


ออย  (Saccharum officinarum L.) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   69/2549        วันท่ียื่นคําขอ  :   11  มกราคม  2549 
(2)  ชื่อผูขอ        :   กรมวิชาการเกษตร 
(3)  ชื่อพันธุพืชใหม   : ขอนแกน  80 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :    เกิดจากการผสมขามระหวางพันธุ 85-2-352   เปนพันธุแม  
       ซ่ึงเคยเปนออยโคลนกาวหนาของศูนยวิจยัพืชไรสุพรรณบุรี  มีลักษณะเดน คือ ผลผลิตสูง  แตมีความ 
       หวานนอย   กับพนัธุเค   84-200     เปนพันธุพอ เปนออยพันธุแนะนํา  ของสํานกังานคณะกรรมการ 
       ออยและน้ําตาลทราย  กระทรวงอุตสาหกรรม มีลักษณะเดน คือ ผลผลิตสูงและไวตอไดด ี
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :  เกิดจากการผสมขามระหวางพันธุ  85-2-352   เปนพันธุแมกับพันธุ  
       เค 84-200    เปนพันธุพอโดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้    
 1.    การผสมพันธุออย  ทําในป 2536  ท่ีศูนยวจิัยพืชไรสุพรรณบุรี    

2. การคัดเลือกพนัธุ 
-  การคัดเลือกคร้ังท่ี 1  (ลูกออย) ในป 2538   ท่ีศูนยวิจัยพชืไรขอนแกน 
-  การคัดเลือกคร้ังท่ี 2  (ออยปลูก,ออยตอ 1) ในป 2539-40  ท่ีศูนยวจิัยพชืไรขอนแกน 

3. การเปรียบเทียบพันธุเบ้ืองตน  (ออยปลูก, ออยตอ 1)  ในป  2541-42   ท่ีไรทดลอง  โรงงาน 
น้ําตาล กุมภวาป  จ.อุดรธานี 

4.    การเปรียบเทียบมาตรฐาน (ออยปลูก,ออยตอ 1) ในป 2543-44  ท่ีศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน  
  และศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตรอยเอ็ด 
 5.   การเปรียบเทียบในไรเกษตรกร (ออยปลูก, ออยตอ 1)  ในป  2545-47  ท่ีไรเกษตรกร อ.บานแฮด 
        อ.หนองเรือ  อ.กระนวน   และ อ.น้ําพอง   จ.ขอนแกน   อ.ศรีธาตุ   จ.อุดรธาน ี  อ.ครบุรี และ   
                    อ.แกงสนามนาง  จ.นครราชสีมา  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย 

6. การทดสอบพันธุในไรเกษตรกร  (ออยปลูก,  ออยตอ 1) ทําในป 2545-47  ท่ีไรเกษตรกร 
       อ.หนองแสง  อ.ศรีธาตุ  อ.กุมภวาป และอ.ไชยวาน  จ.อุดรธานี  อ.โพนทอง  จ.รอยเอ็ด อ.เมือง 
       จ.ขอนแกน  และ อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา 

7. การศึกษาเร่ืองตางๆ 
- ศึกษาปฏิกริยาตอหนอนเจาะลําตน      ทําในป  2544 
- ศึกษาพัฒนาการ  การเจริญเติบโตและการสะสมนํ้าตาล              ทําในป 2545-46 
- ศึกษาการตอบสนองตอปุยเคมี                                                     ทําในป  2546 
- ศึกษาใหผลผลิตท่ีระยะปลูกตางๆ                                                ในป 2546  

ศึกษาปฏิกิริยาตอโรคแสดํา                                                           ในป  2547 

ประกาศโฆษณาพันธุพืช

- 



ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
        ประเภท  ออยโรงงาน  
       ลักษณะทรงกอ ตั้งตรง 
        ลักษณะของใบ    ความโคงของใบปานกลาง   คอใบมีสีน้ําตาล 
        ลักษณะปลอง      ปลองทรงกระบอก สีปลองเม่ือตองแสงสีมวง-แดง สีปลองเม่ือไมตองแสง 

