
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง โฆษณาคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘  

-----------------------------  
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือ

รับรองพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กําหนดขั้นตอนการออก
หนังสือรับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบลักษณะประจําพันธ์ุ
เบ้ืองต้นของพืชที่ย่ืนคําขอ นําปิดประกาศท่ีกรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร 
เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ น้ัน  

บัดน้ี ได้มีผู้มาย่ืนคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธ์ุพืชจํานวน ๑๐ พันธ์ุพืช ให้เป็นพันธ์ุพืช         
ขึ้นทะเบียน ดังน้ี  

. ๑ ไม้ดอกสกุลขมิน้ (ลูกผสมปทมุมา) พันธ์ุเกรท คิง (Great King)    
๒.   ไม้ดอกสกุลขมิน้ (ลูกผสมปทมุมา) พันธ์ุซีเอ็มยู มิราเคล (CMU Miracle)   
๓.   ไม้ดอกสกุลขมิน้ (ลูกผสมปทมุมา) พันธ์ุซีเอ็มยู วิสต้า (CMU Vista) 
๔.   ไม้ดอกสกุลขมิน้ (ลูกผสมปทมุมา) พันธ์ุเชียงใหม่ พิงค์ ไดมอน (Chiangmai Pink Diamond) 
๕.   ไม้ดอกสกุลขมิน้ (ลูกผสมปทมุมา) พันธ์ุเชียงใหม่ เพิล (Chiangmai Pearl) 
๖.   ไม้ดอกสกุลขมิน้ (ลูกผสมปทมุมา) พันธ์ุยูคิ (Uki) 
๗.   ไม้ดอกสกุลขมิน้ (ลูกผสมปทมุมา) พันธ์ุนิกาตะ (Niigata) 
๘.   ไม้ดอกสกุลขมิน้ (ลูกผสมกระเจียว) พันธ์ุซีเอ็มยู ลานนา เจม (CMU Lanna Gem) 
๙.   ไม้ดอกสกุลขมิน้ (ลูกผสมกระเจียว) พันธ์ุซีเอ็มยู สวีท เลด้ี (CMU Sweet Lady) 
๑๐.  ไม้ดอกสกุลขมิน้ (ลูกผสมกระเจียว) พันธ์ุบิวต้ี พรินซ์เซส็ (Beauty Princess) 

ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจําพันธ์ุเบ้ืองต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ 
ประกาศลักษณะประจําพันธ์ุเบ้ืองต้นของพืชทั้ง ๑๐ พันธ์ุพืชให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศน้ี และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ว่าการย่ืนคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธ์ุพืช       
ขึ้นทะเบียนดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธ์ุพืช กองคุ้มครองพันธ์ุพืช           
กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่
วันปิดประกาศเป็นต้นไป  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

 (นายจิรากร  โกศัยเสวี) 
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเกรท คิง (Great King) 
 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล ผู้อํานวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(รศ.ดร.โสระยา  ร่วมรังษี)   
ที่อยู่ 239 (ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50230 
โทรศัพท์  053 944 043        
 
แหล่งที่มาและประวัติ   

ศูน ย์บริการการพัฒนาขยายพัน ธ์ุ ไม้ดอกไม้ผล บ้านไร่ อัน เ น่ืองมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทําการคัดเลือกต้นพันธ์ุปทุมมาและปทุมมาลูกผสมที่มีลักษณะดีและสวยงามมาทํา
การผสมพันธ์ุ โดยทําการผสมระหว่างปทุมมาพันธ์ุคัดเลือก Curcuma alismatifolia Gagnap. (แม่พันธ์ุ) กับ 
ลูกผสมกระเจียวพันธ์ุอาร์ ที ไทย การ์เนท (RT Thai Garnet) Curcuma hybrid (พ่อพันธ์ุ) ในปี พ.ศ.2547 
และทําการคัดเลือกในปี 2549 ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมบ้านไร่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ลูกผสมปทุมมา Curcuma hybrid  ไม้ดอกไม้ประดับ   
ราก อยู่ใต้ดิน มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารเกิดจากหัวเดิมมีลักษณะเป็นรากฝอย เรียกว่า fibrous 

roots และรากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหม่มีขนาดใหญ่ทําหน้าที่สะสมอาหารบริเวณปลาย
รากทําให้รากบวมพองออกเป็นตุ้มขนาดใหญ่สีขาว เรียกว่า milk stalk 

หัว หัวเป็นลําต้นใต้ดิน ทําหน้าที่สะสมนํ้าและอาหาร เรียกว่า เหง้า (rhizome) โดยเหง้ามี
ลักษณะเป็นแง่งเหมือนขิง ขนาดหัวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5–2 เซนติเมตร มีสีนํ้าตาล
อ่อน เน้ือในหัวสีครีม 

ต้น ส่วนของลําต้นที่อยู่เหนือดินเป็นลําต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากการอัดตัวกันของกาบ
ใบ ลําต้นเทียมเกิดจากตาข้างของเหง้า ความสูงของต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับพุ่มใบ 
ประมาณ 35–45 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มประมาณ 40–45 เซนติเมตร 

ใบ ใบเป็นใบเด่ียว ใบแผ่กว้าง ใบมีขนาดใหญ่สีเขียวเข้ม แผ่นใบเรียบหนาแข็ง ใต้ใบไม่มีขน มี
ประมาณ 8 ใบ ความยาวใบประมาณ 25–30 เซนติเมตร ความกว้างของใบที่ 3 นับจากโคน
ต้นประมาณ 10 เซนติเมตร 

ดอก ดอกจริงเป็นดอกที่ไม่มีก้านดอกอยู่ในซอกของกลีบประดับ ดอกจริงมีกลีบเลี้ยง 1 กลีบ กลีบ
ดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบเปลี่ยนรูปเป็นปาก กลีบดอกสีเหลืองอ่อน สันปากสีเหลือง 
ดอกจริงมีขนาด 1.4 x 3.8 เซนติเมตร โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเช่ือมกันเป็นรูปกรวย  
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ช่อดอก ลักษณะช่อดอกเป็นแบบช่อแน่น (compact spike) ประกอบด้วยกลีบของใบประดับ 
(bract) เวียนซ้อนกันเกิดเป็นช่อทรงกระบอกโดยโคนของกลีบประดับจะเช่ือมกันเกิดเป็น
ถ้วยขึ้น ตําแหน่งช่อดอกเกิดขึ้นที่โคนของใบสุดท้าย ช่อดอกอยู่ในระดับเดียวกับพุ่มใบ โดยมี
ขนาดประมาณ 10 x 16 เซนติเมตร กลีบประดับส่วนบน เรียกว่า coma bract มีลักษณะ
ทรงรีปลายกลีบประดับแหลมสีแดงเข้มโคนกลีบแดงอมชมพู กลีบหนาแข็งมีประมาณ 17 
กลีบ กลีบประดับส่วนล่าง เรียกว่า main bract มีลักษณะเหมือนตัวยูกลับหัวสีเขียวอม
เหลืองขอบกลีบสีแดงเข้ม มีประมาณ 14 กลีบ ความสูงช่อดอกระดับดินประมาณ 30–35 
เซนติเมตร ก้านดอกยาวตรงและแข็งแรง ความยาวประมาณ 14–18 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.9 เซนติเมตร 

