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อัฏฐพร/ร่าง/พิมพ์ 
..................../ทาน 
.................../ตรวจ 

 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุพ์ืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 
ฃ  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือ
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดขั้นตอนการออก
หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้น
ของพืชท่ียื่นคำขอ นำปิดประกาศท่ีกรมวิชาการเกษตร และท่ีในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้บุคคล
ท่ัวไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันปิดประกาศ นั้น 

  บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๑๘ พันธุ์ ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้ 

 ๑. ทุเรียนพันธุ์ศรีสะเกษ 238 (Durio zibethinus ‘Si Sa Ket 238’) 
 ๒. สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 89 (Fragaria × ananassa ‘Pharachatan 89’) 
 ๓. บานช่ืนพันธุ์สึกิ (Zinnia elegans ‘Tsuki’) 
 ๔. บานช่ืนพันธุ์ออเร้นท์ ดีไลท์ (Zinnia elegans ‘Orange Delight’) 
 ๕. บานช่ืนพันธุ์เรด ดีไลท์ (Zinnia elegans ‘Red Delight’) 
 ๖. บานช่ืนพันธุ์พาสเทล พิงค์ (Zinnia elegans ‘Pastel Pink’) 
 ๗. บานช่ืนพันธุ์เมจิก ชาร์ม (Zinnia elegans ‘Magic Charm’) 
 ๘. ว่านส่ีทิศลูกผสมพันธุ์เกรซ (Hippeastrum ‘Grace’)  
 ๙. ว่านส่ีทิศลูกผสมพันธุ์วีนัส (Hippeastrum ‘Venus’) 
 ๑๐. ว่านส่ีทิศลูกผสมพันธุ์ฉันทนา (Hippeastrum ‘Chantana’) 
 ๑๑. ไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์ซีเอ็มยู แองเจิล (Curcuma alismatifolia ‘CMU Angel’) 
 ๑๒. ไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์ซีเอ็มยู แฮปป้ี (Curcuma alismatifolia ‘CMU Happy’) 
 ๑๓. ไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์ซีเอ็มยู ฮาร์โมนี (Curcuma alismatifolia ‘CMU Harmony’) 
 ๑๔. ไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์ซีเอ็มยู วิคตอรี่ (Curcuma alismatifolia ‘CMU Victory’) 
 ๑๕. ไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์ซูบารุรี่ (Curcuma alismatifolia ‘Subaru’) 
 ๑๖. ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์ซีเอ็มยู พิงค์ เฟรม (Curcuma x alismatifolia ‘CMU Pink Flame’) 
 ๑๗. ไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์ซีเอ็มยู สไมล์ (Curcuma x sparganifolia ‘CMU Smile’) 
 ๑๘. ไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์เรด รูบี้ (Curcuma x petiolata ‘Red Ruby’) 

 
กรมวิชาการเกษตร... 
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ทุเรียนพันธุศรีสะเกษ 238 

 (Durio zibethinus ‘Si Sa Ket 238’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล      1. นางอวน ศรีมันตะ 

 2. จังหวัดศรีสะเกษ 

 3. กรมวิชาการเกษตร 

ที่อยู    1. เลขที่ 103 บานชำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

 2. ที่ทำการศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 

 3. เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 

เบอรโทร      0-2579-0151-8 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 ทุเรียนพันธุศรีสะเกษ 238  เปนพันธุทุเรียนที่ไดมาจากการเพาะเมล็ดจากเมล็ดทุเรียนไม

ทราบพันธุ โดยเมื่อป พ.ศ. 2549 นางอวน ศรีมันตะ ไดไปซื้อผลทุเรียนจากตลาดอำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรี

สะเกษ  ซึ่งพอคาเรนำมาขายเพื่อมารับประทาน จากนั้นไดนำเมล็ดมาปลูกที่หลังบานเพื่อหวังวาตนทุเรียนจะ

แข็งแรงและเปนพันธุที่ดี ในปพ.ศ. 2558  ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 

ไดเขาไปศึกษาลักษณะประจำพันธุและคัดเลือกพันธุทุเรียนที่บานนางอวน ศรีมันตะ ไดศึกษาลักษณะประจำ

พันธุเปรียบเทียบกับทุเรียนพื้นเมืองปลูกดวยเมล็ดจำนวน 17 สายพันธุที่ปลูกในจังหวัดศรีสะเกษ และทุเรียน

สายพันธุการคาตาง ๆ ไดแก หมอนทอง ชะนี กานยาว นกหยิบ ทองนวลจันทร พวงมณี สาลิกา กานดำ หลิน

ลับแล กบสุวรรณ ขุนนนท และหลงลับแล โดยนำยอดออนมาสกัด DNA ดวยวิธี PCR amplification แลวใช

โปรแกรมหาความสัมพันธทางพันธุกรรมไดเปนแผนผังเครือญาติ พบวา ทุเรียนพันธุ ศรีสะเกษ 238 มี

พันธุกรรมใกลเคียงกับพันธุกบสุวรรณ และพันธุกระดุม และมีการคัดเลือกสายพันธุดีเดนโดยการชิมจากบุคคล

ทั่วไปและผูเช่ียวชาญ พบวา ทุเรียนพันธุศรีสะเกษ 238 มีสีเน้ือและรสชาติดีเดน 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2549 ทิ้งเมล็ดทุเรียนไมทราบพันธุในพ้ืนที่สวน ตำบลพราน  อำเภอขุนหาญ  

จังหวัดศรีสะเกษ 

2558 ศวส.ศรีสะเกษ ศึกษาลักษณะประจำพันธุ เปรียบเทียบ

กับทุเรียนพ้ืนเมือง และความสัมพันธทางพันธุกรรม 

 

   

 คัดเลือกสายพันธุ  

   

 ทุเรียนพันธุศรีสะเกษ 238  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ชื ่อไทย ทุเร ียน ชื ่อว ิทยาศาสตร Durio zibethinus ‘Si Sa Ket 238’ วงศ Malvaceae  

ไมยืนตน ไมผล 

 

ลำตน ลำตนต้ังตรง กิ่งทำมุนฉาก 

 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน กวาง 4  - 6 เซนติเมตร ยาว 18. - 20 เซนติเมตร 

สัดสวนของแผนใบ (ความยาว/ความกวาง) 3.3 - 4.5 /1 ปลายใบยาว โคง โคนใบมน 

ลักษณะใบตามขวางนูนใบ สีเขียวเขม (GN137 B) 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงหลั่น ดอกออกตามกิ่ง ดอกตูมรูปไข ปลายดอกตูมกลม กลีบดอกสีขาวอม

เหลือง 

 

ผล ผลเดี่ยว รูปไขกลับ กวาง 14.5 – 16.0 เซนติเมตร ยาว 17.5 – 25  เซนติเมตร รองพูต้ืน 

ปลายผลแบน ฐานผลเวา หนามผลนูนปลายแหลม ความหนาแนนของหนามปานกลาง 

หนามที่ปลายผลงุมเขา หนามที่รอบขั้วผลงุมเขา รอยตอขั้วผลนูนนอย ความยาวกานผล 

ปานกลาง สีผลเขียวออน ระดับ (G 137 C light green fruit color) น้ำหนักผล 1,500 – 

2,000 กรมั เปลือกรอยละ 52.38 เน้ือ/ผล รอยละ 34.29 เมล็ดรอยละ 13.33 ความหนาเน้ือ 

ปานกลาง เน้ือสีเหลืองเขม (YO 15 C dark yellow flesh color) กลิ่นของเน้ือออน ลักษณะ

เน้ือละเอียด ปริมาณน้ำในเน้ือนอย จำนวนพูตอผล 4 - 5 พูตอผล  
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เมล็ด เมล็ดรูปรี กวางเฉลี่ย 5.10 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 2.90 เซนติเมตร ความหนาเมล็ดเฉลี่ย 2.27 

เซนติเมตร สีน้ำตาลออน (GO 164 B light brown seed color)  เมล็ดลีบตอ 1 ผล รอยละ 66.7 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ฤดูกาลเก็บเกี่ยวชวงเดือนพฤษภาคม 

 2. อายุการเก็บเกี่ยว หลังดอกบาน 110 - 115 วัน 

 3. ความหวานเน้ือ 26 องศาบริกซ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของทุเรียนพันธุศรีสะเกษ  238 
       ก ตน  ข ใบ  ค ดอก  ง ผล  จ เน้ือ  ฉ เมล็ด 
 

ทุเรียนพันธุศรีสะเกษ 238 

ก ข ค 

ฉ จ 

ง 
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สตรอวเบอรรพีันธุพระราชทาน 89 

(Fragaria × ananassa ‘Pharachatan 89’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล มูลนิธิโครงการหลวง 

ที่อยู 65 หมู 1 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-810765 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 สตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 89 เปนพันธุลูกผสม ซึ่งถูกปรับปรุงพันธุขึ้นในระหวาง 

ป พ.ศ. 2557-2563 ในโครงการวิจัย “การปรับปรุงพันธุสตรอวเบอรรีเพ่ือคัดเลือกสายพันธุที่มีศักยภาพในการ

ผลิตสารแอนโทไซยานิน” (โดยเปนโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมูลนิธิโครงการหลวงและ

มหาวิทยาลัยนเรศวรระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ป พ.ศ. 2557-2561) โดยปพ.ศ. 2557 ไดดำเนินการผสม

พันธุระหวางสตรอวเบอรรีพันธุ 329 ซึ่งเปนสายพันธุพอโดยเปนพันธุที่กรมสงเสริมการเกษตรนำเขามาจาก

ประเทศอิสราเอล เมื่อป พ.ศ. 2542 ซึ่งมีลักษณะเดนคือ ผลมีลักษณะรูปทรงกรวยปลายตัด ขนาดใหญ ผิวผล

หนามีสีแดงอมสม ผิวทึบแสง เนื้อในกลวง มีความแนนเนื้อสูงมีรสเปรี้ยวอมหวาน กรอบ น้ำนอย เสนใยมาก 

และมีกลิ่นหอมออนๆ ไมนิยมรับประทานสด ช้ำยาก ทนทานตอการขนสง เหมาะสำหรับการแปรรูปและ 

สตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน80 ซึ่งเปนสายพันธุแมโดยเปนพันธุที่ถูกปรับปรุงและคัดเลือกพันธุโดยมูลนิธิ

โครงการหลวงตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนพันธุ ลูกผสมจากประเทศญี่ปุ นมีลักษณะเดนคือ ลักษณะผลเปน 

ทรงกรวยถึงทรงกลมปลายแหลม ขนาดปานกลางถึงใหญ น้ำหนักผลเฉลี่ย15 กรัมตอผล ผิวผลมีสีแดงสด  

เนื้อในเต็ม มีความแนนเนื้อปานกลางมีกลิ่นหอม รสชาติหวาน มีความหวานเฉลี่ย 10-13 องศาบริกซ (º Brix) 

เหมาะสำหรับใชรับประทานสด หลังจากผสมพันธุสตรอวเบอรรีแลว จึงนำเมล็ดลูกผสมดังกลาวมาเพาะ โดยมี

จำนวนเมล็ดที่เพาะทั้งสิ้น 300 เมล็ด ตอมาใน ปพ.ศ. 2560 ไดทำการปลูกตนสตรอวเบอรรีลูกผสมเหลาน้ัน 

และคัดเลือกลูกผสมดังกลาวโดยคัดเลือกจากตนที่มีลักษณะสมบูรณ แข็งแรง ผลมีลักษณะแดงเขม ขนาดผล

ปานกลางถึงใหญ มีความแนนเนื้อสูงมีกลิ่นหอม และมีศักยภาพในการสรางสารแอนโทไซยานินสูงไดจำนวน

ทั้งหมด 2 ตน (คูผสม) และไดขยายพันธุเพิ่มจำนวนตนดังกลาว โดยใชสวนของไหล ไดจำนวนทิ้งสิ้น 500 ตน 

จากน้ัน ในปพ.ศ. 2561-2563 จึงทำการขยายตนไหลจำนวน 6,000 ตน ปลูกคัดเลือกและทดสอบพันธุที่สถานี

เกษตรหลวงอางขางและศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ จนไดพันธุที่มีความคงที่ และมีลักษณะผลสีสมแดงถึง

แดงเขม น้ำหนักผลเฉลี่ย 20.60 กรัม ความแนนเนื้อเฉลี่ย 4.22 นิวตัน ความหวานเฉลี่ย 12.30 องศาบริกซ  

มีกลิ่นหอม ทนตอการขนสง และมีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระสูง (สารแอนโทไซยานิน) รวมเฉลี่ย 40.83  

มิลลิกรัม/100 กรัม น้ำหนักสด ซึ่งสูงกวาพันธุการคาทั่วไป 1-2 เทา ดังนั้นจึงเหมาะแกการนำไปสงเสริมให

เกษตรกรปลูก โดยพันธุน้ีไดรับพระราชทานนามวา "สตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 89" 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2557-2559              พันธุ329 x พันธุพระราชทาน80 
เพาะเมล็ดจำนวน 300 เมล็ด 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

2559 - 2560 ลูกผสมช่ัวรุนแรก (F1)  

   

2560 ปลูกและคัดเลอืกลักษณะสมบูรณ แข็งแรง ผลมลีักษณะ

แดงเขม ขนาดผลปานกลางถึงใหญ มีความแนนเน้ือสูง 

มีกลิ่นหอม และสรางสารแอนโทไซยานินสงู 

 

   

2561-2563 ขยายพันธุเพ่ิมจำนวนตนดวยไหล สถานีเกษตรหลวงอางขาง

และศูนยพัฒนาโครงการ

หลวงแมแฮ 

2561-2563 ปลูกคัดเลือกและทดสอบ  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย สตรอวเบอรรี ช่ือวิทยาศาสตร Fragaria × ananassa ‘Pharachatan 89’ ไมลมลุก 

 

ลำตน รากหลักประมาณ 20 - 30 ราก และมีรากแขนงเล็ก ๆ รากปฐมภูมิเจริญจากสวนลำตน 

มีความยาวหลายน้ิว เน้ือเยื่อตรงกลางรากสีขาว 

 

ลำตน ลำตนยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ความสูงทรงพุมเฉลี่ย 10.30 เซนติเมตร ความกวางทรงพุม

เฉลี่ย 18.40 เซนติเมตร มีการแตกแขนง สวนนอกถูกปกคลุมโดยการซอนกันของหูใบ  

 

ใบ ใบประกอบ 3 ใบยอย รูปรี กวางเฉลี่ย 3.04 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 4.20 เซนติเมตร ขอบใบ

หยักคลายฟนเลื่อย แผนใบสีเขียวเขม กานใบหนายาวเฉลี่ย 4.10 เซนติเมตร 

 

