


ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 
(1) เลขท่ีคําขอ : 18/2554 วันท่ียื่นคําขอ : 4 มีนาคม 2554 

(2) ชื่อผู้ขอ : ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : อาร์ ที ไทย การ์เนท 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์เพชรเชียงใหม่  (แม่) 
และกระเจียวต้น 50 (พ่อ)  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พ.ศ.  2537 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. คัดเลือกต้นพันธ์ุดีจากพันธ์ุปลูกท่ีมีอยู่และสายพันธ์ุท่ีเก็บมาจากป่ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการทําคู่ผสมในปี 
2537 โดยใช้พันธุ์เพชรเชียงใหม่เป็นพันธ์ุแม่ และพันธุ์กระเจียวเบอร์ 50 เป็นพันธ์ุพ่อ แล้วทําการผสมพันธ์ุ 

2. เม่ือติดฝักใช้เวลา 1 เดือน และทําการเพาะเมล็ดใช้เวลา 45 วัน 
3. นําต้นท่ีได้จากการเพาะเมล็ดลงปลูกในปี 2538 
4. ทําการคัดเลือกคร้ังท่ี 1 ในปี 2539 โดยนําหน่อเข้ามาขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการและทําการคัดเลือกคร้ัง

ท่ี 2 ในปี 2542 จนได้พันธุ์ใหม่ท่ีมีลักษณะดี คือ ช่อดอกมีขนาดใหญ่และก้านช่อดอกยาวกว่าต้นพ่อพันธ์ุและมสีีแดงเข้ม 
5. ปัจจุบันมีจํานวน 1,600 ต้น 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะเด่น ช่อดอกมีขนาดใหญ่และก้านช่อดอกยาวและมีสีแดงเข้ม 
 ลักษณะต้น ความสูงของทรงพุ่มประมาณ 35 ซม.  กว้าง  63 ซม. 
 ลักษณะหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัวประมาณ  3.50 ซม.  สีเนื้อของหัวสีครีม 
 ลักษณะของลําต้นเทียม ขนาดของลําต้นเทียมประมาณ 1.50 ซม.  สูงประมาณ  19.90 ซม.  ลําต้นเทียมสีเขียว 

ลักษณะใบ ใบจัดเรียงสลับในมุมท่ีต่างกันเล็กน้อย  ผิวสัมผัสไม่มัน  รูปร่างใบกว้างปานกลาง ปลายใบแหลม 
ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย  กว้างประมาณ  15.00 ซม.  ยาวประมาณ  40.00 ซม. 
 ลักษณะช่อดอก ช่อดอกเป็นแบบท่ี 1  ทิศทางของก้านดอกตรง  ช่อดอกส่วนบนกว้างประมาณ  11.00 ซม.  ช่อ
ดอกส่วนล่างกว้างประมาณ  7.50 ซม.  ช่อดอกยาวประมาณ  43.00 ซม.  กลีบประดับประมาณ  47 กลีบ  กลีบประดับ
ส่วนบนเป็นรูปใบหอก  ปลายแหลม เป็นคลื่นเล็กน้อย กว้างประมาณ  3.20 ซม.  ยาวประมาณ  5.70 ซม. สีบริเวณด้านบน
เป็นสีชมพู  ลายเป็นแบบไล่ระดับสีแดง  ด้านล่างเป็นสีชมพู  ลายเป็นแบบไล่ระดับสีแดง  กลีบประดับส่วนล่างเป็นรูปวงกลม  
ปลายเกือบกลม  งอเล็กน้อย  กว้างประมาณ  3.60 ซม.  ยาวประมาณ  3.10 ซม.  สีบริเวณด้านบนเป็นสีเขียว  มีลายท่ีส่วน
ปลายเป็นสีแดง  ด้านล่างเป็นสีเขียว  มีลายที่ส่วนปลายเป็นสีแดง  ก้านช่อดอกขนาดประมาณ  1.40 ซม.   
 ลักษณะดอกเทียม ยาวประมาณ  4.70 ซม.  กว้างประมาณ  1.50 ซม.  สูงประมาณ  2.00 ซม.  สีพ้ืนเป็นสีเหลือง  
ปากเป็นสีเหลือง  สันปากเป็นสีเหลือง  ปลายปากเป็นแบบหางปลา 
 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 
(1) เลขท่ีคําขอ : 19/2554 วันท่ียื่นคําขอ : 4 มีนาคม 2554 

