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ประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง โฆษณาคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘  

-----------------------------  
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือ

รับรองพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กําหนดขั้นตอนการออก
หนังสือรับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบลักษณะประจําพันธ์ุ
เบ้ืองต้นของพืชที่ย่ืนคําขอ นําปิดประกาศท่ีกรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร 
เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ น้ัน  

บัดน้ี ได้มีผู้มาย่ืนคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธ์ุพืชจํานวน ๑๐ พันธ์ุพืช ให้เป็นพันธ์ุพืช       
ขึ้นทะเบียน ดังน้ี  

. ๑ มะปรางพันธ์ุทองเอมอ่ิม 1   ๒.  มะปรางพันธ์ุทองเอมอ่ิม 2  
๓.  อ้อยพันธ์ุอู่ทอง 10   ๔.  อ้อยพันธ์ุอู่ทอง 11 
๕.  อ้อยโคลน 02-2-483   ๖.  อ้อยโคลน 03-2-058 
๗.  อ้อยโคลน 03-2-395   ๘.  อ้อยโคลน 91-2-527 
๙.  อ้อยโคลน 94-2-106   ๑๐.  อ้อยโคลน 94-2-254 

ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจําพันธ์ุเบ้ืองต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ 
ประกาศลักษณะประจําพันธ์ุเบ้ืองต้นของพืชทั้ง ๑๐ พันธ์ุพืชให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศน้ี และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ว่าการย่ืนคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธ์ุพืช       
ขึ้นทะเบียนดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธ์ุพืช กองคุ้มครองพันธ์ุพืช           
กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่
วันปิดประกาศเป็นต้นไป  
 

ประกาศ ณ วันที่   ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  
 ลงนาม 

 (นายจิรากร  โกศัยเสวี) 
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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มะปรางพันธ์ุทองเอมอ่ิม 1 
 
ผู้ขอขึน้ทะเบยีน  
ช่ือ-สกุล  นายบุญชอบ  เอมอ่ิม  
ที่อยู่  ๘๗/๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๑๐  
โทรศัพท ์ ๐๘๑ ๘๘๘ ๑๗๓๙ , ๐๕๕ ๖๖๔ ๔๕๐  
 
แหล่งที่มาและประวัติ  

นายบุญชอบ  เอมอ่ิม  เจ้าของสวนมะปรางหวาน จังหวัดสุโขทัย เล่าว่า เมื่อประมาณปี ๒๕๓๐ 
ได้ทําการปรับปรุงพันธ์ุมะปราง โดยใช้กิ่งพันธ์ุมะปรางหวานบ้านลุงชิต มาผสมกับพันธ์ุมะยงชิดที่ซื้อมาจาก
จังหวัดนนทบุรี เป็นพันธ์ุท่าอิฐ ของนายฉิม บุญเป่ียม เมื่อผสมกันแล้ว นําเมล็ดมาเพาะ แล้วทําการคัดเลือก
ต้นที่มีลักษณะดีตามต้องการและให้ช่ือว่า “พันธ์ุทองเอมอ่ิม 1”  
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์ 
ประเภท  ไม้ผลยืนต้น ช่ือวิทยาศาสตร์ Bouea spp. วงศ์ Anacardiaceae  
ต้น  ต้นอายุประมาณ ๒๓ ปี ทรงพุ่มแผ่ออก  สงูประมาณ ๖ เมตร ผิวเปลือกลําต้นค่อนข้างเรียบ 

เปลือกลําต้นสีนํ้าตาล  
ใบ  เป็นใบเด่ียว ออกตรงข้ามกัน ใบสีเขียวเข้ม รูปทรงใบรูปร ีรูปร่างฐานใบรูปลิ่ม ปลายใบ        

เรียวแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ การนูนด้านบนแผ่นใบมีเส้นกลางใบนูนขึ้นอย่าง 
ชัดเจนส่วนด้านล่างของแผ่นใบจะสัมผสัความนูนของเส้นแขนงใบได้ ขนาดกว้าง ประมาณ 
๔.๗ เซนติเมตร ความยาวของใบประมาณ ๑๗ เซนติเมตร อัตราส่วนระหว่างความยาว/
ความกว้าง ๓/๑ ก้านใบยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร  

ดอก  ดอกออกเป็นช่อตามปลายยอดกิ่ง และตามซอกใบ คล้ายดอกสะเดา ความยาวช่อดอก 
ประมาณ ๒ น้ิว ดอกบานประมาณ ๓ มิลลเิมตร ดอกมีสีเหลืองอ่อน ภายใน ๑ ปี จะออก 
ดอกจํานวนประมาณ ๓ ครั้ง ขึ้นกับอากาศถ้าหนาวจะออกดอกเพ่ิมขึ้น  

ผล  รูปร่างยาวรีเป็นรูปไข่ ความยาวผลประมาณ ๖.๑ เซนติเมตร ความกว้างผลประมาณ ๓.๖ 
เซนติเมตร จะมีผลประมาณ ๑-๒ ผลต่อช่อ ผลดิบสีเขียวเข้ม ผลแก่สีเหลืองปนส้ม เนื้อ 
ค่อนข้างแข็ง กรอบ ฉ่ํานํ้าน้อย เน้ือละเอียด ตําแหน่งการเปลี่ยนสีผลสกุจากปลายผลไปหา
ขั้วผล รสชาติของผลสุกแก่จะมีรสหวาน อายุเก็บเก่ียวนับจากวันดอกบานจน เก็บเก่ียว
ประมาณ ๗๕-๘๐ วัน นํ้าหนักผลประมาณ ๕๐ กรัม/ผล  



 ๔

เมล็ด ความกว้างของเมล็ดประมาณ ๑.๗ เซนติเมตร ความยาวประมาณ ๔.๑ เซนติเมตร การ       
ลีบของเมล็ดมทีั้งลีบและไมล่บีข้ึนกับการบํารุงต้นของแต่ละสวน สีเมล็ดเป็นสีม่วง  
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มะปรางพันธ์ุทองเอมอ่ิม 2 
 
ผู้ขอขึน้ทะเบยีน  
ช่ือ-สกุล  นายบุญชอบ  เอมอ่ิม  
ที่อยู่  ๘๗/๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๑๐  
โทรศัพท ์ ๐๘๑ ๘๘๘ ๑๗๓๙ , ๐๕๕ ๖๖๔ ๔๕๐  
 
แหล่งที่มาและประวัติ  

นายบุญชอบ  เอมอ่ิม  เจ้าของสวนมะปราง จังหวัดสุโขทัย เล่าว่า เมื่อประมาณปี ๒๕๓๐ ได้ทํา
การปรับปรุงพันธ์ุมะปราง โดยใช้กิ่งพันธ์ุมะปรางหวานบ้านลุงชิต มาผสมกับพันธ์ุมะยงชิดที่ซื้อมาจากจังหวัด
นนทบุรี เป็นพันธ์ุท่าอิฐ ของนายฉิม บุญเป่ียม เมื่อผสมกันแล้ว นําเมล็ดมาเพาะ แล้วทําการคัดเลือกต้นที่มี
ลักษณะดีตามต้องการ และให้ช่ือว่า “พันธ์ุทองเอมอ่ิม 2”  
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์ 
ประเภท  ไม้ผลยืนต้น ช่ือวิทยาศาสตร์ Bouea spp. วงศ์ Anacardiaceae  
ต้น  ต้นอายุประมาณ ๒๓ ปี ทรงพุ่มแผ่ออก  สงูประมาณ ๖ เมตร ผิวเปลือกลําต้นค่อนข้างเรียบ 

เปลือกลําต้นสีนํ้าตาล  
ใบ  เป็นใบเด่ียว ออกตรงข้ามกัน ใบสีเขียวเข้ม รูปทรงใบเป็นแบบขอบขนาน รูปร่างฐานใบรูป

ลิ่ม ปลายใบเรยีวแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ การนูนด้านบนแผ่นใบมีเส้นกลางใบนูน
ขึ้นอย่าง ชัดเจนส่วนด้านล่างของแผ่นใบจะสัมผสัความนูนของเส้นแขนงใบได้ ขนาดกว้าง
ประมาณ ๔.๕ เซนติเมตร ความยาวของใบประมาณ ๑๔ เซนติเมตร อัตราส่วนระหว่าง         
ความยาว/ความกว้าง ๓/๑ ก้านใบยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร  

ดอก  ดอกออกเป็นช่อตามปลายยอดกิ่ง และตามซอกใบ คล้ายดอกสะเดา ความยาวช่อดอก 
ประมาณ ๒ น้ิว ดอกบานประมาณ ๓ มิลลเิมตร ดอกมีสีเหลืองอ่อน ภายใน ๑ ปี จะออก 
ดอกจํานวนประมาณ ๓ ครั้ง ขึ้นกับอากาศถ้าหนาวจะออกดอกเพ่ิมขึ้น  

ผล  รูปร่างยาวรีเป็นรูปไข่ ความยาวผลประมาณ ๖ เซนติเมตร ความกว้างผลประมาณ ๓.๕ 
เซนติเมตร จะมีผลประมาณ ๑-๒ ผลต่อช่อ ผลดิบสีเขียวเข้ม ผลแก่สีเหลืองปนส้ม เน้ือ 
ค่อนข้างแข็ง กรอบ ฉ่ํานํ้าน้อย เน้ือละเอียด ตําแหน่งการเปลี่ยนสีผลสกุจากปลายผลไปหา
ขั้วผล รสชาติของผลสุกแก่จะมีรสหวาน อายุเก็บเก่ียวนับจากวันดอกบานจน เก็บเก่ียว
ประมาณ ๗๕-๘๐ วัน นํ้าหนักผลประมาณ ๔๐ กรัม/ผล  



 ๗

เมล็ด ความกว้างของเมล็ดประมาณ ๑.๘ เซนติเมตร ความยาวประมาณ ๓.๙๐ เซนติเมตร            
การลีบของเมล็ดมีทั้งลีบและไม่ลีบขึ้นกับการบํารุงต้นของแต่ละสวน สีเมล็ดเป็นสีม่วง  
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อ้อยพันธ์ุอู่ทอง 10 
 
ผู้ขอขึน้ทะเบยีน  
ช่ือ-สกุล  กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชไร่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี)  
ที่อยู่  ๑๕๙  หมู ่๑๐  ถ.สุพรรณบุร-ีกาญจนบุรี  ต.จรเข้สามพัน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๑๖๐  
โทรศัพท ์ ๐๓๕ ๕๕๑ ๔๓๓๓ , ๐๕๓ ๕๕๑ ๕๔๓ 
 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ ์

พันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น  
และพันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุเกษตรกรสามารถใช้ปลูกได้ประมาณ ๖-๑๐ ปี หลังจากน้ันศักยภาพในการให้ผลผลิต
จะลดลง เพราะโรคและแมลงที่เข้าทําลายอ้อยสะสมมากขึ้น การใช้พันธ์ุที่เหมาะสมในสภาพพ้ืนที่จะเป็นการ
เพิ่มผลผลิตได้ งานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยจึงมีความจําเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ได้พันธ์ุอ้อยที่
เหมาะสมในแต่ละแหล่งปลูกอ้อยในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก อ้อยพันธ์ุอู่ทอง 10  
เป็นพันธ์ุอ้อยที่คัดเลือกได้จากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ โคลน 97-2-535 กับพันธ์ุพ่อ คือ โคลน 
94-2-128 ได้ลูกผสม ๑๓๐ ต้น ทําการคัดเลือกคร้ังที่ ๑ ได้อ้อย ๒๔ โคลน ทําการคัดเลือกคร้ังที่ ๒ ได้อ้อย ๘ 
โคลน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๗ และในปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ ทําการประเมินผลผลิต ซึ่งพบว่า 
อ้อยพันธ์ุอู่ทอง ๑๐ ให้ผลผลิตนํ้าหนักและผลผลิตนํ้าตาลสูง เมื่อปลูกในเขตชลประทานและเขตที่มีนํ้าเสริม 
และต้านทานโรคเห่ียวเน่าแดงปานกลาง 

 
ลักษณะประจําทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท พืชไร่อุตสาหกรรม วงศ์หญ้า (Gramineae) ขึ้นเป็นกอ  

ช่ือวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum L. 
๑. ลักษณะทรงกอ ต้ังตรง 
๒. ลักษณะการติดของกาบใบกับลําต้น หลวมปานกลาง 
๓. จํานวนหน่อต่อกอ (หลังงอก อายุ ๔ เดือน) ปานกลาง  (๖-๑๒  หน่อ) 
๔. สีของยอดอ้อย เขียว 
๕. ความยาวของปล้อง  (ซม.) ปานกลาง  (๑๐-๒๐ ซม.) 
๖. เส้นผ่าศูนย์กลางปล้อง  (ซม.) ปานกลาง (๒.๕-๓.๐ ซม.) 
๗. ลักษณะปล้อง ทรงกระบอก 
๘. ลักษณะปล้องตัดขวาง กลม 
๙. การเรียงต่อของปล้อง ซิกแซกเล็กน้อย 
๑๐. ไขที่ปล้อง มีมาก 
๑๑. สีปล้องเมื่อต้องแสง ม่วงเหลือบเหลือง 



 ๑๐

๑๒. สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสง เหลือง 
๑๓. ร่องเหนือตา มีต้ืน 
๑๔. รอยแตกของปล้อง ไม่ม ี
๑๕. สีของวงเจริญเมื่อต้องแสง ม่วงเหลือบเหลือง 
๑๖. ลักษณะวงเจริญ เรียบเท่ากับปล้อง 
๑๗. การเรียงตัวของจุดกําเนิดราก ไม่เป็นระเบียบ 
๑๘. สีวงจุดกําเนิดรากเมื่อไม่ต้องแสง ขาวเหลือบเหลือง 
๑๙. ความกว้างของวงราก (ซม.) ปานกลาง (๐.๘-๑.๓ ซม.) 
๒๐. วงไข มี 
๒๑. ความนูนของตา ปานกลาง 
๒๒. ลักษณะของตา ไข่ยอดแหลม ยอดปีกตัด 
๒๓. ตําแหน่งยอดตา ระดับเดียวกับวงเจริญ 
๒๔. ขนที่ตา ไม่ม ี
๒๕. ลักษณะของทรงใบ โค้งปานกลาง 
๒๖. ความกว้างของใบ  (ซม.) ปานกลาง (๔-๖ ซม.) 
๒๗. ขนขอบใบ ไม่ม ี
๒๘. ลักษณะของลิน้ใบ เป็นแถบตรงกลางพองออก ปลายเรียวแหลม  

ทั้ง ๒ ข้าง 
๒๙. ลักษณะหูใบขอบด้านนอก สามเหลี่ยม มีรอยบุบ 
๓๐. ลักษณะหูใบขอบด้านใน ใบหอกยาว 
๓๑. ลักษณะของคอใบ สามเหลี่ยมขอบเว้าและโค้ง 
๓๒. สีของคอใบ เขียว 
๓๓. ขนที่กาบใบ ไม่ม ี

 
ลักษณะทางการเกษตร 
ความสูง (ซม.) ๒๔๖ 
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางลํา(ซม.) ๒.๙๕ 
จํานวนลําต่อกอ ๕.๙๐ 
จํานวนปล้องต่อลํา ๒๕ 
อายุเก็บเก่ียว (เดือน) ๑๑-๑๒ 
ปฏิกิริยาต่อโรคของอ้อย  
โรคเห่ียวเน่าแดง (ปลูกเช้ือ) ต้านทานปานกลาง  ( MR ) 

การเข้าทําลายของหนอนกอ(%) ๑๐.๓๗ 



 ๑๑

ลักษณะอ่ืน ๆ 
๑.  ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงกอไมลอกกาบ ทรงกอลอกกาบ ปลองและการเรียงตัวของ

ลักษณะปลองตัดขวาง โรคเหี่ยวเนาแดง หูใบและกาบใบ 
 

อ้อยพันธ์ุอู่ทอง 10 
 
 
 
 



 ๑๒

อ้อยพันธ์ุอู่ทอง 11 
 
ผู้ขอขึน้ทะเบยีน  
ช่ือ-สกุล  กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชไร่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี)  
ที่อยู่  ๑๕๙  หมู ่๑๐  ถ.สุพรรณบุร-ีกาญจนบุรี  ต.จรเข้สามพัน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๑๖๐  
โทรศัพท ์ ๐๓๕ ๕๕๑ ๔๓๓๓ , ๐๕๓ ๕๕๑ ๕๔๓ 
 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ ์

พันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น  
และพันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุเกษตรกรสามารถใช้ปลูกได้ประมาณ ๖-๑๐ ปี หลังจากน้ันศักยภาพในการให้ผลผลิต
จะลดลง เพราะโรคและแมลงที่เข้าทําลายอ้อยสะสมมากขึ้น การใช้พันธ์ุที่เหมาะสมในสภาพพ้ืนที่จะเป็นการ
เพิ่มผลผลิตได้ งานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยจึงมีความจําเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ได้พันธ์ุอ้อยที่
เหมาะสมในแต่ละแหล่งปลูกอ้อยในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก อ้อยพันธ์ุอู่ทอง 11  
เป็นพันธ์ุอ้อยที่คัดเลือกได้จากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ โคลน 93-2-085 กับพันธ์ุพ่อ คือ โคลน 
92-2-065 ได้ลูกผสม ๒๒๓ ต้น คัดเลือกครั้งที่ ๑ ได้อ้อย ๓๔ โคลน คัดเลือกคร้ังที่ ๒ ได้ ๖ โคลน ที่ศูนย์วิจัย       
พืชไร่สุพรรณบุรี ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๗ และในปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ ทําการประเมินผลผลิต ซึ่งพบว่า อ้อยพันธ์ุอู่ทอง 
11 ให้ผลผลิตนํ้าหนักและผลผลิตนํ้าตาลสูง เมื่อปลูกในเขตชลประทานและเขตท่ีมีนํ้าเสริม และต้านทานโรค
เห่ียวเน่าแดงปานกลาง 

 
ลักษณะประจําทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท พืชไร่อุตสาหกรรม วงศ์หญ้า (Gramineae) ขึ้นเป็นกอ  

ช่ือวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum L. 
๑. ลักษณะทรงกอ ต้ังตรง 
๒. ลักษณะการติดของกาบใบกับลําต้น หลวม 
๓. จํานวนหน่อต่อกอ (หลังงอก อายุ ๔ เดือน) ปานกลาง (๖-๑๒ หน่อ) 
๔. สีของยอดอ้อย เขียว 
๕. ความยาวของปล้อง  (ซม.) สั้น  (< ๑๐ ซม.) 
๖. เส้นผ่าศูนย์กลางปล้อง  (ซม.) ปานกลาง  (๕.๒-๓.๐ ซม.) 
๗. ลักษณะปล้อง กลางโค้ง 
๘. ลักษณะปล้องตัดขวาง รูปไข่ 
๙. การเรียงตัวของปล้อง ตรง 
๑๐. ไขที่ปล้อง มี 
๑๑. สีปล้องเมื่อต้องแสง ม่วง 



 ๑๓

๑๒. สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสง เขียวเหลือบเหลือง 
๑๓. ร่องเหนือตา ไม่ม ี
๑๔. รอยแตกของปล้อง ไม่ม ี
๑๕. สีของวงเจริญเมื่อต้องแสง ม่วง 
๑๖. ลักษณะของวงเจริญ นูนเห็นได้ชัด 
๑๗. การเรียงตัวของจุดกําเนิดราก ไม่เป็นระเบียบ 
๑๘. สีของจุดกําเนิดรากเมื่อไม่ต้องแสง ขาวเหลือบเหลือง 
๑๙. ความกว้างของวงราก  (ซม.) ปานกลาง (๐.๘-๑.๓ ซม.) 
๒๐. วงไข มี 
๒๑. ความนูนของตา นูนมาก 
๒๒. ลักษณะของตา กลม 
๒๓. ตําแหน่งยอดตา ระดับเดียวกับวงเจริญ 
๒๔. ขนที่ตา ไม่ม ี
๒๕. ลักษณะของทรงใบ ชัน - ตรง 
๒๖. ความกว้างของใบ (ซม.) ปานกลาง (๔-๖ ซม.) 
๒๗. ขนขอบใบ ไม่ม ี
๒๘. ลักษณะของลิน้ใบ เป็นแถบกลางพองออก ปลายเรียวแหลมทัง้ ๒ ข้าง 
๒๙. ลักษณะหูใบขอบด้านนอก ใบหอกยาว 
๓๐. ลักษณะหูใบขอบด้านใน ขอบตรง 
๓๑. ลักษณะของคอใบ สามเหลี่ยมชายธง 
๓๒. สีของคอใบ ม่วง 
๓๓. ขนที่กาบใบ ไม่ม ี

 
ลักษณะทางการเกษตร 
ความสูง (ซม.) ๒๒๙ 
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางลํา (ซม.) ๒.๘๑ 
จํานวนลําต่อกอ ๕.๗๘ 
จํานวนปล้องต่อลํา ๒๒ 
อายุเก็บเก่ียว (เดือน) ๑๑-๑๒ 
ปฏิกิริยาต่อโรคของอ้อย  
โรคแส้ดํา     (ปลูกเช้ือ) ต้านทานปานกลาง 
โรคเห่ียวเน่าแดง (ปลูกเช้ือ) ต้านทานปานกลาง 

