
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘   

----------------------------- 
 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนด
ข้ันตอนการออกหนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบ
ลักษณะประจําพันธุเบ้ืองตนของพืชท่ียื่นคําขอ นําปดประกาศท่ีกรมวิชาการเกษตร และท่ีในเว็บไซตของ
กรมวิชาการเกษตร เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน ๓๐ วันนับแตวันปดประกาศ นั้น 

 

บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชจํานวน ๘ พันธุพืช ใหเปนพันธุพืช
ข้ึนทะเบียน ดังนี้ 

1. มะยงชิด พันธุชิตสงา  
2. ขม้ินชัน พันธุตรัง ๑ (สายตน T๑๑) 
3. ขม้ินชัน สายตน T๑๖ 
4. ดาหลา พันธุตรัง ๑ (สายตนตรัง ๐๔๐๓) 
5. ดาหลา พันธุตรัง ๒ (สายตนตรัง ๑๐๒๕) 
6. ดาหลา พันธุตรัง ๓ (สายตนตรัง ๐๔๐๗) 
7. ดาหลา พันธุตรัง ๔ (สายตนตรัง ๐๗๐๑) 
8. ดาหลา พันธุตรัง ๕ (สายตนตรัง ๐๕๐๑) 

ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบ้ืองตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศลักษณะประจําพันธุ เ บ้ืองตนของพันธุพืชท้ัง ๘ พันธุพืช ใหทราบโดยท่ัวกัน ปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือ
รับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงท่ีฝายบริหารจัดการกองทุนคุมครองพันธุพืช  
กองคุมครองพันธุพืช  กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ 
ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแตวันปดประกาศเปนตนไป 

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี    11   พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ลงนาม 

(นายสมชาย  ชาญณรงคกุล) 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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มะยงชิด พันธุชิตสงา  
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

เม่ือประมาณ พ.ศ. 2504 นายสงา  พุทธรังษี ไดนํามะยงชิดมาปลูกท่ีบาน ณ จังหวัดนครนายก 
ตอมาในป พ.ศ. 2511 ตนมะยงชิดไดติดดอกออกผล ซ่ึงมีลักษณะผลท่ีใหญมาก และมีรสชาติอรอย หวาน
อมเปร้ียว และมีกล่ินหอม ในปถัดมาคือ พ.ศ. 2512 นายสงา  พุทธรังษี ไดเสียชีวิตลง นางบุญชิต  พุทธรังสี
ไดเปนผูดูแลตนมะยงชิด และไดขยายพันธุโดยใหลูกหลานนํามาปลูกไว โดย นายธนปพน  รุจิรกุล ไดปลูก
ไวในสวน 3 แหง คือ สวนลภนพร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  สวนท่ีตําบลนาหินลาด  อําเภอปากพลี  
จังหวัดนครนายก และสวนท่ีอําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  เพื่อเปนเกียรติแกนายสงา และนางบุญชิต  
พุทธรังษี  จึงต้ังช่ือมะยงชิดตนนี้วา พันธุชิตสงา 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด/ประเภท ไมผลยืนตน ช่ือวิทยาศาสตร Bouea spp. วงศ Anacardiaceae 
ตน  ตนอายุประมาณ 16-17 ป ทรงพุมลูลง เสนผาศูนยกลางทรงพุมประมาณ 7 เมตร ความสูง

ของตน 6-8 เมตร มีขนาดเสนผาศูนยกลางลําตนประมาณ 25-30 เซนติเมตร และเปลือกลํา
ตนมีสีเทา 

ใบ เปนใบเดี่ยว ออกตรงกันขาม ใบสีเขียวเขม ใบเปนรูปรี โคนใบเปนรูปล่ิม ปลายใบเรียว
แหลม ขอบใบเรียบ แผนใบเรียบ ขนาดกวางประมาณ 4 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10.5 
เซนติเมตร กานใบยาวประมาณ 1.56 เซนติเมตร   

ดอก  ดอกออกเปนชอตามปลายยอดก่ิงและตามซอกใบ ความยาวชอดอกประมาณ 8.00-18.80 
เซนติเมตร ดอกมีสีเหลือง  

ผล รูปรางผลเปนแบบยาวเรียวเปนรูปไข (ovoid elogated) ขนาดผลกวางประมาณ 4-6 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียวออน ผลสุกสีเหลืองอมสม เนื้อมีสี
เหลืองสม เนื้อหนา 

เมล็ด เมล็ดลีบ ความกวางของเมล็ดประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร สีเปลือก
เมล็ดสีน้ําตาลออน สีเนื้อของเมล็ดสีมวงออน 

ลักษณะอ่ืน ๆ -   ผลสุกแกรสชาติหวานอมเปรี้ยว มีกล่ินหอมติดในลําคอ 
-   ผลมีขนาดใหญ น้ําหนักผลเฉล่ียประมาณ 80-100 กรัมตอผล เมล็ดมีขนาดเล็ก 
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มะยงชิด พันธุชิตสงา 
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ขมิ้นชัน พันธุตรัง 1 (สายตน T11) 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

ขม้ินชันสายตน T11 ชาวบานเรียก ขม้ินทอง เปนขม้ินชันท่ีเกษตรกรปลูกกันมากท่ีบานเขาตํา
หนอน  ตําบลถํ้าทองหลาง  อําเภอทับปุด  จังหวัดพังงา และในเขตพื้นท่ีใกลเคียง ศูนยวิจัยพืชสวนตรังได
รวบรวมทอนพันธุขม้ินชันจากแหลงนี้ นํามาปลูกในแปลงทดลองรวมกับสายตนอ่ืน ๆ อีก 10 สายตน 
คัดเลือกสายตนท่ีใหผลผลิตมากกวา 2 ตันตอ ไร และมีสารสําคัญสูงกวามาตรฐานยาสมุนไพรไทยซ่ึงได
ระบุใหมีสารเคอรคูมินนอยด (Curcuminoid) ไมต่ํากวา 5% และมีน้ํามันหอมระเหยไมต่ํากวา 6% ขม้ินชัน
สายพันธุตน T11 ผานการพิจารณาเปนพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตรแลว เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2551 
ตั้งช่ือวา พันธุตรัง 1 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด/ประเภท พืชสมุนไพร  ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma longa Linn. วงศ Zingiberaceae 
ราก/หัว อยูใตดิน  
ตน  มีลําตนอยูในดิน สวนท่ีติดกับโคนกาบใบเรียก หัวแม (tuber) และมีแขนงออกไปเรียก แงง 

(rhizome) ขนาดหัวแมประมาณ 3.9 x 5.4 เซนติเมตร น้ําหนกัประมาณ 30 กรัม ขนาดแงง
ประมาณ 2.06 x 8.57 เซนติเมตร น้ําหนกัประมาณ 16.5 กรัม สีเนื้อในหัวแมและแงงเปนสี
เหลืองสม (Orange Group 28 B) สวนท่ีอยูเหนือดินเปนลําตนเทียมสูงประมาณ 97.58 
เซนติเมตร 

ใบ เปนรูปรีแกมขอบขนาน สีใบดานบนเขียวเขม สวนดานลางเปนสีเขียวจาง ขนาดใบ
ประมาณ 15.46 x 54.35 เซนติเมตร ในหนึ่งหนอจะมีใบประมาณ 6-7 ใบ 

ดอก/ชอดอก  เปนชอยาว 5-8 เซนติเมตร กลีบประดับสีเขียวออน ปลายชอสีขาว กลีบประดับหนึง่อันมี
ดอกจริงสีเหลือง 2 ดอก  

ลักษณะอ่ืน ๆ -   ใหผลผลิตและสารสําคัญมากท่ีสุดเม่ือเก็บเกี่ยวท่ีอายุ 14-16 เดือนหลังปลูก แตเร่ิมเกบ็
เกี่ยวผลผลิตไดเมื่ออายุ 8 เดอืนหลังปลูกไปแลว 

ลักษณะเดน 1. มีสารสําคัญเคอรคูมินอยดเฉล่ีย 10.62% สูงกวามาตรฐานสมุนไพรไทย 112.4% มี
น้ํามันหอมระเหยเฉล่ีย 7.99% สูงกวามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 33.17% และมี ar – 
turmerone 47.904% (เก็บเกีย่วขมิ้นชันท่ีอายุ 11 เดือน) 

2.  เนื้อในเหงามีสีเหลืองสม หรือ Orange Group 28 B โดยใชแผนเทียบสีของ The Royal 
Horticulture Society (RHS) 

3. ใหผลผลิตหัวสดในภาคใตประมาณ 2.23 ตันตอไร 
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ขมิ้นชัน พันธุตรัง 1 (สายตน T11) 
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ขมิ้นชัน สายตน T16 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

ขม้ินชันสายตน T16 ชาวบานเรียก ขม้ินดวง เปนขม้ินชันท่ีเกษตรกรปลูกกันมากในเขตอําเภอ
รอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียง เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อใชในการบริโภค ศูนยวิจัย
พืชสวนตรังไดรวบรวมทอนพันธุขม้ินชันจากแหลงนี้ นํามาปลูกในแปลงทดลองรวมกับสายตนอ่ืน ๆ อี ก
10 สายตน คัดเลือกสายตนท่ีใหผลผลิตมากกวา 2 ตันตอ ไร และมีสารสําคัญสูงกวามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทยซ่ึงไดระบุใหมีสารเคอรคูมินนอยด (Curcuminoid) ไมต่ํากวา 5% และมีน้ํามันหอมระเหยไมต่ํากวา 6% 
และอยูในระหวางการเสนอเปนพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (ตุลาคม 2551) 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด/ประเภท พืชสมุนไพร  ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma longa Linn. วงศ Zingiberaceae 
ราก/หัว อยูใตดิน  
ตน  มีลําตนอยูในดิน สวนท่ีติดกับโคนกาบใบเรียก หัวแม (tuber) และมีแขนงออกไปเปนแงง 

เรียก rhizome ขนาดหัวแมประมาณ 4.52 x 7.6 เซนติเมตร น้ําหนักประมาณ 54.14 กรัม 
ขนาดแงงประมาณ 1.91 x 5.89 เซนติเมตร น้ําหนักประมาณ 115.00 กรัม สีเนื้อในหัวแม
และแงงเปนสีเหลืองสม (Orange Group 28 B) สวนท่ีอยูเหนือดนิเปนลําตนเทียมสูง
ประมาณ 90-110 เซนติเมตร 

ใบ เปนรูปรีแกมขอบขนาน สีใบดานบนเขียวเขม สวนดานลางเปนสีเขียวจาง ขนาดใบ
ประมาณ 14.33 x 58.64 เซนติเมตร ในหนึง่หนอจะมีใบประมาณ 7-8 ใบ 

ลักษณะอ่ืน ๆ -   ลักษณะหวัแมรวมกับแงงจะคลายกับตัวดวง 
ลักษณะเดน 1. ใหผลผลิตหัวสดในภาคใตประมาณ 2.59 ตันตอไร 

2. มีสารสําคัญเคอรคูมินอยดเฉล่ีย 11.04% สูงกวามาตรฐานสมุนไพรไทย 120.80% มี
น้ํามันหอมระเหยเฉลี่ย 7.78% สูงกวามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 26.67% และมี ar – 
turmerone 23.38% (เก็บเกี่ยวขมิ้นชันท่ีอายุ 11 เดือน) 

3. เนื้อในเหงามีสีเหลืองสม หรือ Orange Group 28 B โดยใชแผนเทียบสีของ The Royal 
Horticulture Society (RHS) 
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ขมิ้นชัน สายตน T16 
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ดาหลา พันธุตรัง 1 (สายตนตรัง 0403) 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ไดรวบรวมดาหลาสายตนตาง ๆ จากแหลงปลูกธรรมชาติในเขตภาคใต 
และแหลงปลูกเพื่อการคาในภาคกลาง มาปลูกรวบรวมไวสายตนละ 5 กอ ตั้งแตป 2539-2542 ไดท้ังหมด 86 
สายตน และไดคัดเลือกดาหลาตามหลักเกณฑเบ้ืองตนได 12 สายตน หลังจากนั้นไดคัดเลือกใหไดลักษณะ
ดีเดนเฉพาะไดจํานวน 5 สายตน โดยดาหลาสายตนตรัง 0403 รวบรวมมาจากจังหวัดยะลา มีลําตนสีเขียว ใบ
สีเขียว ชอดอกสีขาว ซ่ึงผานการพิจารณาเปนพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตรแลวเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 
2551 ตั้งช่ือวา พันธุตรัง 1 (สายตนตรัง 0403) 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด/ประเภท ไมตัดดอก ช่ือวิทยาศาสตร Etilingera elatior (Jack) R.M. Smith วงศ Zingiberaceae 
ราก/หัว อยูใตดิน  
ตน  มีลําตนเรียกวาเหงา (rhizome) สวนท่ีอยูเหนือดินเปนกาบใบท่ีโอบซอนกันแนน เรียกวา 

ลําตนเทียม (pseudostem) สูงประมาณ 2-4 เซนติเมตร 
ใบ มีรูปรางยาวรี ปลายใบมน ไมมีกานใบ ผิวใบเกล้ียงท้ังดานบนและดานลาง ฐานใบเรียวลาด