(2) ชื่อผู้ขอ : ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : อาร์ ที เกรท เรน 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์เพชรเชียงใหม่  (แม่) 
และพันธุ์ทองทักษิณ (พ่อ)  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พ.ศ.  2537 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. คัดเลือกต้นพันธ์ุดีจากพันธ์ุปลูกท่ีมีอยู่และสายพันธ์ุท่ีเก็บมาจากป่ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการทําคู่ผสมในปี 
2537 โดยใช้พันธุ์เพชรเชียงใหม่เป็นพันธ์ุแม่ และพันธุ์พลอยทักษิณเป็นพันธ์ุพ่อ แล้วทําการผสมพันธ์ุ 

2. เม่ือติดฝักใช้เวลา 1 เดือน และทําการเพาะเมล็ดใช้เวลา 45 วัน 
3. นําต้นท่ีได้จากการเพาะเมล็ดลงปลูกในปี 2538 
4. ทําการคัดเลือกคร้ังท่ี 1 ในปี 2539 โดยนําหน่อเข้ามาขยายพันธ์ุในห้องปฏิบัติการ จนได้พันธ์ุใหม่ท่ีมี

ลักษณะดี คือ ช่อดอกมีขนาดใหญ่มาก 
5. ปัจจุบันมีจํานวน 3,000 ต้น 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะเด่น ช่อดอกมีขนาดใหญ่มาก 
 ลักษณะต้น ความสูงของทรงพุ่มประมาณ 93.40 ซม.  กว้าง  82.20 ซม. 
 ลักษณะหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัวประมาณ  3.00 ซม.  สีเนื้อของหัวสีครีม 
 ลักษณะของลําต้นเทียม ขนาดของลําต้นเทียมประมาณ 3.81 ซม.  สูงประมาณ  38.10 ซม.  ลําต้นเทียมสีเขียว 

ลักษณะใบ ใบจัดเรียงสลับในมุมท่ีต่างกันเล็กน้อย  ผิวสัมผัสไม่มัน  รูปร่างใบกว้าง  ปลายใบแหลม ขอบใบเป็น
คลื่นปานกลาง  กว้างประมาณ  23.30 ซม.  ยาวประมาณ  50.80 ซม. 
 ลักษณะช่อดอก ช่อดอกเป็นแบบท่ี 6  ทิศทางของก้านดอกตรง  ช่อดอกส่วนบนกว้างประมาณ  13.00 ซม.  ช่อ
ดอกยาวประมาณ  23.80 ซม.  กลีบประดับประมาณ  50 กลีบ  กลีบประดับส่วนบนเป็นรูปใบหอก  ปลายแหลม กว้าง
ประมาณ  4.15 ซม.  ยาวประมาณ  5.70 ซม. สีบริเวณด้านบนเป็นสีชมพู  ไม่มีลาย  ด้านล่างเป็นสีชมพู ไม่มีลาย  กลีบ
ประดับส่วนล่างเป็นรูปวงกลม  ปลายเกือบกลม  งอเล็กน้อย  กว้างประมาณ  4.60 ซม.  ยาวประมาณ  4.40 ซม.  สีบริเวณ
ด้านบนเป็นสีเขียว  ลายเป็นแบบไล่ระดับสีส้ม  ด้านล่างเป็นสีเขียว  ลายเป็นแบบไล่ระดับสีส้ม ก้านช่อดอกขนาดประมาณ  
2.00 ซม.   

