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ค าน า 
 

มนัส าปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ของจงัหวดั
ก าแพงเพชร แต่ปัญหาส่วนมากท่ีเกษตรกรพบ คือ การระบาดของ
เพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัในช่วงฤดูแลง้ ท าใหผ้ลผลิตของมนั
ส าปะหลงัเสียหาย 

เอกสารเล่มน้ีเป็นผลมาจากการศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษา
ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใชส้มุนไพรป้องกนัและก าจดั
แมลงเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัทดแทนการใชส้ารเคมี กรณีศึกษา 
ต าบลวงัไทร อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร  

ผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ เอกสารเล่มน้ี จะเป็นประโยชน ์
ต่อผูอ้บรม ผูเ้รียน เกษตรกร และบุคคลท่ีสนใจทัว่ไป 
 

 
พนัธ์ทว ี  สหะรัตน์ 
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การปลกูมันส าปะหลังของ มีศัตรูทางธรรมชาติ 
ที่ส าคญัเมื่อช่วงสภาวะอากาศมีการเปลี่ยนแปลง กระแส
ลมแรง และความแห้งแล้งมาถงึ ศัตรูส าคญัทีม่าตาม 
กระแสลม น้ันคอื เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 
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เพลีย้แป้งมันส าปะหลงั 
 

 เพล้ียแป้งเป็นแมลงปากดูด ล าตวัมีขนาดเลก็ อ่อนนุ่ม มีไขแป้งปก
คลุมล าตวั มีเส้นแป้งอยูร่อบล าตวั ท่ีพบระบาดในมนัส าปะหลงั ปัจจุบนั
พบแลว้อยา่งนอ้ย 4 ชนิด ไดแ้ก่  

1. เพลีย้แป้งลาย พบระบาดทัว่ไปแต่ยงัไม่เคยสร้างปัญหา 
รุนแรงต่อผลผลิตมนัส าปะหลงั ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนคือ 
ตวัเตม็วยัเพศเมียค่อนขา้งยาวรี มีเส้นแป้งยาว 1 คู่ทางส่วนทา้ย หากแป้ง
ดา้นหลงัหลุดออกจะมองเห็นจุดสีเขม้ 2 แถบ ทางดา้นหลงั 

2. เพลีย้แป้งสีเทา หรือเพลีย้แป้งแจ็คเบียดส์เล่ย์ คลา้ยกบั 
ชนิดแรกต่างกนัท่ีดา้นขา้งมีเส้นแป้งจ านวนมาก รอบล าตวั  

3. เพลีย้แป้งมันส าปะหลงัสีเขียว ตวัเตม็วยัเพศเมีย ลกัษณะ 
คลา้ยรูปไข่มีสีเขียวอ่อนแตกต่างจาก 2 ชนิดแรก คือ มีเส้นแป้งดา้นขา้ง
สั้นและดา้นหลงัมีแป้งปกคลุมนอ้ย  

4. เพลีย้แป้งมันส าปะหลงัสีชมพู ตวัเตม็วนัเพศเมีย ลกัษณะ 
คลา้ยรูปไข่มีสีชมพรููปร่างคลา้ยชนิดท่ี 3 แต่แตกต่างกนัท่ีมีสีชมพ ูและ
แตกต่างจาก 2 ชนิดแรก คือ มีเส้นแป้งดา้นขา้งสั้นและดา้นหลงัมีแป้ง 
ปกคลุมนอ้ย  

ต่อไปน้ีมารู้จกัเพล้ียแป้งศตัรูตวัส าคญัของ 
มนัส าปะหลงัและวธีิการป้องกนัก าจดักนั 
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การระบาดของเพลีย้แป้งมันส าปะหลงั 
การระบาดของเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัท่ีพบเขา้ท าลายมี 2 ชนิด 

คือ เพล้ียแป้งชนิดวางไข่ และเพล้ียแป้งชนิดออกลูกโดยเพล้ียแป้งวางไข่
มีลกัษณะตวัค่อนขา้งแบน บนหลงัและดา้นขา้งมีแป้งปกคลุมมากเวลา
วางไข่จะสร้างถุงไข่ไวใ้ตท้อ้งเป็นใยคลา้ยส าลีหุม้ไวอี้กชั้นหน่ึง ขนาด
ตวัเตม็วยัเฉล่ียกวา้ง 1.83 มิลลิเมตร ยาว 3.03 มิลลิเมตร เพศผูจ้ะสร้างใย
หุม้ตวั 2-3 วนัก่อนเป็นตวัเตม็วยั ซ่ึงมีปีก 1 คู่ยาวกวา่ล าตวัและมีหนวด
ยาว ส่วนชนิดออกลูก มีลกัษณะตวัป้อม กลมรี ส่วนหลงัและดา้นขา้งมี
แป้งเกาะ ตวัเตม็วยัขนาดกวา้งเฉล่ีย 0.05 มิลลิเมตร ยาว 2.09 มิลลิเมตร 
เพล้ียแป้งจะแพร่กระจายตามใตใ้บและล าตน้ของมนัส าปะหลงัจนเตม็  
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เพล้ียแป้งชนิดออกลูกจะเคล่ือนไหวไดร้วดเร็วกวา่ชนิดวางไข่ 
หากสภาพอากาศแหง้แลง้และฝนท้ิงช่วงเป็นเวลานาน  
จะขยายปริมาณอยา่งรวดเร็ว ตวัอ่อนเป็นวยัท่ีจะเคล่ือนยา้ยไปตามส่วน
ต่างๆ ของพืช เป็นวยัท่ีส าคญัในการแพร่กระจายไปสู่พื้นท่ีอ่ืนๆ โดยการ
ติดไปกบัท่อนพนัธ์ุและกระแสลม 

