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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-หน่ึง 

(Curcuma ‘ARMJ3N-1’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

 2. มหาวิทยาลัยแมโจ 

ที่อยู 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 2. เลขที่ 63 หมูที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 

โทรศัพท 1. 02-579-7435 

 2. 0-5387-3000 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ เออารเอ็มเจสามเอ็น-หนึ่ง (ARMJ3N-1) เปนลูกผสมขามชนิด 

ปรับปรุงและพัฒนาพันธุโดย ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสด์ิศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดย

ไดรับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ในป พ.ศ. 2560 นำไมดอกสกุลขมิ้น

พันธุ ARMJ07 พันธุแม ซึ่งเปนลูกผสมขามชนิด ระหวางปทุมมา (Curcuma alismatifolia) กับ พลอยทักษิณ

(Curcuma aurantiaca) มาเพิ่มจำนวนโครโมโซมดวยสารละลาย colchicine เปน 4 ชุด จากนั้นป พ.ศ. 

2562 ไดนำมาผสมกับปทุมมา (Curcuma alismatifolia) (ปทุมมาเปนพอ) สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการ

ชวยชีวิตลูกผสม (embryo rescue) ไดจำนวน 2 ตน ป พ.ศ. 2562 ขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

ไดจำนวนสายตนละ 30 ตน และในป พ.ศ. 2563 คัดเลือกสายตนที่มีใบประดับสวนบนและสวนลางสวยงาม 

ดอกใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน โดยคัดเลือกไดพันธุลูกผสมจำนวน 1 พันธุ ที่มีใบ

ประดับสวนบนและสวนลางสีแดง ดอกใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน เมื่อตัดชอดอกมี

อายุการปกแจกัน 7 – 14 วัน เปนหมัน และมีโครโมโซม 3 ชุด และไดปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ ที่

มหาวิทยาลัยแมโจ พบวามีความสม่ำเสมอและความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2560 นำไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ ARMJ07 มาเพ่ิมจำนวนโครโมโซม 

เปน 4 ชุด ดวยสาร colchicine 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

   

2562 ไมดอกสกุลขมิน้พันธุ ARMJ07 (4N) x ปทุมมา (C. 

alismatifolia) 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

 สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการชวยชีวิตลูกผสม  

(embryo rescue) ไดจำนวน 2 ตน 

 

   

2563 คัดเลือกและขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

   

2563 ปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ  

   

 พันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-หน่ึง  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-หน่ึง ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma 
‘ARMJ3N-1’ วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการ 

อัดตัวแนนของกาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุม 70 เซนติเมตร ทรงพุม
กวาง 50 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเดี่ยว รูปใบหอก กวาง 10 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สีเขียว เสนกลางใบสีแดง  

กานใบยาว 10 เซนติเมตร สีแดง แผนใบแผและโคงลง 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

ชอดอก กวาง 10 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร กานชอดอกยาว 30 เซนติเมตร 
ประกอบดวยใบประดับสวนบนมีสีชมพูอมแดงเขม ปลายกลีบประดับแหลมมีสีแดงเขม 
กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร ใบประดับสวนลางมีลักษณะโคงคลายถวยสีแดง
เขม กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร ดอกจริงมีสีเหลืองออน กลีบเลี้ยง 3 กลีบ  
มีสีขาวแตมจุดสีแดง มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบปากสีมวง มีแถบสีเหลืองที่สันกลีบ  
มีขนาดกวาง 2 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  ชอดอกมีขนาดใหญ ใบประดับใหญและมีจำนวนมาก กานชอดอกยาวเหมาะสำหรับเปน

ไมตัดดอก 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-หน่ึง  

ก ตน  ข ชอดอก  ค ดอกจรงิ  ง ลำตนใตดิน 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-หนึ่ง  
 
 

 

 

ก ข 

ค ง 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สอง 

(Curcuma ‘ARMJ3N-2’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

 2. มหาวิทยาลัยแมโจ 

ที่อยู 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 2. เลขที่ 63 หมูที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 

โทรศัพท 1. 02-579-7435 

 2. 0-5387-3000 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ ้นพันธุ เออารเอ็มเจสามเอ็น-สอง (ARMJ3N-2) เปนลูกผสมขามชนิด 

ปรับปรุงและพัฒนาพันธุโดย ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสด์ิศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดย

ไดรับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ในป พ.ศ. 2560 นำไมดอกสกุลขมิ้น

พันธุ ARMJ07 พันธุแม ซึ่งเปนลูกผสมขามชนิด ระหวางปทุมมา (Curcuma alismatifolia) กับ พลอยทักษิณ

(Curcuma aurantiaca) มาเพิ่มจำนวนโครโมโซมดวยสารละลาย colchicine เปน 4 ชุด จากนั้นป พ.ศ. 

