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โครงการนวัตกรรมสมุนไพรปราบศัตรูพืช 

นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม 

ศัตรูพืช 

หนอนกระทู้ผกั เพลีย้ไฟ 

หนอนชอนใบ เชือ้รา เชือ้ไวรัส 

เพลีย้แปง้ 
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รสขม รสขม รสเมาเบ่ือ รสเมาเบ่ือ รสฝาด รสฝาด 

รสเปรีย้ว รสเปรีย้ว รสเผ็ดร้อน รสเผ็ดร้อน นํา้มนัหอมระเหย นํา้มนัหอมระเหย 

องค์ความรู้ทางแพทย์แผนไทยกับการปราบศัตรูพืช 

สมนุไพรหลกั 

รสขม 

เมาเบ่ือ 

กําจดัเพลีย้ 

ฆา่หนอน เพลีย้ 
และแมลง 

สมนุไพรรอง 

ฝาด 

เปรีย้ว 

ปอ้งกนัเชือ้รา  

ไลแ่มลง  

สมนุไพรเสริม นํา้มนัหอมระเหย ไลแ่มลง  

บอระเพด็ สะเดา กลอย 

หนอนตายหยาก ใบน้อยหน่า 

ใบทบัทิม ขมิน้ 

มะกรูด  

ตะไคร้หอม โหระพา 
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 สารสมุนไพรป้องกันกําจัดโรคพืช แมลงศัตรูพืช    

 ภาคเหนือ  

ศูนย์เรียนรู้สานสัมพนัธ์เพือ่การพฒันาเศรษฐกิจพอเพยีง ต้ังอยู่ เลขที่ 28 หมู่ 4 บ้านดอนแก้ว  
ตําบลดอนแก้ว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  
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ส่วนผสม สูตรยาฆ่าแมลง  
 

พริกขี้หนู 1 กิโลกรัม ขี้เถ้า 1 กิโลกรัม 

เหล้าขาว 1 ขวด น้ํา 8-10 ลิตร 

วิธีทํา  
วิธีใช้  
 ส่วนผสม 1 ส่วนต่อน้ํา 200 ลิตร  
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ศูนย์เรียนรู้สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา 61 หมู่ที่ 5 
บ้านป่านอต ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

สูตรควบคุมแมลง/ควบคุมหอยเชอรี่ 

ส่วนผสม  

เหล้าขาว 2 ส่วน น้ําส้มสายชู 1 ส่วน 

กากน้ําตาล 1 ส่วน นมเปร้ียว 5 ส่วน 
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วิธีทา  
 น้าส่วนผสมทุกอย่างผสมให้เข้ากันหมักไว้ 24 ชั่วโมง แล้วน้ามาใช้ได้เลย  
วิธีใช้  
 1 ช้อนแกง ต่อน้ํา 5 ลิตร  
ข้อควรระวัง  
 ไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเป็ด หรือไก่กิน จะท้าให้ไม่มีไข่  

ศูนย์เครือข่ายวิถีชีวิตเกษตรกรรมยั่งยืนมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท  
514/1 หมู่ 1 ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
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ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม ใบสะเดาสับละเอียด 1 กิโลกรัม ข่าแก่สดสับละเอียด 1 กิโลกรัม 

กากน้ําตาล 3 ขีด นํ้าเปล่า 10 ลิตร 

สูตรน้ําสมุนไพร ป้องกันและกําจัดแมลง ศัตรูพืช หนอน เพลี้ยต่างๆ  

ส่วนผสม  

จุลินทรีย์ท้องถ่ิน 4 ช้อนโต๊ะ  

วิธีทา  
นํ้าวัสดุที่ได้มาผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันในภาชนะที่เตรียมไว้ เติมนํ้าสะอาดให้ท่วม ทับด้วยของ
หนัก เช่น ไม้ หิน หมักไว้ 15 - 20 วัน แล้วน้ามากรองใส่ขวดเก็บไว้ ฉีดพ่นขับไล่แมลง และกําจัด
พวกเพลี้ย หนอนชอนใบ หนอนกระทู้ผัก เป็นต้น  
วิธีใช้  
ใช้อัตราเข้มข้น 1 : 1 (สมุนไพร 1 ส่วน : นํ้า 1 ลิตร)  
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สูตรน้ําสมุนไพร ป้องกันและกําจัดแมลง ศัตรูพืช หนอน เพล้ีย
ต่างๆ 

