
เชื้อราท าลายแมลง (Entomopathogenic Fungi) 

เชื้อราท าลายแมลงพบในธรรมชาติมีหลายชนิด เช่น บิวเวอเรีย เมตตาไรเซี่ยม เพสิโรมายซิส ซึ่งเป็นเชื้อ
สาเหตุท าให้แมลงหรือแมงมุม ไร เห็บ เกิดโรคตายโดยไม่ก่อให้เกิดโรคในพืช สัตว์ชนิดต่างๆ รวมถึงคนแต่อย่างใด  
 
รูปแสดงตัวอย่างเชื้อราท าลายแมลงชนิดต่างๆ 

1. เชื้อราบิวเวอเรีย 

     ลักษณะกลุ่มของโคโลนี  ลักษณะกลุ่มของโคโลนี        ลักษณะสปอร์  
 

2. เชื้อราเมตตาไรเซียม 

 ลักษณะกลุ่มของโคโลนี               ลักษณะกลุ่มของโคโลนี  ลักษณะสปอร์  
  

3. เชื้อราเพสิโลมัยซิส 

ลักษณะกลุ่มของโคโลนี             ลักษณะกลุ่มของโคโลนี   ลักษณะสปอร์  
 
 
ข้อดีของเชื้อราท าลายแมลง  



1.  ท าลายแมลงได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นแมลงปากกัด ปากดูด  ตัวเล็ก ตัวใหญ่ 
2. ท าลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็น ไข่ตัวหนอน ตัวแก่ หรือดักแด้   

 
เชื้อราบิวเวอเรีย 
ชื่อไทย                : เชื้อราบิวเวอเรีย  
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Beauveria  bassiana 
วงศ์                   : Moniliaceae 
อันดับ               : Moniliales 
ชื่อสามัญ          : White muscardine 
 
ความส าคัญ 
 ราวศตวรรษท่ี 16 และ 17 ประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี เป็นประเทศที่ผลิตไหมรายใหญ่ แต่ได้ประสบ
ปัญหาหนอนไหมตายเป็นจ านวนมาก ปี ค.ศ. 1835 (พ.ศ. 2378) นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อ Agostino 
Bassi de Iodi (บิดาแห่งพยาธิ-วิทยาแมลง) พบว่าหนอนไหมตาย เนื่องจากเชื้อราชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่
ติดต่อท าลายระหว่างแมลง แต่ไม่ติดต่อไปยังมนุษย์ จึงตั้งชื่อเชื้อราชนิดนี้ว่า Beauveria  bassiana เพื่อเป็น
เกียรติแก่ผู้ค้นพบ 
  เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา เป็นจุลินทรีย์ที่พบในดิน อาศัยกินซากท่ีเน่าเปื่อยผุพังในดิน  และจัดเป็น
พวก “เชื้อราท าลายแมลง” สามารถท าลายแมลงได้หลายชนิด เช่น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยอ่อน 
เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และหนอนศัตรูพืชหลายชนิด 
ลักษณะของเชื้อราบิวเวอเรีย 
 สปอร์ รูปทรงกลม ก้านชูสปอร์ตั้งข้ึนเป็นเส้นยาว เรียงเป็นสายเดียวหรือเป็นกิ่งก้าน กลุ่มของ สปอร์
อยู่กันเป็นสาขามารวมกันคล้ายรูปจาน 
 เส้นใย ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.0 ไมครอน สีใส มีผนังกั้น โคโลนีเรียบ เป็นฝุ่นคล้าย 
แป้งหรือคล้ายชอล์ก 
 
 
 
 

 
ภาพ : ลักษณะของเส้นใยสปอร์เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา    ภาพ: เส้นใยและสปอร์ที่สร้างหลังเขี่ยเชื้อ 3 วัน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเส้นใยขณะงอกส่องใต้กล้องจุลทรรศ์แบบคอมพาวด์       ลักษณะเส้นใยและสปอร์ส่องใต้กล้องจุลทรรศ์แบบคอมพาวด ์
 
 

 
 
 

 
 
ลักษณะสปอร์ส่องใต้กล้องจุลทรรศ์แบบเสตอริโอ        ลักษณะสปอร์ส่องใต้กล้องจุลทรรศ์แบบคอมพาวด์  
 
 

วงจรชีวิตเชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา ( Beauveria  bassiana ) 

 
 
 

สปอร์ 

เมื่อสปอร์เกาะติดผนังล าตัวแมลง 
จะงอกเส้นใยแทงทะลุผนังล าตัวแมลง 

เส้นใยเพิ่มปริมาณ 
ภายในล าตัวแมลง 

เส้นใยแทงทะลุผนังล าตัวแมลง 
ออกมาภายนอก จากนั้นพัฒนาและสร้าง

สปอร์รุ่นใหม่แพร่กระจายต่อไป 



 
 
คุณสมบัติของเชื้อราบิวเวอเรีย 

1. เชื้อราบิวเวอเรีย เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ คือ สามารถท าลายแมลงได้หลายชนิด 
(Entomopathogenic fungi) เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดสีน้ าตาล แมลงวันผลไม้ ด้วงหมัดผัก 
หนอนชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยการผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษต่อแมลงศัตรูพืช และเป็นเชื้อราที่อาศัยและกินเศษซาก
ที่ผุพังในดิน        

2. เชื้อราบิวเวอเรียสามารถถ่ายทอดถึงรุ่นลูกของแมลงที่แม่ได้รับเชื้อ และเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด เมื่อ
เชื้อถ่ายทอดสู่ลูก จะท าให้ลูกตายในที่สุด    

3. เชื้อราบิวเวอเรียไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์ต่างๆ รวมถึงศัตรูธรรมชาติ แต่จะ
เฉพาะเจาะจงกับแมลงศัตรูพืช เนื่องจากความแตกต่างของอาหารที่แมลงกินและส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆ
ภายในร่างการยที่แตกต่างกัน       
 
การเข้าท าลายแมลงของเชื้อราบิวเวอเรีย 
 1. เริ่มจากสปอร์ของเชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา ไปติดอยู่กับผนังล าตัวของแมลง สปอร์ฯจะเข้าสู่
ล าตัวแมลงทางผนังล าตัว รูหายใจ บาดแผล เมื่อความชื้นเหมาะสม สปอร์สร้างเส้นใยแทงทะลุเข้าไปภายใน
ล าตัว บริเวณผนังล าตัวของแมลงที่มีความอ่อนบาง  รอยต่อระหว่างปล้อง หรือข้อต่อระหว่างระยางค์ ส่วนเส้น
ใยของเชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียน่าเข้าสู่เนื้อเยื่อของแมลงโดยอาศัยน้ าย่อยต่างๆ คือ ไลเปส(Lipase) โพทีเนส
(Proteinase) และไคติเนส(Chitinase) หลังจากนั้นเส้นใยของเชื้อราจะงอกเข้าสู่ช่องว่างภายในล าตัวแมลง เมื่อ
สภาพความชื้นแมลงเหมาะสม เชื้อราบิวเวอเรียก็จะสร้างเส้นใยมากมาย ท าลายชั้นไขมันและแพร่กระจายอยู่
ทั่วในช่องว่างภายในล าตัว แมลงจะตายและเส้นใยจะเพ่ิมจ านวนอยู่ภายในซากแมลง 
 2. เมื่อแมลงตาย เส้นใยจะพัฒนาต่อไปโดยแทงผ่านผนังล าตัวแมลงออกสู่นอกตัวแมลงและสร้าง
สปอร์ปกคลุมผนังล าตัวด้านนอกของแมลง 
  3. สปอร์จะแพร่กระจาย ปลิวไปตามลม ฝน หรือติดไปกับตัวเบียนที่มาเกาะศัตรูพืชเชื้อราจะ
ขยายพันธุ์ต่อไปได้ เมื่อสภาวะเหมาะสมก็จะท าลายแมลงศัตรูพืชต่อไป                                          
                      

 

สปอร์ 

ของเหลวในช่อง
ล าตัวแมลง 

เส้นใยเชื้อราในช่องล าตัวแมลง 

ผนังล าตัว 

กิ่งแขนงของ
ก้านชูสปอร์ 



ภาพ : การเข้าท าลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอเรีย 
 

 
 
