
 

ภาคเหนือ 
 

ศูนย์เรียนรู้สานสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่  เลขที่ 28 หมู่ 4 บ้านดอนแก้ว  
ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม่ 

 

  สูตรยาฆ่าแมลง 
 

ส่วนผสม สูตรยาฆ่าแมลง  
 1)  พริกข้ีหน ู      1   กิโลกรัม 
 2)  ขี้เถ้า       1   กิโลกรัม 
 3)  เหล้าขาว     1   ขวด 
 4)  น้้า          8 - 10   ลิตร 
 

วิธีท า   
 น้าส่วนผสมทุกอย่างผสมให้เข้ากันหมักไว้ 24 ชั่วโมง แล้วน้ามาใช้ได้เลย ไม่ควร
เก็บไว้นานเกินไป 
 

วิธีใช ้   
 ส่วนผสม 1 ส่วนต่อน้้า  200 ลิตร                                  

สารสมุนไพรป้องกนัก าจดัโรคพชื แมลงศตัรพูชื 



 

ศูนย์เรียนรู้สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา  61  หมู่ที่ 5 บ้านป่านอต  ต าบลแม่ทา   
อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สูตรควบคุมแมลง/ควบคุมหอยเชอรี่   
 

 

ส่วนผสม  
 1)  เหล้าขาว   2 ส่วน 
 2)  น้้าส้มสายชูแท ้  1 ส่วน 
 3)  กากน้้าตาล  1 ส่วน 
 4)  ยาคูลท์ หรือน้้าหวานหมัก 5     ส่วน 
 

วิธีท า   
 น้าส่วนผสมทุกอย่างผสมให้เข้ากันหมักไว้ 24 ชั่วโมง แล้วน้ามาใช้ได้เลย 
 

วิธีใช้   
 1   ช้อนแกง ต่อน้้า 5 ลิตร 
 

ข้อควรระวัง        
 ไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเป็ด หรือไก่กิน จะท้าให้ไม่มไีข่                                



 

ศูนย์เครือข่ายวิถีชีวิตเกษตรกรรมย่ังยืนมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท 514/1 หมู่ 1 ต าบลริมใต้  อ าเภอแม่ริม   
จังหวัดเชียงใหม่   

 

สูตรน้ าสมุนไพร ป้องกันและก าจัดแมลง ศัตรพูืช หนอน เพลี้ยต่าง ๆ   
 

ส่วนผสม  
 1)  ใบสะเดาบดหรือหั่นให้ละเอียด   1  กิโลกรัม 
 2)  ข่าแก่สดบดให้ละเอยีด    1  กิโลกรัม 
 3)  ตะไคร้หอม (ทุกส่วน) สับหรอืบดให้ละเอียด  1  กิโลกรัม 
 4)  กากน้้าตาล    3  ขีด 
 5)  จุลินทรีย์ท้องถิ่น    4  ช้อนโต๊ะ 
 6)  น้้าสะอาดไม่มคีลอรีน    10  ลิตร 
 

วิธีท า  
 น้าวัสดุที่ได้มาผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันในภาชนะที่เตรียมไว้ เติมน้้าสะอาดให้ท่วม 
ทับด้วยของหนัก เช่น ไม้ หิน หมักไว้ 15 - 20 วัน  แล้วน้ามากรองใส่ขวดเก็บไว้ ฉีดพ่นขับไล่
แมลง และก้าจัดพวกเพลี้ย หนอนชอนใบ หนอนกระทู้ผัก เป็นต้น 
 

วิธีใช ้  
 ใช้อัตราเข้มขน้ 1 : 1 (สมุนไพร 1 ส่วน : น้้า 1 ลิตร) 
 



 

สูตรน้ าสมุนไพร ป้องกันและก าจัดแมลง ศัตรพืูช หนอน เพลี้ยต่างๆ 
 

ส่วนผสม  

 ประค้าดีควาย (มะซัก) บอระเพ็ด หนอนตายอยาก หางไหล สะเดา ใบยูคาลิปตัส 
ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้หอม ใบยาสูบ  ว่านน้้า (ค้างคาว) เป็นต้น 
 

อัตราส่วน   
 1)  สมุนไพร 10 อย่าง   10  กิโลกรัม 
 2)  กากน้้าตาล/น้้าตาลกากแดง    3  กิโลกรัม 
 3)  จุลินทรีย์จากพืช/สัตว์    4  ช้อนโต๊ะ 
 4)  น้้าสะอาด   20  ลิตร 
 

วิธีท า    

 น้าสมุนไพรทั้ง 10 อย่าง อย่างละ 1 กิโลกรัม มาบดให้ละเอียด หรือสับเป็นชิ้น
เล็กๆ น้ามาใส่ถังพลาสติกที่มีฝาปิด   น้าน้้าสะอาดและกากน้้าตาลใส่ลงไป  ใส่จุลินทรีย์คนให้เข้า
กันปิดฝาถังให้สนิท 5 วันแรก เปิดฝาคนวันละครั้ง และคอยเปิดฝาให้แก๊สระบายออกจากถังหมัก
ไว้ประมาณ 15 - 20 วัน กรองใส่ขวด เพื่อน้าไปใช้ให้หมดภายใน 3 เดือน 
 
 

วิธีใช ้   
 น้้าหมักสมุนไพร 10 ช้อนโต๊ะ : น้้า 20 ลิตร  หรือน้้าหมักสมุนไพร 1 ลิตร : น้้า 200 
ลิตร 
 



ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืนต าบลศรีเมืองชุม เลขที่  59  หมู่ 7 ต าบลศรีเมืองชุม   
อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

 

สารสกัดเปลือกมังคุด 
 

ส่วนผสม  
 1.  เปลือกมังคุด บดป่น  จ้านวน  1  ขีด (100 กรัม) 
 2.  แอลกอฮอล์เช็ดแผล  จ้านวน  450  ซีซ.ี 
 

วิธีท า น้าส่วนผสมมารวมกัน คนให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 7 วัน  น้ามาใช้กรองเอากากออกใช้ได้ 
 

อัตราการใช้ จ้านวน 1- 2 ซีซี + น้้า 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่น 
 

ประโยชน์ 
 -  ใช้ก้าจัดเช้ือไวรัส, เชื้อรา, ก้าจัดหนอน ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง 
 -  กากที่กรองออกน้าไปหว่านในแปลงผักเพื่อป้องกันเช้ือราในดินได้ 
 

สารสกัดสมุนไพร “ดีพร้อม” 
ส่วนผสม  
 1.  แอลกอฮอล์เช็ดแผล 70%   จ้านวน  250  ซีซ ี
 2.  น้้าส้มสายชูกลั่น 5% (ให้ใช้ของ อสร.)  จ้านวน  250  ซีซ ี
 3.  กระเทียมกลีบสด (ทั้งเปลือก)  ต้าหรือบดให้ละเอียด จ้านวน  300  กรัม 
 4.  พริกไทยด้าป่นหรือดีปลีแห้ง  จ้านวน  100  กรัม 
 5.  พริกข้ีหนูแห้งป่น   จ้านวน  100  กรัม 
 6.  น้้ามันยูคาร์ลิปตัส   จ้านวน  10  ซีซ.ี 
 7.  น้้ายาล้างจานหรือยาจับใบ  จ้านวน  10  ซีซ.ี 
 

วิธีท า 
 น้าส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน  หมักไว้ 7 วัน ให้คนทุกวัน พอครบ 7 วัน 
คั้นกรองเอาแต่น้้าน้ามาใช้ได้  เก็บไว้ได้นาน 
 

อัตราการใช้ ปริมาณ  20 ซีซ.ี + น้้า  20 ลิตร ใช้ฉีดพ่น 
 

ประโยชน์ ใช้ป้องกันและก้าจัดเพลี้ยอ่อน, เพลี้ยไฟ, เพลี้ยหอย, ไรแดง, แมลงวันทอง, เพลี้ยแป้ง 
 



สารสกัดสมุนไพรไล่ศตัรูพืช  สูตร 1 : 2 : 10 
 

ส่วนผสม  
 1.  น้้า  จ้านวน  1  ลิตร 
 2.  สมุนไพรต้า, บดให้ละเอียด จ้านวน  2  ขีด 
 3.  จุลินทรีย์หน่อกล้วย (หัวเช้ือ) จ้านวน  10  ซีซ.ี 
 

วิธีท า น้าส่วนผสมทั้งหมดเทรวมกันคนให้เข้ากันหมักไว้ 24 ชั่วโมง  กรองเอาแต่น้้า 
 

อัตราการใช้ ปริมาณน้้ายา  1 ลิตร + น้้า 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่น 3 วัน / ครั้ง 
 

ประโยชน์ ใช้ป้องกัน – ไล่ศัตรูพืชต่างๆ  สมุนไพรต่างๆ เช่น ฝักคูณ (ลมแล้ง), ข่า, บอระเพ็ด, 
สะเดา, ตระไคร้, เทียนหยด 
 

สารสกัดขมิ้นชันปราบศัตรูพืช 
 

ส่วนผสม 
 1.  ผงขมิ้นชัน  จ้านวน  1  ขีด 
 2.  แอลกอฮอล์เช็ดแผล 70 % จ้านวน  450  ซีซี (1 ขวด) 
 3.  น้้ายาล้างจาน  จ้านวน  10  ซีซี . 
 

วิธีท า น้าส่วนผสมมารวมกันคนให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 7 วัน กรองเอากากออก น้าไปใช้ได้เลย 
 

วิธีใช้ 
 -  พืชผัก ใช้  10 ซีซี + น้้า 20 ลิตร ฉีดพ่น 
 -  ผลไม้ต่างๆ ใช้ 10 -15 ซีซี + น้้า 20 ลิตร ฉีดพ่น 
 -  นาข้าว ใช้ 20 ซีซี + น้้า 20 ลิตร ฉีดพ่น 
 

ประโยชน์ ใช้ป้องกันการระบาดของโรคต่างๆ ช่วยป้องกันโรคพืชจากภาวะโลกร้อน 
 
 



กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษบ้านห้วยรากไม้   บ้านห้วยรากไม้  หมู่ที่5 ต าบลสบป้าด 
 อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  

 

น้ าหมักชีวภาพผลิตจากพืชสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช 
 
 น้้าหมักชีวภาพ  เป็นน้้าหมักที่ได้จากการย่อยสลายเศษวัสดุเหลือใช้จากส่วนต่างๆ 
ของพืช หรือสัตว์ โดยผ่านการหมักในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน มีจุลินทรีย์ท้าหน้าที่ย่อยเศษซากพืช
และสัตว์เหล่านั้นให้กลายเป็นสารละลาย รวมถึงการใช้เอนไซม์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมีการ
เติม เอนไซม์เพื่อเร่งการย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

ชนิดของวัสดุที่ใช้ท าน้ าหมักชีวภาพ 
พืช 
 -  เศษผักอวบน้้า (คะน้า ผักกาดขาว กะหล่้าปลี ผักบุ้ง มะเขือเทศ ฯลฯ) 
 -  เศษผลไม้ (สับปะรด ขนุน กล้วย มะละกอ ฟักทอง มะม่วง ส้ม ฯลฯ) 
 -  พืชสมุนไพร (สะเดา ตะไคร้หอม พริก ขิง ข่า ยาสูบ บอระเพ็ด หางไหล ใบสาบเสือ 
กระเทียม) 
 -  เศษอาหารจากบ้านเรือน 
 

ส่วนผสม  
 -  เศษผักอวบน้้าจ้านวน 3 กก. หรือ 
 -  มะละกอสุก 2 กก.ฟักทองแก่จัด 2 กก.กล้วยน้้าว้าสุก 2 กก. ทั้งหมดรวม 6 
กก.(ข้อ1 หรือ 2 ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 -  เชื้อจุลินทรีย์ 100 ซีซี หรือ 1 แก้ว 
 -  กากน้้าตาลหรือน้้าตาลทรายจ้านวน 1 กก. 
 -  น้้าสะอาด 10 ลิตร 
 

วิธีท า 
 -  น้าเศษผักหรือผลไม้สับให้เป็นช้ินเล็กๆ ผสมกับน้้าตาลในภาชนะที่เตรียมไว้ คลุกให้
เข้ากัน 
  
  



  -  ผสมเชื้อจุลินทรีย์ในน้้าสะอาด ใส่ให้ท่วมพืชผักหรือผลไม้ คลุกให้เข้ากัน กรณีหมัก
เศษผักให้ใช้ของหนักทับด้านบน เพื่อกดไล่อากาศวางทับไว้ 1 คืน ก็เอาออกได้ จากนั้นปิดฝาหมักไว้
นาน 10 – 14 วัน 
 -  เมื่อเปิดฝาออก ส่วนที่เป็นไขมันสีเหลืองด้านบน (กรณีหมักผลไม้) น้าไปใช้ทากิ่ง
ตอน ก่ิงปักช้า ช่วยเร่งรากได้ด ี
 -  กรองน้้าหรือรินใส่ขวดพลาสติกไว้ใช้เก็บไว้ได้นาน 3 เดือน 
 

ส่วนผสม 
 -  สะเดา   3  กิโลกรัม 
 -  บอระเพ็ด   3  กิโลกรัม 
 -  ใบสาบเสือ  3  กิโลกรัม 
 -  ตะไคร้หอม  3  กิโลกรัม 
 -  ข่าแก่   1  กิโลกรัม 
 -  หางไหล   1 กิโลกรัม 
 -  กระเทียมสด  1 กิโลกรัม 
 -  พริกขี้หนู   1  กิโลกรัม 
 -  ยาสูบ   0.5 - 1  กิโลกรัม 
 -  เชื้อจุลินทรีย์  100  ซีซี หรือ 1 แก้ว 
 -  กากน้้าตาล  3  กิโลกรัม 
 - น้้าสะอาด   40  ลิตร 
 -  ถังพลาสติก  100  ลิตร 
 

วิธีท า 
 น้าส่วนผสมทั้งหมดหั่น สับคลุกเคล้ากัน หมักไว้ในที่ร่ม 1 เดือนแล้วกรองน้้าเก็บไว้
นาน 3 เดือน 
 

วิธีใช ้
 น้าน้้าหมักพืชสมุนไพร 1 ลิตร ผสมกับน้้าสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเช้าหรือช่วงแดด
ไม่จัดเพื่อไล่แมลงศัตรูพืช 



ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนแสงประทีป ตั้งอยู่เลขท่ี 197 หมู่ที่ 10 ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 

สูตรยาสมุนไพรขับไล่แมลง 
 

ประโยชน์ ใช้พ่นขับไล่แมลง ทุกๆ 7 วัน ถ้าจะให้ยาอยู่ได้นาน ควรจะเพิ่มกาก    น้้าตาลอีก 1 
ขวดลิโพ ก่อนพ่น 
 

วัสดุอุปกรณ์  
 1.  ใบสะเดาหรือบวบขม  1 กิโลกรัม 
 2.  ตะไคร้หอม (ทั้งหัวและใบ) 1 กิโลกรัม 
 3.  ข่า (ทั้งหัวและใบ)  1 กิโลกรัม. 
 4.  ขมิ้นเหลือง  1 กิโลกรัม 
 5.  ยาฉุน   1 กิโลกรัม 
 6.  พริกข้ีหน ู  1 กิโลกรัม 
 7.  ใบสาบเสือ  1 กิโลกรัม 
 8.  จุลินทรีย์   1 แก้วน้้า 
 9.  กากน้้าตาล  1 แก้วน้้า 
 10.  น้้าสะอาด  20 ลิตร 
 

วิธีท า  
 1.  น้ากากน้้าตาลมาละลายกับน้้าสะอาดให้เข้ากันแล้วผสมจุลินทรีย์คนให้เข้ากันใน
ถังพลาสติกสีด้า 
 2.  น้าวัตถุ 7 ชนิด สับให้ละเอียด บรรจุลงถุงปุ๋ยมัดปากให้แน่น  
 3.  น้าลงหมักในน้้าที่ผสมจุลินทรีย์ 
 4.  หมักทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน 
 

วิธีใช ้   
 1.  กรองเอาน้้าใช้พ่นขับไล่แมลง 
 2.  ใช้ 1 ขวดลิโพ ผสมน้้า 20 ลิตร 
 



ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน  ที่ตั้งศูนย์อยู่บ้านเลขที่  83 หมู่ 5   บ้านแม่ระวาน  ต าบล
ยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 

จุลินทรีย์ไล่แมลง 
 

ส่วนผสม    
 สะเดา  บอระเพ็ด  ข่าแก่ หนอนตายหยาก  หัวกลอย  โล่ติ๊น (หางไหล, ไหลแดง)   
ตะไคร้หอม  ใบพลู  กากน้้าตาล  น้้า 
 

วิธีท า  
  สับหรือหั่นสมุนไพรให้เป็นชิ้น ๆ คลุกเคล้ากับกากน้้าตาล บรรจุลงในถังพลาสติกทึบ   
เทน้้าตาม ลงไปโดยใช้สูตร  3-1-10  (สมุนไพร-กากน้้าตาล-น้้า)   เก็บในที่ร่มไม่ให้โดนแดด  หมัก
อย่างน้อย 3 เดือน  ยิ่งนานยิ่งดี 
 

วิธีใช้  
  น้้า 1 ปี๊บ  หรือประมาณ  20  ลิตร + น้้าหมักสมุนไพร 2 ช้อน + กากน้้าตาล 2 
ช้อน 
 



ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ - ชีวภาพ  บ้านเลขที่  99 หมู่ 2 บ้านม่วงตาล  ต าบลคอรุมอ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

น้ าหมัก/สารสกัด 
 

การหมักสมุนไพรก าจัดแมลงศัตรูพืช 
 พืชที่ปลูกเป็นสมุนไพร เพื่อใช้รักษาโรคมนุษย์เบื้องต้นนั้นมีหลายชนิด น้ามาใช้
โดยตรง หรือผสมกันใช้เป็นสารไล่ หรือฆ่าแมลง  สมุนไพรเป็นพืชที่ปลูกง่าย พบเห็นทั่วๆ ไป 
น้ามาใช้เป็นสารไล่ หรือฆ่าแมลงได้หลายชนิด ใช้ได้ทั้งในพืชผักและไม้ผล การหมักจะใช้สมุนไพร
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
 

ส่วนผสม  มีดังนี้คือ 
 (1)  สมุนไพรในท้องถิ่น ได้แก่ ใบสะเดา  บอระเพ็ด  ข่าแก่  ตะไคร่หอม  
       ผักคูณ  ยาสูบ  รวม   5   กิโลกรัม 
 (2)  เหล้าขาว   0.5 ขวด 
 (3)  หัวน้้าส้มสายชู  0.5 ขวด 
 (4)  น้้าสะอาด  1 ปี๊บ 
 

วิธีท า 
 สับหรือหั่นสมุนไพรให้ เป็นชิ้นเล็กๆ ผสมรวมกันใส่ถัง เติมน้้าสะอาดให้ท่วมสมุนไพร 
เติมเหล้า/หัวน้้าส้มสายชู คนให้เข้ากันปิดฝาหมักทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ น้ามาผสมกับน้้าฉีดพ่นได้ 
 

ข้อแนะน า 
 (1)  ควรฉีดในช่วงเช้า  ก่อน  09.00 น.  หรือหลัง 4 โมงเย็น 
 (2)  ควรใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกัน 



จุลินทรีย์ไล่แมลง 
 

ส่วนประกอบ 
 1. สะเดา 
 2. โลต่ิน (หางไหล, ไหลแดง 
 3. บอระเพ็ด        
 4. ตะไคร้หอม 

5. ข่าแก่               
6. ใบพลู 

 7. หนอนตายยาก     
 8. กากน้้าตาล 
 9. หัวกลอย            
 10. น้้า 
 

วิธีท า   
 สับหรือหั่นสมุนไพรให้เป็นชิ้น ๆ คลุกเคล้ากับกากน้้าตาลบรรจุลงในถังพลาสติกทึบ   
เทน้้าตามลงไปโดยใช้สูตร  3-1-10  (สมุนไพร-กากน้้าตาล-น้้า)  เก็บในที่ร่มไม่ให้โดนแดด  หมัก
อย่างน้อย 3 เดือน  ยิ่งนานยิ่งดี 
 

วิธีใช ้  
 น้้า 1 ป๊ีบ  หรือประมาณ  20  ลิตร + น้้าหมักสมุนไพร 2 ช้อน + กากน้้าตาล 2 ช้อน 



ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก   บ้านเลขที่  หมู่ที่  4  บ้านใหม่ใต้   
 ต าบลท่างาม   อ าเภอวัดโบสถ์   จังหวัดพิษณุโลก  

 

ปุ๋ยหมักชีวภาพน้ าหมักพืชสมุนไพร 
 

น้ าหมักชีวภาพสูตรที่ 1 
 ส่วนผสม   
 -  พืชสดทั่วไป 3  กิโลกรัม 
 -  กากน้้าตาล  1  ลิตร 
 

วิธีท า  
  น้าส่วนผสมใช้พืชสดทั่วไป เช่น ผักบุ้ง  กวางตุ้ง  คะน้า ผักขม ผักเสี้ยน  ที่มีลักษณะ
สด ใหม่ สมบูรณ์ ไม่มีโรคเน่า โดยใช้ทุกส่วน น้ามาสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือบดให้ละเอียด  จากนั้นจึง
บรรจุลงในภาชนะพร้อมกากน้้าตาล  คนหรือเขย่าให้เข้ากันโดยให้พืชจมอยู่ในกากน้้าตาล
ตลอดเวลา ปิดฝาภาชนะแล้วเก็บไว้ในที่มืดนาน 7 วัน จึงสามารถน้ามาใช้ได้ น้้าสกัดสูตรนี้เหมาะ
ส้าหรับพืชกินใบ 
 

วิธีใช ้ 
  ใช้กับพืชผักสวนครัว พืชไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น ทางใบในอัตราส่วน  15 - 20 ซีซีต่อน้้า 
20 ลิตร ทุก ๆ 5 - 7 วัน ควบคู่กับการให้ทางรากในอัตรา 30 - 50 ซีซีต่อน้้า 20  ลิตร ทุก ๆ 15 - 
20 วัน หากจะใช้แทนสารเร่งปุ๋ยหมักให้ใช้น้้าสกัดชีวภาพอัตรา 75 - 100 ซีซีต่อน้้า 20 ลิตร พรมลง
บนวัสดุท้าปุ๋ยหมัก  และในอัตราส่วนที่เท่ากันยังสามารถน้ามาใช้ก้าจัดน้้าเสียได้โดยการราดน้้าสกัด
ชีวภาพ ให้ท่วมบริเวณที่มีน้้าเสียหรือในคอกปศุสัตว์ นอกจากนี้น้้าสกัดชีวภาพในอัตราส่วน 15 - 20  
ซีซี ต่อน้้า 20 ลิตร แช่เมล็ดพันธุ์พอท่วมก่อนเพาะเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ยังช่วยในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์
ความงอกของเมล็ดพันธุ์ได้อีกด้วย 
 

น้ าสกัดชีวภาพสูตรที่ 2 
 ส่วนผสม   
 -  ผลไม้สุก  2  กิโลกรัม 
 -  พืชสด  1  กิโลกรัม 
 -  กากน้้าตาล  1  กิโลกรัม 



วิธีท า  
  น้าผลไม้สุก เช่น ฟักทองแก่  มะละกอ  กล้วยน้้าว้า  มะเขือเทศ พืชสดหลาย ๆ ชนิด
สับเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือบดละเอียด บรรจุลงในภาชนะแล้วเติมกากน้้าตาลลงไปคนหรือเขย่าให้เข้ากัน  
ปิดฝาภาชนะแล้วเก็บไว้ในที่มืดนาน 7 วัน จึงสามารถน้ามา ใช้ได้ 
 

วิธีใช้   
 เหมาะส้าหรับพืชผักกินดอกและผล เช่น กะหล่้าดอก แตงโม แคนตาลูป  ถั่วฝักยาว  
และบวบต่าง ๆ โดยใช้อัตราส่วน 15 - 20 ซีซีต่อน้้า 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก 5 - 7 วัน หาก
ต้องการให้ดินร่วนซุยให้ใช้อัตรา 30 - 50ซีซีต่อน้้า 20 ลิตร ลาดทางดินสลับกับการฉีดพ่นทางใบทุก 
5 - 7 วันต่อครั้ง สูตร2 นี้ สามารถใช้จนถึงระยะพืชออกดอกและติดผลได้ 
 

 น้ าสกัดชีวภาพสูตรที่ 3 
 ใช้พืชสด (สูตรที่ 1) พืชสดและไม้ไม้สุก (สูตรที่ 2) ปลาเป็น ๆ หอยเชอรี่ ไข่หอยเชอรี่ 
กระดูกป่นให้ละเอียดอย่างละ 1  กิโลกรัม  ตัวเสริม (ขี้ไก่ค้างคอน ขี้นกปากห่าง ขี้เป็ดกินหอย ยา
คูลท์  โยเกิร์ต  กระทิงแดง) ลงในปริมาณเล็กน้อย บรรจุในภาชนะแล้วเดิมกากน้้าตาลลงไปให้       
พอท่วม ใส่น้้ามะพร้าวอ่อนคลุกเคล้าลงไปอีกเพื่อให้มีน้้ามากขึ้น คนและเขย่าให้เข้ากันโดยใช้เศษ
พืชจมอยู่ในกากน้้าตาลตลอดเวลา ปิดฝาภาชนะเก็บไว้ในที่มืดนาน 7 วัน สูตรนี้ใช้ได้ทั้งกับพืชผัก 
ผลไม้ พืชไร่ และนาข้าว 
 

น้ าสกัดชีวภาพสูตรที่ 4 
 ส่วนประกอบในพืชสด 5 ส่วน ผลไม้ดิบ  ผลไม้สุก ปลาน้้าจืด ไข่หอยเชอรี่และเหง้า
กล้วย  อย่างละ 1 ส่วน  บดให้ละเอียดใส่ในภาชนะเติมกากน้้าตาลพอท่วม ขี้ไก่ค้างคอน 2 ส่วน น้้า
มะพร้าวอ่อน  ร้าละเอียดในปริมาณเล็กน้อย เก็บไว้ 7 วัน จึงสามารถน้ามาใช้ได้ สูตรนี้เหมาะ
ส้าหรับใช้กับไม้ผลเท่านั้น  ห้ามน้าไปฉีดผัก  เพราะจะท้าให้ใบกระด้าง 
 การท้าน้้าสกัดชีวภาพตามสูตรที่ 3 เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี มีเคล็ดลับ อยู่ที่
ระหว่างการหมักให้คอยเขย่าภาชนะที่ใช้หมักพร้อมกับเปิดฝาวันละ 2 ครั้ง ในเวลาเช้าและเย็น      
เมื่อครบ 7 วัน ให้ดมกลิ่น ถ้ามีกลิ่นหอมหวานแสดงว่าดี แต่ถ้ามีกลิ่นบูดเปรี้ยวให้แก้ไขด้วยการเติม
กากน้้าตาล ¼ หรือ ½ ของที่ใส่ครั้งแรก หมักต่ออีก 3 วัน แล้วให้ดมกลิ่นอีกครั้ง ถ้ายังมีกลิ่นบูด
เปรี้ยวอีก ให้เติมกากน้้าตาลหมักต่อไปจนกว่าจะมีกลิ่นหอมหวาน อีกทั้งการเก็บน้้าสกัดชีวภาพที่ดี
ยังต้องเก็บไว้ในที่มืดภายในอุณหภูมิห้องนาน 6 เดือน ถึง 1 ปี ระหว่างที่เก็บไว้นั้น หากมีกลิ่นบูด 



