
                                                                                                                                                                                                                                                        

  
  คณะท ำงำน KM 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมอืงลพบรุ ี

พชืสมนุไพรไลแ่มลง 
 

คนไทยรูจั้กน ำสมนุไพรในป่ำมำใชป้ระโยชน์มำเนิน่นำนหลำยชัว่อำยคุน สบืทอดกันมำเป็นภมูิ
ปัญญำโบรำณทีท่รงคณุคำ่ ตอ่มำมกีำรศกึษำวจัิยสมนุไพรในทำงลกึ สง่ผลใหเ้กดิกำรน ำมำใชร้ะโยชน์

อยำ่งกวำ้งขวำง ควำมส ำคัญของสมนุไพรมใิชเ่พยีงมคีำ่ตอ่กำรสง่เสรมิสขุภำพเทำ่นัน้ หำกแตย่งัมี
ประโยชน์ทำงเกษตรกรรมอยำ่งมำก สำมำรถใชป้้องกันและก ำจัดโรค แมลง ศัตรพูชื ไดด้ไีมแ่พส้ำรเคม ี
และยังมขีอ้ดมีำกกวำ่ทัง้ ประหยัด และปลอดภยั ไมม่ผีลเสยีตอ่สิง่แวดลอ้ม ฉะนัน้กำรใชส้มนุไพรใน

กำรเกษตร น่ำจะเป็นทำงเลอืกทีด่ทีีส่ดุในปัจจบุันและอนำคต 
สมนุไพรแตล่ะชนดิมผีลตอ่ศัตรพูชืตำ่งๆ กนัออกไป เพือ่กำรน ำมำใชใ้หเ้กดิประสทิธภิำพสงูสดุ 

จงึตอ้งศกึษำรำยละเอยีด รูจั้กวธิกีำรใชท้ีถ่กูตอ้ง ของสมนุไพรแตล่ะชนดิดังตอ่ไปนี ้
 

  ข ีเ้หล็ก  
ป้องกนัและก ำจัดศัตรพูชื: ดว้งถั่วเขยีว ป้องกันและก ำจัดแมลงในโรงเก็บ  
วธิใีช:้ น ำใบออ่น 1 ขดี บดใหล้ะเอยีดแลว้คลกุเมล็ดถั่วเขยีวจ ำนวน 1 กก. สำมำรถ

ป้องกนัและก ำจัดแมลงในโรงเก็บไดจ้ ำพวกแมลงปีกแข็ง  ดว้ง ตำ่งๆ    
   ขา่  

ป้องกนัและก ำจัดศัตรพูชื: แมลงวนัทอง  
วธิใีช:้ น ำเหงำ้แกส่ดหรอืตำกแหง้ บดเป็นผงละเอยีด แลว้แชน่ ้ำพอทว่มขำ่คำ้งไว ้ 1  คนื  
กรองดว้ยผำ้ขำวบำงน ำไปฉีดพน่เพือ่ก ำจัดแมลงวันทองไมใ่หม้ำวำงไข่  

ขงิ  
ป้องกนัและก ำจัดศัตรพูชื: แมลงวนัทอง  

วธิใีช:้ น ำเหงำ้ขงิแกม่ำทบุ หรอืบดใหล้ะเอยีด แลว้น ำไปแชน่ ้ำ 1 ลติร (น ้ำ 1 ขวดโคก้
ลติร) คำ้งไว ้1 คนื น ำน ้ำทีไ่ดจ้ำกกำรกรองเอำกำกออก ผสมกับน ้ำสะอำดอกี น ้ำครึง่ป๊ีบ 

น ำไปฉีดพน่แปลงผักผลไม ้ 
คนู  

ป้องกนัและก ำจัดศัตรพูชื: หนอนกระทูผ้ัก หนอนกระทูห้อม มอดแป้ง ดว้งตำ่งๆ  

วธิใีช:้ น ำฝักคนูมำบดใหล้ะเอยีด แลว้ผสมกับน ้ำในอัตรำสว่น ฝักคนู 1 กก. ตอ่ น ้ำหนึง่
ป๊ีบ ทิง้ไว3้-4 วัน จำกนัน้กรองเอำแตน่ ้ำ แลว้น ำไปฉีดพน่ในแปลงผกั สำมำรถฆำ่หนอน