2562 ไดนำมาผสมกับปทุมมา (Curcuma alismatifolia) (ปทุมมาเปนพอ) สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการ

ชวยชีวิตลูกผสม (embryo rescue) ไดจำนวน 4 ตน ป พ.ศ. 2562 ขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

ไดจำนวน 4 ตนและในป พ.ศ. 2563 คัดเลือกตนที่มีใบประดับสวนบนและสวนลางสวยงาม ดอกใหญแข็งแรง 

ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน โดยคัดเลือกไดพันธุลูกผสมจำนวน 1 พันธุ ที่มีใบประดับสวนบนและ

สวนลางสีแดง ดอกใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน เมื่อตัดชอดอกมีอายุการปกแจกัน 7 

– 14 วัน เปนหมัน และมีโครโมโซม 3 ชุด และไดปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ ที่มหาวิทยาลัยแมโจ พบวามี

ความสม่ำเสมอและความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2560 นำไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ ARMJ07 มาเพ่ิมจำนวนโครโมโซม 

เปน 4 ชุด ดวยสาร colchicine 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

   

2562 ไมดอกสกุลขมิน้พันธุ ARMJ07 (4N) x ปทุมมา (C. 

alismatifolia) 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

 สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการชวยชีวิตลูกผสม  

(embryo rescue) ไดจำนวน 4 ตน 

 

   

2563 คัดเลือกและขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

   

2563 ปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ  

   

 พันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สอง  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สอง ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma 
‘ARMJ3N-2’ วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการ 

อัดตัวแนนของกาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุม 70 เซนติเมตร ทรงพุม
กวาง 50 เซนติเมตร ความสูงลำตนเทียม 65 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก กวาง 8 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สีเขียว กานใบยาว 15 เซนติเมตร 

แผนใบแข็ง 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

ชอดอก กวาง 10 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร กานชอดอกยาว 40 เซนติเมตร 
ประกอบดวยใบประดับสวนบนมีลักษณะเปนคลื่นและแผออกสีชมพูอมแดง ปลายกลีบ
ประดับแหลมมีสีแดง กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร ใบประดับสวนลางมีลักษณะ
โคงคลายถวยสีแดง กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร ดอกจริงมีสีเหลืองออน  
กลีบเลี้ยง 3 กลีบ มีสีขาวอมชมพู มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบปากสีมวง มีแถบสีเหลือง
ขนาบดวยเสนสีมวงที่สันกลีบ มีขนาดกวาง 2 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  ชอดอกมีขนาดใหญ ใบประดับใหญและมีจำนวนมาก กานชอดอกยาวเหมาะสำหรับเปน

ไมตัดดอก เน่ืองจากมีลักษณะเปนหมันทำใหอายุการใชงานนานถึง 2 - 3 สัปดาห 
 
 



7 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สอง  

ก ตน  ข ชอดอก  ค ดอกจรงิ  ง ลำตนใตดิน 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สอง  

ข 

ค ง 

ก 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สาม 

(Curcuma ‘ARMJ3N-3’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

 2. มหาวิทยาลัยแมโจ 

ที่อยู 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 2. เลขที่ 63 หมูที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 

โทรศัพท 1. 02-579-7435 

 2. 0-5387-3000 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ ้นพันธุ เออารเอ็มเจสามเอ็น-สาม (ARMJ3N-3) เปนลูกผสมขามชนิด 

ปรับปรุงและพัฒนาพันธุโดย ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสด์ิศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดย

ไดรับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ในปพ.ศ. 2560 นำไมดอกสกุลขมิ้น

พันธุ ARMJ11 พันธุแม ซึ่งเปนลูกผสมขามชนิด ระหวางปทุมมา (Curcuma alismatifolia) กับ พลอยทักษิณ

(Curcuma aurantiaca) มาเพิ่มจำนวนโครโมโซมดวยสารละลาย colchicine เปน 4 ชุด จากนั้นป พ.ศ. 

2562 ไดนำมาผสมกับปทุมมา (Curcuma alismatifolia) (ปทุมมาเปนพอ) สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการ

ชวยชีวิตลูกผสม (embryo rescue) ไดจำนวน 5 ตน ป พ.ศ. 2562 ขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

ไดจำนวนสายตนละ 30 ตน และในป พ.ศ. 2563 คัดเลือกตนที่มีใบประดับสวนบนและสวนลางสวยงาม ดอก

ใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน โดยคัดเลือกไดพันธุลูกผสมจำนวน 1 พันธุ ที่มีใบประดับ

สวนบนและสวนลางสีแดง ดอกใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน เมื่อตัดชอดอกมีอายุการ

ปกแจกัน 7 – 14 วัน เปนหมัน และมีโครโมโซม 3 ชุด และไดปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ ที่มหาวิทยาลัย

แมโจ พบวามีความสม่ำเสมอและความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2560 นำไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ ARMJ11 มาเพ่ิมจำนวนโครโมโซม 

เปน 4 ชุด ดวยสาร colchicine 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

   

2562 ไมดอกสกุลขมิน้พันธุ ARMJ11 (4N) x ปทุมมา (C. 

alismatifolia) 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

 สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการชวยชีวิตลูกผสม  

(embryo rescue) ไดจำนวน 5 ตน 

 

   

2563 คัดเลือกและขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

   

2563 ปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ  

   

 พันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สาม  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สาม ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma 
‘ARMJ3N-3’ วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการ 

อัดตัวแนนของกาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุม 65 เซนติเมตร ทรงพุม
กวาง 50 เซนติเมตร ความสูงลำตนเทียม 65 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก กวาง 8 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร สีเขียว กานใบยาว 20 เซนติเมตร 

แผนใบแข็ง ต้ังขึ้น 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

ชอดอก กวาง 12 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร กานชอดอกยาว 40 เซนติเมตร 
ประกอบดวยใบประดับสวนบนมีลักษณะเปนคลื่นและแผออกสีชมพู ปลายกลีบสีเขม 
กวาง 5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร ใบประดับสวนลางมีลักษณะโคงคลายถวยสีเขียว
แตมดวยสีน้ำตาล กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร ดอกจริงมีสีขาว กลีบเลี้ยง  
3 กลีบ มีสีขาวอมชมพู มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบปากสีมวงออน มีแถบสีเหลืองที่สัน
กลีบ มีขนาดกวาง 2 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  ชอดอกมีขนาดใหญ ใบประดับใหญและมีจำนวนมาก กานชอดอกยาวพนใบเหมาะสำหรับ

เปนไมกระถาง แตชอดอกมีอายุการปกแจกันเพียง 7 วัน การใชเปนไมตัดดอกไมดีนัก 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สาม  

ก ตน  ข ชอดอก  ค ดอกจรงิ  ง ลำตนใตดิน 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สาม  

ข 

ค 

ก 

ง 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สี่ 

(Curcuma ‘ARMJ3N-4’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

 2. มหาวิทยาลัยแมโจ 

ที่อยู 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 2. เลขที่ 63 หมูที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 

โทรศัพท 1. 02-579-7435 

 2. 0-5387-3000 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สี่ (ARMJ3N-4) เปนลูกผสมขามชนิด ปรับปรุง

และพัฒนาพันธุโดย ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสด์ิศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดยไดรับทุน

วิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ในป พ.ศ. 2560 นำไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ 

ARMJ01 พันธุแม ซึ ่งเปนลูกผสมขามชนิด ระหวางปทุมมา (Curcuma alismatifolia) กับ พลอยทักษิณ

(Curcuma aurantiaca) มาเพิ่มจำนวนโครโมโซมดวยสารละลาย colchicine เปน 4 ชุด จากนั้นป พ.ศ. 

2562 ไดนำมาผสมกับปทุมมา (Curcuma alismatifolia) (ปทุมมาเปนพอ) สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการ

ชวยชีวิตลูกผสม (embryo rescue) ไดจำนวน 7 ตน ป พ.ศ. 2562 ขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

ไดจำนวนสายตนละ 30 ตน และในป พ.ศ. 2563 คัดเลือกสายตนที่มีใบประดับสวนบนและสวนลางสวยงาม 

ดอกใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน โดยคัดเลือกไดพันธุลูกผสมจำนวน 1 พันธุ ที่มีใบ

ประดับสวนบนและสวนลาสีแดง ดอกใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน เมื่อตัดชอดอกมี

อายุการปกแจกัน 7 – 14 วัน เปนหมัน และมีโครโมโซม 3 ชุด และไดปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ ที่

มหาวิทยาลัยแมโจ พบวามีความสมำ่เสมอและความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2560 นำไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ ARMJ01 มาเพ่ิมจำนวนโครโมโซม 

เปน 4 ชุด ดวยสาร colchicine 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

   

2562 ไมดอกสกุลขมิน้พันธุ ARMJ01 (4N) x ปทุมมา (C. 

alismatifolia) 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

   

 สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการชวยชีวิตลูกผสม  

(embryo rescue) ไดจำนวน 7 ตน 

 

   

2563 คัดเลือกและขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

   

2563 ปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ  

   

 พันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สี ่  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สี่ ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma 
‘ARMJ3N-4’ วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการ 

อัดตัวแนนของกาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุม 80 เซนติเมตร ทรงพุม
กวาง 50 เซนติเมตร ความสูงลำตนเทียม 80 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก กวาง 10 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สีเขียว กานใบยาว 25 เซนติเมตร 

แผนใบแข็ง ต้ังขึ้น 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

ชอดอก กวาง 10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร กานชอดอกยาว 40 เซนติเมตร 
ประกอบดวยใบประดับสวนบนมีลักษณะแข็งและยกขึ้นสีชมพูเขมปลายสีชมพูเขมอม
น้ำตาล กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร ใบประดับสวนลางมีลักษณะโคงคลายถวย
สีเขียวแตมดวยขีดสีน้ำตาลบริเวณปลายกลีบ กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร  
ดอกจริงมีสีเหลืองออน กลีบเลี้ยง 3 กลีบ มีสีขาวปลายชมพู มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบ
ปากสีมวงออน มีแถบสีเหลืองที่โคนแตสวนปลายแตมดวยสีมวงแดงที่สันกลีบ มีขนาด
กวาง 2 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  ชอดอกมีขนาดใหญ ใบประดับใหญและมีจำนวนมาก กานชอดอกยาวเหมาะสำหรับเปน

ไมตัดดอก เน่ืองจากมีลักษณะเปนหมันทำใหอายุการใชงานนานถึง 2 สัปดาห 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สี่  