การเข้าทําลายของหนอนกอ (%) ๖.๘๔ 



 ๑๔

ลักษณะอ่ืน ๆ 
๑.  ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง 
๒.  ต้านทานโรคแส้ดําปานกลาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงกอ ลักษณะปลองตัดขวาง 

หูใบและคอใบ ปลองและการเรียงตัว โรคเหี่ยวเนาแดง 

 

อ้อยพันธ์ุอู่ทอง 11 
 
 
 



 ๑๕

อ้อยโคลน  02-2-483 
 
ผู้ขอขึน้ทะเบยีน  
ช่ือ-สกุล  กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชไร่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี)  
ที่อยู่  ๑๕๙  หมู ่๑๐  ถ.สุพรรณบุร-ีกาญจนบุรี  ต.จรเข้สามพัน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๑๖๐  
โทรศัพท ์ ๐๓๕ ๕๕๑ ๔๓๓๓ , ๐๕๓ ๕๕๑ ๕๔๓ 
 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ ์

พันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น  
และพันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุเกษตรกรสามารถใช้ปลูกได้ประมาณ ๖-๑๐ ปี หลังจากน้ันศักยภาพในการให้ผลผลิต
จะลดลง เพราะโรคและแมลงที่เข้าทําลายอ้อยสะสมมากขึ้น การใช้พันธ์ุที่เหมาะสมในสภาพพ้ืนที่จะเป็นการ
เพ่ิมผลผลิตได้ งานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยจึงมีความจําเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ได้พันธ์ุอ้อย       
ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งปลูกอ้อยในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก อ้อยโคลน             
02-2-483 เป็นพันธ์ุอ้อยที่คัดเลือกได้จากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ พันธ์ุสุพรรณบุรี 80 กับพันธ์ุพ่อ 
คือ พันธ์ุอู่ทอง 3 ได้ลูกอ้อย ๑๗๒ ต้น คัดเลือกคร้ังที่ ๑ ได้อ้อย ๓๒ โคลน คัดเลือกครั้งที่ ๒ ได้อ้อย ๔ โคลน ปี 
๒๕๔๖-๒๕๔๘ และในปี ๒๕๔๙-๒๕๕๒ ประเมินผลผลิต พบว่า อ้อยโคลน 02-2-483 ให้ผลผลิตนํ้าหนักและ
ผลผลิตนํ้าตาลสูง ต้านทานโรคเห่ียวเน่าแดงปานกลางและต้านทานโรคแส้ดํา 
 
ลักษณะประจําทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท พืชไร่อุตสาหกรรม วงศ์หญ้า (Gramineae) ขึ้นเป็นกอ  

ช่ือวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum L. 
๑. ลักษณะทรงกอ ต้ังตรง 
๒. ลักษณะการติดของกาบใบกับลําต้น แน่น (เหนียว) 
๓. จํานวนหน่อต่อกอ (หลังงอก อายุ ๔ เดือน) ปานกลาง 
๔. สีของยอดอ้อย เขียว 
๕. ความยาวของปล้อง ปานกลาง 
๖. เส้นผ่าศูนย์กลางปล้อง ปานกลาง 
๗. ลักษณะปล้อง กลางคอด 
๘. ลักษณะปล้องตัดขวาง กลม 
๙. การเรียงตัวของปล้อง ค่อนข้างตรง 
๑๐. ไขที่ปล้อง มีมาก 
๑๑. สีปล้องเมื่อต้องแสง เหลืองเหลือบเขียว 
๑๒. สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสง เขียวเหลือบเหลือง 



 ๑๖

๑๓. ร่องเหนือตา มีต้ืน 
๑๔. รอยแตกของปล้อง ไม่ม ี
๑๕. สีของวงเจริญเมื่อต้องแสง เหลืองเหลือบนํ้าตาล 
๑๖. ลักษณะวงเจริญ เรียบเท่ากับปล้อง 
๑๗. การเรียงตัวของจุดกําเนิดราก ไม่เป็นระเบียบ 
๑๘. สีวงจุดกําเนิดรากเมื่อไม่ต้องแสง เหลือง 
๑๙. ความกว้างของวงราก ปานกลาง 
๒๐. วงไข มี 
๒๑. ความนูนของตา นูนเล็กน้อย 
๒๒. ลักษณะของตา กลม 
๒๓. ตําแหน่งยอดตา ตํ่ากว่าวงเจริญ 
๒๔. ขนที่ตา มีบนปีกตา 
๒๕. ลักษณะของทรงใบ โค้งมากประมาณคร่ึงวงกลม 
๒๖. ความกว้างของใบ ปานกลาง 
๒๗. ขนขอบใบ มีน้อย 
๒๘. ลักษณะของลิน้ใบ แถบตรงกลางพองออก ปลายเรียวแหลม 

ทั้ง ๒ ข้าง 
๒๙. ลักษณะหูใบขอบด้านนอก ขอบตรง 
๓๐. ลักษณะหูใบขอบด้านใน ใบหอกสั้น 
๓๑. ลักษณะของคอใบ สามเหลี่ยมขอบเว้าและโค้ง 
๓๒. สีของคอใบ ม่วงเหลือบเขียว 
๓๓. ขนที่กาบใบ ไม่ม ี

 
ลักษณะทางการเกษตร 
ความสูง (ซม.) ๒๑๙ 
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางลํา(ซม.) ๒.๘๑ 
จํานวนลําต่อกอ ๖.๑๑ 
จํานวนปล้องต่อลํา ๒๐ 
อายุเก็บเก่ียว (เดือน) ๑๑-๑๒ 
ปฏิกิริยาต่อโรคของอ้อย  
โรคแส้ดํา   (ปลูกเช้ือ) ต้านทาน ( R ) 
โรคเห่ียวเน่าแดง (ปลูกเช้ือ) ต้านทานปานกลาง (MR) 

การเข้าทําลายของหนอนกอ (%) ๕.๑๑ 



 ๑๗

ลักษณะอ่ืน ๆ 
๑.  ต้านทานโรคแส้ดํา 
๒.  ต้านทานโรคเห่ียวเน่าแดงปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงกอ ยอดออย หูใบ 

ปลอง ปลองตัดขวาง 
และการเรียงตัว 

โรคเหี่ยวเนาแดง กาบใบและหูใบ 

 

อ้อยโคลน  02-2-483 
 



 ๑๘

อ้อยโคลน 03-2-058 
 
ผู้ขอขึน้ทะเบยีน  
ช่ือ-สกุล  กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชไร่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี)  
ที่อยู่  ๑๕๙  หมู ่๑๐  ถ.สุพรรณบุร-ีกาญจนบุรี  ต.จรเข้สามพัน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๑๖๐  
โทรศัพท ์ ๐๓๕ ๕๕๑ ๔๓๓๓ , ๐๕๓ ๕๕๑ ๕๔๓ 
 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ ์

พันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น  
และพันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุเกษตรกรสามารถใช้ปลูกได้ประมาณ ๖-๑๐ ปี หลังจากน้ันศักยภาพในการให้ผลผลิต
จะลดลง เพราะโรคและแมลงที่เข้าทําลายอ้อยสะสมมากขึ้น การใช้พันธ์ุที่เหมาะสมในสภาพพ้ืนที่จะเป็นการ
เพิ่มผลผลิตได้ งานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยจึงมีความจําเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้พันธ์ุอ้อย           
ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งปลูกอ้อยในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก อ้อยโคลน              
03-2-058 เป็นพันธ์ุอ้อยที่คัดเลือกได้จากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ โคลน 95-2-059 กับพันธ์ุพ่อ 
คือ โคลน 92-2-503 ได้ลูกอ้อย ๗๕ ต้น คัดเลือกคร้ังที่ ๑ ได้อ้อย ๓๔ โคลน คัดเลือกคร้ังที่ ๒ ได้อ้อย ๒ 
โคลน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๘ และในปี ๒๕๔๙-๒๕๕๒ ทําการประเมินผลผลิต พบว่า 
อ้อยโคลน 03-2-058 ให้ผลผลิตนํ้าหนักและผลผลิตนํ้าตาลสูง ในเขตชลประทานและเขตที่มีนํ้าเสริม ดินร่วน
และต้านทานโรคเห่ียวเน่าแดงปานกลาง 
 
ลักษณะประจําทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท พืชไร่อุตสาหกรรม วงศ์หญ้า (Gramineae) ขึ้นเป็นกอ  

ช่ือวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum L. 
๑. ลักษณะทรงกอ ต้ังตรง 
๒. ลักษณะการติดของกาบใบกับลําต้น แน่น (เหนียว) 
๓. จํานวนหน่อต่อกอ (หลังงอก อายุ ๔ เดือน) ปานกลาง 
๔. สีของยอดอ้อย เขียวเหลือบเหลือง 
๕. ความยาวของปล้อง ปานกลาง 
๖. เส้นผ่าศูนย์กลางปล้อง ปานกลาง 
๗. ลักษณะปล้อง ทรงกระบอก 
๘. ลักษณะปล้องตัดขวาง กลม 
๙. การเรียงตัวของปล้อง ค่อนข้างตรง 
๑๐. ไขที่ปล้อง มีมาก 
๑๑. สีปล้องเมื่อต้องแสง เขียวเหลือบเหลือง 



 ๑๙

๑๒. สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสง เหลืองเหลือบเขียว 
๑๓. ร่องเหนือตา มีลึก 
๑๔. รอยแตกของปล้อง ไม่ม ี
๑๕. สีของวงเจริญเมื่อต้องแสง เขียว 
๑๖. ลักษณะของวงเจริญ ค่อนข้างไม่เรียบ 
๑๗. การเรียงตัวของจุดกําเนิดราก ไม่เป็นระเบียบ 
๑๘. สีของจุดกําเนิดรากเมื่อไม่ต้องแสง เหลือง 
๑๙. ความกว้างของวงราก ปานกลาง 
๒๐. วงไข มี 
๒๑. ความนูนของตา นูนปานกลาง 
๒๒. ลักษณะของตา ห้าเหลี่ยม 
๒๓. ตําแหน่งยอดตา เท่ากับวงเจริญ 
๒๔. ขนที่ตา มีบนปีกตาและปลายยอด 
๒๕. ลักษณะของทรงใบ โค้งมากประมาณคร่ึงวงกลม 
๒๖. ความกว้างของใบ กว้าง 
๒๗. ขนขอบใบ มีน้อย 
๒๘. ลักษณะของลิน้ใบ คันธนู 
๒๙. ลักษณะหูใบขอบด้านนอก ขอบโค้ง 
๓๐. ลักษณะหูใบขอบด้านใน สามเหลี่ยมด้านเท่า 
๓๑. ลักษณะของคอใบ สามเหลี่ยมฐานเว้า  ขอบบนเรียบ 
๓๒. สีของคอใบ ม่วง 
๓๓. ขนที่กาบใบ ไม่ม ี
๓๔. จํานวนขนที่กาบใบ ไม่ม ี

 

ลักษณะทางการเกษตร 
ความสูง (ซม.) ๒๔๑ 
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางลํา (ซม.) ๒.๙๔ 
จํานวนลําต่อกอ ๕.๐๗ 
จํานวนปล้องต่อลํา ๒๓ 
อายุเก็บเก่ียว (เดือน) ๑๑ - ๑๒ 
ปฏิกิริยาต่อโรคของอ้อย  
โรคแส้ดํา     (ปลูกเช้ือ) ต้านทานปานกลาง (MR) 
โรคเห่ียวเน่าแดง (ปลูกเช้ือ) ต้านทานปานกลาง (MR) 

การเข้าทําลายของหนอนกอ (%) ๕.๔๗ 



 ๒๐

ลักษณะอ่ืน ๆ 
๑.  ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงกอ ยอดออย หูใบ 

ปลองและการเรียงตัว ลักษณะปลองตัดขวาง โรคเหี่ยวเนาแดง 

 
อ้อยโคลน 03-2-058 

 
 



 ๒๑

อ้อยโคลน 03-2-395 
 
ผู้ขอขึน้ทะเบยีน  
ช่ือ-สกุล  กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชไร่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี)  
ที่อยู่  ๑๕๙  หมู ่๑๐  ถ.สุพรรณบุร-ีกาญจนบุรี  ต.จรเข้สามพัน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๑๖๐  
โทรศัพท ์ ๐๓๕ ๕๕๑ ๔๓๓๓ , ๐๕๓ ๕๕๑ ๕๔๓ 
 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ ์

พันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น  
และพันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุเกษตรกรสามารถใช้ปลูกได้ประมาณ ๖-๑๐ ปี หลังจากน้ันศักยภาพในการให้ผลผลิต
จะลดลง เพราะโรคและแมลงที่เข้าทําลายอ้อยสะสมมากขึ้น การใช้พันธ์ุที่เหมาะสมในสภาพพ้ืนที่จะเป็นการ
เพ่ิมผลผลิตได้ งานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยจึงมีความจําเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ได้พันธ์ุอ้อย           
ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งปลูกอ้อยในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก อ้อยโคลน             
03-2-395 เป็นพันธ์ุอ้อยที่เป็นลูกอ้อย BC4 คัดเลือกได้จากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ ลูกอ้อย BC3  
ของ S. spontaneum กับพันธ์ุพ่อ คือ S. officinarum (UT 8) ได้ลูกอ้อย ๓๙๘ ต้น คัดเลือกคร้ังที่ ๑ ได้อ้อย 
๘๔ โคลน คัดเลือกคร้ังที่ ๒ ได้ ๑๔ โคลน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๘  และในปี ๒๕๔๙-
๒๕๕๒  ประเมินผลผลิต พบว่า อ้อยโคลน 03-2-395 ให้ผลผลิตนํ้าหนักและผลผลิตนํ้าตาลสูง ในเขตที่มีนํ้า
เสริมดินร่วนและดินร่วนปนทราย 

 
ลักษณะประจําทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท พืชไร่อุตสาหกรรม วงศ์หญ้า (Gramineae) ขึ้นเป็นกอ  

