
อ้อยค้ันน ้ำ

พันธุ์ศรีส ำโรง 1



2554-2556

ศวร.นครสวรรค์

กำรประเมินโรค
โรคแส้ด ำและเหี่ยวเน่ำแดง

2557-2560

จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก 
ขอนแก่น กรุงเทพฯ

กำรประเมินกำรยอมรับ

2543

ศวร.สุพรรณบุรี

กำรรวบรวมพันธุ์
และผสมพันธุ์

2544-2546

ศวพ.สุโขทัย

กำรคัดเลือกพันธุ์

2545-2560

ศวพ.สุโขทัย ศวร.นครสวรรค์
ศวพ.อุทัยธำนี 
ไร่เกษตรกร สุโขทัย 
ก ำแพงเพชร 
ระยอง และชลบุรี

กำรประเมินผลผลิต

2562

กรมวิชำกำรเกษตร
รับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 
15 สิงหำคม 2562

รับรองพันธุ์



ประวัติ
กำรปรับปรุงพันธุ์

ลักษณะเด่น อ้อยคั้นน้ ำพันธุ์ศรีส ำโรง 1
ผลผลิตน้ ำอ้อย 5,647 ลิตร/ไร่ และ เปอร์เซ็นต์หีบ 38%

ผลผลิตอ้อยโรงงำน 18.47 ตัน/ไร่ > LK92-11 = 15-23% 

ควำมหวำน 13.69 ซีซีเอส ผลผลิตน้ ำตำล 2.53 ตันซีซีเอส/ไร่

ต้ำนทำนปำนกลำงต่อโรคแส้ด ำและเหี่ยวเน่ำแดง กำบใบร่วงง่ำย
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ประวัติ
กำรปรับปรุงพันธุ์

ต้ำนทำนปำนกลำง
ต่อโรคเหี่ยวเน่ำแดง

กำบใบร่วงง่ำย



ข้อจ ำกัดหรือข้อควรระวัง

- ล ำค่อนข้ำงอ่อน ควรระมัดระวังในแหล่งที่มีหนูระบำด 
- ตำอ้อยนูนเป็นอุปสรรคในกำรขนย้ำยท่อนพันธุ์



ลักษณะประจ ำพันธุ์ อ้อยคั้นน้ ำพันธุ์ศรีส ำโรง 1

ปล้องทรงกระบอก
มีรอยแตกมำก แต่ไม่ลึก

ฐำนรับกำบใบเรียบ

ทรงกอตั้งตรง
ปล้องเรียงตัวค่อนข้ำงตรง



คอใบ (dewlap) 
รูปสำมเหลี่ยมฐำนกว้ำงมำก

ลิ้นใบ (Ligule)
ตรงกลำงป่องเป็นรูปสำมเหลี่ยมหูใบ (Auricles)

ด้ำนใน-ยอดงอเข้ำ
ด้ำนนอก-รูปใบหอกสั้น

ใบเขียว เส้นกลำงใบ ขำว-เขียว
ยอดเขียว เรียวยำว ใบไม่มีขน



ประวัติ
กำรปรับปรุงพันธุ์

ตำรูปไข่ป้ำน นูน
ขนำดปำนกลำง

ไม่มีติ่งใต้ตำ ไม่มีช่องใต้ตำ
ช่องตำเปิดที่จุดสูงสุดยอดตำ

วงก ำเนิดรำกเรียงขนำน 4 ชั้น
เรียงไม่เป็นระเบียบ
จุดก ำเนิดรำกเรียบ



ประวัติ
กำรปรับปรุงพันธุ์

กำรผลิต อ้อยคั้นน้ ำพันธุ์ศรีส ำโรง 1
• พื้นที่รำบ น้ ำไม่ท่วมขัง ระบำยน้ ำดี
• ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง-สูง หน้ำดินลึกไม่น้อยกว่ำ 50 ซม.

