
- ใบมีขนาดใหญ่ ทรงใบแผ่ กลางใบโค้ง คอใบ มีสีเขียวรูปลาด ยาวมาก หูใบ รูปใบหอกท้ัง 2 ข้าง ข้างหนึ่งยาว ข้างหนึ่งสั้น ปล้อง
ยาวมาก โคนโต มสีีน้้าตาลอมเขียว ไม่มีร่องตา ตาเป็นรูปไข่ ยอดแหลม ใหญ่นูน มีวงเจริญ อยู่ระดับเดียวกับยอดตา ข้อโปนเด่น ออกดอก
ประมาณปลายเดือนตุลาคม การเก็บเกี่ยวเหมาะเก็บในช่วงปลายฤดูหีบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ผลผลิต 11-15 ตัน/ไร่ 
ในไร่เกษตรกรสภาพน้้าฝน 15-18 ตัน/ไร  ่ ในเขตชลประทาน ค่า C.C.S. 12-13 หน่วย รับรองพันธุ์เมื่อ 14 ธันวาคม 2526

พันธุ์อ้อยท่ีได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร      
ชัยนาท 1 / อู่ทอง 1 / อู่ทอง 2 / อู่ทอง 3 /อู่ทอง 4 / อู่ทอง 5 / อู่ทอง 6 / อู่ทอง 8 / อู่ทอง 9 / อู่ทอง 10  / สุพรรณบุรี 80 /

สุพรรณบุรี 50 (อ้อยคั้นน้้า) / สุพรรณบรุี 72 (อ้อยเคี้ยว) / ขอนแกน่ 3 

                              
ชัยนาท 1 

- เกิดจากลูกผสม F 160 X Co 775 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทในปี 2519 
ได้ผา่นการคัดเลือก การเปรียบเทยีบพันธุ์ท่ี ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี และได้ผา่นการทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรจังหวัด
สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี รวม 3 แห่ง ตามแผนปรับปรุงพันธุ์อ้อย ของกรม
วิชาการเกษตร เสร็จสิ้นการทดลองในปี 2526 รวม 8 ปี

- ลักษณะเด่นเจรญิเติบโตเร็วในระยะแรกปล้องมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ยาว

- ฤดูปลูกท่ีเหมาะสม ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มปลูกในช่วงเดือนสิงหาคม จนหมดฝน ภาคกลาง ควรปลูกใน 
ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน

- ความต้านทานโรค และแมลง ในสภาพธรรมชาติทนทานต่อโรคแส้ด้า โรคล้าต้นเน่าแดง และโรคกลิ่นสับปะรด การเขา้ท้าลาย
ของหนอนกออ้อยเฉลี่ย 6.5 % 

อู่ทอง 1 
- อ้อยพันธ์ุอู่ทอง 1 เป็นพันธุ์ท่ีได้จากการผสมเปิดของอ้อยพันธ์ุ เอฟ 17

ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ในปี 2521 ได้ผ่านการคัดเลือกการเปรียบเทียบพันธุ์ท่ี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบรุี ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท และไดผ้่านการ
ทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และชัยนาท ตามแผน
ปรับปรุงพันธุ์อ้อยของกรมวิชาการเกษตร เสร็จสิ้นการทดลองในปี 2529 รวม 9 ปี

- ลักษณะเด่น ทนต่อการหักล้ม มกีารแตกกอดี การไว้ตอดี
- ฤดูปลูกท่ีเหมาะสมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มปลูกได้

