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ปทุ มมาจัดว า เป น ไม ดอกที่ มี ความสำคัญ ทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งมีมูลคาการสงออกเปนอันดับ 2 รองจาก
กลวยไม และมีแนวโนมการสงออกเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  
จึงเปนพืชไมดอกที่มีศักยภาพสูงในการแขงขันในตลาดโลก 
จากการพัฒนาพันธุพืชกลุมปทุมมาจากไมดอกพื้นเมืองของ
ไทยจนไดรับความนิยมในตลาดโลกอยางตอเนื่อง ถือเปน
ความสำเร็จของการพัฒนาพันธุไมดอกที่มีแหลงกำเนิดและ
ฐานพันธุกรรมที่หลากหลายในประเทศไทย แตการพัฒนา
ปทุมมายังมีปจจัยที่สงผลตอการลดลงของเชื้อพันธุกรรม
ปทุมมาจนถึงข้ันสูญพันธุ เนื่องมาจากการเลือกปลูกพันธุพืช
เชิงการคาเพียงบางชนิด การบุกรุกพื้นที่ปา ปญหาเร่ืองโรค
และแมลง และภูมิอากาศที่แปรปรวน ดังนั้น การเก็บ
รวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชไวทั้งพันธุเกาและพันธุใหม ซึ่งเปน
ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศและเปนวัตถุดิบตนน้ำในดาน
วิจัยทางภาคการเกษตรและดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพถือไดวามีความสำคัญอยางมาก 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) สนับสนุน ดร.ธราธร ทีรฆฐิติ (ไบโอเทค) 
ใน “การจัดการเชื้อพันธุกรรมไมดอกวงศขิงในสภาพ
ปลอดเชื้ อ เพ่ือการอนุ รักษและปรับป รุงพันธุ” โดย
ดำเนินการเก็บรวบรวม ประเมินลักษณะประจำพันธุ 
ขยายพันธุ และจัดทำฐานขอมูลเชื้อพันธุกรรม เพื่อถายทอด
ไปสูการใชประโยชนในปรับปรุงพันธุและในเชิงพาณิชยตอไป 
ปจจุบัน ไดรวบรวมเชื้อพันธุพืชวงศขิง จำนวน 100 สายพันธุ 
ประกอบดวย ปทุมมา 62 สายพันธุ/พันธุ กระเจียว 29  
สายพันธุ/พันธุ และหงสเหิน 9 สายพันธุ/พันธุ ไดจัดเก็บ 
เชื้อพันธุกรรมระยะสั้นโดยเก็บในรูปแบบหัวพันธุและตนพันธุ
ปลอดโรคในระบบ เพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่ อ  และไดจัด เก็บ 
เชื้อพันธุกรรมระยะยาว ณ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ
แหงชาติ สวทช. แลวทั้ง 100 สายพันธุ/พันธุ เพื่อการใช
ประโยชนตอยอดในการปรับปรุงพันธุและการอนุ รักษ
พันธุกรรมไมดอกวงศขิงอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
สวทช. รวมกับ หจก.ลัคกี้ ซีดส อโกร สนับสนุน  

ดร.ธราธร ทีรฆฐิติ (ไบโอเทค) ดำเนิน “การพัฒนาไมดอก
สกุลขม้ินเพ่ือการคาพันธุใหม” โดยพัฒนาลูกผสมพันธุใหมใน
ระดับแปลงปลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพของพันธุลูกผสม เพื่อใช
ประโยชนเปนไมตัดดอก ไมกระถาง และไมประดับแปลง และ
การเพิ่มปริมาณพันธุลูกผสมสายพันธุใหมโดยการทำตนพันธุ
ปลอดโรคในระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยไดลูกผสมปทุมมาและ
กระเจียวพันธุใหม 25 พันธุ ประกอบดวยลกูผสมปทุมมา 19 พันธุ 
และลูกผสมกระเจียว 6 พันธุ ที่สามารถสงออกและจำหนาย
ภายในประเทศได ในรูปแบบหัวพันธุและตนพันธุปลอดโรค
ในระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และไดข้ึนทะเบียนรับรองพันธุ
พืชใหมกับกรมวิชาการเกษตรแลว  

การถายทอดผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชน 1) ไดถายทอด
ปทุมมา 19 พันธุ รวมทั้งเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุและการ
บริหารจัดการแปลงปลูกปทุมมาและกระเจียวสายพันธุใหม
ใหแกกลุมเกษตรกรผูผลิตปทุมมาใน อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
จำนวน 5 ราย และเกษตรผูผลิตปทมุมาใน จ.ตาก จำนวน 1 ราย 
เพื่อใชประโยชนในการปรับปรุงพนัธุและเชิงพาณิชยสำหรับการ
สงออกตางประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 

