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* การใชสมนุไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช 

**มนตรี  กลาขาย 

-------------------------------------- 

          การเกษตรเปนอาชีพหลักของคนไทยมาแตอดีต และจะเปนอาชีพที่อยูคูกับคนไทย
ตลอดไป   แมวาสถานการณจะเปลี่ยนแปลงไปบางตามแนวทางพัฒนาประเทศและกระแสโลกาภิวัฒน   
ขณะที่คนรุนใหมเร่ิมเปลี่ยนอาชีพสูภาคอุตสาหกรรม การคาและธุรกิจอื่นๆ แตยังมีประขากรไทยประมาณ
รอยละ 60 -70 ที่ยังประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพะการปลูกพืชเศรษฐกิจตางๆไมวาจะเปน พืชไร พืช
สวน พืชผัก ไมดอกไมประดับ ปาเศรษฐกิจ ยางพารา ขาว ฯลฯ  จนสรางประเทศไทยใหเปนแหลงผลิต
อาหารที่สําคัญของโลก ทํารายไดเขาประเทศปละนับลานบาท  จากผลการพัฒนาดานการเกษตรที่เนนเชิง
การคาทําใหเกษตรกรมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่ขนาดใหญ  ซ่ึงจําเปนตองมีการบุกเบิกพื้นที่ปา
ธรรมชาติ เปนการทําลายสมดุลทางความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีอยูเดิม ทั้งพันธุพืชและพันธุสัตวไดถูก
ทําลายและสูญหายไปจํานวนมาก ที่อยูอาศัยของแมลง สัตวตางๆและพืชดั้งเดิมลดลงและสูญเสียระบบนิเวศ
ไปโดยส้ินเชิง สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมที่แปรปรวน ทั้งดินฟาอากาศ ปริมาณฝน แสงแดด อุณหภูมิ 
อินทรียวัตถุ มลภาวะทางน้ํา อากาศเปนพิษ ฯลฯ เหลานี้สงผลใหเกิดการระบาดของศัตรูพืชพวกแมลง หนู
และ โรคพืช ที่ในอดีตไมเคยมีปญหาหรือระบาดไมรุนแรงอยางเชนปจจุบัน การระบาดของศัตรูพืชทําใหผล
ผลิตเกษตรมีปญหาทั้งปริมาณที่ลดลงและคุณภาพที่เสียไปดวยจึงเปนปญหาที่ตองเรงแกไขเพื่อใหมีอาหาร
เพียงพอกับการบริโภคและเพื่อการสงออก สถานการณเชนนี้จึงเปนการตอสูและชวงชิงอาหารกันระหวาง
คนกับสัตว แมลงและโรคพืช  แตปญหาไมไดอยูที่การระบาดของศัตรูพืชหากวาไมรุนแรงและเสียหาย แต
สถานการณที่ศัตรูพืชระบาดรุนแรงทําลายผลผลิตมากมายจึงทําใหพวกเราตองมาคิดคนเครื่องมือ อุปกรณ
เพื่อการปองกันกําจัดจึงเปนที่มาของการคิดคนสารเคมีสังเคราะหขึ้นมาใชทดแทนสารสมุนไพรหรือวิธีการ
อื่นๆ ที่ปฏิบัติกันอยูแตเดิม   ในที่สุดสารเคมีก็เปนปญหาใหพวกเราตองกลับมาแกไขเพราะพิษของสารเคมี
ที่ตกคางในผลผลิตการเกษตรและไมเปนที่ตองการของประเทศลูกคาดวยเหตุผลความไมปลอดภัยของ
ประชาชนของเขา  ขณะที่คนไทยยังไมคอยตระหนักในเรื่องเหลานี้มากนัก  
 
 
 
 
 
* โครงการเสริมทักษะความรูทางดานการเกษตร 11 มิถุนายน 2551  ณ  องคการบริหารสวนตําบลเนินพระ อ.เมือง  จ.ระยอง 
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** ผูอํานวยการกลุมวิชาการฝกอบรม สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  

ขอมูลการนําเขาสารเคมีของประเทศไทย 

              ทามกลางความตองการอาหารของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณจนทั่วโลกผลิตอาหารไมทัน
กับความตองการ จะเห็นวาป 2550-2551 ไดเกิดวิกฤตอาหารขึ้นอยางรุนแรง ประเทศตางๆเดือดรอนกันทั่ว
โลก ดังนั้นนักวิชาการสาขาพืชจึงไดมีการปรับปรุงพันธุพืชใหมๆขึ้นมาเพื่อจะไดผลผลิตที่สูงขึ้น เปนการ
ตอบสนองความตองการทั้งคนในประเทศและผลิตเพื่อการสงออกเปนรายไดเขาประเทศ เปนการสราง
อาชีพและความมั่นคงและเปนการคาตางตอบแทนกัน  สารเคมีสังเคราะหจึงมีความจําเปนตองใชควบคูกับ
การปลูกพืชโดยเฉพาะปุยเคมีและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชจึงเปนที่ตองการมากในระบบการผลิตพืช
แบบการคา เพราะพันธุพืชใหมๆตองการธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและสารปองกันกําจัดศัตรูพืชทุก
ระยะเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลผลิตตอไรสูงสุด  ขณะที่ศัตรูพืชก็มีการปรับตัวไปตามสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไป เชนการดื้อตอสารเคมี  ทนทานตอสภาพแวดลอมและหรือการเกิดสายพันธุใหมๆ 
จากสถิติของประเทศไทย ป 2546 – 2550 มีการนําเขาสารเคมีเขามาคิดเปนมูลคา 14,653 ลานบาท ดังตาราง 
 

 ตารางที่ 1  ปรมิาณและมูลคาการนําเขาปุยเคมี  ป  2546-2550 
 

ป พ.ศ. ปริมาณ(ตัน) มูลคา(ลานบาท) 
2546 4,717,586 26,403 
2547 3,882,764 35,244 
2548 3,574,973 35,787 
2549 3,684,179 35,377 
2550 4,326,376 45,882 

