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รายการข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์กําจัดศัตรูพืช
Data requirements for microbial pesticides Registration 

1. ข้อบงชี้ชีวภัณฑ์กําจัดศัตรูพืช 
1)ผู้ขอขึ้นทะเบียน (ชื่อ, ที่อยู่) 
2)ผู้ผลิต (ช่ือ, ที่อยู)่ 
3)ชื่อการค้า หรือ ชื่อการค้าที่ขอตั้ง และหมายเลขรหัสของผู้ผลิต
4)สถานะทางกายภาพของชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช (ชนิดสูตรผสมตาม GIFAP)
5)ประเภทของสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมและประเภทของการใช้ในไร่นา เช่น "สารก าจัดวัชพืช“
6)ชื่อวิทยาศาสตร์และสายพันธุ์ซโีรไทพ์ของชีวภัณฑ์กําจัดศัตรูพืช หมายเลขที่เข้าถึงได้ในศูนย์
รวมเชื้อพันธุ์ที่เป็นที่ยอมรับ
7) องค์ประกอบของแต่ละส่วนในชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช
8)เกณฑ์ด้านคุณภาพในการผลิตและเก็บรักษาชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช 
9)ขอมูลการควบคุมคุณภาพ (มาตรการของเกณฑ์ด้านคุณภาพ) จาก 3-5 รุนการผลิต รวมทั้งผลิต
ภัณฑที่เก็บรักษาเพื่อหาระยะเวลาที่วางจ าหน่ายได้หากยังมีชีวิตอยู่



รายการข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑก์ําจัดศัตรูพืช
Data requirements for microbial pesticides Registration 

2. คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและด้านเทคนิคของชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช
3. คําแนะนําในการใชและข้อควรระวังของชีวภัณฑ์กําจัดศัตรูพืช ได้แก่ ชนิด

ศัตรูพืช ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ อัตราการใช้ วิธีการใช้ จํานวนครั้งที่ใช้
4. ค าแนะน าในการใชที่จะระบุในฉลาก
5. วิธีวิเคราะห์ ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการติดตามตรวจสอบหลังการขึ้นทะเบียน

ชีวภัณฑก์ าจัดศัตรูพืช



รายการข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์กําจัดศัตรูพืช
Data requirements for microbial pesticides Registration 

6. การศึกษาด้านพิษวิทยาและขอมูลการรับสัมผัส และข้อสนเทศของผลิตภัณฑชีว
ภัณฑก์ําจัดศัตรูพืช

1) พิษเฉียบพลันทางปาก (Acute oral toxicity)
2) พิษเฉียบพลันทางผิวหนัง (Acute percutaneous (dermal) toxicity)
3) พิษเฉียบพลันทางลมหายใจในหนู (Acute inhalation toxicity to rats)
4) การระคายเคืองผิวหนัง (Skin irritation)
5) การระคายเคืองตา (Eye irritation)
6) เอกสารความปลอดภัยของสารปรุงแต่งแต่ละชนิด



หมายเหตุ Bacillus thuringiensis aizawai , Bacillus thuringiensis kurstaki, 
Nuclear Polyhedrosis Virus(NPV), ไสเดือนฝอยชนิดSteinernema spp. 
(Neoaplectana spp.) และ Heterorhabditis spp. เปนชีวภัณฑ์ที่มีขอมูลทางวิชาการวา
ปลอดภัยตอมนุษย์สัตวและสิ่งแวดล้อมไมตองสงขอมูลด้านพิษวิทยา

อยู่ในระหว่างแก้ไขเพิ่มเติม โปรโตซัว Sarcocystis singaporensis Bacillus subtilis, 
Bacillus amyloliquefaciens , Bacillus licheniformis,  Bacillus pumilus
Trichoderma asperellum, Trichoderma harzianum, Trichoderma gamsi, 
Trichoderma viride, Trichoderma virens, Trichoderma atroviride, 
Beauveria bassiana และ Metarhizium anisopliae



การตรวจวิเคราะห์ชีวภัณฑ์

กลุ่มวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช



สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยโรคพืช

หนังสือจาก สคว.ขอตรวจสอบชีวภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียน

บันทึกและรับตัวอย่าง

ตรวจวิเคราะห์ชนิดเบื้องต้นและนับปริมาณ ตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันชนิด

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์



การตรวจวิเคราะห์ชนิดเบื้องต้นและนับปริมาณ

บันทึกและรับตัวอย่าง



ตรวจวิเคราะห์นับปริมาณเช้ือราชีวภัณฑ์ด้วยวิธี dilution plate

สุ่มชั่งน้ําหนักชวีภัณฑ์เพื่อทําการตรวจ เตรียมตัวอย่างชีวภัณฑ์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 
(dilution series)



ตรวจชีวภัณฑ์ด้วยวิธี dilution plate บ่มจานเพาะเชื้อที่อุณหภูมิห้องเพื่อให้เชื้อเจริญ

ตรวจวิเคราะห์นับปริมาณเช้ือราชีวภัณฑ์ด้วยวิธี dilution plate



เมื่อเชื้อราเริ่มเจริญทําการนับจํานวนโคโลนี ของ
เชื้อราในแต่ละจาน โดยนับเชื้อราทุกชนิดที่พบ

แยกเชื้อราให้บริสุทธิ์และตรวจดูลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อจัดจําแนกชนิดเบ้ืองต้น