ในช่วงเดือนสิงหาคมจนหมดฝน ภาคกลางควรปลูกในช่วง มกราคมถึงเมษายน

ชัยนาท 1

อู่ทอง 1

- ใบมีขนาดปานกลาง ตั้งและโค้งกลางใบ ปลายเรียว มีขนกาบใบเล็กน้อย กาบใบอยู่ติดล้าต้น ลอกออกค่อนขา้งยากคอใบมีสี
เขียว รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก หูใบรปูใบหอกใหญ่ ยาว ทั้ง 2 ข้าง ปล้องมีขนาดใหญค่อดกลาง สีขาวอมเหลือง มีร่องเหนือตาตื้น ตามีลักษณะ
เป็นรูปห้าเหลีย่มนูนใหญ่ วงเจรญิสีเหลืองอยู่ระดับยอดของตา ขอ้โปน เป็นพันธุ์ท่ีมีการออกดอกประมาณกลางเดือนธันวาคม การเก็บเกี่ยว
ในช่วงฤดูหีบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จะทา้ให้อ้อยมีคุณภาพความหวานค่อนขา้งสูงผลผลิต 12-15 ตัน/ไร่ ในสภาพน้้าฝน 
และ 15-20 ตัน/ไร่ ในเขตชลประทานความหวาน 11-12 C.C.S. รบัรองพันธุ์เมื่อ 11 สิงหาคม 2529

- ความต้านทานโรคและแมลง ในสภาพธรรมชาติมีความทนทานตอ่โรคใบด่างและโรคแส้ด้า เป็นโรคใบขาวเล็กน้อย ไม่ตา้นทาน
โรคล้าตน้เน่าแดง และโรคกลิ่นสับปะรด การเข้าท้าลายของหนอนกออ้อยต่า้ 4.06 %



- ลักษณะเด่น สะสมน้า้ตาลเร็ว เมื่ออายุ 9 เดือน ในเดือนธันวาคม มีค่า CCS มากกว่า 10 รักษาระดบัน้้าตาลในล้าต้นไดสู้งและ
นาน ผลผลติใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 1 เมื่ออายุ 9 เดือน เกษตรกรที่ปลูกจะมรีายได้มากกว่า ปลูกพันธุ์อู่ทอง 1 เมื่อเก็บเกี่ยวอายุ 9 เดือน

อู่ทอง 2 
- อ้อยพันธ์ุอู่ทอง 2 (81-2-026) เป็นอ้อยท่ีคัดได้จากลกูผสมเปิดของอ้อย

พันธุ์ IAC 52-326 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ระหว่าง พ.ศ. 2524-2526 น้ามาปลูก
เปรียบเทียบพันธ์ุกับพันธ์ุอ่ืน ๆ ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบรุี ศูนย์วิจัย
พืชไร่ชัยนาท และไร่เกษตรกรจังหวัดกาญจนบรุี ระหว่าง พ.ศ. 2527-2532 ปรากฏ
ว่า เป็นอ้อยที่สะสมน้้าตาลเร็ว มีน้้าตาลหรือคา่ CCS มากกว่า 10 เมื่ออ้อยอายุ 9 
เดือน ผลผลิตเฉลี่ยจากการปลูกอ้อยตอท่ี 1 และอ้อยตอท่ี 2 ประมาณ 14 ตัน/ไร/่ปี

- เหมาะสา้หรับปลูกในท่ีดินร่วนเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันตก
- ต้านทานต่อโรคแส้ด้า ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง และอ่อนแอตอ่โรคมใบขาว
- ข้อควรระวัง ออกดอกเร็ว ดังนั้น ควรตัดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมนีาคม เพื่อน้้าหนักผลผลิตและน้้าตาลจะได้ไม่ลดลง

- ฤดูปลูกท่ีเหมาะสม ต้นฤดูฝน
- ลักษณะประจา้พันธุ์ ทรงกอตั้งตรง ล้าใหญ่ สีเหลืองอมเขยีว ข้อเรยีบ มีจุดกา้เนิดราก 2 แถว ไม่เป็นระเบียบ ปลอ้งทรงกระบอก

ตารูปไข่ปา้น กาบใบสีม่วงปนเขียว มีไขท่ีล้ามาก ไม่มรี่องเหนือตา วงเจริญสีเหลือง อยู่ระดับยอดตา ความสูง ประมาณ 3 เซนติเมตร 
จ้านวนล้าต่อกอประมาณ 6 ล้า ผลผลิต 16-18 ตัน/ไร่ ความหวาน 12-14 C.C.S. รับรองพันธุ์เมื่อ 18 มีนาคม 2541

