
 

 

 

สารธรรมชาตทิีใ่ชใ้นการจดัการศตัรูพชื 

เชือ้ราไตรโคเดอรม์า (Trichoderma) 

เช ือ้ราไตรโคเดอรม์า (Trichoderma harzianum) เป็นเชือ้ราช ัน้สงูทีเ่ตบิโตไดด้ใีนดนิ ซากพชื ซากสตัว ์หรอื
วสัดอุนิทรยีใ์นธรรมชาต ิเช ือ้รานีป้ระกอบไปดว้ยเสน้ใยสขีาวและขยายพนัธุผ์่านทางสปอร ์เมือ่น ามาเลีย้งในจาน
เพาะจะสามารถมองเห็นเสน้ใยสขีาวและสปอรส์เีขยีว ในสายพนัธุอ์ืน่สปอรอ์าจเป็นสขีาวหรอืสเีหลอืง เช ือ้ราไตรโค
เดอรจ์ดัเป็นเชือ่รา “ปฏปัิกษ”์ ทีส่ามารถควบคมุโรคพชืหลายชนิดทีอ่าศยัในดนิดว้ยวธิกีารเบยีดเบยีนหรอืเป็น
ปรสติ การแขง่ขนัหรอืแยง่อาหารทีเ่ช ือ้โรคตอ้งการ นอกจากนี ้เช ือ้ราไตรโคเดอรม์ายงัสามารถชว่ยละลายแรธ่าตุ
ในดนิใหอ้ยูใ่นรปูทีพ่ชืน าไปใชไ้ดง้่าย จงึเป็นการชว่ยสง่เสรมิใหพ้ชืเจรญิเตบิโต อกีทัง้ยงัสรา้งภมูคิุม้กนัใหพ้ชื
ตา้นทานโรคทกุอยา่งทีเ่กดิจากเชือ้ราและเชือ้แบคทเีรยี 

 

 



วธิทีีเ่ช ือ้ราไตรโคเดอรม์าตอ่สูก้บัโรคพชืมดีงันี:้ 

● แข่งขนักบัเชือ้โรคพชื: ความสามารถของไตรโคเดอรม์าทีเ่ตบิโตสรา้งเสน้ใยสขีาวและสปอร ์
อยา่งรวดเรว็ ท าใหไ้ตรโคเดอรม์าแขง่ขนัและเอาชนะเชือ้โรคหรอืจลุนิทรยีอ์ืน่ๆทีอ่ยูบ่รเิวณ
เดยีวกนั นอกจากนีไ้ตรโคเดอรม์ายงัสามารถรบกวนกจิกรรมตา่งๆของเชือ้โรคและท าใหค้วาม
รนุแรงของเชือ้โรคลดลง  

● การเป็นปรสติตอ่เชือ้โรค: เสน้ใยสขีาวของไตรโคเดอรม์าสามารถพนัรดัและทิม่แทงสิง่มชีวีติอืน่
ได ้รวมถงึเช ือ้ราทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคพชื และไตรโคเดอรม์ายงัสามารถท าลายโครงสรา้งทีเ่ป็น
อนัตรายของเชือ้ราทีส่รา้งขึน้เพือ่ขยายพนัธุห์รอืมชีวีติอยูไ่ดจ้นถงึฤดปูลกู  

● ยบัย ัง้หรอืท าอนัตรายเชือ้โรค: ไตรโคเดอรม์าสามารถสรา้งสารปฏชิวีนะ สารพษิและน า้ยอ่ย
หรอืเอ็นไซมเ์พือ่ตอ่สูเ้ช ือ้โรคทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคพชื 

● กระตุน้ใหเ้กดิการตา้นทานโรค: ไตรโคเดอรม์าจะชว่ยปกป้องรากพชื ท าใหร้ากพชืสมบูรณ์
แข็งแรง และเพิม่การตา้นทานเชือ้โรคทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคพชื สง่เสรมิการงอกของเมล็ดและการ
เตบิโตของตน้ออ่น และยงัชกัน าใหพ้ชืผลติสารประเภทเอ็นไซมแ์ละโปรตนีเชน่ เพนทลิไพเรน 
(Pentyl Pyrone) และกรดอารเ์ซนิค เพือ่กระตุน้ใหพ้ชืเกดิการตา้นทานโรค  

ประโยชนข์องไตรโคเดอรม์า 

ไตรโคเดอรม์าสามารถก าจดัเช ือ้โรคตอ่ไปนี:้ 

1. เช ือ้รา Pythium spp., ทีเ่ป็นสาเหตโุรคกลา้เน่า, รากและโคนเน่า, และใบเน่าในมะเขอืเทศและผกัอืน่ๆ   
2. เช ือ้รา Phytopthora spp., ทีเ่ป็นสาเหตขุองผลและดอกรว่งในล าไย ลิน้จีแ่ละทเุรยีน โรครากเน่าโคนเน่า

ในพรกิ ทเุรยีน สม้ มะนาว พรกิไท แตงโม แตงกวา มะเขอืเทศและกลว้ย    
3. เช ือ้รา Sclerotium spp., ทีเ่ป็นสาเหตขุองโรครากเน่าโคนเน่า, โรคกลา้ไหม ้ราเม็ดผกักาด โรคเหีย่วใบ

ในพชืผลชนิดตา่งๆ รวมถงึ มะเขอืเทศ สตรอเบอรร์ ี ่และมนัฝร ัง่  
4. เช ือ้รา Rhizoctonia spp., ทีเ่ป็นสาเหตขุองโรครากเน่าโคนเน่า, กลา้เน่า และใบตดิหรอืใบไหมใ้นทเุรยีน  
5. เช ือ้รา Colletotrichum spp., ทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง องุ่น ฝร ัง่ พุทรา ชมพู่ 

มะละกอ พรกิ หอมหวัใหญ ่หอมแบ่ง หอมแดง กระเทยีมและมนัฝร ัง่  
6. เช ือ้รา Alternaria spp., ทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคใบจดุเน่าในกระหล ่า เคล ผกักาดขาว กระหล ่าดอก บรอ็ค

โคลี ่สตรอเบอรร์ ี ่และพรกิ  
7. เช ือ้รา Fusarium spp., ทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคใบไหมใ้นไมผ้ลและพชืผกัตา่งๆ  

 

เชือ้ราบวิเวอเรยี (Beuvaria) 

