




ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 073/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี ฮันนี่มูน 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ ์ พ.ศ. 2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับว่านปด (C. aurantiaca Zijp) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการ
ช่วยชีวิตลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่ด าเนินการปรับปรุงพนัธุ์ทีม่หาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 16.70 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 2.85 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 4.58 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่ วนบน  RED-PURPLE 63C สีพื้ นบริ เวณ ด้านล่ างของกลีบประดับส่ วนบน  
RED-PURPLE 63C ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.19 ซม. ความยาวของกลีบประดับ
ส่วนล่างเฉลี่ย 3.58 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง YELLOW-GREEN 144A  
สีบริ เวณด้านล่ างของกลีบประดับส่วนล่ าง  YELLOW-GREEN144A ความกว้างของดอก 
staminode 1.92 ซม.ความยาวของดอก staminode 4.66 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode 
สีเหลือง สีพื้นของปาก สีเหลืองอมส้ม สีของสันปาก สีส้มแดง 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 074/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี เชอร์รี่ เรด 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พั น ธุ์ แ ม่  กั บ  ว่ า น งู เห่ า  (C. rubrobracteata Škorničk., M. Sabu & 
Prasanthk.) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการช่วยชีวิตลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 
2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 14.50 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 2.64 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.86 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน RED-PURPLE 58B สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน RED-
PURPLE 58B ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.53 ซม ความยาวของกลีบประดับ
ส่วนล่างเฉลี่ย 3.33 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง ORANGE-RED N34 สีบริเวณ
ด้านล่างของกลีบประดับส่วนล่าง  ORANGE-RED N34 ความกว้างของดอก staminode  
เฉลี่ย 1.38 ซม. ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 5.18 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode  
สีเหลือง สี สีของสันปาก สีเหลือง 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 075/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี พิ้งค์ จูลว์ 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับว่านปด (C. aurantiaca Zijp) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการ
ช่วยชีวิตลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 19.05 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.73 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 4.34 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน RED-PURPLE 70B สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน RED-
PURPLE 70B ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.70 ซม ความยาวของกลีบประดับ
ส่วนล่างเฉลี่ย 4.56 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง YELLOW-GREEN 144C  
สีบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนล่าง  YELLOW-GREEN 144C ความกว้างของดอก 
staminode เฉลี่ย 2.04 ซม. ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 4.94 ซม. สีพื้นของกลีบดอก 
staminode สีเหลืองอมส้ม สีพื้นของปาก สีเหลืองอมส้ม สีของสันปาก สีส้มแดง 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 076/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี มารูน ฮาร์ท 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับว่านปด (C. aurantiaca Zijp) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการ
ช่วยชีวิตลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 15.95 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.12 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 4.17 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน GREYED-PURPLE 185A สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน 
GREYED-PURPLE 185A ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.44 ซม ความยาวของกลีบ
ประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.34 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง ORANGE-RED 34A  
สีบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนล่าง  GREYED-PURPLE 183A ความกว้างของดอก 
staminode เฉลี่ย 2.06 ซม. ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 5.74 ซม. สีพื้นของกลีบดอก 
staminode สีเหลือง สีพื้นของปาก สีม่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 077/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี ปอปปี้ พิ้งค์ 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) กับบัวชั้น (C. cordata Roxb.) โดยอาศัยเทคนิคการช่วยชีวิตลูกผสมโดยการ
เพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 16.35 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 4.63 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.60 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน RED-PURPLE 64B สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน RED-
PURPLE 64B ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 4.16 ซม ความยาวของกลีบประดับ
ส่วนล่างเฉลี่ย 3.00 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง GREEN 141D สีบริเวณด้านล่าง
ของกลีบประดับส่วนล่าง GREEN 141D ความกว้างของดอก staminode เฉลี่ย 2.02 ซม.  
ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 4.66 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode สีเหลืองอมส้ม  
สีพื้นของปาก สีชมพู สีของสันปาก สีแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 078/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี คาร์ไมน์ รูบี้ 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับว่านปด (C. aurantiaca Zijp) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการ
ช่วยชีวิตลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 16.40 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.15 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 4.10 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน GREYED-PURPLE 187C สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน 
GREYED-PURPLE 187C ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.52 ซม ความยาวของกลีบ
ประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.03 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง GREYED-PURPLE 183A 
สีบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนล่าง  GREYED-PURPLE 187A ความกว้างของดอก 
staminode เฉลี่ย 2.02 ซม. ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 5.61 ซม. สีพื้นของกลีบดอก 
staminode สีเหลือง สีพื้นของปาก สีม่วง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสด ีคำร์ไมน์ รูบี้ 

