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ออยพันธุทองภูมิ 5
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
1. ชื่อ-สกุล สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
ที่อยู
เลขที่ 2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และ
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 02 579 7435 ตอ 3406
2. ชื่อ-สกุล สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ที่อยู
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 02 564 7000 ตอ 1317
แหลงที่มาและประวัติ
ออยพันธุ ทองภูมิ 5 มีรหัสเดิมเปน TBy26-1317 เกิดจากการผสมพันธุแบบจับคู โดยใชออย
โคลน K93-219 เปนตนแม (คัดเลือกจากประชากรที่ไดจากการผสมระหวางออยพันธุอูทอง 1 กับ อีเหี่ยว เปน
พันธุที่ไดรับการปรับปรุงพันธุภายในประเทศไทย ) และออยโคลน TBy20-0535 เปนตนพอ (คัดเลือกจาก
ประชากรที่ไดจากการผสมระหวาง Co775 ซึ่งนําเขามาจากประเทศอินเดีย กับ K84-200)
กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช
1. ผสมพันธุออยในป พ.ศ. 2547/2548 ที่สถานีผสมพันธุออยบานทิพุเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี โดยใชออยโคลน K93-219 เปนตนแม (คัดเลือกจากประชากรที่ไดจากการผสมระหวางออยพันธุ
อูทอง1 กับ อีเหี่ยว เปนพันธุที่ไดรับการปรับปรุงพันธุภายในประเทศไทย ) และออยโคลน TBy20-0535 เปน
ตนพอ (คัดเลือกจากประชากรที่ไดจากการผสมระหวาง Co775 ซึ่งนําเขามาจากประเทศอินเดีย กับ K84200)
2. ป พ.ศ. 2548 เพาะเมล็ดและคัดเลือกสายตนออยในระยะกลาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
3. ป พ.ศ. 2549-2550 ปลูกและคัดเลือกตนออยในขั้นสายตนตอแถว
ที่ ม หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
4. ป พ.ศ. 2550-2551 เปรียบเทียบสายตนออยขั้นมาตรฐานภายในสถานี ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
5. ป พ.ศ. 2552-2554 เปรียบเทียบพันธุออยในแปลงเกษตรกร จํานวน 23 แปลงครอบคลุม
17 จังหวัด โดยแบงเปนในเขตภาคเหนือ 4 จังหวัด (สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค และกําแพงเพชร) ภาคกลาง 6
จังหวัด (กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี ราชบุรี สระบุรี และนครปฐม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด
(นครราชสีมา ขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธานี และมุกดาหาร) ภาคตะวันออก 2 จังหวัด (สระแกวและชลบุรี)
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ออยโคลนนี้เจริญเติบโตเร็ว ขนาดลําปานกลาง ความหวานคอนขางสูง เหมาะสมที่จะปลูกใน
พื้นที่เขตชลประทานและน้ําฝน ในกลุมพื้นที่เนื้อดินปานกลางจนถึงหยาบ เชน เหนียวปนทรายแปง รวน รวน
เหนียวปนทรายแปง รวนปนทราย และทราย พื้นที่บริเวณจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ลพบุรี นครสวรรค
กําแพงเพชร สระแกว นครราชสีมา ขอนแกน กาฬสินธุ
หนองบัวลําภู ฯลฯ
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท พืชไรอุตสาหกรรม วงศหญา (Gramineae) ขึ้นเปนกอ ชื่อวิทยาศาสตร Saccharum
officinarum L.
สัณฐานวิทยา
ทรงลํา
ตรง
สีลําตนกาบหุม เหลืองเขียว
ทรงปลอง
กระบอก
สีลําตนกาบหลุด เขียวมวง
รอยแตกตื้น เล็กนอย
สีเนื้อออย
เหลืองออน
รอยแตกลึก ไมมี
ไสกลางลํา
เล็กนอย
วงเจริญ
ผานระดับปลายยอดตา แถบจุดราก
เปนระเบียบ
รองเหนือตา ไมมี
ทรงกาบใบ
หุมแนบลําตน
การติดกาบใบ รวงหลุดงาย
สีกาบใบ
เขียวออนปนแดง
ขนบนกาบใบ ไมมี
ลักษณะเกษตร
ผลผลิตออย
ความหวาน
ปริมาณเสนใย
ขนาดลํา
การแตกกอ
อายุเก็บเกี่ยว
รูปทรงกอ
การออกดอก
การหักลม
การไวตอ
การงอก
ลักษณะของใบ
แหลงปลูก

15-16 ตัน/ไร
12.5-13.0 ซีซีเอส
12.5-13 เปอรเซ็นต
ปานกลาง (2.8-3 ซม.)
8,500-9,500 ลํา/ไร
11 เดือนเปนตนไป
คอนขางกวาง
ปานกลาง (20-30%)
เล็กนอย
คอนขางดี
คอนขางเร็ว
โคงกลางใบ
เขตชลประทานและน้ําฝน
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การเจริญเติบโต
ในชวง 6 เดือนแรกเจริญเติบโตไดรวดเร็ว
เนื้อดินที่เหมาะสม เหนียวปนทรายแปง รวน รวนเหนียวปนทรายแปง รวนปนทราย ทราย
ลักษณะเดนของพันธุ การเจริญเติบโตรวดเร็ว สะสมน้ําตาลคอนขางเร็ว
ปฏิกิริยาตอโรค
โรคเหี่ยวเนาแดง
โรคแสดํา
โรคใบขาว
โรคยอดบิด
โรคใบจุดเหลือง
โรคราสนิม

ตานทาน
ตานทานปานกลาง
ไมทนทาน
ยังไมพบอาการ
คอนขางตานทาน
ยังไมพบอาการ

ดิวแล็บ

ลิ้นใบ

ตาและวงเจริญ

หูใบ

ขนบนกาบใบ

ไสกลางลํา

ออยโคลนพันธุทองภูมิ 5
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รูปทรงกาบใบ

สีและรูปทรงลําตน

การเจริญเติบโตของออยพันธุทองภูมิ 5 ที่อายุ 10 เดือน
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ออยพันธุทองภูมิ 5 ลักษณะลําตนออยที่เก็บเกี่ยว

