
เกร็ดความรูการเกษตร 
 

ทําเกษตรอินทรีย เพื่อชีวิตท่ีปลอดภัย 
ดวยสารสกัดจากสมุนไพรรอบตัว 

  ปจจุบันน้ีการทําการเกษตรปลูกพืชดวยวิถีอินทรียกําลังมาแรง และสรางรายไดใหแก
เกษตรกรเปนกอบเปนกํา เพราะราคาพืชผักผลไมท่ีปลูกดวยระบบอินทรียมีราคาสูงกวาพืชท่ีใช
สารเคมีเกือบเทาตัว และยังเปนท่ีตองการของผูบริโภคท่ีรักชีวิตตนเอง และครอบครัวดวย เกษตรกร
หลายทานท่ียังคงใชสารเคมีเพราะคิดวาการทําเกษตรอินทรียน้ันทํายาก แตเรามีวิธีการทําเกษตร
อินทรียท่ีงายๆ ดวยพืชพรรณท่ีหาไดจากรอบตัวเราเอง นอกจากปลอดภัยตอผูบริโภค และผูปลูก
แลว ยังมีตนทุนต่ํากวาการใชสารเคมีอีกดวย โดยเปนขอมูลท่ีปราชญของเราไดศึกษาและเผยแพร
ใหแกผูสนใจเปนวิทยาทาน ปราชญของเราก็คือ อ.ธนาเดช ชัยยะสมุทร แหงลําปาง 

    

  

 วิธีสังเกตุวาพืชชนิดใดสามารถนํามาสกัดเปนสารไลแมลงไดนั้น ใหสังเกตุวาพชืตนไหนที่ไมเคยมี
แมลงมากัดกินเลย แสดงวาพืชชนิดนั้นมีสารที่แมลงไมชอบ ก็สามารถนํามาทดลองหมักแลวนําไปฉีดพนพืช
ปลูกของเราดูวาเมื่อฉีดพนไปแลวมีแมลงมากัดกินหรือไม ถาไมมีก็แสดงวาใชได 
  ถาวิธีที่กลาวมายากเกินจะไปทดลองเราก็มีสูตรสําเร็จใหทานผูอานนําไปลองทําและใชกันไดทันที โดย
สูตรที่จะกลาวถึงนี้มีคุณสมบัติครอบคลุมขับไลหนอนและแมลงไดหลายชนิดเลยทีเดียว พืชสมุนไพรที่ใชแตละ
ชนิดที่จะนํามาสกัดสารมีสรรพคุณตางกันดังนี ้

ฉบับท่ี 9 เอกสาร AG-ALL-2554-003 เดือน มีนาคม 54 ท่ีมา นายธนาเดช ออกเอกสาร จักรกฤษณ SKM 

พืชชนิดใดท่ีสามารถนํามาสกัดเพื่อใชขับไลแมลงศัตรูพืชไดบาง? 



1. ยาสูบ (ยาฉุน, ยาเสน) 
  สารสําคัญท่ีออกฤทธิ ์คือ สารนิโคตินที่พบในทุกสวนของตนพืช (ใบ ลําตน 
ดอก เมล็ด ฯลฯ) 
  สวนท่ีนํามาใช คือ ใบแก หรือ ใบที่ตากแหงแลว 
  ใชไดผลกับ ดวงหมัด แมลงปากดูด เชน เพล้ียออน เพล้ียจั๊กจั่น เพล้ียไฟ    
มวน ไรแดง หนอนกอขาว หนอนคืบกะหลํ่าปลี หนอนชอนใบ และหนอนทั่วไปอีก
หลายชนิด 

2. บอระเพ็ด [ตัวเจตมูลยาน เถาหัวดวน (สระบุรี) หางหนู (สระบุรี, อุบลราชธานี) 
จุงจิง เครือเขาฮอ (ภาคเหนือ) เจตมูลหนาม (หนองคาย)]  
  สารสําคัญท่ีออกฤทธิ ์N-trans-feruloyltyramine,  
              N-cis-feruloyltyramine, Picroretin 
  สวนท่ีนํามาใช คือ เถา หรือลําตนสด 
  ใชไดผลกับ หนอนกอขาว เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล เพล้ียจั๊กจั่นสีน้ําตาล 

 3. ขา [กฎกกโรหินี (กลาง) ขาหยวก (เหนือ) ขาหลวง (ตะวันออกเฉียงเหนือ,เหนือ) 
สะเอเชย (กะเหร่ียง แมฮองสอน) และ เสะเออเคย (กะเหร่ียง แมฮองสอน)] 

  สารสําคัญท่ีออกฤทธิ ์น้ํามันหอมระเหย สารเมททิล-ซินนาเมต ซีนีออล 
การบูร และยูจีนอล 
  สวนท่ีนํามาใช คือ เหงาแก (ลําตนใต) ดินอายุ 10 เดือน ข้ึนไป 
  ใชไดผลกับ คือ หนอนกระทู ดวงหรือมอดทําลายเมล็ด    

