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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
ปทุมมา (ขมินโคก) (Curcuma alismatifolia) (แม่พันธุ์) กับ บัวขาว (กระเจียวขาว) (C. thorelii) (พ่อพั นธุ์ )
และในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ได้ คัด เลื อกต้น ลูก ผสมข้ ามชนิ ดที่ มีลั กษณะดีแ ละสวยงาม คือ ลูก ผสมปทุ มมา
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 11
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ราก/หัว

ต้น

ใบ
ดอก/ช่อดอก

ชื่ อ ไทย ลู ก ผสมปทุ มมา ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ Curcuma (alismatifolia X thorelii) 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
ศูนย์กลางหัวมีขนาดประมาณ 2.0 - 3.0 เซนติเมตร หัวมีสีนาตาลอ่อน เนือในหัวสีครีม
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 50 - 65 เซนติเมตร ความกว้า ง
ทรงพุ่ม 50 - 60 เซนติเมตร
ใบเดี่ยว มีประมาณ 3 - 4 ใบ กว้าง 7.5 - 10 เซนติเมตร ยาว 25 - 35 เซนติเมตร ปลาย
ใบแหลม ใบแผ่ออก ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียว เส้นกลางใบสีนาตาลแดง
ช่อ ดอก แบบช่ อเชิง ลด (spike) แทงออกกลางลาต้น เที ย ม ชูเ หนื อพุ่ มใบ ลั กษณะทรง
ดอกคล้ ายดอกบัว เส้ นผ่านศูนย์ก ลางช่อ ดอก 6.5 - 7.5 เซนติเมตร ความยาวช่อ ดอก 46
- 55 เซนติ เมตร เส้น ผ่านศูน ย์ก ลางก้า นดอกประมาณ 0.3 - 0.4 เซนติเมตร ความยาว
ช่วงดอก 11 -12 เซนติ เมตร ใบประดับ (bract) แยกชั นอย่างชัดเจน ใบประดั บส่ว นบน
(coma bract) สี ชมพู อ่อน ปลายใบแต้มสี เขีย ว มีล ายเส้น สีขาวจาง ๆ จากโคนถึงปลาย

ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ลักษณะเด่น

ใบ มี ป ระมาณ 11 - 15 ใบ ใบประดั บ ส่ ว น ล่ า ง (basal bract) สี เ ขี ย วอมเหลื อ ง มี
ประมาณ 12 - 14 ใบ ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง
ดอกจริง มี ขนาดกว้าง 1.5 เซนติ เมตร ยาว 3.9 - 4.1 เซนติเมตร อยู่ใ นซอกใบประดั บ
ส่วนล่า ง สีม่วงเข้ม กลีบดอก 1 กลีบ เปลี่ยนรูปเป็น กลีบปาก รู ปร่างปลายปากมีลั กษณะ
เป็นแฉก เรียกว่า หางปลา สันปากสีแดง
ไม่มี (ดอกเป็นหมันไม่ติดผล) ไม่มีเมล็ด
1. อายุปลูกจนถึงระยะออกดอกใช้เวลาประมาณ 60 - 75 วัน
2. เมื่อมีใบ 2 - 3 ใบ เริ่มแทงช่อดอก
3. การแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 2 - 3 หน่อ/กอ
1. ลักษณะทรงดอกคล้ายดอกบั ว ช่อดอกอยู่ เหนือ ทรงพุ่ม ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง กลี บ
ดอกหนาและกว้าง เหมาะสาหรับเป็นไม้ตัดดอก และไม้ประดับแปลง
2. อายุปักแจกันนานประมาณ 10 วัน และอายุการใช้งานส าหรับไม้ประดับแปลงนาน 4 5 สัปดาห์หลังออกดอก
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