


กลวยไมสกุลหวาย   (Dendrobium hybrid )   พันธุลอรา 
 

(๑)    เลขท่ีคําขอ       :      9/2546    วันที่ยืน่คําขอ  :  4   ธันวาคม  2546 
(๒)   ชื่อผูขอ       :      นายทิพากร   แสงอุทัย  (บริษัท เอ็กซเซลออรคิด จํากัด) 
(๓)    ชื่อพันธุพืชใหม    :      ลอรา 
(๔)   รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  เกิดจากการผสมพันธุระหวาง เด็นโดรเบียมเชอรร่ี  ซ่ึง

เปนลูกผสมของเด็นโดรเบียมซีซา กับมยุรีไวท เปนพันธุแม กับเด็นโดรเบียม อมีเรีย เปนพันธุพอ  โดยตนพอ
พันธุ  เปนลูกผสมที่เกิดจาก บิ๊กพิงค x เอกพล 

(๕)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืชและลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  :  

          กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุ 
           พืชคัดเลือกตนแมพันธุและพอพันธุ   พรอมผสมพันธุในเดือน  ธันวาคม  2537    เมื่อติดฝก  

จึงนําไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่หองปฏิบัติการของบริษัทในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 จากนั้นทําการปลูกเพื่อคัดเลือก
ตนที่มีลักษณะดีที่สุดในเดือนกันยายน พ.ศ.  2538 จนกระทั่งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2540  จึงคนพบตน ลอรา 
(LAURA) แลวนําไปขยายพันธุเพิ่มจํานวนโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหองปฏิบัติการของบริษัท เมื่อเดือน 
เมษายน พ.ศ. 2540  ไดตนชุดแรก  800-1,000  ตน ปจจุบันมีจํานวนทั้งส้ิน  280,000  ตน 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
  ลักษณะตน     ลําตนมีขนาดปานกลาง    ลําลูกกลวยมีความหนาหรือเสนผาศูนยกลางขนาด
ปานกลาง 
           ลักษณะของใบ   ใบสีเขียวออน    กวางมากกวา   6  ซ.ม.    มีความยาวและหนาปานกลาง 
           ลักษณะชอดอก   การเรียงตัวของชอดอกมี   2  แถว   ดอกบนชอหางกนั จํานวนชอดอก ตอลํา
ลูกกลวยมากกวา   5   ชอดอก   จํานวนดอกบนชอมีปานกลาง  (6-25  ดอก)   ชอดอกยาวมากกวา  60 ซ.ม.          
           ลักษณะกานชอดอก       กานชอดอกยาว  มากกวา   15    ซ.ม.   ลักษณะแกนกลาง    ชอดอก   
เปนแบบซิกแซก 
           ลักษณะกานดอก    กานดอกไมบิด   กานดอกสีขาวปนเขียว   โคนกานสีมวง 
          ลักษณะดอก  ลักษณะฟอรมดอกเปนแบบกึ่งกลีบกึ่งฟอรม กลีบดอกไมบิด กลีบดอก/กลีบเลี้ยง
หนา ดอกไมมีกล่ิน กลีบดอกโคงขึ้น/หงาย กลีบดอกกวาง 3.3  ซ.ม. ยาว 5.2  ซ.ม. สีพื้นกลีบดอกสีขาว ลวดลาย
กลีบดอกสีขาว 
           ลักษณะกลีบเล้ียง    กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย  มีความกวาง 1.9 ซ.ม. ยาว 4.8  ซ.ม. สีพื้น
และสีลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานบน สีขาว กลีบเลี้ยงดานขางโคงขึ้น/หงาย   กวาง  2.4  ซ.ม. ยาว 4.4  ซ.ม.  สี
พื้นและสีลวดลายสีขาว  
           ลักษณะปาก   ยาว  3.8   ซม.   ความกวาง 1.6   ซม.   มีหูกลีบปากเปดปานกลาง  ไมมีจดุแตมสี
รูปตาบนปาก   สีพื้นของปากสีขาว   สีบริเวณตรงกลางปากสีขาว    ริมขอบปากไมเปนคล่ืน  หรือเปนคล่ืนนอย



มาก    และไมเปนฝอย  หรือเปนฝอยละเอียดมาก  หมอนบนปากสีขาวปนเขียว    คอปากแตมสีมวง  เสาเกษรสี
ขาว   ขนาดปานกลางถึงยาว    ฝาครอบอับเรณูสีขาวปนเขยีว 

ลักษณะการใชประโยชน     เปนหวายตัดดอก 
          ลักษณะเดนประจําพันธุ       ไมดอกสีขาว   ขนาดใหญ  เนื้อกลีบดอกแนน  ฟอรมดอกกึ่งกลีบกึ่งฟอรม   
ชอยาว   การจดัเรียงตวัของดอกเปนระเบยีบ  ( 2 แถว)  อายุ ปกแจกนันานประมาณ  15 – 17  วัน  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลวยไมสกุลหวาย  (Dendrobium  hybrid)    พันธุเอลลา 
 

(๑)    เลขท่ีคําขอ             :      10/2546      วนัที่ยื่นคําขอ    :  4   ธันวาคม  2546 
(๒)   ชื่อผูขอ                   :       นายทิพากร   แสงอุทัย  (บริษัท เอ็กซเซลออรคิด  จํากัด 
(๓)   ชื่อพันธุพืชใหม      :       เอลลา 
(๔)   รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  เกิดจากการผสมพันธุระหวาง เด็นโดรเบียมเด็บบี้  ซ่ึงเปน

ลูกผสมของเด็นโดรเบียมวอเตอรโอมาย   กับมยุรีไวท    เปนพันธุแม   กับเด็นโดรเบียม  อมีเรีย เปนพันธุพอ  
(๕)    กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพชืและลักษณะสําคัญของพันธุพชืใหม  : 

กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุพืชใหม   :  คัดเลือกตนพนัธุแม และพันธุพอแลวทําการผสม 
พันธุ  ในเดือน กุมภาพันธ 2539  เมื่อติดฝก จึงนําไปเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อในหองปฏิบัติการของบริษัทในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2539 จากนั้นทําการปลูกเพื่อคัดเลือกตนที่มีลักษณะดีที่สุดในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.  2540 
จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2542  จึงคนพบตน  เอลลา   นําตน  เอลลา  ไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพิม่จํานวน เมื่อ 
มิถุนายน   2542  ถึงพฤศจิกายน   2546  ไดทั้งส้ิน  28,000  ตน 
 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
  ลักษณะตน     ลําตนมีขนาดปานกลาง    เสนผาศูนยกลางลําลูกกลวย   ขนาดปานกลาง  
(1.7 ซม.) 
           ลักษณะของใบ   ใบสีเขียวออน มีความยาว  กวาง และหนาปานกลาง 
           ลักษณะของชอดอก     การเรียงตัวของดอก  บนชอดอกเปนแบบกลมรอบชอ   ระยะหางของ
ดอกประมาณ 3 ซ.ม.  จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยประมาณ  5-6   ขอ   จํานวนดอกตอขอประมาณ 15-18  ดอก 
ความยาวชอดอกประมาณ 45-55   ซ.ม.  กานชอดอกยาวกวา 15 ซ.ม. แกนกลางชอดอกตรง กานดอกไมบิด มีสี
ขาวปนเขียว โคนกานสีมวง 
               ลักษณะดอก     ลักษณะฟอรมดอก   เปนแบบฟอรม   กลีบดอกไมบิด   ดอกดานหนากวาง 6.5  
ซ.ม. ยาว 6.0 ซ.ม. กลีบดอก/กลีบเลี้ยง หนาปานกลาง ดอกไมมีกล่ิน 
           ลักษณะกลีบดอก   กลีบดอกโคงขึ้น/หงาย กลีบดอกกวาง 3.0 ซ.ม. ยาว 3.6 ซ.ม.  สีพื้นและ
ลวดลายบนกลีบดอกสีขาว 
          ลักษณะกลีบเลี้ยง   กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมาก กลีบเลี้ยงดานบน
กวาง 1.86 ซ.ม. ยาว 3.3 ซ.ม. สีพื้นและลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานบนสีขาว   
           กลีบเล้ียงดานขาง   กลีบเลี้ยงดานขางโคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมาก กวาง 2.1 ซม. ยาว 
3.3 ซม. สีพื้นและสีลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานขางสีขาว    
           ลักษณะปาก      ปากยาว  3.0  ซม.    กวาง  1.7   ซม.    หูกลีบปากเปดกวาง ไมมีจดุแตมสีรูปตา
บนปาก    สีพืน้ปากสีขาว   บริเวณตรงกลางปากสีขาว   ริมขอบปาก ไมเปนคล่ืน    หรือเปนคล่ืนนอยมาก และ