สวัสดี คำร์ไมน์ รูบี้ 

สวัสดี คำร์ไมน์ รูบี ้



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 079/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี อพอลโล 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับว่านปด (C. aurantiaca Zijp) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการ
ช่วยชีวิตลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 18.25 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 2.83 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 4.65 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน RED 46A สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน GREYED-PURPLE 
183A ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.53 ซม ความยาวของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 
4.62 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง RED 46A สีบริเวณด้านล่างของกลีบประดับ
ส่วนล่าง GREYED-PURPLE 187A ความกว้างของดอก staminode เฉลี่ย 2.05 ซม. ความยาว
ของดอก staminode เฉลี่ย 5.78 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode สีเหลือง สีพื้นของปาก  
สีม่วง สีของสันปาก สีเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 080/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี เอ็นชานเทรซ 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับว่านปด (C. aurantiaca Zijp) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการ
ช่วยชีวิตลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 17.90 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 2.86 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.85 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน WHITE 155A สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน WHITE 155A 
ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.05 ซม ความยาวของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.58 
ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง GREYED-ORANGE 175A สีบริเวณด้านล่างของ
กลีบประดับส่วนล่าง GREYED-ORANGE 175A ความกว้างของดอก staminode เฉลี่ย 2.11 ซม. 
ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 4.70 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode สีเหลือง สีพื้น
ของปาก สีเหลือง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 081/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี ดีฟลี ่พิ้งค์ 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) กับบัวชั้น (C. petiolata Roxb.)  โดยอาศัยเทคนิคการช่วยชีวิตลูกผสมโดยการ
เพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 14.95 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.09 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.70 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน PURPLE 77B สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน PURPLE 77B 
ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 2.82 ซม ความยาวของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 2.91 
ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง GREEN 142C สีบริเวณด้านล่างของกลีบประดับ
ส่วนล่าง GREEN 142C ความกว้างของดอก staminode เฉลี่ย 2.26 ซม. ความยาวของดอก 
staminode เฉลี่ย 3.79 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode สีเหลืองอมส้ม สีพื้นของปาก สีชมพู 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 082/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม ่ : สวัสดี วีนัส 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับว่านปด (C. aurantiaca Zijp) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการ
ช่วยชีวิตลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 17.50 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 2.51 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 4.40 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน GREEN-WHITE 157A สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน GREEN-
WHITE 157A ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 2.40 ซม ความยาวของกลีบประดับ
ส่วนล่างเฉลี่ย 3.52 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง YELLOW-GREEN 154C  
สีบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนล่าง GREYED-RED 178A ความกว้างของดอก staminode 
เฉลี่ย 2.36 ซม. ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 5.02 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode  
สีเหลือง สีพื้นของปาก สีเหลืองอมส้ม สีของสันปาก สีเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกลุขมิ้น 

