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การใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช



ชนิดพืชสมุนไพร ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ สรรพคุณ

ารใช้พืชสมุนไพร ทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ป้องกันแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงพืชส่วนใหญ่เป็นพืชในท้องถ่ินสามารถปลูกและหาได้ง่าย รวมท้ังมีความเป็นพิษต่อ
ส่ิงมีชีวิต และสภาพแวดล้อมน้อยกว่าสารเคมี เน่ืองจากมีการสลายตัวได้รวดเร็ว และมีคุณสมบัติในการเป็น

สารขับไล่แมลงเป็นส่วนใหญ่
กรมพัฒนาที่ดิน ไดผ้ลิตสารเรง่ พด.7 ซึง่เปน็จลุนิทรยีท์ีมี่ประสทิธภิาพสงูในการ

สกัดสารป้องกันแมลงศัตรูพืชสมุนไพรต่างๆ สามารถทดแทนการใช้สารเคมีได้บางส่วน
ซ่ึงข้ันตอนการปฏบัิติไม่ยุ่งยากและยงัช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายและลดตน้ทุนได้

ร่วมคืนชีวิต  คืนความอดุมสมบรูณ ์ ใหกั้บดนิ

ชนิดพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช

กลอย หัว เปน็พษิต่อเพลีย้ออ่น แมลงสงิ ด้วงงวง แมลงวนัทอง และไร
กะหลำ่ปลี ใบ เป็นพิษต่อหนอนกระทู้ และหนอนชอนใบ
กระเทียม หัว เปน็พษิต่อมด แมลงวนั และยงุ
กระเพรา ใบและยอดทัง้สดและแหง้ เป็นพิษต่อมด แมลงวันและยุง
ค่ืนฉ่าย ใบและต้น เปน็พษิต่อดว้งงวง ด้วงปกีแข็ง บุง้ มอดเจาะไม ้และมว่นปกีแข็ง
ขิง เหง้า เปน็พษิต่อแมลงวนัทอง มด แมลงวนัและยงุ
ขมิ้น เหง้า เป็นพิษต่อแมลงวันทอง
ข่า เหง้าสดหรือแห้ง เปน็พษิต่อมด แมลงวนั และยงุ
ขอบชะนาง ทุกส่วนของต้น เป็นยาฆ่าหนอนและแมลง
คำแสด เมล็ด เป็นพิษต่อแมลงวันทอง
เงาะ เปลอืก ผล เป็นพิษต่อแมลงวันทอง
ชบา ดอก เปน็พิษต่อเพล้ียออ่นและไร
ชุมเห็ดเทศ ใบ เปน็พษิต่อมด แมลงวนั และยงุ
เดหลีใบกล้วย ดอกบาน เป็นพิษต่อแมลงวันทอง
ดองดึง ราก เหงา้ เมลด็และใบ ใชเ้ป็นยาฆา่แมลงศัตรูพืชและไร
ถ่ัวลสิง เมล็ด เปน็พษิต่อดว้งงวง ด้วงปกีแข็ง บุง้ มอดเจาะไม ้มอดแปง้

และมวนปีกแข็ง

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย



ดนิมปัีญหา ปรกึษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน

หรอืที่

การใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนกัเทคโนโลยชีีวภาพทางดนิ  โทร 0-2579-2875
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

ชนิดพืชสมุนไพร ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ สรรพคุณ

พืชสมุนไพร  30  กิโลกรัม  กากน้ำตาล  10  กิโลกรัม
นำ้  50  ลติร     สารเรง่ พด.7  1  ซอง  (25 กรัม)

วิธีทำ
1. สับพืชสมุนไพรให้เป็นช้ินเล็ก ทุบหรือตำให้แตก
2. นำพืชสมุนไพรและกากน้ำตาลใส่ลงในถังหมัก

ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
3. ละลายสารเรง่ พด.7 ในนำ้ 50 ลติร ผสมใหเ้ข้า

กันนาน 5 นาที
4. เทสารละลายสารเร่ง พด.7 ใส่ลงในถังหมัก

คลุกเคล้าหรือคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกคร้ัง
5. ปิดฝาไม่ต้องสนิท และต้ังไว้ในท่ีร่มใช้ระยะเวลาใน

การหมัก 20 วัน

วิธีการใช้
สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ทำการเจือจาง 1:500

แลว้อตัรา 50 ลติรต่อไร ่สำหรบัใชใ้นพชืไร่ พืชผักและ
ไม้ดอก

สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่เจือจาง 1:200 แล้ว
อัตรา 100 ลิตรต่อไร่ สำหรับใช้ในไม้ผล

โดยฉีดพ่นท่ีใบ ลำต้น และรดลงดินทุก 20 วัน หรือ
ในช่วงท่ีมีแมลงศตัรูพืชระบาดใหฉี้ดพ่นทกุๆ 3 วัน ติดต่อ
กัน 3 ครัง้

ชนิดพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช (ต่อ)

ตะไคร้หอม ใบ และลำตน้ เปน็พษิต่อเพลีย้ออ่น ไร มด มอด แมลงวนั และแมลงศตัรูพืชอืน่ๆ
ตะไคร้กอ ทุกส่วนของต้น เปน็พษิต่อแมลงวนัทอง และยงุ
แตงไทย เมล็ด เป็นพิษต่อแมลงวันทอง
เถาวัลย์เปรียง ราก เปน็พิษต่อเพลีย้ออ่น ไร และแมลงศตัรูพืชหลายชนดิ
น้อยหน่า เมล็ดและใบ เปน็พษิต่อแมลงวนัทอง ด้วงงวง ด้วงปกีแข็ง บุง้ มอดเจาะไม้

มอดแปง้ มวนปกีแข็ง หนอนกระทูแ้ละหนอนชอนใบ
บอระเพ็ด เถา เปน็พษิต่อเพลีย้ออ่น ไร และขบัไลแ่มลงศตัรูพืช
บวบเหลี่ยม ดอกและเมล็ด เปน็พษิต่อดว้งงวง ด้วงปกีแข็ง บุ้ง มอดเจาะไม ้มอดแปง้

และมวนปีกแข็ง
บัวบก ทั้งต้น ใชเ้ปน็ยาฆา่แมลง
มะคำดีควาย ผล ใชเ้ปน็ยาฆา่แมลง
ยาสูบ ใบ ใชเ้ปน็ยาฆา่แมลง
เล่ียน ใบ ลำต้น และผล ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชหลายชนิด
ว่านน้ำ เหง้า ใช้เปน็ยาฆา่แมลง
พริก ผลและราก เปน็พษิต่อดว้งงวง ด้วงปกีแข็ง บุง้ มอดเจาะไม ้มอดแปง้

และมวนปีกแข็ง
สะเดา เมลด็ ใบ ขับไล่แมลง
สาบแรง้ สาบกา ลำตน้ และใบ ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช
หญ้างวงช้าง ทุกส่วนของต้น ใช้กำจัดศัตรูพืชหลายชนิด
หนอนตายหยาก เหงา้ และเมลด็ ปอ้งกนัขบัไลแ่มลง
หางไหลแดง โล่ต๊ิน ราก ใชเ้ปน็ยาฆา่แมลง

 สว่นผสมขัน้ตอนการผลติสารปอ้งกนัแมลงศตัรพืูช

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย


