


กลวยไมสกุลหวาย 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 51/2548        วันทีย่ื่นคําขอ  :  26  กรกฎาคม  2548 
(2)  ชื่อผูขอ  : นายมานะ   คูเจริญชัยมานท ี
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม : สุรียดีไลท 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :        เกิดจากลูกผสมระหวางบูรณะไวทกับขาวฟอรมกลม ซ่ึงเปนสาย
พันธุแม  กับสุรียพีช   ซ่ึงเปนสายพันธุพอ   ณ  สวนกลวยไมมานะออรคิด  เลขที่  116  หมู 1  ต.บางเตย  
ถนนปนเกลา - นครชัยศรี  อ.สามพราน    จ.นครปฐม   73210 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
       กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช    

1. กุมภาพันธ  2544    ทําการผสมพันธุระหวางลูกผสมที่เกิดจากบูรณะไวทกับขาวฟอรม 
กลม ซ่ึงเปนสายพันธุแม  กับสุรียพีช   ซ่ึงเปนสายพันธุพอ 

2.  พฤษภาคม  2544    นําฝกที่ไดจากการผสมไปเพาะในขวดอาหารวุนที่หองปฏิบัติการบริษัท สุภา  
ออรคิด   ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2544 จึงไดรับตนออนที่บรรจใุนขวดจํานวน 50 ขวด ประมาณ 
2,000 ตน 

3. นําตนออนที่ไดมาเลี้ยงจนปรากฏดอกในปถัดไปจึงคนพบตน “สุรียดีไลท”  
4. ปลายป  พ.ศ. 2546  นําหนอของตนสุรียดีไลทไปขยายพนัธุเพิ่มจํานวนโดยวิธีเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ   

ปจจุบันนี้มตีนสุรียดีไลททั้งส้ิน  30,000 ตน 
ลักษณะสําคัญของพันธพุืชใหม 
      ลักษณะการใชประโยชน    เปนหวายตดัดอก 
     ลักษณะตน ตนมีขนาดปานกลาง   ลําลูกกลวยมีความหนาปานกลาง 
      ลักษณะของใบ  ใบสีเขียว  มีความกวาง  ยาวและหนาปานกลาง 
      ลักษณะชอดอก  การเรียงตัวของดอกบนชอดอกเปนแบบ 2 แถว ดอกบนชอ มีระยะหางกันปานกลาง   
จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยมีมาก   จํานวนดอกบนชอมีปานกลาง    ชอดอกยาวปานกลาง   
      ลักษณะกานชอดอกและกานดอก    กานชอดอกสั้น  แกนกลางชอดอกตรง   กานดอกไมบิด 
      ลักษณะดอก    ฟอรมดอกเปนแบบฟอรมกลม กลีบดอกไมบิด  กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนาปานกลาง  ดอก
มีกลิ่น กลีบดอกโคงขึ้น/หงายขึ้น  กลีบดอกกวาง 6.2 ซม. ยาว 6.0 ซม.สีพื้นและสีลวดลายบนกลีบดอกสีขาว  
ปากดอกสีชมพูโอโรส(สม) หูกลีบปากเปดปานกลาง  กลีบเล้ียงดานบนแผออก  มีลักษณะไมบิดหรือบิด
นอยมาก   กวาง  1.6  ซม.  ยาว  3.6  ซม. สีพื้นและสีลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานบนสีขาว กลีบเลี้ยงดานขางแผ
ออก  มีลักษณะไมบิดหรือบิดนอยมาก กวาง  1.9  ซม. ยาว  3.8  ซม.  สีพื้นและสีลวดลายบนกลีบเล้ียง
ดานขางสีขาว 



        ลักษณะปาก     ปากดอกยาว 3.3 ซม.กวาง   2.2  ซม.    มีหูกลีบปากเปดปานกลาง  กลีบปากชวงปลาย
เปนรูปรี   สีพื้นของปากดอกสีชมพูโอโรส(สม) บริเวณกลางปากมีสีขาว  ริมขอบปากเปนคล่ืนเล็กนอย  และ
ไมเปนฝอยหรือเปนฝอยละเอียดมาก    เสาเกสรสีสม มีขนาดปานกลาง  ฝาครอบอับเรณูสีขาว 
 