ไมเปนฝอย หรือเปนฝอยละเอียดมาก หมอนบนปากสีขาวปนเขยีว เสาเกษรยาว ปานกลาง สีขาวปนเขียว  ฝา
ครอบอับเรณูสีขาวปนเขียว 
 ลักษณะการใชประโยชน     เปนหวายตัดดอก 
          ลักษณะเดนประจําพันธุ       ไมดอกสีขาว   ขนาดเล็ก    เนื้อกลีบดอกแนน     ฟอรมดอกเปน 
แบบฟอรม   ชอยาว   การจัดเรียงตัวของดอกเปนระเบียบ   ( 2  แถว)   อายุ ปกแจกนันานประมาณ 11-13 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลวยไมสกุลหวาย ( Dendrobium hybrid)   พันธุลินดา 
 
 (๑)    เลขท่ีคําขอ      :     11/2546       วันทีย่ื่นคําขอ  :  4  ธันวาคม  2546 
 (๒)   ช่ือผูขอ  :     นายทิพากร   แสงอุทัย  (บริษัท เอ็กซเซล ออรคิด จํากัด)     

 (๓)   ชื่อพันธุพืชใหม       :      ลินดา  
 (๔)   รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม     :       เกิดจากการผสมพันธุระหวาง  เด็นโดรเบียมเด็บบี้  
ซ่ึงเปนลูกผสมของเด็นโดรเบียมวอรเตอรโอมาย   กับมยุรีไวท  เปนพันธุแมกับ  เด็นโดรเบียมอมีเรีย เปนพันธุ
พอ 
 (๕)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืชและลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  :  
       กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช :   
   คัดเลือกตนพันธุพอและพันธุแมและผสมพันธุ ในเดือน กุมภาพันธ  2539  เมื่อติดฝกแลวนําไป
เพาะเลี้ยงที่หองปฏิบัติการของบริษัทในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 จากนั้นปลูกเพื่อคัดเลือกตนที่มีลักษณะดี
ที่สุดในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2540 จนกระทั่งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 จึงพบตน ลินดา แลวนําไปขยายพันธุ
เพิ่มจํานวนโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมื่อเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2543  ถึง มกราคม 2545  ไดจํานวนทั้งสิ้น  
12,000  ตน 
  ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  :  
   ลักษณะตน    ขนาดของตนปานกลาง ลําลูกกลวยมีเสนผาศูนยกลางหรอืความหนาปานกลาง 
(1.9 ซม.) 
   ลักษณะใบ   ใบสีเขียว มีความยาว และหนาปานกลาง 
   ลักษณะของชอดอก   การเรียงตัวของดอกบนชอดอกเปนแบบ 2 แถว ระยะหางระหวางดอก
ประมาณ 5.5 ซม. จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยมากกวา 5 ชอ  จํานวนดอกตอชอประมาณ 13-16 ดอก ชอดอก
ยาวมากกวา 60 ซ.ม. 
   ลักษณะกานชอดอก    กานชอดอกยาวมากกวา 15 ซม.  แกนกลางชอดอกตรง กานดอกไมบิดมี
สีขาวปนเขียว โคนกานสีมวง 
   ลักษณะดอก   ลักษณะฟอรมดอกเปนแบบฟอรม กลีบดอกไมบิด ดอกดานหนากวาง 6.7 ซม. 
ยาว 6 ซม. กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนาปานกลาง ดอกไมมกีล่ิน 
   ลักษณะกลีบดอก   โคงขึ้น/หงาย กวาง  3.4 ซ.ม. ยาว  4.2 ซ.ม.  สีพื้นและลวดลายบนกลีบดอก
เปนสีขาว 
   ลักษณะกลีบเล้ียง   กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมากกวาง 1.8 ซ.ม. ยาว 
3.9  ซ.ม. สีพื้นและลวดลายบนกลีบเลี้ยงเปนสีขาว 



   ลักษณะปาก   ปากกวาง 1.9 ซม.  ยาว 3.3 ซม.  หูกลีบปากเปด ไมมีจุดแตมสี รูปตาบนปาก สี
พื้นและบริเวณตรงกลางปากสีขาว ริมขอบปากไมเปนคลื่นหรือเปนคลื่นนอยมาก และไมเปนฝอยหรือเปนฝอย
ละเอียดมาก  หมอนบนปากสีขาวปนเขียว  เสาเกษรยาวสีขาวปนเขียว ฝาครอบอับเรณูสีขาวปนเขียว 
  ลักษณะการใชประโยชน      เปนหวายตัดดอก 
  ลักษณะเดนประจําพันธุ    ไมดอกสีขาว ดอกขนาดปานกลาง  เนื้อกลีบดอกแนน ฟอรมดอกคอนขาง
กลม ชอดอกยาว  การจัดเรียงตัวของดอกเปนระเบียบ  ( 2 แถว) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลวยไมสกุลหวาย   (Dendrobium hybrid)  พันธุเบลลา 
 

(๑)    เลขท่ีคําขอ     :     12/2546          วันที่ขอยืน่คาํขอ   :   4    ธันวาคม  2546  
(๒)   ชื่อผูขอ                    :      นายทิพากร   แสงอุทัย  (บริษัท เอ็กซเซล ออรคิด จํากัด) 
(๓)   ชื่อพันธุพืชใหม :      เบลลา  
(๔)   รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  เกิดจากการผสมพันธุระหวาง  เด็นโดรเบียม เด็บบี้   ซ่ึง

เปนพันธุลูกผสมของเด็นโดรเบียม วอรเตอร   โอมายกับมยุรีไวท   เปนพันธุแม กับเด็นโดรเบียม อมีเรีย เปน
พันธุพอ 

(๕)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  :  
กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :   

ทําการผสมพันธุในเดือน กุมภาพันธ  2539  เมื่อติดฝก จึงนําไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ 
หองปฏิบัติการของบริษัทในเดือน พฤษภาคม   2539  จากนั้นทําการปลูกเพื่อทําการคัดเลือกตนที่มีลักษณะดี
ที่สุด จนกระทั่งเดือน มกราคม พ.ศ. 2542  จึงคนพบตนเบลลา   นําตนเบลลาไปขยายพันธุเพิ่มจํานวนโดยวิธี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตั้งแตเดือน มกราคม 2544 ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  ไดจํานวนทั้งส้ิน  38,000  ตน 
 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  :   
  ลักษณะตน      ลําตนมีขนาดปานกลาง   ความหนาหรือเสนผาศูนยกลางของลําลูกกลวยมี
ขนาดปานกลาง  (1.6 ซ.ม.) 
           ลักษณะของใบ    ใบมีสีเขียว   ขนาดปานกลาง 
           ลักษณะชอดอก     การเรียงตวัของชอดอกเปนแบบ   2   แถว    ระยะหางของดอกประมาณ  
3-3.25   ซ.ม.   จํานวนชอดอก   ตอลําลูกกลวยประมาณ  4 -5   ชอ    จํานวนดอกบนชอประมาณ  
15 -18  ดอก  และความยาวชอดอกปานกลาง (55-60 ซ.ม.) 
                ลักษณะกานชอดอก     กานชอดอกยาวปานกลาง    แกนกลางชอดอกตรง   กานดอก   
ไมบิด   สีขาวปนเขียว   และโคนกานมีสีมวง 
           ลักษณะดอก     ดอกเปนแบบฟอรม กลีบไมบิด  ดอกดานหนากวาง  7.25  ซ.ม. ยาว 6.5   
ซ.ม.  กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนา ดอกไมมีกล่ิน 
           ลักษณะกลีบดอก    กลีบดอกโคงขึ้น/หงาย   กวาง  3.7 ซ.ม.  ยาว 3.7  ซ.ม.   สีพื้นและลวดลาย
บนกลีบดอกเปนสีขาว 
           ลักษณะกลีบเล้ียง   กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมาก กวาง 1.7 ซ.ม. ยาว 
3.5 ซ.ม.   สีพื้นและลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานบนเปนสีขาว  กลีบเลี้ยงดานขาง โคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอย
มาก   กวาง 2.3  ซ.ม.  ยาว 3.4  ซ.ม.  สีพื้นและลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานขางเปนสีขาว   