          ที่มา  :   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,2551 
 

ตารางที่ 2    ปริมาณและมูลคากานําเขาสารกําจัดศัตรูพชื 
 

ป พ.ศ. ปริมาณ(ตัน) มูลคา(ลานบาท) 
2546 73,035 10,035 
2547 99,839 10,372 
2548 78,593 10,571 
2549 101,854 12,966 
2550 122,337 14,643 

          ที่มา  :   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,2551 
 

 



 
 

พฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรภาคตะวันออก 

                    จากขอมูลที่นําเสนอไปแลวขางตนจะเห็นวาประเทศไทยมีการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เพิ่มขึ้นตามลําดับ    นั่นคือการใชสารเคมีเปนวิธีการปองกันกําจัดแมลงที่เกษตรกรนิยมกันมากทั้งนี้ดวย
เหตุผลคือใชสะดวก หาซ้ืองาย ไดผลรวดเร็ว ทันใจไมยุงยากและมีขอจํากัดดานแรงงาน หายาก คาจางแพง 
การโฆษณาของบริษัท รานคาและกลยุทธการตลาดที่มีลูกเลนมากมาย  ทั้งๆที่เกษตรกรก็รูวาสารเคมีนั้นมี
อันตรายกับผูใช ผูบริโภคและกระทบตอส่ิงแวดลอม แตก็อยูในสภาพจํายอมกับเหตุผลขางตน  ดังนั้น
นักวิชาการจึงตองมีทางเลือกที่ดีกวาและมีเหตุผลอ่ืนมาอธิบายใหกับเกษตรกรเลือกและ ตัดสินใจไดอยาง
ถูกตอง เพื่อความปลอดภัย  ประเด็นที่จะนําเสนอตรงนี้คือผลการสํารวจขอมูลของเกษตรกรผูปลูกไมผล
และพืชไรในภาคตะวันออกโดยคุณจิรารัตน  มีพืชน  นักวิจัยจากสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
จังหวัดจันทบุรี ระหวางปพ.ศ.2545 -2549 โดยสํารวจขอมูลจากเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด 
สระแกวและฉะเชิงเทรา รวม 539 ราย  ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้ 

 1. ปริมาณการใชสารเคมี  เกษตรกรมีการใชสารเคมีที่ผสมน้ําแลวเฉลี่ย 21791 ลิตร/คน/ป  
ชาวสวนใชสารเคมีทุกชนิดมากกวาชาวไร 3.5 เทาตัว  โดยที่ชาวไรใชเฉลี่ย 5997 ลิตร/คน/ป มีการฉีด
สารเคมีเฉล่ีย 20 วัน/คน/ป 

   2. สารเคมีท่ีเกษตรกรใช  พบวาเกษตรกรมีการใชสารเคมีกลุมที่มีพิษปานกลาง รอยละ 72  
ใชสารเคมีพิษรายแรงมาก รอยละ 16  เปนสารเคมีกลุมออรแกนโนฟอสเฟต รอยละ 54 ขณะที่ขาวไรใช
สารเคมีพวกพาราควอท รอยละ 69 สะทอนวาชาวสวนมีปญหาดานแมลงศัตรูพืชมากกวาชาวไร แตชาวไร
จะมีปญหาวัชพืชมากกวา สารกลุมออรแกนโนฟอสเฟตมีผลในการกําจัดแมลงศัตรูพืชไดดี แตมีพิษตอสัตว
เล้ียงลูกดวยนมเชนตอระบบสัมผัส ระบบประสาท-การเคลื่อนไหว หัวใจ ระบบหายใจ  สวนพาราควอท
เปนพิษตอผิวหนัง เยื่อบุจมูก ตาและ ปาก 

 3. การปฏิบตัิการใชสารเคมี  พบวา เกษตรกรไมไดใสแวนตาปองกันละอองสารเคมีขณะ
ฉีดพนสารเคมี รอยละ 77  ไมใสถุงมือ รอยละ 49   ไมใสที่ปดปาก-จมูก และไมสวมหมวก รอยละ 10  ใส
เสื้อผาที่เปยกสารเคมี รอยละ 66  ฉีดพนสารเคมีโดยไมคํานึงถึงทิศทางลม รอยละ 43  ดื่มน้ําระหวางฉีด
สารเคมี รอยละ 41  กินขนมระหวางฉดีสารเคมี รอยละ 3  ไมแยกเสื้อผาที่เปอนสารเคมีซักตางหาก รอยละ 
60 ไมอาบน้ําทันทีหลังเสร็จการฉีดสารเคมี   การเก็บและทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมี รอยละ 80  
 4. บทสรุป  ของงานวิจยันีแ้สดงใหเห็นวาเกษตรกรในภาคตะวันออกมคีวามสุมเสี่ยงสูง
มากตอการไดรับผลกระทบดานพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  จึงตองมีการทบทวนและรณรงคใหความรูที่
ถูกตองและตอเนื่อง เพื่อเปลีย่นพฤติกรรมการใชสารเคมีอยางปลอดภยัตอไป  
ทานรูจักศัตรูพืชกันมากนอยเพียงใด 
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กอนที่จะทําการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จําเปนตองรูจักวาศัตรูพืชคืออะไร  เพื่อเปนพื้นฐานในการจําแนก
และตัดสินใจเลือกใชวิธีการปองกันกําจัด  โดยปกติมีการแบงศัตรูพืชไวดังนี้ 
   1. แมลงทําลายพืช ทั้งระยะตัวหนอนและ ตัวแก 

านมราชสีห  พวกกกตางๆ 
แสงแดด อุณหภูมิ ฝนกรด              

 
ในอดีตเปนส่ิงที่ชวยปกปองความเสียหายที่เกิดจากการระบาดของศัตรูพืชไดมาก  เพราะมีแหลงอาหารใน