มะคําดีควาย บอระเพ็ด หนอนตายอยาก หางไหล สะเดา 

ใบยูคาลิปตัส 

สมุนไพร 10 อย่าง อย่างละ 1 กิโลกรัม รวม 10 กิโลกรัม 
ฟ้าทะลายโจร ใบยาสูบ 

ว่านน้ํา ตะไคร้หอม 

กากน้ําตาล/นํ้าตาลกากแดง 3 กิโลกรัม เช้ือจุลินทรีย์จากซากพืชซากสัตว์ 4 ช้อนโต๊ะ 

นํ้าสะอาดไม่มีคลอรีน 20 ลิตร 
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อัตราส่วน  
1) สมุนไพร 10 อย่าง      10  กิโลกรัม  
2) กากน้ําตาล/น้ําตาลกากแดง     3  กิโลกรัม  
3) จุลินทรีย์จากพืช/สัตว์      4  ช้อนโต๊ะ  
4) น้ําสะอาด       20  ลิตร  
วิธีทํา  
นําสมุนไพรท้ัง 10 อย่าง อย่างละ 1 กิโลกรัม มาบดให้ละเอียด หรือสับเป็นชิ้นเล็กๆ นํามาใส่ถังพลาสติกท่ีมี
ฝาปิด นําน้ําสะอาดและกากนํ้าตาลใส่ลงไป ใส่จุลนิทรีย์คนให้เข้ากันปิดฝาถังให้สนิท 5 วันแรก เปิดฝาคนวัน
ละคร้ัง และคอยเปิดฝาให้แก๊สระบายออกจากถังหมักไว้ประมาณ 15 - 20 วัน กรองใส่ขวด เพ่ือน้าไปใช้ให้
หมดภายใน 3 เดือน  
วิธีใช้  
น้ําหมักสมุนไพร 10 ช้อนโต๊ะ : น้ํา 20 ลิตร หรือน้ําหมักสมุนไพร 1 ลิตร : น้ํา 200 ลิตร  

ภาคกลาง 
 
 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย  
หมู่ 6 บ้านหนองทราย ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  
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นํ้าตาลทรายแดง / กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม  
นํ้าสะอาด 10 ลิตร  

หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร  เปลือกแค 1 กิโลกรัม  กระเทียม 1 กิโลกรัม  

สูตร 1 ส่วนประกอบ  

วิธีทํา  สับหรือบดสมุนไพรแล้วหมักรวมกันไว้ 45 วัน  

วิธีใช้    ผสมน้ํา 1: 100 – 1 : 200 ใช้ฉีดพ่นและรดราด     
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สูตร 2 
 ส่วนประกอบ 

ว่านหางจระเข้ 1 กิโลกรัม ใบดอกรัก 1 กิโลกรัม กระเทียม 1 กิโลกรัม  ขมิ้นชัน 1 กิโลกรัม 

หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร  นํ้าตาลทรายแดง / กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม  นํ้าสะอาด 15 ลิตร  

วิธีทํา สับบดสมุนไพรแล้วหมักรวมกันไว้ 45 วัน  

วิธีใช้   ผสมน้ํา 1: 100 – 1 : 200 ใช้ฉีดพ่นและรดราด     
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ว่านหางจระเข้ 0.2 กิโลกรัม กระเทียม 0.2 กิโลกรัม  น้ําสบู่ 4 ช้อนโต๊ะ  

น้ําส้มสายชู 100 ซี.ซี.  น้ําสะอาด 20 ลิตร  

สูตร 3 ส่วนประกอบ  

วิธีทํา   
 สับบดสมุนไพรแล้วหมักรวมกันไว้ 7 วัน  

วิธีใช้   
 ผสมน้ําสมุนไพร 4 ช้อนโต๊ะต่อน้ํา 1 ปี๊บ ใช้ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน  
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ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บ้านท่าด่าน ตําบลหินต้ัง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

สมุนไพรสูตร (ตํารับ)  
 
   สมุนไพรสูตร (ตํารับ) กําจัดเพลี้ยชนิดต่างๆ เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไรแดงเพลี้ยแป้ง เพลี้ย 
หอย เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล และหมัดกระโดด  
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หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร  นํ้าตาลทรายแดง / กากน้ําตาล 2 กิโลกรัม  นํ้าสะอาด 10 ลิตร  

หนอนตายหยาก 2 กิโลกรัม บอระเพ็ด 1 กิโลกรัม ขมิ้นชัน 1 กิโลกรัม กะทกรก 1 กิโลกรัม 

สูตร 1  
 ส่วนประกอบ      

วิธีทํา สับบดสมุนไพรแล้วหมักรวมกันไว้ 45 วัน  

วิธีใช้   ผสมน้ํา 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ํา 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่น  
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หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร  นํ้าตาลทรายแดง / กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม  นํ้าสะอาด 10 ลิตร  

