


ทุเรียนพันธุ์ต้นฟีนิกซ์  
(Durio zibethinus ‘Ton Phoenix’) 

  

ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายพิเชษฐ์  จันแก้ว 
ที่อยู่  เลขที่ 109/1 หมู่5 ต าบลทับช้าง อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 
โทรศัพท์ 084-8574230 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 

ทุเรียนพันธุ์ต้นฟีนิกซ์ เกิดจากการงอกของเมล็ดทุเรียนซึ่งไม่ทราบสายพันธุ์ในสวนทุเรียน 
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ 5 บ้านใหญ่ ต าบลทับช้าง อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และเจริญเติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ประมาณปี พ.ศ. 2553 และได้ผลผลิตครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสังเกตพบว่าผลและเนื้อของทุเรียน 
มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์ทั่วไปและมีความโดดเด่น คือ รูปทรงกลม เปลือกบาง มี 5 พู เนื้อสี เหลืองเข้ม  
เนื้อเยอะ ละเอียด เหนียว เนื้อล่อนไม่ติดมือ มีกลิ่นหอม รสชาติหวานและมัน ผลมีเมล็ดลีบประมาณร้อยละ 70 
จึงได้ตั้งชื่อทุเรียนพันธุ์นี้ว่า ‘ต้นฟีนิกซ์’ ซึ่งเป็นชื่อเล่นและชื่อวงดนตรีของตัวเอง น ามารวมกันตั้งเป็นชื่อพันธุ์ 
และได้น าผลทุเรียนพันธุ์นี้ไปประกวดในงานแข่งขันการประกวดทุเรียนพ้ืนเมือง อ าเภอนาทวี ปี พ.ศ. 2563  
จัดขึ้นโดย นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต 7 ณ ลานอเนกประสงค์  
หน้าบ้านพัก ส.ส. ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 7 ต าบลสะท้อน อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และทุเรียนพันธุ์ต้นฟีนิกซ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดทุเรียนพ้ืนเมืองในครั้งนี้   
ซึ่งได้ติดตามดูความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ 2 ปี พบว่าต้นทุเรียนให้ผลผลิต 
ปีละ 1 ครั้ง จ านวนประมาณ ๑๒ ผล และพบว่าผลที่ได้มีลักษณะคงเดิมและมีความสม่ าเสมอ และได้ขยายพันธุ์
เพ่ือเพ่ิมจ านวนด้วยการเสียบยอดกับต้นตอทุเรียนพันธุ์พ้ืนบ้าน  

 
แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สถำนที่ 
2553 เมล็ดทุเรียนไม่ทราบพันธุ์งอกและเจริญเติบโตเอง อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

   
2563 พบต้นทุเรียน 1 ต้น มีลักษณะโดดเด่น 

และแตกต่างจากพันธุ์ทั่วไป 
 

   
2563-2565  ติดตามดูความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ เป็นเวลา 2 ปี 

และขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด  
 

   
 ทุเรียนพันธุ์ต้นฟีนิกซ์  

 
 
 
 
 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียนพันธุ์ต้นฟีนิกซ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus ‘Ton Phoenix’  

วงศ์ Malvaceae ไม้ต้น ไม้ผล 
 
รำก ระบบรากแก้ว 
ต้น กิ่งก้านท ามุมเกือบตั้งฉากกับล าต้น สูงประมาณ 25 เมตร 
 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรีแกมรูปขนาน กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร ปลายใบ

เรียวแหลม โคนใบมน สีเขียวเข้ม 
 
ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น ดอกออกตามล าต้นและก่ิง ดอกสีขาวอมเหลือง 
 
ผล ผลเดี่ยว รูปทรงกลม กว้างประมาณ 20 เซนติเมตร ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ฐานผลมน 

มี 5 พู เปลือกสีเขียว บาง หนามผลสีเขียว ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ก้านผลยาวประมาณ 
10 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร น้ าหนักผล 2 - 3 กิโลกรัม เนื้อผลเมื่อสุก 
มีสีเหลืองเข้ม เนื้อเยอะ ละเอียด เหนียว เนื้อล่อนไม่ติดมือ มีกลิ่นหอม รสชาติหวานและมัน 

 
เมล็ด เมล็ดแบน ลีบ สีน้ าตาลอ่อน มีจ านวน 13-15 เมล็ดต่อผล เมล็ดลีบประมาณร้อยละ 70 และ

เมล็ดเต็มประมาณร้อยละ 30  
 
ลักษณะอ่ืน ๆ อายุการเก็บเกี่ยวเริ่มตั้งแต่วันออกดอก ประมาณ 90 - 100 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของทุเรียนพันธุ์ต้นฟีนิกซ์ 
ก ต้น  ข ใบ  ค ดอก  ง ต้นกล้า  จ-ฉ ผล  ช-ฌ เนื้อ และเมล็ด 

 
ทุเรียนพันธุ์ต้นฟีนิกซ ์  
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อ้อยพันธุ์รวมผล 1 
(Saccharum officinarum ‘Ruampol 1’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู ่ เลขที่ 1 หมู่ 7 ต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
โทรศัพท์ 056-207225-8 ต่อ 127 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์รวมผล 1 มีรหัสพันธุ์เดิมคือ KTIS2014-2-075 ได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์ 
โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง อ้อยพันธุ์อู่ทอง 4 (พันธุ์แม่) กับอ้อยพันธุ์ TBy26-1255 (พันธุ์พ่อ) ด าเนินการโดย
ได้รับความอนุเคราะห์ต้นกล้าอ้อยจากโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ผสมพันธุ์อ้อยในปี พ.ศ. 2557 ที่สถานีผสมพันธุ์อ้อยบ้านทิพุเย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี น าต้นกล้ามาปลูกและคัดเลือกสายพันธุ์ดีเด่น โดยด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2557 – 2565  
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สถำนที่ 
2557 อู่ทอง 4 X TBy26-1255 อ าเภอทองผาภูมิ  

จังหวัดกาญจนบุรี 
   

2558 คัดเลือกพันธุ์อ้อยในขั้นกอเดี่ยว  
จ านวน 10,000 โคลน  

 

   
2559 ปลูกคัดเลือกอ้อยในขั้นโคลนต่อแถว  

จ านวน 238 โคลน  
 

   
2560-2562 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยเบื้องต้น  

จ านวน 43 โคลน 
 

   
2561-2563 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยขั้นมาตรฐาน  

ปลูก 2 แปลง จ านวน 12 โคลน 
อ าเภอเก้าเลี้ยว  

และอ าเภอบรรพตพิสัย  
จังหวัดนครสวรรค์  

   
2562-2564 ปลุกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในท้องถิ่น  

ปลูก 9 แปลง จ านวน 12 โคลน 
จังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัย 

