
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 

ด้วยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ได้รับคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ที่ย่ืน  โดยนักปรับปรุงพันธ์ุ 
พืชเพ่ือขอรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ในพันธ์ุพืชจํานวนทั้งสิ้น  ๙  รายการ  ดังน้ี 

๑. กล้วยไม้สกุลหวายพันธ์ุโสมสวลี 
๒. กล้วยไม้สกุลหวายพันธ์ุแอร์รี่บลู 
๓. กล้วยไม้สกุลหวายพันธ์ุวีซ่า พีช 
๔. กล้วยไม้สกุลหวายพันธ์ุแอร์รี่ พีช 
๕. กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสมพันธ์ุบีพี 001 
๖. กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสมพันธ์ุบีพี 002 
๗. กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสมพันธ์ุบีพี 003 
๘. กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสมพันธ์ุบีพี 004 
๙. กลว้ยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสมพันธ์ุบีพี 005 

กรมวิชาการเกษตร  ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว  เห็นว่าคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ดังกล่าวถูกต้อง  ตามมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  กรมวิชาการเกษตร  จึงให้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ทั้ง  ๙  รายการ 
โดยมีรายละเอียดคําขอตามรายการที่แนบมาท้ายประกาศน้ี 

หากผู้ใดเห็นว่าตนมีสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  หรือเห็นว่าคําขอ 
จดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ดังกล่าวไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๒๐  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  สามารถย่ืนคําคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มวิจัยการ
คุ้มครองพันธ์ุพืช  สํานักคุ้มครองพันธ์ุพืช  กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์   
๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔  ภายในกําหนดเก้าสิบวัน  นับแต่วันเริ่มประกาศโฆษณานี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
 ลงนาม 

 (นายจิรากร  โกศัยเสวี) 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  

ร่งทิวา/ร่าง/พิมพ์ 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium  sw.) 
(1) เลขท่ีคําขอ : 398/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 26  พ.ค. 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : นายสวง  คุ้มวิเชียร 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : โสมสวลี 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ธนิดาไวท์  (แม่) และพันธุ์
คอมแพ็คตัม โบตาบลู (พ่อ)  ณ สวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิด  อ.บางเลน  จ.นครปฐม  พ.ศ.  2542 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. ต้นปี 2542 ผสมพันธุ์ระหว่างกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ธนิดาไวท์  (แม่) และพันธุ์คอมแพ็คตัม โบตาบลู (พ่อ)  ใช้
เวลาประมาณ 3 เดือน ฝกัจึงแก่ 

2. เพาะเมล็ด  จนได้ต้นอ่อนใช้เวลาประมาณ 14 เดือน 
3. นําต้นอ่อนออกปลูกในสวนใช้เวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง เห็นดอกคร้ังแรกจึงต้ังชื่อ โสมสวลี 
4. ขยายพันธ์ุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ จนมีจํานวน 1000 กว่าต้น 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 

