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ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมกระเจียว) พันธุ์พิมพ์ใจ
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
ผู้อานวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี)
ที่อยู่
239 (ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์
053 944 043
แหล่งที่มาและประวัติ
ศู น ย์ บ ริ ก ารการพั ฒ นาขยายพั น ธุ์ ไ ม้ ด อกไม้ ผ ลบ้ า นไร่ อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทาการคัดเลือกต้นพันธุ์บัวชั้นและพลอยทักษิณที่มีลักษณะดีและสวยงามมาทาการ
ผสมพันธุ์ โดยทาการผสมระหว่างบัวชั้น Curcuma sp. (แม่พันธุ์) กับ พลอยทักษิณ Curcuma aurantiaca
Van Zijp. (พ่อพัน ธุ์) ในปี พ.ศ. 2542 และทาการคัดเลื อกในปี 2547 ณ สถานีวิจัย และฝึ กอบรมบ้านไร่
ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ลูกผสมกระเจียว Curcuma hybrid ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก
อยู่ใต้ดิน มี 2 แบบ คือรากหาอาหารเกิดจากหัวเดิมมีลักษณะเป็นรากฝอย เรียกว่า fibrous
roots และรากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหม่มีขนาดใหญ่ทาหน้าที่สะสมอาหารบริเวณปลาย
รากทารากบวมพองออกเป็นตุ้มขนาดใหญ่สีขาว เรียกว่า milk stalk
หัว
หั ว เป็ น ล าต้น ใต้ ดิน ทาหน้าที่ส ะสมน้าและอาหาร เรียกว่า เหง้า (rhizome) โดยเหง้า มี
ลักษณะเป็นแง่งเหมือนขิง ขนาดหัวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5–3.0 ซม. มีสีน้าตาลอ่อน
เนื้อในหัวสีขาว
ต้น
ส่วนของลาต้นที่อยู่เหนือดินเป็นลาต้นเทียม (pseudosteam) เกิดจากการอัดตัวกันของกาบ
ใบล าต้ น เที ย มเกิ ด จากตาข้ า งของเหง้ า ความสู ง ของต้ น วั ด จากโคนต้ น ถึ ง ระดั บ พุ่ ม ใบ
ประมาณ 65-75 ซม. ความกว้างทรงพุ่มประมาณ 75-85 ซม.
ใบ
ใบเป็นใบเดี่ยวใบแผ่กว้างใบมีขนาดใหญ่สีเขียวเข้ม แผ่นใบเรียบหนาแข็ง ใต้ใบไม่มีขน มี
ประมาณ 8 ใบ ความยาวใบประมาณ 45 ซม. ความกว้ า งของใบที่ 3 นั บ จากโคนต้ น
ประมาณ 25 ซม.
ดอก
ดอกจริงเป็นดอกที่ไม่มีก้านดอกอยู่ในซอกของกลีบประดับ ดอกจริงมีกลีบเลี้ยง 1 กลีบ กลีบ
ดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบเปลี่ยนรูปเป็นปาก กลีบดอกสีเหลืองอมส้ม ดอกจริงมีขนาด
1.8 x 5.3 ซม. โคนกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นรูปกรวย
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ช่อดอก

ลั ก ษณะช่ อ ดอกเป็ น แบบช่ อ แน่ น (compact spike) ประกอบด้ ว ยกลี บ ของใบประดั บ
(bract) เวียนซ้อนกันเกิดเป็นช่อทรงกระบอกโดยโคนของกลีบประดับจะเชื่อมกันเกิดเป็น
ถ้วยขึ้น ตาแหน่งช่อดอกเกิดขึ้นที่โคนของใบสุดท้าย ช่อดอกยาวตรง โดยช่อดอกมีขนาด
ประมาณ 14.2 x 24.2 ซม. กลีบประดับส่วนบน เรียกว่า coma bract มีลักษณะทรงรี
ปลายกลี บ ประดับ เกื อ บกลมสี แ ดงอมชมพู กลี บหนาแข็ ง มี ป ระมาณ 11-15 กลี บ กลี บ
ประดับส่วนล่าง เรียกว่า main bract มีลักษณะเหมือนตัวยูกลับหัวสีแดง มีประมาณ 45-55
กลีบ ความสูงช่อดอกระดับดินประมาณ 50-55 ซม. ก้านดอกยาวตรงและแข็งแรงความยาว
ประมาณ 25-30 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 1.8 ซม.
ผล/ฝัก/เมล็ด ไม่ติดฝัก
ลักษณะอื่น ๆ
1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้หัวขนาดใหญ่ถึงออกดอก 85-100 วัน
2. การแตกหน่อใหม่ประมาณ 2 หน่อ/กอ
ลักษณะเด่นพิเศษ
1. สีกลีบประดับส่วนบนสีแดงอมชมพู หรือ Red–Purple Group 71A กลีบประดับส่วนล่างสีแดงหรือ
Grayed–Red Group 180A ดอกจริงสีเหลืองอมส้ม หรือ Yellow–Orange Group 21C โดยใช้แผ่น
เทียบสี RHS colour chart (2007)
2. การใช้งานช่อดอกตัดเมื่อดอกจริงบาน ½ ของช่อดอก มีอายุการปักแจกันได้นาน 7 วัน
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