และอุตรดิตถ์ 
 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย อ้อยพันธุ์รวมผล 1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum ‘Ruampol 1’  

วงศ์ Poaceae พืชไร่ ไม้ล้มลุก 
 
รำก ระบบรากพิเศษ เป็นรากที่เจริญมาจากข้อของท่อนพันธุ์ และรากที่เจริญมาจากหน่อ 

ที่งอกใหม่  
 
ล ำต้น ตั้งตรง ปล้องทรงกระบอก การจัดเรียงของปล้องค่อนข้างตรง สีของปล้องเมื่อไม่ถูกแดด  

มีสีเหลืองอมเขียว เมื่อถูกแดดมีสีเหลืองเข้มอมเขียวปนแดง พบรอยแตกตื้นบ้าง ตาเป็น
รูปไข่ยอดแหลมปีกตัด มีขนาดปานกลาง นูนเล็กน้อย ปีกตาแคบ ความสูงของส่วนบนสุด
ของตาเท่ากับเส้นวงแหวนเหนือจุดราก ฐานของตาอยู่ชิดรอยกาบใบ มีร่องเหนือตา ข้อวง
เจริญค่อนข้างเรียบ จุดก าเนิดรากมี 2-3 แถว เรียงไม่เป็นระเบียบ จ านวนล าต่อกอ 6-8 ล า  
ประมาณ 10,000-12,000 ล าต่อไร่  

 
ใบ ใบเดี่ยว ใบตั้งชี้ โค้งปลายใบเล็กน้อย สีเขียวอมเหลือง เส้นกลางใบสีขาว กาบใบสีเขียว 

อมม่วง กาบใบหลุดง่าย กว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 115 เซนติเมตร  
คอใบรูปสามเหลี่ยมฐานเรียบ สีเขียวปนน้ าตาล มีขนาดเท่ากันทั้งสองข้าง อยู่ในแนว
ระดับ มีไขปกคลุม มีขนที่คอใบเล็กน้อย ลิ้นใบรูปกระจับ อยู่ในแนวระดับ หูใบมีทั้งสอง
ข้าง หูใบด้านนอกรูปหอกสั้น หูใบด้านในรูปหอกยาว  

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. อายุเก็บเก่ียว 11.5 – 12.5 เดือน  
 2. ผลผลิตอ้อย 11 - 14 ตันต่อไร่ ความหวาน 12 - 14 ซี.ซี.เอส 

3. การเจริญเติบโตปานกลาง การออกดอกปานกลาง การหักล้มเล็กน้อย การแตกกอดี  
และต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อยพันธุ์รวมผล 1 
ก ทรงกอ   ข การจัดเรียงตัวของใบ   ค การจัดเรียงตัวของปล้อง    
ง ลักษณะสีล าเมื่อถูกแดด และไม่ถูกแดด   จ ลักษณะปล้องที่มีร่องเหนือตา ปล้องตัดขวาง และตา    
ฉ ลักษณะหูใบด้านใน และหูใบด้านนอก   ช ลักษณะคอใบ ลิ้นใบ และหูใบ 

 
อ้อยพันธุ์รวมผล 1  
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อ้อยพันธุ์รวมผล 2 
(Saccharum officinarum ‘Ruampol 2’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู ่ เลขที่ 1 หมู่ 7 ต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
โทรศัพท์ 056-207225-8 ต่อ 127 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์รวมผล 2 มีรหัสพันธุ์เดิม คือ KTIS2014-2-116 เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากการปรับปรุง
พันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง อ้อยพันธุ์ K97-27 (พันธุ์แม่) กับอ้อยพันธุ์ TBy20-1300 (พันธุ์พ่อ) ด าเนินการ
โดยได้รับความอนุเคราะห์ต้นกล้าอ้อยจากโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ผสมพันธุ์อ้อยในปี พ.ศ. 2557 ที่สถานีผสมพันธุ์อ้อยบ้านทิพุเย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี น าต้นกล้ามาปลูกและคัดเลือกสายพันธุ์ดีเด่น โดยปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2565 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 
ปี พ.ศ. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สถำนที่ 
2557 K97-27 X TBy20-1300 อ าเภอทองผาภูมิ  

จังหวัดกาญจนบุรี 
   

2558 คัดเลือกพันธุ์อ้อยในขั้นกอเดี่ยว  
จ านวน 10,000 โคลน  

อ าเภอเก้าเลี้ยว  
จังหวัดนครสวรรค์  

   
2559 การคัดเลือกอ้อยในขั้นโคลนต่อแถว  

จ านวน 238 โคลน  
 

   
2560-2562 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยเบื้องต้น  

จ านวน 43 โคลน 
 

   
2561-2563 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยขั้นมาตรฐาน  

ปลูก 2 แปลง จ านวน 12 โคลน 
อ าเภอเก้าเลี้ยว  

และอ าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์ 

   
2562-2564 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในท้องถิ่น  

ปลูก 9 แปลง จ านวน 12 โคลน 
จังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัย 

และอุตรดิตถ์ 
 
 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย อ้อยพันธุ์รวมผล 2 ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum ‘Ruampol 2’  

วงศ์ Poaceae พืชไร่ ไม้ล้มลุก 
 
รำก ระบบรากพิเศษ เป็นรากที่เจริญมาจากข้อของท่อนพันธุ์ และรากที่เจริญมาจากหน่อ 

ที่งอกใหม่ 
 
ล ำต้น ตั้งตรง ลักษณะปล้องทรงกระบอก การจัดเรียงของปล้องแบบตั้งตรง ขนาดล า 2.5-3.5 

เซนติเมตร สีของปล้องเมื่อไม่ถูกแดดมีสีเหลืองอมเขียว ปล้องเมื่อถูกแดดมีสีเหลืองเขียว
อมสีม่วงแดง วงเจริญนูนขึ้นเห็นได้ชัด ความกว้างของวงก าเนิดรากด้านหลังตาแคบ  
มีวงไขใต้ข้อ ตารูปไข่กลับ มีปีกด้านบน นูนเล็กน้อย ยอดตาเท่ากับวงเจริญ ช่องว่าง
ระหว่างฐานตาถึงรอยกาบใบแคบ ร่องตาตื้น มีขนที่ยอดตา จ านวนล าต่อกอ 4-6 ล า 
ประมาณ 8,000-10,000 ล าต่อไร่ 

 
ใบ ใบเดี่ยว ใบตั้งตรง กว้างประมาณ 6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 125 เซนติเมตร สีเขียว

