เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เรื่อง กําหนดพันธุออยที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหชาวไรออยปลูก
ในทองที่ที่คณะกรรมการกําหนด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรใหมีการปรับปรุงพันธุออยที่สงเสริมใหชาวไรออยปลูก ซึ่งคณะกรรมการออย
เห็น วา มีคุณสมบัติแ ละลักษณะเหมาะสมตอการสงเสริม ใหช าวไรออยปลูกในทองที่ที่เหมาะสมตอ
การปลูกออย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
อันเปนพระราชบัญญัติท่มี ีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแ หงกฎหมาย คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายโดยความเห็น ชอบ
ของรัฐมนตรี จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ใหพันธุออยตามบัญชีทายประกาศนี้ เปนพันธุออยที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหชาวไรออยปลูก
ในทองที่ที่เหมาะสมตอการปลูกออย ตามขอ ๒ ของประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เรื่อง กําหนดพัน ธุออยที่เหมาะสมเพื่อสงเสริม ใหชาวไรออยปลูกในทองที่ที่คณะกรรมการกําหนด
พ.ศ. ๒๕๔๘
ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ดําริ สุโขธนัง
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหนากลุมภารกิจดานกํากับตรวจสอบกระบวนการผลิต
ประธานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

บัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เรื่อง กําหนดพันธุออยที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหชาวไรออยปลูกในทองที่ที่คณะกรรมการกําหนด พ.ศ. 2551
พันธุ เค 97-27
1. แม X พอ
2. ทรงกอ
3. ลักษณะใบ
4. คอใบ
5. ลิ้นใบ
6. หูใบ

7. ปลอง
8. ตา
9. การออกดอก
10. การหักลม
11. สภาพพื้นที่ทเี่ หมาะสม
12. ผลผลิตออย
13. ความหวาน
14. การแตกกอ
15. การตานทานโรค

ลักษณะประจําพันธุ
อูทอง 1 X สอน. 3 (K 84-200)
ทรงกอกวางปานกลาง
สีเขียวปนเหลือง มีขนาดกวางและยาวปานกลาง ใบยอดชีต้ รง และใบลาง
โคงเล็กนอย
รูปสี่เหลี่ยม ยอดแหลม ลาดเอียงเล็กนอย สีเขียว มีไขปกคลุมเล็กนอย
รูปรางคลายกระจับ กลางปองมีขนาดใหญ
มีทั้งสองขาง
ขางที่ 1 รูปใบหอกยาวมาก
ขางที่ 2 รูปใบหอกสั้น
รูปทรงกระบอก สีเขียวปนเหลือง เนื้อไสลักษณะจุด ขนาดลําคอนขางใหญ
มีเสนผาศูนยกลางลํา 2.8-3.2 ซม.
รูปหาเหลี่ยม ขนาดปานกลาง จมใตกาบใบ มีรองตา
ออกดอกปานกลาง
หักลมปานกลาง
ดินรวน และ ดินรวนทราย ที่มีการระบายน้ําดี
กลุมดินที่เหมาะสม : 16,17,21,22,24,33,35
11-16 ตันตอไร ในเขตฝน
17-21 ตันตอไร ในเขตชลประทาน
12-13 ซี.ซี.เอส. (ที่อายุ 11-13 เดือน ในเดือน กพ.-มีค.)
มีแปงนอย (52 ppm)
แตกกอมาก 5-6 ลํา/กอ หรือ 11,000 ลํา/ไร
ตานทานตอโรคเหี่ยวเนาแดง

-2พันธุ เค 97-29
1. แม X พอ
2. ทรงกอ
3. ลักษณะใบ
4. คอใบ
5. ลิ้นใบ
6. หูใบ

7. ปลอง
8. ตา
9. การออกดอก
10. การหักลม
11. สภาพพื้นที่ทเี่ หมาะสม
12. ผลผลิตออย
13. ความหวาน
14. การแตกกอ
15. การตานทานโรค

ลักษณะประจําพันธุ
อูทอง 1 X สอน. 3 (K 84-200)
ทรงกอกวางปานกลาง
สีเขียว มีขนาดกวางและยาวปานกลาง ใบยอดชีต้ รง และใบลาง
โคงเล็กนอย
รูปสามเหลี่ยม ยอดมน ลาดเอียงเล็กนอย สีเขียว มีไขปกคลุมเล็กนอย
รูปรางแถบสม่ําเสมอ กลางปองเล็กนอย ลาดเอียงเล็กนอย
มีทั้งสองขาง มีขนาดใกลเคียงกัน
ขางที่ 1 รูปใบหอกสั้น (แตยาวกวาขางที่ 2 เล็กนอย)
ขางที่ 2 รูปใบหอกสั้น
รูปทรงโคง สีเขียวปนเหลือง เนื้อไสลักษณะตัน ขนาดลําคอนขางใหญ
มีเสนผาศูนยกลางลํา 2.8-3.0 ซม.
รูปหาเหลี่ยม มีปกตาใหญ ขนาดใหญ จมใตกาบใบ มีรองตาเล็กนอย
ออกดอกเล็กนอย
หักลมเล็กนอย
ดินรวน และ ดินรวนเหนียว ที่มีการระบายน้ําดี
กลุมดินที่เหมาะสม : 15,18,21,27,33,36,38
11-15 ตันตอไร ในเขตฝน
17-21 ตันตอไร ในเขตชลประทาน
12-13 ซี.ซี.เอส. (ที่อายุ 11-13 เดือน ในเดือน กพ.-มีค.)
มีแปงปานกลาง (393 ppm)
แตกกอมาก 5-6 ลํา/กอ หรือ 11,000 ลํา/ไร
ตานทานตอโรคเหี่ยวเนาแดง