- ข้อควรระวัง อ่อนแอต่อโรคเหีย่วเน่าแดง ไม่แนะน้าให้ปลกูในแหล่งที่มีโรคนี้ระบาดหรือในพื้นที่ดินนาสภาพน้้าขัง เช่นท่ี จังหวัด
สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบรุีบางพ้ืนท่ี และพบโรคใบขดีแดงและยอดเน่าในสภาพธรรมชาติ

อู่ทอง 2

- ลักษณะประจา้พันธุ์ ล้าต้นมสีีเขยีวอมเหลือง ข้อเรียบ ปล้องรูปรา่งทรงกระบอก ไม่มรี่องเหนือตา รปูร่างตาเป็นรูปไข่ วงเจรญิสี
เหลืองอยู่ระดับยอดตา ใบใหญ่ตั้ง ปลายแหลม คอใบสีเขยีวอมเหลอืงปนม่วงเล็กน้อย มีรอยคลืน่ มีขนท่ีกาบใบเล็กน้อย หูใบรูปใบหอกยาว 
1 ข้าง มียอดมน 1 ข้าง มีจุดกา้เนดิราก 2 แถว ไม่เป็นระเบียบ ความสูง 2.28 เมตร ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางล้า 2.73 เซนติเมตร จา้นวนล้า 
4.3 ล้าต่อกอหรือ 10,100 ล้า/ไร ออกดอกปลายเดอืนตุลาคม-กลางเดือนธันวาคม อายุเก็บเกี่ยว 9-12 เดือน ค่า CCS เมื่ออายุ 9 เดือน 
13.6 หน่วย และ 12 เดือน 14.4 หน่วย ผลผลิต 9 เดือน เฉลี่ย 18.2 ตัน/ไร่ ผลผลติ 12 เดือน เฉลี่ย 14 ตัน/ไร่ ผลผลิตน้า้ตาล 12 เดือน 
เฉลี่ย 2 ตัน/ไร่ รับรองพันธุ์เมื่อ 9 กนัยายน 2536

อู่ทอง 3 
- อ้อยพันธ์ุอู่ทอง 3 (89-2-366) เป็นอ้อยท่ีคัดได้จากการผสมขา้มพนัธุ์

ระหว่างแม่พันธ์ุอู่ทอง 1 กับ พ่อพันธุ์อู่ทอง 2 (81-1-026) ในปี 2532 ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี และได้ประเมินผลผลิตในพ้ืนท่ีตา่ง ๆ จนถึงปี 2541 
พบว่าให้ผลผลิตน้้าหนักล้าอ้อยและน้้าตาลสูง

- ลักษณะเด่น ผลผลิตสูง การไว้ตอดี กอตั้งตรง ลา้ใหญ่ 
- ควรปลูกในสภาพไร่ ซึ่งมีดินร่วนปนทราย ท่ีสามารถให้น้้าได้ในภาค

ตะวันตกและภาคเหนือตอนล่าง เช่น จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบรุี นครปฐม 
และกา้แพงเพชร

อู่ทอง 3

อู่ทอง 4 
- อ้อยพันธ์ุอู่ทอง 4 (85-2-072) คัดไดจ้ากการผสมขา้มระหว่างอ้อยพันธุ์ 

Eros และ H 48-3166 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี เมื่อน้าเมลด็มา
เพาะในเรอืนเพาะช้าแล้ว คัดเลือกต้นหรือลกูอ้อยท่ีแข็งแรงมาปลูกท้าการคัดเลอืก แล้ว
เปรียบเทียบพันธุ์ตามขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์ท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ 
และแหล่งปลูกตา่ง ๆ

- ลักษณะเด่น กาบใบลอกง่าย
- เหมาะสา้หรับปลูกในแหล่งปลูกที่มีน้้าชลประทานหรือกึ่งชลประทานในเขต

ภาคตะวันตก โดยเฉพาะในดินไรท่ี่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนเหนียว

อู่ทอง 4

2



- ลักษณะประจา้พันธุ์ ทรงกอแผ่เล็กน้อย ลา้สีเขียวอมเหลอืง เมื่อไม่ถูกแดด แต่จะเปลีย่นเป็นสีม่วงเมื่อถูกแดด ล้ามขีนาดปาน
กลาง ข้อโปน จุดก้าเนิดรากไม่เปน็ระเบียบ ปลอ้งรูปทรงโคนโต จัดเรียงค่อนข้างตรง ปล้องยาว ตาเปน็รูปไข่ ยอดแหลม นูน มีปีกตามขนาด
ใหญ่ วงเจริญสีเขยีว มีขนาดปานกลาง นูนเล็กน้อยเทียบกับปลอ้ง อยู่ระดับยอดตา ใบยาวใหญ่ ตั้งปลายโค้ง ปลายใบเรียวสั้น เส้นกลางใบสี
ขาว กาบใบเขียว มีขนแข็งกลาง กาบใบมาก มีหูใบ 2 ข้าง ข้างหนึ่งเป็นรูปใบหอกสั้น อกีข้างหนึ่งเป็นรปูใบหอกยาวผลผลติ 15-16 ตัน/ไร่ 
ความหวาน 12.56 C.C.S. รับรองพันธุ์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2543

- ความต้านทานโรคและแมลง ต้านทานโรคแส้ด้า ต้านทาน โรคเหีย่วเน่าแดง หนอนกอไม่ชอบ
- ข้อควรระวัง มีขนที่กาบใบมาก

- ลักษณะประจา้พันธุ์ ล้าต้นตรง ล้าเมื่อไม่ถกูแดดสีเขียวอมเหลือง เมื่อถูกแดดสีม่วงอมเขียว ข้อเรียบ ปล้องป่องกลาง มีไขที่ล้า
ปานกลาง ไม่มรี่องเหนือตา ตารูปไข ยอดป้าน ใบยาว ขนาดใหญ่ ปลายใบโค้ง กาบใบสีเขียว ไม่มขีนที่กาบใบ ออกดอกปลายเดือนตลุาคม
ความสูงต้น 264 เซนติเมตร มี 6-7 ล้า/กอ ผลผลิตเฉลี่ย 16-18 ตัน/ไร่ ความหวาน 13-14 ซี.ซี.เอส. รับรองพันธุ์เมื่อ 25 กรกฎาคม 2544

- ข้อควรระวัง อ่อนแอต่อโรคเหีย่วเน่าแดง ไม่ควรปลกูในเขตจังหวัดสิงห์บุรี และอ่างทอง อ่อนแอต่อหนอนเจาะล้าต้นออกดอกเร็ว

- ความต้านทานโรคและแมลง อ่อนแอต่อโรคเหีย่วเน่าแดง ตา้นทานโรคแส้ดา้ปานกลาง ตา้นทานแมลงหนอนกออ้อยปานกลาง 
- พื้นที่แนะน้า ดินร่วนปนทราย
- ข้อควรระวังจ้านวนลา้ต่อกอนอ้ย ควรปลูก 2 ล้าคู่รับรองพันธุ์เมื่อ มิถุนายน 2547

อู่ทอง 5 
- เดิมคือ โคลน 90-2-318 เป็นอ้อยที่ไดจ้ากการผสมขา้มแบบ polycross

โดยมีโคลนพันธุ์ 87-2-1033 (อู่ทอง 1 X อีเหี่ยว) เป็นแม่พันธ์ุ ในปี 2533 ที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ผ่านการคัดเลือก การประเมินผลผลิตและทดสอบ
พันธุ์ในเขตปลูกอ้อยภาคกลาง

- ลักษณะเด่น ใหผ้ลผลิตและน้า้ตาลสูง มีการไว้ตอด ีจ้านวนล้าต่อกอมาก 
ทรงกอตั้งตรง ล้มยาก

- ควรปลูกในสภาพไรม่ีดินร่วนปนทรายในเขตใช้น้้าฝนภาคกลางและภาค
ตะวันออก

อู่ทอง 6 
- ลูกผสม 87-2-973 X 83-2-888
- ผลผลิตในเขตน้า้เสริม (จากบ่อบาดาล, จากบ่อ) 18.04 ตัน/ไร ่
- ผลผลิตในเขตชลประทาน 14.25 ตัน/ไร่ในเขตน้า้ฝน 10.61 ตัน/ไร่
- ความหวานในเขตน้้าเสริม 18.04 ซี.ซี.เอส.

