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ปทุมมา (Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ x C. parviflora) 
พันธุ์เชียงรายพีพี 4 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายพีพี 4 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง
ปทุมรัตน์ (Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’) พันธุ์แม่ กับเทพร าลึก (กระเจียวขาว) (C. parviflora) 
พันธุ์พ่อ โดยศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 
2538-2541 และในปี พ.ศ. 2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า 
เชียงรายพีพี 4 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ x 
C. parviflora  วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวสีเหลืองอ่อน เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไป
กับพ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม 
ท าหน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 1.5 - 2.0 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 20 - 28 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 40 
- 50 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว รูปร ีมี 3 – 4 ใบ กว้าง 5 - 7 เซนติเมตร ยาว 20 - 28 เซนติเมตร ปลายใบแหลม 
ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียว  

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ลักษณะเป็นทรงกระบอกสั้น ก้าน
ช่อดอกแทงออกจากกลางล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 25 - 30 เซนติเมตร ความ
ยาวช่วงดอก 5 - 7 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 4 - 6 เซนติเมตร ใบประดับ 
(bract) ส่วนล่าง รูปไข่กลับ ปลายเป็นติ่งแหลม สีขาว ปลายสีเขียวไล่ระดับสี บริเวณ
ส่วนล่างเป็นริ้วสีเขียว มีจ านวน 5 - 10 ใบ ใบประดับส่วนบน รูปรี ปลายแหลม สีขาว 
ส ่ว น ป ล า ย ส ีเ ข ีย ว  บ ร ิเ ว ณ ส ่ว น ล ่า ง ส ีช ม พ ูอ ่อ น  ม ีจ า น ว น  9  - 1 5  ใ บ 
ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง กว้าง 0.5 - 0.7 เซนติเมตร ยาว 1.6 – 
2.0 เซนติเมตร สีขาว ปลายกลีบแต้มสีม่วงแดง กลีบปากสีม่วงแดง สันปากสีเหลือง 
โคนกลีบสีม่วงแดง เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.2 - 0.4 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
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ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2  เดือน 
2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  

 3. มีการแตกกอมาก ก้านช่อดอกตรง เหมาะส าหรับเป็นไม้กระถาง และไม้ตัดดอก 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 4 - 5 หน่อ/กอ จ านวนดอก/กอ 2 - 3 ดอก 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 10 วัน และไม้กระถางนาน  2 - 4  สัปดาห์ หลังออกดอก 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายพีพี 4 
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ปทุมมา (Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ x C. alismatifolia) 
พันธุ์เชียงรายพีพี 5 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายพีพี 5 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง
ปทุมรัตน์ (Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’) พันธุ์แม่ กับปทุมมา C. alismatifolia พันธุ์พ่อ  
โดยศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-
2541 และในปี พ.ศ. 2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ 
ว่า เชียงรายพีพี 5 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ x C. 
alismatifolia วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวสีครีม เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับ
พ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ท า
หน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 1.5 - 2.0 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 30 - 44 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 56 
- 68 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว รูปรแีคบ มี 2 – 4 ใบ กว้าง 5 - 6 เซนติเมตร ยาว 27 - 34 เซนติเมตร ปลายใบ
เรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียว โคนกาบใบสีน้ าตาลแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ลักษณะเป็นทรงกระบอกสั้น ก้าน
ช่อดอกแทงออกจากกลางล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 33 - 39 เซนติเมตร ความ
ยาวช่วงดอก 8 – 9.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 6 – 6.5 เซนติเมตร ใบ
ประดับ (bract) ส่วนล่าง รูปกลม ปลายมน สีขาว ปลายสีเขียว บริเวณส่วนล่างเป็นริ้ว
สีเขียว มีจ านวน 5 - 11 ใบ ใบประดับส่วนบนรูปขอบขนาน ปลายแหลม สีขาว
ทั้งหมด มีจ านวน 10 - 15 ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง กว้าง
ประมาณ 0.8 เซนติเมตร ยาว 2.0 – 2.4 เซนติเมตร สีขาวแต้มสีม่วง กลีบปากสีม่วง
อ่อน สันปากสีแดงและสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.3 - 0.5 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2  เดือน 
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2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  
 3. ก้านช่อดอกเล็ก แต่ตรง แข็งแรง เหมาะส าหรับเป็นไม้กระถาง และไม้ตัดดอก 

4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 2 - 3 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 10 วัน และไม้กระถางนาน  2 - 4  สัปดาห์ หลังออกดอก 

