


 
อ้อย   

(1)  เลขที่ค ำขอ:   4/2556                             วันที่ย่ืนค ำขอ:   5 กุมภาพันธ์ 2556 
(2)  ชื่อผู้ขอ:  กรมวิชาการเกษตรและศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่: ทีพีเจ03-452 
(4)  รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่:   
 อ้อยพันธุ์ทีพีเจ03-452 ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างอ้อยพันธุ์แม่ คือ พันธุ์อู่ทอง 1 ของกรมวิชาการ
เกษตร กับพันธุ์พ่อคือพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ของเค84-200 กับ (พันธุ์เค84-200 เป็นพันธุ์แนะน าของ ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม) 
(5)  กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช:     
 พันธุ์แม่: อู่ทอง 1 คัดเลือกได้จากการผสมเปิดพันธุ์ F172 (กรมวิชาการเกษตรรวบรวมไว้ก่อนปี 
2542)  
 พันธุ์พ่อ: ลูกผสมชั่วที่ 1 ของเค84-200 กับ พง (พันธุ์ดังกล่าวกรมวิชาการเกษตรรวบรวมพันธุ์ไว้ก่อน
ปี พ.ศ.2542) พันธุ์ เค84-200 เป็นพันธุ์แนะน าของ ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม คัดเลือกได้จากคู่ผสมระหว่าง ROC1 กับ CP63-588               
 อ้อยพันธุ์ทีพีเจ03-452 ได้มาจาก ปี 2540-42 (ต้นปี 42) ท าการรวบรวมพันธุ์พงทุกภาคของประเทศ
ไทย ต่อมาปี 2543-45 ท าการศึกษาและประเมินผลผลิตเชื อพันธุกรรมพง ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปี 2546 
ท าการผสมพันธุ์อ้อยระหว่าง พันธุ์แม่ คือพันธุ์อู่ทอง 1 กับพันธุ์พ่อ คือ พันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ของเค84-200 กับ 
พง  ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  ต่อมาปี 2547   ท าการคัดเลือกขั นที่1 (ลูกอ้อย) ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่
ขอนแก่น ปี 2548-49 คัดเลือกขั นที่ 2 (อ้อยปลูก, อ้อยตอ 1)   ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปี 2549-50  การ
เปรียบเทียบเบื องต้น (อ้อยปลูก, อ้อยตอ 1) ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  และปี 2551-53  ท าการเปรียบเทียบ
มาตรฐาน (อ้อยปลูก, อ้อยตอ 1, อ้อยตอ 2)  ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
 

ลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
       ลักษณะทรงกอ ลักษณะทรงกอตั งตรง 
       ลักษณะของใบ   ลักษณะทรงใบตรงส่วนยอดตั งปลายโค้ง คอใบสีน  าตาลอ่อน  
        ลักษณะปล้อง     ลักษณะปล้องโคนโต สีปล้องเม่ือต้องแสงมีสีเขียวเหลือบม่วง สีปล้องเม่ือไม่ต้อง 

แสงมีสีเขียวเหลือบเหลือง 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



                              
 

อ้อยพันธุ์ทีพีเจ03-452 



 
อ้อย   

(1)  เลขที่ค ำขอ:   5/2556                             วันที่ย่ืนค ำขอ:   5 กุมภาพันธ์ 2556 
(2)  ชื่อผู้ขอ:  กรมวิชาการเกษตรและศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่: ทีพีเจ04-713 
(4)  รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่:     
 อ้อยพันธุ์ทีพีเจ04-713 เป็นพันธุ์อ้อยที่ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างอ้อย พันธุ์แม่ คือ พันธุ์ CP72-
2058 เป็นพันธุ์อ้อยของประเทศสหรัฐอเมริกา กับพันธุ์พ่อ พันธุ์03-4-380 เป็นพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร 
(5)  กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช:     
 พันธุ์แม่: CP72-2058 เป็นพันธุ์อ้อยของประเทศสหรัฐอเมริกา (กรมวิชาการเกษตรรวบรวมพันธุ์ไว้ 
ก่อนปี พ.ศ.2542) 
   พันธุ์พ่อ: 03-4-380 เป็นลูกผสมของโคลน88-2-401(F156 ผสมเปิด) (พันธุ์ดังกล่าวกรมวิชาการ
เกษตรรวบรวมพันธุ์ไว้ ก่อนปี พ.ศ.2542)  กับพง (ThS98-168 และ ThS98-264)     (กรมวิชาการเกษตร 
รวบรวมพันธุ์ไว้เมื่อ ปี พ.ศ.2541)                            
 อ้อยพันธุ์ทีพีเจ04-713 ได้มาโดย เมื่อปี 2540-42 (ต้นปี 42) ท าการรวบรวมพันธุ์พงทุกภาคของ
ประเทศไทย  ต่อมาปี 2543-45       ท าการศึกษาและประเมินผลผลิตเชื้อพันธุกรรมพง  ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่
ขอนแก่น  ปี 2547  ท าการผสมพันธุ์อ้อย ระหว่างพันธุ์แม่ คือ พันธุ์ CP72-2058  กับพันธุ์พ่อ คือ พันธุ์ 03-4-
380  ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  ต่อมา ปี 2548-49  คัดเลือกขั้นที่ 1 (ลูกอ้อย) ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปี 
2550  คัดเลือกขั้นที่ 2 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  ปี 2551-52       คัดเลือกขั้นที่ 3 (อ้อยปลูก, อ้อยตอ 1) ที่
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปี 2553-55  การเปรียบเทียบเบื้องต้น (อ้อยปลูก, อ้อยตอ1, อ้อยตอ2)  ที่ศูนย์วิจัย
พืชไร่ขอนแก่น  และปี 2554-56 การเปรียบเทียบมาตรฐาน (อ้อยปลูก, อ้อยตอ1, อ้อยตอ2) ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ 
ขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย   ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
       ลักษณะทรงกอ ลักษณะทรงกอตั้งตรง 
       ลักษณะของใบ   ลักษณะทรงใบตรงส่วนยอดโค้งปานกลาง คอใบสีน้ าตาล  
        ลักษณะปล้อง     ลักษณะปล้องโคนโต สีปล้องเม่ือต้องแสงมีสีเขียวเหลือบเหลือง สีปล้องเมื่อไม่ต้อง 

