


ไม้ดอกสกุลขมิ้น (Curcuma alismatifolia) 
พันธุ์ห้วยเจริญ (Huai charoen) 

  
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคก้ีซีดส์อโกร 
ที่อยู่  1. เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  
 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
  2. เลขที่ 151 หมู่ 9 ต าบลสันทราย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 
โทรศัพท์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
  2. 081-595-6111 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์ห้วยเจริญ (Huai charoen) เป็นปทุมมาลูกผสม โดยเป็นการผสมเปิด
ของพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ Curcuma alismatifolia Gagnep. ได้เมล็ด จ านวน 35 เมล็ด งอกเป็นต้น จ านวน 
14 ต้น จากนั้นจึงด าเนินการคัดเลือกต้น ที่มีกลีบดอกกว้าง ต้นใหญ่ สีชมพูอ่อน เพ่ือใช้เป็นไม้กระถาง 
ปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติและห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคกี้ซีดส์อโกร ด าเนินการผสมพันธุ์เมื่อปีพ.ศ. 2558 และคัดเลือก
พันธุ์ลูกผสม ณ แปลงทดสอบ ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในปีพ.ศ. 2561-2562 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ไม้ดอกสกุลขมิ้น ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma alismatifolia วงศ์ Zingiberaceae 

ไม้ดอกไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร สะสมอาหารบริเวณปลายราก ท าให้มีลักษณะปลาย

บวมพองออกเป็นตุ้ม 
 
ต้น ล าต้นใต้ดินหรือหัวมีลักษณะเป็นเหง้า ท าหน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางหัว

ประมาณ 3.0-3.5 เซนติเมตร มีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อในเหง้าสีขาว ล าต้นส่วนเหนือดินเป็นล าต้น
เทียม (pseudostem) เกิดจากการอัดตัวแน่นของกาบใบ มีความสูงจากระดับโคนต้นถึง
ปลายพุ่มประมาณ 50-60 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 25-35 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเดี่ยว รูปรี มีประมาณ 3 -4 ใบ กว้าง 10 –15 เซนติเมตร ยาว 20–30 เซนติเมตร แผ่นใบหนา 

ผิวใบเรียบมีสีเขียวเข้ม ไมม่ีความมันวาว เส้นกลางใบมีสีแดง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงลด (spike) เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากส่วนกลางของล าต้นเทียม ชูขึ้น

เหนือพุ่มใบ ความยาวช่อดอก 45-60 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 8-10 เซนติเมตร 



เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.8-1.0 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 20-25 เซนติเมตร
ประกอบด้วยใบประดับ (bract) เวียนซ้อนโดยรอบและแยกชั้นกันอย่างชัดเจน ใบประดับ
ส่วนบน (coma bract) มีจ านวน 9-11 ใบ สีชมพู ปลายกลีบประดับมีแต้มแดงปนสีน้ าตาล  
ใบประดับส่วนล่าง (basal bract) มีจ านวน 7-9 ใบ สีเขียว ปลายกลีบประดับมีแต้มสีน้ าตาลอ่อน 
ดอกจริงเกิดในซอกใบประดับส่วนล่าง กลีบดอก 3 กลีบ สีขาว มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก 
สีม่วงเข้ม มีแต้มสีเหลืองท่ีโคนกลีบ กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร  

 
ผล/เมล็ด มีผลและเมล็ด 
 
ลักษณะอ่ืนๆ 1. เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45-50 วัน 
 2. การแตกหน่อ 2–3 หน่อต่อหัวพันธุ์ 
 3. กลีบดอกกว้าง ขนาดใหญ่ ก้านช่อดอกยาว แข็งแรง ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม  
 เหมาะส าหรับการใช้ประโยชน์เป็นไม้ตัดดอก และไม้ประดับแปลง 
 4. อายุปักแจกัน ประมาณ 15 วัน 
 
 

 
ภาพที่ 1  ก ไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์กิโมโนพ้ิงค์ (พันธุ์แม่) 

 ข ไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์เชียงใหม่พ้ิงค์ (พันธุ์พ่อ) 
 
 
 
 
 
 

ก ข 



 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์ห้วยเจริญ (Huai charoen) 
 ก เหง้า  ข-ค ต้น ใบ และดอก  
 

ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์หว้ยเจริญ (Huai charoen) 

ก ข ค 



ไม้ดอกสกุลขมิ้น (Curcuma alismatifolia) 
พันธุ์ห้วยส าราญ (Huai samran) 

