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การจัดการองคความรู Knowledge management) เปนการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวน
ราชการ ไมวาจะอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู 
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง คู่มือ
นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการจัดการความรู้ และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนการจัดท ารายการ
องค์ความรู้ ปรับปรุงองค์ความรู้ และศึกษาเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ รวมไปถึงการประมวลทักษะความรู้ 
หรือประสบการณ์ มากลั่นกรอง และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนในการประมวลจากเอกสาร
วิชาการ และผู้ทรงความรู้ที่มีความช านาญ และปฏิบัติงานจริง ประกอบด้วยหัวข้อ การปรับปรุงพันธุ์อ้อยใน
ประเทศไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อย เทคนิคกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย และหลักเกณฑ์การขอ
รับรองพันธุ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมพูนความรู้ และเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร นักวิจัย
ของกรมวิชาการเกษตร และผู้สนใจในการปรับปรุงพันธุ์อ้อยอย่างมีระบบต่อไป 
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บทท่ี 1  
การปรับปรุงพันธุ์อ้อยในประเทศไทย 

 
ความส าคัญของการปรับปรุงพันธุ์ 

การเพ่ิมของประชากรโลก ส่งผลต่อความต้องการอาหาร และปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารง
ชีพเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงผลกระทบจากภาวะโลกรวน (Climate change) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเพาะปลูก
พืชอาหารของโลก จึงต้องมีการเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชากร การปรับปรุงพันธุ์เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุกรรมของพืชให้มีศักยภาพตรงตามความ
ต้องการ เช่น มีผลผลิตต่อพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้น ต้านทานต่อโรคและแมลง ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม  สภาพ
ภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสม  

ส าหรับในอ้อยมีการปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้นและมีลักษณะทางการเกษตรด้านต่าง ๆ ให้
ดีขึ้นตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งการใช้พันธุ์อ้อยพันธุ์เดิมปลูก
ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจท าให้เกิดความเสี่ยงด้านการใช้พันธุ์เชิงเดี่ยว หรือเกิดความเสียหายจากสาเหตุของ
โรคหรือแมลง นอกจากนี้ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีการน าเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ใน
กระบวนการผลิต รวมถึงมีการน าผลผลิตอ้อยไปใช้ในหลาย ๆ วัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาพันธุ์อ้อย
เพ่ือให้ได้พันธุ์ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์
อ้อยต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ แรงงาน ระยะเวลา และงบประมาณจ านวนมาก นักปรับปรุงพันธุ์
จึงต้องมีการวางแผน และมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้พันธุ์อ้อยที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปรับปรุงพันธุ์  

การก าหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ควรให้มีความชัดเจน และมีจ านวนลักษณะน้อยที่สุด 
เพ่ือความสะดวกและประสิทธิภาพของงาน ส าหรับวัตถุประสงค์โดยทั่วไปมี 3 ส่วนคือ  

1. เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่หรือสภาพแวดล้อม ฤดูกาล เช่น ทนดินเค็ม ทนแล้ง เหมาะสมปลูกในเขต
ดินเหนียว น้ าฝน หรือเขตชลประทาน เป็นต้น  

2. เหมาะสมกับการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น อ้อยท าน้ าตาล อ้อยคั้นน้ า อ้อยพลังงาน และอ้อยอาหาร
สัตว์ เป็นต้น 

3. พัฒนาลักษณะทางการเกษตรให้ดีขึ้น เช่น ผลผลิต และความหวานสูง มีคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น 
เช่น กลิ่น สี รสชาติ และคุณค่าทางอาหารตรงตามความต้องการของตลาด ต้านทานต่อโรค และแมลงที่ส าคัญ 
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  
 
การปรับปรุงพันธุ์อ้อยในประเทศไทย 

ประเทศไทยเริ่มมีการปรับปรุงพันธุ์อ้อยในปี พ.ศ. 2481 เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ าตาลทราย เริ่มจากการน าอ้อยพันธุ์ที่ดีเด่นจากต่างประเทศเข้ามาทดสอบ คัดเลือก และผสมพันธุ์ เพ่ือให้
ได้พันธุ์ที่เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้ผลผลิตที่สูง แล้วส่งเสริมขยายพันธุ์ให้แก่เกษตรกร 
โดยพันธุ์อ้อยที่ใช้ในอดีตแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
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1. พันธุ์อ้อยจากต่างประเทศ 
อ้อยพันธุ์จากต่างประเทศที่น าเข้ามาทดสอบปลูกในประเทศมีจ านวนมากกว่า 400 พันธุ์ แต่มีเพียง

บางพันธุ์ทีส่ามารถปรับตัว และใช้ปลูกเป็นการค้าในประเทศได้ 30 พันธุ์ จากหลาย ๆ ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ พันธุ์ POJ 2878  Phil 66 - 07  
ประเทศอินเดีย ได้แก่ พันธุ์ Co 281  Nco 310  
ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ พันธุ์ PSA14-1  
ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ พันธุ์ Q83  Pindar  Ragnar  
ประเทศไต้หวัน ได้แก่ พันธุ์ F140 F156 ROC1  
ประเทศจีน ได้แก่ พันธุ์ Kwt3 Kwt7  
ประเทศสหรัฐอเมริกา (มลรัฐฮาวาย) ได้แก่ พันธุ์ H37-1933 H48-316  
ประเทศบราซิล ได้แก่ พันธุ์ CB38-22  
ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ พันธุ์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นอ้อยคั้นน้ า เป็นต้น 

2. พันธุ์อ้อยในประเทศ 
พันธุ์อ้อยเริ่มแรกถูกพัฒนาพันธุ์ขึ้นจากนักวิชาการของโรงงานน้ าตาลระหว่าง ปี 2480 – 2518 เพื่อใช้

ส าหรับพื้นที่ของโรงน้ าตาลนั้นๆ ปัจจุบันพันธุ์เหล่านี้ได้เลิกปลูกแล้ว เช่น  
โรงงานน้ าตาลล าปาง คือ พันธุ์ LP4 LP9  
โรงงานน้ าตาลอุตรดิตถ์ คือ พันธุ์ UT2 UT5 UT10  
โรงงานน้ าตาลชลบุรี (บางพระ) คือ พันธุ์ BP6 BP11 BP45 เป็นต้น  

 
พันธุ์อ้อยท่ีใช้ในปัจจุบัน 
เพ่ือรองรับกับอุตสาหกรรมน้ าตาลของประเทศที่มีความต้องการอ้อยเพ่ิมขึ้น ท าให้มีการขยายพ้ืนที่

ปลูกอย่างกว้างขวาง เกิดความต้องการพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่มีมากยิ่งขึ้น อ้อยพันธุ์ใหม่ส่วนใหญ่ได้มา
จากการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นในประเทศ ที่ผ่านมามีหน่วยงานราชการที่ด าเนินโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยหลักอยู่ 3 
หน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานสังกัดอยู่ภายใต้ 3 กระทรวง ได้แก่ ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรม
วิ ช าก าร เก ษ ต ร  ก ระท รว ง เก ษ ต รแ ล ะส ห ก รณ์  แ ล ะศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า อ้ อ ย แ ล ะน้ า ต าล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งในแต่ละหน่วยงานที่
ด าเนินโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยมีลักษณะงานหลายส่วนที่เหมือนกัน และบางส่วนที่แตกต่างกัน แต่มี
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน ภายหลังจึงมีหน่วยงานที่ได้พัฒนาวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพิ่มเติม 
ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ความร่วมมือระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงภาคเอกชน โดยมีการแนะน า และรับรองพันธุ์แล้ว ดังนี้ 

1. พันธุ์อ้อยจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมวิชาการเกษตรเริ่มโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยใน ปี 2518 โดยปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยพืชไร่

ชัยนาท ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปัจจุบันมีการวิจัย 
ปรับปรุงพันธุ์ และทดสอบ อยู่ในศูนย์วิจัยพืชไร่ส่วนภูมิภาค สังกัดของสถาบันวิจัยพืชไร่และ พืชทดแทน
พลังงาน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต และจังหวัดของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีศูนย์ และสถาบัน 
กระจายอยู่ทั่วประเทศ นับแต่อดีตมีพันธุ์อ้อยจากกรมวิชาการเกษตรทีไ่ด้รับการรับรองพันธุ์แล้ว มีดังนี้ 
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1.1 อ้อยพันธุ์ชัยนาท1 เป็นลูกผสมจากพันธุ์แม่ F160 กับพันธุ์พ่อ Co775 เจริญเติบโตเร็วใน
ระยะแรก มีล าขนาดใหญ่ มีปล้องยาว ให้ผลผลิตน้ าหนัก 11 - 15 ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 15 - 18 ตันต่อ
ไร่ ในเขตชลประทาน ปัจจุบันมีปลูกน้อยเนื่องจากออกดอกเร็ว 

1.2 อ้อยพันธุ์อู่ทอง1 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมเปิดของพันธุ์ F172 ทรงกอตั้งตรง ล าต้นหักล้มยาก 
มีการแตกกอดี การไว้ตอดี ให้ผลผลิตน้ าหนัก 11 – 15 ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 15 – 20 ตันต่อไร่ ในเขต
ชลประทาน มีความหวาน 11 – 12 ซีซีเอส มีความต้านทานต่อโรคใบด่าง โรคแส้ด า และโรคใบขาวเล็กน้อย 
ปัจจุบันเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางบางพ้ืนที่ยังนิยมปลูกอ้อยพันธุ์นี้ 
เนื่องจากให้ผลผลิตสูงในพื้นที่นั้น ๆ 

1.3 อ้อยพันธุ์อู่ทอง2 (81-1-026) เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมเปิดของพันธุ์ IAC52-326 เป็นพันธุ์ที่
สะสมน้ าตาลเร็ว เมื่ออายุ 9 เดือนให้ผลผลิตน้ าหนัก 10.2 ตันต่อไร่ มีความหวาน 13.6 ซีซีเอส และเมื่ออายุ 
12 เดือนให้ผลผลิตน้ าหนัก 14.0 ตันต่อไร่ มีความหวาน 14.4 ซีซีเอส ต้านทานต่อโรคแส้ด า และโรคเหี่ยวเน่า
แดง ระดับปานกลาง อ่อนแอต่อโรคใบขาว เหมาะที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพ่ือตัดส่งโรงงานต้นฤดูหีบ 
หรือเมื่อมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นเพราะสามารถตัดส่งโรงงานได้เมื่ออายุ 9 เดือน  

1.4 อ้อยคั้นน้ า สุพรรณบุรี50 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมเปิดของพันธุ์ SP074 เจริญเติบโตเร็ว มี
การแตกกอดี มีการไว้ตอดี ให้ผลผลิตน ้าอ้อย 4,900 ลิตรต่อไร่ น้ าอ้อยสดมีสีเหลืองอมเขียว รสชาติหอมหวาน 
มีค่าความหวานประมาณ 16 องศาบริกซ์ ที่อายุ 9 เดือน มีความต้านทานต่อโรคแส้ด า และโรคล าต้นเน่าแดง  

1.5 อ้อยพันธุ์อู่ทอง3 (89-2-366) เป็นลูกผสมจากพันธุ์แม่อู่ทอง1 กับพันธุ์พ่ออู่ทอง2 ทรงกอตั้ง
ตรง มีการแตกกอดี มีการไว้ตอดี ไม่พบโรคกอตะไคร้ และแมลงหวี่ขาวไม่ชอบ ให้ผลผลิตน้ าหนัก 15 – 16 ตัน
ต่อไร่ และให้ผลผลิตน้ าหนักในดินร่วนปนทราย 17 – 18 ตันต่อไร่ มีความหวาน 13-14 ซีซีเอส แต่อ้อยพันธุ์นี้
อ่อนแอต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง โรคใบขีดแดงและยอดเน่า แนะน าให้ปลูกในพ้ืนที่ดินร่วนปนทรายที่มีการระบาย
น้ าดี และแปลงที่ไม่มีโรคดังกล่าวระบาด 

1.6 อ้อยพันธุ์อู่ทอง4 (85-2-072) เป็นลูกผสมจากพันธุ์แม่ H48-3166 กับพันธุ์พ่อ Eros ให้ผลผลิต 
และน้ าตาลสูงในเขตชลประทาน ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดง โรคแส้ด า และหนอนกอไม่ชอบ กาบใบลอกง่าย 
เหมาะสมกับการปลูกต้นฝน 

1.7 อ้อยพันธุ์อู่ทอง5 (90-2-318) เป็นลูกผสมสามทางจากพันธุ์แม่ 87-2-1033 กับพันธุ์พ่อ US65-
4 และ P75-1091 ผลผลิตน้ าตาลสูงในเขตใช้น้ าฝน และเป็นดินร่วนปนทราย โดยให้ผลผลิตน้ าตาลเฉลี่ย 1.48 
ตันซีซีเอสต่อไร่  

1.8 อ้อยเคี้ยวพันธุ์สุพรรณบุรี72 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมเปิดของพันธุ์ Mauritius ผ่านการ
รับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 เป็นพันธุ์ที่มีชานนิ่ม รสชาติหอมหวานและกรอบ 

1.9 อ้อยพันธุ์อู่ทอง6 (91-2-056) เป็นลูกผสมจากพันธุ์แม่ 87-2-973 กับพันธุ์พ่อ 83-2-888 ให้
ผลผลิตน้ าหนักเฉลี่ย 18.04 ตันต่อไร่ เมื่อปลูกในดินร่วนปนทรายและใช้น้ าเสริม 

1.10 อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี80 (94-2-483) เป็นลูกผสมจากพันธุ์แม่ 85-2-352 กับพันธุ์พ่อ K84-
200 ให้ผลผลิตน้ าหนักเฉลี่ย 17.43 ตันต่อไร่ และให้ผลผลิตน้ าตาลเฉลี่ย 2.59 ตันซีซีเอสต่อไร่ ต้านทานโรค
เหี่ยวเน่าแดงปานกลาง ต้านทานโรคแส้ด าปานกลาง แนะน าให้ปลูกได้ทั้งในเขตชลประทานและเขตใช้น้ าฝน 

1.11 อ้อยพันธุ์อู่ทอง8 (95-2-156) เป็นลูกผสมจากพันธุ์แม่ K84-200 กับพันธุ์พ่ออู่ทอง3 ให้
ผลผลิตน้ าหนักเฉลี่ย 17.23 ตันต่อไร่ และให้ผลผลิตน้ าตาลเฉลี่ย 2.63 ตันซีซีเอสต่อไร่ ต้านทานโรคแส้ด าปาน
กลาง และมีล าต้นตั้งตรง ล้มยาก แนะน าให้ปลูกในเขตชลประทานดินร่วนที่ไม่มีน้ าขัง และในเขตใช้น้ าฝน 
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1.12 อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 (94-2-200) เป็นลูกผสมจากพันธุ์แม่ 85-2-352 กับพันธุ์พ่อ K84-200 
ให้ผลผลิตสูงในอ้อยปลูกเฉลี่ย 17.90 ตันต่อไร่ และอ้อยตอ 1 เฉลี่ย 13.10 ตันต่อไร่ ในเขตใช้น้ าฝนและเป็น
ดินร่วนปนทราย ปัจจุบันเป็นอ้อยพันธุ์ที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด และกระจายอยู่ในพื้นท่ีทั่วประเทศ 

1.13 อ้อยพันธุ์อู่ทอง9 (99-2-168) เป็นลูกผสมจากพันธุ์แม่ 94-2-128 กับพันธุ์พ่อ 94-2-270 ให้
ผลผลิตน้ าหนักเฉลี่ย 17.50 ตันต่อไร่ และให้ผลผลิตน้ าตาล 2.45 ตันซีซีเอสต่อไร่ ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดง
ปานกลาง แนะน าให้ปลูกในดินร่วนปนทรายและมีการใหน้้ าเสริม 

1.14 อ้อยพันธุ์อู่ทอง84-10 (02-2-194) เป็นลูกผสมจากพันธุ์แม่ 97-2-535 กับพันธุ์พ่อ 94-2-128 
ให้ผลผลิตน้ าหนักเฉลี่ย 19.77 ตันต่อไร่ และให้ผลผลิตน้ าตาลเฉลี่ย 2.88 ตันซีซีเอสต่อไร่ ต้านทานโรคเหี่ยว
เน่าแดงปานกลาง และเมื่ออ้อยอายุ 4 – 5เดือน สามารถทนทานต่อน้ าท่วมขังได้นานประมาณ 3 เดือน 
แนะน าให้ปลูกในดินร่วนเหนียวและดินเหนียวเขตชลประทาน 

1.15 อ้อยพันธุ์อู่ทอง84-11 (02-2-226) เป็นลูกผสมจากพันธุ์แม่ 93-2-085 กับพันธุ์พ่อ 92-2-065 
ให้ผลผลิตน้ าหนักเฉลี่ย 18.24 ตันต่อไร่ และให้ผลผลิตน้ าตาลเฉลี่ย 2.67 ตันซีซีเอสต่อไร่ ต้านทานโรคเหี่ยว
เน่าแดง โรคแส้ด า ระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังใช้คั้นน้ ารับประทานได้ เพราะสี ของน้ าอ้อยที่ได้มีสีเหลือง 
แนะน าให้ปลูกในเขตมีน้ าเสริม และชลประทาน  

1.16 อ้อยพันธุ์อู่ทอง12 (02-2-477) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่สุพรรณบุรี80 กับพันธุ์พ่ออู่ทอง3 ให้
ผลผลิตน้ าหนักเฉลี่ย 16.92 ตันต่อไร่ และให้ผลผลิตน้ าตาลเฉลี่ย 2.40 ตันซีซีเอสต่อไร่ ต้านทานโรคเหี่ยวเน่า
แดง โรคแส้ด าระดับปานกลาง เป็นอ้อยที่ล้มยาก ไม่ออกดอก แนะน าให้ปลูกในเขตชลประทาน 

1.17 อ้อยพันธุ์อู่ทอง13 (03-2-287) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ที่ผสมตัวเองชั่วที่ 3 (BC3) ของ S. 
spontaneum กับพันธุ์พ่ออู่ทอง8 ให้ผลผลิตน้ าหนักเฉลี่ย 14.30 ตันต่อไร่ และให้ผลผลิตน้ าตาลเฉลี่ย 1.99 
ตันซีซีเอสต่อไร่ ควรปลูกในเขตน้ าฝน หลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่มีน้ าขังมาก เพราะอ้อยเจริญเติบโตเร็วมาก ท า
ให้ล้ม อ่อนแอต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง และโรคแส้ด า 

1.18 อ้อยพันธุ์อู่ทอง14 (94-2-106) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ 84-2-646 กับพันธุ์พ่ออู่ทอง3 ให้
ผลผลิตเฉลี่ย 18.28 ตันต่อไร่ ผลผลิตน้ าตาลเฉลี่ย 2.57 ตันซีซีเอสต่อไร่ เมื่อปลูกช่วงปลายฝน (อ้อยข้ามแล้ง) 
และให้ผลผลิตเฉลี่ย 12.76 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตน้ าตาลเฉลี่ย 1.82 ตันซีซีเอสต่อไร่ เมื่อปลูกช่วงต้นฝน แนะน า
ในพ้ืนที่ปลูกปลายฝน จ.นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น และพ้ืนที่ต้นฝน จ.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และกาญจนบุรี   

1.19 อ้อยพันธุ์อู่ทอง15 (84-2-254) เป็นลูกผสมตัวเองของพันธุ์อู่ทอง2 ในฤดูปลายฝน เขตน้ าฝน 
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 17.91 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตน้ าตาลเฉลี่ย 2.37 ตันซีซีเอสต่อไร่  เมื่อปลูกในช่วงปลายฝน (อ้อย
ข้ามแล้ง) และให้ผลผลิตเฉลี่ย 14.16 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตน้ าตาลเฉลี่ย 1.98 ตันซีซีเอสต่อไร่ เมื่อปลูกช่วงต้นฝน 
แนะน าในพ้ืนที่ปลูกปลายฝน จ. บุรีรัมย์ ขอนแก่น นครราชสีมา และชลบุรี และพ้ืนที่ปลูกต้นฝน จ. ลพบุรี 
และกาญจนบุรี ควรหลีกเลี่ยงพ้ืนที่มีน้ าขัง และมีโรคเหี่ยวเน่าแดงระบาด 

1.20 อ้อยพันธุ์อู่ทอง16 (03-2-395) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ที่ผสมระหว่างอ้อยกับพงผสมตัวเอง
ชั่ วที่  3  (BC3) กับ พันธุ์ พ่อ อู่ทอง8  ให้ ผลผลิต 17.79 ตันต่อไร่ และให้ผลผลิตน้ าตาลในเขตน้ าฝน              
2.14 ตันซีซีเอสต่อไร่ เมื่อปลูกในเขตน้ าฝน แนะน าในพ้ืนที่ปลูกปลายฝน จังหวัดบุรีรัมย์ อุดรธานี และ 
นครสวรรค์ และพ้ืนที่ปลูกต้นฝน จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี และพ้ืนที่อ่ืนที่มีสภาพดินที่คล้ายคลึงกัน 
ควรหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่มีน้ าขัง เพราะจะท าให้ออกดอกมาก 

1.21 อ้อยพันธุ์อู่ทอง17 (95-2-213) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ 84-2-646 กับพันธุ์พ่ออู่ทอง3 ให้
ผลผลิตในเขตน้ าฝน 12.5-16.6 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตน้ าตาล 1.7 - 2.2 ตันซีซีเอสต่อไร่ ต้านทานแส้ด า กาบใบ
หลุดร่วงง่าย และไม่ออกดอก แนะน าให้ปลูกในพ้ืนที่ดินร่วนปนทราย เขตใช้น้ าฝน จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น 
พิษณุโลก ชลบุรี นครปฐม นครราชสีมา ลพบุรี และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีสภาพดินใกล้เคียงกัน 
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1.22 อ้อยคั้นน้ าพันธุ์ศรีส าโรง1 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ Kwt7 กับพันธุ์พ่อ RT96-018 ให้ผลผลิต
สูง 18.47 ตันต่อไร่ น้ าคั้นไร่ละ 5,647 ลิตร น้ าคั้นมีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย น้ าอ้อยสีเหลืองอมเขียว ล าต้นนิ่ม
สามารถน าไปจ าหน่ายเป็นอ้อยควั่นได้ เหมาะสมกับสภาพการปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ทนทานต่อโรค
เหี่ยวเน่าแดง และโรคแส้ด า  

 
2. พันธุ์อ้อยจากส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 

พันธุ์อ้อยที่ผลิตจากส านักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ าตาลทราย ที่เรียกว่า พันธุ์อ้อยตระกูลเค   
(K LK NK CK) ส่วนมากมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้พันธุ์อ้อยที่มีค่าความหวาน (ซีซีเอส) สูง ทดสอบทั้งในสภาพ
ชลประทาน และน้ าฝน ได้แก่ 

2.1 สอน.1 (K 76-4) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ Co789 กับพันธุ์พ่อ Co775 ให้ผลผลิต 11 - 14 ตัน
ต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 18 - 19 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 14 - 15 ซีซีเอส งอกเร็ว โตเร็ว  
การไว้ตอดี แตกกอปานกลาง (3 - 4 ล าต่อกอ หรือ 8,400 ล าต่อไร่) ออกดอกปานกลาง หักล้มเล็กน้อย การ
ทนแล้งดี สภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน้ าดี ต้านทานหนอนเจาะล าต้น และ
แมลงหวี่ขาวอ้อยระดับปานกลาง 

2.2 สอน.2 (K84-69) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ F143 กับพันธุ์พ่อ ROC1 ให้ผลผลิต 11 - 15 ตันต่อ
ไร่ ในเขตน้ าฝน และ 16 - 20 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 12 - 15 ซีซีเอส แตกกอมาก (6 - 7  
ล าต่อกอ หรือ 11,000 ล าต่อไร่) ทนแล้งปานกลาง ต้านทานโรคกอตะไคร้ และแส้ด าปานกลาง 

2.3 สอน.3 (K84-200) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ ROC1 กับพันธุ์พ่อ CP63-588 ให้ผลผลิต 10 - 14 
ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝนและ 16 - 20 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 12 - 14 ซีซีเอส งอกช้า โตปาน
กลาง โตช้าในช่วงแรก การไว้ตอดีมาก แตกกอน้อย (3 - 4 ล าต่อกอ หรือ 9,500 ล าต่อไร่) ทนการหักล้ม    
การทนแล้งดี ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงและแส้ด าปานกลาง 

2.4 สอน.4 (K88-65) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ Co775 กับพันธุ์พ่อ PL310 ให้ผลผลิต 10 - 14 ตัน
ต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 14 - 15 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 14 - 16 ซีซีเอส งอกช้า โตปาน
กลาง โตช้าในช่วงแรก แตกกอปานกลาง (4 - 5 ล าต่อกอ หรือ 10,000 ล าต่อไร่) มักหักล้ม ทนแล้งปานกลาง
ต้านทานหนอนเจาะล าต้นปานกลาง 

2.5 สอน.5 (K88-87) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่อู่ทอง1 กับพันธุ์พ่อ PL310 ให้ผลผลิต 11 - 15 ตัน
ต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 15 - 17 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 14 - 15 ซีซีเอส งอกเร็ว โตเร็วใน
ช่วงแรก การไว้ตอปานกลาง แตกกอมาก (5 - 6 ล าต่อกอ หรือ 11,000 ล าต่อไร่) หักล้มเล็กน้อย ทนแล้งปาน
กลาง ต้านทานหนอนเจาะล าต้นปานกลาง 

2.6 สอน.6 (K88-92) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่อู่ทอง1 กับพันธุ์พ่อ PL310 ให้ผลผลิต 12 - 16 ตัน
ต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 14 - 15 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 13 - 15 ซีซีเอส งอกช้า โตเร็วมาก 
การไว้ตอปานกลาง แตกกอดีมาก (7 - 8 ล าต่อกอ หรือ 12,000 ล าต่อไร่) ออกดอกเล็กน้อยต้นเดือนธันวาคม 
หักล้มเล็กน้อย ต้านทานโรคแส้ด าและเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง 