ผล/ฝัก/เมล็ด ไม่ติดฝัก  
ลักษณะอ่ืน ๆ 

1. อายุต้ังแต่ปลูกโดยใช้หัวขนาดใหญ่ถึงออกดอก 75–90 วัน 
2. การแตกหน่อใหม่ประมาณ 2–3 หน่อ/กอ   

ลักษณะเด่นพเิศษ    
1. สีกลีบประดับส่วนบนสีแดงเข้ม หรือ Red – Purple Group 59A โคนกลีบแดงอมชมพู Red – 

Purple Group 71B กลีบประดับส่วนล่างสีเขียวหรือ Yellow – Green Group 145B ขอบกลีบแดง
เข้ม Red – Purple Group 59A โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour chart (2007) 

2. การใช้งานช่อดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน 1/3 ของช่อดอก มีอายุการปักแจกันได้นาน 7 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเกรท คิง (Great King) 
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ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุซีเอ็มยู มิราเคล (CMU Miracle) 
 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล ผู้อํานวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(รศ.ดร.โสระยา  ร่วมรังษี)   
ที่อยู่ 239 (ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50230 
โทรศัพท์  053 944 043        
 
แหล่งที่มาและประวัติ   

ศูน ย์บริการการพัฒนาขยายพัน ธ์ุ ไม้ดอกไม้ผล บ้านไร่ อัน เ น่ืองมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทําการคัดเลือกต้นพันธ์ุปทุมมาและพืชกลุ่มกระเจียวที่มีลักษณะดีและสวยงามมาทํา
การผสมพันธ์ุ โดยทําการผสมระหว่างปทุมมาพันธ์ุคัดเลือก Curcuma alismatifolia Gagnap. (แม่พันธ์ุ) กับ 
บัวโกเมน Curcuma Rhabdota Sirirug. and Newman (พ่อพันธ์ุ) ในปี พ.ศ.2542 และทําการคัดเลือกในปี 
2547 ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมบ้านไร่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ลูกผสมปทุมมา Curcuma hybrid  ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก อยู่ใต้ดิน มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารเกิดจากหัวเดิมมีลักษณะเป็นรากฝอย เรียกว่า fibrous 

roots และรากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหม่มีขนาดใหญ่ทําหน้าที่สะสมอาหารบริเวณปลาย
รากทําให้รากบวมพองออกเป็นตุ้มขนาดใหญ่สีขาว เรียกว่า milk stalk 

หัว หัวเป็นลําต้นใต้ดิน ทําหน้าที่สะสมนํ้าและอาหาร เรียกว่า เหง้า (rhizome) โดยเหง้ามี
ลักษณะเป็นแง่งเหมือนขิง ขนาดหัวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.0–1.5 เซนติเมตร มีสี
นํ้าตาลอ่อน เน้ือในหัวสีครีม 

ต้น ส่วนของลําต้นที่อยู่เหนือดินเป็นลําต้นเทียม (pseudosteam) เกิดจากการอัดตัวกันของกาบ
ใบ ลําต้นเทียมเกิดจากตาข้างของเหง้า ความสูงของต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับพุ่มใบ 
ประมาณ 40–45 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มประมาณ 45–55 เซนติเมตร 

ใบ ใบเป็นใบเด่ียว ใบรีค่อนข้างกว้าง ใบแผ่ต้ังสวยกะทัดรัดมีสีเขียวเข้มเส้นกลางใบสีนํ้าตาลแดง 
แผ่นใบเรียบหนาแข็ง ใบเป็นคลื่นใต้ใบไม่มีขน มีประมาณ 3 ใบ ความยาวใบประมาณ 35 
เซนติเมตร ความกว้างของใบที่ 3 นับจากโคนต้นประมาณ 12 เซนติเมตร 

ดอก ดอกจริงเป็นดอกที่ไม่มีก้านดอกอยู่ในซอกของกลีบประดับ ดอกจริงมีกลีบเลี้ยง 1 กลีบ กลีบ
ดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบเปลี่ยนรูปเป็นปาก กลีบดอกและปากสีม่วง สันปากสีเหลือง 
ดอกจริงมีขนาด 1.2 x 3 เซนติเมตร โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเช่ือมกันเป็นรูปกรวย  
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ช่อดอก ลักษณะช่อดอกเป็นแบบช่อแน่น (compact spike) ประกอบด้วยกลีบของใบประดับ 
(bract) เวียนซ้อนกันเกิดเป็นช่อทรงกระบอกโดยโคนของกลีบประดับจะเช่ือมกันเกิดเป็น
ถ้วยขึ้น ตําแหน่งช่อดอกเกิดข้ึนที่โคนของใบสุดท้าย ช่อดอกชูช่อเหนือพุ่มใบ ช่อดอกมีขนาด 
7–10 x 10–13 เซนติเมตร กลีบประดับส่วนบน เรียกว่า coma bract มีลักษณะทรงรี
ปลายกลีบประดับมนสีชมพูอมแดงมีประมาณ 10–12 กลีบปลายกลีบแต้มเขียวปนนํ้าตาล 
กลีบประดับส่วนล่าง เรียกว่า main bract มีลักษณะเหมือนตัวยูกลับหัวสีเขียวแต้มชมพูอม
ม่วง มีประมาณ 8–11 กลีบ ความสูงช่อดอกระดับดินประมาณ 70–80 เซนติเมตร ก้านดอก
ยาวตรงและแข็งแรง ความยาวประมาณ 60–70 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอก
ประมาณ 0.66 เซนติเมตร 

ผล/ฝัก/เมล็ด ไม่ติดฝัก  
ลักษณะอ่ืน ๆ 

1. อายุต้ังแต่ปลูกโดยใช้หัวขนาดใหญ่ถึงออกดอก 75–90 วัน 
2. การแตกหน่อใหม่ประมาณ 4–6 หน่อ/กอ   

ลักษณะเด่นพเิศษ    
1. สีกลีบประดับส่วนบนชมพูอมแดงหรือ Red – Purple Group N74C ปลายกลีบแต้มเขียวปนนํ้าตาล

หรือ Brown Group 200D กลีบประดับส่วนล่างสีเขียวหรือ Green Group 143C แต้มชมพูอมม่วง
หรือ Purple Group 73A โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour chart (1986) 

2. การใช้งานช่อดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน 1/2 ของช่อดอก มีอายุการปักแจกันได้นาน 14 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุซีเอ็มยู มิราเคล (CMU Miracle) 



ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุซีเอ็มยู วิสต้า (CMU Vista) 
 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล ผู้อํานวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(รศ.ดร.โสระยา  ร่วมรังษี)   
ที่อยู่ 239 (ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50230 
โทรศัพท์  053 944 043        
 