หลกัการของการท าเกษตรแบบยัง่ยนืน้ันสง่เสรมิการลดการใชส้ารเคมเีพือ่ควบคมุศตัรพูชื ซ ึง่จะชว่ยลดการใชเ้งนิ
ตน้ทนุในฟารม์ ดงัน้ันจงึจ าเป็นตอ้งหาวธิอีืน่ในการควบคมุศตัรพูชื ในธรรมชาตมิวีธิธีรรมชาตมิากมายในการ
รกัษาสมดลุทางนิเวศวทิยา ตวัอยา่งเชน่ การแพรก่ระจายของโรคเป็นวธิหีน่ึงในการควบคมุชวีติบนโลกใบนี ้โรคที่
แพรก่ระจายโดยเชือ้รา แบคทเีรยี และไวรสัมกัมปีระสทิธภิาพในการลดหรอืก าจดัประชากรแมลงบางชนิด อยา่งไรก็
ตาม แบคทเีรยีและไวรสัตา่งก็มขีอ้จ ากดั คอืแมลงจะตอ้งกนิทัง้แบคทเีรยีและเชือ้ราเขา้ไปกอ่นทีแ่บคทเีรยีและเชือ้รา
จะท าหนา้ทีข่องมนัได ้ในการท าการเกษตรน้ัน ตอ้งมกีารตอ่สูก้บัศตัรพูชืหลายชนิดและในทกุระยะของการเตบิโต
ของพชืทีป่ลกู เช ือ้รามขีอ้ดเีหนือเชือ้โรคอืน่ๆ กลา่วคอื พวกมนัมกีารเขา้ท าลายผ่านผนังล าตวั จงึสามารถฆ่าแมลง



ไดห้ลายชนิด ไม่วา่จะเป็นแมลงทีด่ดูน า้เลีย้งจากตน้พชื เชน่ เพลีย้ออ่น เพลีย้ไฟ ไรขาว เพลีย้แป้ง มวน หรอืแมลง
ทีก่ดักนิพชื เชน่ ดว้งและหนอนผเีสือ้ หรอืแมแ้ตแ่มลงมากมายทีอ่าศยัอยูใ่นดนิ  

บทบาทของเชือ้ราบวิเวอเรยีในการควบคมุศตัรูพชื 

เช ือ้ราบวิเวอเรยี (Beauveria bassiana) มลีกัษณะเป็นเสน้ใยสขีาว สามารถสงัเกตเห็นไดช้ดัเจนเมือ่โตในวสัดุ
เพาะ หรอือาหารวุน้ กลไลการเขา้ท าลายของเชือ้ราบวิเวอเรยีเกดิขึน้เมือ่สปอรข์องมนัสมัผสักบัตวัแมลง ภายใน 
12 ช ัว่โมงหลงัจากการสมัผสั ถา้มคีวามชืน้และอาหารทีเ่หมาะสมบนตวัของแมลง สปอรก็์จะงอกเสน้ใยแทงทะลผุ่าน
ผนังล าตวัเขา้ไปในตวัแมลง ในระยะนี ้แมลงจะเร ิม่ออ่นแอ เหมอืนคนป่วย ไม่อยากอาหาร และตายไปในทีสุ่ด เมือ่
แมลงตาย สปอรข์องเชือ้ราจะเจาะทะลตุวัแมลงออกมาขา้งนอกอกีคร ัง้ การเกดิผลเรว็หรอืชา้ขึน้อยูค่วามสามารถ
ของบวิเวอเรยีในการเจาะผนังล าตวัของแมลง  

 

เช ือ้ราบวิเวอเรยีสามารถเขา้ท าลายแมลงไดใ้ชเ้วลาเห็นผลชดัเจนภายใน 3-7 วนั การพ่นเชือ้ราบวิเวอเรยีใหท้ ัว่
บรเิวณทีม่แีมลงศตัรพูชืเป้าหมาย จะชว่ยใหส้ปอรข์องเชือ้ราสมัผสักบัแมลงจ านวนมากและเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการลดปรมิาณของแมลงลงได ้โดยไม่เป็นอนัตรายตอ่แมลงตวัห า้ ตวัเบยีน เชน่ Encarsia spp., ซึง่เป็นแตน
เบยีนจากสกลุ Aphelinidae หรอืกลุม่ตวัห า้พวกแมลงชา้งปีกใส (Chrysopa) ทีก่นิแมลงศตัรพูชืขนาดเล็ก เชน่ 
เพลีย้ออ่น เพลีย้แป้ง ไขผ่เีสือ้ เป็นทีส่งัเกตวา่เช ือ้ราบวิเวอเรยีเป็นประโยชนอ์ยา่งมากส าหรบัธรุกจิการคา้และ
ผูผ้ลติทางการเกษตร เน่ืองจากเชือ้รานีส้ามารถผลติไดง้่ายผ่านกระบวนการหมกัหรอืเลีย้งในอาหารเพาะเชือ้ 
เพือ่ใหไ้ดส้ปอรท์ีท่นกบัแสงอลัตราไวโอเลต อณุภมู ิและความชืน้สงูได ้ 

 

เชือ้แบคทเีรยี บาซลิสั ทูรงิเยนซสิ (Bacillus thunringiensis) 

เช ือ้แบคทเีรยี บาซลิสั ทรูงิเยนซสิ (Bacillus thunringiensis) เรยีกยอ่ๆวา่ บที ี(Bt) เป็นจลุนิทรยีท์ีม่ฤีทธิท์ าลาย
หนอนหรอืดกัแดห้ลายชนิด เชือ้นีป้ระกอบดว้ยอนุภาคทีม่ชีวีติ (สปอร)์ และผลกึพษิของแบคทเีรยี เมือ่หนอนกนิ
เชือ้บทีนีีเ้ขา้ไป สารพษิทีบ่ทีผีลติออกมากจะท าใหร้ะบบยอ่ยของหนอนท างานชา้ลง ท าใหม้อีาการชกักระตกุ เป็น
อมัพาต และตายภายใน 1-2 วนั อยา่งไรก็ตาม บทีไีม่เป็นอนัตรายส าหรบัมนุษย ์สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม 

 

 



ตวัอย่างของหนอนทีเ่ชือ้บทีที าลายได ้

 

หนอนใย               หนอนคบื              หนอนผเีสือ้กะหล ่า     หนอนเจาะผลมะเขอืเทศ หนอนกระทู ้

 

เชือ้บที ีออกฤทธิอ์ย่างไร? 