 

ลกัษณะการท าลายของเพลีย้แป้ง 
เพล้ียแป้งท าความเสียหายต่อมนัส าปะหลงั โดยการดูดกินน ้ าเล้ียง

ตามส่วนต่างๆ เช่น ใบ ยอด และตา ในส่วนของตน้ท่ียงัอ่อนอยู ่ยอดท่ี
ถกูท าลายจะงอหงิกเป็นพุม่ ล  าตน้จะบิดเบ้ียว มีช่วงขอ้ถ่ี ท าใหมี้ผลต่อ
คุณภาพท่อนพนัธ์ุ หวัมีขนาดเลก็ เปอร์เซ็นตแ์ป้งต ่า หากการระบาด
รุนแรงยอดจะแหง้ตาย ถา้มีระบาดในช่วงท่ีมนัส าปะหลงัอายนุอ้ย อาจ
ท าใหต้น้มนัส าปะหลงัตายหรือไม่สามารถสร้างหวัได ้เพล้ียแป้งจะ
ระบาดรุนแรงในฤดูแลง้มากกวา่ในฤดูฝนโดยเฉพาะฝนท้ิงช่วงเป็น
เวลานาน แปลงท่ีมีการระบาดอยา่งรุนแรงความเสียหายเกิดข้ึนเกือบ 100 
เปอร์เซ็นต ์ 

เพล้ียแป้งดูดน ้าเล้ียงจากมนัส าปะหลงั โดยใชป้ากท่ีมีลกัษณะเป็น
ท่อยาวแทงเขา้ไปในส่วนของใบ ยอด หรือตาจากนั้นกจ็ะขบัถ่ายมูลท่ีมี
ลกัษณะเป็นของเหลวเหนียวๆ ออกมา เรียกวา่  
มูลหวาน ซ่ึงจะเป็นท่ีอาศยั และอาหารของราด า เม่ือราด าเจริญเติบโตท า
ใหก้ารสังเคราะห์แสงของมนัส าปะหลงัเกิดข้ึนไดไ้ม่เตม็ท่ี  
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ความเสียหาย  
การระบาดของเพล้ียแป้งรุนแรงหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ี 

ระยะห่างจากพื้นท่ีระบาด สภาพภูมิอากาศ ลกัษณะของดินท่ีปลูก และ
อายมุนัส าปะหลงัขณะถูกท าลาย ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อพืชและ
เกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั ดงัน้ี 

1.  ตน้ทุนสูงข้ึน การระบาดขณะตน้มนัส าปะหลงัอายนุอ้ย มีความ
รุนแรงมากกวา่การระบาดในตน้ท่ีอายมุาก ในกรณีท่ีรุนแรงมากอาจตอ้ง
ไถท้ิงและปลกูใหม่ แต่มกัประสบปัญหาระบาดซ ้ าอีก เน่ืองจากยงัมีเพล้ีย
แป้งหลงเหลืออยูบ่นเศษซากตน้ และมีการระบาดจากแปลงขา้งเคียง ท า
ใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน เพราะจ าเป็นตอ้งใชท่้อนพนัธ์ุเพิ่มข้ึน และพ่น
สารฆ่าแมลง 
 2.  ผลผลิตลดลง มนัส าปะหลงัในแปลงท่ีมีการระบาดของเพล้ีย
แป้งมนัส าปะหลงัผลผลิตลดลงประมาณ 20-80 เปอร์เซ็นต ์ 

3.  การใชส้ารฆ่าแมลงเพิ่มข้ึนและใชไ้ม่ถกูตอ้ง ซ่ึงบางคร้ังการท่ี
เกษตรกรใชส้ารฆ่าแมลงไม่เหมาะกบัชนิดของแมลงศตัรูพืชเป็นสาเหตุ
ใหเ้กิด “แมลงด้ือยา”  

 

 
ใบมนัส าปะหลงัท่ีโดนเพล้ียแป้ง 
ดูดกินน ้าเล้ียงท าใหย้อดบิดงอ 
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สมุนไพรในการป้องกนัและก าจัดเพลีย้แป้ง 

สะเดา  

สะเดามีช่ือสามญั : Siamese neem tree, Nim , Margosa, Quinine  
ช่ือวิทยาศาสตร์Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis  Valeton  
ช่ืออ่ืนๆ ท่ีเรียกตามภูมิภาค เช่น  ภาคเหนือ เรียกวา่ “สะเลียม” ภาคใต ้
เรียกวา่ “กะเดา” มีลกัษณะเป็นไมต้น้สูง 5-10 เมตร เปลือกตน้แตกเป็น
ร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีน ้าตาลแดง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก 
ออกเรียงสลบัรูปใบหอก กวา้ง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม.โคนใบมนไมเ้ท่ากนั 
ขอบใบจกัเป็นฟันเล่ือย แผน่ใบเรียบ สีเขียวเป็นมนั ดอกออกเป็นช่อ 
ท่ีปลายก่ิงขณะแตกใบอ่อน ดอกสีขาวนวล กลีบเล้ียงมี 5 แฉก กลีบดอก
โคนติดกนั ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผล รูปทรงรี ขนาด 0.8 - 1 ซม. ผิวเรียบ 
ผลอ่อนสีเขียว เม่ือผลสุกมีสีเป็นสีเหลืองส้ม เมลด็เด่ียวรูปรี   
 

ชนิดของสะเดา   
สะเดา แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ  สะเดาอินเดีย สะเดาไทย และ

