




 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายพีพี 1 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพันธุ์ปทุมมา ระหว่าง
ปทุมรัตน์ (กระเจียวบัว) (Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’) (แม่พันธุ์) กับ เทพร าลึก (กระเจียวขาว) 
(C. parviflora) (พ่อพันธุ์ ) และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่ มีลักษณะดีและ
สวยงาม คือ ลูกผสมปทุมมาเชียงรายพีพี 1 

 
ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลูกผสมปทุมมา ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma (sparganifolia X parviflora) วงศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร  
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่สะเก็บสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่า น
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 1.5 - 2.0 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสี
เหลืองอ่อน 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 21 - 31 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 25 - 30 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก กว้าง 4 - 5 เซนติเมตร ยาว 16 - 20 เซนติเมตร สีเขียว ขอบใบเรียบ 
เส้นกลางใบสีเขียว 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเทียมลักษณะเป็นทรงกระบอกสั น  
ชูเหนือพุ่มใบ เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 4 - 4.5 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 25 - 30 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.3 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 7 - 8 
เซนติเมตร ช่อดอกสีชมพูเข้ม ใบประดับ (bract) มีลายเส้นเห็นชัดเจน ปลายใบประดับ
ขลิบสีเขียว ใบประดับบิดเป็นเกลียว เรียงซ้อนกันเป็นระเบียบ มีประมาณ 25 - 27 ใบ 



 ดอกจริง  มีขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบ
ปาก เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 0.4 เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร  สีขาว ปากล่างสีม่วง
อ่อน โคนกลีบด้านในสีแดง  

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 45 - 60 วัน 

2. เม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกกอดีและแตกกอเร็ว การแตกกอใหม่ประมาณ 4 - 5 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. มีการแตกกอมาก ก้านช่อดอกแข็งแรง เหมาะส าหรับเป็นไม้กระถาง และไม้ตัดดอก 

2. อายุปักแจกันนานประมาณ 14 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้กระถางนาน 4 - 7 
สัปดาห์หลังออกดอก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงรายพีพี 1 



ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายพีพี 2 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพันธุ์ปทุมมา ระหว่าง
ปทุมรัตน์ (กระเจียวบั ว) (Curcuma spaganifolia) (แม่พันธุ์ ) กับ บัวขาว (กระเจียวขาว) (C. thorelii)    
(พ่อพันธุ์) และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงาม คือ ลูกผสม
ปทุมมาเชียงรายพีพี 2 

 
ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลูกผสมปทุมมา ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma (spaganifolia X thorelii) วงศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร  
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่า น
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 2.0 - 2.5 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสีครีม 
ตุ้มน  าสีน  าตาลอ่อน 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่ เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 40 - 50 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 40 - 45 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก มีประมาณ 2 - 3 ใบ กว้าง 5 - 6 เซนติเมตร ยาว 20 - 30 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียว 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเทียม ลักษณะเป็นทรงกระบอกสั น 
เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 5 - 6 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 30 - 40 เซนติเมตร     
เส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอก 0.4 - 0.5 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 8 - 10 เซนติเมตร 
ใบประดับ (bract) สีขาว ปลายใบประดับส่วนล่างเรียงสลับกันแน่น ขลิบสีเขียวเล็กน้อย 
มีประมาณ 22 - 28 ใบ 



 ดอกจริง  มีขนาด 0.7 x 1.9 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง สีขาว ปลายกลีบ
แต้มสีม่วง กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก ปลายกลีบสีม่วง สันปากสีเหลือง
และใกล้โคนกลีบมีสีแดง 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 90 วัน 

2. เม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 3 - 4 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. ก้านช่อดอกเล็ก แต่แข็งแรง เหมาะส าหรับเป็นไม้กระถาง และไม้ตัดดอก 

2. อายุปักแจกันนานประมาณ 13 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้กระถางนาน 2 - 4 
สัปดาห์หลังออกดอก 
 

 

 

ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงรายพีพี 2 



ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายพีพี 3 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2544  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  ได้ด าเนินการผสมพันธุ์ปทุมมา ระหว่าง      
เทพร าลึกปร าจีน (กระเจีย วขาว) (Curcuma parviflora) (แม่ พันธุ์ ) กับ ปทุ มรัตน์  (กระเจี ยวบัว) (C. 
sparganifolia ‘Patumrat’) (พ่อพันธุ์) และในปี พ.ศ. 2546 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและ
สวยงาม และเกิดจากการกลายพันธุ์ในห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ ในปี พ.ศ. 2547 - 2548 คือ ลูกผสมปทุมมา
เชียงรายพีพี 3 

 
ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลูกผสมปทุมมา ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma (parviflora X sparganifolia) วงศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร  
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่า น
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 1.5 - 2.0 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสี
เหลืองอ่อน ตุ้มน  าสีน  าตาลอ่อนอมเหลือง 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 20 - 25 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 25 - 30 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รี มีประมาณ 3 - 4 ใบ กว้าง 7 - 8 เซนติเมตร ยาว 20 - 25 เซนติเมตร ปลาย
ใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียว 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเทียม ลักษณะเป็นทรงกระบอกสั น 
เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 4 - 5 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 25 - 30 เซนติเมตร เส้น
ผ่านศูนย์กลางก้านดอก 0.3 - 0.4  เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 7 - 8 เซนติเมตร      