ที่ยังมีศัตรูธรรมชาติพวกตัวห้ํา ตัวเบียนจํานวนมากที่
นทุก

 
การระบาด 

                                                พืชอาศัย ส่ิงแวดลอม 
 

ุใหพืชผิดปกติ 
ิตเกิดความเสียหาย 

ปลูก  พืชในธรรมชาติที่ศัตรูพืชไดใชเปนอาหาร  ที่อยูอาศัย  ซ่ึง
ัตรูพืช

มายถึง องคประกอบ หรือบริษัทตาง ๆ ในสภาพธรรมชาติที่มีผลตอการสงเสริม
รือยับย

ศัตรูพืชได
ยางรวด

ารของโรคจะรุนแรงยิ่งขึ้น  เชื้อราโรคเนาตายของสับปะรดชอบสภาพ
ดินดางและดนิแฉะหากมกีารเติมแคลเซียม หรือปูนขาวจะทําใหโรคระบาดรวดเร็ว รุนแรงขึ้น แตถามีการ

   2. จุลินทรียสาเหตุโรคพืช  เชนเชื้อรา  แบคทีเรีย  ไวรัส   
   3. สัตวศัตรูพืช เชน หนู ปูนา หอยเชอรี่ นก 
   4. พวกวัชพืช เปนพวกหญาตางๆ เชน หญาคา  น้ํ
   5. สภาพแวดลอมที่เปนโทษตอพืช เชน ดินกรดจัด 
                                ธาตุอาหาร 

ความสัมพันธท่ีเก่ียวของกับการระบาดของศัตรูพืช   

 หากพิจารณาความสัมพันธในเชิงระบบจะพบวาสภาพนิเวศทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ

ธรรมชาติใหศัตรูพืชเหลานั้นไดกินและอยูอาศัย ขณะ
คอยควบคุมศัตรูพืช พืชใหอยูในระดับที่สมดุล ไมทําลายพืชผล ผลผลิตเกษตรใหเสียหายมากเหมือนเช
วันนี้ 
 

ศัตรูพืช 

                                                 

4 

จากแผนภูมิความสัมพันธอธิบายไดดังนี ้
ศัตรูพืช  หมายถึง ส่ิงมีชีวิตเชน  แมลง  สัตว  วัชพืช  และจุลินทรีย ที่เปนสาเหต 

ผลผล
 พืชอาศัย  หมายถึง พืชที่เกษตรกร
ศ แตละชนิดและแตละสายพันธุอาจจะชอบพืชอาหารเหมือนกนัหรือแตกตางกันก็ได 
 สภาพแวดลอม ห
ห ั้งตอการระบาดของศัตรูพืช 
 หากทั้งสามสวนนี้มีความสอดคลองหรือเสริมตอกันจะทําใหเกิดการแพรระบาดของ
อ เรว็ พืชและผลผลิตเกษตรจะเสียหายมาก ตัวอยางเชน พนัธุขาวที่ออนแอตอโรคไหม หาก
เกษตรกรมกีารใชปุยไนโตรเจน  อาก
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ป าพดินใหเปนกรดดวยกํามะถันและมีการระบายน้าํที่ดีจะควบคมุเชื้อโรคได เปนตน  ดังนั้นจึงตอ
การวางแผนบริหารจัดการดวยขอมูล ประสบการณและมีวิชาการเปนแนวทางปฏิบัติ 

วิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืช  การปองกันกาํจัดศัตรูพืชมีหลายวิธี ดังนี ้

   1.   การใชวิธีกลหรือกายภาพ เชนการจับทําลาย   การใชกับดักแผนกาวเหนียว การใช 
                                  เสียง- แสงไล 

รับสภ งมี

   2.   การใชสารเคมีสังเคราะห เชน ที่เปนสารละลาย  ชนิดผง  ชนิดเม็ดและสารระเหย 

น การเตรียมสภาพพื้นที่ การเผาดวยไฟ 

ลงพวกตวัห้ํา ตัวเบียน เชน  แตน ตอ มวน 
  ตุกแก นกปากหาง 

มักสมุนไพร  น้ําหมักปลา 

ส

เครื่องเทศและสมุนไพร หากมองดูรอบๆบาน ในชุมชนหรือในปาทุกแหงจะพบพืชสมุนไพรมากมาย  แตก็
ฒนาเอาสมุนไพรที่มีอยูมากมายมาใชประโยชนอยางจริงจัง 

ทศ

า

ร

สวนประกอบของสมุนไพร 

                                 รมควัน 
   3.   การใชพวกจุลินทรีย เชน เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ไสเดอืนฝอย ไวรัส 
   4.   การเขตกรรม เข
   5.   การใชพันธุพืชตานทาน เชนพืชลูกผสม  พืชจีเอ็มโอ. 
   6.   การใชแม
   7.   การใชพวกสัตวควบคุม เชน แย กิ้งกา กบ อ่ึงอาง ปลา งู จิ้งจก เขยีด
   8.   การใชสารอินทรีย สารชีวภาพและพืชสมุนไพร เชน น้ําห
 

การใช มุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช 

  สมุนไพรเปนกลุมของพันธุพืชพื้นเมืองทีค่นไทยและคนทั่วโลกคุนเคยกันมาแตอดตี เพราะใช
เปนอาหาร ยารักษาโรคคนและสัตวและใชประโยชนดานอื่นๆมากมาย อาจมีการเรยีกอีกชื่อหนึ่งวา 

