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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการควบคุม
แมลงศัตรูพืชดวยชีววิธีแบบผสมผสานในแปลงเกษตรอินทรีย     
ของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา เกษตรกรตนแบบบานหวยชัน ตําบลศิลา    
อํ า เภอ เ มือง  จั งหวัดขอนแกน  ทํ าการศึกษาระหว า งวันที่              
1-30 เมษายน พ.ศ. 2553 เก็บและรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการ
สํารวจ สังเกต และสัมภาษณ 
 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว า ใ น แ ป ล ง เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย               
พบพืชที่เพาะปลูกเพื่อการเกษตรและการกําจัดศัตรูพืช 130 ชนิด            
93 วงศ โดยสามารถจําแนกตามลักษณะการใชประโยชนไดดังน้ี              
ผักสวนครัว 23 วงศ 42 ชนิด คิดเปนรอยละ 32.30 ไมประดับ      
24 วงศ 33 ชนิด คิดเปนรอยละ 25.38 ไมผล 20 วงศ 28 ชนิด    
คิดเปนรอยละ 21.53 ไมยืนตน 6 วงศ 7 ชนิด คิดเปนรอยละ 5.38    
พืชลอ–ไลแมลง 4 วงศ 4 ชนิด คิดเปนรอยละ 3.07 พืชสมุนไพร    
15 วงศ 15 ชนิด คิดเปนรอยละ 11.53 และพืชบํารุงดิน 1 วงศ       
1 ชนิด คิดเปนรอยละ 0.77 และพบวามีแมลง 11 ชนิด 9 วงศ     
โดยมดเปนแมลงที่พบไดมากที่สุด ซ่ึงพบทั้งส้ินรวม 3 ชนิด         
คิดเปนรอยละ 40 ของแมลงที่จับไดทั้งหมด สวนกรรมวิธีการควบคุม
แมลงศัตรูพืชดวยชีววิธีแบบผสมผสานในแปลงเกษตรอินทรีย 
ประกอบดวย 4 วิธีหลัก คือ (1) การปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือลอศัตรูพืช 
คือ บานไมรูโรย และคูณ (2) การปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือไลศัตรูพืช   
คือ กะเพรา แมงลัก โหระพา คื่นฉาย เตยหอม ชะอม และผักชีฝร่ัง 
(3) การทําน้ําหมักสมุนไพรเพ่ือไลและกําจัดศัตรูพืช โดยใชพืช
สมุนไพร 11 ชนิดมาหมักรวมกับกากน้ําตาล แลวนํามาผสมน้ํา    
ฉีดพนเพื่อควบคุมศัตรูพืช และ (4) การทํานํ้ากลั่นสมุนไพรไลแมลง 
ฉีดพนเพื่อปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช  

จากการควบคุมแมลงศัตรูพืชดวยชีววิธีแบบผสมผสาน 
ในแปลงเกษตรอินทรีย ทําให เกษตรกรสามารถผลิตผลผลิต        
ทางการ เกษตรไดอย า งปลอดภัย  เปน มิตรตอ ส่ิ งแวดลอม           
ชวยลดภาระคาใชจายในการผลิต ความรูที่ไดรับจากการศึกษา 
สามารถนําไปประยุกตใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
เพื่อพัฒนาผูเรียน รวมถึงการนําความรูไปสูการปฏิบัติและเผยแพร  
สูชุมชน เพื่อใหชุมชนไดรับรูและเห็นประโยชนของการควบคุม  
แมลงศัตรูพืชดวยชีววิธีแบบผสมผสานในแปลงเกษตรอินทรีย  
 
คําสําคัญ  :  การควบคุมแมลงศัตรูพืชดวยชีววิธี,   
                 แปลงเกษตรอินทรีย 
 
 
 
 

 
1. บทนํา 

เกษตรอินทรีย (Organic Agriculture) คือ ระบบเกษตร     
ที่การผลิตคํานึงถึงสภาพแวดลอมรักษาสมดุลของธรรมชาติ        
และความหลากหลายของทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการ
นิเวศวิทยาที่คลายคลึงกับธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะห 
ไมวาจะเปนปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และฮอรโมนตางๆ 
ตลอดจนไมใชพืชหรือสัตวที่ เกิดจากการตัดตอทางพันธุกรรม        
ที่อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม  เนนการใชอินทรียวัต ถุ          
เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และปุยชีวภาพ ในการปรับปรุง
บํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ เพื่อใหตนพืชมีความแข็งแรง 
สามารถตานทานโรคและแมลงดวยตนเอง รวมถึงการนําเอา       
ภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชนรวมดวย  ผลผลิตที่ไดจะปลอดภัย
จากสารพิษตกค า ง  ทํ า ใหปลอดภัยทั้ ง ผู ผลิตและ ผู บ ริ โภค           
และไมทําใหสภาพแวดลอมเส่ือมโทรม1  

