
     »·ØÁÁÒ เปนพืชวงศขิง (Zingiberaceae) สกุลขมิ้น (Curcuma) 

มีถิ่นกำเนิดแถบอินโดจีน เชน ไทย เมียนมาร ลาว กัมพูชา เจริญเติบโตและ

ออกดอกในชวงฤดูฝน ชาวบานมักนำดอกปทุมมาบางชนิดมารับประทาน

เปนผักสดจิ้มน้ำพริก และเปนพืชสมุนไพร

• กลุมกระเจียว (Eucurcuma)

ดอกจริงมีปากกลีบดอกสีเหลืองหรือสีขาว

»·ØÁÁÒà»š¹äÁŒÅŒÁÅØ¡ ÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§»ÃÐÁÒ³ 30-60 «Á.

• กลุมปทุมมา (Paracurcuma) 

ดอกจริงมีปากกลีบดอกสีมวงหรือสีขาว

ÅÑ¡É³Ð·Ò§¾Ä¡ÉÈÒÊµÃ�

ÃÒªÔ¹ÕäÁŒ´Í¡áË‹§»†Ò½¹

“»·ØÁÁÒ”“»·ØÁÁÒ”

พระยาวินิจวนันดร นักธรรมชาติวิทยาของไทย พบปทุมมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ชื่อเดิม "กระเจียวบัว" 

กอนเปลี่ยนเปน "บัวสวรรค" และ "ปทุมมา" 

ดร.พิศิษฐ วรอุไร ปลูกดอกปทุมมาในพื้นที่วิจัยของโครงการหลวง บริเวณหวยทุงจอ และพื้นที่อื่นในเชียงใหม

• ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาปทุมมาเปนไมดอกเชิงเศรษฐกิจ     

  คัดเลือกพันธุ ขยายพันธุสงเสริมใหเกษตรกรปลูกในเชียงใหม เรียก ปทุมมาพันธุเชียงใหม หรือ เชียงใหมพิ้งค

• คุณอุดร คำหอมหวาน สงออกปทุมมาแบบตัดดอกไปตางประเทศครั้งแรกที่ญี่ปุน ใชชื่อ สยามทิวลิป (Siam Tulip) 

• สงออกหัวพันธุปทุมมาแทนการตัดดอกไปประเทศญี่ปุน 

• กรมสงเสริมการเกษตรถายทอดความรูดานวิชาการและการตลาดของปทุมมาใหเกษตรกร 

อางอิงจาก: เอกสารวิชาการ เรื่อง ปทุมมา โดย อรวรรณ วิชัยลักษณ กรมสงเสริมการเกษตร (ISBN 974-9562-29-1)

อางอิงจาก: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. 2558. 
                           คูมือสงเสริมการเรียนรูดานพืช "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมดอกไมประดับ"

Í´Õµ

»‚ 2519

»‚ 2528

»‚ 2536

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศใหพืชสกุลขม้ินซ่ึงรวมถึงปทุมมาเปนพืชคุมครอง ตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 »‚ 2547

• ÅÓµŒ¹ ลำตนจริงอยูใตดิน (หัว) ทำหนาท่ี 

สะสมน้ำและอาหาร ลำตนเหนือดินเปน 

ลำตนเทียมท่ีเกิดจากการอัดตัวของกาบใบ 

ทำใหดูเหมือนเปนลำตน

• ãºà́ ÕèÂÇ (Leaf) แผนใบรูปวงรี ขอบใบเรียบ 

หรือเปนคล่ืน ปลายใบปานหรือเรียวแหลม 

เสนใบขนานแบบเฉียงขึ้น

• ª‹Í´Í¡ (Inflorescence) เกิดท่ีปลายยอด 

แบบชอ ประกอบดวยใบประดับเรียงซอน 

เวียนโดยรอบ มีสีสันสวยงาม ใบประดับ

สวนลางท่ีโคนชอมีสีเขียวออนหรือสีอ่ืนๆ

• ´Í¡¨ÃÔ§ (Flower) ดอกจริงเกิดในซอก 

ใบประดับสวนลาง สีมวงและสีขาว กลีบ

ปากมี 3 พู

• ¼Å รูปหนาตัดเปนเหลี่ยม 3 เหลี่ยม ที่

พัฒนาเปนพู เปนท่ีอยูของเมล็ด รูปราง

คลายเมล็ดองุน

ÃÒ¡½ÍÂ
(Fibrous Root)