เข้ม เส้นกลางใบสีขาว กาบใบมีขนด้านหลังเล็กน้อยที่กาบใบอ่อน หลุดล่วงเมื่อใบแก่  
สีเขียว มีไขเล็กน้อย คอใบรูปสามเหลี่ยม ขอบเว้าและโค้ง ส่วนปลายมีสีน้ าตาลปนแดง  
มีขนาดเท่ากันทั้งสองข้าง อยู่ในแนวระดับ มีไขปกคลุมเล็กน้อย ลิ้นใบรูปกระจับ อยู่ในแนว
ระดับ ตรงกลางพองออกปลายเรียวแหลมทั้ง 2 ข้าง หูใบมีทั้งสองข้าง หูใบด้านในรูป 
ใบหอกยาว หูใบด้านนอกรูปสามเหลี่ยม 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. อายุเก็บเก่ียว 12 – 13 เดือน  
 2. ผลผลิตในเขตชลประทาน 12 - 15 ตันต่อไร่ เขตน้ าฝน 10 - 12 ตันต่อไร่  

ความหวาน 11 - 13 ซี.ซี.เอส 
 3. การเจริญเติบโตค่อนข้างช้าช่วง 4 เดือนแรก หลังจากนั้นโตสม่ าเสมอ การออกดอก

เล็กน้อย ทนต่อการหักล้ม การแตกกอปานกลาง ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดง และ
ค่อนข้างต้านทานโรคแส้ด า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อยพันธุ์รวมผล 2 
ก ทรงกอ   ข การจัดเรียงตัวของใบ   ค ลักษณะขนด้านหลังกาบใบ   ง การจัดเรียงตัวของปล้อง   
จ ลักษณะสีล าเมื่อถูกแดด และไม่ถูกแดด   ฉ ลักษณะปล้องตัดขวาง ลักษณะข้อและตา    
ช ลักษณะหูใบ ลิ้นใบ คอใบ และกาบใบ 

 
อ้อยพันธุ์รวมผล 2  
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จ 



อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 00-105 
(Saccharum officinarum ‘Kamphaeng Saen 00-105’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 00-105 เป็นพันธุ์อ้อยจากการผสมระหว่างพันธุ์ก าแพงแสน 94-13 
กับพันธุ์อู่ทอง 3 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล  
โดยรับทุนอุดหนุนวิจัยในการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปรับปรุงพันธุ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2550 ด าเนินการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ ปลูกทดสอบและปลูกเปรียบเทียบพันธุ์  
จนได้พันธุ์อ้อยที่มีลักษณะตามความต้องการและมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. กำรด ำเนินกำร สถำนที่ 
2543 พันธุ์ก าแพงแสน 94-13 x พันธุ์อู่ทอง 3 อ าเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี   
 น าเมล็ดลูกผสมมาเพาะต้นกล้า อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม   
2544 ย้ายต้นกล้าลงแปลง และคัดเลือกระยะที่ 1 อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม   
2545 ปลูกเป็นแถว และคัดเลือกระยะที่ 2 

  
2546 ปลูกทดสอบพันธุ์เบื้องต้น และคัดเลือกระยะที่ 3 

  
2547 - 2548 ปลูกและไว้ตอแปลงเปรียบเทียบพันธุ์จ านวน 3 แปลง จังหวัดนครปฐม 

ประจวบคีรีขันธ์  
และราชบุรี 

  

2549 - 2550 ปลูกและไว้ตอแปลงเปรียบเทียบพันธุ์จ านวน 10 แปลง จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น 
นครราชสีมา สระแก้ว 
อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ กาญจนบุรี 
ราชบุรี และนครปฐม 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 00-105 ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum 

‘Kamphaeng Saen 00-105’ วงศ์ Poaceae พืชไร่ ไม้ล้มลุก 
 
ล ำต้น ล าต้นตั้งตรง ลักษณะปล้องทรงกระบอก ขนาดค่อนข้างใหญ่ การจัดเรียงตรง สีเหลือง 

ปนเขียว มีไขปานกลาง ข้อนูนเล็กน้อย ตารูปวงรี ฐานตาห่างรอยกาบใบเล็กน้อย ยอดตา 
อยู่ระดับวงเจริญ ปีกหรือคีบตาขนาดปานกลางส่วนครึ่งบนของตา จ านวนล าต่อกอ 4-6 ล า 

ใบ ใบเดี่ยว ใบตั้ง เรียวยาว ปลายโค้ง เห็นเส้นกลางใบ สีเขียว กาบใบสีเขียวปนเหลือง คอใบ
โค้ง ลิ้นใบรูปคล้ายกระจับ ไม่มีขน 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุเก็บเก่ียว 12-13 เดือน  

2. ผลผลิต 12-14 ตันต่อไร่ ความหวาน 11-13 ซีซีเอส 
 3. การเจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว ทนแล้งปานกลาง การออกดอกเล็กน้อย การไว้ตอค่อนข้างด ี

ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 00-105 
ก ทรงกอ  ข ข้อและปล้อง  ค ตา  ง ยอด  จ คอใบและหูใบ  ฉ ลิ้นใบและหูใบ 

 
อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 00-105  
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อ้อยพันธุก์ ำแพงแสน 01-12 
(Saccharum officinarum ‘Kamphaeng Saen 01-12’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 01-12 เป็นพันธุ์อ้อยจากการผสมระหว่างพันธุ์ก าแพงแสน 94-13 
กับพันธุ์อู่ทอง 3 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยของศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจัยในการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการทดสอบพันธุ์จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย โดยปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2544 – 2551 ด าเนินการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ ปลูกทดสอบและปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ จนได้พันธุ์อ้อย 
ที่มีลักษณะตามความต้องการและมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. กำรด ำเนินกำร สถำนที่ 
2544 พันธุ์ก าแพงแสน 94-13 x พันธุ์อู่ทอง 3 อ าเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี   
2545 ย้ายต้นกล้าลงแปลง และคัดเลือกระยะที่ 1 อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม   
2546 ปลูกเป็นแถว และคัดเลือกระยะที่ 2  

   
2547 ปลูกทดสอบพันธุ์เบื้องต้น และคัดเลือกระยะที่ 3  

   
2548 ปลูกคัดเลือกพันธุ์ในท้องที่จ านวน 3 แปลง จังหวัดนครปฐม 

ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี   
2549 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์จ านวน 2 แปลง จังหวัดกาญจนบุรี  

และนครสวรรค์   
2550 - 2551 ปลูกและไว้ตอแปลงเปรียบเทียบพันธุ์จ านวน 21 แปลง จังหวัดอุดรธานี มหาสารคาม 

ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ 
สระแก้ว สระบุรี เพชรบูรณ์ 

อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ กาญจนบุรี ราชบุรี 

สุพรรณบุรี และนครปฐม 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 01-12 ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum 

‘Kamphaeng Saen 01-12’ วงศ์ Poaceae พืชไร่ ไม้ล้มลุก 
 
ล ำต้น ล าต้นตั้งตรง ลักษณะปล้องทรงกระบอก ขนาดค่อนข้างใหญ่ การจัดเรียงตรง สีเหลืองปน

