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รูปแบบการผลิตขยายไวรัส NPV หนอนกระทูผักในระดับอุตสาหกรรม
Commercial Production of Common Cutworm Spodoptera litura
Nuclear Polyhedrosis Virus
อัจฉรา ตันติโชดก
อิศเรส เทียนทัด
สมชัย สุวงศศักดิ์ศรี
กลุมกีฏและสัตววิทยา
สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ
ทําการศึกษาปริมาณเชื้อไวรัสที่ผลิตไดจากการเลี้ยงหนอนกระทูผักในถาดเลี้ยงขนาด 98
ชอง/ถาด โดยใช inoculum 3 อัตราที่ 3x106, 6x106และ 9x106 PIB/ml ที่อัตรา 4 มล./ถาด พบวา
สามารถผลิตไวรัส SlNPV ได 1.99x108, 1.72x108 และ 1.59x108 PIB/ตัว ตามลําดับ จะเห็นไดวา
ที่อัตรา inoculum ต่ําที่ 3x106 PIB/ml จะมีการตายของหนอนต่ํากวาที่อัตรา 6x109 และ 9x106
PIB/ml แตจะไดจํานวนผลึก NPV/หนอน 1 ตัวสูงกวา
ทําการทดลองเลี้ยงขยายหนอนกระทูผัก เพื่อใหไดปริมาณมากโดยเลี้ยงเปรียบเทียบกัน
ระหวางภาชนะเลี้ยงแบบถาดขนาดชองเลี้ยง 4x4 เซนติเมตร จํานวน 36 ชอง/ถาด และขนาดชอง
เลี้ยง 1.5x3.0 เซนติเมตร จํานวน 98 ชอง/ถาด โดยใชหนอนกระทูผักวัย 3 วันที่ 1ในการเริ่มทดลอง
และเลี้ยงหนอนจํานวน 1 ตัวตอ 1 ชอง จากผลการทดลองพบวา ภาชนะเลี้ยงขนาด 36 ชอง/ถาด
หนอนสามารถเจริญเติบโตจนเขาดักแดไดเฉลี่ย 88.8 เปอรเซ็นต สวนภาชนะเลี้ยงขนาด 98 ชอง/
ถาด หนอนสามารถเจริญเติบโตจนเขาดักแดไดเฉลี่ย 90.8 เปอรเซ็นต
ไดทําการทดลองผลิตขยายเชื้อไวรัส SlNPV โดยใชภาชนะเลี้ยงแบบถาด ขนาดชองเลี้ยง
1.5x3.0 เซนติเมตร จํานวน 98 ชอง/ถาด โดยทําการทดลองหาอัตราความเขมขนของเชื้อไวรัส
อัตราตางๆกัน จํานวน 3 อัตราความเขมขน ที่ 3x106, 6x106, 9x106และ 1.2x107 PIB/ml โดยหยด
เชื้อจํานวน 3, 4 และ 5 มล./ถาด ลงบนผิวหนาของอาหารเทียมแลวใชแปรงขนนกปดใหเชื้อคลุม
ผิวหนาอาหารเทียมทั่วทั้งถาดเลี้ยง กอนกดชองเลี้ยงลงบนถาด โดยทดลองกับหนอนกระทูผักวัยที่
4 หลังจากลอกคราบ 1 วัน และ 2 วัน ตามลําดับ จากผลการทดลองพบวา เมื่อหนอนไดรับเชื้อ
ไวรัส NPV จะเริ่มตายในวันที่ 6 ไปจนถึงวันที่ 14 ดังนั้นจึงวางแผนการทดลองตรวจนับผลการตาย
และตรวจนับปริมาณเชื้อไวรัสจากหนอนที่เปนโรคตาย โดยใชระยะเวลา 10 วัน หลังจากปลูกเชื้อ
จากการทดลองใชหนอนกระทูผักวัยที่ 4 อายุ 1 วัน ใช inoculum ที่ 3x106, 6x106, 9x106และ
รหัสการทดลอง 07-01-49-06-04-02-02-51
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1.2x107 PIB/ml ตรวจนับผลการตายของหนอนที่ทดลองระยะเวลา 10 วัน หลังจากไดรับเชื้อ เมื่อ
ใส inoculum 3 มล./ถาด พบหนอนตาย 62.24, 68.36, 82.65 และ 67.34 เปอรเซ็นตตามลําดับ
ใช inoculum 4มล./ถาด พบหนอนตาย 71.42, 78.59, 89.74 และ 85.71 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ใช
inoculum 5 มล./ถาด พบหนอนตาย 81.63, 83.67, 94.89 และ 85.71 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
พบวาในทุกอัตราความเขมขนของไวรัสที่นํามาปลูกเชื้อ การใชไวรัส SlNPV ที่อัตรา 5 มล./ถาด จะ
ใหเปอรเซ็นตการตายของหนอนสูงกวาที่อัตรา 3 และ 4 มล./ถาด
คํานํา
สืบเนื่องจากการกอตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization) ระบบการคา
ระหวางประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะระบบการคาแบบเสรีภายใตกรอบกติกาของ WTO
และไดจัดทําความตกลงวาดวย การใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the
Application of Sanitary and Phyto-Sanitary Measures: SPS) ซึ่งหมายความวาประเทศสมาชิก
มีสิทธิที่จะใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่จําเปนเพื่อคุมครองชีวิตและสุขภาพมนุษย
สัตว หรือพืชที่ไมขัดกับบทบัญญัติทั่วไปของความตกลงและแนวปฏิบัติ ที่พัฒนาขึ้นมาโดยองคการ
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ทําใหระบบการคาระหวางประเทศอยูบนพื้นฐานของการแขงขันที่เสรี
และเปนธรรมยิ่งขึ้นกวาเดิม โดยมีการใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในรูปแบบของการ
กํ า หนดมาตรฐานคุณ ภาพสิน ค า และกฎระเบีย บต างๆ ในดา นสุข อนามัย ในการนํา เข า สิน ค า
โดยเฉพาะเรื่องสุขอนามัยที่มีผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพและชีวิตของผูบริโภค มีการกําหนด
ปริมาณสารพิษตกคาง สารปนเปอน ความสะอาดปลอดเชื้อโรคที่เปนพิษภัยตอผูบริโภค อยางไรก็
ตามในขณะที่ประชาคมโลกกําลังตระหนักถึง อันตรายที่เกิดจากปริมาณสารพิษตกคางในพืชผัก
และผลไม ตลอดถึงความปลอดภัยของผูใชสารเคมีในการควบคุมศัตรูพืช ประเทศไทยซึ่งนับไดวา
เปนประเทศที่ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรทั่วโลก มีปริมาณการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตรใน
ระดับสูงขึ้นในแตละป จากตัวเลขการนําเขาของสารฆาแมลง ระยะเวลา 20 ป พบวามีแนวโนม
สูงขึ้นตลอดมา ปจจุบันมีปริมาณนําเขาของสารกําจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นจากป 2519 ถึง 5 เทา ในป
2541 มีการนําเขาสารฆาแมลงเปนจํานวน 7,745 ตัน มูลคา 2,179 ลานบาท การปองกันกําจัด
แมลงศัตรูพืชเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการเพิ่ม
ผลผลิตเพื่อใชบริโภคภายในประเทศและเพื่อสงออก เกษตรกรไดคุนเคยกับการใชสารเคมีกําจัด
แมลงมานานมากกวา 30 ป เนื่องจากมีฤทธิ์รุนแรงและควบคุมความเสียหายจากแมลงศัตรูพืชได
รวดเร็วทันตอเหตุการณ โดยไมคิดถึงปญหาที่ตามมา ปจจุบันพบวาแมลงศัตรูพืชที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจทุกชนิด สามารถสรางความตานทานตอสารฆาแมลง เปนผลทําใหเกษตรกรตองพนสาร
ฆาแมลงบอยครั้งขึ้น ใชชนิดของสารฆาแมลงที่มีฤทธิ์รุนแรงมากขึ้นและใชสารฆาแมลงหลายชนิด
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พนพรอมๆ กันในคราวเดียว เปนสาเหตุทําใหเกษตรกรผูใชสารฆาแมลงไดรับอันตราย เกิดพิษ
ตกคางของสารฆาแมลงบนผลิตผล ตลอดถึงเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูใชและผูบริโภค และ
สงผลกระทบตอการสงผลผลิตทางการเกษตรไปจําหนายตางประเทศ ปจจุบันทุกฝายไดตระหนัก
ถึงอันตรายจากสารฆาแมลงที่มีตอสุขภาพของประชากร ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและผลเสีย
ตอการสงออกผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ ทั้งนี้งานคนควาวิจัยจุลินทรียเพื่อควบคุมแมลง