ดอก/ชอดอก ดอกเกือบทั้งหมดเปนดอกสมบูรณเพศ จำนวนดอกเฉลี่ย 13 ดอกตอตน เสนผานศูนยกลาง

ดอก 2-3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง ขนาดใหญ จำนวน 12 - 14 อัน สีเขียวออนถึงเขียว กลีบดอก 
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จำนวน 5-8 กลีบ สีขาว เกสรเพศเมียอยูกลางดอกจำนวนมาก กานดอกยาวเฉลี่ย 9.05

เซนติเมตร ไมโผลพนทรงพุม 

 

ผล ผลรวม รูปทรงกรวยถึงรูปทรงกลมปลายแหลม กวางเฉลี่ย 3.05 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 4.00 

เซนติเมตร สีสมแดงถึงสีแดงเขม เน้ือผลสีแดงสลับขาว น้ำหนักเฉลี่ย 20.6 กรัมตอผล 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. มีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระสูง เชน สารแอนโทไซยานินโดยพบวาปริมาณสารแอนโทไซ

ยานินทั้งหมดเฉลี่ยเทากับ 40.83 มิลลิกรัมตอ100 กรัมน้ำหนักสด ปริมาณไซยานิดิน 3-กลูโค

ไซดเฉลี่ยเทากับ 20.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ำหนักสด และปริมาณเพลาโกนิดิน3-กลูโค

ไซดเฉลี่ยเทากับ 484.26 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ำหนักสดซึ่งปริมาณแอนโทไซยานินเหลาน้ีสูง

กวาพันธุพระราชทาน 80  และพันธุอากิฮิเมะ ซึ่งเปนพันธุการคาทั่วไป 1-2 เทา  

 2. ระยะเวลาดอกแรกบานเฉลี่ยเทากับ 61 วัน หลังยายปลูก 

 3. ความหวานเฉลี่ย 12.30 องศาบริกซ และมีปริมาณวิตามินซีสูงถึง 205.75 มิลลิกรัม/

กิโลกรัมน้ำหนักสด ความแนนเน้ือเฉลี่ย 4.22 นิวตันมีกลิ่นหอม และทนทานตอการขนสง 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 89 
       ก ตน  ข ใบ  ค ดอกตูม  ง ผล  จ-ฉ เน้ือและเปลอืก 
 

สตรอวเบอรรพีันธุพระราชทาน 89 

  

ก 

ง จ 

ข 

ค 
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บานชื่นพันธุสึกิ 

(Zinnia elegans ‘Tsuki’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

บานชื่นพันธุ สึกิ (Tsuki) เปนบานชื่นในกลุมดอกสีเหลืองแบบดอกกึ่งซอน มีจำนวนชั้นของ

กลีบดอก 7 ชั ้น  พัฒนาพันธุ โดยศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุ ไมดอกไมผลบานไรอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำริมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเริ ่มรวบรวมพันธุ บานชื่นจากพื้นที่ปลูกหลายจังหวัดในภาคเหนือ   

เชน เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร นาน มาตั้งแต ป พ.ศ. 2532 ทั้งหมด จำนวน 219 สายพันธุ ในป 

พ.ศ. 2540 – 2546 นำมาปลูกเพื ่อปรับปรุงพันธุโดยการผสมตัวเองในตนเดียวกันไดเมล็ดแลวจึงนำมา

เพาะปลูกตอไป ทำเชนนี้ 7 ชั่วรุน จากการคัดเลือก ชั่วรุนที่ 1 (F1) จำนวน 205 สายพันธุ รุนที่ 2 คัดได 190 

สายพันธุ ชั่วรุนที่ 3 (F3) จำนวน 178 สายพันธุ ชั่วรุนที่ 4 (F4) จำนวน 170 สายพันธุ ชั่วรุนที่ 5 (F5) จำนวน 

162 สายพันธุ ชั่วรุนที่ 6 (F6) จำนวน 153 สายพันธุ ชั่วรุนที่ 7 (F7) ปลูกคัดเลือกสายพันธุที่มีความแข็งแรง

และทนทานตอโรคทั้งหมดจำนวน 147 สายพันธุ และตอมาในป พ.ศ. 2547 - 2549 ไดคัดเลือกสายพันธุที่มี

คุณลักษณะที่ดีและทนทานตอโรคเพื่อใชประโยชนในแตละดาน เชน ไมประดับสนาม ไมตัดดอก และไม

กระถางเปนตน ทั้งหมดจำนวน 98 สายพันธุ ป พ.ศ. 2550 – 2555 ไดจำแนกสายพันธุที่คัดเลือกตามกลุมสี

และชั้นของกลีบดอก ซึ่งสามารถแบงออกเปนกลุมสีไดทั้งหมด 5 กลุมสี ไดแกกลุมสีเหลือง สม ชมพู บานเย็น 

และแดง แบงตามจำนวนชั้นของกลีบดอกไดทั้งหมด 6 แบบ ไดแก กลุมดอกที่มีจำนวนชั้น 1 2 3 7 8 และ  

9 ช้ัน จำนวน 74 สายพันธุ ในป พ.ศ. 2556 – 2560 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุและคัดเลือกตน

พันธุที่มีขนาดทรงตนและทรงพุมมีขนาดไมเกิน 1 เมตร มีจำนวนแขนงขาง 6 – 8 แขนง การออกดอกพรอม

กันเต็มตน ลักษณะดอก และสีของกลีบดอก มีจำนวนชั้นของกลีบดอก 5 ชั้น ขึ้นไป จำนวน 65 สายพันธุ  

ป พ.ศ. 2561 คัดเลือกไดตนบานชื่นที่มดีอกสีเหลืองอมเขียวแบบดอกกึ่งซอน มีจำนวนชั้นของกลีบดอก 7 ช้ัน 

กลีบคอนขางหนา บานทนในแปลง และมีอายุการปกแจกันโดยใชน้ำเปลาประมาณ 7 วัน โดยปลูกและ

ขยายพันธุไว ณ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมูบาน 

บานไร หมูที่ 1 ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2532 รวบรวมพันธุบานช่ืนจากพ้ืนที่ปลูกหลายจังหวัดใน

ภาคเหนือ  เชน เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร 

นานไดจำนวน 219 สายพันธุ 

ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุ

ไมดอกไมผลบานไรอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ ต.บาน

แหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม 

   

2540 - 2546   F1   

 0                                           ผสมตัวเองในตนเดียวกัน  

   F7  

 ปลูกคัดเลือกสายพันธุทีม่ีความแข็งแรงและทนทานตอโรคทั้งหมดจำนวน 147 สายพันธุ 

2547 - 2549 คัดเลือกสายพันธุที่มีคุณลักษณะที่ดีใหเหมาะสมกับการใช

ประโยชนในแตละดาน ไดจำนวน 98 สายพันธุ 

 

   

2550 – 2555 จำแนกสายพันธุที่คัดเลือกตามกลุมสีและช้ันของกลีบดอก 

ไดจำนวน 74 สายพันธุ 

 

   

2556 – 2560 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุ 

และคัดเลือกตนพันธุที่มีขนาดทรงตนและทรงพุมมีขนาด

ไมเกิน 1 เมตร มีจำนวนแขนงขาง 6 – 8 แขนง การออก

ดอกเต็มตน จำนวนช้ันของกลีบดอก 5 ช้ัน ขึ้นไป ได 

จำนวน 65 สายพันธุ  

 

   

2561 คัดเลือกลักษณะดอกสีเหลืองอมเขียว มีจำนวนช้ันของ

กลีบดอก  7  ช้ัน กลีบคอนขางหนา บานทนในแปลง  

 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย บานช่ืน ช่ือวิทยาศาสตร Zinnia  elegans ‘Tsuki’ วงศ Asteraceae ไมลมลุก  

ไมดอกไมประดับ 
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ลำตน ลำตนกึ่งตั้งตรงสูง 55 – 70 เซนติเมตร ความกวางทรงพุม 45 – 60 เซนติเมตร ขอปลอง

จำนวน 5 – 6 ขอปลอง สีเขียว มีขนออนสีขาวปกคลุมอยูโดยรอบ ลำตนกลวง กิ่งแขนง

เกิดขึ้นบริเวณซอกใบตรงรอยตอระหวางขอปลอง จำนวน 6 – 8 กิ่ง 

 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปใบหอก กวาง 2.8 – 3.7 เซนติเมตร ยาว 5.5 - 7  เซนติเมตร  

ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ สีเขียวออน ผิวใบมีขนหยาบ กานใบสั้น  

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอกระจุก ออกที่ปลายยอดหรือปลายกิ่ง กานชอดอกยาว 15 – 20 เซนติเมตร  

เสนผานศูนยกลางชอดอก 5 – 6.5 เซนติเมตร ดอกยอยมี 2 ชนิด คือ ดอกยอยวงนอกและ

ดอกยอยวงใน ดอกยอยวงนอกอยูรอบนอกของดอก เปนดอกสมบูรณเพศ และไมสมบูรณ

เพศมีจำนวนชั้น 7 ชั้น กลีบดอกกวางเฉลี่ย 0.61 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย  2.50 เซนติเมตร 

กลีบดอกสีเหลืองอมเขียว (Green – Yellow Group 1C) ดอกยอยวงในอยูตรงกลางดอก 

สวนใหญเปนดอกสมบูรณเพศ กลีบดอกเชื่อมกันเปนหลอดอยูเหนือรังไขสีเหลืองอมเขียว 

(Green – Yellow Group 1C) ใจกลางดอกสีขาว (White Group NN155D) เกสรเพศผู 

สีเหลือง เกสรเพศเมียสีเหลือง (เทียบสีดวย RHS colour chart (2007)) 

 

ผล/เมล็ด เมล็ดมีขนาดใหญสีดำ ทรงรีแบน 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุต้ังแตเพาะเมล็ดถึงระยะออกดอกรอยละ 50 ประมาณ 50 – 60 วัน 

 2. จำนวนดอกตอตนประมาณ 45 – 60 ดอก 

 3. ตนเปนพุมขนาดกลางเหมาะสำหรับเปนไมประดับแปลงและไมตัดดอกไดดี 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของบานช่ืนพันธุสึกิ 

 ก ตนและทรงพุม  ข ดอก 

 

บานชื่นพันธุสึกิ 

  

ก ข 
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บานชื่นพันธุออเรนท ดีไลท 

(Zinnia elegans ‘Orange Delight’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

บานชื ่นพันธุ  ออเรนท ดีไลท (Orange Delight) เปนบานชื ่นในกลุมดอกสีสมแบบดอก 

กึ่งซอน มีจำนวนชั้นของกลีบดอก 8 ชั้น  พัฒนาพันธุโดยศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร

อันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเริ่มรวบรวมพันธุบานชื่นจากพื้นที่ปลูกหลายจังหวัดใน

ภาคเหนือ  เชน เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร นาน มาต้ังแต ป พ.ศ. 2532 ทั้งหมด จำนวน 219  

สายพันธุ ในป พ.ศ. 2540 – 2546 นำมาปลูกเพื่อทำการปรับปรุงพันธุโดยการผสมตัวเองในตนเดียวกันได

เมล็ดแลวจึงนำมาเพาะปลูกตอไป ทำเชนนี้ 7 ชั่วรุน จากการคัดเลือก ชั่วรุนที่ 1 (F1) จำนวน 205 สายพันธุ 

รุนที่ 2 คัดได 190 สายพันธุ ชั่วรุนที่ 3 (F3) จำนวน 178 สายพันธุ ชั่วรุนที่ 4 (F4) จำนวน 170 สายพันธุ ช่ัว

รุนที่ 5 (F5) จำนวน 162 สายพันธุ ชั่วรุนที่ 6 (F6) จำนวน 153 สายพันธุ ชั่วรุนที่ 7 (F7)  ปลูกคัดเลือกสาย

พันธุที่มีความแข็งแรงและทนทานตอโรคทั้งหมดจำนวน 147 สายพันธุ และตอมาในป พ.ศ. 2547 - 2549 ได

คัดเลือกสายพันธุที่มีคุณลักษณะที่ดีและทนทานตอโรคเพื่อใชประโยชนในแตละดาน เชน ไมประดับสนาม ไม

ตัดดอก และไมกระถางเปนตน ทั้งหมดจำนวน 98 สายพันธุ ป พ.ศ. 2550 – 2555 ไดจำแนกสายพันธุที่

คัดเลือกตามกลุมสีและชั้นของกลีบดอก ซึ่งสามารถแบงออกเปนกลุมสีไดทั้งหมด 5 กลุมสี ไดแกกลุมสีเหลือง 

สม ชมพู บานเย็น และแดง แบงตามจำนวนชั้นของกลีบดอกไดทั้งหมด 6 แบบ ไดแก กลุมดอกที่มีจำนวนช้ัน 

1 2 3 7 8 และ 9 ชั้น ทั้งหมด จำนวน 74  สายพันธุ ในป พ.ศ. 2556 – 2560 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอ

ของสายพันธุและคัดเลือกตนพันธุที่มีขนาดทรงตนและทรงพุมมีขนาดไมเกิน 1 เมตร มีจำนวนแขนงขาง 6 – 8 

แขนง การออกดอกพรอมกันเต็มตน ลักษณะดอก และสีของกลีบดอก มีจำนวนชั้นของกลีบดอก 5 ชั้น ขึ้นไป 

จำนวน 65 สายพันธุ จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2561 ไดตนพันธุที่มีดอกสีสมแบบดอกกึ่งซอน มีจำนวนชั้นของกลีบ

ดอก 8 ชั้น กลีบคอนขางหนา บานทนในแปลง และมีอายุการปกแจกันโดยใชน้ำเปลาประมาณ 7 วัน โดยทำ

การปลูกและขยายพันธุไว ณ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

หมูบานบานไร หมูที่ 1 ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2532 รวบรวมพันธุบานช่ืนจากพ้ืนที่ปลูกหลายจังหวัดใน

ภาคเหนือ  เชน เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร 

นานไดจำนวน 219 สายพันธุ 

ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุ

ไมดอกไมผลบานไรอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ ต.บาน

แหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม 

   

2540 - 2546   F1   

                                            ผสมตัวเองในตนเดียวกัน  

   F7  

 ปลูกคัดเลือกสายพันธุทีม่ีความแข็งแรงและทนทานตอโรคทั้งหมดจำนวน 147 สายพันธุ 

2547 - 2549 คัดเลือกสายพันธุที่มีคุณลักษณะที่ดีใหเหมาะสมกับการใช

ประโยชนในแตละดาน ไดจำนวน 98 สายพันธุ 

 

   

2550 – 2555 จำแนกสายพันธุที่คัดเลือกตามกลุมสีและช้ันของกลีบดอก 

ไดจำนวน 74 สายพันธุ 

 