          ลักษณะปาก     ยาว  2.9  ซม.  กวาง 2.0  ซม.  หูกลีบปากเปดปานกลาง ไมมีจุดแตมสีตามรูปตา
บนปาก   สีพื้นปากและบริเวณตรงกลางปากเปนสีขาว   ริมขอบปากไมเปนคลื่น   หรือเปนคลื่นนอยมาก และ
ไมเปนฝอย  หรือเปนฝอยละเอียดมาก หมอนบนปากและเสาเกสร สีขาวปนเขียว  ฝาครอบอับเรณู  
สีขาวปนเขียว 

ลักษณะการใชประโยชน      เปนหวายตัดดอก 
ลักษณะเดนประจําพันธุ      ไมดอกสีขาว    ขนาดใหญ   มีเนื้อกลีบดอกแนน   ฟอรมดอกคอนขางกลม   

ชอยาวปานกลาง  การจัดเรียงตัวของดอกเปนระเบียบ   (2 แถว) 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลวยไมสกุลหวาย   (Dendrobium hybrid)  พันธุอลิเซีย 
  
 (๑)    เลขท่ีคําขอ     :      15/2547  วันที่ยืน่คําขอ   :   24  ธันวาคม  2546 
 (๒)   ชื่อผูขอ  :      นายทิพากร    แสงอุทัย  (บริษัท เอ็กซเซลออรคิด จํากัด)  

(๓)   ชื่อพันธุพืชใหม       :       อลิเซีย 
(๔)   รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  เกิดจากการผสมพันธุระหวาง เด็นโรเบียม เอกพล เปน

พันธุแม กับ เด็นโดรเบียม โตมิคารคูโบ  เปนพันธุพอ 
(๕)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  :  
        กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  : 

คัดเลือกตนพันธุแม และพันธุพอ พรอมทําการผสมพันธุ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2533  เมื่อ 
ติดฝกนําฝกไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่หองปฏิบัติการของบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2534  จากนั้นทําการปลูก
เพื่อคัดเลือกตนที่มีลักษณะดีที่สุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 จนกระทั่งพบตนอลิเซีย ในเดือน กันยายน 
พ.ศ.2536  จึงนําตนอลิเซียไปทําการขยายเพื่อเพิ่มจํานวนโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหองปฏิบัติการของบริษัท
ตั้งแต เดือน มีนาคม 2537 – พฤศจิกายน  พ.ศ. 2538  ไดจํานวนตนชุดแรก 17,000  ตน ปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 
258,600  ตน 
 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
  ลักษณะตน       ลําตนมีขนาดปานกลาง     ลําลูกกลวยมีความหนาหรือเสนผาศูนยกลางปาน
กลาง 
           ลักษณะของใบ    ใบสีเขียวออน    ขนาดปานกลาง 
           ลักษณะชอดอก    ดอกบนชอดอกเรียงตวัเปน    2   แถว    โดยมีระยะหางของดอกปานกลาง  
(3.7 ซ.ม.)  จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยมมีาก  (5 - 6  ชอ)  จํานวนดอกบนชอมีปานกลาง  (14 - 20   ดอก)   ชอ
ดอกยาวปานกลาง   (50-55  ซ.ม.)   กานชอดอกยาว แกนกลางชอดอก เปนแบบซกิแซก  กานดอกสีขาวปนเขยีว
ไมบิด 
            ลักษณะดอก    ลักษณะฟอรมดอก เปนแบบฟอรม   กลีบดอกไมปด  ดอกดานหนากวาง  5.7   
ซ.ม. ยาว  5.0   ซ.ม.  กลีบดอกหนาปานกลาง  ดอกไมมีกล่ิน 
            ลักษณะกลีบดอก   กลีบดอกโคงขึ้น/หงาย  กวาง  3.0 ซ.ม. ยาว 3.2  ซ.ม.  สีพื้นและสีลวดลาย
บนกลีบดอกสีมวง 
            ลักษณะกลีบเลี้ยง   กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงายไมบิดหรือบิดนอยมาก มีความกวาง 1.5  
ซ.ม.  ยาว 3.0  ซ.ม. สีพื้นและสีลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานบน สีมวง  กลีบเลี้ยงดานขาง โคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือ
บิดนอยมาก   มีความกวาง 3.3  ซ.ม. ยาว 2.1  ซ.ม.  สีพื้นและลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานขางสีมวง 
            ลักษณะปาก     ปากมีความยาว  2.9  ซม. กวาง 3.7  ซม. หูกลีบปากเปดกวาง  ไมมีจุดแตมสีรูป
ตาบนปาก   สีพื้นปากบริเวณกลางปากสีมวง   ลักษณะริมขอบปากไมเปนคล่ืน   หรือเปนคล่ืนนอยมาก   และ



ไมเปนฝอย   หรือเปนฝอยละเอียดมาก   หมอนบนปากสีขาวปนเขียว  เสาเกสรสีขาวปนเขียวมีขนาดปานกลาง   
ฝาครอบอับเรณู สีขาวปนเขียวมีแตมมวง 

ลักษณะการใชประโยชน      เปนหวายตัดดอก 
          ลักษณะเดนประจําพันธุ       ไมดอกสีมวงเขม    ขนาดปานกลาง    กลีบดอกหนาปานกลาง ฟอรม 
ดอกคอนขางกลม    การจัดเรยีงตัวของดอกเปนระเบยีบ    (2  แถว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลวยไมสกุลหวาย  (Dendrobium  hybrid)  พันธุมอรนิ่งสตาร 
 

(๑)    เลขท่ีคําขอ  : 16/2547  วันที่ยืน่คําขอ   :   24  ธันวาคม  2546 
(๒)   ชื่อผูขอ  : นายทิพากร   แสงอุทัย  (บริษัท เอ็กซเซลออรคิด จํากัด) 
(๓)   ชื่อพันธุพืชใหม       : มอรนิ่งสตาร 
(๔)   รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  เกิดจากการผสมพันธุระหวาง เด็นโดรเบียมเด็บบี้ เบอร2 

ซ่ึงเปนลูกผสมของเด็นโดรเบียม วอรเตอร โอมาย  กับมยุรีไวท เปนพันธุแม กับเด็นโดรเบียมเอกพล 
เปนพันธุพอ 

(๕)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :   
กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช :  