สะเดาชา้ง ซ่ึงจะมีลกัษณะใบและตน้แตกต่างกนั 

มาถึงทางแกปั้ญหาในการป้องกนัและก าจดัเพล้ียแป้งกนั 
โดยใชส้มุนไพรพื้นบา้นท่ีเรามีกนัมากมายใหเ้กิดประโยชน์ 
ท่ีส าคญัประหยดัค่าใชจ่้าย 
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1. สะเดาอนิเดยี มีลกัษณะขอบใบหยกัเป็นฟันเล่ือย ปลาย 
ของฟันเล่ือยแหลมโคนใบเบ้ียว ปลายใบแหลมเรียวแคบมากคลา้ยเส้น
ขน ผลสุกในเดือน กรกฎาคม- สิงหาคมสารท่ีพบไดแ้ก่ สารอะซาดิแรด
ติน พบมากในเมลด็ ประมาณ 7.6 มก./กรัม โดยเฉล่ีย 

2. สะเดาไทย มีลกัษณะของใบหยกัเป็นฟันเล่ือย แต่ปลาย 
ของฟันเล่ือยทู่ โคนใบเบ้ียวแต่กวา้งกวา่ ปลายใบแหลม ผลสุกในเดือน 
เมษายน – พฤษภาคม   สารท่ีพบไดแ้ก่สารอะซาดิแรดติน พบมากใน
เมลด็ ประมาณ6.7 มก./กรัม โดยเฉล่ีย 

3. สะเดาช้าง หรือตน้เทียม ไมเ้ทียม ขอบใบจะเรียบ หรือ 
ปัดข้ึนลงเลก็นอ้ย โคนใบเบ้ียว ปลายเป็นต่ิงแหลม ขนาดใบและผลใหญ่
กวา่ 2 ชนิดแรก ผลสุกในเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม สารท่ีพบไดแ้ก่ 
สารอะซาดิแรดติน พบมากในเมลด็ ประมาณ 4.0 มก./กรัม โดยเฉล่ีย    
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ส่วนที่เป็นประโยชน์ : ดอกช่อดอก  ขนอ่อน ยอด เปลือก กา้นใบ 
กระพี้  ยาง แก่น ราก ใบ ผล ตน้ เปลือกราก น ้ามนัจากเมลด็ 

 

สรรพคุณ :  
ดอก ยอดอ่อน  -  แกพ้ิษโลหิต ก าเดา แกริ้ดสีดวงในล าคอ คนัดุจมี

ตวัไต่อยู ่บ ารุงธาตุ ขบัลม ใชเ้ป็นอาหารผกัไดดี้  
ขนอ่อน - ถ่ายพยาธิ แกริ้ดสีดวง แกปั้สสาวะพิการ  
เปลอืกต้น - แกไ้ข ้เจริญอาหาร แกท้อ้งเดิน บิดมูกเลือด  
ก้านใบ - แกไ้ข ้ท ายารักษาไขม้าลาเรีย  
กระพี ้- แกถุ้งน ้าดีอกัเสบ  
ยาง - ดบัพิษร้อน  
แก่น - แกอ้าเจียน ขบัเสมหะ  
ราก - แกโ้รคผิวหนงั แกเ้สมหะ ซ่ึงเกาะแน่นอยูใ่นทรวงอก  
ใบ,ผล - ใชเ้ป็นยาฆ่าแมลง บ ารุงธาตุ  
ผล มีสารรสขม - ใชเ้ป็นยาถ่ายพยาธิ และยาระบาย แกโ้รคหวัใจ

เดินผิดปกติ  
เปลอืกราก - เป็นยาฝาดสมาน แกไ้ข ้ท าใหอ้าเจียน แกโ้รคผิวหนงั  
น า้มันจากเมลด็ - ใชรั้กษาโรคผิวหนงั และยาฆ่าแมลง 
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วธีิและปริมาณที่ใช้ : 
เป็นยาขมเจริญอาหาร ช่อดอกไม่จ ากดั ลวกน ้าร้อน จ้ิมน ้าปลา

หวาน หรือน ้ าพริก หรือใชเ้ปลือกสด ประมาณ 1 ฝ่ามือ ตม้น ้ า 2 ถว้ยแกว้ 
รับประทานคร้ังละ 1/2 ถว้ยแกว้  

ใช้เป็นยาฆ่าแมลง สะเดาใหส้ารสกดัช่ือ Azadirachin ใชฆ่้าแมลง
โดยสูตร สะเดาสด 4 กิโลกรัม ข่าแก่ 4 กิโลกรัม  ตะไคร้หอม 4 กิโลกรัม 
น าแต่ละอยา่งมาบดหรือต าใหล้ะเอียด หมกักบัน ้า 20 ลิตร 1 คืน น ้าน ้ ายา
ท่ีกรองไดม้า 1 ลิตร ผสมน ้า 200 ลิตร ใชฉี้ดฆ่าแมลงในสวนผลไม ้และ
สวนผกัไดดี้ โดยไม่มีพิษและอนัตราย  
 

สารเคมีที่พบในสะเดา : 
 ผล   มีสารขมช่ือ bakayanin 

           ช่อดอก  มีสารพวกไกลโคไซด ์ช่ือ nimbasterin 0.005% 
และน ้ ามนัหอมระเหยท่ีมีรสเผด็จดัอยู ่0.5%  นอกนั้นพบ  nimbecetin, 
nimbesterol, กรดไขมนั และสารท่ีมีรสขม 
           เมลด็  มีน ้ามนัขมช่ือ margosic acid 45% หรือบางท่ีเรียก 
Nim Oil และสารขมช่ือ nimbin, nimbidin  

   Nim Oil  มี nimbidin  เป็นส่วนมากและเป็นตวัออกฤทธ์ิมี
ก ามะถนัอยูด่ว้ย 
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สารประกอบทางเคมีของสะเดา    
สารอินทรียท่ี์สกดัได ้จากเมลด็สะเดามีอยูป่ระมาณ 35 สาร 