 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายพีพี 5 
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ปทุมมา (Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ x C. parviflora) 
พันธุ์เชียงรายพีพี 6 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกลุ กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายพีพี 6 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง
ปทุมรัตน์ (Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’) พันธุ์แม่ กับเทพร าลึก (C. parviflora)  พันธุ์พ่อ  
โดยศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-
2541 และในปี พ.ศ. 2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ 
ว่า เชียงรายพีพี 6 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ x  
C. parviflora วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวสีเหลืองอ่อน เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไป
กับพ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม 
ท าหน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 1.0 - 1.5 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 45 - 46 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 40 
- 60 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว รูปรีแคบ มีประมาณ 3 ใบ กว้าง 6 - 8 เซนติเมตร ยาว 26 - 37 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียว โคนกาบใบสีน้ าตาลแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ลักษณะเป็นทรงกระบอกสั้น ก้าน
ช่อดอกแทงออกจากกลางล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 37 - 47 เซนติเมตร ความ
ยาวช่วงดอก 7 – 8.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 4 – 7 เซนติเมตร ใบ
ประดับ (bract) ส่วนล่าง รูปกลม ปลายเกือบกลม บริเวณส่วนปลายสีชมพูมีริ้วสีขาว 
บริเวณส่วนล่างสีเขียวอ่อน  ปลายสีเขียวเข้ม  มีจ านวน 11 - 15 ใบ ใบประดับ
ส่วนบนรูปรี ปลายเกือบกลม สีชมพู บริเวณส่วนปลายสีเขียวมีริ้วสีขาว มีจ านวน 10 - 
12 ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง กว้าง 0.5 – 0.6 เซนติเมตร 
ยาว 1.5 – 1.9 เซนติเมตร สีขาว กลีบปากสีม่วงอ่อนมีริ้วสีขาว โคนกลีบสีแดงส้มปลาย
สีเหลือง สันปากด้านข้างเป็นริ ้วสีแดง เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.3 - 0.4 
เซนติเมตร 
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ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2  เดือน 

2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  
 3. ก้านช่อดอกเล็ก แต่ตรง แข็งแรง เหมาะส าหรับเป็นไม้กระถาง และไม้ตัดดอก 

4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 2 - 3 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 10 วัน และไม้กระถางนาน  2 - 4  สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายพีพี 6 
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ปทุมมา (Curcuma sparganifolia ‘Tubtim Siam’ x C. rhabdota) 
พันธุ์เชียงรายพีพี 7 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายพีพี 7 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง
ทับทิมสยาม (Curcuma sparganifolia ‘Tubtim Siam’) พันธุ์แม่ กับบัวลายปราจีน (C. rhabdota) พันธุ์พ่อ  
โดยศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-
2541 และในปี พ.ศ. 2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ 
ว่า เชียงรายพีพี 7 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sparganifolia ‘Tubtim Siam’ 
x C. rhabdota วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีครีม เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับ
พ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ท า
หน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 1.0 - 1.5 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 34 - 45 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 43 
- 60 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว รูปรีแคบ มีประมาณ 3 ใบ กว้าง 3 - 4 เซนติเมตร ยาว 24 - 38 เซนติเมตร 
ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียว โคนกาบใบสีม่วงแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ลักษณะเป็นทรงกระบอกสั้น ก้าน
ช่อดอกแทงออกจากกลางล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 34 - 50 เซนติเมตร ความ
ยาวช่วงดอก 6 – 10 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 5 – 6 เซนติเมตร ใบ
ประดับ (bract) ส่วนล่าง รูปไข่ ปลายเกือบกลม สีชมพูบานเย็น ปลายสีน้ าตาลแดง 
บริเวณส่วนล่างสีเขียวอ่อน มีจ านวน 4 - 7 ใบ ใบประดับส่วนบนรูปรี ปลายมน สี
ชมพูบานเย็น ปลายสีน้ าตาลแดง มีจ านวน 6 - 8 ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบ
ประดับส่วนล่าง กว้าง 0.6 – 0.9 เซนติเมตร ยาว 2.0 – 2.6 เซนติเมตร สีม่วงอ่อน 
กลีบปากสีม่วงอ่อน โคนกลีบสีแดงมีแฉกสีเหลือง สันปากด้านข้างสีแดงส้ม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.3 - 0.5 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
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ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2  เดือน 
2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  