ลักษณะอาการของแมลงท่ีถูกเชื้อราบิวเวอเรียท าลาย 
 1. แมลงที่ถูกท าลายโดยเชื้อราบิวเวอเรีย จะแสดงอาการของการเป็นโรค คือเบื่ออาหาร กินน้อยลง 
อ่อนเพลีย และไม่เคลื่อนไหว 
 2. สีผนังล าตัวแมลงมักจะเปลี่ยนไป โดยจะปรากฏจุดสีด าบนบริเวณท่ีถูกเชื้อราเข้าท าลาย 
 3. จะพบเส้นใยและผงสีขาวของสปอร์ปกคลุมตัวแมลงที่ถูกเชื้อราบิวเวอเรียท าลาย 
 

ภาพ : แมลงศัตรูพืชท่ีถูกเชื้อราบิวเวอเรียท าลาย 
 

 
    เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล          หนอนกระทู้หอม                  หนอนห่อใบข้าว                   เพล้ียไฟ                    ด้วงหมัดผัก 
 

ภาพ : ต าแหน่งที่เชื้อราเข้าท าลายแมลง 

 
ล าตัว                        หนวด   ตา   ปีก         ขา 
  

ภาพ : ตัวอย่างแมลงศัตรูพืชท่ีส าคัญท่ีเชื้อราบิวเวอเรีย สามารถท าลายได้  
 

 
 

 
 
 
     แมลงหวี่ขาว                 หนอนเจาะสมอฝ้าย          เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน            เพลี้ยไฟ        ไรแดง  
 
 
 
 
 



           เพลี้ยจักจั่น             เพลี้ยกระโดด               เพลี้ยอ่อน                     แมลงวันผลไม้                  ดว้งหมดัผกั          
 

การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย 

กระบวนการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียมีอยู่ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การผลิตขยายหัวเชื้อจากอาหารวุ้น การ
ผลิตขยายหัวเชื้อจากเมล็ดธัญพืช และการผลิตขยายเชื้อจากเมล็ดธัญพืช ซึ่งมีกระบวนการที่แตกต่างกัน ในบาง
กรณ ี ทั้งนี้กระบวนการจัดท าเวที KM ในครั้งนี้ จะกล่าวเน้นหนักในกระบวนการผลิตขยายหัวเชื้อจากเมล็ด
ธัญพืช และการผลิตขยายเชื้อจากเมล็ดธัญพืช แต่เพ่ือให้ทราบกระบวนการทั้งหมดจะขอกล่าวสรุปกระบวนการ
ผลิตขยายจากอาหารวุ้นพอสังเขป  

1. การผลิตขยายหัวเชื้อจากอาหารวุ้น Malt Extract Agar, MA 
เก็บตัวอย่างแมลงที่ตายเพราะเชื้อราบิวเวอเรียน ามาเลี้ยงในอาหารวุ้น (MA) โดยต้องผ่านกระบวนและ

วิธีการที่ท าให้เชื้อบริสุทธิ์ ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้ออ่ืน ซึ่งกระบวนการนี้ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์และ
ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสม ส่วนมากต้องท าในห้องปฏิบัติการ เกษตรกรท าได้ยาก  

 
2. การผลิตขยายหัวเชื้อบนอาหารแข็ง (เมล็ดธัญพืช) 

วัตถุดิบที่นิยมน ามาผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย ได้แก่ 

๑. เมล็ดข้าวโพดบดหยาบ 
๒. ข้าวสาร หรือปลายข้าว (ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ได้) 
๓. เมล็ดข้าวฟ่าง 
๔. เมล็ดข้าวสาลี 

 
 ข้าวโพดบด  ข้าวหรือปลายข้าว       ข้าวฟ่าง                 ข้าวสาล ี

 

วัตถุดิบทั้งสี่ชนิดสามารถน ามาผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียได้ รวมถึงเมล็ดธัญพืชอ่ืนๆ แต่มี 2 ชนิด ที่
นิยมน ามาผลิตขยาย ได้แก่ เมล็ดข้าวโพดบดและข้าวสารหรือปลายข้าว เพราะราคาถูกกว่าวัตถุดิบอ่ืน และหา
ซื้อได้ง่ายทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแต่และพ้ืนที่ และจากการศึกษาของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาลี ตั้งระเบียบ พบว่า การ
ผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียโดยใช้ข้าวสารหรือปลายข้าวจะได้ปริมาณสปอร์ของเชื้อรามากที่สุด แต่ระยะเวลา
เก็บเชื้อจะเก็บได้ไม่นานเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตขยายเชื้อจากเมล็ดข้าวโพดบด  