นาเสียดายที่คนไทยขาดการวิจัยและพั
จนกระทั่งเกิดกระแสความตองการอาหารของประเทศลูกคาที่ เนนผลผลิตและอาหารที่ปลอดภัย ปราศจาก
สารเคมีตกคางและสิ่งปนเปอนตองหามทัง้หลาย  และมกีารกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรไวใหประเ
ผูผลิตตองดําเนินการ อันเปนการตอรองดานการคา ประเทศไทยจึงตื่นตัวกันแมวา แนวทางเกษตรอินทรียจะ
ถูกสงเสริมกันอยางจริงจัง แตการเกษตรเคมีก็ยังเปนกระแสหลักของเกษตรกรจํานวนมาก  จะเห็นว
สารเคมีตางๆยังนําเขามาจํานวนมาก  นอกจากเสียดุลการคามากมายแลวยังมีมลภาวะที่เปนพิษ เกษตรกร 
ผูบริโภคและสภาพแวดลอมตางก็ไดรับสารพิษเหลานีด้วย  จากสถานการณที่เลวรายจึงทําใหหลายฝายตอง
กลับมาทบทวนวิธีการผลิตภาคเกษตรกนัใหม เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกใชวิธีการควบคุม ปองกนัและ
กําจัดศัตรูพืช  โดยเนนมาที่การใชพืชสมุนไพรทดแทนสารเคมีสังเคราะห  ซ่ึงเปนเรือ่งที่ตองดําเนนิกา
ตอไป 
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 พืชสมุนไพรนัน้มีการนํามาใชประโยชนกันมานาน โดยนําสวนตางๆ มาใชไลและกําจัดศัตรูพืช 

 

ดังนี้ 

  1.  ดอก เชน ดาวเรือง  เบญจมาศ 
  2.  ผล เชน มะเดื่อปา พลับปา  มังคุด 
  3.  เมล็ด เชน สะเดา สบูดํา ชัยพฤกษ 

าก เชน หางไหล  กลอย ขิง ขา ขมิ้นชัน 
   5.  ลําตนและเปลือก เชน แค  พะยอม ตะไคร  สลัดได 

ืชจะตองทราบวาแตละชนดินั้นใชสวนใดมาทาํการหมัก 
ชป ิด อัตราผสม วิธีการหมัก และระยะเวลาทีห่มัก ซ่ึง
าว งสมุนไพร จะมฤีทธิ์ในการกําจัดศัตรูพืชแตกตางกัน

ติส
และแมลงเชน ฟาทลายโจร  

อระเพ็ด สะเดา  ลูกใตใบ 


รา สาบแรงสาบกา กะทกรก 

ง กําจัดตวัออน  ไข  เชน ขิง ขา ขมิ้น ไพร เรว กระวาน 

กนี้ยังมสีมุนไพรอีกหลายชนิดที่ใชกําจัดหนอน และแมลงศัตรูพืชที่สามารใชได  เชนเถา

 
 
   4.  หัวและร

   6.  ใบ เชน สะเม็ดขาว  ยูคาลิปตัส   ยาสูบ  กระเพรา  โหรพา 
 
  การใชพืชสมนุไพรปองกันกําจัดศัตรูพ
และใ ระโยชน  จึงจะใหผลในการกําจดัศัตรูพืชตาม ชน
ไดกล ไวแลว  ในตอนตน  จากสวนประกอบตางๆขอ
ดังนี ้
รสชา มนุไพร 
   1. สมุนไพรรสขม  สามารถใชปองกันกําจดัเชื้อแบคทีเรีย
บ

   2.  สมุนไพรที่มีรสรสเมาเบื่อ ใชกําจัดหนอน เพล้ียและแมลง เชน หางไหล หญา
หนอนตายอยาก ใบนอยหนา สลัดได แสยก ยาสูบ 

   3.  สมุนไพรที่มีรสฝาด ใชกําจัดโรคจากเชือ้รา เชนเปลือกตนแค เปลือกผลมังคุด ใบ
ฝร่ัง ใบทับทิม 

   4.  สมุนไพรที่ใหน้ํามนั กล่ินหอมระเหย ใชขับไลแมลง มด เชน ใบยูคาลิปตัส  ตะไคร
หอม สาบเสือ โหรพา กระเพ

   5.  สมุนไพรรสเปรี้ยว ใชขับไลแมลง เชน สม มะกรูด มะขาม มะนาว สับปะรด 

   6.  สมุนไพรรสเผ็ด ใชไลแมล
พริกไทย 
 นอกจา
บอระเพ็ด  ลูกควินิน  เมล็ดมันแกว  เปลือกตนไกรทอง  เถาวัลยยาง  ตนสมเชา  เมล็ดลางสาด  เมล็ดฟกขาว  
ชะพลู    กานพลู    ฝกคูณแก  ใบยอ  ไพล   ใบผกากรอง   มะระขี้นก   เปลือกวานหางจระเข  ดอกดาวเรือง  
เมล็ดแตงไท กระเทียม ดอกดองดึง กระชาย 

วิธีการทําน้ําหัวเชื้อสมุนไพร 
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 บด สับ โขลก สมุนไพรทั้งหมด คลุกเคลาใหเขากนั บรรจุลงในภาชนะที่ไมใชโลหะ เติมส
หมักสมุนไพร คือ สูตร 1 ใช เหลาขาว 750 ซีซี. หัวน้ําสมสายชู 150 ซีซี.   สูตร 2 ใชน้ํา 20 ลิตร เหลาขาว 

าร

 หรืออาจดดัแปลงสูตรขึ้นใหม โดยใชสมุนไพร 3-4 สวน หมกั
ัน กดใหจมน้ําตั้งทิ้งไวในรม หมักนาน 7-10 วันหรือ เร่ิมนํามาใชได โดยน้ํา
ําสวนนีไ้ปผสมกับน้ําอีกครั้ง ในอัตรา 20-50 ซีซี.ตอน้ํา 20 ลิตร อาจผสมให

เขมขนหรือเจอืจางกวานี้ขึ้นกับสถานการณหรือวตัถุประสงค 

รณีตัวอยาง

ทําสวนผลไม โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนเงาะ 
และจําปาดะ  สามารถสรางราชไดใหแกชุมชนในแตละปอยูปริมาณสูง ตอนแรกทีมอาสาสมัครนักวิจยั