 ลักษณะการใช้ประโยชน์ เป็นหวายตัดดอก 
 ลักษณะเด่นประจําพันธ์ุ ดอกเป็นสีชมพู  ช่อดอกยาว 
 ลักษณะต้น ความยาวลําลูกกล้วยประมาณ 39.16 ซม. ลําลูกกล้วยหนาประมาณ 1.67 ซม. 
 ลักษณะใบ ใบยาวประมาณ 12.64 ซม. กว้างประมาณ 5.33 ซม.  ใบมีสีเขียว 
 ลักษณะของช่อดอก การเรียงตัวของดอกบนช่อดอกเป็น  2  แถว  ระยะห่างของดอกบนช่อประมาณ 1.43 ซม.  
จํานวนดอกบนช่อดอกประมาณ  15  ดอก  ความยาวช่อดอกยาวประมาณ  38.00 ซม. 
 ลักษณะก้านช่อดอก ก้านช่อดอกยาวประมาณ  15  ซม.  แกนกลางช่อดอกตรง  ก้านดอกไม่บิด  ก้านดอกเป็นสีเขียว
อ่อน 
 ลักษณะดอก ลักษณะฟอร์มดอกเป็นฟอร์มกลม  กลีบดอกไม่บิด  ดอกด้านหน้ากว้างประมาณ 4.88  ซม.  ยาว
ประมาณ  5.00  ซม.  ดอกไม่มีกลิ่น 
 ลักษณะกลีบดอก สีพ้ืนกลีบดอกเป็นสีม่วงอ่อน  ไม่มีลวดลาย 
 ลักษณะกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยงด้านบนและด้านข้างโค้งลง  ไม่บิด  สีพ้ืนของกลีบเป็นสีม่วงอ่อน  ไม่มีลวดลาย 
 ลักษณะปาก หูกลีบปากปิดหรือชิดกัน  ไม่มีจุดแต้มสีรูปตา  สีพ้ืนของปากเป็นสีม่วงอ่อน  ตรงกลางปากเป็นสีม่วงอ่อน 
ริมขอบปากเป็นคลื่นเล็กน้อยไม่เป็นฝอย  สีหมอนบนปากเป็นสีขาว  เส้าเกสรเป็นสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium  sw.) 
(1) เลขท่ีคําขอ : 399/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 8 ก.ค. 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : นายสวง  คุ้มวิเชียร 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : แอร์รี่ บลู 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์อิซูมิ  (แม่) และพันธุ์กุลต
นา โวซาฮู (พ่อ)  ณ สวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิด  อ.บางเลน  จ.นครปฐม  พ.ศ.  2542 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. มิถุนายน 2542 ผสมพันธุ์ระหว่างกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์อิซูมิ  (แม่) และพันธุ์กุลตนา โวซาฮู (พ่อ)  ใช้เวลาประมาณ 3 
เดือน ฝักจึงแก่ 

2. เพาะเมล็ด  จนได้ต้นอ่อนใช้เวลาประมาณ 14 เดือน 
3. นําต้นอ่อนออกปลูกในสวน ออกดอกครั้งแรกในเดือนมกราคม  2546  จึงเลือกต้นทีมีลักษณะดี แล้วต้ังชื่อ แอร์รี่ บลู 
4. ขยายพันธ์ุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ   
5. มกราคม  2549  ได้ต้นอ่อนออกปลูกประมาณ 50,000 ต้น  

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 

 ลักษณะการใช้ประโยชน์ เป็นหวายกระถาง 
 ลักษณะเด่นประจําพันธ์ุ ดอกเป็นสีม่วง  ก้านช่อดอกต้ังตรง 
 ลักษณะต้น ความยาวลําลูกกล้วยประมาณ 38.48 ซม. ลําลูกกล้วยหนาประมาณ 1.73 ซม. 
 ลักษณะใบ ใบยาวประมาณ 12.56 ซม. กว้างประมาณ 6.43 ซม.  ใบมีสีเขียว 
 ลักษณะของช่อดอก การเรียงตัวของดอกบนช่อดอกเป็น  2  แถว  ระยะห่างของดอกบนช่อประมาณ 3.09 ซม.  
จํานวนดอกบนช่อดอกประมาณ  13  ดอก  ความยาวช่อดอกยาวประมาณ  35.84 ซม. 
 ลักษณะก้านช่อดอก ก้านช่อดอกยาวประมาณ  20.91  ซม.  แกนกลางซิกแซก  ก้านดอกไม่บิด  ก้านดอกเป็นสีเขียว
อ่อน 
 ลักษณะดอก ลักษณะฟอร์มดอกเป็นฟอร์มกลม  กลีบดอกไม่บิด  ดอกด้านหน้ากว้างประมาณ 6.33  ซม.  ยาว
ประมาณ  5.46  ซม.  ดอกไม่มีกลิ่น 
 ลักษณะกลีบดอก สีพ้ืนกลีบดอกเป็นสีม่วงเข้ม  ไม่มีลวดลาย 
 ลักษณะกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยงด้านบนและด้านข้างโค้งลง  ไม่บิด  สีพ้ืนของกลีบเป็นสีม่วงเข้ม  ไม่มีลวดลาย 
 ลักษณะปาก หูกลีบปากเปิดเล็กน้อย  ไม่มีจุดแต้มสีรูปตา  สีพ้ืนของปากเป็นสีม่วงเข้ม  ตรงกลางปากเป็นสีม่วงเข้ม 
ริมขอบปากเป็นคลื่นเล็กน้อยไม่เป็นฝอย  สีหมอนบนปากเป็นสีม่วง  เส้าเกสรเป็นสีม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium  sw.) 
(1) เลขท่ีคําขอ : 400/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 8 ก.ค. 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : นายสวง  คุ้มวิเชียร 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : วีซ่า พีช 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างกล้วยไม้สกุลหวายพันธ์ุฮันนี่  (แม่) และพันธ์ุ
ขาวบลัชชิ่ง (พ่อ)  ณ สวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิด  อ.บางเลน  จ.นครปฐม  พ.ศ.  2542 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. พฤาภาคม 2542 ผสมพันธุ์ระหว่างกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ฮันนี่  (แม่) และพันธุ์ขาวบลัชชิ่ง (พ่อ)ใช้เวลาประมาณ 3 
เดือน ฝักจึงแก่ 