ใบประดับ (bract) สีขาว ปลายใบขลิบสีเขียวเล็กน้อย เรียงสลับกันเป็นระเบียบ มี
ประมาณ 27 - 32 ใบ 

 ดอกจริง  มีขนาด 0.7 x 1.7 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง สีขาว ปลายกลีบ
แต้มสีม่วงแดง กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก ปลายกลีบสีม่วงแดง สันปากสี
เหลือง โคนกลีบสีม่วงแดง 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 วัน 

2. เม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 4 - 5 หน่อ/กอ จ านวนดอก/กอ 2 - 3 ดอก 
ลักษณะเด่น 1. มีการแตกกอมาก ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง เหมาะส าหรับเป็นไม้กระถาง และไม้ตัด

ดอก 
2. อายุปักแจกันนานประมาณ 14 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้กระถางนาน 4  
สัปดาห์หลังออกดอก 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงรายพีพี 3 



ไม้ดอกสกุลขม้ิน พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 1/เอ็นเอ 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2536 - 2537 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ท าการรวบรวมต้นปทุมมาในสภาพ
ธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ และในปี พ.ศ. 2538  สามารถคัดเลือกต้นปทุมมาที่มีลักษณะดีและสวยงาม คือ  
ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 1/เอ็นเอ (Curcuma alismatifolia) 

 
ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่ อ ไท ย  ป ทุ ม ม า  ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  Curcuma alismatifolia Gagnep. ว ง ศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร  
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 2.5 - 3.0 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสีครีม 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 40 - 45 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 30 - 40 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก ค่อนข้างกว้าง มีประมาณ 3 - 4 ใบ กว้าง 6 - 8 เซนติเมตร ยาว 30 - 
45 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบสีเขียว 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเทียม ชูเหนือพุ่มใบ ผ่านศูนย์กลาง
ช่อดอก 6 - 7 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 40 - 50 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
ดอกประมาณ 0.6 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 12 - 13 เซนติเมตร เส้น ใบประดับ 
(bract) แยกชั นอย่างชัดเจน ใบประดับส่วนบนสีชมพูเข้ม ปลายใบประดับแต้มสีแดง มี
ประมาณ 10 - 11 ใบ ใบประดับส่วนล่างสีเขียว มีประมาณ 9 - 12 ใบ กลีบดอกหนา 

 ดอกจริง  มีขนาด 1.6 x 3.5 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง สีขาว กลีบดอก 1 
กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก ปากล่างสีม่วงเข้ม สันปากสีเหลือง 



ผล/เมล็ด มีผลและเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน 

2. เม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 2 - 3 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. ช่อดอกอยู่ เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง กลีบดอกหนา เหมาะส าหรับเป็น   

ไม้ตัดดอก และไม้ประดับแปลง 
2. อายุปักแจกันนานประมาณ 14 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 
7 สัปดาห์หลังออกดอก 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไม้ดอกสกุลขมิ้น พันธ์ุเชียงรายซีเอฟ 1/เอ็นเอ 



ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 2 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ .ศ. 25 38 - 2541  ศูนย์วิจัยพืชสวน เชียงราย  ได้ด าเนิ นการผสมพันธุ์ปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia) ระหว่างต้นภายในชนิดเดียวกัน และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้คัดเลือกต้น
ลูกผสมที่มีลักษณะดีและสวยงาม คือ ลูกผสมปทุมมาพันธุเ์ชียงรายซีเอฟ 2 

 
ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อ ไทย  ลูกผสมปทุ มมา  ชื่อ วิทยา ศา สตร์  Curcuma alismatifolia Gagnep. วง ศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร  
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 2.5 - 3.0 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสีครีม 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 40 - 50 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 25 - 30 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีประมาณ 3 - 5 ใบ กว้าง 4 - 6 เซนติเมตร ยาว 25 - 30 เซนติเมตร ขอบ
ใบเรียบ ใบบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียว 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเที ยม ชูเหนือพุ่มใบ เส้น ผ่าน
ศูนย์กลางช่อดอก 7 - 8 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 50 - 60 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.6 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 15 - 17 เซนติเมตร ใบ
ประดับ  (bract) แยกชั นอย่างชัดเจน ใบประดับส่วนบน (coma bract) สีชมพูอ่อน 
ปลายใบประดับแต้มน  าตาลอมแดง ปนเขียวเล็กน้อย มีประมาณ 9 - 12 ใบ ใบประดับ
ส่วนล่าง (basal bract) สีเขียว มีประมาณ 8 - 9 ใบ 



 ดอกจริง  มีขนาด 1.3 x 3.6 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง สีขาว กลีบดอก 1 
กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก ปากล่างสีม่วงเข้ม สันปากสีเหลือง 