                  ปทุมมาพันธุ“พันธุหวยสำราญ” 
2) สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
(สท.) ไดนำปทุมมาสายพันธุใหมไปถายทอดใหแกวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแปลงใหญไมดอกไมประดับบานหวยสำราญ-หวยเจริญ 
จ.อุดรธานี พรอมตั้งชื่อวา “พันธุหวยสำราญ” โดยพัฒนา
พื้นที่ชุมชนแปลงใหญไมดอกไมประดับบานหวยสำราญให
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรแหงใหม สามารถชมความงาม
ไมดอกไดตลอดป และสรางงานสรางอาชีพใหชุมชน  

  

การรวบรวมและปรบัปรงุพนัธุป์ทมุมา 

และกระเจยีวพนัธุใ์หม ่
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Star Angel 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีชมพู ปลายมีแตมสีแดง 
เหมาะสำหรับเปนไมกระถาง และไม
ประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45 วัน  
 แตกหนอ 2–3 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 

 

 
Star Beauty 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีชมพูออน ปลายมีแตมสี
แดงปนน้ำตาล เหมาะสำหรับเปนไม
กระถาง และไมประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลงัจากปลกู 45 วัน  
 แตกหนอ 2–3 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 
 

 
Star Delight 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีขาว ปลายมีแตมสีแดง  
ปนเขียว เหมาะสำหรับเปนไมตัดดอก 
และไมประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45 วัน  
 แตกหนอ 2–3 หนอ/หัวพันธุ  
 อายปุกแจกัน ประมาณ 15 วัน 
 

 
Star Passion 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีชมพู  ปลายมีแตมสี
น้ำตาลเขม เหมาะสำหรับเปนไมตัดดอก 
และไมประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 40 วัน  
 แตกหนอ 2–3 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 

 
 
 
 
 
 

 
Star Pearl 

ลกัษณะเดน:  
 กลีบประดับสีชมพูออน ปลายมีแตมสี
แดงปนเขียว เหมาะสำหรับเปนไมตัดดอก 
และไมประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 50 วัน  
 แตกหนอ 2–3 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Star Princess 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีชมพู ปลายกลีบมีแตมแดง
ปนสีน้ำตาล เหมาะสำหรับเปนไมตัดดอก 
และไมประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45 วัน  
 แตกหนอ 2–3 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 
 

 
Star Rosy 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีชมพู ปลายกลีบมีแตมสแีดง 
เหมาะสำหรับเปนไมตัดดอก และไม
ประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 50 วัน  
 แตกหนอ 2–3 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 

 

 
Star Safari 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีขาว มีแตมสีแดงปนน้ำตาล
เปนแนวยาว เหมาะสำหรับเปนไมตัดดอก 
และไมประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 50 วัน  
 แตกหนอ 3–4 หนอ/หัวพันธุ  
 อายปุกแจกัน ประมาณ 15 วัน 
 

 
Star Universe 

ลกัษณะเดน:  
 กลีบประดับสีชมพู ปลายกลีบมีแตมสแีดง 
เหมาะสำหรับ เปนไมตัดดอก  และ      
ไมประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45 วัน  
 แตกหนอ 2–4 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 
 

 
Star Fairy 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีขาว ปลายกลีบมีแตมสีแดง
เขมปนเขียว เหมาะสำหรับเปนไมกระถาง 
และไมประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45 วัน  
 แตกหนอ 3–4 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 

ปทุมมาสายพันธุใหม 19 พันธุ 
 

ตอดานหลัง  
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Star Spirit 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีขาว ปลายกลีบมีแตมสี
แดงปนเขียว และโคนกลีบประดับมีสี
ชมพู เหมาะสำหรับเปนไมตัดดอก 
และไมประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45 วัน  
 แตกหนอ 3–4 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 

 

 
Star Sensation 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีชมพูออนจาง ปลายกลีบ
มีแตมสีแดงปนสีเขียว เหมาะสำหรับ
เปนไมตัดดอก และไมประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลกู 40 วัน  
 แตกหนอ 3–4 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 
 

 
Star Foresta 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีชมพูออน ปลายกลีบมี
แตมสีน้ำตาลปนเขียว เหมาะสำหรับ
เปนไมตดัดอก และไมประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 50 วัน  
 แตกหนอ 3–4 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 
 

