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การพัฒนาผลิตภัณฑไวรัส NPV เพื่อควบคุมหนอนกระทูผัก
Development of Spodoptera litura Nuclear Polyhedrosis Virus Fomulation for
Controlling Common Cutworm Larvae.
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รายงานความกาวหนา
ทําการทดลองหาอัตราการผสมของสารชวยในการแขวนลอย(emulsifier) สารชวยเปยกใบ
(wetter/spreader) และสารที่ทําหนาที่เปนตัวเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ(filler) โดยเลือกใชสาร Gum
xanthan เปนตัวชวยใหแขวนลอย ใชสาร emulsogen เปนตัวชวยในการเปยกใบ และใชสาร
glycerine เปนตัวเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ โดยทําการทดลองผสมสาร Gum xanthan ที่อัตรา 1.0,
1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 กรัม/สารแขวนลอย SlNPV 1 ลิตร ทดลองใชสาร emulsogen อัตรา 10, 20,
30, 40 และ 50 มล./ สารแขวนลอย SeNPV 1 ลิตร ทดลองใช glycerine ที่อัตรา 100, 150, 200
มล./สารแขวนลอย SlNPV 1 ลิตร จากการทดลองพบวาสาร Gum xanthan จะชวยใหสาร
แขวนลอย SlNPV คงตัวอยูไดดีที่ความเขมขน 2.0-2.5 กรัม/ลิตร โดยที่อัตรา 3.0 กรัม ทําใหสาร
แขวนลอยเขมขนเกินไปทําใหการรวมตัวกับสารอื่นๆไมดี การใชสารชวยเปยกใบ emulsogen ทุก
อัตราที่ 10, 20, 30, 40 และ 50 มล./ลิตร ไมมีความแตกตางกัน เมื่อนํามาผสมกับสารแขวนลอย
ไวรัส การใช glycerine เปนสารชวยเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ พบวาทุกอัตราที่ 100,150 และ 200
มล./ลิตร สามารถรวมตัวไดดีกับสารแขวนลอย SlNPV
การทดลองทําสู ต รสํา เร็ จ สู ต รแขวนลอยเข ม ข น (Flowable liquid) ของไวรั ส
Spodoptera litura NPV จากผลการทดลองใช Gum xanthan ที่อัตรา 1.0, 1.5, 2.0, 2.5
และ 3 กรัม/ไวรัส SlNPV 1 ลิตร ใชสารชวยแขวนลอย emulsogen ที่อัตรา 10, 20, 30, 40 และ 50
มล/ไวรัส SlNPV 1 ลิตร และ glycerine อัตรา 100, 150 และ 200 มล/SlNPV 1 ลิตร เมื่อนํามาเขา
เครื่องผสมเปนเนื้อเดียวกัน (homogenizer) ที่ 2,000 รอบ/นาที พบวาการใช Gum xanthan ที่
อัตรา 2 กรัม จะใหผลการแขวนลอยเปนเนื้อเดียวกันดีที่สุด แตที่อัตรา 2.5 และ 3.0 กรัม จะทําให
สารแขวนลอยขนเกินไป การใช emulsogen ชวยแขวนลอย ที่อัตรา 10, 20 และ 30 มล/SlNPV 1
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ลิตร ใหผลการแยกชั้นไดไมตางกัน ที่อัตรา 40 และ 50 มล. จะแยกชั้นเมื่อเวลาอยางรวดเร็วที่ 3 วัน
การใช glycerine ที่อัตรา 100, 150 และ 200 มล/SlNPV 1 ลิตร ไมเห็นความแตกตางของแตละ
อัตราตอการรวมตัวและแขวนลอยในระยะเวลา 1-3 วัน
คํานํา