ว่านนํ้า 1 กิโลกรัม ใบสาบเสือ 1 กิโลกรัม ยาฉุน ½  กิโลกรัม ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม 

สูตร 2   
ส่วนประกอบ   

วิธีทํา สับบดสมุนไพรแล้วหมักรวมกันไว้ 45 วัน  

วิธีใช้   ผสมน้ํา 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ํา 20 ลิต ใช้ฉีดพ่น  
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสวนอ่างแก้ว   
ตั้งอยู่เลขท่ี 72 หมู่ที่ 10 บ้านคําม่วงไข่  
ตําบลโนนเปือย อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  

ภาคอีสาน 

สะเดา บอระเพด็ ข่าแก่ หางไหล 
หวักลอย 

หนอนตายหยาก ใบพล ู กากนํา้ตาล นํา้ 

ส่วนผสม 
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วิธีทํา 
 สับ หรือ หั่นสมุนไพรให้เป็นช้ินเล็กๆ คลุกเคล้ากับกากนํ้าตาล บรรจุลงในถังพลาสติก สี
ทึบ เทนํ้าเติมตามลงไป โดยใช้สูตร 3 - 1 - 10 (สมุนไพร - กากนํ้าตาล - นํ้า) เก็บในที่ร่มไม่ให้
โดน แดด หมักอย่างน้อย 3 เดือน ย่ิงนานย่ิงดี  
 วิธีใช้      
 นํ้า 20 ลิตร + นํ้าหมักสมุนไพร 2 ช้อน + กากนํ้าตาล 2 ช้อน  

ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนดินหนองแดนเหนือ   
ที่ตั้ง 159  หมู่ 11  บ.ศรีบุญเรือง   ตําบลบ้านตาด   อําเภอเมือง   
จังหวัดอุดรธานี  
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สมุนไพรในการเกษตร    
 (1)  รสขม ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ป้องกันแมลง อาทิ เช่น ฟ้าทะลายโจร สะเดา   
(2) รสเมาเบ่ือ ฆ่าหนอนเพลี้ย แมลงอ่ืน ๆ  เช่น หางไหล   
(3) รสฝาด  แก้เช้ือราโรคพืช เช่น เปลือกแค ใบฝร่ัง  เปลือกมังคุด   
(4) หอมระเหย  ไล่แมลง เปลี่ยนกลิ่นต้นพืช เช่น ตะไคร้หอม โหระพา กระเพรา   
(5) รสเปรี้ยว  ไล่แมลง แสบร้อน เช่น เปลือกส้ม มะนาว  
 

วิธีการปรุงหรือสกัดสมุนไพร ใช้ในการเกษตร   
1. บดผง  นําไปโรย หรือคลุมดินป้องกันศัตรูพืช   
2. แช่น้ํา  (1 - 2 วัน) นําไปฉีดพ่น   
3. ดองเหล้า  (2 - 3 วัน) น้าไปฉีดพ่น   
4. สกัดด้วยไอน้ํา และความดัน  ใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีแข็งแรง   
5. ต้มน้ําไปฉีดพ่นรดราย   
6. การหมัก เป็นวิธีการที่ประหยัด รักษาสรรพคุณของยาได้นาน ได้สารฮอร์โมน

วิตามินและแร่ธาตุต่อพืช  
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ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธ์ุ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เลขที่109 หมู่ที่ 10 
ตําบลธัญญา  อําเภอ กมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธ์ุ  

สารสมุนไพร  
 สารสมุนไพรกําจัดเพลี้ยชนิดต่างๆ เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไรแดง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย 
เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล และหมัดกระโดด  
สูตร  
 หนอนตายหยาก     2  กิโลกรัม  
 บอระเพ็ด      1  กิโลกรัม  
 ขมิ้นชัน      1  กิโลกรัม  
 กระทกรก (เสาวรส)    1  กิโลกรัม  
 หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น    1  ลิตร  
 กากนํ้าตาลหรือนํ้าตาลทรายแดง  2  กิโลกรัม  
 นํ้าสะอาด      10  ลิตร 
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หนอนตายหยาก 2 กิโลกรัม บอระเพ็ด 1 กิโลกรัม ขมิ้นชัน 1 กิโลกรัม กะทกรก 1 กิโลกรัม 

หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร  นํ้าตาลทรายแดง / กากน้ําตาล 2 กิโลกรัม  นํ้าสะอาด 10 ลิตร  

