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รายงานความกาวหนา
การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑไวรัส NPV ของหนอนกระทูหอม จาก เซลลเพาะเลี้ยง
ณ หองปฏิบัติการ กลุมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ระหวาง เดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือนกันยายน 2553 การ
ทดสอบผลกระทบสารผสมผลึกไวรัสจากเซลล พบวา สารผสมชนิด E ที่อัตรา 10-70% ไมมีผลตอ
ผลึกไวรัส สารผสม ชนิด N อัตรา 1 M มีผลทําใหผลึกไวรัสละลายภายใน 2 ชั่วโมง ความเขมขน
ผลึกไวรัส 108 – 109 ผลึก ทดสอบผลกระทบสารผสมตอใบถั่วเขียวในหองปฏิบัติการ พบวา สาร
ผสมชนิด E อัตรา 10-20% ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของใบพืช แตสารผสม ชนิด N อัตราต่ําสุด
0.1 M ทําใหใบพืชเหี่ยว และ ทดสอบคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพของสารผสม ชนิด E กับ
หนอนกระทูผัก พบวา สารผสม ชนิด E อัตรา 10-20 % ทําใหหนอนวัย 1 และ 3 ตายเฉลี่ย 47.567.5 % สารผสม ชนิด N อัตราต่ําสุด 0.1 M ไมมีผลตอหนอน และทดสอบไวรัส SeMNPV ที่ผลิต
จากเซลลเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการ กับหนอนกระทูหอมวัยที่ 3 เปรียบเทียบกับน้ํากลั่น พบวา ไวรัส
SeMNPV ที่ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยง อัตราความเขมขน 3 x 106 ผลึก/มล. ปริมาตร 10 l/ถวยอาหาร
เทียมขนาด 2 ออนซ/หนอน 1 ตัว ทําใหหนอนกระทูหอมตายเฉลี่ย 93.33 % ภายใน 7 วันหลังจาก
หนอนกินผลึกไวรัส สวนการทดสอบประสิทธิภาพในแปลงทดลองจะดําเนินการในปตอไป
คําหลัก : เซลลแมลงเพาะเลี้ยง, ไวรัสโรคของแมลง , insect cell culture , Se cell line, primary
cell line , Spodoptera exigua, Nucleopolyhedrovirus , NPV, microbial control,
Commercial product , biopesticide
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คํานํา
การใช ไวรั สสาเหตุ โรคของแมลงเป นสารชี วิ นทรี ย ควบคุ มแมลงศั ตรู พื ชหลายชนิ ด ได
แพรหลายในหลายประเทศทั่วโลก เชน สหภาพโซเวียต อินเดีย จีน ญี่ปุน แอฟริกา ออสเตรเลีย
อเมริกา เปนตน บางชนิดไดมีการผลิตเปนการคา เนื่องจากควบคุมแมลงศัตรูพืชไดดีและมีความ
ปลอดภัยสูงตอสิ่งมีชีวิตอื่น ทําใหไวรัสมีความเฉพาะเจาะจงในการเขาทําลายแมลง (Entwistle,
1998) สําหรับในประเทศไทย นับแตป พ.ศ. 2510 มีรายงานการศึกษาวิจัยโรคไวรัส NPV สาเหตุโรค
ของแมลง ในกลุม Nucleopolyhedrovirus (NPV) หรือชื่อเดิม Nuclear polyhedrosis viruses (อุทัย,
2544) โดยกลุมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช ไดมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตขยายและการใชไวรัสสาเหตุโรคของแมลง ชนิด
Spodoptera exigua Multiple-nucleocapsid Nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) เปนปริมาณมาก
ในรูปแบบการผลิต แบบ in vivo คือ ผลิตจากหนอนแมลง เนื่องจาก ไวรัสจะสามารถเจริญขยายเพิ่ม
