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อ้อย (Saccharum officinarum L.) 
พันธุภ์ูเขียว 2 (Phukhieo 2) 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้้าตาล จ้ากัด 
 2. ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ที่อยู่ 1. เลขท่ี 399 หมู่ 1 ต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 
 2. เลขท่ี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต้าบลคลองหนึ่ง  
 อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 1. 044-881151, 044-881189 
 2. 0-2564-7000 
 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์ภูเขียว 2 เป็นพันธุ์ท่ีได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างอ้อยพันธุ์ K93-219 พันธุ์แม่ กับ
อ้อยพันธุ์ KpK98-40 พันธุ์พ่อ โดยปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2562 ในปี พ.ศ. 2557 ผสมพันธุ์ท่ีบริษัท 
มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้้าตาล จ้ากัด ได้ลูกผสมจ้านวน 1,054 โคลน ในปี พ.ศ. 2558 ด้าเนินการคัดเลือก
พันธุ์ขั้นท่ี 1 ได้อ้อยพันธุ์ดีเด่นจ้านวน 134 โคลน ในปี พ.ศ. 2559 ด้าเนินการคัดเลือกพันธุ์ขั้นท่ี 2 ได้อ้อยพันธุ์
ดีเด่นจ้านวน 16 โคลน จากนั้นในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน ในอ้อยพันธุ์ดีเด่น
จ้านวน 10 โคลน ในแปลงวิจัยของบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้้าตาล จ้ากัด โดยใช้พันธุ์ KK3 และ 
LK92-11 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2562 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกร 3 แห่ง 
ได้แก่ อ้าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และอ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีอ้อยทดลอง 6 โคลน โดยใช้พันธุ์ KK3 และพันธุ์ LK92-11 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2562 
ได้ประเมินการยอมรับพันธุ์อ้อยท่ีบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้้าตาล จ้ากัด จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัด
ขอนแก่น จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2561 - 2562 ได้ขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจ้านวน ในพื้นท่ีไร่ของบริษัท กลุ่มมิตรผล  
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย อ้อย ช่ือวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum L. วงศ์ Poaceae (Gramineae) 

พืชไร่ ไม้ล้มลุกหลายปี  
ราก มี 2 ชุด คือ รากท่ีเจริญมาจากข้อของท่อนพันธุ์ และรากท่ีเจริญมาจากหน่อท่ีงอกใหม่ 

โดยรากท้ัง 2 ชุด เป็นรากพิเศษ (adventitious root) จุดก้าเนิดรากไม่เป็นระเบียบ 
สีเหลืองอมน้้าตาล ความกว้างวงรากน้อยกว่า 0.8 เซนติเมตร  

ต้น ล้าต้นต้ังตรง แข็งแรง สีแดงเหลือบม่วง สูงเฉล่ีย 297 เซนติเมตร จ้านวนล้าต่อกอ 6 - 7 ล้า 
จ้านวนปล้อง 23 ปล้องต่อล้า ลักษณะปล้องกลางคอด (ทรงหลอดด้าย) การเรียงต่อของ
ปล้องแบบซิกแซ็กเล็กน้อย ความยาวปล้อง 10 - 20 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ีย 3.3 
เซนติเมตร ผิวมีไขมาก ตาบริเวณข้อรูปไข่ยอดแหลมยอดปีกตัด นูนเล็กน้อย มีขนท่ีตา
ปริมาณมาก ต้าแหน่งยอดตาอยู่เท่ากับวงเจริญ 
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ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปแถบ ออกตามล้าต้น กว้าง 5 - 8 เซนติเมตร ยาว 160 - 170 
เซนติเมตร ขอบใบมีขนเล็กน้อย ล้ินใบ (ligule) รูปคันธนู เข้ียวใบ (auricle) ขอบด้านนอก
เป็นรูปสามเหล่ียมยอดแหลม ขอบด้านในรูปใบหอกยาว คอใบ (collar) รูปสามเหล่ียม
คอบเว้าและโค้ง สีน้้าตาล กาบใบ (leaf sheath) แผ่เป็นแผ่นหุ้มล้าต้น มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

 

 
  

