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ไม้ดอกสกุลขมิ้น (Curcuma hybrid) 
พันธุ์แม่โจ้ ไวท์ เพิรล์ (Maejo White Pearl) 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ที่อยู ่ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ 0 5387 5635 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์แม่โจ้ ไวท์ เพิร์ล (Maejo White Pearl) เกิดจากการเพ่ิมจ านวน
โครโมโซมของลูกผสมของปทุมมาลูกผสมข้ามชนิด ระหว่างปทุมมาและกระเจียวพันธุ์พลอยไพลิน ซึ่งได้สายพันธุ์
ลูกผสมในปี พ.ศ. 2558 ลูกผสมที่ได้มีใบประดับส่วนล่างสีเขียว ปลายมีริ้วสีน้ าตาล และส่วนบนมีสีขาว  
ปลายสีเขียว และไม่มีละอองเกสร จากนั้นท าการเพ่ิมจ านวนโครโมโซมให้เป็น 4n เพ่ือแก้ปัญหาความเป็นหมัน
และท าการผสมกับปทุมมาพันธุ์สโนว์ไวท์ (2n) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีใบประดับสีขาว ปลายสีเขียว โดยใช้เทคนิค 
การช่วยชีวิตลูกผสม (embryo rescueซึ่งสามารถสร้างลูกผสมได้ส าเร็จในปี พ.ศ. 2561 โดยลูกผสมที่ได้นี้ 
มีโครโมโซม 3n จึงเป็นหมัน ดอกใหญ่แข็งแรง และคัดเลือกลูกผสมสายพันธุ์แม่โจ้ ไวท์ เพิร์ล ที่มีลักษณะ 
ใบประดับส่วนบนมีสีขาว ปลายสีเขียว 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์  
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ไม้ดอกสกุลขมิ้น ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma hybrid วงศ์ Zingiberaceae 

ไม้ดอกไมป้ระดับ 
ราก ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร ลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม 
ต้น ล าต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร และล าต้น

เหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) สูง 65 เซนติเมตร ความสูงจากโคนต้นถึงปลายพุ่ม 
70 เซนติเมตร และความกว้างของทรงพุ่ม 50 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว สีเขียว ลักษณะใบแข็ง มีขนาดยาว 30 เซนติเมตร และกว้าง 7 เซนติเมตร
 ความยาวก้านใบ 20 เซนติเมตร 
ดอก ช่อดอกเป็นแบบช่อแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลางล าต้นเทียมความ

สูงช่อดอก 60 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 30 เซนติเมตร ขนาดช่อดอกยาว 25 
เซนติเมตร และกว้าง 10 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) ส่วนล่างมีสีเขียว ปลายมีริ้ว
สีน้ าตาล ส่วนบนมีสีขาว ปลายสีเขียว ใบประดับไม่มีขน มีขนาดยาว 15 เซนติเมตร 
และกว้าง 8 เซนติเมตร ดอกจริง มีกลีบดอกสีเหลืองอ่อน ปากมีสีม่วงอ่อน มีขนาดกว้าง 2 
เซนติเมตร และยาว 4 เซนติเมตร มีกลบีเลี้ยง 3 กลีบ สีขาวอมชมพ ู

ผล/เมล็ด ไม่ติดผล ไม่มีเมล็ด (ดอกเป็นหมัน) 
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ไม้ดอกสกุลขมิ้นสายพันธุ ์แม่โจ้ ไวท์ เพิร์ล (Maejo White Pearl) 
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ไม้ดอกสกุลขมิ้น (Curcuma hybrid) 
พันธุ์แม่โจ้ พิ้งค์ เพิร์ล (Maejo Pink Pearl) 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ที่อยู ่ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ 0 5387 5635 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์  

ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์แม่โจ้ พ้ิงค์ เพิร์ล (Maejo Pink Pearl) เกิดจากการเพ่ิมจ านวน
โครโมโซมของลูกผสมของปทุมมาลูกผสมข้ามชนิด ระหว่างพันธุ์ปทุมมาและกระเจียวพลอยไพลิน ซึ่งได้สายพันธุ์
ลูกผสมในปี พ.ศ. 2558 ลูกผสมที่ได้มีใบประดับส่วนล่างสีเขียว ปลายมีริ้วสีน้ าตาล และส่วนบนมีสีขาว  
ปลายสีเขียว และไมม่ีละอองเกสร จากนั้นท าการเพิ่มจ านวนโครโมโซมให้เป็น 4n เพ่ือแก้ปัญหาความเป็นหมัน
และท าการผสมกับปทุมมาพันธุ์บิ๊กเรด (2n) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีใบประดับสีชมพูเข้ม โดยใช้เทคนิคการช่วยชีวิต
ลูกผสม (embryo rescue) ซ่ึงสามารถสร้างลูกผสมไดส้ าเร็จในปี พ.ศ. 2561 โดยลูกผสมที่ได้นี้มีโครโมโซม 3n 
จึงเป็นหมัน ดอกใหญ่แข็งแรง และคัดเลือกลูกผสมสายพันธุ์แม่โจ้ พ้ิงค ์เพิร์ล ที่มลีักษณะใบประดับส่วนบนมีสีชมพู 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์  
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ไม้ดอกสกุลขมิ้น ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma hybrid วงศ์ Zingiberaceae 

ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร ลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม 
ต้น ล าต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร และล าต้น

เหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) สูง 60 เซนติเมตร ความสูงจากโคนต้นถึงปลายพุ่ม 
55 เซนติเมตร และความกว้างของทรงพุ่ม 40 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว สีเขียว ลักษณะใบแข็ง มีขนาดยาว 20 เซนติเมตร และกว้าง 5 เซนติเมตร ความยาว
ก้านใบ 20 เซนติเมตร 

ดอก ช่อดอกเป็นแบบช่อแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลางล าต้นเทียม 
ความสูงช่อดอก 60 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 40 เซนติเมตร ขนาดช่อดอกยาว 20 
เซนติเมตร และกว้าง 10 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) ส่วนล่างมีสีชมพูอมส้ม ส่วนบน
สีชมพู ปลายสีเขียว ใบประดับไม่มีขน มีขนาดยาว 10 เซนติเมตร และกว้าง 6 เซนติเมตร 
ดอกจริง มีกลีบดอกสีเหลืองอ่อน ปากมีสีม่วงอ่อน สันปากมีแถบสีเหลืองเล็กเล็กน้อย 
มีขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร และยาว 4 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีขาวอมชมพ ู

ผล/เมล็ด ไม่ติดผล ไม่มีเมล็ด (ดอกเป็นหมัน) 



5 

 

 

 

 

 

 
 

ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์แม่โจ้ พิ้งค์ เพิร์ล (Maejo Pink Pearl) 
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ไม้ดอกสกุลขมิ้น (Curcuma hybrid) 
พันธุ์แม่โจ้ กรีน เพิรล์ (Maejo Green Pearl) 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ที่อยู ่ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ 0 5387 5635 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์แม่โจ้ กรีน เพิร์ล (Maejo Green Pearl) เกิดจากการเพ่ิมจ านวน
โครโมโซมของลูกผสมของปทุมมาลูกผสมข้ามชนิด ระหว่างปทุมมาและกระเจียวพันธุ์พลอยไพลิน ซึ่งได้สายพันธุ์
ลูกผสมในปี พ.ศ. 2558 ลูกผสมที่ได้มีใบประดับส่วนล่างสีเขียว ปลายมีริ้วสีน้ าตาล และส่วนบนมีสีขาว  
ปลายสีเขียว และไม่มีละอองเกสร จากนั้นท าการเพ่ิมจ านวนโครโมโซมให้เป็น 4n เพ่ือแก้ปัญหาความเป็นหมัน
และผสมกับปทุมมาพันธุ์สโนว์ ไวท์ (2n) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีใบประดับสีขาว ปลายสีเขียว โดยใช้เทคนิค 
การช่วยชีวิตลูกผสม (embryo rescue) ซึ่งสามารถสร้างลูกผสมได้ส าเร็จในปี พ.ศ. 2561 โดยลูกผสมที่ได้นี้ 
มีโครโมโซม 3n จึงเป็นหมัน ดอกใหญ่แข็งแรง และคัดเลือกลูกผสมสายพันธุ์แม่โจ้ กรีน เพิร์ล ที่มีลักษณะ 
ของปลายใบประดับส่วนบนมีสีเขียวชัดเจน 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ไม้ดอกสกุลขมิ้น ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma hybrid วงศ์ Zingiberaceae 