   

2556 – 2560 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุ 

และคัดเลือกตนพันธุที่มีขนาดทรงตนและทรงพุมมีขนาด

ไมเกิน 1 เมตร มีจำนวนแขนงขาง 6 – 8 แขนง การออก

ดอกเต็มตน จำนวนช้ันของกลีบดอก 5 ช้ัน ขึ้นไป ได 

จำนวน 65 สายพันธุ  

 

   

2561 คัดเลือกลักษณะดอกสีแดงอมสมแบบดอกกึ่งซอน มี

จำนวนช้ันของกลีบดอก 8 ช้ัน กลีบคอนขางหนา บานทน

ในแปลง  

 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย บานช่ืน ช่ือวิทยาศาสตร Zinnia elegans ‘Orange Delight’ วงศ Asteraceae 

ไมลมลกุ ไมดอกไมประดับ 
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ลำตน  ลำตนกึ่งตั ้งตรงสูง 60 – 75  เซนติเมตร ความกวางทรงพุม 55 – 70 เซนติเมตร ขอปลอง

จำนวน 5 – 6 ขอปลอง สีเขียว มีขนออนสีขาวปกคลุมอยูโดยรอบ ลำตนกลวง กิ่งแขนงเกิดขึ้น

บริเวณซอกใบตรงรอยตอระหวางขอปลอง จำนวน 6 – 8 กิ่ง 

 

ใบ ใบเดี ่ยว เรียงตรงขาม รูปใบหอก กวาง 4.4 – 5.3 เซนติเมตร ยาว 8.3 -9.8 เซนติเมตร  

ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ สีเขียวออน ผิวใบมีขนหยาบ กานใบสั้น  

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอกระจุก ออกที่ปลายยอดหรือปลายกิ่ง กานชอดอกยาว 20 – 25 เซนติเมตร  

เสนผานศูนยกลางชอดอก 8 – 9 เซนติเมตร ดอกยอยมี 2 ชนิด คือ ดอกยอยวงนอกและดอก

ยอยวงใน ดอกยอยวงนอกอยูรอบนอกของดอก เปนดอกสมบูรณเพศ และไมสมบูรณเพศมี

จำนวนชั้น 8 ชั้น กลีบดอกกวางเฉลี่ย 0.86 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 3.14  เซนติเมตร สีแดง 

อมสม (Orange – Red Group 30D) ดอกยอยวงในอยูตรงกลางดอก สวนใหญเปนดอก

สมบูรณเพศ หลอดอยูเหนือรังไข สีแดงอมสม (Orange – Red Group 30D)  ใจกลางดอก 

สีมวงแดง (Red – Purple Group 67C) เกสรเพศผูสีเหลือง เกสรเพศเมียสีเหลือง (เทียบสี

ดวย RHS colour chart (2007)) 

 

ผล/เมล็ด เมล็ดมีขนาดใหญสีดำ ทรงรีแบน 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุต้ังแตเพาะเมล็ดถึงระยะออกดอกรอยละ 50 ประมาณ 50 – 60 วัน 

 2. จำนวนดอกตอตนประมาณ 40 – 50 ดอก 

 3. กานดอกยาวตรงแข็ง สามารถใชเปนไมประดับแปลงไดดี 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของบานช่ืนพันธุ ออเรนท ดีไลท 

 ก ตนและทรงพุม  ข ดอก 

 

บานชื่นพันธุ ออเรนท ดีไลท 

 

  

ก ข 
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บานชื่นพันธุเรด ดไีลท  

(Zinnia elegans ‘Red Delight’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

บานชื่นพันธุ  เรด ดีไลท (Red Delight) เปนบานชื ่นในกลุมดอกสีแดงแบบดอกกึ่งซอน  

มีจำนวนชั้นของกลีบดอก 7 ชั้น  พัฒนาพันธุโดยศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเริ ่มรวบรวมพันธุบานชื่นจากพื้นที่ปลูกหลายจังหวัดใน

ภาคเหนือ  เชน เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร นาน มาตั้งแต ป พ.ศ. 2532 ทั้งหมด จำนวน 219  

สายพันธุ ในป พ.ศ. 2540 – 2546 นำมาปลูกเพื่อปรับปรุงพันธุโดยการผสมตัวเองในตนเดียวกันไดเมล็ดแลว

จึงนำมาเพาะปลูกตอไป ทำเชนนี้ 7 รุน จากการคัดเลือก รุนที่ 1 จำนวน 205 สายพันธุ รุนที่ 2 คัดได 190 

สายพันธุ รุนที่ 3 จำนวน 178 สายพันธุ รุนที่ 4 จำนวน 170 สายพันธุ รุนที่ 5 จำนวน 162 สายพันธุ รุนที่ 6 

จำนวน 153 สายพันธุ รุนที่ 7 ปลูกคัดเลือกสายพันธุที่มีความแข็งแรงและทนทานตอโรคทั้งหมดจำนวน 147 

สายพันธุ และตอมาในป พ.ศ. 2547 - 2549 ไดคัดเลือกสายพันธุที่มีคุณลักษณะที่ดีและทนทานตอโรคเพื่อใช

ประโยชนในแตละดาน เชน ไมประดับสนาม ไมตัดดอก และไมกระถางเปนตน ทั้งหมดจำนวน 98 สายพันธุ ป 

พ.ศ. 2550 – 2555 ไดจำแนกสายพันธุที่คัดเลือกตามกลุมสีและช้ันของกลีบดอก ซึ่งสามารถแบงออกเปนกลุม

สีไดทั้งหมด 5 กลุมสี ไดแกกลุมสีเหลือง สม ชมพู บานเย็น และแดง แบงตามจำนวนชั้นของกลีบดอกได

ทั้งหมด 6 แบบ ไดแก กลุมดอกที่มีจำนวนช้ัน 1 2 3 7 8 และ 9 ช้ัน จำนวน 74  สายพันธุ ในป พ.ศ. 2556 – 

2560 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุและคัดเลือกตนพันธุที่มีขนาดทรงตนและทรงพุมมีขนาดไมเกิน  

1 เมตร มีจำนวนแขนงขาง 6 – 8 แขนง การออกดอกพรอมกันเต็มตน ลักษณะดอก และสีของกลีบดอก  

มีจำนวนช้ันของกลีบดอก 5 ช้ัน ขึ้นไป จำนวน 65 สายพันธุ จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2561 ไดตนพันธุที่มีดอกสีแดง

แบบดอกกึ่งซอน มีจำนวนชั้นของกลีบดอก 7 ชั้น กลีบคอนขางหนา บานทนในแปลง และมีอายุการปกแจกัน

โดยใชน้ำเปลาประมาณ 7 วัน โดยทำการปลูกและขยายพันธุไว ณ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไม

ผลบานไรอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ หมูบานบานไร หมูที่ 1 ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2532 รวบรวมพันธุบานช่ืนจากพ้ืนที่ปลูกหลายจังหวัดใน

ภาคเหนือ  เชน เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร 

นานไดจำนวน 219 สายพันธุ 

ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุ

ไมดอกไมผลบานไรอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ ต.บาน

แหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม 

   

2540 - 2546   F1   

                                            ผสมตัวเองในตนเดียวกัน  

   F7  

 ปลูกคัดเลือกสายพันธุทีม่ีความแข็งแรงและทนทานตอโรคทั้งหมดจำนวน 147 สายพันธุ 

2547 - 2549 คัดเลือกสายพันธุที่มีคุณลักษณะที่ดีใหเหมาะสมกับการใช

ประโยชนในแตละดาน ไดจำนวน 98 สายพันธุ 

 

   

2550 – 2555 จำแนกสายพันธุที่คัดเลือกตามกลุมสีและช้ันของกลีบดอก 

ไดจำนวน 74 สายพันธุ 

 

   

2556 – 2560 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุ 

และคัดเลือกตนพันธุที่มีขนาดทรงตนและทรงพุมมีขนาด

ไมเกิน 1 เมตร มีจำนวนแขนงขาง 6 – 8 แขนง การออก

ดอกเต็มตน จำนวนช้ันของกลีบดอก 5 ช้ัน ขึ้นไป ได 

จำนวน 65 สายพันธุ  

 

   

2561 คัดเลือกลักษณะดอกสีแดงแบบดอกกึ่งซอน มีจำนวนช้ัน

ของกลีบดอก  7  ช้ัน กลีบคอนขางหนา บานทนในแปลง  

 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย บานช่ืน ช่ือวิทยาศาสตร Zinnia elegans ‘Red Delight’ วงศ Asteraceae 

ไมลมลกุ ไมดอกไมประดับ 
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ลำตน ลำตนกึ่งต้ังตรงสูง 75 – 90 เซนติเมตร ความกวางทรงพุม 45 – 60 เซนติเมตร ขอปลองจำนวน 

5 – 6 ขอปลอง สีเขียว มีขนออนสีขาวปกคลุมอยูโดยรอบ ลำตนกลวง กิ่งแขนงเกิดขึ้นบริเวณ

ซอกใบตรงรอยตอระหวางขอปลอง จำนวน 6 – 8 กิ่ง 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปใบหอก กวาง 4.1 – 5.4 เซนติเมตร ยาว 7.2 – 9.0 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ สีเขียวออน ผิวใบมีขนหยาบ กานใบสั้น  

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอกระจุก ออกที่ปลายยอดหรือปลายกิ่ง กานชอดอกยาว 20 – 25 เซนติเมตร  

เสนผานศูนยกลางชอดอก 8 – 9.5 เซนติเมตร ดอกยอยมี 2 ชนิด คือ ดอกยอยวงนอกและ

ดอกยอยวงใน  ดอกยอยวงนอกอยูรอบนอกของดอก เปนดอกสมบูรณเพศ และไมสมบูรณ

เพศมีจำนวนชั้น 7 ชั้น กลีบดอกกวางเฉลี่ย 0.91 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย  2.60 เซนติเมตร  

สีแดง (Red Group 46B) ดอกยอยวงในอยูตรงกลางดอก สวนใหญเปนดอกสมบูรณเพศ 

กลีบดอกเชื่อมกันเปนหลอดอยูเหนือรังไข สีแดง (Red Group 46B)  ใจกลางดอกสีมวง 

(Purple Group N79B) เกสรเพศผูสีเหลือง เกสรเพศเมียสีเหลือง (เทียบสีดวย RHS colour 

chart (2007)) 

 

ผล/เมล็ด เมล็ดมีขนาดใหญสีดำ ทรงรีแบน 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุต้ังแตเพาะเมล็ดถึงระยะออกดอกรอยละ 50 ประมาณ 50 – 60 วัน 

 2. จำนวนดอกตอตนประมาณ 40 – 50 ดอก 

 3. ดอกมีขนาดใหญและกานดอกยาวตรงแข็ง สามารถใชเปนไมตัดดอกไดดี 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของบานช่ืนพันธุ เรด ดีไลท 

 ก ตนและทรงพุม ข ดอก 

 

บานชื่นพันธุเรด ดไีลท 

  

ก ข 
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บานชื่นพันธุพาสเทล พิงค  

(Zinnia elegans ‘Pastel Pink’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

บานชื่นพันธุ พาสเทล พิงค (Pastel Pink) เปนบานชื่นในกลุมดอกสีชมพูแบบดอกกึ่งซอน  

มีจำนวนชั้นของกลีบดอก 9 ชั้น พัฒนาพันธุโดยศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเริ ่มรวบรวมพันธุบานชื่นจากพื้นที่ปลูกหลายจังหวัดใน

ภาคเหนือ  เชน เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร นาน มาตั้งแต ป พ.ศ. 2532 ทั้งหมด จำนวน 219  

สายพันธุ ในป พ.ศ. 2540 – 2546 นำมาปลูกเพื่อปรับปรุงพันธุโดยการผสมตัวเองในตนเดียวกันไดเมล็ดแลว

จึงนำมาเพาะปลูกตอไป ทำเชนนี้ 7 รุน จากการคัดเลือก รุนที่ 1 จำนวน 205 สายพันธุ รุนที่ 2 คัดได 190 

สายพันธุ รุนที่ 3 จำนวน 178 สายพันธุ รุนที่ 4 จำนวน 170 สายพันธุ รุนที่ 5 จำนวน 162 สายพันธุ รุนที่ 6 

จำนวน 153 สายพันธุ รุนที่ 7 ปลูกคัดเลือกสายพันธุที่มีความแข็งแรงและทนทานตอโรคทั้งหมดจำนวน 147 

สายพันธุ และตอมาในป พ.ศ. 2547 - 2549 ไดคัดเลือกสายพันธุที่มีคุณลักษณะที่ดีและทนทานตอโรคเพื่อใช

ประโยชนในแตละดาน เชน ไมประดับสนาม ไมตัดดอก และไมกระถางเปนตน ทั้งหมดจำนวน 98 สายพันธุ  

ป พ.ศ. 2550 – 2555 ไดจำแนกสายพันธุที่คัดเลือกตามกลุมสีและชั้นของกลีบดอก ซึ่งสามารถแบงออกเปน

กลุมสีไดทั้งหมด 5 กลุมสี ไดแกกลุมสีเหลือง สม ชมพู บานเย็น และแดง แบงตามจำนวนชั้นของกลีบดอกได

ทั้งหมด 6 แบบ ไดแก กลุมดอกที่มีจำนวนช้ัน 1 2 3 7 8 และ 9 ช้ัน จำนวน 74  สายพันธุ ในป พ.ศ. 2556 – 

2560 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุและคัดเลือกตนพันธุที่มีขนาดทรงตนและทรงพุมมีขนาดไมเกิน 

1 เมตร มีจำนวนแขนงขาง 6 – 8 แขนง การออกดอกพรอมกันเต็มตน ลักษณะดอก และสีของกลีบดอก  

มีจำนวนชั้นของกลีบดอก 5 ชั้น ขึ้นไป จำนวน 65 สายพันธุ จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2561ไดตนพันธุที่มีดอกสีชมพู

แบบดอกกึ่งซอน มีจำนวนชั้นของกลีบดอก 9 ชั้น กลีบคอนขางหนา บานทนในแปลง และมีอายุการปกแจกัน

โดยใชน้ำเปลาประมาณ 7 วัน โดยทำการปลูกและขยายพันธุไว ณ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไม

ผลบานไรอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ หมูบานบานไร หมูที่ 1 ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2532 รวบรวมพันธุบานช่ืนจากพ้ืนที่ปลูกหลายจังหวัดใน

ภาคเหนือ  เชน เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร 

นานไดจำนวน 219 สายพันธุ 

ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุ

ไมดอกไมผลบานไรอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ ต.บาน

แหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม 

   