 
  



 
 
วัสดุอุปกรณ์ 

๑. ข้าวโพดบดหยาบ  ข้าวสาร ข้าวฟ่าง    6. กระดาษ ขนาด ๕X๕ นิ้ว 
2. ถุงพลาสติกก้นจีบทนร้อน  ขนาด ๖.5 X ๑๒.5 น้ิว (ผลิตขยายหัวเช้ือ) 7. แอลกอฮอล์ ๗๐%, ๙๕% 
3. คอขวด       8. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
4. ยางวงเล็ก       9. เข็มเขี่ยเชื้อ 
5. ส าลี        10. ตู้เขี่ยเชื้อ 

 
 
 
 วิธีการผลิตขยาย 

1)  น าอาหารเลี้ยงเชื้อและน้ าบรรจุในถุงพลาสติก
ก้นจีบทนความร้อน ขนาด ๖.5 X ๑๒.5 นิ้ว แล้วขย าให้เข้า
กัน รวมน้ าหนักในถุงประมาณ 500 กรัม   ทิ้งไว้ให้น้ าซึมเข้า
อาหารเลี้ยงเชื้อ (วิธีการนี้อาจท าให้อาหารสุกไม่เท่ากันหาก
เมล็ดธัญพืชดูดซึมน้ าได้ไม่เท่ากัน 

     - ข้าวสาร  อัตราข้าวสาร ๒ ส่วน /น้ า ๑ ส่วน 
ทิ้งไว้ให้น้ าซึมเข้าอาหาร นาน 30 นาที 

     - ข้าวโพดบด อัตราข้าวโพด ๓ ส่วน /น้ า ๑ ส่วน 
ทิ้งไว้ให้น้ าซึมเข้าอาหาร นาน 1 ชั่วโมง 

    - ข้าวฟ่าง ใช้วิธีต้มให้เมล็ดแตกเล็กน้อย แล้วตัก
ใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ า กรอกใส่ถุง ประมาณ 5๐๐ กรัม 

หรือ น าอาหารเลี้ยงเชื้อไปแช่น้ า แล้วตักใส่ตะแกรง
ให้สะเด็ดน้ า (ประมาณ 30 นาท)ี แล้วบรรจุใส่ถุงขนาดและ
น้ าหนักตามข้อ 1 
    - ข้าวสาร แช่น้ านาน 30 นาท ี
    - ข้าวโพดบด แช่น้ านาน 1 ชั่วโมง  

 
 
๒) ใส่คอขวด อุดส าลี  ปิดทับด้วยกระดาษ แล้วรัด

ยางวง  
 
 
 
 

 
๓) น ามานึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอไฟฟ้านาน 

๔๕ นาท ี
 
 
 

 



 
 
๔) น าออกจากหม้อนึ่งแล้วมาวางบนชั้น หรืออุปกรณ์ท่ี

ป้องกันมดได้ ทิ้งไว้ให้เย็น (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5) น าเข้าไปใส่ในตู้เขี่ยเชื้อแล้วเปิดไฟ U.V.เพ่ือฆ่าเชื้อนาน 30 

นาทีปิดไฟ จากนั้นท าการเขี่ยหัวเชื้อจากวุ้น MA ใส่ถุง ถุงละ ๓ ชิ้น 
ขนาด ๑ ตร.ซม. แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
๖) น าไปบ่มในห้องควบคุมอุณหภูมิ ประมาณ 25 องศา

เซลเซียส โดยอาจจะเรียงบนชั้นที่สามารถป้องกันมดได้ หรือหากไม่มี
ห้องควบคุมอุณหภูมิใช้ห้องปกติธรรมดาก็ได้ แต่ควรเลือกห้องท่ีมีการถ่ายเท
อากาศได้ดี 

 
 
๗) เมื่อครบ ๓ วัน ขย าถุงหัวเชื้อให้เข้ากันอีกครั้ง เพื่อเพ่ิม

ปริมาณสปอร์   
 
 
 
 
 
 
 