2.7 สอน.7 (K90-54) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K83-74 กับพันธุ์พ่ออู่ทอง1 ให้ผลผลิต 10 - 11 ตัน
ต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ16 - 18 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 11 - 12 ซีซีเอส งอกเร็ว โตเร็ว โต
เร็วในช่วงแรก การไว้ตอปานกลาง แตกกอน้อย (3 - 4 ล าต่อกอ หรือ 9,500 ล าต่อไร่) ไม่ออกดอก ไม่หักล้ม 
ทนแล้งดีเหมาะที่จะปลูกในเขตชลประทาน ความต้านทานโรคแส้ด าและหนอนเจาะล าต้นปานกลาง 
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2.8 สอน.8 (K90-7) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K83-74 กับพันธุ์พ่ออู่ทอง1 ให้ผลผลิต 12 - 16 ตัน
ต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ16 - 18 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 12 - 14 ซีซีเอส งอกเร็ว โตเร็ว การ
ไว้ตอดี แตกกอมาก (5 - 6 ล าต่อกอ หรือ 11000 ล าต่อไร่) ไม่ออกดอก ไม่หักล้ม ทนแล้งดี 

2.9 สอน.9 (K92-60) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K84-200 กับพันธุ์พ่ออีเหี่ยว ให้ผลิตอ้อย 10 - 12 
ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 12 - 13 ซีซีเอส ไว้ตอดี แตกกอมาก (5 - 7 ล าต่อกอ หรือ 12,000 
ล าต่อไร่) ออกดอกปานกลาง เริ่มเดือนพฤศจิกายน ไม่หักล้ม ทนแล้งดี 

2.10 สอน.10 (K92-80) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K84-200 กับพันธุ์พ่อ K76-4 ให้ผลผลิต 12 - 15 
ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 16 - 19 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 11 - 13 ซีซีเอส โตเร็ว การไว้ตอ
ดี แตกกอมาก (5 - 7 ล าต่อกอ หรือ 12,000 ล าต่อไร่) ไม่ออกดอก ล้มง่าย ทนแล้งดี 

2.11 สอน.11 (K92-213) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K84-200 กับพันธุ์พ่อ K83-74 ให้ผลผลิต 11 - 
14 ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 15 - 18 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 11 - 13 ซีซีเอส โตช้าใน
ช่วงแรก การไว้ตอดีแตกกอปานกลาง (4 - 5 ล าต่อกอ หรือ 10,000 ล าต่อไร่) ออกดอกเล็กน้อย หักล้มปาน
กลาง ควรปลูกในเขตชลประทาน 

2.12 สอน.12 (LK92-11) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K84-200 กับพันธุ์พ่ออีเหี่ยวแดง ให้ผลผลิต 17 
- 18 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 12 - 14 ซีซีเอส โตช้าในช่วง 4 เดือนแรก การไว้ตอดี แตกกอดี
มาก (6 - 8 ล าต่อกอ) ออกดอกเล็กน้อยในพื้นท่ีลุ่มมีน้ าขัง หักล้มเล็กน้อย ทนแล้งปานกลาง 

2.13 สอน.13 (LK92-14) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K84-200 กับพันธุ์พ่ออีเหี่ยวแดง ให้ผลผลิต   
11 - 14 ตันต่อไร่ในเขตน้ าฝน และ 16 - 17 ตันต่อไร่ในเขตชลประทาน ความหวาน 12 - 13 ซีซีเอส ไว้ตอดี
มาก (5 - 7 ล าต่อกอ หรือ 12,000 ล าต่อไร่) ออกดอกปานกลาง หักล้มเล็กน้อย ทนแล้งปานกลาง 

2.14 สอน.14 (LK92-17) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K84-200 กับพันธุ์พ่ออีเหี่ยวแดง ให้ผลผลิต 13 
- 14 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 12 - 13 ซีซีเอส โตช้าในช่วงแรก การไว้ตอปานกลาง แตกกอ
ปานกลาง (4 - 5 ล าต่อกอ หรือ 10,000 ล าต่อไร่) ออกดอกเดือนพฤศจิกายน หักล้ม และทนแล้งปานกลาง 

2.15 สอน.15 (K93-219) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่อู่ทอง1 กับพันธุ์พ่ออีเหี่ยวแดง ให้ผลผลิต 11 - 
16 ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 16 - 21 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 12 - 14 ซีซีเอส การไว้ตอดี 
แตกกอดี (5 - 7 ล าต่อกอหรือ 12,000 ล าต่อไร่) ไม่ออกดอก หักล้มปานกลาง ทนแล้งปานกลาง 

2.16 สอน.16 (LK93-347) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่อู่ทอง1 กับพันธุ์พ่อ K84-200 ให้ผลผลิต     
12 - 16 ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 16 - 20 ตันต่อไร่ในเขตชลประทาน ความหวาน 11 - 13 ซีซีเอส การไว้
ตอดีมาก แตกกอมาก (5 - 7ล าต่อกอ หรือ 12,000 ล าต่อไร่) ไม่ออกดอก หักล้มปานกลาง ทนแล้งดี 

2.17 สอน.17 (LK95-161) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K84-200 กับพันธุ์พ่ออีเหี่ยว ให้ผลผลิต 10 - 
14 ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝน ความหวาน 12 - 14 ซีซีเอส โตช้า การไว้ตอดี แตกกอน้อย (3 - 5 ล าต่อกอ หรือ 
9,500 ล าต่อไร่) ออกดอกเล็กน้อย หักล้มน้อย ไม่ทนแล้ง 

2.18 สอน.18 (K95-283) เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมเปิดของพันธุ์ Q79 ให้ผลผลิต 10 - 14 ตันต่อ
ไร่ ในเขตน้ าฝนและ 18 - 22 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 12 - 14 ซีซีเอส โตเร็ว การไว้ตอดี แตก
กอปานกลาง (5 - 7 ล าต่อกอ หรือ 11,000 ล าต่อไร่) ออกดอกเล็กน้อย หักล้มน้อย ไม่ทนแล้ง 

2.19 สอน.19 (K95-84) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K90-79 กับพันธุ์พ่อ K84-200 ให้ผลผลิต 11 - 
15 ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 16 - 20 ตันต่อไร่ในเขตชลประทาน ความหวาน 12 - 14 ซีซีเอส โตเร็ว ไว้ตอดี 
แตกกอปานกลาง (4 - 5 ล าต่อกอ หรือ 10,000 ล าต่อไร่ ) ออกดอกเล็กน้อย หักล้ม และทนแล้งปานกลาง 
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2.20 สอน.20 (K95-118) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่  Yasawa กับพันธุ์ พ่อ PL310 ให้ผลผลิต       
11 - 16 ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝนและ 17 - 18 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 13 - 14 ซีซีเอส การไว้
ตอดี การออกดอก และการหักล้มปานกลาง 

2.21 สอน.21 (K95-124) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ Yasawa กับพันธุ์พ่อ PL310 ให้ผลผลิต 11 - 
15 ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 15 - 16 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 13-14 ซีซีเอส การออกดอก 
58.3 เปอร์เซ็นต ์หักล้มปานกลาง 

2.22 สอน.22 (K95-127) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ Yasawa กับพันธุ์พ่อ PL310 ให้ผลผลิต 15 - 
16 ตันต่อไร่ในเขตชลประทาน ความหวาน 11 - 12 ซีซีเอส โตเร็ว (5 - 6 ล าต่อกอ) การออกดอก 30.7 
เปอร์เซ็นต์ การหักล้มปานกลาง - ค่อนข้างมาก (ไฟเบอร์ต่ า 9.8 เปอร์เซ็นต)์ 

2.23 สอน.23 (K97-27) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่อู่ทอง1 กับพันธุ์พ่อ K84-200 ให้ผลผลิต 11 - 16 
ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝนและ 17 - 21 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 12 - 13 ซีซีเอส ออกดอกปาน
กลาง หักล้มปานกลางต้านทานโรคเหี่ยวแดง 

2.24 สอน.24 (K97-29) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่อู่ทอง1 กับพันธุ์พ่อ K84-200 ให้ผลผลิต 11 - 15 
ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝนและ 17 - 21 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 12 - 13 ซีซีเอส แตกกอมาก (5 - 
6 ล าต่อกอ หรือ 11,000 ล าต่อไร่) ออกดอกเล็กน้อย หักล้มเล็กน้อย ต้านทานโรคเหี่ยวแดง 

2.25 สอน.25 (K99-72) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K84-200 กับพันธุ์พ่ออีเหี่ยว ให้ผลผลิต 12 - 15 
ตันต่อไร ในเขตน้ าฝน 18 – 20 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน พ้ืนที่เหมาะสม คือดินร่วนปนทราย ดินเหนียว
ความหวาน 13 – 14 ซีซีเอส แตกกอ 6 – 7 ล าต่อกอ ทรงกอค่อนข้างแคบ ไว้ตอดี ทนแล้ง ต้านทานปานกลาง
ต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง โรคแส้ด า 

2.26 สอน.26 (K99-75) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K84-200 กับพันธุ์พ่ออีเหี่ยวแดง ให้ผลผลิต 16 - 
21 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน เหมาะสมในดินร่วนปนทราย ร่วน และร่วนเหนียว ความหวาน 11 – 12       
ซีซีเอส แตกกอ 6 – 8 ล าต่อกอ ขนาดล าปานกลาง ไว้ตอดี ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง โรคแส้ด า
และกอตะไคร ้

2.27 สอน.27 (K99-82) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K84-200 กับพันธุ์พ่ออีเหี่ยวแดง ให้ผลผลิต    
17 -21 ตันต่อไร่ เมื่อปลูกในเขตชลประทาน เหมาะสมในดินร่วนปนทราย ร่วน และร่วนเหนียว ความหวาน 
11 – 13 ซีซีเอส แตกกอ 5 – 7 ล าต่อกอ ขนาดล าค่อนข้างใหญ่ ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงโรคแส้
ด าและกอตะไคร ้

2.28 สอน.28 (K2000-89) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K84-200 กับพันธุ์พ่อ K83-74 ให้ผลผลิต 15 - 
17 ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 18 – 22 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน เหมาะสมในดินร่วน และร่วนเหนียวที่มี
การระบายน้ าดี ความหวาน 12 – 13 ซีซีเอส แตกกอ 5 – 6 ล าต่อกอ ทนแล้งปานกลาง ต้านทานโรคเหี่ยวเน่า
แดง ต้านทานปานกลางต่อโรคแส้ด า ต้านทานปานกลางต่อแมลงหวี่ขาว และหนอนเจาะล าต้น 

2.29 พันธุ์ทองเอก (CSB11-303) เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมเปิดของพันธุ์ H47-4991 ให้ผลผลิต 
18 - 20 ตันต่อไร่  (9,500 - 10,000 ล าต่อไร่ ) ความหวาน 13 - 14 ซีซี เอส  อายุ เก็บ เกี่ ยว 12 เดือน 
เจริญเติบโตปานกลาง ไว้ตอได้ดี ไม่ออกดอก ไม่หักล้ม ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง เหมาะสมปลูก
ในสภาพพ้ืนที่ ดินร่วนเหนียว ดินร่วนทราย 

2.30 พันธุ์ทองชมพูนุช (CA14221-002) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ Clone85-2-352 กับพันธุ์พ่อ 
K84-200 ให้ผลผลิต 18 - 20 ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 21 - 25 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 
12.5 - 13.5 ซีซีเอส อายุเก็บเกี่ยว 11 - 12 เดือน เจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว ทนแล้งปานกลาง ไม่ออกดอก     
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ไว้ตอดี ต้านทานต่อแมลงหวี่ขาว อ่อนแอปานกลาง (MS) ต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงและแส้ด า เหมาะสมปลูกใน
สภาพพ้ืนที่ดินร่วนปนทราย ดินทราย มีการระบายน้ าดี ไม่ท่วมขัง 

2.31 พันธุ์ทองม้วน (EA14340-038) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ TH-A-01-13050 กับพันธุ์พ่อ TH-A-
01-13396 ให้ผลผลิต 16 - 18 ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 19 - 20 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 
12.0 - 13.0 ซีซีเอส อายุเก็บเกี่ยว 11 - 12 เดือน เจริญเติบโตปานกลาง ทนแล้งปานกลาง ไม่ออกดอก ไว้ตอดี 
(12,000 - 13,000 ล าต่อไร่) เหมาะสมปลูกในสภาพพ้ืนที่ดินร่วน-ดินร่วนปนเหนียว ต้านทานปานกลางต่อ
แมลงหวี่ขาว มีความต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง (MR) และอ่อนแอปานกลางต่อโรคแส้ด า (MS) 

2.32 พันธุ์ฝอยทอง (AA14224-028) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K84-200 กับพันธุ์พ่อ 85-2-352 ให้
ผลผลิต 21.5 ตันต่อไร่ ในเขตน้ าฝน และ 20 - 25 ตันต่อไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 12.55 - 13.55 ซีซี
เอส อายุเก็บเก่ียว 11 - 12 เดือน งอกเร็ว เจริญเติบโตเร็ว ทนแล้งปานกลาง ไม่ออกดอก ไม่หักล้ม กาบใบลอก
ง่าย เหมาะสมปลูกในสภาพพ้ืนที่ดินร่วนปนทราย ดินทราย น้ าไม่ท่วมขัง ระบายน้ าได้ดี เหมาะสมกับพื้นที่ดอน 
ไม่ควรปลูกในที่ลุ่ม 

2.33 พันธุ์ทองหยิบ (CSB11-615) เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมเปิดของพันธุ์ K90-209 ให้ผลผลิต  
16 - 18 ตันต่อไร่ (9,000 - 10,000 ล าต่อไร่) ความหวาน 12 - 13 ซีซีเอส อายุเก็บเกี่ยว 11 - 12 เดือน 
เจริญเติบโตปานกลาง ไม่ออกดอก ไม่หักล้ม อ่อนแอปานกลางเที่ยวเน่าแดง เหมาะสมปลูกในสภาพพ้ืนที่ดิน
ร่วนเหนียว  

2.34 พันธุ์ทองหยอด (CSB11-612) เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมเปิดของพันธุ์ K99-209 ให้ผลผลิต 
18 - 20 ตันต่อไร่ (10,000 - 12,000 ล าต่อไร่) ความหวาน 12 - 13 ซีซีเอส อายุเก็บเกี่ยว 11 - 12 เดือน การ
เจริญเติบโตเร็ว ไม่ออกดอก ไม่หักล้ม เหมาะสมปลูกในสภาพพ้ืนที่ดินร่วนเหนียว ต้านทานปานกลางต่อโรค 
แส้ด า และเหี่ยวเน่าแดง 

 
3. พันธุ์อ้อยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3.1 ก าแพงแสน94-13 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมเปิดของพันธุ์ 89-1-20 ให้ผลผลิต 15 - 18 ตันต่อ
ไร่ ในเขตชลประทาน ความหวาน 12 - 14 ซีซีเอส โตดี โดยเฉพาะระยะแตกกอ การไว้ตอดี แตกกอปานกลาง 
(4 - 6 ล าต่อกอ หรือ 11,000 ล าต่อไร่) ไว้ตอดีเจริญเติบโตเร็วมาก หักล้มปานกลาง ทนแล้งดี กาบใบร่วงหลุด
ง่าย ออกดอกเล็กน้อย สภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม ดินร่วนทราย ดินร่วนเหนียวทนดินด่าง และดินเค็ม อ่อนแอต่อ
โรคใบจุดเหลือง โรคใบจุดวงแหวน และโรคราสนิม ต้านทานปานกลางต่อโรคแส้ด า ต้านทานปานกลางต่อ
หนอนเจาะล าต้น 

3.2 มก.50 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมเปิดของพันธุ์ Kwt7 ให้ผลผลิต 13 - 16 ตันต่อไร่ ในเขต
ชลประทาน ความหวาน 12 - 14 ซีซีเอส โตเร็ว การไว้ตอปานกลาง (5 - 6 ล าต่อกอ) ล าขนาดปานกลาง   
ออกดอกน้อยทนแล้งดี 

3.3 พันธุ์ มก.60-1 ให้ผลผลิต 15 - 18 ตันต่อไร่ ความหวาน 12 - 13 ซีซีเอส แตกกอน้อย (3 - 4 
ล าต่อกอ หรือ 9,000 ล าต่อไร่) ขนาดล าปานกลาง-ใหญ่ (3.3 – 3.6 เซนติเมตร) ไว้ตอดี งอกเร็ว เจริญเติบโต
ช้า หักล้มน้อยทนแล้งดี กาบใบร่วงหลุดง่าย ออกดอกเล็กน้อย อ่อนแอต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง ต้านทานปานกลาง
ต่อโรคแส้ด าโรคใบจุดเหลือง และโรคราสนิม เหมาะสมกับการปลูกในเขตดินร่วนเหนียว ที่ให้น้ าชลประทาน 

3.4 พันธุ์ มก.60-2 ให้ผลผลิต 16 - 18 ตันต่อไร่ ความหวาน 12 - 13 ซีซีเอส ขนาดล าปานกลาง 
(3.3 – 3.4 เซนติเมตร) เจริญเติบโตเร็ว เหมาะสมกับการปลูกในเขตดินร่วน ทราย 
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3.5 พันธุ์ มก.60-3 ให้ผลผลิต 14 - 16 ตันต่อไร่ ความหวาน 12 - 14 ซีซีเอส ขนาดล าปานกลาง 
(2.8 – 3.3 เซนติเมตร) เป็นพันธุ์ที่ทิ้งกาบใบ มีความต้านทานต่อโรคจุดเหลือง และราสนิม เหมาะสมกับการ
ปลูกในเขตดินร่วน ดินร่วนทราย และดินเหนียว 

3.6 พันธุ์ก าแพงแสน01-12 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ก าแพงแสน94-13 กับพันธุ์พ่ออู่ทอง3 ให้
ผลผลิต 16 - 18 ตันต่อไร่ ความหวาน 12 - 13 ซีซีเอส อายุการเก็บเกี่ยว 10 - 12 เดือน เจริญเติบโตเร็ว ทน
แล้งได้ดี ออกดอกเล็กน้อย เหมาะสมกับการปลูกในดินร่วนปนทราย หรือดินทราย  

3.7 พันธุ์ก าแพงแสน01-29 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ก าแพงแสน94-13 กับพันธุ์พ่อก าแพงแสน98-
2-081 ให้ผลผลิต 16 - 17 ตันต่อไร่ ความหวาน 10 - 12 ซีซีเอส อายุการเก็บเกี่ยว 11 - 12 เดือน ทนแล้งได้ดี
ปานกลาง กอตั้งตรง แตกกอ 5-6 ล าต่อกอ ไม่ออกดอก เหมาะสมปลูกในสภาพพ้ืนที่ลุ่มดินร่วนปนทราย  

3.8 พันธุ์ก าแพงแสน00- 103 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ก าแพงแสน94-13 กับพันธุ์พ่ออู่ทอง3 ให้
ผลผลิต 16 - 17 ตันต่อไร่ ความหวาน 12 - 13 ซีซีเอส อายุการเก็บเกี่ยว 11 - 12 เดือน ไว้ตอดี กอตั้งตรง 
แตกกอ 5 - 6 ล าต่อกอ ทนแล้งได้ดีปานกลาง เหมาะสมปลูกในสภาพพ้ืนทีด่ินเหนียว  

3.9 พันธุ์ก าแพงแสน00-129 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ก าแพงแสน94-13 กับพันธุ์พ่ออู่ทอง3 ให้
ผลผลิต 14 - 16 ตันต่อไร่ ความหวาน 13 - 15 ซีซีเอส อายุเก็บเกี่ยว 10 - 12 เดือน ทนแล้งปานกลาง ออก
ดอกปานกลาง ไว้ตอดี หักล้มปานกลาง เหมาะสมปลูกในสภาพพ้ืนทีด่ินร่วนปนทราย หรือดินทราย  

3.10 กลุ่มพันธุ์ทิพุเย (TBy) เช่น TBy26-0874 และTBy26-0889 
 

4. พันธุ์อ้อยจากความร่วมมือระหว่างส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

4.1 พันธุ์ทองภูมิ 1 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ TBy22-1190 กับพันธุ์พ่อ TBy20-0535 ให้ผลผลิต 
15 - 16 ตันต่อไร่ ความหวาน 12.5 - 13 ซีซีเอส อายุเก็บเกี่ยว 11 เดือนขึ้นไป ทนแล้งปานกลาง ไม่ออกดอก 
การแตกกอดี (8,000 - 9,000 ล าต่อไร่) น้ าหนักล าดี ไมหักลม เหมาะสมปลูกในเขตชลประทาน พ้ืนที่ดินรวน ร
วนเหนียว รวนเหนียวปนทราย รวนเหนียวปนทรายแปง รวนปนทราย ทราย และทรายปนรวน ตานทานต่อ
โรคแสด า คอนขางตานทานต่อโรคใบจุดเหลือง และโรคราสนิม ไมทนทานต่อโรคใบขาว 

4.2 พันธุ์ทองภูมิ 2 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ Phil63-17 กับพันธุ์พ่อ TBy20-0535 ให้ผลผลิต 15 - 
16 ตันต่อไร่ ความหวาน 12.0 – 12.5 ซีซีเอส อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือนขึ้นไป ทนแล้งปานกลาง ไม่ออกดอก 
การแตกกอดี (8,000 - 9,000 ล าต่อไร่) น้ าหนักล าดี ไมหักลม เหมาะสมปลูกในเขตชลประทาน และน้ าฝน 
สภาพดินรวน รวนเหนียวปนทราย รวนเหนียวปนทรายแปง รวนปนทราย และรวนปนทรายแปง ตานทานปาน
กลางต่อโรคเหี่ยวเนาแดง และโรคแสด า คอนขางตานทานต่อโรคใบจุดเหลือง และโรคราสนิม ไมทนทานต่อ
โรคใบขาว 

4.3 พันธุ์ทองภูมิ3 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ Mossman กับพันธุ์พ่อ K84-200 ให้ผลผลิต 14 - 15 
ตันต่อไร่ ความหวาน 14 – 15 ซีซีเอส อายุเก็บเก่ียว 10 เดือนขึ้นไป การเจริญเติบโตคอนขางเร็ว สะสมน้ าตาล
เร็ว และความหวานสูงมาก ออกดอกเล็กนอย (บางป บางพ้ืนที่) การแตกกอดี (8,500 - 9,000 ล าต่อไร่) 
น้ าหนักล าดี หักลมเล็กน้อย เหมาะสมปลูกในเขตชลประทาน สภาพดินเหนียว เหนียวปนทรายแปง รวน       
รวนเหนียวปนทรายแปง รวนเหนียวปนทราย ทรายปนรวน ตานทานต่อโรคเหี่ยวเนาแดง ตานทานปานกลาง
ต่อโรคแสด า คอนขางตานทานต่อโรคใบจุดเหลือง ไมทนทานต่อโรคใบขาว 

4.4 พันธุ์ทองภูมิ4 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ TBy21-1232 กับพันธุ์พ่อ TBy20-0535 ให้ผลผลิต  
15 - 16 ตันต่อไร่ ความหวาน 12.5 – 13.0 ซีซีเอส อายุเก็บเก่ียว 11 เดือนขึ้นไป การเจริญเติบโตเร็ว คอนขาง
ทนแลง ไม่ออกดอกเล็กนอย (บางป บางพ้ืนที่ ) การแตกกอดี (9,000 - 10,000 ล าต่อไร่ หักลมเล็กน้อย 
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เหมาะสมปลูกในเขตชลประทานและน้ าฝน สภาพดินรวน รวนเหนียวปนทรายแปง รวนปนทราย ทราย และ
ทรายปนรวน ตานทานต่อโรคเหี่ยวเนาแดง ตานทานปานกลางต่อโรคแสด า คอนขางตานทานต่อโรคใบจุด
เหลือง ไมทนทานต่อโรคใบขาว 

4.5 พันธุ์ทองภูมิ5 (TBy 26-1317) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K93-219 กับพันธุ์พ่อ TBy20-0535 
ให้ผลผลิต 15 - 16 ตันต่อไร่ ความหวาน 12.5 – 13.0 ซีซีเอส อายุเก็บเกี่ยว 11 เดือนขึ้นไป การเจริญเติบโต
ในชวง 6 เดือนแรกเร็ว คอนขางทนแลง ออกดอกปานกลาง (20 – 30 เปอร์ เซ็นต์ ) การแตกกอดี          
(8,500 - 9,500 ล าต่อไร่) หักลมเล็กน้อย เหมาะสมปลูกในเขตชลประทาน และน้ าฝน สภาพดินเหนียวปน
ทรายแปง รวน รวนเหนียวปนทรายแปง รวนปนทราย และทราย ตานทานต่อโรคเหี่ยวเนาแดง ตานทานปาน
กลางต่อโรคแสด า คอนขางตานทานต่อโรคใบจุดเหลือง ไมทนทานต่อโรคใบขาว 

4.6 พันธุ์ทองภูมิ 6 (TBy27-0590) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ อู่ทอง1 กับพันธุ์พ่อ K84-200 
4.7 พันธุ์ทองภูมิ 7 (TBy28-0348) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ อู่ทอง4 กับพันธุ์พ่อ TBy20-1300  

 
5. พันธุ์อ้อยจากความร่วมมือระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
5.1 อ้อยอาหารสัตว์พันธุ์ไบโอเทค1 (TByEFC 01-0004) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ ชัยนาท1 กับ