ก ตน  ข ชอดอก  ค ดอกจรงิ  ง ลำตนใตดิน 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สี่ 

ข 

ค 

ก 

ง 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-หา 

(Curcuma ‘ARMJ3N-5’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

 2. มหาวิทยาลัยแมโจ 

ที่อยู 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 2. เลขที่ 63 หมูที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 

โทรศัพท 1. 02-579-7435 

 2. 0-5387-3000 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ ้นพันธุ เออารเอ็มเจสามเอ็น-หา (ARMJ3N-5) เปนลูกผสมขามชนิด 

ปรับปรุงและพัฒนาพันธุโดย ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสด์ิศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดย

ไดรับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ในป พ.ศ. 2560 นำไมดอกสกุลขมิ้น

พันธุ ARMJ03 พันธุแม ซึ่งเปนลูกผสมขามชนิด ระหวางปทุมมา (Curcuma alismatifolia) กับ พลอยทักษิณ

(Curcuma aurantiaca) มาเพิ่มจำนวนโครโมโซมดวยสารละลาย colchicine เปน 4 ชุด จากนั้นป พ.ศ. 

2562 ไดผสมกับปทุมมา (Curcuma alismatifolia) พันธุพอ สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการชวยชีวิตลูกผสม 

(embryo rescue) ไดจำนวน 2ตน ป พ.ศ. 2562 ขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไดจำนวนสาย

ตนละ 30 ตน และในป พ.ศ. 2563 คัดเลือกสายตนที่มีใบประดับสวนบนและสวนลางสวยงาม ดอกใหญ

แข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน โดยคัดเลือกไดพันธุลูกผสมจำนวน 1 พันธุ ที่มีใบประดับ

สวนบนและสวนลางสีแดง ดอกใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน เมื่อตัดชอดอกมีอายุการ

ปกแจกัน7 – 14 วัน เปนหมัน และมีโครโมโซม 3 ชุด และไดปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ ที่มหาวิทยาลัยแม

โจ พบวามีความสม่ำเสมอและความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2560 นำไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ ARMJ03 มาเพ่ิมจำนวนโครโมโซม 

เปน 4 ชุด ดวยสาร colchicine 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

   

2562 ไมดอกสกุลขมิน้พันธุ ARMJ03 (4N) x ปทุมมา (C. 

alismatifolia) 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

   

 สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการชวยชีวิตลูกผสม  

(embryo rescue) ไดจำนวน 2 ตน 

 

   

2563 คัดเลือกและขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

   

2563 ปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ  

   

 พันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-หา  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-หา ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma 
‘ARMJ3N-5’ วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการ 

อัดตัวแนนของกาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุม 80 เซนติเมตร ทรงพุม
กวาง 60 เซนติเมตร  

 
ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก กวาง 12 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สีเขียว กานใบยาว 20 เซนติเมตร 

แผนใบพลิ้วเปนคลื่น และปลายใบโคงลง 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

ชอดอก กวาง 15 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร กานชอดอกยาว 50 เซนติเมตร 
ประกอบดวยใบประดับสวนบนมีลักษณะกลีบกวางปลายกลีบแหลมและยกขึ้นสีชมพูอม
มวง กวาง 5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร ใบประดับสวนลางมีลักษณะโคงคลายถวย 
สีน้ำตาลอมสม กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร ดอกจริงมีสีเหลือง กลีบเลี้ยง  
3 กลีบ มีสีขาวอมเหลือง มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบปากสีมวงแดง มีแถบสีเหลืองอมสม
ที่สันกลีบ มีขนาดกวาง 3 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  ชอดอกมีขนาดใหญ ใบประดับใหญและมีจำนวนมาก กานชอดอกยาวเหมาะสำหรับเปน

ไมตัดดอก เน่ืองจากมีลักษณะเปนหมันทำใหอายุการใชงานนานถึง 2 สัปดาห 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น- 

ก ตน  ข ชอดอก  ค ดอกจรงิ  ง ลำตนใตดิน 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-หา 

ข 

ค 

ก 

ง 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-หก 

(Curcuma ‘ARMJ3N-6’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

 2. มหาวิทยาลัยแมโจ 

ที่อยู 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 2. เลขที่ 63 หมูที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 

โทรศัพท 1. 02-579-7435 

 2. 0-5387-3000 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ ้นพันธุ เออารเอ็มเจสามเอ็น-หก (ARMJ3N-6) เปนลูกผสมขามชนิด 

ปรับปรุงและพัฒนาพันธุโดย ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสด์ิศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดย

ไดรับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ในป พ.ศ. 2560 นำไมดอกสกุลขมิ้น

พันธุ ARMJ08 พันธุแม ซึ่งเปนลูกผสมขามชนิด ระหวางปทุมมา (Curcuma alismatifolia) กับ พลอยทักษิณ

(Curcuma aurantiaca) มาเพิ่มจำนวนโครโมโซมดวยสารละลาย colchicine เปน 4 ชุด จากนั้นป พ.ศ. 