๘) บ่มไว้ 7 วัน (รวมเข่ียเชื้อด้วยใช้เวลาทั้งหมด 10 วัน) แล้ว

ขย าเชื้ออีกครั้ง จึงสามารถน าไปผลิตขยาย หรือเก็บเข้าตุ้ควบคุมอุณหภูมิ
เพ่ือใช้เป็นหัวเชื้อต่อไป 

    
   
 



 

3. การผลิตขยายเชื้อบนอาหารแข็ง (ศูนย์ฯใช้ข้าวสารและข้าวโพดบด) 
  

3.1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 
๑)  น าอาหารเลี้ยงเชื้อไปแช่น้ า แล้วตักผึ่งใส่

ตะแกรงให้สะเด็ดน้ า (ประมาณ 30 นาท)ี  
    - ข้าวสาร แช่น้ านาน 30 นาท ี 
    - ข้าวโพดบด แช่น้ านาน 1 ชั่วโมง  

 
 
 
 

 
 
 2) บรรจุใส่ถุงขนาด 8X12 นิ้ว บรรจ ุ250 กรัม 

หรือ ถุงขนาด 9X14 นิ้ว บรรจุ 500 กรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) พับปากถุง แล้วรัดด้วยยางวง แล้วเจาะรูบริเวณใต้

ยางวง ประมาณ ๒๐-30 ร ู
 
 
 
 
 
 

3.2 การนึ่งอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 

ง1) เตรียมหม้อนึ่งโดยอาจจะใช้หม้อนึ่ง

แบบรังถึงหรือหม้อนึ่งลูกทุ่งขนาดบรรจุ 
200 ลิตร   

- หม้อนึ่งแบบรังถึง ใส่น้ าเพื่อนึ่งสูงจาก
ก้นถังประมาณ 1.5 นิ้ว 
- หม้อนึ่งแบบลุกทุ่งใส่ตะแกรงรองและ
น้ าลงถังโดยใส่น้ าให้สูงจากก้นถัง 2-3 
นิ้ว 
 



 
 
 

2) เรียงถุงอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยให้มีช่องว่าง
ระหว่างถุงเพ่ือให้ไอน้ ากระจายให้ทั่วหม้อนึ่ง 

 
 
 
 
 

3) น าถุงอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้ไปนึ่งด้วย
ลังถึง หรือนึ่งในหม้อนึ่งความดันแบบลูกทุ่ง นาน 1 
ชั่วโมง จับเวลาหลังน้ าเดือด  

- ลังถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  นิ้ว จ านวน 2 
ชั้นสามารถนึ่งได้ ประมาณ 60 ถุง 

- หม้อนึ่งลูกทุ่ง ขนาดบรรจุ 200 ลิตร สามารถ
นึ่งได้ประมาณ 180 ถุง 

 
 
 
 

4) เมื่อได้ก าหนดตามเวลาน าไปวางในชั้นหรือห้องท่ี
สะอาด    ทิ้งไว้ให้เย็น (ระวังมด) 

 
 
 
 
 
 
3.3 การเขี่ยเชื้อ 

 
1) การเขี่ยในตู้เขี่ยเชื้อ 

- ท าความสะอาดตู้เขี่ยเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 
75 เปอร์เนต์ น าถุงอาหารเลี้ยงเชื้อใส่ในตู้
เขี่ยเชื้อ แล้วเปิด U.V. ฆ่าเชื้อนาน 30 นาที  

     แล้วปิด U.V. แล้วเปิดไฟแสงสว่าง 
 
 
 

- ท าการเขี่ยหัวเชื้อรา (จากเมล็ดธัญพืช) ใส่ใน
ถุงอาหารเลี้ยงเชื้อ ถุงละ ๑ ช้อนแกง พับ
ปากถุง รัดด้วยยางวง แล้วคลุกเคล้าให้เข้า
กัน (หัวเชื้อ 1 ถุง เขี่ยเชื้อได้ 30 ถุง) 

 



 
 
 
2) การเขี่ยเชื้อกรณีที่ไม่มีตู้เขี่ยเชื้อ 
 

- คัดเลือกกล่องกระดาษ หรือกล่องท่ีสามารถ
กันลมได้ 

     ท าความสะอาดด้วย แอลกอฮอล์ 75 %  
 
 
 
 
 
 
- แล้วท าการเขี่ยเชื้อวิธีการท าเช่นเดียวกันกับ

การเข่ียเชื้อในตู้เขี่ยเชื้อ ผู้ปฏิบัติควรใส่ผ้าปิด
จมูกเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 