(1) เลขที่ค ำขอ : 083/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี พิ้งค์ เมจิค 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) กับบัวชั้น (C. petiolata Roxb.)  โดยอาศัยเทคนิคการช่วยชีวิตลูกผสมโดยการ
เพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 15.86 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.07 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 4.23 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน PURPLE 67C สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน PURPLE 67C 
ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.41 ซม ความยาวของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 4.42 
ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง YELLOW-GREEN 144B สีบริเวณด้านล่างของกลีบ
ประดับส่วนล่าง YELLOW-GREEN 144B ความกว้างของดอก staminode เฉลี่ย 2.22 ซม.  
ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 4.86 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode สีเหลืองอมส้ม  
สีพื้นของปาก สีเหลืองอมส้ม สีของสันปาก สีเหลืองอมส้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 084/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี สตาร์ไลท์ 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับว่านปด (C. aurantiaca Zijp) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการ
ช่วยชีวิตลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 21.06 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 2.93 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 4.28 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน WHITE NN155C สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน WHITE 
NN155C ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.47 ซม ความยาวของกลีบประดับส่วนล่าง
เฉลี่ย 2.77 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง YELLOW-GREEN 145C สีบริเวณ
ด้านล่างของกลีบประดับส่วนล่าง ORANGE-RED 34A ความกว้างของดอก staminode เฉลี่ย 
2.65 ซม. ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 5.05 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode  
สีเหลืองอมส้ม สีพื้นของปาก สีเหลืองอมส้ม สีของสันปาก สีเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 085/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี เอ็มเมอรัลด์ 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธ์ุพืชใหม ่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับว่านปด (C. aurantiaca Zijp) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการ
ช่วยชีวิตลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 14.55 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.34 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 4.32 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน WHITE 155C สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน YELLOW-
GREEN 145A ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.25 ซม ความยาวของกลีบประดับ
ส่วนล่างเฉลี่ย 2.99 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง GREEN 143C สีบริเวณด้านล่าง
ของกลีบประดับส่วนล่าง GREEN 143C ความกว้างของดอก staminode เฉลี่ย 2.10 ซม.  
ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 5.40 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode สีเหลืองอ่อน  
สีพื้นของปาก สีเหลืองอ่อน สีของสันปาก สีเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 086/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี การ์เน็ต 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับว่านปด (C. aurantiaca Zijp) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการ
ช่วยชีวิตลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 18.43 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 2.82 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.99 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน GREYED-PURPLE 185A สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน 
GREYED-PURPLE 183A ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 4.17 ซม ความยาวของกลีบ
ประดับส่วนล่างเฉลี่ย 5.16 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง GREYED-PURPLE 185A 
สีบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนล่าง  GREYED-PURPLE 183A ความกว้างของดอก 
staminode เฉลี่ย 2.18 ซม. ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 6.13 ซม. สีพื้นของกลีบดอก 
staminode สีเหลือง สีของสันปาก สีเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 087/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุพ์ืชใหม่ : สวัสดี ฟลามิงโก 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับบัวลาย (C. rhabdota Sirirugsa & M. F. Newman)  พันธุ์พ่อ 
โดยอาศัยเทคนิคการช่วยชีวิตลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือก
พันธุ ์ในปี พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก สูงกว่าใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 8.95 ซม. ความกว้างของกลีบประดับ

ส่วนบนเฉลี่ย 2.30 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 4.50 ซม. สีพื้นด้านบนของกลีบ
ประดับส่วนบน PURPLE 77C สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน PURPLE 77C  
ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 2.45 ซม ความยาวของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 2.47 
ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง GREEN 130D  สีบริเวณด้านล่างของกลีบประดับ
ส่วนล่าง GREYED-PURPLE 186C และ RED-PURPLE 61B ความกว้างของดอก staminode 
เฉลี่ย 1.46 ซม. ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 4.05 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode  
สีม่วง สีพื้นของปาก สีม่วง สีของสันปาก สีเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขมิ้น 

(1) เลขที่ค ำขอ : 088/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี พิ้งค์นีออน 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับบัวขาว (C. parviflora Wall.) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการ
ช่วยชีวิตลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ แคบ ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 9.07 ซม. ความกว้างของ 

กลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 1.92 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.04 ซม. สีพื้นด้านบน
ของกลีบประดับส่วนบน PURPLE NN74B สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน PURPLE 
NN74B ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 1.96 ซม ความยาวของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 
2.66 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง GREEN 140C  สีบริเวณด้านล่างของกลีบ
ประดั บ ส่ วนล่ า ง  RED-PURPLE 59A ความกว้ า งของดอก  staminode เฉลี่ ย  0.89 ซม .  
ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 2.80 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode สีขาว สีพื้นของ
ปาก สีม่วง สีของสันปาก สีเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 089/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี สวีทฮาร์ท 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับบัวขาว (C. parviflora Wall.)  พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการ
ช่วยชีวิตลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ แคบ ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 7.90 ซม. ความกว้างของ 

กลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 2.02 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 2.50 ซม. สีพื้นด้านบน
ของกลีบประดับส่วนบน RED-PURPLE N74D สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน RED-
PURPLE N74D ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 2.13 ซม ความยาวของกลีบประดับ
ส่วนล่างเฉลี่ย 2.50 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง GREEN 143B  สีบริเวณด้านล่าง
ของกลีบประดับส่วนล่าง GREYED-PURPLE 186C ความกว้างของดอก staminode เฉลี่ย 1.00 
ซม . ค วามยาวของดอก  staminode เฉลี่ ย  2.85 ซม . สี พื้ น ขอ งกลี บ ดอก  staminode  
สีม่วง สีพื้นของปาก สีม่วง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขมิ้น 