ทําการคัดเลือกตนพันธุแมและพันธุพอ พรอมทําการผสมพันธุ ในเดือน ธันวาคม  
พ.ศ. 2533 เมื่อติดฝกแลวนําไปเพาะเลี้ยงที่หองปฏิบัติการของบริษัทในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2534  จากนั้นทําการ
ปลูกเพื่อคัดเลือกตนที่มีลักษณะดีที่สุดในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2535  จนพบตน มอรนิ่งสตาร ที่แปลงปลูก กลา
ไม ของสวนกลวยไมบริษัท ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2536  นําตน มอรนิ่งสตาร ไปขยายเพิ่มจํานวนโดยวิธี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหองปฏิบัติการของบริษัท ตั้งแต มิถุนายน  2537  ถึงธันวาคม  2538  ไดจํานวนตนชุดแรก 
80,000 ตน ปจจุบันมีจํานวนทั้งส้ิน  793,100  ตน 
 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  :   
  ลักษณะตน    ลําตนมีขนาดปานกลาง ลําลูกกลวยมีความหนาหรือเสนผาศูนยกลาง 
ปานกลาง 
            ลักษณะใบ     สีเขียวออน    มีความยาว   กวาง   และหนาปานกลาง 
            ลักษณะของชอดอก    การเรียงตัวของดอกบนชอดอก    เปนแบบกลมรอบชอ ระยะหางของ
ดอกปานกลาง    จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยปานกลาง  (4-5 ชอ)    จํานวนดอกบนชอปานกลาง   
(18-22  ดอก)  ชอดอกยาวปานกลาง  (50  ซ.ม.)    แกนกลางชอดอกตรง    กานดอกไมบิด    มีสีขาวปนเขียว 
            ลักษณะดอก     ลักษณะดอกแบบฟอรม กลีบดอกไมบิด ดอกดานหนากวาง 5.8 ซม. ยาว 5.3 
ซม. กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนา    ดอกไมมีกล่ิน 
           ลักษณะกลีบดอก     กลีบดอกโคงขึ้น/หงาย กวาง  2.5  ซ.ม. ยาว  3.7  ซ.ม.  สีพื้นกลีบดอกและ
ลวดลายบนกลีบดอกสีมวง 
            ลักษณะกลีบเลี้ยง     กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย  ไมบิดหรือบิดนอยมาก  มีความกวาง 1.3   
ซ.ม. ยาว  3.2  ซ.ม.  สีพื้น สีขาว ลวดลายสีแตมมวงจาง กลีบเลี้ยงดานขาง โคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมาก   
มีความกวาง  3.2  ซม.  ยาว  2.1  ซม.  สีพื้นสีขาว    สีลวดลาย   สีแตมมวงจาง 
 
 



            ลักษณะปาก     ปากยาว  3.1   ซม.  กวาง   3.5   ซม.  หูกลีบปากเปด     ไมมีจุดแตมรูปตา  
พื้นปากและบริเวณกลางปากเปนสีมวง  ริมขอบปากไมเปนคล่ืน หรือเปนคล่ืนนอยมาก และไมเปนฝอยหรือ
เปนฝอยละเอยีดมาก  หมอนบนปากสีขาวปนเขยีว คอปากมีแตมสีมวง  เสาเกษรสีขาวปนเขียว มีขนาดปาน
กลาง    ฝาครอบอับเรณูสีขาวปนเขยีว 

ลักษณะการใชประโยชน     เปนหวายตัดดอก 
ลักษณะเดนประจาํพันธุ     ไมดอกสีมวง สีหวานสะดุดตา   ขนาดปานกลาง     เนื้อกลีบดอกแนน  ออก

ดอกเกือบตลอดทั้งป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium hybrid)   พันธุลิเบอรตี้ไวท 
 

(๑)   เลขท่ีคําขอ   : 17/2547  วันที่ยืน่คําขอ     :   6  มกราคม 2547 
(๒)  ชื่อผูขอ  : นายสุชาติ   จนัทรชิดฟา 
(๓)  ชื่อพันธุพืชใหม       :   ลิเบอตี้ไวท 
(๔)   รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  เกิดจากการผสมพันธุระหวาง หวายขาวสนานไวท เปน

พันธุแมกับเหลืองเมรีมัสเปนพันธุพอ 
(๕)   กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม   :   

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช :   
ในป    พ.ศ. 2541     ไดนําตนแมขาวสนานไวทผสมกับตนพอเหลืองเมรีมัส   ไดตนหวาย 

ลูกผสมจํานวนหนึ่งเลี้ยงจนไดฝกในป 2542     จึงคัดเลือกไดตนหวายขาวแกมเหลือง      ซ่ึงมีความดกและ 
ทนทานตอโรคแมลง ไปทําการขยายพันธุเพิ่มจํานวนโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหองปฏิบัติการบางกอก ฟราว
เวอรเซ็นเตอร  ในป พ.ศ. 2543  คร้ังแรกได 30,000 ตน  และไดขยายพันธุเพิ่มจํานวนเปน  360,000  ตน เมื่อป  
พ.ศ. 2544 ปจจุบันไดปลูกตัดดอกแลวตั้งแตปลายป  2545 –  2546   ที่ฟารมออคิดสฟอลยูการเดน 
 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  :    
  ลักษณะตน    ตนมีขนาดปานกลาง เสนผาศูนยกลางของลําลูกกลวยมีขนาดใหญ ประมาณ 2.5 
ซ.ม. 
             ลักษณะใบ      ใบสีเขียว  ขนาดปานกลาง 
             ลักษณะชอดอก    การเรียงตวัของดอกบนชอเปนแบบกลมรอบชอ    ระยะหางของดอก 
ปานกลาง จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยมมีาก (ประมาณ 6 ชอ) จํานวนดอกตอชอประมาณ 20 ดอก  ชอดอกยาว
ปานกลาง กานชอดอกยาว แกนกลางชอดอกตรง กานดอกสีเขียวไมบดิ 
             ลักษณะดอก   ลักษณะดอกเปนแบบกึ่งกลีบกึ่งฟอรม   กลีบดอกไมบิด ดอกดานหนากวาง 6.8 
ซ.ม. ยาว 6.7 ซ.ม. กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนา  ดอกไมมีกล่ิน 
             ลักษณะกลีบดอก   กลีบดอกโคงขึ้น/หงาย กวาง  2.5  ซ.ม. ยาว  4  ซ.ม.  พื้นกลีบดอกสีขาว 
ลวดลายบนกลีบดอกสีเหลืองออน 
             ลักษณะกลีบเลี้ยง    กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงายขึ้น  ไมบิดหรือบิดนอยมาก  กวาง  1.8 
ซ.ม. ยาว 3.8  ซ.ม. สีพื้นสีขาว ไมมีลวดลาย   กลีบเลี้ยงดานขาง   โคงขึ้น/หงายขึ้น   ไมบิดหรือบิดนอยมาก   
กวาง 2.0  ซม. ยาว  3.8   ซม. สีพื้นสีขาว  ไมมีลวดลาย  
            ลักษณะปาก   ปากยาว  3.5  ซม.  กวาง  4.3   ซม.  หูกลีบปากเปด ไมมีจุดแตมรูปตาบนปาก 
พื้นปากสีขาวขอบเหลือง   ริมขอบปากเปนคล่ืนเล็กนอย และไมเปนฝอยหรือเปนฝอยละเอียดมาก  หมอนบน
ปากสีเหลืองออน  เสาเกสรมีขนาดปานกลาง สีเหลืองออน ฝาครอบอับเรณู สีเหลืองออน 

ลักษณะการใชประโยชน      เปนหวายตัดดอก และหวายกระถาง 



           ลักษณะเดนประจําพันธุ       ชอดอกตั้งขึ้น      ออกดอกสม่ําเสมอแตละครั้ง  2 - 3  
ชอดอกดก  ดอกบานทนนาน   กลีบดอกหนา   สีขาวขอบเหลือง ตานทานโรค เจรญิเติบโตเร็ว  อายุปกแจกัน
นาน  15  วันขึน้ไป 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium hybrid)  พันธุแดงพิมล 
 