 - ความหวานในเขตชลประทาน 15.24 ซี.ซี.เอส. 
- ความหวานในเขตน้้าฝน 14.04 ซี.ซี.เอส. 
- ลักษณะเด่น โตเร็ว ทนแล้ง
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อู่ทอง 5

อู่ทอง 6

อู่ทอง 8
    - ผลผลิต ในเขตชลประทาน 17.23 ตัน/ไร่ ในเขตใช้น้้าฝน 12.11 ตัน/ไร่
     - ความหวานในเขตชลประทาน 15.24 ตัน/ไร่ ในเขตใช้น้้าฝน 13.53 ตัน/ไร่
     - การแตกกอ ปานกลาง (4-5 ล้า/กอ)
     - การเจรญิเติบโต ปานกลาง ไว้ตอดี
     - ความต้านทานโรค อ่อนแอตอ่โรคเหี่ยวเน่าแดง ต้านทานโรคแส้ด้าปานกลาง
     - ดินที่เหมาะสมดินร่วนเหนียว
     - รับรองพันธุ์เมื่อ 7 เมษายน 2552

อู่ทอง 8



อู่ทอง 10 
-  อ้อยพันธ์ุอู่ทอง 10 เป็นพันธุ์อ้อยท่ีคัดเลือกไดจ้ากการผสมขา้มพนัธุ์

ระหว่างพันธุ์แม่ คือ โคลน 97-2-535 กับพันธุ์พ่อ คือ โคลน 94-2-128 ได้ลูกผสม 
130 ต้น ท้าการคัดเลอืกครั้งท่ี 1 ได้อ้อย 24 โคลน ท้าการคัดเลือกครั้งท่ี 2 ได้อ้อย 
8 โคลน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบรุีปี 2545-2547 และในปี 2548-2552 ท้าการ
ประเมินผลผลิต ซึ่งพบว่า อ้อยพันธุ์อู่ทอง 10 ให้ผลผลิตน้้าหนักและผลผลิตน้า้ตาล
สูง เมื่อปลูกในเขตชลประทานและเขตที่มีน้า้เสริม และตา้นทานโรคเหี่ยวเน่าแดง
ปานกลาง

อู่ทอง 9 
- ลูกผสม 94-2-128 X 94-2-270
- ผลผลิตในเขตชลประทาน 17.5 ตัน/ไร ่ในเขตใช้น้้าฝน 11.67 ตันต่อไร่
- ความหวานในเขตชลประทาน 14.00 ตัน/ไร่ ในเขตใช้น้้าฝน 12.62 ตัน/ไร่
- การแตกกอดี (5-6 ล้า/กอ)
- การเจรญิเติบโตเร็ว ไว้ตอดี
- ความต้านทานโรคตา้นทานโรคเหี่ยวเน่าแดง
- ดินที่เหมาะสมดินร่วน และดินรว่นปนทราย
- รับรองพันธุ์เมื่อ 9 ตุลาคม 2552