ในแปลงผักผกัได ้ 
ดาวเรอืง  

  ป้องกนัและก ำจัดศัตรพูชื: เพลีย้กระโดด เพลีย้ตำ่งๆ หนอนใยผัก หนอนกัดกนิผกั แมลง  
                    หวีข่ำว แมลงวัน ดว้งตำ่งๆ 

วธิใีช:้  

วธิทีี ่1. น ำดอกดำวเรอืงมำคัน้ กรองเอำแตน่ ้ำ ใหไ้ดป้รมิำณ 15 ลติร(น ้ำ1ใน3   
ของป๊ีบ)  ใชก้ ำจัดหนอนในแปลงผกั หนอนกัดกนิผกั แมลงหวีข่ำวไดผ้ลด ี 

วธิทีี ่2. น ้ำคัน้ดอกดำวเรอืง น ้ำครึง่ป๊ีบ กอ่นน ำไปใชผ้สมน ้ำสบู ่1 ชอ้นโต๊ะ  
                   เพือ่เป็นสำรจับใบ ใชก้ ำจัดเพลีย้ตำ่งๆ ไดผ้ลด ี 

วธิทีี ่3. ปลกูตน้ดำวเรอืงรว่มกับกำรปลกูพชืหลัก สำมำรถป้องกันหนอนและเพลีย้ตำ่งๆ  

 



ตะไคร ้ 
  ป้องกนัและก ำจัดศัตรพูชื: ใชใ้นกำรดับกลิน่เหม็น ไลแ่มลง ยงุ ไร 

  วธิใีช:้ น ำตะไครท้ัง้ตน้มำบดหรอืต ำ จำกนัน้น ำไปวำงบรเิวณทีต่อ้งกำรก ำจัดกลิน่ เชน่  
                   ตำมมมุหอ้ง หรอืตูเ้สือ้ผำ้ ชว่ยในกำรไลแ่มลง และยงุ จำกบรเิวณทีต่อ้งกำรได ้

ตะไครห้อม  
  ป้องกนัและก ำจัดศัตรพูชื:  แมลงสำบ หนอนกัดกนิผกั หนอนใยผกั ไลย่งุ 

วธิใีช:้ น ำเหงำ้และใบตะไครห้อม มำห่ันเป็นชิน้เล็กๆ แลว้บดใหล้ะเอยีดประมำณ 5 ขดี 
น ำมำผสมน ้ำครึง่ป๊ีบ แชท่ิง้ไว ้ 1 วัน จำกนัน้กรองเอำแตน่ ้ำ ผสมสำรจับใบเชน่ สบูห่รอื
แชมพ ูฉีดพน่ก ำจัดหนอน 

นอ้ยหนา่ 
ป้องกนัและก ำจัดศัตรพูชื: เพลีย้ออ่น เพลีย้จักจ่ัน เพลีย้กระโดดสนี ้ำตำล เพลีย้ตำ่งๆ  

หนอนกัดกนิผัก หนอนใยผัก ดว้งเตำ่ทอง แมลงวันทอง  
วธิใีช:้ ใชเ้มล็ดนอ้ยหน่ำแหง้ 1 กก. ต ำใหล้ะเอยีด แลว้แชน่ ้ำครึง่ป๊ีบ ทิง้ไว ้ 1 วัน แลว้
กรองเอำแตน่ ้ำกอ่นใชผ้สมน ้ำสบู ่1 ชอ้นโตะ๊ (1 ชอ้นแกงทำนขำ้ว)  แลว้ใชฉี้ดพน่ทกุๆ 7-

10 วัน ชว่งเวลำเย็น 
บอระเพ็ด 

ป้องกนัและก ำจัดศัตรพูชื: เพลีย้กระโดดสนี ้ำตำล เพลีย้ตำ่งๆ  หนอนกอ (นอกจำกนีย้ัง
สำมำรถก ำจัดโรคขำ้วตำยพรำย โรคยอดเหีย่ว โรคขำ้วลบีไดอ้กีดว้ย 