เช ือ้บที ีออกฤทธิแ์ตกตา่งจากสารเคมกี าจดัแมลงทัว่ไป คอืมนัไม่ฆ่าแมลงแบบเฉียบพลนั แมลงจะไม่ตายทนัที
ภายหลงัการฉีดพ่น เช ือ้บทีจีะเป็นพษิตอ่ระบบทางเดนิอาหาร เมือ่ไดร้บัเช ือ้บทีเีขา้ไป บทีก็ีจะเขา้ไปในระบบ
ทางเดนิอาหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการใชเ้ชือ้ บ ีท ี

1. ควรใชเ้ชือ้ บ ีท ีในขณะทีห่นอนยงัตวัเล็ก 

2. ควรพ่น บ ีท ีในตอนเย็นเพือ่เลีย่งแสงแดด และมคีวามชืน้มากกวา่ 

3. ควรผสมสารจบัใบทกุคร ัง้ เพือ่ชว่ยให ้บ ีท ีตดิกบัสว่นตา่ง ๆ ของพชืไดน้านยิง่ขึน้ 

4. ควรปรบัหวัฉีดใหเ้กดิละอองน า้ออกมาใหม้ากทีส่ดุ เพือ่พ่นใหท้ ัว่บรเิวณใหม้ากทีส่ดุ 

 

 
 

 



5. ควรพ่น บ ีท ีทกุ 3-5 วนั ตดิตอ่กนั 2-3 คร ัง้ ในชว่งทีห่นอนฟักตวัและก าลงัระบาด 

6. ไม่ควรผสมเชือ้ บ ีท ีกบัสารป้องกนัก าจดัโรคพชื โดยเฉพาะสารทีอ่อกฤทธิท์ าลายเชือ้แบคทเีรยี เชน่ สาร 

ปฏชิวีนะ และคอปเปอรอ์อกไซด ์เป็นตน้ และไม่ควรผสมเชือ้ บ ีท ีในน า้ทีเ่ป็นดา่ง 

* ควรเก็บภาชนะทีผ่สมเชือ้ บ ีท ีไวใ้หพ้น้จากแสงแดด และความรอ้น 

ขอ้ดขีองการใชบ้ที ี

1. บที ีจะมุ่งเป้าไปทีแ่มลงทีค่ณุไม่ตอ้งการ โดยไม่มผีลกระทบตอ่แมลงชนิดอืน่ๆทีไ่ม่ตอ้งการก าจดั เชน่ตวัห า้ตวั
เบยีนทีม่ปีระโยชน ์

2. บทีปีลอดภยัตอ่พชื สตัว ์มนุษย ์ทัง้ผูใ้ชแ้ละผูบ้รโิภค  

3. บที ีไม่มสีิง่ตกคา้ง หลงัจากฉีดพ่นตน้พชืดว้ยบทีแีลว้ คณุสามารถน าพชืมาบรโิภคไดโ้ดยไม่ตอ้งเสยีเวลารอ
กอ่นทีจ่ะเก็บเกีย่ว 

4. บที ีมปีระสทิธภิาพสงูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจลุนิทรยีช์นิดอืน่ๆ  

ขอ้ควรค านึง 

ไม่ควรใชเ้ชือ้ บ ีท ีกบัแปลงหม่อนสาหรบัเลีย้งไหมและไม่ควรฉีดพ่น บ ีท ีใกลก้บัแหลง่ทีเ่ลีย้งไหม เพราะ บ ีท ี
จะเป็นอนัตรายตอ่หนอนไหม 
 

เชือ้แบคทเีรยีบาซลิลสั ซบัทลีสิ (Bacillis Subtilis) 

เช ือ้แบคทเีรยีบาซลิลสั ซบัทลีสิ (Bacillis Subtilis) หรอืชือ่ยอ่ บเีอส เป็นเชือ้จลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชน ์ทีส่ามารถ
ปกป้องพชืจากโรคพชืทีเ่กดิจากเชือ้ราและเชือ้แบคทเีรยีหลายชนิด นอกจากนี ้เช ือ้บเีอส ยงัเป็นจลุนิทรยีท์ีไ่ม่เป็น
อนัตรายตอ่มนุษย ์สตัว ์และไม่มสีิง่ตกคา้งทีเ่ป็นพษิ เช ือ้บเีอสเป็นเชือ้แบคทเีรยีทีป่กตจิะอาศยัอยูภ่ายในพชืโดยไม่
กอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายตอ่พชืทีม่นัอาศยัอยู ่มคีณุสมบตัทิีเ่ป็นเชือ้จลุนิทรยีม์ปีระโยชนท์ีม่ศีกัยภาพในการลดอตัรา
การเกดิโรคพชื โดยเชือ้บเีอสสามารถ 

1. เขา้ท าลายเชือ้โรคพชืโดยตรง 

2. สรา้งสารปฏชิวีนะไดห้ลายชนิด 

คณุสมบตัเิดน่ของเชือ้บเีอสคอื มคีวามสามารถทีเ่หนือกวา่ในการแยง่ธาตอุาหารไดด้กีวา่จลุนิทรยีช์นิดอืน่ ๆ ใน
สภาพแวดลอ้มทีข่าดแคลนธาตอุาหาร 

 

 



อาการของโรคและเชือ้สาเหตทุีใ่ชเ้ชือ้บาซลิลนั ซบัทลีสิควบคมุ 

อาการของโรค เชือ้ราและแบคทเีรยีทีเ่ป็นสาเหตุ 

โรครากเน่าและโคนเน่า 
Fusarium spp.                 Sclerotium sp. 
Phytophthora spp.         Rhizoctonia sp. 
Pythium sp.  

โรคเน่าเละ  Erwinia spp.  

โรคเน่า Pseudomonas solanacearum 

โรคใบแหง้ Xanthomonas spp.  

โรคแคงเคอร ์ Xanthomonas spp. 

โรคใบจดุ Cercospora spp.              Septoria sp.  

โรคแอนแทรคโนส Colletotrichum sp. 

