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ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.)
พันธุ์กาแพงแสน-02-เอสโอ (กาแพงแสน-02-SO)
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-579-5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ดาวเรืองฝรั่งเศสพัน ธุ์ กาแพงแสน-02-SO เป็น ส่ว นหนึ่ง ของงานวิจัย ในหัว ข้อเรื่อ ง
การสกัด และคัด เลือ กสายพัน ธุ์ แ ท้ (inbred line) ดาวเรือ งฝรั่ง เศสเพื่อ พัฒ นาเป็น ไม้ด อกกระถาง
โดยภาควิช าพืช สวน คณะเกษตร กาแพงแสน ณ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน
ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้เริ่มงานวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2557 ด้วยวิธีการ
สกัด สายพัน ธุ์ แ ท้ คือ การผสมตั ว เอง (selfing) จากเชื้อ พันธุ กรรมของสายพัน ธุ์เ ริ่ม ต้น (S0) คือ Torpe
barsonyvirag จากประเทศฝรั่งเศส โดยคัดเลือกต้นเดี่ยว (single plant selection) จากการผสมตัว เอง
อย่างต่อเนื่องจานวน 5 รอบ (S5) ซึ่งในแต่ละรอบปลูก ปลูกจานวน 20 ต้น พิจารณาลักษณะที่ปรากฏ โดย
อาศัยข้อมูลการทดสอบความพึงพอใจที่ได้จากผู้ประกอบการขายต้นไม้ที่สวนจตุจักร คือ ทรงต้นมีลักษณะพุ่ม
เตี้ย มีจานวนดอกมาก บานพร้อมกัน ดอกบานอยู่ได้นานประมาณ 5 – 7 วัน พบความสม่าเสมอภายใน
สายพันธุ์ และไม่เป็นโรค
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย ดาวเรืองฝรั่งเศส ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L. วงศ์ Asteraceae
ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก
ระบบรากแก้ว (tap root system) และเกิดรากพิเศษ (adventitious root) บริเวณ
ลาต้นเมื่อมีความชื้นมากพอ
ต้น
สีม่วงปานกลาง ต้นสูง 23 – 25 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 25 – 28 เซนติเมตร ในช่วง
ฤดูหนาว ต้นสูง 36 – 39 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 46 – 49 เซนติเมตร ในช่วงฤดูร้อน
และฤดูฝน
ใบ
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (odd–pinnately compound leave) เรียงตรง
ข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิว
ใบด้านบนสีเขียวค่อนข้างเข้ม มีต่อมน้ามัน (oil grand) เรียงอยู่ใต้ขอบใบ
ดอก/ช่อดอก
ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น (head) ออกที่ปลายกิ่ง ดอกชั้นเดียว (single flower head)
กลีบดอกสีส้มแดง (ORANGE–RED GROUP N30A) ดอกย่อยมี 2 แบบคือ รูปหลอด
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ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

(tubulate) และรูปลิ้น (ligulate) ดอกวงนอก (ray flower) รูปหยดน้าเรียงหนึ่งชั้น เป็น
ดอกไม่สมบู รณ์เพศมีแต่เกสรเพศเมีย โคนกลีบดอกเป็นหลอดเล็ก และมีจุด สีแ ดงอม
น้าตาล (N25B) ที่ก ลางกลีบ ดอกย่อยวงในหรือดอกกลาง (disk flower) เป็นหลอด
รูปร่างคล้ายกระดิ่ง ปลายเป็นจัก 5 ซี่ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ อับเรณู (anther) เชื่อม
ติดกัน 5 อัน ปลายยอดเกสรเพศเมีย (stigma) แยกเป็น 2 แฉก เมื่อดอกบานเต็มที่มี
ขนาด 1.0 – 1.4 นิ้ว มีก้านดอกยาวปานกลาง
ผลแบบผลแห้งเมล็ดล่อน (achene) สีดา มีลักษณะเรียวยาว มีห าง เมล็ด และส่ว น
ของดอกที่อยู่ เหนื อรังไข่จะร่ว งเมื่อสุ ก แก่เต็มที่
1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 55 – 60 วันในช่วงฤดูหนาว และ 65 – 75 วัน
ในช่วงฤดูร้อน–ฤดูฝน
2. ทรงพุ่มเตี้ยกระทัดรัด (compact) และเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 6–7 วัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแสงและอุณหภูมิ สีแดงส้มบนกลีบดอกย่อยชั้นนอกจะจางไปเห็นแต่เพียงสีส้ม
สีเดียวกันกับกลีบดอกย่อยชั้นใน
3. ในกลีบดอกมีปริมาณสารลูทีน (lutein) 18.7 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง และสารซี
แซนทีน (zeaxanthin) 1.18 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง โดยวิธี HPLC

ดาวเรืองฝรั่งเศส พันธุ์กาแพงแสน-02-เอสโอ