 (๑)    เลขท่ีคําขอ  : 18/2547  วันที่ยืน่คําขอ  :   6   มกราคม  2547 
 (๒)   ชื่อผูขอ  : นายภาสิต     กล่ันประเสริฐ 
 (๓)   ชื่อพันธุพืชใหม       :        แดงพิมล 
 (๔)   รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :    เกิดจากการกลายพันธุ     จากพันธุแดงพิริยา 

(๕)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  :  
กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืชใหม : 

ในป  พ.ศ.2536-2537    นําตนหวายแดงพิริยา   มาขยายพันธุ   โดยการเพาะเลี้ยง 

เนื้อเยื่อ  (ปนตา) ทําใหไดตนเพิ่มเปน 10,000 ตน และคัดเลือกพบตนกลายพนัธุ 1 ตน ที่มีลักษณะดใีหช่ือวา  
หวายแดงพิมล นําตนหวายแดงพิมลไปขยายพนัธุ เพิ่มจํานวน โดยวธีิเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อเมื่อป พ.ศ. 2542  ที่
หองปฏิบัติการสุภาออรคิด ได 100,000 ตน  เล้ียงจนมีลักษณะคงตวัจงึขยายพนัธุเพิม่จํานวนตั้งแตป พ.ศ. 2543-
2546  ไดจํานวนทั้งส้ิน  300,000    ตน   ที่สวนกลวยไมเลขที่  46/2   ม.5   คลองตัน   อ.บานแพว  
จ.สมุทรสาคร 
 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
  ลักษณะตน      ลําตนมีขนาดปานกลาง    ลําลูกกลวยหนาปานกลาง 
            ลักษณะของใบ   ใบมีสีเขียว   มีความยาว   กวาง และหนาปานกลาง 
            ลักษณะชอดอก    ดอกบนชอดอกเรียงตวัเปนแบบ   2   แถว   มีระยะหางปานกลาง   จํานวน
ชอดอกตอลําลูกกลวยมีมาก   จํานวนดอกบนชอปานกลาง    ชอดอกและกานชอดอกยาว   
แกนกลางชอดอกตรง กานดอกไมบิด 
             ลักษณะดอก   ลักษณะดอกเปนแบบกึ่งกลีบกึ่งฟอรม  กลีบดอกไมบิด  ดอกดานหนากวาง  7-8 
ซ.ม.  ยาว  7-8   ซ.ม.  กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนา   ดอกไมมีกล่ิน 
             ลักษณะกลีบดอก    กลีบดอกแผออก  กวาง  3.0 ซ.ม.  ยาว 4.5  ซ.ม.   สีพื้นและลวดลายบน
กลีบดอกเปนสีแดง 
             ลักษณะกลีบเล้ียง   กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมาก กวาง 1.7 ซ.ม.  ยาว 
4.0  ซ.ม. สีพื้นและลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานบนเปนสีแดง  กลีบเลี้ยงดานขาง โคงลง/งุม ไมบิดหรือบิดนอยมาก  
กวาง 1.8  ซ.ม. ยาว 4.0  ซ.ม.  สีพื้นและลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานขางเปนสีแดง 
             ลักษณะปาก      ยาว  4.0  ซม.   กวาง 1.8   ซม.  หูกลีบปากเปดปานกลาง    มีจุดแตมสีรูปตา
บนปาก   สีพื้นปากสีแดง บริเวณตรงกลางปากสีขาว    ริมขอบปากเปนคลื่น   เล็กนอย   ไมเปนฝอย     หมอน
บนปากสีขาวปนแดง   เสาเกสรมีขนาดปานกลาง  และสีขาวแตมแดง  ฝาครอบอับเรณูสีขาว 
 

ลักษณะการใชประโยชน    เปนหวายตัดดอก 



            ลักษณะเดนประจําพันธุ    ลําตนไมสูง ใหชอดอกยาวและจํานวนชอมาก ดอกสีแดง ทนตอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ดอกบานทนไมหลุดรวงงาย ขยายพันธุไดเร็ว แตกหนองายทนตอโรค-แมลง 
เกสรไมดํา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium hybrid)  พันธุขาววัชระ 
 

(๑)    เลขท่ีคําขอ   : 19/2547  วันที่ยืน่คําขอ  :   27   มกราคม  2547 
 (๒)   ชื่อผูขอ   : นายวัชระ   ล้ิมสงวน  
 (๓)   ชื่อพันธุพืชใหม        :       ขาววัชระ 
 (๔)   รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : เกิดจากการผสมพันธุระหวาง หวายขาวสนาน เปนพันธุ
แม กับ หวายแอนนา (ตนแดง) เปนพันธุพอ 

(๕)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  :  
กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช :  

คัดเลือกตนแมและพอพันธุพรอมทําการผสมพันธุในเดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  2538   
เมื่อฝกเจริญเติบโตเต็มที่ นําผักไปเพาะเลี้ยงที่หองปฏิบัติการ TC LAB ป พ.ศ. 2539  จากนั้นทําการปลูกคัดเลือก
ตนที่มีลักษณะดีที่สุดในเดือน ธันวาคม 2540  ที่แปลงปลูกกลวยไมคุณเชาว อ.สามพราน จ.นครปฐม จนพบตน
หวายขาววัชระ ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2542  นําหนอไปขยายพันธุ โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตั้งแตเดือน มีนาคม 
2542 จนถึงปจจุบัน ไดจํานวนทั้งส้ิน  100,000  ตน 
 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  : 
  ลักษณะของชอดอก    การเรียงตัวของดอกบนชอดอกเปนแบบกลมรอบชอ   ระยะหางระหวาง
ดอกปานกลาง  จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยมีมาก  จํานวนดอกบนชอมปีานกลาง ชอดอกและกานชอดอกยาว 
แกนกลางชอดอกตรง กานดอกสีขาวอมเขยีว ลักษณะไมบิด 
            ลักษณะดอก    ฟอรมดอกกลม   กลีบดอกไมบิด  ความกวางของดอกดานหนา 7-8 ซ.ม. ความ
ยาวของดอกดานหนา  6-8  ซ.ม.   กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนาปานกลาง   ดอกมีกล่ิน 
            ลักษณะกลีบดอก    กลีบดอกโคงขึ้น/หงาย   กวาง  3.5  ซ.ม.   ยาว  4.5 ซ.ม.  พื้นกลีบดอกสี
ขาว 
            ลักษณะกลีบเลี้ยง    กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมาก  กวาง 2.0 ซ.ม. ยาว 
4.0   ซ.ม. สีพื้นเปนสีขาว กลีบเลี้ยงดานขาง โคงขึ้น/หงายขึ้น  ไมบิดหรือบิดนอยมาก กวาง 2.0 ซม. ยาว 4.5 
ซม. สีพื้นเปนสีขาว 
            ลักษณะปาก   ปากยาว   4.0  ซม.  กวาง  2.0  ซม.   หูกลีบปากเปดปานกลาง  พื้นปาก สีขาว  
บริเวณตรงกลางปากสีขาวอมเขียว  ริมขอบปากเปนคล่ืนเล็กนอยและเปนฝอยละเอยีด   หมอนบนปากสีขาวอม
เขียว  เสาเกสรมีขนาดปานกลางสีขาวอมเขียว ฝาครอบอับเรณูสีขาว 

 ลักษณะการใชประโยชน      เปนหวายตดัดอก 
            ลักษณะเดนประจําพันธุ      ลําตนสูงปานกลาง เพาะเลีย้งคอนขางงาย มีความทนทาน
ตอโรคสูง ชอดอกยาวมาก  ดอกสีขาว  สีปากขาวอมเขยีว  ใบหนาเรียวรี 
 