 3. ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง ใบประดับหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้กระถาง และไม้ตัดดอก 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 2 - 3 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 5 วัน และไม้กระถางนาน  2 - 4  สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายพีพี 7 
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ปทุมมา (Curcuma rhabdota x C. alismatifolia) 
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 14 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 14 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง
บัวลายปราจีน (Curcuma rhabdota) พันธุ์แม่ กับปทุมมา (C. alismatifolia) พันธุ์พ่อ โดยศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-2541 และในปี พ.ศ. 
2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า เชียงรายซีเอฟ 14 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma rhabdota x C. alismatifolia 
วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมสีีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีม่วงอ่อน เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับ
พ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ท า
หน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 2 - 3 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 53 - 55 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม  
48 - 53 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มี 5 - 6 ใบ กว้าง 4 - 5 เซนติเมตร ยาว 28 - 30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบ
ใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีม่วงแดง โคนกาบใบสีน้ าตาลแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 10 - 12 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 5 – 6 
เซนติเมตร ใบประดับ (bract) ส่วนล่าง รูปกลมแบน ปลายเป็นติ่งแหลม สีเขียวปน
แดง มีจ านวน 5 - 7 ใบ ใบประดับส่วนบนรูปรีถึงเกือบกลม ปลายแหลม สีชมพูอม
ม่วง ปลายมีแฉกสีน้ าตาล มีจ านวน 6 - 7 ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับ
ส่วนล่าง กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 3.5 – 3.7 เซนติเมตร สีม่วงอ่อน กลีบปาก
สีม่วงเข้ม โคนกลีบสีแดงมีแฉกสีเหลือง สันปากสีเหลือง ขอบปากแต้มสีแดงขีดเหลือง 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.6 - 0.7 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 

2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  
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 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรงแข็งแรง เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอกและไม้
ประดับแปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 7 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 7 
สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 14 
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ปทุมมา (Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ x C. thorelii) 
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 17 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 17 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง
ปทุมมรัตน์ (Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’) พันธุ์แม่ กับบัวขาว (C. thorelii) พันธุ์พ่อ โดยศูนย์วิจัยพืช
สวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-2541 และในปี 
พ.ศ. 2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า เชียงรายซีเอฟ 17 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ x C. 
thorelii วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีครีม เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับ
พ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ท า
หน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 1.5 – 2.0 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 48 - 60 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม  
53 - 72 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มีประมาณ 4 ใบ กว้าง 5.0 – 6.7 เซนติเมตร ยาว 34 - 37 เซนติเมตร ปลายใบ
เรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียว กาบใบสีเขียว โคนกาบใบสี
น้ าตาลแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 38 – 48 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 8 - 9.5 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 6.5 – 7.6 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) 
ส่วนล่าง รูปกลมแบน ปลายมน สีชมพู บริเวณส่วนปลายสีเขียว มีจ านวน 8 - 11 ใบ 
ใบประดับส่วนบนรูปรี ปลายมน สีชมพู มีริ้วสีขาวจากส่วนปลาย มีจ านวน 16 - 20 
ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง กว้างประมาณ 0.9 เซนติเมตร ยาว 
ประมาณ 2.8 เซนติเมตร สีม่วง กลีบปากสีม่วง สันปากสีแดงอมส้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง
ก้านช่อดอก 0.4 - 0.7 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 
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2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  
 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ใบประดับหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอกและไม้ประดับ

แปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 10 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 
7 สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 17 
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ปทุมมา (Curcuma parviflora x C. alismatifolia) 
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 18 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 18 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง 
เทพร าลึก (Curcuma parviflora) พันธุ์แม่ กับบัวสวรรค์ขาว (C. alismatifolia) พันธุ์พ่อ โดยศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-2541 และในปี พ.ศ. 
2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า เชียงรายซีเอฟ 18 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma parviflora x C. alismatifolia 
วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทรงกลมที่ปลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า 
(rhizome) หรือหัวมสีีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมสีีครีม เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบ
ขนานไปกับพ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของ
เหง้าเดิม ท าหน้าทีส่ะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 1.5 – 2.0 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 37 - 40 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม  
40 - 45 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มีประมาณ 3 ใบ กว้าง 8 – 9 เซนติเมตร ยาว 21 - 28 เซนติเมตร ปลายใบ
แหลม ขอบใบเป็นคลื่นปานกลาง เส้นกลางใบสีเขียว กาบใบสีเขียว โคนกาบใบสีน้ าตาล
แดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 32 – 36 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 11 - 14 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 4 – 7 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) ส่วนล่าง 
รูปเกือบกลม ปลายเป็นติ่งแหลม สีเขียวอ่อน บริเวณส่วนปลายสีเขียว ไล่ระดับ มี
จ านวน 8 - 12 ใบ ใบประดับส่วนบนรูปเกือบกลม ปลายแหลม สีขาว บริเวณส่วน
ปลายมีริ้วสีเขียว มีจ านวน 8 - 9 ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง 
กว้าง 1.0 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 3.2 – 3.5 เซนติเมตร สีม่วง กลีบปากสีม่วงเข้ม สัน
ปากเหลืองอมส้ม เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.4 - 0.5 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 
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2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  
 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง ใบประดับหนา ดอกจริงมีกลิ่นหอม

เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอกและไม้ประดับแปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 14 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 7 
สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 18 
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ปทุมมา (Curcuma rhabdota x C. alismatifolia) 
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 19 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 19 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง 
บัวลายลาว (Curcuma rhabdota) พันธุ์แม่ กับปทุมมา (C. alismatifolia) พันธุ์พ่อ กับ โดยศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-2541 และในปี พ.ศ. 
2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า เชียงรายซีเอฟ 19 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma rhabdota x C. alismatifolia 
วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมสีีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีม่วงอ่อน เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับ
พ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ท า
หน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 1.5 – 2.0 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 54 - 67 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม  
53 - 58 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มีประมาณ 5 – 6 ใบ กว้าง 7.5 – 8.0 เซนติเมตร ยาว 31 - 36 เซนติเมตร ปลาย
ใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่นปานกลาง เส้นกลางใบสีเขียว กาบใบสีเขียว โคนกาบใบสีเขียว 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 62 – 70 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 10.5 – 12.5 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 5.8 – 6.5 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) 
ส่วนล่าง รูปกลมแบน ปลายเกือบกลม สีเขียวอ่อน แต้มสีชมพูอ่อน มีจ านวน 8 - 9 
ใบ ใบประดับส่วนบนรูปรี ปลายมน ปลายสีขาว บริเวณส่วนโคนสีชมพูอ่อน มีจ านวน 
6 - 8 ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง กว้าง 1.3 – 1.5 เซนติเมตร 
ยาว 4.0 – 4.2 เซนติเมตร สีม่วงอ่อน กลีบปากสีม่วง โคนสีเหลืองขีดแดง สันปากสี
ขาว ขอบปากสีแดงขีดเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.6 - 0.8 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 

2. เริ่มแทงช่อดอกเมื่อมีใบ 2 - 3 ใบ  
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 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอกและไม้ประดับ
แปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 9 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 7 
สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 19 
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ปทุมมา (Curcuma sparganifolia x C. rhabdota) 
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 20 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 20 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง 
ทับทิมสยาม (Curcuma sparganifolia) พันธุ์แม่ กับบัวลายปราจีน (C. rhabdota) พันธุ์พ่อ โดยศูนย์วิจัยพืช
สวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-2541 และในปี 
พ.ศ. 2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า เชียงรายซีเอฟ 20 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sparganifolia x C. rhabdota 
วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีครีม เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับ
พ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ท า
หน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 1.5 – 2.0 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 30 - 35 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม  
20 - 22 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มีประมาณ 2 ใบ กว้าง 2.0 – 2.8 เซนติเมตร ยาว 17.6 – 19.5 เซนติเมตร 
ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียวอ่อน กาบใบสีเขียวอ่อน 
โคนกาบใบสีน้ าตาลฉาบสีเขียว 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 29 – 33 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 5.5 – 7.5 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 3.8 – 5.0 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) 
ส่วนล่าง รูปกลมแบน ปลายมน สีชมพูบานเย็น ปลายสีน้ าตาลขลิบสีเขียว บริเวณ
ส่วนโคนสีเขียวอ่อน มีจ านวนประมาณ 6 ใบ ใบประดับส่วนบนรูปรี ปลายเรียว
แหลม สีชมพูบานเย็น ปลายสีน้ าตาลขลิบสีเขียว มีจ านวน 6 - 8 ใบ ดอกจริงขนาด
เล็กอยู ่ในซอกใบประดับส่วนล่าง กว้าง 0.5 – 1.0 เซนติเมตร ยาว 1.5 – 2.0 
เซนติเมตร สีม่วงอ่อน กลีบปากสีม่วงอ่อน สันปากสีเหลือง ขอบปากเป็นริ้วสีแดง เส้น
ผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.2 - 0.3 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
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ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 
2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  

 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง ใบประดับหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้
ตัดดอกและไม้ประดับแปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 9 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 7 
สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 20 
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ปทุมมา (Curcuma rhabdota x C. sparganifolia) 
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 21 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหลง่ท่ีมาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 21 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง 
บัวลายปราจีน (Curcuma rhabdota) พันธุ์แม่ กับปทุมรัตน์ (C. sparganifolia) พันธุ์พ่อ โดยศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-2541 และในปี พ.ศ. 
2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า เชียงรายซีเอฟ 21 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma rhabdota x C. sparganifolia 
วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีครีม เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับ
พ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ท า
หน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 1.5 – 2.0 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 65.5 – 75.0 เซนติเมตร ความกว้างทรง
พุ่ม 30 – 50 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มีประมาณ 2 ใบ กว้าง 6.0 – 6.5 เซนติเมตร ยาว 34.0 – 36.0 เซนติเมตร 
ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่นมาก เส้นกลางใบสีเขียว กาบใบสีเขียว โคนกาบใบสี
น้ าตาลแดงปนเขียว 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 49.5 – 65 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 5.0 – 6.5 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 3.5 – 4.0 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) 
ส่วนล่าง รูปกลม ปลายมน สีชมพูเข้ม เป็นริ้วสีแดง ขลิบสีเขียว มีจ านวน 8 - 10 ใบ 
ใบประดับส่วนบนรูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม สีชมพู แต้มสีแดง มีจ านวน 8 - 
10 ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง กว้าง 0.4 – 0.5 เซนติเมตร 
ยาว 1.5 – 2.0 เซนติเมตร สีม่วงอ่อน โคนสีขาว กลีบปากสีม่วง สันปากสีเหลือง ขอบ
ปากแต้มสีแดง เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.2 - 0.4 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 
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2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  
 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง ใบประดับหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอก

และไม้ประดับแปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 12 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 7 
สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 21 
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ปทุมมา (Curcuma alismatifolia x C. rhabdota) 
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 22 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 22 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง 
ปทุมมา (Curcuma alismatifolia) พันธุ์แม่ กับบัวลายลาว (C. rhabdota) พันธุ์พ่อ โดยศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-2541 และในปี พ.ศ. 
2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า เชียงรายซีเอฟ 22 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma alismatifolia x C. rhabdota 
วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไมป้ระดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมสีีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีม่วงอ่อน เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับ
พ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ท า
หน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 2.0 – 2.5 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 45 – 55 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 
42 – 52 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มีประมาณ 3 ใบ กว้าง 10.0 – 10.5 เซนติเมตร ยาว 30.5 – 38.0 เซนติเมตร 
ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่นปานกลาง เส้นกลางใบสีน้ าตาลแดง กาบใบสีเขียว
อ่อน โคนกาบใบสีน้ าตาลฉาบสีเขียว 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 53 – 60 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 12 – 13 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 5.5 – 7.5 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) 
ส่วนล่าง รูปกลมแบน ปลายมน สีเขียวอ่อน ปลายสีชมพู มีจ านวน 11 - 12 ใบ ใบ
ประดับส่วนบนรูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม สีชมพู มีริ้วสีขาว ปลายแต้มสีน้ าตาล
และสีเขียว  มีจ านวน 10 - 11 ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง 
กว้าง 1.2 – 1.3 เซนติเมตร ยาว 3.0 – 3.9 เซนติเมตร สีม่วงอ่อน โคนสีขาว กลีบปาก
สีม่วง สันปากสีเหลือง ขอบปากแต้มสีแดงขีดสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก
ประมาณ 0.6 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
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ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 
2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  

 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง ใบประดับหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้
ตัดดอกและไม้ประดับแปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 13 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 7 
สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 22 
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ปทุมมา (Curcuma rhabdota x C. alismatifolia) 
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 23 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 23 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง 
บัวลายปราจีน (Curcuma rhabdota) พันธุ์แม่ กับปทุมมา (C. alismatifolia) พันธุ์พ่อ โดยศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-2541 และในปี พ.ศ. 
2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า เชียงรายซีเอฟ 23 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma rhabdota x C. alismatifolia 
วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมสีีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีม่วงอ่อน เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับ
พ้ืนดินสั้น ๆ มีขอ้และปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ท า
หน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 2.0 – 2.5 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 36 – 41 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 
27 – 30 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มีประมาณ 3 ใบ กว้าง 6.2 – 7.5 เซนติเมตร ยาว 20 – 28 เซนติเมตร ปลายใบ
แหลม ขอบใบเป็นคลื่นปานกลาง เส้นกลางใบสีเขียว กาบใบสีเขียว โคนกาบใบสีเขียวฉาบ
สีน้ าตาลแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 38.5 – 39.5 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 10.5 – 
12.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 5.3 – 6.5 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) 
ส่วนล่าง รูปกลมแบน ปลายเกือบกลม สีเขียวอ่อน ปลายสีชมพูอมม่วงขลิบน้ าตาล
แดง มีจ านวน 10 - 12 ใบ ใบประดับส่วนบนรูปรี ปลายมน สีชมพูอมม่วง มีริ้วสี
ขาว ปลายแต้มสีน้ าตาลแดง มีจ านวน 11 - 13 ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบ
ประดับส่วนล่าง กว้าง 1.0 – 1.8 เซนติเมตร ยาว 3.2 – 3.5 เซนติเมตร สีม่วง โคนสี
ขาว กลีบปากสีม่วงเข้ม สันปากสีเหลือง ขอบปากแต้มสีแดง เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อ
ดอก 0.5 - 0.6 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
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ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 
2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  

