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ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
กรมวิชาการเกษตร
ที่อยู่
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุ จักร กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์
081-3730-948
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2538 - 2541 ศูนย์ วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินการผสมพัน ธุ์ปทุมมา ระหว่า ง
บัวขาวใหญ่ (กระเจี ยวขาว) (Curcuma thorelii) (ต้ นแม่) กับ ทับ ทิมสยาม (กระเจียวบัว) (C. sparganifolia
‘Tubtim Siam’) (ต้น พ่ อ ) และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้ คัด เลื อ กต้น ลู กผสมข้ า มชนิ ดที่ มีลั กษณะดี แ ละ
สวยงาม คือ ลูกผสมปทุมมาพันธุเ์ ชียงรายซีเอฟ 7
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ราก/หัว

ต้น

ใบ
ดอก/ช่อดอก

ชื่อ ไทย ลู ก ผสมปทุ มมา ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ Curcuma (thorelii X sparganifolia) 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 ทาหน้า ที่เก็ บสะสมน า
และอาหาร โดยเหง้า จะแตกแขนงออกเป็ น กระจุ ก ตามตาข้ า งของเหง้ าเดิ ม เส้ น ผ่ า น
ศูน ย์ กลางหั วมี ข นาดประมาณ 2.2 - 2.5 เซนติเ มตร หั วมี สี นาตาลอ่ อน เนื อในหั ว มี สี
เหลืองอ่อน
ลาต้น เหนือ ดิน เป็ น ส่ว นของลาต้ นเที ย ม (pseudostem) ที่ เกิด จากกาบใบที่ อั ดกั นแน่ น
ความสูงต้นวั ดจากโคนต้ นถึงระดับปลายพุ่มใบ ประมาณ 45 - 50 เซนติเมตร ความกว้า ง
ทรงพุ่ม 25 - 30 เซนติเมตร
ใบเดี่ย ว รูป ใบหอก กว้า ง 8 - 9 เซนติ เมตร ยาว 25 - 30 เซนติเ มตร สี เขี ยว ปลายใบ
แหลม แผ่ตังตรง ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบสีนาตาลแดง โคนใบสีเขียวฉาบแดง
ช่อดอก แบบช่อเชิ งลด (spike) แทงออกกลางลาต้นเทีย ม ช่อ ดอกอยู่ต่ากว่ าใบ เส้นผ่า น
ศูน ย์ ก ลางช่อ ดอก 8 - 9 เซนติเ มตร ความยาวช่ อ ดอก 35 - 45 เซนติ เมตร เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางก้านดอกประมาณ 0.5 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 11 - 11.5 เซนติเมตร ช่ อ
ดอกสี ชมพู ส่ วนโคนสี ชมพู เข้มกว่า ส่ว นปลายช่อ ดอก ปลายใบประดับ มี แต้ มสี เขี ยว ใบ
ประดับมีลายเส้นสีขาวเห็นชัดเจน มีประมาณ 21 - 25 ใบ

ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ลักษณะเด่น

ดอกจริ ง มี ความกว้า ง 1.2 - 1.5 เซนติ เมตร ยาว 3.3 - 3.6 เซนติเ มตร อยู่ ในซอกใบ
ประดับ ส่วนล่ าง กลี บดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็น กลีบปาก สีม่วงอ่อ นออกขาว ปากล่างสี
ม่วงอ่อน สันปากสีส้มปลายเหลือง
ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด
1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน
2. เมื่อมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก
3. การแตกกอใหม่ประมาณ 2 - 3 หน่อ/กอ
1. ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง กลีบดอกหนา เหมาะสาหรับเป็นไม้ตัดดอก
2. อายุปั กแจกัน นานประมาณ 11 วั น และอายุก ารใช้งานนาน 4 - 7 สัป ดาห์ หลัง ออก
ดอก
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