
 
 

 2. เชื้อราบิวเวอเรีย 
 ช่ือไทย  : เช้ือราบิวเวอเรีย 
 ช่ือสามัญ  : White muscardine 
 ช่ือวิทยาศาสตร์ : Beauveria brassiana 
 วงศ์   : Moniliaceae 
 อันดับ  : Moniliales 
 

ความส าคัญ 
เช้ือราบิวเวอเรียหรือเช้ือราขาว เป็นเช้ือราท่ีมีสปอร์สีขาว เจริญเติบโตได้ดีท่ีอุณหภูมิ 20 -27 องศา

เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 50% เข้าท าลายแมลงศัตรูพืช โดยสปอร์งอกเส้นใยแทงเข้าไปในล าตัว
แมลง แมลงท่ีถูกเช้ือราบิวเวอเรียท าลาย จะเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ไม่เคล่ือนไหว และมีเส้นใยสีขาวเจริญเติบโต
บนตัวแมลง หลังจากนั้นจะเห็น สปอร์คล้ายฝุ่นสีขาวปกคลุมตัวแมลง 

เช้ือราบิวเวอเรียสามารถท าลายแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพล้ียไฟ ไรแดง เพล้ียอ่อน เพล้ียไก่แจ้ส้ม 
เพล้ียกระโดด แมลงหวี่ขาว และหนอนห่อใบข้าว เป็นต้น เช้ือราบิวเวอเรียสามารถท าลายท้ังตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
ของแมลง 
 

การใช้เช้ือราบิวเวอเรียในการควบคุมแมลงศัตรูพืช 
การใช้เช้ือราบิวเวอเรียควบคุมแมลงศัตรูพืช ใช้เช้ือราบิวเวอเรีย  1-2 กก./น้ า 20 ลิตร โดยล้างเช้ือราบิว

เวอเรียในน้ า 1-2 ลิตร ให้สปอร์ของเช้ือราหลุดออกจากเมล็ดข้าว กรองเอาเศษข้าวออก เหลือเฉพาะน้ าสปอร์ของ
เช้ือราบิวเวอเรีย เติมน้ าให้ครบ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ จากนั้นจึงน าไปฉีดพ่นในแปลงปลูกให้ท่ัวต้นพืชบริเวณท่ีมี
ศัตรูพืช ท้ังนี้ ควรฉีดพ่นในตอนเย็น ซึ่งเป็นช่วงท่ีแมลงมักจะออกมาจากท่ีหลบซ่อน สปอร์ของเช้ือราจะมีโอกาส
สัมผัสตัวแมลง และเช้ือราได้รับความช้ืนตลอดคืน จะท าให้เช้ือราเจริญเติบโตได้ดี 

 

การผลิตขยายเช้ือราบิวเวอเรีย 
 วัสดุอุปกรณ์ 

 หลอดเพาะเช้ือ ขนาด 2.5x16 เซนติเมตร   เข็มเข่ียเช้ือ 
 ตะเกียงอัลกอฮอล์   อัลกอฮอล์ 70% และ 95% 
 น้ ากล่ันนึ่งฆ่าเช้ือ   อาหารเล้ียงเช้ือ MA 
 หม้อนึ่งฆ่าเช้ือ   ตู้เข่ียเช้ือ  
 ขวดหัวเช้ือ ขนาด 15 ซีซี.   หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
 ข้าวสาร   ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 7x11 นิ้ว 
 น้ าสะอาด   ยางวง  
 เข็มหมุด   ช้ันวางเล้ียง 
 



 
 

วิธีการผลิตหัวเช้ือราบิวเวอเรีย 
1. เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ บรรจุในหลอดเพาะเช้ือ 20 ซีซี./หลอด บิดจุกส าลี หุ้มด้วย

กระดาษฟอยล์ น าไปนึ่งฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 
นาน 15 นาที 

2. เช็ดท าความสะอาดตู้เขี่ยเช้ือด้วยแอลกอฮอล์ 70% น าหลอดอาหารเล้ียงเช้ือวางเอียง 
30 องศา ท้ิงไว้ให้อาหารเล้ียงเช้ือเย็นและแข็งตัวในตู้เข่ียเช้ือพร้อมท้ังเปิด UV นาน 30 นาที 

3. เข่ียเช้ือบิวเวอเรียบริสุทธิ์ลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ โดยท าในตู้เข่ียเช้ือท่ีปลอดเช้ือ วางเล้ียง
ท่ีอุณหภูมิห้อง ในบริเวณท่ีมีแสงสว่าง 7 วัน จะได้เช้ือราบิวเวอเรียท่ีมีสปอร์สีขาวเต็มหลอด 

