เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เรื่อง กําหนดพันธุออยที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหชาวไรออยปลูก
ในทองที่ที่คณะกรรมการกําหนด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปน การสมควรใหมีการปรับปรุงพันธุออยที่สงเสริมใหชาวไรออยปลูก ที่มีคุณสมบัติ
และลักษณะเหมาะสมตอการสงเสริมใหชาวไรออยปลูกในทองที่ที่เหมาะสมตอการปลูกออย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ใหพัน ธุออยตามบัญชีทายประกาศนี้ เปน พัน ธุออยที่เหมาะสมเพื่อสงเสริม ใหช าวไรออ ย
ปลูกในทองที่ที่เหมาะสมตอการปลูกออย ตามขอ ๒ ของประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เรื่อง กําหนดพัน ธุออยที่เหมาะสมเพื่อสงเสริม ใหชาวไรออยปลูกในทองที่ที่คณะกรรมการกําหนด
พ.ศ. ๒๕๔๘
ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๓
วิฑูรย สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการออยและน้ําตาลทราย

บัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการออยและน้าํ ตาลทราย
เรื่อง กําหนดพันธุออยที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหชาวไรออยปลูกในทองทีท่ ี่คณะกรรมการกําหนด
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
พันธุ เค 2000-89 (สอน. 28)
1. แม x พอ
2. ทรงกอ
3. ลักษณะใบ

เค 84-200 x เค 83-74
ทรงกอคอนขางแคบ แตกกอ 5 – 6 ลําตอกอ หรือ 11000 ลําตอไร
งอกเร็ว เจริญเติบโตเร็ว ทนแลงปานกลาง
ใบสีเขียว กวาง ยาว ขอบใบพลิ้ว ใบโคงลูลงเห็นชัดเจน กาบใบสีเขียว
นวลไข รวงหลุดเล็กนอย ลอกกาบคอนขางงาย

4. คอใบ

สีน้ําตาล รูปรางคลายสามเหลี่ยม

5. ลิ้นใบ

รูปรางคลายกระจับ ปลายสองขางลาดเอียงเล็กนอย

6. หูใบ

มีสองขางๆ ในมีรูปรางคลายใบหอกปลายมน ขางนอกมีรูปรางคลาย
สามเหลี่ยม

7. ปลอง

ลําใหญ มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.0 x 3.5 เซนติเมตร ปลอง
ทรงกระบอกกระเดียดโคงเวา เรียงตัวซิกแซก สีเขียวอมเหลือง เมื่อโดน
แสงแดดมีสีอมมวงเล็กนอย มีไขที่ผิวหนาชวงบนของปลอง บริเวณใตขอ
คอดเล็กนอย
ตารูปไขยอดแหลม นูนเล็กนอย มีขนาดปานกลาง มีสีเดียวกับปลอง
ฐานตาชิดรอยกาบ ยอดตาอยูในแถบวงเจริญ

8. ตา
9. การออกดอก

ออกดอกเล็กนอย

10. การหักลม

หักลมเล็กนอย

11. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

เหมาะสมกับสภาพดินรวน และดินรวนเหนียวที่มีการระบายน้ําดี

12. ผลผลิตออย

15-17 ตันตอไรในเขตน้ําฝนและ 18-22 ตันตอไรในเขตน้ําชลประทาน

13. ความหวาน

12-13 ซี.ซี.เอส.

14. อายุเก็บเกี่ยว

12 เดือน (เก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ ถึง มีนาคม)
ตานทานโรคเหี่ยวเนาแดง ตานทานปานกลางตอโรคแสดําและตานทาน
ปานกลางตอแมลงหวี่ขาวและหนอนเจาะลําตน

15. ความตานทานโรค

-2พันธุกําแพงแสน 00 – 148
1. แม x พอ

กําแพงแสน 94-13 x อูทอง 3

2. การเจริญเติบโต

งอกเร็วมาก เจริญเติบโตเร็ว ทรงกอกวางปานกลาง แตกกอ
6-7 ลําตอกอ ทนแลงคอนขางดี ไวตอดีมาก