รทางเทคนิคที่
ับซอน

750 ซีซี. หัวน้าํสมสายชู 150 ซีซี. สูตร 3 ใชน้ํา 20 ลิตร กากน้ําตาล 500 ซีซี. จุลินทรีย 100 ซีซี. สูตร 4 หมัก
ดวยน้ําเปลา เลือกใชสูตรตามความเหมาะสม
กับสารผสมขางตน คนใหเขาก
หมักที่ได คือน้ําหัวเชื้อ ตองน

 

ก การใชพชื สมุน-พรกําจัดแมลง โดยเสรี กล่ินจันทร  (2546)  สรุปผลศึกษาพบวา 

 การใชสมุนไพรเพื่อขับไลแมลงในสวนผลไมของกลุมวังปะจัน อําเภอควนโดน  จงัหวัดสตูล  ซ่ึง
เปนงานวิจัยของชาวบานที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการนํารองเพือ่พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของ
เกษตรกรรายยอย  ภูมินเิวศนภาคใตตอนลาง ในชวงฤดูการผลิตที่ผานมาไดใชกับผลจําปาดะ  ซ่ึงเปนพืช
เศรษฐกิจของชุมชน ประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจชุมชนวังปะจนั  เปนพื้นที่ราบเชิงเขาภูมิอากาศชุมชื้น 
เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม ชาวบานโดยสวนใหญมีอาชีพ

ชาวบานคิดกนัที่จะทําการแปรรูปเงาะผง  เพื่อแกปญหาการเนาเสียของเงาะกระบวนกา
ซ  ที่ประชุมของทีมอาสาสมัครนักวจิัยชาวบานจึงหวนกลับมาทบทวนปญหาใกลตวักนัอีกครั้งหนึ่ง 
โดยเฉพาะการบํารุงรักษาผลจําปาดะ ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของชุมชน เพราะภายในชมุชนวังปะจัน
มีตนจําปาดะเกือบทุกครั้งเรือน มีทั้งที่ปลูกเพื่อบริโภคกนัเองภายครอบครัวและสามารถขายสงทองตลาดได 
ปญหาที่ชุมชน ประสบกันอยูก็คือวา เปนเรื่องยากลําบากในบํารุงรักษาผลจําปาดะไมใหถูกรบกวนจากแมลง

องตาง ๆ  กอนทีผ่ลไมชนิดนี้จะสุก ขั้นตอนที่วาการดแูลยากลําบากก็คือขณะที่ผลไมชนิดนี้กําลังโตเต็มที่ ต
จํใชใบมะพราวมาสานเขาดวยกันเปนกรวย แลวนํามาสวนคลุมใหทั่วผลของ าปาดะในแตละลูก  เพือ่ปองกัน

แมลงที่จะมาเจาะกนิผลทําใหเกิดการเนาเสียประเดน็ปญหาความยากลําบากอยูที่วาเมื่อตนจําปาดะมีอายุมาก 
ลําตนจะใหญโตและสูงมากเปนอุปสรรคในการที่จะนําเอากรวยใบมะพราวสานขึ้นไป สวมไดอยางทั่วถึง 
และเกดิความเสี่ยงในการปนตนไม และตองใชตนทนุในการใบมะพราวสานในปริมาณที่มากของแตละ
ฤดูกาลผลิตทีมอาสาสมัครนักวจิัยชาวบานวงัปะจัน จึงคิดคนการใชพืชสมุนไพรเพื่อขับไลแมลงที่กัดเจาะ
ผลจําปาดะมาทดแทนการใชกรวยใบมะพราวเพื่อลดตนทุนการผลิต  กระบวนการทดลอง โดยเริ่มตนดวย
การทําน้ําปุยหมักชีวภาพ  ทีม่ีสวนผสมของ ขา  ตะไครหอม สะเดา  ในสัดสวนทีเ่ทากันนํามาทบุ  ตํา ให
แตก ผสมกับน้ํา  40  ลิตร  หมักแชไว  15-20 วัน  มีการเขยาถุงทุกวนัเชา  เย็น  เพื่อใหเกิดการทําปฏิกิริยา
รวมกัน  ในวนัแรกของการหมักน้ําชวีภาพนี้จะมีกล่ินหอมคลายน้ํามันเขียว ที่นําเขามาจากประเทศมาเลเซยี 
ที่ชาวบานเรยีนกันวา  สะรีบูบูหนาเมื่อหมักไดประมาณ  1  อาทิตย  ปรากฏวากลิ่นจะเปลี่ยนไปคลายกล่ิน

 



ใบไมหมกัโคลน หอมฉุน กล่ินแรง งออกยาก  วิธีการนํามาใชฉดีพนผลจําปาดะ  โดยใชสัดสวนผสม
ระหวางน้ําหมกัชีวภาพ  5  ชอนโตะ  ตอน้ํา  20  ล ร  ใชฉีดพนสปัดาหละ  1  คร้ัง  หากฝนตกตองฉีด
สัปดาหละ 2  คร้ัง  โดยทีมอาสาสมัครนักวิจยัจะคอยสังเกตการณเปลี่ยนที่เกดิขึ้น   จากการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงของผลจําปาดะหลังที่มีการฉีดพนสมุนไพร เพื่อขับไลแมลง  ซ่ึงมีการบันทึกไวเปนระยะ ๆ  
เพื่อสังเกตการณเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ปรากฏวา หลังจากฉีดสมุนไพร  1  วัน  แมลงตาง ๆ และมด  ท่ีผล

จําปาดะจะหนีไปหมด ประมาณ  1  สปัดาห  ผลจําปาดะเปลี่ยนสีเปนสเีขมขึ้นเหมือนใสปุย   ใบจะมีสีเขียว

เขมขึ้นกวาตนที่ไมพนสมุนไพร และผลเติบโตเร็วกวาตนท่ัว  ๆ ไป  ตนท่ีลูกเคยรวมก็หยุดรวงและไมเนา ติด