แหล่งที่มาและประวัติ   

ศูน ย์บริการการพัฒนาขยายพัน ธ์ุ ไม้ดอกไม้ผล บ้านไร่ อัน เ น่ืองมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทําการคัดเลือกต้นพันธ์ุปทุมมาและพืชกลุ่มกระเจียวที่มีลักษณะดีและสวยงามมาทํา
การผสมพันธ์ุ โดยทําการผสมระหว่างปทุมมาพันธ์ุคัดเลือก Curcuma alismatifolia Gagnap. (แม่พันธ์ุ) กับ 
บัวโกเมน Curcuma Rhabdota Sirirug. And Newman (พ่อพันธ์ุ) ในปี พ.ศ.2542 และทําการคัดเลือกในปี 
2547 ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมบ้านไร่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ลูกผสมปทุมมา Curcuma hybrid   ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก อยู่ใต้ดิน มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารเกิดจากหัวเดิมมีลักษณะเป็นรากฝอย เรียกว่า fibrous 

roots และรากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหม่มีขนาดใหญ่ทําหน้าที่สะสมอาหารบริเวณปลาย
รากทําให้รากบวมพองออกเป็นตุ้มขนาดใหญ่สีขาว เรียกว่า milk stalk  

หัว หัวเป็นลําต้นใต้ดิน ทําหน้าที่สะสมนํ้าและอาหาร เรียกว่า เหง้า (rhizome) โดยเหง้ามี
ลักษณะเป็นแง่งเหมือนขิง ขนาดหัวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2–2.5 เซนติเมตร มีสีนํ้าตาล
อ่อน เน้ือในหัวสีขาวนวล 

ต้น ส่วนของลําต้นที่อยู่เหนือดินเป็นลําต้นเทียม (pseudosteam) เกิดจากการอัดตัวกันของกาบ
ใบ ลําต้นเทียมเกิดจากตาข้างของเหง้า ความสูงของต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับพุ่มใบ 
ประมาณ 40–50 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มประมาณ 30–40 เซนติเมตร  

ใบ ใบเป็นใบเด่ียว ใบรีค่อนข้างกว้าง ใบแผ่ต้ังสวยกะทัดรัดมีสีเขียวเข้ม แผ่นใบเรียบหนาแข็ง 
ใบเป็นคลื่น มีประมาณ 4–5 ใบ ความยาวใบประมาณ 25–30 เซนติเมตร ความกว้างของใบ
ที่ 3 นับจากโคนต้นประมาณ 10–13 เซนติเมตร 

ดอก ดอกจริงเป็นดอกที่ไม่มีก้านดอกอยู่ในซอกของกลีบประดับ ดอกจริงมีกลีบเลี้ยง 1 กลีบ กลีบ
ดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบเปลี่ยนรูปเป็นปาก กลีบดอกสีม่วง สันปากสีเหลือง ดอกจริงมี
ขนาด 1.2 x 3.8 เซนติเมตร โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเช่ือมกันเป็นรูปกรวย  
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ช่อดอก ลักษณะช่อดอกเป็นแบบช่อแน่น (compact spike) ประกอบด้วยกลีบของใบประดับ 
(bract) เวียนซ้อนกันเกิดเป็นช่อทรงกระบอกโดยโคนของกลีบประดับจะเช่ือมกันเกิดเป็น
ถ้วยขึ้น ตําแหน่งช่อดอกเกิดข้ึนที่โคนของใบสุดท้าย ช่อดอกชูช่อเหนือพุ่มใบ ช่อดอกมีขนาด 
9 x 14 เซนติเมตร กลีบประดับส่วนบน เรียกว่า coma bract มีลักษณะทรงรีปลายกลีบ
ประดับมนสีชมพูใต้กลีบฉาบนํ้าตาลแดง กลีบค่อนข้างหนาแข็งมีประมาณ 9–12 กลีบ กลีบ
ประดับส่วนล่าง เรียกว่า main bract มีลักษณะเหมือนตัวยูกลับหัวสีเขียวอ่อนขอบกลีบ
แต้มชมพูใต้กลีบฉาบน้ําตาลแดง มีประมาณ 9–11 กลีบ ความสูงช่อดอกระดับดินประมาณ 
55–70 เซนติเมตร ก้านดอกยาวตรงและแข็งแรงความยาวประมาณ 40–45 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.66 เซนติเมตร 

ผล/ฝัก/เมล็ด ไม่ติดฝัก 
ลักษณะอ่ืน ๆ 

1. อายุต้ังแต่ปลูกโดยใช้หัวขนาดใหญ่ถึงออกดอก 75–90 วัน 
2. การแตกหน่อใหม่ประมาณ 4–5 หน่อ/กอ   

ลักษณะเด่นพเิศษ    
1. สีกลีบประดับส่วนบนชมพูหรือ Purple Group 75B ใต้กลีบฉาบนํ้าตาลแดงหรือ Greyed – Purple 

Group 183B กลีบประดับส่วนล่างสีเขียวอ่อนหรือ Yellow – Green Group 144B ขอบกลีบแต้ม
ชมพูหรือ Red – Purple Group N74C ใต้กลีบฉาบนํ้าตาลแดงหรือ Greyed – Purple Group 
175A โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour chart (1986) 

2. การใช้งานช่อดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน 1/2 ของช่อดอก มีอายุการปักแจกันได้นาน 14 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุซีเอ็มยู วิสต้า (CMU Vista) 
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ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงใหม่ พิงค์ ไดมอน (Chiangmai Pink Diamond) 
 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล ผู้อํานวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(รศ.ดร.โสระยา  ร่วมรังษี)   
ที่อยู่ 239 (ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50230 
โทรศัพท์  053 944 043        
 
แหล่งที่มาและประวัติ   

ศูน ย์บริการการพัฒนาขยายพัน ธ์ุ ไม้ดอกไม้ผล บ้านไร่ อัน เ น่ืองมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทําการคัดเลือกต้นพันธ์ุปทุมรัตน์และบัวสีขาวที่มีลักษณะดีและสวยงามมาทําการ
ผสมพันธ์ุ โดยทําการผสมระหว่างปทุมรัตน์ Curcuma sp. (แม่พันธ์ุ) กับปทุมมา Curcuma alismatifolia 
Gagnap. (พ่อพันธ์ุ) ในปี พ.ศ.2542 และทําการคัดเลือกในปี 2547 ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมบ้านไร่         
ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ลูกผสมกระเจียว Curcuma hybrid  ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก อยู่ใต้ดิน มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารเกิดจากหัวเดิมมีลักษณะเป็นรากฝอย เรียกว่า fibrous 

roots และรากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหม่มีขนาดใหญ่ทําหน้าที่สะสมอาหารบริเวณปลาย
รากทําให้รากบวมพองออกเป็นตุ้มขนาดใหญ่สีขาว เรียกว่า milk stalk  

หัว หัวเป็นลําต้นใต้ดิน ทําหน้าที่สะสมนํ้าและอาหาร เรียกว่า เหง้า (rhizome) โดยเหง้ามี
ลักษณะเป็นแง่งเหมือนขิง ขนาดหัวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1–1.5 เซนติเมตร มีสีนํ้าตาล
อ่อน เน้ือในหัวสีขาว 

ต้น ส่วนของลําต้นที่อยู่เหนือดินเป็นลําต้นเทียม (pseudosteam) เกิดจากการอัดตัวกันของกาบ
ใบ ลําต้นเทียมเกิดจากตาข้างของเหง้า ความสูงของต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับพุ่มใบ 
ประมาณ 25–30 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มประมาณ 25–30 เซนติเมตร  

ใบ ใบเป็นใบเด่ียว ใบค่อนข้างเล็กสั้น ขนาดกะทัดรัดมีสีเขียวเข้ม แผ่นใบเรียบหนาแข็ง ใต้ใบไม่
มีขน มีประมาณ 3–4 ใบ ความยาวใบประมาณ 19.8 เซนติเมตร ความกว้างของใบที่ 3 นับ
จากโคนต้นประมาณ 4.8 เซนติเมตร 