ช่ือวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum L. 
๑. ลักษณะทรงกอ ต้ังตรง 
๒. ลักษณะการติดของกาบใบกับลําต้น หลวม 
๓. จํานวนหน่อต่อกอ (หลังงอกอายุ  ๔ เดือน) ปานกลาง 
๔. สีของยอดอ้อย เขียว 
๕. ความยาวของปล้อง ปานกลาง 
๖. เส้นผ่าศูนย์กลางปล้อง ปานกลาง 
๗. ลักษณะปล้อง ทรงกระบอก  โค้งเล็กน้อย 
๘. ลักษณะปล้องตัดขวาง กลม 
๙. การเรียงตัวของปล้อง ค่อนข้างตรง 
๑๐. ไขที่ปล้อง มีมาก 
๑๑. สีปล้องเมื่อต้องแสง ม่วงเหลือบเหลือง 



 ๒๒

๑๒. สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสง เขียวเหลือบเหลือง 
๑๓. ร่องเหนือตา ไม่ม ี
๑๔. รอยแตกของปล้อง ไม่ม ี
๑๕. สีของวงเจริญเมื่อต้องแสง เขียว 
๑๖. ลักษณะของวงเจริญ นูนขึ้นเห็นได้ชัด 
๑๗. การเรียงตัวของจุดกําเนิดราก ไม่เป็นระเบียบ 
๑๘. สีของจุดกําเนิดรากเมื่อไม่ต้องแสง เขียว 
๑๙. ความกว้างของวงราก ปานกลาง 
๒๐. วงไข มี 
๒๑. ความนูนของตา นูนมาก 
๒๒. ลักษณะของตา กลม 
๒๓. ตําแหน่งยอดตา เท่ากับวงเจริญ 
๒๔. ขนที่ตา มีขนบนปีกตา 
๒๕. ลักษณะของทรงใบ ชัน - ตรง 
๒๖. ความกว้างของใบ กว้าง 
๒๗. ขนขอบใบ ไม่ม ี
๒๘. ลักษณะของลิน้ใบ แถบตรงกลางพองออก ปลายเรียวแหลม 

ทั้ง ๒ ข้าง 
๒๙. ลักษณะหูใบขอบด้านนอก สามเหลี่ยมมีรอยบุ๋ม 
๓๐. ลักษณะหูใบขอบด้านใน ใบหอกยาว 
๓๑. ลักษณะของคอใบ สามเหลี่ยมฐานเรียบ 
๓๒. สีของคอใบ ม่วงเหลือบเหลือง 
๓๓. ขนที่กาบใบ มีกลางกาบใบ 
๓๔. จํานวนขนที่กาบใบ มีน้อย 

 
ลักษณะทางการเกษตร 
ความสูง (ซม.) ๒๔๐ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลํา (ซม.) ๒.๘๓ 
จํานวนลําต่อกอ ๕.๓๖ 
จํานวนปล้องต่อลํา ๒๑ 
อายุเก็บเก่ียว (เดือน) ๑๑-๑๒ 
  
  



 ๒๓

ปฏิกิริยาต่อโรคของอ้อย  
โรคแส้ดํา  (ปลูกเช้ือ) ค่อนข้างอ่อนแอ (MS) 
โรคเห่ียวเน่าแดง (ปลูกเช้ือ) อ่อนแอ (S) 

การเข้าทําลายของหนอนกอออ้ย (%) ๗.๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ้อยโคลน 03-2-395 

ทรงกอ ทรงกอไมลอกกาบ 

ปลอง ปลองตัดขวาง   
การเรียงตัวของปลอง 

และหูใบ 

กาบใบ และยอดออย 



 ๒๔

อ้อยโคลน 91-2-527 
 
ผู้ขอขึน้ทะเบยีน  
ช่ือ-สกุล  กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชไร่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี)  
ที่อยู่  ๑๕๙  หมู ่๑๐  ถ.สุพรรณบุร-ีกาญจนบุรี  ต.จรเข้สามพัน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๑๖๐  
โทรศัพท ์ ๐๓๕ ๕๕๑ ๔๓๓๓ , ๐๕๓ ๕๕๑ ๕๔๓ 
 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ ์

พันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น  
และพันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุเกษตรกรสามารถใช้ปลูกได้ประมาณ ๖-๑๐ ปี หลังจากน้ันศักยภาพในการให้ผลผลิต
จะลดลง เพราะโรคและแมลงที่เข้าทําลายอ้อยสะสมมากขึ้น การใช้พันธ์ุที่เหมาะสมในสภาพพ้ืนที่จะเป็นการ
เพิ่มผลผลิตได้ งานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยจึงมีความจําเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ได้พันธ์ุอ้อยที่
เหมาะสมในแต่ละแหล่งปลูกอ้อยในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก อ้อยโคลน       
91-2-527 เป็นพันธ์ุอ้อยที่คัดเลือกได้จากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ พันธ์ุ ROC 1 กับพันธ์ุพ่อ คือ 
โคลน 87-2-973 ได้อ้อย ๕๔ ต้น คัดเลือกคร้ังที่ ๑ ได้อ้อย ๑๘ โคลน คัดเลือกคร้ังที่ ๒ อ้อยปลูก ได้อ้อย ๗ 
โคลน คัดเลือกครั้งที่ ๒ อ้อยตอ ๑ ได้อ้อย ๒ โคลน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปี ๒๕๓๔-๒๕๓๗ และในปี  
๒๕๔๑-๒๕๔๔ และ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ประเมินผลผลิต พบว่า อ้อยโคลน 91-2-527 ให้ผลผลิตนํ้าหนักและ
ผลผลิตนํ้าตาลสูง ในดินร่วนปนทราย เขตนํ้าฝนและเขตที่มีนํ้าเสริม และต้านทานโรคเห่ียวเน่าแดงปานกลาง 

 
ลักษณะประจําทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท พืชไร่อุตสาหกรรม วงศ์หญ้า (Gramineae) ขึ้นเป็นกอ  

ช่ือวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum L. 
๑. ลักษณะทรงกอ ต้ังตรง 
๒. ลักษณะการติดของกาบใบกับลําต้น หลวม 
๓. จํานวนหน่อต่อกอ (หลังงอกอายุ ๔ เดือน) ปานกลาง (๖-๑๒ หน่อ) 
๔. สีของยอดอ้อย เขียว 
๕. ความยาวของปล้อง ปานกลาง (๑๐-๒๐ ซม.) 
๖. เส้นผ่าศูนย์กลางปล้อง ปานกลาง (๒.๕-๓.๐ ซม.) 
๗. ลักษณะปล้อง โคนโต 
๘. ลักษณะปล้องตัดขวาง กลม 
๙. การเรียงตัวของปล้อง ค่อนข้างตรง 
๑๐. ไขที่ปล้อง มีมาก 
๑๑. สีปล้องเมื่อต้องแสง เหลืองเหลือบเขียว 