เขาหากานใบ เสนใบปรากฏชัดเจน ใบมีสีเขียว ยาวประมาณ 30-80 เซนติเมตร กวาง 10-15 
เซนติเมตร จํานวนใบประมาณ 16-24 ใบ/ตน 

ดอก/ชอดอก  ชอดอกแทงข้ึนมาจากเหงา ดอกเปนชอ แบบ head หรือดอกกระถิน ประกอบดวยกลีบ
ประดับ (bracts) สีขาว (white 155 A) กลีบประดับช้ันนอกมี 25 กลีบ ขนาดกวาง 1.6 x 4.0 
เซนติเมตร ยาว 5.5 – 8.3 เซนติเมตร กลีบประดับช้ันในอัดซอนกันแนน มีจํานวนประมาณ 
200 กลีบ ขนาดกวาง 0.5-1.4 เซนติเมตร ยาว 1.7-5.5 เซนติเมตร ขนาดชอดอกกวาง
ประมาณ 14.3 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 6.5 เซนติเมตร ดอกจริงประมาณ 203 ดอก สี
ขาวขอบกลีบสีเหลือง ความยาวกานชอดอกประมาณ 50-80 เซนติเมตร  

ผล/ฝก ผลฉํ่าน้ําไมแตก ใน 1 ผล มี 3 ชอง ในแตละชองมีเมล็ดอยูมาก ผลคอนขางกลมรี ขนาดผล 
2.3 x 3.42 เซนติเมตร มีขนส้ันและนุมท่ีผิวปลายผลมีปลายของกานชูเกสรตัวเมียติดอยู 

เมล็ด ติดอยูท่ีแกนกลางของรังไข มีสีดํา จํานวนประมาณ 3 เมล็ดตอชอง (พู) ขนาดเมล็ด 0.24 x 
0.35 เซนติเมตร เมล็ดมีเมือกสีขาวหุมอยู 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1.   มีอายุตั้งแตปลูกโดยใชเหงาถึงออกดอกประมาณ 12 เดือน 
2. การแตกกอ มีหนอใหมประมาณ 43 หนอตอกอตอป 
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3. อายุการเก็บเกีย่วหลังจากแทงชอดอกถึงเกบ็เกี่ยวเม่ือบาน 30% เทากับ 47 วัน เก็บเกี่ยว
เม่ือบาน 50% เทากับ 51 วนั และเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 80% เทากับ 54 วัน 

ลักษณะเดน 1. ชอดอกสีขาว หรือ white 155 A โดยใชแผนเทียบสี RHS colour chart  
2. ใหผลผลิตเฉล่ีย 39 ดอกตอกอตอป (เม่ืออายุ 3 ปหลังปลูก) 
3. เม่ือตัดขณะดอกบาน 30% , 50% และ 80% จะมีอายุการปกแจกันไดนาน 7 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาหลา พันธุตรัง 1 (สายตนตรัง 0403) 
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ดาหลา พันธุตรัง 2 (สายตนตรัง 1025) 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ไดรวบรวมดาหลาสายตนตาง ๆ จากแหลงปลูกธรรมชาติในเขตภาคใต 
และแหลงปลูกเพื่อการคาในภาคกลาง มาปลูกรวบรวมไวสายตนละ 5 กอ ตั้งแตป 2539-2542 ไดท้ังหมด 86 
สายตน และไดคัดเลือกดาหลาตามหลักเกณฑเบ้ืองตนได 12 สายตน หลังจากนั้นไดคัดเลือกใหไดลักษณะ
ดีเดนเฉพาะไดจํานวน 5 สายตน โดยดาหลาสายตนตรัง 1025 รวบรวมมาจากจังหวัดยะลา มีลําตนสีเขียว ใบ
สีเขียว ชอดอกสีบานเย็น ซ่ึงผานการพิจารณาเปนพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตรแลว เม่ือวันท่ี 30 
มกราคม 2551 ตั้งช่ือวา พันธุตรัง 2 (สายตนตรัง 10250) 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด/ประเภท ไมตัดดอก ช่ือวิทยาศาสตร Etilingera elatior (Jack) R.M. Smith วงศ Zingiberaceae 
ราก/หัว อยูใตดิน  
ตน  มีลําตนเรียกวาเหงา (rhizome) สวนท่ีอยูเหนือดินเปนกาบใบท่ีโอบซอนกันแนน เรียกวา 