เปรี้ยวก็ให้เติมกากน้้าตาลลงไปแล้วหมักต่อกลิ่นบูดเปรี้ยวก็จะหายไปกลายเป็นกลิ่นหอมหวานและ
คุณภาพ  ยังเหมือนเดิม  นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับในการใช้น้้าสกัดชีวภาพทางราก  ถ้าจะให้ได้ผลดี 
ควรใช้ควบคู่ไปกับปุ๋ยคอก  หรือปุ๋ยหมักเสมอ 
 

สูตรควบคุมหนอน แมลงวนั เพลีย้กระโดด 
 

ส่วนผสม     
 (1)  ขี้เถ้าไม้ (ขี้เถ้าถ่าน)  1  กิโลกรัม 
 (2)  ปูนขาว (จากเปลือกหอย) 1  กิโลกรัม 
 (3)  น้้าเปล่า   20  ลิตร 
 

วิธีท า   
  ใช้อัตราส่วน 6-8 ช้อนแกงต่อน้้า 20 ลิตร ฉีดพ่นบนแปลงผัก ข้าว สวนผลไม้  จะช่วย
ควบคุมการเกิดหนอนผัก  แมลงวันทองได้ โดยฉีดห่างกัน 7 วันต่อครั้ง ติดต่อกัน 3 - 4 ครั้ง นาข้าว
ใช้ 1 กระป๋องนมต่อน้้า 20  ลิตร เหมือนสวนผลไม้ 
 

สูตรควบคุมเพลี้ยอ่อน  เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย 
 
ส่วนผสม    
  เยีย่ววัวสดหรือเยีย่ววัวหมักก็ได้ 
 

วิธีท า   
  น้าเยีย่ววัวที่ได้ใช้อัตราส่วน 3 ช้อนแกงต่อน้้า 20 ลิตร  
 

วิธีใช ้  
  ฉีดตอนบ่าย 4 โมง กับต้นพืชผักและผลไม้ทุก ๆ 3-7 วันครั้ง โดยท้าติดต่อกัน 3-5 
ครั้ง จะท้าให้เปลี้ยต่าง ๆ หายไปจากแปลงได ้
  

 
 
 
  



สูตรควบคุม  หนอนกล่ า  หนอนใยผัก  หนอนดื้อยา 
 
ส่วนผสม   
  (1)  ใบมะเขือเทศสด 1  กิโลกรัม 
 (2)  เหล้าขาว  3  ขวด 
 

วิธีท า   
 น้าวัตถุดิบทั้ง 2 อย่างมาบด และหมักทิ้งไว้ 1 วัน จะได้น้้าหมักอินทรีย์ป้องกันหนอนต่าง ๆ   
 

วิธีใช้   
 ใช้น้้าหมักใบมะเขือเทศอัตราส่วน 3 ช้อนแกงต่อน้้า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3 - 7 วันครั้ง 
เมื่อมีหนอนระบาด 
 

สูตรฆ่าเพลี้ยไก่แจ้ เพลีย้กระโดดสีน้ าตาล 
 

ส่วนผสม   
  (1)  เม็ดน้อยหน่า  5  ขีด ( บดละเอียด) 
 (2)  พริกข้ีหนูป่น           10  ช้อนชา 
 (3)  กระเทียม                10  หัว (บดละเอียด) 
 (4)  เหล้าขาว                2  ขวด 
 

วิธีท า 
   น้าส่วนผสมทั้ง 4 ข้อ ใส่ขวดรวมกัน หมักทิ้งไว้ 1 คืน จึงน้าไปใช้ได้ (เก็บได้ไม่เกิน 2 ปี) 
 

วิธีใช ้ 
  น้าน้้าที่หมักได้ใช้ผสมน้้าฉีดพ่นในสวนผลไม้ได้ในอัตราส่วน 2 ช้อนแกง ต่อน้้า 20  
ลิตร หรือ 200  ซีซีต่อน้้า 200 ลิตร (ถ้าฉีดพ่นสวนผลไม้ระวังลูกตา อย่าให้เข้าตาอาจตาบอดได้ )         
ถ้าฉีดพ่นสวนผักไม่เป็นไร 
 
  
  
 



สูตรฆ่าแมลงปีกแข็ง (แมงกอม, แมงแกง, แกงกินนูน, ด่องหมัดผัก, แมงตูดิน, เสี้ยนดิน) 
 

ส่วนผสม   
  (1)  หัวหญ้าแห้วหมู 5  ขีด (ทุบพอแตก) 
 (2)  หัวหญ้าสาบเสือ 2  ขีด (ทุบพอแตก) 
 (3)  เหล้าขาว    3  ขวด 
 

วิธีท า  
   น้าส่วนผสมทั้งหมด ผสมรวมกันทิ้งไว้ 1-2 วัน เพื่อให้ได้สารอินทรีย์ออกมาใช้ 
(สามารถเก็บไว้ได้นาน 2 ปี) 
 

วิธีใช้   
 น้าน้้าหมักที่ได้ไปฉีดพ่นเมื่อมีแมลงระบาด เมื่อเห็นตัวจะได้ผลดี โดยใช้อัตราส่วน 2 - 
3 ช้อนแกง ต่อน้้า 20  ลิตรหรือ 200 ซีซีต่อน้้า 200 ลิตร แต่ถ้าต้องการป้องกัน ควรฉีดพ่น ลงบน
ผิวดินอยู่บริเวณทรงพุ่มของไม้ผล  เพื่อห้องกันแมลงที่เกิดบนผิวดิน 
 

สูตรยาคุมหญ้า 
 

ส่วนผสม   
  (1)  หัวหญ้าแห้วหม ู 1  กิโลกรัม (บดละเอียด) 
 (2)  รากหญ้าสาบเสือ 1  กิโลกรัม( ทุบพอแตก) 
  (3)  รากญ้าคา 1  กิโลกรัม  (ทุกบพอแตก) 
 4.  เหล้าขาว  3  ลิตร 
 

วิธีท า   
 น้าส่วนผสมทั้ง 4 แช่รวมกันทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้ได้สาระส้าคัญ (สามารถเก็บไว้ได้นาน 
2 ปี) 
 

 วิธีใช้ 
   ใช้ในการฉีดพ่นในเวลาเช้าจะดีที่สุด โดยใช้อัตราส่วน 1-4 ช้อนแกงต่อน้้า 20 ลิตร 
หรือ 250 ซีซีต่อน้้า 200  ลิตร ควรฉีดพ่นก่อนปลูกพืช 1 วัน จะดีที่สุด จะช่วยยับยั้งการ
เจริญเติบโต 



สูตรยาฆ่าเชือ้รา (โรคใบด่างและโรควงแหวนมะละกอ) 

ส่วนผสม    
 (1)  รากมะรุม ½  กิโลกรัม หรือ (เท่าเม็ดมะละขี้นก) 
 (2)  หัวข่าแก่       ½  กิโลกรัม 
 (3)  กระเทียม  2  ขีด 
 (4)  เหล้าขาว   2  ลิตร 
 (5)  ลูกซัก     ½  กิโลกรัม  (ประค้าดีควาย) 
 

วิธีท า  
  น้าส่วนผสมทั้ง 5 อย่างมาทุบพอแตก แล้วใส่ในขวดโหลหมักกับเหล้าขาว 2 ลิตร 
หมักทิ้งไว้ 1-2 วัน จึงน้าไปใช้ได้ 
 

วิธีใช ้  
 น้าน้้าหมักที่ได้อัตราส่วน 2 ช้อนแกงต่อน้้า 20 ลิตร หรือ 200 ซีซี ต่อน้้า 200  ลิตร 
ฉีดพ่นต้นอ่อนของพืชที่เพาะใหม่ ทุก ๆ 15 วัน จะได้ผลดียิ่ง 

สูตรฆ่าเชื้อราและไข่ของแมลงในข้าวเปลือก 

ส่วนผสม    
 (1)  ใช้เกลือเม็ด 2  กิโลกรัม 
 (2)  น้้า  5  ปี๊ป 
 

วิธีท า  
  น้าเกลือเม็ด 2 กิโลกรัม ละลายน้้า 5 ปี๊ป แล้วน้าเมล็ดข้าวเปลือกที่จะปลูก           
แช่ลงน้้าเกลือนาน 10 นาที  แล้วจึงน้าข้าวใส่กระสอบแช่น้้าอีก 1 คืน แล้วน้ามาพักไว้ บนบกอีก 1 
คืน จะท้าให้เมล็ดงอกได้ดี และไม่มีโรคข้าวและไข่ของแมลงที่จะท้าลายข้าวได้อีก 



สูตรฆ่าเพลี้ยกระโดสีน้ าตาล  (นาข้าวและผลไม้) 

ส่วนผสม   
  (1)  ขี้เถ้าถ่าน  1  กิโลกรัม 
 (2)  ปูนขาว   1  กิโลกรัม 
 (3)  น้้า   1  ปี๊ป 
วิธีท า   
 ใช้ส่วนผสมทั้ง 3 อย่างผสมเข้าด้วยกันทิ้งไว้ 2 คืน เพื่อให้น้้าปูนตกตะกอนแล้วจึงน้า
น้้าใสๆไปใช้ได้ 
 

วิธีใช้   
 ถ้าฉีดพ่นฆ่าเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลในนาข้าวได้โดยใช้อัตราส่วน 1 กระป๋องนมต่อน้้า 
20  ลิตร หรือ 1  ลิตร ต่อน้้า 200  ลิตร  แต่ถ้าฉีดพ่นกับพืชผักเพื่อฆ่าหมัดผัก ใช้อัตราส่วน 2 ช้อน
แกงต่อน้้า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5 วัน 

สูตรฆ่าเชื้อราในนาข้าว (สาเหตขุองโรคใบไหม้) 

 ใช้ขี้เถ้าหว่านลงในแปลงข้าวเหนือลมในนาข้าว ขณะที่เกิดโรคในอัตราส่วน 1 ปี๊ป ต่อ
นา 10  ไร่ จะแก้โรคข้าวได้ใน 7-10 วัน 

  สตูรไล่หอยเชอรี่ในนาข้าว 

 ใช้ต้นยาสูบแห้งหรือก้านยาสูบที่ทิ้งแล้ว มัดเป็นก้าขาด 1 - 2 กิโลกรัม  ทุบต้นพอแตก  
แช่เหนือน้้า ตรงที่น้้าเข้านาก่อนไถนาปลูก  จะท้าให้หอยเชอรี่หนีออกจากนาได้ และจะท้าให้หอย
เชอรี่ลดน้อยลงได้เป็นอย่างดี 

สูตรเรียกหอยเชอรี่ท าปุ๋ย 

 ใช้ใบมะละกอใส่กระสอบปุ๋ยวางไว้บริเวณท้ายน้้าที่ออกจากนา จะท้าให้หอยเชอรี่ เข้า
ไปอยู่ในกระสอบได้จะได้น้ามาท้าปุ๋ยใส่ในนาข้าวได้อีกต่อไป 



  สตูรฆ่าหอยเชอรี่ในนาข้าว 

ส่วนผสม   
  (1)  ดอกเอื้องหมายนาหมัก 500  กรัม (5 ขีด) 
  (2)  เหล้าขาว   1  ลิตร 
 

วิธีท า   
 น้าเอาดอกเอื้องหมายนาหมักกับเหล้าขาวจ้านวน 1 ลิตร หมักทิ้งไว้ 1 วัน จึงน้าไปใช้ได ้
 

วิธีใช้  
  ใช้น้้าหมักในอัตรา 2 - 4 ช้อนแกงต่อน้้าเปล่า 20  ลิตร ฉีดพ่นในขณะที่เตรียมแปลง
ในระยะเตรียมนา (ท้าเทือก) 

สูตรฆ่าหอยแว่น 

ส่วนผสม    
 (1)  ว่านกาบหอย 500  กรัม 
 (2)  น้้าเปล่า      2  ลิตร 
 

วิธีท า   
 น้าเอาว่านกาบหอยมาบด หรือ ป่ันในเครื่องปั่นพร้อมน้้า 2 ลิตร แล้วกรองด้วยผ้าขาว
บางเอาแต่น้้า 
 

วิธีใช้   
 ใช้น้้าว่านที่ได้ 50 ซีซี ต่อน้้า 20 ลิตร ฉีดพ่นในตอนเย็นบริเวณหอยชอบกิน  จะท้าให้
หอยตาย 
  

สูตรยาฆ่าปูในนาข้าว 

ส่วนผสม  
   -  เมล็ดมะขามดิบ  2  กิโลกรัม 
 

วิธีใช ้ 
  เมื่อเตรียมนาควรหว่านเมล็ดมะขามในแปลงก่อนไถแล้วไถกลบดินพร้อมใส่น้้าดองไว้ 
2-3 วัน จะท้าให้ปูนาตาย 



สูตรกันหนูนากินข้าว  

ส่วนผสม    
 (1)  กิ่งยี่โถแห้งขนาดยาว   4 นิ้ว   
 (2)  กิ่งชบาบ้าน ยาว   4 นิ้ว  
 

วิธีท า 
   ให้น้ากิ่งไม้ทั้งสองชนดิ  ตากแห้ง 10 วัน 
 

วิธีใช้   
 น้ากิ่งไม้ทั้งสองมัดรวมกัน  ไปวางไว้ที่บริเวณหนูเดิน หนูจะไปกินแล้วย้ายถิ่นหรือไม่
ก็ตายได้ 

สูตรฆ่าเช้ือราและไข่ของแมลงในข้าวเปลือก 

ส่วนผสม    
 (1)  ใช้เกลือเม็ด    2  กิโลกรัม 
 (2)  น้้า    5  ป๊ีป 
วิธีท า  
  น้าเกลือเม็ด 2  กิโลกรัม ละลายน้้า 5 ปี๊ป  แล้วน้าเมล็ดข้าวเปลือกที่จะปลูก  แช่ลง
น้้าเกลือนาน 10 นาที  แล้วจึงน้าข้าวใส่กระสอบแช่น้้าอีก 1 คืน แล้วน้ามาพักไว้ บนบกอีก 1 คืน 
จะท้าให้เมล็ดงอกได้ดี และไม่มีโรคข้าวและไข่ของแมลงที่จะท้าลายข้าว 

สูตรฆ่าแมลงวันทองผลไม ้

ส่วนผสม    
 (1) ว่านน้้าหรือว่านฮางคาว (ใช้หัว)  500  กรัม ( 5 ขีด ) 
 (2)  เหล้าขาวจ้านวน  2  ลิตร 
วิธีท า   
 น้าเอาหัวว่านน้้าหนัก 500 กรัม มาทุบพอแตกแล้วหมักร่วมกับเหล้าขาวจ้านวน 2  
ลิตร หมักทิ้งไว้ 1 วัน 
วิธีใช ้  
 น้าเอาน้้าหมัก 2-4 ช้อนแกงต่อน้้า 20  ลิตร ฉีดพ่นก่อนผลไม้จะแก่เพือ่ป้องกัน
แมลงวันทองเจาะผล 



สูตรน้ าหมักบ ารุงพืชในการเจริญเติบโตในระยะต่าง ๆ 

ส่วนผสม   
 (1)  ใช้ข้าวกล้อง           2  ลิตร 
 (2)  นมสด              10  ลิตร 
 

วิธีท า  
  น้าข้าวกล้องแช่น้้า 20 ลิตร ทิ้งไว้ 3 วัน แล้วแยกน้้าออกจากข้าว เติมนมสดลงไป  
หมักทิ้งไว้ 10 วัน  แล้วเก็บใส่ขวดไว้ 
 

วิธีใช ้  
 ใช้น้้าหมักที่ได้อัตราส่วน 1 : 500 ส่วน 1 : 1,000 ส่วน หรือประมาณ 2 ช้อนแกง ต่อ
น้้า 20 ลิตร  ฉีดพ่นได้ทุก ๆ  15 วัน จะท้าให้พืชแข็งแรงและเพิ่มแรงต้านทานโรคพืชและแมลง ได้
เป็นอย่างดี 

สูตรป้องกันการเกิดโรคใบสีม่วงของ (พริก, มะเขือ, กะหล่ าปล)ี 

ส่วนผสม   
 (1)  ใช้ต้นงาที่เปาเป็นถา่น  1  กิโลกรัม 
 (2)  น้้า   10  ลิตร 
 (3)  เครื่องเติมอากาศ  1  ตัว 
 

วิธีท า   
 น้าถ่านจากงาบดให้ละเอียด 1  กิโลกรัม แช่ลงในน้้า  10  ลิตร แล้วเปิดเครื่องเติม
อากาศ นาน 20 วัน จึงน้าน้้ามาใช้ได้  โดยทิ้งให้ตกตะกอนจึงน้ามาใช้ 
 

วิธีใช ้  
 ใช้น้้างาที่ได้ในอัตราส่วน น้้างา ½ ลิตรต่อน้้า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้กับพืชเพื่อเตรียมตัว
ออกดอก และแก้ปัญหาโรคใบสีม่วง 1 - 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน 



น้ าหมักสมุนไพรป้องกันก าจัดหนอนและแมลง 

น้ าหมักสมุนไพรป้องกันก าจัดหนอนและแมลง 
 น้าหางไหลแดง (ขาว)  เปลือกสะเกา หนอนตายหยาก อย่าละ 3 กิโลกรัม ยาเส้น 1/3   
กิโลกรัม เหล้าขาว 1  ขวด  หัวน้้าส้ม  1 ขวดกระทิงแดง กากน้้าตาล น้าส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในถัง
หมัก ใส่กากน้้าตาลพอท่วม หมักไว้ 7 วัน น้ามาใช้อัตราส่วน 30 - 50 ซีซีต่อน้้า 20  ลิตร  
น้ าสกัดสมุนไพรไล่แมลงและเพลี้ยไฟ 
 น้าสาบเสือ ขิงแก่  ข่าแก่  ตะไคร้หอม  ตะไคร้แกง  หนอนตายหยาก พริกไทย  
บอระเพ็ด  กะเพรา  กระชาย  หางไหลขาว  หางไหลแดง  ดีปลี พริก ใบสะเดาแก่ เทียนทอง (ใบ+
ผล)  ล้าโพง(ต้น+ใบ) สมุนไพรเหล่านี้ใช้เท่าที่หาได้ โขลกให้ละเอียดพอประมาณ ใส่น้้าพอท่วม เติม
เหล้าขาว  1  ขวด  น้้าส้มสายชู 2 ขวดกระทิงแดง มะนาวผ่าซีก, มะกรูดผ่าซีก 20 ผล หมักไว้ 2 
คืน แล้วน้ามาใช้ 20 - 30 ซีซีต่อน้้า 20 ลิตร 
น้ าหมักสมุนไพรป้องกันก าจัดเชื้อรา 
 เปลือกแค เปลือกข่อย หมากสด เปลือกมังคุด เปลือกเงาะ เปลือกทับทิม ใบยาสูบ  
ใบเสือหมอบ สะแยก  ขาไก่ หน่อไม้  ใบยูคาลิปตัส กระเทียม กานพลู ชะพลู  ใบมะขามเทศแก่  
เมล็ดมันแกว รากหม่อน บอระเพ็ด ตะไคร้หอม กล้วยดิบ ลูกตะโกดิบ ลูกมะพลับดิบ ต้นสบู่ยอด
แดง   สับชิ้นส่วนพืชให้ละเอียด ใส่น้้าพอท่วม เติมกากน้้าตาลพอประมาณ หมักนาน 7 วัน แล้ว
น้าไปใช้ในอัตราส่วน 40 ซีซีต่อน้้า 20  ลิตร 
 ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ 
 ปุ๋ยคอก (มูลไก่ มูลวัว) 20  กิโลกรัม ขี้เถ้าแกลบ 20 กิโลกรัม น้้าสกัดชีวภาพสูตรใดก็
ได้จาก 4 สูตร ผสมน้้าอัตรา 100 ซีซีต่อน้้า 20 ลิตร หรือหัวเช้ือจุลินทรีย์ กับน้้าสกัดชีวภาพสูตรใด
สูตรหนึ่ง (ไม่ต้องผสมน้้า)  ผสมคลุกเคล้าปุ๋ยคอก  ขี้เถ้าแกลบ และร้าละเอียด ตามอัตราส่วน ที่
ก้าหนดให้เข้ากัน ราดด้วยน้้าสกัดชีวภาพผสมน้้าในอัตราส่วนที่ก้าหนดข้างต้น หรือหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
กับน้้าสกัดชีวภาพสูตรใดสูตรหน่ึง (เพียงเล็กน้อย)  ผสมคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน โดยให้
มีความชื้นในกองปุ๋ยประมาณ 50% หมักทิ้งไว้จนกว่าความร้อนในกองปุ๋ยจะลดลง จึงน้าไปใช้ใน
การเตรียมดินหรือโดยรอบโคนต้นพืช 
 วิธีการท าหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
 เตรียมเปลือกสับปะรดที่มีตาติดอยู่ 2 หัว โขลกให้ตาสับปะรดแตกแล้วบรรจุในถัง
หมัก เติมน้้า 200 ลิตร เติมกากน้้าตาลกับน้้าสกัดชีวภาพสูตรใดสูตรหนึ่งเพียงเล็กน้อย หมักทิ้งไว้  7 วัน 



ศูนย์การเรียนรู้บ้านแสงเทียน ตั้งอยู่เลขท่ี 118 หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  

 
สูตรยาสมุนไพรขบัไล่แมลง 

 

ประโยชน์  
 ใช้พ่นขับไล่แมลง ทุก ๆ  7  วัน ถ้าจะให้ยาอยู่ได้นาน ควรจะเพิ่มกากน้้าตาลอีก          
1 ขวดลิโพก่อนพ่น 
 

วัสดุอุปกรณ์  
 1.  ใบสะเดาหรือบวบขม  1 กิโลกรัม 
 2.  ตะไคร้หอม(ทั้งหัวและใบ) 1 กิโลกรัม 
 3.  ข่า(ทั้งหัวและใบ)  1 กิโลกรัม 
 4.  ขมิ้นเหลือง  1 กิโลกรัม 
 5.  ยาฉุน   1 กิโลกรัม 
 6.  พริกข้ีหน ู  1 กิโลกรัม 
 7.  ใบสาบเสือ  1 กิโลกรัม 
 8.  จุลินทรีย์   1 แก้วน้้า 
 9.  กากน้้าตาล  1 แก้วน้้า 
 10.  น้้าสะอาด  20 ลิตร 
วิธีท า  
 1.  น้ากากน้้าตาลมาละลายกับน้้าสะอาดให้เข้ากันแล้วผสมจุลินทรีย์คนให้เข้ากันใน
ถังพลาสติกสีด้า 
 2.  น้าวัตถุ 7 ชนิด สับให้ละเอียด บรรจุลงถุงปุ๋ยมัดปากให้แน่น  
 3.  น้าลงหมักในน้้าที่ผสมจุลินทรีย์ 
 4.  หมักทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน 
วิธีใช ้   
 1.  กรองเอาน้้าใช้พ่นขับไล่แมลง 
 2.  ใช้ 1 ขวดลิโพ ผสมน้้า 20 ลิตร 



ศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา  
เลขที่ 91  หมู่ 2 บ้านทุ่งต้นศรี ต าบลสันป่าม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

สมุนไพรป้องกันก าจัดแมลง 
 
 สูตรที่ 1  สูตรป้องกันเพลี้ยอ่อนและก าจัดหนอนต่างๆ เช่น หนอนใยผัก หนอน
กระทู้ผัก หนอนคืบกระหล่้าปลี หนอนผีเสื้อกลางคืน เพลี้ยไฟ เป็นต้น  
 

 ส่วนประกอบ  -  เมล็ดสะเดา 1 กิโลกรัม (ถ้าใช้ใบ 2 กิโลกรัม) 
   -  หัวข่าแก่ 2 กิโลกรัม 
   -  ตะไคร้หอม 2 กิโลกรัม 
 

 วิธีท า   
 น้าสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดมาสับแล้วต้าให้แหลก หรือบดละเอียด ใส่ภาชนะหมักแช่น้้า 10 
ลิตรทิ้งไว้ 1 คืน กรองเอาน้้ายา 10 ลิตร ผสมน้้า 100 ลิตร เพิ่มสบู่ 50 - 100 กรัม หรือสารจับใบ
ละลายให้เข้ากันก่อนฉีด การฉีดพ่น  ทุก 2 - 3 วัน ติดต่อกัน  2 - 3 ครั้ง (ฉีดช่วงเช้า - เย็น) 
  ข้อควรระวัง  ถ้าผสมน้้ายาเข้มข้นเกินไป ผักใบ เช่น คะน้า กวางตุ้ง จะท้าให้ใบกร้าน
และหยาบกระด้าง ส่วนการฉีดถั่วฝักยาวที่อายุน้อยและช่วงออกดอก ควรผสมน้้ายาให้อ่อน หรือลด
ปริมาณน้้ายาต่อน้้าเท่ากับ 1 : 20 ก็ได้ เพราะจะท้าให้ต้นตายหรือดอกร่วงได้ 
 
 

สูตรที่ 2  สูตรป้องกันด้วงหมัดกระโดด 
 

 ส่วนประกอบ  
 ว่านน้้า 1 ส่วน  ขมิ้นชัน 1 ส่วน ส้าหรับแปลงผักขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ว่านน้้าและขมิ้น
สดอย่างละ 0.5 กิโลกรัม 
 

วิธีท า  
 ตัดไหลว่านน้้าเป็นท่อนๆ และน้าหัวขมิ้นสด แล้วทุบหรือต้าให้ละเอียด น้าทั้งสอง
อย่างใส่ภาชนะเติมน้้าพอท่วม ตั้งไฟกลางต้มประมาณ 30 - 50 นาทีแล้วยกลง 
 

วิธีใช ้ 
 กรองเอาน้้ายาทั้งหมด เติมน้้าอัตราส่วน 1:20 ลิตรก่อนฉีดพ่นใส่สบู่ลงไปเพื่อเป็นตัว
จับใบ น้าไปฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น ทุก 2 - 3 วัน 



ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดอุทัยธานี ที่ตั้งบ้านเลขที่ 87 หมู่ 1(บ้านทุ่งสบาย)  ต าบลเขากวางทอง   
อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  

 

ชนิดพืชสมุนไพรที่มฤีทธ์ิต่อการป้องกนัและก าจัดแมลงศัตรูพืช 
 

น้อยหน่า  
 เป็นพิษต่อแมลงวันทอง / ด้วงงวงบุ้ง / ด้วงปีกแข็ง / มอดเจาะไม้ / มอดแป้ง / มวน
ปีกแข็ง / หนอนกระทู้ / หนอนชอนใบ 
 

ตะไคร้หอม  
 เป็นพิษต่อเพลี้ยอ่อนไรมด / มอด / แมลงวัน / แมลงวันศัตรูพืชอื่นๆ 
 

ถั่วลิสง  
 เป็นพิษต่อด้วงงวง / ด้วงปีกแข็ง / บุ้ง / มอดเจาะไม้ / มอดและมวนปีกแข็ง 
 

คื้นฉ่าย  
 เป็นพิษต่อด้วง / ด้วงปีกแข็ง / บุ้ง / มอดเจาะไม้ / มอดและมวนปีกแข็ง 
 

กลอย  
 เป็นพิษต่อเพลี้ยอ่อน / แมลงสิงห์ / ด้วงงวง / แมลงวันทอง / ไร 
 

บอระเพ็ด  
 เป็นพิษต่อเพลี้ยอ่อน / ไร / แมลงศัตรูพืช 
 

บวบเหลี่ยม  
 เป็นพิษต่อด้วงปีกแข็ง / บุ้ง / มอดเจาะไม้ / มอดแป้ง / มวนปีกแข็ง 
 

พริก  
 เป็นพิษต่อด้วงงวง / ด้วงปีกแข็ง / บุ้ง / มอดเจาะไม้ / มอดแป้ง / มวนปีกแข็ง 
   



ภาคกลาง 
 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย หมู่ 6 บ้านหนองทราย ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน  
จังหวัดกาญจนบุรี 

 

สารสมุนไพรก าจัดโรคพืช 
 สูตร 1 
ส่วนประกอบ 
 
 
 
 
 
 

วิธีท้า  
 สับบดสมุนไพรแล้วหมกัรวมกันไว้ 45 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 1: 100 – 1 : 200 ใช้ฉีดพ่นและรดราด 
 สูตร 2 
ส่วนประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เปลอืกแค 1 กิโลกรัม 
2) กระเทียม 1 กิโลกรัม 
3) หัวเช้ือจุลินทรียเ์ขม้ข้น 1 ลิตร 
4) น้้าตาลทรายแดง / กากน้้าตาล 1 กิโลกรัม 
5) น้้าสะอาด  10 ลิตร 

1) ว่านหางจระเข ้ 1 กิโลกรัม 
2) ใบดอกรัก 1 กิโลกรัม 
3) กระเทียม 1 กิโลกรัม 
4) ขมิ้นชัน 1 กิโลกรัม 
5) หัวเช้ือจุลินทรียเ์ขม้ข้น 1 ลิตร 
6) น้้าตาลทรายแดง / กากน้้าตาล 1 กิโลกรัม 
7) น้้าสะอาด 15 ลิตร 



วิธีท้า 
 สับบดสมุนไพรแล้วหมกัรวมกันไว้ 45 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 1: 100 – 1 : 200 ใช้ฉีดพ่นและรดราด 
  

สูตร 3 
ส่วนประกอบ 
 
 
 
 
 
วิธีท้า  
 สับบดสมุนไพรแล้วหมกัรวมกันไว้ 7 วัน 
วิธีใช้ 
 ผสมน้้าสมุนไพร 4 ช้อนโต๊ะต่อน้้า 1 ป๊ีบ ใช้ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน 
 

  

1.1) ว่านหางจระเข ้ 0.2 กิโลกรัม 
1.2) กระเทียม 0.2 กิโลกรัม 
1.3) น้้าสบู ่ 4 ช้อนโต๊ะ 
1.4) น้้าส้มสายช ู 100 ซี.ซี. 
1.5) น้้าสะอาด 20 ลิตร 



สมุนไพรสูตร (ต ารับ) 

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บ้านท่าด่าน ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

  ใช้เป็นสารไล่แมลง และบ้ารุงพืชที่ก้าลังได้รับความนิยมใช้กันโดยทั่วไป กว่า 60 
จังหวัดทั่วประเทศ พอจะประมวลประสบการณ์จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี 
มูลนิธิ กสิกรรมธรรมชาติ ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรวังจันทร์ จังหวัดระยอง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กลุ่มปุ๋ย
ชีวภาพ งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
จังหวัดจันทบุรี โครงการเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย
เครือข่ายชุมชนชาวอโศก พอสรุปได้ดังน้ี 
 สารสมุนไพร ก าจัดเพลี้ยชนิดต่างๆ เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไรแดงเพลี้ยแป้ง เพลี้ย
หอย เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และหมัดกระโดด 
สูตร 1  
ส่วนประกอบ   
  หนอนตายหยาก   2 กิโลกรัม 
  บอระเพ็ด    1 กิโลกรัม 
  ขมิ้นชัน    1 กิโลกรัม 
  กะทกรก    1 กิโลกรัม 
  หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น   1 ลิตร 
  น้้าตาลทรายแดง/กากน้้าตาล  2 กิโลกรัม 
  น้้าสะอาด    10 ลิตร 
วิธีท้า  
 สับบดสมุนไพรแล้วหมักรวมกันไว้ 45 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้้า 1 ปี๊บ ฉีดพ่น 
 
 
 
 
 
 



สูตร 2  
ส่วนประกอบ 
 ว่านน้้า    1 กิโลกรัม 
 สาบเสือ    1 กิโลกรัม 
 ยาฉุน    ½ กิโลกรัม 
 ตะไคร้หอม    1 กิโลกรัม 
 หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น   1 ลิตร 
 น้้าตาลทรายแดง/กากน้้าตาล  1 กิโลกรัม 
 น้้าสะอาด    10 ลิตร 
วิธีท้า  
 สับบดสมุนไพรหมักรวมกัน 45 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้้า 1 ปี๊บ ฉีดพ่น 
สูตร 3  
ส่วนประกอบ   
 ยาฉุน    ½ กิโลกรัม 
 สะเดา    ½ กิโลกรัม 
 ข่า    1 กิโลกรัม 
 ตะไคร้หอม    1 กิโลกรัม 
 หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น   1 ลิตร 
 น้้าตาลทรายแดง/กากน้้าตาล  1 กิโลกรัม 
 น้้าสะอาด    10 ลิตร 
วิธีท้า  
 สับบดหมักทิ้งไว้ 7 วัน 
 ผสมน้้า 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้้า 1 ปี๊บ ฉีดพ่น 
สูตร 4 
ส่วนประกอบ   
 หางไหลสด    1 กิโลกรัม 
 น้้าสะอาด    10 ลิตร 



วิธีท้า  
 ทุบให้แตก แช่น้้า 1 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า  1:20 ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน 
สูตร 5  
 ใบเสม็ดขาว    1 กิโลกรัม 
 เหล้า    10 ลิตร 
วิธีท้า  
 สับบดดองเหล้าไว้ 3 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า ½ ลิตร ต่อน้้า 1 ป๊ีบ ฉีดพ่น 
 

 สารสมุนไพร ก าจัดหนอนกระทู้ หนอนชอนใบ หนอนใยผัก หนอนหนังเหนียว 
หนอนใต้หนอนเจาะสมอฝ้าย 
 

สูตร 1  
ส่วนประกอบ 
 ฟ้าทะลายโจร    1 กิโลกรัม 
 เปลือกหัน    1 กิโลกรัม 
 เปลือกแค    1 กิโลกรัม 
 หางไหล    1 กิโลกรัม 
 ตะไคร้หอม    1 กิโลกรัม 
 หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น   1 ลิตร 
 น้้าตาลทรายแดง/กากน้้าตาล  1 ลิตร 
 น้้าสะอาด    15 ลิตร 
วิธีท้า  
 สับบดหมักรวมไว้ 45 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 1 : 100 ฉีดพ่นและรดราด 
 
 
 



สูตร 2  
 หนองตายหยาก   1 ลิตร 
 โทงเทง    1 ลิตร 
 สาบเสือ    1 ลิตร 
 หัวเช้ือจุลินทรียเ์ขม้ข้น   1 ลิตร 
 น้้าตาลทรายแดง/กากน้้าตาล  1 ลิตร 
 น้้าสะอาด    1 กิโลกรัม 
 น้้าสะอาด    10 ลิตร 
วิธีท้า  
 สับบดหมักทิ้งไว้ 45 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 1 : 100 ฉีดพ่นและรดราด 
 

สารสมุนไพร ก าจัดโรคพืช 
 

สูตร 1 
ส่วนประกอบ 
 เปลอืกแค    1 กิโลกรัม 
 กระเทียม    1 กิโลกรัม 
 หัวเช้ือจุลินทรียเ์ขม้ข้น   1 ลิตร 
 น้้าตาลทรายแดง/กากน้้าตาล  1 ลิตร 
 น้้าสะอาด    1 กิโลกรัม 
วิธีท้า  
 สับบดหมักไว้ 45 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 1:100 - 1:200 ฉีดพ่นและรดราด 
 
 
 
 
 
 



สูตร 2  
 ว่านหางจระเข ้   1 กิโลกรัม 
 ใบดอกรัก    1 กิโลกรัม 
 กระเทียม    1 กิโลกรัม 
 ขมิ้นชัน    1 กิโลกรัม 
 หัวเช้ือจุลินทรียเ์ขม้ข้น   1 ลิตร 
 น้้าตาลทรายแดง/กากน้้าตาล  1 กิโลกรัม 
 น้้าสะอาด    15 ลิตร 
วิธีท้า  
 สับบดหมักไว้ 45 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 1:100 - 1:200 ฉีดพ่นและรดราด 
สูตร 3   
 ว่านหางจระเข ้   200 กรัม 
 กระเทียม    200 กรัม 
 น้้าสบู ่    4 ช้อนโต๊ะ 
 น้้าส้มสายช ู    100 ซีซ ี
 น้้าสะอาด    20 ลิตร 
วิธีท้า  
 สับบด หมักไว้ 7 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 4 ช้อนต่อน้้า 1 ป๊ีบ ฉีดพ่น ทุกๆ 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสมุนไพร ก าจัดหอยเชอรี่ 
สูตร 1   
 น้้าปูนใส    1  ลิตร 
 มะกรูด    1 กิโลกรัม 
 กระเทียม    1 กิโลกรัม 
 หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น   1 ลิตร 
 น้้าตาลทรายแดง/กากน้้าตาล  1 กิโลกรัม 
 น้้าสะอาด    10 ลิตร 
วิธีท้า  
 หมักมะกรูด, กระเทียม, หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น, น้้าตาล และน้้ารวมกันไว้ 7 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้าปูนใส กับส่วนผสมที่หมักไว้ ในอัตราส่วน 1: 1 หยดลงในนา ที่มีหอยเชอรี่ 
หมายเหตุ : การฉีดพ่นสมุนไพรก้าจัดโรค และแมลงควรฉีดพ่นในช่วงเช้ามือ หรือช่วงเย็น ๆ ถ้ามี
โรคระบาด หรือแมลงระบาด ควรฉีดพ่น และรดราดดินติดต่อกันทุกวัน เป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน
อย่างไรก็ตามการควบคุมโรค และแมลงให้ได้ผลดีควรท้าทั้งการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ และการใช้
สมุนไพรควบคู่กันไปจนกว่าธรรมชาติในแปลงจะสมดุล 
 

สารสมุนไพร จากสะเดา 
ส่วนผสม 
 - สะเดาทั้ง 5 (ได้เมล็ดยิ่งด)ี  2 กิโลกรัม 
 - บอระเพ็ดทั้ง 5   4 กิโลกรัม 
 - ข่าทั้ง 5    1 กิโลกรัม 
 - ตะไคร้หอมทั้ง5   1 กิโลกรัม 
 - หางไหล หรือโล่ติ้น   1 กิโลกรัม 
 - ผลไม้สุก 3 ชนิด (กล้วยสุก มะละกอสุข ฟักทอง อย่างละเท่าๆ กัน)   
     1 กิโลกรัม 
 - ยาฉุน    2 กิโลกรัม 
 - หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น   1 ลิตร 
 - น้้าตาลทรายแดง/กากน้้าตาล  3 กิโลกรัม 
 - น้้าสะอาด    40 ลิตร 
 



วิธีท้า   
 หั่น หรือสับสะเดา บอระเพ็ด ข่า ตะไคร้หอม หางไหล และผลไม้สุก ให้ได้ความยาว
ประมาณ 1-2 ข้อมือ ผสมน้้าสะอาด กับน้้าตาลทรายแดง หรือกากน้้าตาลใส่ลงในถังหมัก น้า
ส่วนผสมที่หั่น หรือสับแล้วใส่ลงในถังหมักปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่ร่ม 1 เดือน 
วิธีใช้   
 ผสมน้้าหมัก 1 ลิตร ต่อน้้าสะอาด 300 ลิตร ฉีดพ่นในเวลาเช้ามืด หรือหลังตะวันตก
ดิน 
หมายเหตุ ได้ประโยชน์ทั้งเป็นสารขับไล่แมลง เป็นฮอร์โมนบ้ารุงพืชให้ติดดอกออกผลดี และยังเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การท าสารไล่แมลงจากสมุนไพร 

ศูนย์เรียนรู้พัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เลขท่ี 16/1 หมู่ที่ 2 ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ความเป็นมา 
 ในปัจจุบันการใช้สารเคมีท้าให้สิ่งแวดล้อมถูกท้าลาย ผู้ใช้และผู้บริโภคไม่ปลอดภัย ท้า
ให้เกิดโรคภัยต่างๆ ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตตกต่้า และสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ฉะนั้น
เกษตรกรจึงควรหยุดใช้สารเคมี และหันมาเรียนรู้การท้าสารไล่แมลงจากสมุนไพร เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัย รักษาธรรมชาติ 
วัสดุอุปกรณ์ 
 1. สมุนไพรเช่น ตะไคร้หอม หางไหล บอระเพ็ดฟ้าทะลายโจร เปลือกแค ต้นหนอน
ตายหายาก สาบเสือ  
 2. สมุนไพร  30     กิโลกรัม 
 3. กากน้้าตาล 10 กิโลกรัม 
 4. น้้า  50 ลิตร 
 5. สารเร่งพด. 7  1 ช้อน 
 6. ถัง  120 ลิตร  
วิธีท า/ขั้นตอน 
 1. น้าสมุนไพรมาสับให้ละเอียด แล้วใส่ลงในถัง  
 2. ใส่กากน้้าตาล  
 3. ละลายสารเร่ง พด.7 1 ซองผสมกับน้้า คนให้เข้ากัน 
 4. ปิดฝาไม่ต้องสนิท หมัก 20 วัน น้ามากรองใช้ฉีดพ่นทางใบ 
วิธีใช ้
 1. พืชไร่และไม้ผล เจือจาง 1 ต่อ 200 
 2. พืชผักและไม้ดอก เจือจาง 1 ต่อ 500 
ประโยชน์  
 ป้องกันแมลงศัตรูพืช 
 
 
 



การท าสารสมุนไพรไล่แมลง 

ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่ามะละกอ ตั้งอยู่ที่ 21 หมู่ 15  ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ  
จังหวัดราชบุรี  

วัสดุ / อุปกรณ์ 
 - หนอนตายหยาก   2 กิโลกรัม 
 - หางไหลแดง   2 กิโลกรัม 
 - สาบเสือ    2 กิโลกรัม 
 - หนามหัน    2 กิโลกรัม 
 - ยาสูบ    3  ขีด 
 - เมล็ดสะเดาหรือเปลือกสะเดา  2 กิโลกรัม 
 - สารเร่ง พด.7   1 ซอง 
 - เหล้าขาว    2 ขวด  
 - น้้าส้มสายชู   1 ขวด 
 - น้้าสะอาด 
วิธีท า / ขั้นตอน 
 1) สับวัสดุทุกชนิดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆใส่ถังหมัก 
 2) น้าสารเร่ง พด. 7 ผสมน้้าไว้ 5 นาที ใส่ในถังหมัก 
 3) น้าวัสดุที่เหลือใสล่งในถังหมัก 
 4) ใส่น้้าพอท่วมวัสดุ ปิดฝาถังหมักไว้ 7 วัน 
วิธีใช ้
 ใช้ 500 - 1,000 cc ผสมน้้า 200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ 
ประโยชน์ 
 ใช้ป้องกันก้าจัดแมลงศตัรูพืช 
 
 



น้ าหวานหมักสูตรไล่แมลง 

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ 109 หมู่ 4 ต าบลวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

ส่วนประกอบ 
 1) รากไหลแดง (หางไหล) 2 ขีด หรือพริกไทยด้าป่น  250 ซี.ซี. 
 2) ยาสูบ    ½  กิโลกรัม 
 3) น้้าสะอาด    200 ลิตร 
 

วิธีท า 
 1) ทุบรากไหลแดงคั้นเอาน้้า(กากใส่โคนต้นไม)้ หรือพริกไทยด้าป่น 250 ซี.ซี. 
 2) ยาสูบ แช่น้้าไว้ 1 คืน กรองน้้าใช้ (กากท้าปุ๋ย) ฉีดพ่นโดยผสมกับน้้า 200 ลิตร ทุก 
15 - 30 วัน 
  
 
 



สารสมุนไพรก าจัดโรคพืช 

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ตั้งอยู่เลขท่ี 114/1  หมู่ 1  ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

 สูตร 1  
ส่วนประกอบ 
 1) เปลอืกแค    1 กิโลกรัม 
 2) กระเทียม    1 กิโลกรัม 
 3) หัวเช้ือจุลินทรียเ์ขม้ข้น    1 ลิตร 
 4) น้้าตาลทรายแดง หรือกากน้้าตาล   1 ลิตร 
 5) น้้าสะอาด    1 กิโลกรัม 
วิธีท้า  
 สับบดหมักไว้ 45 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 1:100-1:200 ฉีดพ่นและรดราด 
  สูตร 2  
ส่วนประกอบ 
 1) ว่านหางจระเข้    1 กิโลกรัม 
 2) ใบดอกรัก    1 กิโลกรัม 
 3) กระเทียม    1 กิโลกรัม 
 4) ขมิ้นชัน    1 กิโลกรัม 
 5) หัวเช้ือจุลินทรียเ์ขม้ข้น    1 ลิตร 
 6) น้้าตาลทรายแดง หรือกากน้้าตาล   1 กิโลกรัม 
 7) น้้าสะอาด    15 ลิตร 
วิธีท้า  
 สับบดหมักไว้ 45 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 1:100 - 1:200 ฉีดพ่นและรดราด 



 สูตร 3   
ส่วนประกอบ 
 1) ว่านหางจระเข ้  200 กรัม 
 2) กระเทียม   200 กรัม 
 3) น้้าสบู ่    4 ช้อนโต๊ะ 
 4) น้้าส้มสายช ู  100 ซี.ซี. 
 5) น้้าสะอาด    20 ลิตร 
วิธีท้า  
 สับบด หมักไว้ 7 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 4 ช้อนต่อน้้า 1 ปี๊บ ฉีดพ่น ทุก ๆ 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 



สารสมุนไพร ก าจัดหอยเชอรี ่

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ตั้งอยู่เลขท่ี 114/1 หมู่ 1 ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

ส่วนประกอบ 
 1) น้้าปูนใส        1 ลิตร 
 2) มะกรูด        1 กิโลกรัม 
 3) กระเทียม        1 กิโลกรัม 
 4) หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น       1 ลิตร 
 5) น้้าตาลทรายแดง หรือกากน้้าตาล     1 กิโลกรัม 
 6) น้้าสะอาด           10 ลิตร 
วิธีท า  
 หมักมะกรูด กระเทียม หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น น้ าตาล และน้ า รวมกันไว้ 7 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้าปูนใส กับส่วนผสมที่หมักไว้ ในอัตราส่วน 1: 1 หยดลงในนาที่มีหอยเชอรี่ 
หมายเหตุ   การฉีดพ่นสมุนไพรก้าจัดโรค และแมลงควรฉีดพ่นในช่วงเช้ามือ หรือช่วงเย็น ๆ ถ้ามี
โรคระบาด หรือแมลงระบาด ควรฉีดพ่น และรดราดดินติดต่อกันทุกวัน เป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน
อย่างไรก็ตามการควบคุมโรค และแมลงให้ได้ผลดีควรท้าทั้งการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ และการใช้
สมุนไพรควบคู่กันไปจนกว่าธรรมชาติในแปลงจะสมดุล 



ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง  ตั้งอยู่เลขท่ี 322/1 หมู่ 8 ต าบลสองสลึง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 

สมุนไพรขับไล่แมลง  
 

 ผลิตจากสมุนไพร ผ่านกรรมวิธีทางธรรมชาติ หมักบ่มในอุณหภูมิที่พอเหมาะ ไม่มี
ส่วนผสมของสารเคมี ไม่มีสารตกค้างต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ประเภทพืชสมุนไพรที่ใช้ใน
การก้าจัดแมลง / ศัตรูพืช รักษาโรคพืช แบ่งเป็นสมุนไพร 5 รส คือ รสขม รสฝาด รสเปรี้ยว รสเบื่อ
เมา และกลิ่นหอมระเหย ในสมุนไพรแต่ละรสนั้น มีสรรพคุณ ป้องกัน ขับไล่แมลง ฆ่าแมลง ป้องกัน
รักษาโรคพืช ดังนี้ 
 1) สมุนไพรที่มีรสขม ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันแมลง ได้แก่ ฟ้าทลายโจร บอระเพ็ด 
สะเดา หญ้าใต้ใบ และโทงเทง  
 2) สมุนไพรที่มีรสเบื่อเมา ฆ่าหนอน เพลี้ย แมลงอื่น ๆ ได้แก่ หางไหล (โล่ติ๊น) 
สลัดได ยาสูบ พญาไร้ใบ ขอบชะนางแดง - ขาว แสยก หนอนตายหยาก เม็ดมะกล่้า และใบ
น้อยหน่า 
 3) สมุนไพรที่มีรสฝาด ป้องกันรักษาเชื้อรา โรคพืช ได้แก่ เปลือกแค เปลือกมังคุด 
เปลือกสีเสียด ใบฝรั่ง ใบทับทิม และขมิ้น 
 4) สมุนไพรที่มีรสเปรี้ยว ไล่แมลง แสบร้อน ได้แก่ เปลือกส้ม มะกรูด น้้าส้มสายชู น้้า
มะขาม และน้้ามะนาว  
 5) สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมระเหย ไล่แมลง เปลี่ยนกลิ่นต้นพืช ได้แก่ ตะไคร้หอม ผัก
แพรวแดง โหระพา กะเพรา ผักชี ข่า สาบเสือ สาบแร้งสาบกา และกะทกรก 
 
 

 
 

ใบน้อยหนา่ สาบเสือ ผกัชี ตะไคร้หอม สะเดา 



 

การหมักสมุนไพรขับไล่แมลง   
 สูตร 1 ก้าจัดหนอนใย หนอนกระทู้  หนอนหนังเหนียว  
ส่วนประกอบส้าคัญ  
 1) ตะไคร้หอม ข่า หนอนตายหยาก อัตราส่วนเท่ากันน้้าหนักรวม 50 กิโลกรัม  
 2) น้้าตาลทรายแดง หรือกากน้้าตาล   20 กิโลกรัม 
 3) จุลินทรีย์     20 กิโลกรัม 
 4) น้้าเปล่า      
 5) ถังขนาด 150 ลิตร    1 ใบ  
ขั้นตอนการท้า  
 น้าสมุนไพรทุกอย่างสับให้ละเอียด แล้วน้าสมุนไพรไปหมักในถังใส่น้้าพอท่วมจนเกือบ
เต็ม ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน 
  สูตร 2 ก้าจัดเพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยหอย 
ส่วนประกอบส้าคัญ 
 1) ขอบชะนาง เมล็ดสะเดา สาบเสือ อัตราส่วนเท่ากับน้้าหนักรวม  50 กิโลกรัม 
 2) น้้าตาลทรายแดง หรือกากน้้าตาล   20 กิโลกรัม 
 3) จุลินทรีย์     20 กิโลกรัม 
 4) น้้าเปล่า 
 5) ถังขนาด 150 ลิตร    1 ใบ 
ขั้นตอนการท้า  
 น้าสมุนไพรทุกอย่างสับให้ละเอียด ส่วนเมล็ดสะเดาน้ามาต้า น้าไปหมักในถังใส่น้้าพอ
ท่วมจนเกือบเต็ม ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน 
 สูตร 3 ก้าจัดหนอนชอนใบ  หนอนใต้  เพลี้ยไฟไรแดง 
ส่วนประกอบส้าคัญ 
 1) กะทกรก ใบน้อยหน่า แสยก อัตราส่วนเท่ากับน้้าหนักรวม  50 กิโลกรัม 
 2) น้้าตาลทรายแดง หรือกากน้้าตาล   20 กิโลกรัม 
 3) จุลินทรีย์     20 กิโลกรัม 
 4) น้้าเปล่า 
 5) ถังขนาด 150 ลิตร    1 ใบ 



ขั้นตอนการท้า  
 น้าสมุนไพรทุกอย่างสับให้ละเอียด แล้วน้าสมุนไพรไปหมักในถังใส่น้้าพอท่วมจนเกือบ
เต็ม ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน 
วิธีการใช้ 
 1) ฉีดพ่นป้องกันแมลง อัตราส่วนน้้ายา 1 ลิตร ต่อน้้า 200 - 400 ลิตร 
 2) ในกรณีแมลงรบกวนมากใช้ใน อัตราส่วนน้้ายา 1 ลิตร ต่อน้้า 100 - 200 ลิตร 
ประโยชน์  
 ป้องกันและไล่แมลงที่มาท้าลายต้นพืช ช่วยลดประชากรของแมลง 
ข้อแนะน้า 
 1) ควรฉีดพ่นน้้าหมักสมุนไพรไล่แมลงในเวลาตอนเย็น 1 - 2 สัปดาห/์ครั้ง 
 2) สมุนไพรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามท้องถิ่นที่มีอยู่ คือต้องมี รสขม รสฝาด รส
เปรี้ยว รสเมาเบื่อ และหอมระเหย 
การเก็บรักษา  
 ควรปิดฝาให้เรียบร้อย เก็บไว้ในที่ร่ม 



เชื้อหมักขับไล่แมลง 

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนปฐมอโศก ตั้งอยู่เลขท่ี 66 หมู่ 5 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม  