จํานวนไดในเซลลที่มีชีวิตเทานั้น การผลิตไวรัสจึงสามารถผลิตขยายได 2 รูปแบบ คือ การผลิตจาก
หนอนแมลง เรียกวาแบบ in vivo และ ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยง เรียกวา แบบ in vitro (สุชลวัจน,
2545; Wongwilikhit and Somsuk, 2006) ปญหาที่พบในการผลิตไวรัส SeMNPV ที่ใชรูปแบบการ
ผลิต แบบ in vivo คือ 1.) อัตราการผลิตไวรัสแตละรุน/ชนิดไมสม่ําเสมอ เนื่องจากเลี้ยงหนอนไมได
ตามกําหนดเวลาที่ตองการใชแตละรุน 2.) ประสิทธิภาพไมแนนอน มีกลิ่นเหม็น เนื่องจากมีการ
ปนเปอนจุลินทรียอื่น เชน แบคทีเรีย โปรโตซัว รา ทั้งที่เปนสาเหตุโรคแมลงหรือแมแตไวรัสที่ตางชนิด
กัน และผลิตภัณฑไวรัสไมสามารถจําแนกชนิดไดดวยลักษณะทางสรีระวิทยา 3.) ผลิตภัณฑไวรัสที่มี
จําหนายทุกวันนี้ ยังไมสามารถกําหนดมาตรฐานในการขึ้นทะเบียนสารชีวินทรียตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ เพียงแตใหใชแบบไมมีการขึ้นทะเบียนฯเทานั้น 5.) การใชสถานที่และแรงงานใน
การปฏิบัติงานมาก ซึ่งทําใหมีตนทุนสูง และทําใหมีขอจํากัดในกระบวนการผลิตขยายในปริมาณมาก
(อุทัยและคณะ, 2537) และไดแกปญหาดังกลาวขางตนของการผลิตไวรัส SeMNPV แบบ in vivo จึง
ทําการทดลองวิจัยรูปแบบการผลิตไวรัส SeMNPV จากเซลลเพาะเลี้ยง หรือที่เรียกวา การผลิตแบบ in
vitro โดยนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลแมลงศัตรูพืช จาก United Stated Department of Agriculture
(USDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา (สุชลวัจน, 2539; สุชลวัจนและคณะ, 2543; Lynn and Shapiro,
1998) มาใชทดลองเพาะเลี้ยงเซลลหนอนกระทูหอมสายพันธุไทย (Se cell line : Spodoptera exigua
cell line) จาก Embryonic stem cell ซึ่งหนอนกระทูหอม (Spodoptera exigua Hübner) จัดเปน
แมลงศัตรูพืชที่สําคัญสามารถพบในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เชน หนอไมฝรั่ง ผักคะนา ผักตระกูล
กะหล่ํา บรอคเคอรี่ หอมแดง ถั่วฝกยาว กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเทศ องุน ดาวเรือง เปนตน และสามารถ
ผลิตขยายไวรัสจากเซลลหนอนกระทูหอมไดเปนรูปแบบชนิดสารละลายไดแลว (สุชลวัจน และคณะ,
2551)
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ดังนั้น จึงตองมีการทดสอบประสิทธิภาพในการทําใหหนอนกระทูหอมเปนโรคตาย โดยทํา
การทดสอบไวรัสสูตรสําเร็จที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการนําไปใชควบคุม
แมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ทั้งในสภาพหองปฏิบัติการ และในสภาพไร กอนที่จะแนะนําใหเกษตรกร
นําไปใชใหสอดคลองกับแนวทางการผลิตพืชใหปลอดภัยตอผูบริโภคและไมกอใหเกิดมลพิษตอ
สภาพแวดลอม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

วิธีดําเนินการ
ดําเนินการทดลองวิจัย 3 การทดลอง ไดแก 1.) ทดสอบสูตรสําเร็จไวรัสที่ผลิตจากเซลล
เพาะเลี้ยง 2.) ทดสอบประสิทธิภาพไวรัส SeMNPV ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการ 3.)