ÃÒ¡ÊÐÊÁÍÒËÒÃ
·Õèà¡Ô´¢Öé¹ãËÁ‹ËÃ×ÍÃÒ¡µØŒÁ

ÃÒ¡ÊÐÊÁÍÒËÒÃàÃÔèÁµŒ¹
(Tuberous Root)

ÅÓµŒ¹à·ÕÂÁ
(Pseudostem)

¡ŒÒ¹ª‹Í´Í¡
(Flower Stalk)

ãº»ÃÐ´Ñº
(Bract)

ãº»ÃÐ´ÑºÊ‹Ç¹º¹
(Coma Bract)

àË§ŒÒ
(Rhizome)

´Í¡¨ÃÔ§
(Flower)

ª‹Í´Í¡ (Inflorescence)



ลำตนแข็งแรง ขนาดใหญมาก 
ดอกสีชมพูออนหลายชั้น 
ระยะปลูก 40x40 ซม.

ตนขนาดใหญ ดอกสีเขียวเขม 
ระยะปลูก 30x30 ซม. 

ลำตนสูง ตนขนาดใหญ ดอกใหญสีแดง 
ปลายกลีบดอกสีน้ำตาล 
ระยะปลูก 30x30 ซม. 

ลำตนขนาดกลาง ดอกสีขาว 
ปลายกลีบดอกมีสีเขียวเล็กนอย 

ระยะปลูก 30x30 ซม.

ลำตนขนาดกลาง ดอกสีชมพูออน 
ปลายกลีบสีน้ำตาล ระยะปลูก 30x30 ซม.

ลำตนเตี้ยขนาดเล็ก ดอกและกานดอก
มีขนาดเล็ก ดอกสีชมพู ปลายกลีบดอก
มีสีเขียวเล็กนอย ระยะปลูก 20x30 ซม.

ลำตนเตี้ยขนาดเล็ก ดอกและกานดอก
ขนาดเล็ก ตรงแข็งแรง ดอกสีชมพูออน 

ปลายกลีบดอกมีสีเขียวเล็กนอย 
ระยะปลูก 20x30 ซม. 

ลำตนเตี้ยขนาดเล็ก ลำตนสูง 
ดอกสีชมพูออน ระยะปลูก 30x30 ซม.

ลำตนขนาดเล็กมาก ดอกและกานดอก
มีขนาดเล็ก ดอกสีมวง ปลายกลีบดอก

มีสีเขียวน้ำตาลเล็กนอย 
ระยะปลูก 20x30 ซม.

¾Ñ¹¸Ø�»·ØÁÁÒ·Õè¹ÔÂÁ»ÅÙ¡à¾×èÍ»ÃÐ´Ñºá»Å§ ËÃ×ÍäÁŒ¡ÃÐ¶Ò§

·ÇÔµàµÍÃ�/ºÑÇà¡ÅÕÂÇ¢ÒÇÂÙ¤Ô ªÁ¾ÙÁÐÅÔ 

á´§´ÍÂµØ§ à¢ÕÂÇÁÃ¡µÅÑ´´ÒÇÑÅÂ� 
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ความสูงตนวัดจากโคนตนถึงระดับพุมใบ 
75-95 ซม. ชอดอกยาวตรง กลีบดอก

สีเหลืองอมสมซอนกัน เกิดเปนชอ
ทรงกระบอก กานดอกยาวตรงและ

แข็งแรง ระยะปลูก 40x40 ซม.

ตนสูงขนาดใหญ ดอกใหญสีชมพู 
ปลายกลีบดอกมีสีน้ำตาลเล็กนอย 
ระยะปลูก 40x40 ซม. 

ตนขนาดใหญ แข็งแรง 
กานดอกใหญยาว ดอกสีขาว 
ระยะปลูก 40x40 ซม. 

ตนขนาดกลาง ดอกสีขาว 
กานยาวประมาณ 30-45 ซม. 
ระยะปลูก 30x30 ซม. 

กลีบดอกหนา สีสันสดใส 
ปลายกลีบสีน้ำตาลเล็กนอย 
กานชอดอกแข็งแรง 
ชอดอกอยูเหนือทรงพุม 
แตกหนอ 3–4 หนอตอหัวพันธุ 

ตนสูง 30-50 ซม. ดอกออกเปนชอ
แบบชอกระจุกแยกแขนงที่ปลาย

ลำตนเทียม ดอกสีเหลือง ใบประดับสีขาว 
ระยะปลูก 40x40 ซม. 

ตนสูง 30-50 ซม. ดอกออกเปนชอ
แบบชอกระจุกแยกแขนงที่ปลายลำตนเทียม 

ดอกสีเหลือง กลีบประดับสีชมพูเขม 
ระยะปลูก 40x40 ซม. 