 ลักษณะดอกเทียม ยาวประมาณ  5.20 ซม.  กว้างประมาณ  1.90 ซม.  สูงประมาณ  2.40 ซม.  สีพ้ืนเป็นสีเหลือง  
ปากเป็นสีเหลือง  สันปากเป็นสีเหลือง  ปลายปากเป็นแบบมน 

 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 
(1) เลขท่ีคําขอ : 20/2554 วันท่ียื่นคําขอ : 4 มีนาคม 2554 

(2) ชื่อผู้ขอ : ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : อาร์ ที พิงค์ โคโรเนชั่น 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์พลอยทักษิณ  (แม่) 
และกระเจียวต้น 50 (พ่อ)  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พ.ศ.  2537 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. คัดเลือกต้นพันธ์ุดีจากพันธ์ุปลูกท่ีมีอยู่และสายพันธ์ุท่ีเก็บมาจากป่ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการทําคู่ผสมในปี 
2537 โดยใช้พันธุ์พลอยทักษิณเป็นพันธ์ุแม่ และพันธุ์กระเจียวเบอร์ 50 เป็นพันธ์ุพ่อ แล้วทําการผสมพันธ์ุ 

2. เม่ือติดฝักใช้เวลา 1 เดือน และทําการเพาะเมล็ดใช้เวลา 45 วัน 
3. นําต้นท่ีได้จากการเพาะเมล็ดลงปลูกในปี 2538 
4. ทําการคัดเลือกคร้ังท่ี 1 ในปี 2539 โดยนําหน่อเข้ามาขยายพันธ์ุในห้องปฏิบัติการ จนได้พันธ์ุใหม่ท่ีมี

ลักษณะดี คือ ช่อดอกมีขนาดกะทัดรัดและกลีบประดับบนสีขาว 
5. ปจัจุบันมีจํานวน  300 ต้น 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะเด่น ช่อดอกมีขนาดกะทัดรัดและกลีบประดับบนสีขาว  

 ลักษณะต้น ความสูงของทรงพุ่มประมาณ 110.00 ซม.  กว้าง  88.00 ซม. 
 ลักษณะหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัวประมาณ  2.00 ซม.  สีเนื้อของหัวสีครีม 
 ลักษณะของลําต้นเทียม ขนาดของลําต้นเทียมประมาณ 5.60 ซม.  สูงประมาณ  90.00 ซม.  ลําต้นเทียมสีเขียว 

ลักษณะใบ ใบจัดเรียงสลับในมุมท่ีต่างกันเล็กน้อย  ผิวสัมผัสไม่มัน  รูปร่างใบกว้าง ปลายใบแหลม ขอบใบเป็น
คลื่นปานกลาง  กว้างประมาณ  21.00 ซม.  ยาวประมาณ  50.00 ซม. 
 ลักษณะช่อดอก ช่อดอกเป็นแบบท่ี 1  ทิศทางของก้านดอกตรง  ช่อดอกส่วนบนกว้างประมาณ  10.00 ซม.  ช่อ
ดอกยาวประมาณ  20.20  ซม.  กลีบประดับประมาณ  41 กลีบ  กลีบประดับส่วนบนเป็นรูปรี  ปลายแหลม เป็นคลื่นเล็กน้อย 
กว้างประมาณ  2.80 ซม.  ยาวประมาณ  4.10 ซม. สีบริเวณด้านบนเป็นสีขาว  ไม่มีลาย  ด้านล่างเป็นสีขาว ไม่มีลาย  กลีบ
ประดับส่วนล่างเป็นรูปวงกลม  ปลายเกือบกลม  งอเล็กน้อย  กว้างประมาณ  3.00 ซม.  ยาวประมาณ  3.80 ซม.  สีบริเวณ
ด้านบนเป็นสีเขียว  มีลายที่ส่วนปลายเป็นสีส้ม  ด้านล่างเป็นสีเขียว  มีลายที่ส่วนปลายเป็นสีส้ม  ก้านช่อดอกขนาดประมาณ  
1.40 ซม.   
 ลักษณะดอกเทียม ยาวประมาณ  4.70 ซม.  กว้างประมาณ  1.50 ซม.  สูงประมาณ  2.20 ซม.  สีพ้ืนเป็นสีเหลือง  
ปากเป็นสีเหลือง  สันปากเป็นสีน้ําตาล  ปลายปากเป็นแบบหางปลา 
 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 
(1) เลขท่ีคําขอ : 21/2554 วันท่ียื่นคําขอ : 4 มีนาคม 2554 