กลวยไมสกุลหวาย   (Dendrobium hybrid)  พันธุพีเอ็ม  นลินทิพย 
 

(๑)    เลขท่ีคําขอ   : 20/2547  วันที่ยืน่คําขอ  :   6  กุมภาพนัธ  2547 
 (๒)   ชื่อผูขอ   : นางจารุณี     บัวสุวรรณชยั 
 (๓)   ชื่อพันธุพืชใหม        :       พีเอ็ม นลินทพิย 
 (๔)   รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  เกิดจากการผสมพันธุระหวาง เตงซุยเขง เปนพันธุแม กับ
เอกพล เปนพันธุพอ 
  (๕)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  :   
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืชใหม : 

1) ผสมพันธุระหวาง เตงซุยเขงกับเอกพล ระยะเวลาประมาณ  6  เดือน   
จึงติดฝกไดฝกใหม (ตั้งแตป พ.ศ. 2539) 
   2)  นําฝกไปเพาะพันธุในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ บริษัท  P.M. ออรคิด จํากัด 
ประมาณ 1-1.5 ป ไดตนจํานวน 2,500  ตน ซ่ึงเลี้ยงอยูในขวด (ตั้งแตป พ.ศ. 2540-2542) 
   3)  นําตนพันธุในขวด ออกจากหอง   Lab  ไปไวในเรือนเพาะชําอีก 3 เดือน แลวนํา
ปลูกลงกระถางเล็กอีก  3  เดือน    (ป พ.ศ. 2543) 

4) จากนั้นนําไปปลูกในแปลงทดลองอีก 1 ป จึงออกดอก (ป พ.ศ. 2544) 
5) คัดเลือกตนที่มีลักษณะดี      แลวนําไปขยายพันธุเพิ่มจํานวนโดยวิธี 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   และปลูกทดสอบจํานวน    20,000   ตน  จนมีลักษณะคงที่ จึงตั้งชื่อวา “พีเอ็ม นลินทิพย”    
(ป พ.ศ. 2545-2546) 
 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
 ลักษณะตน     ตนขนาดเล็ก  ลําลูกกลวยมีความหนาหรือเสนผาศูนยกลางปานกลาง  
          ลักษณะใบ      ใบสีเขียว มีความยาว และหนาปานกลาง 
          ลักษณะชอดอก    ดอกบนชอเรียงตัวเปนแบบ    2   แถว   ระยะหางระหวางดอกปานกลาง  จํานวน
ชอดอกตอลําลูกกลวยมีมาก   จํานวนดอกบนชอมีปานกลาง  ชอดอกยาว 
         ลักษณะกานชอดอก     กานชอดอกยาว     แกนกลางชอดอกตรง   กานดอกสีเขียวออน  
และไมบิด 
           ลักษณะดอก    ลักษณะฟอรมดอกกลม   กลีบดอกไมบิด   ดอกดานหนากวาง  6.5  ซ.ม. ยาว   
6  ซ.ม. กลีบดอก/กลีบเลี้ยง หนาปานกลาง ดอกไมมีกล่ิน 
           ลักษณะกลีบดอก     กลีบดอกแผออก กวาง 3.3  ซม. ยาว 3.3  ซม. พื้นกลีบดอกสีแดงใส ไมมี
ลวดลาย 
            ลักษณะกลีบเลี้ยง     กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมากมีความกวาง 1.7 ซ.
ม. ยาว 3.3  ซ.ม. สีพื้นกลีบเลี้ยงดานบนสีแดงใส ไมมีลวดลาย   กลีบเลี้ยงดานขาง แผออก ไมบิดหรือบิดนอย
มาก มีความกวาง 1.7 ซ.ม. ยาว 3.5 ซ.ม. สีพื้นกลีบเลี้ยงดานขาง สีแดงใส ไมมีลวดลาย 



            ลักษณะปาก     ปากยาว   3.5  ซม.     กวาง  1.5   ซม.    มีหูกลีบปาก   ปากเปนรูปรี มีจุดแตมสี
รูปตาบนปาก พื้นปากสีบานเย็น บริเวณตรงกลางปากสีบานเย็นคลํ้า  ริมขอบปากไมเปนคล่ืน หรือเปนคล่ืนนอย
มาก และเปนฝอยปานกลาง หมอนบนปากสีบานเยน็ปนดํา  เสาเกสรสีขาวแถบสีบานเย็นตรงกลางและดานขาง
มีขนาดปานกลาง    ฝาครอบอับเรณูสีเขียวออนเกือบขาว  
 ลักษณะการใชประโยชน     เปนหวายตัดดอก 
          ลักษณะเดนประจําพนัธุ     ชอดอกยาว ดอกสีแดงใส ดอกดก ใหหนอใหมเร็ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium hybrid) พันธุพีเอ็ม   อินทุภา 
 

(๑)    เลขท่ีคําขอ   : 21/2547  วันที่ยืน่คําขอ  :   12  กุมภาพนัธ  2547 
 (๒)   ชื่อผูขอ   : นายเอกพล   จติธราพงษ 
 (๓)   ชื่อพันธุพืชใหม        :       พีเอ็ม  อินทุภา 
 (๔)   รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : เกิดจากการผสมพันธุระหวาง เอกพล (variety พรทิพย)   
เปนพันธุแม กับโตมิ เปนพันธุพอ 
  (๕)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  : 
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช   
   ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2539 – 2546  ณ  บริษัท พีเอ็ม ออคิด จํากัด โดย
ดําเนินการ ดังนี้ 

1)  ผสมพันธุระหวาง เอกพล (variety พรทิพย) กับโตมิ  ใชเวลาประมาณ 
4-6  เดือน  จะไดฝกใหม 

2) นําฝกไปเพาะพันธุในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ บริษัท  P.M. ออรคิด 
จํากัด ประมาณ 1-1.5 ป ไดจํานวนตน  1,000  ตน ซ่ึงเลี้ยงอยูในขวด 

3) นําตนพันธุในขวดออกจากหอง Lab ไปไวในเรือนเพาะชําอีก    3     
เดือน  จากนั้นปลูกลงกระถางเล็กอีก  3  เดือน     

4)  นําไปปลูกในแปลงทดลองอีก 1 ป  จึงออกดอก  
5) คัดเลือกตนที่มีลักษณะดี      แลวนําไปขยายพันธุเพิ่มจํานวนโดยวิธี 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ไดจํานวน 10,000 ตน 
   6)  เล้ียงจนมีลักษณะคงที่ จึงตั้งชื่อวา พีเอ็มอินทุภา 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
 ลักษณะตน     ตนมีขนาดปานกลาง   ลําลูกกลวยมีความหนาหรือเสนผาศูนยกลางปานกลาง         
               ลักษณะใบ      ใบสีเขียว มีความยาว  กวาง  และหนาปานกลาง 
               ลักษณะชอดอก    ดอกบนชอเรียงตัวเปนแบบ    2   แถว    ระยะหางระหวางดอกปานกลาง จํานวน
ชอดอกตอลําลูกกลวยมนีอย     จํานวนดอกบนชอมีปานกลาง  ชอดอกยาวปานกลาง 
           ลักษณะกานชอดอก    กานชอดอกยาว   แกนกลางชอดอกตรง   กานดอกไมบิด มีสีเขียวออน  
 ลักษณะดอก   ลักษณะฟอรมดอกเปนแบบฟอรม  กลีบดอกไมบิด  ดอกดานหนากวาง 8.5 ซ.ม. 
ยาว  7.5  ซ.ม. กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนาปานกลาง ดอกไมมีกล่ิน 
           ลักษณะกลีบดอก     กลีบดอกโคงขึ้น/หงาย   กวาง 3.5  ซม. ยาว 4.3  ซม. พื้นกลีบดอกสีขาวจาก
โคนกลีบ แลวไลสีเปนสีมวงออนจนถึงปลายกลีบดอก ไมมีลวดลายบนกลีบดอก 



