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ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมกระเจียว) พันธุ์บ้านไร่ เรด (Banrai Red)
ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ที่อยู่
หมู่บ้านบ้านไร่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์
053 432 493
แหล่งที่มาและประวัติ
กระเจียวพันธุ์บ้านไร่ เรด (Banrai Red) เป็นลูกผสมกระเจียวสีแดง เกิดจากการผสมระหว่าง
พันธุ์เพชรเชียงใหม่ Curcuma petiolata Roxb. (แม่พันธุ์) กับ พันธุ์พลอยทักษิณ Curcuma aurantiaca
Zijp (พ่ อ พั น ธุ์ ) พั ฒ นาพั น ธุ์ โ ดยศู น ย์ บ ริ ก ารการพั ฒ นาขยายพั น ธุ์ ไ ม้ ด อกไม้ ผ ลบ้ า นไร่ อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ซึ่งได้เริ่มทาการรวบรวมพันธุ์ปทุมมา และกระเจียวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มี
ลักษณะดี สีสันสวยงาม และทนทานต่อโรค มาทาการผสม ในปี พ.ศ. 2535 เมื่อเกิดฝักจึงนาไปเพาะเมล็ด
ออกดอกครั้ งแรกปี พ.ศ. 2537 ได้ทาการคัดเลื อกจานวน 3 ชั่ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537-2539 จนกระทั่งปี
พ.ศ. 2540 ทาการขยายปริมาณในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และนาออกปลูกทดสอบ ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรม
บ้านไร่ ตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ลูกผสมปทุมมา วงศ์ Zingiberaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma hybrid
ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก
รากอยู่ใต้ดิน มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารเกิดจากหัวเดิมมีลักษณะเป็นรากฝอย (fibrous
roots) และรากสะสมอาหารเกิดจากหัวใหม่มีขนาดใหญ่ ทาหน้าที่สะสมอาหารบริเวณปลาย
รากทาให้รากบวมพองออกเป็นตุ้มขนาดใหญ่สีขาว (milk stalk)
หัว
หั ว เป็ น ล าต้น ใต้ดิน ทาหน้าที่ส ะสมน้าและอาหาร เรียกว่า เหง้า (rhizome) โดยเหง้า มี
ลักษณะเป็นแง่งเหมือนขิง หัวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3.0 เซนติเมตร มีสีน้าตาลอ่อน
เนื้อในหัวสีขาว
ต้น
ส่ ว นของล าต้น ที่ อยู่ เหนื อ ดิน เป็ นล าต้น เทีย ม (pseudostem) เกิดจากการอัด ตัว กั น ของ
กาบใบ ล าต้ น เที ย มเกิ ด จากตาข้ า งของเหง้ า ความสู ง ต้ น วั ด จากโคนต้ น ถึ ง ระดั บ พุ่ ม ใบ
75-95 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 95-115 เซนติเมตร
ใบ
ใบเป็นใบเดี่ยวแผ่กว้างมีขนาดใหญ่ มีประมาณ 3-4 ใบ ความยาวใบประมาณ 54 เซนติเมตร
สี เขีย วเข้ ม แผ่ น ใบเป็ น คลื่ นหยักเล็ กน้อยใต้ใบมีขน ใบที่ 3 นับจากโคนต้นมีความกว้า ง
ประมาณ 27 เซนติเมตร
ดอก
ดอกจริงเป็นดอกที่ไม่มีก้านดอกอยู่ในซอกของใบประดับ (bract) ดอกจริงมีกลีบเลี้ยง 1 กลีบ
กลีบดอก 2 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นปาก กลีบดอกสีเหลืองอมส้ม ดอกจริงมี
ความกว้าง 1.3 เซนติเมตร ความยาว 4.5 เซนติเมตร โคนกลีบดอก และกลีบเลี้ยงเชื่อมกัน
เป็นรูปกรวย
ช่อดอก
ลักษณะช่อดอกเป็นแบบช่อเชิงลดแน่น (condence spike) ตาแหน่งช่อดอกเกิดขึ้นที่โคน
ของใบสุ ดท้าย ช่อดอกยาวตรง โดยช่อดอกมี ความกว้าง 11-13 เซนติเมตร ยาว 25-30

27

เซนติเมตร ใบประดับเวียนซ้อนกันเกิดเป็นช่อทรงกระบอก โดยโคนของกลีบประดับจะเชื่อม
กันเกิดเป็นถ้วยวนขึ้น ใบประดับส่วนบน (coma bract) มีลักษณะทรงรี ปลายใบประดับ
เกือบกลมสีแดงอมชมพู ใบประดับหนาแข็งมีประมาณ 20-25 ใบ ใบประดับส่วนล่าง (main
bract) มีลักษณะเหมือนตัวยูกลับหัวสีส้มแดง มีประมาณ 55-65 ใบ ความสูงของช่อดอกจาก
ระดับเหนือดิน 55-60 เซนติเมตร ก้านดอกยาวตรงและแข็งแรงความยาว 25-30 เซนติเมตร
ก้านดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.7 เซนติเมตร
ผล/ฝัก/เมล็ด ไม่ติดฝัก
ลักษณะอื่น ๆ 1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้หัวขนาดใหญ่จนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 85-100 วัน
2. การแตกหน่อใหม่ประมาณ 3-4 หน่อ/กอ
ลักษณะเด่น 1. สีใบประดับส่วนบนสีแดงอมชมพู (Red Purple Group 60A) ใบประดับส่วนล่างสีส้มแดง
(Orange Red Group N34A) ดอกจริ ง สี เ หลื อ งอมส้ ม (Yellow Orange Group 16D)
สันปากสีส้ม (Orange Group 24B) โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour chart (2007)
2. การใช้งานช่อดอกตัดเมื่อดอกจริงบานครึ่งหนึ่งของช่อดอก มีอายุการปักแจกันนาน 5-7 วัน
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