พันธุ์พ่ออ้อยป่า (Saccharum spontaneum) ให้ผลผลิต 14 - 16 ตันต่อไร่ต่อปี (อ้อยปลูก 3 - 4 ตันต่อไร่ 
อ้อยตอ 5 - 6 ตันต่อไร่) จ านวนล าต่อไร่ 21,000 - 22,000 ล าต่อไร่ (อ้อยปลูก 15,000 - 16,000 ล าต่อไร่ 
อ้อยตอ 23,000 - 24,000 ล าต่อไร่) ความสูงเฉลี่ย 180 - 190 เซนติเมตร (อ้อยปลูก 130 - 140 เซนติเมตร 
อ้อยตอ 200 - 210 เซนติเมตร) ความหวาน 7.7 องศาบริกซ์ เส้นใยปานกลางถึงมาก ล าต้นและใบอ่อนนุ่ม   
ท าให้สัตว์ชอบกิน มีโปรตีนในล าต้น และใบประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ทนแล้ง และทนน้ าท่วม สามารถปลูกได้ทั่ว
ประเทศ เหมาะสมปลูกในสภาพทีด่อน ดินร่วนทราย และลูกรัง 

5.2 อ้อยอาหารสัตว์พันธุ์ไบโอเทค2 (TByEFC01-0009) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ ชัยนาท1 กับพันธุ์
พ่ออ้อยป่า (Saccharum spontaneum) .ให้ผลผลิต 18 - 20 ตันต่อไร่ต่อปี (อ้อยปลูก 3 - 4 ตันต่อไร่ อ้อย
ตอ 7 - 8 ตันต่อไร่) จ านวนล าต่อไร่ 26,000 - 27,000 ล าต่อไร่ (อ้อยปลูก 15,000 - 16,000 ล าต่อไร่ อ้อยตอ 
29,000 - 30,000 ล าต่อไร่) ความสูงเฉลี่ย 180 - 190 เซนติเมตร (อ้อยปลูก 120 - 130 เซนติเมตร อ้อยตอ 
200 - 210 เซนติเมตร) ความหวาน 7.7 องศาบริกซ์ เส้นใยปานกลางถึงมาก ล าต้น และใบอ่อนนุ่มท าให้สัตว์
ชอบกิน มีโปรตีนในล าต้น และใบประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ทนแล้ง และทนน้ าท่วม สามารถปลูกได้ทั่วประเทศ 
เหมาะสมปลูกในสภาพดินร่วนเหนียว และร่วนทรายแป้ง 

5.3 อ้อยอาหารสัตว์พันธุ์ไบโอเทค3 (TByEFC01-0011) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ ชัยนาท1 กับพันธุ์
พ่ออ้อยป่า (Saccharum spontaneum) ให้ผลผลิต 15 - 17 ตันต่อไร่ต่อปี  (อ้อยปลูก 3 - 4 ตันต่อไร่     
อ้อยตอ 5 - 6 ตันต่อไร่) จ านวนล าต่อไร่ 20,000 - 21,000 ล าต่อไร่ (อ้อยปลูก 12,000 - 13,000 ล าต่อไร่ 
อ้อยตอ 23,000 - 24,000 ล าต่อไร่) ความสูงเฉลี่ย 175 - 185 เซนติเมตร (อ้อยปลูก 110 - 120 เซนติเมตร 
อ้อยตอ 200 - 210 เซนติเมตร) ความหวาน 6.6 องศาบริกซ์ เส้นใยปานกลางถึงมาก ล าต้นและใบอ่อนนุ่ม   
ท าให้สัตว์ชอบกิน มีโปรตีนในล าต้นและใบประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ทนแล้ง และทนน้ าท่วม สามารถปลูกได้ทั่ว
ประเทศ เหมาะสมปลูกในสภาพดินร่วนเหนียว จนถึงเหนียว 

 
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ พันธุ์ KKU99-03 และKKU99-06 
 
7. มหาวิทยาลัยสุรนารี ได้แก่ พันธุ์อารีย์1 (AR1)  



12 
 

 
8. บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน  าตาล จ ากัด  

8.1 พันธุ์มิตรผล1 (MPT96-273) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ CoC88-11 กับพันธุ์พ่อ Co87-025 
8.2 พันธุ์มิตรผล2 (MPT96-392) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ CoC67-1 กับพันธุ์พ่อ Co88-005 
8.3 พันธุ์มิตรผล3 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ PT52-227 กับพันธุ์พ่อ Q142 
8.4 พันธุ์ภูเขียว1 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ MPT98-2033 กับพันธุ์พ่อ LK92-11 
8.5 พันธุ์ภูเขียว2 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K93-219 กับพันธุ์พ่อ KpK98-40 
8.6 พันธุ์ภูเขียว3 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K93-219 กับพันธุ์พ่อ KpK98-40 
8.7 พันธุ์ภูเขียว4 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K93-219 กับพันธุ์พ่อTBy26-1255 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 

22.50 ตันตอไร่ ความหวาน 14.77 ซีซีเอส อายุเก็บเกี่ยว 12 – 14 เดือน ผลผลิตน้ าตาลเฉลี่ย 3.46 ตันซีซีเอส 
ตอไร การแตกกอดี การไวตอดีมาก เหมาะกับการเก็บเกี่ยวดวยแรงงานและเครื่องจักร ตานทานปานกลางต
อโรคเหี่ยวเนาแดง ตานทานตอหนอนกอลายจุดเล็ก/สีชมพู และตานทานตอหนอนกอสีขาว เหมาะส าหรับปลูก
ในดินทราย ดินรวน ดินรวนปนเหนียว และดินรวนปนทราย 

 
9. บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จ ากัด  

9.1 อ้อยพันธุ์น้ าตาลตะวันออก1 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ TBy20-2248 กับพันธุ์พ่อ TBy26-1048 
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 18.17 ตันต่อไร่ ความหวาน 11.05 ซีซีเอส อายุเก็บเก่ียว 11 – 12 เดือน เหมาะส าหรับพื้นที่ที่
อาศัยน้ าฝนในการเพาะปลูกเป็นดินร่วนปนทราย เช่น จังหวัดสระแก้ว 

9.2 พันธุ์น้ าตาลตะวันออก2 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ TBy22-0398 กับพันธุ์พ่อ TBy20-0156 ให้
ผลผลิตเฉลี่ย 18.40 ตันต่อไร่ ความหวาน 12.27 ซีซีเอส อายุเก็บเกี่ยว 11 – 12 เดือน เหมาะส าหรับพ้ืนที่ที่
อาศัยน้ าฝน และเขตชลประทาน พ้ืนทีด่ินร่วน ดินร่วนปนทราย เช่น จังหวัดสระแก้ว 

9.3 พันธุ์น้ าตาลตะวันออก3 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ TBy20-0214 กับพันธุ์พ่อ TBy22–0663 ให้
ผลผลิตเฉลี่ย 18.54 ตันต่อไร่ ความหวาน 12.80 ซีซีเอส อายุเก็บเกี่ยว 11 – 12 เดือน เหมาะส าหรับพ้ืนที่ที่
อาศัยน้ าฝน เป็นดินร่วนปนทราย เช่น จังหวัดสระแก้ว 

9.4 พันธุ์น้ าตาลตะวันออก4 เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ TBy20-0214 กับพันธุ์พ่อ TBy22–0663 ให้
ผลผลิตเฉลี่ย 19.83 ตันต่อไร่ ความหวาน 13.32 ซีซีเอส อายุเก็บเกี่ยว 11 – 12 เดือน เหมาะส าหรับพ้ืนที่ที่
อาศัยน้ าฝน และเขตชลประทาน พ้ืนทีด่ินร่วน ดินร่วนปนทราย เช่น จังหวัดสระแก้ว 

 
10. บริษัทน  าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน)  

อ้อยพันธุ์ครบุรี11-1 (08-086) เป็นลูกผสมของพันธุ์แม่ K90-77 กับพันธุ์พ่อ K95-161 ให้ผลผลิต
14.82 ตันต่อไร่ ความหวาน 13.6 ซีซี เอส ผลผลิตน้ าตาลเฉลี่ย 1.94 ตันซีซี เอสต่อไร่ อายุ เก็บเกี่ยว             
11 - 12 เดือน ออกดอกเล็กน้อย ควรปลูกในเขตชลประทาน  

 
พันธุ์อ้อยที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยนิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ขอนแก่น 3 มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุด รองลงมาคือ

พันธุ์ LK92-11 (สอน.12) และมีแนวโน้มความนิยมปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2557/2558   
มีพ้ืนที่ปลูกคิดเป็น 53 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2563/2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 72 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2563/2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 
86 เปอร์เซ็นต์ และในปี 2563/2564 มีพ้ืนที่ปลูกถึง 90 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 1) เนื่องจากพันธุ์ขอนแก่น3    
เป็นพันธุ์ที่ทนแล้ง ปลูกในหลาย ๆ สภาพพ้ืนที่ และพันธุ์ใหม่ ๆ ในปัจจุบันส่วนมากปรับปรุงพันธุ์ต่อยอดจาก
ฐานพันธุกรรมของพันธุ์ดีเด่นเดิม ซึ่งเป็นชุดพ่อแม่พันธุ์เดิม เพ่ือให้ได้พันธุ์ดีตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น 
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ผลผลติสูง ความหวานสูง ให้ปริมาณน้ าตาลสูง ไว้ตอได้ดี ต้านทานต่อโรค ทนทานต่อแมลงศัตรู และทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น พันธุ์ที่ได้ส่วนใหญ่ มาจากพ่อแม่พันธุ์อ้อยไม่เกิน 20 พันธุ์ ซึ่งเป็นฐาน
พันธุกรรมที่ไม่กว้าง และไม่หลากหลายหากมีการระบาดของโรค หรือผลกระทบจากภาวะโลกรวน (Climate 
change) อาจท าให้พันธุ์อ้อยที่นิยมปลูก และมีพ้ืนที่ปลูกมาก ๆ เกิดความเสียหาย และอาจส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมน้ าตาลของประเทศอย่างมาก ปัญหาที่พบนี้เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน โดยพบว่า
ฐานพันธุกรรมอ้อยมีความสัมพันธ์กับบรรพบุรุษดั้งเดิม 5 พันธุ์เท่านั้นอย่างไรก็ตามแสดงว่าพันธุ์พ่อและแม่
เหล่านี้ให้ลูกที่มีลักษณะดีตรงตามความต้องการของนักปรับปรุงพันธุ์ และยังคงใช้แหล่งพันธุกรรมจากพันธุ์ใน
กลุ่มนี้เพ่ือน าลักษณะเด่นหลายอย่างมาไว้ในพันธุ์เดียวกัน แสดงถึงว่ายังสามารถใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมของ
พันธุ์ดีเด่นในประเทศเพ่ือสร้างพันธุ์ใหม่ได้ นอกจากนี้ยังมีการน าอ้อยป่าที่กระจายพันธุ์ในประเทศซึ่งมีการ
ปรับตัวให้เหมาะสมในสภาพแวดล้อมแล้วเป็นแหล่งเชื้อพันธุกรรมที่ควรน ามาพัฒนาในการปรับปรุงพันธุ์ใน
อนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สัดส่วนการใช้พันธุ์อ้อยในประเทศ 
ที่มา: ประสิทธิ์ และคณะ (2563) และ สอน. (2564)  

 
การปรับปรุงพันธุ์อ้อยในอนาคตของประเทศ จะมีความหลากหลาย และท้าทายมากข้ึน อันเนื่องมาจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพอากาศ ความต้องการของตลาดผู้บริโภค กฎหมายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ดังนั้น          
นักปรับปรุงพันธุ์ควรตั้งวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ความต้องการผลผลิต ชนิดของอ้อยในประเทศ 
และตลาดโลก เพ่ือให้นักปรับปรุงพันธุ์เลือกพ่อแม่พันธุ์ วิธีการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้พันธุ์อ้อยใหม่ ๆ 
ที่หลากหลาย และเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานต่อไป 
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บทท่ี 2 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อย 

 
การจ าแนกทางอนุกรมวิธาน 

อ้อยจัดอยู่ในสกุล (Genus) Saccharum วงศ์ (Family) Poaceae (ชื่อเดิม Gramineae) ได้แก่ หญ้า
ที่มีล าต้นเป็นข้อ และปล้อง มีการจ าแนกดังนี ้

Kingdom:   Plantae 
Division:   Magnoliophyta 

Class:   Liliopsida 
Order:   Poales 

Familly:   Poaceae 
Genus:   Saccharum 

ส าหรับอ้อยที่ใช้ปลูกในปัจจุบัน เพ่ืออุตสาหกรรมน้ าตาลทั่วโลกที่เรียกว่า noble cane หรือ sugar 
cane มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Saccharum officinarum อย่างไรก็ตามในการปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ได้ลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์ อาจต้องมีการผสมพันธุ์ข้ามสกุลเพื่อให้ได้ลักษณะดีเด่นบางประการเข้ามาสู่อ้อยพันธุ์ใหม่ นัก
ปรับปรุงพันธุ์จึงควรรู้จักอ้อยในสกุล Saccharum ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 6 ชนิด ได้แก่ 

1. อ้อยปลูกดั้งเดิม (Noble cane: S. officinarum) หรือ อ้อยมีสกุล มีลักษณะส าคัญคือ ล าต้นใหญ่ 
รูปร่างปล้องแบบโคนโตและกลางป่อง เปลือกและเนื้อนิ่ม สีล าแตกต่างกันตั้งแต่สีเหลืองซีดถึงม่วงเข้ม เยื่อใย
ต่ า มีความหวานสูงจึงเป็นอ้อยที่ให้ผลผลิตน้ าตาลในปัจจุบัน ใบยาวและกว้าง ช่อดอกแผ่ มีโครโมโซม 2n = 80 
มีการออกดอกและติดเมล็ดน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ในการปรับปรุงพันธุ์นิยมใช้อ้อยชนิดนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ 
ปัจจุบันค าว่า noble cane หมายถึง อ้อยที่มีลักษณะรูปร่างสวยงาม สีสวย ล าต้นขนาดใหญ่ และมีคุณภาพ
ดีกว่าอ้อยใน species อ่ืน ๆ ทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 อ้อยปลูกดั้งเดิม (ก) และอ้อยปลูก (ข) ในปัจจุบัน (noble cane)  

 ที่มา: ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร 

ก ข 
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2. อ้อยป่าแถบร้อน (Wild cane of tropical: S. spontaneum L.) เป็นอ้อยป่าขึ้นอยู่ทั่วไปในเขต
ร้อนและกึ่งร้อน ระหว่างเส้นรุ้งที่ 8 องศาใต้ จนถึง 40 องศาเหนือ เรียกว่า แขม หรือ พง สามารถเจริญเติบโต
ได้ในที่น้ าท่วมจนถึงบนภูเขาสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ทนต่อสภาพหนาวเย็น แห้งแล้ง และน้ าท่วม
ได้ดี มีโครโมโซม 2n = 48 – 128 มีความหวานต่ า ไฟเบอร์สูง มีความส าคัญในแง่การผสมพันธุ์ ต้นมีความสูง
ตั้งแต่ 40 เซนติเมตร จนถึง 8 เมตร ล ามีขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 เซนติเมตร ล าต้นอ่อนสีเขียว
เมื่อแก่มีสีขาวหรือเหลือง ปกคลุมด้วยไขจ านวนมาก ใบแคบ และแข็ง ล าแข็งแรง และต้านทานโรค นิยมใช้ใน
การปรับปรุงพันธุ์ให้เกิดความต้านทานต่อโรค และเพ่ิมจ านวนล าต่อกอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะของ พง หรือ แขม สายพันธุ์ที่พบในที่ลุ่ม (ก) และที่ดอน (ข) ของประเทศไทย  
           ที่มา: วีระพล และคณะ (2540) 

  

ก ข 

ก 
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3. อ้อยอินเดีย (Indian cane: S. barberi Jesweit) เชื่อว่ามีถ่ินก าเนิดในอินเดียตอนเหนือ ล าต้นเล็ก 
ปล้องรูปทรงกระบอก สีเทาอมเขียว (Greynish green) ถึงสีขาว หรือสีงาช้าง ใบแคบสั้น ลักษณะคล้ายอ้อย
ขาไก่ในประเทศไทย อาจน าเข้ามาโดยชาวอินเดียสมัยโบราณ มีจ านวนโครโมโซม 2n = 81 – 121 

4. อ้อยจีน (Chinese cane: S. sinense Roxb.) แหล่งก าเนิดอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีล าต้น
สูงใหญ่ ล าขนาดเล็ก ใบกว้าง ปล้องยาวมีลักษณะกลางคอด สีเขียวปนเหลืองแดง (Greenish bronze) มี
จ านวนโครโมโซม 2n = 81 – 121 สีเขียวหรือเขียวอมแดง ใบยาวแคบแข็งแรง ความหวานต่ า มีไฟเบอร์มาก 

5. อ้อยป่าแถบนิวกินี (Wild cane of new guinea: S. robustum Brandes, Jesweit Ex Grassl) 
เป็นอ้อยป่าแถบนิวกินี มีลักษณะล าต้นแข็ง มีความสูงถึง 10 เมตร มีความหวานน้อยมาก มักชอบขึ้นในบริเวณ
ริมฝั่งน้ า ชาวเกาะปลูกท ารั้วบ้าน อาจเป็นบรรพบุรุษที่ใกล้ชิดกับ S. officinarum แต่ต่างกัน คือ มีไฟเบอร์สูง 
มีน้ าตาลต่ ากว่า ล าต้นยาวใหญ่ และแข็งแรงคล้ายไผ่ อ้อยชนิดนี้ในประเทศไทย เรียกว่า อ้อยแขม มีโครโมโซม 
2n = 60 - 205 

6. อ้อยน้ าหรือหน่อไม้น้ า (S.edule Hassk) ใบมีขน ช่อดอกไม่เจริญ หรือเรียกว่าเป็นหมัน (Aborted) 
ช่อดอกใช้รับประทานได้ และขึ้นได้ดีในที่น้ าท่วมขัง จึงเรียกว่าหน่อไม้น้ า ในบ้านเราเคยปลูกเป็นการค้าเมื่อ
ประมาณ 30 ปีที่แล้ว มีโครโมโซม 2n = 60 70 80 
 
พืชในกลุ่มรองเผ่า Saccharinae ที่สามารถน ามาผสมพันธุ์เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ 

 1. Erianthus Michx. sect. Ripidium Henrard หรือ เลา มีจ านวนโครโมโซม 2n = 20 30 40 และ 
60 พบแพร่กระจายทั้วไป ตั้งแต่เขตเมดิเตอร์เรเนี่ยน อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และ
ปาปัวนิวกินี ปัจจุบันมีการน ามาผสมข้ามสกุลกับอ้อยปลูก (Saccharum officinarum) เพ่ือให้ได้อ้อยที่ทน
แล้ง แข็งแรง ไว้ตอได้ดี และต้านทานโรคแส้ด า มีระบบรากที่แข็งแรง รากมีขนาดใหญ่ และหยั่งลึกลงไปในดิน
มากกว่าอ้อยพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้า ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นได้ปลูกรวบรวมพันธุกรรมของเลาจากทั่วทุกภาค
ของประเทศไทยรวม 150 ตัวอย่าง จากโคงการความร่วมมือกับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agricultural Sciences : JIRCAS) โดยเลา
ที่รวบรวมไว้ สามารถแยกได้เป็น 2 ชนิด (Specie) คือ 

1.1 E. arundinaceus มีจ านวน 98 ตัวอย่าง แยกเป็น 3 type ดังนี้ 

  Type 1 มีจ านวนโครโมโซม 2n = 60 พบทั่วไปตามริมถนน เชิงเขาและบนภูเขา ตามีขนาด
เล็ก งอกไม่ดี กาบใบมีขนมาก น้ าหนักแห้งสูง เปอร์เซ็นต์ชีวมวลสูง จ านวนล าต่อกอมาก ล ามีขนาดเล็ก     
ออกดอกมาก พันธุ์ทีม่ีลักษณะเด่น เช่น ThE03-7 ThE01-5 ThE03-2 และ ThE01-12 

  Type 2 มีจ านวนโครโมโซม 2n = 60 คล้าย Indonesian - New Guinea Type พบทั่วไป
ตามริมล าน้ าในภาคใต้ ตามีขนาดใหญ่ งอกง่าย กาบใบไม่มีขนและไข ล ามีขนาดใหญ่ น้ าหนักล ามาก ออกดอก
น้อย หักล้มง่าย พันธุ์ทีม่ีศักยภาพเด่น เช่น ThE10-6 ThE9-242 และThE 10-8 

  Type 3 มีจ านวนโครโมโซม 2n = 40 คล้าย Indian subcontinent type พบทั่วไปตามริม
ล าน้ าในทุกภาคยกเว้นในภาคใต้ ตามีขนาดใหญ่ งอกง่าย กาบใบไม่มีขนและไข ล ามีขนาดใหญ่ น้ าหนักล ามาก 
ออกดอกน้อย น้ าหนักแห้งน้อย หักล้มง่าย พันธุ์ที่มีศักยภาพเด่น เช่น ThE02-83 ThE99-146 ThE99-133 
และ ThE10–15 
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ภาพที่ 4 ลักษณะของเลา Erianthus arundinaceus ที่พบในประเทศไทย Type 1 (ก) Type 2 (ข) และ 
Type 3 (ค) ที่มา: วีระพล และคณะ (2540) 

 

1.2 E. procerus จ านวน 32 ตัวอย่าง มีจ านวนโครโมโซม 2n = 40 พบทั่วไปตามริมถนน เชิงเขา 
และบนภูเขา ตามีขนาดเล็ก งอกไม่ดี กาบใบมีไขมาก ไม่มีขน คล้าย E. arundinaceus Type 1 แต่น้ าหนัก
แห้งน้อยกว่า ล าขนาดเล็ก น าหนักล าน้อย ออกดอกมาก พันธุ์ที่มีลักษณะเด่น เช่น ThE99-128 ThE01-64 
ThE01-67 และ ThE03-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ลักษณะกอ (ก) และช่อดอก (ข) ของErianthus procerus หรือ เลา  
 ที่มา: วีระพล และคณะ (2540) 

 
 2. Miscanthus Andress. sect. Diandra Keng พบได้ทั่วไปจากหมู่เกาะตาฮิติในมหาสมุทรแปซิฟิก 
ด้านตะวันออกของอินโดนีเซีย คาบสมุทรอินโดจีนจนถึงตอนเหนือของจีน ไซบีเรีย ญี่ปุ่น ตอนเหนือของอินเดีย 
ประเทศเนปาล จนถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เจริญเติบโตได้ตั้งแต่ระดับน้ าทะเล จนถึงความสูง 3,300 
เมตรเหนือระดับน้ าทะเล แต่ส่วนใหญ่จะพบที่ความสูง 1,500 - 2,500 เมตรเหนือระดับน้าทะเล มีจ านวน
โครโมโซม (2n) = 38 -114 มีความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิต่ า ความแห้งแล้ง และดินเกลือ มีความต้านทาน
ต่อโรคราน้ าค้าง และโรคแส้ด า ในประเทศไทยมีรายงานพบ Miscanthus floridulus ตามไหล่เขาใน จ.น่าน 

ก ข ค 

ก ข 
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และเลย ที่ความสูง 600 -1,400 เมตร จากระดับน้ าทะเล การเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ ล าต้นสามารถสูง
ได้ 1.5 -3.5 เมตร ล ามีขนาดเล็กกว่า 1 เซนติเมตร. 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ลักษณะกอ (ก) และช่อดอก (ข) ของ Miscanthus Andress. sect. Diandra Keng  
           ที่มา: วีระพล และคณะ (2540) 
 

3. Sclerostachya (Hack.) A. Camus พบมากทางตอนเหนือของอินเดีย โดยเฉพาะในดินเกลื อ 
รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย เมียนม่าร์ จีน และมาเลเชีย ล าต้นกลวง ดอกย่อยเรียงตัวเป็นคู่และมีก้านดอกยาว
เท่ากัน มีจ านวนโครโมโซม 2n = 30-34 ไม่มีจุดก าเนิดรากที่ข้อ ท าให้ขยายพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์ไม่ได้ และตาที่
ข้อไม่ค่อยพัฒนา ในประเทศไทยพบสายพันธุ์ Sclerostachya fusca ในพ้ืนที่ต่ าน้ าขัง ริมหนอง และริมบ่อน้ า
ในสภาพธรรมชาติสูง 1.5 - 3.5 เมตร ล ามีขนาดเล็กกว่า 1 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ลักษณะกอ (ก) และช่อดอก (ข) ของ Sclerostachya fursca ที่พบในประเทศไทย  
           ที่มา: วีระพล และคณะ (2540) 

ก ข 

ก ข 
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4. Narenga Bor. พ บ ขึ้ น ทั่ ว ไป ใน เอ เชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ และทางตอนเหนือของอินเดีย 
โดยเฉพาะในทุ่ งหญ้าที่ เป็นดินเกลือ  พืชในสกุลนี้       
มีลักษณะใกล้เคียงกับสกุล Sclerostachya อย่างมาก 
ต่างกันตรงที่ก้านของดอกย่อยที่อยู่ เป็นคู่ของสกุล 
Narenga ยาวไม่เท่ากัน ในประเทศไทยมีรายงานว่า
พบที ่จ.เชียงราย 

 

 

ภาพที ่8 ลักษณะกอ และ ช่อดอกของ Narenga Bor      
           ที่มา: วีระพล และคณะ (2540) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

รากอ้อย (Root) 
อ้อยมีระบบรากฝอย (Fibrous root system) แผ่กระจายออกโดยรอบล าต้นในรัศมีประมาณ       

50 - 100 เซนติเมตร ลึก 100 - 150 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อม อ้อยไม่มีรากแก้ว
นอกจากเมื่อปลูกด้วยเมล็ด ซึ่งดูคล้ายมีรากแก้วเรียกว่า ไพรมารีรูท (Primary root) หรือเซมินัลรูท (Seminal 
root) ปกติอ้อยขยายพันธุ์โดยใช้ล าต้นตัดเป็นท่อน ๆ ละ 2 - 3 ตา แต่ละท่อนเรียกว่า ท่อนพันธุ์ (Sett หรือ 
Cutting หรือ Seed piece หรือ Seed cane) เมื่อเอาท่อนพันธุ์ดังกล่าวปลูกจะปรากฏราก 2 ชุด คือ 