2540 - 2546   F1   

                         ผสมตัวเองในตนเดียวกัน  

   F7  

 ปลูกคัดเลือกสายพันธุทีม่ีความแข็งแรงและทนทานตอโรคทั้งหมดจำนวน 147 สายพันธุ 

2547 - 2549 คัดเลือกสายพันธุที่มีคุณลักษณะที่ดีใหเหมาะสมกับการใช

ประโยชนในแตละดาน ไดจำนวน 98 สายพันธุ 

 

   

2550 – 2555 จำแนกสายพันธุที่คัดเลือกตามกลุมสีและช้ันของกลีบดอก 

ไดจำนวน 74 สายพันธุ 

 

   

2556 – 2560 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุ 

และคัดเลือกตนพันธุที่มีขนาดทรงตนและทรงพุมมีขนาด

ไมเกิน 1 เมตร มีจำนวนแขนงขาง 6 – 8 แขนง การออก

ดอกเต็มตน จำนวนช้ันของกลีบดอก 5 ช้ัน ขึ้นไป ได 

จำนวน 65 สายพันธุ  

 

   

2561 คัดเลือกลักษณะดอกสีชมพูแบบดอกกึ่งซอน มีจำนวนช้ัน

ของกลีบดอก  9  ช้ัน กลีบคอนขางหนา บานทนในแปลง 

โดยทำการปลูกและขยายพันธุไว ในแปลงปลูก 

 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย บานช่ืน ช่ือวิทยาศาสตร Zinnia  elegans ‘Pastel Pink’ วงศ Asteraceae 

ไมลมลกุ ไมดอกไมประดับ 
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ลำตน ลำตนกึ่งต้ังตรงสูง 70 – 85 เซนติเมตร ความกวางทรงพุม 55 – 70 เซนติเมตร ขอปลองจำนวน  

6 – 7 ขอปลอง สีเขียว มีขนออนสีขาวปกคลุมอยูโดยรอบ ลำตนกลวง กิ่งแขนงเกิดขึ้นบริเวณ

ซอกใบตรงรอยตอระหวางขอปลอง จำนวน 6 – 8 กิ่ง 

 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปใบหอก กวาง 4.8 - 5.2 เซนติเมตร ยาว   8.2 – 10.5 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ สีเขียวออน ผิวใบมีขนหยาบ กานใบสั้น  

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอกระจุก ออกที่ปลายยอดหรือปลายก่ิง กานชอดอกยาว 20 – 25 เซนติเมตร  

เสนผานศูนยกลางชอดอก 8 – 9 เซนติเมตร ดอกยอยมี 2 ชนิด คือ ดอกยอยวงนอกและดอก

ยอยวงใน  ดอกยอยวงนอกอยูรอบนอกของดอก เปนดอกสมบูรณเพศ และไมสมบูรณเพศ 

มีจำนวนชั้น 9 ชั้น กลีบดอกกวางเฉลี่ย 0.89 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 2.75 เซนติเมตร สีชมพู 

(Red Group 50D)  ดอกยอยวงในอยูตรงกลางดอก สวนใหญเปนดอกสมบูรณเพศ กลีบดอก

เชื่อมกันเปนหลอดอยูเหนือรังไข สีชมพู (Red Group 50D) ใจกลางดอกสีมวงออน (Red – 

Purple Group 60D) เกสรเพศผูสีเหลือง เกสรเพศเมียสีเหลือง (เทียบสีดวย RHS colour 

chart (2007)) 

 

ผล/เมล็ด เมล็ดมีขนาดใหญสีดำ ทรงรีแบน 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุต้ังแตเพาะเมล็ดถึงระยะออกดอกรอยละ 50 ประมาณ 50 – 60 วัน 

 2. จำนวนดอกตอตนประมาณ 30 – 50 ดอก 

 3. ดอกมีขนาดใหญ กานดอกยาวแข็งแรงเหมาะสำหรับเปนไมตัดดอกไดดี 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของบานช่ืนพันธุ พาสเทล พิงค 

 ก ตนและทรงพุม  ข ดอก 

 

บานชื่นพันธุ พาสเทล พงิค 

  

ก ข 
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บานชื่นพันธุเมจิก ชารม 

(Zinnia elegans ‘Magic Charm’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

บานชื่นพันธุ เมจิก ชารม (Magic Charm) เปนบานชื่นในกลุมดอกสีสมแบบดอกกึ่งซอน  

มีจำนวนชั้นของกลีบดอก 7 ชั้น พัฒนาพันธุโดยศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเริ ่มรวบรวมพันธุบานชื่นจากพื้นที่ปลูกหลายจังหวัดใน

ภาคเหนือ  เชน เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร นาน มาตั้งแต ป พ.ศ. 2532 ทั้งหมด จำนวน 219  

สายพันธุ ในป พ.ศ. 2540 – 2546 นำมาปลูกเพื่อปรับปรุงพันธุโดยการผสมตัวเองในตนเดียวกันไดเมล็ดแลว

จึงนำมาเพาะปลูกตอไป ทำเชนนี้ 7 รุน จากการคัดเลือก รุนที่ 1 จำนวน 205 สายพันธุ รุนที่ 2 คัดได 190 

สายพันธุ รุนที่ 3 จำนวน 178 สายพันธุ รุนที่ 4 จำนวน 170 สายพันธุ รุนที่ 5 จำนวน 162 สายพันธุ รุนที่ 6 

จำนวน 153 สายพันธุ รุนที่ 7 ปลูกคัดเลือกสายพันธุที่มีความแข็งแรงและทนทานตอโรคทั้งหมดจำนวน 147 

สายพันธุ และตอมาในป พ.ศ. 2547 - 2549 ไดคัดเลือกสายพันธุที่มีคุณลักษณะที่ดีและทนทานตอโรคเพื่อใช

ประโยชนในแตละดาน เชน ไมประดับสนาม ไมตัดดอก และไมกระถางเปนตน ทั้งหมดจำนวน 98 สายพันธุ ป 

พ.ศ. 2550 – 2555 ไดจำแนกสายพันธุที่คัดเลือกตามกลุมสีและช้ันของกลีบดอก ซึ่งสามารถแบงออกเปนกลุม

สีไดทั้งหมด 5 กลุมสี ไดแกกลุมสีเหลือง สม ชมพู บานเย็น และแดง แบงตามจำนวนชั้นของกลีบดอกได

ทั้งหมด 6 แบบ ไดแก กลุมดอกที่มีจำนวนช้ัน 1 2 3 7 8 และ 9 ช้ัน จำนวน 74  สายพันธุ ในป พ.ศ. 2556 – 

2560 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุและคัดเลือกตนพันธุที่มีขนาดทรงตนและทรงพุมมีขนาดไมเกิน  

1 เมตร มีจำนวนแขนงขาง 6 – 8 แขนง การออกดอกพรอมกันเต็มตน ลักษณะดอก และสีของกลีบดอก  

มีจำนวนชั้นของกลีบดอก 5 ชั้น ขึ้นไป จำนวน 65 สายพันธุ จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2561 ไดตนพันธุที่มีดอกสีสม

แบบดอกกึ่งซอน มีจำนวนชั้นของกลีบดอก  7  ชั ้น กลีบคอนขางหนา บานทนในแปลง และมีอายุการ 

ปกแจกันโดยใชน้ำเปลาประมาณ 7 วัน โดยทำการปลูกและขยายพันธุไว ณ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุ

ไมดอกไมผลบานไรอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ หมูบานบานไร หมูที่ 1 ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการปรับปรุงปรุงพนัธุ สถานที ่

2532 รวบรวมพันธุบานช่ืนจากพ้ืนที่ปลูกหลายจังหวัดใน

ภาคเหนือ  เชน เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร 

นานไดจำนวน 219 สายพันธุ 

ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุ

ไมดอกไมผลบานไรอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ ต.บาน

แหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม 

   

2540 - 2546   F1   

 ผสมตัวเองในตนเดียวกัน  

   F7  

 ปลูกคัดเลือกสายพันธุทีม่ีความแข็งแรงและทนทานตอโรคทั้งหมดจำนวน 147 สายพันธุ 

2547 - 2549 คัดเลือกสายพันธุที่มีคุณลักษณะที่ดีใหเหมาะสมกับการใช

ประโยชนในแตละดาน ไดจำนวน 98 สายพันธุ 

 

   

2550 – 2555 จำแนกสายพันธุที่คัดเลือกตามกลุมสีและช้ันของกลีบดอก 

ไดจำนวน 74 สายพันธุ 

 

   

2556 – 2560 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุ 

และคัดเลือกตนพันธุที่มีขนาดทรงตนและทรงพุมมีขนาด

ไมเกิน 1 เมตร มีจำนวนแขนงขาง 6 – 8 แขนง การออก

ดอกเต็มตน จำนวนช้ันของกลีบดอก 5 ช้ัน ขึ้นไป ได 

จำนวน 65 สายพันธุ  

 

   

2561 คัดเลือกลักษณะดอกสีสมแบบดอกกึ่งซอน มีจำนวนช้ัน

ของกลีบดอก  7  ช้ัน กลีบคอนขางหนา บานทนในแปลง  

 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย บานช่ืน ช่ือวิทยาศาสตร Zinnia elegans ‘Magic Charm’ วงศ Asteraceae 

ไมลมลกุ ไมดอกไมประดับ 
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ลำตน ลำตนกึ่งต้ังตรงสูง 70 – 80 เซนติเมตร ความกวางทรงพุม 50 – 60 เซนติเมตร ขอปลองจำนวน 

5 – 6 ขอปลอง สีเขียว มีขนออนสีขาวปกคลุมอยูโดยรอบ ลำตนกลวง กิ่งแขนงเกิดขึ้นบริเวณ

ซอกใบตรงรอยตอระหวางขอปลอง จำนวน 6 – 8 กิ่ง 

ใบ ใบเด่ียว เรียงตรงขาม รูปใบหอก กวาง 4 - 5 เซนติเมตร ยาว 7.8 – 9.8 เซนติเมตร ปลายใบ

แหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ สีเขียวออน ผิวใบมีขนหยาบ กานใบสั้น 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอกระจุก ออกที่ปลายยอดหรือปลายกิ่ง กานชอดอกยาว 20 – 25 เซนติเมตร  

เสนผานศูนยกลางชอดอก 7.5 – 8.5 เซนติเมตร ดอกยอยมี 2 ชนิด คือ ดอกยอยวงนอกและ

ดอกยอยวงใน  ดอกยอยวงนอกอยูรอบนอกของดอก เปนดอกสมบูรณเพศ และไมสมบูรณ

เพศมีจำนวนช้ัน 7 ช้ัน กลีบดอกกวางเฉลี่ย 0.86 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 2.93 เซนติเมตร สีสม 

(Orange Group 24B) ดอกยอยวงในอยู ตรงกลางดอก สวนใหญเปนดอกสมบูรณเพศ  

กลีบดอกเชื ่อมกันเปนหลอดอยู เหนือรังไข สีแดงอมสม (Orange – Red Group 32C)   

ใจกลางดอกสีมวงแดง (Red – Purple Group 57A) เกสรเพศผู สีเหลือง เกสรเพศเมีย 

สีเหลือง (เทียบสีดวย RHS colour chart (2007)) 

 

ผล/เมล็ด เมล็ดมีขนาดใหญสีดำ ทรงรีแบน 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุต้ังแตเพาะเมล็ดถึงระยะออกดอกรอยละ 50 ประมาณ 50 – 60 วัน 

 2. จำนวนดอกตอตนประมาณ 35 – 45 ดอก 

 3. เหมาะสำหรับใชเปนไมประดับแปลงหรือไมตัดดอกไดดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของบานช่ืนพันธุเมจิก ชารม 

 ก ตนและทรงพุม  ข ดอก 

 

บานชื่นพันธุเมจิก ชารม 

  

ก ข 
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วานสี่ทิศลูกผสมพันธุเกรซ 

(Hippeastrum ‘Grace’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ   

วานสี่ทิศลูกผสมพันธุเกรซ (Grace) เปนลูกผสมวานสี่ทิศดอกซอนสีแดง เกิดจากการผสม

ระหวางวานสี่ทิศ Hippeastrum ‘Tango’ ซึ่งเปนวานสี่ทิศดอกขนาดกลางมีกลีบรวม 6 กลีบ สีน้ำตาลแดง 

พ้ืนสีเขียวออน กลีบลาง 3 กลีบ มีแถบสีเขียวออนชัดเจน ลักษณะกลีบเรียวยาวปลายกลีบบิดเล็กนอย พันธุแม 

กับวานสี่ทิศ รหัส A19677 ซึ่งเปนวานสี่ทิศดอกซอนสีแดงขาว กลีบรวมรูปไข ปลายแหลม จำนวน 15 – 17 

กลีบ พันธุพอ พัฒนาพันธุโดยศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ซึ่งไดเริ่มคัดเลือกตนพอแมพันธุตั้งแตป พ.ศ. 2550 และผสมพันธุในป พ.ศ. 2556 เมื่อเกิดฝกและติดเมล็ด 

จึงนำมาเพาะไดตนออนทั้งหมดจำนวน 55 ตน ปลูกเลี้ยงจนกระทั่งเริ่มแทงชอดอกครั้งแรกในป พ.ศ. 2558 

นำมาปลูกทดสอบและคัดเลือกลูกผสมที่มีสีสวยงาม แปลกตา มีความทนทานตอโรคและมีการแตกกอดี 

จากนั้นในป พ.ศ. 2559 – 2561 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอ จำนวน 3 รุน ไดวานสี่ทิศดอกกึ่งซอนสีแดง  

กานชอดอกยาว ตรง และแข็งแรง เหมาะสำหรับใชปกแจกัน มีอายุการปกแจกันไดนาน 7 วัน ในป พ.ศ. 2562 

ทำการเพิ ่มขยายปริมาณลูกผสมดังกลาวไว ณ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุ ไมดอกไมผลบานไร 

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ หมูบานบานไร หมูที่ 1 ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 
 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2550 รวบรวมตนและคัดเลือกพอแมพันธุ ศูนยบริการการพัฒนา

ขยายพันธุไมดอกไม

ผลบานไรอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำริ ต.บาน

แหวน อ.หางดง  

จ.เชียงใหม 

2556 Hippeastrum ‘Tango’ x วานสี่ทิศรหัส A19677  

   

2556 เกิดฝกและติดเมล็ดจึงนำมาเพาะไดตนออนทั้งหมดจำนวน 

55 ตน 

 

   

2558 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีวยงาม แปลกตา มคีวามทนทานตอ

โรคและมีการแตกกอดี 

 

   

2559 – 2561 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของพันธุ จำนวน 3 รุน 