ผล/เมล็ด มีผลและเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน 

2. เม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 3 - 4 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง กลีบดอกหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้

ตัดดอก และไม้ประดับแปลง 
2. อายุปักแจกันนานประมาณ 14 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 
5 สัปดาห์หลังออกดอก 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงรายซีเอฟ 2 



ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 3 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพันธุ์ปทุมมา ระหว่าง
ปทุมมา (Curcuma alismatifolia) (แม่พันธุ์ ) กับ บัวขาวใหญ่ต้นสูง (กระเจียวขาว) (C. thorelii) (พ่อพันธุ์ ) 
และในปี พ.ศ. 2543 - 2544 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่ มีลักษณะดีและสวยงาม คือ ลูกผสมปทุมมา
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 3 

 
ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลูกผสมปทุมมา ชื่อวิทยาศาสตร์  Curcuma (alismatifolia X thorelii) วงศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร  
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 2.5 - 3.0 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสีครีม 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 40 - 50 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 35 - 45 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีประมาณ 3 - 4 ใบ กว้าง 7 - 9 เซนติเมตร ยาว 30 - 35 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลม ใบแผ่ตั ง ขอบใบเรียบ สีเขียวเรื่อสีน  าตาลแดงเกือบทั งใบ เส้นกลางใบสี
น  าตาลแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเทียม ช่อดอกสีชมพู ชูเหนือพุ่มใบ 
เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 7 - 9 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 40 - 50 เซนติเมตร เส้น
ผ่านศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.6 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 12 - 13 เซนติเมตร 
ใบ ป ระดั บ  (bract) แ ยก ชั น อ ย่ า งชั ด เจน  ใบ ป ระ ดับ ส่ วน บน  (coma bract)                   



สีชมพูขลิบเขียว มีประมาณ 12 - 14 ใบ ใบประดับส่วนล่าง (basal bract) สีเขียว มี
ประมาณ 9 - 11 ใบ 

 ดอกจริง  มีขนาด 1.8 x 3.8 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง สีขาว กลีบดอก   
1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก ปลายใบสีม่วงเข้ม สันปากสีแดง 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน 

2. เม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 3 - 4 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. ช่อดอกอยู่ เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอก และ 

ไม้ประดับแปลง 
2. อายุปักแจกันนานประมาณ 14-20 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 
4 - 7 สัปดาห์หลังออกดอก 

 

   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงรายซีเอฟ 3 



ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 4 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพันธุ์ปทุมมา ระหว่าง
ปทุมมาชมพูอ่อน (Curcuma alismatifolia) (แม่พันธุ์) กับ บัวขาวล าปาง (กระเจียวขาว) (C. thorelii) (พ่อ
พันธุ์) และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่ มีลักษณะดีและสวยงาม คือ ลูกผสม  
ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 4 

 
ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลูกผสมปทุมมา ชื่อวิทยาศาสตร์  Curcuma (alismatifolia X thorelii) วงศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 ประเภท คือ รากหาอาหารและรากสะสม
อาหาร (storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท า
หน้าที่เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 2.5 - 3.0 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสีครีม 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 30 - 40  เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 35 - 50 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีประมาณ 3 - 4 ใบ กว้าง 7.5 - 8.5 เซนติเมตร ยาว 20 - 30 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลม ใบแผ่ตั ง ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีน  าตาลแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเที ยม ชูเหนือพุ่มใบ เส้น ผ่าน
ศูนย์กลางช่อดอก 8 - 9 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 46 - 66 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์ กลางก้านดอกประมา ณ 0 .6  - 0.8 เซน ติเมตร ควา มยา วช่วงดอก 1 4 - 15 
เซนติเมตร ใบประดับ (bract) แยกชั นอย่างชัดเจน ใบประดับส่วนบน (coma bract) สี
ชมพูขลิบเขียว มีประมาณ 13 - 15 ใบ ใบประดับส่วนล่าง (basal bract) สีเขียว มี
ประมาณ 9 - 12 ใบ เรียงเป็นวงซ้อนกันคล้ายดอกบัวบาน ก้านช่อดอกตรงแข็งแรง 



 ดอกจริง  มีขนาด 1.8 x 4.3 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง สีขาว ปลายใบมี
แต้มสีม่วง กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก ใบล่างสีม่วงเข้ม สันปากสีแดง 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน 

2. เม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 2 - 3 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. ช่อดอกอยู่ เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอก และ 

ไม้ประดับแปลง 
2. อายุปักแจกันนานประมาณ 10 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 
5 สัปดาห์หลังออกดอก 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงรายซีเอฟ 4 
 
 
 
 
 



ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 5 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพันธุ์ปทุมมา ระหว่าง
ปทุมมาพันธุ์บัวสวรรค์เตี ย (Curcuma alismatifolia) (แม่พันธุ์ ) กับ บัวลายลาว (บัวลาย) (C. rhabdota) 
(พ่อพันธุ์) และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงาม คือ ลูกผสม
ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 5 

