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ยี่ โถ (Oleander)
 ประโยชน์ ใช้ป ้องกันและก�ำจัด
หนอนกินใบและกินยอดพืช ด้วงปีกแข็งต่ำงๆ 
มด แมลงกัดกินใบ ในดอกมีสำรที่สำมำรถ
ดึงดูดแมลงวันทองได้
 วิธีการใช้ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช น�ำ
ดอกและใบยี่โถปริมำณ 1 กิโลกรัม มำบดให้
ละเอียด แช่ในน�้ำ 10 ลิตร เป็นเวลำ 48 - 60 ชั่วโมง 
กรองเอำแต่น�้ำไปฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลงและหนอน 
หลำยชนิด หรือน�ำใบและเปลือกล�ำต้นยี่โถปริมำณ 1 กิโลกรัม  
มำบดให้ละเอียด แช่ในน�้ำ 10 ลิตร เป็นเวลำ 30 - 60 นำที น�ำไป 
ฉีดพ่นมดที่อยู่ตำมล�ำต้นของไม้ผลได้ หรือน�ำใบมำหั่นเป็นฝอย  
100 กรัม คลุกกับเมล็ดถั่วเหลือง 2 - 3 กิโลกรัม สำมำรถเก็บ 
เมล็ดถั่วเหลืองได้นำน 6 เดือน โดยไม่มีแมลงศัตรูเข้ำ ท�ำลำย

สาบเสือ (Siam weed)
 ประโยชน์ ใช้ป้องกันและก�ำจัด
หนอนและเพลี้ยหลำยชนิด
 วธิกีารใช้ป้องกนัก�าจัดศัตรพูชื น�ำ
ต้นและใบสำบเสอืมำตำกแดดให้แห้งแล้วบดให้
ละเอยีดเป็นผง แช่ในน�ำ้โดยใช้อตัรำส่วนผงสำบเสอื 
100 กรมั ต่อน�ำ้ 2 ลติร เป็นเวลำ 24 - 48 ช่ัวโมง น�ำสำร
ที่ได้ฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืชทุก 5 - 7 วัน

ข่า (Galangal) 
 ประโยชน์ ใช้ป้องกนัและก�ำจดัด้วง
งวงข้ำว มอดแป้ง แมลงวันทอง
 วิธีการใช้ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 
น�ำเหง้ำข่ำสดปริมำณ 500 กรัม หรือเหง้ำ
ข่ำตำกแห้งปริมำณ 300 กรัม มำห่ันและบด
ให้ละเอียด แช่ในน�้ำ 20 ลิตร เป็นเวลำ 24 - 48 
ชั่วโมง กรองเอำแต่น�้ำใช้ฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลง
ศตัรพูชื หรอืน�ำเหง้ำข่ำ เมลด็สะเดำ และใบตะไคร้หอม
ปริมำณชนิดละ 1 กิโลกรัม มำบดให้ละเอียดผสมกันแช่ 
ในน�้ำปริมำณ 5 ลิตร เป็นเวลำ 24 - 48 ชั่วโมง กรองเอำแต่น�้ำได ้
สำรสกัดเข้มข้น เวลำใช้น�ำสำรที่สกัดได้ 1 ลิตร ผสมกับน�้ำ 20 ลิตร 
ใช้ฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืช

ว่านน�้า (Sweet flag) 
 ประโยชน์ ใช้ป้องกนัและก�ำจดั
แมลงกัดกินผัก ด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้
ผัก แมลงวันแตง แมลงวันทอง ด้วงงวง
ช้ำง ด้วงเจำะเมล็ดถัว่ มอดตวัป้อม มอดข้ำว
เปลือก และแมลงในโรงเก็บเมล็ดพืช
 วิธีการใช้ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช น�ำเหง้ำ
ว่ำนน�ำ้สดปรมิำณ 50 กรมั มำบดให้ละเอยีด แช่ในน�ำ้
ปรมิำณ 4 ลติร เป็นเวลำ 24 ชัว่โมง หรอืต้มในน�ำ้นำน 45 
นำท ีกรองเอำแต่น�ำ้ผสมสำรจบัใบ เช่น น�ำ้สบู ่หรอืแชมพ ูใช้ฉดีพ่น
ป้องกนัและก�ำจดัแมลงศตัรพูชืวนัละ 1 ครัง้ เมือ่พบศตัรพูชื หรอืน�ำ
เหง้ำว่ำนน�ำ้แห้งผสมกบัเหง้ำขมิน้ชนัแห้งชนดิละ 1 กโิลกรมั บดให้
ละเอียด แช่ในน�้ำปริมำณ 20 ลิตร เป็นเวลำ 24 - 48 ช่ัวโมง กรอง
เอำแต่น�ำ้ฉดีพ่นป้องกนัและก�ำจดัแมลงวนัและหนอนกระทู้ในผกัได้ 
หรือน�ำเหง้ำแห้งมำบดเป็นผง คลุกเคล้ำกับเมล็ดพันธุ์ในอัตรำส่วน
เมล็ดพันธุ์ 50 กิโลกรัม ต่อผงว่ำนน�้ำ 1 กิโลกรัม สำมำรถป้องกัน
และก�ำจดัด้วงเจำะเมลด็ถัว่ มอดตวัป้อม มอดข้ำวเปลอืก และแมลง
ในโรงเก็บชนิดอื่นๆ ได้ หรือน�ำเมล็ดถั่ว ข้ำวโพด หรือข้ำว มำคลุก
เคล้ำกับน�้ำมันหอมระเหยของว่ำนน�้ำในอัตรำส่วนเมล็ดพันธุ์ 150 
กโิลกรมั ต่อน�ำ้มนัหอมระเหยของว่ำนน�ำ้ 5 มิลลิลิตร ก่อนเกบ็รกัษำ
ในโรงเก็บ 

หางไหลแดง (Tuba root) 
 ประโยชน์ ใช้ป้องกันก�ำจัดแมลง
ศัตรทูีท่�ำควำมเสียหำยในโรงเกบ็ ด้วงต่ำงๆ 
ตั๊กแตนปำทังก้ำ มอดดิน หนอนกระทู ้ 
หนอนกอข้ำว
 วิธีการใช้ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 
ใช้รำกสดปรมิำณ 200 - 300 กรมั น�ำมำทบุให้
เนือ้ไม้แตก แช่ในน�ำ้ 20 ลติร เป็นเวลำ 24 ชัว่โมง จงึ
กรองเอำน�ำ้ไปใช้ฉดีพ่นป้องกนัและก�ำจดัแมลงศตัรพืูช หรอืหัน่รำก
หำงไหลเป็นช้ินเล็กๆ และทบุให้ละเอียด น�ำไปหว่ำนให้ทัว่ในนำข้ำว
และทิง้ไว้นำนอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง วธิกีำรนีเ้หมำะส�ำหรบันำข้ำวท่ี
ไม่มีปลำช่วยป้องกันก�ำจัดหนอนกอข้ำว 

พืชสมุนไพร
ป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช



สะเดา (Neem tree) 
 ประโยชน์ ใช้ได้ผลดีกับหนอนใยผัก 
หนอนชอนใบ หนอนกระทู้ หนอนกอ หนอนใย
กะหล�่ำปลี หนอนเจำะยอดคะน้ำ หนอนหนำม
เจำะสมอฝ้ำย หนอนหลอดหอม และหนอนบุง้ปอแก้ว
 วิธีการใช้ป ้องกันก�าจัดศัตรูพืช น�ำ
เมล็ดแก่ปริมำณ 1 กิโลกรัม มำบดให้ละเอียด จำก
นั้นแช่ในน�้ำ 20 ลิตร หมักท้ิงไว้ 24 - 28 ชั่วโมง จึงน�ำมำใช้ฉีดพ่น
ป้องกนัก�ำจดัแมลงหรือน�ำเมลด็สะเดำแห้งท่ียงัคงมเีปลอืกหุม้เมลด็
และเนื้อเมล็ดมำบดให้ละเอียด น�ำผงท่ีบดได้ปริมำณ 1 กิโลกรัม  
ใส่ไว้ในถงุผ้ำขำวบำง แล้วน�ำไปแช่ในน�ำ้ 20 ลติร ทิง้ไว้นำน 24 - 28 
ชั่วโมง ใช้มือบีบถุงตรงส่วนของผงสะเดำเพื่อให้สำร Azadirachtin 
ที่อยู่ในผงสะเดำละลำยออกมำให้มำกท่ีสุด น�ำไปฉีดป้องกันก�ำจัด
แมลง อำจผสมสำรจับใบเพื่อให้สำรจับกับใบพืชได้ดีขึ้น ใช้ฉีดพ่น  
5 - 7 วันต่อครั้ง โดยเวลำฉีดพ่นควรท�ำในตอนเย็นจึงจะได้ผลดี 
เพรำะสำรนี้จะสลำยตัวได้ง่ำยเมื่อถูกแสงแดด 