 การใชเ้ชือ้บเีอส 

พชื โรคทีป้่องกนัและก าจดั อตัราการใช ้

พชืตระกลูกะหล ่า ไดแ้ก ่คะนา้ 
กะหล ่าปล ีดอกกะหล ่า, 
ผกักาดขาว, เขยีวปล,ี ฯลฯ  

โรคใบเหลอืงกรอบ ทีเ่กดิจาก
เชือ้ราฟิวซาเรยีม โรคใบทองที่
เกดิจากแบคทเีรยีแซนโทโมแนส 
และโรคใบจดุทีเ่กดิจากเชือ้
ราอลัเทอนาเรยี 

ใชอ้ตัรา 50 กรมัตอ่น า้ 20 ลติร 
รดหลมุปลกู และฉีดพ่นอกีทุก 7-
10 วนั  

พชืหวั ไดแ้ก ่หอม กระเทยีม ขงิ 
ขา่ มนัฝร ัง่ เผอืก ฯลฯ  

โรคหวัเน่า-เละ ทีเ่กดิจาก
แบคทเีรยี เชน่ เออรว์เินีย โรคใบ
จดุสมี่วง ทีเ่กดิจากเชือ้ราอบั
เทอนาเรยี  

ใชอ้ตัรา 50 กรมั ตอ่น า้ 20 ลติร  
รดหลมุปลกู และฉีดพ่นอกีทุก 7-
10 วนั 

พชืตระกลูแตง ไดแ้กแ่ตงโม 
แตงกวา บวบ มะระ ฯลฯ  

โรคเถาแตก-โคนเน่า ทีเ่กดิจาก
เชือ้ราหลายชนิด เชน่ ไฟทอฟ
เทอรา่ พเิทยีม ฟิวซาเรยีม ฯลฯ  

ใชอ้ตัรา 50 กรมั ตอ่น า้ 20 ลติร  
รดหลมุปลกู และฉีดพ่นอกีทุก 7-
10 วนั 

พชืสวนอืน่ๆ เชน่ ยาสบู มะเขอื
เทศ พรกิ หน่อไมฝ้ร ัง่ ฯลฯ    

โรคเหีย่วเขยีว ทีเ่กดิจาก
แบคทเีรยีไรโซโทเนีย โรคแอน
แทรคโนส และ โรคใบจดุ   

ใชอ้ตัรา 50 กรมั ตอ่น า้ 20 ลติร  
รดหลมุกอ่นปลกู และฉีดพ่นอกี
ทกุ 7-10 วนั 

ไมผ้ล ไดแ้ก ่ทเุรยีน สม้ ล าไย ฝร ัง่ 
ฯลฯ 

โรคดอกเน่า ดอกรว่ง ทีเ่กดิจาก
เชือ้ราโบไทรโอดโิพลเดยี  

ใชอ้ตัรา 50 กรมั ตอ่น า้ 20 ลติร  
ฉีดพ่นอกีทกุ 7-10 วนั 

 



การใชว้ธิธีรรมชาตเิพือ่ควบคมุแมลง 

 

สะเดา    Azadirachta indica Juss. Var. Sinensis Valeton 

   วงศ ์   Meliaceae 

  ลกัษณะทัว่ไป สะเดาเป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง สงู 5-10 เมตร ล าตน้มเีปลอืก
หนาสเีทาหรอืสนี า้ตาล ทกุสว่นของตน้จะมรีสขม เน่ืองจากมี
สาร นิมบดินิ (Nimbidin) ทีไ่ม่เป็นพษิ ดอกเป็นชอ่ออกที่
ปลายกิง่ จะออกเมือ่ใบแกร่ว่งไปแลว้ กลบีดอกมสีขีาว มกีลิน่หอม ตน้สะเดาจะออกดอกใน
เดอืนธนัวาคม ถงึมนีาคม  

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์     เมล็ด หรอืกิง่ตอน  

สว่นทีใ่ชเ้ป็นประโยชน ์ ใบ ผล เปลอืก และเมล็ดสามารถน ามาใชเ้พือ่ควบคมุแมลงศตัรพูชื   

สารส าคญั - เปลอืก มสีารประกอบเคมคีอื Nimbin และ Desacetylnimbin 

   - ใบ ม ี Flavonol Quercetin 

                        - ผล มสีารรสขมทีส่ดุ คอื Bakayanin 

- ดอก ม ีGlycoside Nimbosterin (0.005%), น า้มนัหอมระเหยรสเผ็ดจดั (0.5%), 
สารเคม ีNimbecetin และ Nimbosterol, กรดไขมนั และสารทีม่รีสขม  

- เมล็ด ประกอบดว้ยกรด Margosic acid หรอื “น า้มนัสะเดา” 45% ม ีNimbin, 
Numbidin, และสารประกอบเคม ีAzadirachtin ทีฆ่่าแมลงได ้ในเมล็ดประกอบไปดว้ย 
Azadirachtin ประมาณ 0.4-1% โดยสะเดาอนิเดยีม ี7.6 มก./กรมั โดยเฉลีย่ สว่น
สะเดาไทยม ี6.7 มก./กรมั โดยเฉลีย่ และสะเดาฟิลปิปินส ์(Azadirachta Excelsa) ม ี
4.0 มก./กรมั โดยเฉลีย่  

ประโยชน ์ ประสทิธภิาพการท างานของสะเดาในการยบัยัง้แมลงมใีนหลายรปูแบบ คอืเป็นไดท้ ัง้สาร
ฆ่าแมลง สารไลแ่มลง ท าใหแ้มลงไม่อยากอาหาร และหยดุการเจรญิเตบิโตของแมลง 
ตวัอยา่งเชน่ สะเดาสามารถท าใหต้วัหนอนไม่สามารถลอกคราบเจรญิเตบิโตตอ่ไป (ไม่
สามารถพฒันาไปสูร่ะยะเจรญิวยัตอ่ไป ท าใหห้นอนตายและตดิอยูข่า้งใน) เน่ืองจากสาร
ออกฤทธิม์ผีลตอ่การสรา้งฮอรโ์มนขึน้ใหม่ ท าใหก้ารผลติไขแ่ละปรมิาณของไขล่ดนอ้ยลง 
สารประกอบเคมชี ือ่วา่อาซาดแิรคทนิ (Azadirachtin) จะท างานไดผ้ลดกีบัหนอน เชน่ 
หนอนใยผกั หนอนใยกะหล ่าปล ีหนอนเจาะยอดคะนา้ หนอนชอนใบ หนอนกระทู ้หนอน
หนามเจาะสอฝ้าย หนอนหลาดหอม หนอนกอ และหนอนบุง้ปอแกว้ แตจ่ะใชไ้ม่ไดผ้ลกบั
มวนแดง หมดักระโดดตวัเต็มวยั ดว้งปีกแข็ง มวนเขยีว หนอนเจาะฝักถัว่เขยีว เพลีย้แป้ง 
เพลีย้หอย สะเดาสามารถใชป้้องกนัเชือ้ราและเชือ้แบคทเีรยีได ้ 



 

ยาสูบ   Nicotiana tabacum L.   

