
 
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 

ด้วยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ที่ย่ืน โดยนักปรับปรุงพันธ์ุพืช
เพ่ือขอรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ในพันธ์ุพืชจํานวนทั้งสิ้น  ๓  รายการ  ดังนี้ 

๑. ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธ์ุซี เอ็ม ยู สวีท โรซี่ 
๒. ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธ์ุซี เอ็ม ยู ทับทิม สยาม 
๓. ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธ์ุซี เอ็ม ยู มณีสยาม 

กรมวิชาการเกษตร  ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  เห็นว่าคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ดังกล่าวถูกต้อง  ตามมาตรา  ๑๙  แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒  
กรมวิชาการเกษตร จึงให้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ทั้ง ๖ รายการโดยมีรายละเอียดคําขอ
ตามรายการท่ีแนบมาท้ายประกาศน้ี 

หากผู้ใดเห็นว่าตนมีสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ หรือเห็นว่าคําขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ดังกล่าวไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๒๐   
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  สามารถย่ืนคําคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มวิจัย 
การคุ้มครองพันธ์ุพืช  สํานักคุ้มครองพันธ์ุพืช  กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐  
โทรศัพท์  ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔  ภายในกําหนดเก้าสิบวัน  นับแต่วันเริ่มประกาศโฆษณานี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖
  

       ลงนาม 

    (นางวีณา  พงศ์พัฒนานนท์) 
 รองอธิบดี  รักษาราชการทาน 
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 
(1) เลขท่ีคําขอ : 23/2554 วันท่ียื่นคําขอ : 4 มีนาคม 2554 

(2) ชื่อผู้ขอ : ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ซี เอ็ม ยู สวีท โรซ่ี 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไม้ดอกสกุลขม้ินพันธุ์บัวสีส้ม  (แม่) และ
พันธ์ุม่าเหม่ียว ต้น 1 (พ่อ)  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พ.ศ.  2534 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. ทําการรวบรวมต้นพันธ์ุท่ีมีความหลากหลายทางพันธุกรรมจากพื้นท่ีต่างๆ ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2534 
2. คัดเลือกต้นพันธ์ุดีจากพันธ์ุปลูกท่ีมีอยู่มาใช้เป็นพ่อ-แม่พันธ์ุในการทําคู่ผสมในปี 2547 โดยใช้พันธ์ุบัวสีส้ม

เป็นพันธ์ุแม่ และพันธุ์ม่าเหมี่ยวเบอร์ 1 เป็นพันธ์ุพ่อ แล้วทําการผสมพันธ์ุ 
3. เม่ือฝักอายุ 30 วัน ส่งทําการเพาะในห้องปฏิบัติการ 
4. ได้ต้นอ่อนออกจากห้องปฏิบัติการปี 2548 
5. ออกดอกและทําการคัดเลือกคร้ังท่ี 1 ในปี 2540 โดยพันธ์ุใหม่ท่ีได้มีลักษณะดี คือ กลีบประดับส่วนบนยาวสี

แดงเข้ม ขนาดใบเล็กทําให้ช่อดอกมีลักษณะเด่น 
6. ปัจจุบันมี 550 ต้น 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะเด่น กลีบประดับส่วนบนยาวสีแดงเข้ม ขนาดใบเล็กทําให้ช่อดอกมีลักษณะเด่น 
 ลักษณะต้น ความสูงของทรงพุ่มประมาณ 32.40 ซม.  กว้าง  61.30 ซม. 
 ลักษณะหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัวประมาณ  1.00 ซม.  สีเนื้อของหัวสีครีม 
 ลักษณะของลําต้นเทียม ขนาดของลําต้นเทียมประมาณ 0.91 ซม.  สูงประมาณ  13.30 ซม.  ลําต้นเทียมสีเขียว 