 
ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลูกผสมปทุมมา ชื่อวิทยาศาสตร์  Curcuma (alismatifolia X rhabdota) วงศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร 
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 2.5 - 3.0 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสีม่วง
อมฟ้า 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 45 - 50 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 40 - 50 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีประมาณ 3 - 4 ใบ กว้าง 9 - 10 เซนติเมตร ยาว 25 - 35 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลม ใบแผ่ก่ึงตั งตรง ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีน  าตาลแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเที ยม ชูเหนือพุ่มใบ เส้น ผ่าน
ศูนย์กลางช่อดอกประมาณ 11 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 50 - 55 เซนติเมตร เส้น
ผ่านศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.7 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 15 - 20 เซนติเมตร 
ใบประดับ (bract) แยกชั นอย่างชัดเจน ใบประดับส่วนบน (coma bract) สีชมพูอ่อน



ขลิบเขียว มีประมาณ 8 - 10 ใบ ใบประดับส่วนล่าง (basal bract) สีเขียว ด้านล่างใบสี
น  าตาลแดง มีประมาณ 11 - 15 ใบ ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง 

 ดอกจริง  มีขนาด 2 x 3.8 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง สีม่วงอ่อน กลีบดอก 
1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก ปลายใบสีม่วงเข้มกว่าสีกลีบเล็กน้อย สันปากสีเหลือง 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน 

2. เม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 2 - 3 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. ช่อดอกอยู่ เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอก และ 

ไม้ประดับแปลง 
2. อายุปักแจกันนานประมาณ 14 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 
7 สัปดาห์หลังออกดอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงรายซีเอฟ 5 



ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 6 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพันธุ์ปทุมมา (บัวลาย) 
(Curcuma rhabdota) ระหว่างต้นภายในชนิดเดียวกัน และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมที่
มีลักษณะดีและสวยงาม คือ ลูกผสมปทุมมาพันธุเ์ชียงรายซีเอฟ 6 

 
ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลูกผสมปทุมมา ชื่ อวิทยา ศาสตร์  Curcuma rhabdota Sirirugsa & M. F. 
Newman วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร 
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 2.0 - 2.5 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสีเหลือ
งอมม่วง 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 40 - 50 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 40 - 45 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีประมาณ 3 - 4 ใบ กว้าง 8 - 9 เซนติเมตร ยาว 17 - 25 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลม ใบแผ่ก่ึงตั งตรง ขอบใบเป็นคลื่นมาก เส้นใบนูนจากผิวใบ เส้นกลางใบสี
เขียว 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเที ยม ชูเหนือพุ่มใบ เส้น ผ่าน
ศูนย์กลางช่อดอก 4.5 - 5.5 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 40 - 50 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.6 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 12 - 13 เซนติเมตร ใบ
ประดับ (bract) แยกชั นอย่างชัดเจน ใบประดับส่วนบน (coma bract) สีชมพูเข้ม มีลาย 
ด้านล่างสีชมพูมีขีดสีแดงจากโคนถึงปลายใบประดับ มีประมาณ 9 - 10 ใบ ใบประดับ



ส่วนล่าง (basal bract) สีชมพูขลิบเขียว ด้านล่างสีแดง มีสีชมพูเป็นวงอยู่สองวง บริเวณ
ปลายทั งด้านซ้ายและด้านขวา มีขีดสีเขียวจากโคนถึงปลายใบประดับ มีประมาณ 9 - 11 
ใบ ก้านช่อดอกตรง 

 ดอกจริง  มีขนาด 1.3 x 3.2 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง สีดอกสีม่วง กลีบ
ดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก สันปากสีเหลือง บริเวณขอบกลีบจากโคนถึงปลาย
กลีบมีขีดสีแดง  

ผล/เมล็ด มีผลและเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน 

2. เม่ือมีใบ 3 - 4 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกหน่อใหม่น้อย เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง กลีบดอกหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้

ตัดดอก และไม้ประดับแปลง 
2. อายุปักแจกันนานประมาณ 14 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 
7 สัปดาห์หลังออกดอก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงรายซีเอฟ 6 

 

 
 



ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 7 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพันธุ์ปทุมมา ระหว่าง
บัวขาวใหญ่ (กระเจียวขาว) (Curcuma thorelii) (ต้นแม่) กับ ทับทิมสยาม (กระเจียวบัว) (C. sparganifolia 
‘Tubtim Siam’) (ต้นพ่อ) และในปี พ.ศ. 2545  - 2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่ มีลักษณะดีและ
สวยงาม คือ ลูกผสมปทุมมาพันธุเ์ชียงรายซีเอฟ 7 

 
ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลูกผสมปทุมมา ชื่อวิทยาศาสตร์  Curcuma (thorelii X sparganifolia) วงศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร 