 
 
 
 

3.4 การบ่มเชื้อ 
 

1) น าถุงอาหารเลี้ยงเชื้อที่เข่ียเชื้อแล้วไปบ่มใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิ  

 
 
 
 
 
 
2) ครบ ๓ วัน เส้นใยของเชื้อราเริ่มเดินเป็นสีขาวแต่

ยังไม่เต็มถุง ขย าอาหารเลี้ยงเชื้อให้เข้ากันอีกครั้ง  
 
 
 
 
 

3) บ่มไว้ 4-7 วันสามารถน าไปใช้ได้ หรือเก็บเข้าห้องเก็ 
รักษาเชื้อ หรือห้องควบคุมอุณหภูมิ  

 
 



 
การเก็บรักษาเชื้อราบิวเวอเรียบนข้าวโพด 

1. ควรเก็บในที่ร่ม ไม่ให้ถูกแสงแดด ได้นานประมาณ 10-15 วัน 
2. หากเก็บไว้นานประสิทธิภาพของเชื้อจะลดลง 

      3. ถ้าต้องการเก็บไว้นาน ๆ ควรเก็บในห้องท่ีควบคุมอุณหภูมิได้ ประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส 
สามารถ เก็บได้ประมาณ    1-2 เดือน 
 
ข้อควรระวังในการใช้หม้อนึ่งแบบลูกทุ่ง 

1. ขณะนึ่งต้องสังเกตหม้อนึ่งหากถังผิดปกติ เช่น ถังบวม ควรเปิดก๊อกระบายไอน้ าออกเพ่ือให้ความ
ดันภายในลดลง 

2. หลังนึ่งข้าวโพดเสร็จควรเปิดก๊อกเพ่ือให้มีอากาศถ่ายเทภายในถัง หากไม่เปิดจะท าให้ถังยุบตัวได้  
 
 

4. การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 
 
4.1 การผสมน้ าฉีดพ่น 

1) ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย อัตรา ๑ กก./น้ า ๔๐ ลิตร 
โดยแบ่งน้ า๔๐ ลิตร ออกเป็น ๒ ส่วน 

  ส่วนที๑่ น้ า ๓๕ ลิตร   
  ส่วนที๒่ น้ า ๕ ลิตร    ใส่สารจับใบ (๑ ช้อนชา)  

 
 
 
 
 

2) ขย าเชื้อกับน้ าให้สปอร์หลุดผสมน้ าให้หมด 
 

 
 
  

3) น าน้ าที่ได้ไปผสมกับน้ าที่เตรียมไว้ตอนต้น        
( 35 ลิตร) 

 
 
 

4) ผสมสารจับใบตามอัตราสวนที่ก าหนดในขวด 
หรือผสมน้ ายาล้างจาน 1 ช้อนโต๊ะจากนั้นน าไป
ฉีดพ่นในช่วงเย็น 

 



 
 

 
 

5) กากเมล็ดข้าวโพดที่เหลือ สามารถน าไปว่านบริเวณโคนต้นไม้หรือพืชผักได้ 
  6) หลักการพ่น คือ 
   - ต้องปรับหัวฉีดพ่นให้เป็นละอองฝอย  
   - ต้องพ่นให้โดนตัวแมลงมากที่สุด  
   - ต้อง ฉีดพ่นตอนเย็น  ในเวลาที่แมลงออกหาอาหาร 
  7) ส ารวจแปลงพืช ถ้ายังพบว่ามีแมลงศัตรูพืช ให้พ่นซ้ า ทุก ๕-๗ วัน 
 

หมายเหตุ  * หลังผสมเชื้อราบิวเวอเรียกับน้ าต้องใช้ให้หมดในทันที ไม่ควรผสมทิ้งไว้นาน * 
 
 4.2 การใส่ลงบนดิน 

อัตราการใช้ เชื้อราอัตรา 1-2 ก ามือต่อตารางเมตร โรยเชื้อรารอบโคนต้นให้ทั่วบริเวณทรงพุ่ม พรวน
ดินกลบหรือใช้วัสดุอื่นคลุม เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง เศษพืช ฯลฯ เพื่อป้องกันแสงแดด ใส่ซ้ า เดือนละครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