 คือ การต้าส่วนผสมประกอบด้วยเหล้า น้้าส้มสายชู จุลินท รีย์สูตรสมุนไพร 
กากน้้าตาลมาหมักรวมกัน สามารถน้าไปใช้ป้องกันและขับไล่แมลงศัตรูพืช พร้อมทั้งเสริมสร้างความ
ต้านทานเพื่อป้องกันและช่วยก้าจัดโรคพืชบางชนิด 
ส่วนประกอบ 
 1. หมักจุลินทรีย์จากสมุนไพร  1 ลิตร 
 2. กากน้้าตาล   1 ลิตร 
 3. เหล้าขาว 28 – 40 ดีกรี  1 ลิตร 
 4. น้้าส้มสายชู   1 ลิตร 
 5. น้้าสะอาด    6 ลิตร 
วิธีท า 
 1. เอากากน้้าตาลผสมกับน้้าจนละลายแล้ว ใส่เหล้าขาวและน้้าส้มสายชูกลั่น 5 % น้า
จุลินทรีย์ใส่ คนให้เข้ากันด ี
 2. ปิดฝาให้สนิท หมักไว้ 15 วัน ภาชนะที่ใช้หมักนั้นควรใช้ถังพลาสติก 
 3. ในระหว่างการหมักให้เขย่าทุกวัน เช้า – เย็น เพื่อไม่ให้เกิดการนอนก้นแล้วเปิดฝา
เพื่อระบายก๊าซออกวันละ 2 ครั้งหลังจากเขย่า 
 4. เมื่อครบก้าหนดก็น้าไปใช้ได้ สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 3 เดือนแต่ต้องเปิดฝาระบาย
ก๊าซออกเป็นครั้งคราว 
วิธีใช้สูตรไล่แมลง 
 1. อัตราส่วนหัวเชื้อที่ผสมได้แล้ว 5 ช้อนโต๊ะ 
 2. ผสมน้้าสะอาด 10 ลิตร 
 3. กากน้้าตาล 5 ช้อนโต๊ะ 
 ผสมให้เข้ากันแล้วน้าไปฉีดพ่นเพื่อเป็นสารจับใบ 
  น้าส่วนผสมไปฉีดพ่นต้นไม้ทุกวัน หรืออาทิตย์ละ 1 – 2 ครั้ง ตามความต้องการ 
 
 
 



  ท้าการฉีดพ่นให้ชุ่มทั้งด้านนอกทรงพุ่มและในทรงพุ่ม 
  หรือจะใช้กับน้้าพ่อ น้้าแม่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หมายเหตุ 
 - พืชก้าลังแตกใบอ่อนให้ใช้อัตราส่วนที่เจือจาง 
 - ปริมาณของอัตราส่วนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ให้หมดเป็นครั้งคราว 
ไม่ควรท้าไว้มากและเก็บไว้นาน จะท้าให้คุณภาพของเชื้อหมักลดลง 
 - การน้ากากน้้าตาลเข้ามาเป็นส่วนผสม เป็นอาหารที่เหมาะสมของจุลินทรีย์ ไม่ควร
ใช้น้้าตาลทรายขาว 
 
 การท าสารสกัดขับไล่แมลงและหอยเชอรี ่

วัตถุดิบ / อัตราส่วน 
 1. น้้าจุลินทรีย์ (หัวเช้ือจากสมุนไพร)  1 ส่วน 
 2. กากน้้าตาล   1 ส่วน 
 3. น้้าส้มสายชูกลั่น 5 %   1 ส่วน 
 4. เหล้าขาว 28 – 40 ดีกรี  2 ส่วน 
วิธีท้า 
 น้าข้อที่ 1. + 2. + 3. + 4. ผสมกันแล้วเขย่าให้เข้ากัน ใส่ในถังพลาสติกหรือขวดโหล
ปิดฝาให้แน่น หมักไว้ 24 ชม. ค่อยน้าออกมาใช้ 
วิธีใช้ 
 น้าสารสกัดที่ได้ 1 ช้อนแกง ผสมน้้าสะอาด 5 ลิตร เพื่อใช้ฉีดพ่นกับต้นข้าวในนาหรือ
พืชผักในสวน เมื่อเกิดโรคแมลง 
 
 
 



สารสกัดจุลินทรีย์ไล่แมลงสูตรสมุนไพร 

 คือ การน้าสมุนไพรที่เป็นพิษต่อแมลงมาหมักรวมกัน โดยใช้กระบวนการของจุลินทรีย์ 
อัตราส่วนดังนี้ (สมุนไพรทั้งหมดอย่างละครึ่งกิโลกรัม ) 
ส่วนประกอบ 
 1. สะเดา 
 2. บอระเพ็ด 
 3. ข่าแก ่
 4. หนอนตายอยาก 
 5. หัวกลอย 
 6. โลต่ิน ( หางไหล แดง ขาว ) 
 7. ตะไคร้หอม 
 8. ใบพลู 
 9. กากน้้าตาล 1 กิโลกรัม 
 10. น้้า 40 ลิตร 
วิธีท า 
 สับหรือหั่นสมุนไพรให้เป็นชิ้นเล็ก คลุกเคล้ากับกากน้้าตาล บรรจุในถังพลาสติกทึบ
แสงเทน้้าเติมตามอัตราส่วน เก็บไว้ในที่ร่มไม่ให้ถูกแสงแดด หมักอย่างน้อย 3 เดือนยิ่งนานยิ่งด ี
วิธีใช ้
 น้้า 1 ปี๊บ หรือประมาณ 20 ลิตร ผสมน้้าหมักสมุนไพร 2 ช้อน + กากน้้าตาล 2 ช้อน 
 
 
 
 



สูตรที่ใช้กับแมลงศตัรูพืชที่ก าจัดได้ยาก 

วัตถุดิบ ผสมให้เข้ากัน 
 1. หมักจุลินทรีย์จากสมุนไพร 1 ลิตร 
 2. กากน้้าตาล  2 ลิตร 
 3. เหล้าขาว 28 – 40 ดีกรี  1 ลิตร 
 4. น้้าส้มสายชู  1 ลิตร 
วิธีท า 
 ละลายกากน้้าตาลในน้้าส้มสายชูก่อน จึงค่อยเติมเหล้าขาวลงไป คนจนเข้ากัน แล้ว
เติม จุลินทรีย์ลงไปคนให้เข้ากันดี ปิดฝาให้สนิทหมักไว้ 24 ชั่วโมง 
  
วิธีใช ้
 1. ใช้ฉีดพ่นปราบหนอน แมลงพืชที่ปราบได้ยาก เช่น หนอนหลอดหอม หนอนชอนใบ 
ฯลฯ จุลินทรีย์จากสูตร 5 ลิตร ผสมน้้าสะอาด 200 ลิตร หรือมากน้อยกว่านี้แล้วแต่ความเหมาะสม 
 2. ใช้ขับไล่เห็บ หมัดในสัตว์เลี้ยงต่างๆ ในอัตราส่วน 1 – 50 ลิตร 
 3. ใช้ก้าจัดเหาด้วยการสระผม แล้วชโลมด้วยจุลินทรีย์ 1 – 50 ลิตร หมักทิ้งไว้ 20 – 
30 นาที แล้วล้างออกด้วยน้้าสะอาด 
 
 
 



สารสมุนไพร ก าจัดหนอนกระทู้ หนอนชอนใบ ฯ 

ศูนย์ศึกษากสิกรรมธรรมชาติสระแก้ว ตั้งอยู่เลขท่ี 521/3 บ้านหนองนกเขา ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง  
จังหวัดสระแก้ว 

 สูตร 1   
ส่วนประกอบ 
 1) ฟ้าทะลายโจร    1 กิโลกรัม 
 2) เปลอืกหัน    1 กิโลกรัม 
 3) เปลอืกแค    1 กิโลกรัม 
 4) หางไหล    1 กิโลกรัม 
 5) ตะไคร้หอม    1 กิโลกรัม 
 6) หัวเช้ือจุลินทรียเ์ขม้ข้น    1 ลิตร 
 7) น้้าตาลทรายแดง หรือกากน้้าตาล   1 ลิตร 
 8) น้้าสะอาด    15 ลิตร 
วิธีท้า  
 สับบดหมักรวมไว้ 45 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 1:100 ฉีดพ่น และรดราด 
  

 สูตร 2  
ส่วนประกอบ 
 1) หนอนตายหยาก   1 ลิตร 
 2) โทงเทง    1 ลิตร 
 3) สาบเสือ     1 ลิตร 
 4) หัวเช้ือจุลินทรียเ์ขม้ข้น    1 ลิตร 
 5) น้้าตาลทรายแดง หรือกากน้้าตาล   1 ลิตร 
 6) น้้าสะอาด    10 ลิตร 
วิธีท้า สับบดหมักทิ้งไว้ 45 วัน 
วิธีใช้ ผสมน้้า 1:100 ฉีดพ่นและรดราด 
 



สารสมุนไพรก าจัดโรคพืช 

 สูตร 1  
ส่วนประกอบ 
 1) เปลอืกแค   1 กิโลกรัม 
 2) กระเทียม   1 กิโลกรัม 
 3) หัวเช้ือจุลินทรียเ์ขม้ข้น   1 ลิตร 
 4) น้้าตาลทรายแดง หรือกากน้้าตาล  1 ลิตร 
 5) น้้าสะอาด   1 กิโลกรัม 
วิธีท้า  
 สับบดหมักไว้ 45 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 1:100-1:200 ฉีดพ่นและรดราด 
 

 สูตร 2  
ส่วนประกอบ 
 1) ว่านหางจระเข้   1 กิโลกรัม 
 2) ใบดอกรัก   1 กิโลกรัม 
 3) กระเทียม   1 กิโลกรัม 
 4) ขมิ้นชัน   1 กิโลกรัม 
 5) หัวเช้ือจุลินทรียเ์ขม้ข้น   1 ลิตร 
 6) น้้าตาลทรายแดง หรือกากน้้าตาล  1 กิโลกรัม 
 7) น้้าสะอาด   15 ลิตร 
วิธีท้า  
 สับบดหมักไว้ 45 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 1:100 - 1:200 ฉีดพ่นและรดราด 



 สูตร 3  
ส่วนประกอบ 
 1) ว่านหางจระเข้  200 กรัม 
 2) กระเทียม   200 กรัม 
 3) น้้าสบู ่      4 ช้อนโต๊ะ 
 4) น้้าส้มสายชู  100 ซี.ซี. 
 5) น้้าสะอาด     20 ลิตร 
วิธีท้า  
 สับบด หมักไว้ 7 วัน 
วิธีใช้  
 ผสมน้้า 4 ช้อนต่อน้้า 1 ปี๊บ ฉีดพ่น ทุก ๆ 7 วัน 
  
 



สารสมุนไพร จากสะเดา 

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ตั้งอยู่เลขท่ี 114/1  หมู่ 1 ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 

ส่วนผสม 
 1) สะเดาทั้ง 5   2 กิโลกรัม (ได้เมล็ดด้วยยิ่งด)ี 
 2) บอระเพ็ดทั้ง 5   4 กิโลกรัม 
 3) ข่าทั้ง 5   1 กิโลกรัม 
 4) ตะไคร้หอมทั้ง 5  1 กิโลกรัม 
 5) หางไหล หรือโล่ติ้น  1 กิโลกรัม 
 6) ผลไม้สุก 3 ชนิด   1 กิโลกรัม (กล้วยสุก มะละกอสุก ฟักทอง 
อย่างละเท่า ๆ กัน) 
 7) ยาฉุน   2 กิโลกรัม 
 8) หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น   1 ลิตร 
 9) น้้าตาลทรายแดง หรือกากน้้าตาล  3 กิโลกรัม 
 10) น้้าสะอาด   40 ลิตร. 
วิธีท้า   
 หั่น หรือสับสะเดา บอระเพ็ด ข่า ตะไคร้หอม หางไหล และผลไม้สุก ให้ได้ความยาว
ประมาณ 1 - 2 ข้อมือ ผสมน้้าสะอาด กับน้้าตาลทรายแดง หรือกากน้้าตาลใส่ลงในถังหมัก น้า
ส่วนผสมที่หั่น หรือสับแล้วใส่ลงในถังหมักปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่ร่ม 1 เดือน 
วิธีใช้   
 ผสมน้้าหมัก 1 ลิตร ต่อน้้าสะอาด 300 ลิตร ฉีดพ่นในเวลาเช้ามืด หรือหลังตะวันตก
ดิน 
หมายเหตุ  ได้ประโยชน์ทั้งเป็นสารขับไล่แมลง เป็นฮอร์โมนบ้ารุงพืชให้ติดดอกออกผลดี และยังเป็น
ปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพอีกด้วย 
  
 



สมุนไพรไล่แมลง 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคนพอเพียงบ้านสายเพชร ตั้งอยู่เลขที่ 159/4 หมู่9 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สูตรที่ 1 
ส่วนประกอบ 
 1. ใบสะเดา   5 กิโลกรัม 
 2. ตะไคร้หอม  5 กิโลกรัม 
 3. ข่า   5 กิโลกรัม 
 4. ลูกยอ   5 กิโลกรัม  
 5. ลูกมะกรูด   5 กิโลกรัม 
 6. ขิง   5 กิโลกรัม 
 7. หน่อกล้วย   5 กิโลกรัม 
 8. บอระเพ็ด   5 กิโลกรัม 
 9. น้้าสะอาด   30 ลิตร 
 10. เชื้อ พ.ด. 6  1 ซอง  
 น้าส่วนประกอบต่างๆมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ถังหมักไว้ประมาณ 30 วัน สามารถ
น้าไปใช้ได้ 
สูตรที่ 2 มะกรูด 
 มะกรูดผ่าลูกละ 4 ชิ้นเผาไฟ เพื่อให้มีน้้ามันออก ต้มในน้้าเดือดใช้เวลา 30 นาที ตั้งทิ้ง
ไว้ให้เย็น กรองด้วยผ้าขาวบาง จากน้ันจึงน้าไปใช้ อัตราส่วนมะกรูด 1 กิโลกรัม ต่อ น้้า 3 ลิตร 
สูตรที่ 3 มะละกอ 
 น้ามะละกอออ่นหั่นบางๆ ต้มโดยใส่น้้าพอท่วม ต้มในน้้าจนเดือด 30 นาที วางทิ้งไว้ให้
เย็น กรองเอาแต่น้้าไปใช้ 
สูตรที่ 4 สับปะรด 
 สับปะรดปอกเปลือกและสับเป็นชิ้นเล็กๆปั่นกรองเอาแต่น้้าไปใช้ 
สูตรที่ 5 มะขาม 
 น้้ามะขามเปียกแช่น้้าคัน้เอาแต่น้้าต้มในน้้าเดือนใช้เวลา 30 นาที ตั้งทิ้งไว้ 

 
 



สูตรที่ 6 แตงกวา 
 น้าแตงกวามาล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ น้าไปปั่น ใส่น้้าเล็กน้อยกรองเอาแต่น้้า 
วางทิ้งไว้ให้ตกตะกอน เอาแต่ส่วนที่ใสด้านบนไปใช้ 
สูตรที่ 7 ตะลิงปลิง 
 น้าตะลิงปลิงมาล้างน้้าให้สะอาด ห่ันเป็นช้ินเล็กๆ น้าไปกรองเอาแต่น้้าไปใช้ 
  
 
 
 
 



การท าหัวเชื้อขับไล่แมลง 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนหนองกระโดนมน ตั้งอยู่เลขท่ี 56 หมู่ 11 ต าบลหนองโพธิ์  
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  

 สูตรที่ 1 (เข้มข้น) 
ส่วนประกอบ 
 1. เหล้าขาว    1 ส่วน 
 2. น้้าส้มสายชู   1 ส่วน 
 3. กากน้้าตาล   1 ส่วน 
 4. จุลินทรีย์    1 ส่วน 
วิธีท้า 
 น้าส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 
อัตราการใช้ 
 อัตราส่วน 1 ช้อนกลาง ต่อน้้า 5 ลิตร 
 
 สูตรที่ 2 (ประหยัด) 
ส่วนประกอบ 
 1. พืชผักสมุนไพรรสขม รสเผ็ด หั่นเป็นช้ินเล็กๆ 30 กิโลกรัม 
 2. น้้า     30 ลิตร 
 3. กากน้้าตาล   30 ซีซ ี
 4. จุลินทรีย์    30 ซีซ ี
วิธีท้า 
 น้าส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 15 วัน 
อัตราการใช้ 
 อัตราส่วน 1 ช้อนแกง ต่อน้้า 5 ลิตร 



สารชีวภาพก าจัดแมลง 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน นายวิรัตน์ จีนลักษณ์ 133 หมู่ 6 ต าบลเกาะโพธิ์ อ าเภอปากพลี  
จังหวัดนครนายก 

วัสดุอุปกรณ์ 
 1) พริกขี้หน ู    1 กิโลกรัม 
 2) ตะไคร้หอม   1 กิโลกรัม 
 3) ข่าลิง    1 กิโลกรัม 
 4) ใบสาบเสือ    2 กิโลกรัม 
 5) น้้า    10 ลิตร 
วิธีท า 
 1) น้าส่วนประกอบทั้งหมดมาบดให้ละเอียด 
 2) น้าส่วนประกอบทั้งหมดใส่ลงในถังที่เตรียมไว้ 
 3) เทน้้าลงไปคนให้เข้ากัน 
 4) ปิดฝาถังหมักไว้ประมาณ 7 - 15 วัน (ให้อากาศระบายได้) ควรคนวันละ 1 ครั้ง 
 5) จะได้สารก้าจัดแมลงชีวภาพ กรองแล้วกรอกใส่ขวดเก็บไว้ในที่ร่ม 
วิธีการใช้  
 1:200 - 500 ฉีดพ่น 
ประโยชน์  
 เป็นสารไล่แมลง ศัตรูพืช สามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิด 
  



สมุนไพรไล่แมลง 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน รวมใจหนองมะโมง 165 ม.1 ต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท  

ส่วนประกอบ 
 - ตะไคร้หอม , ข่า , หนอนตายยาก , เมล็ดสะเดา , สาบเสือ  ขอบชะนาง , 
บอระเพ็ด และฟ้าทะลายโจร    5 กิโลกรัม 
 - น้้าตาลทรายแดง ,กากน้้าตาล    2 กิโลกรัม 
 - หัวเช้ือจุลินทรีย์    2 ลิตร  
 - ถังขนาด 20 ลิตร     1 ใบ 
 สมุนไพรต่าง ๆ (แล้วแต่ที่มี) มาสบั , บดหรือหั่น แล้วน้ามาคลุกเคล้ากับน้้าตาลทราย
แดงและหัวเชื้อจุลินทรยี์ เทหมักไว้ในถัง ประมาณ 20 - 30 วัน 
ประโยชน์    
 ป้องกันแมลงชนิดต่าง ๆ เช่น หนอนใย , หนอนกระทู้ , หนอนหนังเขยีว , หนอน
ช่อนใน , หนอนได้ , เพลี้ยไก่แจ้ , เพลี้ยอ่อน , เพลี้ยไฟ , และไรแดง 
วิธีใช ้  
 - อัตราส่วน 1 ลิตร/200 - 400 ลิตร ฉีดพ่นอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 
 - อัตราส่วน 1 ลิตร/100 - 200 ลิตร มีแมลงรบกวนมาก 
ข้อแนะน้า  
 ควรฉีดพ่นในเวลาเย็น 
หมายเหตุ สมุนไพรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามท้องถิ่น โดยเน้น ฝาด , ขม และฉุน 
 



สารไล่แมลง 

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน นายถวิล เสียงแจ๋ว ตั้งอยู่หมู่ที่ หมู่ 6 ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว  
จังหวัดปทุมธานี 

ส่วนผสม 
 1. สาบเสือ 
 2. บอระเพ็ด 
 3. หางไหลแดง 
 4. ตะไคร้หอม   40 กิโลกรัม 
 5. ข่าแก่ 
 6. เม็ดสะเดา 
 7. น้้าตาล   10 ลิตร 
 8. น้้า   30 ลิตร 
วิธีท า 
 1. น้าส่วนผสมทั้งหมดรวมกัน แล้วค่อยๆ เติมน้า้ตาล และน้้า ลงไป อยา่เทลงไป
ทีเดียวหมด 
 2. หมักทิ้งไว้ประมาณ 21 วัน น้าไปใช้ได้ 
 3. หมั่นคนทุกวัน 
 
 
 



สมุนไพรไล่แมลง 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ต าบล บ้านแห อ าเภอเมือง 
จังหวัดอ่างทอง  

1. สมุนไพรที่มีรสเปรี้ยว 
 ใช้ไล่แมลง ท้าให้แสบร้อน มีเปลือกส้ม มะขาม มะกรูด มะนาว  
2. สมุนไพรที่มีรสขม 
 ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ป้องกันแมลง มีฟ้าทะลายโจร โทงเทง บอระเพ็ด หญ้า
ใต้ใบ สะเดา 
3. สมุนไพรหอมระเหยไล่แมลง 
 ใช้เปลี่ยนกลิ่นต้นพืช มีตะไคร้หอม กะเพรา สาบแร้งสาบกา ผักแพรวแดง กระทกรก 
ผักชี ข่า สาบเสือ โหระพา 
4. สมุนไพรประเภทเมาเบื่อ 
 ใช้ฆ่าหนอน เพลี้ย แมลงอื่น สลัดใด หนอนตายหยาก ใบน้อยหน่า หญ้าไร้ใบ เม็ด
มะกล่้า หางไหล 
5. สมุนไพรที่มีรสฝาด 
 ใช้ป้องกันเช้ือราโรคพืช มีเปลือกแค มังคุด ขมิ้น ใบทับทิม ใบฝรั่ง 



น้ าหมักชีวภาพไล่และก าจัดแมลง 

ส่วนประกอบ 
 1. สะเดา (ใบ หรือ เมลด็)  2. บอระเพ็ด 
 3. ข่าแก่   4. หนอนตายยาก 
 5. หัวกลอย   6. โลต่ิน (หางไหล , ไหลแดง) 
 7. ตะไคร้หอม  8. ใบพลู 
 9. สาบเสือ   10. ยาสูบ 
 11. ยอ (ใบ หรือ ลูกสุก)  12. ลูกหมากสด 
 13. ใบฝรั่ง   14. เปลือกมังคุด 
 15. ขมิ้น    
วิธีท้า   
 สับ หรือ หั่นสมุนไพรเป็นช้ินเล็กๆ คลุกเคล้ากับกากน้้าตาล บรรจุลงในถังพลาสติกทึบ 
เทน้้าเติมตามลงไป โดยใช้สูตร 3 – 1 – 10 (สมุนไพร – กากน้้าตาล – น้้า) เก็บในที่ร่มไม่ให้ โดน
แดด หมักอย่างน้อย 3 เดือน ยิ่งนานยิ่งดี (ควรหมักสมุนไพรแต่ละชนิดแยกกันชนิดละถัง      จะดี
มาก) 
วิธีใช้  
 1. น้้า 1 ปี๊บ หรือประมาณ 20 ลิตร + น้้าหมักสมุนไพร 2 – 3 ช้อน + กากน้้าตาล 
หรือน้้าตาลทรายแดง 2 ช้อน 
 2. กรณีต้องการก้าจัดแมลง ให้ใส่เหล้าขาว 1 ขวด ลงไปด้วย 
 



สมุนไพร ฤทธิ์ในการไล่แมลง / ยังยั้งโรคพืช 
สะเดา ด้วงหมัดผัก  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยจักจั่น  เพลี้ยกระโดด  หนอนกระทู้  หนอนกอ  หนอนชอนใบ  

หนอนใยผัก  ผีเสื้อ  ตั๊กแตน  แมลงในโรงเก็บ 
สาบเสือ เพลี้ยกระโดด  เพลี้ยจักจั่น  เพลี้ยหอย  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยไฟหนอนกระทู้  หนอนใยผัก 
ว่านน้้า แมลงวันทอง  ด้วงหมัดผัก  หนอนกระทู้ผัก  แมลงในโรงเก็บ 

ดาวเรือง เพลี้ยกระโดด  เพลี้ยจักจั่น  เพลี้ยหอย  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยไฟ  แมลงหวี่ขาว  แมลงวันผลไม้  หนอน
ใยผัก  หนอนผีเสื้อกะโหลก  ตั๊กแตน  หนอนกะหล่้า 

ตะไคร้หอม ไล่ยุง  แมลง  เห็บ  หมัด  หนอนกระทู้  หนอนใยผัก 
พริกไทย มด  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยไฟ  หนอนผีเสื้อ  ด้วงปีกแข็ง  หนอนกะหล่้าปลี  เชื้อไวรัส 

บางชนิด 
น้อยหน่า ตั๊กแตน  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยกระโดด  เพลี้ยจักจั่น  เพลี้ยหอย  หนอนใยผัก  เหา  
ผกากรอง หนอนกระทู้ผัก 

ยาสูบ ด้วงหมักผัก  เพลี้ยจักจั่น  เพลี้ยไฟ  มวน  ไรแดง  หนอนกอ  หนอนกะหล่้าปลี  หนอนชอนใบ  
หนอนผีเสื้อ  ไวรัส  โรคใบหยิก  เชื้อรา 

โหระพา เพลี้ยอ่อน  ด้วงโคโลราโด  แมลงวัน  หนอนแมลงวัน  ยุง 
ตะไคร้ต้น ก้าจัดปลวก  ไล่ยุง  ก้าจัดเห็บ  หมัด  แมลง  หนอนกระทู้  หนอนใยผัก 
ขม้ินชัน ด้วงงวง  ด้วงเจาะเมล็ดถั่ว  มอดข้าวเปลือก  มอดแป้ง  หนอนหลอดหอม  หนอนกระทู้ผัก  หนอน

ใยผัก  แมลงวัน  ไรแดง 
ข่า แมลงวันทอง  โรคใบจุดสีน้้าตาลในต้นข้าว 

สลอด หนอนกระทู้ผัก  เพลี้ยอ่อน  แมลงวันทอง  แมลงวัน 

เลี่ยน หนอนกระทู้  หนอนเจาะล้าต้นข้าวโพด  หนอนผีเสื้อ  มอดแป้ง  ตั๊กแตน  เพลี้ยอ่อนกะหล่้า 

ไพล ยับยั้งเชื้อรา  โรคโคนเน่าในมะเขือเทศ 
หางไหลแดง แมลงและหนอนเกือบทุกชนิด 
ยูคาลิปตัส เพลี้ย  และแมลงในไม้ผล 
บอระเพ็ด เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล  เพลี้ยจักจั่น  โรคยอดเหี่ยว  โรคข้าวลีบ 

หนอนตายหยาก หนอนผีเสื้อ  หนอนกระทู้  หนอนหลอดหอม  แมลงวันทอง 
คูณ หนอนกระทู้หอม  หนอนกระทู้ผัก 
พลู ยับยั้งเชื้อรา  โรคแอนแทรก  โนสในมะม่วง 