(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 2.2 - 2.5 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสี
เหลืองอ่อน 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 45 - 50  เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 25 - 30  เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก กว้าง 8 - 9 เซนติเมตร ยาว 25 - 30 เซนติเมตร สีเขียว ปลายใบ
แหลม แผ่ตั งตรง ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบสีน  าตาลแดง โคนใบสีเขียวฉาบแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเทียม ช่อดอกอยู่ต่ ากว่าใบ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางช่อดอก 8 - 9 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 35 - 45 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.5 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 11 - 11.5 เซนติเมตร ช่อ
ดอกสีชมพู ส่วนโคนสีชมพูเข้มกว่าส่วนปลายช่อดอก ปลายใบประดับมีแต้มสีเขียว ใบ
ประดับมีลายเส้นสีขาวเห็นชัดเจน มีประมาณ 21 - 25 ใบ 



 ดอกจริง  มีความกว้าง 1.2 - 1.5 เซนติเมตร ยาว 3.3 - 3.6 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบ
ประดับส่วนล่าง กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก สีม่วงอ่อนออกขาว ปากล่างสี
ม่วงอ่อน สันปากสีส้มปลายเหลือง 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน 

2. เม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกกอใหม่ประมาณ 2 - 3 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง กลีบดอกหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอก 

2. อายุปักแจกันนานประมาณ 11 วัน และอายุการใช้งานนาน 4 - 7 สัปดาห์หลังออก
ดอก 
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ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 8 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ .ศ. 25 38 - 2541  ศูนย์วิจัยพืชสวน เชียงราย  ได้ด าเนิ นการผสมพันธุ์ปทุมมา 
(กระเจียวขาว) (Curcuma thorelii) ระหว่างต้นภายในชนิดเดียวกัน และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้คัดเลือก
ต้นลูกผสมที่มีลักษณะดีและสวยงาม คือ ลูกผสมปทุมมาพันธุเ์ชียงรายซีเอฟ 8 

 
ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่ อ ไท ย  ลู ก ผส ม ป ทุ มม า  ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ตร์  Curcuma thorelii Gagnep. ว ง ศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร 

(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 2.5 - 3.0 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสีครีม 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 80 - 90 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 70 - 80 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก หนา มีประมาณ 3 - 4 ใบ กว้าง 9 - 10 เซนติเมตร ยาว 40 - 50 
เซนติเมตร ปลายใบแหลม สีเขียว เส้นกลางใบสีน  าตาลแดง ขอบใบเรียบ เป็นคลื่น
เล็กน้อย กาบใบสีเขียวฉาบแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเทียม ช่อดอกอยู่ต่ ากว่าใบ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางช่อดอก 7 - 9 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 45 - 55 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางก้ านดอกประมา ณ 0.8 - 9.0 เซน ติ เมตร ความยาวช่วงดอก 12 - 15 
เซนติเมตร ใบประดับ (bract) แยกชั นอย่างชัดเจน ใบประดับส่วนบน  (coma bract) สี
ขาว เรียงซ้อนเวียนโดยรอบ มีประมาณ 11 - 12 ใบ ใบประดับส่วนล่าง (basal bract) สี
เขียว มีประมาณ 9 - 15 ใบ 



 ดอกจริง  มีขนาด กว้าง 1.2 - 1.5 เซนติเมตร ยาว 3.0 - 3.5 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบ
ประดับส่วนล่าง สีม่วงเข้ม กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก ปากล่างสีม่วงเข้ม 
สันปากสีเหลือง 

ผล/เมล็ด มีผลและเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน 

2. เม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 2. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 2 - 3 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง กลีบดอกหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้

ตัดดอก และไม้ประดับแปลง 
2. อายุปักแจกันนานประมาณ 10 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 
7 สัปดาห์หลังออกดอก 
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ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 9 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพันธุ์ปทุมมา ระหว่าง
บัวข าวใหญ่  (กระเจี ยวขาว) (Curcuma thorelii) (แม่ พัน ธุ์ ) กับ  บัวสวร รค์ข าว (กร ะเจีย วขา ว) (C. 
alismatifolia) (พ่อพันธุ์) และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและ
สวยงาม คือ ลูกผสมปทุมมาพันธุเ์ชียงรายซีเอฟ 9 

 
ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลูกผสมปทุมมา ชื่อวิทยาศาสตร์  Curcuma (thorelii X alismatifolia) วงศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร 
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  าและ
อาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่านศูนย์กลาง
หัวมีขนาดประมาณ 2.5 - 3.0 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสีครีม 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 50 - 60 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 30 - 40 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก ค่อนข้างกว้าง มีประมาณ 3 - 5 ใบ กว้าง 7.5 - 8.5 เซนติเมตร ยาว 
26 - 32 เซนติเมตร ใบตั งตรง ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบสีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบ ใบบิด
เป็นคลื่นปานกลาง เส้นกลางใบสีน  าตาลแดงเล็กน้อย 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเทียม ช่อดอกอยู่ต่ ากว่าใบ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางช่อดอก 8.5 - 10.5 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 40 - 54 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์ กลา งก้านดอกประมาณ 0.8 - 0.9 เซน ติเมตร ความยาวช่ วงดอก 15  - 1 6 
เซนติเมตร ใบประดับ (bract) แยกชั นอย่างชัดเจน ใบประดับส่วนบน (coma bract) สี
ขาวขลิบเขียวที่ปลายใบเล็กน้อย กลีบดอกหนา ขอบกลีบดอกเป็ นคลื่น เล็กน้อย  มี