• ปริมำณน้ ำฝนไม่น้อยกว่ำ 1,000 มม./ปี และกระจำยสม่ ำเสมอ
กำรเลือกพื้นที่

• ตรงตำมพันธุ์ ปรำศจำกโรคและแมลง
• อำยุท่อนพันธุ์ 8-10 เดือน

กำรเตรียมพันธุ์

• ไถดะ ไถพรวน ยกร่อง
• ระยะร่องกว้ำง 1.3-1.5 ม.กำรเตรียมดิน



ประวัติ
กำรปรับปรุงพันธุ์

ฤดูปลูก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.   เม.ย. พ.ค. ม.ิย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ต้นฝน

ปลำยฝน

ชลประทำน

น้ ำฝน

น้ ำฝน



กำรปลูก

วำงท่อนพันธุ์อ้อย พ่น / โรยสำรฆ่ำแมลง แล้วกลบดิน หรือใช้รถปลูก หรือปลูกด้วยอ้อยช ำข้อ



กำรดูแลรักษำ

กำรใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง รองพื้นพร้อมปลูก และอ้อยอำยุ 2-4 เดือน
กำรก ำจัดวัชพืช อ้อยอำยุไม่เกิน 4 เดือน

กำรใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2

กำรก ำจัดวัชพืชระหว่ำงร่อง
โดยเครื่องจักรกลขนำดเล็ก

กำรก ำจัดวัชพืชระหว่ำงร่อง
โดยเครื่องจักรกลขนำดเล็ก

กำรก ำจัดวัชพืชระหว่ำงร่อง
โดยกำรพ่นสำรเคมี



กำรให้น้ ำ – แบบปล่อยร่อง
- ระบบน้ ำหยด

กำรให้น้ ำแบบปล่อยร่อง กำรให้น้ ำแบบปล่อยร่อง กำรให้น้ ำแบบระบบน้ ำหยด



ประวัติ
กำรปรับปรุงพันธุ์

กำรเพิ่มมูลค่ำ อ้อยคั้นน้ ำพันธุ์ศรีส ำโรง 1

สำมำรถน ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลำกหลำย



อ้อยกะทิ
อ้อยหลอด

น้ ำอ้อยสด

อ้อยกระแทก

อ้อยวง

อ้อยงบ

อ้อยปี๊บ
อีเหนียว



อ้อยผง

อ้อยเคี้ยว

ไอตมิหลอด

น้ ำอ้อยปั่นเกล็ดน้ ำอ้อยปั่นเกล็ด อ้อยเคี้ยว



กำรขยำยพันธุ์ อ้อยคั้นน้ ำพันธุ์ศรีส ำโรง 1
ท่อนพันธุ์

อ้อยช ำข้อ

กำรตอน (Marcotting)

กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Temporary immersion bioreactor)



ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนำเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนำท
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลรำชธำนี

ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลำ

สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรมุกดำหำร

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรนครรำชสีมำ

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรสุรินทร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรร้อยเอ็ด

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรมหำสำรคำม

แหล่งผลิตและกระจำยท่อนพันธุ์อ้อยคั้นน้ ำศรีส ำโรง 1



ที่อยู่ โทร อีเมล์

ศวร.ขอนแก่น 180 ม.27 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043203506 kkfcrc2012@gmail.com
ศวร.สุพรรณบุรี 159 ม.10 ถ.กำญจนบุรี-อู่ทอง ต.จระเข้สำมพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 035528255 sfcrc_5@Hotmail.com
ศวร.สงขลำ 128/7 ม.1 ต.ฉลุง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 074205980 songkhla.doa@gmail.com
ศวร.ชัยนำท 522 ต.บำงหลวง อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท 17150 056405080 chainat.fcrc@doa.in.th
ศวร.อุบลรำชธำนี 264 ม.12 ต.ท่ำช้ำง อ.สว่ำงวีระวงศ์ จ.อุบลรำชธำนี 34190 045210397 ubfcrc@gmail.com
ศวร.เชียงใหม่ 80 ม.12 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290 053498536 Saraband_cmfcrc@doa.in.th
ศวพ.นครรำชสีมำ 196 ม.3 ต.ลำดบัวขำว อ.สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ 30340 044009967 nmardc2475@gmail.com
ศวม.ขอนแก่น 343 ม.15 ต.ท่ำพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 043261504 kkhs3@Hotmail.com
ศวพ.มุกดำหำร 95 ถ.มุกดำหำร-ค ำชะอี อ.เมือง จ.มุกดำหำร 49000 042611439 mukdafces@yahoo.com
ศวพ.มหำสำรคำม ต.ท่ำสองคลอน อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 44000 043758127 mkcessm@hotmail.com
ศปผ.ขอนแก่น 117 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043246800 ardc_khonkaen@Hotmail.com
ศวพ.สุรินทร์ 194 ม.4 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044518526 surinservice@hotmail.com
ศวพ.ร้อยเอ็ด ม.16 ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043624161 roiet_doa@Hotmail.com