 
     สุรียดีไลท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลวยไมสกุลหวาย 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 50/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :  26  กรกฎาคม  2548 
(2)  ชื่อผูขอ  : นายมานะ   คูเจริญชัยมานท ี
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม  : สิรินทรพิชช่ี 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :        เกิดจากการผสมพันธุระหวางลูกผสมโอราหนึ่งซึ่งไดจากโอราหา
กับโอราหก    ซ่ึงเปนสายพันธุแม  กับสุรียพีช   ซ่ึงเปนสายพันธุพอ   ณ  สวนกลวยไมมานะออรคิด  เลขที่  
116  หมู 1  ต.บางเตย  ถนนปนเกลา - นครชัยศรี  อ.สามพราน    จ.นครปฐม   73210 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
       กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช    

1.  กุมภาพันธ  2543    นําลูกผสมชื่อโอราหนึ่งที่ไดจากโอราหา ผสมกับโอราหก  ซ่ึงเปนสายพันธุ
แม  ผสมกับสุรียพีช  ซ่ึงเปนสายพันธุพอ 

2.  พฤษภาคม  2543    นําฝกที่ไดจากการผสมเพาะที่หองปฏิบัติการบริษัท สุภา  ออรคิด    
3.  พฤษภาคม  2544 ไดรับตนกลาไมที่เล้ียงอยูในขวดอาหารวุน เล้ียงตอไปอีก 1-1.5 ป 

 4.  ธันวาคม  2545  คัดเลือกไดตนที่ดีที่สุดตัง้ชื่อวา “ สิรินทรพิชช่ี ” 
5.  พฤษภาคม  2547   นําหนอของตนสิรินทรพิชช่ีไปขายพันธุเพิ่มจํานวนโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ปจจุบันนี้มตีนสิรินทรพิชช่ีทั้งส้ิน  30,000 ตน 
ลักษณะสําคัญของพันธพุืชใหม 
ลักษณะการใชประโยชน  เปนหวายตดัดอก 
ลักษณะตน  ตนมีขนาดปานกลาง   ลําลูกกลวยมีความหนาปานกลาง 
ลักษณะของใบ  ใบสีเขียว  มีความกวาง  ยาวและหนาปานกลาง 
ลักษณะชอดอก  การเรียงตัวของดอกบนชอดอกเปนแบบ 2 แถว ดอกบนชอ มีระยะหางกันปาน

กลาง   จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยมีปานกลาง   จํานวนดอกบนชอมีปานกลาง    ชอดอกยาวปานกลาง 
ลักษณะกานชอดอกและกานดอก    กานชอดอกยาว  แกนกลางชอดอกตรง   กานดอกไมบิด 
ลักษณะดอก  ฟอรมดอกเปนแบบฟอรม กลีบดอกไมบิด  ดอกดานหนากวาง 7.0  ซม. ยาว  6.0  ซม.  

กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนาปานกลาง  ดอกไมมีกล่ิน  กลีบดอกแผออก   กวาง  3.2   ซม.  ยาว  4.2 ซม.  สีพื้น
และสีลวดลายบนกลีบดอก สีชมพูโอโรสเขม(สม)       หูกลีบกปากเปดปานกลาง  กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/
หงาย  มีลักษณะบิดเล็กนอย   กวาง  1.7  ซม.  ยาว  3.8  ซม. สีพื้นและสีลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานบนสีชมพู
โอโรสเขม (สม) กลีบเลี้ยงดานขาง  โคงขึ้น/หงายขึ้น มีลักษณะมบิดหรือบิดนอยมาก กวาง  1.7  ซม. ยาว  
4.3  ซม.  สีพื้นและสีลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานขางสีสีชมพูโอโรสเขม (สม) 



ลักษณะปาก   ปากกวาง   1.9  ซม.  ยาว  3.4  ซม.  มีหูกลีบปาก  กลีบปากชวงปลายเปนรูปส่ีเหล่ียม
ขาวหลามตัด  มีจุดแตมสีรูปตาบนปาก  สีพื้นของปากและบริเวณกลางปากมีสีสม  ริมขอบปากเปนคลื่น
เล็กนอย  และไมเปนฝอยหรือเปนฝอยละเอียดมาก     หมอนบนปากสีสม หูกลีบปากเปดปานกลาง   เสา
เกสรสีสม มีขนาดปานกลาง  ฝาครอบอับเรณูสีขาว 
 