สารอะซาดิแรดติน (Azadirachtin) ท่ีสกดัไดจ้ากเมลด็สะเดาเป็นสารท่ี
นกักีฎวิทยาใหค้วามสนใจท่ีจะน าไปใชท้ดลองป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

สารอะซาดิแรคติน   ออกฤทธ์ิในการป้องกนัก าจดัแมลงไดห้ลาย
รูปแบบ คือเป็นสารฆ่าแมลง สารไล่แมลง ท าใหแ้มลงไม่ชอบกินอาหาร 
ท าใหก้ารเจริญเติบโตของแมลงผิดปกติ ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแมลง 
มีผลท าใหห้นอนไม่สามารถ ลอกคราบเจริญเติบโตต่อไป หนอนจะตาย
ในระยะลอกคราบ เพราะสารออกฤทธ์ิมีผลต่อการสร้างฮอร์โมน ซ่ึงท า
ใหก้ารผลิตไข่และปริมาณการฟักไข่จะลดนอ้ยลง แต่สารอะซาดิแรดติน
จะมีอนัตรายนอ้ยต่อมนุษยแ์ละสัตว ์ศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูพืช
และสภาพแวดลอ้ม  

สารอะซาดิแรดติน ใหผ้ลดีในการป้องกนัก าจดัแมลงชนิดปากดูด 
เช่น เพล้ียจกัจัน่ เพล้ียไฟ เพล้ียอ่อน ส าหรับหนอน เช่น หนอนใยผกั 
หนอนเจาะยอดคะนา้ หนอนชอนใบ หนอนกระทู ้หนอนหนามเจาะ
สมอฝ้าย หนอนหลอดหอม และหนอนบุง้  แต่ไม่ไดผ้ล คือ มวนแดง 
หมดักระโดดตวัเตม็วยั ดว้งปีกแขง็ มวนเขียว หนอนเจาะฝัก ถัว่เขียว 
เพล้ียแป้ง เพล้ียหอย 
 

วธีิใช้สารสกดัจากเมลด็สะเดา   
น าเมลด็สะเดาแหง้ท่ีประกอบดว้ยเปลือกหุม้เมลด็และเน้ือเมลด็ 

มาบดใหล้ะเอียดแลว้น าผงเมลด็สะเดามาหมกักนัน ้ าในอตัรา 1 กิโลกรัม/
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น ้า 20 ลิตร โดยใชผ้งสะเดาใส่ไวใ้นถุงผา้ขาวบางแลว้น าไปแช่ในน ้า 
นาน 24 ชัว่โมง เม่ือจะใชก้ย็กถุงผา้ออก พยายามใชมื้อบีบถุงตรงส่วน
ของผงสะเดา เพื่อสารอะซาดิแรดติน ท่ีอยูใ่นผงสะเดาสลายตวัออกมาให้
มากท่ีสุด แลว้น าไปฉีดป้องกนัก าจดัแมลง ก่อนน าไปฉีดแมลงควรผสม
สารจบัใบเพื่อใหส้ารจบักบัใบพืชไดดี้ข้ึน  ควรใชส้ารสกดัน้ี ฉีดพน่ใน
เวลาเยน็จะมีผลในการฆ่าแมลงไดดี้ ใชฉี้ดพน่ 5-7 วนัต่อคร้ัง  

 

ตะไคร้หอม 
ตะไคร้หอมมี ช่ือสามญั : Citronella Grass  ช่ือวิทยาศาสตร์ : 

Cymbopogon nardus (Linn.)Rendle และช่ืออ่ืน ๆ ตะไคร้แดง, ตะไคร้
มะขดู, จะไคมาขดู ตะไคร้หอมเป็นพืชตระกลูหญา้ชนิดหน่ึง ล าตน้สี
แดง ตน้ยาวใบยาวกวา่ตะไคร้กอมาก ดอกออกเป็นพวงเป็นช่อฝอยสี
น ้าตาล แทงข้ึนจากกลางล าตน้ คลา้ยดอกออ้หรือแขม ใบและตน้มีกล่ิน
หอมฉุนจดั (มีน ้ามนัหอมละเหยอยูใ่นส่วนของใบและล าตน้) เจริญไดดี้
ในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ค่อยขา้งสูง และมีปริมาณน ้าฝนตลอดปี
สูง 1,500-1,800 มิลลิเมตร  
 

ลกัษณะทั่วไป :  
ต้น : เป็นพรรณไมล้ม้ลุก ท่ีเกิดจากหวัหรือเหงา้ท่ีอยูใ่ตดิ้น ล าตน้

จะตั้งตรง แต่จะแตกออกมาเป็นกอ ท่ีโคนจะเป็นกาบชั้น ๆ เหมือนกบั
ตะไคร้บา้น แต่ล าตน้จะเป็นสีแดงยาว สูงประมาณ 2 เมตร 
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 ใบ : มีใบท่ียาวกว่าตะไคร้บา้น ลกัษณะของใบแคบและยาว 1.0 
เมตร กวา้ง5-20 ม.ม. มีสีเขียว ผิวเกล้ียงและมีกล่ินหอม 

ดอก : ออกเป็นช่อฝอย มีช่อดอกขนาดใหญ่ยาวประมาณ 2 ฟุตจะ
คลา้ยกบัดอกออ้ ช่อดอกจะแยกออกเป็นแขนง ซ่ึงในแต่ละแขนงนั้นมี
ช่อยอ่ยอยู ่4-5 ช่อ 

 
 
 
 