ผักแขยง ยับยั้งเชื้อรา  โรคใบไหม้ในเผือก 
กระเทียม ใช้ก้าจัดเพลี้ยอ่อน  หนอนกระทู้ผัก  โรคราน้้าค้าง  โรคราสนิท   



ชื่อศัตรูพืช สมุนไพรที่ใช้ก าจัดแมลง 

ด้วงกุหลาบ สะเดา  หนอนตายหยาก  หางไหล  ดาวเรือง  ว่านน้้า 

แมลงกินนูน ว่านน้้า  มะเขือเทศ  พริกแดงสด  พริกไทย  หนอนตายหยาก  หางไหล 

ด้วงเต่าแดง - ด้า น้อยหน่า  มะเขือเทศ  สะเดา  หางไหล  หนอนตายหยาก  ดาวเรือง  มะระ 

ด้วงถั่วเหลือง ว่านน้้า  น้อยหน่า  สะเดา  หางไหล  สาบเสือ  ดาวเรือง 

มอดดิน พริก  ว่านน้้า  สาบเสือ  สะเดา  มะรุม  บอระเพ็ด  หางไหล  หนอนตายหยาก  ดาวเรือง  สลอด  
ล้าโพง  ยาเส้น 

หนอนเจาะล้าต้น น้อยหน่า  ดาวเรือง  ว่านน้้า  หนอนตายหยาก  หางไหล  ล้าโพง  สลอด  สะเดา  ยาเส้น 

ด้วงกล้วย ว่านน้้า  พริกแดง  หางไหล  มะระ  ดาวเรือง  หนอนตายหยาก  สลอด  ล้าโพง 

มอดหนวดยาว ว่านน้้า  สะเดา  พริก  มะระ  ดาวเรือง  หนอนตายหยาก  สลอด  ล้าโพง  ยาเส้น 

หนอนผีเสื้อ หางไหล  หนแอนตายหยาก  กลอย  หญ้ากดอกขาว  สลอด  ล้าโพง  ยาสูบ  ผักคูนแก่ 

หนอนกระทู้ด้า สะเดา  ยาเส้น  หญ้าดอกขาว  ขอบชะนาง  กลอย  สลอด  ล้าโพง  หางไหล 

หนอนห่อใบ สะเดา  สาบเสือ  กลอย  ยาสูบ  มะระ  สลอด  ยาเส้น  บอระเพ็ด 

หนอนชอนใบ   สบู่ต้น  สะเดา  สาบเสือ  ยาสูบ  ส้มเช้า  ประทัดจีน  มะระ  สลอด  ล้าโพง 

หนอนเจาะผลส้ม สะเดา  มะเขือเทศ  สาบเสือ  หนอนตายหยาก  กลอย  ล้าโพง  สลอด  ส้มเช้า  ยาสูบ 

หนอนเจาะ ขั้วลิ้นจี่  สะเดา  กลอย  ยาสูบ  ล้าโพง  สลอด  ดาวเรือง 

หนอนเจาะขั้วเงาะ    
ขั้วล้าไย 

สะเดา  ยาสูบ  กลอย  สลอด  ล้าโพง  หางไหล  ลูกยี่โถ  สาบเสือ  ต้นตูดหมู  ตูดหมา 

หนอนเจาะถ่ัวฝักยาว สะเดา  ยาสูบ  กลอย  สาบเสือ  หางไหล  หนอนตายหยาก  ขอบชะนาง  ล้าโพง  ขม้ิน 

แมลงหวี่ขาว ดาวเรือง  ว่านน้้า  มะเขือเทศ 

เพลี้ยจักจั่น ว่านหางจระเข้  พริกแดงสด 

เพลี้ยอ่อน สะเดา  น้อยหน่า  พริก  ดีปลี  กระเพรา  เหล้าขาวบวกน้้าส้มสายชูหรือลูกมะกรูด 

เพลี้ยกระโดด สะเดา  ยาเส้น  บอระเพ็ด  น้อยหน่า  มะระ  พริกแดงสด  พริกไทย  ดีปลี  สลอด  ล้าโพง  ว่าน
หางจระเข้ 

เพลี้ยไฟ พริกแดงสด  กระเทียม  พรกิไทย  ดปีลี  มะระ  มะเขือเทศ  น้อยหน่า  สาบแร้งสาบกา  สาบเสือ 

โรคเน่าคอดิน ใบมะรุม  กระเทียม  ผิวมะกรูด  รากหม่อน   

โรคเหี่ยว รากใบมะรุม  คื่นฉ่าย  หมาก  เปลือกมังคุด  เปลือกเงาะ  ว่านน้้า  ลูกใต้ใบ 

โรคผลเน่า ว่านน้้า  ต้นข่าไก่ด้า  ฟ้าทะลายโจร  ลูกต้นใต้ใบ  ตะไคร้หอม  กระเพรา  ยูคาลิปตัส 

โรคเน่าผัก ว่านน้้า  กระเทียม  ต้นข่าไก่  การบูร  การพลู  ใบพลูป่า  หัวไพล 

ก้าจัดรา เปลือกแค  กระเทียม  ว่านหางจระเข้  ใบดอกรัก  ขม้ินชัน  ว่านน้้า 

รากเน่า ว่านน้้า  ต้นข่าไก่ด้า  ฟ้าทะลายโจร  ลูกใต้ใบ  ตะไคร้หอม  ยูคาลิปตัส 



น้ าหมักใบยูคาลิปตัสไล่แมลง 

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ 109  หมู่ 4  ต าบลวังใหม่  อ าเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว 

ส่วนประกอบ 
  1) ใบยูคาลิปตัสไม่แก่และไม่อ่อนเกินไป  2 กิโลกรัม 
 2) น้้าตาลทรายแดง   1 กิโลกรัม 
 3) น้้าสะอาด    10 กิโลกรัม 
 4) ภาชนะขนาดบรรจุ   15 - 20 ลิตร 
วิธีท้า 
 น้าใบยูคาลิปตัสล้างให้สะอาด ละลายน้้าตาลทรายในน้้า 10 ลิตร และใส่ใบยูคาลิปตัส 
ลงในภาชนะปิดฝาให้สนิทตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม(เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตรถ้ามี) 15-30 วัน น้าน้้าหมักยู
คาลิปตัสไปฉีดพ่นทุก 15 - 30 วัน หรือทุก 10 วัน ในขณะที่ต้นไม้ก้าลังมีผล  
 
 น้ าหมักกลอยไล่แมลง 

ส่วนประกอบ 
 1) กลอยดิบ(กลอยขุดหัวในฤดูหนาวหรือฤดูแล้ง) 3 กิโลกรัม 
 2) น้้าตาลทรายแดง   1 กิโลกรัม 
 3) น้้าสะอาด(หัวเช้ือจุลินทรีย์ 1 ลิตร)  10 กิโลกรัม 
 4) ภาชนะขนาดบรรจุ   15 - 20 ลิตร 
วิธีท้า 
 ล้างหัวกลอยดิบให้สะอาดหั่นเป็นช้ินๆ น้าน้้าสะอาดละลายในถัง (หรือไม่ใส่หัว
เชื้อจุลินทรีย์ก็ได้) ปิดฝาให้สนิทตั้งทิ้งไว้ 15-30 วัน ในที่ร่ม 
 น้าน้้าหมักกลอย 8 ลิตร ผสมน้้า 200 ลิตร ใส่ยาสูบ 1 ขีด (โดยน้ายาสูบละลายน้้าใส่
รวมกับน้้าหมัก) ฉีดพ่นไล่แมลงทุกๆ 15 - 30 วัน หรือทุกๆ 210 วัน ขณะที่ต้นไม้ก้าลังมีผล (หมั่น
คนถังหมักทุก 7 วัน)  
 
 



ศูนย์เกษตรพยุงขวัญ ท่ีอยู่  226 หมู่ 6 ต าบล ตลุก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 

สารไล่แมลง 
 

สูตรตะไคร้หอม 
 

วิธีการเตรียมและการใช้ 
 1) น้้าต้นตะไคร้หอม ใช้ทั้งเหง้าและใบหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วบดหรือโขลกให้ละเอียด 
จ้านวน 400 กรัม 
 2) ผสมลงในน้้า 8 ลิตร ทิ้งไว้ 24 ช่ัวโมง 
 3) กรองเอาน้้าด้วยผ้าบาง ๆ  
 4) ก่อนน้าไปใช้ให้ผสมสารจับใบ เช่น ผงซักฟอก น้้ายาล้างจาน หรือแชมพูลงไปใน
อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ 
 5) ใช้ฉีดพ่นทุก 7 วัน 
สูตรบอระเพ็ด 
 

วิธีการเตรียมและการใช ้
 1) น้าเถาบอระเพ็ดสด 5 กิโลกรัม หั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ แล้วบดหรือโขลกให้ละเอียด 
 2) ผสมน้้า 12 ลิตร ทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง 
 3) กรองเอาน้้าด้วยผ้าบางๆ  
 4) ก่อนน้าไปใช้ให้ผสมสารจับใบ เช่น ผงซักฟอก น้้ายาล้างจาน หรือแชมพู ลงไปใน
อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ต่อ 10 ลิตร 
 5) ใช้ฉีดพ่น  2  ครั้ง (วันละ  1 ครั้ง) เวลามีปัญหาศัตรูพืช 
ศัตรูเป้าหมาย  
 เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล เพลี้ยจักจั่น หนอนกอ โรคยอดเหี่ยว โรคข้าวตายพราย โรค
ข้าวลีบ 



สูตรสาบเสือ 
วีธกีารเตรียมและการใช ้
 1) น้าใบสาบเสือ จ้านวน 1 กิโลกรัม บดหรือโขลกให้ละเอียด 
 2) ผสมน้้าในอัตราส่วนใบสด 1 กิโลกรัม ต่อน้้า 5 ลิตร หรือใบแห้ง 1 กิโลกรัมต่อน้้า 
20 ลิตร ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 
 3) กรองเอาแต่น้้าด้วยผ้าบาง ๆ  
 4) ก่อนน้าไปใช้ให้ผสมสารจับใบ เช่น ผงซักฟอก น้้ายาล้างจาน หรือแชมพู ลงไปใน
อัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้้า 5 ลิตร หรือ 1 ช้อนโต๊ะต่อน้้า  20 ลิตร 
 5) ใช้ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน ในเวลาเย็น 
ศัตรูเป้าหมาย เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล เพลี้ยจักจ่ัน เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ หนอนกระทู้กัดต้น 
หนอนกระทู้ถวายพระอินทร์ หนอนใบหยัก 
  



ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสมุนไพรไทวังจันทร์ 99 หมู่ 1 ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
 

สมุนไพรรักษาโรคราพืช 
 

 ส้าหรับรักษาโรคพืชและป้องกันโรคราพืช เช่น ราสนิม ราน้้าค้าง ราด้า 
วัสดุอุปกรณ์ 
 1) หมาก เปลือกมังคุด ขมิ้น อัตราส่วนอย่างละเท่ากัน รวม  50 กิโลกรัม 
 2) กากน้้าตาล    20 กิโลกรัม 
 3) หัวเช้ือจุลินทรีย์    20 กิโลกรัม 
 4) ถังขนาด 150 ลิตร    1 ใบ 
 5) น้้าเปล่า     
ขั้นตอนการท้า  
 ทุบหมากพอแตก สับเปลือกมังคุด และขมิ้น ใส่ลงในถังที่เตรียมไว้ ผสมกากน้้าตาล + 
หัวเช้ือจุลินทรีย์ + น้้าเปล่า คนให้เข้ากัน เทใส่ในถังปิดฝา เก็บไว้ในที่ร่ม 
วิธีการใช้   
 ฉีดพ่นอัตราส่วน น้้ายา 1 ลิตร ต่อน้้า 200 ลิตร 
ข้อแนะน้า   
 ควรฉีดพ่นในเวลาเย็น 1 – 2 สัปดาห์ ต่อครั้ง 
การเก็บรักษา  
 ควรปิดฝาให้เรียบร้อย เก็บไว้ในที่ร่ม 
 
 
 
 



สารสกัดจากสมุนไพร 

ศูนย์ศรียวง ตั้งอยู่เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 7 ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ถังพลาสติก ขนาด  200  ลิตร 
 2. น้้าตาลทรายแดงหรือกากน้้าตาล 12 กิโลกรัม 
 3. ใบสะเดาแก ่  4 กิโลกรัม 
 4. ใบตะไคร้หอม  3 กิโลกรัม 
 5. ข่าแก่   4 กิโลกรัม 
 6. บอระเพ็ด   20 กิโลกรัม 
 7. เปลือกล้าต้น เปลือกหุ้มเมล็ดใบแก่ของมะม่วงหิมะพานต์ 10 กิโลกรัม 
 8. น้้าสะอาด 
วิธีท้า 
 1. น้าส่วนผสมที่เป็นสมุนไพร หั่น ทุบ หรือสับให้ละเอียด น้าผสมกับกากน้้าตาล 
 2. น้ามาหมักในถังพลาสติกปิดฝา โดยคนทุก 1 - 3 วัน หมักได้ 7 - 10 วัน เติมน้้า
สะอาดให้ท่วมวัสดุหมัก หมักต่ออีก 2 - 3 วัน น้าไปใช้ได้ 
 3. น้าสารสกัดจากสมุนไพรที่ได้ 10 ช้อนโต๊ะ ผสมน้้า 20 ลิตรหรือ 1 ลิตรต่อน้้า 200 
ลิตร และน้้าสกัดชีวภาพ 2 ช้อนโต๊ะ ฉีดพ่นในนาข้าวหรือพืชที่ปลูก เพื่อป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืช
ช่วงเริ่มระบาด 
หมายเหตุ ควรผสมเชื้อกับน้้าสะอาดไว้ 1 คืน แล้วกรองด้วยผ้าขาวบางก่อนน้าไปฉีดพ่น 
ประโยชน์ 
 ลดการใช้สารเคมี เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
 



สารป้องกันแมลงศตัรูพืช 

สถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขท่ี 52 หมู่ 6 ต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ส่วนประกอบ 
 1) พืชผักสมุนไพรรสขม รสเผ็ด หั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ   30 กิโลกรัม 
 2) กากน้้าตาล     30 ซี.ซี.    
 3) น้้า        30  ลิตร   
 4) จุลินทรีย์ TM     30  ซี.ซี.   
วิธีท้า   
 น้าส่วนผสมทั้งหมดหมกัรวมกันไว้ประมาณ 8 วัน จะได้สารป้องกันแมลงอย่างดี  
สามารถเก็บไว้ใช้ได้ 6 เดือน        
อัตราการใช้    
 ใช้สารป้องกันแมลง 2 - 3  ช้อนแกง ต่อน้้า 20 ลิตร 
หมายเหตุ   หากแมลงดื้อยา ให้เปลี่ยนตัวสมุนไพรบ้าง 
 
 



สมุนไพรรักษาพืช 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน รวมใจหนองมะโมง 165 ม.1 ต าบลละพานหิน อ าเภอหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท  

 ใช้ส้าหรับรักษาโรคพืช และป้องกันโรคราพืช เช่น ราสนิม ราน้้าค้าง ราด้า 
ส่วนประกอบ 
 - หมาก , เปลือกมังคุด , ขมิ้น (รสชาติฝาด) รวม 5 กิโลกรัม 
 - กากน้้าตาล , น้้าตาลทรายแดง    2 กิโลกรัม 
 - หัวเช้ือจุลินทรีย์    2 ลิตร 
 - ถังขนาด 15 ลิตร     1 ถัง 
วิธีท้า   
 ทุบหมากพอแตก สับเปลือกมังคุด และขมิน้ใส่ลงในถังที่เตรียมไว้ ผสมน้้าตาลทราย
แดง หัวเชื้อจุลินทรีย์ คลุกเคล้าให้เข้ากัน เทใสถ่ังปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่ม 
วิธีใช้  
  - ฉีดพ่นอัตราส่วน 1 ลิตร/น้้า 200 ลิตร 
 - ฉีดพ่นทุก 7 - 10 วัน/ครั้ง 
 



การหลีกเลี่ยงยาคุมหญ้าในข้าว 

กลุ่มเกษตรจุลินทรียบ์้านดอนผิงแดด เลขที่ 100/2 หมู่ 5 บ้านดอนผิงแดด ต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี  

  

การท าหัวเชื้อขับไล่แมลงสูตรประหยัด 
ส่วนประกอบ 
 เหล้าขาว    1 ส่วน  
 น้้าส้มสายชู    1 ส่วน  
 กากน้้าตาล    1 ส่วน  
 จุลินทรีย์ DM5   1 ส่วน  
 น้้าสะอาด    6 ส่วน 
วิธีท้า 
 น้าส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 15 วัน 
อัตราการใช้   
 1 ช้อนแกง ต่อน้้า 5 ลิตร 
หมายเหตุ  หากสารไล่แมลงมีประสิทธิภาพดี ให้น้าน้้าหมักสมุนไพรไล่แมลง (จากสมุนไพรพื้นบ้าน) 
บวกกับหัวเช้ือสารขับไล่แมลง แต่หากเป็นพืชที่อ่อนแอ บอบบาง ให้ลดอัตราส่วนลง 
สารป้องกันแมลงศัตรูพืช 
ส่วนประกอบ 
 พืชผักสมุนไพร รสขม รสเผ็ด หั่นเป็นช้ินเล็ก 30 กิโลกรัม 
 กากน้้าตาล    30 ซีซ ี
 น้้า    30 ลิตร 
 จุลินทรีย์ DM5 (ดอนผิงแดด)  30 ซีซ ี
วิธีท้า   
 น้าส่วนผสมทั้งหมดหมักรวมกันไว้ ประมาณ 8 วัน จะได้สารป้องกันแมลงอย่างดี 
สามารถเก็บไว้ใช้ได้ 6 เดือน 
อัตราการใช้ 
 ใช้สารป้องกันแมลง 2 – 3 ช้อนแกง ต่อน้้า 20 ลิตร 
หมายเหตุ หากแมลงดื้อยา ให้เปลี่ยนตัวสมุนไพรบ้าง 



การก าจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว 
 ส่วนใหญ่การรบกวนของหอยเชอรี่ในนาข้าว จะท้าได้ในช่วงข้าวมีอายุ 1 - 25 วัน 
เนื่องจากข้าวยังเล็ก หอยเชอรี่มักเข้ามาท้าลายให้เกิดการเสียหายได้ 
 1. ใช้ปลายข้าวหว่านลงไปรอบๆแอ่งน้้า หอยเชอรี่มากินเม็ดข้าว ท้าให้เกิดการท้องอืดตาย 
 2. ใช้มะกรูดฝาซีกใส่ลงไปแอ่งน้้า ความซ่าของผิวมะกรูดจะท้าลายเมือกของหอยแห้งตาย 
 3. ใช้สารไล่แมลงต่าง ๆ หยดลงน้้า นอกจากปุ๋ยยังเป็นสารที่สามารถท้าหมันหอยเชอรี่ 
 

น้ าหมักสมุนไพร 
ก าจัดหนอนและแบคทีเรีย 
 หางไหลแดง หางไหลขาว หนอนตายยาก(ตัวเมีย) สาบเสือ บอระเพ็ด หัวขมิ้นชัน 
จระเข้ หัวไพล ลูกควินิน เถาวัลย์ยาง เถาวัลย์แดง หัวกลอย เมล็ดสะเดา ต้นสบู่ ต้นลูกยี่โถ ลูก
สลอด เทียนหยด ยาสูบ ยาฉุน ต้นส้มเช้า ใบหนามขี้แรด ชุพลู ก้านพลู เมล็ดมันแกว 
ก าจัดแมลง   
  หางไหลแดง หางไหลขาว ยาสูบ ยาฉุน ต้นสบู่  ใบผกากรอง ใบ
น้อยหน่าต้นดาวเรือง ใบยอ ใบมะระขี้นก เปลือกว่านหางจระเข้ ตะไคร้หอม ตะไคร้แกง พริกไทย 
พริกสดหัวกลอย ลูกยี่โถ เมล็ดละหุ่ง สาบเสือ ว่านน้้า ดอกดาวเรือง ขิง ข่า ดีปลี โหระพา 
สะระแหน ่
ก าจัดรา ไวรัส  
 ว่านน้้า ลูกกระบูน ต้นสาบเสือ ใบต้นสบู่ ต้นเปลือกว่านหาง เปลือกมังคุดเปลือกเงาะ 
เปลือกต้นแค หัวไพล หัวขมิ้นชัน ชะพลู ก้านพลู พริกสด รากหม่อน ต้นเสยะ ใบมะเขือเทศ 
ลูกหมากสด ตะไคร้หอม ตะไคร้แกง เปลือกประดู่ เปลือกวงกล้วย ต้นเทียนหยด ปลูกอินทนินป่า 
วิธีท้า  
 น้าสมุนไพรแต่ละสูตร สูตรละประมาณ 10 ชนิดขึ้นไปอย่างละเท่าๆ กัน สับให้เป็นชิ้น
เล็กๆ ใส่ถัง 200 ลิตร เติมเหล้าขาว 28 – 40 ดีกรี 10 ขวด น้้าส้มสายชูกลั่น5% 10 ขวด 
กากน้้าตาล 5 ลิตร อีเอ็ม 5 ลิตร เติมน้้าสะอาดให้ท่วมสมุนไพร หาของหนักๆ ทับสมุนไพรอย่าให้
ลอยขึ้นมา หมัก 7 วัน เก็บไว้ในที่ร่ม เมื่อครบก้าหนดกรองเอาน้้าน้าไปใช้ได้ 
วิธีใช้  
 1. ไม้ยืนต้น 5 - 6  ช้อนแกง  ต่อน้้า 1 ปี๊บ ฉีดพ่นทุก 3 - 5 วันต่อครั้ง 
 2. ไม้ล้มลุก 3 - 5 ช้อนแกง ต่อน้้า 1 ปี๊บ ฉีดพ่นทุก 3 - 5 วันต่อครั้ง 
น้้าหมักสมุนไพรเฉพาะโรคแมลง 



สมุนไพรเฉพาะโรคแมลงศัตรูพืช 
โรค / แมลงศัตรูพืช สมนุไพรที่ใช้ท าสารสกัด 

1. เพลี้ยไฟ หางไหล เมล็ดสะเดา ยาสูบ สาบเสือ ตะไคร้หอม หรือตะไคร้แดง 
ใบดาวเรือง  
กระเทียม ข่า พริก ดีปลี 

2. แมลงหวี่ขาว กระเทียม พริกไทย ลูกมะกรูด คื่นช่าย ตะไคร้หอม หรือตะไคร้แกง 
สบู่ ต้น 

3. หมัดกระโดด (ทางใบ) ตะไคร้หอม หรือตะไคร้แกง ขิง ข่า ใบน้อยหน่า หางไหล 
หอนตายยาก 
(ทางดิน) เมล็ดสะเอา เมล็ดน้อยหน่า ตะไคร้หอม หรือตะไคร้แกง 
ยาฉุน 

4. เพลี้ยอ่อน เมล็ดสะเดา ยาฉุน ย่ีหร่า หางไหล เหล้าขาว หัวน้้าส้มสายชู 
5. เพลี้ยแป้ง ยาฉุน เมล็ดสะเดา บอระเพ็ด ตะไคร้หอม หรือตะไคร้แกง สาบเสือ 

กระเทียม น้้ามันก๊าด 
6. รากเน่าโคนเน่า เปลือกมะม่วงหิมมะพานต์ เทียนหยด รากหม่อน 
7. ผลเน่า ต้นกระดูกไก่ ว่านน้้า ตะไคร้หอม กระเพรา โหระพา ใบยูคาลิปตัส 
8. ไส้เดือนฝอย เมล็ดสะเดา ละหุ่ง ใบยูคาลิปตัส สาบเสือ แขยง เสี้ยน ปะทัดจีน 

ใบดาวเรือง ตะไคร้หอม 
9. โรคเน่าคอดิน ใบมะรุมแห้ง กระเทียม ผิวมะกรูด รากหม่อน 

10. โรคใบจุด ว่านน้้าน้้า ใบกระดูกไก่ ลูกปะค้าดีควาย เปลือกมะม่วงหิมมะพานต์ 

11. หนอนกินช่อ เพลี้ยไฟ ไรขาว ไร
แดง เพลี้ยจักจั่น 

หางไหล 

12. ด้วงเจาะเม็ด ด้วงงวงขาว มอด 
ข้าวเปลือก หนอนกระทู้ ไรแดง 

ขม้ินชัน 

13. หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบ 
หนอนแปะใบ หนอนแก้ว 

สบู่ต้น 



   

 
โรค / แมลงศัตรูพืช สมนุไพรที่ใช้ท าสารสกัด 

14. หนอนกระทู้ หนอนคืบ หนอนใย หนอนหลอด 
หนอนม้วนใบ หนอนเจาะยอด ดอก ผล ราสนิม รา
น้้าค้าง ราแป้ง 

ตะไคร้หอม 

15. เพลี้ยอ่อน หนอนกระทู้ ราน้้าค้าง ราแป้ง ราสนิม กระเทียม 
16. เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อนเต่าแดง หนอนต่าง ๆ ราแป้ง รา
น้้าค้าง รากเน่า โคนเน่า โรคเหี่ยว โรคใบหด / ด่าง / ไหม้ 
รากปม(ไส้เดือนฝอย) เชื้อราแอรแทร๊คโนล 

สะเดา ข่า ตะไคร้หอม 

17. หนอนกระโดด หอยเจดีย์ หอยทาก หนอนใย หนอน
กระทู้ หนอนคืบ เต่าแดง ราใบจุด ราน้้าค้าง 

สะเดา หางไหล ยาสูบ 

18. ด้วงหมัดฝัก หนอนใย หนอนเจาะตน้ ไส้เดือนฝอย 
รา / แบคทีเรียบางชนิด 

ใบมะเขือเทศสด 

19. เพลี้ย ไร รา ด้วง หมัดผัก ด้วงเจาะสมอ หนอนกระห
ล่้า หนอนชอบใบ หนอนม้วนใบ หนอนคืบ หนอนกระทู ้

ยาสูบ ยาฉุน  

20. โรคจาไวรัสทุกชนิด ขับไล่แมลง พริกเผ็ด ๆ ทุกประเภท 
21. ราในต้น รากเน่า โคนเน่า ผลเน่า (ในแตง ฝัก) เน่า
คอดิน (คะน้า) แง่งขิงเน่า 

ใบมะรุม (รองก้นหลุม) 

22. หนอนกระทู้ หนอนใย หนอนคืบ เพลี้ยกระโดด เพลี้ย
ไฟ เพลี้ยจักจั่น 

สาบเสือ 

23. โรคใบจุด ผลเน่า โรครา ว่านน้้า 
24. โรคเน่าคอดิน รากเน่า โคนเน่า รากหม่อน 
25. หมัดกระโดด หนอนตา่ง ๆ หนอนตายอยาก 
26. ไส้เดือนฝอย ไล่เมลง เมล็ดละหุ่ง 
27. หนอนกอ หนอนต่าง ๆ ไล่แมลง หัวกลอย 
28. หนอนต่าง ๆ บอระเพ็ด 



ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน  ตั้งอยู่หมู่ที่  13  ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม  

 

การใช้สารสัดจากพืชในการควบคุมแมลงศัตรูพืช 
 

การท าสารสกัดจากสะเดา 
 1.  เก็บผลสะเดาที่แก่จัดแล้วน้ามาขัดถูจนเนื้อหลุดออกหมด  น้าเมล็ดที่ได้ไปตาก
แดด 2 - 3 วัน จากนั้นก็น้าไปผึ่งลมอีก 2 - 3 วัน คัดเมล็ดที่ขึ้นราออก 
 2.  บดเมล็ดสะเดาที่แห้งแล้วประมาณ 1 กิโลกรัม ให้ละเอียด 
 3.  แช่ผงเมล็ดสะเดาที่ได้ลงในน้้า 1 ปี๊บ (20 ลิตร)  แช่ทิ้งไว้นานประมาณ 12 - 24 
ชั่วโมง  จากนั้นกรองเอาแต่น้้าโดยน้ากากที่เหลือยังสามารถน้าไปท้าปุ๋ยได้ 
 

วิธีการใช้สารสกัดจากสะเดา 
 1.  น้าสารสกัดจากสะเดาไปผสมกับสบู่เพื่อให้สารสกัดสามารถจับใบได้ดีขึ้น โดยผสม
สบู่กับสารสกัดในอัตราส่วน สบู่ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อสารสกัด 20 ลิตร 
 2.  ฉีดพ่นทุกๆ 6 - 10 วัน ควรฉีดเวลาเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้ประสิทธิภาพของสาร
ลดลงจากการถูกแสงแดด 
 3.  แมลงศัตรูพืชที่จะได้รับพิษจากสารสกัดสะเดา  เช่น  เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น 
หนอนกอ หนอนซอนใบส้ม  ตั๊กแตนหลายชนิด  เป็นต้น 
 

การท าสารสกัดจากดอกดาวเรือง 
 1.  ต้มดอกดาวเรืองที่ยังตูมอยู่ 500 กรัม ในน้้า 4 ลิตร 
 2.  ทิ้งไว้จนเย็น แล้วกรองเอาแต่น้้า จากน้ันจึงเติมน้้าเพิ่มลงไปอีก  4  ลิตร 
 

การท าสารสกัดจากตะไคร้หอม 
 1.  ส่วนของตะไคร้หอมที่สามารถน้ามาท้าสารสกัดได้คือ ส่วนเหง้า และใบ น้าส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือทั้งสองส่วนประมาณ 400 กรัม มาหั่นเป็นช้ินเล็กๆ แล้วบดให้ละเอียด 
 2.  ผสมในน้้าจ้านวน 8 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 
 3.  กรองเอาแต่น้้ามาใช้ 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



วิธีใช้สารสกัดจากตะไคร้หอม 
 1.  ผสมสบู่ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ลงไปในสารสกัดจากตะไคร้หอม เพื่อให้สารสกัดจับ
ใบได้ดีขึ้น 
 2.  ฉีดพ่นสารสกัดจากตะไคร้หอมทุกๆ 7 วัน 
 3.  แมลงศัตรูพืชที่จะได้รับสารสกัดจากตะไคร้หอม  เช่น หนอนกระทู้ หนอนใยผัก 
เป็นต้น 
 

การท าสารสกัดจากพริกไทย 
 1.  น้าพริกไทย 100 กรัม มาบดให้ละเอียด 
 2.  น้าพริกไทยที่บดละเอียดแล้วมาผสมน้้า  1 ลิตร แช่ทิ้งไว้  24  ชั่วโมง 
 3.  กรองเอาแต่น้้ามาใช้ 
 4.  ผสมน้้าลงไปอีก 1 ลิตร 
 

วิธีใช้สารสกัดจากพริกไทย 
 1.  ผสมสบู่ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ลงไปในสารสกัดจากพริกไทย  เพื่อให้สารสกัดจับใบ
ได้ดีขึ้น 
 2.  ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน 
 3.  แมลงศัตรูพืชที่จะได้รับสารพิษจากสารสกัดพริกไทย  เช่น  หนอนผีเสื้อ  หนอน
กะหล่้าปลี  ด้วงใบขาว  เป็นต้น 
 

การท าสารสกัดจากกระเทียม 
 กระเทียมสามารถน้ามาแปรรูปเพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ใน 2 ลักษณะคือ  
ท้าเป็นน้้าใช้ส้าหรับฉีดพ่น  และท้าเป็นผงใช้โรย  โดยมีด้วงปีกแข็ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่
ขาว ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่เป็นเป้าหมายของสารสกัดจากกระเทียม 
 

วิธีท าสารสกัดจากกระเทียมแบบน้ า 
 1.  น้ากระเทียม 1 ก้ามือ มาบดให้ละเอียด 
 2.  ผสมกระเทียมบดละเอียดลงไปในน้้าร้อนจ้านวนครึ่งลิตร  แช่ทิ้งไว้  24  ชั่วโมง 
 3.  กรองเอาแต่น้้ามาใช้ 
 4.  ผสมน้้าลงไปอีก 4 ลิตร 
 



วิธีใช้สารสกัดกระเทียมแบบน้ า 
 1.  ผสมสบู่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะลงไปในสารสกัดจากกระเทียมเพื่อให้สารสกัดจับใบ
ได้ดีขึ้น 
 2.  ฉีดพ่นในช่วงเวลาเช้า วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน 
วิธีท าสารสกัดกระเทียมแบบผง 
 1.  ใช้กระเทียมที่แกะเป็นกลีบๆแล้ว จ้านวนหนึ่งพูนมือ  น้ามาตากแดดให้แห้ง 
 2.  บดกระเทียมที่ตากแห้งแล้วให้ละเอียดจนเป็นผง 
 

วิธีใช้สารสกัดกระเทียมแบบผง 
 ใช้โรยลงไปบนพืชที่มีปัญหาแมลงศัตรูพืชได้โดยตรง  แต่ต้องโรยขณะที่พืชผักไม่เปียก 
การท าสารสกัดจากน้อยหน่า 
 สารสกัดที่ได้จากน้อยหน่าจะเป็นพิษต่อเนื้ออ่อน  เพลี้ยกระโดด  เพลี้ยจักจั่น ตั๊กแตน 
หนอนใยผัก  มอดแป้ง  ส่วนที่จะน้ามาท้าสารสกัดของน้อยหน่า  คือ ส่วนเมล็ดของใบ ซึ่งมีวิธีท้า
สารสกัดแตกต่าง กันไป  ดังน้ี 
 

วิธีท าสารสกัดจากน้อยหน่า 
 1.  น้าเมล็ดน้อยหน่า 1 กิโลกรัม มาบดให้ละเอียด 
 2.  แช่ผงเมล็ดน้อยหน่าในน้้า 10 ลิตร ทิ้งไว้ประมาณ 12 - 24 ชั่วโมง 
 3.  กรองเอาแต่น้้ามาใช้ 
วิธีใช้สารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่า 
 1.  ผสมสบู่ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ลงไปในสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเพื่อให้สารสกัด
จับใบได้ดีขึ้น 
 2.  ฉีดพ่นในตอนเย็น ทุก 6 - 10 วัน 
วิธีท าสารสกัดจากใบน้อยหน่า 
 1.  ใบน้อยหน่าที่สามารถน้ามาท้าการสกัดได้ต้องเป็นใบน้อยหน่าสด 
 2.  บดใบน้อยหน่าให้ละเอียด แล้วน้าไปแช่น้้าทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 
วิธีใช้สารสกัดจากใบน้อยหน่า 
 1.  ผสมสบู่ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ลงไปในน้้าสกัดจากใบน้อยหน่าเพื่อให้สารสกัดจับใบ
ได้ดีขึ้น 
 2.  ฉีดพ่นในตอนเย็นทุกๆ 6 - 10 วัน 
 



 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสวนอ่างแก้ว  ตั้งอยู่เลขท่ี 72 หมู่ที่ 10 บ้านค าม่วงไข่ ต าบลโนนเปือย อ าเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร 

ส่วนผสม 
 สะเดา บอระเพ็ด ข่าแก่ หนอนตายยาก หัวกลอย  โล่ติน (หางไหล ไหลแดง) ตะไคร่
หอม  ใบพลู  กากน้้าตาล  น้้า 
 

วิธีท า   
 สับ หรือ หั่นสมุนไพรให้เป็นช้ินเล็กๆ คลุกเคล้ากับกากน้้าตาล บรรจุลงในถังพลาสติก
สีทึบ เทน้้าเติมตามลงไป โดยใช้สูตร 3 - 1 - 10 (สมุนไพร - กากน้้าตาล - น้้า) เก็บในที่ร่มไม่ให้โดน
แดด หมักอย่างน้อย 3 เดือน ยิ่งนานยิ่งดี 
 

วิธีใช้    
 น้้า 1 ปี๊บ หรือประมาณ 20 ลิตร + น้้าหมักสมุนไพร 2 ช้อน + กากน้้าตาล 2 ช้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมุนไพร ส่วนท่ีใช้ สรรพคุณ วิธีใช ้
กระเบา เมล็ด รักษาผมร่วง หุงเป็นน้้ามันทาผม 
กล้วยน้้าว้า ผลสุก ท้าความสะอาดผิวหน้า  

ท้าให้ผิวหน้าชุ่มชื้น 
ปอกเปลือกบดทาผิวหน้าแล้วล้าง
ออก 

ขมิ้นชัน เหง้าสด แก้อาการผื่นคัน บดผสมน้้าทาตัวช่วยท้าให้ผิวสวย 
ข้าวเหนียว น้้าซาวข้าว ดับกลิ่นปาก น้้าซาวข้าวที่หมักไว้น้ามาผสมกับ

เกลือป่นอม 2-3 นาที แล้วบ้วนทิ้ง 
ขิง เหง้า ช่วยท้าให้ผมงอก น้าเหง้าเผาไฟแล้วบุให้แตกผสมน้้า

ขยี้ให้ทั่วศีรษะ 
ขี้หนอน เปลือก สระผมรักษาธาตุ แก้รังแค หั่นหยาบต้มกับน้้าใช้สระผม 
ขี้เหล็ก ใบสด ท้าความสะอาดผม ท้าให้ชุม

ชื่นเงางาม ไม่มีรังแค 
ใช้น้้าต้มสระผม 

ตะลิงปลิง ใบ รักษาสิว ต้มกับน้้าทาบริเวณที่เป็น 



สมุนไพร ส่วนท่ีใช้ สรรพคุณ วิธีใช ้

แตงกวา ผลสด แก้หน้าเป็นฝ้า หั่นเป็นแว่นบางๆ ใช้แปะหน้า 
หรือใช้ทา ท้าก่อนอาบน้้าทุก
ครั้ง 

ช่วยย่อยโปรตีนให้ผิวหนัง
ชั้นนอกที่หยาบกร้านและ
เกรียมแดด ท้าให้ชุ่มชื่น ลอก
หน้า 

น้าเนื้อแตงกวาผสมน้้าผึ้งและ      
กลีเซอรีนพอกทิ้งไว้สักครู่แล้ว 
ล้างออก 

ทองพันชั่ง ราก แก้ผมหงอก ไม่ปรากฏข้อมูล 
เทียนแกลบ ผล ป้องกันผิวหยาบกร้านแห้งและ

เป็นยาบ้ารุงผิว 
ไม่ปรากฏข้อมูล 

แครอท หัว ช่วยบ้ารุงผิว มีคุณสมบัติในการ
ช่วยดูดซับแสง UV และกระชับ
รูขุมขน 

ไม่ปรากฏข้อมูล 

งา น้้ามัน  ผิวหนังนุ่ม ชุมชื่น  ทาผิว  

ชะคราม ทั้งต้น 
รักษารากผม แก้ผมพิการ 
(ผมร่วง) 

ไม่ปรากฎข้อมูล 

ซองแมว ใบ รักษารังแค ใช้น้้าต้มสระผม 

ตะไคร้ ต้น แก้ผมแตกปลาย 

น้าตะไคร้ 3 - 4 ต้น ต้าค้ันเอา
น้้ามาใช้นวดผม หลังสระแล้ว
ล้างออกช่วยขจัดรังแค และผม
ดกด้าขึ้น 

เทียนกิ่ง ใบ 
ย้อมสีผม ลดรังแค  
(พบสารฆ่าเช้ือราในใบ) 

น้าเทียนกิ่งตากแห้งบดเป็นผง
ต้นน้้า 
เดือดแล้วเติมผงเทียนกิ่งลงไป
เติม น้้ามะนาวใช้ยอมสีผม 

บวบขม ผลอ่อน ขจัดรังแค แก้คันศีรษะ 
ปลอกเปลือกห่ันเป็นชิ้นๆ ขยี้
บนศีรษะให้ทั่วทิ้งไว้สักพัก ล้าง
ออก 

บอระเพ็ด เถา ลดอาการผมร่วง และผมหงอก ต้าแล้วพอกศีรษะ 



สมุนไพร ส่วนท่ีใช้ สรรพคุณ วิธีใช ้

บัวบก ใบ 
สมานแผล ลบรอยแผลเป็น เร่ง
การสร้างเนื้อเยื่อ ลดอาการแพ้
ผื่นคัน 

ไม่ปรากฎข้อมูล 

เปลือกมังคุด เปลือกผล 
ลดการอักเสบหนอง และสิ่งที่
เกิดจากการติดเชื้อ ลบรอยด่าง
ด้าบนใบหน้า 

ใช้น้้าต้มทาบริเวณที่เป็นแผล หนอง 
รอยด่างด้า 

หัวผักกาด 
(ไชเท้า) 

ราก แก้หน้าเป็นฝ้า 
หั่นเป็นชิ้นบางๆ ถูบริเวณที่เป็นฝ้า 
เช้าและเย็น 

ผักบุ้ง ใบและต้น แก้ผมร่วง ท้าให้ผมนิ่ม 
หลังสระผมใช้น้้าต้มชโลมศีรษะทิ้งไว้
สักครู่แล้วล้างออก 

ผักปลัง ราก แก้รังแค, แก้มือเท้าด่าง ไม่ปรากฎข้อมูล 

ฝรั่ง ใบ  ใช้เป็นยาดับกลิ่นปาก 
เคี้ยวใบสด 
ใบสด 2-3 ใบเคี้ยวกับน้้าอมกลั้วคอ 

ฟ้าทะลายโจร ทั้งต้น แก้ผมร่วง 
หลังสระผมใช้น้้าต้มชโลมศีรษะทิ้ง 
ไว้สักครู่แล้วล้างออก 

มะกรูด ผล   ขจัดรังแค 
ผลมะกรูด 1 ผลเผาไฟให้ร้อนทั่วผล
คั้นเอาน้้าใช้ขยี้บนศีรษะทิ้งไว้ 2-3 
นาที แล้วล้างออก   

ท้าให้ผมดกด้า 
ผลมะกรูด 1 ผลบีบเอาน้้าผสมกับ 
หัวกะทิกวนให้เข้ากันขยี้ทั่วศีรษะใช้ผ้า
ห่ออบทิ้งไว้ แล้วล้างออก 

มะขาม 
เนื้อหุ้ม
เมล็ด 

ท้าความสะอาด ขัดผิว 
น้าน้้ามะขามเปียกขัดผิวแล้วทาด้วย
ขมิ้น ช่วยบ้ารุงผิว 

มะเขือเทศ ผล 
ท้าให้ผิวหน้าสะอาดชุ่มชื่น ช่วย
ในการสมานแผล 

ใช้น้้าคั้นเช็ดหน้า หรือ ผิวแล้วล้าง
ออก 

ปะค้าดีควาย ผล สระผม รักษาธาตุ แก้รังแค ใช้ครั้งละ 1-2 ผลทุบผลต้มกับน้้า 

มะนาว ผล แก้หน้าเป็นสิว 
มะนาวสดผ่าซีก ถูบริเวณเป็นสิว แล้ว
ล้างหน้าด้วยน้้าอุ่นภายใน  
7 วัน สิวจะหลุดหาย 



สมุนไพร ส่วนท่ีใช้ สรรพคุณ วิธีใช ้
มะเฟือง ผล บ้ารุงเส้นผม ขจัดรังแค น้้าคั้น สระผม  

มะพร้าว 
น้้ามันจาก
ผล 

ท้าให้ผมนิ่มรักษาผมแห้งแตก
ปลาย 

เนื้อมะพร้าว บีบเป็นน้้ากะทิเค่ียว
น้้ามัน น้้ามันนวดผมทิ้งไว้ประมาณ 
15 นาทีก่อนสระออก 

ผล ขจัดฝ้า ใช้น้้าหมักมะเฟืองทาขจัดฝ้า 
ใบ แก้ตุ่มคัน ต้มน้้าอาบ 

มะระ ผลสุก แก้สิว น้้าค้ัน ทาหน้า 
ลูกใต้ใบ ทั้งต้น แก้คัน ใบผสมกับเกลือ ต้าทาแก้คัน  

แก้เริม 
ลูกใต้ใบทั้ง 5 ต้าผสมกับเหล้าคั้น 
เอาน้้ายาแล้วเอาส้าลีชุปแปะที่เริม
จะรู้สึกเย็นและหายปวด 

ว่านหางจระเข้ วุ่นจากใบ 

ช่วยย่อยเซลล์ตายหยาบกร้าน 
ของผิวหนังชั้นนอกบ้ารุง
ผิวหนังช้ันนอก 
บ้ารุงผิวให้ชุ่มชื่นสร้างเนื้อเย่ือ
ใหม่ขึ้นมาแทน 

ตัดใบแกแ่ช่น้้า 20 นาที ให้ยาง
เหลืองไหลออกจนหมดล้างใบให้
สะอาดปอกเปลือกเขียวออกจนหมด
น้าวุ้นมาล้างให้สะอาดปั่นจนเป็นน้้า
กรองผ่านผ้าขาวบางน้าวุ้นไปใช้ 

ส้มป่อย ฝัก สระผม รักษาชันตุ แก้รังแค ทุบฝักต้มกับน้้า 

ใบ 
ท้าความสะอาดผม ท้าให้ผม
เงางามไม่มีรังแค 

ใบใช้ต้มกับน้้าสระผม 

สับปะรด ผล ใช้ท้าความสะอาดผิวหน้า น้้าคั้น ทาผิวแล้วล้างออก 
เสลดพังพอน 
ตัวเมีย 

ใบ ผื่นคัน ใบคั้นกับเหล้า ทาบริเวณที่เป็นผ่ืนคัน 

หนามแท่ง ผล ท้าความสะอาดผม ต้มกับน้้าใช้สระผม 

หม่ีเหม็น ใบแห้ง ท้าให้ผมนิ่ม 
หลังสระผมใช้น้้าต้มชโลมผม 
ทิ้งไว้สักครู่แล้วล้างออก 

อัญชัน ดอกสด ท้าให้ผมดก 
หลังสระผมใช้น้้าต้มชโลมทิ้งไว้ 
สักครู่แล้วล้างออก 



สมุนไพร  สารสกัดป้องกันก าจัดแมลง 
 สมุนไพรก าจัดหนอน 
 เถาบอระเพ็ด ลูกควินิน เมล็ดมันแกว เปลอืกต้นไกรทอง  เถาวัลย์ยาง  
 เถาวัลย์แดง ต้นส้มเช้า หัวขมิ้นชัน เมล็ดลางสาด            ใบแก่ดาวเรือง 
 ชะพล ู พลูป่า กานพลู ฝักคูณแก ่            ลูกยี่โถ 
 ใบมะสินรก หัวกลอย ใบหนามขี้แรด ผล / เมล็ดฟักข้าว           สาบเสอื  
 เมล็ดสะเดา หัวไหล เทียนหยด หางไหลขาว / แดง         หนอนตายยาก  
 ใบยอ ยาสูบ ลูกสลอด มะกล่้าตาหนู          เมล็ด /ใบ/ ต้นสบู่ต้น 
 เปลอืก/ผลมังตาล เปลอืกต้นจิกสวน/จิกแล 
  สมุนไพรไลแ่มลง 
 ใบผกากรอง ปะทัดจีน ใบยอ หางไหลขาว / แดง  ใบ / เมล็ดน้อยหน่า     
 ใบมะระขีน้นกต้นยาสูบ/ยาฉุน  ใบค้าแสด  เปลือกว่านหางจระเข้ใบ / เมล็ด 
 ต้นสบู่ต้น    เมล็ดแตงไทยโหระพา  ขิง ข่า   ดีปลี  สะระแหน ่ พริกไทย
 กระชาย พริกสด ใบ / ดอก / ผลล้าโพง      ตะไคร้หอม/แกง
 กระเทียม ใบมะเขือเทศ ยี่หร่า ทุเรียนเทศ หัวกลอย เมล็ดละหุ่ง
 เมล็ดโพธิ ์ ดอกแคขาว ดอกเฟื่องฟ้า กลีบดอกชบา ดอกยี่โถ มะกรูด
 สาบเสือ ว่านน้้า ดอกดองดึง ใบ / ดอกตูมดาวเรือง 
 

สมุนไพรก าจัดโรค (รา แบคทีเรีย ไวรัส) 
 ว่านน้้า ลูกกะบูร ลูกครัก ลูกเสม็ด สาบเสือ สบู่ต้น 
 ลูกอินทนิลป่า ลูกตะโก ลูกมะเกลือ เปลอืกมังคุด เปลอืกเงาะ เปลอืกต้นแค 
 ใบยูคาลิบตัส หัวไพล เปลอืกว่านหางจระเข้ใบมะรุม ต้นกระดูกไก่
 ชะพล ู กานพลู หัวขมิ้นชัน ลูกกล้วยอ่อนเปลอืกงวงกล้วย
 ลูกยอสุก ต้นเทียนหยด ใบหูเสือ พริกสด รากหม่อน ต้นแสยะ
 ใบมะเขือเทศ หน่อไม้สด ลูกหมากสด สะระแหน ่ กระเทียม โหระพา
 ยางมะละกอ ขึ้นฉ่าย หญ้าดอกขาว เหง้ามหาหงส ์เปลอืกต้นประดู่
 ตะไคร้หอม/แกง เปลอืกต้นอินทรีย์  เปลอืกมะม่วงหมิพานต์ 



สมุนไพรสูตรรวมมิตร (ป้องกันก าจัดหนอน / แมลง / โรค) 
 ว่านน้้า สาบเสือ น้อยหน่า หนอนตายยาก หางไหล 
 ละหุ่ง ขมิ้นชัน ชะพล ู สบู่ต้น ขอบชะนาง 
 ยาสูบ บอระเพ็ด ดีปลี พริกไทย ขิง 
 ข่า กระเทียม หางจระเข ้ ตะไคร้หอม แสยะ 
 กะบูร มังคุด เงาะ แค งวงกล้วย 
 ปะทัดจีน ยี่โถ ดาวเรือง พริกสด สะเดา 
 

คุณสมบัตขิองสมนุไพรแต่ละชนิดในการป้องกันและก าจัด 

หางไหล หนอนกินช่อ เพลีย้ไฟ ไรขาว ไรแดง เพลี้ยจักจ่ัน 
ขมิ้นชัน ด้วงเจาะเมล็ด ด้วงงวงข้าว มอดข้าวเปลอืก หนอนกระทู้ ไรแดง 
สบู่ต้น หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบ หนอนแปะใบ หนอนแก้ว 
ตะไคร้หอม หนอนกระทู้ หนอนคืบ หนอนใย หนอนหลอด ราน้้าค้าง หนอนผ้าใบ รา

แป้ง   หนอนเจาะยอด/ดอก/ผล ราสนิม 
กระเทียม เพลีย้อ่อน หนอนกระทู ้ราน้้าค้าง ราแป้ง ราสนิม 
ใบมะเขือเทศ
สด 

ด้วงหมัดผัก หนอนเจาะต้น ไส้เดือนฝอย รา/แบคทีเรยีบางชนิด หนอนใย 

ยาสูบ / ยาฉุน เพลีย้ ไร รา ด้วงหมัดผัก ด้วงเจาะสมอ หนอนกะหล่้า หนอนชอนใบ  
หนอนม้วนใบ หนอนกระทู ้

พริกสด โรคจากไวรัสทุกชนิด ขับไลแ่มลง 
ใบแก่มะรุม (รองก้นหลมุ) ราในดิน รากเน่า โคนเน่า  ผลเนา่ (แตงฟัก) เน่าคอดิน แง่ง

ขิงเน่า 
สาบเสือ หนอนกระทู้ หนอนใย เพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจ่ัน 



สมุนไพรเฉพาะโรคแมลงศัตรูพืช 
 

เพลีย้ไฟ หางไหล  สะเดา ยาสูบ ยาฉุน สาบเสอื ตะไครห้อม/แกง ใบดาวเรือง 
กระเทียม   ข่า พริก ดีปล ี

แมลงหวี่ขาว กระเทียม พริก มะกรูด ขึ้นฉ่าย ตะไคร้หอม/แกง 
หมัดกระโดด (ทางใบ) ตะไคร้หอม/แกง ขิง ข่า พริก ใบน้อยหน่า หางไหล หนอนตายยาก  

(ทางดิน) สะเดา เมล็ดน้อยหน่า ตะไคร้หอม/แกง ยาฉุน 
เพลีย้อ่อน สะเดา ยาสูบ ยี่หร่า หางไหล  “+เหล้าขาว+ หัวน้้าส้มสายช”ู 
เพลีย้แป้ง ยาสูบ ยาฉนุ สุเดา บอระเพ็ด ตะไคร้หอม/แกง สาบเสือ กระเทยีม 

“+ไวท์ออย หรือ + น้้ามันก๊าด” 
รากเน่าโคนเน่า เปลอืกมะม่วงหมิพานต์ เทียนหยด รากหม่อน 
ผลเน่า ต้นกระดูกไก่ ว่านน้้า ตะไคร้หอม กระเพรา โหระพา ใบยูคาลิบตัส 
ไสเ้ดือนฝอย สะเดา ละหุ่ง ใบยูคาลิบตัส สาบเสือ แขยง เลีย่น ปะทัดจีน ใบดาวเรือง 

ตะไคร้หอม 
โรคเน่าคอดิน ใบมะรุมแห้ง กระเทียม ผิวมะกรูด รากหม่อน 
โรคเหีย่ว เปลอืกเงาะ ขึน้ฉ่าย  ใบมะรุมแห้ง 
โรคใบจุด ว่านน้้า ใบกระดูกไก่ ลูกปะค้าดีควาย เปลอืกมะม่วงหิมพานต ์



  ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนดินหนองแดนเหนือ  ที่ตั้ง 159  หมู่ 11  บ.ศรีบุญเรือง   ต าบลบ้านตาด  
 อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  