ผลงาย  ตนสมบูรณ   นอกจากนี้ยังทําใหผิวผลจําปาดะสีสวย  และมีน้ําหนักดดีวย  โดยเฉลี่ยน้าํหนักภาย

หลังจากการฉดีพนสมุนไพรแลวจะตกอยูระหวาง 3-4  กิโลกรัมตอลูกนี้คือบทพิสูจนจากการใชสมุนไพรเพื่อ

ขับไลแมลงผลจําปาดะของชมุชนวังปะจัน  โดยใชวัตถุดิบที่สามารถทําใหภายในชมุชน และเปนการยืนยัน
แนวทางการทาํเกษตรกรรมยั่งยืน เพือ่รักษาความสมดุลของระบบนิเวศนในแปลงเกษตร รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

มหัศจรรยน้ําหมักสมุนไพร 

 ไชยวัฒน  ไชยสุภา  และคณะ (2541)  ทําการวิเคราะหน้ําหมกัจากพืชสมุนไพร สรุปผลเปน
ภาพรวมไวดังนี้ 
  1. ปริมาณกรดอนิทรียพบพวกกรดน้ําสม  กรดน้ํานม  กรดฮิวมิก  และกรดอื่น ๆ อีก
หลายชนิด  โดยน้ําหมักจะมีคาความเปนกรด-ดาง (pH)  คอนขางต่ํา  จึงทําลายจุลินทรียโรคพืชเกอืบทุกชนิด  
ไมมีปญหาการแพรกระจายของโรคพ
  2. คานําไฟฟาสูง 

 ลา
ิต

ืช 
เพราะมีองคประกอบของสารอินทรียซ่ึงมีองคประกอบของธาตุอาหาร

 และธาตุรอง และธาตุเสริม  ซ่ึงอยูในรปูที่พืชดูดไปใชประโยชนไดดีกวาการ
สปุยรูปเม็ด

3. สารสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช  ทั้งกลุมออกซิน  จบิเบอเรลลิน และไซโตไคนิน  

คอลเลคตริกั่ม  สาเหตุโรคแอนแทรกโนส 

ต

พืชจํานวนหนึง่  ทั้งธาตุหลัก
ใ  
  
หรือที่เรียกวา  ฮอรโมนพืช  ชวยการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของพชืและดานพันธุกรรมของพืช   
  4.    เปนสารปองกันกําจดัโรคพืช  ชวยยบัยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคพืช  เชน เชื้อไฟ
ทอบโทรา  สาเหตุโรคตนรากเนา  เชื้อรา

ประสิทธิภาพดานการปองกนักําจัดศั รูพชื 

  จากองคประกอบของน้ําหนกัพืชสมุนไพร ที่มีสารอินทรียตาง ๆ มากมายและทําใหเกดิการ
ระคายเคืองตอผิวหนัง  และระบบการหายใจของแมลง มีสารขับไลจากสารกลั่นของพวกแอลกอฮอลส ฟ
นอล  เอสเทอร  แบคทีเรียจะชวยกําจดัหนอะกะทู  ไขผีเสื้อ ไขจะไมฝกตัว  เพล้ียจะตาย  หนอนแมลงวันจะ
ตายเพราะไมลอกคราบเปนตวัแก 
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ต ชสมุนไพร เพื่อปองกันกาํจัดหนอนและแมลงศัตรูพชืเชน 
        1. สะเดา  + ขา + ตะไครหอม + หางไหล+ ยาสูบ  ใชควบคุม
ัวอยางการใชพื

กําจดัเพลี้ยไฟ เพล้ียออน 
ด หนอนใยฝก หนอนคบื หนอนกระทู 

าสูบ + ยี่หรา + หางไหล   ใชกําจดัเพลีย้ออน 
        6.  สะเดา  + บอระเพ็ด  +  เปลือกยูคาลิปตัส  ใชกําจัดหนอน แมลงและเพลี้ยทกุชนิด  

คโนส 

ส 

เนาโคนเนา 
คเหี่ยวโรคเนา 

รณีตัวอยางการ

หหนอนตาย  
  ในเวลา  24  

ง 

เตาแตง  หนอนตาง ๆ  หอยทาก  หมัดกระโด
        2.  กระเทยีม + หอมใหญ+ พริกชี้ฟา  ใชปองกันกําจดัหนอนและแมลงตาง ๆ  
        3.  วานน้ํา + ขมิ้น + มะระขี้นก  ใชปองกันกําจัดหมดักระโดด 
        4.  หางไหลขาว  +  หางไหลแดง  + เปลือกกระเดา + รากตนหนอนตายอยากใชปองกัน
กําจัดหนอน  แมลง เพล้ียและไรตางๆ 
        5.  สะเดา + ย

น้ําหมักพืชสมนุไพรที่ปองกันกําจัดโรคพชืนั้น ตัวอยางไดแก 
   1) ขาแก + ตะไครหอม + สะเดา + ใบยคูาลิปตัส + ใบและผลมะกรูด+ เปลือก
สับปะรด+ผลมะเฟอง+ผลลูกยอออน ใชปองกันกําจดัเชือ้ราโรคเนาและโรคแอนแทร
   2) ผักบุง+หญาขาวนก+วัชพืชในนาขาว ใชปองกันโรคแอนแทรคโนส 
   3) หัวขา+ตะไครหอม+สาบเสือ  ใชปองกันโรคแอนแทรคโน
   4) สาบเสือ+หางไหล+เปลือกแค+กระเพรา+โหระพา+พริก+ใบและเปลือกมะกรดู+
ผัก+ผลไมสด  ใชปองกันกําจัดโรคราก
   5) เปลือกเงาะ+คืน่ชาย+ใบมะรุมแหง  ใชปองกันกําจัดโร