 
การขยายพนัธ์ุ : เป็นพรรณไมท่ี้เจริญเติบโตไดดี้ในดินท่ีร่วนซุย 

และมีการระบายน ้าไดดี้ ขยายพนัธ์ุดว้ยการแยกหน่อหรือเหงา้ไปปลูก 
ความเป็นพษิต่อเซลล์ (Cytotoxic acitivity) สารสกดัดว้ย

แอลกอฮอล ์และน ้า (1:1) ไม่มีผลต่อ CA-9KB แมจ้ะใหถึ้ง 20 
ไมโครกรัม/ซีซี กจ็ะท าใหเ้ซลลต์ายเพียงคร่ึงเดียว ขอ้มูลทางคลีนิค : 
น ้ามนัหอมระเหยซ่ึงมีฤทธ์ิไล่แมลง (Insect repellant) 
 

สารที่ออกฤทธ์ิในการควบคุมแมลงศตัรูพืชท่ีพบในตะไคร้หอม 
ไดแ้ก่ geraniol, citronellal, linalool, neral, limonene   
วธีิใช้ตะไคร้หอมก าจัดแมลง  

วิธีท่ี 1 : น ้ามนัของตน้ตะไคร้หอม ใชผ้สมกบัน ้ ามนัอ่ืนๆ ฉีดพน่
ไล่แมลงศตัรูพืช  
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วิธีท่ี 2 : ใชใ้บสดท่ีแก่จดัผสมกบัหวัข่าสด และใบสะเดาสด 
จากนั้นน าไปบดใหล้ะเอียด ใชใ้นอตัรา 4:4:4 กก. แช่ในน ้า 2 ป๊ีบ หมกั
ท้ิงไว ้1 คืน กรองเอาเฉพาะน ้ามาเป็นหวัเช้ือ เม่ือจะน ามาใช ้ใหใ้ชห้วัเช้ือ
ท่ีหมกัได ้ในอตัรา 10 ชอ้นแกง ผสมกบัน ้ า 20 ลิตร ฉีดพน่ก าจดัแมลงใน
พืชผกั ขา้ว และ ไมผ้ลบางชนิด เช่น ส้มเขียวหวาน ไดผ้ลดี  

วิธีท่ี 3 : น าใบแหง้ มาใชร้องพื้นยุง้ฉาง จะช่วยลดการเขา้ท าลาย
ของมอดขา้วเปลือก หรือรองไวใ้นรังไก่จะช่วยท าใหไ้รไก่ไม่มารบกวน 

วิธีท่ี 4 : โดยปลกูตะไคร้หอมใตต้น้ไมผ้ล หรือในแปลงผกัเป็น
ระยะ ๆ เม่ือถึงช่วงมืดค ่ากใ็ช ้ไมฟ้าดท่ีตน้ตะไคร้หอม เพื่อใหก้ล่ินน ้ามนั
หอมระเหยออกมา กล่ินจะฟุ้ งกระจายไป ในอากาศ ช่วยขบัไล่ผีเส้ือ
กลางคืน ไม่ใหม้าวางไข่ 

วิธีท่ี 5 : สูตรก าจดัหนอน น าเหงา้และใบตะไคร้หอมมาหัน่เป็น
ช้ินเลก็ๆ แลว้บดใหล้ะเอียดประมาณ 5 ขีด น าไปผสมกบัน ้า 10 ลิตร แช่
ท้ิงไว ้1 คืน จากนั้นใชผ้า้ขาวบางกรองเอาแต่น ้าไปใชฉี้ดพน่ก าจดัหนอน
ท่ีรบกวนในแปลงพืช ก่อนน าไปใชใ้หผ้สมกบัสารจบัใบ เช่น สบู่ แชมพ ู
เป็นตน้ 
 

กลอย (Wild Yam)  

กลอยมีช่ือสามญัวา่ : Dioscorea hispida ช่ือวิทยาศาสตร์วา่ 
Dioscorea hispida  Dennst. Var. hispida และช่ือท่ีเรียกทัว่ไป กลอย มนั
กลอย กลอยขา้วเหนียว กลอยหวัเหนียว (นครราชสีมา)  กลอยนก กอย 
(ภาคเหนือ) คล้ี (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) 
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ลกัษณะทั่วไป 
ต้นกลอย เป็นพืชไมเ้ถาเล้ือยประเภทแป้ง ลกัษณะล าตน้เป็นเถา  

มีการเจริญเติบโต โดยการเล้ือยพนัตน้ไมอ่ื้น ล าตน้มีหนามเลก็ๆกระจาย
อยูท่ ัว่ มีขนสีขาวนุ่มๆอยูต่ามล าตน้ เม่ือโตเตม็ท่ีจะมีหวัอยูใ่ตดิ้น เรียกวา่ 
“หวักลอย” มีลกัษณะกลมรีๆ มีรากเลก็ๆ อยูร่อบๆ หวักลอย ตน้หน่ึงจะ
มีหวักลอยประมาณ 4 – 5 หวั หวักลอยมีเปลือกบางสีน ้าตาลแกมเหลือง 
เน้ือภายในหวักลอยมี 2 ชนิด คือ “เน้ือสีขาว”เรียกกนัวา่ กลอยหวัเหนียว 
และ “เน้ือสีครีม” เรียกวา่ “กลอยไข่ หรือ กลอยเหลือง” 

ใบ เป็นใบประกอบ กา้นใบยาวประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร มีใบ
ยอ่ย 3 ใบ มีรูปรีปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ความกวา้งของใบประมาณ 
3 – 5 เซนติเมตร ใบยาว 8 – 10 เซนติเมตร เส้นใบนูน บนแผน่ใบมีขน
ปกคลุม 