วงศ ์    Solanaceae 

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์   เมล็ด 

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์  ใบ  

สารส าคญั ใบยาสบูประกอบไปดว้ยกรดอนิทรยี ์(เชน่ Malic Acid, Citric Acid, และ 
Oxalic Acid), สารพวก Polyphenols เชน่ Rutin Acid, Chlorogenic 
Acid, และ Quercitrin และน า้มนัหอมระเหย Alcohol และ Nicotine   

ประโยชน ์ เพิม่การป้องกนัและก าจดัหนอนกอ หนอนกระหล ่า หนอนชอนใบ หนอนเจาะ
สมอฝ้าย หนอนผเีสือ้ เพลีย้ออ่น เพลีย้ไฟ ไรตา่งๆ และดว้งหมดักระโดด 
นอกจากนี ้ยงัสามารถใชค้วบคมุและปกป้องพชืจากโรคตา่งๆได ้ 

วธิกีารใช ้ ผสมยาสบู 1 กก.กบัน า้ 2 ลติร แชไ่ว ้1 คนื กรองเอาแตน่ า้แลว้เตมิน า้ลงไปอกี 3 
ป๊ีบ น าไปฉีดพ่น โดยไม่ใหล้ะอองยาสมัผสัตวั หลงัจากฉีดพ่น 3-4 วนั จงึ
สามารถเก็บพชืผกัไปบรโิภคไดป้กต ิ 

 

ตะไครห้อม Cymbopogon nardus Rendle. 

วงศ ์ Gramnineae 

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์ ราก 

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์ ใบและล าตน้ 

สารส าคญั ตะไครห้อมประกอบไปดว้ย Methyl Eugenol, Verbena Oil, Lemon Oil, 
และ Indian Molissa Oil 

ประโยชน ์ ตะไครส้ามารถน ามาใชป้้องกนัหนอนกระทู ้หนอนใยผกั ยงุ และแมลงสาบ 
สามารถใชล้อ่แมลงวนัทองตวัผู ้และขบัไลม่อดขา้วเปลอืก 

วธิใีช ้ 1. น า้มนัของตน้ตะไครห้อมใชผ้สมกบัน า้มนัอืน่ๆแลว้น าไปฉีดพ่นเพือ่ไลแ่มลง
ศตัรพูชื  

 2. บดใบสดทีแ่กจ่ดั 4 กก. ผสมกบัหวัขา่ 4 กก. และใบสะเดาสด 4 กก. ให ้
ละเอยีด จากน้ันแชน่ า้ปรมิาณ 36 ลติร (2 ป๊ีบ) ทิง้ไวค้า้งคนื กรองเอาเฉพาะน า้
เพือ่เป็นหวัเช ือ้ เวลาใช ้ใหน้ าหวัเช ือ้ 10 ชอ้นแกงผสมกบัน า้ 20 ลติร ใชฉี้ดพ่น
แปลงผกั นาขา้วและสวนผลไม ้ 



 3. น าเหงา้และใบตะไครห้อมมาหั่นเป็นชิน้เล็กๆ แลว้บดใหล้ะเอยีดจนไดป้รมิาณ
ประมาณ 500 กรมั ผสมกบัน า้ 10 ลติร แชท่ิง้ไว ้1 วนั จากน้ันกรองเอาแตน่ า้ 
ผสมสารจบัใบเชน่ น า้ยาลา้งจาน หรอืแชมพู แลว้น าไปฉีดพ่น  

 

สาบแรง้สาบกา Ageratum conyzoides L.  

วงศ ์ Compositae 

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์ เมล็ด 

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์ ใบและล าตน้ 

สารส าคญั - 

ประโยชน ์ สาบแรง้สาบกาสามารถน าไปก าจดัแมลงศตัรพูชืได ้ 

วธิกีารใช ้ บดใบและล าตน้ประมาณ 1 กก. ใสไ่วใ้นน า้ 18 ลติร (1 ป๊ิบ) แชค่า้งคนืไว ้ แลว้
น ามาฉีดพ่น 

หนอนตายหยาก Stemona collinsae Craib. 

วงศ ์ Stemonaceae 

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์ เหงา้, เมล็ด 

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์ ราก 

สารส าคญั Stemonine 

ประโยชน ์ หนอนตายหยากสามารถใชค้วบคมุและป้องกนัอนัตรายจากเชือ้ราและแบคทเีรยี
ได ้และยงัใชข้บัไลแ่มลงศตัรูพชือกีหลายชนิด 

วธิกีารใช ้ บดหรอืต ารากของหนอนตายหยากปรมิาณ1 กก. แลว้แชใ่นน า้หรอืน า้มนั
มะพรา้ว 18 ลติร(1 ป๊ีบ) หรอืแชใ่นน า้มนัมะพรา้ว น าน า้หมกัมาฉีดพ่นเพือ่ฆ่า
แมลงและหนอนตา่งๆ   

 

กระเทยีม Allium sativum L. 

วงศ ์ Liliaceae (Alliaceae)  



สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์ หวั 

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์ หวั 

สารส าคญั กระเทยีมทีน่ ามาบด หรอืในน า้มนักระเทยีม จะมอีลัซลินิ (Allicin) หรอื ไดลลิ
ซลัไฟด ์(Diallyl Sulphide) ประมาณ 0.6-1% ซึง่เป็นสารประกอบทีม่กีลิน่ฉุน
จดั ทีม่กี ามะถนัอยูด่ว้ย   

ประโยชน ์ เพิม่การป้องกนัและควบคมุหนอนกระทูผ้กั เพลีย้ออ่น เพลีย้งไฟ ดว้งปีกแข็งตา่งๆ 
รวมถงึโรคราน า้คา้ง และโรคราสนิมในถัว่เหลอืง  

