


บัว  (Nymphaea sp.) 
 

เลขท่ีคําขอ  :   59/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :  18   พฤศจกิายน    2548 (1)     
ชื่อผูขอ        :   นายไพรัตน   ทรงพานิช (2)    
ชื่อพันธุพชืใหม   : แทนพงศ (3)    

(4)     รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :  เกิดจากบัวช่ือ เมลา เปนสายพันธุแม  ผสมกับบัวช่ือมาดามวิล 
ฟรองกอนเนียร เปนสายพันธุพอ  ณ  บานเลขท่ี  211/230  หมู 9    ซอยติวานนท 22  ถนนติวานนท  ตําบล
บางกระสอ   อําเภอเมืองนนทบุรี    จังหวัดนนทบุรี  11000 
 (5)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช   :          

 1.  ประเมินคุณคาพันธุท่ีจะใชเปนพอแมพันธุ 
2. คัดเลือกตนแมพันธุบัวฝร่ังช่ือ  “เมลา”  และตนพอพันธุบัวฝร่ังช่ือ “มาดามวิลฟรองกอนเนียร”  

ในเดือนมิถุนายน  2546  ณ  บานเลขท่ี  211/230  หมู 9  ซอยติวานนท 22  ถนนติวานนท ตําบล
บางกระสอ อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 

3.  30 มิถุนายน  2546  ทําการผสมเกสร  โดยการตัดเกสรตัวผูของ“มาดามวิลฟรองกอนเนียร” ซ่ึงใช
เปนตนพอพันธุ  แลวนําไปใสในเกสรตัวเมียของ “เมลา” ซ่ึงใชเปนตนแมพันธุ 
4. การผสมเกสรเปนผลสําเร็จ  ตนแมติดฝก  ท้ิงไวจนฝกแก เก็บเมล็ดเม่ือ  26  กรกฎาคม  2546 
5. ลางเมล็ดจนสะอาด นําใสในภาชนะท่ีมีน้ําบรรจุปดฝา  นําไปผานกระบวนการ Stratification โดย

การใหเมล็ดไดรับอุณหภูมิ ประมาณ  5  องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย  2  เดือน 
6. ตุลาคม  2546  นําเมล็ดท่ีผานกระบวนการ Stratification เพาะบนดินซ่ึงบรรจุในภาชนะทรงต้ืน

วางในอางน้ําใหระดับน้ําทวมผิวดินเล็กนอย เพิ่มความสูงของระดับน้ําข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือตนกลา
ใหญข้ึน  ดูแลจนกวาตนกลาแข็งแรง 

7. สิงหาคม  2547  นําตนกลาบัวฝร่ังลูกผสมลงปลูกในแปลงคัดเลือกพันธุ ซ่ึงมีสภาพเปนนาบัว     
ณ อําเภอลาดหลุมแกว  จังหวัดปทุมธานี 

8. หลังจากนั้นทําการคัดเลือกพันธุลูกผสม  จนไดบัวฝร่ังช่ือ “แทนพงศ” เม่ือเดือนกุมภาพันธ  2548  
มีลักษณะดีตามท่ีตองการ 

9. เมษายน  2548  ทําการขยายหนอพันธุเพื่อนําไปปลูกทดสอบในอางปลูกบัว  จนแนใจวา        
พันธุ “แทนพงศ”  มีความคงท่ี 

10. ในป  2549  จะทําการขยายพันธุเพื่อเพ่ิมปริมาณตอไป 
ลักษณะสําคัญ ของพันธุพืชใหม 
ประเภท  บัวฝร่ัง  

       ลักษณะใบ      ตําแหนงใบลอยแตะผิวน้ํา   ขอบใบไมมีหนาม สีใบออนดานบนเขียวเขม ดานลาง
สีน้ําตาลแดง   ใบแกดานบนสีเขียวเขม    ดานลางสีน้ําตาลแดง เสนใบเรียบ     รูปรางใบเปนแบบทรงกลม  

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 



มีขนาดปานกลาง (เสนผาศูนยกลาง 21 เซนติเมตร) ขอบใบเรียบ  ปลายใบเวาตื้น  ฐานใบเปดนอยกวา  30  
องศา  ปลายฐานใบแหลมเปนจะงอย 
 ลักษณะกานใบ กานใบสีน้ําตาลแดง และมีขนบนกานใบ 
       ลักษณะดอก      ดอกตูม  มีลักษณะโคนและปลายเรียวตรงกลางกวาง   ปลายกลีบดอกแหลม กลีบ
เล้ียงสีเขียว กลีบเล้ียงดานในสีขาว  กลีบดอกสีขาว-แดง  กลีบดอกซอนมากพิเศษ (มากกวา  45  กลีบ)  ดอก
บานทรงแผคร่ึงวงกลม  ขนาดดอกใหญ  อับเกสรเพศผูสีเหลือง  กานเกสรเพศผูสีน้ําตาล  เกสรเพศเมียสี
เหลือง ดอกมีกล่ินหอมออน 

ลักษณะเมล็ด เมล็ดทรงรี  เมล็ดแกมีสีดํา         
 

           
 
 
 
 



บัว  (Nymphaea sp.) 
 

