


กลวยไมสกุลหวาย   (Dendrobium  sp.)

(1)  เลขท่ีคําขอ           :  35/2547                   วันท่ียืน่คําขอ   :    17  พฤศจกิายน   2547
(2)  ชือ่ผูขอ          :   นายศริะ  อุดมปรีชา
(3)   ชือ่พันธุพืชใหม  :   เอเวอรกรีน   เลดี้ 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพชื :    กลวยไมสกุลหวายพนัธุเอมาควีน
ซ่ึงเปนพนัธุแมกับกลวยไมสกุลหวายพนัธุพีกะซสั  เปนพนัธุพอ จนไดพันธุใหม  คือ   เอเวอรกรีน
เลดี้  ณ  สวนนายศริะ  อุดมปรีชา  ต.งิ้วราย  อ.นครชยัศรี  จ.นครปฐม
(5)   กรรมวิธีในการปรบัปรงุพนัธุพืชและลักษณะสําคญัของพนัธุพืชใหม :
        กรรมวิธีในการปรับปรงุพนัธุพชื  :     คัดเลอืกตนพนัธุแมเอมาควนี     และตนพันธุพอพีกะซสั
ทําการผสมพันธุ ในเดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ. 2544   เมือ่ติดฝก
จึงนําไปเพาะเลีย้งทีห่องปฏิบัติการสุภาแล็ป  ตั้งแตเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2545 ถึงเดอืนเมษายน  2546
จากนัน้ทําการปลูกเพือ่คัดเลือกตนที่มีลักษณะทีด่ีประมาณตนป  2547   จนไดตนเอเวอรกรีน  เลดี้
ในแปลงปลกู  จากนั้นนําไปขยายพนัธุเพือ่เพิ่มจํานวนโดยวธีิเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ในหองปฏิบัตกิาร
เพื่อใหไดตนจํานวน  10,000  ตน
        รายละเอียดท่ีเปนลักษณะสําคญัของพนัธุพืชใหม :
        ลักษณะการใชประโยชน    เปนหวายตดัดอก
        ลักษณะเดนประจําพนัธุ   ไมดอกสีชมพู  สีดอกเขมสลับจาง ดอกกึง่กลีบกึ่งฟอรม
ชอดอกยาวตัง้ตรง ออกดอกดก  ออกดอกตลอดทัง้ป  อายุการปกแจกนันานมากกวา  7  วัน
        ลักษณะตน    ขนาดของตนปานกลาง
ลําลูกกลวยมคีวามหนาหรอืเสนผาศนูยกลางของลําลูกกลวยใหญ  (2.1-3.0  ซม.)
        ลักษณะใบ    ใบมสีีเขียว  ใบยาวและกวาง
        ลักษณะของชอดอก    การเรยีงตวัของดอกบนชอเปนแบบกลมรอบชอ
ระยะหางระหวางดอกบนชอชิดกนั จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยมปีานกลาง (ประมาณ 3-5
ชอดอก)  จํานวนดอกบนชอปานกลาง  (6-25  ดอก)   กานชอดอกยาวมากกวา  60  ซ.ม.
         ลักษณะกานชอดอก   กานชอดอกยาวมากกวา  15   ซม.  แกนกลางชอดอกตรง
กานดอกไมบิด   กานดอกสีขาว
         ลักษณะดอก   ลักษณะฟอรมดอกเปนดอกฟอรม   กลีบดอกไมบิด  ดอกดานหนากวาง 3.5
ซม. ยาว  3.7   ซม.  กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนาปานกลาง   ดอกไมมีกล่ิน

ลักษณะกลบีดอก    กลีบดอกแผออก กวาง   1.8  ซม.  ยาว  2  ซม.   สีพื้นบนกลบีดอกสีชมพู 
สีลวดลายบนกลบีดอกสีชมพู