เขียว เมื่อถูกแดดมีสีม่วงแดง มีรอยแตกลายงา มีไขปานกลาง ร่องตาสามส่วนสี่ของปล้อง 
ข้อนูนเล็กน้อย ปุ่มราก 2-3 แถว ไม่เป็นระเบียบ ตารูปสามเหลี่ยม ฐานตาห่างรอยกาบ 
ยอดตาอยู่ระดับวงเจริญ ปีกหรือคีบตาขนาดปานกลาง ส่วนครึ่งบนของตา จ านวนล าต่อกอ 
5-6 ล า 

 
ใบ ใบเดี่ยว ยาวปานกลาง โค้ง เห็นเส้นกลางใบชัดเจน สีเขียว กาบใบสีเหลืองปนเขียว หูใบ

ด้านในรูปหอก ยาว แหลม หูใบด้านนอกรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สั้น คอใบคล้ายสามเหลี่ยม 
ขอบล่างโค้งปานกลาง ลิ้นใบรูปคล้ายกระจับ มีขนเบอร์ 57 มาก และมีขนเบอร์ 63 
เล็กน้อย 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุเก็บเก่ียว 11-12 เดือน  
 2. ผลผลิต 16-18 ตันต่อไร่ ความหวาน 14-16 ซีซีเอส 
 3. การเจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว ทนแล้งดี การออกดอกเล็กน้อย การไว้ตอดี 
 

ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 01-12 
ก ทรงกอ  ข ข้อและปล้อง  ค ตา  ง ลิ้นใบและหูใบ  จ คอใบและหูใบ 

 
อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 01-12  
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อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 01-25 
(Saccharum officinarum ‘Kamphaeng Saen 01-25’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 01-25 เป็นพันธุ์อ้อยจากการผสมระหว่างพันธุ์ก าแพงแสน 94-13 
กับพันธุ์อู่ทอง 3 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล  
ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยในการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการทดสอบพันธุ์
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย โดยปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2544 – 2552 ด าเนินการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ ปลูกทดสอบและปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ จนได้พันธุ์
อ้อยที่มีลักษณะตามความต้องการและมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

 
แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. กำรด ำเนินกำร สถำนที่ 
2544 พันธุ์ก าแพงแสน 94-13 x พันธุ์อู่ทอง 3 อ าเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี   
2545 ย้ายต้นกล้าลงแปลง และคัดเลือกระยะที่ 1 อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม   
2546 ปลูกเป็นแถว และคัดเลือกระยะที่ 2  

   
2547 - 2548 ปลูกทดสอบพันธุ์เบื้องต้น และคัดเลือกระยะที่ 3  

   
2549 ปลูกคัดเลือกพันธุ์ในท้องที่จ านวน 3 แปลง จังหวัดนครปฐม 

ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี   
2550 - 2551 ปลูกและไว้ตอแปลงเปรียบเทียบพันธุ์จ านวน 5 แปลง จังหวัดกาญจนบุรี นครสวรรค์ 

ก าแพงเพชร และนครราชสีมา   
2551 - 2552 ปลูกและไว้ตอแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ 

จ านวน 26 แปลง 
จังหวัดอุดรธานี ชัยภูมิ 
มหาสารคาม ขอนแก่น 

นครราชสีมา สุรินทร์ สระแก้ว 
สระบุรี เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 

ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 

และนครปฐม 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 01-25 ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum 

‘Kamphaeng Saen 01-25’ วงศ์ Poaceae พืชไร่  
 
ล ำต้น ล าต้นตั้งตรง ลักษณะปล้องกลางคอด ขนาดค่อนข้างใหญ่ การจัดเรียงตรง สีเหลืองนวล 

ปนเขียวเล็กน้อย มีไขปานกลาง ร่องตาอยู่ระดับวงเจริญ ข้อนูนเล็กน้อย ปุ่มราก 2-3 แถว 
ไม่เป็นระเบียบ ตารูปไข่ ฐานตาชิดรอยกาบ ยอดตาต่ ากว่าวงเจริญ ปีกหรือคีบตาขนาด
เล็ก อยู่ครึ่งหนึ่งของส่วนบนตา จ าวนล าต่อกอ 6-7 ล า 

 
ใบ ใบเดี่ยว ใบขนาดใหญ่ ยาว ทรงใบกางออก สีเขียว กาบใบสีเขียวปนเหลือง หูใบด้านใน 

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว หูใบด้านนอกโค้ง คอใบรูปคล้ายสามเหลี่ยม ขอบล่างโค้งปานกลาง 
ลิ้นใบรูปคล้ายกระจับ  

 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุเก็บเก่ียว 10-12 เดือน  
 2. ผลผลิต 16-18 ตันต่อไร่ ความหวาน 12-14 ซีซีเอส 
 3. การเจริญเติบโตเร็ว ทนแล้งดี การออกดอกเล็กน้อย การไว้ตอดี 
 

ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 01-25 
ก ทรงกอ  ข ข้อและปล้อง  ค ตา  ง ลิ้นใบและหูใบ  จ คอใบและหูใบ 

 
อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 01-25 

  

ก 

ก 

ข ค 

ค ง 



อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 01-29 
(Saccharum officinarum ‘Kamphaeng Saen 01-29’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 29 เป็นพันธุ์อ้อยจากการผสมระหว่างพันธุ์ก าแพงแสน 94-13  
กับพันธุ์ก าแพงแสน 98-2-81 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและ
น้ าตาล โดยรับทุนอุดหนุนวิจัยในการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการ
ทดสอบพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย โดยปรับปรุง
พันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2551 ด าเนินการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ ปลูกทดสอบและปลูกเปรียบเทียบ
พันธุ์ จนได้พันธุ์อ้อยที่มีลักษณะตามความต้องการและมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. กำรด ำเนินกำร สถำนที่ 
2544 พันธุ์ก าแพงแสน 94-13 x พันธุ์ก าแพงแสน 98-2-81 อ าเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี   
 น าเมล็ดลูกผสมมาเพาะต้นกล้า อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม   
2545 ย้ายต้นกล้าลงแปลง และคัดเลือกระยะที่ 1 อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม   
2546 ปลูกเป็นแถว และคัดเลือกระยะที่ 2 

  
2547 ปลูกทดสอบพันธุ์เบื้องต้น และคัดเลือกระยะที่ 3 จังหวัดนครปฐม 

ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี   
2548 - 2549 ปลูกและไว้ตอแปลงเปรียบเทียบพันธุ์จ านวน 3 แปลง จังหวัดกาญจนบุรี นครสวรรค์ 

และก าแพงเพชร   
2550 - 2551 ปลูกและไว้ตอเปรียบเทียบพันธุ์จ านวน 10 แปลง จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น 

นครราชสีมา สระแก้ว อุตรดิตถ์ 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 