(2) ชื่อผู้ขอ : ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : อาร์ ที โกลเด็น เรน 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์เพชรเชียงใหม่  (แม่) 
และพลอยทักษิณ (พ่อ)  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พ.ศ.  2537 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. คัดเลือกต้นพันธ์ุดีจากพันธ์ุปลูกท่ีมีอยู่และสายพันธ์ุท่ีเก็บมาจากป่ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการทําคู่ผสมในปี 
2537 โดยใช้พันธุ์เพชรเชียงใหม่เป็นพันธ์ุแม่ และพันธุ์พลอยทักษิณเป็นพันธ์ุพ่อ แลว้ทําการผสมพันธ์ุ 

2. เม่ือติดฝักใช้เวลา 1 เดือน และทําการเพาะเมล็ดใช้เวลา 45 วัน 
3. นําต้นท่ีได้จากการเพาะเมล็ดลงปลูกในปี 2538 
4. ทําการคัดเลือกคร้ังท่ี 1 ในปี 2539 โดยนําหน่อเข้ามาขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการและทําการคัดเลือกคร้ัง

ท่ี 2 ในปี 2542 จนได้พันธุ์ใหม่ท่ีมีลักษณะดี คือ ช่อดอกมีลักษณะยาวขนาดปานกลางสีส้มแดง 
5. ปัจจุบนัมีจํานวน 500 ต้น 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะเด่น ช่อดอกมีลักษณะยาวขนาดปานกลางสีส้มแดง  

 ลักษณะต้น ความสูงของทรงพุ่มประมาณ 125.00 ซม.  กว้าง  100.00 ซม. 
 ลักษณะหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัวประมาณ  2.50 ซม.  สีเนื้อของหัวสีครีม 
 ลักษณะของลําต้นเทียม ขนาดของลําต้นเทียมประมาณ 4.90 ซม.  สูงประมาณ  106.00 ซม.  ลําต้นเทียมสีเขียว 

ลักษณะใบ ใบจัดเรียงสลับในมุมท่ีต่างกันเล็กน้อย  ผิวสัมผัสไม่มัน  รูปร่างใบกว้าง ปลายใบแหลม ขอบใบเป็น
คลื่นปานกลาง  กว้างประมาณ  23.70 ซม.  ยาวประมาณ  57.00 ซม. 
 ลักษณะช่อดอก ช่อดอกเป็นแบบท่ี 6  ทิศทางของก้านดอกตรง  ช่อดอกส่วนบนกว้างประมาณ  11.00 ซม.  ช่อ
ดอกยาวประมาณ  27.60  ซม.  กลีบประดับประมาณ  82 กลีบ  กลีบประดับส่วนบนเป็นรูปรี  ปลายแหลม กว้างประมาณ  
3.00 ซม.  ยาวประมาณ  4.30 ซม. สีบริเวณด้านบนเป็นสีชมพู  ไล่ระดับสีเป็นสีชมพูเข้ม  ด้านล่างเป็นสีชมพู  ไล่ระดับสีเป็นสี
ชมพูเข้ม  กลีบประดับส่วนล่างเป็นรูปวงกลม  ปลายเกือบกลม  งอเล็กน้อย  กว้างประมาณ  2.70  ซม.  ยาวประมาณ  3.80 
ซม.  สีบริเวณด้านบนเป็นสีเขียว  มีลายท่ีส่วนปลายเป็นสีส้ม  ด้านล่างเป็นสีเขียว  มีลายท่ีส่วนปลายเป็นสีส้ม  ก้านช่อดอก
ขนาดประมาณ  1.50 ซม.   
 ลักษณะดอกเทียม ยาวประมาณ  5.20  ซม.  กว้างประมาณ  1.40 ซม.  สูงประมาณ  2.00 ซม.  สีพ้ืนเป็นสีเหลือง  
ปากเป็นสีเหลือง  สันปากเป็นสีเหลือง  ปลายปากเป็นแบบหางปลา 
 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 
(1) เลขท่ีคําขอ : 22/2554 วันท่ียื่นคําขอ : 4 มีนาคม 2554 