ศัตรูพืช ไดคนควาวิจัยเพื่อนําจุลินทรียจากธรรมชาติมาใชควบคุมแมลงศัตรูพืช เพื่อนําไปใชลดหรือ
ทดแทนสารเคมีปองกันกําจัดแมลง โดยการคนควาวิจัยเพื่อนําไวรัสชนิด Nuclear Polyhedrosis
Virus (NPV) ที่พบในประเทศไทยมาใชควบคุมแมลงศัตรูพืช เพื่อทดแทนการใชสารเคมีกําจัดแมลง
ตอไป จุลินทรียชนิดดังกลาวมีประสิทธิภาพสูง มีความเฉพาะเจาะจงสูงตอแมลงเปาหมาย จึง
ปลอดภัย ตอแมลงศั ตรูธรรมชาติและแมลงที่มี ประโยชน มีความปลอดภัย ต อมนุษย สั ตว และ
สิ่งแวดลอมสูง โดยไดผานการทดสอบจาก US Environmental Protection Agency ประเทศ
สหรัฐอเมริกาแลว ไดเปนที่ยอมรับในประเทศที่พัฒนาแลววาไวรัส NPV เปนจุลินทรียที่เหมาะสมที่
จะนํ า มาใช เ ป น หลั ก ร ว มกั บวิ ธี ก ารปอ งกัน กํ า จั ด อื่น ๆ ที่ เ หมาะสมในระบบการจัด การศั ตรู พื ช
(Integrated Pest Management) กรมวิชาการเกษตรไดมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงของ
ประชาชน และลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยหาสิ่งทดแทน
เพื่อลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยที่คุณภาพและผลผลิตไมลดลงและตนทุนการผลิต
ไมสูงขึ้น จากการที่ไวรัส SeNPV, HaNPV และ SlNPV สามารถนําไปใชทดแทนสารฆาแมลงไดดี
ในหลายพืช ทําใหความตองการใชเชื้อไวรัส NPV ของหนวยงานของกรมวิชาการเกษตรและ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของตลอดจนเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันภาคธุรกิจเอกชนก็สนใจ
ที่จะนําเทคโนโลยีดังกลาวไปผลิตและขยายผลตอไป
นอกจากนี้โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตขยายไวรัส NPV หนอนกระทูผักมุงวิจัยและ
พัฒนาประสิทธิภาพของสารชีวินทรียชนิดนี้ใหไดมาตรฐาน มีคุณภาพและมีระบบการผลิตเชิง
อุตสาหกรรมที่สม่ําเสมอ เพื่อแขงขันกับสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชที่มีจําหนายอยางแพรหลายใน
ทองตลาด

วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 การทดลองเลีย้ งหนอนกระทูผ ัก โดยการใชภาชนะเลีย้ ง 4 ขนาด คือ
1. ถวยพลาสติกขนาด 2 ออนซ
2. กลองพลาสติกขนาด 15x22x4.5 เซนติเมตร
3. กลองพลาสติกขนาด 19x28x10.5 เซนติเมตร
4. กลองพลาสติกขนาด 27x26x8 เซนติเมตร
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- เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหนอนกระทูผัก
- เปรียบเทียบผลผลิตของ%การเขาดักแดและดักแดที่สมบูรณ น้ําหนักดักแด
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองเปรียบเทียบอัตราการเลี้ยงหนอนตอภาชนะเลี้ยง เพื่อไดปริมาณ
หนอนที่เหมาะสมที่ไดผลผลิตดักแดที่สมบูรณและมีน้ําหนักดี
- นําผลการทดลองจากขั้นตอนที่ 1 โดยนําภาชนะขนาดที่เหมาะสมมาเปรียบเทียบ
การเจริญเติบโตของหนอนกระทูผัก
- เปรียบเทียบปริมาณอาหารเทียมตอภาชนะเลี้ยงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
หนอน
- เปรียบเทียบปริมาณหนอนที่เหมาะสมตอหนวยพื้นที่ เชน 1 ตัว/3 ตร.ซม., 1ตัว/6
ตร.ซม. 1ตัว/8 ตร.ซม. และ 1 ตัว/10 ตร.ซม.