2562 ไดนำมาผสมกับปทุมมา (Curcuma alismatifolia) (ปทุมมาเปนพอ) สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการ

ชวยชีวิตลูกผสม (embryo rescue) ไดจำนวน 2 ตน ป พ.ศ. 2562 ขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

ไดจำนวนสายตนละ 30 ตน และในป พ.ศ. 2563 คัดเลือกตนที่มีใบประดับสวนบนและสวนลางสวยงาม ดอก

ใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน โดยคัดเลือกไดพันธุลูกผสมจำนวน 1 พันธุ ที่มีใบประดับ

สวนบนและสวนลางสีแดง ดอกใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน เมื่อตัดชอดอกมีอายุการ

ปกแจกัน 7 – 14 วัน เปนหมัน และมีโครโมโซม 3 ชุด และไดปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ ที่มหาวิทยาลัย

แมโจ พบวามีความสม่ำเสมอและความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2560 นำไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ ARMJ08 มาเพ่ิมจำนวนโครโมโซม 

เปน 4 ชุด ดวยสาร colchicine 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

   

2562 ไมดอกสกุลขมิน้พันธุ ARMJ08 (4N) x ปทุมมา (C. 

alismatifolia) 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

   

 สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการชวยชีวิตลูกผสม  

(embryo rescue) ไดจำนวน 2 ตน 

 

   

2563 คัดเลือกและขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

   

2563 ปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ  

   

 พันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-หก  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-หก ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma 
‘ARMJ3N-6’ วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการ 

อัดตัวแนนของกาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุม 80 เซนติเมตร ทรงพุม
กวาง 60 เซนติเมตร  

 
ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก กวาง 12 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สีเขียว กานใบยาว 30 เซนติเมตร 

แผนใบพลิ้วเปนคลื่นและปลายใบโคงลง เสนใบนูน 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

ชอดอก กวาง 10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร กานชอดอกยาว 50 เซนติเมตร 
ประกอบดวยใบประดับสวนบนมีสีขาวมีแตมดวยขีดสีแดงอมน้ำตาล กวาง 4 เซนติเมตร 
ยาว 6 เซนติเมตร ใบประดับสวนลางมีลักษณะโคงคลายถวยสีเขียวออนแตมขีดสีน้ำตาล
อมแดง กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร ดอกจริงมีสีเหลืองออน กลีบเลี้ยง 3 กลีบ 
มีสีขาวอมชมพู มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบปากสีเหลือง มีแถบสีเหลืองเขมที่สันกลีบ  
มีขนาดกวาง 3 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  ชอดอกมีขนาดใหญ ใบประดับใหญและมีจำนวนมาก กานชอดอกยาวเหมาะสำหรับเปน

ไมตัดดอก เน่ืองจากมีลักษณะเปนหมันทำใหอายุการใชงานนานถึง 2 สัปดาห 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-หก 

ก ตน  ข ชอดอก  ค ดอกจรงิ  ง ลำตนใตดิน 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-หก 

ข 

ค 

ก 

ง 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-เจ็ด 

 (Curcuma ‘ARMJ3N-7’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

 2. มหาวิทยาลัยแมโจ 

ที่อยู 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 2. เลขที่ 63 หมูที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 

โทรศัพท 1. 02-579-7435 

 2. 0-5387-3000 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ ้นพันธุ เออารเอ็มเจสามเอ็น-เจ็ด (ARMJ3N-7) เปนลูกผสมขามชนิด 

ปรับปรุงและพัฒนาพันธุโดย ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสด์ิศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดย

ไดรับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ในปพ.ศ. 2560 นำไมดอกสกุลขมิ้น

พันธุ ARMJ02 พันธุแม ซึ่งเปนลูกผสมขามชนิด ระหวางปทุมมา (Curcuma alismatifolia) กับ พลอยทักษิณ

(Curcuma aurantiaca) มาเพิ่มจำนวนโครโมโซมดวยสารละลาย colchicine เปน 4 ชุด จากนั้นป พ.ศ. 

2562 ไดนำมาผสมกับปทุมมา (Curcuma alismatifolia) (ปทุมมาเปนพอ) สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการ

ชวยชีวิตลูกผสม (embryo rescue) ไดจำนวน 3 ตน ป พ.ศ. 2562 ขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

ไดจำนวนสายตนละ 30 ตน และในป พ.ศ. 2563 คัดเลือกสายตนที่มีใบประดับสวนบนและสวนลางสวยงาม 

ดอกใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน โดยคัดเลือกไดพันธุลูกผสมจำนวน 1 พันธุ ที่มีใบ

ประดับสวนบนและสวนลางสีแดง ดอกใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน เมื่อตัดชอดอกมี

อายุการปกแจกัน 7 – 14 วัน เปนหมัน และมีโครโมโซม 3 ชุด และไดปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ ที่

มหาวิทยาลัยแมโจ พบวามีความสม่ำเสมอและความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2560 นำไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ ARMJ02 มาเพ่ิมจำนวนโครโมโซม 

เปน 4 ชุด ดวยสาร colchicine 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

   

2562 ไมดอกสกุลพันธุ ARMJ02 (4N) x ปทุมมา (C. 