ลักษณะกลบีเลี้ยง     กลีบเลี้ยงดานบนแผออก    ไมบิดหรือบิดนอยมาก    กวาง    1    ซม. 
ยาว 1.5  ซม.    สีพืน้สีชมพู    สีลวดลายสีชมพู   กลีบเลี้ยงดานขางแผออก   ไมบิดหรือบิดนอยมาก
กวาง   1.5    ซม.  ยาว  2   ซม.  สีพื้นบนกลบีเลี้ยงดานขางสีชมพู    สีลวดลายบนกลบีเลี้ยงดานขาง 
สีชมพู

ลักษณะปาก   ปากกวาง  2   ซม.   ยาว  1.5  ซม.   หูกลีบปากเปดปานกลาง  ไมมีจดุแตมสีรูป
ตาบนปาก สีพื้นของปากสีชมพู  และบรเิวณกลางปากสชีมพู     ริมขอบปากไมเปนคลื่น
หรือเปนคลื่นนอยมาก  และไมเปนฝอย    หรือเปนฝอยละเอยีดมาก    หมอนบนปากบรเิวณ
เสาเกสรสั้น  สีชมพูปนเขียว ฝาครอบอับเรณูสีขาว 

 

เอเวอรกรีน   เลดี้



กลวยไมสกุลหวาย   (Dendrobium  sp.)

(1)  เลขท่ีคําขอ           :  36/2547                      วันท่ียืน่คําขอ   :    17  พฤศจกิายน   2547
(2)  ชือ่ผูขอ                :   นายศริะ  อุดมปรชีา
(3)   ชือ่พันธุพืชใหม  :   เอเวอรกรีน  บิวตี้
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพชื   :     เกิดจากการผสมพันธุระหวางกลวยไมสกุลหวายพันธุขาว-
ประวทิย    ซ่ึงเปนพนัธุแมกับกลวยไมสกลุหวายพนัธุผักบุง    เปนพันธุพอ  จนไดพันธุใหม  คือ
เอเวอรกรีน บิวตี ้ ณ  สวนนายศริะ  อุดมปรชีา  ต.งิ้วราย  อ.นครชยัศรี  จ.นครปฐม
(5) กรรมวิธีในการปรบัปรุงพนัธุพืชและลกัษณะสําคัญของพนัธุพืชใหม :
       กรรมวิธีในการปรับปรงุพนัธุพชื  :     คัดเลอืกตนพนัธุแมพันธุขาวประวทิย
และตนพอพนัธุผักบุง  ทําการผสมพันธุ ในเดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ. 2544   เมือ่ติดฝก
จึงนําไปเพาะเลีย้งทีห่องปฏิบัติการสุภาแล็ป  ในเดอืนเมษายน  2545
และไดเปนไมขวดออกมาประมาณ  400  ตน ในเดอืนธันวาคม  จากนัน้ทําการปลูกเปนเวลา  1  ป
เพื่อคัดเลอืกตนที่มีลักษณะทีด่ีจนไดตนเอเวอรกรีน บิวตี้
จากนัน้นําไปขยายพนัุเพื่อเพิม่จํานวนโดยวธีิเพาะเลี้ยงเนือ้เยือ่ในหองปกฺบัติการเมือ่ตนป 2546
จนไดจํานวน 10,000 ตน เมือ่เดือนพฤษภาคม  2547
       ลักษณะสําคัญของพนัธุพืช  :
        ลักษณะการใชประโยชน     เปนหวายตดัดอก
        ลักษณะเดนประจําพนัธุ      กลีบดอกสีขาว ลวดลายสแีดง
รวมตวักนับริเวณสวนกลางของดอก ดอกฟอรมกลม ดอกมขีนาดปานกลาง  อกดอกดก
        ลักษณะตน    ขนาดของตนปานกลาง
ลําลูกกลวยมคีวามหนาหรอืขนาดเสนผาศูนยกลางปานกลาง (1.21-2.0 ซม.)
        ลักษณะใบ    ใบสเีขียว ความยาว ความกวาง และความหนาของใบปานกลาง
        ลักษณะชอดอก    การเรียงตวัของดอกบนชอเปนแบบ  2  แถว
ระยะหางระหวางดอกบนชอหางกนั ปานกลาง  จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวย มปีานกลาง
ประมาณ  3-5 ชอดอก จํานวนดอกบนชอ มีปานกลาง 6-25 ดอก ชอดอกยาวมากกวา  60 ซม.
        ลักษณะกานชอดอก    กานชอดอกยาวปานกลาง   (2.1-15 ซม.)   แกนกลางชอดอกเปนแบบ
ซิกแซก กานดอกไมบิด สีขาว
        ลักษณะดอก   ลักษณะฟอรมดอกเปนแบบฟอรมกลม กลีบดอกไมบิด  ดอกดานหนากวาง 4.5
ซม. ยาว 3  ซม. กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนาปานกลาง   ดอกไมมีกล่ิน
        ลักษณะกลบีดอก    กลีบดอกแผออก กวาง  2  ซม. ยาว  2  ซม. สีพื้นบนกลบีดอกสีขาว
สีลวดลายบนกลบีดอกสีแดง