ลําตนเทียม (pseudostem) สูงประมาณ 2-4 เซนติเมตร 
ใบ มีรูปรางยาวรี ปลายใบมน ไมมีกานใบ ผิวใบเกล้ียงท้ังดานบนและดานลาง ฐานใบเรียวลาด

เขาหากานใบ เสนใบปรากฏชัดเจน ใบมีสีเขียว ยาวประมาณ 30-80 เซนติเมตร กวาง 10-15 
เซนติเมตร จํานวนใบประมาณ 16-24 ใบ/ตน 

ดอก/ชอดอก  ชอดอกแทงข้ึนมาจากเหงา ดอกเปนชอ แบบ head หรือดอกกระถิน ประกอบดวยกลีบ
ประดับ (bracts) สีบานเย็น (Red Purple 58 B) กลีบประดับช้ันนอกมี 22 กลีบ ขนาดกวาง 
1.9 x 3.6 เซนติเมตร ยาว 6.4 – 8.2 เซนติเมตร กลีบประดับช้ันในอัดซอนกันแนน มีจํานวน 
208 กลีบ ขนาดกวาง 0.5-1.5 เซนติเมตร ยาว 2.1-6.1 เซนติเมตร ขนาดชอดอกกวาง
ประมาณ 14.1 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 7.58 เซนติเมตร ดอกจริงประมาณ 209 ดอก สี
ขาวขอบกลีบสีเหลือง ความยาวกานชอดอกประมาณ 40-70 เซนติเมตร  

ผล/ฝก ผลฉํ่าน้ําไมแตก ใน 1 ผล มี 3 ชอง ในแตละชองมีเมล็ดอยูมาก ผลคอนขางกลมรี ขนาดผล 
2.38 x 3.35 เซนติเมตร มีขนส้ันและนุมท่ีผิวปลายผลมีปลายของกานชูเกสรตัวเมียติดอยู 

เมล็ด ติดอยู ท่ีแกนกลางของรังไข มีสีดํา จํานวนประมาณ 3 เมล็ดตอชอง (พู) ขนาดเมล็ด         
0.25 x 0.3 เซนติเมตร เมล็ดมีเมือกสีขาวหุมอยู 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1.   มีอายุตั้งแตปลูกโดยใชเหงาถึงออกดอกประมาณ 12 เดือน 
2. การแตกกอ มีหนอใหมประมาณ 28 หนอตอกอตอป 
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3. อายุการเก็บเกีย่วหลังจากแทงชอดอกถึงเกบ็เกี่ยวเม่ือบาน 30% เทากับ 47 วัน เก็บเกี่ยว
เม่ือบาน 50% เทากับ 51 วนั และเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 80% เทากับ 57 วัน 

ลักษณะเดน 1. ชอดอกสีบานเย็น หรือ Red Purple 58 B โดยใชแผนเทียบสี RHS colour chart  
2. ใหผลผลิตเฉล่ีย 40 ดอกตอกอตอป (เม่ืออายุ 3 ปหลังปลูก) 
3. เม่ือตัดขณะดอกบาน 30% , 50% และ 80% จะมีอายุการปกแจกันไดนาน 8 วัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ดาหลา พันธุตรัง 2 (สายตนตรัง 1025) 
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ดาหลา พันธุตรัง 3 (สายตนตรัง 0407) 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ไดรวบรวมดาหลาสายตนตาง ๆ จากแหลงปลูกธรรมชาติในเขตภาคใต 
และแหลงปลูกเพื่อการคาในภาคกลาง มาปลูกรวบรวมไวสายตนละ 5 กอ ตั้งแตป 2539-2542 ไดท้ังหมด 86 
สายตน และไดคัดเลือกดาหลาตามหลักเกณฑเบ้ืองตนได 12 สายตน หลังจากนั้นไดคัดเลือกใหไดลักษณะ
ดีเดนเฉพาะไดจํานวน 5 สายตน โดยดาหลาสายตนตรัง 0407 รวบรวมมาจากจังหวัดยะลา มีลําตนสีเขียว ใบ
สีเขียว ชอดอกสีแดง ซ่ึงผานการพิจารณาเปนพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตรแลว เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 
2551 ตั้งช่ือวา พันธุตรัง 3 (สายตนตรัง 0407) 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด/ประเภท ไมตัดดอก ช่ือวิทยาศาสตร Etilingera elatior (Jack) R.M. Smith วงศ Zingiberaceae 
ราก/หัว อยูใตดิน  
ตน  มีลําตนเรียกวาเหงา (rhizome) สวนท่ีอยูเหนือดินเปนกาบใบท่ีโอบซอนกันแนน เรียกวา 