alismatifolia) 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

   

 สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการชวยชีวิตลูกผสม  

(embryo rescue) ไดจำนวน 3 ตน 

 

   

2563 คัดเลือกและขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

   

2563 ปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ  

   

 พันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-เจด็  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-เจ็ด ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma 
‘ARMJ3N-7’ วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการ 

อัดตัวแนนของกาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุม 65 เซนติเมตร ทรงพุม
กวาง 40 เซนติเมตร  

 
ใบ ใบเดี่ยว รูปใบหอก กวาง 7 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สีเขียว กานใบและเสนใบมีสีแดง 

ยาว 30 เซนติเมตร แผนใบแข็ง  
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

ชอดอก กวาง 15 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร กานชอดอกยาว 40 เซนติเมตร 
ประกอบดวยใบประดับสวนบนมีลักษณะแผออกเปนคลื่นและโคงเขาหากึ่งกลางกลีบ 
สีแดงปลายสีแดงเขม กวาง 5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร ใบประดับสวนลางมีลักษณะ
โคงคลายคลายเกือกมาสีแดงเขม กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร ดอกจริง 
มีสีเหลืองออน กลีบเลี้ยง 3 กลีบ มีสีชมพูอมแดง  มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบปากสีมวง
เขมปลายสีมวงออน มีแถบสีเหลืองเขมที่สันกลีบ มีขนาดกวาง 2 เซนติเมตร ยาว 4 
เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  ชอดอกมีขนาดใหญ ใบประดับใหญและมีจำนวนมาก กานชอดอกยาวเหมาะสำหรับเปน

ไมตัดดอก เน่ืองจากมีลักษณะเปนหมันทำใหอายุการใชงานนานถึง 2 สัปดาห 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-เจ็ด  

ก ตน  ข ชอดอก  ค ดอกจรงิ  ง ลำตนใตดิน 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-เจ็ด 

ข 

ค 

ก 

ง 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-แปด 

(Curcuma ‘ARMJ3N-8’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

 2. มหาวิทยาลัยแมโจ 

ที่อยู 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 2. เลขที่ 63 หมูที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 

โทรศัพท 1. 02-579-7435 

 2. 0-5387-3000 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ เออารเอ็มเจสามเอ็น-แปด (ARMJ3N-8) เปนลูกผสมขามชนิด 

ปรับปรุงและพัฒนาพันธุโดย ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสด์ิศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดย

ไดรับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ในปพ.ศ. 2559 นำไมดอกสกุลขมิ้น

พันธุ ARMJ10 พันธุแม ซึ่งเปนลูกผสมขามชนิด ระหวางปทุมมา (Curcuma alismatifolia) กับ พลอยทักษิณ

(Curcuma aurantiaca) มาเพิ่มจำนวนโครโมโซมดวยสารละลาย colchicine เปน 4 ชุด จากนั้นป พ.ศ. 

2562 ไดนำมาผสมกับปทุมมา (Curcuma alismatifolia) (ปทุมมาเปนพอ) สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการ

ชวยชีวิตลูกผสม (embryo rescue) ไดจำนวน 2 ตน ป พ.ศ. 2562 ขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

ไดจำนวนสายตนละ 30 ตน และในป พ.ศ. 2563 คัดเลือกตนที่มีใบประดับสวนบนและสวนลางสวยงาม ดอก

ใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน โดยคัดเลือกไดพันธุลูกผสมจำนวน 1 พันธุ ที่มีใบประดับ

สวนบนและสวนลางสีแดง ดอกใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน เมื่อตัดชอดอกมีอายุการ

ปกแจกัน 7 – 14 วัน เปนหมัน และมีโครโมโซม 3 ชุด และไดปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ ที่มหาวิทยาลัย

แมโจ พบวามีความสม่ำเสมอและความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2560 นำไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ ARMJ10 มาเพ่ิมจำนวนโครโมโซม 

เปน 4 ชุด ดวยสาร colchicine 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

   

2562 ไมดอกสกุลขมิน้พันธุ ARMJ10 (4N) x ปทุมมา (C. 

alismatifolia) 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

   

 สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการชวยชีวิตลูกผสม  

(embryo rescue) ไดจำนวน 2 ตน 

 

   

2563 คัดเลือกและขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

   

2563 ปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ  

   

 พันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-แปด  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-แปด ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma 
‘ARMJ3N-8’ วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการ 

อัดตัวแนนของกาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุม 70 เซนติเมตร ทรงพุม
กวาง 60 เซนติเมตร  

 
ใบ ใบเด่ียว รูปใบหอก กวาง 10 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สีเขียว กานใบยาว 20 เซนติเมตร 

แผนใบใหญและแข็ง ใบต้ังขึ้น ขอบใบพลิ้ว  
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