ยาสูบ (Tobacco)
 ประโยชน์ ใช้ในกำรป้องกัน
และก�ำจัดเพลีย้อ่อน เพลีย้กระโดด เพลีย้
ไฟ หนอนกอ หนอนกะหล�ำ่ หนอนชอนใบ 
หนอนเจำะสมอฝ้ำย หนอนผีเสื้อ ด้วงหมัด
กระโดด และไรต่ำงๆ 
 วธิกีารใช้ป้องกนัก�าจัดศตัรพูชื ใช้ใบยำสบูแห้ง 
ปริมำณ 1 กิโลกรัม แช่ในน�้ำ 2 ลิตร เป็นเวลำ 24 - 48 
ชัว่โมง เวลำน�ำไปใช้กรองเอำแต่น�ำ้หมกัแล้วเตมิน�ำ้ลงไปอกี 60 ลติร 
น�ำไปฉดีพ่น โดยหลงัจำกฉดีพ่นแล้ว 3 - 4 วนั จงึสำมำรถน�ำผลผลติ
ไปบริโภคได้

ตะไคร้หอม (Citronella grass)
 ประโยชน์ ใช้ป้องกันและก�ำจัดหนอน
กระทู ้  หนอนใยผัก ยุง เห็บ หมัด  
และแมลงสำบ ใช ้ในกำรล ่อ 
แมลงวันทอง ตัวผู ้ และขับไล่ 
มอดข้ำวเปลือก 

 วิธีการใช้ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ใช้ใบแก่สดผสมกับเหง้ำ 
ข่ำสดและใบสะเดำสดอย่ำงละ 1 กิโลกรัม น�ำมำผสมกันแล้วบด
ให้ละเอียด จำกน้ันแช่ในน�้ำ 10 ลิตร เป็นเวลำ 24 - 48 ชั่วโมง 
เวลำน�ำไปใช้กรองเอำเฉพำะน�้ำปริมำณ 150 มิลลิลิตร ผสมกับน�้ำ  
20 ลติร ฉดีพ่นป้องกนัและก�ำจดัแมลงศตัรพูชื หรอืน�ำใบตะไคร้หอม
มำหัน่เป็นชิน้เลก็ๆ แล้วบดให้ละเอยีดประมำณ 1 กโิลกรมั แช่ในน�ำ้ 
10 ลิตร เป็นเวลำ 24 - 48 ชั่วโมง จำกนั้นกรองเอำแต่น�้ำผสมสำร 
จับใบ เช่น สบู ่ หรือแชมพู ฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรู
พืช ส่วนน�้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จำกใบของตะไคร้หอมใช้ผสม
กับน�้ำมันหอมระเหยชนิดอื่นๆ เช่น ขมิ้นชัน วำนิลลำ ยูคำลิปตัส 
ลำเวนเดอร์ ฯลฯ ใช้ฉีดพ่นไล่ยุง เห็บ หมัดได้ดี

หนอนตายหยาก 
 ประโยชน์ ใช้เป็นสำรป้องกัน
ก�ำจดัหนอนกดักนิใบ และเพลีย้อ่อน ก�ำจดั
เชือ้สำเหตโุรคพชื เช่น Rhizoctonia solani  
และ Erwinia carotovora รวมทั้งกำรก�ำจัด
ลกูน�ำ้ยงุ
 วิธีการใช้ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ใช้รำกสดปริมำณ 1 
กิโลกรัม บดให้ละเอียดแล้วแช่ในน�้ำ 20 ลิตร เป็นเวลำ 24 - 48 
ชั่วโมง น�ำน�้ำที่หมักได้ฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืช

ขมิ้นชัน (Turmeric)
 ประโยชน์ ใช้ป้องกนัและก�ำจดั
หนอนใยผัก หนอนกระทูผั้ก หนอนหลอด
หอม หนอนเจำะยอดกะหล�่ำ หนอนผีเส้ือ
ต่ำงๆ ด้วงถั่วเขียว ด้วงงวงข้ำว มอดแป้ง 
มอดข้ำวเปลือก แมลงวันเจำะต้นถั่ว แมลงวันทอง 
แมลงวันแตง และไรแดง
 วิธีการใช้ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ใช้เหง้ำแก่สด 
ปริมำณ 500 กรัม บดให้ละเอียด แช่ในน�้ำ 20 ลิตร เป็นเวลำ  
24 - 48 ชั่วโมง เวลำใช้กรองแต่น�้ำฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลง
ศัตรูพืช หรือใช้เหง้ำแก่สดปริมำณ 500 กรัม บดให้ละเอียด  
แช่ในน�้ำ 2 ลิตร เป็นเวลำ 24 ช่ัวโมง กรองแต่น�้ำจะได้สำรละลำย 
เข้มข้น เวลำใช้น�ำสำรละลำยเข้มข้นนี้ผสมกับน�้ำ 8 ลิตร ฉีดพ่น
ป้องกันและก�ำจัดหนอนใยผัก หนอนหลอดหอม ได้ดี