กาญจนบุรี ราชบุรี  
และนครปฐม 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 01-29 ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum 

‘Kamphaeng Saen 01-29’ วงศ์ Poaceae พืชไร่ ไม้ล้มลุก 
 
ล ำต้น ล าต้นตั้งตรง ลักษณะปล้องทรงกระบอก ขนาดค่อนข้างใหญ่ การจัดเรียงตรง สีเหลืองปน

เขียว มีไขปานกลาง ร่องตามีประมาณครึ่งปล้อง ข้อนูนเล็กน้อย ปุ่มราก 2-3 แถว ไม่เป็น
ระเบียบ ตารูปสามเหลี่ยม ฐานตาชิดรอยกาบ ยอดตาเหนือวงเจริญ ปีกหรือคีบตาขนาด
เล็ก อยู่ส่วนบนของตา จ านวนล าต่อกอ 5-6 ล า 

 
ใบ ใบเดี่ยว ขนาดเล็ก ยาว ทรงใบโค้ง เห็นเส้นกลางใบชัดเจน สีเขียว กาบใบสีเขียวปนแดง 

หูใบด้านในรูปหอก ยาว แหลม หูใบด้านนอกรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สั้น คอใบรูปคล้าย
สามเหลี่ยม ขอบล่างโค้งปานกลาง ลิ้นใบรูปคล้ายกระจับ  

 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุเก็บเก่ียว 11-12 เดือน  
 2. ผลผลิต 15-17 ตันต่อไร่ ความหวาน 10-11 ซีซีเอส 

3. การเจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว ทนแล้งระดับปานกลาง การไว้ตอดี 
 

ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 01-29 
ก ทรงกอ  ข ข้อและปล้อง  ค ตา  ง ลิ้นใบและหูใบ  จ คอใบและหูใบ 

 
อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 01-29 
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อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 07-2 
(Saccharum officinarum ‘Kamphaeng Saen 07-2’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 07-2 เป็นพันธุ์อ้อยจากการผสมระหว่างพันธุ์ก าแพงแสน 94-13 กับ
พันธุ์ก าแพงแสน 98-024 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและ
น้ าตาล โดยรับทุนอุดหนุนวิจัยในการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปรับปรุง
พันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2562 ด าเนินการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ ปลูกทดสอบและปลูกเปรียบเทียบ
พันธุ์ จนได้พันธุ์อ้อยที่มีลักษณะตามความต้องการและมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 
ปี พ.ศ. กำรด ำเนินกำร สถำนที่ 
2550 พันธุ์ก าแพงแสน 94-13 x พันธุ์ก าแพงแสน 98-024 อ าเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี   
2551 ย้ายต้นกล้าลงแปลง และคัดเลือกระยะที่ 1 อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม   
2552 ปลูกเป็นแถว และคัดเลือกระยะที่ 2 

  
2553 - 2554 ปลูกทดสอบพันธุ์เบื้องต้น และคัดเลือกระยะที่ 3 

  
2554 - 2556 ปลูกและไว้ตอแปลงทดสอบพันธุ์ในท้องทีร่ะยะที่ 4 

จ านวน 3 แปลง 
จังหวัดนครปฐม  

ประจวบคีรีขันธ์ และนครสวรรค์ 
  

2557 - 2559 ปลูกและไว้ตอแปลงเปรียบเทียบพันธุ์จ านวน 8 แปลง จังหวัดราชบุรี อุดรธานี 
มหาสารคาม ก าแพงเพชร  

และอุตรดิตถ์ 
  

2560 - 2562 ปลูกและไว้ตอแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ 
จ านวน 16 แปลง 

จังหวัดอุดรธานี มหาสารคาม 
ขอนแก่น นครราชสีมา  

สุรินทร์ สระแก้ว สระบุรี 
เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 

ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
กาญจนบุรี และราชบุรี 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 07-2 ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum 

‘Kamphaeng Saen 07-2’ วงศ์ Poaceae พืชไร่ ไม้ล้มลุก 
 
ล ำต้น ล าต้นตั้งตรง ลักษณะปล้องทรงกระบอก ขนาดค่อนข้างใหญ่ การจัดเรียงตรง สีเหลืองปน

เขียว มีไขปานกลาง ร่องตามีประมาณครึ่งปล้อง ข้อนูนเล็กน้อย ปุ่มราก 1-2 แถว ไม่เป็น
ระเบียบ ตารูปกลม ฐานตาห่างรอยกาบใบเล็กน้อย ยอดตาระดับวงเจริญ ปีกหรือคีบตา
ขนาดปานกลางส่วนครึ่งบนของตา จ านวนล าต่อกอ 4-6 ล า 

 
ใบ ใบเดี่ยว ทรงใบตั้ง โค้งปลายใบ สีเขียว กาบใบสีเหลืองปนเขียว คอใบรูปสี่เหลี่ยม ลาด

เอียงเล็กน้อย ลิ้นใบลาดเอียงมาก ไม่มีขน 
 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุเก็บเก่ียว 12-13 เดือน  
 2. ผลผลิต 12-15 ตันต่อไร่ ความหวาน 11-13 ซีซีเอส 

3. การเจริญเติบโตปานกลาง ทนแล้งค่อนข้างดี การออกดอกเล็กน้อย การไว้ตอค่อนข้างดี 

ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 07-2 
ก ทรงกอ  ข ข้อและปล้อง  ค ตา  ง ยอด  จ ลิ้นใบและหูใบ  ฉ คอใบและหูใบ 

 
อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 07-2  
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อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 07-3 
(Saccharum officinarum ‘Kamphaeng Saen 07-3’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 07-3 เป็นพันธุ์อ้อยจากการผสมระหว่างพันธุ์ก าแพงแสน 98-024 
กับพันธุ์ มก.60-1 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล  
โดยรับทุนอุดหนุนวิจัยในการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปรับปรุงพันธุ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2562 ด าเนินการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ ปลูกทดสอบและปลูกเปรียบเทียบพันธุ์  
จนได้พันธุ์อ้อยที่มีลักษณะตามความต้องการและมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 
ปี พ.ศ. กำรด ำเนินกำร สถำนที่ 
2550 พันธุ์ก าแพงแสน 94-13 x พันธุ์ มก.60-1 อ าเภอไทรโยค  

จงัหวัดกาญจนบุรี   
2551 ย้ายต้นกล้าลงแปลง และคัดเลือกระยะที่ 1 อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม   
2552 ปลูกเป็นแถว และคัดเลือกระยะที่ 2  

   
2553 - 2554 ปลูกทดสอบพันธุ์เบื้องต้น และคัดเลือกระยะที่ 3  

   
2554 - 2556 ปลูกและไว้ตอแปลงทดสอบพันธุ์ในท้องทีร่ะยะที่ 4 

จ านวน 3 แปลง 
จังหวัดนครปฐม  

ประจวบคีรีขันธ์ และนครสวรรค์ 
  

2557 - 2559 ปลูกและไว้ตอแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ 
จ านวน 8 แปลง 