 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง ใบประดับหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้
ตัดดอกและไม้ประดับแปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 7 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 7 
สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 23 
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ปทุมมา (Curcuma sparganifolia x C. parviflora) 
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 24 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 24 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง 
บัวลายกาญจน์ (Curcuma sparganifolia) พันธุ์แม่ กับบัวขาว (C. parviflora) พันธุ์พ่อ โดยศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-2541 และในปี พ.ศ. 
2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า เชียงรายซีเอฟ 24 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sparganifolia x C. parviflora 
วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีครีม เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับ
พ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ท า
หน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 2.0 – 2.5 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 59 – 63 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 
44 – 57 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มี 3 - 4 ใบ กว้าง 8.5 – 11.0 เซนติเมตร ยาว 30 – 32 เซนติเมตร ปลายใบ
แหลม ขอบใบเป็นคลื่นปานกลาง เส้นกลางใบสีเขียว กาบใบสีเขียว โคนกาบใบสีเขียวฉาบ
สีน้ าตาล 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 46.5 – 53.0 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 8.5 - 10.0 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 5.5 – 6.0 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) 
ส่วนล่าง รูปกลม ปลายมน สีเขียวอ่อน ปลายและขอบขลิบสีน้ าตาลแดงไล่ระดับสี 
มีจ านวน 10 - 12 ใบ ใบประดับส่วนบนรูปรี ปลายมน สีขาว ปลายแต้มสีน้ าตาลแดง
ปนเขียวไล่ระดับสี มีจ านวน 8 - 9 ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง 
กว้าง 1.0 – 1.2 เซนติเมตร ยาว 3.0 – 3.5 เซนติเมตร สีม่วง กลีบปากสีม่วง สันปากสี
น้ าตาล เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.5 - 0.6 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 
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2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  
 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง ใบประดับหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอก

และไม้ประดับแปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 13 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 7 
สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 24 
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ปทุมมา (Curcuma parviflora x Curcuma ‘CR-PP-01-4’) 
 พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 25  
 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 25 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง 
เทพร าลึก (Curcuma parviflora) พันธุ์แม่ กับปทุมรัตน์ลูกผสมเชียงราย ‘CR-PP-01-4’ พันธุ์พ่อ โดยศูนย์วิจัย
พืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-2541 และในปี 
พ.ศ. 2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า เชียงราย 
ซีเอฟ 25 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma parviflora x Curcuma ‘CR-PP-
01-4’วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีครีม เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับ
พ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ท า
หน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 1.5 – 2.0 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 45 – 51 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 
42 – 60 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มีประมาณ 3  ใบ กว้าง 6.5 – 8.0 เซนติเมตร ยาว 29 – 37 เซนติเมตร ปลายใบ
แหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียว กาบใบสีเขียว โคนกาบใบสีน้ าตาลแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 45 – 52 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 7.0 - 7.8 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 5.2 – 6.4 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) 
ส่วนล่าง รูปขอบขนาน ปลายแหลม สีเขียวชมพูเข้มไล่ระดับสี ปลายสีเขียวอ่อนเป็น
ริ้ว  มีจ านวน 8 - 10 ใบ ใบประดับส่วนบนรูปขอบขนาน ปลายแหลม สีชมพูอ่อน 
ปลายเขียวอ่อน มีจ านวน 10 - 12 ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง 
กว้าง 0.5 – 0.6 เซนติเมตร ยาว 1.6 – 1.9 เซนติเมตร สีขาว กลีบปากสีม่วงอ่อน สัน
ปากส ีส้มแดง ปลายสันปากสีเหลือง เส ้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.3 - 0.4 
เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
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ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 
2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  

 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอกและไม้ประดับ
แปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 16 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 7 
สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 25 
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ปทุมมา (Curcuma parviflora x C. rhabdota) 
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 26 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 26 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง
บัวขาว (Curcuma parviflora) พันธุ์แม่ กับบัวลายปราจีนโคนแดง (C. rhabdota)  พันธุ์พ่อ โดยศูนย์วิจัยพืช
สวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-2541 และในปี 
พ.ศ. 2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า เชียงราย 
ซีเอฟ 26 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma parviflora x C. rhabdota   
วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีครีม เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับ
พ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ท า
หน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 2.0 – 2.5 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 38.0 – 42.5 เซนติเมตร ความกว้างทรง
พุ่ม 32.0 – 33.5 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มี 3 - 4 ใบ กว้าง 4.5 – 5.0 เซนติเมตร ยาว 23 – 28 เซนติเมตร ปลายใบเรียว
แหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีน้ าตาลแดง กาบใบสีเขียว โคนกาบใบสี
น้ าตาลแดงฉาบเขียว 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 39.0 – 44.5 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 10 - 13 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 4.5 – 5.0 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) 
ส่วนล่าง รูปกลม ปลายมน สีเขียวอ่อน ปลายสีน้ าตาลแดงไล่ระดับสี มีจ านวน 7 - 9 
ใบ ใบประดับส่วนบนรูปขอบขนาน ปลายแหลม สีขาวอมชมพู ปลายแต้มสีน้ าตาล
แดงปนสีเขียว มีจ านวน 8 - 9 ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง กว้าง 
1.0 – 1.4 เซนติเมตร ยาว 3.0 – 3.3 เซนติเมตร สีขาวอมม่วง กลีบปากสีม่วง โคนสี
เหลือง สันปากส ีเหลือง ปลายสันปากสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.4 - 0.6 
เซนติเมตร 
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ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 