2. เพาะเมล็ด  ณ Airorchid Lab 
3. นําต้นอ่อนออกปลูกในสวน ออกดอกคร้ังแรกในเดือนธันวาคม 2545  จึงเลือกต้นทีมีลักษณะดีมีสีส้มอ่อน แล้วต้ังชื่อ วีซ่า พีช 
4. เมษายน 2547  ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ จนมีจํานวน 100,000 ต้น  

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 

 ลักษณะการใช้ประโยชน์ เป็นหวายกระถาง 
 ลักษณะเด่นประจําพันธ์ุ ดอกเป็นสีส้มอมชมพู   
 ลักษณะต้น ความยาวลําลูกกล้วยประมาณ 29.00 ซม. ลําลูกกล้วยหนาประมาณ 1.29 ซม. 
 ลักษณะใบ ใบยาวประมาณ 14.20 ซม. กว้างประมาณ 3.52 ซม.  ใบมีสีเขียว 
 ลักษณะของช่อดอก การเรียงตัวของดอกบนช่อดอกเป็น  2  แถว  ระยะห่างของดอกบนช่อประมาณ 3.41 ซม.  
จํานวนดอกบนช่อดอกประมาณ  10  ดอก  ความยาวช่อดอกยาวประมาณ  40.15 ซม. 
 ลักษณะก้านช่อดอก ก้านช่อดอกยาวประมาณ  15.71  ซม.  แกนกลางช่อดอกตรง  ก้านดอกไม่บิด  ก้านดอกเป็นสี
เขียวอ่อน 
 ลักษณะดอก ลักษณะฟอร์มดอกเป็นกึ่งฟอร์มกลม  กลีบดอกไม่บิด  ดอกด้านหน้ากว้างประมาณ 7.04  ซม.  ยาว
ประมาณ  6.36  ซม.  ดอกไม่มีกลิ่น 
 ลักษณะกลีบดอก สีพ้ืนกลีบดอกเป็นสีโอโรส  ลวดลายเป็นระบายเงาสีสีส้มอมชมพู 
 ลักษณะกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยงด้านบนและด้านข้างโค้งลง  ไม่บิด  สีพ้ืนของกลีบเป็นสีโอโรส  ลวดลายเป็นระบายเงาสีสี
ส้มอมชมพู 
 ลักษณะปาก หูกลีบปากเปิดเล็กน้อย  ไม่มีจุดแต้มสีรูปตา  สีพ้ืนของปากเป็นสีส้มอมชมพู  ตรงกลางปากเป็นสีส้มอม
ชมพู  ริมขอบปากเป็นคลื่นเล็กน้อยไม่เป็นฝอย  สีหมอนบนปากเป็นสีขาว  เส้าเกสรเป็นสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium  sw.) 
(1) เลขท่ีคําขอ : 401/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 8 ก.ค. 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : นายสวง  คุ้มวิเชียร 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : แอร์รี่ พีช 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างกล้วยไม้สกุลหวายพันธ์ุฮันนี่  (แม่) และพันธ์ุ
ขาวบลัชชิ่ง (พ่อ)  ณ สวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิด  อ.บางเลน  จ.นครปฐม  พ.ศ.  2542 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. พฤษภาคม 2542 ผสมพันธุ์ระหว่างกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ฮันนี่  (แม่) และพันธุ์ขาวบลัชชิ่ง (พ่อ)ใช้เวลาประมาณ 3 
เดือน ฝักจึงแก่ 