ดอก ออกเป็นช่อ ตามซอกของกา้นใบ มีดอกเลก็ๆติดอยูบ่นกา้น
ดอกประมาณ 30 – 50 ดอก 

ผล มี 3 พ ูคลา้ยกบัมะเฟือง แต่ละพ ูมี 1 เมลด็ เม่ือแก่ ผลจะแตก 
เมลด็ลกัษณะแบนมีปีกบางใสรอบเมลด็ ช่วยในการปลิวลอยไปกบัลม
ได ้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87
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สารพษิที่พบคอื พืชในสกลุ Dioscorea มีสารพิษ ช่ือวา่ ไดออสคอ
รีน (dioscorine) ซ่ึงเป็นแอลคาลอยดก์ลุ่ม tropane กลุ่มเดียวกบั hyoscine 
ท่ีพบในใบ ราก ดอก และเมลด็ในปริมาณท่ีแตกต่างกนัในแต่ละชนิดหวั
กลอยท่ีมีขนาดใหญ่มีอายมุาก กจ็ะมีสารพิษมากกว่าหวักลอยท่ียงัมี
ขนาดเลก็ พิษชนิดน้ีจะมีฤทธ์ิกดระบบประสาทส่วนกลาง ซ่ึงประสาท
ส่วนกลางมีผลต่อการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน การ
สัมผสัทางกาย ดงันั้นคนท่ีรับประทานกลอยท่ีมีสารพิษเขา้ไปจึงมกัมี
อาการ คนัท่ีปาก ล้ิน คอ โดยจะมีฤทธ์ิกดระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้
เป็นอมัพาต หรือหยดุหายใจได ้นอกจากน้ี อาการท่ีพบไดบ่้อย ไดแ้ก่ 
อาการปวดแสบปวดร้อนและคนัท่ีปากและคอ คล่ืนไส้ อาเจียน มึนงง 
หายใจขดั หมดสติและถา้กินมากอาจท าใหถึ้งตายไดห้ลงัจากท่ีกินแลว้
ประมาณ 6 ชัว่โมง 
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จุลนิทรีย์ชีวภาพ EM 
ลกัษณะเป็นของเหลวสีน ้าตาล กล่ินหอมอมเปร้ียวอมหวาน  

เป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็ ท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าตอ้งใชก้ลอ้ง
จุลทรรศน์สามารถพบจุลินทรียไ์ดทุ้กสภาวะแวดลอ้ม แมแ้ต่ในสภาวะ
แวดลอ้มท่ีส่ิงมีชีวิตอ่ืนอยูไ่ม่ได ้ 

ในทางการเกษตรมีน าหวัเช้ือจุลินทรียชี์วภาพท่ีมีคุณสมบติัเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการหมกั และยอ่ยสลายพืชสมุนไพรต่างๆในสภาพท่ีไม่
มีออกซิเจนเหมาะส าหรับใชผ้ลิตสารป้องกนัแมลงศตัรูพืช 

วธีิการขยายเช้ือจุลนิทรีย์ โดยน าน ้าตาลทราย หรือกากน ้ าตาล 1 
กิโลกรัม ใส่ภาชนะขนาด 20 ลิตร เติมน ้า 18 ลิตรคนใหล้ะลายเขา้กนั
แลว้เติมหวัเช้ือจุลินทรีย ์1 ลิตร ใชไ้มค้นใหเ้ขา้กนั แลว้ปิดฝาใหท้ิ้งไวใ้น
ร่ม 24 ชัว่โมง  

 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
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กากน า้ตาล (Molasse) 

กากน ้าตาลเป็นของเหลวสีด าท่ีเหนียวขน้ ซ่ึงไม่สามารถจะตกผลึก
น ้าตาลไดอี้ก จดัเป็นเน้ือของส่ิงท่ีไม่ใช่น ้าตาลท่ีละลายปนอยูใ่นน ้าออ้ย 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยน ้ าตาลซูโครส น ้าตาลอินเวอร์ท (invert sugar) และ
สารเคมี เช่น ปูนขาว ซ่ึงใชใ้นการตกตะกอนใหน้ ้าออ้ยใส ส่วนประกอบ
ของกากน ้าตาลจะปรวนแปรไม่แน่นอน แลว้แต่วา่ไดม้าจากออ้ยพนัธ์ุ
ไหนและผา่นกรรมวิธีอยา่งไร  แต่จะมีน ้าตาลซูโครส น ้าตาลอินเวอร์ท
กบัน ้ า โดยทัว่ๆ ไปจะมีซูโครสปนอยูใ่นกากน ้าตาลเฉล่ีย 7.5 เปอร์เซ็นต ์
 

กากน า้ตาลแบ่งออกได้ 3 ชนิด  
1. กากน ้าตาลท่ีไดจ้ากการผลิตน ้าตาลทรายขาว 

(plantation white sugar) เรียกวา่ black–strap molasses จะมีปริมาณ
น ้าตาลอยูป่ระมาณ 50–60% 

2. กากน ้าตาลท่ีไดจ้ากการผลิตน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ  
(refine sugar) เรียกวา่ refinery molasses จะมีปริมาณน ้ าตาลอยูป่ระมาณ 
48% 

3. กากน ้าตาลท่ีไดจ้ากการท าบางส่วนของน ้ าออ้ย 
แปรสภาพใหเ้ขม้ขน้โดยการระเหย (inverted can juice) เรียกวา่ invert 
molasses หรือ hightest molasses วิธีน้ีเป็นการผลิตกากน ้าตาลโดยตรง 
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ประโยชน์ของกากน า้ตาล 
1. ใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตเหลา้และแอลกอฮอล ์ผลผลิตท่ีได ้