วธิใีช ้ 1. ใชก้ระเทยีม1 กก. หั่นเป็นชิน้เล็ก แชใ่นน า้มนักา๊ดหรอืน า้มนัเบนซนิ ทิง้ไว ้24 
ช ัว่โมง จากน้ันเตมิน า้สบู่ปรมิาณเล็กนอ้ยแลว้คนใหเ้ขา้กนั กรองเอาแตน่ า้ใส 
กอ่นน าไปใชใ้หเ้จอืจางดว้ยน า้ 20 เทา่ หรอืใสน่ า้ลงไปประมาณ 100 ลติร  

 2. บดกระเทยีม 3 หวัใหญใ่หล้ะเอยีด แชใ่นน า้มนักา๊ดประมาณ 2 วนั จากน้ัน
กรองเอาน า้ออกแลว้ผสมกบัน า้สบู่ 1 ชอ้นโตะ๊ คนใหเ้ขา้กนั กอ่นน าไปใชใ้หเ้จอื
จางดว้ยน า้ 10 ลติร  

 3. บดกระเทยีม 1 ก ามอืจนละเอยีดแลว้แชใ่นน า้รอ้นคร ึง่ลติรเป็นเวลา 24 ช ัว่โมง 
จากน้ันกรองเอาแตน่ า้ออก แลว้ผสมน า้ 4 ลติรกบัน า้สบู่คร ึง่ชอ้นโตะลงไป 
น าไปใชฉี้ดพ่นวนัละสองคร ัง้ ตดิตอ่กนั 2 วนั ในตอนเชา้  

 4. บดกระเทยีม 2 หวัใหญแ่ละพรกิแหง้ป่น 2 ชอ้นชาใหล้ะเอยีด แลว้น าไปใสน่ า้
รอ้น 4 ลติร เตมิน า้สบู่ลงไปเล็กนอ้ย คนใหเ้ขา้กนัแลว้กรองเอาแตน่ า้ไปใช ้สตูรนี้
ใชไ้ดผ้ลดกีบัหนอนผเีสือ้ทีก่ดักนิผลไม ้ 

 5. ใชก้ระเทยีมแกะกลบี 1 ก ามอื ตากแดดใหแ้หง้เพือ่น าไปโขลกใหเ้ป็นผง ใชโ้รย
บนพชืผกัทีถ่กูแมลงกดักนิ โดยโรยตอนทีพ่ชืผกัไม่เปียกน า้  

 

ขมิน้ชนั Curcuma domestica (Curcuma longa)  

วงศ ์ Zingerberaceae 

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์ เหงา้หรอืแงง่  

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์ เหงา้หรอืแงง่ 

สารส าคญั Cucurmin และน า้มนัหอมระเหยบางชนิด  

ประโยชน ์ ใชค้วบคมุและไลศ่ตัรพูชืหลายชนิด เชน่ หนอนหลอดหอม หนอนกระทูผ้กั 
หนอนใยผกั หนอนแมลงวนัเจาะตน้ถัว่ หนอนเจาะยอดกะหล า้ หนอนผเีสือ้ตา่งๆ 
ดว้งถัว่เขยีว ดว้งงวงขา้ว ดว้งด า มอดขา้วเปลอืก แมลงวนัทอง และไรน า้  



วธิกีารใช ้ 1. ผสมเหงา้แกส่ดบดละเอยีด 500 กรมักบัน า้ 20 ลติร แชท่ิง้ไวข้า้มคนื กรอง
เอาแตน่ า้ออกมาใชฉี้ดพ่นแปลงผกั  

 2. ผสมขมิน้บดละเอยีด 1 สว่นกบัน า้ปัสสาวะววั 2 สว่น กรองเอาแตน่ า้ออกแลว้
ใชฉี้ดพ่นเป็นสารก าจดัแมลงจากธรรมชาต ิถา้ใชก้ าจดัหนอน ใหเ้จอืจางดว้ย
การเตมิน า้อกี 6 เทา่  

 3. ผสมขมิน้บดละเอยีด 500 กรมักบัน า้ 2 ลติรแลว้แชไ่วข้า้มคนื กรองเอาแตน่ า้
ออกมาไดส้ารเขม้ขน้ น าสารเขม้ขน้นีผ้สมกบัน า้ 8 ลติรน าไปฉีดพ่นแปลงผกั 
สารละลายนีใ้ชไ้ดผ้ลดใีนการไลห่นอนใยผกัและหนอนหลอดหอม 

 

ดาวเรอืง Tagetes erecta Linn.  

วงศ ์ Compositae 

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์ เมล็ด กิง่ปักช า  

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์ ดอก 

สารส าคญั ดาวเรอืงมสีารประกอบพวก Flavonoid Glycosides คอื Tagetiin (0.1%) 
และสารเรอืงแสงบางชนิด ในสว่นของใบมสีารประกอบเคมชี ือ่ Kaempferitrin, 
ในสว่นของเมล็ดมนี า้มนั  

ประโยชน ์ เพิม่การป้องกนัและควบคมุหนอนใยผกั หนอนผเีสือ้กะหล ่า เพลีย้กระโดดสี
น า้ตาล เพลีย้จกัจัน่ เพลีย้หอย เพลีย้แป้ง เพลีย้ไฟ ดว้งปีกแข็ง แมลงหวีข่าว
แมลงวนั ตัก๊แตน และไสเ้ดอืนฝอย  

วธิกีารใช ้ น าดอกดาวเรอืงมาบดและคัน้เอาน า้เขม้ขน้ เมือ่กรองไดน้ า้คัน้เขม้ขน้ 10 ลติร
แลว้ ใหผ้สมน า้สะอาดอกี 10 ลติร กอ่นน าไปใชใ้หผ้สมน า้สบู่ 1 ชอ้นโตะ๊เพือ่
เป็นสารจบัใบ  

 

ดปีล ี Piper longum Linn.  

