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บทกดย่อ 
ประรทเรภ เท•นอง Bacillus thuringiensis JCPTI6 แทะ JCPT68 ไนการกำรด!!มสงสัตชุห*ที่ทไทรังรแทนม เอว เม 

เข้ม 2 4 6 แทะ 8 กิโท!กรย์ ในการข่เหนอนกระijผก (Spodoptcra lilura) ใตช JCPTI6 ฑึ่ทายรังสิแกมนากวามเข้ม 4 กิใท 
เกรข์ มก่เกวามเข้มข้นขกง B thuringiensis ทึ่ฆ่าหนอนตาย 50 เปอร์เ*นต (LC y,) ตํ่าfjต เท่ากัน 6.6-10 สปอร์/มท. เนอ 
เท่ขนกับไม่0ายรังสิได้กำ L C เท่ากับ 6.2* lo' สาเกร์ มท. ส่วน JCPT68 ที่ทายรังรแกมมากวามเข้ม 8 กิใทแารข์ได้กำ LC, 
ตํ่บ!ตเท่ากับ 2.7* lo' สปอร์มท. เมื่อเท่บบกับไม่ทาขรังสิได้กำ LC W เท ่าก ับI8*10สปอร ์บท เมื ่อทดสอบประรทรก เห 
กับหนอนกฺระท่หอน เSpodoplera cxigual ทบว่า JCPTI6 ที่ทาขรังสิแกนมาดวามเข้ม 2 กิไทเกรท มก่า LC„ 1ตํ ่าฤตเท่เกับ 
2.5 *10สปอร์/มท. เท่ขบไม่งไขรังสี นท่า LCW เท ่าก ับ 6.0* เ0 5 สปทร/ฆท. ส่วน JCPT68 ที่{ทขรังสีแกมมาทาไมเข้ม 4 กิใท 
เกรอนท่า LC\ ดํ่าชุตเท่ากับ 5.4 * 104 สปอร์/มท.เท่ขนกับไม่ทายรังสิได้ด่า LC W เท่เกับ 1.5 *10*สปอร์นท.ด่เ LC^ 
ของ JCPT16 นทะ JCPT68 ที่ทเขรังสิในกรามเข้มด่เงๅ มประรทรภเทในการกำร้ตหนอนกระljผกแทะหนอนกระไyหอม 
ไม่แตกต่างกันทางสทต ส่วนการทตทอนกวามทนทานต่อรังรอุฝ็ตร์าาาใอเทด (UV) กับ JCPT16 JCPT35 JCPT50 แทะ 
JCPT68 หราขรังสิแกมมาในกวามเข้มทึ่ 10 กิไท!กรข์ ม๊ผทให้ B thuringiensis ทนต่อแทง UV ได้มไกขึ้นแสะหทังจ เทได้รับ 
แสง UV สไยทัน^ที่ทเขรังสิส่วนไหญ่ขงดงนประรทiภไทดีในการทวนคุมหนอนกระทุ้ผก หนอนกระท่หอมแทะหนอนใย 
พก (Plutella xyhsteOa) 

ท่เส่ากัญ: Bacillus thuringiensis ประสัทรภาพในการกำ{ด แมทงทัดชุท่ข รังสิแกมมา 
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Abstract 
Bacillus thuringiensis (BO isolates JCPTI6 and JCPT68 were gamma-irradiated at 2. 4. 6 and 8 kGy. The 

efficiency of these Bt isolates on ร. litura control was also undertaken. It was found that the 4 kGy irT3dintcd JCPTI6 
isolate had the lowest LC W of 6.6x10 sporc/tnl while the non-irradiuted JCPT16 isolate hud LCju of 6.2 xio sporeiv'ml. 
Whereas the irradiated JCPT68 isolate at 8 kGy was noticed to have the lowest LC W of 2.7 xio ' spores/ml, the non-
ifTadiatcd JCPT68 had LCj, of 1.8xlo' spores/ml. The efficiency test of B thuringiensis isolate on ร exiguu showed that 
the 2 kGy irradiated JCPTI6 isolate had the lowest LC W of 2.52x10" spores ml while the non-irradiated JCPTI6 isolate 
had LC W of 6.04x10' spores ml. The irTadiatcd JCPT68 isolate at 4 kGy had the lowest LC W of 5.41x10* sporevml. the 
non-irTadiatcd JCPT68 had LC^ of 1.5lxlo' sporcsml. According to LC 5 0 values, there were no significant differences ol 
efficicncv on ร. litura and ร. exigua control among Bt isolates irradiated at various concentrations. The isolate JCPTI6. 
JCPT35, JCPT50 and JCPT68 irTadiatcd at dose of 10 kGy showed higher ข \ ' tolerance. After expose by u v ray. most 
of irradiated isolates still displayed high cfficicncy of controlling ร. litura, ร. exigua and Plutella xy losteli 
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คในํไ 
Bacillus thuringiensis เป็นแบคทีเรียฑึ่ส?แสปอร'แทะผทกโปรตีน ทบใด้ทั่วใปในคนแทะเคพวัสคุทนการเกนดร 