2. เพาะเมลด็  ณ Airorchid Lab 
3. นําต้นอ่อนออกปลูกในสวน ออกดอกคร้ังแรกในเดือนธันวาคม 2545  จึงเลือกต้นทีมีลักษณะดีมีสีส้มอ่อน แล้วต้ังชื่อ แอร์รี่ พีช 
4. มีนาคม 2547  ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ จนมีจํานวน 150,000 ต้น  

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 

 ลักษณะการใช้ประโยชน์ เป็นหวายกระถาง 
 ลักษณะเด่นประจําพันธ์ุ ดอกเป็นสีส้มอมชมพู   
 ลักษณะต้น ความยาวลําลูกกล้วยประมาณ 52.23 ซม. ลําลูกกล้วยหนาประมาณ 1.71 ซม. 
 ลักษณะใบ ใบยาวประมาณ 15.43 ซม. กว้างประมาณ 5.50 ซม.  ใบมีสีเขียว 
 ลักษณะของช่อดอก การเรียงตัวของดอกบนช่อดอกเป็น  3  แถว  ระยะห่างของดอกบนช่อประมาณ 2.72 ซม.  
จํานวนดอกบนช่อดอกประมาณ  11  ดอก  ความยาวช่อดอกยาวประมาณ  43.50 ซม. 
 ลักษณะก้านช่อดอก ก้านช่อดอกยาวประมาณ  19.60  ซม.  แกนกลางช่อดอกตรง  ก้านดอกไม่บิด  ก้านดอกเป็นสี
เขียวอ่อน 
 ลักษณะดอก ลักษณะฟอร์มดอกเป็นฟอร์มกลม  กลีบดอกไม่บิด  ดอกด้านหน้ากว้างประมาณ 6.26  ซม.  ยาว
ประมาณ  5.64  ซม.  ดอกไม่มีกลิ่น 
 ลักษณะกลีบดอก สีพ้ืนกลีบดอกเป็นสีโอโรส  ลวดลายเป็นระบายเงาสีสีส้มอมชมพู 
 ลักษณะกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยงด้านบนและด้านข้างโค้งลง  ไม่บิด  สีพ้ืนของกลีบเป็นสีโอโรส  ลวดลายเป็นระบายเงาสีสี
ส้มอมชมพู 
 ลักษณะปาก หูกลีบปากปิดหรือชิดกัน  ไม่มีจุดแต้มสีรูปตา  สีพ้ืนของปากเป็นสีส้มอมชมพู  ตรงกลางปากเป็นสีส้มอม
ชมพู  ริมขอบปากเป็นคลื่นเล็กน้อยไม่เป็นฝอย  สีหมอนบนปากเป็นสีขาว  เส้าเกสรเป็นสีขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสม (Vanda spp. and hybrid) 
(1) เลขท่ีคําขอ : 10/2553 วันท่ียื่นคําขอ : 18 ก.พ. 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ : นายธํารง  ศุภชาติวงศ์ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : บีพี 001 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างกล้วยไม้สกุลแวนด้าพันธุ์ SA 77  (แม่) และพันธุ์
M-ST2 (พ่อ)  ณ สวนศุภชาติวงศ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. พ.ศ. 2539 ผสมพันธ์ุระหว่างกล้วยไม้สกุลแวนด้าพันธ์ุ SA 77  (แม่) และพันธ์ุ M-ST2 (พ่อ) 
2. พ.ศ. 2544  คัดพันธ์ุ  ได้ต้นท่ีต้องการ  ท่ีมีลักษณะดี 
3. พ.ศ. 2547  ขยายพันธ์ุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในห้องปฏิบัติการ 
4. พ.ศ. 2552 ได้ต้นพันธ์ุขนาดออกดอกประมาณ  500 ต้น  

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้น ความสูงต้นประมาณ 32.00 ซม.  ความสูงทรงพุ่มประมาณ 28.00 ซม.  