ดอก ดอกจริงเป็นดอกที่ไม่มีก้านดอกอยู่ในซอกของกลีบประดับ ดอกจริงมีกลีบเลี้ยง 1 กลีบ กลีบ
ดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบเปล่ียนรูปเป็นปาก กลีบดอกสีขาว ปากสีม่วงลายแดงจนถึง
โคนกลีบสันปากแต้มเหลือง ดอกจริงมีขนาด 1.1 x 2.8 เซนติเมตร โคนกลีบดอกและกลีบ
เลี้ยงเช่ือมกันเป็นรูปกรวย  
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ช่อดอก ลักษณะช่อดอกเป็นแบบช่อแน่น (compact spike) ประกอบด้วยกลีบของใบประดับ 
(bract) เวียนซ้อนกันเกิดเป็นช่อทรงกระบอกโดยโคนของกลีบประดับจะเช่ือมกันเกิดเป็น
ถ้วยขึ้น ตําแหน่งช่อดอกเกิดขึ้นที่โคนของใบสุดท้าย ช่อดอกชูช่อเด่นเหนือพุ่มใบ โดยช่อดอก
มีขนาดประมาณ 9 x 10 เซนติเมตร กลีบประดับส่วนบน เรียกว่า coma bract มีลักษณะ
ทรงรีปลายกลีบประดับแหลมสีชมพูปลายกลีบด้านบนและด้านล่างแต้มนํ้าตาล มีประมาณ 
12–14 กลีบ กลีบประดับส่วนล่าง เรียกว่า main bract มีลักษณะเป็นรูปขอบขนานแกมใบ
หอกสีชมพู โคนกลีบสีเขียวปลายกลีบประดับฉาบเขียวปนนํ้าตาลแดง มีประมาณ 10–12 
กลีบ ความสูงช่อดอกระดับดินประมาณ 25–35 เซนติเมตร ก้านดอกยาวตรงและแข็งแรง
ความยาวประมาณ 15–25 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.4 เซนติเมตร  

ผล/ฝัก/เมล็ด ไม่ติดฝัก 
ลักษณะอ่ืน ๆ 

1. อายุต้ังแต่ปลูกโดยใช้หัวขนาดใหญ่ถึงออกดอก 60–75 วัน 
2. การแตกหน่อใหม่ประมาณ 4–7 หน่อ/กอ   

ลักษณะเด่นพเิศษ    
1. สีกลีบประดับส่วนบนสีชมพูหรือ Red – Purple Group 72B ปลายกลีบด้านบนและด้านล่างแต้ม

นํ้าตาลหรือ Greyed – 0range Group 166A กลีบประดับส่วนล่างสีชมพูหรือ Red – Purple 
Group 72B โคนกลีบสีเขียว หรือ Yellow – Green Group 144C ดอกจริงมีปากสีม่วงลายแดงหรือ 
Red – Purple Group 63A โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour chart (2007) 

2. การใช้งานช่อดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน 1/2 ของช่อดอก มีอายุการปักแจกันได้นาน 7 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงใหม่ พิงค์ ไดมอน (Chiangmai Pink Diamond) 
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ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงใหม่ เพิล (Chiangmai Pearl) 
 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล ผู้อํานวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(รศ.ดร.โสระยา  ร่วมรังษี)   
ที่อยู่ 239 (ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50230 
โทรศัพท์  053 944 043        
 
แหล่งที่มาและประวัติ   

ศูน ย์บริการการพัฒนาขยายพัน ธ์ุ ไม้ดอกไม้ผล บ้านไร่ อัน เ น่ืองมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทําการคัดเลือกต้นพันธ์ุบัวสีขาวและปทุมมาลูกผสมที่มีลักษณะดีและสวยงามมาทํา
การผสมพันธ์ุ โดยทําการผสมระหว่างปทุมมาขาว Curcuma alismatifolia Gagnap. (แม่พันธ์ุ) กับบัวสีขาว 
Curcuma thorelii Gagnap. (พ่อพันธ์ุ) ในปี พ.ศ.2542 และทําการคัดเลือกในปี 2547 ณ สถานีวิจัยและ
ฝึกอบรมบ้านไร่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ลูกผสมปทุมมา Curcuma hybrid  ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก อยู่ใต้ดิน มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารเกิดจากหัวเดิมมีลักษณะเป็นรากฝอย เรียกว่า fibrous 

roots และรากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหม่มีขนาดใหญ่ทําหน้าที่สะสมอาหารบริเวณปลาย
รากทําให้รากบวมพองออกเป็นตุ้มขนาดใหญ่สีขาว เรียกว่า milk stalk  

หัว หัวเป็นลําต้นใต้ดิน ทําหน้าที่สะสมนํ้าและอาหาร เรียกว่า เหง้า (rhizome) โดยเหง้ามี
ลักษณะเป็นแง่งเหมือนขิง ขนาดหัวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1–1.5 เซนติเมตร มีสีนํ้าตาล
อ่อน เน้ือในหัวสีขาวนวล  

ต้น ส่วนของลําต้นที่อยู่เหนือดินเป็นลําต้นเทียม (pseudosteam) เกิดจากการอัดตัวกันของกาบ
ใบ ลําต้นเทียมเกิดจากตาข้างของเหง้า ความสูงของต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับพุ่มใบ 
ประมาณ 18–24 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มประมาณ 20–25 เซนติเมตร  

ใบ ใบเป็นใบเด่ียว ใบค่อนข้างเล็กสั้น ขนาดกะทัดรัดมีสีเขียวเข้ม แผ่นใบเรียบหนาแข็ง ใต้ใบไม่
มีขน มีประมาณ 3–5 ใบ ความยาวใบประมาณ 15–18 เซนติเมตร ความกว้างของใบที่ 3 
นับจากโคนต้นประมาณ 7–8 เซนติเมตร 

ดอก ดอกจริงเป็นดอกที่ไม่มีก้านดอกอยู่ในซอกของกลีบประดับ ดอกจริงมีกลีบเลี้ยง 1 กลีบ กลีบ
ดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบเปลี่ยนรูปเป็นปาก กลีบดอกสีม่วง ปากสีม่วงเข้ม ดอกจริงมี
ขนาด 1.2 x 3.5 เซนติเมตร โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเช่ือมกันเป็นรูปกรวย  
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ช่อดอก ลักษณะช่อดอกเป็นแบบช่อแน่น (compact spike) ประกอบด้วยกลีบของใบประดับ 
(bract) เวียนซ้อนกันเกิดเป็นช่อทรงกระบอกโดยโคนของกลีบประดับจะเช่ือมกันเกิดเป็น
ถ้วยขึ้น ตําแหน่งช่อดอกเกิดขึ้นที่โคนของใบสุดท้าย ช่อดอกชูช่อเด่นเหนือพุ่มใบ โดยช่อดอก
มีขนาดประมาณ 7.5 x 12.5 เซนติเมตร กลีบประดับส่วนบน เรียกว่า coma bract มี
ลักษณะทรงรีปลายกลีบประดับเกือบกลมสีขาว มีประมาณ 12–15 กลีบ กลีบประดับ
ส่วนล่าง เรียกว่า main bract มีลักษณะเหมือนตัวยูกลับหัวสีเขียว มีประมาณ 11–14 กลีบ 
ความสูงช่อดอกระดับดินประมาณ 20–25 เซนติเมตร ก้านดอกสีเขียวต้ังตรงและแข็งแรง
ความยาวประมาณ 11–15 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.6 เซนติเมตร  