จากการหมกักากน ้ าตาลไดแ้ก่ เอทิลแอลกอฮอล ์บิวธิลแอลกอฮอล ์อาซี
โตน กรดซิตริก กลีเซอรอล (glycerol) และ ยสีต ์เอทิลแอลกอฮอลใ์ชท้ า
กรด อาซีติค เอธีลอีเธอร์ ฯลฯ สารประกอบอ่ืนท่ี ไดจ้ากการหมกั
กากน ้าตาล ไดแ้ก่ เอธิลอาซีเตท บิวธิลอา-ซีเตท อามีลอาซีเตท 
คาร์บอนไดออกไซดแ์ขง็และน ้ าส้มสายชู นอกจากน้ีกากน ้าตาลยงัใชท้ า
ยสีตส์ า หรับท าขนมปังและเหลา้ไดด้ว้ย ยีสตบ์างชนิดท่ีใหโ้ปรตีนสูงคือ 
Torulopsis utilis กส็ามารถเล้ียงข้ึนมาไดจ้าก กากน ้าตาล กากน ้าตาล
สามารถน ามาท ากรดเป็นแลคติคได ้

2. ใชใ้นการเล้ียงสัตวโ์ดยผสมกากน ้ าตาลลงในอาหารสัตว ์หรือ 
ท าหญา้หมกั (Silage) หมายถึง พืชอาหารสัตวต่์างๆ เช่น ขา้วโพด ขา้ว
ฟ่าง หญา้ และถัว่ต่างๆ ท่ีเกบ็เก่ียวในขณะท่ีมีความช้ืนพอเหมาะ แลว้
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น ามาหมกัเกบ็ไวใ้นสภาพไร้อากาศ (Anaerobic condition) คือเกบ็ถนอม
ไวใ้นสภาพหมกัดอง เม่ือพืชอาหารสัตวเ์หล่าน้ีไดเ้ปล่ียนสภาพเป็นพืช
หมกัแลว้ จะสามารถอยูไ่ดเ้ป็นเวลานานโดยคุณค่าทางอาหารไม่
เปล่ียนแปลง ซ่ึงสัตวส์ามารถเปล่ียนสารคาร์โบไฮเดรตในกากน ้าตาลไป
เป็นโปรตีน  

- ใชใ้นการผลิตยางสังเคราะห์ พลาสติก เรซิน  
และสารชกัเงา 

- ใชท้ าปุ๋ยหรือปรับคุณภาพดิน กากน ้าตาลมีส่วนประกอบ
ของโพแทสเซียม อินทรียว์ตัถุ และธาตุรองอ่ืนๆ 
นอกจากนั้นยงัเหมาะส าหรับปรับสภาพดินทราย หรือ
ดินเลวท่ีไม่มีการเกาะตวั เน่ืองจากขาดอินทรียวตัถุ 
อีกดว้ย  

- ใชผ้สมกบัชานออ้ยส าหรับท าถ่านใชใ้นครัวเรือน 

น ้าส้มควนัไม้ 

น ้าส้มควนัไม ้ เป็นของเหลวสีน ้าตาลใสมีกล่ินควนัไฟท่ีไดจ้าก
การควบแน่นควนัไฟควนัท่ีไดจ้ากการผลิตถ่านไมใ้นช่วงท่ีไมก้ าลงั
เปล่ียนเป็นถ่าน อุณหภูมิในเตาอยูร่ะหวา่ง 300 – 400 องศาเซลเซียส 
สารประกอบต่าง ๆ ในไมฟ้ื้นจะถูกสลายดว้ยดว้ยความร้อนเกิดเป็น
สารประกอบใหม่ ควนัท่ีไดจ้ากการเผาถ่านภายใตส้ภาพอบัอากาศ 
(Airless Condition) หรือเรียกวา่กระบวนการคาร์บอนไนเซชัน่ โดยผา่น
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กระบวนการท าใหแ้ก๊สท่ีเกิดจากการเผาไหมไ้มส้ดสัมผสักบัอากาศเยน็ 
จะท าใหไ้อความร้อนนั้นกลัน่ตวัลงจนกลายเป็นของเหลว 

น ้าส้มควนัไมส้ามารถเกบ็ไดโ้ดยอาศยัการถ่ายเทความร้อนจาก
ปล่องควนัท่ีมีอุณหภูมิสูง สู่อากาศรอบปล่องดกัควนัท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่  
ความช้ืนในควนักจ็ะควบแน่นเป็นหยดน ้า จากนั้นน ามารวบรวมท าให้
บริสุทธ์ิ 

จุดส าคญัของการเกบ็น ้าส้มควนัไมคื้อ  ตอ้งใหป้ล่องดกัควนัอยู่
ห่างจากปลายปล่องควนัของเตาผลิตถ่าน ประมาณ  10-30  เซนติเมตร  
(จิระพงษ ์: เกษตรธรรมชาติ หนา้ 64)ส่วนประกอบของน ้ าส้มควนัไมดิ้บ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1.  น ้ามนัไม่เขม้ขน้ (ลอยอยูข่า้งบน) 
2.  น ้าส้มควนัไม ้(อยูต่รงกลาง) 
3.  น ้ามนัดิน หรือทาร์ (ตกตะกอนบริเวณกน้ภาชนะ) 
น ้าส้มควนัไม ้จดัเป็นสารปรับปรุงดิน และสารเร่งการเจริญเติบโต