ขั้นตอนที่ 3 ปรับสูตรอาหารเทียมเพื่อลดคาใชจายในการเลี้ยงหนอน เพื่อลดตนทุนการ
ผลิตหนอน
ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตไวรัส SlNPV จากหนอนกระทูผัก
- ศึกษาอัตราความเขมขนของไวรัส SlNPV ใหสามารถทําใหหนอนกระทูผักตายใน
ระยะเวลา 12-15 วัน ซึ่งหนอนมีขนาดตัวโตจะใหผลึกไวรัสไดมาก
- ศึกษาขนาด (อายุ) ของหนอนที่เหมาะสมตอการใหผลผลิตไวรัส/ตัวไดสูงสุด โดยการ
ใชหนอนกระทูผักที่อายุ 7, 8, 9 และ 10 วัน มาทําการทดลอง
วิธีปฏิบัติการทดลอง
ขั้นตอนที่1 ทดลองเลี้ยงหนอนกระทูผักสูตรมาตรฐาน โดยเปรียบเทียบน้ําหนักหนอน
ขนาดโตเต็มที่และน้ําหนักดักแดที่อายุ 3 วัน
ขั้นตอนที่ 2 เลี้ยงหนอนกระทูผักในภาชนะที่คัดเลือกจากขั้นตอนที่ 1 โดยทําการ
เปรียบเทียบจํานวนหนอนตอภาชนะเลี้ยงและอัตราการใชอาหารเทียมตอภาชนะเลี้ยง เปรียบเทียบ
ขนาดและน้ําหนักของหนอนและดักแด
ขั้นตอนที่ 3 ปรับสูตรอาหารเทียมโดยเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน เปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของหนอนโดยดูน้ําหนักของหนอนและน้ําหนักดักแดและคิดคาใชจายของอาหารเทียม
ขั้นตอนที่ 4
1. ทดลองใชหนอนกระทูผักไดรับไวรัส SlNPV ที่อัตราตางๆ โดยใชหนอนกระทูผักวัยที่
3 อายุ 8 วัน ทดลอง เปรียบเทียบผลการตายของหนอนที่ระยะเวลา 9, 10, 11, 12, 13 และ 14 วัน
2. ทดลองใชหนอนอายุ 7, 8, 9, 10 วันไดรับเชื้ออัตราที่ไดจากการทดลองในขอ 1 มา
ทดลองเปรียบเทียบระยะเวลาที่หนอนตาย เปอรเซ็นตการตายของหนอนและปริมาณผลึกไวรัสที่
อยูในซากหนอน
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การบันทึกขอมูล
ขั้นตอนที่ 1 บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต น้ําหนักหนอนโตเต็มที่ น้ําหนักดักแดและ
เปอรเซ็นตการเขาดักแด
ขั้นตอนที่ 2 บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต ขนาดของหนอน น้ําหนักของหนอนโตเต็มที่
น้ําหนักดักแดและเปอรเซ็นตการดักแด
ขั้นตอนที่ 3 บันทึกการเจริญเติบโตและเปอรเซ็นตการเขาดักแดของหนอนที่เลี้ยงบน
อาหาร เทียมแตละสูตรคาใชจายของอาหารเทียมแตละสูตร
ขั้นตอนที่ 4 บันทึกระยะเวลาที่หนอนตาย เปอรเซ็นตการตายของหนอนและปริมาณผลึก
ไวรัสในซากหนอนตาย
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
ทําการทดลองเลี้ยงขยายหนอนกระทูผัก เพื่อใหไดปริมาณมากโดยเลี้ยงเปรียบเทียบกัน
ระหวางภาชนะเลี้ยงแบบถาดขนาดชองเลี้ยง 4x4 เซนติเมตร จํานวน 36 ชอง/ถาด และขนาดชอง