ผล/ฝัก/เมล็ด ไม่ติดฝัก 
ลักษณะอ่ืน ๆ 

1. อายุต้ังแต่ปลูกโดยใช้หัวขนาดใหญ่ถึงออกดอก 60–75 วัน 
2. การแตกหน่อใหม่ประมาณ 8–11 หน่อ/กอ   

ลักษณะเด่นพเิศษ    
1. สีกลีบประดับส่วนบนสีขาวหรือ White Group NN155C กลีบประดับส่วนล่างสีเขียวหรือ Green 

Group 143C ดอกจริงปากสีม่วงเข้มหรือ Purple Group N79B โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour 
chart (2007) 

2. การใช้งานช่อดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน 1/2 ของช่อดอก มีอายุการปักแจกันได้นาน 7 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุเชียงใหม่ เพิล (Chiangmai Pearl) 
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ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุยูคิ (Uki) 
 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล ผู้อํานวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(รศ.ดร.โสระยา  ร่วมรังษี)   
ที่อยู่ 239 (ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50230 
โทรศัพท์  053 944 043        
 
แหล่งที่มาและประวัติ   

ศูน ย์บริการการพัฒนาขยายพัน ธ์ุ ไม้ดอกไม้ผล บ้านไร่ อัน เ น่ืองมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทําการคัดเลือกต้นพันธ์ุบัวสีขาวและปทุมมาลูกผสมที่มีลักษณะดีและสวยงามมาทํา
การผสมพันธ์ุ โดยทําการผสมระหว่างปทุมมาลูกผสมพันธ์ุบ้านไร่สวีท Curcuma hybrid (แม่พันธ์ุ) กับบัวสี
ขาว Curcuma thorelii Gagnap. (พ่อพันธ์ุ) ในปี พ.ศ.2542 และทําการคัดเลือกในปี 2547 ณ สถานีวิจัย
และฝึกอบรมบ้านไร่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ลูกผสมปทุมมา Curcuma hybrid  ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก อยู่ใต้ดิน มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารเกิดจากหัวเดิมมีลักษณะเป็นรากฝอย เรียกว่า fibrous 

roots และรากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหม่มีขนาดใหญ่ทําหน้าที่สะสมอาหารบริเวณปลาย
รากทําให้รากบวมพองออกเป็นตุ้มขนาดใหญ่สีขาว เรียกว่า milk stalk  

หัว หัวเป็นลําต้นใต้ดิน ทําหน้าที่สะสมนํ้าและอาหาร เรียกว่า เหง้า (rhizome) โดยเหง้ามี
ลักษณะเป็นแง่งเหมือนขิง ขนาดหัวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1–1.5 เซนติเมตร มีสีนํ้าตาล
อ่อน เน้ือในหัวสีขาวนวล  

ต้น ส่วนของลําต้นที่อยู่เหนือดินเป็นลําต้นเทียม (pseudosteam) เกิดจากการอัดตัวกันของกาบ
ใบ ลําต้นเทียมเกิดจากตาข้างของเหง้า ความสูงของต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับพุ่มใบ 
ประมาณ 30–35 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มประมาณ 25–30 เซนติเมตร  

ใบ ใบเป็นใบเด่ียว ใบค่อนข้างเล็กสั้น ขนาดกะทัดรัดมีสีเขียวเข้ม แผ่นใบเรียบหนาแข็ง ใต้ใบไม่
มีขน มีประมาณ 4–5 ใบ ความยาวใบประมาณ 15–17 เซนติเมตร ความกว้างของใบที่ 3 
นับจากโคนต้นประมาณ 7–8 เซนติเมตร 

ดอก ดอกจริงเป็นดอกที่ไม่มีก้านดอกอยู่ในซอกของกลีบประดับ ดอกจริงมีกลีบเลี้ยง 1 กลีบ กลีบ
ดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบเปลี่ยนรูปเป็นปาก กลีบดอกสีม่วง ปากสีม่วงเข้ม ดอกจริงมี
ขนาด 1.3 x 3.8 เซนติเมตร โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเช่ือมกันเป็นรูปกรวย  
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ช่อดอก ลักษณะช่อดอกเป็นแบบช่อแน่น (compact spike) ประกอบด้วยกลีบของใบประดับ 
(bract) เวียนซ้อนกันเกิดเป็นช่อทรงกระบอกโดยโคนของกลีบประดับจะเช่ือมกันเกิดเป็น
ถ้วยขึ้น ตําแหน่งช่อดอกเกิดขึ้นที่โคนของใบสุดท้าย ช่อดอกชูช่อเด่นเหนือพุ่มใบ โดยช่อดอก
มีขนาดประมาณ 9 x 15 เซนติเมตร กลีบประดับส่วนบน เรียกว่า coma bract มีลักษณะ
ทรงรีปลายกลีบประดับเกือบกลมสีขาวอมชมพูปลายกลีบด้านบนและด้านล่างแต้มสีเขียวอม
เหลืองปลาบกลีบมีลักษณะห่อตัวม้วนเข้าเล็กน้อย กลีบค่อนข้างหนาแข็งมีประมาณ 12–15 
กลีบ กลีบประดับส่วนล่าง เรียกว่า main bract มีลักษณะเหมือนตัวยูกลับหัวสีเขียวอม
เหลือง มีประมาณ 10–12 กลีบ ความสูงช่อดอกระดับดินประมาณ 40–45 เซนติเมตร ก้าน
ดอกยาวตรงและแข็งแรง ความยาวประมาณ 20–25 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอก
ประมาณ 0.66 เซนติเมตร  

ผล/ฝัก/เมล็ด ไม่ติดฝัก 
ลักษณะอ่ืน ๆ 

1. อายุต้ังแต่ปลูกโดยใช้หัวขนาดใหญ่ถึงออกดอก 60–75 วัน 
2. การแตกหน่อใหม่ประมาณ 4–5 หน่อ/กอ   

ลักษณะเด่นพิเศษ    
1. สีกลีบประดับส่วนบนสีขาวอมชมพูหรือ Red – Purple Group 69D ปลายกลีบด้านบนและด้านล่าง

แต้มสีเขียวอมเหลืองหรือ Green Group 143C กลีบประดับส่วนล่างสีเขียวหรือ Green Group 
143A ดอกจริงสีม่วงเข้มหรือ Purple Group N79A โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour chart (2007) 

2. การใช้งานช่อดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน 1/2 ของช่อดอก มีอายุการปักแจกันได้นาน 7 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุยูคิ (Uki) 
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ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุนิกาตะ (Niigata) 
 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล ผู้อํานวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(รศ.ดร.โสระยา  ร่วมรังษี)   
ที่อยู่ 239 (ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50230 
โทรศัพท์  053 944 043        
 
