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หองปฏิบัติการ กลุมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ระหวาง เดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนกันยายน 2553
ประสิท ธิภ าพการเจริญ ของเซลลห นอนกระทูห อม โดยใชเ ซลลห นอนกระทูห อมเพาะเลี้ย ง
สายพัน ธุไ ทยตนแบบ ที่มีคา รอ ยละการเจริญของเซลล 90.91 % ทํา การทดลองผลิตขยาย
เซลลเ ปน ปริม าณมาก ความเขม ขน ของเซลลตั้ง ตน 5 x 105 เซลล/ มล. ในเครื่อง cell spin
ปริมาตร 250 มล. และ 500 มล. อัต ราการ sub-culture 1:5 พบวา ตรวจนับจํา นวนเซลล
เฉลี่ยได อัต ราการเจริญของเซลลเ พิ่ม ขึ้น เฉลี่ย 5.07 และ 5.03 เทา ภายใน 4 วัน และเมื่อใส
อนุภาคไวรัส 7 วัน ตรวจนับจํา นวนผลึก ไวรัสไดเฉลี่ย 3.60 x 107 ผลึก /มล. และ 3.52 x 107
ผลึก/มล. ตามลําดับ
คําหลัก : เซลลแมลงเพาะเลี้ยง หนอนกระทูหอม การผลิต Insect, cell line, cell culture,
Nucleopolyhedrovirus, SeMNPV, Spodoptera exigua
คํานํา
การใชไวรัสสาเหตุโรคของแมลงเปนสารชีวนิ ทรียควบคุมแมลงศัตรูพชื หลายชนิด
ได
แพรหลายในหลายประเทศทัว่ โลก เชน สหภาพโซเวียต อินเดีย จีน ญี่ปุน แอฟริกา ออสเตรเลีย
อเมริกา เปนตน บางชนิดไดมีการผลิตเปนการคา เนื่องจากควบคุมแมลงศัตรูพชื ไดดีและมีความ
ปลอดภัยสูงตอสิ่งมีชวี ิตอืน่ ทําใหไวรัสมีความเฉพาะเจาะจงในการเขาทําลายแมลง (Entwistle,
_____________________________________
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1998) สําหรับในประเทศไทย นับแตป พ.ศ. 2510 มีรายงานการศึกษาวิจัยโรคไวรัส NPV สาเหตุโรค
ของแมลง ในกลุม Nucleopolyhedrovirus (NPV) หรือชื่อเดิม Nuclear polyhedrosis viruses (อุทยั ,
2544) โดยกลุมงานวิจยั การปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการ
อารักขาพืช ไดมีการวิจยั และพัฒนาการผลิตขยายและการใชไวรัสสาเหตุโรคของแมลง ชนิด
Spodoptera exigua Multiple-nucleocapsid Nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) เปน
ปริมาณมากในรูปแบบการผลิต แบบ in vivo คือ ผลิตจากหนอนแมลง เนื่องจาก ไวรัสจะสามารถ
เจริญขยายเพิ่มจํานวนไดในเซลลที่มีชีวิตเทานั้น การผลิตไวรัสจึงสามารถผลิตขยายได 2 รูปแบบ คือ
การผลิตจากหนอนแมลง เรียกวาแบบ in vivo และ ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยง เรียกวา แบบ in vitro (สุ
ชลวัจน, 2545; Wongwilikhit and Somsuk, 2006) ปญหาที่พบในการผลิตไวรัส SeMNPV ที่ใช
รูปแบบการผลิต แบบ in vivo คือ 1.) อัตราการผลิตไวรัสแตละรุน/ชนิดไมสม่ําเสมอ เนื่องจากเลี้ยง
หนอนไมไดตามกําหนดเวลาที่ตองการใชแตละรุน 2.) ประสิทธิภาพไมแนนอน มีกลิ่นเหม็น เนื่องจาก
มีการปนเปอนจุลินทรียอื่น เชน แบคทีเรีย โปรโตซัว รา ทั้งที่เปนสาเหตุโรคแมลงหรือแมแตไวรัสที่ตาง
ชนิดกัน และผลิตภัณฑไวรัสไมสามารถจําแนกชนิดไดดวยลักษณะทางสรีระวิทยา 3.) ผลิตภัณฑ
ไวรัสที่มีจําหนายทุกวันนี้ ยังไมสามารถกําหนดมาตรฐานในการขึ้นทะเบียนสารชีวินทรียตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ เพียงแตใหใชแบบไมมีการขึ้นทะเบียนฯเทานั้น 5.) การใช
สถานที่และแรงงานในการปฏิบัติงานมาก ซึ่งทําใหมีตนทุนสูง และทําใหมีขอจํากัดในกระบวนการ
ผลิตขยายในปริมาณมาก (อุทัยและคณะ, 2537)
ดังนั้น เพื่อแกปญหาดังกลาวขางตนของการผลิตไวรัส SeMNPV แบบ in vivo จึงทําการ
ทดลองวิจัยรูปแบบการผลิตไวรัส 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 ซึ่งผลการ
ทดลองวิจัยนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานในการนําไปประยุกตใชผลิตขยายไวรัส SeMNPV ที่เหมาะสมตอ
การผลิตขยายเปนปริมาณมาก สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไวรัส SeMNPV แบบ
in vivo ไดอยางสิ้นเชิง และทําใหผลิตภัณฑไวรัสมีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ใน
การนําไปใชควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี สอดคลองกับแนวทางการผลิตพืชใหปลอดภัยตอ
ผูบริโภคและไมกอใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554)

วิธีดําเนินการ
ดําเนินการทดลองวิจัย 2 การทดลอง ไดแก 1.) ทดสอบประสิทธิภาพการเจริญของเซลล
หนอนกระทูหอมเพาะเลี้ยง 2.) ทดสอบประสิทธิภาพการสรางผลึกไวรัส SeMNPV ในเซลลเพาะเลี้ยง
การทดลองที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพการเจริญของเซลลหนอนกระทูหอมเพาะเลี้ยง
เพาะเลี้ยงขยายเซลลหนอนกระทูหอมเพาะเลี้ยง จากสตอค ตามเทคนิควิธีการของ สุชล
วัจน (2545) ความเขมขนของเซลลตั้งตน 2 x 105 – 1 x 106 เซลล/มล. เพาะเลี้ยงไวในตูควบคุม
อุณหภูมิ 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 มล. และ 1,000 มล. ทําการ sub-culture 3-4 วัน/ครั้ง คัดเลือกเซลล
เพาะเลี้ยงใหมีคารอ ยละการเจริญ ของเซลลที่สามารถเจริญตอไปได (cells viability) มากกวา
80% เพื่อใหไดอัตราการเจริญของเซลลเพิ่มขึ้น 5 เทา ภายใน 4 วัน ใชเปนเซลลเพาะเลี้ยงตั้งตน
(starter cells) จํานวน 2 ซ้ํา เพื่อหาอัตราการเจริญของเซลลที่เหมาะสมในแตละภาชนะ และอัตรา
การขยายเพิ่ ม ปริ ม าณ
บั น ทึ กผลโดยการตรวจนั บจํ า นวนเซลลทุ ก วัน ตอเนื่อ งดวยสไลด
Hemocytometer ภายใตกลองจุลทรรศน light compound microscope จํานวน 4 ซ้ํา
เปรียบเทียบอัตราการเจริญของเซลล โดยคํานวณจากคารอยละของเซลลที่สามารถเจริญตอไปได
แลวคัดเลือก Se-cell line ไปใชในการทดลองที่ 2
การทดลองที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพการสรางผลึกไวรัส SeMNPV ในเซลลเพาะเลี้ยง
นําเซลลหนอนกระทูหอมเพาะเลี้ยงที่คัดเลือกจากการทดลองที่ 1 ขางตน มาเลี้ยงขยายใน
ภาชนะ แบบ T-flask ใชเซลลตั้งตน 2 x 105 – 1 x 106 เซลล/มล. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการ
สรางผลึกไวรัสในเซลลหนอน กระทูหอมเพาะเลี้ยง หลังจาก sub-culture 4 วัน และเพาะอนุภาค
ไวรัส (infection) จากเลือดหนอนกระทูหอม ในเซลลเพาะเลี้ยง อนุภาคไวรัสที่ใชมีคา Multiplicity
of infection (MOI) ที่เหมาะสมตอความเขมขนของเซลลตั้งตน 2 x 105 - 1 x 106 เซลล/มล.
จํานวน 2 ซ้ําตออัตราอนุภาคไวรัส หลังจากนั้น ตรวจดูการสรางผลึกโปรตีนไวรัสบริเวณนิวเคลียส
ของเซลลภายใตกลองจุลทรรศน inverted microscope เปรียบเทียบกับเซลลเพาะเลี้ยงปกติ ตรวจ
นับจํานวนผลึกไวรัสที่ไดดวยสไลด Hemocytometer ภายใตกลองจุลทรรศน light compound
microscope จํานวน 4 ซ้ํา คัดเลือกอัตราอนุภาคไวรัสที่ดีที่สุดในการทดลองขางตนนํามาใชผลิต
ขยายแบบตอเนื่องจํานวน 3 รอบการผลิต โดยทําการปนแยกอนุภาคไวรัสจากผลผลิตไวรัสจาก
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เซลลเพาะเลี้ยง ปนตกตะกอนที่แรงเหวี่ยง 10,000g นาน 8 นาที มาใชเพาะเลี้ยงอนุภาคไวรัสใน
เซลลเพาะเลี้ยงในรอบการผลิตถัดไป รอบที่ 1 และ 2 ในภาชนะ แบบ cell spin flask (ปริมาตร
500 – 1,000 มล./ขวด)
เวลาและสถานที่ทําการทดลอง
ดําเนินการทดลองวิจัย ตั้งแต เดือนตุลาคม 2551 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2553 ณ
หองปฏิบัติการ กลุมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุมกีฏและสัตววิทยาสํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลการทดลองการพัฒ นาการผลิต ไวรัส SeMNPV จากเซลลเ พาะเลี้ย งเปน ปริม าณ
มาก จํานวน 2 การทดลอง ไดแก 1.) ทดสอบประสิท ธิภ าพการเจริญของเซลลห นอนกระทู
หอมเพาะเลี้ยง 2.) ทดสอบประสิทธิภาพการสรางผลึก ไวรัส SeMNPV ในเซลลเ พาะเลี้ย ง มี
ดังนี้
การทดลองที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพการเจริญของเซลลหนอนกระทูหอมเพาะเลี้ยง
จากการทดสอบประสิทธิภาพการเจริญของเซลลหนอนกระทูหอม โดยใชเซลลห นอน
กระทูห อมเพาะเลี้ย งสายพัน ธุไ ทยตน แบบ ที่มีคา รอ ยละการเจริญ ของเซลล 90.91 % ทํา
การทดลองผลิตขยายเซลลเปนปริมาณมาก ความเขมขนของเซลลตั้งตน 5 x 105 เซลล/มล.