ลําตนเทียม (pseudostem) สูงประมาณ 2-4 เซนติเมตร 
ใบ มีรูปรางยาวรี ปลายใบมน ไมมีกานใบ ผิวใบเกล้ียงท้ังดานบนและดานลาง ฐานใบเรียวลาด

เขาหากานใบ เสนใบปรากฏชัดเจน ใบมีสีเขียว ยาวประมาณ 30-80 เซนติเมตร กวาง 10-15 
เซนติเมตร จํานวนใบประมาณ 16-24 ใบ/ตน 

ดอก/ชอดอก  ชอดอกแทงข้ึนมาจากเหงา ดอกเปนชอ แบบ head หรือดอกกระถิน ประกอบดวยกลีบ
ประดับ (bracts) สีแดง (Red 47 B) กลีบประดับช้ันนอกมี 29 กลีบ ขนาดกวาง 1.6-4.3 
เซนติเมตร ยาว 5.8-8.2 เซนติเมตร กลีบประดับช้ันในอัดซอนกันแนน มีจํานวน 265 กลีบ 
ขนาดกวาง 0.2-1.1 เซนติเมตร ยาว 1.7-5.3 เซนติเมตร ขนาดชอดอกกวางประมาณ 15.6 
เซนติเมตร ความสูงประมาณ 8.8 เซนติเมตร ดอกจริงประมาณ 279 ดอก สีแดงขอบกลีบสี
ขาว ความยาวกานชอดอกประมาณ 50-80 เซนติเมตร  

ผล/ฝก ผลฉํ่าน้ําไมแตก ใน 1 ผล มี 3 ชอง ในแตละชองมีเมล็ดอยูมาก ผลคอนขางกลมรี ขนาดผล 
2.31 x 3.57 เซนติเมตร มีขนส้ันและนุมท่ีผิวปลายผลมีปลายของกานชูเกสรตัวเมียติดอยู 

เมล็ด ติดอยู ท่ีแกนกลางของรังไข มีสีดํา จํานวนประมาณ 3 เมล็ดตอชอง (พู) ขนาดเมล็ด       
0.25 x 0.36 เซนติเมตร เมล็ดมีเมือกสีขาวหุมอยู 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1.   มีอายุตั้งแตปลูกโดยใชเหงาถึงออกดอกประมาณ 12 เดือน 
2. การแตกกอ มีหนอใหมประมาณ 43 หนอตอกอตอป 
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3. อายุการเก็บเกีย่วหลังจากแทงชอดอกถึงเกบ็เกี่ยวเม่ือบาน 30% เทากับ 49 วัน เก็บเกี่ยว
เม่ือบาน 50%  เทากับ 55 วนั และเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 80% เทากับ 60 วัน 

ลักษณะเดน 1. ชอดอกสีแดง หรือ Red 47 B โดยใชแผนเทียบสี RHS colour chart  
2. ใหผลผลิตเฉล่ีย 107 ดอกตอกอตอป (เม่ืออายุ 3 ปหลังปลูก) 
3. เม่ือตัดขณะดอกบาน 30% , 50% และ 80% จะมีอายุการปกแจกันไดนาน 8 วัน และตัด

ขณะดอกบาน 80% จะมีอายุการปกแจกันไดนาน 7 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ดาหลา พันธุตรัง 3 (สายตนตรัง 0407) 
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ดาหลา พันธุตรัง 4 (สายตนตรัง 0701) 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ไดรวบรวมดาหลาสายตนตาง ๆ จากแหลงปลูกธรรมชาติในเขตภาคใต 
และแหลงปลูกเพื่อการคาในภาคกลาง มาปลูกรวบรวมไวสายตนละ 5 กอ ตั้งแตป 2539-2542 ไดท้ังหมด 86 
สายตน และไดคัดเลือกดาหลาตามหลักเกณฑเบ้ืองตนได 12 สายตน หลังจากนั้นไดคัดเลือกใหไดลักษณะ
ดีเดนเฉพาะไดจํานวน 5 สายตน โดยดาหลาสายตนตรัง 0701 รวบรวมมาจากบานเลขที่ 71/1  ซอยออนนุช  
กรุงเทพฯ  มีลําตนสีเขียว ใบสีเขียว ชอดอกสีชมพู ซ่ึงผานการพิจารณาเปนพันธุแนะนําของกรมวิชาการ
เกษตรแลว เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2551 ตั้งช่ือวา พันธุตรัง 4 (สายตนตรัง 0701) 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด/ประเภท ไมตัดดอก ช่ือวิทยาศาสตร Etilingera elatior (Jack) R.M. Smith วงศ Zingiberaceae 
ราก/หัว อยูใตดิน  
ตน  มีลําตนเรียกวาเหงา (rhizome) สวนท่ีอยูเหนือดินเปนกาบใบท่ีโอบซอนกันแนน เรียกวา 