(1) เลขที่ค ำขอ : 090/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี พิ้งค์ แอนเจิล 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับปทุมรัตน์ (Curcuma sp.) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการช่วยชีวิต
ลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ แคบ ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 5.82 ซม. ความกว้างของ 

กลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 1.26 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.21 ซม. สีพื้นด้านบน
ของกลีบประดับส่วนบน RED-PURPLE 67B สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน RED-
PURPLE 67B ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 1.87 ซม ความยาวของกลีบประดับ
ส่วนล่างเฉลี่ย 2.43 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง RED-PURPLE 67B  สีบริเวณ
ด้านล่างของกลีบประดับส่วนล่าง GREEN 143B ความกว้างของดอก staminode เฉลี่ย 0.45 ซม. 
ค ว า ม ย า ว ข อ ง ด อ ก  staminode เฉ ลี่ ย  1.75 ซ ม . สี พื้ น ข อ ง ก ลี บ ด อ ก  staminode  
สีชมพูอ่อน สีพื้นของปาก สีขาวอมชมพ ู

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 091/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี แฟรี ่

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับปทุมรัตน์ (Curcuma sp.) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการช่วยชีวิต
ลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ แคบ ปลายใบสอบเรียว  
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 7.59 ซม. ความกว้างของ 

กลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 2.11 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.20 ซม. สีพื้นด้านบน
ของกลีบประดับส่วนบน WHITE 155C สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน WHITE 
155C ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 2.73 ซม ความยาวของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 
2.99 ซม. สีบริ เวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง  WHITE 155C สีบริเวณด้านล่างของ 
กลีบประดับส่วนล่าง GREEN 143C ความกว้างของดอก staminode เฉลี่ย 1.10 ซม. ความยาว
ของดอก staminode เฉลี่ย 2.39 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode สีม่วง สีพื้นของปาก สีม่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 092/2560   วันท่ีย่ืนค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี เจด ดราก้อน 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับปทุมรัตน์ (Curcuma sp.) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการช่วยชีวิต
ลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้างปานกลาง ปลายใบแหลม 
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 8.43 ซม. ความกว้างของ 

กลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 1.65 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.35 ซม. สีพื้นด้านบน
ของกลีบประดับส่วนบน RED-PURPLE 65C สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน RED-
PURPLE 65C ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 1.52 ซม ความยาวของกลีบประดับ
ส่วนล่างเฉลี่ย 2.16 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง GREEN 140D สีบริเวณด้านล่าง
ของกลีบประดับส่วนล่าง GREEN 143B ความกว้างของดอก staminode เฉลี่ย 0.70 ซม.  
ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 2.75 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode สีม่วง สีพื้นของ
ปาก สีม่วงอ่อน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 093/2560   วันที่ยื่นค ำขอ : 21 ธันวาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สวัสดี แบล็ค เพิร์ล 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2559 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมา 
(Curcuma alismatifolia Gagnep.) พันธุ์แม่ กับบัวขาว (C. parviflora Wall.) พันธุ์พ่อ โดยอาศัยเทคนิคการ
ช่วยชีวิตลูกผสมโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ (embryo rescue) ในปี พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้าง ปลายใบแหลม 
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ต่ ากว่าใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 8.32 ซม. ความกว้างของกลีบประดับ

ส่วนบนเฉลี่ย 1.58 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 1.86 ซม. สีพื้นด้านบนของกลีบ
ประดับส่วนบน WHITE N155B สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน WHITE N155B 
ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 2.53 ซม ความยาวของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 2.31 
ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง GREEN 143B สีบริเวณด้านล่างของกลีบประดับ
ส่วนล่าง PURPLE N77A ความกว้างของดอก staminode เฉลี่ย 0.59 ซม. ความยาวของดอก 
staminode เฉลี่ย 2.52 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode สีขาว สีพื้นของปาก สีขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 24/2561   วันที่ยื่นค ำขอ : 23 มีนาคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : นางเยาวเรศ ใจดี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ใจดี เรด 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2560 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ได้จัดหาพันธุ์ปทุมมาที่มีในตลาด เช่น ตลาดแม่ทา จังหวัดล าพูน ตลาดค าเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ และตลาด
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558-2560 ด าเนินการผสมระหว่าง Curcuma supraneeana พันธุ์แม่ กับ 
Curcuma aurantiaca พันธุ์พ่อ โดยการว่าจ้างให้ นางสาวศศิริน รัตนโสภณ เป็นผู้ด าเนินการ ผสมเกสรและน าเมล็ด
มาเพาะจนกระทั่งออกดอก จากนั้นตรวจสอบลักษณะ และคัดเลือกพันธุ์ ระยะเวลาและสถานที่ที่ด าเนินงาน: มีการ
ปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 ที่ไร่เยาวเรศ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านเลขที่ 99/9 หมู่ 3 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่โดยระยะเวลาด าเนินงานประมาณ 3 ป ี