 ลักษณะใบ รูปร่างของใบเป็นรูปแถบ  รูปร่างปลายใบเป็นแบบท่ี 6  ปลายใบบิด  ลักษณะขอบใบเรียบ  ความกว้างใบ 
2.00 ซม. ความยาวใบ  18.00 ซม. 
 ลักษณะของช่อดอก ชนิดของช่อดอกเป็นช่อ  ความกว้างของช่อดอกประมาณ 12.00 ซม.  ความยาวช่อดอกประมาณ  
23  ซม.  จํานวนดอกบนช่อดอกประมาณ 7 ดอก  การเรียงตัวของดอกบนช่อดอกเป็นวงกลม  
 ลักษณะดอก ดอกแบน  มีเดือย  เดือยแบน  เดือยชี้ลง  ดอกกว้างประมาณ 7.00 ซม.  ยาว 7.00 ซม.  จํานวนสีพ้ืน
บนดอก 2 สี 
 ลักษณะของกลีบเลี้ยงด้านบน รูปร่างเป็นขอบขนาน  ปลายกลม  ขอบไม่เป็นคลื่น กว้างประมาณ 3.00 ซม. ยาวประมาณ  
3.5  ซม.  รูปแบบของสีเป็นแบบไล่ระดับสี  สีพ้ืนสีขาว  สีท่ี 2 เป็นสีเขียวเกือบขาว 
 ลักษณะกลีบเลี้ยงด้านข้าง รูปร่างเกือบกลม ปลายกลม ขอบไม่เป็นคลื่น  กว้างประมาณ 3.00 ซม. ยาวประมาณ 3.5 ซม. 
 ลักษณะกลีบดอก รูปร่างเกือบกลม ปลายกลม ไม่บิด  ขอบไม่เป็นคลื่น  กว้างประมาณ 3.00 ซม. ยาวประมาณ 3.5 ซม. 
 ลักษณะปาก ปากเป็นแบบหางปลา  มีสัน  ไม่บิด  กว้างประมาณ 0.8 ซม.  ยาวประมาณ 1.7 ซม.  ไม่ลายลายบน
กลางปาก  สีพ้ืนเป็นสีเขียวอ่อน  สีพ้ืนหูกลีบปากเป็นสีเขียวอ่อน  รูปร่างหูกลีบปากเป็นแผ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสม (Vanda spp. and hybrid) 
(1) เลขท่ีคําขอ : 11/2553 วันท่ียื่นคําขอ : 18 ก.พ. 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ : นายธํารง  ศุภชาติวงศ์ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : บีพี 002 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างกล้วยไม้สกุลแวนด้าพันธุ์ 094/5000  (แม่) และ
พันธุ์ TRV1 (พ่อ)  ณ สวนศุภชาติวงศ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  พ.ศ.  2531 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. พ.ศ. 2531 ผสมจากคู่ผสม  094/5000  (แม่) กับ  TRV 1  (พ่อ) 
2. พ.ศ. 2535 ออกดอก  ทําการคัดสายพันธ์ุ  แล้วนําไปเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 
3. พ.ศ. 2540 พบต้นท่ีกลายพันธ์ุ  จึงทําการคัดเลือกอีกคร้ัง 
4. พ.ศ. 2546 ทําต้นท่ีคัดเลือกไปขยายพันธ์ุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 
5. พ.ศ. 2552 ได้จํานวน  5,000  ต้น  