lOhba แทะAizawa. 1978: Carlton. 1993) ผททใปรคนทิ่ส?แขึ้นมีฤทธิในการควบคุมแมทงทัคเที*ททายขนค ขึ้น0ยู่กับทาย 
ทับชุของ B. ihuringiensis (Dulmage. 1981) แท่การใข้ยงมีข้อจัากักบางประการเข้บก!รออกฤทธิข้ากว่าสารเทม การท่าหนท 
ข่วงเวทาการใข้เทอ!!ลีกเทองการทำทายจากรังสีอุทค?าใวโอเทค รวมทงกไรเทอกสายพันธุ B thuringiensis ไห้เหมไะสมกับ 
แมลงทัดเทขทึ่ด้องกไรกำรัดด้วย 

โกรงการใจขนมวคธุประสงท่หทกเหอทัฒนา B thuringiensis สายทันชุในประเทส คอ JCPT16 แทะJCPT68lห้ม 
ประสิทธิกาทในการกวนคุมแมทงทัครทัก ซึ่งทพะเ^จขาด้สกพ!การใข้รังสีแกมมาเพทเพนประสิทธิภาทใพการทาบคุม 
แมทงทัคเท่ข แทะทวามทนทานต่อแสงรังสีคุทค?าไวไอ!ทด เพอการอยู่รอดของ B thuringiensis ไนสภาท!รรรมขาคิ ซึ่งจะม 
ผลต่อทารนำไปไข้ให้เก๊ดประใขขนํถู!qดต่ทใป 

ยูปกรณ์!!aะใรการทด30ร 

1. ทไรทดสอนประสิทธิภไทของ B. thuringiensis ทีทายรังรแกมพ! 
I I การจายรังสีแกมมากับ ร thuringiensis ในความ!ข้มต่างๆ 

นำ B thuringiensis 4านวน 2 สายทัพชุ ได้แก่ JCPTI6 และ JCPT68 ซึ่งเป็นสาขพันธุทิ่ใด้ทำทารทัคเทอก 
แด้วว่านประสิทธิภาพคีในการควบคุมแมลงทัคเพข โดยtครยมสารทะลาย B thuringiensis ไห้นความเข้มข้นของเชแ 10* 
cfii/ml. เทอไข้ไนการฉายรังสีแกมมาที่เาวามเข้มข้น 2 4 6 และ 8 ก๊ใลแารข ด้วยเทรึ่องฉายรังสิแกมนา Gamma cell 220 
Excel ทวามแรมรมด้นเมึ๋อเดอนทันยายน 2546 เท่าทับ 24 ก๊ใทภูรี ทึ่สัไนักงานปรมแยูเพอทันสื นับจำนวนใคใทนํทึ่รอดคาย 



นทะนิแฑรทะทไขเชื้อที่รอคต 10ไป0!0รังรชื้1อก 2-3 ครั๋ง ชุ่มกัคเทีอกไคไทนิที่แริญบนผีวหน้!ย!หาร นํใไปเทขาบน slant 
agar ตรวจแอบ}ปร่า'แซทท' การ 110งตัว*อ'แชลล์ สปอร์ ลักพรนะของแรกไปรตีน แทะเก็บรักพแชื้อไ^พึ๋ททตสอบ 
ประสัทรภาพในการ(ใาจคแฆทงตัต}พช 

1.2 การทดสอบาเระรท?กไท*อา B ihuringiensis ที่ฉา01งสืกับหนทนผีเสือสต}หช 
ทดสอบ B ihuringiensis กับหนอนผีเสัอสัต}ทช 2 *นิด ไต้แก่ หนอนกระไJผัก (Spodnptera litura) 