เลขท่ีคําขอ  :   60/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :  18   พฤศจิกายน    2548 (1)     
ชื่อผูขอ        :   นายไพรัตน   ทรงพานิช (2)    
ชื่อพันธุพชืใหม   : แทนขวัญ (3)    

(4)     รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  เกิดจากบัวช่ือ เพอร่ีสไฟรโอปอล  เปนสายพันธุแม  ผสมกับบัวช่ือ ซีรี
อุส  เปนสายพันธุพอ  ณ  บานเลขที่  211/230  หมู 9    ซอยติวานนท 22  ถนนติวานนท  ตําบลบางกระสอ   
อําเภอเมืองนนทบุรี    จังหวัดนนทบุรี  11000 
(5)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช   :          

 1.    ประเมินคุณคาพันธุท่ีจะใชเปนแม-พอพันธุ 
2. คัดเลือกตนแมพันธุบัวฝร่ังช่ือ  “เพอร่ีสโฟรโอปอล”  และตนพอพันธุบัวฝร่ังช่ือ “ซีรีอุส”   
      ในเดือนมิถุนายน  2546  ณ  บานเลขท่ี  211/230  หมู 9  ซอยติวานนท 22  ถนนติวานนท   
       ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
3.  กรกฎาคม  2546    ทําการผสมเกสร  โดยการตัดเกสรตัวผูของซีรีอุส ซ่ึงใชเปนตนพอพันธุ  แลว

นําไปใสในเกสรตัวเมียของ“เพอร่ีสไฟรโอปอล” ซ่ึงใชเปนตนแมพันธุ 
4. การผสมเกสรเปนผลสําเร็จ  ตนแมติดฝก  ท้ิงไวจนฝกแก เก็บเมล็ดเม่ือ  28  กรกฎาคม  2546 
5. ลางเมล็ดจนสะอาด นําใสในภาชนะท่ีมีน้ําบรรจุปดฝา  นําไปผานกระบวนการ Stratification โดย

การใหเมล็ดไดรับอุณหภูมิ ประมาณ  5  องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย  2  เดือน 
6. ตุลาคม  2546  นําเมล็ดท่ีผานกระบวนการ Stratification เพาะบนดินซ่ึงบรรจุในภาชนะทรงต้ืน

วางในอางน้ําใหระดับนําทวมผิวดินเล็กนอย  เพิ่มความสูงของระดับน้ําข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือตนกลา
ใหญข้ึน  ดูแลจนกวาตนกลาแข็งแรง 

7. สิงหาคม  2547  นําตนกลาบัวฝร่ังลูกผสมลงปลูกในแปลงคัดเลือกพันธุ ซ่ึงมีสภาพเปนนาบัว   
       ณ อําเภอลาดหลุมแกว  จังหวัดปทุมธานี 
8. หลังจากนั้นทําการคัดเลือกพันธุลูกผสม  จนไดบัวฝร่ังช่ือ “แทนขวัญ” เม่ือเดือนมีนาคม  2548  มี

ลักษณะดีตามท่ีตองการ 
9. เมษายน  2548  ทําการขยายหนอพันธุเพื่อนําไปปลูกทดสอบในอางปลูกบัว  จนแนใจวา บัวพันธุ 

“ แทนขวัญ ”  มีความคงท่ี 
10. ในป  2549  จะทําการขยายพันธุเพื่อเพ่ิมปริมาณตอไป 
ลักษณะสําคัญ ของพันธุพืชใหม 

       ลักษณะใบ      ตําแหนงใบลอยแตะผิวน้ํา สีใบดานบนของใบออนสีบรอนซ สีใบดานลางสีชมพู
แดง  รูปรางใบเปนแบบทรงกลม  ใบแกดานบนสีเขียวเขม  ดานลางสีชมพูแดง เสนใบเรียบ ใบมีขนาดปาน
กลาง ขอบใบเรียบ ปลายใบมน  ฐานใบเปดนอยกวา  30  องศา  ปลายฐานใบแหลมเปนจะงอย 

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 



 ลักษณะกานใบ กานใบสีเขียว  และมีขนบนกานใบ 
       ลักษณะดอก      ดอกตูม  มีรูปรางเรียว กลีบดอกยาวเรียว ปลายกลีบดอกแหลม  กลีบเล้ียงดานนอก
มีสีเขียว ดานในสีแดง กลีบดอกสีชมพูแดงสดใสซอนมากพิเศษ (มากกวา 45  กลีบ)  ทรงดอกบานเปนแบบ
แผคร่ึงวงกลม ขนาดดอกใหญ อับเกสรเพศผูสีเหลือง สีกานเกสรเพศผูสีน้ําตาล สีเกสรเพศเมียสีเหลือง ดอก
มีกล่ินหอม 

ลักษณะเมล็ด เมล็ดทรงรี   สีเมล็ดแกสีดํา         
 

 
     



บัว  (Nymphaea sp.) 
 