แหล่งที่มาและประวัติ   

ศูน ย์บริการการพัฒนาขยายพัน ธ์ุ ไม้ดอกไม้ผล บ้านไร่ อัน เ น่ืองมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทําการคัดเลือกต้นพันธ์ุบัวสีขาวและปทุมมาลูกผสมที่มีลักษณะดีและสวยงามมาทํา
การผสมพันธ์ุ โดยทําการผสมระหว่างปทุมมาลูกผสมพันธ์ุบ้านไร่สวีท Curcuma hybrid (แม่พันธ์ุ) กับบัวสี
ขาว Curcuma thorelii Gagnap. (พ่อพันธ์ุ) ในปี พ.ศ.2547 และทําการคัดเลือกในปี 2549 ณ สถานีวิจัย
และฝึกอบรมบ้านไร่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ลูกผสมปทุมมา Curcuma hybrid  ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก อยู่ใต้ดิน มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารเกิดจากหัวเดิมมีลักษณะเป็นรากฝอย เรียกว่า fibrous 

roots และรากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหม่มีขนาดใหญ่ทําหน้าที่สะสมอาหารบริเวณปลาย
รากทําให้รากบวมพองออกเป็นตุ้มขนาดใหญ่สีขาว เรียกว่า milk stalk  

หัว หัวเป็นลําต้นใต้ดิน ทําหน้าที่สะสมนํ้าและอาหาร เรียกว่า เหง้า (rhizome) โดยเหง้ามี
ลักษณะเป็นแง่งเหมือนขิง ขนาดหัวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1–1.5 เซนติเมตร มีสีนํ้าตาล
อ่อน เน้ือในหัวสีขาวนวล  

ต้น ส่วนของลําต้นที่อยู่เหนือดินเป็นลําต้นเทียม (pseudosteam) เกิดจากการอัดตัวกันของกาบ
ใบ ลําต้นเทียมเกิดจากตาข้างของเหง้า ความสูงของต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับพุ่มใบ 
ประมาณ 30–35 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มประมาณ 25–30 เซนติเมตร  

ใบ ใบเป็นใบเด่ียว ใบค่อนข้างเล็กสั้น ขนาดกะทัดรัดมีสีเขียวเข้ม แผ่นใบเรียบหนาแข็ง ใต้ใบไม่
มีขน มีประมาณ 4–5 ใบ ความยาวใบประมาณ 15–17 เซนติเมตร ความกว้างของใบที่ 3 
นับจากโคนต้นประมาณ 7–8 เซนติเมตร 

ดอก ดอกจริงเป็นดอกที่ไม่มีก้านดอกอยู่ในซอกของกลีบประดับ ดอกจริงมีกลีบเลี้ยง 1 กลีบ กลีบ
ดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบเปลี่ยนรูปเป็นปาก กลีบดอกสีม่วง ปากสีม่วง ดอกจริงมีขนาด 
1.3 x 3.8 เซนติเมตร โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเช่ือมกันเป็นรูปกรวย  
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ช่อดอก ลักษณะช่อดอกเป็นแบบช่อแน่น (compact spike) ประกอบด้วยกลีบของใบประดับ 
(bract) เวียนซ้อนกันเกิดเป็นช่อทรงกระบอกโดยโคนของกลีบประดับจะเช่ือมกันเกิดเป็น
ถ้วยขึ้น ตําแหน่งช่อดอกเกิดขึ้นที่โคนของใบสุดท้าย ช่อดอกชูช่อเด่นเหนือพุ่มใบ โดยช่อดอก
มีขนาดประมาณ 9 x 15 เซนติเมตร กลีบประดับส่วนบน เรียกว่า coma bract มีลักษณะ
ทรงรีปลายกลีบประดับเกือบกลมสีขาวฉาบชมพูปลายกลีบด้านบนและด้านล่างแต้มสีเขียว
อ่อนปลาบกลีบมีลักษณะห่อตัวม้วนเข้าเล็กน้อย กลีบค่อนข้างหนาแข็งมีประมาณ 12–15 
กลีบ กลีบประดับส่วนล่าง เรียกว่า main bract มีลักษณะเหมือนตัวยูกลับหัวสีเขียว มี
ประมาณ 10–12 กลีบ ความสูงช่อดอกระดับดินประมาณ 40–45 เซนติเมตร ก้านดอกยาว
ตรงและแข็งแรง ความยาวประมาณ 20–25 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 
0.98 เซนติเมตร  

ผล/ฝัก/เมล็ด ไม่ติดฝัก 
ลักษณะอ่ืน ๆ 

1. อายุต้ังแต่ปลูกโดยใช้หัวขนาดใหญ่ถึงออกดอก 75–85 วัน 
2. การแตกหน่อใหม่ประมาณ 4–5 หน่อ/กอ   

ลักษณะเด่นพิเศษ    
1. สีกลีบประดับส่วนบนสีขาวหรือ White Group NN155C ฉาบชมพูหรือ Red – Purple Group 

N74D ปลายกลีบด้านบนและด้านล่างแต้มสีเขียวอ่อนหรือ Green Group 143C กลีบประดับ
ส่วนล่างสีเขียวหรือ Green Group 143A โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour chart (2007) 

2. การใช้งานช่อดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน 1/2 ของช่อดอก มีอายุการปักแจกันได้นาน 7 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมปทุมมา) พันธ์ุนิกาตะ (Niigata) 
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ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมกระเจียว) พันธ์ุซีเอ็มยู ลานนา เจม (CMU Lanna Gem) 
 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล ผู้อํานวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(รศ.ดร.โสระยา  ร่วมรังษี)   
ที่อยู่ 239 (ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50230 
โทรศัพท์  053 944 043        
 
แหล่งที่มาและประวัติ   

ศูน ย์บริการการพัฒนาขยายพัน ธ์ุ ไม้ดอกไม้ผล บ้านไร่ อัน เ น่ืองมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทําการคัดเลือกต้นพันธ์ุบัวสีขาวและปทุมมาลูกผสมที่มีลักษณะดีและสวยงามมาทํา
การผสมพันธ์ุ โดยทําการผสมระหว่างเพชรเชียงใหม่ Curcuma petiolata Wall. (แม่พันธ์ุ) กับกระเจียว
ดอกอาว Curcuma attenuate Wall. (พ่อพันธ์ุ) ในปี พ.ศ.2537 และทําการคัดเลือกในปี 2542 ณ สถานี
วิจัยและฝึกอบรมบ้านไร่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ลูกผสมกระเจียว Curcuma hybrid  ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก อยู่ใต้ดิน มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารเกิดจากหัวเดิมมีลักษณะเป็นรากฝอย เรียกว่า fibrous 

roots และรากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหม่มีขนาดใหญ่ทําหน้าที่สะสมอาหารบริเวณปลาย
รากทําให้รากบวมพองออกเป็นตุ้มขนาดใหญ่สีขาว เรียกว่า milk stalk 

หัว หัวเป็นลําต้นใต้ดิน ทําหน้าที่สะสมนํ้าและอาหาร เรียกว่า เหง้า (rhizome) โดยเหง้ามี
ลักษณะเป็นแง่งเหมือนขิง ขนาดหัวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2–2.5 เซนติเมตร มีสีนํ้าตาล
อ่อน เน้ือในหัวสีขาวนวล 

