


 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่

 
อ้อย   

(1)  เลขท่ีคําขอ:   137/2554                             วันที่ยื่นคาํขอ:   13 ตุลาคม 2554 
(2)  ชื่อผู้ขอ:  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่: ทองภูมิ 1 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่:  อ้อยพันธ์ุทองภูมิ 1 เกิดจากการผสมพันธ์ุแบบจับคู่ โดยใช้อ้อยโคลน 
TBy22-1190 เป็นต้นแม่และอ้อยโคลน TBy20-0535 เป็นต้นพ่อซึ่งทั้งสองพันธ์ุเป็นของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช:   
  ดําเนินการรวบรวมเช้ือพันธุกรรมอ้อยในปี พ.ศ. 2538 ทําการผสมพันธ์ุอ้อยในปี พ.ศ. 2547/2548 
ที่สถานีผสมพันธ์ุอ้อยบ้านทิพุเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยใช้อ้อยโคลน TBy22-1190 เป็นต้นแม่ 
(คัดเลือกจากประชากรที่ได้จากการผสมระหว่าง UT1 กับ K83-74) และอ้อยโคลน TBy20-0535 เป็นต้นพ่อ 
(คัดเลือกจากประชากรที่ได้จากการผสมระหว่าง Co775 ซึ่งนําเข้ามาจากประเทศอินเดีย กับK84-200) ปี 
พ.ศ. 2548 เพาะเมล็ดและคัดเลือกสายต้นอ้อยในระยะกล้า ทีม่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน จ.นครปฐม ปี พ.ศ. 2549-2550 ปลกูและคัดเลือกต้นอ้อยในข้ันสายต้นต่อแถว                     
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ปี พ.ศ. 2550-2551 เปรียบเทียบสายต้นอ้อย
ขั้นมาตรฐานภายในสถานี ทีม่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ปี พ.ศ. 2552-2554 
เปรียบเทียบพันธ์ุอ้อยในแปลงเกษตรกร จํานวน 23 แปลง ครอบคลุม 17 จังหวัด โดยแบ่งเป็นในเขต
ภาคเหนือ 4 จังหวัด (สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ และกําแพงเพชร) ภาคกลาง 6 จังหวัด (กาญจนบุร ี
สุพรรณบุรี ลพบุรี ราชบุรี สระบุรี และนครปฐม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด (นครราชสีมา ขอนแก่น 
กาฬสินธ์ุ อุดรธานี และมุกดาหาร) ภาคตะวันออก 2 จังหวัด (สระแก้วและชลบุรี) 
ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 

ลักษณะทรงกอ ลักษณะทรงกอต้ังตรง        
       ลักษณะของใบ   ลักษณะทรงใบโค้งปานกลาง คอใบสีนํ้าตาล  
        ลักษณะปล้อง     ลักษณะทรงกระบอก สีปล้องเม่ือต้องแสงมีสีม่วง สีปล้องเมื่อไม่ต้อง 

แสงมีสีเหลือง 
 
                              
 
 
 



                 
 
 

อ้อยพันธุ์ทองภูมิ 1 



 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่

 
อ้อย   

(1)  เลขท่ีคําขอ:   136/2554                             วันที่ยื่นคาํขอ:   13 ตุลาคม 2554 
(2)  ชื่อผู้ขอ:  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่: ทองภูมิ 2 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่:   
 อ้อยพันธ์ุทองภูมิ 2 เกิดจากการผสมพันธ์ุแบบจับคู่ โดยใช้อ้อยโคลน Phil63-17 เป็นต้นแม่นําเข้ามา
จากประเทศฟิลิปปินส์ และอ้อยโคลน TBy20-0535 เป็นต้นพ่อ (คัดเลือกจากประชากรที่ได้จากการผสม
ระหว่าง Co775 (POJ2878 x Co371) นําเข้ามาจากประเทศอินเดีย กับ K84-200) 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช:     
  ดําเนินการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมอ้อยในปี พ.ศ. 2538 ทําการผสมพันธ์ุอ้อยในปี พ.ศ. 2547/2548 ที่
สถานีผสมพันธ์ุอ้อยบ้านทิพุเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยใช้อ้อยโคลน Phil63-17 เป็นต้นแม่ 
และอ้อยโคลน TBy20-0535 เป็นต้นพ่อ ปี พ.ศ. 2548 เพาะเมล็ดและคัดเลือกสายต้นอ้อยในระยะกล้า        
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ปี พ.ศ. 2549-2550 ปลูกและคัดเลือกต้นอ้อย
ในขั้นสายต้นต่อแถว ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ปี พ.ศ. 2550-2551 
เปรียบเทียบสายต้นอ้อยขั้นมาตรฐานภายในสถานี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน         
จ.นครปฐม ปี พ.ศ. 2552-2554 เปรียบเทียบพันธ์ุอ้อยในแปลงเกษตรกร จํานวน 23 แปลง ครอบคลุม 17 
จังหวัด โดยแบ่งเป็นในเขตภาคเหนือ 4 จังหวัด (สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ และกําแพงเพชร) ภาคกลาง 6 
จังหวัด (กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี ราชบุรี สระบุรี และนครปฐม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด 
(นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ อุดรธานี และมุกดาหาร) ภาคตะวันออก 2 จังหวัด (สระแก้วและชลบุรี) 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
       ลักษณะทรงกอ ลักษณะทรงกอต้ังตรง 

ลักษณะของใบ   ลักษณะทรงใบโค้งปานกลาง คอใบสีนํ้าตาล         
        ลักษณะปล้อง     ลักษณะปล้องกลางคอด สีปล้องเมื่อต้องแสงมีสีเขียวเหลอืบเหลือง สีปล้องเมื่อไม่ 