           ลักษณะกลีบเล้ียง   กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมาก  มีความกวาง 2 ซ.ม. 
ยาว 3.7  ซ.ม. สีพื้นบนกลีบเลี้ยงดานบนสีมวงเกือบขาว   กลีบเลี้ยงดานขาง  แผออก  ไมบิดหรือบิดนอยมาก  
กวาง  1.8 ซ.ม.  ยาว   4   ซ.ม. มีสีมวงออนเกือบขาว  โคนกลีบเลี้ยงสีขาว  สวนกลางและปลายกลีบเลี้ยงสีมวง
ออน 
                    ลักษณะปาก    มีความยาว   3.5  ซม.     กวาง  4   ซม.    มีหูกลีบปากเปดปานกลาง   ไมมีจุดแตมส ี 
รูปตาบนปาก พื้นปากสีมวงออน  บริเวณตรงกลางปากสีขาว   ริมขอบปากไมเปนคล่ืน หรือคล่ืนนอยมาก และ
ไมเปนฝอย หรือเปนฝอยละเอียดมาก  หมอนบนปากสีขาว    เสาเกสรสีขาวมีขนาดปานกลาง    ฝาครอบอับเรณู  
สีขาว  

ลักษณะการใชประโยชน     เปนหวายตัดดอก 
          ลักษณะเดนประจําพันธุ     ชอดอกยาว ดอกสีแดงใส ดอกดก ใหหนอใหมเร็ว 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลวยไมสกุลหวาย  (Dendrobium  hybrid) พันธุพีเอ็ม ดลยา บรชั 
 

(๑)    เลขท่ีคําขอ   : 22/2547  วันที่ยืน่คําขอ  :   12  กุมภาพนัธ  2547 
 (๒)   ชื่อผูขอ   : นายเอกพล   จติธราพงษ 
 (๓)   ชื่อพันธุพืชใหม        :       พีเอ็ม ดลยา บรัช 
 (๔)   รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :   เกิดจากการกลายพันธุจากตน พีเอ็ม พรทิพย ซ่ึง พีเอ็มพร
ทิพย เกิดจากการผสมพันธุระหวางหลิมเฮปา (พันธุแม) กับโตมิลักคูโบ (พันธุพอ) 

(๕)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :   
1)   เกิดจากการกลายพันธุจากตน   พีเอ็มพรทิพย   ซ่ึงตนพีเอ็มพรทิพย  

เกิดจากหลมิเฮปา  เปนพันธุแม กับโตมิลักคูโบเปนพันธุพอ 
   2)  นําฝกไปเพาะขยายพันธุในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบริษัท P.M ออรคิด 
จํากัด ประมาณ 1-1.5 ป (ป พ.ศ.2538-2539) ไดจํานวน 1,500  ตน ซ่ึงอยูในขวด  
   3)  นําตนพันธุในขวด ออกจากหองปฏิบัติการ  ไปไวในเรือนเพาะชําอีก 3  เดือน   
จากนั้นยายปลูกลงกระถางเล็กอีก  3  เดือน     

4)   นําไปปลูกในแปลงทดลองตออีก 1 ป  จนออกดอก  
5)   คัดเลือกตนที่มีลักษณะดี   นําไปขยายพันธุโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

และปลูกทดสอบ จํานวน   20,000  ตน   
6)  ปลูกเลี้ยงจนมีลักษณะคงที่  แลวตั้งชื่อวา  พีเอ็ม  ดลยา  บรัช  

 
 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

ลักษณะตน     ตนมีขนาดปานกลาง   ลําลูกกลวยมีความหนาหรือเสนผาศูนยกลาง 
ปานกลาง 
             ลักษณะใบ      ใบมีสีเขียว   มีความยาว  กวาง   และหนาขนาดปานกลาง 
             ลักษณะชอดอก    ดอกบนชอเรียงตัวเปนแบบ    2   แถว   ระยะหางของดอกปานกลาง  จํานวน
ชอดอกตอลําลูกกลวยมีปานกลาง   จํานวนดอกบนชอดอกมีปานกลาง  ชอดอกยาวปานกลาง 
             ลักษณะกานชอดอก     กานชอดอกยาว     แกนกลางชอดอกตรง   กานดอกไมบิด 
               ลักษณะดอก    ลักษณะฟอรมดอกเปนแบบฟอรม  กลีบดอกไมบิด  ดอกดานหนากวาง  7  ซ.ม. 
ยาว  6  ซ.ม. กลีบดอก/กลีบเลี้ยง หนาปานกลาง ดอกไมมีกล่ิน 
             ลักษณะกลีบดอก     กลีบดอกโคงขึ้น/หงาย  กวาง   3.3  ซม. ยาว  4  ซม. สีพื้นกลีบบนดอกสี
ขาว   ลวดลาย   มีสีมวงบานเย็น เปนเสนตามแนวของกลีบดอก 
             ลักษณะกลีบเล้ียง   กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมากมีความกวาง 1.8 ซ.
ม. ยาว 3.5  ซ.ม. สีพื้นกลีบเลี้ยงดานบนสีขาว  ลวดลายมีสีมวงบานเย็นที่ปลายกลีบดอก กลีบเลี้ยงดานขาง  แผ



ออก  ไมบิดหรือบิดนอยมาก  มีความกวาง  2  ซ.ม. ยาว 3.5 ซ.ม. สีพื้นกลีบเลี้ยงดานขางสีขาว  ลวดลายมีสีมวง
เปนเสนเกือบถึงปลายดอก 
             ลักษณะปาก   มีความยาว   3.5  ซม.     กวาง   4   ซม.   มีหูกลีบปาก  เปดปานกลาง ไมมีจุด
แตมสีรูปตาบนปาก พื้นปากสีขาว  บริเวณกลางปากมสีีมวงบานเยน็เปนเสนๆ  ริมขอบปากเปนคล่ืนเล็กนอย  
และเปนฝอยปานกลาง  หมอนบนปากสีขาว  เสาเกสรสีขาว  มีขนาดปานกลาง    ฝาครอบอับเรณูสีขาว  

ลักษณะการใชประโยชน     เปนหวายตัดดอก 
           ลักษณะเดนประจําพันธุ     ดอกมีขนาดปานกลาง กลีบดอกหนา พื้นกลีบดอกสีขาว มีลวดลายสีมวง
บานเย็น เปนเสนในแนวตั้งตามกลีบดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium hybrid) พันธุพีเอ็ม พรทิพย 
 

(๑)    เลขท่ีคําขอ   : 23/2547  วันที่ยืน่คําขอ  :   12  กุมภาพนัธ  2547 
 (๒)   ชื่อผูขอ   : นายเอกพล   จติธราพงษ 
 (๓)   ชื่อพันธุพืชใหม       :       พีเอ็ม พรทิพย 
 (๔)   รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  เกิดจากการผสมพันธุระหวาง หลิมเฮปา   เปนพันธุแม กับ
โตมิลักคูโบ  เปนพันธุพอ 

(๕)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :   
เร่ิมดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2526-2544  ณ. บริษัท P.M. ออคิด  จํากัด ดังนี้ 

1) ผสมพันธุระหวาง หลิมเฮปา กับ โตมิลักคูโบ ใชเวลาประมาณ 4-6  
เดือน จนไดฝกใหม 
   2)  นําฝกไปเพาะพันธุในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ บริษัท P.M.ออคิด จํากัด 
ประมาณ 1-1.5 ป  ไดตนจํานวน 500  ตน ซ่ึงเลี้ยงไวในขวด  
   3)  นําตนพันธุในขวดออกจากหอง  Lab  ไปไวในเรือนเพาะชําอีก 3 เดือน จากนั้น
นําไปปลูกลงกระถางเล็กอีก  3  เดือน     

4)   นําไปปลูกในแปลงทดลองตออีก 1 ป  จนออกดอก  
5)   คัดเลือกตนที่มีลักษณะดี    นําไปขยายพันธุเพิ่มจํานวนโดยวิธี 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดจํานวน    15,000  ตน  เล้ียงจนมีลักษณะคงที่  แลวตั้งชื่อวา  พีเอ็ม พรทิพย 
ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  :   