 

สมุนไพรในการเกษตร  
 
 (1)  รสขม ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันแมลง อาทิ เช่น ฟ้าทะลายโจร สะเดา 
 (2)  รสเมาเบื่อ ฆ่าหนอนเพลี้ย แมลงอื่น ๆ  เช่น หางไหล 
 (3)  รสฝาด  แก้เชื้อราโรคพืช เช่น เปลือกแค ใบฝรั่ง  เปลือกมังคุด 
 (4)  หอมระเหย  ไล่แมลง เปลี่ยนกลิ่นต้นพืช เช่น ตะไคร้หอม โหระพา กระเพรา 
 (5)  รสเปรี้ยว  ไล่แมลง แสบร้อน เช่น เปลือกส้ม มะนาว 
 

วิธีการปรุง  หรือสกัดสมุนไพร ใช้ในการเกษตร 
 (1)  บดผง  น้าไปโรย หรือคลุมดินป้องกันศัตรูพืช 
 (2)  แช่น้้า  (1  -  2 วัน) น้าไปฉีดพ่น 
 (3)  ดองเหล้า  (2  -  3 วัน) น้าไปฉีดพ่น 
 (4)  สกัดด้วยไอน้้า และความดัน  ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่แข็งแรง 
 (5)  ต้ม  น้าไปฉีดพ่น รด ราย 
 (6)  การหมัก  เป็นวิธีการที่ประหยัด รักษาสรรพคุณของยาได้นาน ได้สารฮอร์โมน 
วิตามินและแร่ธาตุต่อพืช  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  เลขที่  98/1  หมู่  3  บ้านคุ้มเหนือ ต าบลหัวช้าง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  
จังหวัดร้อยเอ็ด  

 

สมุนไพรสูตรรวมมิตร 
 

สรรพคุณ  
 ป้องกันก้าจัดหนอน แมลง/โรค 
ประกอบด้วย  
 ว่านน้้า สาบเสือ น้อยหน่า หนอนตายหยาก หางไหล ละหุ่ง ขมิ้นชัน ชะพลู  สบู่ต้น 
ขอบชะนาง ยาสูบ บอระเพ็ด ดีปลี พริกไทย ขิง ข่า กระเทียม หางจระเข้ ตะไคร้หอม แสยะ  
การบูร มังคุด เงาะ แค งวงกล้วย ประทัดจีน ยี่โถ ดาวเรือง พริกสด สะเดา 
การหมักสมุนไพร 
 สูตร 1   หมักมนเอทธิลแอกอฮอล์ 
 สูตร 2   เหล้าขาว 750 ซี.ซี. + หัวน้้าส้มสายชู 150 ซี.ซี. 
 สูตร 3   น้้า 20 ลิตร + เหล้าขาว 750 ซี.ซี. + หัวน้้าส้มสายชู 150 ซี.ซี. 
 สูตร 4   น้้า 20 ลิตร +กากน้้าตาล 500 ซี.ซี. + จุลินทรีย์ 100 ซี.ซี. 
 สูตร  5   หมักด้วยน้้าเปล่า 
ขั้นตอนและวิธีการหมัก 
 1. บด  หมัก  สับ  สมุนไพรทั้งหมด  คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
 2. บรรจุในภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ  เติมสารหมักสมุนไพรให้ท่วม 2 - 5 เท่า  คนให้เข้า
กันดีอีกครั้ง  กดให้จมตลอดเวลา  เก็บไว้ในที่ร่ม  อุณหภูมิห้อง  คนหรือเขย่าบ่อยๆ หมักนาน 7 - 
10 วัน  เริ่มน้าไปใช้ น้้าหมักที่ได้คือ หัวเชื้อ 
วิธีการน าไปใช ้
 1. การใช้ให้ได้ผล  ควรท้าให้สารสกัดน้ันๆ ติดอยู่กับพืชนานๆ 
 2. ใช้สารจับใบ เช่น สบู่  หรือน้้ายาล้างจานเติมผสมขณะฉีดพ่น  จะท้าให้สมุนไพรติด
กับพืชนาน 
 3. อัตราการใช้ 20 - 25 ซี.ซี. ต่อน้้า 20 ลิตร  ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มทุก 3 - 5 วัน  หัว
เชื้อใหม่ๆ มีสารออกฤทธิ์แรงมาก  หากใช้ในอัตราเข้มข้นเกินไปจะท้าให้ใบไหม้ได้ ควรทดลองใช้
ก่อน 
  



ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  เลขท่ี109 หมู่ที่ 10 ต าบลธัญญา  อ าเภอ กมลาไสย   
จังหวัดกาฬสินธุ์   

 

สารสมุนไพร 
 

สารสมุนไพรก าจัดเพลีย้ชนิดต่างๆ  เช่น เพลีย้อ่อน  เพลี้ยไรแดง  เพลี้ยแป้ง  เพลี้ยหอย  เพลี้ย
ไฟ  เพลี้ยไก่แจ้  เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  และหมัดกระโดด 
สูตร 
 หนอนตายยาก  2 กิโลกรัม 
 บอระเพ็ด   1 กิโลกรัม 
 ขมิ้นชัน   1 กิโลกรัม 
 กระทกรก   1 กิโลกรัม 
 หัวเชื้อจุลินทรียเ์ขม้ข้น  1 ลิตร 
 กากน้้าตาลหรือน้้าตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม 
 น้้าสะอาด   10 ลิตร 
วิธที า   
 สับบดสมุนไพรแล้วหมกัรวมกันไว้ 45 วัน 
วิธีใช ้  
 ผสมน้้า 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้้า 1 ปี๊บ ฉีดพ่น  
สารสมุนไพรก าจัดหนอนกระทู้ หนอนชอนใบ หนอนใยผัก  หนอนหนังเหนียว  หนอนใต ้ หนอน
เจาะสมอฝ้าย 
สูตร 
 ฟ้าทะลายโจร   1 กิโลกรัม 
 เปลอืกหัน   1 กิโลกรัม 
 เปลอืกแค   1 กิโลกรัม 
 หางไหล   1 กิโลกรัม 
 ตะไคร้หอม   1 กิโลกรัม 
 หัวเชื้อจุลินทรียเ์ขม้ข้น  1 ลิตร 
 กากน้้าตาลหรือน้้าตาลทรายแดง 1 ลิตร  
 น้้าสะอาด   15 ลิตร 



 สับบดสมุนไพรแล้วหมกัรวมกันไว้ 45 วัน 
วิธีใช ้  
 ผสมน้้า 1  100 ฉีดพ่นและรดราด 
 
สมุนไพรก าจัดโรคพืช 
สูตร 
 เปลือกแค   1 กิโลกรัม 
 กระเทียม   1 กิโลกรัม 
 หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น  1 ลิตร 
 กากน้้าตาลหรือน้้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม  
 น้้าสะอาด   10 ลิตร 
วิธีท า   
 สับบดสมุนไพรแล้วหมักรวมกันไว้ 45 วัน 
วิธีใช ้
 ผสมน้้า 1  100    -  1 200 ฉีดพ่นและรดราด 
 
สารสมุนไพรก าจัดหอยเชอรี่ 
สูตร 
 น้้าปูนใส   1 ลิตร 
 มะกรูด   1 กิโลกรัม 
 กระเทียม   1 กิโลกรัม 
 หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น  1 ลิตร 
 กากน้้าตาลหรือน้้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม  
 น้้าสะอาด   10 ลิตร 
วิธีท า 
 หมักมะกรูด กระเทียม หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น น้้าตาล และน้้าสะอาด รวมกันไว้ 7 
วัน   
วิธีใช ้
 ผสมน้้าปูนใส กับส่วนผสมที่หมักไว้ ในอัตราส่วน 1 1 หยดลงในนาที่มีหอยเชอรี่ 
 



 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบ้านดงบัง   ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ที่ 4 บ้านดงบัง ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  
 

สมุนไพรไล่แมลง 
 

ส่วนผสม   
      (1)  สมุนไพร เช่น สะเดา ข่าแก่ ตะไคร้หอม บอระเพ็ด สาบเสือ ยาฉุน หางไหล  
ใบน้อยหน่า ใบผกากรอง ฯลฯ  อย่างน้อย 3 ชนิด รวม 3 กิโลกรัม      
      (2)  กากน้้าตาล 1 กิโลกรัม       
      (3)  น้้า 10 กิโลกรัม 
วิธที า   
       น้าสมุนไพรมาสับให้ชิ้นเล็กๆ คลุกกากน้้าตาล บรรจุถังหมัก เติมน้้า 10 ลิตร หมักไว้
ในที่ร่ม 15 วัน น้าไปใช้ได้   
อัตราการ 
 ใช้  3  ช้อนต่อน้้า 20 ลิตร ฉีดพ่นก่อนแมลงท้าลายทุกๆ 3 วัน 
 
      
 
  
 
 
 
 



มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัดขอนแก่น  เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล ต าบลเขื่อน
อุบลรัตน์  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 

สมุนไพรไล่แมลง 
 

อุปกรณ์  
  -   ใบสะเดาแก่   
            -   ข่าแก่ 
             -   ใบยคูาแก ่   
             -   ตะไคร้หอม 
              -   ใบสาบเสือ   
              -   น้้าเปล่า       10     ลิตร 
 วิธีการผสม   
           น้าส่วนผสมข้างต้นมาสับให้ละเอียดกะส่วนผสมให้พอดีประมาณ 2 
ส่วน 3 ของถังหมัก  หมักรวมกับน้้าเปล่า ทิ้งไว้ประมาณ 7 - 15 วัน สามารถน้าไป
ฉีดพ่นพืชผักเพื่อไล่แมลงได้  
           
  
 



ศูนย์ชุมชนศรีโคตรบูรณ์อโศก  ตั้งอยู่เลขที่  1  หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน  ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม   
จังหวัดนครพนม   

 

น้ าหมักสมุนไพรไล่แมลง 
 

 สมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ขิง, ข่า, ตะไคร้, กระเทียม, หรือสมุนไพรที่รสเผ็ด ,ขม,  กลิ่น
ฉุน  น้ามามากว่า  ๑  ชนิด 
วิธีท า 
  -   พืชสมุนไพรที่สับใหล้ะเอยีด หรือ บดแล้ว                     3    กิโลกรัม   
  -   แอลกอฮอล์หรือสุราขาว                                         3    ลิตร   
(ถ้ามนี้้าหมักส่าเหล้าก็ใช้แทนกันได้) 
  -   หมักใส่ถังที่มีฝาปิดอย่างมิดชิด ใช้ระยะเวลาหมัก            4  -  48  ชั่วโมง 
วิธีใช ้
 น้้าหมักสมุนไพร  500  ซีซี  ผสมกับน้้า 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นคุมก้าเนิด จ้าพวกแมลงทุก
ชนิด  และช่วยป้องกัน จ้าพวกเช้ือราแป้ง, ราน้้าค้าง, ได้อีกด้วย 
 
                                 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทอีสานคืนถิน่ ตั้งอยู่เลขท่ี 142 หมู่ที่ 10  บ้านกุดซวย  
ต าบลค าพระ อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ  

 

สารสกัดสมุนไพรขับไล่แมลง 
 

ส่วนประกอบ   
 (1)  สะเดาทั้ง 5  3  กิโลกรัม   
 (2)  บอระเพ็ด  3  กิโลกรัม 
 (3)  ข่าทั้ง 5   1  กิโลกรัม 
 (4)  ตะไคร้หอม  1  กิโลกรัม 
 (5)  หางไหล หรือโล่ติ๊น  1  กิโลกรัม 
 (6)  ผลไม้สุก 3 ชนิด  6  กิโลกรัม 
 (7)  ยาฉุน   2  กิโลกรัม 
 (8)  น้้าตาลแดงหรือกากน้้าตาล 4  กิโลกรัม 
 (9)  น้้าสะอาด  40  กิโลกรัม 
 (10)  หัวเช้ือจุลินทรีย ์  10  กิโลกรัม  
อุปกรณ์   ใช้โอ่งมังกร ขนาดใหญ่ 200 ลิตร หรือใช้ถังพลาสติก ขนาดใหญ่  200  ลิตร 
วิธีหมัก 
 (1)  หั่นหรือ สับ ส่วนผสมจากรายการที่ 1 - 6 ความยาว 1 - 2 ข้อนิ้ว 
 (2)  ผสมน้้าสะอาดกับน้้าตาลทรายแดง (หรือน้้าตาลทรายอ้อยหรือกากน้้าตาล) ในโอ่ง 
 (3)  น้าส่วนผสมที่หั่นหรือสับแล้ว ใส่ลงในโอ่ง 
 (4)  หาวัสดุที่มีน้้าหนัก จ้าพวกหิน หรือแกลลอนใส่น้้า หนักประมาณ 10 กิโลกรัม        
มาทับข้างบนส่วนผสม แล้วปิดฝา 
 (5)  เก็บไว้ในร่ม 1 เดือน จึงกรองเอาน้้าหวานหมักไปใช้ได้ ถ้าหมัก ยิ่งนานยิ่งดี 
วิธีใช้    ใช้น้้าหวานหมัก 3 ช้อนแกง ต่อน้้า 20 ลิตร ฉีดพ่นเวลาเช้ามืด หรือเวลาค่้า 
ประโยชน์ 
 (1)  ใช้เป็นสารขับไล่แมลง     
 (2)  ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ     
 (3)  ใช้เป็นฮอร์โมนบ้ารุงพืชให้เจริญเติบโต ติดดอกออกผลดี      
 (4)  ไม่ท้าลายชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  
 



 ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ แห่งประเทศไทย (สวน “ส่างฝัน”) บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 11 ต าบลบุ่ง อ าเภอเมือง  
จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

น้ าหมักไล่แมลง 
 

ส่วนประกอบ 
 1)  พืชรสขม รสเผ็ด กลิ่นฉุน เบ่ือเมา  3    กิโลกรัม 
 2)  น้้าตาลทรายแดง, กากน้้าตาล, น้้าอ้อย 1    กิโลกรัม 
 3)  น้้าเปล่า, น้้าซาวข้าว, น้้ามะพร้าว  10  ลิตร 
 

วิธีท า  มี 3 วิธี คือ 
 1)  หมักไว้ 3 เดือน น้าไปใช้ ผสมน้้า 1 1,000  
 2)  แช่น้้าไว้ 1 เดือน ใช้รดหรือฉีดพ่นไม่ต้องผสม 
 3)  ต้มจนเดือด ตั้งไว้ให้เย็น กรองน้้าไปรดหรือฉีดพ่น 



  ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านสวาย  เลขที่ 52  หมู่ที่ 2  บ้านสวาย  ต าบลเป็นสุข  อ าเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์ 
 

การผลิตสารก าจัดศัตรูพืชด้วยสมุนไพร 
 

วัสดุอุปกรณ์ 
  -   พืชสมุนไพร เช่น สะเดา  -  บอระเพ็ด  -  สาบเสือ  -  ตะไคร้หอม  -  หางไหล  -  
ใบยูคาลิปตัส  -  ยาเส้น  -  ข่า  -  ขมิ้นเครือ  -  ใบน้อยหน่า 
  -   สารเร่ง พ.ด. 7  หนึ่งซอง 
  -   กากน้้าตาล  10  กิโลกรัม 
ขั้นตอน 
  -   เอาสมุนไพรมาสับให้เป็นช้ินเล็กๆ รวมกันได้ 50 กิโลกรัม 
  -   น้าสมุนไพรใส่กะละมังคลุกเคล้าด้วยกากน้้าตาลแล้วน้าใส่ถังที่เตรียมไว้ 
  -   น้าสารเร่ง พ.ด. 7  หนึ่งซองผสมน้้า 50 ลิตร กวนให้เข้ากันนาน 5 นาที น้าไปเท
ใส่ถังหมักสมุนไพร หมักนาน 20 วัน น้าไปใช้ได้ 
วิธีใช ้
 น้าน้้าหมักสมุนไพร 5 ช้อนแกงต่อน้้า 20 ลิตร หรือ น้้า 1 ปี๊บ ผสมให้เข้ากันแล้ว
น้าไปฉีดพ่นทั้งต้นทั้งใบ ทุก 3 วัน 
ประโยชน์ 
 ท้าให้พืชผัก  -  ไม้ผล  ปลอดจากสารเคมี 



 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการกสิกรรมไรส้ารพิษอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 11 
บ้านน้ าซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  

 

การท าสารไล่แมลง 
 

 ส่วนประกอบ 
 (1)  ตะไคร้หอม/ข่าแก/่บอระเพ็ด/สะเดา     
หรือถ้ามีผงสะเดาก็ยอดเยี่ยม(มะกรูด 5 - 10 ลูก)  3 กิโลกรัม 
 (2)  กากน้้าตาล/น้้าตาลอ้อย (น้้าตาลอ้อยดีกว่า) 1 ลิตร 
 (3)  น้้าสะอาด   10 ลิตร 
 (4)  ถังด้ามีฝาปิด (ขนาด 20 ลิตร เบอร์ 8 ) 1 ใบ 
อุปกรณ์ในการหมัก 
 ใช้โอ่งมังกร หรือพลาสติก ขนาด  200    ลิตร 
วิธีท า 
 (1)  สับส่วนผสมทั้ง 5 แล้วคลุกเข้าด้วยกัน เทใส่ถังที่เตรียมไว้ 
 (2)  ผสมกากน้้าตาลหรือน้้าตาลอ้อย กับน้้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน เสร็จแล้วเทใส่ถังที่มี
ส่วนประกอบทั้ง 5 เข้าด้วยกัน คนน้้าผสมกับส่วนประกอบทั้ง 5 แล้วปิดฝาให้สนิทใช้ของหนักทับ 
 (3)  ทิ้งไว้อย่างน้อย 3 เดือน หรือยิ่งนานยิ่งดี ที่ส้าคัญหมั่นกลับส่วนผสมทุก 7 วัน 
เก็บไว้ในร่มอย่าให้ถูกแดดหรือน้้าฝน/น้้า 
วิธีใช ้
 (1)  น้าสารไล่แมลงที่หมักอย่างน้อยครบ 3 เดือนแล้ว มากรองด้วยผ้าขาวบาง หรือมุ้ง
เขียว เมื่อได้ส่วนที่เป็นน้้าแล้ว ให้เก็บไว้ในแกลลอน 12 ลิตรปิดฝาให้สนิท 
 (2)  ใช้สารไล่แมลง 3 ช้อนโต๊ะต่อน้้า 1 ปี๊บ (20ลิตร) ฉีดพ่นหรือรดเวลาเช้ามืด หรือ
เวลาค่้า 
ประโยชน์ 
 (1)  ใช้เป็นสารขับไล่แมลง 
 (2)  ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ 
 (3)  ใช้เป็นฮอร์โมนบ้ารุงพืชให้เจริญเติบโต ติดดอกออกผลดี 
 (4)  ไม่ท้าลายชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
  



 ศูนย์เรียนรู้  ของนายค าป่วน  (“สวนน้ าฝน”)  ตั้งอยู่เลขท่ี  62  หมู่ 2  บ้านหนองเสือคราง  อ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 
 

การท าน้ าสกัดชีวภาพสมุนไพรป้องกันแมลง 
 

ส่วนผสม 
 (1)  หนอนตายยาก (2)  สะเดา  (3)  บอระเพ็ด 
 (4)  ข่า  (5)  ตะใคร่หอม (6)  โลติ้น 
 (7)  สาบเสือ  (8)  ยาสูบ  (9)  ใบยูคาลิปตัส 
 (10)  ว่านน้้า  (11)  ใบน้อยหน่า (12)  มะรุม ใบ ดอก ผล   
 (14)  พลู กับหมาก (15)  หัวกอย  (16)  ฟักคูณแก ่
 (17)  มะค้าดีควาย 
วิธีท า 
 (1)  น้าเอาสมุนไพรที่เตรียมไว้ โดยน้้าหนักเท่าๆกัน บดหรือสับให้เป็นช้ินเล็ก 
 (2)  น้ากากน้้าตาล น้้าตาลทรายแดง หรือน้้าอ้อย 
 (3)  ถังพลาสติกที่มีฝาปิด 
 (4)  น้้าสะอาด น้้ามะพร้าว หรือน้้าซาวข้าว 
 (5)  น้าเอาวัตถุดิบที่ท้าการสับหรือบดแล้วมารวมกัน ในอัตรา น้้าตาลหรือกากน้้าตาล        
1 กิโลกรัม วัสดุสมุนไพร  3  กิโลกรัม น้้ามะพร้าว  10  ลิตร ผสมกนลงในถัง ใส่ถุงกรองกากด้วยถุง
จากตาข่ายเขียว ปิดฝาเก็บไว้ในร่ม 3 เดือน น้าไปฉีดพ่น  รด ราด ในที่ที่มีศัตรูพืชมาก 
วิธีใช ้
 น้าน้้าสกัดสมุนไพรไปผสมกับน้้าสะอาด ในอัตราส่วน  1 - 2 ซ้อนโต๊ะ ต่อน้้า 10  -  
20 ลิตร หรือ 1 ต่อ 500, 1 ต่อ 1,000  ถ้าจะพ่นเลยก็ให้เติมเหล้าขาว ในอัตรา 100 ซีซี ต่อ 5 ลิตร  
ไม่ควรพ่นตอนกลางวันที่มีความร้อนสูง แนะน้าให้ใช้ตอนเช้าหรือตอนเย็น 
  
 
 



 ศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยชุมชนบ้านเดื่อ ตั้งอยู่ เลขที่ 24 หมู่ที่ 4  บ้านเดื่อ ต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย 
 จังหวัดหนองคาย 

 

สมุนไพรไล่แมลง  
วัสดุอุปกรณ์ 
 (1)  ตะไคร้หอม    จ้านวน     5  กิโลกรัม 
 (2)  สะเดา (ใช้เลือกหรือใบ)   จ้านวน     5  กิโลกรัม 
 (3)  ยาสูบ (ใช้ใบหรือล้าต้นหรือยาเส้น)   จ้านวน     5  กิโลกรัม 
 (4)  หมากอ่อน    จ้านวน     5  กิโลกรัม 
 (5)  บอระเพ็ด     จ้านวน     5  กิโลกรัม 
 (6)  น้้า            ปริมาณ  50  ลิตร 
 (7)  ถังน้้าขนาด 100 ลิตร 
 วิธีท า/ขั้นตอน 
 (1)  น้าตะไคร้หอม สะเดา บอระเพ็ด ยาสูบ หมากอ่อน มาสับหรือทุบ รวมกันอย่าง
ละ 5 กิโลกรัม 
 (2)  น้าวัตถุดิบส่วนผสมในข้อ 1 ที่สับหรือทุบแล้วทั้งหมด น้าลงใส่ถังน้้าขนาด 100 
ลิตรเพื่อหมัก 
 (3)  เติมน้้าเปล่าลงในถังน้้าส้าหรับหมัก จ้านวน 50  ลิตร 
 (4)  หมักทิ้งไว้อย่างน้อย  100 วัน 
วิธีใช ้
 (1)  น้าน้้าหมักที่ได้จากการหมัก 100 วัน ขึ้นไป จ้านวน 100 ซีซี.ผสมกับน้้าเปล่า 20 
ลิตร 
 (2)  น้าน้้าหมักที่ผสมแล้วตามข้อ 1  มาฉีดพ่นไล่แมลงตามแปลง/สวน/ไร่ โดยฉีดพ่น
สัปดาห์ละ  1  ครั้ง 
 (3)  การฉีดพ่นควรจะด้าเนินการในช่วงเย็น (17.00 - 18.00 น.) เพื่อลดความสูญเสีย
จากแสงแดด 
ประโยชน์ 
 (1)  น้าไปใช้ไล่แมลงทุกชนิด  เช่น เพลี้ย,หนอน ฯลฯ 
 (2)  สูตรสมุนไพรไล่แมลงนี้จะขับไล่แมลงเท่านั้นซึ่งไม่สามารถท้าให้แมลงตายได้แต่ก็
ลดการท้าลายของแมลงได้มากทีเดียว 
     



 ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านต าบลหนองสูงเหนือ สถานที่ตั้ง  เลขที่ 73  ม.5  ต าบลหนองสูงเหนือ  อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร  

 

การท าน้ าหมักชีวภาพส าหรับขับไล่แมลง  (หรือสุโตจ)ู 
 

ส่วนผสม 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียม  
 1)  เอากากน้้าตาลผสมกับน้้าจนละลายแล้วใส่เหล้าขาวและน้้าส้มสายชูกลั่น 5 % 
 2)  น้าจุลินทรีย์ใส่คนจนเข้ากันด ี
 3)  ปิดฝาให้สนิท หมัก ไว้ 15 วัน 
 4)  ในระหว่างการหมักให้เขย่าทุกเช้า - เย็น เปิดฝาระบายก๊าซออกหลังเขย่า 
 5)  ครบก้าหนดก็น้าไปใช้ได้ สามารถเก็บไว้ได้นาน 3 เดือน โดยเปิดฝาระบายก๊าซเป็น
ครั้งคราว 
การใช้  
 1)  ใช้สุโตจูในอัตราส่วน 10 ถึง 50 ซี.ซี. (1  -  5 ช้อนโต๊ะ) ผสมน้้าสะอาด 5  -  10 
ลิตร น้าไปฉีดพ่น หรือใช้ร่วมกับ สมุนไพร เช่น สะเดา ดีปลี หรือ ตะไคร้หอม ก็ได้ 
 2)  ฉีดพ่นต้นไม้ทุกวัน หรือสัปดาห์ละ 1  -  2  ครั้ง ตามต้องการ 

1)  จุลินทรีย์ EM 1 ลิตร 
2)  กากน้้าตาล 1 ลิตร 
3)  เหล้าขาว 28 หรือ 40 ดีกรี 1 ลิตร 
4)  น้้าส้มสายชูกลั่น 5% 1 ลิตร 
5)  น้้าสะอาด 6 ลิตร 



 ชุมชนบุญนิยมสกลอโศก ตั้งอยู่เลขที่  168 หมู่ 5 บ้านโคกตาดทอง ต าบลค้อเขียว อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   
 

น้ าหมักไล่แมลง 
 

ส่วนผสม 
 (1)  สะเดาทั้ง 5   3   กิโลกรัม 
 (2)  บอระเพ็ด  3   กิโลกรัม 
 (3)  ยาฉุน   2   กิโลกรัม 
 (4)  หนอนตายหยาก  1   กิโลกรัม 
 (5)  หางไหล   1   กิโลกรัม 
 (6)  ตะไคร้หอมทั้ง 5  1   กิโลกรัม 
 (7)  ข่าทั้ง 5   1   กิโลกรัม 
 (8)  ผลไม้สุก 3  ชนิด  6   กิโลกรัม 
 (9)  น้้าตาลทรายแดง  3   กิโลกรัม 
 (10) น้้าสะอาด  40   กิโลกรัม 
 