อ้อยพันธ์ุภูเขียว 2 (Phukhieo 2) 
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อ้อย (Saccharum officinarum L.) 
พันธุ์ภูเขียว 3 (Phukhieo 3) 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้้าตาล จ้ากัด 
 2. ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ที่อยู่ 1. เลขท่ี 399 หมู่ 1 ต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 
 2. เลขท่ี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต้าบลคลองหนึ่ง  
 อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 1. 044-881151, 044-881189 
 2. 0-2564-7000 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์ภูเขียว 3 เป็นพันธุ์ท่ีได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างอ้อยพันธุ์ K93-219 พันธุ์แม่ กับ
อ้อยพันธุ์ KpK98-40 พันธุ์พ่อ โดยปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2562 ในปี พ.ศ. 2557 ผสมพันธุ์ท่ีบริษัท 
มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้้าตาล จ้ากัด ได้ลูกผสมจ้านวน 1,054 โคลน ในปี พ.ศ. 2558 ด้าเนินการคัดเลือก
พันธุ์ขั้นท่ี 1 ได้อ้อยพันธุ์ดีเด่นจ้านวน 134 โคลน ในปี พ.ศ. 2559 ด้าเนินการคัดเลือกพันธุ์ขั้นท่ี 2 ได้อ้อยพันธุ์
ดีเด่นจ้านวน 16 โคลน จากนั้นในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน ในอ้อยพันธุ์ ดีเด่น
จ้านวน 10 โคลน ในแปลงวิจัยของบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้้าตาล จ้ากัด โดยใช้พันธุ์ KK3 และ 
LK92-11 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2562 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกร 3 แห่ง 
ได้แก่ อ้าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และอ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีอ้อยทดลอง 6 โคลน โดยใช้พันธุ์ KK3 และพันธุ์ LK92-11 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2562 
ได้ประเมินการยอมรับพันธุ์อ้อยท่ีบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้้าตาล จ้ากัด จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัด
ขอนแก่น จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2561 - 2562 ได้ขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจ้านวน ในพื้นท่ีไร่ของบริษัท กลุ่มมิตรผล  
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย อ้อย ช่ือวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum L. วงศ์ Poaceae (Gramineae) 

พืชไร่ ไม้ล้มลุกหลายปี  
ราก มี 2 ชุด คือ รากท่ีเจริญมาจากข้อของท่อนพันธุ์ และรากท่ีเจริญมาจากหน่อท่ีงอกใหม่ 

โดยรากท้ัง 2 ชุด เป็นรากพิเศษ (adventitious root) จุดก้าเนิดรากไม่เป็นระเบียบ สีขาว
จุดน้้าตาล ความกว้างวงรากน้อยกว่า 0.8 เซนติเมตร  

ต้น ล้าต้นต้ังตรง แข็งแรง สีเหลืองอมเขียว สูงเฉล่ีย 295 เซนติเมตร จ้านวนล้าต่อกอ 6 - 7 ล้า 
จ้านวนปล้อง 24 ปล้องต่อล้า ลักษณะปล้องทรงกระบอก การเรียงต่อของปล้องซิกแซ็ค
เล็กน้อย ความยาวปล้อง 10 - 20 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ีย 3.4 เซนติเมตร ผิวมี
ไขปริมาณมาก ตาบริเวณข้อรูปกลม นูนและมีขนเล็กน้อย ต้าแหน่งยอดตาอยู่ใต้วงเจริญ 

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปแถบ ออกตามล้าต้น กว้าง 5 - 8 เซนติเมตร ยาว 150 - 160 
เซนติเมตร ขอบใบมีขน ล้ินใบ (ligule) รูปคันธนู เขี้ยวใบ (auricle) ขอบด้านนอกเป็นรูป
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สามเหล่ียมมีรอยบุบ มีขน ขอบด้านในรูปหอกยาว คอใบ (collar) รูปสามเหล่ียมชายธง 
สีน้้าตาลเหลือบเขียว กาบใบ (leaf sheath) แผ่เป็นแผ่นหุ้มล้าต้น มีขนปกคลุมเล็กน้อย 

 

 

 
 

อ้อยพันธ์ุภูเขียว 3 (Phukhieo 3) 
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ทุเรียน (Durio zibethinus L.) 
พันธุ์ศรีสุราษฎร ์