วธิใีช:้ 
วธิทีี ่ 1. ใชเ้ถำบอระเพ็ด 5 กก. สบัเป็นชิน้เล็กๆ ทบุใหแ้หลก แชน่ ้ำ 1 ป๊ีบ แชท่ิง้ไว ้ 2 
ชัว่โมง แลว้เอำน ้ำไปฉีดในแปลงเพำะกลำ้ 

วธิทีี2่. ใชเ้ถำบอระเพ็ด 1 กก. สบัหวำ่นปนในแปลงเพำะกลำ้ขนำด 4 เมตร  
วธิทีี ่3. ใชเ้ถำบอระเพ็ดตัดเป็นทอ่นๆ ขนำด 5 นิว้ ปรมิำณ 10 กก. หวำ่นในนำขำ้วพืน้ที ่

1 ไร ่หลงัปักด ำหรอืหวำ่นขำ้วแลว้ 7 วัน และท ำอกีครัง้หลงัขำ้วอำย ุ2 เดอืน ใชค้วบคมุ
หนอนกอ และเพลีย้กระโดดสนี ้ำตำล 

พรกิ 
ป้องกนัและก ำจัดศัตรพูชื: มด เพลีย้ออ่น หนอนผเีสือ้กะหล ่ำ ดว้งเตำ่ ดว้งตำ่งๆ  แมลงใน
โรงเก็บ โรคใบดำ่ง  ไวรัสโรคใบหดของผัก 

วธิใีช:้ 
วธิทีี ่1. น ำพรกิแหง้ 1 ขดี ตม้ในน ้ำ 1 ลติร  (1 ขวดโคก้ลติร) ใหเ้ดอืด แลว้น ำพรกิมำต ำ

ใหล้ะเอยีด แลว้น ำไปละลำยในน ้ำทีต่ม้ กรองเอำแตน่ ้ำ แลว้เตมิน ้ำสะอำดลงไปอกี 1 ป๊ีบ 
กอ่นจะน ำไปใชผ้สมสำรจับใบ เชน่ น ้ำสบู ่แชมพ ูสำมำรถฉีดพน่ไดท้กุๆ 7 วัน กำร

น ำไปใชค้วรทดลองแตน่อ้ยๆ กอ่น เพรำะสำรละลำยทีเ่ขม้ขน้เกนิไป จะท ำใหใ้บไหม ้หำก
พชืเกดิอำกำรดงักลำ่ว ใหผ้สมน ้ำเพือ่ใหเ้จอืจำง ควรใชอ้ยำ่งระมัดระวังอำจเกดิแสบรอ้น
ตำมผวิหนังผูใ้ช ้

วธิทีี ่2. ใชน้ ้ำคัน้จำกใบและดอกของพรกิ ไปฉีดพน่กอ่นทีจ่ะมกีำรระบำดของโรคใบดำ่ง 
โรคใบหดของผกัตำ่งๆ สำมำรถป้องกันพชืกอ่นเป็นโรคไดด้ ี

มะละกอ 
  ป้องกนัและก ำจัดศัตรพูชื: โรครำสนมิ โรครำแป้ง 

วธิใีช:้ น ำใบมะละกอมำห่ันประมำณ 1 กก. แลว้น ำไปผสมกับน ้ำ 1 ลติร จำกนัน้ใหค้ัน้เอำ

น ้ำ และกรองโดยใชผ้ำ้ขำวบำง แลว้เตมิน ้ำ 4 ลติร เตมิสบูล่งไป 1 ชอ้นกำแฟละลำยให ้
เขำ้กัน แลว้น ำไปฉีดพน่ 

ยาสูบ 
ป้องกนัและก ำจัดศัตรพูชื: โรครำ ดว้งตำ่งๆ หนอนกอ หนอนชอนในใบหรอืชอนใบ หนอน