ต้น ส่วนของลําต้นที่อยู่เหนือดินเป็นลําต้นเทียม (pseudosteam) เกิดจากการอัดตัวกันของกาบ
ใบ ลําต้นเทียมเกิดจากตาข้างของเหง้า ความสูงของต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับพุ่มใบ 
ประมาณ 75–95 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มประมาณ 65–85 เซนติเมตร  

ใบ ใบเป็นใบเด่ียว ใบกว้างปานกลาง สีเขียวเข้ม แผ่นใบเรียบหนาแข็ง ใต้ใบไม่มีขน มีประมาณ 
3–6 ใบ ความยาวใบประมาณ 45–55 เซนติเมตร ความกว้างของใบที่ 3 นับจากโคนต้น
ประมาณ 15–21 เซนติเมตร 

ดอก ดอกจริงเป็นดอกที่ไม่มีก้านดอกอยู่ในซอกของกลีบประดับ ดอกจริงมีกลีบเลี้ยง 1 กลีบ กลีบ
ดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบเปลี่ยนรูปเป็นปาก กลีบดอกและปากสีเหลือง ดอกจริงมีขนาด  
1.6 x 4 เซนติเมตร โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเช่ือมกันเป็นรูปกรวย  
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ช่อดอก ลักษณะช่อดอกเป็นแบบช่อแน่น (compact spike) ประกอบด้วยกลีบของใบประดับ 
(bract) เวียนซ้อนกันเกิดเป็นช่อทรงกระบอกโดยโคนของกลีบประดับจะเช่ือมกันเกิดเป็น
ถ้วยข้ึน ตําแหน่งช่อดอกเกิดขึ้นที่โคนของใบสุดท้าย ช่อดอกอยู่ระดับตํ่ากว่าพุ่มใบ โดยช่อ
ดอกมีขนาดประมาณ 55 x 65 เซนติเมตร กลีบประดับส่วนบน เรียกว่า coma bract มี
ลักษณะทรงรีปลายกลีบประดับแหลมสีแดงเข้ม ขอบกลีบสีม่วงแดง โคนกลีบสีแดง มี
ประมาณ 30–40 กลีบ กลีบประดับส่วนล่าง เรียกว่า main bract มีลักษณะเหมือนตัวยู
กลับหัวสีเขียวอมเหลืองฉาบม่วงแดง ขอบกลีบสีเขียวอ่อน มีประมาณ 30–40 กลีบ ความสูง
ช่อดอกระดับดินประมาณ 55–65 เซนติเมตร ก้านดอกยาวตรงและแข็งแรง ความยาว
ประมาณ 35–40 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 1.1 เซนติเมตร  

ผล/ฝัก/เมล็ด ไม่ติดฝัก 
ลักษณะอ่ืน ๆ 

1. อายุต้ังแต่ปลูกโดยใช้หัวขนาดใหญ่ถึงออกดอก 65–85 วัน 
2. การแตกหน่อใหม่ประมาณ 3–4 หน่อ/กอ   

ลักษณะเด่นพเิศษ    
1. สีกลีบประดับส่วนบนสีแดงเข้มหรือ Red – Purple Group 61A ขอบกลีบสีม่วงแดงหรือ Red – 

Purple Group 59A โคนกลีบสีแดงหรือ Red – Purple Group 64A กลีบประดับส่วนล่างสีเขียวอม
เหลืองหรือ Yellow – Green Group 145B ฉาบม่วงแดงหรือ Red – Purple Group 59A ขอบ
กลีบสีเขียวหรือ Yellow – Green Group 146C โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour chart (2007) 

2. การใช้งานช่อดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน 1/3 ของช่อดอก มีอายุการปักแจกันได้นาน 7 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมกระเจียว) พันธ์ุซีเอ็มยู ลานนา เจม (CMU Lanna Gem) 
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ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมกระเจียว) พันธ์ุซีเอ็มยู สวีท เลดี้ (CMU Sweet Lady) 
 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล ผู้อํานวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(รศ.ดร.โสระยา  ร่วมรังษี)   
ที่อยู่ 239 (ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50230 
โทรศัพท์  053 944 043        
 
แหล่งที่มาและประวัติ   

ศูน ย์บริการการพัฒนาขยายพัน ธ์ุ ไม้ดอกไม้ผล บ้านไร่ อัน เ น่ืองมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทําการคัดเลือกต้นพันธ์ุปทุมมาและปทุมมาลูกผสมที่มีลักษณะดีและสวยงามมาทํา
การผสมพันธ์ุ โดยทําการผสมระหว่างปทุมรัตน์ Curcuma sp. (แม่พันธ์ุ) กับบัวสีขาว Curcuma thorelii 
Gagnap. (พ่อพันธ์ุ) ในปี พ.ศ.2542 และทําการคัดเลือกในปี 2547 ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมบ้านไร่         
ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ลูกผสมกระเจียว Curcuma hybrid  ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก อยู่ใต้ดิน มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารเกิดจากหัวเดิมมีลักษณะเป็นรากฝอย เรียกว่า fibrous 

roots และรากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหม่มีขนาดใหญ่ทําหน้าที่สะสมอาหารบริเวณปลาย
รากทําให้รากบวมพองออกเป็นตุ้มขนาดใหญ่สีขาว เรียกว่า milk stalk 

หัว หัวเป็นลําต้นใต้ดิน ทําหน้าที่สะสมนํ้าและอาหาร เรียกว่า เหง้า (rhizome) โดยเหง้ามี
ลักษณะเป็นแง่งเหมือนขิง ขนาดหัวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1–1.5 เซนติเมตร มีสีนํ้าตาล
อ่อน เน้ือในหัวสีขาวนวล 

ต้น ส่วนของลําต้นที่อยู่เหนือดินเป็นลําต้นเทียม (pseudosteam) เกิดจากการอัดตัวกันของกาบ
ใบ ลําต้นเทียมเกิดจากตาข้างของเหง้า ความสูงของต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับพุ่มใบ 
ประมาณ 25–30 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มประมาณ 30–35 เซนติเมตร  

ใบ ใบเป็นใบเด่ียว ใบค่อนข้างเล็กสั้น ขนาดกะทัดรัดมีสีเขียวเข้ม แผ่นใบเรียบหนาแข็ง ใต้ใบไม่
มีขน มีประมาณ 3–4 ใบ ความยาวใบประมาณ 20 เซนติเมตร ความกว้างของใบที่ 3 นับ
จากโคนต้นประมาณ 6.8 เซนติเมตร 

ดอก ดอกจริงเป็นดอกที่ไม่มีก้านดอกอยู่ในซอกของกลีบประดับ ดอกจริงมีกลีบเลี้ยง 1 กลีบ กลีบ
ดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบเปลี่ยนรูปเป็นปาก กลีบดอกสีม่วง ปากสีม่วง ดอกจริงมีขนาด  
0.7 x 2.3 เซนติเมตร โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเช่ือมกันเป็นรูปกรวย  
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ช่อดอก ลักษณะช่อดอกเป็นแบบช่อแน่น (compact spike) ประกอบด้วยกลีบของใบประดับ 
(bract) เวียนซ้อนกันเกิดเป็นช่อทรงกระบอกโดยโคนของกลีบประดับจะเช่ือมกันเกิดเป็น
ถ้วยขึ้น ตําแหน่งช่อดอกเกิดขึ้นที่โคนของใบสุดท้าย ช่อดอกชูช่อเด่นเหนือพุ่มใบ โดยช่อดอก
มีขนาดประมาณ 5 x 8 เซนติเมตร กลีบประดับส่วนบน เรียกว่า coma bract มีลักษณะ
ทรงรีปลายกลีบประดับแหลมสีขาวโคนกลีบฉาบสีชมพู กลีบค่อนข้างหนาแข็งมีประมาณ 
11–13 กลีบ กลีบประดับส่วนล่าง เรียกว่า main bract มีลักษณะเหมือนตัวยูปลายกลีบ
ประดับเป็นต่ิงแหลมสีขาวขอบกลีบสีเขียวอมเหลืองใต้กลีบฉาบสีชมพู มีประมาณ 11–18 
กลีบ ความสูงช่อดอกระดับดินประมาณ 21.8 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาวประมาณ 14 
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.4 เซนติเมตร  