ก ใชพชืสมุนไพรปองกันกาํจัดศัตรูพืช 

   สาลี่  ช่ือสถิต (2550)  ทดสอบประสิทธิภาพของน้ําหมักสมุนไพรจากเสม็ดขาว  ใบ
สามโสกและใบขอบชะนาง 1,000 กรัม ทําใหหนอนใยฝกตาย  57%  สารสกัดจากใบสามโสก 100 กรัม ทํา
ใหหนอนใยผกัตาย  100%   ในเวลา  24-48 ช่ัวโมง สารสกัดจากใบเสม็ดขาว  100  กรัม  ทําใ

ในเวล %80%  า  48 ช่ัวโมง และสารสกัดจากใบเสม็ดขาว  500  กรัม  ทําใหหนอนตาย  100
ช่ัวโม

 
10 

จากการสํารวจขอมูลของเกษตรกรภาคตะวันออกท่ีมีประสบการณ เก่ียวกับการใชพชืสมุนไพรปองกันกําจัด

การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรียอัดเมด็ใสเดือนละครัง้  อัตรา  2 ก.ก./ตน  รวมกบัอาหารเสริมโดยพนน้ํา

ศัตรูพืช  สรุปผลไดดังนี ้

  1. นายเกรยีงไกร   เพ็งคะชา   เกษตรกรอําเภอขลุง  อําเภอจันทบุรี  ทําสวนผลไมแบบ
ผสมผสานมีทั้ง  เงาะ  ทุเรียน  มังคุด  ลองกอง ขนุน  มะนาว กลวย ฯลฯ  ใหขอมูลวา การจดัการสวนเนน

 



หมักอินทรยีทีท่รงพุม  และผลออนเดือนละ  4  คร้ัง  ชวงตัดแตงกิ่งและตัดหญาจะนําเศษของใบพืชเหลานี้
เกลี่ยกระจายคลุมโคนตนแลวนําเอาน้าํหมกัอินทรียใสรวมกับระบบน้ํา รดเศษพืชทาํใหเศษใบไมมีการยอย
ลายไดเร็วขึน้  สวนเรื่องแมลงในแปลงจะมีพวกเพลี้ยไกแจ หนอนกดักินใบ หนอนเจาะผล  จะพนดวยสาร

สกัดจากสะเดาสลับกับสารเคมีบางอยาง แตก็มีการลดสารเคมีลงเร่ือย ๆ ทําใหระบบนิเทศในสวนดีขึ้น 
สังเกตวาจะมพีวกนก  กิ้งกา  แมงมุม เขียด  และผ้ึง  เขามาอาศัยอยูในสวนมากมายที่นาสนใจคอื  ลองกอง

ะ

าก ตนไมเจริญเติบโตดี ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จนเลิกใชสารเคมีและพบวา มีศัตรธูรรมชาติ

ดวย 5  อยาง  ไดแก น้ําหมักสมุนไพร

ส

ใหผลผลิตสูง  โดยไมมีหนอนกินใตผิวเปลอืกเขาทําลาย มังคุดก็ติดผลดกทุกป ภาพรวมแลวทําใหลดรายจาย
ไดมากกวาเดมิ 

  2.  นายนยิม  อภิบาลศรี  เกษตรกรอําเภอเมือง  จังหวดัตราด  ทําเกษตรหลายอยาง แตมี
พื้นที่ปลูกไมผลรวม  28 ไร  เปนพวก ทุเรียน มังคุด  ลองกอง  ลางสาด  เงาะ และพริกไทย  การทําสวนเนน
การใชปุยคอกพวกมูลไก  มูลหมู  ใสที่โคนตน  และหมักเปนน้ําชวีภาพไวฉีดพนทรงพุมบํารุงให
เจริญเติบโตหลังการเก็บเกีย่วผลผลิต และในชวงเดือนกนัยายน – ตุลาคม  พนน้ําหมักสูตรบํารุงตน  บํารุง
ดอกทุกอาทิตย ๆ ละ  1  คร้ัง  ในชวงลองกองออกดอก ระยะแทงดอกผลประมาณ 5-6  เซนติเมตร แตงดอก
ตามตองการเหลือชอเดียวจงึใสปุยมูลไกรวมกําจดัศัตรูพชื และฉีดน้ําหมักอินทรยี  เพื่อใหลองกองติดลูกได
ดีสําหรับการควบคุมหนอนกนิใตผิวเปลือกลองกองไดทําน้ําหมักจากใบส เดา  เสม็ดขาว  สามโสก สาบเสือ 
ขอบชะนาง ฯลฯ  มาตํา และหมักกับน้ําผสมกากน้ําตาล หมักทิ้งไว 1-2 คืน กรองเอาน้ําไปฉีดสลับกับน้ํา
หมักกําจัดแมลงอีกสูตรหนึ่ง พบวาไดผลมากจากการใชปุยคอก ปุยหมกัอยางถูกวิธีชวยสรางความอุดม
สมบูรณใหดนิม
เพิ่มมากขึ้นชวยทําลายหนอกินใตผิวเปลือกลองกองที่เห็นไดชัดเจน  มีสัตวและแมลงท่ีเปนประโยชนหลาย
ชนิด เชน ก้ิงกา  มดงาม ดวงเตา แมลงชางปกใส  ตอ แตนเบียน มวนพิฆาต  ตั๊กแตนตําขาว และแมงมุม ท่ี
ชวยควบคุมเพล้ียไกแจ เพลี้ยแหง เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ  ไรแดง และหนอนผีเสื้อตาง ๆ ท่ีสําคัญสามารถลด
ตนทุนจากสารเคมีไดมากถงึ 70%   

  3.  ลุงสุนทร  ราชวัตร  เกษตรกรอําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  อดีตทําสวนผลไมแบบ
ผสมผสานคือ ปลูกเงาะ ทุเรียน  มังคุด  ลองกอง แตเดี๋ยวนี้เนนปลูกลองกองเปนหลัก ในพื้นที่  60  กวาไร 
ประมาณ  1,000 กวาตน เมื่อกอนลุงสุนทรก็เหมือนชาวสวนทั่วไปใชทั้งปุยเคมีและสารเคมีในสวนปละ
หลายแสนบาทจะตอสูมารูวาจะเปนอันตรายตอสุขภาพและตนทุนสูงขึ้นเรื่อยจึงหันมาใชแนวทางเกษตร 