2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  
 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง ใบประดับหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอก

และไม้ประดับแปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 7 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 7 
สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 26 
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ปทุมมา (Curcuma parviflora x C. alismatifolia) 
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 27 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 27 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง
บัวขาวใหญ่ (Curcuma parviflora) พันธุ์แม่ กับปทุมมา (C. alismatifolia)  พันธุ์พ่อ โดยศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-2541 และในปี พ.ศ. 
2545 -2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลั กษณะดีและสวยงาม จึงตั้ งชื่อพันธุ์ ว่ า เชียงราย 
ซีเอฟ 27 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma parviflora x C. alismatifolia 
วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีครีม เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับ
พ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ท า
หน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 2.0 – 2.5 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 57 – 68 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 
55 – 80 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มี 3 - 5 ใบ กว้าง 6.0 – 6.8 เซนติเมตร ยาว 38.5 – 43.5 เซนติเมตร ปลายใบ
เรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีน้ าตาลแดง กาบใบสีเขียว โคนกาบใบสี
น้ าตาล 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 54 – 72 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 14 - 17 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 10.0 – 11.5 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) 
ส่วนล่าง รูปกลมแบน ปลายติ่งแหลม สีเขียว มีจ านวน 8 - 10 ใบ ใบประดับส่วนบน
รูปขอบขนาน ปลายแหลม สีชมพู ปลายแต้มสีเขียวเล็กน้อย มีจ านวน 8 - 12 ใบ ดอก
จริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง กว้าง 1.3 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 3.5 – 4.0 
เซนติเมตร สีม่วงเข้ม กลีบปากสีม่วงเข้ม ปลายกลีบปากเป็นแฉก สันปากแต้มส ีเหลือง 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.6 - 0.8 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
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ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 
2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  

 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง ใบประดับหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้
ตัดดอกและไม้ประดับแปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 15 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 7 
สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 27 
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ปทุมมา (Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ x C. alismatifolia) 
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 28 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 28 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง
ปทุมรัตน์ (Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’) พันธุ์แม่ กับบัวสวรรค์แดง (C. alismatifolia)  พันธุ์พ่อ โดย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-2541 
และในปี พ.ศ. 2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า เชียงรายซี
เอฟ 28 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ x  
C. alismatifolia วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีครีม เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับ
พ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ท า
หน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 1.5 – 2.0 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 50 – 70 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 
50 – 54 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มีประมาณ 3 ใบ กว้าง 4.0 – 4.5 เซนติเมตร ยาว 32 – 36 เซนติเมตร ปลายใบ
เรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเขียว กาบใบสีเขียวฉาบแดง โคนกาบ
ใบสีน้ าตาลแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 59 – 72 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 9.3 – 10.0 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 5.8 – 6.5 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) 
ส่วนล่าง รูปกลมแบน ปลายติ่งแหลม สีชมพูเข้ม ปลายขลิบสีเขียว มีจ านวน 9 - 11 
ใบ ใบประดับส่วนบนรูปขอบขนาน ปลายมน สีชมพูเข้ม ปลายขลิบสีแดง มีจ านวน 5 
- 8 ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง กว้าง 0.8 – 0.9 เซนติเมตร 
ยาว 2.5 – 2.6 เซนติเมตร สีขาว กลีบปากสีม่วง โคนปากสีส้ม สันปากสีเหลือง ขอบ
ปากสีม่วงแดง เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.4 - 0.5 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
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ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 
2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  

 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง ใบประดับหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้
ตัดดอกและไม้ประดับแปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 6 - 8 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 
- 7 สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 28 
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ปทุมมา (Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ x C. parviflora) 
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 29 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 29 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง
ปทุมรัตน์ (Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’) พันธุ์แม่ กับเทพร าลึกสูง (C. parviflora)  พันธุ์พ่อโดย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538-2541 
และในปี พ.ศ. 2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า เชียงรายซี
เอฟ 29 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ x  
C. parviflora วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมสีีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีเหลืองอ่อน เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไป
กับพ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม 
ท าหน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 1.5 – 2.0 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 35 – 45 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 
50 – 70 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มี 2 - 3 ใบ กว้าง 3 – 4 เซนติเมตร ยาว 26 – 36 เซนติเมตร ปลายใบเรียว
แหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีน้ าตาล กาบใบสีเขียว โคนกาบใบสีน้ าตาล
แดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 47 – 56 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 8 – 10 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 5.5 – 6.0 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) 
ส่วนล่าง รูปไข่กลับ ปลายมน สีชมพู ปลายขลิบสีเขียว มีจ านวน 5 - 8 ใบ ใบ
ประดับส่วนบนรูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม สีชมพูอ่อน ปลายมีริ้วสีขาวแต้มเขียว
เล็กน้อย มีจ านวน 9 - 11 ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง กว้าง 
0.7 – 1.0 เซนติเมตร ยาว 2.5 – 2.7 เซนติเมตร สีขาว กลีบปากสีม่วงเป็นริ้วสีขาว 
โคนปากสีส้ม สันปากสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.3 - 0.7 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล) 
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ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 
2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  