ประมาณ 11 -12 ใบ ใบประดับส่วนล่าง (basal bract) สีเขียว มีประมาณ 10 - 15 ใบ 
เรียงซ้อนเวียนโดยรอบ 

 ดอกจริง  มีขนาดกว้าง 1.3 - 1.6 เซนติเมตร ยาว 3.5 - 4.5 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบ
ประดับส่วนล่าง สีม่วงอ่อน กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก ปากล่างสีม่วงเข้ม 
สันปากสีเหลืองปลายน  าตาลแดง 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 30 - 45 วัน 

2. เม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 3 - 4 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอก และไม้ประดับแปลง 

2. อายุปักแจกันนานประมาณ 13 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 
5 สัปดาห์หลังออกดอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงรายซีเอฟ 9 



ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 10 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพันธุ์ปทุมมา ระหว่าง
บัวขาวใหญ่ (กระเจียวขาว) (Curcuma thorelii) (แม่พันธุ์) กับ ปทุมรัตน์ (กระเจียวบัว) (C. sparganifolia) 
(พ่อพันธุ์) และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงาม คือ ลูกผสม
ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 10 

 
ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลูกผสมปทุมมา ชื่อวิทยาศาสตร์  Curcuma (thorelii X sparganifolia) วงศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร 
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 2.0 - 2.5 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสีครีม 
ตุ้มน  าสีน  าตาลอ่อน 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ต้นขนาดปานกลาง ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 60 - 65  
เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 30 - 40 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก มีประมาณ 3 - 4 ใบ กว้าง 6 - 7 เซนติเมตร ยาว 25 - 30 เซนติเมตร 
ปลายใบเรียวแหลม สีเขียว สีโคนกาบฉาบสีน  าตาลแดง ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้น
กลางใบสีเขียว ใบแผ่ตั ง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเทียม ช่อดอกอยู่ต่ ากว่าใบ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางช่อดอก 6 - 7 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 40 - 55 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางก้านดอก 0.4  - 0.6 เซน ติเมตร ความยาวช่วงดอก 8.5 - 9 เซนติเมตร         



ใบประดับ (bract) ส่วนบนสีขาว โคนใบออกชมพูเรื่อ ๆ ปลายใบประดับแผ่ออก มี
ประมาณ 12 - 15 ใบ ใบประดับส่วนล่างสีขาว ปลายใบขลิบเขียว มีประมาณ 9 - 11 ใบ 

 ดอกจริง  มีขนาดกว้าง 0.8 - 0.9 เซนติเมตร  ยาว 2.5 - 2.7 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบ
ประดับส่วนล่าง สีขาว ปลายกลีบแต้มสีม่วงแดง กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบ
ปาก ปลายกลีบสีม่วงแดง สันปากสีแดง โคนกลีบสีขาว 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 49 - 72 วัน 
 2. เม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกหน่อใหม่ดี จ านวนดอก/กอ 3 - 4 ดอก 
ลักษณะเด่น 1. ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง กลีบดอกหนา ออกดอกเร็ว เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอก 

2. อายุปักแจกันนานประมาณ 8 วัน และอายุการใช้งานนาน 4 สัปดาห์หลังออกดอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงรายซีเอฟ 10 



ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 11 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพันธุ์ปทุมมา ระหว่าง
ปทุมมา (ขมิ นโคก) (Curcuma alismatifolia) (แม่พันธุ์) กับ บัวขาว (กระเจียวขาว) (C. thorelii) (พ่อพันธุ์ ) 
และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่ มีลักษณะดีและสวยงาม คือ ลูกผสมปทุมมา
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 11 

 
ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลูกผสมปทุมมา ชื่อวิทยาศาสตร์  Curcuma (alismatifolia X thorelii) วงศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร 
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 2.0 - 3.0 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวสีครีม 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 50 - 65 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 50 - 60 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว มีประมาณ 3 - 4 ใบ กว้าง 7.5 - 10 เซนติเมตร ยาว 25 - 35 เซนติเมตร ปลาย
ใบแหลม ใบแผ่ออก ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียว เส้นกลางใบสีน  าตาลแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเทียม ชูเหนือพุ่มใบ ลักษณะทรง
ดอกคล้ายดอกบัว เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 6.5 - 7.5 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 46 
- 55 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.3 - 0.4 เซนติเมตร ความยาว
ช่วงดอก 11 -12 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) แยกชั นอย่างชัดเจน ใบประดับส่วนบน 
(coma bract) สีชมพูอ่อน ปลายใบแต้มสีเขียว มีลายเส้นสีขาวจาง ๆ จากโคนถึงปลาย



ใบ  มีประมาณ 11 - 15 ใบ  ใบประดับส่วนล่าง (basal bract) สีเขีย วอมเหลื อง มี
ประมาณ 12 - 14 ใบ ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง 