แหล่งผลิตและกระจำยท่อนพันธุ์อ้อยคั้นน้ ำศรีส ำโรง 1



ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรสุโขทัย

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลรำชธำนี

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรรือเสำะ

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรมุกดำหำร

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรนครรำชสีมำ
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรโนนสงู

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรสุรินทร์ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเพชรบูรณ์

ส ำนักวิจัยวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 2
(พิษณุโลก & ก ำแพงเพชร)

โครงกำรกระจำยพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ : อ้อยคั้นน้ ำพันธ์ุศรีส ำโรง 1



- วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสำรบ้ำนหนองหญ้ำข้ำวนก 82 ม.6 บ้ำนหนองหญ้ำข้ำวนก ต.หนองแวง
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โทร 0902709788

- กลุ่มเกษตรอ้อยแปลงใหญ่ บ้ำนหนองบะ ม.3 ต.โคกสง่ำ อ.พล จ.ขอนแก่น โทร 0833509722
- วิสำหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรม 25 ม. 10 ต.ค ำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลรำชธำนี โทร 0878706459
- กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ 100 ม.1 บ้ำนหนองบัว ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดำหำร โทร 0942687624
- หจก.นำแปลงใหญ่สก็วนทม ม.5 บ้ำนสก็วน ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 0823735753
- กลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนเหล่ำเหนือ ม.4 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทร 0810594024

เกษตรกรเครือข่ำย



- นำยเจริญ เกิดช่ำง 85 ม.6 ต.กลำงดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทร 0875855068
- นำงสำวนัยน์ภัค นำคชูแก้ว 194 ม.11 ต.คณฑี อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร โทร 0981698793
- นำงบุญทัย สมใส 3/1 ม.3 ต.วังยำง อ.เนินมะปรำง จ.พิษณุโลก โทร 0824091486
- นำงรจนำ สอนชำ 14/1 ม.5 ต.ประดู่งำม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทร 0802247243
- นำยนิยม ธัญประสำท อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ โทร 0818204794
- นำงปำนจันทร์ แสงกล้ำ 225 ม.15 บ้ำนสันติสุข ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้ำนเหลื่อม จ.นครรำชสีมำ โทร 0651202924
- นำยประจวบ ปิ่นแก้ว 18/1 ม.8 บ้ำนโคกกลำง ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 0610419095
- นำยปัญญำ พรมสีแก้ว 24 ม.1 บ้ำนนำค ำน้อย ต.บัวใหญ่ อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น โทร 0637469374
- นำยภูวดลย์ ชัยปลื้ม อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทร 0659255650
- นำงสำววนิดำ หะยีเจ๊ะมิ 76 ม.8 ต.รือเสำะ อ.รือเสำะ จ.นรำธิวำส โทร 0616341867
- นำยองอำจ ป้องขัน 170 ม.6 บ้ำนค ำโซ่ ต.ค ำแคน อ.มัญจำคีรี จ.ขอนแก่น โทร 0877142488
- นำยกตัภณ พันธ์ภักดี 112 ม.1 ต.หนองแซง อ.บ้ำนแฮด จ.ขอนแก่น โทร 0981032764
- นำงขวัญนภำ แก้วประเสริฐ 114 ม.1 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ

เกษตรกร
เครือข่ำย
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สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

ที่อยู่  180 ม.27 ถนนมิตรภำพ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์  0-4320-3506 โทรสำร 0-4320-3506 
Email       kkfcrc2012@gmail.com
Facebook ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน      โทรศัพท์  0-2579-3930-1