1. รากของท่อนพันธุ์ (Sett root หรือ Cutting root) อาจเรียกว่า รากชั่วคราว เป็นรากที่เกิดจากปุ่ม
รากในบริเวณเกิดราก ของท่อนพันธุ์ รากพวกนี้มีลักษณะผอมแตกแขนงมาก ขณะที่ตาของท่อนพันธุ์ก าลัง
เจริญเป็นหน่อ (Shoot) นั้น ได้น้ าและธาตุอาหารจากดินทางรากเหล่านี้ รากของท่อนพันธุ์ จะท าหน้าที่ต่อไป 
จนกระทั่งหน่อมีรากของตนเอง ท าหน้าที่ดูดน้ าและธาตุอาหารแทน หลังจากนั้นรากของท่อนพันธุ์ รวมทั้งตัว
ท่อนพันธุ์เดิมก็จะหมดสภาพไป 

2. รากของหน่อ (Shoot root) อาจเรียกว่า รากถาวร เป็นรากที่เกิดจากปุ่มรากของหน่อที่เกิดจาก
ท่อนพันธุ์นั้น รากนี้มีขนาดใหญ่กว่ารากชนิดแรก เมื่อเกิดใหม่  ๆ มีลักษณะอวบไม่มีแขนง สีขาว และสีจะ
เปลี่ยนเป็นน้ าตาลเข้มเมื่ออายุมากขึ้น แม้ว่า ปุ่มรากที่ปรากฏในบริเวณเกิดรากของแต่ละข้อจะมีจ านวนจ ากัด 
แต่เนื่องจากส่วนโคนของล าต้นที่อยู่ใต้ดินมีปล้องถี่มาก ท าให้มีรากมาก รากจะเจริญออกมาจากปุ่มรากเท่านั้น 
การเจริญของรากจะเกิดทยอยกันโดยต่อเนื่อง ในขณะที่รากเก่าก าลังเสื่อมสภาพลงนั้น รากใหม่ก็จะเกิดมาท า
หน้าที่แทน และแม้ว่ารากที่เกิดในแต่ละข้อจะมีจ านวนจ ากัด แต่การแตกสาขาไม่มีขอบเขตจ ากัด โดยเฉพาะใน
ดินที่เหมาะสม รากเหล่านี้สามารถหยั่งในแนวดิ่ง และแนวนอนได้มากกว่า 100 เซนติเมตร นอกจากรากที่อยู่
ใต้ดินแล้ว ยังมีรากที่เกิดจากข้อเหนือพ้ืนดิน ทั้งข้อที่อยู่ใกล้ผิวดิน และสูงขึ้นไป อ้อยบางพันธุ์ อาจมีรากยาวที่
ข้อซึ่งอยู่ห่างจากพ้ืนดินมาก 
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ภาพที ่9 ชนิดของรากอ้อยตามความลึก (ก) และรากฝอยที่เกิดจากตาของหน่อพันธุ์ในแปลงปลูก (ข) และจาก
การเพาะช าข้อ (ค) ที่มา: Evans (1935) และ วีระพล และคณะ (2540) 

ล าต้น (Stalk) 

ล าต้นของอ้อยประกอบด้วยข้อ และปล้องจ านวนมาก ทั้งข้อและปล้องรวมเรียกว่า จอยต์ (Joint) ซึ่ง
อาจเรียกง่ายๆ ว่า "ปล้อง" อ้อยที่ตัดเมื่ออายุ 12 เดือน จะมีปล้อง 20 - 30 ปล้องเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ
เดือนละ 3 ปล้อง แต่ละปล้องเมื่อโตเต็มที่จะยาวประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร ล าต้นมีความสูงประมาณ 2 - 3 
เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางล า 2.5 - 5.0 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ สภาพแวดล้อม และการปฏิบัติดูแล
ล าต้นของอ้อยเป็นล าเดี่ยว ๆ ไม่มีการแตกกิ่งก้าน ค่อนข้างแข็งแรง เมื่อน าท่อนอ้อยไปปลูก ตาจะพัฒนาเป็น

ค 

ก 

ข 
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หน่อแรก (Primary shoot) ซึ่งจะพัฒนาเป็นล าต้นอ้อยล าแรก (Primary stalk) และจะเกิดล าชุดที่สอง ล าชุด
ที่สาม (Secondary stalk, tertiary stalk) ตามมาจากการแตกหน่อที่สอง ที่สาม (Secondary shoots และ 
tertiary shoots) ตามล าดับ 

เมื่อตัดล าต้นออกตามขวางจะ พบว่า พ้ืนที่หน้าตัดมีลักษณะค่อนข้างกลม จนถึงรูปไข่ หรือรี ปรากฏ
ส่วนที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 3 ส่วน คือ ส่วนนอกสุดซึ่งมีความแข็งมาก เรียกว่า เปลือก (Hard rind) ถัด
เข้าไปซึ่งนิ่มกว่า เรียกว่า เนื้ออ้อย (Flesh) ประกอบด้วยเซลล์ ที่ท าหน้าที่เก็บน้ าตาล (Parenchyma หรือ 
Storage cells) และไฟเบอร์ (Fiber) ซึ่งส่วนหลังนี้จะเห็นได้ชัดเมื่อฝนรอยตัด จากการศึกษาด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ ปรากฏว่า ส่วนที่เป็นเปลือกประกอบด้วยเซลล์ผิวหนา ซึ่งมีลิกนิน (Lignin) เป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญ เปลือกท าหน้าที่ให้ล าต้นแข็งแรง และป้องกันส่วนที่อยู่ภายในล าต้น ส่วนที่เป็นไฟเบอร์นั้นความจริงก็คือ 
ท่อน้ า ท่ออาหารนั่นเอง ในล าต้นหนึ่งๆ มีท่อดังกล่าวอยู่ประมาณ 1,200 ท่อ ความหนาแน่นของไฟเบอร์มีมาก
ที่บริเวณใกล้เปลือก และมีน้อยลง เมื่อใกล้จุดกึ่งกลาง ของล าต้น ที่จุดกึ่งกลางอาจจะตัน หรือมีรูเล็ก  ๆ 
นอกจากนี้บริเวณใกล้จุดกึ่งกลางมักจะมีไส้ (Pith) รวมเป็นกลุ่ม หรืออาจกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นลักษณะ
ประจ าพันธุ์ ในส่วนที่เป็นปล้อง ท่อน้ า ท่ออาหารจะขนานกันไป แต่ที่ข้อจะแยกตัวออก บางส่วนไปสู่ปล้องท่ีอยู่
ถัดขึ้นไป บางส่วนแยกสู่กาบใบ ปุ่มราก หรือตา เป็นต้น ส่วนที่นิ่มซึ่งอยู่รอบๆ ไฟเบอร์ คือ เซลล์ ซึ่งท าหน้าที่
เก็บน้ าตาลนั่นเอง เมื่ออ้อยถูกบีบด้วยลูกหีบ เซลล์เหล่านี้จะแตก ปล่อยน้ าตาลที่อยู่ภายในออกมา ความแข็ง 
หรือความนิ่มของเนื้ออ้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณ และคุณภาพของไฟเบอร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับพันธุ์ และสภาพแวดล้อม 
พวกอ้อยเคี้ยวล าใหญ่นิ่ม เช่น อ้อยสิงคโปร์ และมอริเชียส มีไฟเบอร์น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพวกล าเล็ก
และแข็ง เช่น พันธุ์ซีโอ 281 (Co281) มีไฟเบอร์มากถึง 17 ปอร์เซ็นต ์เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่10 ลักษณะล าต้นอ้อย ล าเดี่ยว ตั้งตรง (ก) ปล้องที่ประกอบด้วย ข้อ และตา (ข) และภาพตัดขวางของ 
             ล าต้นที่มีลักษณะวงรี (ค) และ วงกลม (ง)   
             ที่มา: ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และ อัมราวรรณ (2561) 
 

สีของล าต้น (Stalk color) 
สีของล าต้นแตกต่างกันตามพันธุ์ และสภาพแวดล้อม โดยทั่วไปมีสีแตกต่างกันตั้งแต่สีเขียวอ่อนจนถึงสี

ม่วงแก่เกือบด า สีต่าง ๆ เหล่านั้นเกิดจากรงควัตถุ (Pigments) ที่ เป็นพ้ืนฐาน 2 ชนิด คือ คลอโรฟิลล์ 
(Chlorophyll) ที่มีสีเขียว และ แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ที่มีสีแดง ซึ่งอยู่ในเนื้อเยื่อของล าต้นในส่วนที่
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เรียกว่า เอพิเดอร์มีส (Epidermis) และส่วนที่อยู่ถัดเข้าไป ปริมาณของรงควัตถุทั้ง 2 ชนิดนี้มีมากน้อยแตกต่าง
กันหากมีแอนโทไซยานินอยู่มาก ล าต้นก็จะออกสีแดง ในท านองเดียวกัน ในต้นที่มีคลอโรฟิลล์อยู่มากก็จะเป็นสี
ออกเขียว นอกจากนี้ก็อาจมีรงควัตถุอ่ืน ๆ ปนอยู่อีก เช่น รงควัตถุสีเหลืองหรือส้ม ได้แก่ คาโรทินอยด์ 
(Carotinoid) และ แซนโทฟิลล์ (Xanthopyll) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่11 ลักษณะสีของล าต้นอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 (ก) สุพรรณบุรี 50 (ข) อู่ทอง 14 (ค) และอู่ทอง 13  

ที่มา: ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร 
 

ส่วนประกอบของข้อและปล้อง 
1. ตา (Bud หรือ Eye) เกิดที่ข้อในบริเวณเกิดราก (Root band) ปกติแต่ละข้อมีหนึ่งตาเกิดสลับกัน

คนละข้างของล าต้น ในบางกรณีบางข้ออาจไม่มีตา หรือมีมากกว่าหนึ่งตาก็ได้ ขนาด รูปร่าง และลักษณะของ
ตาขึ้นอยู่กับพันธุ์ 

2. บริเวณเกิดราก (Root band หรือ Rootring หรือ Root zone) คือ อาณาเขตที่อยู่ระหว่างรอย
กาบ และวงเจริญ เป็นที่เกิดของปุ่มราก ความกว้างของบริเวณนี้ไม่ค่อยสม่ าเสมอ ด้านที่มีตามักจะกว้างกว่า
ด้านที่อยู่ตรงข้าม สี ความกว้าง และปริมาณไข (Wax) ที่เกาะตลอดจนระดับของบริเวณนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ส่วนของปล้องแตกต่างกันตามพันธุ์ 

3. ปุ่มราก (Root primordia หรือ Root initials) เป็นจุดเล็กๆ ในบริเวณเกิดราก รากจะเจริญ
ออกมาจากปุ่มเหล่านี้ ปุ่มรากที่อยู่ตอนบนมีขนาดเล็กกว่าตอนล่าง สี ขนาด จ านวนแถว และการจัดเรียงของ
ปุ่มรากเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ 

4. วงเจริญหรือวงแหวน (Growth ring) คือ ส่วนที่มีลักษณะคล้ายวงแหวนเรียบ ที่อยู่เหนือบริเวณเกิด
ราก เป็นส่วนที่มีไขเกาะน้อยมาก มีสีแตกต่างกันตามพันธุ์ การที่เรียกวงเจริญก็เพราะ ส่วนนี้จะเจริญเติบโต
อย่างเห็นได้ชัดในอ้อยที่ล้ม ส่วนของวงเจริญด้านล่างจะยืดตัวมากกว่า ท าให้ล าต้นตั้งขึ้น วงเจริญอยู่ตรงกับตา
อาจโค้งข้ึนเหนือตา หรือผ่านไปทางด้านหลังตาก็ได้ ซึ่งเป็นลักษณะประจ าพันธุ์เช่นกัน 

5. รอยกาบ (Leaf scar หรือ Sheath scar) เป็นรอยที่เกิดขึ้นหลังจากกาบใบหลุดแล้ว การหลุดยาก
หรือง่ายของกาบใบเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ นอกจากนี้ลักษณะบางอย่าง เช่น ความลาดเท และความยื่นตรง
ใต้ตาก็เป็นลักษณะประจ าพันธุ์เช่นเดียวกัน 

6.วงไข (Wax ring) คือ ส่วนของปล้องที่มีไขเกาะมากกว่าส่วนอ่ืนๆ มีลักษณะเป็นวงแหวน อยู่ใต้รอย
กาบ ส่วนนี้อาจจะคอดหรือเสมอกับล าต้น ซึ่งเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ 

ก ข ง ค 
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7. รอยแตกตื้น หรือ รอยแตกลายงา (Corky cracks) คือ รอยแตกเล็กๆ ที่ผิวหรือเปลือกของล าต้น
ตามความยาวของปล้อง ลักษณะและปริมาณของรอยแตกขึ้นอยู่กับพันธุ์ และสภาพแวดล้อม 

8. รอยแตกลึก (Growth crack หรือ rind crack) เป็นรอยแตกขนาดใหญ่ เกิดตามความยาวของล า
ต้นลึกเข้าไปในเนื้ออ้อย รอยแตกส่วนมากมักจะยาวตลอดปล้อง ปล้องละรอย และรอยดังกล่าวมักเกิดขึ้นใน
บางปล้องเท่านั้น การเกิดรอยแตกลึกขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อม 

9. รอยตกสะเก็ด (Corky patch) เป็นรอยแตกตื้น ๆ ที่ผิวคล้ายตกสะเก็ด จ านวน และลักษณะที่เกิด 
ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกัน 

10. ร่องตา (Bud furrow หรือ Bud groove) เป็นร่องที่เกิดขึ้นที่ปล้องซึ่งอยู่ตรงและเหนือตาขึ้นไป 
บางพันธุ์อาจไม่มี ส าหรับพันธุ์ที่มีร่องนี้อาจยาว สั้น ตื้น หรือลึก ซึ่งเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 12 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของข้อ และปล้องอ้อย 
 

ใบ (Leaf) 
ใบอ้อยมีลักษณะคล้ายใบข้าว แต่มีขนาดใหญ่และยาวมากกว่า ใบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กาบใบ 

และแผ่นใบ กาบใบ คือ ส่วนที่ติด และโอบรอบล าต้นทางด้านที่มีตา การโอบรอบล าต้นของกาบจะสลับข้างกัน 
เช่น ใบหนึ่งขวาทับซ้าย ใบถัดขึ้นไปซ้ายจะทับขวา ฐานกาบใบกว้างที่สุดแล้วเรียวลงสู่ปลายแผ่นใบ ได้แก่ ส่วน
ที่อยู่ต่อจากกาบใบขึ้นไป ทั้งสองส่วนแยกจากกันตรงรอยต่อ (Blade joint) ด้านในของรอยต่อนี้จะมีส่วนยื่น
เป็นเยื่อบาง ๆ รูปร่างคล้ายกระจับเรียกว่า ลิ้นใบ (Ligule) ที่ส่วนปลายของกาบใบ จะมีความกว้างมากกว่า
ฐานของแผ่นใบ จึงท าให้มีส่วนเกินซึ่งมักจะยื่นขึ้นไปข้างบน เรียกว่า หูใบ (Auricle) ซึ่งอาจจะมีทั้งสองข้าง   
ข้างเดียว หรือไม่มีเลยก็ได้ ในกรณีที่มีข้างเดียวมักจะอยู่ด้านในเสมอ ลักษณะ และรูปร่างของลิ้นใบ และหูใบ
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แตกต่างกันตามพันธุ์ กาบใบส่วนมากมักมีสีแตกต่างจากตัวใบ เช่น สีเขียวอ่อน หรือเขียวอมม่วง เป็นต้น ที่หลัง
กาบใบอาจมีขน และมีไขเกาะ เหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ทั้งสิ้น 

 
ส่วนต่าง ๆ ของใบ และกาบใบ 
ถัดจากกาบใบขึ้นไปเป็นแผ่นใบ ซึ่งมีแกนใบหรือแกนกลางใบแข็ง ท าให้แผ่นใบตั้งอยู่ได้ ความยาว

ของแผ่นใบแตกต่างกันตามพันธุ์ บางพันธุ์อาจยาวมากกว่า 2 เมตร แผ่นใบมีฐานแคบแล้วกว้างออก จนถึงกว้าง
ที่สุดแล้วเรียวลงสู่ปลายใบซึ่งแหลม ขอบใบมีลักษณะเป็นฟันเลื่อยคม ที่ฐานของแผ่นใบด้านหลังจะพบพ้ืนที่
ลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม 2 รูป ชนกันที่แกนกลางใบเรียกว่า ดิวแล็พ (Dewlap) ขอบของดิวแล็พมีลักษณะ
เป็นคลื่นยืดหยุ่นได้ ซึ่งช่วยลดการฉีกขาดของใบเมื่อถูกลม รูปร่างลักษณะ และสีของดิวแล็พ แตกต่างกันตาม
พันธุ์ จ านวนใบสดแต่ละล าแตกต่างกันไปตามพันธุ์ และอายุเมื่อโตเต็มที่คือประมาณ 8 เดือน จะมีใบที่คลี่เต็มที่ 
8 - 12 ใบ จ านวนใบจะเหลือน้อยลงในสภาพแห้งแล้งหรือหนาวเย็น เมื่อเกิดใบใหม่ที่ยอด ใบแก่ที่อยู่ส่วนโคน
ต้นก็จะเสื่อมโทรมลงและตายไปในที่สุด สาเหตุส าคัญที่ท าให้ใบข้างล่างตายไปก็คือ การถูกบังแสงแดดนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของใบ และกาบใบ 
 

กาบใบ 
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ช่อดอก (Inflorescence) 
ดอกอ้อยเกิดเป็น ช่อที่ยอดของล าต้น ช่อดอกมีลักษณะคล้ายหัวลูกศร จึงมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า 

"แอโรว์" (Arrow) การออกดอก ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุ์ อายุ และสภาพแวดล้อม โดย
สภาพแวดล้อมที่ส าคัญ ได้แก่ ช่วงแสง (Photoperiod) หรือ ความยาวของวัน อุณหภูมิ และความชื้น ปัจจัย
เหล่านี้จะต้องมีอย่างเหมาะสม เป็นเวลานานพอ จึงจะท าให้อ้อยออกดอก 

การออกดอกเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนสภาพ ของตายอด (Vegetative bud) ซึ่งตามปกติจะเจริญ เป็น
ใบ ข้อและปล้องไปเป็นตาดอก (Floral bud) การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ ก่อนที่ช่อ
ดอกจะปรากฏ ลักษณะที่เห็นชัดภายหลัง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ แผ่นใบจะเริ่มหดสั้นลง โดยล าดับ
จนถึงใบสุดท้ายซึ่งสั้นที่สุดเรียกว่า ใบธง (Flag leaf) ในขณะที่แผ่นใบเริ่มหดสั้นลงนั้น กาบใบก็จะยืดตัวยาว
เพ่ิมขึ้นโดยล าดับ จนกระทั่งยาว ที่สุด คือกาบของใบธงนั่นเอง การยืดตัวของปล้อง เป็นไปท านองเดียวกันกับ
กาบใบทางพฤกษศาสตร์ ช่อดอกอ้อยเป็นช่อดอก แบบโอเพนบรานชด์ แพนิเคิล (Open-branched panicle) 
มีความยาวไม่รวมก้านช่อดอกประมาณ 30 - 60 เซนติเมตร 

ช่อดอกประกอบด้วยแกนกลาง (Main axis หรือ Rachis) ก้านแขนงใหญ่ (Primary branch) ซึ่ง
แยกออกจากแกนกลาง และก้านแขนงรอง (Secondary branch) ซึ่งแยกจากก้านแขนงใหญ่ แล้วจึงจะถึงตัว
ดอก (Spikelet) อย่างไรก็ดีบางทีก็มี ก้านแขนงย่อยต่อจากก้านแขนงรองอีกที่หนึ่งก่อน ทีจะถึงตัวดอก ก้าน
แขนงที่ติดกับตัวดอกมีลักษณะ เป็นท่อนสั้นเชื่อมติดต่อกัน เมื่อดอกโรย ข้อต่อเหล่านี้จะหลุดจากกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่14  ลักษณะช่อดอก (Inflorescence) ของอ้อย (ก) ปลายยอดแสดงใบธง (ข) ช่อดอกขณะเริ่มบาน (ค) 
              และส่วนประกอบต่าง ๆ ของช่อดอก (ง)  

ก ข ค 

Rachis 

Flag leaf 

 

Peduncle 

Primary branch Secondary branch 

ง 
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ดอกอ้อยมีขนาดเล็กมาก เกิดเป็นคู่ๆ ในแต่ละคู่นี้ดอกหนึ่งจะมีก้าน (Pedicelled หรือ Stalked-
spikelect) ส่วนอีกดอกหนึ่งไม่มีก้าน (Sessil-spikelet) ที่รอบฐานของแต่ละดอก มีขนยาว สีขาวคล้ายไหม
จ านวนมากเรียกว่า บริสเทิล หรือคัลลัสแฮร์ (Bristle หรือ Callus hair) ก่อนดอกบาน ขนเหล่านี้จะแนบอยู่
กับตัวดอก เมื่อดอกบาน ก็จะกางออกโดยรอบเป็นรัศมี ท าให้ดูคล้ายท าด้วยไหม ทั้งช่อแต่ละดอกมีกลีบดอก 3 
กลีบ เรียงจากข้างนอกเข้าไปเรียกว่า กาบนอก (Outer glume) กาบใน (Inner glume) และสเตอรายล์เลมมา 
(Sterile lemma) หรือกาบที่สาม (Third glume) ตามล าดับ 

ดอกอ้อยเป็นดอกที่สมบูรณ์ คือ มีทั้งส่วน ที่เป็นเพศผู้และเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน ส่วนของ เพศผู้
ประกอบด้วยอับเกสร (Anther) ซึ่งมีลักษณะ ยาวรี 3 อับ แต่ละอับมีก้านอับเกสร (Filament) เวลาดอกบาน
ก้านนี้จะยืดตัวส่งอับเกสรออกมาภายนอก และต่อมา อับเกสรก็จะแตกออกปล่อยละอองเกสร (Pollen grain) 
ออกมาผสมตัวเองหรือลอยไปตามลม ส่วนของเพศเมียประกอบด้วยรังไข่ (Ovary) 1 รัง และสติกมา (Stigma) 
ซึ่งปลายแยกออกเป็น 2 แฉก ลักษณะคล้ายขนนกเรียกว่า ฟีทเทอรี สติกมา (Feathey stigmas) หลังจาก
ได้รับการผสมรังไข่ก็จะเจริญเป็นเมล็ดต่อไป 

ดอกอ้อยจะเริ่มบานตอนเช้าตั้งแต่เวลา 6.00 - 10.00 น. โดยจะเริ่มจากปลายช่อดอกและปลาย 
ของก้านแขนงรอง หรือก้านแขนงย่อย ลงสู่โคน ช่อดอกท้ังช่อจะบานหมดในเวลาประมาณ 7 - 10 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่15 ดอกของอ้อยประกอบด้วยเกสรตัวผู้และตัวเมียยในดอกเดียวกัน (ก) และอับละอองเกสรตัวผู้ 
ประกอบด้วยอับเกสร 3 อับ และเกสรตัวผู้ (ข)  

 
เมล็ด (Seed) 
เมล็ดอ้อยเป็นผล (Fruit) ชนิดคาริออพซิส (Caryopsis) คล้ายเมล็ดข้าว แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก 

ตามปกติเมล็ดอ้อยมักจะติดแน่นอยู่กับ ส่วนของดอก จึงมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า ฟัซซ์ หรือ ฟลัฟฟ์ (Fuzz หรือ 
Fluff) เมล็ดเหล่านี้ถ้าเพาะในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกเป็นอ้อยต้นใหม่ได้ 

ข 

Feathey stigma 

Anther 

ก 



27 
 

บทท่ี 3 
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์อ้อย 

 
หลักการ และวิธีการปรับปรุงพันธุ์ที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตรใช้ใน

การปรับปรุงพันธุ์ มี 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
1. การรวบรวม น าเข้า และการศึกษาเบื้องต้นของลักษณะเชื้อพันธุกรรม (Collection, Introduction 

and Observation of Genetic Resources) 
2. การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรม (Creating Genetic Variation and Recombination)  
3. การคัดเลือก (Selection)  
4. การประเมินพันธุ์ (Evaluation)  
 

1. การรวบรวม น าเข้า และการศึกษาเบื องต้นของลักษณะเชื อพันธุกรรม  
เพ่ือให้ได้อ้อยพันธุ์ใหม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ มีลักษณะดีเด่นตามที่ต้องการ ต้อง

ค านึงเสมอว่า ลักษณะดีเด่นต่าง ๆ จะถูกถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมจากฝ่ายพ่อ และแม่พันธุ์ การเข้ากันได้
ของคู่ผสม ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ที่อาจท าให้พันธุ์ใหม่นั้น ดีเด่น หรือด้อยกว่าพ่อแม่พันธุ์ นัก
ปรับปรุงพันธุ์จึงต้องมีการคัดเลือกคู่ผสมพันธุ์ให้มีลักษณะดีเด่นเหล่านั้นอยู่ในพันธุ์ โดยเลือกพ่อ และแม่พันธุ์ที่
มีลักษณะตรงตามต้องการ และปราศจากโรคแมลงศัตรูพืชจากแหล่งเชื้อพันธุกรรมหลัก ดังนี้ 

1.1 แหล่งพันธุกรรมอ้อยในประเทศ 
  กรมวิชาการเกษตร เช่น ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และศูนย์วิจัยพืช
ไร่นครสวรรค์ สถาบันอุดมศึกษาเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) และบริษัทเอกชน/โรงงานน้ าตาล  

1.2 แหล่งพันธุกรรมอ้อยจากต่างประเทศ 
 พันธุ์การค้าของประเทศผู้ผลิตอ้อย หรือมีงานวิจัยอ้อย เช่น บราซิล อินเดีย ออสเตรเลีย จีน 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไต้หวัน เป็นต้น 
 

2. การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรม  
อ้อยเป็นพืชผสมข้าม และเป็นพืช polyploid (octaploid) จึงมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูง 

อ้อยปลูกปัจจุบัน (Saccharum spp.) ได้มาจากการผสมข้ามระหว่าง noble cane กับพืชในสกุลข้างเคียง มี
จ านวนโครโมโซม 80 - 200 การผสมพันธุ์ในคู่ผสมจะได้ลูกที่มีความแปรปรวน หรือมีความแตกต่างกันมากใน
คู่ผสมเดียวกัน เมล็ดจากช่อดอกเดียวกันมีพันธุกรรมที่ต่างกัน โดยทั่วไปการสร้างความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมของอ้อยท าได้โดย  

 
2.1 การผสมพันธุ์ (Hybridization or Crossing) 

1) การผสมพันธุ์โดยธรรมชาติ (Natural hybridization) ได้แก่ 
การผสมแบบเปิด (Open crosses) โดยการปลูกอ้อยหลาย ๆ พันธุ์ไว้ร่วมกัน และเก็บ

เมล็ดของแต่ละพันธุ์ไปปลูกคัดเลือก ลูกที่ได้จะไม่ทราบพ่อพันธุ์ หรืออาจได้จากการผสมตัวเอง 
2) การผสมพันธุ์โดยมีการควบคุม (Controlled or Artificial hybridization) 
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การจับคู่ผสม หรือการผสมระหว่าง 2 พันธุ์ (Biparental crosses) เกิดจากการผสมพันธุ์
ระหว่างพันธุ์แม่ 1 พันธุ์กับพันธุ์พ่อ 1 พันธุ์ ลูกผสมที่เกิดขึ้นจะทราบพ่อ และแม่พันธุ์ชัดเจน และพันธุกรรมที่
ไดม้าจากพ่อ และแม่พันธุ์อย่างละเท่าๆกัน  

การผสมแบบหมู่ หรือการผสมระหว่าง พันธุ์แม่ 1 พันธุ์ กับพ่อหลายพันธุ์ (Poly crosses) 
เป็นการผสมพันธุ์ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่มีพันธุ์แม่ในจ านวนที่จ ากัด และต้องการความผันแปรทางพันธุกรรมจาก
พันธุ์พ่อหลายพันธุ์ ลูกผสมที่ได้จะทราบแม่พันธุ์ชัดเจน แต่จะไม่ทราบพ่อพันธุ์ที่แน่ชัดแต่จะอยู่ในกลุ่มพ่อพันธุ์ที่
น ามาผสมซึ่งโดยทั่วไปจะใช้พันธุ์พ่อในการผสมไม่เกิน 3 พันธุ์  

การผสมตัวเอง (Selfting) ใช้ถุงกระกระดาษแก้วหรือถุงตาข่ายห่อดอกอ้อยก่อนที่ดอกจะ
บาน และเก็บเกี่ยวเมล็ดอ้อยหลังดอกบาน 1 เดือน 

 
2.2 การกลายพันธุ์ (Mutation) 

1) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) ส่วนมากเป็นการน าชิ้นส่วนพืช (Explant) มาชัก
น าให้เกิดแคลลัส (Callus) ก่อนแล้วตามด้วยการเพ่ิมปริมาณแคลลัส จากนั้นจึงชักน าให้แคลลัสพัฒนาเป็นยอด
อ่อน (Microshoot หรือ Somatic embryo) ซ่ึงวิธีการดังกล่าวมีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์ (Somaclonal 
variation) สูง เนื่องจากระยะที่เซลล์เป็นแคลลัสเป็นระยะที่ง่ายต่อการกลายพันธุ์  และการเลี้ยงแคลลัสเป็น
เวลานาน จะส่งผลท าให้มีพันธุกรรมที่ไม่คงตัว  

2) การฉายรังสี (Irradiation) การใช้รังสีชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ จะใช้วิธีการฉายรังสีกับ
ท่อนพันธุ์ หรือฉายรังสีให้กับแคลลัส แล้วน าไปชักน าให้เกิดต้นใหม่ รังสีที่นิยมใช้เหนี่ยวน าให้กลายพันธุ์ในพืช 
ได้แก่ รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา และรังสีนิวตรอน จัดไว้ในกลุ่มของไอออไนซิงเรดิเอชัน (Ionizing radiation) 
เนื่องจากมีคุณสมบติเบื้องต้นในการท าให้เกิดไอออไนเซชัน (Ionization) แก่อะตอมหรือโมเลกุลที่ได้รับรังสีได้ 
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาในเซลล์และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้ ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความไวต่อรังสี  
(Radiosensitivity) แตกต่ างกั น ไป  ดั งนั้ น ค วรห าค่ า  LD50 (Lethal dose 50) ห รือ  GR50 (Growth 
reduction-50) เพ่ือคาดคะเนปริมาณรังสีที่เหมาะสม 

3) การใช้สารเคมี  (Chemical treatment) สารเคมีที่ ก่อให้ เกิดการกลายพันธุ์ ได้แก่ 
ethylmethanesulphonate (EMS) diethyl sulphate (dES) ethyleneimine (EI) ethylnitroso urea 
(ENH) และ Azides แต่เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ก่อกลายพันธุ์มีอันตรายมาก ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้
สารเคมี 
 

ขั นตอนการผสมพันธุ์อ้อย 
 เนื่องจากปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการการออกดอกของอ้อยคือ ความยาวของวัน  และอุณหภูมิ 
โดยความยาวของวัน หรือแสงมีผลต่อการออกดอกทั้งในแง่ของช่วงเวลาที่ได้รับแสง (Photoperiod) คุณภาพ
ของแสง (Wave length) และ พลังงานสะสมจากแสง (Irradiance หรือ Radiant energy) ทั้ง 3 ส่วนของแสง
มักจะมีผลกระทบต่อการออกดอกอย่างมีปฏิสัมพันธ์กัน ( Interaction) เนื่องจากอ้อยเป็นพืชวันสั้น (Short 
Day Plant หรือ SDP) คือ จะออกดอกเมื่อได้รับช่วงวันสั้น หรือได้รับความยาวของวันสั้นกว่าวันวิกฤต 
(Critical day length) กล่าวคือ อ้อยจะออกดอกเมื่อได้รับความยาวของวันประมาณ 12.5 ชั่วโมง และมี
อุณหภูมิในช่วงกลางคืนระหว่าง 20 - 26 องศาเซลเซียส ดังนั้นการเตรียมแปลงพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับ
การออกดอกของอ้อย นอกจากลักษณะของพันธุ์ จึงควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญด้วย 
โดยมวีิธีการขั้นตอน และวิธีการผสมพันธุ์ ดังนี้  
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 1. การเตรียมแปลงพ่อแม่พันธุ์ และการชักน าให้เกิดดอก 
เตรียมแปลงพ่อแม่พันธุ์ โดยการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมจากพันธุ์อ้อยทั้งภายในประเทศ และ

ต่างประเทศที่มีลักษณะดีที่ต้องการ ปลูกอ้อยพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์เป็นแถว เป็นหลุม ๆ ละ 2 ท่อน ๆ ละ 3 ตา 
ระยะระหว่างแถว และระหว่างหลุมเท่ากับ 1.5 และ 0.5 เมตร โดยปลูกระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของปี 
เพ่ือให้อ้อยพ่อแม่พันธุ์พร้อมที่จะออกดอกในปีถัดไป ดูแลรักษา ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที1่6 แปลงพ่อ และแม่พันธุ์อ้อยที่ก าลังออกดอก ที่มา: ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร 
 

2. การเตรียมต้นแม่พันธุ์ 
เมื่อต้นพันธุ์ที่ต้องการปรับปรุงพันธุ์ออกดอกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จะท าการตอนต้นอ้อยแม่

พันธุ์จากในแปลงพ่อแม่พันธุ์ที่ปลูกไว้ โดยการเลือกต้นอ้อยที่สมบูรณ์ แล้วกรีดวงเจริญรอบ ๆ ตา เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดราก แล้วน าขุยมะพร้าวมาใส่ถุงมัดหุ้มตรงรอยที่กรีด เพ่ือเป็นตุ้มตอนเลี้ยงต้นแม่พันธุ์ต่อเมื่อขั้นตอนการ
ผสมเสร็จสิ้นแล้วให้ติดเมล็ดอย่างสมบูรณ์ ตัดต้นพ่อพันธุ์ และต้นแม่พันธุ์พร้อมตุ้มตอนเพ่ือน าไปผสมพันธุ์ โดย
ท าการขนย้ายไปยังพ้ืนที่กระโจมผสมพันธุ์ หรือโรงเรือนท่ีใช้ในผสมพันธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 การตอนต้นแม่พันธุ์อ้อยในแปลงปลูกพ่อแม่พันธุ์ (ก) และการขนย้ายพ่อ และแม่พันธุ์ที่ก าลังออก 
             ดอกเพ่ือท าการผสมพันธุ์ (ข)  
             ที่มา: ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร 

ก ข 
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3. การก าจัดละอองเกสรตัวผู้ในต้นแม่  
ต้นแม่พันธุ์ที่ตัดมานั้นต้องน ามาก าจัดละอองเกสรตัวผู้ก่อน (emasculation) เพ่ือไม่ให้มีการผสม

ตัวเอง โดยท าได้ 2 วิธีการ คือ 
3.1 การก าจัดละอองเกสรตัวผู้ด้วยวิธีอบไอน้ า โดยน าช่อดอกของต้นแม่พันธุ์มาเข้าห่อผ้าหรือ

กระโจมอบที่ต่อเข้ากับหม้อต้มน้ า ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ระหว่าง 46-50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที  
3.2 การก าจัดละอองเกสรตัวผู้ด้วยวิธีแช่ในน้ าร้อน โดยการแช่ดอกต้นแม่พันธุ์ในน้ าอุ่น

อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 12 นาที เมื่อก าจัดละอองเกสรตัวผู้ของต้นแม่พันธุ์เสร็จสิ้นแล้ว สามารถน า
ต้นแม่พันธุ์นี้เข้าสู่การจับคู่ผสมพันธุ์ในกระโจมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 การก าจัดละอองเกสรตัวผู้โดยการอบช่อดอกด้วยไอน้ า (ก และ ข) และการแช่ในน้ าอุ่น (ค)  

ที่มา: ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร 
 

4 การจับคูผ่สมพันธุ์ 
จับคู่พันธุ์ที่จะผสมกันมาไว้ในกระโจมเดียวกัน โดยแช่ต้นพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์อ้อยในน้ ายาเลี้ยงต้น

อ้อย (Hawaiian solution ประกอบด้วย H2SO4 เข้มข้น 20 ppm HNO3 เข้มข้น 22 ppm H3PO4 เข้มข้น 50 
ppm และ H2SO3 เข้มข้น 100 ppm) จัดให้ช่อดอกพ่อพันธุ์อยู่สูงกว่าช่อดอกของแม่พันธุ์ โดยอัตราส่วนของ
ดอกพ่อพันธุ์ 2 ช่อ ต่อดอกแม่พันธุ์ 1 ช่อ เคาะดอกพ่อพันธุ์ให้เกสรตัวผู้ฟุ้งกระจายในตอนเช้าทุกวันเวลา   
7.00 - 8.00 น. โดยใช้เวลาผสมประมาณ 3 - 5 วัน  

ก ข 

ค 
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ภาพที่ 19 การจับคู่ผสมในกระโจมโดยการโน้มช่อดอกต้นพ่อพันธุ์เข้าในกระโจมต้นแม่พันธุ์ (ก และข) 

 ก้านช่ออ้อยพ่อ/แม่พันธุ์ภายในกระโจมผสมพันธุ์ (ค) และตัวอย่างโรงเรือนกระโจมผสมพันธุ์อ้อย (ง) 
   ที่มา: ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร และ สอน. 
 
5 การดูแลต้นแม่พันธุ์ภายหลังผสม 
 ภายหลังการผสมพันธุ์เสร็จสิ้น น าต้นพันธุ์พ่อออกจากระโจม และเลี้ยงต้นตัวเมียต่ออีก 3 สัปดาห์ 

โดยใช้ถุงตาข่ายละเอียด หรือถุงกระดาษแก้วห่อช่อดอกที่มีการผสมเสร็จแล้วป้องกันเมล็ดที่แก่แล้วหลุดล่วง 
เปลี่ยนน้ ายาเลี้ยงต้นอ้อยทุก 7 วัน พร้อมตัดต้นอ้อยให้มีพ้ืนที่หน้าตัดใหม่ส าหรับดูดสารละลาย หรือผึ่งต้นอ้อย

ค 

ง 

ข ก 



32 
 

ที่คลุมช่อดอกไว้ไว้โดยไม่แช่น้ ายาก็ได้ เมื่อครบก าหนด 1 เดือน หรือเมื่อพบเมล็ดแก่หลุดร่วง ท าการตัดช่อดอก
พร้อมถุงกระดาษผึ่งลมให้แห้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 20 การน าต้นพ่อพันธุ์ออกจากกระโจมภายหลังผสมและห่อช่อดอกที่ผสมแล้วด้วยกระดาษแก้ว (ก)  

 การห่อช่อดอกท่ีผสมแล้วด้วยถุงตาข่ายละเอียด (ข)  
 ที่มา: ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร 

 
 6 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 

 เมื่อช่อดอกอ้อยมีเมล็ดที่สมบูรณ์แล้ว ประมาณ 1 เดือน ตัดช่อดอก ผึ่งให้แห้งในที่ร่ม แล้วเก็บเมล็ด
ออกจากก้าน เขียนชื่อคู่ผสมและรายละเอียดการผสมแล้วพับห่อกระดาษแก้วนั้นไว้ในห้องควบคุมความ
อุณหภูมิ เพ่ือรอการน าไปเพาะต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 21 การผึ่งช่อดอกท่ีเมล็ดสมบูรณ์พร้อมบันทึกชื่อคู่ผสม และรายละเอียด  

ก ข 
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7 การเพาะเมล็ด 
ควรเพาะเมล็ดช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม โดยน าเมล็ดอ้อยจากห้องควบคุมอุณหภูมิมา

เพาะเมล็ด มาแช่ในยาฆ่าเชื้อราคาร์เบนดาซิมในอัตราส่วนที่แนะน า ประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นน าเมล็ด
อ้อยไปเพาะให้งอกในโรงเรือน โดยใช้ถาดหลุม กระบะ หรือตะกร้าเพาะ บรรจุด้วยวัสดุปลูก เช่น แกลบดิบ 
ขี้เถ้าแกลบ ทราย กากตะกอนหม้อกรองที่ย่อยสลายแล้ว พีทมอส หรือใช้ดินที่คั่วจนสุกเพ่ือก าจัดเมล็ดหญ้า 
เนื่องจากมีลักษณะต้นกล้าคล้ายอ้อย ซึ่งจะมีส่วนผสมดินและขี้เถ้าแกลบ ในอัตราส่วน 3:2 โดยดินที่น ามาใช้
ต้องมี pH 6.5 – 7.0 และไม่เป็นดินเค็ม จากนั้นน าดินมาคั่วในเตาร้อน ๆ จนดินเปลี่ยนสี จึงน ามาใช้ผสมกับ
ขี้เถ้าแกลบเพ่ือเพาะเมล็ดอ้อย โรยเมล็ดอ้อยในแต่ละตะกร้าในปริมาณที่พอเหมาะ เพ่ือให้ได้ต้นกล้าที่มีความ
สมบูรณ์และแข็งแรง รดน้ าให้ทั่วแล้วคลุมตะกร้าเพาะด้วยถุงพลาสติกเพ่ือควบคุมความชื้น หลังจากนั้น
ประมาณ 7 วัน ย้ายถุงพลาสติกคลุมออก รดน้ าและดูแลรักษาต้นกล้าอ้อยลูกผสมที่ได้เพ่ือรอการย้ายกล้าต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 22 การค่ัวดินเพื่อน ามาเป็นวัสดุเพาะ (ก) ดินคั่วผสมขี้เถ้าแกลบ (ข) การเพาะเมล็ดอ้อยในกระบะ (ค)  

 การคลุมตะกร้าเพาะด้วยพลาสติกเพ่ือรักษาความชื้น (ง) และตะกร้าเพาะเมื่อเปิดถุงออก (จ) 
 ที่มา: ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร 

จ 

ง ค 

ข ก 
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8 การย้ายต้นกล้า 
เมื่อต้นกล้าที่เพาะในกระบะ หรือตะกร้าเพาะอายุประมาณ 1 เดือน ท าการย้ายลงถาดหลุมเพ่ือ

อนุบาลต่อในโรงเรือนสักระยะ เมื่อต้นกล้าแข็งแรงดีแล้วจึงน าต้นกล้าออกอนุบาลต่อกลางแจ้งเพ่ือให้ปรับ
สภาพรอการย้ายปลูกลงแปลงคัดเลือกและประเมินพันธุ์ต่อไปเช่นเดียวกับต้นกล้าที่เพาะในถาดหลุมเมื่อต้น
กล้าอายุ 1- 2 เดือนท าการย้ายออกกลางแจ้งเพื่อปรับสภาพเช่นกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 23 การแยกต้นกล้าจากกระบะมาลงในถาดหลุม (ก) ต้นกล้าอ้อยอายุ 1 เดือนเม่ือย้ายลงถาดหลุม (ข)  

 ต้นกล้าอ้อยอายุ 1 เดือนที่เพาะในถาดหลุม (ค) ต้นกล้าอ้อยน ามาอนุบาลต่อกลางแจ้ง (จ) และการ 
 เตรียมต้นกล้าเพื่อปลูกลงแปลงคัดเลือกหรือประเมินพันธุ์ (จ) 
 ที่มา: ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร 

ก ข 

ค ง 

จ 
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3 การคัดเลือก  
เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ และตั้งเป้าหมายของการได้พันธุ์ใหม่แล้ว ควรตั้งเกณฑ์ในการคัดเลือกพันธุ์ 

(selection criteria) ขึ้นมา คือ การก าหนดลักษณะส าคัญ และมาตรฐานของลักษณะที่ต้องการคัดเลือก เพ่ือ
ใช้เป็นตัวก าหนดในการตัดสินใจคัดเลือก ต้นพืชไว้เพ่ือขยายพันธุ์ต่อหรือคัดทิ้งไป เกณฑ์การคัดเลือกพันธุ์นั้นจะ
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ จากนั้นก็ท าการคัดเลือกพันธุ์ตามขั้นตอน คือ จากประชากร
พ้ืนฐาน เมื่อถูกน ามาคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ตามวิธีการที่เลือกใช้ ก็จะได้ประชากรที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ 
(improved population) ในขั้นนี้นักปรับปรุงพันธุ์สามารถท่ีจะปล่อยพันธุ์ไปให้เกษตรกรน าไปปลูก ในรูปของ
พันธุ์ผสมเปิด (open-pollinated cultivar) และพันธุ์สังเคราะห์ (synthetic cultivar)  

ในการคัดเลือกพันธุ์ของลักษณะเชิงปริมาณ (Quantitative traits) เช่น ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต 
เป็นต้น จะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่ใช้คัดเลือกพันธุ์ด้วยว่าเป็นตัวแทนที่ดีของสภาพแวดล้อมที่จะน าพันธุ์
พืชที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้หรือไม่ เช่น ถ้าจะคัดเลือกพันธุ์พืชให้ทนฝน คือ ให้เหมาะส าหรับปลูกในฤดูฝนก็
ต้องคัดพันธุ์ในช่วงฤดูฝน เป็นต้น ตามปกติแล้วเพ่ือให้มั่นใจว่าลักษณะของพืชที่คัดไว้นั้นมาจากยีโนไทป์ที่ดี 
ควรมีการทดสอบสายพันธุ เพ่ือค้นหาลักษณะที่ดีโดยท าเป็นซ้ าในหลายสถานที่และหลายฤดูปลูก  

 
3.1 การคัดเลือกขั้นที่ 1 (1st selection: Seedling stage) เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์จากเมล็ดอ้อย 

โดยถือว่าเมล็ดอ้อย 1 เมล็ด เป็น 1 สายพันธุ์ และคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเด่นเพียง 2 -4 เปอร์เซ็นต์ จากลูกอ้อย
ผสมทั้งหมด สายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหมายเลขประจ าพันธุ์  (ดูการก าหนดหมายเลขประจ าพันธุ์) 
โดยใช้วิธีการคัดเลือก (Selection method) ดังนี้ 

1) การคัดเลือกแบบตระกูล (Family selection) เป็นการคัดเลือกลูกอ้อยโดยประเมินผลจาก
คู่ผสมที่ปลูกแบบมีซ้ า คู่ผสมที่ให้ผลผลิตน้ าตาลสูง มีค่าซีซีเอสสูง จะได้รับการคัดเลือกไว้ 40-50เปอร์เซ็นต์ 
และคัดเลือกกออ้อยในคู่ผสมที่ได้รับคัดเลือกในสัดส่วนที่ลดหลั่นตามล าดับ คู่ผสมที่ดีที่สุดจะมีสัดส่วนในการ
คัดเลือกมากท่ีสุด และคู่ผสมที่เหลือปลูกอ้อยเป็นแถวเป็นหลุมเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน เพื่อคัดเลือกแบบ 
Mass selection ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ก าจัดวัชพืชไม่ให้รบกวนตลอดการทดลอง คัดเลือกกอที่ให้ผลผลิต
และความหวานสูง มีลักษณะทางการเกษตรดี ไม่พบอาการของโรคแส้ด า โรคใบขาว และโรคเหี่ยวเน่าแดง 
คู่ผสมที่ให้ผลผลิตสูงในอ้อยปลูกจะคัดเลือกไว้จ านวนมากกว่าคู่ผสมที่ให้ผลผลิตต่ าในอ้อยปลูก ด าเนินการ
คัดเลือกอย่างน้อย 3 ครั้ง ในอ้อยปลูก และอ้อยตอ 

2) การคัดเลือกแบบรายต้น ( Individual genotype selection) จะพิจารณาจากลักษณะ
ภายนอก (Phenotypic performance) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และ ลักษณะทางการเกษตรบางลักษณะ 
ได้แก่ ผลผลิต ค่าบริกซ์ ความสูง ความยาวล า จ านวนล าต่อกอ การมีขนที่กาบใบ การมีไส้ ทรงกอ และขนาด
ล า เป็นต้น 

 
3.2 การคัดเลือกขั้นที่ 2 (2nd selection: Clonal stage) เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเด่น โดยน า

สายพันธุ์อ้อยที่ผ่านการคัดเลือกข้ันที่ 1 หรือ จากการน าเข้า หรือ การรวบรวมพันธุ์ มาปลูกเป็นแถว 1 โคลน/
แถวๆ ยาว 6-8 เมตร ปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน โดยวางแผนการทดลองแบบ Augmented design 
หรือ Lattice design หรือ แผนการทดลองแบบอ่ืน ที่เหมาะสมส าหรับใช้คัดเลือกสายพันธุ์จ านวนมาก ในอ้อย
ปลูก และอ้อยตอ 1 และคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเด่นไว้ 10 - 15 เปอร์เซ็นต์ โดยพิจารณาจากน้ าหนักต่อแถว 
ความสูง จ านวนล าต่อกอ ขนาดล า และความหวานสูง (องศาบริกซ์) เปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน อ้อยโคลน
ดีเด่นไม่แสดงอาการของโรคใบขาวและแส้ด า และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไส้กลาง (Pith) น้อยกว่า       
2 มิลลิเมตร 
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การก าหนดรหัสโคลนอ้อยของกรมวิชาการเกษตร  
ในระยะเริ่มแรกของโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อย คณะผู้ด าเนินงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์อ้อยได้ก าหนดรหัส

ส าหรับ การจ าแนกโคลนอ้อย ตั้งแต่การปลูกคัดเลือกอ้อยครั้งที่ 2 (clone selection) เป็นเลข 3 ชุด  
ตัวเลขชุดที่ 1 เป็นการบ่งบอกล าดับจ านวนครั้ง หรือชุดที่ท าการผสมพันธุ์  
ตัวเลขชุดที่ 2 เป็นตัวเลขที่บอกสถานที่ท าการผสมพันธุ์ ซึ่งมี 4 สถานที่ คือ หมายเลข 1 หมายถึง 

สถานีทดลองพืชไร่ชัยนาทหรือศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท หมายเลข 2 หมายถึง สถานีทดลองพืชไร่อู่ทองหรือ
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี หมายเลข 3 หมายถึง สถานีทดลองพืชไร่ห้วยโป่ง หรือศูนย์วิจัยพืชไร่ ระยอง และ
หมายเลข 4 หมายถึง ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  

ตัวเลขชุดที่ 3 เป็นล าดับของโคลนที่คัดเลือกได้จาก การคัดเลือก ครั้งที่ 1 แล้วน ามาปลูกคัดเลือกครั้ง
ที่ 2 เช่น โคลน 2-1-123E (ชัยนาท 1) และ 4-2-046E (อู่ทอง 1)  

ตัวอักษรท้ายตัวเลขเป็นการบ่งบอกชนิดของพันธุ์อ้อยว่า เป็นพันธุ์อายุสั้นหรือเป็นพันธุ์อายุยาว อักษร 
E บ่งบอกว่า  เป็นอ้อยที่ออกดอกระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน อักษร L บ่งบอกว่า เป็นอ้อยอายุ
ยาว (พันธุ์หนัก) จะออกดอกในเดือนธันวาคมหรือไม่ออกดอก ต่อมาในภายหลังเมื่อมีการผสมพันธุ์ถึงชุดที่ 7 ได้
มี การเปลี่ยนแปลงหมายเลขชุดที่ 1 เป็นเลข 2 หลักสุดท้ายของปีคริสต์ศักราชให้เป็นไปตามหลักสากล เช่น 
โคลน 81-1- 026 (อู่ทอง 2) แต่ในปัจจุบันมีความสับสนเนื่องจากมีบุคลากรที่ท างานวิจัยด้านอ้อยเพ่ิมมากขึ้น 
บางครั้งจะเติม อักษรย่อเพ่ิมเติมจากชื่อเรียกโคลนอ้อยของกรมวิชาการเกษตร เช่น โคลน 94-2-783 เป็น UT 
94-2-483 กลุ่มวิจัย ปรับปรุงพันธุ์อ้อยของกรมวิชาการเกษตร จึงได้เปลี่ยนรหัสที่เป็นหมายเลขบ่งบอกสถานที่
ด าเนินการผสมพันธุ์เป็น อักษรย่อ โดยเริ่มตั้งแต่การผสมพันธุ์ในปี คริสต์ศักราช 2007 เช่น โคลน UT 07-290, 
UT 07-317 เป็นต้น  