ผล/ฝัก/เมล็ด ไม่ติดฝัก 
ลักษณะอ่ืน ๆ 

1. อายุต้ังแต่ปลูกโดยใช้หัวขนาดใหญ่ถึงออกดอก 60–75 วัน 
2. การแตกกอดีมีหน่อใหม่ประมาณ 6–9 หน่อ/กอ 
3. ต้นมีขนาดเล็กกะทัดรัด   

ลักษณะเด่นพเิศษ    
1. สีกลีบประดับส่วนบนสีขาวหรือ White Group NN155B โคนกลีบฉาบสีชมพูหรือ Red – Purple 

Group 73A กลีบประดับส่วนล่างสีขาวหรือ White Group NN155B ขอบกลีบสีเขียวอมเหลือง 
Yellow – Green Group 144B ใต้กลีบฉาบสีชมพูหรือ Red – Purple Group 73A โดยใช้แผ่น
เทียบสี RHS colour chart (2007) 

2. การใช้งานช่อดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน 1/2 ของช่อดอก มีอายุการปักแจกันได้นาน 7 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมกระเจียว) พันธ์ุซีเอ็มยู สวีท เลดี้ (CMU Sweet Lady) 
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ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมกระเจียว) พันธ์ุบิวตี ้พรินซ์เซ็ส (Beauty Princess) 
 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล ผู้อํานวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(รศ.ดร.โสระยา  ร่วมรังษี)   
ที่อยู่ 239 (ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50230 
โทรศัพท์  053 944 043        
 
แหล่งที่มาและประวัติ   

ศูน ย์บริการการพัฒนาขยายพัน ธ์ุ ไม้ดอกไม้ผล บ้านไร่ อัน เ น่ืองมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทําการคัดเลือกต้นพันธ์ุบัวช้ันและพลอยทักษิณที่มีลักษณะดีและสวยงามมาทําการ
ผสมพันธ์ุ โดยทําการผสมระหว่างบัวช้ัน Curcuma sp. (แม่พันธ์ุ) กับพลอยทักษิณ Curcuma aurantiaca 
Van Zijp. (พ่อพันธ์ุ) ในปี พ.ศ.2542 และทําการคัดเลือกในปี 2547 ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมบ้านไร่         
ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ลูกผสมกระเจียว Curcuma hybrid  ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก อยู่ใต้ดิน มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารเกิดจากหัวเดิมมีลักษณะเป็นรากฝอย เรียกว่า fibrous 

roots และรากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหม่มีขนาดใหญ่ทําหน้าที่สะสมอาหารบริเวณปลาย
รากทําให้รากบวมพองออกเป็นตุ้มขนาดใหญ่สีขาว เรียกว่า milk stalk 

หัว หัวเป็นลําต้นใต้ดิน ทําหน้าที่สะสมนํ้าและอาหาร เรียกว่า เหง้า (rhizome) โดยเหง้ามี
ลักษณะเป็นแง่งเหมือนขิง ขนาดหัวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5–3.0 เซนติเมตร มีสี
นํ้าตาลอ่อน เน้ือในหัวสีขาว 

ต้น ส่วนของลําต้นที่อยู่เหนือดินเป็นลําต้นเทียม (pseudosteam) เกิดจากการอัดตัวกันของกาบ
ใบ ลําต้นเทียมเกิดจากตาข้างของเหง้า ความสูงของต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับพุ่มใบ 
ประมาณ 85–100 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มประมาณ 90–105 เซนติเมตร  

ใบ ใบเป็นใบเด่ียว ใบแผ่กว้าง ใบมีขนาดใหญ่สีเขียวเข้ม แผ่นใบเรียบหนาแข็ง ใต้ใบไม่มีขน มี
ประมาณ 6–7 ใบ ความยาวใบประมาณ 50–60 เซนติเมตร ความกว้างของใบท่ี 3 นับจาก
โคนต้นประมาณ 25–30 เซนติเมตร 

ดอก ดอกจริงเป็นดอกที่ไม่มีก้านดอกอยู่ในซอกของกลีบประดับ ดอกจริงมีกลีบเลี้ยง 1 กลีบ กลีบ
ดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบเปลี่ยนรูปเป็นปาก กลีบดอกสีเหลือง ดอกจริงมีขนาด 1.3 x 
4.5 เซนติเมตร โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเช่ือมกันเป็นรูปกรวย  
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ช่อดอก ลักษณะช่อดอกเป็นแบบช่อแน่น (compact spike) ประกอบด้วยกลีบของใบประดับ 
(bract) เวียนซ้อนกันเกิดเป็นช่อทรงกระบอกโดยโคนของกลีบประดับจะเช่ือมกันเกิดเป็น
ถ้วยข้ึน ตําแหน่งช่อดอกเกิดข้ึนที่โคนของใบสุดท้าย ช่อดอกยาวตรง โดยช่อดอกมีขนาด
ประมาณ 12 x 33 เซนติเมตร กลีบประดับส่วนบน เรียกว่า coma bract มีลักษณะทรงรี
ปลายกลีบประดับเกือบกลมสีชมพูหวานใส กลีบหนาแข็งมีประมาณ 40–50 กลีบ กลีบ
ประดับส่วนล่าง เรียกว่า main bract มีลักษณะเหมือนตัวยูกลับหัวสีเขียว มีประมาณ 70–
85 กลีบ ความสูงช่อดอกระดับดินประมาณ 70–80 เซนติเมตร ก้านดอกยาวตรงและ
แข็งแรง ความยาวประมาณ 35–40 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 2.33 
เซนติเมตร  

ผล/ฝัก/เมล็ด ไม่ติดฝัก 
ลักษณะอ่ืน ๆ 

1. อายุต้ังแต่ปลูกโดยใช้หัวขนาดใหญ่ถึงออกดอก 85–100 วัน 
2. การแตกหน่อใหม่ประมาณ 3–4 หน่อ/กอ   

ลักษณะเด่นพิเศษ    
1. สีกลีบประดับส่วนบนสีชมพูหวานใส หรือ Red – Purple Group 75A กลีบประดับส่วนล่างสีเขียว

หรือ Yellow – Green Group 144D โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour chart (2007) 
2. การใช้งานช่อดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน 1/2 ของช่อดอก มีอายุการปักแจกันได้นาน 7 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน (ลูกผสมกระเจียว) พันธ์ุบิวตี ้พรินซ์เซ็ส (Beauty Princess) 