  
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคก้ีซีดส์อโกร 
ที่อยู่  1. เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  
 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
  2. เลขที่ 151 หมู่ 9 ต าบลสันทราย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 
โทรศัพท์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
  2. 081-595-6111 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์ห้วยส าราญ (Huai samran) เป็นปทุมมาลูกผสม ได้จากการผสม
ระหว่าง ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์กิโมโนพิงค์ Curcuma alismatifolia ‘Kimono Pink’ พันธุ์แม่ กับไม้ดอกสกุล
ขมิ้นพันธุ์เชียงใหม่เรด Curcuma alismatifolia ‘Chiang mai Red’ พันธุ์พ่อ ได้เมล็ด จ านวน 58 เมล็ด 
งอกเป็นต้น จ านวน 27 ต้น จากนั้นจึงด าเนินการคัดเลือกต้น ที่มีกลีบดอกหนา สีชมพู ออกดอกเร็ว เพ่ือใช้เป็น
ไม้กระถาง ปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติและห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคกี้ซีดส์อโกร ด าเนินการผสมพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. 2558 และ
คัดเลือกพันธุ์ลูกผสม ณ แปลงทดสอบ ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2561-2562 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ไม้ดอกสกุลขมิ้น ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma alismatifolia วงศ์ Zingiberaceae 

ไม้ดอกไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร สะสมอาหารบริเวณปลายราก ท าให้มีลักษณะปลาย

บวมพองออกเป็นตุ้ม 
 
ต้น ล าต้นใต้ดินหรือหัวมีลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) ท าหน้าที่สะสมน้ าและอาหาร เส้นผ่าน

ศูนย์กลางหัวประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร มีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อในเหง้าสีขาว ล าต้นส่วนเหนือ
ดินเป็นล าต้นเทียม (pseudostem) เกิดจากการอัดตัวแน่นของกาบใบ มีความสูงจากระดับ
โคนต้นถึงปลายพุ่มประมาณ 40-45 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 25-35 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเดี่ยว รูปรี มีประมาณ 3-4 ใบ กว้าง 10–12 เซนติเมตร ยาว 25–30 เซนติเมตร ผิวใบเรียบมี

สีเขียวเข้ม ไม่มีความมันวาว เส้นกลางใบสีเขียว 
 



ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงลด (spike) เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากส่วนกลางของล าต้นเทียม ชูขึ้น
เหนือพุ่มใบ เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 5 -8 เซนติเมตร ช่อดอกยาว 40-45 เซนติเมตร  
เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.8-0.9 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 12-15 เซนติเมตร 
ประกอบด้วยใบประดับ (bract) เวียนซ้อนโดยรอบและแยกชั้นกันอย่างชัดเจน ใบประดับ
ส่วนบน (coma bract) มีจ านวน 9-11 ใบ สีชมพู ปลายกลีบประดับมีแต้มสีแดงปนน้ าตาล  
ใบประดับส่วนล่าง (basal bract) มีจ านวน 5-7 ใบ สีเขียว ที่ปลายกลีบประดับมีริ้วสีแดงปน
น้ าตาล ดอกจริงเกิดในซอกใบประดับส่วนล่าง สีขาว กลีบดอก 3 กลีบ มี 1 กลีบเปลี่ยนรูป
เป็นกลีบปากสีม่วงเข้ม มีแต้มสีเหลืองที่โคนกลีบ มีขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 3.2 
เซนติเมตร 

 
ผล/เมล็ด มีผลและเมล็ด 
 
ลักษณะอ่ืนๆ 1. เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45-50 วัน 
 2. การแตกหน่อ 3–4 หน่อต่อหัวพันธุ์ 
 3. กลีบดอกหนา ก้านช่อดอกแข็งแรง ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม เหมาะส าหรับการใช้ประโยชน์  
 เป็นไม้ตัดดอก และไม้ประดับแปลง 
 4. อายุปักแจกัน ประมาณ 15 วัน  
 

 
ภาพที่ 1  ก ไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์กิโมโนพ้ิงค์ (พันธุ์แม่) 

 ข ไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์เชียงใหม่เรด (พันธุ์พ่อ) 
 
 
 
 

ก ข 



 
 
 

 
ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์ห้วยส าราญ (Huai samran) 
 ก เหง้า  ข ต้น ใบ และดอก  ค ช่อดอก 
 

ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์หว้ยส าราญ (Huai samran) 

ก ข ค 