ในเครื่อง cell spin ปริมาตร 250 มล. และ 500 มล. อัต ราการ sub-culture 1:5 พบวา
ตรวจนับจํา นวนเซลลเ ฉลี่ย ได อัต ราการเจริญ ของเซลลเ พิ่ม ขึ้น เฉลี่ย 5.07 และ 5.03 เทา
ภายใน 4 วัน เชน เดีย วกับ การเพาะเลี้ย งเซลลใน ภาชนะเลี้ย ง T-flask ขนาดพื้น ที่ก ารเจริญ
25 ตร.ซม. และ E-flask ขนาดจุ 125 มล. ที่มีอัตราการเจริญของเซลลเ พิ่ม ขึ้น เฉลี่ย 5.54 (สุ
ชลวัจ นแ ละคณะ, 2551) จึง นํา ไปใชผ ลิต ขยายอนุภ าคไวรัส เพื่อ ใชใ นการติด เชื้อ ในการ
ทดลองผลิตขยายไวรัสจากเซลลเพาะเลี้ยงในเครื่อง cell spin ในการทดลองที่ 2
การทดลองที่ 2 ทดสอบประสิท ธิภ าพการสรา งผลึก ไวรัส SeMNPV ในเซลล
เพาะเลี้ยง
จากการทดสอบประสิท ธิภ าพการสรา งผลึก ไวรัส SeMNPV ในเครื่อง cell spin โดย
ใชเซลลเ พาะเลี้ย งตนแบบชนิด Se-cell line ที่มีคา รอ ยละการเจริญของเซลล 90.91 % และ
ขนาดปริม าตร 250 มล.และ 500 มล. หลัง จากใสอนุภ าคไวรัส 7 วัน ตรวจนับ จํา นวนผลึก
ไวรัสไดเฉลี่ย 3.60 x 107 ผลึก /มล. และ 3.52 x 107 ผลึก /มล. ตามลํา ดับ ซึ่ง มีประสิท ธิภาพ
ใกลเ คีย งกับ การทดลองทดสอบประสิท ธิภ าพการสรา งผลึก ไวรัส ในภาชนะเลี้ย ง T-flask
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ขนาดพื้น ที่ก ารเจริญ 25 ตร.ซม. และ E-flask ขนาดจุ 125 มล. ทดลองผลิต ขยายไวรัส จาก
เซลลที่อัต ราความเขม ขน เซลลเ ริ่ม ตน 1 x 106 เซลล/ มิลลิลิตร เก็บเกี่ย วผลึก ไวรัส รุน ที่ 1-3
นับผลึก ไวรัสเฉลี่ยได เทา กับ 3.12 x 107, 3.84 x 107 และ 4.95 x 107 ผลึก /มล. ตามลํา ดับ
หลัง infected อนุภาคไวรัส 7 วัน (สุชลวัจนและคณะ, 2551)
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การผลิตไวรัส SeMNPV ควบคุมแมลงศัตรูพืชเปนปริมาณมาก จากผลการทดลอง
สามารถสรุป ขอมูล ผลงานวิจัย วิธีก ารผลิต ขยายไวรัส SeMNPV จากเซลลเพาะเลี้ยงในเครื่อง
cell spin นี้ส ามารถนํา ไปประยุก ตตอ ยอด เพื่อ เปน ตน แบบที่เหมาะสมตอการผลิตขยาย
มาตรฐาน ที่สามารถนําไปจดสิทธิบัตร เพื่อเปนประโยชนของกรมวิชาการเกษตรได นอกจากนี้
กลาวคือทําใหผลิตภัณฑไวรัสมีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ทางชีวภาพสอดคลอง
กับแนวทางการผลิตพืชใหปลอดภัยตอผูบริโภคและไมกอใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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