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Clean Seed Cane Production through Apical Meristem Culture 
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บทคัดยอ 

 

ผลิตตนกลาออยสะอาดพันธุขอนแกน 3 โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดออน ระหวางเดือนสิงหาคม 

2554 ถึงมีนาคม 2555 ตามแผนจํานวน 50,000 ตน  โดยใชเทคนิคที่พัฒนาขึ้นในชวงป 2548-2552 โดยนิลุบล

และคณะ (2553) ไดแก การตัดเนื้อเยื่อยอดออนใหมีขนาดเล็ก 0.3 – 0.5 มิลลิเมตรไปเพาะเลี้ยง ตรวจสอบเชื้อ

ไฟโตพาสมา สาเหตุโรคใบขาวขณะเพาะเลี้ยง โดยวิธีการทางชีวโมเลกุล nested PCR (nested Polymerase 

chain reaction) และอนุบาลกลาออยที่ผลิตไดและตรวจไมพบเชื้อสาเหตุโรคใบขาวในโรงเรือนกันแมลงเปนเวลา 

2-3 เดือนจนตนกลาเจริญเติบโตพรอมไปปลูกในแปลง  จึงสงมอบตนกลาที่ผลิตไดใหกับโครงการตาง ๆ ตามที่ได

วางแผนไว  โดยสามารถผลิตไดเกินเปาหมายที่กําหนด คือ 53,700 ตน และสงมอบให 1) โครงการผลิตพันธุออย

เพื่อการขยายพันธุตามผลผลิตที่ 2 ของศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน จํานวน 6,000 ตน และของศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ จํานวน10,000 ตน ครบตามเปาหมายที่กําหนด 2) ใชในโครงการตนแบบการจัดการ

โรคใบขาว ของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จํานวน 14,700 ตน  และ3) .ใชในโครงการขยายผล

เทคโนโลยีการผลิตพันธุออยสะอาด ของสถาบันวิจัยพืชไร จํานวน  20,000 ตน  รวมสงมอบไดมากกวาแผน

กําหนดจํานวน 700 ตน (ตารางที่ 1 และ 2) และมีการนําไปใชประโยชนไดท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 / ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน    สถาบันวิจัยพืชไร 



 

 

 

 

 

 

คํานํา 

 

ปจจุบันโรคของออยที่สรางความเสียหายใหผลผลิตออยอยางรุนแรงและกวางขวาง ไดแก โรคใบขาว ซึ่ง

ระบาดทําความเสียหายมาก กับออยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เปนดินทรายหรือรวนทราย 

การเกิดโรคจะรุนแรงมากในออยตอจนไมสามารถไวตอได เปนผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น  โรคนี้เกิดจากเชื้อไฟโต

พลาสมา ที่อาศัยอยูในทอลําเลียงอาหารในทุกสวนของออย  เชื้อโรคจึงติดไปกับทอนพันธุทําใหการระบาดของ

โรรคเปนไปไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว  และมีเพลี้ยจักจั่นสีน้ําตาล (Matsumuratettix hiroglyphicus) เปน

แมลงพาหะนําโรค   การใชทอนพันธุที่สะอาดปลอดภัยจากโรคใบขาวปลูกจึงเปนแนวทางสําคัญในการจัดการโรค

ใบขาว   แตทอนพันธุดังกลาวหาไดยากยิ่งในสภาพแปลงปลูกออยในปจจุบัน  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดออน 

(apical meristem culture) เปนวิธีการที่นิยมใชในการผลิตพันธุพืชปลอดโรค โดยเฉพาะท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสหรือ

ไฟโตพลาสมา รวมถึงในออย (วิมลรัตนและอนุสรณ, 2541; พรทิพย, 2542; Karta, 1986; Parmessure et al. 