วงศ ์ Piperaceae 

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์ กิง่ปักช า  

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์ ผลดปีล ี

สารส าคญั ผลแกด่ปีลมีอีลัคาลอยด ์Piperine (6%), Chavicine และน า้มนัหอมระเหย 
(1%) 



ประโยชน ์ น า้มนัสกดัจากผลแกข่องดปีลมีปีระสทิธภิาพในการป้องกนัและควบคมุศตัรพูชื 
เชน่ หนอนใยผกั หนอนกระทูผ้กั แมลงศตัรพูชืทีท่ าลายขา้วในยุง้ขา้ว ดว้ง และ
มอดขา้ว   

วธิกีารใช ้ น าผลดปีลแีหง้ หนักประมาณ 500 กรมัไปอบทีอ่ณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส แลว้
น าไปแชใ่นแอลกอฮอล ์1.5 ลติร จากน้ันน าไปป่ันใหล้ะเอยีดแลว้ทิง้ไวข้า้มคนื
กอ่นกรองเอากากออก น าสว่นของเหลวไปฉีดพ่น   

 

ตะไคร ้ Cymbopogon Citratus 

วงศ ์ Gramineae 

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์ เหงา้  

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์ ใบและล าตน้ 

สารส าคญั ตะไครป้ระกอบดว้ยน า้มนัหอมระเหยทีเ่รยีกวา่น า้มนัตะไคร ็หรอือกีชือ่หน่ึงคอื
น า้มนัเวอรบ์นีา (Verbena Oil) หรอืน า้มนัโมลซิซา่ อนิเดยีน (Indian Molissa 
Oil)  

ประโยชน ์ น า้มนัในตะไครนี้เ้ป็นพษิตอ่ยงุ แมลงวนั และแมลงชนิดอืน่ๆ โดยท าหนา้ทีเ่ป็นตวั
ไลท่ีม่ปีระสทิธภิาพ และยงัสามารถน าไปใชก้บัเช ือ้ราและเชือ้แบคทเีรยีหลายชนิด 

วธิกีารใช ้ บดใบและล าตน้ประมาณ 1-2 กก.ใหล้ะเอยีด แชใ่นน า้ปรมิาณ 18 ลติรไว ้
ขา้มคนื กรองเอากากออก น าของเหลวไปฉีดพ่นเพือ่ไลย่งุและแมลง  

 

บอระเพ็ด Tinospora crispa Miers. Ex Hook. F&Thoms.  

วงศ ์ Menispermaceae 

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์ เมล็ด เถาแก ่ 

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์ เถา 

สารส าคญั บอระเพ็ดมสีารขมชือ่วา่ Picroretine  และมสีารจ าพวก Diterpenoid ชือ่วา่ 
Tinosporan ทีค่ลา้ยกบั Columbin ทีส่กดัไดจ้ากเถาและราก นอกจากนีใ้น
บอระเพ็ดยงัมสีารประเภท Amines คอื N-trans-feruloyltyramine, N-cis-
feruloyltyramine, และ มสีารประกอบ Phenolic Glucoside ชือ่วา่ 
Tinotuberide.  



ประโยชน ์ บอระเพ็ดสามารถใชเ้พือ่ป้องกนัพชืจากหนอนกอและหนอนกระทูต้า่งๆ และยงัใช ้
เพือ่ควบคมุโรคตอ่ไปนี ้คอื โรคขา้วตายพราย, โรคยอดเหีย่ว), และโรคขา้วลบี  

วธิกีารใช ้ 1. น าเถาบอระเพ็ด 1 กก.มาบดและแชน่ า้ประมาณ 18 ลติร (1 ป๊ีบ) คา้งคนืไว ้
น าน า้ทีไ่ดนี้ไ้ปฉีดพ่นเพือ่ฆ่าแมลง  

 2. ส าหรบัแปลงปลกูทีใ่ชเ้พาะตน้กลา้ ใชเ้ถาบอระเพ็ด 5 กก.มาตดัเป็นชิน้เล็ก 
ต าใหล้ะเอยีด แลว้แชใ่นน า้ประมาณ 18 ลติร (1 ป๊ีบ) เป็นเวลา 2 ช ัว่โมง 
ของเหลวทีไ่ดจ้ากการแชนี่ส้ามารถน าไปฉีดพ่นแปลงเพาะกลา้ หรอือาจใชว้ธิสีบั
เถาบอระเพ็ดเป็นชิน้เล็กๆแลว้น าไปหวา่นลงบนแปลงเพาะกลา้ โดยบอระเพ็ด 1 
กก.ใชส้ าหรบัแปลงเพาะกลา้ขนาด 4 เมตร  

 3. ใชเ้ถาบอระเพ็ดประมาณ 10 กก.หั่นเป็นทอ่นยาวประมาณ 5 นิว้ หวา่นในนา
ขา้วพืน้ที ่1 ไรห่ลงัปักด าหรอืหวา่นขา้วแลว้ 7 วนั และท าอกีคร ัง้หลงัขา้วอาย ุ2 
เดอืน วธินีีใ้ชไ้ดผ้ลดใีนการควบคมุหนอนกอและหนอนกระทู ้

 

พรกิขีห้นู Capsicum frutescens Linn.  

วงศ ์ Solanaceae 

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์ เมล็ด  

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์ ผล, เมล็ด, ดอก, ใบ  

สารส าคญั Capsaicin 

ประโยชน ์ พรกิขีห้นูสามารถป้องกนัตน้พชืจากหนอนผเีสือ้กระหล ่า, เพลีย้, ดว้งเตา่, มอด, 
แมลงทีอ่ยูใ่นโรงเก็บพชืผล และมด โดยผลสกุของพรกิสดสามารถใชฆ้่าแมลง 
เมล็ดมสีารฆ่าเช ือ้รา ใบและดอกมสีารยบัยัง้การเตบิโตของไวรสั รวมถงึไวรสัทีเ่ป็น
สาเหตขุองโรคใบดา่งเขยีวในพชืวงศแ์ตง (Cucumber Green Mottle Mosaic 
Virus หรอื CGMMV) และไวรสัสาเหตโุรคใบหดในยาสบู (Tobacco Lead 
Curl Virus หรอื TLCV)  

วธิกีารใช ้ น าพรกิขีห้นูแหง้ 100 กรมัมาตม้ในน า้ 1 ลติร จากน้ันต าใหล้ะเอยีด น าไปละลาย
ในน า้แลว้กรองเอากากออก น าของเหลวทีไ่ดไ้ปใสน่ า้สะอาดเพิม่อกี 18 ลติร (1 
ป๊ีบ) กอ่นจะใชใ้หน้ าไปผสมสารจบัใบเชน่น า้สบู่หรอืแชมพู สารละลายนีส้ามารถ
น าไปฉีดพ่นทกุๆ 7 วนั และควรท าการทดลองใชแ้ตน่อ้ยๆกอ่น เพราะสารละลาย
ทีเ่ขม้ขน้เกนิไปจะท าใหใ้บไหม ้หากพชืใบไหมก็้ใหผ้สมน า้เพิม่ขึน้อกี ควรใชอ้ยา่ง
ระมดัระวงัเพราะอาจเกดิการระคายเคอืงตอ่ผวิหนังของผูใ้ช ้ 

      

      



 

ยีโ่ถ Nerium indicum Mill.  