 ดอกจริง  มีขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 3.9 - 4.1 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบประดับ
ส่วนล่าง สีม่วงเข้ม กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก รูปร่างปลายปากมีลักษณะ
เป็นแฉก เรียกว่า หางปลา สันปากสีแดง 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน 

2. เม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 2 - 3 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. ลักษณะทรงดอกคล้ายดอกบัว ช่อดอกอยู่ เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง กลีบ

ดอกหนาและกว้าง เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอก และไม้ประดับแปลง 
2. อายุปักแจกันนานประมาณ 10 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 
5 สัปดาห์หลังออกดอก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงรายซีเอฟ 11 



ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 12 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพันธุ์ปทุมมา ระหว่าง
ปทุมมา (ขมิ นโคก) (Curcuma alismatifolia) (แม่พันธุ์) กับ บัวลายลาว (บัวลาย) (C. rhabdota) (พ่อพันธุ์ ) 
และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่ มีลักษณะดีและสวยงาม คือ ลูกผสมปทุมมา
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 12 
 

ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่ อ ไท ย  ป ทุ มม า ชื่ อ วิ ท ย า ศา สตร์  Curcuma (alismatifolia X rhabdota) วง ศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร 
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) ท าหน้าที่ เก็บสะสมน  าและอาหาร โดยเหง้า
จะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่านศูนย์กลางหัวมีขนาด
ประมาณ 2.0 - 2.5 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสีม่วงอ่อน 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 61 - 65 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 46 - 50 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก กว้าง 10 - 12  เซนติเมตร ยาว 37 - 42 เซนติเมตร สีเขียว ปลายใบ
แหลม แผ่ออก ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียว เส้นใบนูนขึ นมาจากแผ่นใบ 
โคนกาบใบสีน  าตาลแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเทียม ช่อดอกอยู่ต่ ากว่าใบ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางช่อดอก 7.5 - 9 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 65 - 75 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.7 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 14 - 15 เซนติเมตร ใบ
ประดับ (bract) แยกชั นอย่างชัดเจน ใบประดับส่วนบน (coma bract) สีชมพู ปลายใบ
แต้มสีเขียวอมแดง ด้านล่างใบสีชมพูและมีขีดสีแดงกลางใบ มีประมาณ 9 - 10 ใบ       



ใบประดับส่วนล่าง (basal bract) สีเขียว มีวงสีน  าตาลแดงด้านล่างของใบ มีประมาณ 9 
- 12 ใบ 

 ดอกจริง  มีขนาดกว้าง 1.5 - 1.7 เซนติเมตร ยาว 3.5 - 4 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบ
ประดับส่วนล่าง กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก สีม่วงอ่อน  ปากล่างสีม่วง สัน
ปากสีเหลือง โคนกลีบแต้มสีแดง 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน 

2. เม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกกอใหม่ประมาณ 2 - 3 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ช่อดอกตรง แข็งแรง กลีบดอกหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัด

ดอก และไม้ประดับแปลง 
2. อายุปักแจกันนานประมาณ 17 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 
7 สัปดาห์หลังออกดอก 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงรายซีเอฟ 12 



ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 13 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพันธุ์ปทุมมา ระหว่าง
ปทุมรัตน์ (กระเจียวบัว) (Curcuma spaganifolia) (แม่พันธุ์ ) กับ บัวลายลาว (บัวลาย) (C. rhabdota) (พ่อ
พันธุ์) และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่ มีลักษณะดีและสวยงาม คือ ลูกผสม  
ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 13 
 

ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลูกผสมปทุมมา ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma (spaganifolia X rhabdota) วงศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร 
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 2 .0 - 2.5 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสี
เหลืองอ่อน 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 40 – 50 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 40 - 45 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีประมาณ 2 - 3 ใบ กว้าง 8 - 9 เซนติเมตร ยาว 30 - 35 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลม  ใบแผ่ก่ึงตั งตรง ขอบใบเป็นคลื่น เส้นใบนูนจากผิวใบ เส้นกลางใบสีเขียว 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเที ยม ชูเหนือพุ่มใบ เส้น ผ่าน
ศูนย์กลางช่อดอก 4.5 - 5.5 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 40 - 50 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.6 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 12 - 13 เซนติเมตร ใบ
ประดับ (bract) แยกชั นอย่ างชั ดเจน  ใบประดับส่วน บน (coma bract) สีชมพู เข้ ม 
ด้านล่างใบสีชมพูมีขีดสีแดงจากโคนถึงปลายใบ มีประมาณ 9 - 10 ใบ ใบประดับส่วนล่าง 



(basal bract) สีชมพูขลิบเขียว ด้านล่างสีแดง มีสีชมพูเป็นวงอยู่สองวง บริเวณปลายใบ
ทั งด้านซ้ายและด้านขวา มีขีดสีเขียวจากโคนถึงปลายใบ มีประมาณ 9 - 11 ใบ 

 ดอกจริง  มีขนาดกว้าง 1.3 เซนติเมตร ยาว 3.2 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง 
สีดอกสีม่วง กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก สันปากสีเหลือง บริเวณขอบกลีบ
จากโคนถึงปลายกลีบมีขีดสีแดง 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน 