ชอดอก กวาง 15 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร กานชอดอกยาว 50 เซนติเมตร 
ประกอบดวยใบประดับสวนบนมีลักษณะหนาและแข็ง ปลายกลีบสีขาวปลายสีเขียว  
กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร ใบประดับสวนลางมีลักษณะโคงคลายถวยมีสีเขียว
ปายดวยขีดสีน้ำตาลอมแดง กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร ดอกจริงมีสีเหลืองออน
อมมวงแดง กลีบเลี ้ยง 3 กลีบ มีสีขาว มี 1 กลีบเปลี ่ยนรูปเปนกลีบปากสีมวงแดง 
อมน้ำตาล มีแถบสีเหลืองเขมที่โคนและสมอมแดงที่สวนปลายที่สันกลีบ มีขนาดกวาง  
3 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  ชอดอกมีขนาดใหญ ใบประดับใหญและมีจำนวนมาก กานชอดอกยาวเหมาะสำหรับเปน

ไมตัดดอก เน่ืองจากมีลักษณะเปนหมันทำใหอายุการใชงานนานถึง 2 สัปดาห 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-แปด  

ก ตน  ข ชอดอก  ค ดอกจรงิ  ง ลำตนใตดิน 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-แปด 

ค 

ก 

ง 

ข 
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ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-เกา 

(Curcuma ‘ARMJ3N-9’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

 2. มหาวิทยาลัยแมโจ 

ที่อยู 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 2. เลขที่ 63 หมูที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 

โทรศัพท 1. 02-579-7435 

 2. 0-5387-3000 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ ้นพันธุ เออารเอ็มเจสามเอ็น-เกา (ARMJ3N-9) เปนลูกผสมขามชนิด 

ปรับปรุงและพัฒนาพันธุโดย ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสด์ิศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดย

ไดรับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ในป พ.ศ. 2560 นำไมดอกสกุลขมิ้น

พันธุ ARMJ02 พันธุแม ซึ่งเปนลูกผสมขามชนิด ระหวางปทุมมา (Curcuma alismatifolia) กับ พลอยทักษิณ 

(Curcuma aurantiaca) มาเพิ่มจำนวนโครโมโซมดวยสารละลาย colchicine เปน 4 ชุด จากนั้นป พ.ศ. 

2562 ไดนำมาผสมกับปทุมมา (Curcuma alismatifolia) (ปทุมมาเปนพอ) สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการ

ชวยชีวิตลูกผสม (embryo rescue) ไดจำนวน 3 ตน ป พ.ศ. 2562 ขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

ไดจำนวนสายตนละ 30 ตน และในป พ.ศ. 2563 คัดเลือกสายตนที่มีใบประดับสวนบนและสวนลางสวยงาม 

ดอกใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน โดยคัดเลือกไดพันธุลูกผสมจำนวน 1 พันธุ ที่มีใบ

ประดับสวนบนและสวนลางสีแดง ดอกใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน เมื่อตัดชอดอกมี

อายุการปกแจกัน 7 – 14 วัน เปนหมัน และมีโครโมโซม 3 ชุด และไดปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ ที่

มหาวิทยาลัยแมโจ พบวามีความสม่ำเสมอและความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2560 นำไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ ARMJ02 มาเพ่ิมจำนวนโครโมโซม 

เปน 4 ชุด ดวยสาร colchicine 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

   

2562 ไมดอกสกุลขมิน้พันธุ ARMJ02 (4N) x ปทุมมา (C. 

alismatifolia) 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

   

 สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการชวยชีวิตลูกผสม  

(embryo rescue) ไดจำนวน 3 ตน 

 

   

2563 คัดเลือกและขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

   

2563 ปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ  

   

 พันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-เกา  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-เกา ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma 
‘ARMJ3N-9’ วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการ 

อัดตัวแนนของกาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุม 65 เซนติเมตร ทรงพุม
กวาง 40 เซนติเมตร ความสูงลำตนเทียม 65 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเดี่ยว รูปใบหอก กวาง 8 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สีเขียวอมแดง กานใบยาว 40 

เซนติเมตร กานใบและเสนใบสีแดงเขม แผนใบแข็ง 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

ชอดอก กวาง 10 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร กานชอดอกยาว 40 เซนติเมตร 
ประกอบดวยใบประดับสวนบนมีลักษณะเปนคลื่น กลีบโคงเขาหากลางกลีบ ปลายกลีบแหลม 
สีแดงอมชมพูปลายสีแดงเขม กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร ใบประดับสวนลางมี
ลักษณะโคงคลายเกือกมาปลายแหลม มีสีแดงเขมอมน้ำตาล กวาง 3 เซนติเมตร ยาว 5 
เซนติเมตร ดอกจริงมีสีเหลืองออน กลีบเลี้ยง 3 กลีบ มีสีแดงอมชมพู มี 1 กลีบเปลี่ยนรูป
เปนกลีบปากสีมวงเขม มีแถบสีเหลืองขนาบดวยเสนสีมวงเขมที่สันกลีบ มีขนาดกวาง  
2 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  ชอดอกมีขนาดใหญ ใบประดับใหญเปนคลื่นเล็กนอยและมีจำนวนมาก กานชอดอกยาว

เหมาะสำหรับเปนไมตัดดอก เนื่องจากมีลักษณะเปนหมันทำใหอายุการใชงานนานถึง 2 
สัปดาห 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-เกา  

ก ตน  ข ชอดอก  ค ดอกจรงิ  ง ลำตนใตดิน 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-เกา  