แทะหนอนกระไJหอม (SpoJoptera exigua) ไดขแน่นปีน 2 ชื้นตอน ชื้นตอนแรก ทอการทตสอบ B. ihuringiensis ทุก 
ไอโ*เทท เทอกัดเททกายใชเลทที่มิประสัทรภาทในการฆ่านนอนทั้ง 2 *นิดตา0ที่ 100 เปอร์เชนต' ใดข1ตรีขมสไรทะทาขเช้ือ 
B Ihuringiensis แทะหขตสารทะทาขา]รีมาตร 1 มท.ลาบนอาหารเทีขมขนาด 0.5 X 0.5* 0.5 ถูกนาสกันว ทดส0น 3 ชื้เชาทะ 
10 ตัว นินทกจำนวนหนอนที่ตาขนร}จ!กไต้รับเชื้อนาน 24 48 และ 72 ขาไนJ ชื้นดอนที่สอ! กัดเลอกเฉทาะไอไชเททที่ทำ 
ในนนอนดาข 100 เปอร์เชึนตั (ตรีขมเป็นสารทะลายที่นกวามเช้มช้น 10* I0 1 แทะ 10 สปกร์มล. แทะหยดสารละลาย 
B ihuringiensis I มิทลิลิตรเททฑตสอบกับนนอนทา 2 ชาไดเหรอนชื้นดอนแรก ปันหกจำนวนนนอนที่ดเยาเล้าจากไต้รับ 
เชื้อนาน 24 48 แทะ 72 ชั่วโมง กำนวณหาอัตราการตายอย่างแกัจริงต้วย Abbott's formula ( I 9 2 5 ) แทะหากากวามเช้มช้นที่ 
ทำไท้หนอนทดสอนตาย 50 เปอร ์ เข ็นต ั ( L C m ) โดยใช้โปรแกรม Probit analysis (Finney. I 9 7 I ) 

2. ทแทแสอบคแมทนท!นฅ่อแสงชุทฅรี ,!าวโอเทค (Ultraviolet, UV) ของ B. Ihuringiensis ที่ฉายรังส 

2.I การ010รังสืแกมมากับ B ihuringiensis ในความ!ช้บต่างๆ 
เที่มจำนานของ B ihuringiensis จำนวน 4 สายทันธุ ใต้แก่ JCPTI6 JCPT35 JCPT50 และ JCPT68 

เทอใไณกวามนทาแหทายของสเขทันธุเหมชื้น ชงอเจทำ!ห ,ส!น!รทเปรียบเทีขบพทก!รตอบสนยงต่อก!รกฑฉ 10รังรและ 
กวามหนทานต่อแสง UV ใต้มเกชื้น โตยน่าใปฉ10รังสืแกมม!ที่ทวามเช้มขน 4 6 8 แทะ 10 กิใลเกรขและฉนเรังรชื้ไอีก 
2-3 กรั๋ง ชุ่มค้ดเลอกโทโลนิที่เจริญชื้นมาบนผีวหน้าอานาร นำไปเลขงบน slant agar ตรวจสอบ}ปร่างเชลล' การเรีองตัวของ 
เชทท สปอร์ ลักพเนะของแลกไปรคน แทะเกมรักพไเชื้อไรเหึ๋อใช้หดสอแกวไมทนทานต่อแสง UV 

22 การทดสอบความทนท!นชอง B Ihuringiensis ที่ฉายรังสิแกมมากับแสงธุทคflไวไอเทค (Ultraviolet, UV) 
หองปฎ!โตก!ร 

เลขงเชื้อ B Ihuringiensis ที่ฉ!0รังรแกมม! ในอาหารเทยงเชื้อ NB บ่นใวัที่ธุผหภูมิ 35 องทา!*ท!ชี0ส 
พาน 72 ชั่วไมง เหกไหเชื้อสร์นสปอร์แทะพลกใปรตีน จรกนั๋นนิ!เชื้อที่ไต้ใส่ในจ!นเท0งเชื้อ จํ!นวน 3 จ!น จานทะ 10 
มิทลิลิตร ว!งห'แจแาหทอดไฟ่ชื้งเป็นแหท่งกํแนิคแสง UV เไ!ลังวัตต' 10 วัตต เป็นระยะหาง 15 เชนตีเมตร ไคยเปีคไฟ่าวั 
เป็น!วสา 5 10 15 และ 20 น!ที นำสารทะลายเชื้อที่ไต้มานิบจำนวนโคไทนิโคยเปรียบเทียบกับ B Ihuringiensis ที่ไม่พ่าน 
การฉายรังสิแกมม! นำช้อนลที่าต้วิเกราะห'พลท!งสกิตี 

