐานผลตื้นไมมีจุกของผล  
ทรงไหลดานทองผลกลมกวาง ทรงไหลดานหลังผลเปนไหลลาดลง 45 องศา มีรองฐานผล ไมมีรอยเวา 
ดานทองผลจะมีจะงอย 

 ลักษณะพิเศษ   มีกล่ินหอม รสหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

มะมวงพันธุหอมทอง 



5

 กลวยไมสกุลหวายพันธุสุรียพีช 
 
 (๑)  เลขที่คําขอ        :  3/2546  วันที่ยื่นคําขอ  :     8  ตุลาคม  2546 
 (๒)  ช่ือผูขอ    :  นายมานะ  คูเจริญชัยมานที 
 (๓)  ช่ือพันธุพืชใหม   :  สุรียพีช  
 (๔)  รายละเอียดที่มาของพันธุพืช  :  ลูกผสมขาวเบนซ X ลูกผสมเหลือบสม พ.ศ. 2538 
 (๕)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
 
 กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุพืช 
 เร่ิมปรับปรุงพันธุระหวางป 2538 – 2546  ดังตอไปนี ้

1. ผสมพันธุระหวางขาวเบนซ X ขาวเหลือบสม (สมโอโรส) 
2. คัดเลือกพันธุที่มีลักษณะดีไว ตั้งช่ือรหัสพันธุ ORA เบอร 1 – 10 
3. คัดตนผสมพันธุตอระหวาง ORA เบอร 1 (สีสมเขม) X ORA เบอร 2 (ชอยาวมาก) 
4. คัดเลือกพันธุที่ดีลักษณะดไีว ตั้งช่ือพันธุสุรียพีช และตนอื่นยังไมตั้งชื่อ 
5. ขยายพนัธุดวยการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ และปลูกทดสอบพันธุจํานวน 40,000 ตน 
6. ปลูกขยายพนัธุเพื่อตัดดอกขายจํานวนปจจบุัน 150,000 ตน 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม    
ลักษณะตน  ขนาดของตนปานกลาง  ลักษณะลําลูกกลวยหนาปานกลาง  ความยาวของใบ

ปานกลาง ความกวางของใบกวาง ความหนาของใบปานกลาง ใบสีเขียว 3 
ลักษณะของชอดอก  การเรียงตัวของดอกบนชอดอกเปน 2 แถว ระยะหางของดอกบน   ชอ

หาง  จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยปานกลาง จํานวนดอกบนชอดอกปานกลาง  ความยาวชอดอก   ปาน
กลาง   

ลักษณะกานชอดอก  กานชอดอกยาว   
ลักษณะแกนกลางชอดอก  ตรง 
ลักษณะกานดอก  ไมบิด 
ลักษณะดอก  เปนแบบฟอรม ลักษณะฟอรมกลีบดอก กลีบไมบิด  กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนา

ปานกลาง ดอกมีกล่ิน 
ลักษณะทั่วไปกลีบดอก  โคงขึ้น/หงาย ความกวาง 3.2 ซม. ความยาว 4.2 ซม. สีพื้นกลีบดอก

สีขาว สีลวดลายบนกลีบดอกสีสมอมชมพู   
ลักษณะกลีบเล้ียง   กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย  ไมบิดหรือบิดนอยมาก ความกวาง 1.6 

ซม. ความยาว 4 ซม. สีพื้นบนกลีบเลี้ยงดานบนสีขาว  สีลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานบนสีสมปนชมพู  กลีบ
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 เล้ียงดานขางโคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมาก มีความกวาง 1.7 ซม. ยาว 4.3 ซม. สีพื้นบนกลีบเลี้ยง
ดานขางสีขาว  สีลวดลายบนกลีบเล้ียงดานขางสีสมปนชมพู 