 
Star Forever 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีชมพูออน ปลายกลีบมี
แตมสีน้ำตาลปนเขียว เหมาะสำหรับ
เปนไมตัดดอก และไมประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45-50 วัน  
 แตกหนอ 3–4 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Star Glitter 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีชมพูออน ปลายกลีบมี
แตมสีแดงปนน้ำตาล และมีริ้วสีขาวยาว
จนถึงโคนกลีบประดับ เหมาะสำหรับ
เปนไมตัดดอก และไมประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45-50 วัน  
 แตกหนอ 3–4 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 

 

 
Star Melody 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีชมพูออน ปลายกลีบมี
แตมสีแดงปนเขียว เหมาะสำหรับเปนไม
ตัดดอก และไมประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45-50 วัน  
 แตกหนอ 4–5 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 

 

 
Star Sahara 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีชมพู ปลายกลบีมีแตมสีแดง
ปนน้ำตาลเปนแนวยาวถึงโคนกลีบ เหมาะ
สำหรับเปนไมตัดดอก และไมประดบัแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 50 วัน  
 แตกหนอ 3–4 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

หวยสำราญ 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีชมพู ปลายกลีบมีแตมสี
แดงปนน้ำตาล เหมาะสำหรับเปนไมตัด
ดอก และไมประดับแปลง  

 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45-50 วัน  
 แตกหนอ 3–4 หนอ/หัวพันธุ  

อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 
 

 
 
 
 
 
 

ปทุมมาสายพันธุใหม 19 พันธุ (ตอ) 
 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสีชมพู ปลายกลีบมีแตมแดงปนสีน้ำตาล  

เหมาะสำหรับเปนไมตดัดอก และไมประดับแปลง  
 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45-50 วัน  
 แตกหนอ 2–3 หนอ/หัวพันธุ  
 อายุปกแจกัน ประมาณ 15 วัน 

หวยเจริญ 

ตอดานหลัง  
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Sweet Dream 
 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสวนบนเปนรูปรี ปลายมน 
สีชมพูอมมวง สวนลางเปนรูปวงกลม  
สีแดงอมสม และดอกจริงมีสีเหลือง 
อมสม 
 เหมาะสำหรับเปนไมกระถาง 

 
Sweet Romance 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสวนบนเปนรูปไข ปลายแหลม
สีชมพู สวนลางเปนรูปตัวยูกลับหัว 
ปลายมน สีเขียว และดอกจริงมีสี
ดอกสีขาวครีม 
 เริ่มออกดอกหลังจากปลูก 45 วัน และ
มีการแตกหนอ 2–3 หนอตอหัวพันธุ 
 เหมาะสำหรับการใชไมตัดดอก และ
ไมประดับแปลง 
 

 
Sweet Firework 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสวนบนเปนรูปรี ปลายมน
สีขาว สวนลางเปนรูปตัวยูกลับหัว 
ปลายมน สีขาวมีริ้วสีแดง และดอกจริง
มีสีดอกสีเหลืองอมสม 
 อายุตั้งแตเริ่มปลูกถึงออกดอก 90-100 วัน 
และการแตกหนอใหม เฉลี่ย  2 -3 
หนอ/กอ  
 เหมาะสำหรับเปนไมกระถาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sweet Flare 
 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสวนบนเปนรูปรี ปลายมน
สีชมพู สวนลางเปนรูปตัวยูกลับหัว 
ปลายแหลม เปนริ้วสีสมแดง และ
ดอกจริงมีสีดอกสีเหลืองอมสม 

เหมาะสำหรับเปนไมกระถาง 

 
Sweet Browny 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสวนบนเปนรูปรี ปลาย
มน สีขาว มีริ้วสีน้ำตาล สวนลางเปน
รูปตัวยูกลับหัว ปลายมน สีน้ำตาล 
และดอกจริงมีสีดอกสีเหลืองอมสม 
 อายุตั้งแตเริ่มปลูกถึงออกดอก 90-100 วัน 
และการแตกหนอใหม เฉลี่ย  2 -3 
หนอ/กอ 
 เหมาะสำหรับการใชไมกระถาง 

 

 
Sweet Glory 

ลักษณะเดน:  
 กลีบประดับสวนบนเปนรูปรี ปลายแหลม 
สีชมพู สวนลางเปนรูปตัวยูกลับหัว 
ปลายมน สีสม และดอกจริงมีสีเหลือง 
 อายุตั้งแตเริ่มปลูกถึงออกดอก 90-100 วัน 
และการแตกหนอใหม เฉลี่ ย  2-3 
หนอ/กอ 
 เหมาะสำหรับการใชไมกระถาง 

 
 
 
 
 

กระเจียวสายพันธุใหม 6 พันธุ  
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