2.3 การทคสยบประรทรกาทขยง B Ihunngiensis ที่รับแสงอุทครี,!ไวโอเทต (Ultraviolet, uvrtuระยะ(วส! 
ต่างกันกับหนอนผีtrfeรท}พช 

การทตสอบประรทรภาพกับพนอนกระทุ้หอม และพนอนใ0กักกัน B ihuringiensis ที่พ่านการฉายรังร 
แกนมน(ละไต้รับแสง UV เป็นเวทเ 5 10 15 และ 20 นาที ไคยนำสารละลาย B ihuringiensis ที่ใต้รับแสง UV ปรินาคร I 
มล. พ0คลงบน01 ทารเที0มขน!ค 0.5 * 0.5* 0.5 ถูกบาคกันิ'ว ทดส0บ 3 ชื้า ช!ละ 10 ตัว บ้นทีกจำนวนพนทนที่ตาอหลังจาก 
ไต้รับเชื้อ 24 48 แทะ 72 ชั่วโมงกานาณน!อัตร!ก!รต!ขอย่แแท้จริงต้าย Abbott's formula (1925) 



ผ9ทารทfiaeงแ0ะวิจารผ์ 

1. การทดสอบประสิทธิภาพของ B. thuringiensis งาขรังสีแกมมา 
1.1 การทายรังรแกมมาทบ [ร thuringiensis ในกวาม!'บนต่างๆ 

B. thuringiensis JCPT16 แทะ JCPT68 เมอนํ1ไ1เทาขรังสืแกมมเทึ่กวาม!1นม,ชน 2 4 6 แกะ 8 
กิใลเทรย์ ไค้ B thuringiensis ที่รายรังสีทั้งหมด 86 ไอโขเกท ผกการดรวจสอนเปร'!งเข{นา การเรียงตัวของเซลล์ สปอร์ 
และสักมจ!ะของผลึกโปรตินของ JCPT16 ซึ่งสรัางผรทโปรดน2ปปิรามีตภู่ แทะ JCPT68 สรัางNสีกโปรต็นเปปิรานิดภู, JlJ 
กสมเปถูกบ!สกัแสะไม่รรปร่างแน่นอนนิ้นก่อนก!รฉายรังรนทะหลังการทายรังสีในกวนทข้มต่างๆทบว่ารังสีแกมมาไม่มิ 
ผลค'อรปร่า!เชลล์ การเรียงกัาของเซลล์สักพณะของผลีกใปรตินซึ่งยังกงพบกักนผะกังกล'าวเหมีอบเติม 

1.2 การทดสอบประสิทธิภาพพง B thuringiensis ที่ฉายรังสีกับหนอนผีเสือกัดเพช 
ผลการทดสอบประสิทธิภเพของ B. thuringiensis ทื่ทายรังสี 86 ไอโซเลทกบหนอนกระร]ผัก พบว่า 

JCPT16 ที่ทายรังสีเข้มข้น 4 กิโทเกรขไตัก่า LC, 0 เท่ากับ 6.6*10"' สปอร์/นส. เทียบกับที่ไม่าตัซ เยรังสีไตัก'ไ L C M เท่ากับ 
6.2*!()' สปอร์.มล. ส่วน JCPT68 ทายรังสีที่กาาบเข้มข้น 8 กิไลเกรยไตัก่! LC W เท่ากับ 2.7-10* สปอร์มส. เหยบกันที่ไม่ไตั 
ทายรังสีไตัก่า LC m เท่ากัน 1.8» เอ'สปอร์/มล. 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพกับหนอนกระ!3หอมพนว่า JCPTI6 ที่ทายรังสีในทวาบเข้ฆข้น 2 กิโลเกรย 
ไตัค่า LC S 1 เท่ากับ 2.5 X I0 4 สปอร์/'มล เทียบกับที่ไม่ไตัทใยรังสีไตัก! LC S 1 เท่ากับ 6.2 * เช' สปอร์.'มล. ส่วน JCPT68 ที่ 
ทเยรังสีไนกาามเข้มข้น 4 กิโล!กรย ใตัก่ 1 LC m เท่ากับ 5.4 X I0 4 สปอร์มล. เท่ขบกับที่ไม่ไตัทายรังสีไสัก่เ L C W เท่ากับ 
1.5 *104 สปอร์/มท. 