ลักษณะกลบีเลี้ยง       กลีบเลี้ยงดานบนแผออก   ไมบิดหรือบิดนอยมาก    กวาง  0.8 ซม. 
ยาว  2   ซม. สีพืน้ สีขาว  สีลวดลายสีแดง   กลีบเลี้ยงดานขางแผออก  ไมบิดหรือบิดนอยมาก กวาง
0.8  ซม. ยาว 1.5  ซม. สีพื้นสขีาว  สีลายสีแดง

ลักษณะปาก     ปากกวาง  0.8   ซม.   ยาว  1.5  ซม.   หูกลีบปากเปด   มจีุดแตมสีรูปตาบนปาก
สีพื้นสีขาว   สีลวดลายสแีดง     ริมขอบปากเปนคลื่นเล็กนอย     เปนฝอยละเอยีด      สีหมอนบน  
ปากสีแดง   เสาเกสรสั้น สีขาว   ฝาครอบอับเรณสีูขาว

          เอเวอรกรีน  บวิตี้



กลวยไมสกุลหวาย   (Dendrobium  sp.) 
 
(1)    เลขท่ีคําขอ        :  37/2547                      วันท่ียื่นคําขอ   :    17  พฤศจิกายน   2547 
(2)    ชื่อผูขอ                :   นายศิระ  อุดมปรชีา 
(3)    ชื่อพนัธุพืชใหม   :   เอเวอรกรีน  สวที 
(4)    รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :   เกิดจากการผสมพันธุระหวางกลวยไมสกุลหวายพันธุ
บูรณะไวท เ เปนพันธุแม กับพันธุโยโกะพิงค  เปนพันธุพอ  ไดพันธุเอเวอรกรีน สวีท เปนพันธุใหม 
ณ สวนนายศิระ  อุดมปรีชา ต.งิ้วราย  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม   
(5)    กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืชและลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
         กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :     คัดเลือกตนพันธุแม บูรณาไวท   และตนพันธุพอพันธุ
โยโกะพิงค  ทําการผสมพันธุในป  2544 เปนเวลา   6  เดือน  จึงไดฝก   นําไปเพาะเลี้ยงที่
หองปฏิบัติการสุภาแล็ป เปนเวลา  1  ป   ไดไมขวดออกมาประมาณป 45 จากนั้นทําการปลูกเพื่อ
คัดเลือกตนที่มีลักษณะที่ดี  จนไดตนเอเวอรกรีน สวีท ในป 2546   จากนั้นนําไปขยายพันธุเพื่อเพิ่ม
จํานวนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหองปฏิบัติการ ไดจํานวน  10,000 ตน 
       ลักษณะสําคัญของพันธุพืช  :   
        ลักษณะการใชประโยชน        เปนหวายตัดดอก 
        ลักษณะตน       ขนาดของตนปานกลาง    ความหนา    หรือขนาดเสนผาศูนยกลางของลําลูก-  
กลวยใหญ 
        ลักษณะใบ    ยาวปานกลาง  กวางมากและหนา  มีสีเขียวเขม 
        ลักษณะของชอดอก    การเรียงตัวของดอกบนชอดอกไมเปนระเบียบ   ดอกชดิกัน  จํานวนชอ
ดอกตอลําลูกกลวยปานกลาง   (3-5  ชอดอก)    จํานวนดอกบนชอดอกปานกลาง   (6-25  ดอก)   
ชอดอกยาวมากกวา   60   ซม. 
         ลักษณะกานชอดอก      แกนกลางชอดอกซิกแซก  กานดอกไมบดิ   สีขาว 
         ลักษณะดอก      ลักษณะฟอรมดอก เปนแบบฟอรมกลม    กลีบดอกไมบิด     ความกวางของ
ดอกดานหนา  5 ซ.ม.   ความยาวของดอกดานหนา  5   ซม.  ความหนาของกลีบดอก/กลีบเลี้ยงปาน
กลาง  ดอกไมมีกลิ่น 

