


คําขอเลขที่ 25/2547 

    กลวยไมสกลุหวาย   (Dendrobium sp.)

(๑)    ช่ือพันธุพืชใหม      :   แอนนาไบรด
(๒)   รายละเอยีดทีเ่ปนลักษณะสําคญัของพันธุพืชใหม  :  

         ลักษณะการใชประโยชน    เปนหวายตดัดอก
         ลักษณะเดนประจําพนัธุ      มีชอยาวมาก   กานชอมีขนาดใหญ แข็งแรง  ดอกขนาดใหญ
การเรียงตวัของดอกเปน  3   ทาง สีดอกคลายซากุระแตออนกวา ดอกมกีล่ินหอมออนๆ ชวงเชาและเยน็
         ลักษณะตน      ลําตนมีขนาดใหญ     ลําลูกกลวยมคีวามหนา หรือเสนผาศูนยกลางใหญ
(2.1-3.0 ซม.)  
         ลักษณะของใบ    ใบมสีีเขียว   มคีวามยาว  กวาง   และหนา
         ลักษณะชอดอก     การเรียงตวัของบนชอดอกเปนแบบ   3   แถว    ระยะหางของดอกบนชอ ปานกลาง
5-25 ดอก ชอดอกยาวปานกลาง 5.1-6.0 ซม
         ลักษณะกานชอดอก    กานชอดอกยาวมากกวา 15 ซม.   แกนกลางชอดอกตรง  กานดอกไมบิด
มีสีขาว
         ลักษณะดอก   ลักษณะฟอรมดอกเปนแบบฟอรมกลม กลีบดอกไมบิด ดอกดานหนากวาง 7.5 ซม. 
ยาว 6.5 ซม.  กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนา
         ลักษณะกลบีดอก    โคงขึ้น/หงาย   กวาง  3.8 ซ.ม.  ยาว 4.1   ซ.ม.   สีบนพื้นกลีบดอก  สีชมพูขาว 
         ลักษณะกลบีเลี้ยง   กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย ไมบดิหรือบิดนอยมาก กวาง 2  ซ.ม.  ยาว 4   ซ.ม.
สีพื้นบนกลบีเลี้ยงดานบน   สีชมพูขาว   กลีบเลี้ยงดานขาง โคงขึ้น/หงายขึน้   ไมบิดหรือบิดนอยมาก
มีความกวาง 2  ซ.ม.  ยาว  4  ซ.ม.  สีพื้นบนกลบีเลี้ยงดานขาง  สีชมพูขาว  
         ลักษณะปาก     ยาว  3.8  ซม.  ปากกวาง 2.4  ซม.  หกูลีบปากเปด   ไมมีจดุแตมสีตามรูปตาบนปาก
สีพื้นของปาก  สีชมพูขาว  บริเวณกลางปากเปนสีชมพู    ริมขอบปากไมเปนคลื่น   หรือเปนคลื่นนอยมาก
และไมเปนฝอย  หรือเปนฝอยละเอยีดมาก  หมอนบนปากสเีขยีวอมเหลือง เสาเกสรมีรูปรางปานกลาง
สีขาวอมเหลือง ฝาครอบอับเรณู สีขาวอมเหลอืง

(๓)     ช่ือนักปรับปรุงพันธุพชื หรือพัฒนาพนัธุพืชใหม  :        นายสรุพล  แสงอุทัย  
                                                                                                          (บริษทั บางกอกกรนี จํากัด)

(๔)   รายละเอยีดทีม่าของพันธุพืชใหม :  เกดิจากการผสมพนัธุระหวาง  แอนนา เปนพันธุพอ
กับดอกขาว หาเอ็น เปนพันธุแม

(๕)   กรรมวธีิในการปรับปรุงพันธุพืช   :   นําเกสรตัวผูของดอกแอนนา ตนทีค่ัดจากการปนตา
ผสมกับ เกสรตัวเมยีของดอกขาว 5N ทีส่วนไทรนอย จ.นนทบรีุ  ประมาณ  90  วนั ฝกจะสกุแก



จึงสงเขาฝายแล็ป บ.บางกอกกรนี จํากดั ใหเพาะเมลด็ในสภาพปลอดเชือ้ ประมาณ  10  เดอืน
หลังการเพาะเมล็ดจงึสงตนที่โตเต็มที่ในขวดใหฝายสวนนําตนออกปลกูที่แปลงผลผลิตเพือ่คัดเลอืกตนพันธุ
โดยการคดัตนพนัธุแอนนาไบรดนีค้ัดไดในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2538  นําชอที่ไดทดสอบอายุการปกแจกนั
แลวจงึสงหนอเขาแล็ปเพื่อเพิม่จํานวนตนพนัธุโดยการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่  ไดหวัไมชุดแรกป พ.ศ. 2540
และทยอยผลิตตอเนือ่ง จนถึงป พ.ศ. 2542  สงตนปลูกทีแ่ปลงผลผลิตตดัดอก

(๖) คํารับรองวาจะสงมอบสวนขยายพนัธุของพันธุพืชใหมที่ขอจดทะเบยีนและสารพันธกุรรม
ที่ใชในการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพนัธุพืชใหม ใหแกพนกังานเจาหนาที่เพือ่ทําการตรวจสอบ
ตามเวลาทีพ่นักงานเจาหนาที่กําหนด   :    ผูยื่นคําขอไดแจงเปนลายลักษณอักษรไวแลวในคําขอ

(๗) ขอตกลงแบงปนผลประโยชนในกรณทีี่มีการใชพันธุพื้นเมอืงทั่วไป
หรือพันธุพชืปาหรือสวนหนึง่สวนใดของพนัธุพืชดงักลาวในการปรบัปรุงพันธุสําหรับใชประโยชน
ในทางการคา  :    ผูขอไดมีหนงัสือยินยอมทีจ่ะทําขอตกลง แบงปนผลประโยชน ในภายหลงั
ในกรณทีี่กฎกระทรวงเรือ่งขอตกลงการแบงปนผลประโยชนมีผลบังคับใช”