(2) ชื่อผู้ขอ : ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : อาร์ ที มาเจสต้ี โคโรเนชั่น 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์เพชรเชียงใหม่  (แม่) 
และพลอยทักษิณ (พ่อ)  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พ.ศ.  2537 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. คัดเลือกต้นพันธ์ุดีจากพันธ์ุปลูกท่ีมีอยู่และสายพันธ์ุท่ีเก็บมาจากป่ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการทําคู่ผสมในปี 
2537 โดยใช้พันธุ์เพชรเชียงใหม่เป็นพันธ์ุแม่ และพันธุ์พลอยทักษิณเป็นพันธ์ุพ่อ แลว้ทําการผสมพันธ์ุ 

2. เม่ือติดฝักใช้เวลา 1 เดือน และทําการเพาะเมล็ดใช้เวลา 45 วัน 
3. นําต้นท่ีได้จากการเพาะเมล็ดลงปลูกในปี 2538 
4. ทําการคัดเลือกคร้ังท่ี 1 ในปี 2539 โดยนําหน่อเข้ามาขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการและทําการคัดเลือกคร้ัง

ท่ี 2 ในปี 2542 จนได้พันธุ์ใหม่ท่ีมีลักษณะดี คือ ช่อดอกมีขนาดกะทัดรัดสีม่วงและก้านช่อดอกยาวกว่าต้นพ่อพันธุ์และมีสีแดง
เข้ม 

5. ปัจจุบันมีจํานวน 1,000 ต้น 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะเด่น ช่อดอกมีขนาดกะทัดรัดสีม่วงและก้านช่อดอกยาวกว่าต้นพ่อพันธ์ุและมีสีแดงเข้ม 
 ลักษณะต้น ความสูงของทรงพุ่มประมาณ 83.00 ซม.  กว้าง  70.00 ซม. 
 ลักษณะหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัวประมาณ  2.50 ซม.  สีเนื้อของหัวสีครีม 
 ลักษณะของลําต้นเทียม   สูงประมาณ  82.00 ซม.  ลําต้นเทียมสีเขียว 

ลักษณะใบ ใบจัดเรียงสลับในมุมท่ีต่างกันเล็กน้อย  ผิวสัมผัสไม่มัน  รูปร่างใบกว้าง ปลายใบแหลม ขอบใบเป็น
คลื่นปานกลาง  กว้างประมาณ  24.30 ซม.  ยาวประมาณ  42.00 ซม. 
 ลักษณะช่อดอก ช่อดอกเป็นแบบท่ี 6  ทิศทางของก้านดอกตรง  ช่อดอกส่วนบนกว้างประมาณ  11.80 ซม.  ช่อ
ดอกยาวประมาณ  25.20  ซม.  กลีบประดับประมาณ  61 กลีบ  กลีบประดับส่วนบนเป็นรูปใบหอก  ปลายแหลม กว้าง
ประมาณ  3.50 ซม.  ยาวประมาณ  5.30 ซม. สีบริเวณด้านบนเป็นสีชมพู  ไม่มีลาย  ด้านล่างเป็นสีชมพู ไม่มีลาย  กลีบ
ประดับส่วนล่างเป็นรูปวงกลม  ปลายเกือบกลม  งอเล็กน้อย  กว้างประมาณ  3.20  ซม.  ยาวประมาณ  4.00 ซม.  สีบริเวณ
ด้านบนเป็นสีเขียว  มีลายที่ส่วนปลายเป็นสีส้ม  ด้านล่างเป็นสีเขียว  มีลายที่ส่วนปลายเป็นสีส้ม  ก้านช่อดอกขนาดประมาณ  
1.20 ซม.   
 ลักษณะดอกเทียม ยาวประมาณ  5.00  ซม.  กว้างประมาณ  1.50 ซม.  สูงประมาณ  2.00 ซม.  สีพ้ืนเป็นสีเหลือง  
ปากเป็นสีเหลือง  สันปากเป็นสีเหลือง  ปลายปากเป็นแบบหางปลา 
 