จังหวัดราชบุรี อุดรธานี 
มหาสารคาม ก าแพงเพชร  

และอุตรดิตถ์   
2560 - 2562 ปลูกและไว้ตอแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ 

จ านวน 16 แปลง 
จังหวัดอุดรธานี มหาสารคาม 

ขอนแก่น นครราชสีมา  
สุรินทร์ สระแก้ว สระบุรี 

เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
กาญจนบุรี และราชบุรี 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 07-3 ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum 

‘Kamphaeng Saen 07-3’ วงศ์ Poaceae พืชไร่ ไม้ล้มลุก 
 
ล ำต้น ล าต้นตั้งตรง ลักษณะปล้องคอดกลาง ขนาดปานกลาง การจัดเรียงตรง สีเหลือง มีไข 

ปานกลาง ร่องตาหนึ่งส่วนสี่ของปล้อง ข้อนูนเล็กน้อย ปุ่มราก 1-2 แถว ไม่เป็นระเบียบ 
ตารูปกลม ฐานตาติดรอยกาบใบ ยอดตาเหนือวงเจริญเล็กน้อย ปีกหรือคีบตาขนาด 
ปานกลางส่วนครึ่งบนของตา จ านวนล าต่อกอ 5-7 ล า 

 
ใบ ใบเดี่ยว กว้างและยาว ทรงใบตั้ง ปลายใบโค้ง สีเขียว กาบใบสีเขียวปนเหลือง หูใบด้านใน

รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน หูใบด้านนอกรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว คอใบรูปสี่เหลี่ยม ลาดเอียง
มาก ลิ้นใบรูปสามเหลี่ยม 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุเก็บเก่ียว 11-12 เดือน  
 2. ผลผลิต 13-18 ตันต่อไร่ ความหวาน 11-13 ซีซีเอส 

3. การเจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว ทนแล้งดี ออกดอกเล็กน้อย ไว้ตอดี พบโรคแส้ด าเล็กน้อย 

ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 07-3 
ก ทรงกอ  ข ข้อและปล้อง  ค ตา  ง ยอด  จ ลิ้นใบและหูใบ  ฉ คอใบและหูใบ 

อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 07-3  

ก ข ค 

ง จ ฉ 



อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 07-4 
(Saccharum officinarum ‘Kamphaeng Saen 07-4’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 07-4 เป็นพันธุ์อ้อยจากการผสมระหว่างพันธุ์ก าแพงแสน 94-13 กับ
พันธุ์ก าแพงแสน 00-92 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล 
โดยรับทุนอุดหนุนวิจัยในการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยปรับปรุงพันธุ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2559 ด าเนินการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ ปลูกทดสอบและปลูกเปรียบเทียบพันธุ์  
จนได้พันธุ์อ้อยที่มีลักษณะตามความต้องการและมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 
ปี พ.ศ. กำรด ำเนินกำร สถำนที่ 
2550 พันธุ์ก าแพงแสน 94-13 x พันธุ์ก าแพงแสน 00-92 อ าเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี   
 น าเมล็ดลูกผสมมาเพาะต้นกล้า อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม   
2551 ย้ายต้นกล้าลงแปลง และคัดเลือกระยะที่ 1 อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม   
2552 ปลูกเป็นแถว และคัดเลือกระยะที่ 2 

  
2553 ปลูกทดสอบพันธุ์เบื้องต้น และคัดเลือกระยะที่ 3 

  
2554 - 2556 ปลูกและไว้ตอแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ 

จ านวน 3 แปลง 
จังหวัดนครปฐม  

ประจวบคีรีขันธ์ และนครสวรรค์ 
   

2557 - 2559 ปลูกและไว้ตอแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ 
จ านวน 8 แปลง 

จังหวัดราชบุรี อุดรธานี 
มหาสารคาม ก าแพงเพชร  

และอุตรดิตถ์ 
 
 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 07-4 ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum 

‘Kamphaeng Saen 07-4’ วงศ์ Poaceae พืชไร่ ไม้ล้มลุก 
 
ล ำต้น ล าต้นตั้งตรง ลักษณะปล้องทรงกระบอก ขนาดค่อนข้างใหญ่ การจัดเรียงซิกแซ็ก สีเขียว

ปนเหลือง มีไขปานกลาง ร่องตาหนึ่งส่วนสองของความยาวปล้อง ข้อนูนเล็กน้อย ปุ่มราก 
1-2 แถว จัดเรียงไม่เป็นระเบียบ ตารูปห้าเหลี่ยม ฐานตาติดรอยกาบใบ ยอดตาระดับวง
เจริญ ปีกหรือคีบตาขนาดปานกลางรอบตา จ านวนล าต่อกอ 4-6 ล า 

 
ใบ ใบเดี่ยว กว้างและยาว ทรงใบโค้งกลางใบ สีเขียว กาบใบสีเขียวปนเหลือง หูใบด้านในรูป

มีดดาบ คอใบรูปสี่เหลี่ยม ลาดเอียงเล็กน้อย ลิ้นใบรูปสามเหลี่ยม 
 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุเก็บเกี่ยว 12-13 เดือน  
 2. ผลผลิต 12-14 ตันต่อไร่ ความหวาน 11-13 ซีซีเอส 

3. การเจริญเติบโตปานกลาง ทนแล้งปานกลาง การออกดอกเล็กน้อย การไว้ตอค่อนข้างดี 
 

ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 07-4 
ก ทรงกอ  ข ข้อและปล้อง  ค ตา  ง ยอด  จ ลิ้นใบและหูใบ  ฉ คอใบและหูใบ 

อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 07-4  

ก 

ฉ จ ง 

ค ข 



อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 07-6 
(Saccharum officinarum ‘Kamphaeng Saen 07-6’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 07-6 เป็นพันธุ์อ้อยจากการผสมระหว่างพันธุ์ก าแพงแสน 94-13  
กับพันธุ์ก าแพงแสน 01-8-8 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและ
น้ าตาล โดยรับทุนอุดหนุนวิจัยในการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปรับปรุง
พันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2562 ด าเนินการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ ปลูกทดสอบและปลูกเปรียบเทียบ
พันธุ์ จนได้พันธุ์อ้อยที่มีลักษณะตามความต้องการและมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 
ปี พ.ศ. กำรด ำเนินกำร สถำนที่ 
2550 พันธุ์ก าแพงแสน 94-13 x พันธุ์ก าแพงแสน 01-8-8 อ าเภอไทรโยค  

จงัหวัดกาญจนบุรี   
2551 ย้ายต้นกล้าลงแปลง และคัดเลือกระยะที่ 1 อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม   
2552 ปลูกเป็นแถว และคัดเลือกระยะที่ 2  