สีเขียว-เหลือง  ปลองมีรอยแตกตื้น 
        ลักษณะตา ลักษณะของตากลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             ออย  (Saccharum officinarum L.) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   70/2549        วันท่ียื่นคําขอ  :   11  มกราคม  2549 
(2)  ชื่อผูขอ        :   กรมวิชาการเกษตร 
(3)  ชื่อพันธุพืชใหม   : ขอนแกน  3 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :    เกิดจากการผสมขามระหวางพันธุ 85-2-352   เปน พันธุแม  
       ซ่ึงเคยเปนออยโคลนกาวหนาของศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี  มีลักษณะเดน คือ ผลผลิตสูง  แตมี 
        ความหวานนอย  กับพนัธุเค  84-200  เปนพันธุพอ เปนออยพันธุแนะนํา  ของสํานักงานคณะกรรมการ- 
        ออยและน้ําตาลทราย  กระทรวงอุตสาหกรรม มีลักษณะเดน คือ ผลผลิตสูงและไวตอไดดี 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :  เกิดจากการผสมขามระหวางพันธุ  85-2-352   เปนพันธุแม กับพันธุ  
       เค 84-200    เปนพันธุพอ  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้    
 1.    การผสมพันธุออย  ทําในป 2537  ท่ีศูนยวจิัยพืชไรสุพรรณบุรี    

2. การคัดเลือกพนัธุ 
-  การคัดเลือกคร้ังท่ี 1 (ลูกออย) ในป 2539   ท่ีศูนยวิจัยพชืไรสุพรรณบุรี 
-  การคัดเลือกคร้ังท่ี 2  ในป 2540  ท่ีศูนยวจิัยพืชไรขอนแกน 
-  การคัดเลือกคร้ังท่ี 3  (ออยปลูก,ออยตอ 1) ในป 2541-42  ท่ีศูนยวจิัยพชืไรขอนแกน 

3. การเปรียบเทียบพันธุเบ้ืองตน  (ออยปลูก, ออยตอ 1)  ในป  2544-45   ท่ีศูนยวิจัยพืชไร
ขอนแกนและศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตรอยเอ็ด 

4. การเปรียบเทียบมาตรฐาน (ออยปลูก,ออยตอ 1,ออยตอ 2) ในป 2545-47  ท่ีศูนยวิจยัพืชไร
ขอนแกนและศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตกาฬสินธุ 

5.   การเปรียบเทียบในไรเกษตรกร (ออยปลูก, ออยตอ 1)  ในป  2547-48  ท่ีไรเกษตรกร อ.เมือง อ.
ภูเวยีง อ.มัญจาคีรี และอ.น้ําพอง จ.ขอนแกน อ.คอนสานและ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ อ.วงัสพุง จ.เลย
และ   อ.คํามวง   จ.กาฬสินธุ 

6.  การทดสอบพันธุในไรเกษตรกร  (ออยปลูก, ออยตอ 1) ทําในป 2547-48  ท่ีไรเกษตรกรอ.เมือง 
อ.ภูเวยีง อ.มัญจาคีรี  และอ.น้ําพอง จ.ขอนแกน อ.คอนสาน  และ อ.ภเูขียว  จ.ชัยภูมิ  อ.วังสพุง 
จ.เลยและ  อ.คํามวง   จ.กาฬสินธุ 

             7.   การศึกษาเร่ืองตางๆ 
1.    ศึกษาปฏิกริยาตอโรคแสดําทําในป  2546-47 
2. ศึกษาปฏิกริยาตอหนอนเจาะลําตนทําในป 2547-48 
3. ศึกษาพัฒนาการ การเจริญเติบโตและการสะสมนํ้าตาลทําในป  2548 

ศึกษาการตอบสนองตอปุยเคมีในป  2548  

ประกาศโฆษณาพันธุพืช

4. 