3. ลักษณะใบ

แผนใบกวางปานกลาง ใบกางชี้ออก สวนของกลางใบโคงงอ
เล็กนอย กลุมใบยอดตั้งตรง มีใบบางสวนหักงอ กาบใบ
สีเขียวปนมวง เมื่อถูกแสงแดดจะมีสีมวงชัดเจน กาบใบแหง
ยึดติดกับลําตน มีไขมาก

4. คอใบ

มีสีเขียว รูปรางคลายสามเหลี่ยม มีความลาดเอียง
ปลายโคงลงเล็กนอย

5. ลิ้นใบ

ลักษณะคลายสามเหลี่ยม

6. หูใบ

หูใบดานนอกสั้น มีลักษณะสามเหลี่ยมหนาจั่ว
หูใบดานในยาว มีลักษณะปลายหอก
มีการจัดเรียงซิกแซกเล็กนอย ปลองยาว โคนปลองใหญ
เสนผาศูนยกลาง 2.8-3.5 เซนติเมตร ไมพบรอยแตกลึก
หรือรอยแตกลายงา พบไสเล็กนอยบริเวณกลางลํา

7. ปลอง

8. ตา

กาบหุมตาดานบนเหลื่อมเล็กนอย ปกของตาปรากฏตั้งแต
กลางตาถึงสวนบนของตา จุดงอกของตาอยูสูงกวาจุด
กึ่งกลางของตา

9. การออกดอก

พบการออกดอกคอนขางมากในบางพื้นที่

10. การหักลม

พบการหักลมปานกลาง

11. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ดินทราย หรือดินรวนทราย
12. ผลผลิตออย

16-18 ตันตอไร

13. ความหวาน

11-13 ซี.ซี.เอส.

14. อายุเก็บเกี่ยว

10-12 เดือน

15. ความตานทานโรค

ตานทานปานกลางตอโรคแสดําและโรคเหี่ยวเนาแดง

-3พันธุกําแพงแสน 01 – 25
1. แม x พอ

กําแพงแสน 94 – 13 x อูทอง 3

2. การเจริญเติบโต

งอกเร็วมาก เจริญเติบโตเร็ว ทรงกอกวางปานกลาง แตกกอ 6-7
ลําตอกอ ทนแลงดี ไวตอคอนขางดี

3. ลักษณะใบ

แผนใบคอนขางกวาง ใบกางออกชี้ตรง ปลายใบงอเล็กนอย
กาบใบสีเขียว มีไขคอนขางมาก กาบใบแหงหุมลําตนและ
หลุดรวงงาย กาบใบสดหลุดงายตั้งแตอายุ 8 เดือนขึ้นไป
มีสีเขียวปนน้ําตาล ลักษณะคลายสามเหลี่ยมอยูในแนวระดับ
มีปลายโคงงอลงเล็กนอย ผิวไมเรียบเปนรอยยน

4. คอใบ
5. ลิ้นใบ

ลักษณะคลายกระจับอยูในแนวระดับ

6. หูใบ

หูใบดานนอกโคง หูใบดานในลักษณะปลายหอกโคงมน

7. ปลอง

มีการจัดเรียงซิกแซกเล็กนอย ปลองยาว ลักษณะคลายหลอดดาย
เสนผาศูนยกลางลํา 3.0 – 4.0 เซนติเมตร พบรอยแตกลึกบาง

8. ตา

เมื่อผาพบไสเปนฝาในปลองสวนปลายของลําตน
ตามีขนาดปานกลาง กาบหุมตาซอนกันไมสนิทบริเวณจุดงอก
อยูเหนือจุดกึ่งกลางของตา

9. การออกดอก

พบการออกดอกเล็กนอยในบางพื้นที่

10. การหักลม

การหักลมปานกลาง

11. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

ดินรวนปนทราย ดินทราย หรือดินรวนเหนียว

12. ผลผลิตออย

18-20 ตันตอไร

13. ความหวาน

13-15 ซี.ซี.เอส.

14. อายุเก็บเกี่ยว

10-12 เดือน

15. ความตานทานโรค

ตานทานปานกลางตอโรคเหี่ยวเนาแดง