2. การทตสอบกวามทนทานต่อแสงชุทดร้เไาใอเสต (Ultraviolet, UV) ของ B. thuringiensis ที่ผ่!พก!รท!ยรังฝั แทะการ 
ทดทชมประรท!ภ!พทบหนอนผี!ทอกัต2 พข 

2.1 การฉายรังสีแกมมากัน B thuringiensis ในกวามเข้มต่างๆ 
B. thuringiensis JCPTI6 JCPT35 JCPT50 แสะ JCPT68 หกังจากนำไปทายรังสีแกมมาที่กาาฆเข้มข้น 

4 6 8 และ 10 กโสเกรขแทะนำมาเสยงต่อในอาหารเทสงเชอ ไตั B. thuringiensis ที่ทายรังสีทั้งหมด 112 ไอไช!ลห โดยทุก 
ไทไซเลหรการเรียงกัาของเซลล์สปอร์ และส์ทพท!ะของผลึกใปรตินกงเติม 

2.2 การทดสอนกวามทนทาบของ B thuringiensis ที่ทายรังสีแกมมากับแสงอุลตรัาไวโอเลต (Ultraviolet, UV) 
ห้องปฎ๊บ้ติการ 

ผลการทดสอบกวามทนทานต่อแสง UV ของ B. thuringiensis ที่ผ่านการทายรังสีแกนมากวามเข้มต่างๆ 
พบว่า JCPTI6 ที่ไตัรับแสง UV นาน 5 นาทีและอาฮรังสีแกมนาที่กวามเข้ม 10 กิโลเกรย์ มี,รานวน viable spore มาทที่ชุค 
เทลึ่ย 7.3 X10 สปอร์/มล ส่วน B. thuringiensis ที่ไตัรับแสง UV นาน 10 15 แสะ 20 นาที เมอ!ทีขบกับ JCPT16 ที่าม่ทาย 
รังสี ทบว่าทเขรังสีแกมมเทวามเข้ม 4 6 8 และ 10 กิโทเกรช์ให้ผลที่ไปแดกต่างกันทางททติ JCPT35 ที่ไตัรับแสง UV ม!บ 
10 นาที และทาขรังสีแกมม!ที่กว!มเข้ม 8 กโท!:กรย มีจ่!นาน viable spore มากหึ่ชุดเทลื่ย 4.3x10* สปอร์/มท. เมอเทียบกับ 
JCPT35 ที่ไม่ทายรังสี พบว่ารดวามแตกต่างกันอส่แมนัสส์!กัญ 

B thuringiensis JCPT50 ที่ไตัรับแสง UV นาน 5 นาที แสะทาอรังสีแกมมาที่กวามเข้ม 10 กิโลเทรข์มี 
จ่านว!เ viable spore ม แาที่ชุตเทลึ่ข 6.0 xio สปอร์มล. เมอเทียนกับ JCPT35 ที่ไม่ทายรังสืมดวามแตกต่างกันอข่!งร 



น้ขท่ากัญ แต่ไม่มความแตกต่แกันทแสทิตกับเแรงายรังสิแกมมาทีความเข้ม 4 6 แทะ 8 กิไท!กรย รแนะท JCPT68 ทีได้รัน 
แทง UV นาน 5 นาท แทะง!ขรังสิแกมมาทิ่ความเข้ม 4 กิใทเกรข นข้านวน viable spore มากที่f(กเงทิ่ข 6.1 xio ทปอร/มท 
เชอเทียบกับ JCPT68 ที่ไม่ทายรังสิ รกวามแตกต่างอย่างมน้ขท่ากัญยํ่ง ขณะที่การงาขรังสิแกมมาที่ความเข้ม 4 6 แทะ 8 
กิใท!กรพ]จานวน viable spore .ที ่ไม่แตกด่างกันทแสทิต(เปที ่ I ) 
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รูปที่ I "'กคงจิ 1 พาน viable spore ของ B. ihuringiensis ที่ผ่ไนกไรกไยรังรจไกไค้รับแสง I V ใ น 
ระยะท0ไค'ไงกัน 

2.3 ก!รทดทอนประสิทธิทไทของ B ihuringiensis ที่พ่านแสงอุทตรัไไวไอเทต (Ultraviolet, UV) ไนระทะเวท! 
ต่แกันกับทมอนทีเทอสตเทข 