ลําตนเทียม (pseudostem) สูงประมาณ 2-4 เซนติเมตร 
ใบ มีรูปรางยาวรี ปลายใบมน ไมมีกานใบ ผิวใบเกล้ียงท้ังดานบนและดานลาง ฐานใบเรียวลาด

เขาหากานใบ เสนใบปรากฏชัดเจน ใบมีสีเขียว ยาวประมาณ 30-80 เซนติเมตร กวาง 10-15 
เซนติเมตร จํานวนใบประมาณ 16-24 ใบ/ตน 

ดอก/ชอดอก  ชอดอกแทงข้ึนมาจากเหงา ดอกเปนชอ แบบ head หรือดอกกระถิน ประกอบดวยกลีบ
ประดับ (bracts) สีแดง (Red 56 A) กลีบประดับช้ันนอกมี 19 กลีบ ขนาดกวาง 1.2-3.0 
เซนติเมตร ยาว 5.8-8.6 เซนติเมตร กลีบประดับช้ันในอัดซอนกันแนน มีจํานวน 131 กลีบ 
ขนาดกวาง 0.4-1.1 เซนติเมตร ยาว 1.9-5.8 เซนติเมตร ขนาดชอดอกกวางประมาณ 12.8 
เซนติเมตร ความสูงประมาณ 5.7 เซนติเมตร ดอกจริงประมาณ 203 ดอก สีชมพูขอบกลีบสี
เหลือง ความยาวกานชอดอกประมาณ 30-60 เซนติเมตร  

ผล/ฝก ผลฉํ่าน้ําไมแตก ใน 1 ผล มี 3 ชอง ในแตละชองมีเมล็ดอยูมาก ผลคอนขางกลมรี ขนาดผล 
2.20 x 3.40 เซนติเมตร มีขนส้ันและนุมท่ีผิวปลายผลมีปลายของกานชูเกสรตัวเมียติดอยู 

เมล็ด ติดอยู ท่ีแกนกลางของรังไข มีสีดํา จํานวนประมาณ 3 เมล็ดตอชอง (พู) ขนาดเมล็ด       
0.20 x 0.36 เซนติเมตร เมล็ดมีเมือกสีขาวหุมอยู 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1.   มีอายุตั้งแตปลูกโดยใชเหงาถึงออกดอกประมาณ 12 เดือน 
2. การแตกกอ มีหนอใหมประมาณ 53 หนอตอกอตอป 



 15

3. อายุการเก็บเกีย่วหลังจากแทงชอดอกถึงเกบ็เกี่ยวเม่ือบาน 30% เทากับ 41 วัน เก็บเกี่ยว
เม่ือบาน 50% เทากับ 47 วนั และเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 80% เทากับ 52 วัน 

ลักษณะเดน 1. ชอดอกสีชมพ ูหรือ Red 56 A โดยใชแผนเทียบสี RHS colour chart  
2. ใหผลผลิตเฉล่ีย 136 ดอกตอกอตอป (เม่ืออายุ 3 ปหลังปลูก) 
3. เม่ือตัดขณะดอกบาน 30% จะมีอายุการปกแจกันไดนาน 13 วัน และตัดขณะดอกบาน , 