   
2553 - 2554 ปลูกทดสอบพันธุ์เบื้องต้น และคัดเลือกระยะที่ 3  

   
2554 - 2556 ปลูกและไว้ตอแปลงทดสอบพันธุ์ในท้องทีร่ะยะที่ 4 

จ านวน 3 แปลง 
จังหวัดนครปฐม  

ประจวบคีรีขันธ์ และนครสวรรค์ 
   

2557 - 2559 ปลูกและไว้ตอแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ 
จ านวน 8 แปลง 

จังหวัดราชบุร ีอุดรธานี 
มหาสารคาม ก าแพงเพชร  

และอุตรดิตถ์   
2560 - 2562 ปลูกและไว้ตอแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ 

จ านวน 16 แปลง 
จังหวัดอุดรธานี มหาสารคาม 

ขอนแก่น นครราชสีมา  
สุรินทร์ สระแก้ว สระบุรี 

เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
กาญจนบุรี และราชบุรี 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 07-6 ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum 

‘Kamphaeng Saen 07-6’ วงศ์ Poaceae พืชไร่ ไม้ล้มลุก 
 
ล ำต้น ล าต้นตั้งตรง ลักษณะปล้องทรงกระบอก ขนาดค่อนข้างใหญ่ การจัดเรียงซิกแซ็ก สีเหลือง

ปนเขียว มีไขปานกลาง ร่องตาสามส่วนสี่ของปล้อง ข้อนูนเล็กน้อย ปุ่มราก 1-2 แถว  
ไม่เป็นระเบียบ ตารูปวงรี ฐานตาเหนือรอยกาบใบเล็กน้อย ยอดตาเหนือวงเจริญเล็กน้อย 
ปีกหรือคีบตาขนาดค่อนข้างใหญ่ครึ่งตา จ านวนล าต่อกอ 4-6 ล า 

 
ใบ ใบเดี่ยว กว้างและค่อนข้างสั้น ทรงใบโค้งกลางใบ สีเขียว กาบใบสีเขียว หูใบด้านในรูป

สามเหลี่ยมมุมป้าน หูใบด้านนอกรูปหอก ยาว คอใบรูปสามเหลี่ยม ลิ้นใบโค้ง 
 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุเก็บเก่ียว 11-12 เดือน ผลผลิต 13-18 ตันต่อไร่ 
 2. ความหวาน 14-16 ซีซีเอส 

3. การเจริญเติบโตปานกลาง ทนแล้งค่อนข้างดี การออกดอกเล็กน้อย การไว้ตอดี 
 

ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 07-6 
ก ทรงกอ  ข ข้อและปล้อง  ค ตา  ง ยอด  จ ลิ้นใบและหูใบ  ฉ คอใบและหูใบ 

 
อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 07-6  

ก ข 

จ ง 

ค 

ฉ 



อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 07-83 
(Saccharum officinarum ‘Kamphaeng Saen 07-83’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชือ่ – สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 07-83 เป็นพันธุ์อ้อยจากการผสมระหว่างพันธุ์ก าแพงแสน 94-13 
กับพันธุ์ก าแพงแสน 00-92 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและ
น้ าตาล โดยรับทุนอุดหนุนวิจัยในการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยปรับปรุง
พันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2559 ด าเนินการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ ปลูกทดสอบและปลูกเปรียบเทียบ
พันธุ์ จนได้พันธุ์อ้อยที่มีลักษณะตามความต้องการและมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 
ปี พ.ศ. กำรด ำเนินกำร สถำนที่ 
2550 พันธุ์ก าแพงแสน 94-13 x พันธุ์ก าแพงแสน 00-92 อ าเภอไทรโยค  

จงัหวัดกาญจนบุรี   
 น าเมล็ดลูกผสมมาเพาะต้นกล้า อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม   
2551 ย้ายต้นกล้าลงแปลง และคัดเลือกระยะที่ 1 อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม   
2552 ปลูกเป็นแถว และคัดเลือกระยะที่ 2 

  
2553 - 2554 ปลูกทดสอบพันธุ์เบื้องต้น และคัดเลือกระยะที่ 3 

  
2555 - 2556 ปลูกแปลงทดสอบพันธุ์ในท้องที่ระยะที่ 4  

จ านวน 3 แปลง 
จังหวัดนครปฐม  

ประจวบคีรีขันธ์ และนครสวรรค์ 
  

2558 - 2559 ปลูกและไว้ตอแปลงเปรียบเทียบพันธุ์  
จ านวน 3 แปลง 

จงัหวัดราชบุรี  
กาญจนบุรี และกาฬสินธุ์ 

 
 
 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 07-83 ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum 

‘Kamphaeng Saen 07-83’ วงศ์ Poaceae พืชไร่ ไม้ล้มลุก 
 
ล ำต้น ล าต้นตั้งตรง ลักษณะปล้องทรงคอดกลาง ขนาดปานกลาง การจัดเรียงตรง สีเขียวปน

เหลือง มีไขน้อย ร่องตาหนึ่งส่วนสี่ของปล้อง ข้อนูนเล็กน้อย ปุ่มราก 1-2 แถว ไม่เป็น
ระเบียบ ตารูปกลม ฐานตาติดรอยกาบใบ ยอดตาใต้วงเจริญเล็กน้อย ปีกหรือคีบตาขนาด
ปานกลางรอบตา จ านวนล าต่อกอ 5-7 ล า 

 
ใบ ใบเดี่ยว ยาว ทรงใบตั้ง ปลายใบโค้ง สีเขียว กาบใบสีเขียวปนเหลือง หูใบด้านในรูปปลาย

หอกขนาดเล็ก หูใบด้านนอกรูปสามเหลี่ยมมุมยอดฉากขนาดเล็ก คอใบรูปสามเหลี่ยม  
ลิ้นใบรูปคล้ายกระจับ 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุเก็บเกี่ยว 13-14 เดือน ผลผลิต 13-18 ตันต่อไร่ 

2. ความหวาน 11-13 ซีซีเอส 
3. การเจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว ทนแล้งดี ออกดอกเล็กน้อย ไว้ตอดี พบโรคแส้ด าเล็กน้อย 

  

ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 07-83 
ก ทรงกอ  ข ข้อและปล้อง  ค ตา  ง ยอด  จ ลิ้นใบและหูใบ  ฉ คอใบและหูใบ 

 