ปัจจุบันโครงการปรับปรุงพันธ์อ้อยของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานได้ก าหนดหลักเกณฑ์
รหัสโคลนอ้อย ดังนี้ 

1) สถานที่ผสมพันธุ์หรือ/และคัดเลือกพันธุ์ ใช้อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ตามด้วยประเภทของอ้อย 
(อ้อยน้ าตาลไม่ต้องระบุ) เช่น อ้อยคั้นน้ าใช้อักษร j อ้อยพลังงานใช้อักษร e อ้อยอาหารสัตว์ใช้ s ในกรณีที่ผสม
พันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ด าเนินการต่างสถานที่กันให้ใช้อักษรย่อของสถานที่คัดเลือกข้ึนก่อน เช่น  

NSUT (NS = Nakhon Sawan เป็นสถานที่คัดเลือก: UT = U-Thong เป็นสถานที่ผสมพันธุ์) 
2) ปี ค.ศ. ที่ท าการผสมพันธุ์ โดยเขียนติดกับอักษรภาษาอังกฤษ ตามด้วยขีดกลาง (-) และตัวเลขอา

รบิกแสดงล าดับโคลนที่คัดเลือก ตัวอย่าง เช่น 
          NSUT21-011 ผสมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปี ค.ศ. 2021 และคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่
นครสวรรค์ โคลนที่ 11 
 KK07-250 ผสมและคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปี ค.ศ. 2007 และคัดเลือกโคลนที่ 250 
 UTj16-012 อ้อยคั้นน้ า ผสมและคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ปี ค.ศ. 2016 และคัดเลือก
โคลนที่ 12 
 KKe14-007 อ้อยพลังงาน ผสมและคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปี ค.ศ. 2014 และคัดเลือก
โคลนที่ 7 
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อย่างไรก็ตามในการก าหนดรหัสส าหรับการจ าแนกโคลนอ้อย สถานที่ท าการปรับปรุงพันธุ์ หรือคัดเลือก
พันธุ์มีการก าหนดรหัสที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้ปฏิบัติ หรือความผิดพลาดในการ
บันทึก เนื่องจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ใช้เวลายาวนาน กว่าจะสามารถเผยแพร่พันธุ์ได้ จึงอาจท าให้มีการระบุ
รหัส และการอ้างอิงน าไปใช้คลาดเคลื่อนได้ จึงมีการรวบรวม และระบุรหัสของสถานที่ปฏิบัติในการปรับปรุง
พันธุ์ที่ผ่านมาดังแสดในตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ชื่อและอักษรย่อ สถานที่และหน่วยงานที่ด าเนินงานปรับปรุงพันธุ์อ้อยในอดีต และปัจจุบัน 

ของไทย และ ต่างประเทศที่สามารถสืบค้นได้ 
 
Variety/ 

clone Code 
Origin/Institution/Country 

A Antigua  
B, Ba Barbados  
BH Barbados Hybrid  
B Bouricius, Java (หลังตัวเลข)  
BJ พันธุ์ที่ปลูกและคัดเลือกในประเทศ Jamaica, Central Romana  

BNH Barbados Natural Hybrid  
BO Province of Bihar and Orissa, India 
BP สถานีอ้อยบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
BR คัดเลือกที่ กียานา โดยน าเมล็ดมาจาก Barbados  
BSF Barbados Self-Fertilized  
BT คัดเลือกที่ ทรินิแดด สาธารณรัฐโดมินิกันโดยน าเมล็ดมาจาก Barbados  
C Cuba 

CAC U P. College of Agri. Philippines  
CB Estacao Experimentalde, Campos, Brazil  
CH Cuban Hybrid  
CL U.S. Sugar Corporation, Clewiston, Florida, USA.  
CN Chai Nat, Chai Nat FCRC, DOA  
Co Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore India  
CoA ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore และ ทดสอบที่ Anakapalle รัฐ Andhra Pradesh 

ประเทศอินเดีย  
CoC ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore และ ทดสอบที่ Cuddalore รัฐ Tamil Nadu 

ประเทศอินเดีย  
CoG ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore และ ทดสอบที่ Gudiyatham รัฐ Tamil Nadu 

ประเทศอินเดีย  
CoH ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore และ ทดสอบที่ Hisar รัฐ Tamil Nadu  

ประเทศอินเดีย  
CoJ ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore และ ทดสอบที่ Jallandhar รัฐ Panjab  
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Variety/ 
clone Code 

Origin/Institution/Country 

ประเทศอินเดีย  
CoJor ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore และ ทดสอบที่ Orhat รัฐ Assam ประเทศอินเดีย 
CoL ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore, India คัดเลือกท่ี Lyallpur, ประเทศ Pakistan 
CoLk ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore และ ทดสอบที่ Lucknow รัฐ Uttar Pradesh 

ประเทศอินเดีย  
CoM ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore และ ทดสอบที่ รัฐ Maharashtra ประเทศอินเดีย 

CoPant ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore และทดสอบที่ มหาวิทยาลัย Pantnagar  
รัฐ Uttar Pradesh ประเทศอินเดีย  

CoPk ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore และ ทดสอบที่Pratap Kota รัฐ Uttar Pradesh 
ประเทศอินเดีย  

CoR ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore และ ทดสอบที่Rudrur รัฐ Andhra Pradesh 
ประเทศอินเดีย 

CoS ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore และ ทดสอบที่ Shahjahanpur รัฐ Uttar Pradesh 
ประเทศอินเดีย  

CoSe ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore และ ทดสอบที่ Seorahi รัฐ Uttar Pradesh  
ประเทศอินเดีย  

CoSi ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore และ ทดสอบที่ Sirugamani รัฐ Tamil Nadu 
ประเทศอินเดีย  

CoT ผสมพันธุ์ที่ Coimbatore และ ทดสอบที่ Tirupati รัฐ Uttar Pradesh  
ประเทศอินเดีย  

CP Canal Point, Florida, USA  
CR Dominican Republic  
CSB Office of the Cane and Sugar Board, Thailand  
CTC Centro de Technologia Canavieira, Brazil  
CYZ China Yun Zhe, Yunnan Sugarcane Research Institute, YAAS, China 
D Demerara, British Guyana  
DB Guyana and Barbadose  
DI Demak Idjo, Java Diamond Diamond Plantation, Demerara (Guyana) 
EA East Africa  

Ebene Mauritius  
EK ต้นกล้าเพาะ โดย E. Karthaus, Java  
EPC Estacion Experimental, Palmira, Colombia  
Era Erawan Sugar mill, Thailand  
ESC Eastern Sugarcane, Eastern Sugar mill, Thailand  
F University of Florida Everglades Experiment Station, Belle Glade, 

Florida, USA 
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Variety/ 
clone Code 

Origin/Institution/Country 

F Formosa, Taiwan  
F Fiji  

Fabri Fabri Mill, Java  
FAM Argentina  
FC Fajardo Central, Puerto Rico  
Fiji Fiji  
G Guadeloupe  
GC Guernica Central, Puerto Rico 
H Hawaii  
HC Hawaii  
HG Hambledon Sugar Co, Queensland, Australia  
HJ น าเมล็ดจาก Hawaii มา คัดเลือกที่ Jamaica  
HLI Haciendo Luista Inc. Philippines  
HM Hebbal, Mysore, India  
Ho เมล็ดของ Houma , Louisiana คัดเลือกท่ี Houma, Louisiana 

HoCP เมล็ดผสมพันธุ์ที่ Canal Point คัดเลือกท่ี Houma , Louisiana ,USA 
HoL เมล็ดผสมพันธุ์ที่ Louisiana คัดเลือกที่ Houma Louisiana ,USA 
HPC Hawaiian-Phil Co., Philippines  
HQ Hambledon Sugar Co, Queensland, Australia  
IAC Institute Agronomico de Campinas, Brazil  
IANE  Inst Agron Noedeste, Brazil  

J Jamaica  
J Java ใช้ในอดีตภายหลังแทนที่ด้วย POJ, Indonesia  
K Kyushu, Japan  
K Kanchanaburi, Office of the Cane and Sugar Board (OCSB) 

Ken Kenya 
KHS Kanataka Hybrids Sugarcane รัฐ Kanataka ประเทศอินเดีย 
KK Khon Kaean, Khon Kaean Field Crops Research Center, DOA, 

Thailand 
KKU Khon Kaen University, Thailand  
KPK ผสมที่กาญจนบุรี (Kanchana Buri) คัดเลือกท่ีก าแพงเพชร 

(Kampangphet),  OCSB, Thailand  
KPS ศูนย์วิจัยพัฒนาอ้อยและน้ าตาล Kam Paeng San Campus, 

Kasetsart  University, Thailand  
KU Kasetsart University, Thailand  

KWT Guangdong, China  
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Variety/ 
clone Code 

Origin/Institution/Country 

L Louisiana, USA   
L Lyallpur, Pakistan  

LAICA Costarica  
LC La Carlotta, Philippines 
LCP ผสมพันธุ์ที่ Canal Point คัดเลือกท่ี Louisiana , USA  
LF Lautoka, Fiji  

LHo เมล็ดจากการผสมที่ Houma, Louisiana คัดเลือกท่ี Louisiana, USA 
LK ผสมพันธุ์ที่ Lampang คัดเลือกท่ีKanchanaburi, Office of the Cane and 

Sugar Board  
LP โรงงานน้ าตาลล าปาง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  
M Madras, India  
M Mauritius  
M Federal Experiment Station, Mayaguez, Puerto Rico  

Mackay Mackay, Australia  
May Mayaguez, Puerto Rico  
MC Marguerita, Central Isabel, Peru  
MEX Mexico  
ML Media, Luna., Cuba  
MP เพาะกล้าที่ Perromat, Mauritius  
MPT Mitr Phol Innovation Research Centre, Thailand  
MQ อยู่ระหว่างตัวเลข 2 จ านวน Macknade Queensland, Australia 
My Mayari, Cuba  
N Natal, South Africa  
NA Santa Rosa, Argentina  
NCo คัดเลือกที่ Natal มล็ดจากเการผสมที่ Coimbatore, India  
NG New Guinea  
Ni Nippon, Japan  
NiF คัดเลือกที่ประเทศญี่ปุ่น เมล็ดจากโฟมาซา (Formosa)  
NiTn คัดเลือกที่ประเทศญี่ปุ่น เมล็ดจากไต้หวัน  
NSS Nakhon Sawan Sugarcane, คัดเลือกท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 

Nakhon  Sawan FCRC, DOA, Thailand  
NSUT Nakhon Sawan- U-Thong คัดเลือกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

Nakhon  Sawan FCRC ผสมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง  
(U-Thong), DOA, Thailand  

P Peru 
PB Pernambuco, Brazil 
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Variety/ 
clone Code 

Origin/Institution/Country 

Phil Philippines (SRA)  
Pindar Australia  
POJ Proefstation Qost Java (East Java Experiment Station) 
PR Insular Experiment Station, Rio Piedras, Puerto Rico  
Ps Pasuruan, Indonesia  

PSA Philippines Sugar Association, Philippines  
PSR Philsurin, Philippines  
PT Pingtung, Taiwan  
Q Queensland, Seedling from Bureau of Sugar Experiment 

Station  Queensland, Australia  
R Reunion 
R อยู่ระหว่างเลข 2 จ านวน Rarowai, Fiji  
RA Argentina  

Ragnar Australia  
RB Alagos, สาธารณรัฐบราซิล  
RE คัดเลือกโคลนดีเด่นที่ สถานีทดลองพืชไร่ร้อยเอ็ด Roi-Ed, DOA ROC Republic 

of China (Taiwan)  
RP Seedling raised by a planter in Demerara  
RT Rainfed Trial clones of Suphan Buri FCRC, DOA, Thailand 
Sa South African Sugar Experiment Station, Natal  

Saipan หมู่เกาะ Saipan  
SC Saint Croix (Santa Cruz), Virgin Islands  
SJ South Johnstone, Queensland, Australia  

SLC Sri Lanka  
SN คัดเลือกที่ Broadwater, New South Wales จากการผสมพันธุ์ของ 

Colonial  Sugar Refining Co. Ltd. ที่ Macknade, Queensland, 
Australia  

SP Sao Paulo, Brazil  
SP ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรรบุรี Suphan Buri FCRC, DOA, Thailand 
SW Sempel Wadate, Java  
TBy สถานีผสมพันธุ์ อ้อยบ้านทิพุเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี Thi Phu Ye 

breeding station, Kasetsart University, Thailand 
TCP Texas A&M, USA  
Tjep Tjepering, Java  
TPJ Tha Phra-JIRCAS cooperation project, Khon Kaean FCRC, DOA, 

Thailand  
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Variety/ 
clone Code 

Origin/Institution/Country 

Triton Australia 
ThE Thailand Erianthus (DOA-JIRCAS cooperation project, Khon Kaean 

FCRC, DOA, Thailand ) 
ThS Thailand Spontaneum (DOA-JIRCAS cooperation project, Khon 

Kaean FCRC, DOA, Thailand ) 
Trojan Australia  

TUC, Tuc Tucuman, Argentina  
UCW Cuba  
UD เป็นการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Uba กับ D1135 ที่ Hawaii 
US US experiment Station Canal Point, Florida USA ปัจจุบันใช้ CP แทน 
UT U-Thong, Suphanburi Field Crops Research Center, Department of 

Agriculture (DOA)Thailand  
UT โรงงานน้ าตาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันเลิกกิจการแล้ว 
UTj U-Thong juice cane, Suphan Buri FCRC, DOA, Thailand 
VMC Victorias Milling Co., Philippines 

 
4 การประเมินพันธุ์  

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  
4.1) การเปรียบเทียบเบื้องต้น (Preliminary Trial: PT) แผนการทดลองและจ านวนพันธุ์ขึ้นอยู่กับ

ชนิดพืช อย่างน้อย 2 ซ้ า ทดลองใน 1 - 2 สภาพแวดล้อม ด าเนินการในศูนย์วิจัย ในอ้อยปลูก และตอ 1 และ
คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเด่นไว้ 20-25 เปอร์เซ็นต ์ 

4.2) การเปรียบเทียบมาตรฐาน (Standard Trial: ST) แผนการทดลอง RCB อย่างน้อย 3 ซ้ า 
จ านวน 10-15 โคลน ทดลองใน 2 - 4 สภาพแวดล้อม ด าเนินการในศูนย์วิจัย หรือ แปลงทดลองของโรงงาน 
ในอ้อยปลูก ตอ 1 และตอ 2 และคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเด่นไว้ 40-50 เปอร์เซ็นต ์

4.3) การทดสอบในท้องถิ่น (Regional Trial: RT) แผนการทดลอง RCB อย่างน้อย 3 ซ้ า จ านวน 
6 - 10 โคลน ทดลองใน 2 - 4 สภาพแวดล้อม ด าเนินการในไร่เกษตรกร ในอ้อยปลูก ตอ 1 และตอ 2 บันทึก
ข้อมูลในเรื่องความพึงพอใจ และการยอมรับของเกษตรกร และคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเด่นไว้ 50 - 60 เปอร์เซ็นต์ 

4.4) การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร (Farm Trial: FT) แผนการทดลอง RCB อย่างน้อย 4 ซ้ า  
จ านวน 4 - 6 โคลน ทดลองใน 4 - 10 สภาพแวดล้อม ด าเนินการในไร่เกษตรกร ในอ้อยปลูก ตอ 1 และตอ 2 
บันทึกข้อมูลในเรื่องความพึงพอใจ และการยอมรับของเกษตรกร และคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเด่ นไว้ 50 - 60 
เปอร์เซ็นต ์

ทั้งนี้ ในขั้นตอนที่ 4.3 และ 4.4 อาจรวมเป็นขั้นตอนเดียวกัน หรือในการประเมินอาจไม่มีแผนการ
ทดลองปลูกทดสอบ แสดงความดีเด่นของพันธุ์ในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในแปลงเกษตรกรก็ได้ 
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บทท่ี 4 
กระบวนการและหลักเกณฑ์การรับรองพันธุ์ 

 
 การขอรับรองพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตรปฎิบัติตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน า พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคผนวก ก) และระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วย
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน า พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคผนวก ข) โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 
 
พันธุ์รับรอง (Certified variety)  

หมายถึง พันธุ์พืช พันธุ์เห็ด พันธุ์ผึ้ง พันธุ์ไรโซเบียม และจุลินทรีย์อ่ืน ที่ผ่านการพัฒนาหรือปรับปรุง
พันธุ์หรือทดสอบตามขั้นตอนทางวิชาการมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนลักษณะเด่นชัดเจนทั้งด้านผลผลิตและ
คุณภาพ เหมาะกับการน าไปใช้ประโยชน์ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมวิชาการเกษตรให้การรับรอง
เป็นพันธุ์รับรอง พันธุ์พืชที่จะขอให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาเป็นพันธุ์รับรองจะต้องเป็นพันธุ์ที่มีข้อมูล
ลักษณะประจ าพันธุ์ เช่น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลักษณะทางการเกษตรคุณสมบัติทางเคมี และคุณสมบัติ
ทางกายภาพ นอกจากนี้ต้องมีข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ ลักษณะเด่น เช่น 
ความต้านทานต่อโรค-แมลง การตอบสนองต่อปุย๋ การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมดี เป็นต้น 

 
การขอรับรองพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง (อ้อย) 
1) มีกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ครบทุกข้ันตอนโดยขั้นตอนการประเมินพันธุ์ (Evaluation) มีข้อมูลการ

ผลผลิต และลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ขั้นตอน คือ 
1.1) การเปรียบเทียบเบื้องต้นอย่างน้อย 1 สภาพแวดล้อมในอ้อยปลูก และอ้อยตอ 1 
1.2) การเปรียบเทียบมาตรฐานและ /หรือการเปรียบเทียบในท้องถิ่น  อย่างน้อย 2 

สภาพแวดล้อมในอ้อยปลูก และอ้อยตอ 1 
1.3) การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร อย่างน้อย 4 สภาพแวดล้อม 

2) มีข้อมูลผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรในการขอรับรองพันธุ์ใช้ข้อมูลเฉลี่ยของการเปรียบเทียบ
เบื้องต้น การเปรียบเทียบมาตรฐาน การเปรียบเทียบในท้องถิ่น (ถ้ามี) และการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร 

3) มีข้อมูลสนับสนุนที่ส าคัญ ได้แก่ ปฏิกิริยาต่อโรคแมลง การตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย เป็นต้น โดยให้
ด าเนินการศึกษาอย่างน้อย 1 ฤดูปลูก 
  
พันธุ์แนะน า (Recommended variety) 

หมายถึง พันธุ์พืช พันธุ์เห็ด พันธุ์ผึ้ง พันธุ์ไรโซเบียมและจุลินทรีย์อ่ืน ที่ เป็นพันธุ์พ้ืนเมือง หรือพันธุ์ที่
น ามา จากแหล่งอ่ืนมีการใช้กันทั่วไป รวมทั้งพันธุ์ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์ ตามขั้นตอนทางวิชาการมี
ข้อมูลสนับสนุนพอสมควรมีลักษณะดีที่เหมาะสมกับการน าไปใช้ประโยชน์และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
กรมวิชาการเกษตรให้การรับรองเป็นพันธุ์แนะน า ส าหรับพันธุ์พืชที่จะขอให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาเป็น
พันธุ์แนะน าต้องเป็นพันธุ์ที่ท้องถิ่นนิยม เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรหรือเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองที่เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาการผลิตในท้องถิ่น หรือเป็นพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นได้ ซึ่งนักวิชาการน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์ให้มีลักษณะดีขึ้นกว่าเดิม หรือเป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสม
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พันธุ์ คัดพันธุ์ตามกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งจะได้พันธุ์ดี แต่ยังไม่มีข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลด้านโรค -แมลง 
พันธุ์หรือสายพันธุ์ดังกล่าวสามารถเสนอเป็นพันธุ์แนะน าก่อนได้ เมื่อมีข้อมูลสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ จึงเสนอเป็น
พันธุ์รับรองในโอกาสต่อไป 

การพิจารณาพันธุ์แนะน าจะเน้นพิจารณาความเด่นของพันธุ์เป็นหลัก แม้จะมีข้อด้อยอ่ืน  ๆ อยู่บ้าง 
เช่น ถ้าเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตไม่สูงมากแต่คุณภาพดี และมีบางลักษณะเด่นเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถ
เสนอเป็นพันธุ์แนะน าได้ 

การขอรับรองพันธุ์เป็นพันธุ์แนะน า 
มีข้อมูลกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้อมูลผลผลิต และลักษณะทางการเกษตร 
 

ข้อมูลน าเสนอประกอบการพิจารณาพันธุ์รับรอง และพันธุ์แนะน า  
ในการขอรับรองพันธุ์ทั้งสองชนิด ผู้ขอรับรองต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ดังกล่าว โดยระบุ 

"ชนิดพืช และชื่อพันธุ์" และ "หน่วยงาน" โดยมีข้อมูลน าเสนอประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ค าน า (กล่าวถึงความส าคัญของพืชชนิดนี้ด้านเศรษฐกิจ และความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาพันธุ์) 
2) วัตถุประสงค์ (กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพืชพันธุ์นี้) 
3) ประวัติ (ล าดับความเป็นมาของพันธุ์ว่ามาจากการผสมพันธุ์หรือคัดเลือก ศึกษา เปรียบเทียบพันธุ์ 

ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสามารถพิสูจน์ว่าเป็นพันธุ์หรือสายพันธุ์ดี) 
4) ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ให้เขียนบรรยายข้อความที่สรุปสั้น กระชับ และชัดเจน ซึ่ งแสดงภาพที่

มีข้อความเป็นลักษณะของแผนภูมิขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์โดยให้ระบุข้อความไว้ด้านล่างของภาพ  "ภาพที่ 1 
แผนภูมิข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ์พืช (ภาคผนวก ง) 

5) ลักษณะประจ าพันธุ์ 
5.1) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ควรเสนอเป็นตาราง (เช่น ลักษณะ/สี/ความยาวของราก หัว 

ต้น ใบดอก/ช่อดอก ผล/ฝัก เมล็ด ฯลฯ) 
5.2) ลักษณะทางการเกษตร ควรเสนอเป็นตาราง (เช่น อายุออกดอก อายุเก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ฯลฯ) 
5.3) คุณสมบัติทางเคมี ควรเสนอเป็นตาราง (อธิบายองค์ประกอบทางเคมีของพืชหรือ

คุณสมบัติทางกายภาพที่บ่งบอกถึงความส าคัญด้านโภชนาการ เป็นต้น) 
- พันธุ์รับรอง อธิบายองค์ประกอบทางเคมีของพืชหรือคุณสมบัติทางกายภาพคุณภาพการ

หุงต้มและรับประทาน ฯลฯ 
- พันธุ์แนะน า อาจไม่มีข้อมูล คุณสมบัติทางเคมี ข้อ 5.3 ก็ได้ 

6) ลักษณะเด่น (ระบุลักษณะเด่นเฉพาะตัว เปรียบเทียบกับพันธุ์เดิมที่มีการใช้อยู่แล้ว) 
7) พ้ืนที่แนะน า (เช่น แนะน าส าหรับพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง หรือข้อมูลที่เป็น

เงื่อนไขการปลูก) 
8) ข้อควรระวัง (เช่น ไม่ควรปลูกในแปลงที่มีโรคระบาด) หรือข้อจ ากัด (เช่น เป็นพันธุ์ไม่ต้านทานโรค

แมลงบางชนิด เป็นต้น) 
9) ข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวกับลักษณะเด่น (ให้เขียนอธิบายข้อมูลโดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการปรับปรุงพันธุ์ และลักษณะเด่น) 
- พันธุ์รับรอง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต คุณภาพผลผลิต ความต้านทานโรค -แมลง อัตรา

ประชากรที่เหมาะสม การตอบสนองของพันธุ์ต่อปุ๋ยที่ชัดเจน เป็นต้น 
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- พันธุ์แนะน า เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต คุณภาพผลผลิต อาจไม่มีข้อมูลความต้านทานโรค-
แมลง/ การตอบสนองต่อปุ๋ยก็ได้ 
10) ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพันธุ์หรือการประเมินลักษณะที่ส าคัญของ

พันธุ์ ซึ่งข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ที่น าเสนอ จะต้องมีการอ้างอิงตาราง/ ภาพ) 
11) ความพร้อมของพันธุ์ (ให้ระบุปริมาณเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ กิ่งพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ที่เพียงพอ

ส าหรับปลูก และสถานที่ท่ีขอรับพันธุ์) 
12) การตั้งชื่อพันธุ์ (ให้เป็นไปตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์

รับรอง พันธุ์แนะน า พ.ศ.2553 ส าหรับการเขียนชื่อพันธุ์ที่เป็นค าย่อให้เขียนอักษรย่อต่อด้วยหมายเลขโดยไม่
ต้องวรรค เช่น SPR85103-5-1-1-2 CMR25-105-112 เป็นต้น) 

13) คณะผู้ด าเนินงาน 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่ใช้ตรวจสอบการขึ นทะเบียนพันธุ์อ้อย 