สุพรรณบุรี 80
- กรมวิชาการเกษตร ไดร้ับรองพนัธุ์อ้อยพันธุ์สุพรรณบรุี 80 

(ช่ือเดิม 94-2-483) คัดเลือกได้จากคู่ผสมของพันธุ์แม่โคลน 95-2-352 กับพันธุ์
พ่อ เค 84-200 พบว่าอ้อยพันธุ์สุพรรณบรุี 80 ให้ผลผลิตน้้าหนักและผลผลติ
น้้าตาลสูงมีลักษณะทางการเกษตรที่ดี จากการเปรียบเทียบพันธุ์และทดสอบ
พันธุ์อ้อยในเขตชลประทานในดินร่วนและดินร่วนปนทราย อ้อยพันธุ์สุพรรณบรุี 
80 ให้ผลผลิตน้้าหนักเฉลี่ย 17.79 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ 
เค 84-200 (14.82 ตันต่อไร่) ร้อยละ 20 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 (16.91 ตัน
ต่อไร่) รอ้ยละ 5
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- ให้ผลผลิตน้้าตาลเฉลี่ย 2.66 ตันซีซีเอสต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ เค 84-200 (2.28 ตันซีซีเอสต่อไร่) รอ้ยละ 17 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 
(2.52 ตันซีซีเอสต่อไร่) ร้อยละ 6 และพันธุ์สุพรรณบุรี 80 มีความหวานเฉลี่ย 14.96 ซีซเีอส ขณะที่พันธุเ์ค 84-200 มีความหวานเฉลี่ย 
15.37 ซีซเีอส พันธุ์อู่ทอง 3 มีความหวานเฉลี่ย 14.93 ซีซเีอส นอกจากนี้พันธุ์สุพรรณบรุี 80 มีความต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงและตา้นทาน
โรคแส้ดา้ระดับปานกลาง

อู่ทอง 9

อู่ทอง 10

สุพรรณบุรี 80

สุพรรณบุรี 50 (อ้อยคัน้น้้า)
- เป็นพันธุ์ท่ีได้มาจากการผสมเปิดของอ้อยพันธ์ุ SP 074 ที่ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
- ให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย 4,913 ลิตร/ไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์สิงคโปร์ โดยให้

ผลผลิตน้า้อ้อยเฉลี่ยสูงเป็น 2.3 เท่าของพันธุ์สิงคโปร์ น้้าอ้อยสดมีคา่ความ
หวาน (บริกซ์) 16.1 ที่อายุ 8 เดือน ซึ่งสูงกว่าพันธุ์สิงคโปร์ 10 เปอร์เซ็นต์ แตก
กอดี โดยให้จา้นวนล้าต่อไร่เฉลี่ย 12,198 ล้า ซึ่งสูงกว่าพันธุ์สิงคโปร์ถึง 91 
เปอร์เซ็นต์ สามารถไว้ตอได้ดี ไม่ตอ้งปลูกใหม่ทุกปี ให้น้้าอ้อยสีเขียวอมเหลือง 
รสชาติหวานหอม เก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน 4-5 วัน

- พื้นที่แนะน้า พ้ืนท่ีดอน หรือท่ีลุม่ไม่มีน้า้ท่วมขัง
- ฤดูปลูกท่ีเหมาะสม ปลกูได้ตลอดปี 
- รับรองพันธุ์เมื่อ 1 กรกฎาคม 2539

สุพรรณบุรี 50



- ลักษณะเด่น ผลผลติเนือ้อ้อยควัน่สทุธิ 6.3 ตนั/ไร่ ความหวานสงู 19.3 บริกซ์ แตกกอดี ให้จ านวนล าตอ่ไร่สงู ประมาณ 13,000 
ล า/ไร่สามารถไว้ตอได้ดี ไมต้่องปลกูใหมท่กุปี มีรสชาติหวานหอม กรอบ น า้อ้อยมีสเีหลอืงอมเขียว รสชาติหวานหอม คณุภาพใกล้เคียง
กบัอ้อยคัน้น า้พนัธุ์สพุรรณบรีุ 50

- ลักษณะประจา้พันธ์ ใบมีขนาดปานกลาง ปลายใบโค้ง ล าต้นมสีเีขียวอมเหลอืง ปล้องมีรูปร่างทรงกระบอกคอ่นข้างยาว มีร่อง
เหนือตา ตามีรูปร่างกลมมวีงเจริญสเีหลอืงและนนู ข้อคอดเลก็น้อย อายเุก็บเก่ียวที่เหมาะสมคือ 9 เดือน ซึง่จะให้ผลผลติและคณุภาพ
ของอ้อยควัน่ดีที่สดุ

- การปลกูและดแูลรักษา ปลกูได้ตลอดทัง้ปี แตต้่องมีการให้น า้

สุพรรณบุรี 72 (อ้อยเค้ียว)
- เป็นพันธุ์ท่ีคัดได้จากการผสมเปดิของอ้อยพันธ์ุเมอริชาด ซึ่งได้ผา่นการ

คัดเลือกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบรุี และประเมินผลที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี สถานีทดลองพืชไร่ ตลอดจนในไร่เกษตรกรจังหวัดต่าง ๆ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2546 อ้อยเคี้ยวพันธุ์สุพรรณบุรี 72 ให้ผลผลติเนื้ออ้อยควั่นสูงกว่า
พันธุ์ดั้งเดิมที่ใช้กันอยู่คือ พันธุ์เมอริชาดในทุกสภาพแวดล้อม และปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ด ีรับรองพนัธุ์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2547

- ความต้านทานโรคและแมลง มคีวามทนทานตอ่โรคแส้ด า และต้านทาน
โรคล าต้นเนา่แดง พบการเข้าท าลายของหนอนกออ้อยน้อย ประมาณ 5 %

ขอนแกน่ 3 (แนะน้าให้ปลูกในพืน้ที่ต้าบลยางหล่อ)
- ได้จากคู่ผสมอ้อยโคลน 85-2-352 กับพันธุ์ K84-200 โดยการ

ผสมข้ามพันธ์ุ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ในปี พ.ศ.2537 ท้าการเพาะเมล็ด
และคัดเลอืกครั้งท่ี 1 (ลูกอ้อย) ทีศู่นย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ในปี พ.ศ.
2538-2539 คัดเลือกครั้งท่ี 2 ท่ีศูนย์วิจัยพืชไรขอนแก่นในปี พ.ศ.2540 
คัดเลือกครั้งท่ี 3 ที่ศูนย์วิจัยพืชไรข่อนแก่น ในปี พ.ศ.2541 -2542 
เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ในปี พ.ศ.2544-2545 
เปรียบเทียบมาตรฐานท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแกน่ และศนูย์วิจัยพืชไรก่าฬสินธุ์ 
ในปี พ.ศ.2545-2547 เปรียบเทียบและทดสอบในไร่การเกษตร ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดอุดร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ 
และนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2547-2548 พบว่ามีผลผลิตสูงและสามารถ
ปรับตัวได้ดี กับเขตใช้น้้าฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าการคดัเลือก 
และประ เมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2537-2551 
รวมระยะเวลาการวิจัย 15 ปี
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- ลักษณะทั่วไป กอตั้งตรง กาบใบแหลม มี 6-12 หน่อ/กอ ความยาวปล้องน้อยกว่า 10 cm. เส้นผา่ศนูย์กลางลา้ 2.72 cm. มีไข
ปานกลางสีเหลืองเหลือบเขียวเมื่อไม่ต้องแสง และสีม่วงเหลือบเหลืองถึงน้้าตาลเมื่อต้องแสงตารูปไข่ใบมีลักษณะปรายโค้งมีกลุ่มขนท่ีขอบใบ
ส่วนโค้งลิ้นใบเป็นแถบตรงกลางพองออก ปรายเรยีวท้ังสองข้าง หูใบด้านนอกรูปสี่เหลี่ยม หูใบด้านในใบหอกสั้นคอรูปใบสามเหลีย่มชายธง
ปลายคด ขนที่กาบใบนอ้ย 

- จ้านวนล้าเก็บเกี่ยวในอ้อยปลูก 10,351 ล้าต่อไร่ ออ้ยตอ 1 11,287 ล้าต่อไร่ ผลผลิตน้า้ตาลในอ้อยปลูก 2.64 ตัน ซีซเีอส/ไร่ 
อ้อยตอ 1 2.49 ตัน ซีซีเอส/ไร่ ในอ้อยปลูก 14.6 อ้อยตอ 1 15.1

- ปลูกได้ทั่วไปในพ้ืนท่ีดินร่วนปนทราย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขตปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุพรรณบุรี 72

ขอนแก่น 3

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ เทศบาลต้าบลยางหล่อ อ้าเภอศรีบุญเรอืง จังหวัดหนองบัวล้าภู 39180 
โทร. 042-003255 โทรสาร. 042-003253

นางสาวรัชฎาภรณ์  เทพอินทร์ เขยีน
18 เมษายน 2560