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้าง ปลายใบสอบเรียว 
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ต่ ากว่าใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 12.58 ซม. ความกว้างของกลีบประดับ

ส่วนบนเฉลี่ย 2.24 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.50 ซม. สีพื้นด้านบนของกลีบ
ประดับส่วนบน RED 46B สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน RED 46B ความกว้างของ
กลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 2.58 ซม ความยาวของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.50 ซม. สีบริเวณ
ด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง RED 46B สีบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนล่าง RED 46B 
ความกว้างของดอก staminode เฉลี่ย 1.10 ซม. ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 4.50 ซม. 
สีพื้นของกลีบดอก staminode สีเหลือง สีพื้นของปาก สีเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 25/2561   วันที่ยื่นค ำขอ : 23 มีนาคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : นางเยาวเรศ ใจดี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม ่ : ใจดี ออเรนจ์ 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2560 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ได้จัดหาพันธุ์ปทุมมาที่มีในตลาด เช่น ตลาดแม่ทา จังหวัดล าพูน ตลาดค าเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ และตลาด
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558-2560 ด าเนินการผสมระหว่าง Curcuma alistifolia พันธุ์แม่ กับ Curcuma 
roscoeana พันธุ์พ่อ โดยการว่าจ้างให้ นางสาวศศิริน รัตนโสภณ เป็นผู้ด าเนินการ ผสมเกสรและน าเมล็ดมาเพาะ
จนกระทั่งออกดอก จากนั้นตรวจสอบลักษณะ และคัดเลือกพันธุ์ ระยะเวลาและสถานที่ที่ด าเนินงาน: มีการปรับปรุง
พันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 ที่ไร่เยาวเรศ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านเลขที่ 99/9 หมู่ 3 อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม ่โดยระยะเวลาด าเนินงานประมาณ 3 ป ี

ลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม ่
ลักษณะใบ รูปร่างใบ แคบ ปลายใบสอบเรียว 
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 12.00 ซม. ความกว้างของ 

กลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 5.34 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 5.16 ซม. สีพื้นด้านบน
ของกลีบประดับส่วนบน ORANGE-RED 34B สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน 
ORANGE-RED 34B ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 5.44 ซม ความยาวของกลีบประดับ
ส่วนล่างเฉลี่ย 3.85 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง ORANGE-RED 34B สีบริเวณ
ด้านล่างของกลีบประดับส่วนล่าง GREYED-ORANGE 171A ความกว้างของดอก staminode 
เฉลี่ย 1.50 ซม. ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 4.00 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode  
สีครีม สีพื้นของปาก สีม่วงอ่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 26/2561   วันที่ยื่นค ำขอ : 23 มีนาคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : นางเยาวเรศ ใจดี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ใจดี คอรัล 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2560 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ได้จัดหาพันธุ์ปทุมมาที่มีในตลาด เช่น ตลาดแม่ทา จังหวัดล าพูน ตลาดค าเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ และตลาด
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558-2560 ด าเนินการผสมระหว่าง Curcuma supraneeana พันธุ์แม่ กับ 
Curcuma aurantiaca พันธุ์พ่อ โดยการว่าจ้างให้ นางสาวศศิริน รัตนโสภณ เป็นผู้ด าเนินการ ผสมเกสรและน าเมล็ด
มาเพาะจนกระทั่งออกดอก จากนั้นตรวจสอบลักษณะ และคัดเลือกพันธุ์ ระยะเวลาและสถานที่ที่ด าเนินงาน: มีการ
ปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 ที่ไร่เยาวเรศ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านเลขที่ 99/9 หมู่ 3 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่โดยระยะเวลาด าเนินงานประมาณ 3 ป ี

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้าง ปลายใบสอบเรียว 
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 18.88 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 2.26 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.43 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน RED 50C สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน RED 51C ความกว้าง
ของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 2.54 ซม ความยาวของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 4.20 ซม. สีบริเวณ
ด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง RED 44A สีบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนล่าง RED 44A 
ความกว้างของดอก staminode เฉลี่ย 1.11 ซม. ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 4.11 ซม. 
สีพื้นของกลีบดอก staminode สีเหลือง สีพื้นของปาก สีเหลืองส้ม  