อินทรีย ตั้งแตป  2543  โดนเนนการใชปุยอินทรียพวกมูลไก เศษเปลือกมันสําปะหลัง ใสที่ตนลองกอง
รวมกับการใชน้ําหมักอินทรียท่ีหมักจากปลาไข กากน้ําตาลและสมุนไพรตาง ๆ  เชน ใบยูคาลิปตัส  สาบเสือ  
เสม็ดขาว สวนเศษหญาใบไมก็นําหมักโคนตนลองกอง  จนไดรับการรับรองใหเปนแปลงเกษตรอินทรีย
(Organic  Thailand)  จากกรมวิชาการเกษตร  สามารถสงผลผลิตจําหนายตลาดในกรุงเทพฯ ดวยราคาสูงทุก
เกรดและมีลูกคามาจับจองผลผลิตลองกองกันตั้งแตตนฤดูที่ออกดอก  โดยภาพรวมของลุงสุนทรที่ใช
สารอินทรียในสวนลองกองประกอบ
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  ฮอรโมนไข  ปุยปลาหมัก  ปุย

 



เปลือกมันสําปะหลัง  และมูลไกซ่ึงผลท่ีไดรับลุงสุนทรเลาวา  ลองกองที่นี่จะออกกอนใคร  ใหผลดกมาก
และคุณภาพดี  ตอนนี้ในสวนมีพวกแมลงศัตรูธรรมชาติ  นก แมงมุม  คางคก ไสเดือนดินมากมาย ขณะท่ี
ลองกองไมมีหนอนเจาะผิวเปลือกใหแลวอีกอยางเพลี้ยแปงซ่ึงจะทํ

0 

วัดสุพรรณบุรี 

าลายผลลองกองทําใหเกิดราดําก็ไมมีให
เห็นแลว ตนทุนการผลิตลดลงมาก ท่ีเคยตองจายเงินซ้ือปุยเคมีทุกอยางไมต่ํากวาปละ  300,000 -   400,00
บาท  ก็ลดลงเหลือไมเกิน  100,000  บาทตอปเทานั้น 

  4.  นายฉลอม   ลําดับชัน้  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  ประธานศูนยสงเสริมและผลิต
พันธุขาวชุมชนดีเดนของจังหวัด ใหขอมูลวา ที่นําทํานากันประมาณ  2,000 ไร  นอกนั้นก็มีไมผลอ่ืน ๆ  เชน 
เงาะ ทุเรียน  มังคุด  และพชืผักบาง เมื่อกอนในนาขาวมีการใชปุยเคมีกันอยางเดียวจนดูวาผลผลิตขาวก็ไม
เพิ่ม สภาพดนิขาดความรวนฟู  เมื่อแหงจะแนนแข็ง  ตอมาปรับมาใชพวกปุยอนิทรียและน้ําหมักชีวภาพ  
โดยหมกัเศษผลไมพวกสับปะรด มะมวง  เงาะ  มังคดุ   พืชผัก  ปลา ฯลฯ  และพชืสมุนไพรตาง ๆ  ที่มี
มากมายรวมกบักากน้ําตาลและสาร  พ.ด. 2  แลวนําไปฉีดในนาขาวระยะตาง ๆ  ก็ไดผลดี  พวกแมลง
ศัตรูพืชขาว เชน หนอนมวนใบ  หนอนกระทู หายไป  สวนหอยเชอรี่ก็หายไปดวย เพราะใชน้ําหมัก
สมุนไพรเขมขนราดในนาขาวชวงเอาน้าํเขานาและเตรยีมพื้นท่ี  พวกสวนผักก็ไดผล หนอนกินใบ  แมลงปก
แข็ง  ลดนอยลงไมเปนปญหาแลว 

กรณีตัวอยางการใชสารเคมีจากสะเดากับพืชผักในจงัห

ตารางที่ 1  การใชสารสกัดสะเดาในแปลงผกักาด คะนา  และกระหล่ําปลี 

ระดับการควบคุมศัตรูพืช เกษต
(ร

งรกร
าย) 

ศัตรูท่ีพบ 
ดี พอใช ไมไดผล 

การยอมรับขอ
เกษตรกร 

26 หนอนใยผัก(4) 20 6 - 26 (100%) 
 หนอนกนิใบ(17)     
 ดวงหมดัผัก(5)     
 หนอนคืบ (1)     
 หนอนชอนใบ(1)     
     หนอนกระทู(3) 

 
 
ตารางที่  2  ใชในแปลงหนอไมฝร่ัง 

ระดับการ ศัตรูพืช ควบคุมเกษตรกร
(

 
พอใช ไมไ  

กา ง
ราย) 

ศัตรูท่ีพบ
ดี ดผล

รยอมรับขอ
เกษตรกร 

78 48 25 5 65(88.46%) หนอนกนิใบ 
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63      หนอนคืบ 
 หนอนกระทู     
 หนอนใยผัก      
 เพล้ียไฟ(6)     
 ไรแดง(6)     
 ไรขาว(2)     
     เพล้ียออน(1) 

ท่ีมา:  
 
 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดสุพรรณบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารอางอิง 

 
 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  (2540)  รายงานการสํารวจการใชสารสกัดจากสะเดาใน

ืชผักจังหวัดสุพรรณบุรี. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พ

 



  2. มนตร ี  กลาขาย  (2551) มหัศจรรยน้ํามักอินทรีย.  บทความวิชาการเสนอทางเว็ปไซดสํานัก
งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดระยอง. 

 3. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2551)  สถิติการนําเขาสินคาเกษตรที่สําคัญของประเทศไทย. 
 4. สาลี่  ชนิสถิต  (2547)  เทคโนโลยีการผลิตไมผลใหปลอดภัยจากสารพิษ  สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี. 
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