เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กันยายน ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เรื่อง กําหนดพันธุออยที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหชาวไรออยปลูก
ในทองที่ที่คณะกรรมการกําหนด (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรใหมีการปรับปรุงพันธุออยที่สงเสริมใหชาวไรออยปลูก ซึ่งคณะกรรมการออย
เห็นวา มีคุณสมบัติและลักษณะเหมาะสมตอการสงเสริมใหชาวไรออยปลูกในทองที่ที่เหมาะสมตอการ
ปลูกออย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ใหพันธุออยตามบัญชีทายประกาศนี้ เปนพันธุออยที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหชาวไรออยปลูกในทองที่
ที่เหมาะสมตอการปลูกออย ตามขอ ๒ ของประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง กําหนด
พันธุออยที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหชาวไรออยปลูกในทองที่ที่คณะกรรมการกําหนด พ.ศ. ๒๕๔๘
ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ดําริ สุโขธนัง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

บัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เรื่อง กําหนดพันธุออยที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหชาวไรออยปลูกในทองทีท่ ี่คณะกรรมการกําหนด
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
พันธุ เค 99-72 (สอน. 25)
1. แม x พอ

เค 84-200 x อีเหี่ยว

2. การเจริญเติบโต

งอกเร็ว เจริญเติบโตเร็ว ทรงกอคอนขางแคบ การไวตอดี
ทนแลง แตกกอ 6-7 ลําตอกอ หรือ 11,000 ลําตอไร

3. ลักษณะใบ

สีเขียว ใหญ ยาวและโคงมาก กาบใบหลุดรวงปานกลาง

4. คอใบ

สีน้ําตาลอมแดง รูปรางคลายสามเหลี่ยม มีขนาดปานกลาง
เห็นชัดเจน

5. ลิ้นใบ

สีเขียวออน รูปรางคลายกระจับ ปกสองขางลาดเอียง

6. หูใบ

มีสองขาง ขางในรูปรางคลายใบหอก ปลายแหลม ขนาดปาน
กลาง ขางนอกรูปรางคลายสามเหลี่ยมมีขนาดเล็ก

7. ปลอง

ทรงกระบอก ขอคอดเล็กนอย สีเหลืองน้ําตาลอมเขียว เนื้อ
ไสตัน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.8-3 เซนติเมตร

8. ตา

ตานูนเล็กนอย ทรงกลมรี มีขนาดปานกลาง ฐานตาอยูชิด
รอยกาบ มีรองตาตื้นยาวเกือบตลอดปลอง

9. การออกดอก

ออกดอกเล็กนอย

10. การหักลม

ทนตอการหักลม

11. สภาพพืน้ ที่ที่เหมาะสม ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียว
12. ผลผลิตออย

12-15 ตันตอไร ในเขตน้ําฝน 18-20 ตันตอไร
ในเขตชลประทาน 19.09 ตันตอไร

13. ความหวาน

13-14 ซี.ซี.เอส. (13.72 CCS.)

14. อายุเก็บเกี่ยว

11-13 เดือน

15. ความตานทานโรค

ตานทานปานกลางตอโรคเหี่ยวเนาแดง โรคแสดํา ทนทาน
ตอการระบาดของหนอนเจาะลําตน
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พันธุ เค 99-75 (สอน. 26)
1. แม x พอ

เค 84-200 x อีเหี่ยวแดง

2. การเจริญเติบโต

เจริญเติบโตปานกลาง แตกกอดี (6-8 ลํา/กอ) ขนาดลํา
ปานกลาง (เสนผาศูนยกลาง 2.5 – 3 เซนติเมตร) ไวตอดี

3. ลักษณะใบ

ใบกวาง โคงกลางใบ

4. คอใบ

สีน้ําตาลอมเขียว รูปรางคลายสามเหลี่ยม

5. ลิ้นใบ

สีเขียวออน รูปรางคลายกระจับ ปลายสองขางลาดเอียง
เล็กนอย

6. หูใบ

มีสองขาง ขางในรูปใบหอก ขางนอกรูปคลายกริช(ซิกแซ็ก)

7. ปลอง

สีเหลืองอมเขียว ทรงกระบอก มีรอยแตกตื้นมาก

8. ตา

กลม นูนเดนชัด

9. การออกดอก

ไมออกดอก

10. การหักลม

หักลมเล็กนอย

11. สภาพพืน้ ที่ที่เหมาะสม ดินรวน ดินรวนเหนียว ดินรวนปนทราย
12. ผลผลิตออย

16-21 ตัน/ไร เมื่อปลูกในเขตชลประทาน

13. ความหวาน

11-12 ซี.ซี.เอส. (CCS)

14. อายุเก็บเกี่ยว

11-12 เดือน

15. ความตานทานโรค

ตานทานปานกลางตอโรคเหี่ยวเนาแดง โรคกอตะไครและ
โรคสมัท

-3พันธุ เค 99-82 (สอน. 27)
1. แม x พอ

เค 84-200 x อีเหี่ยวแดง

2. การเจริญเติบโต

เจริญเติบโตปานกลาง แตกกอปานกลาง (5-7 ลํา/กอ) ขนาดลํา
คอนขางใหญ (เสนผาศูนยกลาง 2.8-3.3เซนติเมตร) ไวตอดี
ปานกลาง

3. ลักษณะใบ

ใบกวาง โคงกลางใบ เขียวเขม ลอกกาบงาย มีขนเล็กนอย

4. คอใบ

สีน้ําตาลอมเขียว รูปรางคลายสามเหลี่ยม

5. ลิ้นใบ

สีเขียวออน รูปทรงกระจับ ปลายสองขางลาดเอียงคอนขางมาก

6. หูใบ

มีสองขาง ขางในรูปใบหอก ขางนอกรูปคลายกริช(ซิกแซ็ก)

7. ปลอง

สีเหลืองอมเขียว ทรงกระบอก ขนาดปานกลาง

8. ตา

ตาคอนขางแบน ทรงกลม ฐานตาชิดรอยกาบ

9. การออกดอก

ไมออกดอก

10. การหักลม

ทนตอการหักลม

11. สภาพพืน้ ที่ที่เหมาะสม

ดินรวน ดินรวนเหนียว ดินรวนปนทราย

12. ผลผลิตออย

17-21 ตัน/ไร เมื่อปลูกในเขตชลประทาน

13. ความหวาน

11-13 ซี.ซี.เอส. (CCS)

14. อายุเก็บเกี่ยว

11-12 เดือน

15. ความตานทานโรค

ตานทานปานกลางตอโรคเหี่ยวเนาแดง โรคกอตะไครและโรคสมัท