4. ตะไครหอม [ตะไครแดง จะไคร (ภาคเหนือ) ไคร (ภาคใต) คาหอม (แมฮองสอน) เชิดเกรย, เหลอะเกรย
(เขมร-สุรินทร), หอวอตะโป(กะเหร่ียง-แมฮองสอน)] 

   สารสําคัญท่ีออกฤทธิ ์น้ํามันหอมระเหยม ีGeraniol และ Citronellal 
   สวนท่ีนํามาใช ใบ และกาบใบ (ลําตนเทียมบนดิน) 
  ใชไดผลกับ หนอนคืบกะหลํ่า หนอนใยผัก หนอนหลอดหอม         
หนอนมวนใบ หนอนกัดใบ หนอนแกว   



5. กระเทียม [กระเทียมขาว (อุดรธานี) กระเทียมจีน (กทม.กลาง) เทียม (ใต) ปะเซวา (กะเหร่ียง แมฮองสอน) 
หอมขาว (อุดรธานี) หอมเทียม (เหนือ) หัวเทียม (ใต)] 
  สารสําคัญท่ีออกฤทธิ ์น้ํามันหอมระเหยมีสาร อัลลิซิน 
  สวนท่ีนํามาใช หัวแก (ลําตนใตดิน) 
  ใชไดผลกับ ดวงหมัดกระโดด ดวงเตาฟกทอง มอดทําลายเมล็ด เพล้ีย
ออน เพล้ียไฟ แมลงหว่ีขาว  

6. สะเดา สะเลียม (ภาคเหนือ) กะเดา (ภาคใต) 
  สารสําคัญท่ีออกฤทธิ ์สารอะซาดิแรคติน  
  สวนท่ีนํามาใช เมล็ดแก (มีสารมากที่สุด) ดอกชอดอก ยอด    
กานใบ กระพี้ ยาง แกน ราก ใบ ตน เปลือกราก 
  ใชไดผลกับ หนอนใยผัก หนอนกระทูกลา ตั๊กแตน หนอน
หลอดหอม หนอนหนังเหนียว หนอนมวนใบ หนอนกัดใบ หนอนเจาะ
ยอด ดอก ตน หนอนผีเส้ือตางๆ เพล้ียไฟ เพล้ียออน เพล้ียแปง 

  

 
          1. นําพืชสมุนไพรที่กลาวมาขางตนมาทําการสับเปนชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 1 – 2 เซนติเมตร แลว
นําไปตํา หรือทุบใหละเอียดพอประมาณ  

 

 

วิธีการหมักเพื่อสกัดสารสําคัญ 



           2. นํากากน้ําตาล อัตรา 5 ลิตร น้ําสมสายชูกล่ัน อสร. 2 ลิตร และเหลาขาว 2 ลิตร ใสลงในถังมีฝาปด
ขนาด 100 ลิตร  

                              
           3. นําพืชสมุนไพรที่เตรียมไวมาใสลงในถังที่เตรียมไว โดยใชอัตราดังนี้ ยาสูบ 2 กิโลกรัม บอระเพ็ด      
5 กิโลกรัม ขา 5 กิโลกรัม ตะไครหอม 5 กิโลกรัม กระเทียม 2 กิโลกรัม และเมล็ดแหงสะเดา 3 กิโลกรัม  
           4. เติมน้ําสะอาดลงไปจนเหลือประมาณ 1 ฝามือจากปากถัง (หามใชน้ําฝน และน้ําประปา) ใชไมคนให
เขากัน จากนั้นใชฝาปดใหสนิท และคอยหมั่นเปดคนทุก 1 – 2 วัน หมักไวประมาณ 15 วัน ก็สามารถแบง
ออกมาใชได  

  

            เมื่อหมักน้ําหมักไดตามระยะเวลาก็สามารถแบงออกมาใชขับไลแมลงศัตรูได โดยใชอัตราน้ําหมัก
ชีวภาพ 2 ลิตร ตอน้ํา 100 ลิตร ฉีดพนเวลาชวงเย็นที่ยังมีแสงสวางอยู (17.30 – 19.00 น.) เพราะแมลงศัตรูพืช
จะออกหากินในเวลากลางคืนเปนสวนใหญ ถามีการระบาดของแมลงมากใหฉีดพนทุก  ๆ1 - 2 วัน หากพื้นที่
ขนาดใหญแนะนําใหใชเคร่ืองพนสารเคมีตอพวงแทรกเตอรเพื่อทําการฉีดพนใหทั่วพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งจะทําให
ประหยัดคาใชจายมากกวาการจางแรงงานคนมาก  

  

 

การนําไปใชในพื้นท่ีเพาะปลูก 

***หมายเหตุ เหตุผลท่ีใชพืชหลายชนิดเพ่ือใหครอบคลุมแมลงศัตรูพืชไดมาก แตหากหาพืชสมุนไพรไดไมครบก็สามารถเพ่ิมปริมาณ
พืชสมุนไพรท่ีหาไดเขาไปแทน หรืออาจใชเฉพาะบางตัวก็ไดตามความตองการในการใชประโยชนกับแมลงศัตรูพืชชนิดใด 