 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง ใบประดับหนา เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอก
และไม้ประดับแปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 10 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 7 
สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 29 
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ปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep.) 
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 30/เอ็นเอ 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 30/เอ็นเอ ได้มาจากการคัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2536 - 2537 
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้รวบรวมต้นปทุมมาในสภาพธรรมชาติจาก
แหล่งต่าง ๆ และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 สามารถคัดเลือกต้นปทุมมาที่มีลักษณะดีและสวยงาม จึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า 
เชียงรายซีเอฟ 30/เอ็นเอ (Curcuma alismatifolia) 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma alismatifolia Gagnep.  
วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีครีม เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับ
พ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ท า
หน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 1.5 – 2.0 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 77 – 82 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 
68 – 71 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มี 5 - 6 ใบ กว้าง 7.5 – 10 เซนติเมตร ยาว 36 – 45 เซนติเมตร ปลายใบแหลม 
ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีม่วงแดง กาบใบสีเขียวฉาบแดง โคนกาบใบสี
น้ าตาลแดง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 77 – 94 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 12.5 – 14.2 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 8 – 9 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) ส่วนล่าง 
รูปกลมแบน ปลายเป็นติ่งแหลม สีเขียวปนน้ าตาลเล็กน้อย มีจ านวน 7 - 8 ใบ ใบ
ประดับส่วนบนรูปรี ปลายแหลม สีชมพูอ่อน ปลายแต้มสีเขียว มีริ้วสีเขียว มีจ านวน 
6 - 8 ใบ ดอกจริงขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง กว้าง 1.6 – 1.7 เซนติเมตร 
ยาว 4.3 – 4.4 เซนติเมตร สีม่วงอ่อน กลีบปากสีม่วงเข้ม สันปากสีเหลือง รอบสันปาก
สีขาว ขอบปากแต้มสีแดงขอบสีขาว  เส ้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.8 - 1.0 
เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด มี 
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ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 
2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  

 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอกและไม้ประดับ
แปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 18 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 7 
สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 30/เอ็นเอ 
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ปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep.) 
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 31/เอ็นเอ 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์  10900 
โทรศัพท ์ 081-3730-948 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 31/เอ็นเอ ได้มาจากการคัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2536 - 2537 
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้รวบรวมต้นปทุมมาในสภาพธรรมชาติจาก
แหล่งต่าง ๆ และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 สามารถคัดเลือกต้นปทุมมาที่มีลักษณะดีและสวยงาม จึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า 
เชียงรายซีเอฟ 31/เอ็นเอ (Curcuma alismatifolia) 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ปทุมมา ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma alismatifolia Gagnep.  
วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก 

ราก/หัว ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มีลักษณะ 
บวมพองออกเป็นตุ้มทีป่ลายราก ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมสีีน้ าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีเหลืองอ่อน เป็นล าต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไป
กับพ้ืนดินสั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม 
ท าหน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 1.5 – 2.0 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากกาบใบที่อัดกันแน่น ความ
สูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับปลายพุ่มใบ 40 – 50 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 
30 – 40 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว มี 5 - 6 ใบ กว้าง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 20 – 25 เซนติเมตร ปลายใบเรียว
แหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีน้ าตาลแดง กาบใบสีเขียว โคนกาบใบสีเขียว 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก แบบช่อเชิงลดแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลาง
ล าต้นเทียม ความยาวช่อดอก 50 – 55 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 12 – 18 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 8 – 10 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) ส่วนล่าง 
รูปกลมแบน ปลายเป็นติ่งแหลม สีเขียว มีจ านวน 7 - 8 ใบ ใบประดับส่วนบนรูป
เกือบกลม สีชมพู ปลายแต้มสีน้ าตาลแดงปนสีเขียว มีจ านวน 7 - 10 ใบ ดอกจริง
ขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง กว้าง 1.0 – 1.1 เซนติเมตร ยาว 2.4 – 2.7 
เซนติเมตร สีขาวปนสีม่วงอ่อน กลีบปากสีม่วงเข้ม สันปากสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง
ก้านช่อดอก 0.6 - 0.7 เซนติเมตร 

ผล/เมล็ด มี 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง 

2. เริ่มแทงช่อดอกเม่ือมีใบ 2 - 3 ใบ  
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 3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง เหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอกและไม้
ประดับแปลง 
4. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ 
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 10 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 - 7 
สัปดาห์ หลังออกดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 31/เอ็นเอ  
 