5. ศึกษาการใหผลผลิตที่ระยะปลูกตางๆ  ในป  2548 
ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

        ประเภท  ออยโรงงาน  
       ลักษณะทรงกอ ตั้งตรง 
        ลักษณะของใบ   ความโคงของใบปานกลาง   คอใบมีสีเขียว-น้ําตาล 
   การติดของกาบใบกับลําตนหลวม 
        ลักษณะปลอง     ปลองทรงกระบอก   สีปลองเม่ือตองแสงสีสม-แดง สีปลองเม่ือไมตองแสง 

สีเขียว-เหลือง  รองเหนือตามีลักษณะตื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ออย  (Saccharum officinarum L.) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   71/2549        วันท่ียื่นคําขอ  :   11  มกราคม  2549 
(2)  ชื่อผูขอ        :   กรมวิชาการเกษตร 
(3)  ชื่อพันธุพืชใหม   : 94-2-099 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :    เกิดจากการผสมขามระหวางพันธุ เค 84-200   เปน พันธุแม       

ซ่ึงเปนออยพันธุแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  กระทรวงอุตสาหกรรม  
ลักษณะเดน คือ  ผลผลิตสูง และไวตอไดดี กับพันธุอูทอง  3  เปนพันธุพอซ่ึงเปนออยพันธุรับรองของ
ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี  มีลักษณะเดน คือ  ผลผลิต และความหวานสูง    

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :  เกิดจากการผสมขามระหวางพันธุเค  84-200   เปนพันธุแม กับพันธุ  
       อูทอง 3     เปนพันธุพอ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้    
 1.    การผสมพันธุออย  ทําในป 2537  ท่ีศูนยวจิัยพืชไรสุพรรณบุรี    

2. การคัดเลือกพนัธุ 
-  การคัดเลือกคร้ังท่ี 1  (ลูกออย) ในป 2538-39   ท่ีศูนยวิจยัพืชไรสุพรรณบุรี 
-  การคัดเลือกคร้ังท่ี 2  ในป  2540  ท่ีศูนยวจิัยพืชไรขอนแกน 
-  การคัดเลือกคร้ังท่ี  3  (ออยปลูก, ออยตอ 1)  ท่ีศูนยวิจยัพืชไรขอนแกน 

3.  การเปรียบเทียบพันธุเบ้ืองตน  (ออยปลูก, ออยตอ 1)  ในป  2544-45   ท่ีศูนยวิจัยพชืไร  
     ขอนแกน และศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตรอยเอ็ด 

 4.  การเปรียบเทียบมาตรฐาน (ออยปลูก, ออยตอ 1, ออยตอ 2)  ทําในป 2545-47 ท่ีศูนยวิจยั 
      พืชไรขอนแกน  และ ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตกาฬสินธุ 
 5.   การเปรียบเทียบในไรเกษตรกร (ออยปลูก, ออยตอ 1)  ในป  2547-48  ท่ีไรเกษตรกร อ.เมือง 
      อ.ภูเวยีง   อ.มัญจาคีรื    และ อ.น้ําพอง   จ.ขอนแกน   อ.คอนสาน   และอ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ   
      อ.วังสพุง  จ.เลย และ อ.คํามวง  จ.กาฬสินธุ 

6.  การทดสอบพันธุในไรเกษตรกร  (ออยปลูก,  ออยตอ 1)  ทําในป 2547-48  ท่ีไรเกษตรกร 
       อ.เมือง อ.ภูเวยีง   อ.มัญจาคีรี    และ อ.น้ําพอง   จ.ขอนแกน   อ.คอนสาน   และอ.ภูเขียว  
       จ.ชัยภูมิ  อ.วังสพุง  จ.เลย และ อ.คํามวง  จ.กาฬสินธุ 

7.   การศึกษาเรื่องตางๆ 
-     ศึกษาปฏิกริิยาตอโรคแสดํา   ป  2546-47 
-     ศึกษาปฏิกริิยาตอหนอนเจาะลําตนป 2547-48 
-     ศึกษาพฒันาการเจริญเติบโตและการสะสมนํ้าตาล ป 2548 

ศึกษาการตอบสนองตอปุยเคมี ป 2548  

ประกาศโฆษณาพันธุพืช

-    



-    ศึกษาการใหผลผลิตท่ีระยะปลูกตางๆ  ป  2548 
ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
ประเภท  ออยโรงงาน          

        ลักษณะทรงกอ ตั้งตรง 
ลักษณะของใบ    ความโคงของใบต้ังตรง  คอใบสีเขียว         
ลักษณะปลอง     ปลองโคนโต    สีปลองเม่ือตองแสงสีเขียว  สีปลองเม่ือไมตองแสง         

สีเขียว-เหลือง   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


	ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
	เรื่อง  ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
	                             อ้อย  (Saccharum officinarum L.)
	อ้อย  (Saccharum officinarum L.)

