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ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
กรมวิชาการเกษตร
ที่อยู่
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์
081-3730-948
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์ วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพัน ธุ์ปทุมมา ระหว่า ง
ปทุ มมาพัน ธุ์บั ว สวรรค์ เตีย (Curcuma alismatifolia) (แม่ พัน ธุ์ ) กั บ บั วลายลาว (บั วลาย) (C. rhabdota)
(พ่อพั นธุ์) และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้คั ดเลือ กต้น ลูกผสมข้า มชนิด ที่มีลั กษณะดีและสวยงาม คือ ลู กผสม
ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 5
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ราก/หัว

ต้น

ใบ
ดอก/ช่อดอก

ชื่อ ไทย ลูก ผสมปทุ มมา ชื่อ วิท ยาศาสตร์ Curcuma (alismatifolia X rhabdota) วงศ์
Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ
ส่วนของราก รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 แบบ คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร
(storage root) รากสะสมอาหารจะมีลั กษณะปลายรากบวมพองออกเป็น ตุ้ม ท าหน้า ที่
เก็บสะสมนาและอาหาร
ส่วนของล าต้น ใต้ดิน ลาต้นใต้ดิน (rhizome) มีลั กษณะเป็ นเหง้ า ท าหน้า ที่เก็ บสะสมน า
และอาหาร โดยเหง้า จะแตกแขนงออกเป็ น กระจุ ก ตามตาข้ า งของเหง้ าเดิ ม เส้ น ผ่ า น
ศูนย์ก ลางหั วมีขนาดประมาณ 2.5 - 3.0 เซนติเมตร หัว มีสีน าตาลอ่อน เนือในหัวมี สีม่ว ง
อมฟ้า
ลาต้น เหนือ ดิน เป็ น ส่ว นของลาต้ นเที ย ม (pseudostem) ที่ เกิด จากกาบใบที่ อั ดกั นแน่ น
ความสู งต้นวัด จากโคนต้นถึ งระดับ ปลายพุ่ มใบ ประมาณ 45 - 50 เซนติเมตร ความกว้า ง
ทรงพุ่ม 40 - 50 เซนติเมตร
ใบเดี่ย ว รู ปรี มี ประมาณ 3 - 4 ใบ กว้าง 9 - 10 เซนติ เมตร ยาว 25 - 35 เซนติเ มตร
ปลายใบแหลม ใบแผ่กึ่งตังตรง ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบสีนาตาลแดง
ช่ อ ดอก แบบช่ อ เชิ ง ลด (spike) แทงออกกลางล าต้ น เที ย ม ชู เ หนื อ พุ่ มใบ เส้ น ผ่ า น
ศูน ย์ก ลางช่ อดอกประมาณ 11 เซนติ เมตร ความยาวช่อ ดอก 50 - 55 เซนติ เมตร เส้ น
ผ่านศูน ย์กลางก้านดอกประมาณ 0.7 เซนติเ มตร ความยาวช่วงดอก 15 - 20 เซนติเมตร
ใบประดับ (bract) แยกชั นอย่ างชัด เจน ใบประดั บ ส่ว นบน (coma bract) สีช มพู อ่ อ น

ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ลักษณะเด่น

ขลิบเขียว มีประมาณ 8 - 10 ใบ ใบประดับ ส่วนล่าง (basal bract) สีเขี ยว ด้ านล่ างใบสี
นาตาลแดง มีประมาณ 11 - 15 ใบ ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง
ดอกจริ ง มีขนาด 2 x 3.8 เซนติเ มตร อยู่ในซอกใบประดับส่ วนล่าง สีม่วงอ่อน กลีบดอก
1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็นกลีบปาก ปลายใบสีม่วงเข้มกว่าสีกลีบเล็กน้อย สันปากสีเหลือง
ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด
1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน
2. เมื่อมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก
3. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 2 - 3 หน่อ/กอ
1. ช่ อดอกอยู่ เหนื อทรงพุ่ม ก้า นช่ อดอกตรง แข็ งแรง เหมาะสาหรั บเป็ นไม้ตัด ดอก และ
ไม้ประดับแปลง
2. อายุปักแจกันนานประมาณ 14 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 7 สัปดาห์หลังออกดอก
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