วิธีท า   น้าส่วนผสมทั้ง 10 ข้อ มาคลุกผสมกันใส่ภาชนะ หมักไว้ 1 เดือน ใช้ได้ 
 

วิธีใช ้  น้าไปฉีดพ่นให้อัตราส่วน น้้าหมักไล่แมลง 1 ส่วนต่อน้้าสะอาด 10 ลิตร 
หมายเหตุ  ถ้าต้องการให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มเหล้าขาว,หัวเช้ือแป้งเหล้า,มะเขอืบ้า ฯลฯ 



 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตั้งอยู่เลขที่  98/1  หมู่  3  บ้านคุ้มเหนือ   ต าบลหัวช้าง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  
จังหวัดร้อยเอ็ด  

 

การผลิตสารไล่แมลง 
 

วัตถุดิบและอุปกรณ์ 
 1. น้้าหมักชีวภาพ  1    ลิตร 
 2. กากน้้าตาล  1    ลิตร 
 3. น้้าสะอาด   6    ลิตร 
 4. เหล้าขาว (28 - 40 ดีกรี)  1    ลิตร 
 5. น้้าส้มสายชูกลั่น 5%  1    ลิตร 
 6. สะเดา ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส สาปเสือ  บอรเพ็ด (อย่างละ 1 ก้ามือ) 
 7. ถังพลาสติกปากกว้าง  ขนาด  20  ลิตร  ส้าหรับใช้ผสม 
 8. ถังพลาสติกมีฝาผิดส้าหรับหมัก 
 9. สารเร่ง  พด.7  1    ซอง 
วิธีท า 
 1. ผสมวัตถุดิบทุกอย่าง  คนให้เข้ากันในถังผสม 
 2. น้าไปบรรจุในถังหมัก ปิดฝาไม่ต้องสนิทเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ หมักไว้จนครบ  15  
วัน  น้าไปใช้งาน 
วิธีใช้งาน 
 1. น้าน้้ายาไล่แมลง 2 ช้อนโต๊ะ กากน้้าตาล 2 ช้อนโต๊ะ ละลายให้เข้ากันในน้้าสะอาด 
10 ลิตร น้าไปพ่นหรืออาจใช้ร่วมกับสมุนไพรธรรมชาติ ใช้ฉีดพ่นขับไล่แมลงศัตรูพืชทั่วไป  สัปดาห์
ละ 1 - 2 ครั้ง 
 2. ใช้ให้หมดภายใน  3  เดือน 



 ศูนย์เรียนรู้ปราญ์ชาวบ้านมะเมียง  ตั้งอยู่เลขท่ี  3  หมู่  4  บ้านมะเมียง  ต าบลโชคนาสาม  อ าเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร์ 

 

การท าสารป้องกันแมลงศัตรูพืช(จ านวน 50 ลิตร) 
  

ส่วนผสม 
 (1)  สมุนไพร  30 กิโลกรัม 
 (2)  น้้าตาล  10 กิโลกรัม 
 (3)  น้้า  30 ลิตร 
  (4) สารเร่ง พด.7   1   ซอง 
วิธีท า 
 (1)  สับพืชสุมนไพรให้เป็นช้ินเล็ก ๆ หรือทุบ  
 (2)  ยสารเร่ง พด.7  ในน้้า  30  ลิตร  ในถังหมักผสมให้เข้ากันประมาณ  5  นาที 
 (3)  น้าสมุนไพรและน้้าตาล  ผสมลงในถังหมักคลุกเคล้าให้เข้ากัน 

(4) ปิดฝาไม่ต้องสนิท ท้าการหมักเป็นเวลา  20  วัน 
อัตราการใช้ 
  -   สารป้องกันแมลงศัตรูพืช   น้้า  เท่ากับ  1200  ส้าหรับพืชไร่และไม้ผล 
  -   สารป้องกันแมลงศัตรูพืช   น้้า  เท่ากับ  1500  ส้าหรับพืชผักและไม้ดอก 
วิธีใช ้
 ฉีดพ่นที่ใบและล้าต้น  และรดน้้าลงดิน ทุกๆ  20  วัน  หรือในช่วงที่มีแมลงระบาดให้
ฉีดพ่นทุก ๆ  3  วัน ติดต่อกัน  3  ครั้ง 
ข้อควรระวัง 
 (1)  เก็บสารเร่ง พด.7  ไว้ในที่ร่ม 
 (2)  เมื่อเปิดถุงแล้วใช้ให้หมดภายในครั้งเดียว 
 (3)  กากวัสดุที่เหลือจากการหมักให้น้าไปใส่รวมกับการผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช
ครั้งใหม่ต่อไป 
สรรพคุณ 
 ป้องกันแมลงศัตรูพืช  เช่น เพลี้ยชนิดต่าง ๆ  หนอนเจาะผลและล้าต้น  หนอนใยผัก  
หนอนคืบ  หนอนกระทู้  หนอนกอ  ไรแดง  และแมลงหวี่  เป็นต้น 
 
 



 ศูนย์เรียนรู้  กลุ่มเกษตรท าสวนบ้านน้ าพุ  ตั้งอยู่ เลขท่ี 134 หมู่ 6  บ้านน้ าพุ  ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย  
จังหวัดเลย 

 

การผลิตน้ ายาสมุนไพรไล่แมลง 
 

 เป็นปุย๋อินทรยี์ที่ได้จากการย่อยสลายพืชสมุนไพรโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ในสภาพที่มี
ออกซิเจนและไมม่ีออกกซิเจน  ได้ของเหลวสีน้า้ตาลใส  ซึ่งประกอบด้วยกรดอินทรีย์หลายชนดิใน
ปริมาณสูง รวมทั้งสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆ  และสารไล่แมลงทีส่กัดได้จากพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ 
ใช้ในการป้องกันแมลงศตัรูพืช  
ชนิดพืชสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุส าหรับผลิตสารปอ้งกันแมลงศัตรูพืช จ านวน 50 ลิตร 
 (1)  พืชสมุนไพร  30 กิโลกรัม 
 (2)  น้้าตาล  10 กิโลกรัม 
 (3)  น้้า  50 กิโลกรัม 
 (4)  สารเร่ง พด.  1 กิโลกรัม 

สมุนไพรที่ใช้ป้องกัน 
พวกเพลี้ย 

สมุนไพรปอ้งกัน 
หนอนกระทูแ้ละ
หนอนชอนใบ 

สมุนไพรปอ้งกันและ 
เป็นพิษต่อแมลงวัน

ทอง 

สมุนไพรที่ใช้ไลแ่มลง
ไม่ให้วางไข ่

ตะไคร้หอม 
หางไหล 
สาบเสือ 
หนอนตายยาก 
บอระเพ็ด 
กระทกรก 
ข่า 
ฯลฯ 

ฟ้าทะลายโจร 
หางไหล 
ตะไคร้หอม 
เปลอืกแค 
สาบเสือ 
หนอนตายยาก 
สะเดา 
ว่านเศรษฐ ี
ว่านน้้า 
ฯลฯ 

หมาก 
เม็ดน้อยหน่า 
เมล็ดเงาะ 
ยาสูบ 
พริกไทยด้า 
ขิง 
พญาไร้ใบ 

ค้าแสด 
มะกรูด 
ตะไคร ้
เมล็ดละหุ่ง 
มะนาว 
พริก 



วิธีท า 
 (1)  สับสมุนไพรพรให้เป็นชิ้นเล็ก ทุบหรือต้าให้แตก 
 (2)  น้าพืชสมุนไพรและน้้าตาลใส่ลงในถังหมักผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
 (3)  ละลายสารเร่ง พด.7  ในน้้า  50  ลิตร  ผสมให้เข้ากันนาน  5  นาที 
 (4)  เทสารละลายเร่ง พด.7  ใส่ลงในถังหมักคลุกเคล้าหรือคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีก
ครั้ง 
 (5)  ปิดฝาไม่ต้องสนิท  และตั้งไว้ในที่ร่มใช้ระยะเวลาในการหมัก  20  วัน 
 
วิธีการใช้ 
 (1)  สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแล้วอัตรา  50  ลิตร ต่อไร่ ส้าหรับใช้ในพืชไร่ 
พืชผัก และไม้ดอก 
 (2)  สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแล้วอัตรา  100  ลิตร ต่อไร่ ส้าหรับใช้ในไม้ผล 
 (3)  โดยฉีดพ่นที่ใบ ล้าต้น และรดลงดินทุก  20  วัน หรือในช่วงที่มีแมลงให้ฉีดพ่น 
ทุก ๆ  3  วัน ติดต่อกัน  3  ครั้ง 
 
อัตราการใช้ 
  -   สารป้องกันแมลงศัตรูพืช  เท่ากับ 1 : 200 ส้าหรับพืชไร่และไม้ผล 
  -   สารป้องกันแมลงศัตรูพืช  เท่ากับ 1 : 500 ส้าหรับพืชผักและไม้ดอก 
 



ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง  ตั้งอยู่เลขท่ี 141 หมู่ที่ 2 ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  

สารสมุนไพรไล่แมลง 
ส่วนผสม 
 1. สะเดา   6. โล่ดิน (หางไหล , ไหลแดง) 
 2. บอระเพ็ด   7. ตะไคร้หอม 
 3. ข่าแก ่   8. ใบพลู 
 4. หนอนตายยาก  9. กากน้้าตาล 
 5. หัวกรอย   10. น้้า 
วิธีท า 
 สับหรือหั่นสมุนไพรให้เป็นชิ้นเล็กๆ คลุกเคล้ากับกากน้้าตาล  บรรจุลงในถังพลาสติก
ทึบเทน้้าเติมตามลงไป  โดยใช้สูตร 3 - 1 - 10 (สมุนไพร-กากน้้าตาล-น้้า) เก็บในที่ร่มไม่ให้โดนแดด  
หมักอย่างน้อย 3 เดือน  ยิ่งนานยิ่งดี 
วิธีใช ้
 น้้า 1 ปี๊บ หรือประมาณ 20 ลิตร + น้้าหมักสมุนไพร 2 ช้อน + กากน้้าตาล 2 ช้อน 
ฉีดพ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคใต ้



ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านปิยามุมัง  ตั้งอยู่เลขท่ี 111/1 หมู่ 3 บ้านปยิามุมัง  ต าบลปิยามุมัง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 

น้ าหมักไล่แมลง 

 เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่า พริก กระเทียม หรือแม้แต่ขมิ้น จะสามารถน้าไปเป็น
ส่วนผสม เพื่อใช้ไล่แมลงศัตรูพืชได้ 
 สูตรควบคุม หนอนแมลงวัน ขี้เถ้าไม้และปูนขาวอย่างละครึ่งถ้วยผสมน้้า 4 ถ้วย คน
ให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ ให้ตกตะกอน น้าน้้าใสไปฉีดพ่น สามารถควบคุมศัตรูพืชตระกูลแตงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ใบมะรุม 10 กิโลกรัม สับระเอียด เติมน้้า 15 ลิตรหมักทิ้งไว้ 2 วัน น้าน้้าที่ได้มาฉีด
พ่นเพื่อก้าจัดราและแบคทีเรีย 
 ใบต้นมะเขือเทศ 1 กิโลกรัม สับละเอียด เติมน้้า 14 ลิตร หมักทิ้งไว้ข้ามคืน ใช้น้้าฉีด
ไล่แมลงหนอนกะหล่้า หนอนใยผักไม่ให้วางไข่ 
 มันแกว ใช้เมล็ดบด 5 กิโลกรัม น้้า 18 ลิตร หมักทิ้งไว้ข้ามคืน ใช้ฉีดพ่นก้าจัดเพลี้ย
อ่อน หนอนกระทู้ หนอนกะหล่้าด้วง หมัดกระโดด มวนเขียว 
 ต้นและใบสาบเสือ ตากแดดให้แห้งแล้วบดให้ละเอียดเป็นผงอัตรา 1.5 กิโลกรัม แช่
น้้าในอัตราส่วน 20 ลิตร หมักทิ้ง 2 วัน ใช้น้้าฉีดพ่นขับไล่หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก ในแปลง
ผักกาดขาว ผักคะน้า  
 ขมิ้นชัน เหง้าที่แก่จัดทั้งสดและแห้ง น้ามาหั่นบดให้ละเอียด ใช้ส้าหรับคลุกเมล็ดถั่ว
เขียวอัตรา 10 กรัมต่อถั่วเขียว 100 กรัม เพื่อขับไล่แมลงเช่น ด้วงงวง ด้วงถั่วเขียว มอดข้าวเปลือก 
มอดแป้ง หรือจะใช้ผงขมิ้นชัน 5 ขีด หมักกันน้้า 20 ลิตร ทิ้งไว้ 12 ช.ม. คั้นเอาแต่น้้าอัตรา 400 ซีซี 
ผสมน้้า 2 ลิตร ฉีดพ่นในแปลงผักเพื่อขับไล่หนอนใยผัก หนอนหลอดหอม ไล่แมลงวันและหนอน
กระทู้ผัก 
 เมล็ดน้อยหน่า น้อยโหน่ง  อัตรา 5 ขีด บดให้ละเอียด พริกป่น 10 ช้อนชา กระเทียม
บดละเอียด 10 หัว เติมน้้า 20 ลิตร หมักทิ้งไว้ 1 คืน ใช้ขับไล่เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล 
หนอนใยผัก ตั๊กแตน ด้วงเต่า หนอนผีเสื้อกะหล่้า มาถึงการท้าน้้าหมักชีวภาพ ใช้เศษผัก เศษอาหาร
ที่เหลือในครัว อัตราส่วน 3 กิโลกรัม ใส่ถังใส่กากน้้าตาลหรือสารให้ความหวาน 1 กิโลกรัมหมักทิ้งไว้ 
7วัน เมื่อได้น้้าหมักที่หมักแล้วจ้านวนเท่าใด ให้ใส่เหล้าขาว  น้้าส้มสายชูในอัตราส่วนที่เท่ากัน ปิดฝา
ทิ้งไว้อีก 15 วัน โดยในระหว่างที่ทิ้งไว้ ให้คนทุกวัน เช้า-เย็น และถ้าจะให้ได้ผลดีเมื่อจะน้าไปใช้ ให้
น้าหัวเช้ือสูตรที่ได้จากใบมะรุม มะเขือเทศ มันแกว สาบเสือ ขมิ้นชัน มาผสมกันจะได้ผลดี 



 สูตรที่ 1  น้าพืชที่ไล่แมลงได้ เช่น สะเดา บอระเพ็ด สาบเสือ สาบแร้งสาบกา ตะไคร้
หอม ดาวเรือง โล่ติ้น หางไหล และอื่นๆ เท่าที่จะหาได้ในพื้นที่ มาทุบหรือโขลกให้ละเอียดเท่าที่จะ
ท้าได้ใส่น้้าพอท่วมทิ้งไว้ 1-3 วัน และนามารดหรือพ่นไล่แมลง 
 สูตรที่ 2  น้าน้้าหมักชีวภาพสูตรใดก็ได้ 5 ส่วน เหล้าขาว 1 ส่วน น้้าส้มสายชู 1 ส่วน 
น้้าปัสสาวะ 1 ส่วน (ถ้ามี) ผสมเข้าด้วยกัน ใช้ได้ทันทีหรือเก็บไว้ใช้ก็ได้ 
วิธีใช ้
 ใช้น้้าหมัก 3 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้้าเปล่า 20 ลิตร รดหรือพ่น 3-7 วัน ป้องกันหรือไล่
แมลง 



ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ า  ที่อยู่เลขท่ี 16  หมู่ที่ 8 บ้านโงกน้ า  ต าบลนาขยาด   อ าเภอควนขนุน   
จังหวัดพัทลุง 

 

น้ าหมักจากสะเดา 
 

ส่วนประกอบ 
 1)  สะเดาทั้ง 5  ได้เมล็ดด้วยยิ่งดี   2  กิโลกรัม 
 2)  บอระเพ็ดทั้งห้า    4  กิโลกรัม 
 3)  ข่าทั้งห้า     1  กิโลกรัม 
 4)  ตะไคร้หอมทั้งห้า    1  กิโลกรัม 
 5)  หางไหลหรือโล่ติ้น 
 6)  ผลไม้สุก กล้วยสุก มะละกอสุก ฟักทองแก่ อย่างละ ๆ กัน 3  กิโลกรัม 
 7)  ยาฉุน 2  กิโลกรัม 
 8)  น้้าตาลทรายแดงหรือกากน้้าตาล 3  กิโลกรัม 
 9)  น้้าสะอาด 40  กิโลกรัม 
 อุปกรณ์ในการหมักใช้โอ่งลายมังกรหรือถังพลาสติกขนาด 100  ลิตร 
วิธีท า 
 1)  หั่นหรือสับรายการที่ 1 - 6  ความยาว 1 - 2  
 2)  ผสมน้้าสะอาดกับกากน้้าตาลหรือน้้าตาลทรายแดงลงในถัง  กวนให้เข้ากัน 
 3)  น้าวัสดุที่หั่นหรือสับแล้วใส่ลงไปในถัง 
 4) หาวัสดุที่มีน้้าหนักจ้าพวกหินหรือแกนลอนใส่น้้าหมัก ประมาณ  10  กิโลกรัม ทับ
ข้างบนสวนผสม  แล้วปิดฝาเก็บไว้ในร่ม  1  เดือน  กรองเอาน้้าหมักไปใช้ได้ยิ่งหมักนานยิ่งดี 
วิธีใช ้  
 1)  ใช้น้้าหมัก  1  ลิตร  ต่อน้้าเปล่า  100  ลิตร 
 2)  ใช้น้้าหมักสะเดาฉีดพ่นให้ทั่วต้นและใบควรฉีดพ่นตอนเช้าหรือเย็น 
ประโยชน์ 
 1)  ใช้เป็นสารขับไล่แมลง 
 2)  ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ 
 3)  ใช้เป็นฮอร์โมนบ้ารุงพืชให้ติดดอกติดผลดี 
 4)  ไม่ท้าลายชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 



สารสมุนไพร ขับไล่แมลงศัตรูพืชและฮอร์โมนบ ารุงพืช 
ส่วนผสม 
 1)  สะเดาทั้ง 5  (ได้เมล็ดยิ่งด)ี  2 กิโลกรัม 
 2)  บอระเพ็ดทั้ง 5   4 กิโลกรัม 
 3)  ข่าทั้ง 5    1 กิโลกรัม 
 4)  หาหม,ี พากรูด, พาแซ่   1 กิโลกรัม 
 5)  ผลไม้สุก 3 ชนิด   6 กิโลกรัม 
     (กล้วยสุก, มะละกอสุก, ฟักทองอย่างละเท่าๆ กัน) 
 6)  ยาฉุน    2 กิโลกรัม 
 7)  หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น   1 ลิตร 
 8)  กากน้้าตาล   3 กิโลกรัม 
 9)  น้้าสะอาด    40 ลิตร 
วิธีท า 
 หั่นหรือสับสมุนไพรทุกชนิดขนาด 1 - 2 ข้อมือ ผสมน้้าสะอาดกับกากน้้าตาลใส่ลงใน
ถังหมัก น้าส่วนผสมที่หั่นหรือล้มเหลวใส่ลงถังหมักปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในที่ร่ม 1 เดือน 
วิธีใช ้
 ผสมน้้าหมักที่ได้ 1 ลิตร ต่อน้้าสะอาด 300 ลิตร ฉีดพ่นในเวลาเช้ามืด หรือหลัง
ตะวันตกดิน 
ประโยชน์ 
 ได้ประโยชน์ทั้งเป็นสารขับไล่แมลง เป็นฮอร์โมนบ้ารุงพืชให้ติดดอกออกผลดี และยัง
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอีกด้วยเทคนิคส้าคัญในการผลิตและการใช้สารสกัดสมุนไพร 
 1) การหมักสารสกัดสมุนไพรอินทรีย์ชีวภาพ ควรหมักในถังพลาสติกทึบแสงและมีฝาปิดสนิท 
 2) ควรเก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ห้ามโดนแสงแดด 
 3) ตลอดระยะเวลาการหมักไม่ควรเปิดฝาก่อนถึงเวลา เพราะอาจท้าให้หมักไม่
สมบูรณ์แต่ในกรณีถังบวมแสดงว่ามีแก๊ส อนุโลมให้แง้มฝาเล็กน้อยปล่อยก๊าซออกแล้วรีบปิดฝาให้สนิท 
 4)  ควรหลุมดิน โดยใช้เศษฟาง ใบไม้หรือวัชพืช คลุมให้ทั่วบริเวณใต้ทรงพุ่มหรือเลย
ออกมาเล็กน้อย ควรเว้นระยะห่างจากโคนต้น 1 คืบ และหนาประมาณ 1 ฝ่ามือ 
 5)  การฉีดพ่น หรือราดรดตามอัตราส่วนที่ก้าหนด 
 6)  ห้ามใช้ร่วมกับสารเคมี ยาเคมีทุกชนิดเด็ดขาด เพราะจะท้าให้ให้ใช้ไม่ได้ผล 
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ท ายาขับไล่แมลง 
 

 สูตรนี้ช่วยป้องกันและขับไล่แมลงศัตรูพืช  พร้อมทั้งเสริมสร้างความต้านทานเพื่อ
ป้องกันและก้าจัดโรคพืชบางชนิดด้วย 
ส่วนผสม 
 1. น้้าหมักพืช   1 ขวด 
 2. กากน้้าตาล  1 ขวด 
 3. เหล้าขาว   1 ขวด 
 4. น้้าส้มสายชู  1 ขวด 
 5. น้้าสะอาด   10 ขวด 
วิธีผสม 
 1. น้ากากน้้าตาลผสมกับน้้าจนละลาย  แล้วใส่เหล้าขาวและน้้าส้มสายชู 
 2. ใส่น้้าหมักพืชลงไป  คนให้เข้ากันดี 
 3. ปิดฝาให้สนิท หมักไว้ 15 วัน (ควรหมักในถังพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิด) 
 4. ระหว่างการหมัก (ช่วง 15 วันแรก) ให้เปิดฝาคน เช้า - เย็น ทุกวัน เพื่อไม่ให้
ตกตะกอนนอนก้นและเพื่อระบายแก๊สออก  
 5. ครบก้าหนดให้น้าไปใช้ได้ (30 วัน) หัวเชื้อนี้สามารถเก็บได้นาน 3 เดือน โดยต้อง
เปิดฝาระบายแก๊สออกเป็นครั้งคราว 
วิธีใช ้
 1. น้าหัวเชื้อยาขับไล่แมลงนี้ไปผสมกับน้้า  ในอัตราส่วน 5 ช้อนแกง กากน้้าตาล 5 
ช้อนแกง ผสมน้้า 10 ลิตร 
 2. น้าส่วนผสมไปฉีดพ่นต้นไม้  สัปดาห์ 1 - 2 ครั้ง  หรือตามความจ้าเป็น  (ใช้บ่อยๆ
ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อพืชและคน) โดยฉีดพ่นในช่วงเย็น 
 3. พืชที่ก้าลังแตกใบอ่อน  ให้ผสมอัตราส่วนที่เจือจางลง 
 4. หัวเชื้อที่ผสมแล้ว  หากจะใช้ร่วมกับพืชสมุนไพรอื่นๆ เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม  
ยาสูบ  โดยน้าน้้าแช่สมุนไพรใส่ลงไปอีก 5 ช้อนแกง (ต่อน้้า  10  ลิตร) จะท้าให้มีประสิทธิ์ภาพ
สูงขึ้น 
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การผลิตเชื้อหมักชีวภาพขับไล่แมลง และก าจัดโรคพืช 
 

 สูตรที่1 ซุปเปอร์ บ ีอ ี
วัสดุการผลิต 
 1)  น้้าสกัดชีวภาพ                                                    1 ลิตร 
 2)   กากน้้าตาล                                                       1 ลิตร 
 3)  น้้าส้มสายชูหมัก (5%)                                            1 ลิตร 
 4)  เหล้าขาว (35ดีกรี)                                                2 ลิตร 
วิธีท า 
 1)  น้าวัสดุทั้งหมดผสมและละลายให้เข้ากัน 
 2)  ใส่ขวดหรือถังพลาสติก ปิดฝาให้แน่น 
 3)  ทิ้งไว้ 24 ช่ัวโมง น้าไปใช้ได้ หากใช้ไม่หมดสามารถเก็บไว้ได้นาน  3 เดือน 
เชื้อหมักนี้จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด เมื่อมีอายุการหมักครบ 1 เดือน หลังงานนั้น
ประสิทธิภาพจะค่อยๆลดต่้าลงจนอายุครบ 3 เดือนจะไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
วัสดุที่ใช้ 
 1)  น้าเชื้อหมักชีวภาพผสมน้้าสะอาด 800 - 1,000 เท่า ฉีดพ่นก้าจัดโรคพืช ปราบ
หนอนที่ปราบยากทั้งหลาย แมลงศัตรูพืชทุกชนิด ยกเว้นแมลงปีกแข็ง 
 2)  ก้าจัดเชื้อโรคพยาธิต่างๆ ในบ่อกุ้งใช้ซุปเปอร์บี.อี. 5 ลิตรต่อไร่ 
 สูตรที่2 สารไล่แมลง 
วัสดุการผลิต 
 1)  ใบสะเดาสด                                                      1 กิโลกรัม 
 2)  ตะไคร้หอมทั้งต้นและใบ                                         1 กิโลกรัม 
 3)  ข่า หั่นละเอียด                                                   1 กิโลกรัม 
 4)  กากน้้าตาล                                                       1 กิโลกรัม 
  ใช้ใบผักเหล่านี้เสริมบ้าง เช่น ใบแมงลัก โหระพา ใบกระเพรา 
 
 
  



วิธีท า 
ขั้นที่ 1  
 1)  น้าพืชทุกชนิดหั่นหยาบๆ 
    2)  เติมกากน้้าตาล คลุกให้เข้ากัน 
     3)  ใส่ถัง ปิดฝา หมักไว้ 10 - 15 วัน จะได้น้้าสกัดสมุนไพรเข้มข้น 
ขั้นที่ 2   
 1)  น้าน้้าสกัดสมุนไพรเข้มข้น 1 ส่วน กากน้้าตาล 1 ส่วน น้้า 10 ส่วน ใส่ถังปิดฝา 
     2)  ทิ้งไว้ 5 - 7 วัน น้าไปใช้งานได้ 
วิธีใช ้
 เอาน้้าสกัดสมุนไพร 2 - 3 ช้อนแกง ผสมน้้า 1 ปี๊บ ฉีดพ่นพืชผักขับไล่แมลง ควรใช้ใน
เวลาอากาศเย็นหรือชื้นแดดไม่จัด ถ้าแมลงมากควรเพิ่มความเข้มข้นของน้้าสกัดสมุนไพรให้มากขึ้น 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