ไดวานสี่ทิศดอกซอนสีแดง กานชอดอกยาว ตรง และ

แข็งแรง  

 

   

2562 เพ่ิมขยายปริมาณลูกผสมที่แปลงทดสอบ   
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท วานสี่ทิศลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร Hippeastrum ‘Grace’วงศ Amaryllidaceae ไมดอกไม

ประดับ   

   

ราก ระบบรากฝอย เจริญมาจากสวนฐานหัว มีลักษณะกลมเรียวยาวไปทางปลายเล็กนอย  

ยาว 1–3 ฟุต รากออนสีขาว รากแกสีน้ำตาลออน ปลายรากแตกแขนง 
 

ลำตน ลำตนใตดินแบบหัวหอม เสนรอบวง 30-35 เซนติเมตร ประกอบดวยกาบใบ สขีาวเช่ือมติดกัน

เปนวง และเรยีงซอนกันเปนช้ัน ทำหนาทีส่ะสมอาหาร กาบใบช้ันนอกสุดมีลักษณะแหงเปน
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แผนบางทำหนาที่ปองกันการคายน้ำ สวนฐานหัวประกอบดวยขอสั้น ๆ อัดแนนอยูบริเวณ

สวนลางของหัว  

 

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปแถบ มจีำนวน 5 – 7 ใบ กวาง 3 - 4 เซนติเมตร ยาว 50 - 60 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบอวบน้ำ ผิวใบเกลี้ยง 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแบบซี่รม ชอดอกยาว 60 - 65 เซนติเมตร กานชอดอกตั้งตรงยาว 40 - 45 

เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 1.5 เซนติเมตร อวบน้ำ สีเขียว ภายในกลวง จำนวนดอก

ตอชอ 4 ดอก ดอกมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 13 - 14 เซนติเมตร กลีบรวมจำนวน 6 กลีบ 

โคนกลีบเชื่อมกันเปนหลอด กลีบรวมชั้นนอกและกลีบรวมชั้นใน จำนวน 6 กลีบ รูปไข  

ปลายกลีบบิดเปนริ้วเล็กนอย สีพ้ืนสีแดง (Red Group 45B) มีลายเปนลายรางแห กลางกลีบ

ถึงโคนกลีบสีเหลืองอมเขียว (Yellow – Green Group 150B) เกสรเพศผูเปนหมันคลาย

กลีบดอกอยูช้ันในมีขนาดเล็กกวากลีบรวมปกติ (เทียบสีดวย RHS Colour Chart (2007)) 

 

ฝก/เมล็ด ผลแบบ capsule ม ี 3 พู สีเขียว เสนผานศูนยกลาง 2 – 3 เซนติเมตร เมล็ดมขีนาดใหญ 

ลักษณะแบน มีปก สีดำ 
 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญถึงออกดอก 30 - 45 วัน 

 2. การแตกหนอใหมประมาณ  12 หนอ/กอ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของวานสี่ทิศลูกผสมพันธุเกรซ  

ก ลำตนใตดินและใบ  ข ดอกและชอดอก 

 

วานสี่ทิศลูกผสมพันธุเกรซ  

ก ข 
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วานสี่ทิศลูกผสมพันธุวีนสั 

(Hippeastrum ‘Venus’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

วานสี่ทิศลูกผสมพันธุวีนัส (Venus) เปนลูกผสมวานสี่ทิศดอกซอนสีสมแดงลายขาว เกิดจาก

การผสมระหวาง วานสี่ทิศ Hippeastrum ‘Limona’ พันธุแม ซึ่งเปนวานสี่ทิศดอกขนาดใหญ กลีบรวมรูปไข 

จำนวน 6 กลีบ พื้นสีเขียวออน ลายตาขายสีน้ำตาลแดง กับวานสี่ทิศ รหัส A36755 พอพันธุ ซึ่งเปนวานสี่ทิศ

ดอกกึ่งซอนสีแดง ดอกขนาดกลาง กลีบดอกรูปรีปลายกลีบหอ กลีบรวม จำนวน 11-13 กลีบ พัฒนาพันธุโดย

ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งไดรวบรวมตนพันธุตั้งแต 

ป พ.ศ. 2550 คัดเลือกและผสมในป พ.ศ. 2557 - 2558 เมื่อเกิดฝกและติดเมล็ดจึงนำมาเพาะไดตนออน

ทั้งหมดจำนวน 95 ตน ปลูกเลี้ยงจนกระทั่งเริ่มแทงชอดอกครั้งแรก ในป พ.ศ. 2560 นำมาปลูกทดสอบและ

คัดเลือกลูกผสมที่มีกลีบดอกซอน สีสันสวยงาม และมีการแตกกอดี จากนั ้นในป พ.ศ. 2561 – 2563  

ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอ จำนวน 3 รุ น ไดวานสี ่ทิศดอกซอนสีสมแดง แถบสีขาวตามยาวของกลีบ  

กานชอดอกยาว ตรง และแข็งแรง เหมาะสำหรับใชปกแจกัน มีอายุการปกแจกันไดนาน 7 วัน ในป 2564  

ทำการเพิ่มขยายปริมาณลูกผสมดังกลาวไว ณ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุ ไมดอกไมผลบานไรอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำร ิหมูบานบานไร หมูที่ 1 ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 
 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2550 รวบรวมตนและคัดเลือกพอแมพันธุ ศูนยบริการการพัฒนา

ขยายพันธุไมดอกไม

ผลบานไรอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำริ ต.บาน

แหวน อ.หางดง  

จ.เชียงใหม 

2556    Hippeastrum ‘Limona’ x วานสี่ทศิรหัส A36755  

   

2556 เกิดฝกและติดเมล็ดจึงนำมาเพาะไดตนออนทั้งหมดจำนวน 

95 ตน 

 

   

2558 คัดเลือกลูกผสมกลีบซอน สีสวย และมีการแตกกอดี  

   

2559 – 2561 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของพันธุ จำนวน 3 รุน 

ไดวานสี่ทิศดอกซอนสีสมแดง แถบสขีาวตามยาวของกลีบ 

กานชอดอกยาว ตรง และแขง็แรง 

 

   

2562 เพ่ิมขยายปริมาณลูกผสมที่แปลงทดสอบ   
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ว านส ี ่ท ิศล ูกผสม   ช ื ่อว ิทยาศาสตร  Hippeastrum ‘Venus’ วงศ   Amaryllidaceae  

ไมดอกไมประดับ   

   

ราก ระบบรากฝอย เจริญมาจากสวนฐานหัว มีลักษณะกลมเรียวยาวไปทางปลายเล็กนอย  

ยาว 1–3 ฟุต รากออนสีขาว รากแกสีน้ำตาลออน ปลายรากแตกแขนง 

 

ลำตน ลำตนใตดินแบบหัวหอม เสนรอบวง 30-35 เซนติเมตร ประกอบดวยกาบใบ สีขาวเช่ือมติดกัน

เปนวง และเรียงซอนกันเปนช้ัน ทำหนาที่สะสมอาหาร กาบใบช้ันนอกสุดมีลักษณะแหงเปน



35 

แผนบางทำหนาที่ปองกันการคายน้ำ สวนฐานหัวประกอบดวยขอสั้น ๆ อัดแนนอยูบริเวณ

สวนลางของหัว  

 

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปแถบ มจีำนวน 6 – 8 ใบ กวาง 3 - 4 เซนติเมตร ยาว 50 - 60 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบอวบน้ำ ผิวใบเกลี้ยง 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแบบซี่รม ชอดอกยาว 65 - 70 เซนติเมตร กานชอดอกตั้งตรงยาว 50 - 55 

เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 2.1 เซนติเมตร อวบน้ำ สีเขียว ภายในกลวง จำนวนดอก

ตอชอ 4 ดอก ดอกมีขนาดเสนผานศูนยกลางดอกประมาณ 12 - 13 เซนติเมตร กลีบรวม  

รูปไข จำนวน 14-15 กลีบ จำนวนชอดอกประมาณ 2 ชอตอหัว กลีบดอกซอนหนา โคนกลีบ

เช่ือมกันเปนหลอด กลีบรวมสีสมแดง (Orange - Red Group 33A)  แถบสีขาวตามยาวของ

กลีบ (White Group 155D) (เทียบสีดวย RHS Colour Chart (2007)) 

 

ฝก/เมล็ด ผลแบบ capsule ม ี 3 พู สีเขียว เสนผานศูนยกลาง 2 – 3 เซนติเมตร เมล็ดมขีนาดใหญ 

ลักษณะแบน มีปก สีดำ 

 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญถึงออกดอก 30 - 45 วัน 

 2. การแตกหนอใหมประมาณ  7 หนอ/กอ   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของวานสี่ทิศลูกผสมพันธุวีนัส  

 ก ลำตนใตดินและใบ  ข ดอกและชอดอก 
 

วานสี่ทิศลูกผสมพันธุวีนสั 

  

ก ข 
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วานสี่ทิศลูกผสมพันธุฉันทนา 

(Hippeastrum ‘Chantana’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติ   

วานสี่ทิศลูกผสมพันธุ ฉันทนา (Chantana) เปนลูกผสมวานสี่ทิศสีเขียวออนเกิดจากการผสม

ระหวางวานสี่ทิศ รหัส 1313 พันธุแม ซึ่งเปนดอกสีขาวอมเขียว มีขนาดกลาง กลีบรวมรูปไข จำนวน 6 กลีบ 

กับวานสี่ทิศ Hippeastrum ‘Antarctica’ พันธุพอ ซึ่งเปนวานสี่ทิศสีขาวดอกขนาดกลาง กลีบรวมรูปไขกวาง 

จำนวน 6 กลีบ พัฒนาพันธุ โดยศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุ ไมดอกไมผลบานไรอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำริ ไดคัดเลือกตนพอแมพันธุตั้งแตป พ.ศ. 2550 และผสมในป พ.ศ. 2558 เมื่อเกิดฝกและติดเมล็ด 

จึงนำมาเพาะไดตนออนทั้งหมดจำนวน 24 ตน ปลูกเลี้ยงจนกระทั่งเริ่มแทงชอดอกครั้งแรกในป พ.ศ. 2561 

ปลูกทดสอบลูกผสมขนาดกลาง ซึ่งมีทรงตนกระทัดรัดมีความทนทานตอโรค ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอ 

จำนวน 3 รุน ป พ.ศ. 2562 – 2563 ไดวานสี่ทิศดอกสีเหลืองอมเขียว กานชอดอกยาว ตรง และแข็งแรง   

อายุการปกแจกันไดนาน 7 วัน และในป พ.ศ. 2564 เพิ่มขยายปริมาณลูกผสมดังกลาวไว ณ ศูนยบริการ 

การพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมูบานบานไร หมูที่ 1 ตำบลบานแหวน 

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 
 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2550 รวบรวมตนและคัดเลือกพอแมพันธุ ศูนยบริการการพัฒนา

ขยายพันธุไมดอกไม

ผลบานไรอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำริ ต.บาน

แหวน อ.หางดง  

จ.เชียงใหม 

2558 วานสี่ทิศรหัส 1313 x Hippeastrum ‘Antarctica’  

 เกิดฝกและติดเมล็ดจึงนำมาเพาะไดตนออนทั้งหมดจำนวน 

24 ตน 

 

   

2561-2563 คัดเลือกลูกผสมลูกผสมทีม่ีทรงตนกระทัดรัดมีความ

ทนทานตอโรค 

 

   

 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของพันธุ จำนวน 3 รุน 

ไดวานสี่ทิศดอกสีเหลืองอมเขยีว กานชอดอกยาว ตรง และ

แข็งแรง 

 

   

2564 เพ่ิมขยายปริมาณลูกผสมที่แปลงทดสอบ   
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท วานสี ่ท ิศลูกผสม  ชื ่อว ิทยาศาสตร Hippeastrum ‘Chantana’วงศ Amaryllidaceae  

ไมดอกไมประดับ   

   

ราก ระบบรากฝอย เจริญมาจากสวนฐานหัว มีลักษณะกลมเรียวยาวไปทางปลายเล็กนอย  

ยาว 1–3 ฟุต รากออนสีขาว รากแกสีน้ำตาลออน ปลายรากแตกแขนง 

 

ลำตน ลำตนใตดินเปนแบบหัวหอม เสนรอบวง 30-35 เซนติเมตร ประกอบดวยกาบใบ สีขาวเชื่อม

ติดกันเปนวง และเรียงซอนกันเปนชั้น ทำหนาที่สะสมอาหาร กาบใบชั้นนอกสุดมีลักษณะ
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แหงเปนแผนบางทำหนาที่ปองกันการคายน้ำ สวนฐานหัวประกอบดวยขอสั้น ๆ อัดแนนอยู

บริเวณสวนลางของหัว  

 

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปแถบ มจีำนวน 6 – 8 ใบ กวาง 3 - 4 เซนติเมตร ยาว 50 - 60 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบอวบน้ำ ผิวใบเกลี้ยง 

 

ดอก/ชอดอก ดอกเปนชอแบบซี่รม ชอดอกยาว 60 - 65 เซนติเมตร กานชอดอกตั้งตรง ยาว 40 - 45 

เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 2  เซนติเมตร อวบน้ำ สีเขียว ภายในกลวงจำนวนดอก

ตอชอ 4 ดอก ขนาดเสนผานศูนยกลางดอกเฉลี่ย 11 เซนติเมตร โคนกลีบเชื่อมกันเปนหลอด

กลีบรวมจำนวน 6 กลีบ กลีบรวมช้ันนอกและกลีบรวมช้ันใน รูปไข สีเหลืองอมเขียว (Yellow 

- Green Group 145B) เกสรเพศผู 6 อัน อับเรณูสีเหลือง กานชูอับเรณูสีขาว (เทียบสีดวย 

RHS Colour Chart (2007)) 

 

ฝก/เมล็ด ผลแบบ capsule ม ี 3 พู สีเขียว เสนผานศูนยกลาง 2 – 3 เซนติเมตร เมล็ดมขีนาดใหญ 

ลักษณะแบน มีปก สีดำ 

 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญถึงออกดอก 30 - 45 วัน 

 2. การแตกหนอใหมประมาณ  7 หนอ/กอ   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของวานสี่ทิศลูกผสมพันธุฉันทนา 

ก ลำตนใตดินและใบ  ข ดอกและชอดอก 

 

วานสี่ทิศลูกผสมพันธุฉันทนา  

ก ข 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มย ูแองเจิล 

(Curcuma alismatifolia ‘CMU Angel’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู แองเจิล (CMU Angel) เปนปทุมมาลูกผสมสีมวงแดง เกิดจาก

การผสมระหวางปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep.) คัดเลือกดอกสีมวง รหัส PT 40/3 พันธุแม  