ในการขอรับรองพันธุ์อ้อย ต้องบันทึกค าอธิบายประกอบการตรวจสอบลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพ่ือ
ส่งให้ส านักคุ้มครองพันธุ์พืชใช้ในการตรวจสอบ ดังนั้นนักปรับปรุงพันธุ์จึงต้องท าการบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์
ของอ้อยพันธุ์ใหม่ที่จะขอรับรองพันธุ์ ดังนี้  
 
1. ลักษณะทรงกอ (Stool growth habit)  

เป็นลักษณะที่ต้องใช้ตรวจสอบกับทุกพันธุ์ และต้องระบุในลักษณะประจ าพันธุ์ ยกเว้นว่าไม่สามารถจะ
ด าเนินการได้ โดยท าการตรวจสอบมุมของล าที่แตกออกจากล าแม่ว่ามีลักษณะ 3 ชนิด เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 
8 เดือน ว่ามีลักษณะดังกล่าว ดังนี้ 

1 = erect คือ มุมมีค่าน้อยกว่า 10 องศา  
2 = semi-erect คือ มุมมีค่าตั้งแต่ 10 ถึง 30 องศา  
3 = decumbent คือ มมุมีค่ามากกว่า 30 องศา  

 
2. ลักษณะการติดของกาบใบกับล าต้น (Leaf sheath adherence)  

ตรวจสอบลักษณะการติดของกาบใบแห้ง เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 8 เดือน ว่ามีลักษณะดังกล่าว ดังนี้ 
1 = หลวม (loose) คือ กาบใบแห้งหลุดจากล าต้นมากกว่าหนึ่งในสามของล า 
2 = หลวมปานกลาง (semi-loose) คือ กาบใบแห้งเมื่อถึงจึงหลุดจากล าต้น  
3 = แน่นหรือเหนียว (tight) คือ กาบใบแห้งยึดติดกับล า 
 

3. จ านวนหน่อต่อกอ (Tiller number)  
ตรวจสอบโดยการนับจ านวนหน่อที่มีแผ่นใบแล้ว เมื่ออ้อยมีอายุประมาณ 4 เดือน ดังนี้ 

1 = จ านวนหน่อที่แตกจากตามีน้อยกว่า 6 หน่อ  
2 = จ านวนหน่อที่แตกจากตาที่มีจ านวนระหว่าง 6 ถึง 12 หน่อ  
3 = จ านวนหน่อที่แตกจากตามีมากกว่า 12 หน่อ  

 
4. สีของยอดอ้อย (Apex color)  

ตรวจสอบสีของยอดอ้อย โดยพิจารณาบริเวณวงใบที่ฐานของแผ่นใบอ้อยที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ เมื่อ
อ้อยมีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ดังนี้ 
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1 = ยอดอ้อยมีสีขาวเหลือบเขียว (white-green)  
2 = ยอดอ้อยมีสีเหลืองเหลือบเขียว (yellow-green)  
3 = ยอดอ้อยมีสีเหลืองเหลือบม่วง (yellow-purple)  
4 = ยอดอ้อยมีสีเขียวตลอด (green)  
5 = ยอดอ้อยมีสีเขียวเหลือบเหลือง (green-yellow)  
6 = ยอดอ้อยมีสีเขียวเหลือบม่วง (green-purple)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ความยาวของปล้อง (Internode length)  

เป็นลักษณะที่ต้องใช้ตรวจสอบกับทุกพันธุ์ และต้องระบุในลักษณะประจ าพันธุ์ ยกเว้นว่าไม่ สามารถ
จะด าเนินการได้ โดยการวัดขนาดความยาวของปล้องตรงต าแหน่งกลางล าหลัก เมื่ออ้อยมีอายุ มากกว่า 3 
เดือน ดังนี้ 

1 = ความยาวปล้องสั้น (Short) คือ น้อยกว่า 10 เซนติเมตร  
2 = ความยาวปล้องปานกลาง (medium) คือ ระหว่าง 10-20 เซนติเมตร  
3 = ปล้องยาว (long) คือ มากกว่า 20 เซนติเมตร  
 

6. เส้นผ่าศูนย์กลางปล้อง (Internode diameter)  
ตรวจสอบขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางปล้องอ้อย โดยวัดจากกลางปล้องของปล้องที่อยู่บริเวณกลางล า

หลัก เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 3 เดือน  
1 = เส้นผ่าศูนย์กลางปล้องน้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร  
2 = เส้นผ่าศูนย์กลางปล้องอยู่ระหว่าง 2.5-3.0 เซนติเมตร  
3 = เส้นผ่าศูนย์กลางปล้องอยู่ระหว่าง 3.1-3.5 เซนติเมตร  
4 = เส้นผ่าศูนย์กลางปล้องมากกว่า 3.5 เซนติเมตร  
 
 
 

     4 = สีเขียวตลอด (เขียวเข้ม)   2 =  สีเหลืองเหลือบเขียว  5 = สีเขียวเหลือบเหลือง 
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7. ลักษณะปล้อง (Internode shape)  
เป็นลักษณะที่ต้องใช้ตรวจสอบกับทุกพันธุ์ และต้องระบุในลักษณะประจ าพันธุ์ ยกเว้นว่าไม่ สามารถ

จะด าเนินการได้ โดยตรวจสอบลักษณะปล้องจากการสังเกตตรงส่วนกลางล าอ้อย หรือปล้องที่ อยู่ส่วนปลาย 
ซึ่งมีกาบใบแห้งสุดท้ายห่อหุ้มอยู่ เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 3 เดือน ดังนี้ 

1 = ทรงกระบอก (cylindrical)  
2 = กลางป่อง (tumescent)  
3 = กลางคอด (bobbin-shaped)  
4 = โคนโต (conoidal)  
5 = ปลายโต (obconoidal)  
6 = กลางโค้ง (curved)  

 
 
 
 
 
        
 
 
 
              1                  2                     3                       4                5                   6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ลักษณะปล้องตัดขวาง (Internode cross section) 

ตรวจสอบลักษณะปล้องตัดขวาง ที่กลางปล้องในต าแหน่งกลางล าอ้อย ที่ระยะเก็บเก่ียว  
1 = ปล้องตัดขวางมีลักษณะกลม  
2 = ปล้องตัดขวางมีลักษณะเป็นรูปไข่  
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ลักษณะกลม    ลักษณะเป็นรูปไข่  
 
9. การเรียงต่อของปล้อง (Internode alignment)  

ตรวจสอบลักษณะการเรียงต่อกันของปล้องอ้อย เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 3 เดือน  
1 = ปล้องอ้อยมีการเรียงตัวต่อกันในลักษณะตั้งตรง (erect) 
2 = ปล้องอ้อยมีการเรียงตัวต่อกันในลักษณะค่อนข้างตรง (semi-zigzag) 
3 = ปล้องอ้อยมีการเรียงตัวในลักษณะเอียงสลับกัน (zigzag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

10. ไขท่ีปล้อง (internode wax)  
ตรวจสอบปริมาณของไขท่ีอยู่บนปล้องอ้อยตรงต าแหน่งกลางล าหลัก เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 8 เดือน  

1 = ไม่มีปริมาณไขบนปล้องอ้อย  
2 = ปริมาณไขบนปล้องอ้อยมีปานกลาง (สามารถเห็นสีปล้องอ้อย)  
3 = ปริมาณไขบนปล้องอ้อยมีมาก จนกระท่ังไม่สามารถสังเกตเห็นสีปล้องอ้อย  
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11. สีปล้องเม่ือต้องแสง (Exposed internode color)  

เป็นลักษณะที่ต้องใช้ตรวจสอบกับทุกพันธุ์ และต้องระบุในลักษณะประจ าพันธุ์ ยกเว้นว่าไม่ สามารถ
จะด าเนินการได้ โดยการสังเกตสีปล้องที่ 2 หรือ 3 ที่โคนเมื่อต้องแสง ในช่วงที่อ้อยมีอายุมาก กว่า 8 เดือน  

1 = สีปล้องเมื่อต้องแสงเป็นสีขาวเหลือบเขียว (white-green)  
2 - สีปล้องเม่ือต้องแสงเป็นสีเหลือง (yellow)  
3 = สีปล้องเมื่อต้องแสงเป็นสีเหลืองเหลือบเขียว (yellow-green)  
4 = สีปล้องเมื่อต้องแสงเป็นสีเหลืองเหลือบม่วง (yellow-purple)  
5 = สีปล้องเมื่อต้องแสงเป็นสีเขียว (green)  
6 = สีปล้องเมื่อต้องแสงเป็นสีเขียวเหลือบเหลือง (green-yellow)  
7 = สีปล้องเมื่อต้องแสงเป็นสีเขียวเหลือบม่วง (green-purple)  
8 = สีปล้องเมื่อต้องแสงเป็นสีม่วง (purple)  
9 = สีปล้องเมื่อต้องแสงเป็นสีม่วงเหลือบเหลือง (purple -yellow)  
10 = สีปล้องเม่ือต้องแสงเป็นสีม่วงเหลือบเขียว (purple-green)  

 
12. สีปล้องเมือไม่ต้องแสง (Unexposed internode color)  

เป็นลักษณะที่ต้องใช้ตรวจสอบกับทุกพันธุ์ และต้องระบุในลักษณะประจ าพันธุ์ ยกเว้นว่าไม่สามารถจะ
ด าเนินการได้ โดยการสังเกตสีปล้องที่มีกาบใบแห้งหุ้มอยู่เมื่อไม่ต้องแสง ในช่วงที่อ้อยมีอายุ มากกว่า 3 เดือน  

1 = สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสงเป็นสีขาวเหลือบเขียว (white-green)  
2 = สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสงเป็นสีเหลือง (yellow)  
3 = สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสงเป็นสีเหลืองเหลือบเขียว (yellow-green)  
4 = สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสงเป็นสีเหลืองเหลือบม่วง (yellow-purple)  
5 = สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสงเป็นสีเขียว (green)  
6 = สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสงเป็นสีเขียวเหลือบเหลือง (green-yellow)  
7 = สีปล้องเมื่อ ไม่ต้องแสงเป็นสีเขียวเหลือบม่วง (green-purple)  
8 = สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสงเป็นสีม่วง (purple)  
9 = สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสงเป็นสีม่วงเหลือบเหลือง (purple -yellow)  
10 = สีปล้องเม่ือไม่ต้องแสงเป็นสีม่วงเหลือบเขียว (purple-green)  

 
13. ร่องเหนือตา (Bud furrow)  

ตรวจสอบการมีอยู่ของร่องเหนือตา โดยสังเกตจากปล้องสูงสุดที่มีกาบใบแห้งหุ้มอยู่ หรือปล้องที่อยู่ถัด
ลงมา เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 8 เดือน  

1 - ไม่มีร่องเหนือตาตรงปล้องสูงสุดที่มีกาบใบแห้งหุ้มอยู่  
2- มีร่องเหนือตามีลักษณะคืนตรงปล้องสูงสุดที่มีกาบใบแห้งหุ้มอยู่  
3 = มีร่องเหนือตาลึกตรงปล้องสูงสุดที่มีกาบใบแห้งหุ้มอยู่  
 

14. รอยแตกของปล้อง (Growth crack)  
ตรวจสอบอ้อยเฉพาะล าหลักในกอว่าส่วนของปล้องมีรอยแตกหรือไม่มี เมื่ออ้อยอายุมากกว่า 8 เดือน  

1 = ไม่พบว่าส่วนของปล้องมีรอยแตก  
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2 = พบว่าส่วนของปล้องมีรอยแตกตื้น  
3 = พบว่าส่วนของปล้องมีรอยแตกลึก  

 
 
 
 
 

 
 
 
รอยแตกตื้น     รอยแตกลึก  
 

15. สีของวงเจริญเมื่อต้องแสง (Exposed growth ring color)  
เป็นลักษณะที่ต้องใช้ตรวจสอบกับทุกพันธุ์ และจะต้องระบุในลักษณะประจ าพันธุ์ ยกเว้นว่าไม่สามารถ

จะด าเนินการได้ โดยการสังเกตสีของวงเจริญเมื่อต้องแสงในช่วงที่อ้อยมีอายุมากกว่า 8 เดือน  
1 = สีของวงเจริญเมื่อต้องแสงเป็นสีขาวเหลือบเขียว (white-green)  
2 = สีของวงเจริญเมื่อต้องแสงเป็นสีเหลืองเหลือบเขียว (yellow-green)  
3 = สีของวงเจริญเมื่อต้องแสงเป็นสีเหลืองเหลือบม่วง (yellow-purple)  
4 = สีของวงเจริญเมื่อต้องแสงเป็นสีเขียว (green)  
5 = สีของวงเจริญเมื่อต้องแสงเป็นสีเขียวเหลือบเหลือง (green-yellow)  
6 = สีของวงเจริญเมื่อต้องแสงเป็นสีเขียวเหลือบม่วง (green-purple)  
7 = สีของวงเจริญเมื่อต้องแสงเป็นสีม่วง (purple)  
8 = สีของวงเจริญเมื่อต้องแสงเป็นสีม่วงเหลือบเหลือง (purple - yellow)  
9 - สีของวงเจริญเมื่อต้องแสงเป็นสีม่วงเหลือบเขียว (purple-green)  

 
16. ลักษณะของวงเจริญ (Growth ring prominence)  

ตรวจสอบลักษณะของวงเจริญ ซึ่งเป็นวงเล็ก ๆ รอบขออยู่ระหว่างเขตกลุ่มรากกับปล้องตรง ต าแหน่ง
กลางล าหลัก เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 8 เดือน  

1 - วงเจริญมีลักษณะเรียบไปกับผิวปล้อง  
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2 = วงเจริญมีลักษณะค่อนข้างไม่เรียบ  
3 = วงเจริญมีลักษณะนูนขึ้นมาจากผิวปล้องเห็นได้ชัด  

 
17. การเรียงตัวของจุดก าเนิดราก (Root primodia arrangement)  

ตรวจสอบการเรียงตัวของจุดก าเนิดราก โดยสังเกตตรงต าแหน่งกลางล าหลักที่อยู่ระหว่างรอยกาบใบ 
กับวงเจริญที่เห็นเป็นแถบ ตรงต าแหน่งข้างตาท่ีมีจุดก าเนิดรากอย่างชัดเจน เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 8 เดือน  

1 = การเรียงตัวของจุดก าเนิดรากไม่เป็นระเบียบ  
2 = การเรียงตัวของจุดก าเนิดรากเป็นระเบียบ 1 แถว  
3 = การเรียงตัวของจุดก าเนิดรากเป็นระเบียบ 2 แถว  
4 = การเรียงตัวของจุดก าเนิดรากเป็นระเบียบ 3 แถว  
 

18. สีวงจุดก าเนิดรากเมือไม่ต้องแสง (Unexposed root primodia ring color)  
ตรวจสอบสีของวงจุดก าเนิดรากเม่ือ ไม่ต้องแสง โดยสังเกตตรงต าแหน่งที่อยู่ระหว่างรอยกาบใบ กับวง

เจริญที่เห็นเป็นแถบและมีจุดก าเนิดรากอย่างชัดเจน เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 8 เดือน  
1 = สีวงจุดก าเนิดรากเมือไม่ต้องแสงเป็นสีขาวเหลือบเขียว (white-green)  
2 = สีวงจุดก าเนิดรากเมือไม่ต้องแสงเป็นสีเหลืองเหลือบเขียว (yellow-green)  
3 = สีวงจุดก าเนิดรากเม่ือ ไม่ต้องแสงเป็นสีเหลืองเหลือบม่วง (yellow-purple)  
4 = สีวงจุดก าเนิดรากเมือไม่ต้องแสงเป็นสีเขียว (green)  
5 = สีวงจุดก าเนิดรากเมื่อ ไม่ต้องแสงเป็นสีเขียวเหลือบเหลือง (green-yellow)  
6 = สีวงจุดก าเนิดรากเม่ือ ไม่ต้องแสงเป็นสีเขียวเหลือบม่วง (green-purple)  
7 = สีวงจุดก าเนิดรากเม่ือไม่ต้องแสงเป็นสีม่วง (purple)  
8 = สีวงจุดก าเนิดรากเมือไม่ต้องแสงเป็นสีม่วงเหลือบเหลือง (purple - yellow)  
9 = สีวงจุดก าเนิดรากเม่ือไม่ต้องแสงเป็นสีม่วงเหลือบเขียว (purple-green)  
 

19. ความกว้างของวงราก (Root band width)  
ตรวจสอบโดยการวัดความกว้างของวงราก ตรงต าแหน่งที่อยู่ระหว่างรอยกาบใบกับวงเจริญ ที่เห็น 

เป็นแถบและมีจุดก าเนิดรากอย่างชัดเจน วัดที่ข้างตาอ้อยของปล้องที่ต าแหน่งกลางล า เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 
8 เดือน  

1 = ความกว้างของวงรากแคบ คือ น้อยกว่า 0.8 เซนติเมตร  
2 = ความกว้างของวงรากอยู่ระหว่าง 0.8-1.3 เซนติเมตร  
3 = ความกว้างของวงรากมากกว่า 1.3 เซนติเมตร  
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20. วงไข (Wax ring)  
ตรวจสอบไขที่ปรากฏอยู่ใต้รอยกาบใบลงมา เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 8 เดือน  

1 = ไม่พบว่ามีไขท่ีข้อใต้รอยกาบใบลงมา  
2 = พบว่ามีวงไขท่ีข้อใต้รอยกาบใบ  
 

21. ความนูนของตา (Bud prominence)  
ตรวจสอบความนูนของตาอ้อย โดยการสังเกตลักษณะของตาที่อยู่ตรงต าแหน่งสูงสุด ซึ่งมีกาบใบแห้ง

หุ้มอยู่ เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 8 เดือน  
1 = ตาของอ้อยจะเรียบเสมอไปกับส่วนของปล้อง  
2 = ตาของอ้อยจะนูนขึ้นมาเล็กน้อยจากส่วนของปล้อง  
3 = ตาของอ้อยจะนูนขึ้นมาเห็นชัดจากส่วนของปล้อง  

     เรียบเสมอไปกับส่วนของปล้อง   นูนขึ้นมาเล็กน้อยจากส่วนของปล้อง  นูนขึ้นมาเห็นชัดจากส่วนของปล้อง  
 

22. ลักษณะของตา (Bud shape)  
เป็นลักษณะที่ต้องใช้ตรวจสอบกับทุกพันธุ์ และจะต้องระบุในลักษณะประจ าพันธุ์ ยกเว้นว่าไม่ 

สามารถจะด าเนินการได้ โดยการสังเกตลักษณะของตาที่อยู่ตรงต าแหน่งสูงสุด ซึ่งมีกาบใบแห้งหุ้มอยู่ เมื่ออ้อย
มีอายุมากกว่า 3 เดือน  

1 = ไข่ยอดยาวแหลม (simple ovate)  
2 = ไข่ยอดแคบ (narrow ovate)  
3 = ใขียอดแหลมฐานปีกหยัก (ovate with emarginate basal wing)  
4 = ไข่ยอดแหลมยอดปีกตัด (ovate with board wing tip)  
5 = ห้าเหลี่ยมค่อนมาทางสี่เหลี่ยม (squarish pentagonal)  
6 = ไข่ค่อนข้างกลมยอดตาหยัก (roundish with wings)  
7 = ไข่ยอดแหลมฐานปีกยกข้ึนเป็นรูปเขาวัว (ovate with secondary wings)  
8 = สามเหลี่ยมด้านเท่า (deltoid)  
9 = ห้าเหลี่ยม (pentagonal)  
10 = สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (triangular pointed)  
11 = สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (rhomboid)  
12 = กลม (round)  
13 = สีเหลี่ยม (rectangular)  
14 = รูปรี (oval)  
15 = รูปไข่กลับ (obovate)  
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16 = รูปไข่ยอดแหลม (ovate)  
17 = จงอยไขว้ (beaked)  

 
 
 
 
 
 
1=ไข่ยอดยาวแหลม     2 =ไข่ยอดแคบ    3=ไข่ยอดแหลมฐานปีกหยัก    4=ไข่ยอดแหลมยอดปีกตัด  5=ห้าเหล่ียมค่อนมาทางสี่เหลี่ยม 
 
 
 
 
 
 
6=รูปไข่ค่อนข้างกลมยอดตาหยัก   7=ไข่ยอดแหลมฐานปีกยกขึ้นเป็นรูปเขาวัว 8=สามเหลี่ยมด้านเท่า       9=ห้าเหล่ียม  
 
 
 
 
 
 
 
 
10=สามเหลี่ยมหน้าจั่ว             11=สี่เหล่ียมขนมเปียกปูน               12=กลม                       13=สี่เหล่ียม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          14=รูปรี                      15= รูปไข่กลับ                 16=รูปไข่ยอดแหลม               17=จงอยไขว้ 
ที่มา: Artschwager, 1940  และ Artschwager and  Brandes, 1958 
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23. ต าแหน่งยอดตา (Bud tip position)  

ตรวจสอบต าแหน่งของยอดตาจากปล้องที่มีกาบใบแห้งสูงสุดล าดับที่ 1 หรือ 2 เมื่ออ้อยมีอายุมาก 
กว่า 8 เดือน  

1 = ต าแหน่งของยอดตาจะอยู่ต่ ากว่าวงเจริญ  
2 = ต าแหน่งของยอดตาจะอยู่ระดับเดียวกับวงเจริญ  
3 = ต าแหน่งของยอดตาจะอยู่สูงกว่าวงเจริญ  
4 = ต าแหน่งของยอดตาจะอยู่สูงกว่าวงเจริญมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 

     1 = ต่ ากว่าวงเจริญ      2 = ระดับเดียวกับวงเจริญ    3 = สูงกว่าวงเจริญ      4 = อยู่สูงกว่าวงเจริญมาก 
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24. ขนที่ตา (Hair on bud)  
ตรวจสอบกลุ่มขนที่ตาของอ้อยโดยสังเกตลักษณะของตาที่อยู่ตรงต าแหน่งสูงสุด ซึ่งมีกาบใบแห้ง หุ้ม

อยู่ เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 8 เดือน  
1 = ไม่มีกลุ่มขนที่ตาอ้อย  
2 = มีกลุ่มขนบนปีกตาอ้อย  
3 = มีกลุ่มขนที่ปลายยอดของตาอ้อย  
4 = มีกลุ่มขนที่ข้างตาอ้อย  
5 = มีกลุ่มขนตรงรอยต่อระหว่างตากับปีกตาอ้อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. ลักษณะทรงใบ (leaf shape)  
เป็นลักษณะที่ต้องใช้ตรวจสอบกับทุกพันธุ์ และจะต้องระบุในลักษณะประจ าพันธุ์ ยกเว้นว่าไม่ 

สามารถจะด าเนินการได้ โดยสังเกตจากกลุ่มใบเหนือคอใบแรกที่มองเห็น เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 3 เดือน  
1 = ทรงใบตรงส่วนยอดของล ามีลักษณะชูตั้งตรง  
2 = ทรงใบตรงส่วนยอดของล ามีลักษณะชูและปลายใบโค้งลง  
3 = ทรงใบตรงส่วนยอดของล ามีลักษณะปลายโค้งลง  
4 = ทรงใบตรงส่วนยอดของล า มีลักษณะปลายใบโค้งลงมากเกือบเหมือนครึ่งวงกลม  
 

26. ความกว้างใบ (Blade width)  
ตรวจสอบความกว้างของใบ โดยวัดตรงส่วนที่กว้างที่สุดของใบที่ 4 นับจากใบบนสุดที่เห็นคอใบ เมื่อ

อ้อยมีอายุมากกว่า 3 เดือน  
1 = ความกว้างของใบตรงส่วนที่กว้างสุดแคบ คือ น้อยกว่า 4 เซนติเมตร  
2 = ความกว้างของใบตรงส่วนที่กว้างสุด อยู่ระหว่าง 4-6 เซนติเมตร  
3 = ความกว้างของใบตรงส่วนที่กว้างสุดมากกว่า 6 เซนติเมตร  
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27. ขนขอบใบ (Hair on margin)  
ตรวจสอบกลุ่มขนที่ขอบใบอ้อย โดยสังเกตตรงใบต าแหน่งที่ 4 นับจากใบบนสุดที่เห็นออใบ เมื่ออ้อย 

มีอายุมากกว่า 8 เดือน  
1 = ไม่มีกลุ่มขนที่ขอบใบอ้อย  
2 = มีกลุ่มขนที่ขอบใบอ้อยบ้าง แต่ไม่มาก  
3 = มีกลุ่มขนที่ขอบใบอ้อยมาก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. ลักษณะของลิ้นใบ (Ligule shape)  
ตรวจสอบลักษณะของลิ้นใบ โดยสังเกตตรงใบต าแหน่งที่ 4 นับจากใบบนสุดที่เห็นคอใบ ซึ่งเป็นส่วนที่

หุ้มไว้ด้วยกาบใบ เมื่อฉีกใบดูจะพบอยู่ระหว่างรอยต่อของใบและกาบใบ เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 8 เดือน  
1 = ลักษณะของลิ้นใบเป็นแถบค่อนข้างสม่ าเสมอ กลางป่องเล็กน้อย (strap-shaped)  
2 = ลักษณะของลิ้นใบมีตรงกลางโป่งเป็นรูปสามเหลี่ยม (deltoid)  
3 = ลักษณะของลิ้นใบเป็นแถบตรงกลางพองออกปลายเรียวแหลมทั้ง 2 ข้าง (crexcent-

shaped)  
4 = ลักษณะของลิ้นใบเป็นแบบคันธนู (bow-shaped)  

 
29. ลักษณะหูใบขอบด้านนอก (Outer auricle shape)  

ตรวจสอบลักษณะของหูใบขอบด้านนอก โดยสังเกตตรงใบต าแหน่งที่ 3 นับจากใบบนสุดที่เห็น คอใบ 
เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 3 เดือน  