วิเคราะห์ชนิดของเช้ือราชีวภัณฑ์เบื้องต้นและปริมาณ จากนั้นทําการรายงานผล

ตรวจวิเคราะห์นับปริมาณเช้ือราชีวภัณฑ์ด้วยวิธี dilution plate



แยกเชื้อราให้บริสุทธิ์ โดยก่อนการสกัด DNA ต้องตรวจดูลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อจัดจําแนกชนิดเบื้องต้น

เตรียมตัวอย่างเพื่อสกัด DNA

ตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันชนิดด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล



ทําการสกัด DNA

สกัด DNA

ตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันชนิดด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล



ทํา PCR 2-3 ตําแหน่ง โดยใช้ DNA template ที่สกัดได้จากตัวอย่าง

Polymerase Chain Reaction (PCR)

ตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันชนิดด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล



ทํา PCR 2-3 ตําแหน่ง โดยใช้ DNA template ที่สกัดได้จากตัวอย่าง

Sequencing และ Sequence Assembly

ตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันชนิดด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล

http://www.zazzle.com/



ทําการวิเคราะห์ concatenated dataset เพื่อยืนยันชนิดแบบ
Phylogenetic based clade โดยเปรียบเทียบกับ DNA ต้นแบบ 
(type sequences) จากฐานข้อมูลและรายงานที่เป็นมาตรฐานสากล

จัดจําแนกโดยวิธี Multi-locus Phylogenetic Reconstruction 

ตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันชนิดด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล

วิเคราะห์ยืนยันชนิดด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล จากนั้นทําการรายงานผล



Bacillus  subtilis สายพนัธ์ุ BS-DOA 24

เช้ือ Bacillus subtilis สายพนัธ์ุ BS – DOA 24



เอน็โดสปอร์ของเช้ือ Bacillus  subtilis สายพนัธ์ุ BS-DOA 24

endos
pore

ลกัษณะเซลลข์องเช้ือ Bacillus  subtilis สายพนัธ์ุ BS-DOA 
24



เจือจางสารแขวนลอยเช้ือด้วยวิธี serial dilution plating technique บนอาหาร 
Tryptic soy agar (TSA) ที่ค่าการเจือจาง 10-1-10-8 น าไปเกลีย่ให้ทั่วบนอาหาร TSA ความ
เข้มข้นละ 3 ซ ้า บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากน้ันนับจ านวน
โคโลนีของเช้ือ BS – DOA 24

Ten fold serial dilution method

การตรวจสอบปริมาณเช้ือ BS – DOA 24
ด้วยวธีิ serial dilution plating technique 



10-410-3 10-5

ผลการตรวจสอบปริมาณเช้ือ BS – DOA 24
ด้วยวธีิ serial dilution plating technique 



10-6 10-7 10-8

ผลการตรวจสอบปริมาณเช้ือ BS – DOA 24
ด้วยวธีิ serial dilution plating technique 



การตรวจเช้ือโดยใช้ชุดตรวจสอบส าเร็จรูป api 50® CHB

ขั้นตอนการตรวจเชื้อ Bacillus spp. ด้วยชุด
ตรวจสอบสําเร็จรูป api 50® CHB
1. เลี้ยงเชื้อ Bacillus spp. บนอาหาร Nutrient Agar 

(NA) ให้มีอายุ 24 ชั่วโมง
2. ละลายเชื้อใน CHB Medium นําไปวัดค่าการ

ดูดกลืนแสงที่ 600 nm. ให้มีค่า OD. 1.45 
3. ดูดสารละลายเชื้อใส่ลงในแต่ละหลุมของชุด

ตรวจสอบ
4. บ่มเชื้อที่ 28 องศาเซลเซียส เช็คผลที่ 12, 24 และ 

36 ชั่วโมง
5. ตรวจผลใช้โปรแกรม สําเร็จรูป APICHB version 

4.0 (BioMerieux, France) เว็บไซต์ 
http//www.apiwep.
biomerieux.com/servlet/Identify

ชุดตรวจสอบส ำเรจ็รปู api 50®

CHB

CHB Medium



ผลการตรวจเช้ือโดยใช้ชุดตรวจสอบส าเร็จรูป api 50® CHB



การทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกําจัดโรคพืช
ตามแผนการทดลองตามเอกสาร "ค าแนะน าแผนการทดลอง ปะสิทธิภาพสารป้องกัน
ก าจัดโรคพืช“ ของกลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

หัวข้อเรื่องให้ใช้รูปแบบ ดังนี้
แผนการทดสอบประสิทธิภาพของสารก าจัดโรคพืช ....ชื่อสามัญสารภาษาไทย (ชื่อ
สามัญ สารภาษาอังกฤษ) เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ ...Formulation ชื่อการค้า
ภาษาไทย (ชื่อการค าภาษาอังกฤษ) ในการป้องกันก าจัด....ชื่อโรค...ที่มีสาหตุจาก
เชื้อ ..รา.แบดทีเรีย,ไส้เดือนฝอย...ชื่อวิทยาศาสตรข์องศัตรูพืช

ตัวอย่าง เช่น
แผนการทดสอบประสิทธิภาพสาร คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) 75% WP 
ชื่อการค้า คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) ในการป้องกันก าจัดโรคกาบใบแห้ง (Sheath
Blight) ของข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhyzoctonia solani Kuhn