 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 
(1) เลขท่ีคําขอ : 46/2554 วันท่ียื่นคําขอ : 4 มีนาคม 2554 

(2) ชื่อผู้ขอ : ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : อาร์ ที สวีท เมมโมรี 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์เพชรเชียงใหม่  (แม่) 
และพลอยทักษิณ (พ่อ)  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พ.ศ.  2535 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. คัดเลือกต้นพันธ์ุดีจากพันธ์ุปลูกท่ีมีอยู่และสายพันธ์ุท่ีเก็บมาจากป่ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการทําคู่ผสมในปี 
2535 โดยใช้พันธุ์เพชรเชียงใหม่เป็นพันธ์ุแม่ และพันธุ์พลอยทักษิณเป็นพันธ์ุพ่อ แลว้ทําการผสมพันธ์ุ 

2. เม่ือติดฝักใช้เวลา 1 เดือน และทําการเพาะเมล็ดใช้เวลา 30 วัน 
3. ได้ต้นท่ีออกดอกและทําการคัดเลือกขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ ในปี 2536 ซ่ึงพืชพันธ์ุใหม่ท่ีได้มีลักษณะ

ดี คือ ช่อดอกมีขนาดใหญ่และยาวอยู่ในระดับเดียวกับใบทําให้เห็นเด่นชัด 
4. ปัจจุบันมีจํานวน 700 ต้น 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะเด่น ช่อดอกมีขนาดใหญ่และยาวอยู่ในระดับเดียวกับใบทําให้เห็นเด่นชัด 
 ลักษณะต้น ความสูงของทรงพุ่มประมาณ 80.00 ซม.  กว้าง  74.00 ซม. 
 ลักษณะหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัวประมาณ  2.00 ซม.  สีเนื้อของหัวสีครีม 
 ลักษณะของลําต้นเทียม   สูงประมาณ  74.80 ซม.  ลําต้นเทียมสีเขียว 

ลักษณะใบ ใบจัดเรียงสลับในมุมท่ีต่างกันเล็กน้อย  ผิวสัมผัสไม่มัน  รูปร่างใบกว้าง ปลายใบแหลม ขอบใบเป็น
คลื่นปานกลาง  กว้างประมาณ  22.85 ซม.  ยาวประมาณ  40.80 ซม. 
 ลักษณะช่อดอก ช่อดอกเป็นแบบท่ี 6  ทิศทางของก้านดอกตรง  ช่อดอกส่วนบนกว้างประมาณ  9.10  ซม.  ช่อ
ดอกยาวประมาณ  20.00  ซม.  กลีบประดับประมาณ  55 กลีบ  กลีบประดับส่วนบนเป็นรูปใบหอก  ปลายแหลม เป็นคลื่น
เล็กน้อย  กว้างประมาณ  2.80 ซม.  ยาวประมาณ  3.90 ซม. สีบริเวณด้านบนเป็นสีชมพู  ไล่ระดับสีเป็นสีชมพูเข้ม  ด้านล่าง
เป็นสีชมพู  ไล่ระดับสีเป็นสีชมพูเข้ม    กลีบประดับส่วนล่างเป็นรูปวงกลม  ปลายเกือบกลม  งอเล็กน้อย  กว้างประมาณ  
2.80  ซม.  ยาวประมาณ  3.50 ซม.  สีบริเวณด้านบนเป็นสีเขียว  มีลายท่ีส่วนปลายเป็นสีส้ม  ด้านล่างเป็นสีเขียว  มีลายท่ี
ส่วนปลายเป็นสีส้ม  ก้านช่อดอกขนาดประมาณ  1.20 ซม.   
 ลักษณะดอกเทียม ยาวประมาณ  4.90  ซม.  กว้างประมาณ  1.70 ซม.  สูงประมาณ  2.00 ซม.  สีพ้ืนเป็นสีเหลือง  
ปากเป็นสีเหลือง  สันปากเป็นสีเหลือง  ปลายปากเป็นแบบหางปลา 
 

 
 
 
 
 
 