ผเีสือ้ เพลีย้ออ่น เพลีย้ไฟ และไรตำ่งๆ 
วธิใีช:้ ใชย้ำสบู 1 กก. ตอ่น ้ำ 2 ขวดโคก้ลติร แชไ่ว ้1 คนื กรองเอำแตน่ ้ำแลว้เตมิลงไป
อกี 3 ป๊ีบ ฉีดพน่อยำ่ใหล้ะอองยำถกูตัว ฉีดพน่แลว้ 3-4 วัน จงึสำมำรถเก็บไปบรโิภคได ้

 



 
ยูคาลปิตสั 

  ป้องกนัและก ำจัดศัตรพูชื: หนอน แมลงวนั 
วธิใีช:้ น ำใบยคูำลปิตัสมำบดใหล้ะเอยีด และหมักกับน ้ำ ในสดัสว่น ใบยคูำลปิตัส 2 กก. 

ตอ่น ้ำครึง่ป๊ีบ หมักทิง้ไว ้1 วัน กรองเอำสำรละลำยไปฉีดพน่ หรอืเทรำดบรเิวณทีม่หีนอน 
แมลงวัน 

สะเดา 
ป้องกนัและก ำจัดศัตรพูชื: ตั๊กแตน หนอนชอนใบ เพลีย้จักจ่ัน เพลีย้ออ่น เพลีย้กระโดดสี

น ้ำตำล เพลีย้กระโดด แมลงหวีข่ำว หมัดผกั หนอนกดักนิผกั หนอนกระทู ้หนอนกอ 

หนอนบุง้ แมลงในโรงเก็บ  
  วธิใีช:้ 

วธิทีี ่1. โรยเมล็ดสะเดำบดตำมแปลงผัก 
วธิทีี ่2. น ำเมล็ดสะเดำ 1 กก. บดใหล้ะเอยีด หอ่ผำ้แชน่ ้ำ 1 ป๊ีบ แชท่ิง้ไว ้1 คนื กอ่นใช ้

ผสมน ้ำสบู ่1 ชอ้นโต๊ะ น ำไปฉีดพน่ทกุๆ 7 วัน ในตอนเย็น 

วธิทีี ่3. น ำเมล็ดและใบสะเดำ เหงำ้ขำ่แก ่ตะไครห้อม อยำ่งละ 2 กก. สบัใหล้ะเอยีด แลว้
ต ำหรอืบดรวมกัน แชน่ ้ำ 1 ป๊ีบ แชท่ิง้ไว ้1 คนื แลว้กรองเอำหัวเชือ้ทีไ่ด ้ผสมน ้ำเปลำ่ 1 

ป๊ีบ ตอ่น ้ำยำ 0.5 ลติร(ครึง่ขวดโคก้ลติร) ฉีดพน่ทกุๆ 7 วัน ในตอนเย็น 
วธิทีี ่4.น ำเมล็ดสะเดำแหง้ ทีป่ระกอบดว้ยเปลอืกหุม้เมล็ด และเนื้อเมล็ด มำบดใหล้ะเอยีด 

แลว้น ำผงเมล็ดสะเดำมำหมักกับน ้ำ ในอัตรำสว่น 1 กก. ตอ่น ้ำ น ้ำ 1 ป๊ีบ โดยใชผ้งสะเดำ
ใสไ่วใ้นถงุผำ้ขำวบำง แลว้น ำไปแชน่ ้ำทิง้ไว ้1 วัน ใชม้อืบบีถงุตรงสว่นของผงสะเดำ  เมือ่
จะใชก็้ยกถงุผำ้ออก บบีถงุใหน้ ้ำในผงสะเดำออกมำใหห้มด กอ่นใชน้ ำน ้ำทีไ่ดผ้สมน ้ำสบู่

หรอืแชมพ ูแลว้น ำไปฉีดพน่ 
โหระพา 

  ป้องกนัและก ำจัดศัตรพูชื: เพลีย้ออ่น หนอนแมลงวนั หนอนเจำะหัวมันเทศ แมลงวัน 
  วธิใีช:้ น ำน ้ำมันหอมระเหยโหระพำ 2 ชอ้นโต๊ะ ผสมกับน ้ำ 1 ลติร ใชฉี้ดพน่พชืผัก 
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