 ๒๕

๑๒. สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสง เหลือง 
๑๓. ร่องเหนือตา มีต้ืน 
๑๔. รอยแตกของปล้อง ไม่ม ี
๑๕. สีของวงเจริญเมื่อต้องแสง เหลือง 
๑๖. ลักษณะของวงเจริญ นูนขึ้นเห็นได้ชัด 
๑๗. การเรียงตัวของจุดกําเนิดราก ไม่เป็นระเบียบ 
๑๘. สีของจุดกําเนิดรากเมื่อไม่ต้องแสง เหลือง 
๑๙. ความกว้างของวงราก ปานกลาง (๐.๘-๑.๓ ซม.) 
๒๐. วงไข มี 
๒๑. ความนูนของตา นูนมาก 
๒๒. ลักษณะของตา กลม 
๒๓. ตําแหน่งยอดตา ตํ่ากว่าวงเจริญ 
๒๔. ขนที่ตา มีบนปีกตา 
๒๕. ลักษณะของทรงใบ ชัน - ปลายโคง้ 
๒๖. ความกว้างของใบ ปานกลาง (๔-๖ ซม.) 
๒๗. ขนขอบใบ ไม่ม ี
๒๘. ลักษณะของลิน้ใบ แถบตรงกลางพองออกเรียวแหลม 

ทั้ง ๒ ข้าง 
๒๙. ลักษณะหูใบขอบด้านนอก สามเหลี่ยมด้านเท่า 
๓๐. ลักษณะหูใบขอบด้านใน ใบหอกยาว 
๓๑. ลักษณะของคอใบ สามเหลี่ยมฐานเว้าขอบบนเรียว 
๓๒. สีของคอใบ ม่วงเหลือบเขียว 
๓๓. ขนที่กาบใบ ไม่ม ี

 
ลักษณะทางการเกษตร 
ความสูง (ซม.) ๒๖๙ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลํา (ซม.) ๒.๘๘ 
จํานวนลําต่อกอ ๔.๘๔ 
จํานวนปล้องต่อลํา ๒๒ 
อายุเก็บเก่ียว (เดือน) ๑๑-๑๒ 
ปฏิกิริยาต่อโรคของอ้อย  

โรคแส้ดํา (ปลกูเช้ือ) ค่อนข้างอ่อนแอ ( MS ) 
  



 ๒๖

โรคเห่ียวเน่าแดง (ปลูกเช้ือ) ต้านทานปานกลาง ( MR ) 
โรคใบขาว  (ในธรรมชาติ) (%) ๒๐ 

การเข้าทําลายของหนอนกอ (%) ๔.๘๙ 
 
ลักษณะอ่ืน ๆ 

๑.  ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทรงกอ ยอดออย หูใบ คอใบ กาบใบ 

ปลอง ปลองตัดขวาง และการเรียงตัว โรคเหี่ยวเนาแดง 

อ้อยโคลน 91-2-527 
 



 ๒๗

อ้อยโคลน 94-2-106 
 
ผู้ขอขึน้ทะเบยีน  
ช่ือ-สกุล  กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชไร่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี)  
ที่อยู่  ๑๕๙  หมู ่๑๐  ถ.สุพรรณบุร-ีกาญจนบุรี  ต.จรเข้สามพัน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๑๖๐  
โทรศัพท ์ ๐๓๕ ๕๕๑ ๔๓๓๓ , ๐๕๓ ๕๕๑ ๕๔๓ 
 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ ์

พันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น  
และพันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุเกษตรกรสามารถใช้ปลูกได้ประมาณ ๖-๑๐ ปี หลังจากน้ันศักยภาพในการให้ผลผลิต
จะลดลง เพราะโรคและแมลงที่เข้าทําลายอ้อยสะสมมากขึ้น การใช้พันธ์ุที่เหมาะสมในสภาพพ้ืนที่จะเป็นการ
เพิ่มผลผลิตได้ งานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยจึงมีความจําเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้พันธ์ุอ้อย        
ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งปลูกอ้อยในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก อ้อยโคลน         
94-2-106 เป็นพันธ์ุอ้อยที่คัดเลือกได้จากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ โคลน 84-2-646 กับพันธ์ุพ่อ 
คือ พันธ์ุอู่ทอง 3 ได้ลูกอ้อย ๒๙ ต้น คัดเลือกคร้ังที่ ๑ ได้อ้อย ๑๘ โคลน คัดเลือกคร้ังที่ ๒ อ้อยปลูก ได้อ้อย 
๑๒ โคลน คัดเลือกคร้ังที่ ๒ อ้อยตอ ๑ ได้อ้อย ๓ โคลน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปี ๒๕๓๗-๒๕๔๐ และใน
ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๔ และปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ประเมินผลผลิต ซึ่งพบว่า อ้อยโคลน 94-2-106 ให้ผลผลิตนํ้าหนัก
ผลผลิตนํ้าตาลสูงและความหวานสูง เมื่อปลูกในดินร่วนเหนียวและสามารถปลูกได้ในดินที่มี pH ประมาณ 
๗.๘-๘.๐ และต้านทานโรคเห่ียวเน่าแดงปานกลาง 

 
ลักษณะประจําทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท พืชไร่อุตสาหกรรม วงศ์หญ้า (Gramineae) ขึ้นเป็นกอ  

ช่ือวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum L. 
๑. ลักษณะทรงกอ ต้ังตรง 
๒. ลักษณะการติดของกาบใบกับลําต้น หลวมปานกลาง 
๓. จํานวนหน่อต่อกอ (หลังงอก อายุ ๔ เดือน) ปานกลาง (๖-๑๒ หน่อ) 
๔. สีของยอดอ้อย เขียว 
๕. ความยาวของปล้อง ปานกลาง (๑๐-๒๐ ซม.) 
๖. เส้นผ่าศูนย์กลางปล้อง ปานกลาง (๒.๕-๓.๐ ซม.) 
๗. ลักษณะปล้อง กลางโค้งเล็กน้อย 
๘. ลักษณะปล้องตัดขวาง กลม 
๙. การเรียงตัวของปล้อง ซิกแซกเล็กน้อย 
๑๐. ไขที่ปล้อง มีมาก 



 ๒๘

๑๑. สีปล้องเมื่อต้องแสง เขียวเหลือบเหลือง 
๑๒. สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสง เหลืองเหลือบเขียว 
๑๓. ร่องเหนือตา ไม่ม ี
๑๔. รอยแตกของปล้อง ไม่ม ี
๑๕. สีของวงเจริญเมื่อต้องแสง นํ้าตาล 
๑๖. ลักษณะวงเจริญ ค่อนข้างเรียบ 
๑๗. การเรียงตัวของจุดกําเนิดราก ไม่เป็นระเบียบ 
๑๘. สีวงจุดกําเนิดรากเมื่อไม่ต้องแสง เหลือง 
๑๙. ความกว้างของวงราก กว้าง ( > ๑.๓ ซม.) 
๒๐. วงไข มี 
๒๑. ความนูนของตา นูนมาก 
๒๒. ลักษณะของตา รูปรี 
๒๓. ตําแหน่งยอดตา ตํ่ากว่าวงเจริญ 
๒๔. ขนที่ตา มีบนปีกตา 
๒๕. ลักษณะของทรงใบ ชัน – ปลายโคง้ 
๒๖. ความกว้างของใบ กว้าง ( > ๖ ซม.) 
๒๗. ขนขอบใบ มีมาก 
๒๘. ลักษณะของลิน้ใบ แถบตรงกลางพองออก ปลายเรียวแหลม 