 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 27/2561   วันที่ยื่นค ำขอ : 23 มีนาคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : นางเยาวเรศ ใจดี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ใจด ีมาเจนต้า 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2560 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ได้จัดหาพันธุ์ปทุมมาที่มีในตลาด เช่น ตลาดแม่ทา จังหวัดล าพูน ตลาดค าเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ และตลาด
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558-2560 ด าเนินการผสมระหว่าง Curcuma alistifolia พันธุ์แม่ กับ Curcuma 

aurantiaca พันธุ์พ่อ โดยการว่าจ้างให้ นางสาวศศิริน รัตนโสภณ เป็นผู้ด าเนินการ ผสมเกสรและน าเมล็ดมาเพาะ

จนกระทั่งออกดอก จากนั้นตรวจสอบลักษณะ และคัดเลือกพันธุ์ ระยะเวลาและสถานที่ที่ด าเนินงาน: มีการปรับปรุง
พันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 ที่ไร่เยาวเรศ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านเลขที่ 99/9 หมู่ 3 อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม ่โดยระยะเวลาด าเนินงานประมาณ 3 ป ี

ลกัษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม ่
ลักษณะใบ รูปร่างใบ แคบ ปลายใบสอบเรียว 
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 22.44 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 2.79 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 4.07 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน RED-PURPLE 71A สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน RED-
PURPLE 71A ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.17 ซม ความยาวของกลีบประดับ
ส่วนล่างเฉลี่ย 3.27 ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง GREYED-PURPLE 183A  
สีบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนล่าง  GREYED-PURPLE 183A ความกว้างของดอก 
staminode เฉลี่ย 2.00 ซม. ความยาวของดอก staminode เฉลี่ย 4.50 ซม. สีพื้นของกลีบดอก 
staminode สีเหลือง สีพื้นของปาก สีม่วงแดง สีของสันปาก สีเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 

(1) เลขที่ค ำขอ : 28/2561   วันที่ยื่นค ำขอ : 23 มีนาคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : นางเยาวเรศ ใจดี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ใจด ีไวท ์

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธุ์ พ.ศ.  2558-2560 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ได้จัดหาพันธุ์ปทุมมาที่มีในตลาด เช่น ตลาดแม่ทา จังหวัดล าพูน ตลาดค าเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ และตลาด
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558-2560 ด าเนินการผสมระหว่าง Curcuma supraneeana พันธุ์แม่ กับ 
Curcuma aurantica พันธุ์พ่อ โดยการว่าจ้างให้ นางสาวศศิริน รัตนโสภณ เป็นผู้ด าเนินการ ผสมเกสรและน าเมล็ด
มาเพาะจนกระทั่งออกดอก จากนั้นตรวจสอบลักษณะ และคัดเลือกพันธุ์ ระยะเวลาและสถานที่ที่ด าเนินงาน: มีการ
ปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 ที่ไร่เยาวเรศ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านเลขที่ 99/9 หมู่ 3 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่โดยระยะเวลาด าเนินงานประมาณ 3 ป ี

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะใบ รูปร่างใบ กว้าง ปลายใบสอบเรียว 
ลักษณะดอก ต าแหน่งของช่อดอก ระดับเดียวกับใบ ความยาวของช่อดอกเฉลี่ย 15.78 ซม. ความกว้างของกลีบ

ประดับส่วนบนเฉลี่ย 2.53 ซม. ความยาวของกลีบประดับส่วนบนเฉลี่ย 3.13 ซม. สีพื้นด้านบนของ
กลีบประดับส่วนบน WHITE 155C สีพื้นบริเวณด้านล่างของกลีบประดับส่วนบน WHITE 155C 
ความกว้างของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.00 ซม ความยาวของกลีบประดับส่วนล่างเฉลี่ย 3.36 
ซม. สีบริเวณด้านบนของกลีบประดับส่วนล่าง WHITE 155C สีบริเวณด้านล่างของกลีบประดับ
ส่วนล่าง WHITE 155C ความกว้างของดอก staminode เฉลี่ย 1.27 ซม. ความยาวของดอก 
staminode เฉลี่ย 4.50 ซม. สีพื้นของกลีบดอก staminode สีเหลืองส้ม สีพื้นของปาก สีเหลือง  
สีของสันปาก สีเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