ลักษณะตน     ตนมีขนาดปานกลาง   ลําลูกกลวยมีความหนาหรือเสนผาศูนยกลางขนาด 
ปานกลาง 
            ลักษณะใบ      ใบสีเขียว   ขนาดมีความยาว  กวาง   และหนาปานกลาง 
            ลักษณะชอดอก    ดอกบนชอเรียงตัวเปนแบบ    2   แถว   ระยะหางระหวางดอกปานกลาง  
จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยมีปานกลาง   จํานวนดอกบนชอมีปานกลาง  ชอดอกยาวปานกลาง 
                ลักษณะกานชอดอก   กานชอดอกยาว    แกนกลางชอดอกตรง   กานดอกไมบดิ สีเขียวออน 
                                ลักษณะดอก    ลักษณะฟอรมดอกเปนแบบฟอรม  กลีบดอกไมบิด  ดอกดานหนากวาง  7.5  ซ.
ม. ยาว  6.5  ซ.ม. กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนาปานกลาง ดอกไมมีกล่ิน 
                           ลักษณะกลีบดอก     กลีบดอกโคงขึ้น/หงาย  มีความกวาง 3.5  ซม. ยาว  4  ซม. พื้นกลีบดอกสี
ขาว   ลวดลายบนกลีบดอกสีขาวจากโคนกลีบ ปลายกลีบเปนสีมวงบานเย็น 
   ลักษณะกลีบเล้ียง  กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย กลีบเลี้ยงดานบนไมบิดหรือบิดนอยมาก มี
ความกวาง 1.7 ซ.ม. ยาว 3.8  ซ.ม. สีพื้นสีขาว ลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานบนสีมวงบานเย็น  กลีบเลี้ยงดานขาง
โคง/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมาก มีความกวาง1.8 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. สีพื้นสีขาว มีลวดลาย ปลายกลีบดอกสีมวง
บานเย็น 



             ลักษณะปาก    มีความยาว 3.5  ซม. กวาง 4   ซม. หูกลีบปาก  เปดปานกลาง ไมมีจุดแตมสีรูป
ตาบนปาก พื้นปากสีขาว  ปลายปากสีมวงบานเย็น บริเวณกลางปากสีขาว ริมขอบปากไมเปนคล่ืน หรือเปนคล่ืน
เล็กนอยไมเปนฝอยหรือเปนฝอยละเอียดมาก หมอนบนปากสีขาว เสาเกสรสีขาว มีขนาดปานกลาง    ฝาครอบ
อับเรณูสีขาว  

ลักษณะการใชประโยชน     เปนหวายตัดดอก 
           ลักษณะเดนประจําพันธุ     กลีบดอกหนา ฟอรมดอกกลม ชอดอกยาว พื้นดอกสีขาว มีสีมวงบานเยน็
แตมบริเวณปลายกลีบดอก และปลายปากสีมวงบานเยน็ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลวยไมสกุลหวาย  (Dendrobium hybrid) พันธุพีเอ็ม พิมพพิศา 
 

๑)    เลขท่ีคําขอ   : 24/2547  วันที่ยืน่คําขอ  :   12  กุมภาพนัธ  2547 
 (๒)   ชื่อผูขอ   : นายเอกพล   จติธราพงษ 
 (๓)   ชื่อพันธุพืชใหม        :       พีเอ็ม พิมพพิศา 
 (๔)   รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  เกิดจากการผสมพันธุระหวาง  เอกพล (variety พรทิพย)  เปน
พันธุแม กับ หลิมเฮปา  เปนพันธุพอ 

(๕)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :   
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 
  เร่ิมดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2538-2545  ณ.  บริษัท P.M. ออคิด  จํากัด ดังนี้ 

1) ผสมพันธุระหวางเอกพล (variety พรทิพย) เปนพันธุแม กับหลิมเฮปา   
เปนพันธุพอ ใชเวลาประมาณ  4-6  เดือน จึงไดฝกใหม 
   2)  นําฝกไปเพาะพันธุในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ บริษัท  P.M. ออคิด จํากัด 
ประมาณ 1-1.5 ป  ไดตนจํานวน 2,000  ตน ซ่ึงอยูในขวด  
   3)  นําตนพันธุในขวดออกจากหอง  Lab  ไปไวในเรือนเพาะชําอีก 3 เดือน จากนั้น
นําไปปลูกลงกระถางเล็กอีก  3  เดือน     

4)   นําไปปลูกในแปลงทดลองตออีก 1 ป  จนออกดอก  
5)   คัดเลือกตนที่มีลักษณะดี   แลวนําไปขยายพันธุเพิ่มจํานวนโดยวิธี 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดจํานวน    20,000  ตน  เล้ียงจนมีลักษณะคงที่  แลวตั้งชื่อวา  พีเอ็ม พิมพพิศา  
 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
  ลักษณะตน     ตนมีขนาดปานกลาง   ลําลูกกลวยมีความหนาหรือเสนผาศูนยกลาง 
ปานกลาง 
            ลักษณะใบ      ใบสีเขียว   มีความกวาง   ยาว     และหนาปานกลาง 
            ลักษณะชอดอก    ดอกบนชอเรียงตัวเปนแบบ    2   แถว   ระยะหางระหวางดอกปานกลาง  
จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยมีปานกลาง   จํานวนดอกบนชอมีปานกลาง  ชอดอกยาว 
                ลักษณะกานชอดอก     กานชอดอกยาว     แกนกลางชอดอกตรง   กานดอกไมบดิ 
                            ลักษณะดอก      ลักษณะฟอรมดอกเปนแบบฟอรม  ฟอรมกลีบดอกไมบิด ความกวางและ 
ความยาวของดอกดานหนา  8.5  และ   7.5   ซ.ม.   ตามลําดับ  ดอกไมมีกล่ิน   กลีบดอกโคงขึ้น/หงาย   กวาง  4  
ซ.ม. ยาว  4.5  ซ.ม. พื้นกลีบดอกสีขาวที่โคนกลีบแลวคอยๆ  ไลจากสีชมพูออนถึงสีชมพูจนถึงปลายกลีบดอก  
กลีบดอกมีลวดลายเปนเสนสีขาวกลางกลีบดอกในแนวตั้งจากโคนถึงกลางกลีบใบแนวนอน 
            ลักษณะกลีบเล้ียง   กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมาก   กวาง  2  ซ.ม. ยาว 
4  ซ.ม. สีพื้นเปนสีชมพูออน สีลวดลาย เปนสีขาว  ตามแนวตั้งกลางกลีบดอก กลีบเลี้ยงดานขางแผออก ไมบิด



หรือบิดนอยมาก   กวาง 2 ซ.ม. ยาว 4.3  ซ.ม. สีพื้นมีบริเวณโคนกลีบเลี้ยงสีขาว  ตรงกลางถึงปลายกลีบเลี้ยงไล
จากขาวถึงชมพูออน       
             ลักษณะปาก    มีความยาว   4    ซม.   กวาง   4   ซม. หูกลีบปากเปดปานกลาง ไมมีจดุแตมสีรูป
ตาบนปาก พืน้ปากสีชมพ ู บริเวณตรงกลางปากมีสีขาว  ริมขอบปากไมเปนคล่ืนหรอืเปนคล่ืนนอยมาก  และไม
เปนฝอยหรือเปนฝอยละเอียดมาก  หมอนบนปากสีขาว  เสาเกสรสีขาว  มีรูปรางปานกลาง   ฝาครอบอับเรณูสี
ขาว  

ลักษณะการใชประโยชน     เปนหวายตัดดอก 
           ลักษณะเดนประจําพันธุ     ดอกใหญ  สีชมพูมวงแกมขาว  กลีบปากชวงปลายสีมวง   
กลีบดอกหนา ฟอรมดอกกลม ชอดอกยาว 
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