ดาวเรือง (Marigold)
 ประโยชน์ ใช ้ป ้องกันและก�ำจัด
เพลี้ยกระโดด เพลี้ย จักจั่น เพลี้ยหอย 
เพลี้ยอ ่อน เพลี้ยไฟ หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อ 
กะหล�่ำ ด้วงปีกแข็ง แมลงหวี่ขำว แมลงวัน ตั๊กแตน ไส้เดือนฝอย
 วิธีการใช้ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช น�ำดอกดำวเรืองมำคั้น
กรองเอำแต่น�้ำจะได้สำรเข้มข้น น�้ำค้ันดอกดำวเรืองเข้มข้น 1 ลิตร 
ผสมน�้ำ 10 ลิตร ก่อนน�ำไปใช้ฉีดพ่น ผสมน�้ำสบู่หรือแชมพูเล็กน้อย
เพื่อเป็นสำรจับใบ

บอระเพ็ด (Heart-leaved moonseed)
 ประโยชน์ ใช้ป้องกนัและก�ำจดัหนอนกอ 
หนอนกระทู ้ ใช้ก�ำจัดโรคของข้ำว ได้แก่ โรค 
ตำยพรำย โรคยอดเหี่ยว โรคข้ำวลีบ
 วิธีการใช ้ป ้องกันก�าจัดศัตรู พืช  
น�ำล�ำต้นหรือเถำบอระเพ็ดปริมำณ 1 กิโลกรัม 
มำสับเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วทุบให้ละเอียด แช่ในน�้ำ  
20 ลติร เป็นเวลำ 24 - 48 ชัว่โมง น�ำน�ำ้ทีห่มกัได้ฉดีพ่นป้องกนัและ 
ก�ำจดัแมลงศตัรูพชื หรอืน�ำเถำบอระเพด็ปรมิำณ 5 กโิลกรมั สบัเป็น 
ช้ินเลก็ๆ แล้วทุบให้ละเอียด แช่ในน�ำ้ 20 ลติร นำน 2 - 3 ช่ัวโมง แล้ว
น�ำน�ำ้ทีไ่ด้ไปฉดีพ่นในแปลงเพำะกล้ำ หรอืน�ำเถำบอระเพด็ปรมิำณ 
10 กิโลกรัม มำตัดเป็นท่อนๆ ขนำดประมำณ 3 - 5 นิ้ว หว่ำนในนำ
ข้ำวพืน้ที ่1 ไร่ หลงัปักด�ำหรอืหว่ำนข้ำวแล้ว 1 สปัดำห์ และเมือ่ข้ำว
อำยุ 2 เดือน ใช้ควบคุมหนอนกอและหนอนกระทู้ข้ำวได้ดี

พริกขี้หนู (Bird chilli) 
 ประโยชน์ ผลสุกของพริกม ี
คุณสมบัติในกำรฆ่ำแมลง ใช้ป้องกันและ
ก�ำจัดหนอนผีเสื้อกะหล�่ำ เพลี้ยอ่อน 
ด้วงงวงช้ำง ด้วงเต่ำ มด และแมลงในโรงเกบ็ 
 วิธีการใช้ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช น�ำ
พริกแห้งปริมำณ 100 กรัม ต้มในน�้ำ 1 ลิตร ให้เดือด น�ำพริกมำต�ำ
ให้ละเอียดแล้วน�ำไปละลำยในน�้ำที่ต้ม กรองเอำแต่น�้ำและเติมน�้ำ
เพิ่มไปอีก 20 ลิตร ก่อนใช้น�ำไปใช้ผสมสำรจับใบ เช่น น�้ำสบู่ แชมพู 
สำมำรถฉีดพ่นได้ทุกๆ 7 วัน อย่ำงไรก็ตำมควำมเข้มข้นที่ใช้ในพืช
แต่ละชนิดแตกต่ำงกัน หำกใช้ควำมเข้มข้นสูงเกินไปอำจท�ำให้เกิด
ใบไหม้ได้ จึงควรมีกำรทดสอบก่อนใช้ 