ทดสอบประสิทธิภาพไวรัส SeMNPV ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยงในแปลงทดสอบ
การทดลองที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพสูตรสําเร็จไวรัสที่ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยง
เพาะเลี้ยงขยายเซลลหนอนกระทูหอมเพาะเลี้ยง จากสตอค ตามเทคนิควิธีการของ สุชล
วัจน (2545) ความเขมขนของเซลลตั้งตน 2 x 105 – 1x 106 เซลล/มิลลิลิตร เพาะเลี้ยงไวใน
ตูควบคุมอุณหภูมิ ที่ 27 oC ในอาหารเพาะเลี้ยงเซลลแมลงศัตรูพืช มีคาออสโมซีส 350 – 360
mOsmols/kg. คา pH 6.2- 6.3 อัตราการเลี้ยงขยายเซลล (Sub-culture) 1:5 ในภาชนะ แบบ
cell spin flask ขนาดจุ 500-1,000 มิลลิลิตร ทําการ sub-culture 3-4 วันตอครั้ง คัดเลือกเซลล
เพาะเลี้ยงใหมีคาเซลลที่สามารถเจริญตอไปได (cells viability) มากกวา 80 % เพื่อใหไดอตั ราการ
เจริญของเซลลเพิ่มขึ้น 5 เทา ภายใน 4 วัน ใชเปนเซลลเพาะเลี้ยงตั้งตน (Starter cells) เพื่อขยาย
เพิ่มปริมาณไวรัส ตรวจนับผลึกไวรัสที่ไดดวย Hemocytometer ภายใตกลองจุลทรรศน light
compound microscope จํานวน 4 ซ้ํา นําผลึกไวรัสที่ไดผสมสารละลายที่มีคุณสมบัติเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยที่ไมทําอันตรายกับพืช และผลึกไวรัส โดยเลือกทดสอบสารผสมกับหนอนแมลง
เชน หนอนกระทูหอม หนอนกระทูผัก หนอนเจาะสมอฝาย หนอนใยผัก ทดสอบสารผสม 2 ชนิด
ไดแก สารผสม ชนิด E อัตรา 10 และ 20% สารผสม ชนิด N อัตรา 0.1, 0.2, 0.5 และ 1 M ฉีดพน
บนใบพืช เชน ถั่วเขียว และ ผักกาดขาวปลี และ ผลึกไวรัสจากเซลลในหองปฏิบัติการ เพื่อใหได
สูตรสําเร็จไวรัส แลวจึงนําไปใชในการทดลองที่ 2
การทดลองที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพไวรัส SeMNPV ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยงใน
หองปฏิบัติการ
ทดสอบประสิทธิภาพไวรัส SeMNPV ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยงที่ไดจากการทดลองที่ 1 โดย
ใชหนอนกระทูหอมวัย 3 (อายุ 7 วัน) 50 ตัวตอซ้ํา จํานวน 3 ซ้ํา เปรียบเทียบกับน้ํากลั่น ใชวิธีการ
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infection แบบ Diet plug method ระดับความเขมขนเทากัน 3 x 106 ผลึก/มล. ปริมาตร 10
l/ถวยอาหารเทียมขนาด 2 ออนซ/หนอน 1 ตัว ตรวจเช็คและบันทึกผลการตายของหนอนทุกวัน
การทดลองที่ 3 ทดสอบประสิทธิภาพไวรัส SeMNPV ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยงในแปลง
ทดสอบ
วางแผนการทดลองแบบ CRD มีจํา นวน และจํ า นวน 3 ซ้ํ า จํ า นวน 6 กรรมวิ ธี ได แ ก
กรรมวิธีที่ 1 ไวรัส SeMNPV ที่ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยง กรรมวิธีที่ 2 ไวรัส SeMNPV ที่ผลิตจาก
เซลลเพาะเลี้ยงผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพ กรรมวิธีที่ 3 สารผสมเพิ่มประสิทธิภาพ กรรมวิธีที่ 4
ไวรัส SeMNPV ที่ผลิตจากแมลงอาศัย กรรมวิธีที่ 5 สารเปรียบเทียบ และ กรรมวิธีที่ 6 น้ํากลั่น
ตรวจนับจํานวนแมลงในแปลงปลูกพืชที่มีหนอนกระทูหอมเปนศัตรูที่สําคัญ และวิเคราะหผลการ
ทดลอง
เวลาและสถานที่ทําการทดลอง
ดําเนินการทดลองวิจัย ตั้งแต เดือนตุลาคม 2550 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2553 ณ
หองปฏิบัติการ กลุมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ และแปลงเกษตรกรทองที่
