


 
บัว สกุลอุบลชาติ         

 
(1)  เลขที่ค าขอ  : 001/2559   วันที่ย่ืนค าขอ :  5 มกราคม 2559 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : นายอุดม พุ่มไสว 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : อุดมบารมี 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :  

เกิดจากการผสมเปิดในธรรมชาติ ของบัวสกุลอุบลชาติที่ปลูกรวมกันได้แก่บัวฝรั่ง บัวเผื่อน-ผัน บัวนางกวัก 
บัวยักษ์ออสเตรเลีย บัวสาย ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2552 

    

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  
 ปี 2545-2548 ปลูกรวบรวมพันธุ์บัวสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ บัวฝรั่ง บัวผัน - เผื่อน บัวนางกวัก บัวยักษ์
ออสเตรเลีย บัวสาย ในสระปลูกบัวของสวนสองพุ่ม ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  และพบบัวมี
ลักษณะคล้ายบัวนางกวัก ดอกสีม่วง กลีบดอกซ้อนหลายชั้น ดอกบานแบบรูปถ้วย ฐานใบเปิดบางส่วน         
ปี 2549-2552 น าบัวต้นดังกล่าวไปขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวนเพ่ือดูความสม่ าเสมอ ความคงตัวของลักษณะ   
ประจ าพันธุ์ และดูว่ามีความใหม่ มีแตกต่างจากพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีอยู่  หลังจากศึกษาจนแน่ใจว่าบัวพันธุ์ใหม่นี้    
มีความสม่ าเสมอ และความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ จึงตั้งชื่อว่า“อุดมบารม”ี 
 

    ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
ลักษณะของใบ รูปร่างใบแก่รูปกลม สีพ้ืนใบแก่ด้านบนและด้านล่างสีเขียว เส้นใบนูน ขอบใบหยักซี่ฟัน    
ปลายใบแบบที ่1 ฐานใบเปิดบางส่วน ปลายฐานใบแหลมเป็นจะงอย ก้านใบ-ก้านดอกสีเขียวและไมม่ีขน 
ลักษณะดอก ดอกชูเหนือน้ า รูปร่างดอกตูมรูปรี รูปร่างดอกบานรูปถ้วย ดอกไม่มีการเปลี่ยนสี กลีบเลี้ยงรูปรี 
ด้านในสีเขียวอ่อนด้านนอกสีเขียว มีจ านวน 8 กลีบ กลีบดอกเป็นรูปรี สีม่วง ปลายกลีบดอกแหลม มีกลิ่นหอม 
จ านวนกลีบดอกเฉลี่ย 204 กลีบ  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืช 



 
บัว สกุลอุบลชาติ         

 
(1)  เลขที่ค าขอ  : 002/2559   วันที่ย่ืนค าขอ :  5 มกราคม 2559 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : นายอุดม พุ่มไสว 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ชมพูกรกฏ 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :  

เกิดจากการผสมเปิดในธรรมชาติ ของบัวสกุลอุบลชาติที่ปลูกรวมกันได้แก่บัวฝรั่ง บัวเผื่อน-ผัน บัวนางกวัก 
บัวยักษ์ออสเตรเลีย บัวสาย ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2552 

    

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  
 ปี 2545-2548 ปลูกรวบรวมพันธุ์บัวสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ บัวฝรั่ง บัวผัน - เผื่อน บัวนางกวัก บัวยักษ์
ออสเตรเลีย บัวสาย ในสระปลูกบัวของสวนสองพุ่ม ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  และพบบัวมี
ลักษณะคล้ายบัวนางกวัก ดอกสีชมพู กลีบดอกซ้อนหลายชั้น ดอกบานรูปถ้วย ฐานใบเปิดไม่เกิน 45 องศา    
ปี 2549-2552 น าบัวต้นดังกล่าวไปขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวนเพ่ือดูความสม่ าเสมอ ความคงตัว ของลักษณะ 
ประจ าพันธุ์ และดูว่ามีความใหม่ มีแตกต่างจากพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีอยู่ หลังจากศึกษาจนแน่ใจว่าบัวพันธุ์ใหม่นี้มี
ความสม่ าเสมอ และความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ จึงตั้งชื่อว่า“ชมพูกรกฏ” 
 

    ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
ลักษณะของใบ  รูปร่างใบแก่รูปกลม สีพ้ืนใบแก่ด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีเขียวปนน้ าตาล เส้นใบนูน ขอบใบ
หยักซี่ฟัน ปลายใบแบบที่ 1 ฐานใบเปิดไม่เกิน 45 องศา ปลายฐานใบแหลมเป็นจะงอย ก้านใบ-ก้านดอกสีเขียว
และไม่มีขน 
ลักษณะดอก  ดอกชูเหนือน้ า รูปร่างดอกตูมรูปไข่ รูปร่างดอกบานรูปถ้วย ดอกไม่มีการเปลี่ยนสี กลีบเลี้ยง
รูปไข่ ด้านในและด้านนอกสีเขียว มีจ านวน 8 กลีบ กลีบดอกเป็นรูปไข่ สีชมพู ปลายกลีบแหลม มีกลิ่นหอม 
จ านวนกลีบดอกเฉลี่ย 224 กลีบ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืช 



 
บัว สกุลอุบลชาติ         

 
(1)  เลขที่ค าขอ  : 003/2559   วันที่ย่ืนค าขอ :  5 มกราคม 2559 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : นายอุดม พุ่มไสว 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : กวักม่วงไสว 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :  

เกิดจากการผสมเปิดในธรรมชาติ ของบัวสกุลอุบลชาติที่ปลูกรวมกันได้แก่บัวฝรั่ง บัวเผื่อน-ผัน บัวนางกวัก 
บัวยักษ์ออสเตรเลีย บัวสาย ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2552 

    

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  
 ปี 2545-2548 ปลูกรวบรวมพันธุ์บัวสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ บัวฝรั่ง บัวผัน - เผื่อน บัวนางกวัก บัวยักษ์
ออสเตรเลีย บัวสาย ในสระปลูกบัวของสวนสองพุ่ม ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  และพบบัว      
มีลักษณะคล้ายบัวนางกวัก ดอกสีม่วง กลีบดอกซ้อนหลายชั้น ดอกบานแบบรูปถ้วย ฐานใบเปิดบางส่วน         
ปี 2549-2552 น าบัวต้นดังกล่าวไปขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวนเพ่ือดูความสม่ าเสมอ ความคงตัว ของลักษณะ 
ประจ าพันธุ์ และดูว่ามีความใหม่ มีแตกต่างจากพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีอยู่ หลังจากศึกษาจนแน่ใจว่าบัวพันธุ์ ใหม่นี้     
มีความสม่ าเสมอ และความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ จึงตั้งชื่อว่า“กวักม่วงไสว” 
 

    ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
ลักษณะของใบ  รูปร่างใบแก่รูปกลม สีพ้ืนใบแก่ด้านบนและด้านล่างสีเขียว เส้นใบนูน ขอบใบหยักซี่ฟัน  
ปลายใบแบบที ่1 ฐานใบเปิดบางส่วน ปลายฐานใบแหลมเป็นจะงอย ก้านใบ-ก้านดอกสีเขียวและไม่มีขน 
ลักษณะดอก  ดอกชูเหนือน้ า รูปร่างดอกตูมรูปไข่ รูปร่างดอกบานเป็นแบบรูปถ้วย ดอกไม่มีการเปลี่ยนสี 
กลีบเลี้ยงรูปใบพาย ด้านในและด้านนอกสีเขียว มีจ านวน 8 กลีบ กลีบดอกเป็นรูปรี สีม่วง ปลายกลีบดอก
แหลม มีกลิ่นหอม จ านวนกลีบดอกเฉลี่ย 301 กลีบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืช 