ลักษณะกลีบดอก    กลีบดอกแผออก กลีบดอกกวาง  3  ซม.   ยาว  3  ซม.  สีพื้นบนกลีบดอก 
สีชมพู   สีลวดลายบนกลีบดอกสีขาว 
 
 

ลักษณะกลีบเลี้ยง    กลีบเลี้ยงดานบนแผออก  ไมบิดหรือบิดนอยมาก   กวาง  1.5  ซม. ยาว 2 



ซม.  สีพื้นบนสีชมพู  สีลวดลายสีขาว   กลีบเลี้ยงดานขางแผออก  ไมบดิหรือบิดนอยมาก กวาง  1.5  
ซม. ยาว  2  ซม. สีพื้นสีชมพู สีลวดลายสีขาว 

ลักษณะปาก    ปากกวาง   1.5   ซม.   ยาว   2    ซม.   หูกลีบปากเปดปานกลาง    มีจุดแตมสีรูป 
ตาบนปาก สีพืน้เปนสีชมพู   สีลวดลายเปนสีขาว   ริมขอบปากเปนคล่ืนเล็กนอย เปนฝอยปานกลาง
สีหมอนเปนสชีมพู    เสาเกสรสั้น สีขาว   ฝาครอบอับเรณูเปนสีขาว 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

        เอเวอรกรีน  สวีท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แตงโม (Citrullus valgaris)

(1)    เลขท่ีคําขอ          :  38/2547             วันท่ียืน่คําขอ   :    30  พฤศจกิายน   2547
(2)    ชือ่ผูขอ                :    สํานักงานปรมาณเูพือ่สันติ
(3)    ชือ่พันธุพืชใหม   :   ทรายทอง  
(4)     รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพชืใหม    :      จากการฉายรงัสีแกมมาแตงโมเนือ้เหลืองพันธุ 
“หวยทรายทอง”   
(5)  )    กรรมวิธีในการปรบัปรุงพนัธุพชืและลักษณะสําคัญของพนัธุพืชใหม :
            กรรมวิธีในการปรับปรงุพนัธุพืช    :       ทําการฉายรงัสีแกมมาในแตงโมเนือ้เหลืองพนัธุ 
หวยทรายทอง นําเมล็ดแตงโมทีไ่ดรับการฉายรงัสีที่เหมาะสมถึง 200 และ 400 Gy  ไปปลกูทดสอบ
พบวาในรุน M1   มกีารเจริญเติบโตชาและใหผลผลิตชากวาตนที่ไมไดฉายรังสี   ตอมาในรุน M2

พบลักษณะกลายพนัธุ คือ  แตงโมบางสายพนัธุลายเขียวเขมบนผลหายไป
จึงทําการคดัแตงโมเถาสั้นที่ใหผลผลิตปกต ิจนถึงรุนที่  7   จึงไดแตงโมไมมีลายและเถาสั้น
พันธุทรายทอง
        ลักษณะสําคัญของพนัธุพืช  :  
        จํานวนโครโมโซม   สองชุด
        ลักษณะเถา              มีความยาวเถาสัน้  ประมาณ  3-3.5  เมตร
        ลักษณะผล              รูปทรงผลกลม ไมมีแถบสทีี่ผิวผล  สีพื้นของผิวเปลือกเปนสีเขียว  สีเนื้อ  
                                        ผลสดเปนสีเหลือง   น้ําหนกัผลเฉลี่ย  3-5  กก.

ทรายทอง
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