อ้อยพันธุ์ก ำแพงแสน 07-83  

ก 

ฉ จ ง 

ค ข 



ถั่วเหลืองพันธุ์เกษตรศำสตร์ 64 
(Glycine max ‘Kasetsart 64’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู ่ เลขที ่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 ถั่วเหลืองพันธุ์เกษตรศาสตร์ 64 เป็นสายพันธุ์แท้ (pure line) ที่เกิดจากการผสมพันธุ์
ระหว่างถั่วเหลืองสายพันธุ์ KUSL20004 กับถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 2 ถั่วเหลืองพันธุ์เกษตรศาสตร์ 64 เป็นพันธุ์ใหม่
ที่พัฒนาโดยความร่วมมือของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
และภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ภายใต้
โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิจัยฯ ได้เริ่มวิจัย
ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ือให้มีผลผลิตสูง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 มีการผสมและคัดเลือกในชั่วที่ 2-4 โดยวิธีการ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ (pedigree method) เปรียบเทียบกับวิธีคัดเลือกรวม (bulk method) จนได้ 
สายพันธุ์ที่ดี (promising lines) และประเมินผลผลิตเบื้องต้น (preliminary yield trial) ของสายพันธุ์ที่ได้
จากการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ (F5) ภายใต้โครงการการประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพ้ืนที่ภาคกลาง จ านวน 2 สถานที่ ในพ้ืนที่แปลงทดลองโครงการพืชโปรตีนสูง 
วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และสถานีวิจัยลพบุรี 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดลพบุรี แต่ละสถานที่ปลูกทดสอบเป็นเวลา 4 ปี 
(พ.ศ. 2551-54) ปีละ 2 ฤดูปลูก คือ ฤดูแล้ง (ธันวาคม – มีนาคม) และปลายฤดฝูน (กรกฎาคม – พฤศจิกายน) 
รวม 16 สภาพแวดล้อม และในปี พ.ศ. 2554 นอกจากนั้นประเมินผลผลิตระดับท้องถิ่น (regional yield trial) 
และทดสอบในไร่นาเกษตรกร (on-farm yield trial) พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองในจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และ
อุตรดิตถ์ จ านวน 8 แปลง ได้ถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง และปรับตัวได้ดีในพ้ืนที่ดังกล่าว 
ลักษณะเด่นของพันธุ์เกษตรศาสตร์ 64 ได้แก่ ให้ผลผลิตสูง การเจริญเติบโตแบบไม่ทอดยอด (determinate) 
ใบสีเขียวเข้ม ทรงต้นแบบพุ่มตั้ง ฝักไม่แตกในระยะสุกแก่ ท าให้เก็บเกี่ยวได้ง่าย ผลผลิตไม่ตกหล่น และมีอายุ
เก็บเก่ียวปานกลาง (100 - 110 วัน) 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. กำรด ำเนินงำน สถำนที่ 
2534 สายพันธุ์ KUSL20004 X พันธุ์สุโขทัย 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
   

2536 ปลูกต้นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) จ านวน 6 ต้น  
   

2540 ปลูกประชากร F2 จ านวน 864 ต้น   
                                          คัดเลือกแบบบันทึกประวัต ิ  



2542 ปลูกประชากร F3 แบบต้นต่อแถว (จ านวน 580 แถว) 
1 แถวต่อสายพันธุ์ จ านวน 31 ต้นต่อแถว 

แถวยาว 6 เมตร ระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร  

 

                                          คดัเลือกแบบบันทึกประวตั ิ  

2544 ปลูกประชากร F4 แบบต้นต่อแถว (จ านวน 256 แถว) 
จ านวน 31 ต้นต่อแถว  

แถวยาว 6 เมตร ระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร  

 

   

2546 - 2549 ประเมินผลผลิตเบื้องต้นสายพันธุ์ F5 (จ านวน 120 สายพันธุ์)
ปลูก 2 แถวต่อสายพันธุ์ จ านวน 124 ต้น (2 ต้นต่อหลุม) 

แถวยาว 6 เมตร ระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร  

 

   

2550 - 2554 ประเมินผลผลิตสายพันธุ์ F6 (จ านวน 54 สายพันธุ์) 
เปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน จ านวน 2 สถานที่  

ปลูก 2 แถวต่อสายพันธุ์ จ านวน 124 ต้น (2 ต้นต่อหลุม) 
แถวยาว 6 เมตร ระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน  
และสถานีวิจัยลพบุรี 

   

2560 - 2561 ประเมินผลผลิตระดับไร่นาเกษตรกรสายพันธุ์ดีเด่น
เปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน จ านวน 8 แปลง  

ปลูก 6 แถวต่อสายพันธุ์ แถวยาว 8 เมตร 
จ านวน 656 ต้น (2 ต้นต่อหลุม) 

จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก 
และอุตรดิตถ์ 

 
ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ถั่วเหลืองพันธุ์เกษตรศาสตร์ 64 ชื่อวิทยาศาสตร์ Glycine max ‘Kasetsart 64’ 

วงศ์ Fabaceae พืชไร่ พืชล้มลุก  
 
รำก ระบบรากแก้ว มีปมรากถั่ว 
 
ล ำต้น ทรงต้นแบบพุ่มตั้งตรง ลักษณะการเจริญเติบโตแบบไม่ทอดยอด ความสูง 50.86 

เซนติเมตร 
 
ใบ ใบประกอบ ใบย่อย 3 ใบ ใบค่อนข้างแคบ กว้าง 6.87 เซนติเมตร ยาว 11.03 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้ม ก้านใบมีขน 
 
ดอก/ชอดอก ดอกออกบริเวณข้อที่ล าต้นหลักและล าต้นแขนง ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกสีม่วง  

อายุวันดอกบาน 38 วันหลังเมล็ดงอก 
ผล/ฝัก ฝักแบบถั่ว ลักษณะฝักคอดตรงกลาง กว้าง 0.94 เซนติเมตร ยาว 3.92 เซนติเมตร  

สีน้ าตาลอ่อน เปลือกมีขนสีน้ าตาลอ่อน รูปแบบขนเอนราบ ความหนาแน่นปานกลาง 



เมล็ด เมล็ดรูปค่อนข้างรี เหยื่อหุ้มเมล็ดสีเหลือง ขั้วเมล็ดแก่สีน้ าตาลเข้ม จ านวนเมล็ดต่อฝัก 2 - 3 
เมล็ด น้ าหนัก 100 เมล็ด 13.7 กรัม 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. อายุเก็บเก่ียว 100 - 110 วันหลังเมล็ดงอก 
 2. จ านวนฝักต่อต้น 132 ฝัก และจ านวนเมล็ดต่อต้น 239 เมล็ด 
 3. ปริมาณโปรตีนในเมล็ด ร้อยละ 40.48 ปริมาณไขมันในเมล็ด ร้อยละ 19.41  

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในเมล็ด ร้อยละ 17.34 
 

ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของถั่วเหลืองพันธุ์เกษตรศาสตร์ 64 
ก ทรงต้น  ข ใบ ดอก และฝัก  ค ผลอ่อน  ง เมล็ด 

 
ถั่วเหลืองพันธุ์เกษตรศำสตร์ 64 

 

ก ข 

ค ง 