4. ใช้เข็มเข่ียเช้ือกวาดเช้ือราบิวเวอเรียใส่ลงในน้ ากล่ันนึ่งฆ่าเช้ือ อัตรา 5 หลอด/500 ซีซี. 
แบ่งใส่ขวดหัวเช้ือ ติดฉลาก ระบุวันท่ีผลิต 

  
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการผลิตขยายเช้ือราบิวเวอเรีย 
1. ใส่ข้าวสาร 2 ส่วน ในหม้อหุงข้าว เติมน้ าสะอาด 1 ส่วน กดสวิทช์หุงข้าว 

2. ถอดปล๊ักทันทีเมื่อสวิทช์หม้อข้าวดีด จะได้ข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบ ข้างนอกเมล็ดปริ ส่วนข้างใน
เมล็ดเป็นไตสีขาว ซุยข้าวให้เมล็ดข้าวร่วน 

3. ท าความสะอาดมือและสถานท่ีด้วยอัลกอฮอล์ 70%  
4. ตักข้าวใส่ถุง ขณะยังร้อน ถุงละ 250 กรัม รีดอากาศออก พับปากถุงลงด้านล่าง ท้ิงไว้

ให้ข้าวอุ่น 
5. หยดหัวเช้ือ 3-5 หยด ลงในถุงข้าว 
6. รัดยางตรงปากถุงให้แน่น โดยให้มีพื้นท่ีว่างในถุงมากกว่าพื้นท่ีใส่ข้าว  
7. เขย่าให้หัวเช้ือกระจายท่ัวทั้งถุง 
8. เจาะรูใต้ยางท่ีมัดถุง โดยใช้เข็มสะอาดแทง 30-40 ครั้ง  
9. วางถุงข้าวในลักษณะแบนราบ ให้ข้าวแผ่กระจายท่ัวถุง และไม่วางถุงข้าวซ้อนทับกัน ในบริเวณท่ีมี

แสงสว่าง อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มีมด และสัตว์อื่น ๆ วางท้ิงไว้ 7-10 วัน จะได้เช้ือราบิวเวอเรียท่ีมี
สปอร์สีขาวเต็มถุง 

10. น าเช้ือราบิวเวอเรียท่ีได้ไปใช้ทันที หรือเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาได้ไม่เกิน 14 วัน 
 



 
 

ขั้นตอนการผลิตขยายเช้ือราบิวเวอเรีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.วางเล้ียงให้ข้าวแผ่กระจาย 10 หลังวางเล้ียง 7-10 วัน 

1. หุงข้าวด้วยหมอ้ไฟฟ้า 

2.ซุยข้าวให้เมล็ดข้าวร่วน 

3.ตักข้าวใส่ถุงขณะยังร้อน 4.พับปากถุงลงด้านล่าง

มล็ดข้าวร่วน 

6.รัดยางให้แน่น 

7. เขย่าให้หัวเชื้อกระจาย 

5.หยดหัวเชื้อ 3-5 หยด  

8. เจาะรูใต้ยางที่มัดถุง 



 
 

สรุปข้ันตอนการผลติขยายเช้ือราบิวเวอเรยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรยีมอาหารเลี้ยงเชื้อ MA เทใส่

หลอดเลี้ยงเชื้อ 

 

นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121o ความดัน 

15 ปอนด์/ตารางนิ้ว นาน 15 นาท ี

 

วางหลอดเอียง 30 องศา ทิ้งไว้ให้

อาหารเลี้ยงเชื้อเย็นและแข็งตัว 

 

เขี่ยเชื้อบิวเวอเรยีบรสิุทธ์ิ 

ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

 

เลี้ยงเชื้อ 7 วัน 

 

ได้เชื้อราบิวเวอเรยี 

ส าหรับเป็นหวัเชื้อ 

 

กวาดสปอร์ใส่ในน้ ากลั่นฆ่าเชื้อ 

แบ่งใส่ขวดหัวเชื้อ 

 

หุงข้าวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  

ใช้ ข้าว:น้ า 2:1 ให้ได้ข้าวดิบ (ปร)ิ 

 

ซุยข้าวให้ร่วน ตักใส่ถุงพลาสติก 

ทนร้อน ถุงละ 250 กรัม พับปาก

ถุง วางทิ้งไว้ให้ข้าวอุ่น 

 

หยดหัวเชื้อบิวเวอเรยี 3-5 หยด 

 

มัดปากถุง  

เจาะรูระบายอากาศใต้รอยมัด 

 

เลี้ยงเชื้อ 7-10 วัน 

 

ได้เชื้อราบิวเวอเรยีพร้อมใช้งาน 

 