 
    สิรินทรพิชชี่ 

 
 
 
 
 
 
 



กลวยไมสกุลหวาย 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 49/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :  26  กรกฎาคม  2548 
(2)  ชื่อผูขอ  :  นายมานะ   คูเจริญชัยมานท ี
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม : สุรียไวท 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :        เกิดจากการผสมพันธุระหวางลูกผสม  บูรณะไวท กับขาวสนาน   
ซ่ึงเปนสายพันธุแม  กับสุรียพีช  ซ่ึงเปนสายพันธุพอ  ณ  สวนกลวยไมมานะออรคิด  เลขที่  116 ม.1  ต.บาง
เตย  ถนนปนเกลา – นครชัยศรี  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73210 
 (5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
       กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช    

1.  พฤศจิกายน  2543    นําลูกผสมระหวางบูรนะไวท กับขาวสนาน  ซ่ึงเปนสายพันธุแม  ผสมกับ
สุรียพีช  ซ่ึงเปนสายพันธุพอ 

2.  กุมภาพนัธ  2544   นําฝกที่ไดไปเพาะทีห่องปฏิบัติการ     บริษัท สุภา   ออรคิด   จนไดตนออน
 นําตนออนที่เล้ียงในขวดอาหารวุน  จากหองปฏิบัติการมาเลี้ยงตออีก 1-1.5 ป จนมีดอก และได
คัดเลือกตนทีด่ีที่สุดไวตั้งชือ่วา “สุรียไวท” 

3.  มิถุนายน  2545   นําตนสุรียไวทไปขยายพันธุเพิ่มโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่หองปฏิบัติการสุภา
ออรคิด ไดตนประมาณ 50,000  ตน 

 
ลักษณะสําคัญของพันธพุืชใหม 
      ลักษณะการใชประโยชน     เปนหวายตดัดอก 
     ลักษณะตน    ตนมีขนาดปานกลาง   ลําลูกกลวยมีความหนาปานกลาง 
      ลักษณะของใบ     ใบกวาง   สีเขียว  มคีวามยาวและหนาปานกลาง 
      ลักษณะชอดอก     การเรียงตัวของดอกบนชอดอกเปนแบบ 2 แถว ดอกบนชอ มีระยะหางกนัปานกลาง   
จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยมีมาก   จํานวนดอกบนชอมปีานกลาง    ชอดอกยาวปานกลาง 
      ลักษณะกานชอดอกและกานดอก    กานชอดอกยาว  แกนกลางชอดอกตรง   ดอกสีขาว  
กานดอกไมบิด 
      ลักษณะดอก    ฟอรมดอกเปนแบบฟอรมกลม กลีบดอกไมบิด  ดอกดานหนากวาง 6.2  ซม. ยาว  5.6  
ซม.  กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนาปานกลาง  ดอกมีกล่ินหอม  กลีบดอกแผออก   กวาง  3.3   ซม.  ยาว  3.0 ซม.  
สีพื้นและสีลวดลายบนกลีบดอก ขาว       หูกลีบกปากเปดปานกลาง  กลีบเลี้ยงดานบนแผออก  มลัีกษณะไม
บิดหรือบิดนอยมาก   กวาง  1.8  ซม.  ยาว  3.6  ซม. สีพื้นและสีลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานบนสีขาว กลีบเลี้ยง



ดานขาง  โคงขึ้น/หงายขึน้ มีลักษณะไมบดิหรือบิดนอยมาก กวาง  2.0  ซม. ยาว  3.9  ซม.  สีพื้นและสี
ลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานขางสีขาว 
        ลักษณะปาก   ปากกวาง   2.2  ซม.  ยาว  3.2  ซม.  มีหูกลีบปาก  กลีบปากชวงปลายเปนรูปรีไมมีจุดแตม
สีรูปตาบนปาก  สีพื้นของปากสีขาวและบริเวณกลางปากมีสีชมพูโอโรสออนมาก ริมขอบปากเปนคล่ืน
เล็กนอย  และไมเปนฝอยหรือเปนฝอยละเอียดมาก     หมอนบนปากสีขาว หูกลีบปากเปดปานกลาง   เสา
เกสรสีสม มีขนาดปานกลาง  ฝาครอบอับเรณูสีขาว 

 
      สุรียไวท 
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