ไม้ดอกไม้ประดับ 
ราก ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร ลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม 
ต้น ล าต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) ท าหน้าที่เก็บสะสมน้ าและอาหาร และล าต้น

เหนือดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) สูง 65 เซนติเมตร ความสูงจากโคนต้นถึงปลายพุ่ม 
70 เซนติเมตร และความกว้างของทรงพุ่ม 50 เซนติเมตร  

ใบ ใบเดี่ยว สีเขียว ลักษณะใบแข็ง มีขนาดยาว 20 เซนติเมตร และกว้าง 5 เซนติเมตร ความยาว
ก้านใบ 20 เซนติเมตร 

ดอก ช่อดอกเป็นแบบช่อแน่น (compact spike) ก้านช่อดอกแทงออกจากกลางล าต้นเทียม 
ความสูงช่อดอก 70 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 20 เซนติเมตร ขนาดช่อดอกยาว 40 
เซนติเมตร และกว้าง 12 เซนติเมตร ใบประดับ (bract) ส่วนล่างมีสีเขียว ปลายมีริ้ว
สีน้ าตาล ส่วนบนมีสีขาว ปลายสีเขียว ใบประดับไม่มีขน มีขนาดยาว 6 เซนติเมตร และกว้าง 
4 เซนติเมตร ดอกจริง มีกลีบดอกสีเหลืองอ่อน ปากมีสีม่วงอ่อน สันปากมีแถบสีเหลือง 
มีขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร และยาว 4 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยง3 กลีบ สีขาวอมชมพ ู

ผล/เมล็ด ไม่ติดผล ไม่มีเมล็ด (ดอกเป็นหมัน) 
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ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์แม่โจ้ กรีน เพิร์ล (Maejo Green Pearl) 
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โกโก้ (Theobroma cacao L.) 
พันธุ์ยูเอฟ 18 (UF 18) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  บริษัท ทองกนกเทรด จ ากัด 
ที่อยู่  เลขที่ 209 หมู่ที่ 8 ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 51000 
โทรศัพท์ 087 733 6694 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

บริษัท ทองกนกเทรด จ ากัด เป็นผู้น าเข้าผลสดและเมล็ดโกโก้มาจากประเทศฟิลิปปินส์  
ซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมจากประเทศสเปนที่น ามาปลูกในประเทศฟิลิปปินส์ และบริษัทได้ทดลองน าเมล็ดจากผลสด 
ระยะสุกแก่มาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด โดยคัดเลือกเมล็ดโกโก้ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ใช้เวลาเพาะต้นกล้า
ประมาณ 3-4 เดือน ได้ต้นกล้าที่ เจริญเติบโตและแข็งแรงสมบูรณ์มาก เมื่อต้นกล้าเริ่มแตกกิ่งก้าน  
ท าการคัดเลือกต้นกล้าโกโก้ที่มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงน าไปทดลองปลูกในแปลงปลูก พ้ืนที่จ านวน 3 ไร่  
ในอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และทดลองปลูกต้นกล้าโกโก้ในสวนยางพารา โดยปลูกแซมระหว่างแปลง 
ต้นยางพารา พ้ืนที่จ านวน 5 ไร่ ในอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏว่าต้นกล้าที่ทดลองปลูก  
ทั้งสองแปลงเจริญเติบโตได้ดี มีทรงพุ่มสวยงาม และต้นแข็งแรงสมบูรณ์ จากนั้นจึงคัดเลือกต้นที่มีลักษณะที่ดี
และตรงตามความต้องการ ท าการขยายพันธุ์เพิ่มด้วยวิธีการทาบกิ่งหรือตอนกิ่ง และจึงตั้งชื่อพันธุ์ของโกโก้นี้ว่า 
พันธุ์ยูเอฟ 18 (UF 18) 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกโก้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Theobroma cacao L. วงศ์ Malvaceae ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ 
ราก  ระบบรากแก้ว 
ต้น ต้นสูงประมาณ 2-3 เมตร ต้นที่เจริญมาจากเมล็ดเป็นล าต้นเดี่ยว ไม่มีกิ่งแขนง จนกระทั่งเมื่อ