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นประมาณ 43.00  ซม.  ความสูงทรงพุ่มประมาณ 38.00  ซม. 
 ลักษณะใบ ใบเป็นรูปแถบ  รูปร่างปลายใบเป็นแบบท่ี 6  ใบไม่บิด  ขอบใบเรียบ  ความกว้างประมาณ 2.5 ซม.  ความ
ยาวประมาณ 15.5 ซม.   
 ลักษณะของช่อดอก ช่อดอกเป็นแบบช่อ  ความกว้างประมาณ 16.5 ซม.ความยาวประมาณ 43.00 ซม.  จํานวนดอก
บนช่อดอกประมาณ 7 ดอก  ดอกเรียงตัวเป็นคร่ึงวงกลม 
 ลักษณะดอก ดอกงุ้มเล็กน้อย  มีเดือย  เดือยแบน  เดือยชี้ลง  ความกว้างประมาณ 9.30 ซม. ความยาวประมาณ 
9.30 ซม.  จํานวนสีพ้ืนบนดอก 2 สี 
 ลักษณะของกลีบเลี้ยงด้านบน รูปไข่ ปลายกลม  ขอบไม่เป็นคลื่น ความกว้างประมาณ 3.40 ซม. ความยาวประมาณ 4.30 
ซม.  รูปแบบของสีเป็นลายสมุก  สีพ้ืนเป็นสีขาว  สีท่ี 2 เป็นสีม่วง 
 ลักษณะกลีบเลี้ยงด้านข้าง รูปร่างเกือบกลม  ปลายกลม  เป็นคลื่นท่ีขอบ ความกว้างประมาณ 4.40 ซม. ความยาว
ประมาณ  4.90 ซม. รูปแบบของสีเป็นลายสมุก  สีพ้ืนเป็นสีขาว  สีท่ี 2 เป็นสีม่วง 
 ลักษณะกลีบดอก รูปไข่ ปลายกลม บิดประมาณ 45-90 องศา ความกว้างประมาณ 3.80 ซม. ความยาวประมาณ 4.50 ซม. 
 ลักษณะปาก รูปร่างเป็นหางปลา  มีสัน  ไม่บิด  ความกว้างประมาณ 0.80 ซม. ความยาวประมาณ 0.80 ซม.  ลายบน
กลางปากแบบไล่ระดับสี  สีพ้ืนเป็นสีม่วง  สีท่ี 2เป็นสีม่วงเข้ม หูกลีบปากเป็นแผ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสม (Vanda spp. and hybrid) 
(1) เลขท่ีคําขอ : 12/2553 วันท่ียื่นคําขอ : 18 ก.พ. 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ : นายธํารง  ศุภชาติวงศ์ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : บีพี 003 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างกล้วยไม้สกุลแวนด้าพันธ์ุ JRA  (แม่) และพันธ์ุ 
RSG (พ่อ)  ณ สวนศุภชาติวงศ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  พ.ศ.  2538 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. พ.ศ. 2538 ผสมจากคู่ผสม  JRA  (แม่) กับ  RSG  (พ่อ) 
2. พ.ศ. 2543 ออกดอก  ทําการคัดสายพันธ์ุ  แล้วนําไปเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 
3. พ.ศ. 2546 ขยายพันธ์ุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 
4. พ.ศ. 2552 ได้จํานวน  500  ต้น 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นประมาณ 25.80  ซม.  ความสูงทรงพุ่มประมาณ 25.30  ซม. 
 ลักษณะใบ ใบเป็นรูปแถบ  รูปร่างปลายใบเป็นแบบท่ี 8  ใบบิด  ขอบใบเรียบ  ความกว้างประมาณ 2.30 ซม.  ความ
ยาวประมาณ 21.80 ซม.   
 ลักษณะของช่อดอก ช่อดอกเป็นแบบช่อ  ความกว้างประมาณ 14.90 ซม.ความยาวประมาณ 27.20 ซม.  จํานวน
ดอกบนช่อดอกประมาณ 6 ดอก  ดอกเรียงตัวเป็นวงกลม 
 ลักษณะดอก แบน  มีเดือย  เดือยเป็นถุง  เดือยชี้ลง  ความกว้างประมาณ 8.00 ซม. ความยาวประมาณ 8.80 ซม.  
จํานวนสีพ้ืนบนดอก 1 สี 
 ลักษณะของกลีบเลี้ยงด้านบน รูปไข่ ปลายมน  ขอบไม่เป็นคลื่น ความกว้างประมาณ 4.10 ซม. ความยาวประมาณ 4.40 
ซม.  ไม่มีลาย  สีพ้ืนเป็นสีเขียว 
 ลักษณะกลีบเลี้ยงด้านข้าง รูปร่างเกือบกลม  ปลายกลม  ขอบไม่เป็นคลื่น ความกว้างประมาณ 4.60 ซม. ความยาว
ประมาณ  4.60 ซม. ไม่มีลาย  สีพ้ืนเป็นสีเขียว 
 ลักษณะกลีบดอก รูปไข่ ปลายกลม ไม่บิด  ความกว้างประมาณ 3.40 ซม. ยาวประมาณ 3.60 ซม. ไม่มีลาย สีพ้ืนเป็นสีเขียว 
 ลักษณะปาก รูปร่างเป็นหางปลา  มีสัน  ไม่บิด  ความกว้างประมาณ 2.80 ซม. ความยาวประมาณ 1.90 ซม.  ลายบน
กลางปากแบบไล่ระดับสี  สีพ้ืนเป็นเขียว  สีท่ี 2 เป็นสีเขียวอ่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 
 

กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสม (Vanda spp. and hybrid) 
(1) เลขท่ีคําขอ : 13/2553 วันท่ียื่นคําขอ : 18 ก.พ. 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ : นายธํารง  ศุภชาติวงศ์ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : บีพี 004 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการกลายพันธุ์ของคู่ผสมพันธ์ุระหว่างกล้วยไม้ Ascda.Roya Saphier  
(แม่) และกล้วยไม้สกุลแวนด้าพันธ์ุ  coerulea (พ่อ)  ณ สวนศุภชาติวงศ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  พ.ศ.  2530 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. พ.ศ. 2530 ได้คัดไม้ท่ีมีลักษณะพิเศษ  จากคู่ผสมพันธุ์ระหว่างกล้วยไม้ Ascda.Roya Saphier  (แม่) และกล้วยไม้สกุล
แวนด้า  coerulea (พ่อ) 

2. พ.ศ. 2531 นําไปเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในห้องปฏิบัติการ 
3. พ.ศ. 2536-38 คัดต้นพันธ์ุท่ีมีลักษณะดีไว้ 
4. พ.ศ. 2547 นําไปเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในห้องปฏิบัติการ 
5. พ.ศ. 2553  ได้ต้นจํานวน 5,000  ต้น 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นประมาณ 38.40  ซม.  ความสูงทรงพุ่มประมาณ 41.00  ซม. 
 ลักษณะใบ ใบเป็นรูปแถบ  รูปร่างปลายใบเป็นแบบท่ี 7  ไม่บิด  ขอบใบเรียบ  ความกว้างประมาณ 2.50 ซม.  ความ
ยาวประมาณ 19.20 ซม.   
 ลักษณะของช่อดอก ช่อดอกเป็นแบบช่อ  ความกว้างประมาณ 15.80 ซม.ความยาวประมาณ 34.50 ซม.  จํานวนดอกบน
ช่อดอกประมาณ 9 ดอก  ดอกเรียงตัวเป็นวงกลม 
 ลักษณะดอก งุ้มเล็กน้อย  มีเดือย  เดือยแบน  เดือยชี้ลง  ความกว้างประมาณ 8.00 ซม. ยาวประมาณ 8.20 ซม.  
จํานวนสีพ้ืนบนดอก 2 สี 
 ลักษณะของกลีบเลี้ยงด้านบน รูปขอบขนาน กลม  ขอบไม่เป็นคลื่น ความกว้างประมาณ 3.30 ซม. ยาวประมาณ 3.80 
ซม.  ลายไล่ระดับสี  สีพ้ืนสีขาว สีท่ี 2 สีเขียวอ่อน 
 ลักษณะกลีบเลี้ยงด้านข้าง รูปร่างไข่  ปลายกลม  ขอบไม่เป็นคลื่น ความกว้างประมาณ 3.60 ซม. ยาวประมาณ  4.00 
ซม. ลายไล่ระดับสี  สีพ้ืนสีขาว สีท่ี 2 สีเขียวอ่อน 
 ลักษณะกลีบดอก รูปกลม ปลายกลม ไม่บิด  ความกว้างประมาณ 3.80 ซม. ยาวประมาณ 3.49 ซม. ลายไล่ระดับสี  สีพ้ืนสีขาว 
สีท่ี 2 สีเขียวอ่อน 
 ลักษณะปาก รูปร่างเป็นหางปลา  มีสัน  ไม่บิด  ความกว้างประมาณ 2.40 ซม. ความยาวประมาณ 1.90 ซม.    สีพ้ืนเป็น
เหลืองอมเขียว หูกลีบปากเป็นแผ่น 