ทั้ง ๒ ข้าง 
๒๙. ลักษณะหูใบขอบด้านนอก ขอบโค้ง 
๓๐. ลักษณะหูใบขอบด้านใน สามเหลี่ยม 
๓๑. ลักษณะของคอใบ สามเหลี่ยมฐานเว้า ขอบบนเรียบ 
๓๒. สีของคอใบ เขียวเหลือบม่วง 
๓๓. ขนที่กาบใบ ไม่ม ี

 
ลักษณะทางการเกษตร 
ความสูง (ซม.) ๒๘๑ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลํา (ซม.) ๒.๙๓ 
จํานวนลําต่อกอ ๖.๑๕ 
จํานวนปล้องต่อลํา ๒๕ 
อายุเก็บเก่ียว (เดือน) ๑๑ – ๑๒ 
  
  



 ๒๙

ปฏิกิริยาต่อโรคของอ้อย  
โรคแส้ดํา  (ปลูกเช้ือ) ค่อนข้างอ่อนแอ (MS) 
โรคเห่ียวเน่าแดง (ปลูกเช้ือ) ต้านทานปานกลาง (MR) 

การทําลายของหนอนกอ (%)  ๓.๙๓ 
 

ลักษณะอ่ืน ๆ 
๑.  ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง 
๒.  สามารถปลูกได้ในดินที่ม ี pH ๗.๘-๘.๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงกอ ทรงกอ 

กาบใบและหูใบ โรคเหี่ยวเนาแดง 

 

อ้อยโคลน 94-2-106 



 ๓๐

อ้อยโคลน 94-2-254 
 
ผู้ขอขึน้ทะเบยีน  
ช่ือ-สกุล  กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชไร่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี)  
ที่อยู่  ๑๕๙  หมู ่๑๐  ถ.สุพรรณบุร-ีกาญจนบุรี  ต.จรเข้สามพัน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๑๖๐  
โทรศัพท ์ ๐๓๕ ๕๕๑ ๔๓๓๓ , ๐๕๓ ๕๕๑ ๕๔๓ 
 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ ์

พันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น  
และพันธ์ุอ้อยแต่ละพันธ์ุเกษตรกรสามารถใช้ปลูกได้ประมาณ ๖-๑๐ ปี หลังจากน้ันศักยภาพในการให้ผลผลิต
จะลดลง เพราะโรคและแมลงที่เข้าทําลายอ้อยสะสมมากขึ้น การใช้พันธ์ุที่เหมาะสมในสภาพพ้ืนที่จะเป็นการ
เพิ่มผลผลิตได้ งานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุอ้อยจึงมีความจําเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้พันธ์ุอ้อย       
ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งปลูกอ้อยในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก อ้อยโคลน         
94-2-254 เป็นพันธ์ุอ้อยที่คัดเลือกได้จากผสมตัวเองของพันธ์ุอู่ทอง 2 ได้ลูกอ้อย ๕๔ ต้น คัดเลือกคร้ังที่ ๑ ได้
อ้อย ๘ โคลน คัดเลือกคร้ังที่ ๒ ได้อ้อย ๖ โคลน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปี ๒๕๓๗-๒๕๓๙ และในปี 
๒๕๔๐-๒๕๔๖ และ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ทําการประเมินผลผลิต พบว่า อ้อยโคลน 94-2-254 ให้ผลผลิตนํ้าหนัก
และผลผลิตนํ้าตาลสูงในดินร่วนและดินร่วนปนทราย เขตที่มีนํ้าเสริมและเขตน้ําฝน 

 
ลักษณะประจําทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท พืชไร่อุตสาหกรรม วงศ์หญ้า (Gramineae) ขึ้นเป็นกอ  

ช่ือวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum L. 
๑. ลักษณะทรงกอ ต้ังตรง 
๒. ลักษณะการติดของกาบใบกับลําต้น แน่น (เหนียว) 
๓. จํานวนหน่อต่อกอ (หลังงอก อายุ ๔ เดือน) ปานกลาง (๖-๑๒  หน่อ) 
๔. สีของยอดอ้อย เขียว 
๕. ความยาวของปล้อง   ปานกลาง  (๑๐-๒๐ ซม.) 
๖. เส้นผ่าศูนย์กลางปล้อง  ปานกลาง (๒.๕-๓.๐ ซม.) 
๗. ลักษณะปล้อง ทรงกระบอก 
๘. ลักษณะปล้องตัดขวาง กลม 
๙. การเรียงต่อของปล้อง ซิกแซกเล็กน้อย 
๑๐. ไขที่ปล้อง มีมาก 
๑๑. สีปล้องเมื่อต้องแสง เขียวเหลือบเหลือง 
๑๒. สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสง เหลืองเหลือบเขียว 



 ๓๑

๑๓. ร่องเหนือตา มีลึก 
๑๔. รอยแตกของปล้อง ไม่ม ี
๑๕. สีของวงเจริญเมื่อต้องแสง เขียวเหลือบเหลือง 
๑๖. ลักษณะของวงเจริญ นูนขึ้นเห็นได้ชัด 
๑๗. การเรียงตัวของจุดกําเนิดราก ไม่เป็นระเบียบ 
๑๘. สีวงจุดกําเนิดรากเมื่อไม่ต้องแสง เหลือง 
๑๙. ความกว้างของวงราก ปานกลาง (๐.๘-๑.๓ ซม.) 
๒๐. วงไข มี 
๒๑. ความนูนของตา นูนปานกลาง 
๒๒. ลักษณะของตา รูปรี 
๒๓. ตําแหน่งยอดตา ตํ่ากว่าวงเจริญ 
๒๔. ขนที่ตา มีบนปีกตา 
๒๕. ลักษณะของทรงใบ ชัน - ตรง 
๒๖. ความกว้างของใบ กว้าง  ( > ๖ ซม.) 
๒๗. ขนขอบใบ มีน้อย 
๒๘. ลักษณะของลิน้ใบ แถบตรงกลางพองออก ปลายเรียวแหลม ทั้ง ๒ ข้าง 
๒๙. ลักษณะหูใบขอบด้านนอก สามเหลี่ยม มีรอยบุบ 
๓๐. ลักษณะหูใบขอบด้านใน ใบหอกสั้น 
๓๑. ลักษณะของคอใบ สามเหลี่ยมฐานเรียบ 
๓๒. สีของคอใบ นํ้าตาลเข้ม 
๓๓. ขนที่กาบใบ ไม่ม ี

 
ลักษณะทางการเกษตร 
ความสูง (ซม.) ๒๕๓ 
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางลํา (ซม.) ๒.๗๔ 
จํานวนลําต่อกอ ๕.๕๘ 
จํานวนปล้องต่อลํา ๒๒ 
อายุเก็บเก่ียว (เดือน) ๑๑-๑๒ 
ปฏิกิริยาต่อโรคของอ้อย  
โรคเห่ียวเน่าแดง (ปลูกเช้ือ) อ่อนแอ ( S ) 

การเข้าทําลายของหนอนกอ (%) ๗.๓๒ 
 
 



 ๓๒

ลักษณะอ่ืน ๆ 
๑.  ไม่ออกดอก 
๒.  ทนทานต่อโรคใบขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้อยโคลน 94-2-254 

ทรงกอไมลอกกาบ ทรงกอ 

ปลอง ปลองตัดขวาง  
การเรียงตัวของปลองและหูใบ 

ยอดออย 
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