2002;  )  ระหวางป 2548 – 2552  นิลุบลและคณะ (2553) ไดพัฒนากระบวนการผลิตพันธุออยปลอดโรคใบขาว

โดยการตัดเนื้อเยื่อยอดออนใหมีขนาดเล็ก 0.3 – 0.5 มิลลิเมตร ตรวจสอบเชื้อไฟโตพาสมา สาเหตุโรคใบขาวขณะ

เพาะเลี้ยง โดยวิธีการทางชีวโมเลกุล nested PCR (nested Polymerase chain reaction) ซึ่งตรวจไดละเอียด

ที่สุด (พรทิพย, 2542) และอนุบาลในโรงเรือนกันแมลง 2-3 เดือนกอนนําไปปลูกในแปลง พบวามีศักยภาพสูงใน

การจัดการโรคใบขาวออย  ดังนั้นจึงทําการผลิตพันธุออยสะอาดโดยกรรมวิธีดังกลาว เพื่อนํามาใชในการผลิตทอน

พันธุออย (ผลผลิตที ่2)  ใชในโครงการตนแบบการจัดการโรคใบและโครงการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตพันธุออย

สะอาด ของกรมวิชาการเกษตร  โดยมีเปาหมายการผลิต 50,000 ตน 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1. ทอนพันธุออยสะอาดพันธุขอนแกน 3 

2. อุปกรณเตรียมตนกลาเพื่อนําไปตัดเนื้อเยื่อยอดออน เชน กระบะเพาะ ทราย อุปกรณแชทอนพันธุใน

น้ํารอน 

3. สารเคมี อุปกรณ และหองปฏิบัติการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออย 

4. สารเคมี อุปกรณ เครื่องมือ และหองปฏิบัติการในการตรวจตรวจสอบเชื้อสาเหตุของโรคใบขาวออย 

โดยวิธี nested PCR 



5.  วัสดุ อุปกรณและโรงเรือนอนุบาลกลาออยที่มีตาขายปองกันแมลง 

วิธีการ 

ผลิตตนกลาออยสะอาดพันธุขอนแกน 3 โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดออน ระหวางเดือนสิงหาคม 

2554 ถึงมีนาคม 2555 จํานวน 50,000 ตน  โดยใชเทคนิคที่พัฒนาขึ้นในชวงป 2548-2552 ของ นิลุบลและคณะ 

(2553) ไดแก การตัดเนื้อเยื่อยอดออนใหมีขนาดเล็ก 0.3 – 0.5 มิลลิเมตร ตรวจสอบเชื้อไฟโตพาสมา สาเหตุโรค

ใบขาวขณะเพาะเลี้ยง โดยวิธีการทางชีวโมเลกุล nested PCR (nested Polymerase chain reaction) และ

อนุบาลกลาออยที่ผลิตไดและตรวจไมพบเชื้อสาเหตุโรคใบขาวในโรงเรือนกันแมลงเปนเวลา 2-3 เดือนจนตนกลา

เจริญเติบโตพรอมไปปลูกในแปลง  จึงสงมอบตนกลาที่ผลิตไดใหกับโครงการตาง ๆ ตามที่ไดวางแผนไว 

 

 

 

เวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลา เริ่มตน  สิงหาคม 2553 – สิ้นสุด มีนาคม 2555 

 สถานที่ดําเนินการ  ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 ผลิตตนกลาออยสะอาดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดออนไดเกินเปาหมายที่กําหนด (ตารางที่ 1) และไดสง

มอบเพื่อนําไปใชในการผลิตพันธุออยเพื่อการขยายพันธุตามผลผลิตที่ 2 ของศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน จํานวน 6,000 

ตน และของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ จํานวน10,000 ตน ครบตามเปาหมายที่กําหนด 2) ใชใน

โครงการตนแบบการจัดการโรคใบขาว ของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (นางสาวนฤทัย วรสถิตย 

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ เปนหัวหนาโครงการ) จํานวน 14,700 ตน  และ 3) .ใชในโครงการขยายผล

เทคโนโลยีการผลิตพันธุออยสะอาด ของสถาบันวิจัยพืชไร (นายรังษี เจริญสถาพร นักวิชาการเกษตรระดับ

ปฏิบัติการ เปนหัวหนาโครงการ) จํานวน  20,000 ตน  รวมสงมอบไดมากกวาแผนกําหนดจํานวน 700 ตน  (ตาราง

ที่ 1 และ 2) และมีการนําไปใชประโยชนไดท้ังหมด 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

มีการนําตนกลาออยสะอาดที่ผลิตไดไปใชในโครงการตาง ๆ ตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. การผลิตพันธุออยเพื่อการขยายพันธุตามผลผลิตที่ 2 จํานวน 16000 ตน 

 2. ใชในโครงการตนแบบการจัดการโรคใบขาว ของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จํานวน 

14,700 ตน 

 3. ใชในโครงการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตพันธุออยสะอาด ของสถาบันวิจัยพืชไรจํานวน  20,000 ตน   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง 
 

นิลุบล  ทวีกุล  นฤทัย  วรสถิตย  และ  สมศักดิ์  ชูพันธุ.  2547.  ศึกษาการอนุบาลกลาออยจากการเพาะเลี้ยง

และยายลงแปลงปลูก.  รายงานผลงานวิจัยป 2547.  ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน  สํานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 3   กรมวิชาการเกษตร.  หนา  161- 164. 