วงศ ์ Apocynaceae 

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์ กิง่ตอน, เมล็ด   

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์ ดอก, ใบ, และล าตน้  

สารส าคญั เปลอืกของล าตน้และเมล็ดยีโ่ถมสีาร Glycoside Neriodorin, Neriin, 
Oleandrin, และ Folinerin ทีม่ฤีทธิค์ลา้ยกบั Digitalis ในเปลอืกมสีาร  
Glycoside Cortenerin ทีอ่อกฤทธิค์ลา้ยกบั Folinerin 

ประโยชน ์ ยีโ่ถมปีระสทิธภิาพในการป้องกนัศตัรพูชืหลายชนิดทีก่นิล าตน้และใบของพชื 
เชน่ ดว้งปีกแข็ง มดชนิดตา่งๆ และแมลกนิใบตา่งๆ สว่นดอกยีโ่ถใชเ้ป็นตวัลอ่
แมลงวนัทองได ้ 

วธิกีารใช ้ 1. น าดอกและใบ1 กก.มาบดและแชใ่นน า้ 9 ลติร (½ ป๊ีบ) เป็นเวลา 2 วนั กรอง
เอากากออก แลว้น าน า้ทีไ่ดไ้ปฉีดพ่นฆ่าแมลง 

 2. น าใบและเปลอืกของล าตน้มาแชน่ า้อยา่งนอ้ย 30 นาท ีจากน้ันน าน า้น้ันไปฉีด
พ่นมด แมลงตามล าตน้ของไมผ้ล 

 3. น าใบ 40 กรมัมาหั่นฝอย คลกุกบัเมล็ดถัว่เหลอืง 1 กก. การท าเชน่นีจ้ะชว่ย
ในการเก็บรกัษาเมล็ดถัว่เหลอืงไดน้าน 6 เดอืนโดยไม่มแีมลงมารบกวน  

 

สาบเสอื Eupatorium odoratum Linn.  

วงศ:์ Compositae 

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์ เมล็ด 

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์ ใบและล าตน้ 

สารส าคญั ล าตน้มEีupatol, Coumarin, 1-Eupatene, Beta-Amyrin, Flavone, และ 
Salvigenin ในใบม ีCeryl Alcohol, Beta-Sitosterol, Anisic Acid, 
Trihydric Alcohol, Aannin, Isosa Kuranetin, และ Odoratin.  

ประโยชน ์ สาบเสอืสามารถใชเ้พือ่ก าจดัหนอนและเพลีย้หลายชนิด  



วธิกีารใช ้ น าตน้และใบมาตากแดดแลว้บดใหล้ะเอยีดเป็นผง น าผงนีป้รมิาณ 400 กรมัไป
แชใ่นน า้ 8 ลติรและทิง้ไว ้24 ช ัว่โมง สารละลายทีไ่ดนี้ส้ามารถน าไปฉีดพ่นทกุๆ 7 
วนั  

 

ขงิ Zingiber offcinale Vern. Adrak 

วงศ ์ Zingiberaceae 

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์ เหงา้  

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์ เหงา้  

สารส าคญั ขงิมนี า้มนัหอมระเหยทีม่สีารส าคญัคอื Camphene, Cineol, Pellandrene, 
Linalool, Zingiberene, Borneol, และสารทีท่ าใหข้งิมรีสเผ็ดรอ้นคอื 
Zingerone และ Shogaol  

ประโยชน ์ ขงิสามารถใชเ้พือ่ควบคมุแมลงวนัทอง ดว้งถัว่เขยีวและแมลงปีกแข็งทัว่ไป  

วธิกีารใช ้ น าเหงา้ขงิแกม่าบดใหล้ะเอยีดแลว้แชน่ า้ 1 ลติรไวข้า้มคนื จากน้ันใสน่ า้สะอาดเพิง่
ไปอกี 10 ลติร น าน า้ทีไ่ดไ้ปฉีดพ่นแปลงผกัและไมผ้ล   

 

ข่า Alpinia galanda Sw.  

วงศ ์ Zingiberaceae 

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์ เหงา้  

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์ เหงา้ 

สารส าคญั ขา่มนี า้มนัหอมระเหยประกอบดว้ย Garangol, Cineole, Pinene, Gingerol, 
Shogaol, Cineol, Camphor, Cinnamicaldehyde, 1-Acetoxychavicol 
Acetate  

ประโยชน ์ ชว่ยเพิม่การป้องกนัและควบคมุดว้งงวงขา้ว, มอดแป้ง และแมลงวนัทอง 

วธิกีารใช ้ น าขา่ เมล็ดสะเดา และตะไครห้อมอยา่งละ 200 กรมั มาต าดว้ยกนั แลว้แชน่ า้
ปรมิาณ 20 ลติรไวข้า้มคนื จากน้ันกรองเอาแตน่ า้มาใช ้เจอืจางน า้นีด้ว้ยการใส่
น า้ 18 ลติร (1 ป๊ีบ) ทีส่ามารถใชฉี้ดพ่นฆ่าแมลงในพืน้ที ่1 ไร ่      

      



มะกรูด Citrus hystrix DC.  

วงศ ์ Rutaceae 

สว่นทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์ เมล็ด, กิง่ตอน   

สว่นทีใ่ชป้ระโยชน ์ ใบและผล 

สารส าคญั มะกรดูมนี า้มนัหอมระเหยซึง่ประกอบดว้ย Pinene, Limonene, Citronellal, 
และ Citronellyl Acetate  

ประโยชน ์ ใบมะกรดูมสีารส าคญัทีช่ว่ยไลแ่มลงวนัทองและป้องกนัไม่ใหแ้มลงวนัทองมาวางไข ่
และยงัสามารถควบคมุปรมิาณหอยเชอรร ี ่

วธิกีารใช ้ ใบมะกรดูมสีว่นประกอบเป็นน า้มนัหอมระเหยทีม่ปีระโยชน ์ใหน้ าใบมะกรูดมาหั่น
เป็นชิน้เล็ก แชน่ า้ไว ้7 วนัแลว้น าไปหวา่นในนาขา้ว  

 

อา้งองิ: 

https://assets.echocommunity.org/presentations/5f37d2dc-14c6-4c6e-bab0-
423cf1263c73/integrated-pest-management-thai.pdf 
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