กับปทุมมา (C. alismatifolia Gagnep.) คัดเลือกดอกสีมวงแดง รหัส PT 40/5 พอพันธุ พัฒนาพันธุ โดย

ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไดเริ่มรวบรวมพันธุปทุมมา

และกระเจียวตั้งแตป พ.ศ. 2528 โดยคัดเลือกตนพันธุที่มีลักษณะดี สีสันสวยงาม และทนทานตอโรค ในป 

พ.ศ. 2541 ไดผสมปทุมมาดอกสีมวงกับปทุมมาดอกสีมวงแดง เมื่อเกิดฝกจึงนำไปเพาะเลี้ยงในหองเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ ในป พ.ศ. 2542 ไดตนออนจากหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 7 ตน ในป พ.ศ. 2543  

ออกดอกและคัดเลือกลูกผสมที่มี สีสวย และมีทรงตนขนาดเล็ก กระทัดรัด จากน้ันปลูกทดสอบความสม่ำเสมอ

ของสายพันธุ ตั ้งแตป พ.ศ. 2544 – 2546 จำนวน 3 รุ น ตอมาในป พ.ศ. 2547 ไดขยายปริมาณ 

ในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือและออกปลูกทดสอบ ณ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบาน

ไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมูบานบานไร หมูที่ 1 ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  

ไดปทุมมา ที่มีชอดอกสีมวงแดง มีการใชงานชอดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน ½ ของชอดอก มีอายุการปกแจกัน

นาน 7 - 9 วัน 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 
 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2528 รวบรวมตนพอแมพันธุ ศูนยบริการการพัฒนา

ขยายพันธุไมดอกไมผล

บานไรอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ ตำบลบาน

แหวน อำเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม 

2541  ปทุมมารหสั PT 40/3 x ปทมุมารหัส PT 40/5  

   

2542 นำเมล็ดมาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

ไดตนออน จำนวน 7 ตน        

 

   

2543 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีวย และมีทรงตนขนาดเล็ก 

กะทัดรัด สำหรับเปนไมกระถาง 

 

   

2544–2546 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของพันธุ จำนวน 3 รุน 

ไดตนที่มีชอดอกสีมวงแดง  

 

  

2547 เพ่ิมขยายปริมาณในแปลงปลกู 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ไ ม  ด อ ก ส ก ุ ล ข ม ิ ้ น  ช ื ่ อ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร  Curcuma alismatifolia ‘CMU Angel’  

วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ   

 

ราก ระบบรากฝอย รากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหมมีขนาดใหญ ทำหนาที่สะสมอาหารบริเวณ

ปลายรากทำใหรากบวมพองออกเปนตุมขนาดใหญสีขาว (milk stalk) 
 

ลำตน เหงาหรือลำตนใตดิน มีลักษณะเปนแงง เสนผานศูนยกลาง 1.5 – 2.0 เซนติเมตร สีน้ำตาล

ออน เน้ือในสขีาว ทำหนาทีส่ะสมน้ำและอาหาร ลำตนทีอ่ยูเหนือดินเปนลำตนเทียม ความสูง
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วัดจากโคนถึงระดับพุมใบ 20 - 25 เซนติเมตร (รวมกาบใบ) ความกวางทรงพุม 25 - 30 

เซนติเมตร เกดิจากการอัดตัวกันของกาบใบ ลำตนเทียมเกิดจากตาขางของเหงา 

ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีจำนวน 5 - 7 ใบ กวาง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 15 - 17 เซนติเมตร สีเขยีวเขม 

แผนใบเรียบ หนาและแข็ง ใตใบไมมีขน 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน ออกที่โคนของใบสุดทาย ความสูงของชอดอกจากระดับเหนือดิน 25 - 

35 เซนติเมตร ชอดอกยาวตรง กวาง 8 – 11 เซนติเมตร ยาว 15 – 17 เซนติเมตร ใบ

ประดับสวนบน (coma bract) มีจำนวน 8 – 10 กลีบ รปูรี ปลายแหลม สีมวงแดง (Red- 

Purple Group N74B) ปลายกลีบฉาบน้ำตาลแดง (Red- Purple Group 71A) ใบประดับ

ลาง (main bract) มีจำนวน 7 - 9 กลีบ รูปตัวยูกลับหัว สีเขียวอมเหลือง (Yellow - Green 

Group 146B) กานดอกตรงและยาว 15 - 20 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 0.6 

เซนติเมตร ดอกจริงอยูในซอกของใบประดับ กลีบเลี้ยง 1 กลีบ กลีบดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 

กลีบ กวางเฉลีย่ 1.3 ยาวเฉลีย่ 3.5 เซนติเมตร สีมวง (Violet Group 86A) โคนกลีบดอก

และกลีบเลี้ยงเช่ือมกันเปนรูปกรวย (เทียบสดีวย RHS Colour Chart (2007)) 

 

ฝก/เมล็ด ฝกมีสีเขียวออน เมล็ดสีน้ำตาล 
 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญถึงออกดอก 65 - 75 วัน 

 2. การแตกหนอใหมประมาณ  6-7  หนอ/กอ  
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ ซีเอ็มยู แองเจิล 

ก ตน  ข ราก ลำตนใตดิน และตน  ค ใบ  ง ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู แองเจิล 

  

ก ข ค 

ง 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มย ูแฮปป 

(Curcuma alismatifolia ‘CMU Happy’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติ   

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู แฮปป (CMU Happy) เปนปทุมมาลูกผสมสีชมพู เกิดจากการ

ผสมระหว างปท ุมมา  (Curcuma alismatifolia Gagnep.) ค ัดเล ือกส ีม วง  รห ัส  PT 39/1 พ ันธ ุ  แม   

กับ ปทุมมา (C. alismatifolia Gagnep.) สีชมพู รหัส PT 40/4 พันธุพอ พัฒนาพันธุโดยศูนยบริการการ

พัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไดรวบรวมพันธุปทุมมาและกระเจียวตั้งแต 

ป 2528 โดยคัดเลือกตนพันธุที่มีลักษณะดี สีสันสวยงาม และทนทานตอโรค ทำการผสมในป 2541 โดยได

ผสมปทุมมาดอกสีมวงกับปทุมมาดอกสีมวงแดง เมื่อเกิดฝกจึงนำไปเพาะเลี ้ยงในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ  

ในป พ.ศ. 2542 ไดตนออนจากหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ จำนวน 3 ตน ในป พ.ศ. 2543 ออกดอกและ

คัดเลือกลูกผสมที่มี สีสวย และมีทรงตนขนาดเล็ก กระทัดรัด จากน้ันปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุ 

ตั้งแตป พ.ศ. 2544 – 2546 จำนวน 3 รุน ตอมาในป พ.ศ. 2547 ไดขยายปริมาณในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง

เนื ้อเยื ่อและออกปลูกทดสอบ ณ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุ ไมดอกไมผลบานไรอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำริ หมูบานบานไร หมูที่ 1 ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไดปทุมมา ที่มีชอดอก 

สีมวงแดง มีการใชงานชอดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน ½ ของชอดอก มีอายุการปกแจกันนาน 5 – 7 วัน 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2528 รวบรวมตนพอแมพันธุ ศูนยบริการการพัฒนา

ขยายพันธุไมดอกไมผล

บานไรอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ ตำบลบาน

แหวน อำเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม 

2541 ปทุมมารหัส PT 39/1 x ปทมุมารหัส PT 40/4  

   

2542 นำเมล็ดมาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

ไดตนออน จำนวน 3 ตน        

 

   

2543 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีวย และมีทรงตนขนาดเล็ก 

กะทัดรัด สำหรับเปนไมกระถาง 

 

   

2544–2546 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของพันธุ จำนวน 3 รุน 

ไดตนที่มีชอดอกสีมวงแดง  

 

  

2547 เพ่ิมขยายปริมาณในแปลงปลกู 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ไมดอกสกุลขมิน้ ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma alismatifolia ‘CMU Happy’  

วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ   

 

ราก ระบบรากฝอย รากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหมมีขนาดใหญ ทำหนาที่สะสมอาหารบริเวณ

ปลายรากทำใหรากบวมพองออกเปนตุมขนาดใหญสีขาว (milk stalk) 

 

ลำตน เหงาหรือลำตนใตดิน มีลักษณะเปนแงง เสนผานศูนยกลาง 1.5 – 2.0 เซนติเมตร สีน้ำตาล

ออน เน้ือในสขีาว ทำหนาทีส่ะสมน้ำและอาหาร ลำตนทีอ่ยูเหนือดินเปนลำตนเทียม ความสูง
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วัดจากโคนถึงระดับพุมใบ 25 - 30 เซนติเมตร ความกวางทรงพุม 20 - 30 เซนติเมตร  

เกิดจากการอัดตัวกันของกาบใบ ลำตนเทียมเกิดจากตาขางของเหงา 

ใบ ใบเด่ียว รูปรีแคบ มีจำนวน 4 - 5 ใบ กวาง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 20 - 25 เซนติเมตร สีเขียว

เขม แผนใบเรยีบ หนาและแข็ง ใตใบไมมขีน 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน ออกที่โคนของใบสุดทาย ความสูงของชอดอกจากระดับเหนือดิน  

25 - 30 เซนติเมตร ชอดอกยาวตรง กวาง 7 - 10 เซนติเมตร ยาว 15 - 18 เซนติเมตร ใบ

ประดับสวนบน (coma bract) มีจำนวน 10 - 12 กลีบ รูปรี ปลายแหลม สีมวงแดง (Red - 

Purple Group N74B) ปลายกลีบฉาบน้ำตาลแดง (Red - Purple Group 64A) ใบประดับ

ลาง (main bract) มีจำนวน 9 - 11 กลีบ รูปตัวยูกลับหัว สีเขียวอมเหลือง (Yellow Green 

Group 146D) กานดอกตรงและยาว 10 - 15 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 0.6 

เซนติเมตร ดอกจริงอยูในซอกของใบประดับ กลีบเลี้ยง 1 กลีบ กลีบดอก 2 กลีบ กลีบดอก 

1 กลีบ เปลี่ยนเปนรูปปาก กวางเฉลี่ย 1.1 ยาวเฉลี่ย 3.5 เซนติเมตร สีมวง (Violet Group 

83B) โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเชื่อมกันเปนรูปกรวย (เทียบสีดวย RHS Colour Chart 

(2007)) 

 

ฝก/เมล็ด ฝกมีสีเขียวออน เมล็ดสีน้ำตาล 

 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญถึงออกดอก 65 - 75 วัน 

 2. การแตกหนอใหมประมาณ  6-7  หนอ/กอ  
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู แฮปป   

ก ตน  ข ราก ลำตนใตดินและตน  ค ใบ  ง ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มย ูแฮปป 
 

  

ก ข ค 

ง 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู ฮารโมน ี

(Curcuma alismatifolia ‘CMU Harmony’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติ   

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ ซีเอ็มยู ฮารโมนี (CMU Harmony) เปนปทุมมาลูกผสมสีมวงแดง  

เกิดจากการผสมระหวางปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep.) คัดเลือกสีมวง รหัส PT39/12 พันธุแม 

กับ ปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep.) สีชมพู รหัส PT 39/4 พันธุพอ พัฒนาพันธุโดยศูนยบริการ

การพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ซึ่งไดเริ่มทำการรวบรวมพันธุปทุมมาและ

กระเจียวต้ังแตปพ.ศ. 2528 โดยคัดเลือกตนพันธุที่มีลักษณะดี สีสันสวยงาม และทนทานตอโรค ไดทำการผสม

ในปพ.ศ. 2541 ไดผสมปทุมมาดอกสีมวงกับปทุมมาดอกสชีมพู เมื่อเกิดฝกจึงนำไปเพาะเลี้ยงในหองเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ ในป พ.ศ. 2542 ไดตนออนจากหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 5 ตน ในป พ.ศ. 2543 ออก

ดอกและคัดเลือกลูกผสมที่มี สีสวย และมีทรงตนขนาดเล็ก กระทัดรัด สำหรับเปนไมกระถาง จากนั้นปลูก

ทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุ ตั้งแตป พ.ศ. 2544 – 2546 จำนวน 3 รุน ตอมาในป พ.ศ. 2547 ได

ขยายปริมาณในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและออกปลูกทดสอบ ณ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไม

ดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมูบานบานไร หมูที่ 1 ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหมไดปทุมมา ที่มีชอดอกสีมวงแดง มีการใชงานชอดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน ½ ของชอดอก มีอายุการปก

แจกันนาน 5 – 7 วัน 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2528 รวบรวมตนพอแมพันธุ ศูนยบริการการพัฒนา

ขยายพันธุไมดอกไมผล

บานไรอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ ตำบลบาน

แหวน อำเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม 

2541 ปทุมมารหัส PT39/12 x ปทมุมารหัส PT 39/4  

   

2542 นำเมล็ดมาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

ไดตนออน จำนวน 5 ตน        

 

   

2543 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีวย และมีทรงตนขนาดเล็ก 

กะทัดรัด สำหรับเปนไมกระถาง 

 

   

2544–2546 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของพันธุ จำนวน 3 รุน 

ไดตนที่มีชอดอกสีมวงแดง  

 

  

2547 เพ่ิมขยายปริมาณในแปลงปลกู 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ไมดอกสกุลขมิ้น ชื่อวิทยาศาสตร Curcuma alismatifolia Gagnep. วงศ Zingiberaceae 

ไมดอกไมประดับ   

 

ราก ระบบรากฝอย รากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหมมีขนาดใหญ ทำหนาที่สะสมอาหารบริเวณ

ปลายรากทำใหรากบวมพองออกเปนตุมขนาดใหญสีขาว (milk stalk) 

 

ลำตน เหงาหรือลำตนใตดิน มีลักษณะเปนแงง เสนผานศูนยกลาง 1.5 – 2.0 เซนติเมตร สีน้ำตาล

ออน เน้ือในสขีาว ทำหนาทีส่ะสมน้ำและอาหาร ลำตนทีอ่ยูเหนือดินเปนลำตนเทียม ความสูง
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วัดจากโคนถึงระดับพุมใบ 20 - 25 เซนติเมตร ความกวางทรงพุม 15 - 20 เซนติเมตร  

เกิดจากการอัดตัวกันของกาบใบ ลำตนเทียมเกิดจากตาขางของเหงา 

 

ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีจำนวน 5 - 6 ใบ กวาง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 14 - 17 เซนติเมตร สีเขยีวเขม 

แผนใบเรียบ หนาและแข็ง ใตใบไมมีขน 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน ออกที่โคนของใบสุดทาย ความสูงของชอดอกจากระดับเหนือดิน 