นิลุบล  ทวีกุล  ทักษิณา  ศันสยะวิชัย  ศุจิรัตน  สงวนรงัศิริกุล  นฤทัย  วรสถิตย  และสังคม  ออมอด. 2549.  

การขยายพันธุออยปลอดโรคใบขาวโดยวิธีการเรงรัด.  รายงานผลงานวิจัยป 2549.  ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน  

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3   กรมวิชาการเกษตร.  หนา  243- 250. 

นิลุบล  ทวีกุล  ทักษิณา  ศันสยะวิชัย  ศุจิรัตน  สงวนรังศิริกุล  และสังคม  ออมอด.  2549.  ศึกษาระบบการผลิต

ทอนพันธุออยปลอดโรคใบขาว.  รายงานผลงานวิจัยป 2549.  ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน  สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3   กรมวิชาการเกษตร.  หนา  251- 154. 

นิลุบล  ทวีกุล  ทักษิณา  ศันสยะวิชัย  สุพัตรา  ดลโสภณ  แฉลม  มาศวรรณา  และ ศุจิรัตน  สงวนรังศิริกุล.  

2553.  ติดตามการกลับมาติดเชื้อใหมของโรคใบขาวออยในแปลงขยายพันธุจากออยปลอดโรค.  รายงาน

ผลงการวิจัยป 2553.  ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน   สถาบันวิจัยพืชไร  กรมวิชาการเกษตร.  หนา  280- 288. 

พรทิพย วงแกว.  2542.  โครงการการจัดการโรคใบขาวของออย.  รายงานฉบับสมบูรณเสนอตอสํานักงานกองทุน

สนับสนุนงานวิจัยฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและการบริหาร.  ขอนแกนพิมพพัฒนา 

จํากัด.  ขอนแกน. 



รงรอง หอมหวล  สภาพร กลิ่นคง  เรวัต เลิศฤทัยโยธิน และ อดุลย พงษพัว.  2548.  การพัฒนาระบบการผลิต

ออยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมประจําป  

สวทช.  2548.  ณ ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ.  7 หนา. 

วิมลรัตน ศุกรินทร และ อนุสรณ กุศลวงศ.  2541.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออย เพื่อผลิตทอนพันธุปลอดโรค.  

รายงานผลการวิจัยป 2541.  ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน.  สถาบันวิจัยพืชไร.  หนา 81-84. 

สํานักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ.  2545.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ืองานวิจัยทาง

การเกษตร.  ณ สํานักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร.  16-20 ธันวาคม 2545.  109 

หนา. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

ตารางที่ 1 แผนและผลการผลิตตนพันธุออยสะอาดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน  

            ระหวาง สิงหาคม 2554-มีนาคม 2555 

รายการ จํานวนตนกลาที่ผลิต (ตน) 

แผนการผลิต  

(สิงหาคม 2554  ถึง มีนาคม 2555) 

50,000 

ผลการผลิต 53,700 

    สิงหาคม-กันยายน 2554 25,900 

    ตุลาคม 2554-มีนาคม 2555 27,800 



 

 

ตารางที่ 2  แผนและผลการนําไปใชประโยชน ของตนกลาออยสะอาดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในชวงการผลิต 

                  สิงหาคม 2554-มีนาคม 2555 ที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน 

รายการ 

โครงการการขยายพันธุ 

(ผลผลิตที่ 2) 

โครงการตนแบบ

การจัดการโรคใบ

ขาว 

โครงการขยายผล

เทคโนโลยีการผลิต

พันธุออยสะอาด 

รวม 

ศวร.

ขอนแกน 

ศวพ.

กาฬสินธุ 

แผน  6,000 10,000 10,500 23,500 50,000 

ผล 6,000 10,000 14,700 20,000 50,700 

สค.-กย. 2554 1,300 10,000 9,600  20,900 

ตค.54-มีค 2555 4,700  5,100 20,000 29,800 

 