2. เม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกหน่อใหม่น้อย เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. ช่อดอกอยู่ เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรงแข็งแรง กลีบดอกหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้

ตัดดอก และไม้ประดับแปลง 
2. อายุปักแจกันนานประมาณ 14 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 
7 สัปดาห์หลังออกดอก 
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ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 15 
 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพันธุ์ปทุมมา ระหว่าง
ปทุมรัตน์ (กระเจียวบัว) (Curcuma spaganifolia) (แม่พันธุ์ ) กับ เทพร าลึกล าปาง (กระเจียวขาว) (C. 
parviflora) (พ่อพันธุ์) และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่ มีลักษณะดีและสวยงาม 
คือ ลูกผสมปทุมมาพันธุเ์ชียงรายซีเอฟ 15 
 

ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลูกผสมปทุมมา ชื่อวิทยาศาสตร์  Curcuma (spaganifolia X parviflora) วงศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร 
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 2.0 - 2.5 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสี
เหลืองอ่อน 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 60 - 70 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 40 - 50 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก กว้าง 6 - 9 เซนติเมตร ยาว 27 - 34 เซนติเมตร สีเขียว ปลายใบ
แหลม แผ่ออก ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียว 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเทียม ช่อดอกอยู่ต่ ากว่าใบ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางช่อดอก 4.7 - 5.1 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 40 - 50 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.5 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 8.5 - 11.5 เซนติเมตร 
ใบประดับ (bract) แยกชั นอย่างชัดเจน ใบประดับส่วนบน (coma bract) สีชมพูอมม่วง 



ปลายใบแต้มสีเขียว มีประมาณ 17 - 21 ใบ ใบประดับส่วนล่าง (basal bract) สีเขียว มี
ประมาณ 13 - 15 ใบ 

 ดอกจริง  มีขนาดกว้าง 0.4 - 0.6 เซนติเมตร ยาว 2.2 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบประดับ
ส่วนล่าง กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก สีขาว ปากล่างสีม่วง สันปากสีเหลืองมี
จุดสีแดงกระจายทั่วทั งสันปาก 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน 

2. เม่ือมีใบ 3 - 4 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกกอใหม่ประมาณ 2 - 3 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอก 

2. อายุปักแจกันนานประมาณ 13 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 
7 สัปดาห์หลังออกดอก 
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ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   

รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท์ 081-3730-948 
 
แหล่งท่ีมาและประวัติพันธ์ุ 

ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพันธุ์ปทุมมา ระหว่าง
ปทุมรัตน์ (กระเจียวบัว) (Curcuma spaganifolia) (แม่พันธุ์) กับ เทพร าลึก (กระเจียวขาว) (C. parviflora) 
(พ่อพันธุ์) และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงาม คือ ลูกผสม
ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 16 
 

ลักษณะประจ าพันธ์ุทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลูกผสมปทุมมา ชื่อวิทยาศาสตร์  Curcuma (spaganifolia X parviflora) วงศ์ 
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 

ราก/หัว ส่วนของราก  รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร 
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท าหน้าที่
เก็บสะสมน  าและอาหาร 

 ส่วนของล าต้นใต้ดิน  ล าต้นใต้ดิน (rhizome) มีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่เก็บสะสมน  า
และอาหาร โดยเหง้าจะแตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 2.0 - 2.5 เซนติเมตร หัวมีสีน  าตาลอ่อน เนื อในหัวมีสี
เหลืองทอง 

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล าต้นเทียม (pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น 
ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 60 - 70 เซนติเมตร ความกว้าง
ทรงพุ่ม 30 - 40 เซนติเมตร 

ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก กว้าง 6 - 7 เซนติเมตร ยาว 25 - 35 เซนติเมตร สีเขียว ปลายใบ
แหลม ตั งตรง ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียว โคนกาบใบสีน  าตาลแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก  แบบช่อเชิงลด (spike) แทงออกกลางล าต้นเทียม เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 5 - 
6 เซนติเมตร ความยาวช่อดอก 50 - 60 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 
0.3 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 6.5 - 8.5 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) สีชมพูอมม่วง 
ปลายใบแต้มสีเขียว มีประมาณ 19 - 23 ใบ   



ดอกจริง  มีขนาดกว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาว 1.8 เซนติเมตร อยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง 
กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก สีขาวอมชมพู ปากล่างสีม่วงอ่อน  สันปากสี
เหลืองโคนกลีบสีส้ม ปลายสีเหลืองแถบชมพู 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน 

2. เม่ือมีใบ 3 - 4 ใบ เริ่มแทงช่อดอก 
 3. การแตกกอใหม่ประมาณ 2 - 3 หน่อ/กอ 
ลักษณะเด่น 1. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง กลีบดอกหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้

ตัดดอก และไม้ประดับแปลง 
2. อายุปักแจกันนานประมาณ 21 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 
7 สัปดาห์หลังออกดอก 
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