ลักษณะปาก   ความยาวปาก 4.2 ซม.  กวาง 1.8 ซม. มีหูกลีบปาก  หูกลีบปากเปดเล็กนอย 
ไมมีจุดแตมสีรูปตาบนปาก  สีพื้นปากสีสมปนชมพู  บริเวณกลางปากสีเขียวออน ริมขอบปากไมเปน
คล่ืนหรือเปนคลื่นนอยมาก ริมขอบปากไมเปนฝอยหรือเปนฝอยละเอียดมาก  หมอนบนปากสีโคนขาว 
ปลายสีสมปนชมพู  รูปรางของเสาเกสรปานกลาง เสาเกสรสีขาว ฝาครอบอับเรณูสีขาวปนเหลือ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลวยไมสกุลหวายพันธุสุรียพีช 
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    กลวยไมสกุลหวายพันธุสิรินทร บลู บตัเตอรไฟล 
 
 (๑)  เลขที่คําขอ         :  4/2546  วันที่ยื่นคําขอ  :     8  ตุลาคม  2546 
 (๒)  ช่ือผูขอ    :  นายมานะ  คูเจริญชัยมานที 
 (๓)  ช่ือพันธุพืชใหม   :  สิรินทร บลู บัตเตอรไฟล  
 (๔)  รายละเอียดที่มาของพันธุพืช  :  ลูกผสม สิวรรณี X แจ็คกลีบใหญ (บลูกึ่งฟอรม X แจ็คคอน
เสิรต 2541-2546)   
 (๕)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ   

ไดทําการผสมระหวางนิววรรณี (ฮาวายเอี้ยนXโตมิ) เปนตนแมผสมกับลูกผสมระหวาง  
บลูกึ่งฟอรมXแจ็คคอนเสิรต (มีฟอรมกลีบสีแดง) ที่สวนมานะออรคิด เมื่อกุมภาพันธุป 2541  ติดปาย
รหัสและวันผสม หลังจากนั้น 90 วัน นําฝกที่ผสมไว 2 ฝก เขาเพาะที่หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุภา
ออรคิด ประมาณ 1,000 ตน ไดรับตนในเวลา 10-12 เดือน ตอมานําออกมาปลูกคัดพันธุไดตนที่มีดอก
ใหญมีทั้งกลม กึ่งกลีบ-กึ่งฟอรม สวนสีมีทั้งสีชมพูแดง,มวงแดง, มวงน้ําเงิน (บลู) ซ่ึงคัดสีมวง 
น้ําเงิน (บลู) ไดมา 1 ตน มีลักษณะดีจึงนําหนอไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ประมาณเดือนธันวาคม 2542  
ที่หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุภาออรคิด ปลูกลงแปลงเพื่อทดสอบพันธุป 2545 จํานวน ประมาณ 
40,000 ตน 
 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม   
 ลักษณะการใชประโยชน  เปนกลวยไมสกลุหวายตดัดอกและหวายกระถาง   
 ลักษณะตน  ขนาดของตนเล็ก ลําลูกกลวยหนาปานกลาง ความยาว กวางและหนาของใบ
ปานกลาง  ใบสีเขียว 
 ลักษณะของชอดอก  การเรียงตัวของดอกบนชอดอกเปน 2 แถว ระยะหางของดอกบน 
ชอชิด  จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยปานกลาง  จํานวนดอกบนชอดอกปานกลาง  ชอดอกยาวปานกลาง  
 ลักษณะกานชอดอก  กานชอดอกยาว แกนกลางชอดอกตรง  
 ลักษณะกานดอก   รูปรางกานดอกไมบิด  กานดอกสีขาว 
 ลักษณะดอก   ลักษณะฟอรมดอก เปนฟอรม   ฟอรมกลีบดอกไมบิด  กลีบดอกกลีบเลี้ยง
หนาปานกลาง  ดอกไมมีกล่ิน   
 ลักษณะกลีบดอก   โคงขึ้น/หงาย กวาง 3.5 ซม. ยาว 3.7 ซม. พื้นกลีบดอกสีขาว กลีบดอกมี
ลวดลายสีมวงบลู  
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  ลักษณะกลีบเล้ียงดานบน   โคงขึ้น/หงาย  ไมบิดหรือบิดนอยมาก  ความกวาง 1.7 ซม.  
ยาว 3.2 ซม. สีพื้นบนกลีบเล้ียงดานบนขาว สีลวดลายมวงบลู 
 ลักษณะกลีบเล้ียงดานขาง  โคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมาก ความกวาง 1.8 ซม.  
ยาว 3.3 ซม. สีพื้นสีขาว สีลวดลายสีมวงบลู 
 ลักษณะปาก  ความยาว 3.2 ซม. กวาง 1.7 ซม. มีหูกลีบปาก หูกลีบปากเปด สีพื้นของปากสี
ขาวปลายสีมวง สีบริเวณตรงกลางปากสีขาวปนเหลืองออน ริมขอบปากเปนคลื่นเล็กนอย ไมเปนฝอย
หรือเปนฝอยละเอียดมาก หมอนบนปากสีขาว รูปรางของเสาเกสรปานกลาง  สีของเสาเกสรสีขาว ฝา
ครอบอับเรณูสีขาวอมมวง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กลวยไมสกุลหวายพันธุสิรินทร บลู บัตเตอรไฟล 
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 กลวยไมสกุลหวายพันธุแดงสิรินทร 
 