แททารทคสอบประสิทธิทาทกับหนอนทระทุ้หอมหบว่ใ JCPTI6 งายรังสิแกมม!ที่ทวามเข้ม 8 กิไทเกรข 
แทะที่ได้รับแสง LTV นาน 5 นาที ร!ปอร'เข็นตตไยบากที่f(ด!ท่ากับ 96.66 เปอร'เข็นด นอกจากนเมึ่อ!ทีขมกับไม่ได้รับแสง 
UV พบว่า JCPTI6 ที่ไม่งายรังสิน!ปอร'เข็นตตายนากที่?[ตทอ 100 เปอร'เข็นด ขณะที่ JCPT68 งายรังสิแกมมาที่ทวาม!ข้น 
4 กิไท!กรย แทะที่ได้รับแทง UV นาน 5 นาที ม!ปอร'!ข็นคต!ขมากที่แต!ท่ากับ 100 เปอร'เข็นต' แต่!นอระยะเวทาที่ได้รับแทง 
UV มากขึ้นม!ปอร'เข็นต'ตาขของทนอนทตทง เข่น งายรังสิ!นามมาที่ทวามเข้ม 10 กิไทนารขแคะรับแสง UV นาน 20 น!ที ร 
เปอร'เข็นตตาขเท่ากับ 43.33 เปอร'เข็นฅ์ 
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รูปท 2 แสดง(ปอร่•ซํพดัดไยของบนอบก'?ะ!ฐหอม (Spodoplera exigua) นไอทดสอบกับ 
H. thuringiensis 0 ไยรังสี(•กบม 1 ที่ได้รับแสงบ\1พ1วอใด'ใงกัน 
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รูปที่ 3 แสดง(ปอ"บ่ซ็พดัด 1ยของหบอบ'1ยผก (/'Intella xy/ostelia) นไอทดสอบกับ 
K. thuringiensis กไยรังสี!'กบมไที่ได้'รับแสง ขV ใบ(วอ(ด'1 งกัน 



ผลการทดสอบกับ H Ihuringiensis กับหนอนใยพก JCPTI6 ทผ่านการฉเขรังสิกวามเข้ม 8 กิโลเทรขท่าให้หนอน 
ใยพักมการดายมากที่f(ด 100 เปอร์เซ็นต์แม้ว่าได้รับแสง UV นาน 20 นาที เมอเทีขบกับการฉายรังสิควานเข้มต่างๆ แระไม่ 
ฉายรังสิโท! หนอนใยพักมีการตายทดลงฌอได้รับแสง UV ขาวนานขน ขณะที่ JCPT35 ฉายรังสิควานเข้ม 4 กิโล(กรข' มีการ 
ตเขนนอนใขพักมากที่?{ด 96.66 เปอรเซ็นด แด่เมอได้รับแสง UV นาน 20 นาที หนอนใยพักตายลดลงเท่ )กับ 80 เปอร์เซ็นต์ 
JCPT 50 ฉายรังสิความเข้บ 6 และ 10 กิโลแาร(เท่าให้หนอนใขพักคาย 80 เปอร์เซ็นต์ แค่!มอได้รับแสง UV นาน 20 นาที 
กลบมการตายของนนอนทดลง และนอยกว่า B ihuringiensis ที่ผ่านการฉายรังสิควานเข้ม 8 กิโลเกรย์ JCPTI6 ที่ไม่ฉ)ข 
รังสิท่าให้นนอนใยพักมการตายมากที่f(ด 100 เปอร์เซ็นต์ และเมอได้รับแสง DV มการคายของหนอนไขพัก 83.33 
เปอร์เซ็นต์ซึ่งมากกว่า JCPT 16 ที่ผ่านการฉายรังสิความเข้มต่างๆ (}ปที่ 2 แทะJปหี่ 3 ) 

สรุปผลการทดรอง 
การไข้รังสิแกมมาเพิ่อการเพิ่มประรทรภาพไนการกำจัคศัต}หชแทะความทนทานต่อแทงแคด ไดยใข้ความเข้ม 