เลี้ยง 1.5x3.0 เซนติเมตร จํานวน 98 ชอง/ถาด โดยใชหนอนกระทูผักวัย 3 วันที่ 1ในการเริ่มทดลอง
และเลี้ยงหนอนจํานวน 1 ตัวตอ 1 ชอง จากผลการทดลองพบวา ภาชนะเลี้ยงขนาด 36 ชอง/ถาด
หนอนสามารถเจริญเติบโตจนเขาดักแดไดเฉลี่ย 88.8 เปอรเซ็นต สวนภาชนะเลี้ยงขนาด 98 ชอง/
ถาด หนอนสามารถเจริญเติบโตจนเขาดักแดไดเฉลี่ย 90.8 เปอรเซ็นต
ไดทําการทดลองผลิตขยายเชื้อไวรัส SlNPV โดยใชภาชนะเลี้ยงแบบถาด ขนาดชองเลี้ยง
1.5x3.0 เซนติเมตร จํานวน 98 ชอง/ถาด โดยทําการทดลองหาอัตราความเขมขนของเชื้อไวรัส
อัตราตางๆกัน จํานวน 3 อัตราความเขมขน ที่ 3x106, 6x106, 9x106และ 1.2x107 PIB/ml โดยหยด
เชื้อจํานวน 3, 4 และ 5 มล./ถาด ลงบนผิวหนาของอาหารเทียมแลวใชแปรงขนนกปดใหเชื้อคลุม
ผิวหนาอาหารเทียมทั่วทั้งถาดเลี้ยง กอนกดชองเลี้ยงลงบนถาด โดยทดลองกับหนอนกระทูผักวัยที่
4 หลังจากลอกคราบ 1 วัน และ 2 วัน ตามลําดับ จากผลการทดลองพบวา เมื่อหนอนไดรับเชื้อ
ไวรัส NPV จะเริ่มตายในวันที่ 6 ไปจนถึงวันที่ 14 ดังนั้นจึงวางแผนการทดลองตรวจนับผลการตาย
และตรวจนับปริมาณเชื้อไวรัสจากหนอนที่เปนโรคตาย โดยใชระยะเวลา 10 วัน หลังจากปลูกเชื้อ
จากการทดลองใชหนอนกระทูผักวัยที่ 4 อายุ 1 วัน ใช inoculum ที่ 3x106, 6x106, 9x106และ
1.2x107 PIB/ml ตรวจนับผลการตายของหนอนที่ทดลองระยะเวลา 10 วัน หลังจากไดรับเชื้อ เมื่อ
ใส inoculum 3 มล./ถาด พบหนอนตาย 62.24, 68.36, 82.65 และ 67.34 เปอรเซ็นตตามลําดับ
ใช inoculum 4มล./ถาด พบหนอนตาย 71.42, 78.59, 89.74 และ 85.71 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ใช
inoculum 5 มล./ถาด พบหนอนตาย 81.63, 83.67, 94.89 และ 85.71 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
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พบวาในทุกอัตราความเขมขนของไวรัสที่นํามาปลูกเชื้อ การใชไวรัส SlNPV ที่อัตรา 5 มล./ถาด จะ
ใหเปอรเซ็นตการตายของหนอนสูงกวาที่อัตรา 3 และ 4 มล./ถาด
การศึกษาปริมาณเชื้อไวรัสที่ผลิตไดจากการเลี้ยงหนอนกระทูผักในถาดเลี้ยงขนาด 98
ชอง/ถาด โดยใช inoculum 3 อัตราที่ 3x106, 6x106และ 9x106 PIB/ml ที่อัตรา 4 มล./ถาด พบวา
สามารถผลิตไวรัส SlNPV ได 1.99x108, 1.72x108 และ 1.59x108 PIB/ตัว ตามลําดับ จะเห็นไดวา
ที่อัตรา inoculum ต่ําที่ 3x106 PIB/ml จะมีการตายของหนอนต่ํากวาที่อัตรา 6x109 และ 9x106
PIB/ml แตจะไดจํานวนผลึก NPV/หนอน 1 ตัวสูงกวา