àªÕÂ§ãËÁ‹¾Ôé§¤�

äÁŒ´Í¡Ç§È�¢Ô§Í×è¹æ

¾Ñ¹¸Ø�»·ØÁÁÒ·Õè¹ÔÂÁ»ÅÙ¡à¾×èÍà»š¹äÁŒµÑ´´Í¡áÅÐ»ÃÐ´Ñºá»Å§

ÅÒ¹¹ÒÊâ¹Ç� 

¢ÒÇÊâ¹Ç�äÇ·� 

ËŒÇÂÊÓÃÒÞ

Ë§Ê�àËÔ¹ªÁ¾Ù Ë§Ê�àËÔ¹¢ÒÇºŒÒ¹äÃ‹àÃ´ 

ผลงานวิจัยโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) 
รวมกับหางหุนสวนจำกัด ลัคกี้ซีดสอโกร จังหวัดเชียงใหม 

และขึ้นทะเบียนรับรองพันธุโดยกรมวิชาการเกษตร



áËÅ‹§¼ÅÔµ»·ØÁÁÒของไทยสวนใหญอยูในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และยังมี 

พื้นที่อื่นๆ ไดแก พะเยา ลำพูน เลย ชัยภูมิ และกาญจนบุรี การผลิตของไทยเพื่อใชประโยชนเปนไมตัดดอก 

ไมกระถางและหัวพันธุ โดยดอกและปทุมมากระถางผลิตเพื่อจำหนายภายในประเทศ สวนหัวพันธุผลิตเพื่อ

สงออกและใชปลูกในฤดูกาลถัดไป 

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท 0 2564 7000 โทรสาร 0 2564 7004 อีเมล agritec@nstda.or.th  www.nstda.or.th/agritec

• ปกแจกันและจัดชอในรูปแบบตางๆ

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡´Í¡»·ØÁÁÒ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡´Í¡»·ØÁÁÒ

เฉลี่ย 160,000 บาท/ไร เฉลี่ย 120,000 บาท/ไร

ËÑÇ ´Í¡

มัดละ 50-100 บาท
(มัดละ 10 ดอก)

5-15 บาท/หัว
(ขึ้นกับพันธุ)

เฉลี่ย 40,000 หัว/ไร เฉลี่ย 40,000 ดอก/ไร ประมาณ 59,600 บาท/ไร 

ใชหัวพันธุ 7,000 - 8,000 หัว/ไร 

(1 หัว สามารถผลิตหัวใหมเฉลี่ย 5 หัว หรือ 5 ดอก) 

(ขอมูลจาก http://www.agriman.doae.go.th/home/news/2562/81-82.pdf)

µÅÒ´Ê‹§ÍÍ¡ËÅÑ¡อยูที่สหภาพยุโรป อเมริกาและญี่ปุน นอกจากนี้ยังมีประเทศ   

ที่เริ่มนำเขาปทุมมา ไดแก อินโดนีเซีย ปากีสถาน มาเลเซีย และจีน

»·ØÁÁÒÊ‹§ÍÍ¡ มี 2 รูปแบบ ไดแก หัวพันธุปทุมมาและปทุมมาตัดดอก แตนิยม 

สงออกในรูปแบบหัวพันธุ ซึ่งหัวพันธุที่ไดรับความนิยมมาก คือ พันธุเชียงใหมสีชมพูหรือ

เชียงใหมพิงค พันธุเขียวช็อคโกแลต พันธุแอนนา และพันธุบัวสวรรค 

µŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµ

ÃÒÂä´Œ

¼Å¼ÅÔµ

ÃÒ¤Ò«×éÍ¢ÒÂ

ÅÓ¾Ù¹

àªÕÂ§ÃÒÂ

¾ÐàÂÒ

àÅÂ

¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ 

ÅÓ¾Ù¹

àªÕÂ§ÃÒÂ

¾ÐàÂÒ

àÅÂ

¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ 

àªÕÂ§ãËÁ‹

ªÑÂÀÙÁÔ

àªÕÂ§ãËÁ‹

ªÑÂÀÙÁÔ

• ตกแตงสถานที่

• นอกจากน้ันยังนำมาสกัดเปน 
น้ำมัน ใชเปนสวนประกอบ

  เครื่องสำอาง เชน โลชั่น สบู 
และสกัดสีธรรมชาติจากสวน

 ประกอบตางๆ ของปทุมมา

(ขอมูลจาก สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เผยแพร มิถุนายน 2563)