ลักษณะใบ ใบจัดเรียงสลับในมุมท่ีต่างกันเล็กน้อย  ผิวสัมผัสไม่มัน  รูปร่างใบกว้างปานกลาง ปลายใบสอบเรียว
ขอบใบเป็นคลื่นปานกลาง  กว้างประมาณ  11.29 ซม.  ยาวประมาณ  31.80 ซม. 
 ลักษณะช่อดอก ช่อดอกเป็นแบบท่ี 1  ทิศทางของก้านดอกตรง  ช่อดอกส่วนบนกว้างประมาณ  8.60 ซม.  ช่อ ช่อ
ดอกยาวประมาณ  15.50 ซม.  กลีบประดับประมาณ  27 กลีบ  กลีบประดับส่วนบนเป็นรูปใบหอก  ปลายแหลม เป็นคลื่นน้อย 
กว้างประมาณ  1.92 ซม.  ยาวประมาณ  4.89 ซม. สีบริเวณด้านบนเป็นสีชมพู  ลายเป็นแบบไล่ระดับสีแดง  ด้านล่างเป็นสี
ชมพู  ลายเป็นแบบไล่ระดับสีแดง  กลีบประดับส่วนล่างเป็นรูปวงกลม  ปลายเกือบกลม  งอเล็กน้อย  กว้างประมาณ  2.51 ซม.  
ยาวประมาณ  2.78 ซม.  สีบริเวณด้านบนเป็นสีเขียว  มีลายไล่ระดับสีไปเป็นสีน้ําตาล  ด้านล่างเป็นสีเขียว  มีลายไล่ระดับสีไป
เป็นสีน้ําตาล  ก้านช่อดอกขนาดประมาณ  0.88 ซม.   
 ลักษณะดอกเทียม ยาวประมาณ  4.16 ซม.  กว้างประมาณ  1.30 ซม.  สูงประมาณ  1.59 ซม.  สีพ้ืนเป็นสีเหลือง  
สีอ่ืนเป็นสีม่วงแดง ปากเป็นสีเหลือง  สันปากเป็นสีเหลือง  ปลายปากเป็นแบบหางปลา 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 
(1) เลขท่ีคําขอ : 24/2554 วันท่ียื่นคําขอ : 4 มีนาคม 2554 

(2) ชื่อผู้ขอ : ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ซี เอ็ม ยู ทับทิมสยาม 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างไม้ดอกสกุลขม้ินพันธ์ุบัวชั้น  (แม่) และพันธุ์
มะเหม่ียว เบอร์ 1 (พ่อ)  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พ.ศ.  2535 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. ทําการรวบรวมพันธ์ุพืชที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมจากท้องท่ีต่างๆ ในประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2535 
2. คัดเลือกต้นพันธุ์ดีท่ีมีอยู่มาใช้เป็นพันธุ์พ่อ-แม่พันธุ์ในการทําคู่ผสมในปี 2547 โดยใช้บัวชั้นเป็นพันธุ์แม่ และ

ม่าเหม่ียว เบอร์ 1 เป็นพันธ์ุพ่อ 
3. เม่ือติดฝักใช้เวลา 1 เดือน และส่งเมล็ดทําการเพาะในห้องปฏิบัติการ 
4. ได้ต้นอ่อนและนําออกปลูกปี 2549 
5. คัดเลือกในปี 2550 โดยได้พันธุ์ใหม่ท่ีมีลักษณะดี คือ ช่อดอกมีสีแดงอมชมพู 
6. ส่งขยายจํานวนในห้องปฏิบัติการ ในปี 2551 ปัจจบุันมีจํานวน 700 ต้น 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะเด่น กลีบดอกมีสีแดงอมชมพู  

 ลักษณะต้น ความสูงของทรงพุ่มประมาณ 48.90 ซม.  กว้าง  66.40 ซม. 
 ลักษณะหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัวประมาณ  1.80 ซม.  สีเนื้อของหัวสีครีม 
 ลักษณะของลําต้นเทียม ลําต้นเทียม สูงประมาณ  14.50 ซม.  ลําต้นเทียมสีเขียว 

ลักษณะใบ ใบจัดเรียงสลับในมุมท่ีต่างกันเล็กน้อย  ผิวสัมผัสไม่มัน  รูปร่างใบกว้างปานกลาง  ปลายใบสอบ 
ขอบใบเป็นคลื่นปานกลาง  กว้างประมาณ  13.47 ซม.  ยาวประมาณ  36.00 ซม. 
 ลักษณะช่อดอก ช่อดอกเป็นแบบท่ี 1  ทิศทางของก้านดอกตรง  ช่อดอกส่วนบนกว้างประมาณ  10.30 ซม.   
ช่อดอกยาวประมาณ  20.15 ซม.  กลีบประดับประมาณ  40 กลีบ  กลีบประดับส่วนบนเป็นรูปใบหอก  ปลายแหลม กว้าง
ประมาณ  2.29 ซม.  ยาวประมาณ  4.56 ซม. สีบริเวณด้านบนเป็นสีแดง  ไม่มีลาย  ด้านล่างเป็นสีชมพู ไม่มีลาย  กลีบประดับ
ส่วนล่างเป็นรูปวงกลม  ปลายเกือบกลม  งอเล็กน้อย  กว้างประมาณ  2.55 ซม.  ยาวประมาณ  3.13 ซม.  สีบริเวณด้านบน
เป็นสีเขียว  ลายเป็นแบบไล่ระดับสีแดง  ด้านล่างเป็นสีเขียว  ลายเป็นแบบไล่ระดับสีแดง ก้านช่อดอกขนาดประมาณ  0.86 ซม.   