50% และ 80% จะมีอายุการปกแจกันไดนาน 7-8 วัน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ดาหลา พันธุตรัง 4 (สายตนตรัง 0701) 
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ดาหลา พันธุตรัง 5 (สายตนตรัง 0501) 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ไดรวบรวมดาหลาสายตนตาง ๆ จากแหลงปลูกธรรมชาติในเขตภาคใต 
และแหลงปลูกเพื่อการคาในภาคกลาง มาปลูกรวบรวมไวสายตนละ 5 กอ ตั้งแตป 2539-2542 ไดท้ังหมด 86 
สายตน และไดคัดเลือกดาหลาตามหลักเกณฑเบ้ืองตนได 12 สายตน หลังจากนั้นไดคัดเลือกใหไดลักษณะ
ดีเดนเฉพาะไดจํานวน 5 สายตน โดยดาหลาสายตนตรัง 0501 รวบรวมมาจากเกษตรกรผูปลูกดาหลาท่ีอําเภอ
ดานมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี  มีลําตนสีเขียวปนมวงแดง ใบสีเขียวปนมวงแดง ชอดอกสีแดงเขม ซ่ึง
ผานการพิจารณาเปนพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตรแลว เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2551 ตั้งช่ือวา พันธุตรัง 
5 (สายตนตรัง 0501) 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด/ประเภท ไมตัดดอก ช่ือวิทยาศาสตร Etilingera elatior (Jack) R.M. Smith วงศ Zingiberaceae 
ราก/หัว อยูใตดิน  
ตน  มีลําตนเรียกวาเหงา (rhizome) สวนท่ีอยูเหนือดินเปนกาบใบท่ีโอบซอนกันแนน เรียกวา 

ลําตนเทียม (pseudostem) สูงประมาณ 2-4 เซนติเมตร 
ใบ มีรูปรางยาวรี ปลายใบมน ไมมีกานใบ ผิวใบเกล้ียงท้ังดานบนและดานลาง ฐานใบเรียวลาด

เขาหากานใบ เสนใบปรากฏชัดเจน ใบมีสีเขียวปนมวงแดง ยาวประมาณ 30-80 เซนติเมตร 
กวาง 10-15 เซนติเมตร จํานวนใบประมาณ 16-24 ใบ/ตน 

ดอก/ชอดอก  ชอดอกแทงข้ึนมาจากเหงา ดอกเปนชอ แบบ head หรือดอกกระถิน ประกอบดวยกลีบ
ประดับ (bracts) สีแดงเขม (Red 46 A) กลีบประดับช้ันนอกมี 22 กลีบ ขนาดกวาง 1.5-4.5 
เซนติเมตร ยาว 5.5-7.1 เซนติเมตร กลีบประดับช้ันในอัดซอนกันแนน มีจํานวน 242 กลีบ 
ขนาดกวาง 0.4-1.3 เซนติเมตร ยาว 1.7-5.1 เซนติเมตร ขนาดชอดอกกวางประมาณ 15.2 
เซนติเมตร ความสูงประมาณ 8.5 เซนติเมตร ดอกจริงประมาณ 252 ดอก สีแดงขอบกลีบสี
เหลือง กานชอดอกสีมวงแดงยาวประมาณ 60-90 เซนติเมตร  

ผล/ฝก ผลสีมวงแดงฉ่ําน้ําไมแตก ใน 1 ผล มี 3 ชอง ในแตละชองมีเมล็ดอยูมาก ผลคอนขางกลมรี 
ขนาดผล 2.2 x 3.5 เซนติเมตร มีขนส้ันและนุมท่ีผิวปลายผลมีปลายของกานชูเกสรตัวเมีย
ติดอยู 

เมล็ด ติดอยู ท่ีแกนกลางของรังไข มีสีดํา จํานวนประมาณ 3 เมล็ดตอชอง (พู) ขนาดเมล็ด            
0.25 x 0.36 เซนติเมตร เมล็ดมีเมือกสีขาวหุมอยู 

 



 17

ลักษณะอ่ืน ๆ 1.   มีอายุตั้งแตปลูกโดยใชเหงาถึงออกดอกประมาณ 12 เดือน 
2. การแตกกอ มีหนอใหมประมาณ 36 หนอตอกอตอป 
3. อายุการเก็บเกีย่วหลังจากแทงชอดอกถึงเกบ็เกี่ยวเม่ือบาน 30% เทากับ 41 วัน เก็บเกี่ยว

เม่ือบาน 50% เทากับ 47 วนั และเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 80% เทากับ 52 วัน 
ลักษณะเดน 1. ชอดอกสีแดงเขม หรือ Red 46 A โดยใชแผนเทียบสี RHS colour chart  

2. ใหผลผลิตเฉล่ีย 47 ดอกตอกอตอป (เม่ืออายุ 3 ปหลังปลูก) 
3. เม่ือตัดขณะดอกบาน 30% จะมีอายุการปกแจกันไดนาน 14 วัน และตัดขณะดอกบาน  

50% จะมีอายุการปกแจกันไดนาน 11 วัน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ดาหลา พันธุตรัง 5 (สายตนตรัง 0501) 
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