(๘)   รายการอื่นตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง : -        



คําขอเลขที่  26/2547

กลวยไมสกุลหวาย  ( Dendrobium sp. )

(๑)    ช่ือพันธุพืชใหม      :  เอเวอรกรีน   พิง้ค
(๒)    รายละเอยีดทีเ่ปนลักษณะสําคญัของพันธุพืชใหม  :  
ลักษณะการใชประโยชน    เปนหวายตดัดอก
ลักษณะเดนประจําพนัธุ    ชอยาว มคีวามดกตดัดอกไดทั้งป กลีบดอกหนา

มีความคงทนเหมาะแกการตัดดอกเพือ่การคา อายุ ปกแจกนัมากกวา  7  วัน ไมมีกล่ินหอม
ลักษณะตน    ขนาดของตนปานกลาง ลําลูกกลวยมคีวามหนาหรอืเสนผาศูนยกลางปานกลาง 
ลักษณะใบ   ใบสีเขียว มคีวามกวาง  ยาว และหนาปานกลาง
ลักษณะของชอดอก  การเรียงตวัของดอกบนชอดอกเปนแบบ 2 แถว

ระยะหางของดอกบนชอชิดกนั  จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยปานกลาง  3-5 ชอดอก
จํานวนดอกบนชอดอกปานกลาง 6-25  ดอก ความยาวชอดอก

ลักษณะกานชอดอก    กานชอดอกยาวปานกลาง  2.1-15 ซม.  แกนกลางชอดอกตรง
กานดอกไมบิด  สีกานดอกสขีาว

ลักษณะดอก   ลักษณะฟอรมดอก เปนแบบฟอรม กลีบดอกไมบิด ดอกดานหนากวาง 3.5 ซม.
ยาว 4  ซม. กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนา    ดอกไมมีกล่ิน

ลักษณะกลบีดอก   โคงขึ้น/หงาย  มคีวามกวาง  1.5  ซ.ม. ยาว  2 ซ.ม.  สีพื้นกลบีดอกเปนสีชมพู
ลักษณะกลบีเลี้ยง   กลีบเลี้ยงดานบนแผออก  ไมบดิหรือบิดนอยมาก  มคีวามกวาง  0.8 ซ.ม.

ยาว 2  ซ.ม. สีพืน้บน กลีบเลี้ยงดานบนสชีมพู กลีบเลี้ยงดานขางแผออก ไมบิดหรือบิดนอยมาก มคีวามกวาง
0.8 ซม.  ยาว   2  ซม.  สีพื้นบนกลบีเลี้ยงเปนสีชมพู

ลักษณะปาก   ปากกวาง 1.2 ซม.  ยาว  2  ซม.  หูกลีบปากเปดปานกลาง  มจีุดแตมสี รูปตาบนปาก
สีพื้นของปากสีชมพ ู  บริเวณกลางปากสขีาว  ริมขอบปากไมเปนคลื่นหรือเปนคลื่นนอยมาก
เปนฝอยปานกลาง   หมอนบนปากสีขาว   เสาเกสรมีรูปรางสั้นสขีาว   ฝาครอบอับเรณสีูขาว

(๓)    ช่ือนักปรับปรุงพันธุพชื หรือพัฒนาพนัธุพืชใหม  :  นายศิระ  อุดมปรีชา    
(๔)    รายละเอยีดทีม่าของพันธุพืชใหม :  เกดิจากการผสมพนัธุระหวาง

ซากุระเปนพันธุแมกับขาวประวทิย เปนพันธุพอ
(๕) กรรมวธีิในการปรับปรุงพันธุพืช  :  นํากลวยไมหวายพนัธุขาวประวทิยมาผสมโดยใชเวลา

3 เดอืน เพื่อรอฝกแก จากนัน้จึงนําฝกของลูกผสมไปเขาแลปใหเพาะเลีย้งออกมา
จากนัน้กค็ัดเลือกตนทีรู่วาดทีี่สุด จงึไดตนเอเวอรกรีนพงิค แวทําการนําหนอไปทําการปนตาออกมาจํานวน
10,000 ตน จากนั้นกป็ลูกลงแปลงเพือ่ดูนิสัยของตนไม



(๖)คํารับรองวาจะสงมอบสวนขยายพนัธุของพันธุพืชใหมที่ขอจดทะเบยีนและสารพันธกุรรมที่ใชในการป
รับปรุงพันธุหรือพัฒนาพนัธุพืชใหม ใหแกพนกังานเจาหนาที่เพื่อทําการตรวจสอบ
ตามเวลาทีพ่นักงานเจาหนาที่กําหนด  :   ผูยื่นคําขอไดแจงเปนลายลักษณอักษรไวแลวคําขอ

(๗) ขอตกลงแบงปนผลประโยชนในกรณทีี่มีการใชพันธุพื้นเมอืงทั่วไป
หรือพันธุพชืปาหรือสวนหนึง่สวนใดของพนัธุพืชดงักลาวในการปรบัปรุงพันธุสําหรับใชประโยชนในทาง
การคา : ผูยื่นคําขอไดแจงเปนลายลักษณอักษร ในคําขอจดทะเบยีนพนัธุพืชใหมวา
“ขาพเจายินยอมทีจ่ะทําขอตกลงการแบงปนผลประโยชนใหรัฐ ในภายหลัง
ในกรณทีี่กฎกระทรวงเรือ่งขอตกลงการแบงปนผลประโยชนมีผลบังคับใช”
  (๘) รายการอืน่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง : -
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