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นางจาลีจี ศรีนิล 
ที่อยู ่ เลขท่ี 56/2 หมู ่1 ต้าบลบางเดือน อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 84130 
โทรศัพท์ 080-3811509 และ 088-7601332 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ทุเรียนพันธุ์ศรีสุราษฎร์ เกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ์หมอนทอง เมื่อปี พ.ศ. 2539 ใน
พื้นท่ีของครอบครัวศรีนิล ต้าบลบางเดือน อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2552 
นางจาลีจี ศรีนิล จึงได้พบว่าเนื้อของทุเรียนพันธุ์นี้มีความโดดเด่น รสมันหวาน เข้มปานกลางเมื่อเริ่มสุก และ
เปล่ียนเป็นรสหวานมัน เข้มค่อนข้างมากเมื่อสุกพอดี กล่ินอ่อนคล้ายกล่ินนมสด เมล็ดลีบ เปลือกบาง ผลมี
ขนาดกลาง น้้าหนักผล 0.5 – 2.7 กิโลกรัม จึงคัดเลือกต้นทุเรียนเพื่อให้มีความคงตัวของลักษณะประจ้าพันธุ์
เปน็เวลาเกือบ 10 ปี และปี พ.ศ. 2562 น้าทุเรียนเข้าประกวดได้รับรางวัลท่ี 1 ประเภททุเรียนพื้นบ้านเนื้อสีลาน 
และรางวัลพิเศษ (เมล็ดลีบสีลาน) ในงานประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองแห่งลุ่มน้้าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ครั้งท่ี 1 ปี 2562 จึงได้ต้ังช่ือพันธุ์ว่า ‘ศรีสุราษฎร์’ 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ทุเรียน ช่ือวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus L. วงศ์ Malvaceae ไม้ต้น ไม้ผล 
ราก ระบบรากแก้ว (tap root system)  
ต้น สูงประมาณ 25 เมตร ทรงพุ่มรูปสามเหล่ียม กิ่งก้านท้ามุมต้ังฉากกับล้าต้น 
ใบ ใบเด่ียว เรียงเวียนสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 6.8 เซนติเมตร ยาว

ประมาณ 20.3 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นคล่ืน
เล็กน้อยตามแนวเส้นใบ สีเขียวเข้มเป็นมัน ก้านใบยาวประมาณ 2.2 เซนติเมตร 

ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหล่ัน (corymb) ดอกออกตามล้าต้นและกิ่ง ดอกตูมรูปกึ่งทรงกลมกึ่ง
รูปไข่กลับ ปลายดอกมน กลีบดอกสีขาวครีมอมเขียว มีเกสรเพศผู้จ้านวนมาก 

ผล ผลเด่ียว รูปไข่ กว้างประมาณ 15.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 18.7 เซนติเมตร ก้านผล
ยาวประมาณ 10.3 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.4 เซนติเมตร รอยต่อขั้วผล
แบบนูนฐานผลมน บุ๋มเล็กน้อยท่ีโคนก้านผล ปลายผลมน มี 5 พู ร่องพูต้ืน เปลือกสีเขียว
เข้มอมเทา เปลือกหนาประมาณ 1 เซนติเมตร หนามยาว 0.7 – 0.9 เซนติเมตร หนาม
ค่อนข้างหนาแน่น หนามแบบนูนปลายแหลมบริเวณกลางพู และแบบปลายแหลมบริเวณ
รองพู แกนหนา 3 – 5 เซนติเมตร เนื้อละเอียดปานกลาง เส้นใยละเอียด มีน้้าในเนื้อปาน
กลางค่อนข้างน้อย รสมันหวาน เข้มปานกลางเมื่อเริ่มสุก และเปล่ียนเป็นรสหวานมัน เข้ม
ค่อนข้างมาก (คล้ายหมอนทอง) เมื่อสุกพอดี เนื้อสีเหลืองอ่อน หนาประมาณ 1 – 1.5 
เซนติเมตร กล่ินอ่อนคล้ายกล่ินนมสด น้้าหนักผล 0.5 – 2.7 กิโลกรัม อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 
115 วัน หลังดอกบาน 

เมล็ด เมล็ดรูปรี กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร หนา 1.7 – 2.3 เซนติเมตร เมล็ด
สีน้้าตาล มีเมล็ดลีบได้สูงสุด 77 เปอร์เซ็นต์ 
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