 25 - 35 เซนติเมตร ชอดอกยาวตรง กวาง 6 - 8 เซนติเมตร ยาว 12 - 15 เซนติเมตร ใบ

ประดับสวนบน (coma bract) มีจำนวน 8 - 10 กลีบ รูปรี ปลายแหลม สีมวงแดง (Red - 

Purple Group N74C) ปลายกล ีบฉาบเข ียวเหล ือง (Yellow - Green Group 148A)  

ใบประดับลาง (main bract) มีจำนวน 7 - 10 กลีบ รูปตัวยูกลับหัว สีเขียวอมเหลือง 

(Yellow - Green Group 144C) กานดอกตรงและยาว 10 - 20 เซนติเมตร เสนผาน

ศูนยกลางเฉลี ่ย 0.5 เซนติเมตร ดอกจริงอยู ในซอกของใบประดับ กลีบเลี ้ยง 1 กลีบ  

กลีบดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบ เปลี ่ยนเปนรูปปาก กวางเฉลี ่ย 1.1 ยาวเฉลี ่ย 3.3 

เซนติเมตร สีมวง (Purple - Violet Group N82B) โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเชื่อมกันเปน

รูปกรวย (เทียบสีดวย RHS Colour Chart (2007)) 

 

ฝก/เมล็ด ฝกมีสีเขียวออน เมล็ดสีน้ำตาล 

 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญถึงออกดอก 65 - 75 วัน 

 2. การแตกหนอใหมประมาณ  6-7  หนอ/กอ  
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู ฮารโมนี 

ก ราก ลำตนใตดิน และตน  ข ใบ ค ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มย ูฮารโมน ี
 

  

ก ข 

ค 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู วิคตอรี ่

(Curcuma alismatifolia ‘CMU Victory’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติ   

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู วิคตอรี่ (CMU Victory) เปนปทุมมาลูกผสมสีมวงแดง เกิดจาก

การผสมระหวางปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep.) คัดเลือกสีมวง รหัส PT 39/1 พันธุ แม  

กับ ปทุมมา (C. alismatifolia Gagnep.) คัดเลือกดอกสีชมพู รหัส PT 40/6 พอพันธุ  พัฒนาพันธุ โดย

ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไดเริ่มรวบรวมพันธุปทุมมา

และกระเจียวตั้งแตป พ.ศ. 2528 โดยคัดเลือกตนพันธุที่มีลักษณะดี สีสันสวยงาม และทนทานตอโรค ในป 

พ.ศ. 2541 ไดผสมปทุมมาดอกสีมวงกับปทุมมาดอกสีชมพู เมื่อเกิดฝกจึงนำไปเพาะเลี้ยงในหองเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ ในป พ.ศ. 2542 ไดตนออนจากหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 8 ตน ในป พ.ศ. 2543  

ออกดอกและคัดเลือกลูกผสมที่มี สีสวย และมีทรงตนขนาดเล็ก กระทัดรัด จากน้ันปลูกทดสอบความสม่ำเสมอ

ของสายพันธุ  ตั ้งแตป พ.ศ. 2544 – 2546 จำนวน 3 รุ น ตอมาในป พ.ศ. 2547 ไดขยายปริมาณใน

หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อและออกปลูกทดสอบ ณ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ หมูบานบานไร หมูที่ 1 ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมไดปทุมมา 

ที่มีชอดอกสีมวงแดง มีการใชงานชอดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน ½ ของชอดอก มีอายุการปกแจกันนาน 5-7 วัน 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2528 รวบรวมตนพอแมพันธุ ศูนยบริการการพัฒนา

ขยายพันธุไมดอกไมผล

บานไรอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ ตำบลบาน

แหวน อำเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม 

2541  ปทุมมารหสั PT 39/1 x ปทุมมารหัส PT 40/6  

   

2542 นำเมล็ดมาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

ไดตนออน จำนวน 8 ตน        

 

   

2543 คัดเลือกลูกผสมที่มี สีสวย และมีทรงตนขนาดเล็ก 

กระทัดรัด 

 

   

2544–2546 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของพันธุ จำนวน 3 รุน 

ไดตนที่มีชอดอกสีมวงแดง  

 

  

2547 เพ่ิมขยายปริมาณในแปลงปลกู 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ไมดอกสกุลขมิน้ ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma alismatifolia ‘CMU Victory’ 

วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ   

 

ราก ระบบรากฝอย รากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหมมีขนาดใหญ ทำหนาที่สะสมอาหารบริเวณ

ปลายรากทำใหรากบวมพองออกเปนตุมขนาดใหญสีขาว (milk stalk) 

 

ลำตน เหงาหรือลำตนใตดิน มีลักษณะเปนแงง เสนผานศูนยกลาง 1.5 – 2.0 เซนติเมตร สีน้ำตาล

ออน เน้ือในสีขาว ทำหนาที่สะสมน้ำและอาหาร ลำตนที่อยูเหนือดินเปนลำตนเทียม ความสูง

วัดจากโคนถึงระดับพุมใบ 35 - 40 เซนติเมตร ความกวางทรงพุม 20 - 25 เซนติเมตร  

เกิดจากการอัดตัวกันของกาบใบ ลำตนเทียมเกิดจากตาขางของเหงา 
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ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีจำนวน 3 - 4 ใบ กวาง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 15– 20 เซนติเมตร สีเขียวเขม 

แผนใบเรียบ หนาและแข็ง ใตใบไมมีขน 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน ออกที่โคนของใบสุดทาย ความสูงของชอดอกจากระดับเหนือดิน  

40 - 45 เซนติเมตร ชอดอกยาวตรง กวาง 8 – 10 เซนติเมตร ยาว 16 – 18 เซนติเมตร ใบ

ประดับสวนบน (coma bract) มีจำนวน 10 – 14 กลีบ รูปรี ปลายแหลม สีมวงแดง (Red - 

Purple Group N74C) ปลายกล ีบฉาบน ้ำตาลแดง (Greyed - Purple Group 183C)  

ใบประดับลาง (main bract) มีจำนวน 10 - 12 กลีบ รูปตัวยูกลับหัว สีเขียวอมเหลือง 

(Yellow Green Group 146D) กานดอกตรงและยาว 25 - 30 เซนติเมตร เส นผาน

ศูนยกลางเฉลี ่ย 0.7 เซนติเมตร ดอกจริงอยู ในซอกของใบประดับ กลีบเลี ้ยง 1 กลีบ  

กลีบดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบ เปลี ่ยนเปนรูปปาก กวางเฉลี ่ย 1.1 ยาวเฉลี ่ย 3.2 

เซนติเมตร สีมวง (Violet Group 83A) โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเชื่อมกันเปนรูปกรวย 

(เทียบสีดวย RHS Colour Chart (2007)) 

 

ฝก/เมล็ด ฝกมีสีเขียวออน เมล็ดสีน้ำตาล 

 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญถึงออกดอก 65 - 75 วัน 

 2. การแตกหนอใหมประมาณ 6 - 7  หนอ/กอ  
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู วิคตอรี ่

ก ราก ลำตนใตดิน และตน  ข ใบ  ค ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู วิคตอรี ่
 

  

ก ข 

ค 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซูบาร ุ 

(Curcuma alismatifolia ‘Subaru’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติ   

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ ซูบารุ (Subaru) เปนปทุมมาลูกผสมสีชมพูออน เกิดจากการผสม

ระหวางปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep.) ดอกสีม วง รหัส PT 39/5 พันธุ แม ก ับปทุมมา  

(C. alismatifolia Gagnep.) ดอกสีชมพู รหัส PT 40/8 พันธุ พอ พัฒนาพันธุ โดยศูนยบริการการพัฒนา

ขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไดเริ่มรวบรวมพันธุปทุมมาและกระเจียวตั้งแต 

ป พ.ศ. 2528 โดยคัดเลือกตนพันธุที่มีลักษณะดี สีสันสวยงาม และทนทานตอโรค ในป พ.ศ. 2541 ไดผสม

ปทุมมาดอกสีมวงกับปทุมมาดอกสีชมพู เมื่อเกิดฝกจึงนำไปเพาะเลี้ยงในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในป พ.ศ. 

2542 ไดตนออนจากหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 5 ตน ในป พ.ศ. 2543 ออกดอกและคัดเลือก

ลูกผสมที่มีสีสีนสวยงาม และมีทรงตนขนาดเล็ก กระทัดรัด เหมาะสำหรับเปนไมกระถาง จากนั้นปลูกทดสอบ

ความสม่ำเสมอของสายพันธุ ตั้งแตป พ.ศ. 2544 – 2546 จำนวน 3 รุน ตอมาในป พ.ศ. 2547 ไดขยาย

ปริมาณในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและออกปลูกทดสอบ ณ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไม

ดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมูบานบานไร หมูที่ 1 ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม ไดปทุมมา ที่มีชอดอกสีชมพูออน มีการใชงานชอดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน ½ ของชอดอก มีอายุการ

ปกแจกันนาน 5-7 วัน 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2528 รวบรวมตนพอแมพันธุ ศูนยบริการการพัฒนา

ขยายพันธุไมดอกไมผล

บานไรอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ ตำบลบาน

แหวน อำเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม 

2541  ปทุมมารหสั PT 39/5 x ปทุมมารหัส PT 40/8  

   

2542 นำเมล็ดมาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

ไดตนออน จำนวน 5 ตน        

 

   

2543 คัดเลือกลูกผสมที่มี สีสวย และมีทรงตนขนาดเล็ก 

กระทัดรัด 

 

   

2544–2546 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของพันธุ จำนวน 3 รุน 

ไดตนที่มีชอดอกสีชมพูออน 

 

  

2547 เพ่ิมขยายปริมาณในแปลงปลกู 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ไมดอกสกุลขมิ้น ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma alismatifolia ‘Subaru’ วงศ Zingiberaceae 

ไมดอกไมประดับ   

 

ราก ระบบรากฝอย รากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหมมีขนาดใหญ ทำหนาที่สะสมอาหารบริเวณ

ปลายรากทำใหรากบวมพองออกเปนตุมขนาดใหญสีขาว (milk stalk) 

 

ลำตน เหงาหรือลำตนใตดิน มีลักษณะเปนแงง เสนผานศูนยกลาง 1.5 – 2.0 เซนติเมตร สีน้ำตาล

ออน เน้ือในสีขาว ทำหนาที่สะสมน้ำและอาหาร ลำตนที่อยูเหนือดินเปนลำตนเทียม ความสูง

วัดจากโคนถึงระดับพุมใบ 35 - 45 เซนติเมตร ความกวางทรงพุม 25 - 30 เซนติเมตร  

เกิดจากการอัดตัวกันของกาบใบ ลำตนเทียมเกิดจากตาขางของเหงา 
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ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ มีจำนวน 5 - 7 ใบ กวาง 3.5 เซนติเมตร ยาว 20– 25 เซนติเมตร สีเขยีวเขม 

แผนใบเรียบ หนาและแข็ง ใตใบไมมีขน 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน ออกที่โคนของใบสุดทาย ความสูงของชอดอกจากระดับเหนือดิน  

40 - 50 เซนติเมตร ชอดอกยาวตรง กวาง 8 – 11 เซนติเมตร ยาว 15 – 17 เซนติเมตร ใบ

ประดับสวนบน (coma bract) มีจำนวน 8 - 11 กลีบ รูปรี ปลายแหลม สีชมพูออน (Purple 

- Grey Group 76D) ใบประดับลาง (main bract) มีจำนวน 8 - 11 กลีบ รูปตัวยูกลับหัว  

สีเขียวอมเหลือง (Yellow Green Group 144C) กานดอกตรงและยาว 25 - 35 เซนติเมตร 

เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 0.6 เซนติเมตร ดอกจริงอยูในซอกของใบประดับ กลีบเลี้ยง 1 กลีบ  

กลีบดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบ เปลี ่ยนเปนรูปปาก กวางเฉลี ่ย 1.2 ยาวเฉลี ่ย 3.5 

เซนติเมตร สีมวง (Violet Group N82A) โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเชื่อมกันเปนรูปกรวย 

(เทียบสีดวย RHS Colour Chart (2007)) 

 

ฝก/เมล็ด ฝกมีสีเขียวออน เมล็ดสีน้ำตาล 

 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญถึงออกดอก 65 - 75 วัน 

 2. การแตกหนอใหมประมาณ 6 - 7  หนอ/กอ  
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซูบาร ุ

ก ตน  ข ลำตนใตดิน  ค ใบ  ง ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซูบาร ุ
 

  

ง 

ก ข ค 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู พิงค เฟรม 

(Curcuma x alismatifolia ‘CMU Pink Flame’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติ   

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู พิงค เฟรม (CMU Pink Flame) เปนลูกผสมปทุมมาสีชมพูเกิด

จากการผสมขามชนิดระหวางปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep.) คัดเลือกสีชมพู รหัส PT 40/2 

พันธุ แม กับบัวโกเมน (C. rhabdota Sirirug. and Newman) รหัส BK 41/3 พันธุ พอ พัฒนาพันธุ โดย

ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไดรวบรวมพันธุปทุมมาและ

กระเจียวตั้งแตป พ.ศ. 2528 โดยคัดเลือกตนพันธุที่มีลักษณะดี สีสันสวยงาม และทนทานตอโรค ทำการผสม

ในป พ.ศ. 2542 เมื่อเกิดฝกและเมล็ดจึงนำไปเพาะในโรงเพาะชำ ไดตนทั้งหมดจำนวน 9 ตน และในป พ.ศ. 