ของรังสิแกมมาต่างกัน พบว่าการไข้รังสิแกมบาไม่รผลต่อลักพณ:;}ปร'รงเซทล' การเรียงคัวของเซทล์ สปอร์ และการสรัาง 
ผททโปรตีน เฆอน่านาทคสอบประสิทธิภาพของ B. Ihuringiensis ฉายรังสิกับหนอนกระทุ้พัก และหนอนกระทุ้หอม ไม่ 
พบว่า B. Ihuringiensis ที่ได้รับการฉายรังสีแกมมาในกวามเข้มต่างๆ มีผทต่อการเพิ่มประสัทธภาพไนการกำจัดหนอนกระทุ 
พักเมึ่อเทียบกัน B Ihuringiensis ที่ไม่ได้รันการฉายรังสี แต่กลับมีแนวโม้มทึ่จะท่าให้ประรท?ภาพของ. B Ihuringiensis 
ลตลงไปจากเคน ชึ่งสอดครองกับการรายงานของ พน และคณะ (2003) ที่ศกพาการฉายรังสีแกมมาในข้าวที่ด้ดแปลง 
พันธุกรรมใดยมขน crvlAb ของ B Ihuringiensis ทนว่ารังสิแกมมาใม่มีพลต่อโปรตีน CrylAb และการสะสมสารอาหาร 
แต่ปรมาณของใปรตีน CrylAbflะถดลง เมอความเข้มของรังสีถูงกว่า 200Gy ด้งนนรังสีแกมมาอาจมีส่วนท่าลายยีนที่สร์าง 
พลทโปรตีนบางส่วน มีผลให้ประสิทธกาพใมการกำจัดแมลงสัต}พขลคทงได้ 

การสืทนาทวามทนทานค่อนสง UV ของ B Ihuringiensis ที่ฉายรังสืแกมมา'ในกวามเข้มต่างๆ ทบว่าการเที่มความ 
เข้ม,ของรังสีแกมมามีผลให้ B Ihuringiensis ทนท่อแทง UV ได้มากขึ้น แทะเมึ๋อทดสอบร่วมกับการรับแสง UV นํ่น การฉาย 
รังสีมีแนวในมในการเพิ่มประรทธภาหการน่าหนอนได้ตีกว่า การฉายรังสิท่าให้ fl. Ihuringiensis ทนต่อแสง UV ได้ และมี 
ไอทาสอยู่รอดได้มากกว่า ท่าให้มีไอกาสเพิ่มจานวนเซลลและสปอร์ในต้วของแมลง และท่าให้แมลงเกิดอาการโลนตเป็นทีพ 
มีผลให้จำนวนหนอนแมลงคายมากชื้นแต่ในนางไอไชเลท การฉายรังสิแกมมาท่าให้ประรท?ภาพการฆ่)หนอนลตลง เข่น 
JCPT68 สอดกลองกับราขงานของ Smirnoff แสะ Can(in (1966) พบว่าการเจรีญเตีบโตของเชื้อ B ihuringiensis รน๒p. 
ihuringiensis , B. ihunngiensis subsp. dendrolimus. B ihuringiensis subsp. alesli. B. ihuringiensis subsp. entomocidus 
แสะ B. Ihuringiensis subsp. sum ถูกยับยั้งในความเข้มของรังสีแกมมาที่ 500.000 rad โคยไม่มีการสร์างสปอร์ และ 
พทกโปรตีนกวามทนทานต่อรังสิแกมขา!ป็นลัทพณะเฉพาะของแต่ทะสายพันธุ'๒ข 
B Ihuringiensis subsp. eniomoiidus เป็นสายพันธุที่อ่อนแอต่อรังรแกมมานาก นอกจากน Bccker (2002) กล่าวว่าการฉาย 
รังสิแกนนากับ B ihuringiensis subsp. israelensis ที่กวามเข้ม 20-25 kGy ท่าให้ประสิท? กาทในการข่าถูกน่ายูงทดทง 20-
30 เปอร์เซ็นต์ แทะท่าให้การมีข่วิตของสปอร์ลคล!ด้วย ด้งนนการใข้รังสีแกมมา(หอเพิ่มประรทรภาพ,ของ B thuringiensi 
อาจข่วยเพิ่มระยะเวลาในการคงอยู่ของ B Ihuringiensis ในสภาพแวดด้อม และกลับมานมุนเวียนอยู่ในสภาพธรรมขาตีในที่ 
ปรีม 1QIมากชื้นเพกเพิ่มใอกาสในการก่อใรกกับแมลงสัด}พข และเป็นาเระใขชน'ต่อการควบๆมแมลงสัต}หขต่อๆไป 
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