ต้องแสงมีสีเหลืองเหลือบเขียว 
 
                              
 
 
 



 
 
 

อ้อยพันธุ์ทองภูมิ 2 



 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่

 
อ้อย   

(1)  เลขท่ีคําขอ:   138/2554                             วันที่ยื่นคาํขอ:   13 ตุลาคม 2554 
(2)  ชื่อผู้ขอ:  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่: ทองภูมิ 3 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่:   
 อ้อยพันธ์ุทองภูมิ 3 เกิดจากการผสมพันธ์ุแบบจับคู่ โดยใช้อ้อยโคลน Mossman เป็นต้นแม่ นําเข้ามา
จากประเทศออสเตรเลีย และอ้อยโคลน K84-200 เป็นต้นพ่อ ได้มาจากการพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุ จาก
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม  
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช:     
 ดําเนินการรวบรวมเช้ือพันธุกรรมอ้อยในปี พ.ศ. 2538 ทําการผสมพันธ์ุอ้อยในปี พ.ศ. 2547/2548 ที่
สถานีผสมพันธ์ุอ้อยบ้านทิพุเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยใช้อ้อยโคลน Mossman เป็นต้นแม่ 
และอ้อยโคลน K84-200 เป็นต้นพ่อ ปีพ.ศ. 2548 เพาะเมล็ดและคัดเลือกสายต้นอ้อยในระยะกล้า              
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ปี พ.ศ. 2549-2550 ปลูกและคัดเลือกต้นอ้อย
ในขั้นสายต้นต่อแถว ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ปีพ.ศ. 2550-2551 
เปรียบเทียบสายต้นอ้อยขั้นมาตรฐานภายในสถานี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน         
จ.นครปฐม ปี 2551-2554 เปรียบเทียบพันธ์ุอ้อยในแปลงเกษตรกร จํานวน 23 แปลง ครอบคลุม 17 จังหวัด 
โดยแบ่งเป็นในเขตภาคเหนือ 4 จังหวัด (สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และกําแพงเพชร) ภาคกลาง 6 จังหวัด 
(กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี ราชบุรี สระบุรี และนครปฐม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ และอุดรธานี) ภาคตะวันออก 2 จังหวัด (สระแก้ว และชลบุรี) 
 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะทรงกอ ลักษณะทรงกอต้ังตรง        

       ลักษณะของใบ   ลักษณะทรงใบชัน-ปลายโค้ง คอใบสีนํ้าตาล  
        ลักษณะปล้อง     ลักษณะปล้องทรงกระบอก สีปล้องเมื่อต้องแสงมีสีเขียว สีปล้องเมื่อไม่ต้อง 

แสงมีสีเหลือง 
 
                              
 
 



                       
 

อ้อยพันธุ์ทองภูมิ 3 



 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่

 
อ้อย   

(1)  เลขท่ีคําขอ:   135/2554                             วันที่ยื่นคาํขอ:   13 ตุลาคม 2554 
(2)  ชื่อผู้ขอ:  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่: ทองภูมิ 4 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่:   
 อ้อยพันธ์ุทองภูมิ 4 เกิดจากการผสมพันธ์ุแบบจับคู่ โดยใช้อ้อยโคลน TBy21-1232 เป็นต้นแม่ 
(คัดเลือกจากประชากรที่ได้จากการผสมเปิดของอ้อยพันธ์ุ F161 นําเข้ามาจากประเทศไต้หวัน) และอ้อยโคลน 
TBy20-0535 เป็นต้นพ่อ (คัดเลือกจากประชากรที่ได้จากการผสมระหว่าง Co775 (POJ2878 x Co371) 
นําเข้ามาจากประเทศอินเดียกับ K84-200) 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช:     

ดําเนินการรวบรวมเช้ือพันธุกรรมอ้อยในปี พ.ศ. 2538 ทําการผสมพันธ์ุอ้อยในปี พ.ศ. 2547/2548  
ที่สถานีผสมพันธ์ุอ้อยบ้านทิพุเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยใช้อ้อยโคลน TBy21-1232 เป็นต้นแม ่
และอ้อยโคลน TBy20-0535 เป็นต้นพ่อ ปี พ.ศ. 2548 เพาะเมล็ดและคัดเลือกสายต้นอ้อยในระยะกล้า       
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ปี พ.ศ. 2549-2550 ปลูกและคัดเลือกต้นอ้อย
ในขั้นสายต้นต่อแถว ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ปี พ.ศ. 2550-2551 
เปรียบเทียบสายต้นอ้อยขั้นมาตรฐานภายในสถานี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน        
จ.นครปฐม ปี พ.ศ. 2552-2554 เปรียบเทียบพันธ์ุอ้อยในแปลงเกษตรกร จํานวน 23 แปลง ครอบคลุม 17 
จังหวัด โดยแบ่งเป็นในเขตภาคเหนือ 4 จังหวัด (สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ และกําแพงเพชร) ภาคกลาง 6 
จังหวัด (กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี ราชบุรี สระบุรี และนครปฐม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด 
(นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ อุดรธานี และมุกดาหาร) ภาคตะวันออก 2 จังหวัด (สระแก้วและชลบุรี) 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะทรงกอ ลักษณะทรงกอแผ่หรือลม้        

       ลักษณะของใบ   ลักษณะทรงใบชัน-ปลายโค้ง คอใบสีนํ้าตาลเข้ม  
        ลักษณะปล้อง    สีปล้องเมื่อต้องแสงมีสีเขียว สีปล้องเมื่อไม่ต้องแสงมีสีเหลือง 
 
                              
 
 



 
 

อ้อยพันธุ์ทองภูมิ 4 