การพัฒนาผลิตภัณฑไวรัส NPV ทั้งสูตรสารแขวนลอยในน้ําและสูตรผงละลายน้ํา เปน
ปจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพเชื้อไวรัสเพื่อการนําไปใช ไวรัส NPV ผลิตจากตัวหนอนซึ่งเปน
แมลงอาศัยโดยตรง ประสิทธิภาพของ Bt หรือ NPV จะคงที่อยูไดนานเพียงใดอยูที่การทําสูตร
สําเร็จ (formulation) ซึ่งในหลักการผลิตจุลินทรียนั้น จุลินทรียที่ผลิตไดควรเก็บไวไดนานเกินกวา
18 เดือน ดังนั้นการวิจัยเพื่อการทําสูตรสําเร็จเพื่อใหเก็บรักษาผลิตพันธุไวรัส NPV ในสภาพอากาศ
รอนในประเทศไทยจึงมีความสําคัญมากกวาประเทศที่มีอากาศเย็น เชน ในยุโรปและอเมริกา
รูปแบบการทําสูตรสําเร็จที่เหมาะสมของแตละชนิดจุลินทรียและสภาพแวดลอมมีสวนสําคัญตอ
การเก็บรักษาและตอประสิทธิภาพของจุลินทรียชนิดนั้นๆ ทั้ง นี้ผ ลิต ภัณ ฑ ที่พัฒ นาสูต รสํา เร็จ
สามารถนําไปใชไดจริงในแปลงเกษตรกรโดยประสิทธิภาพในการเขาทําลายแมลงศัตรูพืชไมลดลง
ซึ่งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑในสภาพไรจริง เพื่อเปนขอมูล
ชี้ใหเห็นวา การพัฒนาสูตรสําเร็จไวรัส NPV สามารถเพิ่มศักยภาพในการเขาทําลายแมลงศัตรูพืช
เมื่อเทียบกับสูตรดั่งเดิมที่ใชอยูในปจจุบัน

วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 การผลิตขยายเชื้อไวรัส เอ็น พี วีหนอนกระทูผัก ทําการทดลองโดยใช ไวรัสเอ็น
พี วี ของหนอนกระทูผัก ที่แยกเชื้อบริสุทธิ์ดวยเครื่อง Ultracentrifuge โดยวิธี Sucrose Gradient
Centrifugation นํามาปลูกเชื้อบนอาหารเทียม (Surfaced layer) ที่ความเขมขน 1x107 ผลึกตอ
มิลลิลิตร เคลือบผิวหนาอาหารเทียมถาดละ 3 มิลลิลิตรกดชองเลี้ยงลงบนถาดใชหนอนกระทูผักวัย
ที่ 3 ชองละ 1 ตัวปดฝาถาด เลี้ยงหนอนไว 7 วัน จากนั้นเก็บหนอนตายใส flask เก็บในตูแชแข็งที่
อุณหภูมิ –20 oC รอการทําสูตรสําเร็จตอไป
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบอัตราสวนของสารเคมีและไวรัส ที่เหมาะสมตอประสิทธิภาพการเกิด
โรคของหนอนกระทูผัก โดยแบง SlNPV, Glycerene, Kaolin, Silica, Kelzan, Emulsogen และ
น้ํา ออกเปน 7 วิธีการตามอัตราสวนและชนิดของสารเคมีที่แตกตางกัน นํามาทดสอบกับหนอน
กระทูผัก ซึ่งไดจากการเก็บมาจากแปลงเกษตรกร และเลี้ยงดวยอาหารเทียมในหองปฏิบัติการ
จนถึงรุนที่สอง วัยที่ 3 และ 4 ในแตละวัยทดสอบกับสารแขวนลอยไวรัส 6 วิธีการและ 1 วิธีการ
เปรียบเทียบ ที่ความเขมขน 2x107ผลึกตอมิลลิลิตร โดยในแตละวัยใชหนอนกระทูผัก 700 ตัว ( 20
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larvae/replication, 5 replication/treatment) หาวิธีการที่เหมาะสมตอประสิทธิภาพการเกิดโรค
ของไวรัส NPV หนอนกระทูผัก
การบันทึกขอมูล