 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสม (Vanda spp. and hybrid) 
(1) เลขท่ีคําขอ : 14/2553 วันท่ียื่นคําขอ : 18 ก.พ. 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ : นายธํารง  ศุภชาติวงศ์ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : บีพี 005 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการกลายพันธุ์ของคู่ผสมพันธ์ุระหว่างกล้วยไม้ Ascda.Roya Saphier  
(แม่) และกล้วยไม้สกุลแวนด้าพันธ์ุ  coerulea (พ่อ)  ณ สวนศุภชาติวงศ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  พ.ศ.  2530 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. พ.ศ. 2530 ได้คัดไม้ท่ีมีลักษณะพิเศษ  จากคู่ผสมพันธุ์ระหว่างกล้วยไม้ Ascda.Roya Saphier  (แม่) และกล้วยไม้สกุล
แวนด้า  coerulea (พ่อ) 

2. พ.ศ. 2531 นําไปเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในห้องปฏิบัติการ 
3. พ.ศ. 2536-38 คัดต้นพันธ์ุท่ีมีลักษณะดีไว้ 
4. พ.ศ. 2547 นําไปเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในห้องปฏิบัติการ 
5. พ.ศ. 2552  ได้ต้นจํานวน 5,000  ต้น 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นประมาณ 32.60  ซม.  ความสูงทรงพุ่มประมาณ 36.30  ซม. 
 ลักษณะใบ ใบเป็นรูปแถบ  รูปร่างปลายใบเป็นแบบท่ี 6  ใบบิด  ขอบใบเรียบ  ความกว้างประมาณ 2.40 ซม.  ความ
ยาวประมาณ 17.20 ซม.   
 ลักษณะของช่อดอก ช่อดอกเป็นแบบช่อ  ความกว้างประมาณ 13.40 ซม.ความยาวประมาณ 25.20 ซม.  จํานวน
ดอกบนช่อดอกประมาณ 9 ดอก  ดอกเรียงตัวเป็นวงกลม 
 ลักษณะดอก ดอกงุ้มเล็กน้อย  มีเดือย  เดือยแบน  เดือยชี้ลง  ความกว้างประมาณ 6.80 ซม. ความยาวประมาณ 
6.80 ซม.  จํานวนสีพ้ืนบนดอก 2 สี 
 ลักษณะของกลีบเลี้ยงด้านบน รูปขอบขนาน ปลายกลม  ขอบไม่เป็นคลื่น ความกว้างประมาณ 2.90 ซม. ความยาว
ประมาณ 3.40 ซม.  รูปแบบของสีเป็นลายสมุก  สีพ้ืนเป็นสีขาว  สีท่ี 2 เป็นสีม่วง 
 ลักษณะกลีบเลี้ยงด้านข้าง รูปร่างกลม  ปลายกลม  ไม่เป็นคลื่นท่ีขอบ ความกว้างประมาณ 3.40 ซม. ความยาวประมาณ  
3.60 ซม. รูปแบบของสีเป็นลายสมุก  สีพ้ืนเป็นสีขาว  สีท่ี 2 เป็นสีม่วง 
 ลักษณะกลีบดอก รูปไข่ ปลายกลม ไม่บิด ความกว้างประมาณ 2.60 ซม. ความยาวประมาณ 2.90 ซม. 
 ลักษณะปาก รูปร่างเป็นหางปลา  มีสัน  ไม่บิด  ความกว้างประมาณ 1.90 ซม. ความยาวประมาณ 0.70 ซม.  สีพ้ืน
เป็นสีม่วง  หูกลีบปากเป็นเข้ียว 

 


