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สวทช.พาคณะสื่อฯ ชมโมเดลนวัตกรรมทางการเกษตร มุงเปHาเกษตรกรรมยั่งยืน
26 มิถุนายน 2558: กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห#งชาติ โดยศูนย
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห#งชาติ (ไบโอเทค) และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแห#งชาติ
(เนคเทค) นําคณะสื่อมวลชนเข3าชมโรงงานผลิตเชื้อไวรัสเอ็น พี วี ซึ่งมีประสิทธิภาพควบคุมแมลงศัตรูพืช ช#วยลดอัตราการ
ใช3สารเคมีอย#างได3ผลจริง พร3อมลงพื้นที่ปลูกองุ#น อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี ชมประสิทธิภาพการใช3ผลิตภัณฑไวรัสเอ็นพีวี
แทนสารเคมี ควบคู#การติดตั้งระบบตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ# พัฒนาโดยเนคเทค เพื่อ
วางแผนระบบการให3น้ําที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลิตภัณฑไวรัสเอ็น พี วี ตัวชวยคุมแมลงศัตรูพืช
Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) หรือ เอ็น พี วี เปMนไวรัสที่ทําให3เกิดโรคกับแมลง จึงสามารถนํามาใช3ควบคุมแมลง
ศัตรูพืช ทดแทนการใช3สารเคมี และมีคุณสมบัติเด#นคือ ทําลายเฉพาะศัตรูพืชเปOาหมาย จึงไม#เปMนอันตรายต#อแมลงที่มี
ประโยชนในธรรมชาติ ปลอดภัยสําหรับมนุษย และสิ่งแวดล3อม โดยกลไกการเข3าทําลายคือเมื่อตัวอ#อนของแมลงกินไวรัส
เอ็นพีวีที่เกษตรกรฉีดพ#น ไวรัสจะเข3าสู#กระเพาะอาหาร ส#งผลให3หนอนลดการกินอาหารลง และเมื่ออนุภาคของไวรัส
ขยายพันธุทวีจํานวนมากขึ้น ไวรัสจะแพร#กระจายเข3าสู#ภายในลําตัวของแมลง อาทิ เม็ดเลือด ไขมัน กล3ามเนื้อ ผนังลําตัว
จนหนอนจะตายไปในที่สุด นอกจากนี้ซากหนอนที่ตายนี้จะเต็มไปด3วยผลึกของไวรัส NPV ซึ่งสามารถระบาดไปสู#หนอนตัว
อื่นๆ ในแปลงได3
นายสัมฤทธิ์ เกียววงษ ผูPจัดการโรงงานตPนแบบผลิตไวรัส เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ไบโอเทค กล#าวว#า ความ
ต3องการสินค3าเกษตรอินทรียทั้งในและต#างประเทศมีแนวโน3มสูงขึ้นอย#างต#อเนื่องดังจะเห็นได3ว#าประเทศคู#ค3าของไทยล3วน
ให3ความสําคัญกับการนําเข3าผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต#อผู3บริโภค ปราศจากสารพิษตกค3าง
จุดเด#นของการใช3ผลิตภัณฑไวรัสเอ็นพีวี คือการควบคุมศัตรูพืชเปOาหมายได3อย#างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยทั้งกับ
ผู3บริโภค และเกษตรกรผู3ใช3งาน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑไวรัสเอ็น พี วี สามารถนําไปใช3ได3กับพืชที่หลากหลาย พืชดอก เช#น
กล3วยไม3พันธุต#างๆ ดาวเรือง เบญจมาศ กุหลาบ รวมถึงพืชผักและผลไม3 เช#น หน#อไม3ฝรั่ง หอมแดง หอมหัวใหญ# แตงโม
มะเขือเทศ องุ#น พืชตระกูลกะหล่ํา เปMนต3น
ดร.สุวิทย เตีย รองผูPอํานวยการไบโอเทค กล#าวว#า ไบโอเทค จัดตั้งโรงงานต3นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลง
ศัตรูพืชขึ้นเพื่อเปMนโรงงานต3นแบบในการผลิตสารชีวภัณฑในเชิงพาณิชยโดยดําเนินการสร3างมาตรฐานการผลิต ระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาวิธีการผลิตไวรัส NPV ให3สามารถผลิตได3ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม (Pilot Scale) ตลอดจน
เปMนแหล#งเรียนรู3 เผยแพร#และถ#ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก#ภาคเอกชน รวมไปถึงการส#งเสริมการใช3เทคโนโลยีแก#