1 = หูใบขอบด้านนอกมีลักษณะเป็นขอบโค้ง (sloping transitional)  
2 = หูใบขอบด้านนอกมีลักษณะเป็นขอบตรง (horizontal transitional)  
3 = หูใบขอบด้านนอกมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมีรอยบุบ (dentoid)  
4 = หูใบขอบด้านนอกมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (dentoid or triangular)  
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5 = หูใบขอบด้านนอกมีลักษณะเป็นยอดงอเข้า (unciform)  
6 = หูใบขอบด้านนอกมีลักษณะเป็นยอดงอออก (calcariform)  
7 = หูใบขอบด้านนอกมีลักษณะเป็นรูปเขาวัว (falcate)  
8 = หูใบขอบด้านนอกมีลักษณะเป็นรูปใบหอกสั้น (short lanceolate)  
9 = หูใบขอบด้านนอกมีลักษณะเป็นรูปใบหอกยาว (long lanceolate)  
10 = หูใบขอบด้านนอกมีลักษณะเป็นรูปอ่ืน นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น  

30. ลักษณะหูใบขอบด้านใน (Inner auricle shape)  
ตรวจสอบลักษณะของหูใบขอบด้านใน โดยสังเกตตรงใบต าแหน่งที่ 3 นับจากใบบนสุดที่เห็นคอใบ 

เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 3 เดือน  
1 = หูใบขอบด้านในมีลักษณะเป็นขอบโค้ง (sloping transitional)  
2 = หูใบขอบด้านในมีลักษณะเป็นขอบตรง (horizontal transitional)  
3 = หูใบขอบด้านในมีลักษณะเป็นขอบโค้งฐานนูน (ascending transitional)  
4 = หูใบขอบด้านในมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (deltoid)  
5 = หูใบขอบด้านในมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมีรอยบุบ (dentoid)  
6 = หูใบขอบค้านในมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม (triangular)  
7 = หูใบขอบด้านในมีลักษณะเป็นรูปใบหอกสั้น (short lanceolate)  
8 = หูใบขอบด้านในมีลักษณะเป็นยอดงอเข้า (unciform)  
9 = หูใบขอบด้านในมีลักษณะเป็นยอดงอออก (calcariform)  
10 = หูใบขอบด้านในมีลักษณะเป็นรูปใบหอกยาว (long lanceolate)  
11 = หูใบขอบด้านในมีลักษณะเป็นรูปเขาวัว (falcate)  
12 = หูใบขอบด้านในมีลักษณะเป็นยอดหุ้มเข้าหรือสามเหลี่ยมขอบโค้ง (tip bend 

downward)  
13 = หูใบขอบด้านในมีลักษณะเป็นรูปอ่ืน นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น  

ใบหอกยาว 
(long lanceolate) 

เขาวัว  
(falcate) 

ยอดงอออก 
(calcariform) 

ยอดงอเข้า 
(unciform) 

ใบหอกสั้น  
(short lanceolate) 

ขอบโค้ง  
(sloping transitional) 

ขอบตรง  
(horizontal 
transitional) 

สามเหลี่ยม 
มีรอยบุบ  
(dentoid) 

สามเหลี่ยมด้านเท่า 
(dentoid  

or triangular) 
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31. ลักษณะของคอใบ (Dewlap shape)  

ตรวจสอบลักษณะของคอใบ โดยพิจารณาจากส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างแผ่นใบและกาบใบ สังเกตจากใบ
ที่ 3 นับจากใบบนสุดที่เห็นคอใบ เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 3 เดือน  

1 = คอใบมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมชายธง (very sloping narrow triangular-ligulate) 
2 = คอใบมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมชายธงปลายคด (very sloping more or less 
ligulate)  
3 = คอใบมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมขอบเว้าและโค้ง (tall triangular dewlap with 
convex upper and lower margin)  
4 = คอใบมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม (regtangular)  
5 = คอใบมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (deltoid)  
6 = คอใบมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม (triangular)  
7 = คอใบมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานเรียบ (horizontal base triangular)  
8 = คอใบมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานเว้าขอบบนเรียบ (more or less triangular 

sloping with horizontal upper margin)  
9  =  คอ ใบ มี ลั กษ ณ ะเป็ น รูป กริ ช  ( typical ligulate, very narrow and practically 

horizontal)  
10 = คอใบมีลักษณะเป็นรูปอ่ืน นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น  

ขอบโค้ง 
(sloping  

transitional) 

ยอดหุ้มเข้าหรือ
สามเหลี่ยมขอบโค้ง 

(tip bend 
downward) 

เขาวัว 
(falcate)) 

ขอบโค้งฐานนูน 
(ascending 
transitional) 

ขอบตรง 
(horizontal 
transitional) 

สามเหลี่ยม 
มีรอยบุบ 
(dentoid) 

สามเหลี่ยม
ด้านเท่า 

(deltoid) 

ใบหอกสั้น 
(short 

lanceolate) 

ยอดงอเข้า 
(unciform) 

ยอดงอออก 
(calcariform) 

ใบหอกยาว 
(long 

lanceolate) 

ขอบโค้ง 
(sloping 

transitional) 
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     สามเหลี่ยมชายธง 
(very sloping narrow  
triangular-ligulate) 

สามเหลี่ยมชายธงปลายคด 
(very sloping more 

or less ligulate) 

สามเหลี่ยมขอบเว้าและโค้ง 
(tall triangular dewlap 
with convex upper and 

lower margin) 

สี่เหลี่ยม 
(regtangular) 

สามเหลี่ยมด้านเท่า 
(deltoid) 

สามเหลี่ยมมุมแหลม 
(triangular) 

สามเหลี่ยมฐานเรียบ 
(horizontal base 

triangular) 

สามเหลี่ยมฐานเว้าขอบบนเรียบ  
(more or less triangular 
sloping with horizontal 

upper margin) 

รูปกริช  
(typical ligulate, very 

narrow and practically 
horizontal) 
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32. สีของคอใบ (Dewlap color)  

ตรวจสอบสีของคอใบ โดยสังเกตจากใบที่ 3 จากคอใบสูงสุดที่มองเห็น ตรงบริเวณคอใบ เมื่ออ้อยมี
อายุมากกว่า 8 เดือน  

1 = สีของคอใบเป็นสีเหลือง (yellow)  
4 = สีของคอใบเป็นสีเขียว (green)  
7 = สีของคอใบเป็นสีม่วง (purple)  
10 = สีของคอใบเป็นสีแดง (red)  
13 = สีของคอใบเป็นสีน้ําตาล (brown)  
14 = สีของคอใบเป็นสีน้ําตาลอ่อน (light brown)  
15 – สีของคอใบเป็นสีน้ําตาลเข้ม (dark brown)  
16 = สีของคอใบเป็นสีเขียวเหลือบเหลือง (yellowish green)  
17 = สีของคอใบเป็นสีเหลืองเหลือบเขียว (greenish yellow)  
18 = สีของคอใบเป็นสีม่วงเหลือบเขียว (greenish purple)  
19 = สีของคอใบเป็นสีเขียวขอบม่วง (green with purple margin)  
20 = สีของคอใบเป็นสีเขียวขอบชมพู (green with pink margin)  
21 = สีของคอใบเป็นสีน้ําตาลขอบม่วง (brown with purple margin)  
22 – สีของคอใบเป็นสีอ่ืน นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น  

 
33 ขนที่กาบใบ (leaf sheath hair and located)  
ตรวจสอบการมีขนที่กาบใบต าแหน่งที่ 3 นับจากใบบนสุดที่เห็นคอใบ เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 3 เดือน  

1 = ไม่มีขนที่กาบใบ (none)  
2 = มีขนเฉพาะที่กลางกาบใบ (at middle) ขนกลุ่มที่ 57  
3 = มีขนเฉพาะที่ข้างกาบใบ (at side) ขนกลุ่มที่ 60  
4 = มีขนตรงกลาง (ขนกลุ่มที่ 57) และข้างกาบใบ (ขนกลุ่มที่ 60) (at both)  
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34. จ านวนของขนท่ีกาบใบ (number of leaf sheath hair)  
ตรวจสอบปริมาณของขนที่กาบใบต าแหน่งที่ 3 นับจากใบบนสุดที่เห็นคอใบ เมื่ออ้อยมีอายุมาก กว่า  

8 เดือน  
1 = ไม่มีขนที่กาบใบ (none)  
2 = มีขนที่กาบใบจ านวนน้อย (few)  
3 = มีขนที่กาบใบจ านวนมาก (many) 
 

ขั นตอนการเสนอพันธุ์พืชเป็นพันธุ์รับรองและพันธุ์แนะน า 
พันธุ์พืชพัฒนาที่จะเสนอเป็นพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน า ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบลักษณะ

ประจ าพันธุ์ ลักษณะดีเด่นทางการเกษตรและข้อมูลทางวิชาการอ่ืนๆ ตามหัวข้อที่ก าหนดจากคณะกรรมการ
วิจัยระดับส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ และ/สถาบันวิจัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับพืชชนิดนั้น และพิจารณาการตั้ง
ชื่อ ในระดับสถาบันวิจัยพืช ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง คณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พีช คณะกรรมการ
วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช มีมติเห็นชอบรับรองให้เป็นพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน า และคณะกรรมการบริหาร กรม
วิชาการเกษตรรับทราบการรับรองพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์แนะน า แต่ถ้าเป็นพันธุ์พืชพัฒนาของบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ต้องจัดส่งตัวอย่างพันธุ์พืชชนิดนั้นๆ พร้อมกับเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆ เพ่ือให้กรมวิชาการ
เกษตรพิจารณาและรับรอง ทั้งนี้ การตั้งชื่อพันธุ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ตั้งชื่อพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน า พ.ศ.2560 

ผู้เสนอพันธุ์พืชเป็นพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน า จะต้องน าเสนอข้อมูลประกอบทั้งในแบบเอกสารและมี
การฉายภาพประกอบการบรรยายพร้อมตัวอย่างและการเสนอข้อมูลทางเอกสารนั้นจะต้องจัดท าตามรูปแบบที่
ก าหนดไว้ในเอกสารค าแนะน านี้เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการฯ ตามข้ันตอน
ต่อไป (ภาคผนวก ค) 
 
การเผยแพร่และกระจายพันธุ์  

กรณีที่เป็นหน่วยงานราชการจะท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ หรือวารสารทางการเกษตรอ่ืน ๆ แล้วจ าหน่ายให้เกษตรกรโดยตรงหรือ ผ่านสถาบันการเกษตร 
ธนาคารต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ หรือแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการ  
ต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
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หน้า ๑๓ 

เล่ม     134     ตอนพิเศษ      171     ง      ราชกิจจานุเบกษา       ๒๘ มิถุนายน ๒๕6๐ 

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนํา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาพันธุ์รับรอง   
พันธุ์แนะนําพ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ให้มีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และแก้ไขปัญหาเรื่องชื่อพันธุ์พืช  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
ซ่ึ งแก้ ไข เพ่ิ ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบั บที่  ๕ ) พ .ศ . ๒๕๔๕                     
ประกอบกับข้อ ๒ (๒) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบ                
มติคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้  

ข้อ  ๑  ระเบี ยบนี้ เรียกว่า “ระเบี ยบกรมวิชาการเกษตรว่าด้ วยหลัก เกณ ฑ์ การพิจารณ า                         
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนํา พ.ศ. ๒๕๖๐”  

ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา พันธุ์รับรอง                     

พันธุ์แนะนํา พ.ศ. ๒๕๕๓  
ข้อ  ๔   ในระเบียบนี้  
“พัน ธุ์ รับ รอง” หมายถึ ง พั นธุ์ พื ช  พัน ธุ์ เห็ ด  พั นธุ์ ผึ้ ง  พั น ธุ์ ไร โซ เบี ยม  และจุลิ นท รีย์ อ่ื น                              

ที่ผ่านการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์ หรือทดสอบตามขั้นตอนทางวิชาการมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน         
ลักษณะเด่นชัดเจน ทั้งด้านผลผลิตและคุณภาพ เหมาะกับการนําไปใช้ประโยชน์ และผ่านการพิจารณ า            
เพ่ือเห็นชอบจากกรมวิชาการเกษตร ให้การรับรองเป็นพันธุ์รับรอง  

“พันธุ์ แนะนํ า”  หมายถึ ง พันธุ์ พื ช  พันธุ์ เห็ ด  พันธุ์ ผึ้ ง  พัน ธุ์ ไร โซ เบี ยม  และจุลินทรีย์ อ่ื น                             
ที่ เป็นพันธุ์ พืช พ้ืนเมืองหรือพันธุ์ที่มาจากแหล่งอ่ืนมีการใช้กันทั่ วไป รวมทั้งพันธุ์ที่มีการพัฒนา หรือ             
ปรับปรุงพันธุ์  ตามขั้นตอนทางวิชาการมีข้อมูลสนับสนุนพอสมควรมีลักษณะดีที่ เหมาะสมกับการ                
นําไปใช้ประโยชน์ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมวิชาการเกษตร ให้การรับรองเป็นพันธุ์แนะนํา  

ข้อ ๕  ห น่ วย งาน ใน ก รม วิ ช าก าร เกษ ตร  ห น่ วย งาน อ่ืน  ทั้ งภ าค รั ฐ  ภ าค เอกชน  ห รื อ                            
บุคคลที่ประสงค์จะเสนอพันธุ์พืชให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาเป็นพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนํา ให้ติดต่อ              
และยื่นความจํานงได้ที่  กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษ ตรและสหกรณ์                 
เพ่ือขอรับคู่มือคําแนะนําการจัดทําเอกสารประกอบการเสนอพันธุ์พืชเป็นพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนํา และ         
จะต้องส่งเอกสารพร้อมข้อมูลรายละเอียดตามที่กําหนดในคู่มือคําแนะนําฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา              
ของคณะกรรมการฯ กรมวิชาการเกษตร 
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ข้อ  ๖  คุณ สมบั ติของพันธุ์ ที่ จะเสนอให้ พิ จารณ าเป็ น พันธุ์ รับ รอง พันธุ์ แนะนํ า  ของกรม                     
วิชาการเกษตร ดังนี้  

 ๖.๑ พันธุ์รับรอง  

 ๖.๑ .๑  เป็น พันธุ์ พืช พ้ืนเมือง หรือพันธุ์ที่ นํ าเข้าจากต่างประเทศ มี การศึกษา               
แนะนําตรวจสอบหรือทดสอบทางวิชาการ มีข้อมูลพร้อมสนับสนุนว่าเป็นพันธุ์ดีที่เผยแพร่ให้เกษตรกรปลูก       
หรือเป็นพันธุ์ที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายในท้องถิ่น  

 ๖ .๑ .๒  เป็ น พันธุ์ ใหม่ ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงทางพั นธุกรรม โดยการผสมพั นธุ์                      
หรือการทําให้มีพันธุกรรมใหม่ด้วยวิธี ใดก็ตาม ตามขั้นตอนทางวิชาการและผ่านการคัดเลือกหรือทดสอบ        
ศักยภาพในด้านผลผลิตและลักษณะทางคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  

 ๖.๒ พันธุ์แนะนํา  

 ๖.๒.๑ เป็นพันธุ์ พ้ืนเมืองหรือพันธุ์ที่ นํ ามาจากแหล่งอ่ืน สามารถนํามาพัฒนา                   
เป็นพันธุ์ใหม่ได้ และมีความนิยมสูงในท้องถิ่น  

 ๖ .๒ .๒  เป็ น พันธุ์ ใหม่ ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงทางพั นธุกรรม โดยการผสมพั นธุ์                      
หรือการทําให้มีพันธุกรรมใหม่ด้วยวิธีใดก็ตาม เพ่ือให้ได้พันธุ์บริสุทธิ์ตามความต้องการของเกษตรกร                    
มีข้อมูลสนับสนุนพอสมควร มีลักษณะที่เหมาะสมกับการนําไปใช้ประโยชน์  

ข้อ ๗ ขั้นตอนการพิจารณาพันธุ์พืช  

 ๗ .๑  ผ่ า น ก ารต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ พิ จ า รณ าร าย ล ะ เอี ย ด ข้ อ มู ล ท า งวิ ช าก า ร จ าก                   
คณะกรรมการวิจัยของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับพืชชนิดนั้น  

 ๗ .๒  ผ่ านการ พิ จ ารณ ากลั่ น กรองจากคณ ะอนุ ก รรมการ วิ จั ยป รับป รุ ง พั น ธุ์ พื ช                               
กรมวิชาการเกษตร  

 ๗ .๓  ผ่ านการพิ จารณ ารับ รองพัน ธุ์ และรับ รองชื่ อ พั นธุ์ จ ากคณ ะกรรมการวิ จั ย                      
ปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร  

 ๗.๔  คณ ะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติ รับทราบ เป็ น พันธุ์ รับ รอง/                              
พันธุ์แนะนํา  

ข้ อ  ๘  เมื่ อ ได้ รั บ การรับ รองเป็ น พั น ธุ์ รั บ รอง พั น ธุ์ แน ะนํ าแล้ ว  ส ามารถยื่ น ขอหนั งสื อ                                     
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน หนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรองตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘                   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ณ สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
 

      ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

          สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ  

       อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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ระเบียบกรมวิชาการเกษตร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนํา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์รับรอง        
พันธุ์แนะนํา พ .ศ. ๒๕๕๓ ฉบับลงวันที่  ๙  กรกฎาคม ๒๕๕๓ ให้ เป็น ไปโดยถูกต้อง และมีความ                   
เหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔   
ซึ่ งแก้ ไข เพ่ิ ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบั บที่  ๕ ) พ .ศ . ๒๕๔๕                              
ประกอบกับข้อ ๒ (๒) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบ                
มติคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์รับรอง         
พันธุ์แนะนํา พ.ศ. ๒๕๖๐”  

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ ๓  ให้ ยก เลิ กระเบี ยบกรมวิช าการเกษตรว่ าด้ วยหลั ก เกณ ฑ์ การตั้ งชื่ อ พั นธุ์ รับ รอง                                  
พันธุ์แนะนํา พ.ศ. ๒๕๕๓  

ข้อ ๔  หลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนํา มีดังนี้  
 ๔.๑  ให้ตั้งชื่อพันธุ์พืชเป็นภาษาไทย หากมีชื่อเป็นภาษาอ่ืนให้ใช้ภาษาไทย  

 ๔.๒  สําหรับพันธุ์แนะนําถ้ามีชื่อเดิมอยู่แล้ว ให้ใช้ชื่อเดิม 

 ๔.๓  ให้ ใช้ ชื่ อ ศู น ย์ วิ จั ย ห รื อ ชื่ อ ส ถ าน ที่ ท ด ล อ งข อ งก รม วิ ช าก าร เก ษ ต รที่ ได้                              
ดําเนินการพัฒนาพันธุ์พืชนั้นเป็นส่วนใหญ่ และต่อท้ายด้วยตัวเลขเรียงตามลําดับ เช่น มันสําปะหลัง                    
พันธุ์ระยอง ๑ มันสําปะหลังพันธุ์ระยอง ๒ และมันสําปะหลังพันธุ์ระยอง ๓ เป็นต้น  

 ในกรณีที่ชื่อของศูนย์วิจัยหรือชื่อสถานที่ทดลองของกรมวิช าการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่                    
เป็นชื่อจังหวัด อําเภอ ตลอดจนตําบล ฯลฯ ได้ถูกนําไปใช้ในการตั้งชื่อพันธุ์พืชอ่ืน หรือโดยหน่วยงานอ่ืนไปแล้ว     
ให้ พิจารณาใช้ชื่อ อ่ืน ๆ ทางภูมิศาสตร์  หรือชื่อเฉพาะได้ตามความเหมาะสม เช่น ชื่อแม่น้ํ า ภู เขา                      
ทั้งนี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่พิจารณา  

 ๔.๔  การตั้งชื่อให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสถาบัน/สํานัก ต้นสังกัด  
ข้อ ๕  ชื่อพันธุ์พืชจะต้องไม่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 ๕.๑  เป็ นห รือคล้ ายกั บ  พ ระป รมาภิ ไธย  พ ระนามาภิ ไธย  พ ระป รมาภิ ไธยย่ อ                          

หรือพระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์  
 ๕.๒ ไม่สุภาพหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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หน้า ๑6 

เล่ม     134     ตอนพิเศษ      171     ง      ราชกิจจานุเบกษา       ๒๘ มิถุนายน ๒๕6๐ 

 ๕.๓  สื่อความหมายไปทางเกินความจริง หรือโอ้อวด  
 ๕.๔ เป็นหรือคล้ายชื่อสามัญ ชื่อชนิด หรือชื่อสกุลของพืช  
 ๕.๕  เป็นหรือคล้าย ชื่อพันธุ์พืชอ่ืนในวงศ์เดียวกันที่มีอยู่แพร่หลายทั่วไป  

 ๕.๖  เป็นคําสมาสหรือคําสนธิของชื่อพันธุ์ พืชในวงศ์ เดียวกันที่ ไม่ ใช้ พ่อ – แม่ พันธุ์                           
ของพันธุ์พืชนั้น  

 ๕.๗  มีคํานําหน้านาม เช่น ศาสตราจารย์ หม่อม พลเอก นาย  
 ๕.๘ อาจทําให้สาธารณชนสับสนหลงผิด  
ข้อ ๖  ใน กรณี ที่ มี ก ารตั้ งชื่ อ เพ่ื อ เป็ น เกี ย รติ แก่ บุ ค คล  ห รือ เนื่ อ งใน วาระ พิ เศษ ต่ าง ๆ                              

ให้พิจารณาตั้งชื่อได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช  
 
 

      ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
           สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ  
                  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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ภาคผนวก ค 
 
แผนภาพขั นตอนการเสนอพันธุ์พืชเป็นพันธุ์รับรองและพันธุ์แนะน ากรมวิชาการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช 

พันธุ์รับรอง 
พันธุ์แนะน า 
พันธุ์คุ้มครอง 

กคพ. 
พันธุ์พืชขึ นทะเบียนตามกฏหมายพันธุ์

พืช พ.ศ. 2518 
คุ้มครองพันธุ์พืชตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์

พืช พ.ศ. 2542 

หมายเหต:ุ เข้า lines เฉพาะ 

 

พันธุ์แนะน า 
พันธุ์รับรอง 

พิจารณาตั งชือ่ 

คณะกรรมการวิจัยปรับปรงุพันธุ์พืช 

พันธุ์รับรอง 
พันธุ์แนะน า 
พันธุ์คุ้มครอง 

คุ้มครองพันธุ์พืชตาม พ.ร.บ.

คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

คณะกรรมการบรหิารกรมฯ รับทราบการรับรองพันธุ์พืช 

พันธุ์รับรอง 
พันธุ์แนะน า 

กพค. 

นักปรับปรุงพันธุ์พืช 

คณะกรรมการฯ ของสถาบัน 

ใช้ Code เป็นชื่อพันธุ์พืช ทดสอบพันธุ ์
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ภาคผนวก ง 
 
แผนภาพแสดงขั นตอนการปรับปรุงพันธุ์ 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *ถ้าขอรับรองเป็นพันธุร์ับรองตอ้งศึกษาขอ้มูลเพ่ือสนับสนุนที่ส าคัญของแต่ละพืชใหด้ าเนินการอยา่งนอ้ย1 ฤดูปลูกเช่น 

1)การตอบสนองของพันธ์ุต่อปุ๋ย 
2)ปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงศัตรูที่ส าคญั 
3)อัตราประชากรที่เหมาะสม 
4)เปรียบเทียบผลผลตแต่ละฤดูปลูก 
5)ข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางการเกษตรที่ส าคัญ 
6)ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีของผลผลิต 

แผนการทดลองRCBอยา่งน้อย3ซ  า 
10-16พันธุ/์สายพันธุ2์-4สภาพแวดล้อม ด าเนินการใน
ศูนย์วิจัยถ้าไม่มีการ เปรียบเทียบในท้องถ่ินต้องมีอย่างนอ้ย 

แผนการทดลองRCBอยา่งน้อย3ซ  า 
6-10พันธุ/์สายพันธุ2์-4สภาพแวดล้อม 

แผนการทดลองRCBอยา่งน้อย4ซ  า 
4-6พันธุ/์สายพันธุ4์-10สภาพแวดล้อม ด าเนินการในไร่

เกษตรกรบันทึกขอมูลการยอมรับของเกษตร 

แผนการทดลองและจ านวนพันธุ์ขึ นกับแต่ละ 
ชนิดพชือย่างนอ้ย 2 ซ  า 1-2 สภาพแวดล้อม ด าเนินการใน
ศูนย์วิจัยฯ 

 

การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรม 
(Creating Genetic Variation and Recombination) 

การคัดเลือก(Selection) 

การรวบรวมนําเข้าและการศึกษาเบ้ืองต้นของลักษณะเชื้อพันธุกรรม 
(Collection, Introduction and Observation of Genetic Resources) 

การประเมนิผล (Evaluation) 

การเปรียบเทยีบเบื องต้น 
(Preliminary Trial : PT) 

1 

การเปรียบเทยีบมาตรฐาน 
(Standard Trial : ST) 

2 

การเปรียบเทยีบในท้องถ่ิน  
(Regional Trial : RT) 

3 

การเปรียบเทยีบในไร่เกษตรกร 
(Farm Trial : FT) 

4 
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คณะผู้จัดท า 
 
นายสุริพัฒน์ ไทยเทศ  รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์พืชไร่  
    สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
นางสาวนัฐภัทร์ ค าหล้า   นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 
นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชอุบลราชธานี  

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 
นายอุดมศักดิ์ ดวนมีสุข  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ลพบุรี  
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ลพบุรี 
นางสาวจรัญญา ปิ่นสุภา  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ  
    สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน   
นางสาวปิยธิดา อินทร์สุข  นักวิชาการเกษตรช านาญการ   

ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี 
นางสาวแสงเดือน ชนะชัย  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ    

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
นางสาวปิยะรัตน์ จังพล  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ    

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
นางสาวการิตา จงเจือกลาง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 
นางสาวพรทิพย์ จันทร์บุตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
นางสาวน้ าผึ้ง ชมภูเขียว  นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ  

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
นายชูศักดิ์ คุณุไทย  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน   
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