เลขท่ีคําขอ  :   61/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :  1   ธันวาคม    2548 (1)     
ชื่อผูขอ        :   นายไพรัตน   ทรงพานิช (2)    
ชื่อพันธุพชืใหม   : สุปราณีพิงค (3)    

(4)     รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :   เกิดจากบัวช่ือ “ เมลา ”  เปนสายพันธุแม    ผสมกับบัวช่ือ  “ เพอร่ีส- 
ไฟรโอปอล ”    เปนสายพันธุพอ    ณ  บานเลขท่ี  211/230  หมู 9    ซอยติวานนท 22  ถนนติวานนท  ตําบล
บางกระสอ   อําเภอเมือง    จังหวัดนนทบุรี  11000 
 (5)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช   :          

1. ประเมินคุณคาพันธุท่ีจะใชเปนแม-พอพันธุ   
2. คัดเลือกตนแมพันธุบัวฝร่ังช่ือ “เมลา” และตนพอพันธุบัวฝร่ังช่ือ “เพอรี่สไฟรโอปอล” ในเดือน

มิถุนายน 2546  ณ  บานเลขท่ี  211/230  หมู 9  ซอยติวานนท 22  ถนนติวานนท ตําบลบางกระสอ 
อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000 

3. 2  กรกฎาคม  2546  ทําการผสมเกสรโดยการตัดเกสรตัวผูของเพอร่ีไฟรโอปอล ซ่ึงเปนตนพอ
พันธุ แลวนําไปใสในเกสรตัวเมียของเมลา ซ่ึงใชเปนตนแมพันธุ 

4. การผสมเกสรเปนผลสําเร็จ  ตนแมติดฝก  ท้ิงไวจนฝกแก  เก็บเมล็ดเม่ือ 29  กรกฎาคม  2546 
5. ลางเมล็ดจนสะอาด นําใสในภาชนะท่ีมีน้ําบรรจุปดฝา  นําไปผานกระบวนการ Stratification โดย

การใหเมล็ดไดรับอุณหภูมิ ประมาณ  5  องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย  2  เดือน 
6. ตุลาคม  2546  นําเมล็ดท่ีผานกระบวนการ Stratification เพาะบนดินซ่ึงบรรจุในภาชนะทรงต้ืน

วางในอางน้ําใหระดับน้ําทวมผิวดินเล็กนอย  เพิ่มความสูงของระดับน้ําข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือตนกลา
ใหญข้ึน  ดูแลจนกวาตนกลาแข็งแรง 

7. สิงหาคม  2547  นําตนกลาบัวฝร่ังลูกผสมลงปลูกในแปลงคัดเลือกพันธุ ซ่ึงมีสภาพเปนนาบัว     
ณ   อําเภอลาดหลุมแกว  จังหวัดปทุมธานี 

8. หลังจากน้ันทําการคัดเลือกพันธุลูกผสม  จนไดบัวฝร่ังช่ือ “สุปราณีพิงค”  เม่ือเดือนกุมภาพันธ  
2548  มีลักษณะดีตามท่ีตองการ 

9. เมษายน    2548   ทําการขยายหนอพันธุเพื่อนําไปปลูกทดสอบในอางปลูกบัว   จนแนใจวา 
       “สุปราณีพิงค”  มีความคงท่ี 

ในป  2549  จะทําการขยายพันธุเพื่อเพ่ิมปริมาณตอไป 10.  
ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 

       ลักษณะใบ      ตําแหนงใบลอยแตะผิวน้ํา ขอบใบไมมีหนาม สีของใบออนดานบนสีบรอนซ 
ดานลางสีชมพูแดง  รูปรางใบเปนแบบทรงกลม  สีของใบแกดานบนสีเขียว  ดานลางสีชมพูแดง เสนใบเรียบ 

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 



รูปรางใบเปนแบบทรงกลม ใบมีขนาดปานกลาง  (เสนผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตร)ขอบใบเรียบ ปลายใบเวา
ตื้น  ฐานใบปด  ปลายฐานใบแหลมเปนจะงอย 
 ลักษณะกานใบ กานใบสีเขียว  และมีขนบนกานใบ 
       ลักษณะดอก      ดอกตูม  มีรูปรางโคนกวางปลายเรียว กลีบดอกเรียวยาว  ปลายกลีบดอกแหลม  
กลีบเล้ียงดานนอกมีสีเขียว    กลีบเล้ียงดานในสีชมพูเขม   กลีบดอกสีชมพู  กลีบดอกซอนมากเปนพิเศษ  
(มากกวา 45  กลีบ)  ทรงดอกบานเปนแบบแผคร่ึงวงกลม  ดอกมีขนาดใหญ  (เสนผาศูนย-กลาง  15  
เซนติเมตร)   อับเกสรเพศผูสีเหลือง กานเกสรเพศผูสีน้ําตาล เกสรเพศเมียสีเหลือง ดอกมีกล่ินหอม 

ลักษณะเมล็ด เมล็ดทรงรี   สีเมล็ดแกสีดํา         
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