จ.กาญจนบุรี
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลการทดสอบประสิท ธิภ าพผลิต ภัณฑไวรัส NPV ของหนอนกระทูห อม จาก เซลล
เพาะเลี้ย ง จํา นวน 3 การทดลอง ไดแก 1.) ทดสอบสูตรสําเร็จไวรัสที่ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยง
2.) ทดสอบประสิทธิภาพไวรัส SeMNPV ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการ 3.) ทดสอบ
ประสิทธิภาพไวรัส SeMNPV ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยงในแปลงทดสอบ มีดังนี้
การทดลองที่ 1 ทดสอบสูตรสําเร็จไวรัสที่ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยง
จากการทดสอบทดสอบสูตรสําเร็จไวรัสที่ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยง พบวา ไดผลึกไวรัส
ผสมสารละลายที่มีคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพโดยที่ไมทําอันตรายกับพืช และผลึกไวรัส จํา นวน 1
ชนิด โดยการทดสอบสารผสมในผลิตภัณฑไวรัสจาก 2 ชนิด ไดแก สารผสมชนิด E และ ชนิด N
ผลการทดสอบผลกระทบสารผสมผลึกไวรัสจากเซลล พบวา สารผสมชนิด E ที่อัตรา 10-70% ไมมี
ผลตอผลึกไวรัส สารผสม ชนิด N อัตรา 1 M มีผลทําใหผลึกไวรัสละลายภายใน 2 ชั่วโมง ความ
เขมขนผลึกไวรัส 108 – 109 ผลึก ทดสอบผลกระทบสารผสมตอใบถั่วเขียวในหองปฏิบัติการ พบวา
สารผสมชนิด E อัตรา 10-20% ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของใบพืช แตสารผสม ชนิด N อัตรา
ต่ําสุด 0.1 M ทําใหใบพืชเหี่ยว และ ทดสอบคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพของสารผสม ชนิด E
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กับ หนอนกระทูผัก พบวา สารผสม ชนิด E อัตรา 10-20 % ทําใหหนอนวัย 1 และ 3 ตายเฉลี่ย
47.5-67.5 % สารผสม ชนิด N อัตราต่ําสุด 0.1 M ไมมีผลตอหนอน
การทดลองที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพไวรัส SeMNPV ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยงใน
หองปฏิบัติการ
ทดสอบไวรัส SeMNPV ที่ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยง กับหนอนกระทูหอมวัยที่ 3 เปรียบเทียบกับ
น้ํากลั่น พบวา ไวรัส SeMNPV ที่ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยง อัตราความเขมขน 3 x 106 ผลึก/มล.
ปริมาตร 10 l/ถวยอาหารเทียมขนาด 2 ออนซ/หนอน 1 ตัว ทําใหหนอนกระทูหอมตายเฉลี่ย 93.33
% ภายใน 7 วันหลังจากหนอนกินผลึกไวรัสเขาไป
การทดลองที่ 3 ทดสอบประสิทธิภาพไวรัส SeMNPV ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยงในแปลง
ทดสอบ
ดําเนินการงานวิจัย ปงบประมาณ 2553
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
ผลิตภัณฑไวรัส NPV ของหนอนกระทูห อมจาก เซลลเ พาะเลี้ย งสูตรสําเร็จ ใชควบคุม
แมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ตองมีการทดสอบประสิทธิภาพไวรัส SeMNPV ทั้งในสภาพหองปฏิบัติการ
และในสภาพไร กอนที่จะเผยแพรแนะนําใหเกษตรกรนําไปใชใหสอดคลองกับแนวทางการผลิตพืชให
ปลอดภัยตอผูบริโภคและไมกอใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอม นอกจากนี้ในแตละรอบการผลิตควรมี
การทดสอบประสิทธิภาพไวรัส SeMNPV ทั้งในสภาพหองปฏิบัติการ เพื่อยืนยันการมีคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
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