ต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร ตายอดจะพัฒนาเติบโตสร้างกิ่งแขนง 3 -5 กิ่ง ในแนวระนาบ
เรียกว่าคาคบ (jorquette) และต้นอาจสูงได้ถึง 13 เมตร และสามารถเติบโตใต้ร่มเงาไมไ้ด ้

ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับหรือเวียนรอบ ลักษณะของใบเป็นรูปรี รูปไข่กลับ หรือรูปไข่ปน
รูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือสอบ ส่วนขอบของใบเป็นคลื่นบางส่วน ใบมีขนาด
กว้างประมาณ 4-20 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10-48 เซนติเมตร มีเส้นใบย่อยแยกออก
จากเส้นใบข้างละ 9-12 เส้น ปลายเส้นโค้งถึงกัน ก้านใบยาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร โคนใบ
ป่องทั้งสองข้าง มีหูใบขนาดเล็ก ลักษณะรูปใบหอก ขนาดกว้างประมาณ 1-2 มิลลิเมตร และยาว
ประมาณ 0.5-1.5 เซนติเมตร 

ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ ขนาดเล็ก ออกเป็นกลุ่มตามล าต้นหรือกิ่งแก่ขนาดใหญ่ บริเวณที่ใบหลุดร่วง 
เมื่อดอกบานเต็มท่ีจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ก้านดอกยาวประมาณ 
1-2.3 เซนติเมตร ดอกมีสีเขียวหรือสีแดง มีขนประปราย ดอกมีใบประดับขนาดเล็กและมีขน 
ส่วนกลีบดอกมี 5 กลีบ ออกเรียงสลับกับกลีบเลี้ยง กลีบดอกมีสีขาวอมเหลืองหรือสีขาวอมชมพู 
กลีบดอกตอนล่างมีลักษณะเป็นกระพุ้งสอบลงมาหาโคนกลีบ มีเส้นสีม่วงตามยาว 2 เส้น 
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มีขนาดกว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร กลางกลีบดอกคอดเป็นเส้น 
โค้งออก ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ปลายกลีบดอกมีสีเหลือง แผ่ออกเป็นรูปช้อน มีขนาด
กว้างประมาณ 2-3 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ส่วนกลีบเลี้ยงดอกมี 5 กลีบ 
มีสีขาวหรือสีขาวอมชมพู รูปใบหอก มีขนาดกว้างประมาณ 2-3 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 
6-8 มิลลิเมตร ดอกมีเกสรเพศผู้ 10 อัน โคนก้านชูอับเรณูติดกันเป็นหลอดสั้น ๆ แยกออกเป็น 
2 ชนิด ชนิดแรกมี 5 อัน อยู่ตรงกับกลีบเลี้ยง มีลักษณะตั้งตรง ปลายเรียว โคนกว้าง ไม่มีอับเรณู 
ยาวประมาณ 4-6 มิลลิเมตร สีม่วงเข้มและมีขนอ่อนนุ่มสีขาว อีก 5 อัน อยู่ตรงกับกลีบดอก 
โค้งงอลงมาจนกระทั่งอับเรณูเข้าไปอยู่ในกลีบดอกตอนล่าง ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 2 
มิลลิเมตร อับเรณู 4 อัน และมีก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมีย
แยกเป็นแฉก 5 แฉก 

ผล/เมล็ด ผลเป็นรูปกลมยาว รูปไข่แกมรูปขอบขนาน หรือรูปรี ห้อยลงตามกิ่งและล าต้น ผลมีขนาด
กว้างประมาณ 6-10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 12-22 เซนติเมตร ผิวผลแข็ง ขรุขระ  
มีร่องตามยาวประมาณ 10 ร่อง ผลมีสีเขียวหรือสีม่วง ผลแก่จัดมีสีเหลืองอมส้มหรือสีแดงอมส้ม 
ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 30-40 เมล็ด เรียงเป็นแถว 5 แถว ยาวตามแกนกลางของผล 
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