 ลักษณะดอกเทียม ยาวประมาณ  4.10 ซม.  กว้างประมาณ  1.32 ซม.  สูงประมาณ  1.63 ซม.  สีพ้ืนเป็นสีเหลือง  
ปากเป็นสีเหลือง  สันปากเป็นสีเหลือง  ปลายปากเป็นแบบหางปลา 

 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 
(1) เลขท่ีคําขอ : 25/2554 วันท่ียื่นคําขอ : 4 มีนาคม 2554 

(2) ชื่อผู้ขอ : ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ซี เอ็ม ยู มณีสยาม 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างไม้ดอกสกุลขม้ินพันธ์ุบัวชั้น  (แม่) และพันธุ์
พลอยทักษิณ (พ่อ)  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พ.ศ.  2538 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. ทําการรวบรวมพันธ์ุกระเจียวทีมีความหลากหลายทางพันธุกรรมจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 
2538 

2. คัดเลือกต้นพันธ์ุดีจากพันธ์ุท่ีมีอยู่มาใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในการทําคู่ผสมในปี 2547 โดยใช้พันธุ์บัวชั้นเป็นพันธุ์
แม่ และพันธุ์พลอยทักษิณเป็นพันธ์ุพ่อ แล้วทําการผสมพันธ์ุ 

3. เม่ือติดฝักอายุ 30 วัน ส่งทําการเพาะในห้องปฏิบัติการ 
4. ได้ต้นอ่อนออกจากห้องปฏิบัติการปี 2548 
5. ออกดอกและทําการคัดเลือกครั้งท่ี 1 ในปี 2550 โดยพันธ์ุใหม่ท่ีได้มีลักษณะดี คือ กลีบประดับบนมีสีขาว

สว่างใส 
6. ปัจจุบันมีจํานวน 300 ต้น 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะเด่น ช่อดอกมีขนาดกะทัดรัดและกลีบประดับบนสีขาว 
 ลักษณะต้น ความสูงของทรงพุ่มประมาณ 68.40 ซม.  กว้าง  53.00 ซม. 
 ลักษณะหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัวประมาณ  1.00 ซม.  สีเนื้อของหัวสีครีม 
 ลักษณะของลําต้นเทียม ลําต้นเทียม สูงประมาณ  67.00 ซม.  ลําต้นเทียมสีเขียว 

ลักษณะใบ ใบจัดเรียงสลับในมุมท่ีต่างกันเล็กน้อย  ผิวสัมผัสไม่มัน  รูปร่างใบกว้าง ปลายใบแหลม ขอบใบเป็น
คลื่นปานกลาง  กว้างประมาณ  18.00 ซม.  ยาวประมาณ  37.00 ซม. 
 ลักษณะช่อดอก ช่อดอกเป็นแบบท่ี 6  ทิศทางของก้านดอกตรง  ช่อดอกส่วนบนกว้างประมาณ  8.00 ซม.  ช่อ
ดอกยาวประมาณ  18.00  ซม.  กลีบประดับประมาณ  341 กลีบ  กลีบประดับส่วนบนเป็นรูปรี  ปลายแหลม ไม่เป็นคลื่น กว้าง
ประมาณ  2.77 ซม.  ยาวประมาณ  4.31 ซม. สีบริเวณด้านบนเป็นสีขาว  ไม่มีลาย  ด้านล่างเป็นสีขาว ไม่มีลาย  กลีบประดับ
ส่วนล่างเป็นรูปวงกลม  ปลายเกือบกลม  งอเล็กน้อย  กว้างประมาณ  2.81 ซม.  ยาวประมาณ  3.86 ซม.  สีบริเวณด้านบน
เป็นสีเขียว  มีลายที่ส่วนปลายเป็นสีส้ม  ด้านล่างเป็นสีเขียว  มีลายที่ส่วนปลายเป็นสีส้ม  ก้านช่อดอกขนาดประมาณ  1.10 ซม.   
 ลักษณะดอกเทียม ยาวประมาณ  4.77 ซม.  กว้างประมาณ  1.29 ซม.  สูงประมาณ  1.83 ซม.  สีพ้ืนเป็นสีเหลือง  
ปากเป็นสีเหลือง  สันปากเป็นสีเหลือง  ปลายปากเป็นแบบหางปลา 
 

 
 
 

 