ของพืช (Plant growth accelerating substances) สารป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืช และควบคุมโรคพืชสาเหตุจากไส้เดือนฝอย (Nematode) เช้ือรา  
มีสารประกอบทางเคมีมากกว่า 200 ชนิด ท่ีส าคญั คือ กรดอะซิติก 
(acetic acid), ฟอฺร์มาลดิไฮด ์(formaldehyde), เอธิล เอน็ วาเลอเรต 
(ethyl-n-valerate), เมทธานอล (methanol), น ้ามนัทาร์ (tar) ฯลฯ 
สารประกอบท่ีส าคญัในน ้าส้มควนัไม ้ 
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1. กรดอะซิตริก  เป็นสารกลุ่มออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรค เช้ือรา  
เช้ือแบคทีเรีย และเช้ือไวรัส 

2. สารประกอบฟีนอล  เป็นสารในกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืช 

3. ฟอร์มอลดีไฮด ์ เป็นสารในกลุ่มออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรค และ 
แมลงศตัรูพืช 

4. เอธิล เอน็ วาเลอเรด เป็นสารในกลุ่มท่ีเร่งการเจริญเติบโต 
ของพืช 

5. เมทธานอล  เป็นสารในกลุ่มออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรค เช้ือรา  
เช้ือแบคมีเรีย และเช้ือไวรัส 
 6. น ้ามนัทาร์  เป็นสารจบัใบ ใชก้ าจดัปลวกไดผ้ลดียิง่ 
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วสัดุส าหรับผลติสารป้องกันแมลงศัตรูพชื (จ านวน 50 ลติร) 
1. พืชสมุนไพร  30  กิโลกรัม 
2. กากน ้าตาล    1  กิโลกรัม 
3. น ้า    50  ลิตร 
4. จุลินทีรย ์(EM)    1  ลิตร 

วธีิท า  
1. สับพืชสมุนไพรใหเ้ป็นช้ินเลก็ ทุบหรือต าใหแ้ตก 
2. น าพืชสมุนไพรใส่ลงในถงัหมกั 
3. ละลายกากน ้ าตาลในน ้า 10  ลิตร ผสมคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัเทลง

ในถงัหมกั 
4. จุลินทีรย ์(EM) ในน ้ า 5 ลิตร ผสมใหเ้ขา้กนันาน 5 นาที 
5. เทจุลินทีรย ์(EM) ใส่ลงในถงัผสมคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัอีกคร้ัง 
6. เติมน ้าใหเ้ตม็ปิดฝาไม่ตอ้งสนิท ตั้งไวใ้นท่ีร่ม ใชร้ะยะเวลาใน

การหมกั 7-15 วนั 
ลกัษณะทางกายภาพในระหว่างการหมัก 

1. การเจริญของจุลินทรีย ์จะเกิดฝ้าของเช้ือจุลินทรียเ์จริญ 
เตม็ผิวหนา้ หลงัจากการหมกั 1-3 วนั 

2. การเกิดฟองก๊าซ CO2 มีฟองก๊าซเกิดข้ึนบนผิวและใตผ้ิว 
วสัดุหมกั 

3. การเกิดกล่ินแอลกอฮอล ์ไดก้ล่ินแอลกอฮอลฉุ์นมาก 
4. ความใสของสารละลาย เป็นของเหลวใสและมีสีเขม้ 
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การพจิารณาสารป้องกนัแมลงศัตรูพชืที่สมบูรณ์แล้ว 
1. การเจริญของจุลินทรียล์ดลง  
2. กล่ินแอลกอฮอลล์ดลงแต่กล่ินเปร้ียวเพิ่มสูงข้ึน 
3. ไม่ปรากฏฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
4. ไดข้องเหลวสีน ้าตาลใส 
5. pH ของสารป้องกนัแมลงศตัรูพืชต ่ากวา่ 4 

อตัราการใช้ 
1. พืชไร่และไมผ้ล เจือจางสารป้องกนัแมลงศตัรูพืชกบัน ้า 1 

ต่อ 200 ลิตร 
2. พืชผกัและไมด้อก เจือจางสารป้องกนัแมลงศตัรูพืชกบัน ้า 1  

ต่อ 500 ลิตร 
 

วธีิการใช้ 
1. สารป้องกนัแมลงศตัรูพืชท่ีเจือจางแลว้อตัรา 50 ลิตร/ไร่  

ส าหรับใชใ้นพืชไร่ พืชผกัและไมด้อก 
2. สารป้องกนัแมลงศตัรูพืชท่ีเจือจางแลว้อตัรา 100 ลิตร/ไร่  

ส าหรับใชใ้นผลไมโ้ดยฉีดพน่ท่ีใบ ล าตน้ และรดลงดินทุก 20 วนั หรือ
ในช่วงท่ีมีแมลงศตัรูพืชระบาดใหฉี้ดพ่นทุก 3 วนัติดต่อกนั 3 คร้ัง 
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ผลจากงานวิจยั พนัธ์ทวี  สหะรัตน์ เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจ
ของเกษตรกรในการใชส้มุนไพรป้องกนัและก าจดัแมลงเพล้ียแป้ง 
มนัส าปะหลงัทดแทนการใชส้ารเคมี กรณีศึกษา ต าบลวงัไทร อ าเภอ
คลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร พบวา่ เกษตรกรมีความพึงพอใจอยา่งมาก
ในการใชใ้นการใชส้มุนไพรป้องกนัและก าจดัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงั
ทดแทนการใชส้ารเคมี เพราะสมุนไพรท าใหเ้พล้ียแป้งแหง้ตายไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงและลดการระบาดภายในแป้งลงได ้ท่ีส าคญั คือ สามารถหา
สมุนไพรท่ีใชท้ าสมุนไพรป้องกนัและก าจดัเพล้ียแป้งมนัส าปะหลงัได้
ในพื้นท่ี ราคาถูกและมีประสิทธิภาพทดแทนสารเคมีก าจดัเพล้ียแป้งมนั
ส าปะหลงัได ้ท าใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนในการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี  
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