(๑)  เลขที่คําขอ        :   5/2546  วันที่ยื่นคําขอ  :   8  ตุลาคม  2546 
 (๒)  ช่ือผูขอ    :  นายมานะ  คูเจริญชัยมานที 
 (๓)  ช่ือพันธุพืชใหม   :  แดงสิรินทร  
 (๔)  รายละเอียดที่มาของพันธุพืช  :  กลาย พันธุจากกลวยไมสกุลหวายพันธุบอม 17 แดง   
 (๕)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
 
 กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุพืช 
 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมสกุลหวายพันธุบอม 17 แดง เมื่อตนป พ.ศ. 2542    พบตนที่
กลายพันธุ ซ่ึงมีลักษณะเดนตางจากบอม 17 ทั่วไปคือ มดีอกใหญ (มีกลีบดอกและปากใหญกวาเดมิ) สี
แดงเขมสวยงาม ชอยาวจึงตัดชอที่มีดอกบาน 7 ดอกปกแจกันปรากฏวาทนมากประมาณ 20 วัน จึงนํามา
แยกเลี้ยงพรอมทั้งผาลําลูกกลวยขยายพันธุไดเพิ่มมาอีก 3 กอ ในเวลาตอไปปลายปชวงฤดูหนาว ตนที่คัด
ไวมีดอกปรากฏวาดอกตูมไมฝอตางจากบอม 17 แดงทั่วไป และเจริญเติบโตไดเปนปกติ  จึงนําหนอที่มี
เขาขยายพนัธุในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อ  ตั้งชื่อพนัธุแดงสิรินทร 

 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม    
ลักษณะลําตน    มีขนาดของตนปานกลาง ลําลูกกลวยหนาปานกลาง ความยาว  ความกวาง และความหนา
ใบปานกลาง ใบสีเขียว 
 ลักษณะชอดอก   การเรียงตัวของดอก บนชอดอก มี 2 แถว ระยะหางของดอกบนชอปาน
กลาง จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยนอย จํานวนดอกบนชอดอกปานกลาง ความยาวชอดอกปานกลาง 
 ลักษณะกานชอดอก  มีความยาวปานกลาง ลักษณะแกนกลางชอดอก กานดอกไมบิด    ดอก
กึ่งกลีบกึ่งฟอรม ฟอรมกลีบดอกกลีบไมบิด กลีบดอกหนาปานกลาง ดอกไมมีกล่ิน กลีบดอกโคงขึ้น/
หงาย   กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมาก 
 กลีบเลี้ยงดานขาง   โคงขึ้น/หงายขึ้น กลีบเลี้ยงดานขางไมบิดหรือบิดนอยมาก   
 ลักษณะปาก   ความยาวของปาก 2.5 ซม.  ความกวาง 4.2 ซม. มีหูกลีบปาก หูกลีบปากเปด
ปานกลาง  ไมมีจุดแตมรูปตาบนปาก สีพื้นปากสีขาว  กลางปากสีแดง ริมขอบปากเปนคลื่นเล็กนอยไม
เปนฝอยหรือเปนฝอยละเอียดมาก หมอนบนปากสีชมพู  เสาเกสรรูปรางของเสาเกสรปานกลาง สีขาว ฝา
ครอบอับเรณูสีเหลือง 
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