เกษตรกร ปVจจุบนั โรงงานนี้มีการผลิตและจัดจําหน#ายผลิตภัณฑไวรัสเอ็นพีวี นอกจากนี้ไบโอเทคพร3อมที่จะถ#ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตให3ผปู3 ระกอบการที่สนใจด3วย

“ผลิต ภัณฑไวรั สเอ็นพี วี ที่ พร3อมจํ าหน# ายมี 2 สูต ร ครอบคลุม ทั้ง การกําจั ดหนอนกระทู3ผัก และหนอนกระทู3หอม มี
จําหน#าย 3 ขนาด คือ 100, 200, 500 มิลลิลิตร ในราคาขวดละ 270, 650 และ 1,100 บาท ตามลําดับ”
เกษตรกรขานรับ ประสิทธิภาพควบคูความปลอดภัย
นางสาวณนิภา เลยะกุล ผูPจัดการวิจัยและพัฒนาไรคุณธรรม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กล#าวว#า การใช3สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชมีแนวโน3มต3องใช3ปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะศัตรูพืชมีวิวัฒนาการที่ทนต#อสารเคมีมากขึ้น จึงหันมาใช3ผลิตภัณฑ
ไวรัสเอ็น พี วี ซึ่งเปMนการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิถี ทดแทนการใช3สารเคมี ผลลัพธที่ได3สามาถจํากัดหนอนที่เปMนศัตรูพืช
ภายใน 3-5 วัน และเนื่องจากซากหนอนที่ตายจะผลึกของไวรัส NPV ซึ่งสามารถกระจายตัวไปหนอนศัตรูพืชตัวอื่นๆ ใน
แปลงได3 มีผลให3หนอนจะลดลงอย#างมากในอาทิตยที่ 2-3 และจะหมดไปในที่สุด
“ผลิตภัณฑไวรัสเอ็น พี วี ให3ผลลัพธที่เห็นผลจริง และเมื่อคํานวนต3นทุนการใช3จ#ายพบว#าการใช3ไวรัสเอ็นพีวีมีค#าใช3จ#ายไม#
ต#างกับการใช3สารเคมีไม#มากนักสําหรับการจัดการหนอนในแปลงในระยะแรก แต#เมื่อคํานวนต3นทุนรวมตลอดระยะการ
ปลูกจนเก็บ
ผลผลิต พบว#าการผลิตภัณฑไวรัสเอ็น พี วี ถูกกว#าการใช3สารเคมี และสามารถลดต3นทุนแรงงานที่ใช3ในการฉีดพ#นสารเคมี
ได3อย#างมาก ที่สําคัญคือต3นทุนสุขภาพของแรงงาน ซึ่งถือเปMนต3นทุนทางอ3อม”
ระบบตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ ตัวชวยเกษตรกรยุคใหม
นอกจากนี้ ไร#คุณธรรม ได3นําเอาระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ# พัฒนาโดย
เนคเทค สวทช. มาใช3สําหรับเก็บรวบรวมข3อมูลเพื่อวิเคราะหและวางแผนการให3น้ําและจัดการน้ําได3อย#างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ดร. โอภาส ตรีทวีศักดิ์ ฝUายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส เนคเทค กล#าวว#า การชลประทานที่ดีเปMน
ปVจจัยสําคัญต#อผลผลิต ระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ#เปMนระบบติดตามความชื้น
ดินและปVจจัยที่เกี่ยวข3อง ด3วยเซนเซอรแบบ Real-time ซึ่งระบบปฏิบบัติการนี้สามารถประมวลผลและแสดงผลทาง
หน3าจอผ#านระบบอินเทอรเน็ต และสามารถแสดงผลย3อนหลังได3 ข3อมูลที่ได3นี้เกษตรกรสามารถนํามากําหนดแนวทางด3าน
ชลประทานที่เหมาะสม เช#น การรดน้ํา การกําหนดแรงดันน้ํา ได3อย#างมีประสิทธิภาพและแม#นยํา สามารถคาดการณความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิต และบริหารแรงงานในไร#ได3อย#างมีประสิทธิภาพ ระบบตรวจสอบดังกล#าวได3ติดตั้งในพื้นที่ไร#
คุณธรรมตั้งแต#เดือนมกราคม 2558 เพื่อเปMนการเก็บข3อมูลก#อนนํามาใช3งานจริง
ผูPสนใจติดตอไดPที่
โรงงานต3นแบบผลิตไวรัส เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช
113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
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