แสงมีสีเขียวเหลือบเหลือง 
 

 
 

อ้อย พันธุ์ทีพีเจ04-713 



 
อ้อย   

(1)  เลขที่ค ำขอ:   6/2556                             วันที่ย่ืนค ำขอ:   5 กุมภาพันธ์ 2556 
(2)  ชื่อผู้ขอ:  กรมวิชาการเกษตรและศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่: ทีพีเจ04-768 
(4)  รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่:     
 อ้อยพันธุ์ทีพีเจ04-768 เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ คือ พันธุ์ 94-2-128 เป็น
พันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร กับพันธุ์พ่อ คือ พันธุ์ 03-4-331  เป็นพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร 
(5)  กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช:     
 พั น ธุ์ แ ม่ :  94-2-128 เป็ น อ้ อ ย โค ล น ก้ า ว ห น้ า คั ด เลื อ ก ได้ จ า ก คู่ ผ ส ม ข อ ง  84-2-264 
(Co625/CN1(F160/Co775)) กับ อู่ทอง 1 (F172 ผสมเปิด) (พันธุ์ดังกล่าวกรมวิชาการเกษตรรวบรวมพันธุ์ไว้ 
ก่อนปี พ.ศ.2542) 
  พันธุ์พ่อ: 03-4-331 เป็นลูกผสมของโคลน88-2-401(F156 ผสมเปิด) (พันธุ์ดังกล่าวกรมวิชาการ
เกษตรรวบรวมพันธุ์ไว้ ก่อนปี พ.ศ. 2542) กับพง (ThS98-168 และ ThS98-264)   (กรมวิชาการเกษตร
รวบรวมพันธุ์ไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2541)      
 อ้อยพันธุ์ทีพีเจ04-768 ได้มา โดยเมื่อปี 2540-42 (ต้นปี 42) ท าการรวบรวมพันธุ์พงทุกภาคของ
ประเทศไทย ปี 2543-45 ได้ท าการศึกษาและประเมินผลผลิตเชื้อพันธุกรรมพง  ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น       
ปี 2547  ท าการผสมพันธุ์อ้อยระหว่าง พันธุ์แม่ คือพันธุ์ 94-2-128 กับพันธุ์พ่อ คือ พันธุ์ 03-4-331  ที่
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  ต่อมาปี 2548-49 คัดเลือกขั้นที่ 1 (ลูกอ้อย) ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปี 2550 
คัดเลือกขั้นที่ 2 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปี 2551-52  คัดเลือกข้ันที่ 3 (อ้อยปลูก, อ้อยตอ 1)  ที่ศูนย์วิจัยพืช
ไร่ขอนแก่น ปี 2553-55  การเปรียบเทียบเบื้องต้น (อ้อยปลูก, อ้อยตอ1, อ้อยตอ2) ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  
และปี 2554-56 การเปรียบเทียบมาตรฐาน (อ้อยปลูก , อ้อยตอ1, อ้อยตอ2) ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
       ลักษณะทรงกอ ลักษณะทรงกอปานกลาง 
       ลักษณะของใบ   ลักษณะทรงใบตรงส่วนยอดชันปลายโค้ง คอใบสีน้ าตาลอ่อน  
        ลักษณะปล้อง     ลักษณะปล้องทรงกระบอก สีปล้องเม่ือต้องแสงมีสีเขียว สีปล้องเม่ือไม่ต้อง 

แสงมีสีเหลืองเหลือบเขียว 
 
 
 

 
 

อ้อย พันธุ์ทีพเีจ04-768 