บันทึกผลการทดสอบอัตราสวนของสารเคมีและไวรัส ที่เหมาะสมตอประสิทธิภาพการ
เกิดโรคของหนอนกระทูผัก ทําการบันทึกผลการตายของหนอนในแตละวัยที่วิธีการตางๆ ตลอดถึง
การคํานวณคาเปอรเซ็นการตายที่แทจริง เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเพื่อหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพการ
เกิดโรคดีที่สุด
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากการทดลองหาอัตราการผสมของสารชวยในการแขวนลอย(emulsifier) สารชวยเปยก
ใบ(wetter/spreader) และสารที่ทําหนาที่เปนตัวเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ(filler) โดยเลือกใชสาร
Gum xanthan เปนตัวชวยใหแขวนลอย ใชสาร emulsogen เปนตัวชวยในการเปยกใบ และใชสาร
glycerine เปนตัวเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ โดยทําการทดลองผสมสาร Gum xanthan ที่อัตรา 1.0,
1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 กรัม/สารแขวนลอย SlNPV 1 ลิตร ทดลองใชสาร emulsogen อัตรา 10, 20,
30, 40 และ 50 มล./ สารแขวนลอย SeNPV 1 ลิตร ทดลองใช glycerine ที่อัตรา 100, 150, 200
มล./สารแขวนลอย SlNPV 1 ลิตร จากการทดลองพบวาสาร Gum xanthan จะชวยใหสาร
แขวนลอย SlNPV คงตัวอยูไดดีที่ความเขมขน 2.0-2.5 กรัม/ลิตร โดยที่อัตรา 3.0 กรัม ทําใหสาร
แขวนลอยเขมขนเกินไปทําใหการรวมตัวกับสารอื่นๆไมดี การใชสารชวยเปยกใบ emulsogen ทุก
อัตราที่ 10, 20, 30, 40 และ 50 มล./ลิตร ไมมีความแตกตางกัน เมื่อนํามาผสมกับสารแขวนลอย
ไวรัส การใช glycerine เปนสารชวยเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ พบวาทุกอัตราที่ 100,150 และ 200
มล./ลิตร สามารถรวมตัวไดดีกับสารแขวนลอย SlNPV
การทดลองทําสู ต รสํา เร็ จ สู ต รแขวนลอยเข ม ข น (Flowable liquid) ของไวรั ส
Spodoptera litura NPV จากผลการทดลองใช Gum xanthan ที่อัตรา 1.0, 1.5, 2.0, 2.5
และ 3 กรัม/ไวรัส SlNPV 1 ลิตร ใชสารชวยแขวนลอย emulsogen ที่อัตรา 10, 20, 30, 40 และ 50
มล/ไวรัส SlNPV 1 ลิตร และ glycerine อัตรา 100, 150 และ 200 มล/SlNPV 1 ลิตร เมื่อนํามาเขา
เครื่องผสมเปนเนื้อเดียวกัน (homogenizer) ที่ 2,000 รอบ/นาที พบวาการใช Gum xanthan ที่
อัตรา 2 กรัม จะใหผลการแขวนลอยเปนเนื้อเดียวกันดีที่สุด แตที่อัตรา 2.5 และ 3.0 กรัม จะทําให
สารแขวนลอยขนเกินไป การใช emulsogen ชวยแขวนลอย ที่อัตรา 10, 20 และ 30 มล/SlNPV 1
ลิตร ใหผลการแยกชั้นไดไมตางกัน ที่อัตรา 40 และ 50 มล. จะแยกชั้นเมื่อเวลาอยางรวดเร็วที่ 3 วัน
การใช glycerine ที่อัตรา 100, 150 และ 200 มล/SlNPV 1 ลิตร ไมเห็นความแตกตางของแตละ
อัตราตอการรวมตัวและแขวนลอยในระยะเวลา 1-3 วัน