วิธีทํา สับบดสมุนไพรแล้วหมักรวมกันไว้ 45 วัน  

วิธีใช้   ผสมน้ํา 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ํา 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่น  
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ภาคใต้ 

 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง   
ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ที่ 2 ตําบลไม้เรียง อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หนอนตายหยาก  บอระเพ็ด  

ตะไคร้หอม 

สะเดา ข่าแก่ หวักลอย 

ใบพล ู กากนํา้ตาล นํา้เปลา่ หางไหล 

สารสมุนไพรไล่แมลง  
ส่วนผสม   
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วิธีทํา   
 สับหรือหั่นสมุนไพรให้เป็นช้ินเล็กๆ คลุกเคล้ากับกากนํ้าตาล  บรรจุลงในถังพลาสติก ทึบเทนํ้า
เติมตามลงไป โดยใช้สูตร 3 - 1 - 10 (สมุนไพร-กากน้ําตาล-นํ้า) เก็บในที่ร่มไม่ให้โดนแดด  หมักอย่าง
น้อย 3 เดือน  ย่ิงนานย่ิงดี  
วิธีใช้   
 นํ้า 20 ลิตร + นํ้าหมักสมุนไพร 2 ช้อน + กากนํ้าตาล 2 ช้อน ฉีดพ่น  
  
  

ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ํา   
ที่อยู่เลขที่ 16 หมู่ที่ 8 บ้านโงกน้ํา ตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน   
จังหวัดพัทลุง 
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นํ้าตาลทรายแดง / กากน้ําตาล 2 กิโลกรัม  นํ้าสะอาด 10 ลิตร  

สะเดา 2  กิโลกรัม  บอระเพ็ด 4  กิโลกรัม  

ข่าทั้ง 1  กิโลกรัม  

ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม  ยาฉุน 2 กิโลกรัม  หางไหล 2 กิโลกรัม  

ผลไม้สุก 3  กิโลกรัม  

น้ําหมักจากสะเดา  
ส่วนประกอบ   

วิธีทํา สับบดสมุนไพรแล้วหมักรวมกันไว้ 45 วัน  
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติไทย  
บ้านเลขที่  95  หมู่ 5  ตําบลช้างกลาง  อําเภอช้างกลาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

สะเดา 1  กิโลกรัม  ข่าทั้ง 1  กิโลกรัม  ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม  

กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม  ใบผัก 

การผลิตเชื้อหมักชีวภาพขับไล่แมลง และกําจัดโรคพืช  
 สูตรท่ี2 สารไล่แมลง วัสดุการผลิต   
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วิธีทํา ขั้นท่ี 1    
1) นําพืชทุกชนิดห่ันหยาบๆ      
2) เติมกากน้ําตาล คลุกให้เข้ากัน       
3) ใส่ถัง ปิดฝา หมักไว้ 10 - 15 วัน จะได้น้ําสกัดสมุนไพรเข้มข้น  
ขั้นท่ี 2     
1) นําน้ําสกัดสมุนไพรเข้มข้น 1 ส่วน กากน้ําตาล 1 ส่วน น้ํา 10 ส่วน ใส่ถังปิดฝา       
2) ท้ิงไว้ 5 - 7 วัน น้าไปใช้งานได้  
วิธีใช้  เอานํ้าสกัดสมุนไพร 2 - 3 ช้อนแกง ผสมน้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่นพืชผักขับไล่แมลง ควรใช้ใน เวลาอากาศเย็นหรือชื้นแดด
ไม่จัด ถ้าแมลงมากควรเพ่ิมความเข้มข้นของน้ําสกัดสมุนไพรให้มากข้ึน  
 

ตัวอย่างสูตร 

สะเดา ๑ กิโลกรัม  บอระเพ็ด ๑ กิโลกรัม หางไหล ๑ กิโลกรัม สาบเสือ ๑ กิโลกรัม 

พริกข้ีหนู ๑ กิโลกรัม ยาฉุน ๑ กิโลกรัม น้ําตาลทรายแดง ๑/๒ กิโลกรัม จุลินทรีย์ ๑ ลิตร 
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1. รสขม ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันแมลง เช่น เช่น สะเดา บอระเพ็ด  
2. รสเมาเบื่อ ฆ่าหนอน เพลี้ย แมลงอื่น ๆ  เช่น หางไหล ยาฉุน สาบเสือ 
3. เผ็ดร้อน ไล่แมลง เช่น พริกขี้หนู 

รสสมุนไพรกับการกําจัดศัตรูพืช 