ค 

ก 

ง 

ข 



29 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สิบ 

(Curcuma ‘ARMJ3N-10’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

 2. มหาวิทยาลัยแมโจ 

ที่อยู 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 2. เลขที่ 63 หมูที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 

โทรศัพท 1. 02-579-7435 

 2. 0-5387-3000 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ เออารเอ็มเจสามเอ็น-สิบ (ARMJ3N-10) เปนลูกผสมขามชนิด 

ปรับปรุงและพัฒนาพันธุโดย ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสด์ิศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดย

ไดรับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ในปพ.ศ. 2559 นำไมดอกสกุลขมิ้น

พันธุ ARMJ01 พันธุแม ซึ่งเปนลูกผสมขามชนิด ระหวางปทุมมา (Curcuma alismatifolia) กับ พลอยทักษิณ 

(Curcuma aurantiaca) มาเพิ่มจำนวนโครโมโซมดวยสารละลาย colchicine เปน 4 ชุด จากนั้นป พ.ศ. 

2562 ไดนำมาผสมกับปทุมมา (Curcuma alismatifolia) (ปทุมมาเปนพอ) สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการ

ชวยชีวิตลูกผสม (embryo rescue) ไดจำนวน 4 ตน ป พ.ศ. 2562 ขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

ไดจำนวนสายตนละ 30 ตน และในป พ.ศ. 2563 คัดเลือกตนที่มีใบประดับสวนบนและสวนลางสวยงาม ดอก

ใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน โดยคัดเลือกไดพันธุลูกผสมจำนวน 1 พันธุ ที่มีใบประดับ

สวนบนและสวนลางสีแดง ดอกใหญแข็งแรง ชอดอกมีอายุอยูบนตนมากกวา 1 เดือน เมื่อตัดชอดอกมีอายุการ

ปกแจกัน 7 – 14 วัน เปนหมัน และมีโครโมโซม 3 ชุด และไดปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ ที่มหาวิทยาลัย

แมโจ พบวามีความสม่ำเสมอและความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2560 นำไมดอกสกุลขมิ้นพันธุ ARMJ01 มาเพ่ิมจำนวนโครโมโซม 

เปน 4 ชุด ดวยสาร colchicine 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

   

2562 ไมดอกสกุลขมิน้พันธุ ARMJ01 (4N) x ปทุมมา (C. 

alismatifolia) 
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ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

   

 สรางลูกผสมโดยใชเทคนิคการชวยชีวิตลูกผสม  

(embryo rescue) ไดจำนวน 4 ตน 

 

   

2563 คัดเลือกและขยายพันธุลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

   

2563 ปลูกตรวจสอบความสม่ำเสมอ  

   

 พันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สิบ  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สิบ ช่ือวิทยาศาสตร Curcuma 
‘ARMJ3N-10’ วงศ Zingiberaceae ไมดอกไมประดับ 

 
ลำตน ลำตนใตดินหรือหัวมีลักษณะเปนเหงา ลำตนสวนเหนือดินเปนลำตนเทียมเกิดจากการ 

อัดตัวแนนของกาบใบ มีความสูงจากระดับโคนตนถึงปลายพุม 50 เซนติเมตร ทรงพุม
กวาง 40 เซนติเมตร ความสูงลำตนเทียม 50 เซนติเมตร 

 
ใบ ใบเดี่ยว รูปใบหอก กวาง 7 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร สีเขียว กานใบยาว 10 เซนติเมตร 

แผนใบแผออก ขอบใบเปนคลื่น ปลายใบแหลม 
 
ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแนน เกิดที่ปลายยอดแทงขึ้นจากสวนกลางของลำตนเทียม ชูขึ้นเหนือพุมใบ 

ชอดอก กวาง 10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร กานชอดอกยาว 20 เซนติเมตร 
ประกอบดวยใบประดับสวนบนมีลักษณะเปนหนาและแข็ง ปลายกลีบแหลมยกขึ้น มีสีชมพู
เขมปลายกลีบสีน้ำตาล กวาง 5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร ใบประดับสวนลางมี
ลักษณะโคงคลายถวย มีสีเขียวปายดวยขีดสีน้ำตาล กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร 
ดอกจริงมีสีเหลืองออน กลีบเลี้ยง 3 กลีบ มีสีขาวอมชมพู มี 1 กลีบเปลี่ยนรูปเปนกลีบ
ปากสีมวง มีแถบสีเหลืองปลายมวงแดงที่สันกลีบ มีขนาดกวาง 3 เซนติเมตร ยาว 4 
เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  ชอดอกมีขนาดใหญ ใบประดับใหญและมีจำนวนมาก ตนกะทัดรัดสมสวนเหมาะสำหรับ

เปนไมกระถาง และไมตัดดอกเน่ืองจากดอกมีอายุการปกแจกันนานถึง 2 สัปดาห 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สิบ 

ก ตน  ข ชอดอก  ค ดอกจรงิ  ง ลำตนใตดิน 

 

ไมดอกสกุลขมิ้นพันธุเออารเอ็มเจสามเอ็น-สิบ 

ค 

ก 

ง 

ข 