2544 ออกดอกและคัดเลือก จากน้ันป พ.ศ. 2545 – 2547ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุ จำนวน 3 

รุ น ตอมาในป พ.ศ. 2548 ไดขยายปริมาณในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื ่อและออกปลูกทดสอบ ณ 

ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ หมูบานบานไร หมูที่ 1 ตำบล

บานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไดปทุมมา ที่มีชอดอกสีชมพู มีการใชงานชอดอกตัดเมื่อดอกจริง

บาน ½ ของชอดอก มีอายุการปกแจกันนาน 14 วัน 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2528 รวบรวมตนพอแมพันธุ ศูนยบริการการพัฒนา

ขยายพันธุไมดอกไมผล

บานไรอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ ตำบลบาน

แหวน อำเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม 

2542   ปทุมมารหัส PT 40/2 x บัวโกเมนรหัส BK 41/3  

   

 นำเมล็ดไปเพาะในโรงเพาะชำ ไดตนทั้งหมดจำนวน 9 ตน         

   

2544 คัดเลือกลูกผสมที่มี สีสันสวยงาม มีกานดอกแข็งแรง 

เหมาะสมสำหรับเปนไมตัดดอก 

 

   

2545-2547 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของพันธุ จำนวน 3 รุน 

ไดตนที่มีชอดอกสีชมพู ดานหลังฉาบน้ำตาลแดง 

 

  

2548 เพ่ิมขยายปริมาณในแปลงปลกู 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ว านส ี ่ท ิศล ูกผสม  ช ื ่อว ิทยาศาสตร   Curcuma x alismatifolia ‘CMU Pink Flame’ 

วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ   

 

ราก ระบบรากฝอย รากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหมมีขนาดใหญ ทำหนาที่สะสมอาหารบริเวณ

ปลายรากทำใหรากบวมพองออกเปนตุมขนาดใหญสีขาว (milk stalk) 

 

ลำตน เหงาหรือลำตนใตดิน มีลักษณะเปนแงง เสนผานศูนยกลาง 2.0 – 3.0 เซนติเมตร สีน้ำตาล

ออน เนื้อในสีมวงออน ทำหนาที่สะสมน้ำและอาหาร ลำตนที่อยูเหนือดินเปนลำตนเทียม 

ความสูงว ัดจากโคนถึงระดับพุ มใบ 55 - 65 เซนติเมตร ความกวางทรงพุ ม 35 - 40 

เซนติเมตร เกิดจากการอัดตัวกันของกาบใบ ลำตนเทียมเกิดจากตาขางของเหงา 
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ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีจำนวน 2 - 3 ใบ กวาง 10 - 15 เซนติเมตร ยาว 30 - 35  เซนติเมตร สีเขียว

เขม แผนใบเรยีบ หนาและแข็ง ใตใบไมมขีน 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน ออกที่โคนของใบสุดทาย ความสูงของชอดอกจากระดับเหนือดิน  

60 – 65 เซนติเมตร ชอดอกยาวตรง กวาง 8 - 11 เซนติเมตร ยาว 16 - 20 เซนติเมตร ใบ

ประดับสวนบน (coma bract) มีจำนวน 9 - 13 กลีบ รูปรี คลายหอกปลายกลีบประดับ 

สอบเรียว สีชมพู (Purple Group 75C)  ดานหลังฉาบน้ำตาลแดง (Greyed – Purple 

Group 184A) ปลายกลีบสีเขียวอมเหลือง (Yellow – Green Group 147B) ใบประดับลาง 

(main bract) มีจำนวน 12 - 17 กลีบ รูปตัวยูกลับหัว สีเขียวอมเหลือง ( Yellow - Green 

Group 144A) แตมจุดสีชมพู (Red - Purple Group N74C) ดานหลังฉาบน้ำตาลแดง 

(Greyed – Purple Group 183A) กานดอกตรงและยาว 50-60 เซนติเมตร เสนผาน

ศูนยกลางเฉลี ่ย 0.6 เซนติเมตร ดอกจริงอยู ในซอกของใบประดับ กลีบเลี ้ยง 1 กลีบ  

กลีบดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบ เปลี ่ยนเปนรูปปาก กวางเฉลี ่ย 1.2 ยาวเฉลี ่ย 3.8 

เซนติเมตร สีมวง (Violet Group 83B) โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเชื่อมกันเปนรูปกรวย 

(เทียบสีดวย RHS Colour Chart (2007)) 

 

ฝก/เมล็ด ไมติดฝก 

 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญถึงออกดอก 75 - 85 วัน 

 2. การแตกหนอใหมประมาณ 3 - 4  หนอ/กอ  
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู พิงค เฟรม 

ก ลำตนใตดิน  ข ใบ ค ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มย ูพิงค เฟรม 
 

  

ก ข 

ค 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู สไมล 

(Curcuma x sparganifolia ‘CMU Smile’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติ   

ไมดอกสกุลขมิ ้นปทุมมาพันธุ  ซีเอ็มยู สไมล (CMU Smile) เปนลูกผสมปทุมมาสีชมพู  

เกิดจากการผสมขามชนิดระหวางปทุมรัตน (Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’) รหัส PTR 40/2 พันธุ

แม กับ บัวโกเมน (C. rhabdota Sirirugsa & M. F. Newman) รหัส BK 40/1 พันธุ พอ พัฒนาพันธุ โดย

ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไดรวบรวมพันธุปทุมมาและ

กระเจียวตั้งแตป พ.ศ. 2528 โดยคัดเลือกตนพันธุที่มีลักษณะดี สีสันสวยงาม และทนทานตอโรค ไดทำการ

ผสมในป พ.ศ. 2541โดยไดผสมปทุมรัตนกับบัวโกเมน เมื่อเกิดฝกจึงนำไปเพาะเลี้ยงในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

ไดในป พ.ศ. 2542 ไดตนออนจากหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 4 ตน ในป พ.ศ. 2544 ออกดอก

และคัดเลือก จากนั้นปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุ ตั้งแตป พ.ศ. 2545 – 2547 จำนวน 3 รุน 

ตอมาในป พ.ศ. 2548 ไดทำการขยายปริมาณในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื ้อเยื ่อและนำออกปลูกและ

ขยายพันธุในแปลง ณ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

หมูบานบานไร หมูที่ 1 ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไดปทุมมา ที่มีชอดอกสีชมพู มีการใช

งานชอดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน ½ ของชอดอก มีอายุการปกแจกันนาน 7 – 10 วัน 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2528 รวบรวมตนพอแมพันธุ ศูนยบริการการพัฒนา

ขยายพันธุไมดอกไมผล

บานไรอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ ตำบลบาน

แหวน อำเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม 

   

2541  ปทุมรัตน รหัส PTR 40/2 x บัวโกเมน รหัส BK 40/1  

   

2542 นำเมล็ดมาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

ไดตนออน จำนวน 4 ตน        

 

   

2544 คัดเลือกลูกผสมที่มี สีสันสวยงาม มีกานดอกแข็งแรง 

เหมาะสมสำหรับเปนไมตัดดอก 

 

   

2545–2547 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของพันธุ จำนวน 3 รุน 

ไดตนที่มีชอดอกสีชมพู  

 

  

2548 เพ่ิมขยายปริมาณในแปลงปลกู 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ไมดอกสกุลขมิ้น ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma hybrid วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ   

 

ราก ระบบรากฝอย รากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหมมีขนาดใหญ ทำหนาที่สะสมอาหารบริเวณ

ปลายรากทำใหรากบวมพองออกเปนตุมขนาดใหญสีขาว (milk stalk) 

 

ลำตน เหงาหรือลำตนใตดิน มีลักษณะเปนแงง เสนผานศูนยกลาง 1.5 – 2.0 เซนติเมตร สีน้ำตาล

ออน เน้ือในสีขาว ทำหนาที่สะสมน้ำและอาหาร ลำตนที่อยูเหนือดินเปนลำตนเทียม ความสูง

วัดจากโคนถึงระดับพุมใบ 35 - 45 เซนติเมตร ความกวางทรงพุม 35 - 45 เซนติเมตร เกิด

จากการอัดตัวกันของกาบใบ ลำตนเทียมเกิดจากตาขางของเหงา 
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ใบ ใบเด่ียว รูปรี มีจำนวน 3 - 4 ใบ กวาง 5 – 8 เซนติเมตร ยาว 25 – 30 เซนติเมตร สีเขียวเขม 

แผนใบเรียบ หนาและแข็ง ใตใบไมมีขน 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน ออกที่โคนของใบสุดทาย ความสูงของชอดอกจากระดับเหนือดิน  

30 – 40 เซนติเมตร ชอดอกยาวตรง กวาง 5 - 6 เซนติเมตร ยาว 8 - 9 เซนติเมตร  

ใบประดับรวมทั ้งหมดจำนวน 20 - 25 กลีบ รูปรี ปลายกลีบประดับเกือบกลม สีชมพู 

(Purple Group 75B) ขอบกลีบเขียวออน (Yellow - Green Group 144C) ปลายกลีบ 

ฉาบสีสมแดง (Orange – Red Group N34A) กานดอกตรงและยาว 25 - 30 เซนติเมตร  

เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 0.4 เซนติเมตร ดอกจริงอยูในซอกของใบประดับ กลีบเลี้ยง 1 กลีบ 

กลีบดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนเปนร ูปปาก กวางเฉลี ่ย 0.6 ยาวเฉลี่ย  

2.2 เซนติเมตร สีมวงออน (Violet Group N88D) โคนกลีบดอกและกลีบเลี ้ยงเชื ่อมกัน 

เปนรูปกรวย (เทียบสีดวย RHS Colour Chart (2007)) 

 

ฝก/เมล็ด ไมติดฝก 

 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญถึงออกดอก 55 - 65 วัน 

 2. การแตกหนอใหมประมาณ 2 - 3  หนอ/กอ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู สไมล 

ก ตน  ข ชอดอก 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุซีเอ็มยู สไมล 

  

ก ข 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเรด รบูี ้

(Curcuma x petiolate ‘Red Ruby’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ที่อยู เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด   

 กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท 0-2447-8500 

 

แหลงที่มาและประวัติ   

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเรด รูบี้ (Red Ruby) เปนลูกผสมกลุมกระเจียวสีแดงอมชมพู เกิดจาก

การผสมขามชนิดระหวางบัวชั้นพันธุเพชรเชียงใหม (Curcuma petiolata Roxb.) รหัส 35/1 ดอกสีมวงอม

ชมพู พันธุแม กับ วานปดพันธุพลอยทักษิณ (C. aurantiaca Van Zijp.) รหัส 032 ซึ่งมีกลีบประดับสวนบน 

สีชมพู กลีบประดับลางสีน้ำตาลแดง พันธุพอ พัฒนาพันธุโดยศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผล

บานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไดเริ่มรวบรวมพันธุกระเจียวตั้งแตป พ.ศ. 2528 โดยคัดเลือกตนพันธุที่มี

ลักษณะดี สีสันสวยงาม และทนทานตอโรค มาทำการผสม ในป พ.ศ. 2535 ไดผสมบัวชั้นพันธุเพชรเชียงใหม

กับวานปดพันธุพลอยทักษิณ เมื่อเกิดฝกจึงนำไปเพาะเมล็ดในสภาพธรรมชาติ ไดตนออน จำนวน 49 ตน ในป  

พ.ศ. 2537 ออกดอกและคัดเลือกลูกผสมที่มีสีสันสวยงาม และชอดอกมีขนาดใหญและยาวตรง จากนั้นปลูก

ทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุ ตั้งแตป พ.ศ. 2538-2540 จนกระทั่งป พ.ศ. 2541 ไดขยายปริมาณใน

หองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและนำออกปลูกทดสอบ ณ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ หมูบานบานไร หมูที่ 1 ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมไดกระเจียวที่

มีชอดอกสีแดงอมชมพู มีการใชงานชอดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน ½ ของชอดอก มีอายุการปกแจกันนาน 5 - 7 

วัน 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2528 รวบรวมตนพอแมพันธุ ศูนยบริการการพัฒนา

ขยายพันธุไมดอกไมผล

บานไรอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ ตำบลบาน

แหวน อำเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม 

2535   บัวชั้นพันธุเพชรเชียงใหมรหัส 35/1 x วานปดพันธุพลอยทักษิณ รหัส 032  

   

 เพาะเมล็ดในสภาพธรรมชาติ ไดตนออน จำนวน 49 ตน        

   

2537 คัดเลือกลูกผสมที่มี สีสันสวยงาม และชอดอกมีขนาดใหญ

และยาวตรง 

 

   

2538–2540 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของพันธุ จำนวน 3 รุน 

ไดตนที่มีชอดอกสีแดงอมชมพู 

 

  

2541 เพ่ิมขยายปริมาณในแปลงปลกู 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ไมดอกสกุลขมิ้น ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma x petiolate ‘Red Ruby’ วงศ Zingiberaceae 

ไมดอกไมประดับ   

 

ราก ระบบรากฝอย รากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหมมีขนาดใหญ ทำหนาที่สะสมอาหารบริเวณ

ปลายรากทำใหรากบวมพองออกเปนตุมขนาดใหญสีขาว (milk stalk) 

 

ลำตน เหงาหรือลำตนใตดิน มีลักษณะเปนแงง เสนผานศูนยกลาง 3.0 – 3.5 เซนติเมตร สีน้ำตาล

ออน เนื้อในสีสีเหลืองฟางขาว ทำหนาที่สะสมน้ำและอาหาร ลำตนที่อยูเหนือดินเปนลำตน

เทียม ความสูงวัดจากโคนถึงระดับพุมใบ 85 - 100 เซนติเมตร ความกวางทรงพุม 80 - 100 

เซนติเมตร เกิดจากการอัดตัวกันของกาบใบ ลำตนเทียมเกิดจากตาขางของเหงา 
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ใบ ใบเด่ียว รูปรีกวาง มีจำนวน 4 - 5 ใบ ใบที่ 3 นับจากโคนกวางประมาณ 30 - 35 เซนติเมตร

ยาว 50 - 60 เซนติเมตร แผนใบเปนคลื่นหยักเล็กนอย ใตใบมีขน สีเขียวเขม  

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน ชอดอกแบบชอแนน รูปทรงกระบอก ออกที่โคนของใบสุดทาย ความสูง

ของชอดอกจากระดับเหนือดิน 55 - 60 เซนติเมตร ชอดอกยาวตรง กวาง 11 – 13 

เซนติเมตร ยาว 25 – 30 เซนติเมตร ใบประดับสวนบน (coma bract) มีจำนวน 20 - 25 

กลีบ รูปรี ปลายเกือบกลม สีแดงอมชมพู (Red Purple Group 60A) ใบประดับลาง (main 

bract) มีจำนวน 55 - 65 กลีบ รูปตัวยูกลับหัว สีสมแดง (Orange Red Group N34A)  

กานดอกยาวตรงและยาว 25 - 30 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 2.2 เซนติเมตร  

ดอกจริงอยูในซอกของใบประดับ กลีบเลี้ยง 1 กลีบ กลีบดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบ 

เปลี ่ยนเปนรูปปาก กวางเฉลี ่ย 1.5 ยาวเฉลี ่ย 5.2 เซนติเมตร สีเหลืองอมสม (Yellow 

Orange Group 16D)  สันปากสีสม (Orange Group 24B) โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยง

เช่ือมกันเปนรูปกรวย (เทียบสีดวย RHS Colour Chart (2007)) 

 

ฝก/เมล็ด ไมติดฝก 

 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญถึงออกดอก 80 - 100 วัน 

 2. การแตกหนอใหมประมาณ 3 - 4 หนอ/กอ  
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเรด รูบ้ี 

ก ตน  ข ใบ  ค ชอดอก  ง ดอกจริง 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเรด รบูี ้
 

 

ก ข 

ค ง 