ปจ จุ บันการทํ า เกษตรอินทรีย ได เข ามา มีบทบาท         
ในการสรางผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น เกษตรกรหันมาใชวิธี   
ทางธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิตและปองกันศัตรูพืชทดแทนการใช
สารเคมีอันเปนบอเกิดของความเสี่ยงตอการสูญเสียความปลอดภัย
ในสุขภาพและสิ่งแวดลอม หลักการเกษตรอินทรียน้ีเปนหลักการ
สากลที่สอดคลองกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศ      
และวัฒนธรรมทองถ่ิน การผลิตของเกษตรอินทรียน้ันเปนการจัดการ
และควบคุมแมลง ศัต รูพืช  เ น่ื องจากปญหาการใชสาร เคมี          
ปราบศัต รูพืชในปริมาณมาก  เปนปญหาสําคัญที่ ตองแก ไข       
อยางจริงจัง เกษตรกรจะตองผจญกับความเสี่ยงในการใชสารเคมี 
เพื่อใหไดผลผลิตในปริมาณเพียงพอตอการบริโภค เกษตรกร           
จึงนําสารเคมีฆาแมลงมาใชในการกําจัดแมลงศัตรูพืช สารเคมี   
กําจัดแมลง นอกจากจะมีประโยชนในการใชเพื่อควบคุมปริมาณ  
ของแมลงแลว หลายชนิดมีพิษตอเกษตรกรผูใชในทันทีที่ไดรับสาร
เขาสูรางกาย บางชนิดมีพิษตกคางสะสมอยูในผลผลิต เปนอันตราย
ตอผูบริโภค สารเคมีที่ ใชในการกําจัดแมลงศัตรูพืช สวนใหญ       
เปนสารนําเขาจากตางประเทศทําใหเสียดุลการคาตางประเทศ   
เปนมูลคาสูง เม่ือใชติดตอกันเปนระยะเวลานานอาจทําใหศัตรูพืช
เกิดอาการดื้อยา ศัตรูธรรมชาติถูกทําลายจากฤทธิ์สารฆาแมลง 
ร ะบบนิ เ วศ เสี ยสมดุ ล  ปญหา สํ าคัญที่ ทํ า ให ต อ งหั นมา ใช            
การบริหารศัตรูพืช คือ เม่ือมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพ่ิมมากข้ึน 
ทําใหแมลงศัตรูธรรมชาติสรางความตานทานตอสารฆาแมลง 
ปริมาณของแมลงศัตรูพืชมากขึ้น เม่ือเกษตรกรใชสารฆาแมลง     
ในอัตราเพิ่มข้ึน แมลงเกิดความตานทานตอสารเคมีกําจัดแมลง    
ทําใหการใชสารเคมีกําจัดแมลงมีมาก เกิดภาวะเสี่ยงและอันตราย  
ตอแมลงและศัตรูธรรมชาติที่ชวยในการควบคุมจํานวนประชากร 
ของแมลงศัตรูพืช เกษตรกรผูใชสารและสารตกคางไดรับผลกระทบ



 

ดานสุขภาพ  ทั้งทางตรงและทางออม การใชสารเคมี เหลานี้        
ถึ งแม จะ ใช ด วยความระมัดระวั ง  แต ก็ อ าจ เกิ ดผลกระทบ                  
ตอสภาพแวดลอมไดเชนเดียวกัน2  

จั ง ห วั ด ข อ น แ ก น เ ป น จั ง ห วั ด ห น่ึ ง ที่ ส นั บ ส นุ น        
กิจกรรมเกษตรอินทรีย มีเกษตรกรหลายกลุมไดริเร่ิมเพาะปลูก   
และเลี้ยงสัตวโดยไมใชสารเคมี ซ่ึงในหลายกรณี พบวา เกษตรกร
ป ร ะ สบค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร ค น ห า ค ว า ม รู ใ น ก า ร จั ด ก า ร              
แปลงเกษตรอินทรียที่ไดผล ทําใหเกิดผลผลิตที่ปลอดสารพิษ      
และสรางรายไดในระยะยาวไดเปนอยางดี นายสวาสดิ์ พุทธรรมา 
เกษตรตนแบบบานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
ไดประกอบอาชีพในการทําแปลงเกษตรอินทรีย มีความโดดเดน    
ในด านการจัดการและควบคุมแมลงศัต รูพืช โดยใช วิ ธี การ            
ทางชีววิธีทั้ง ส้ิน ทั้งยังมีการผสมผสานวิธีการตางๆ ในแปลง                    
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงองคความรูเหลาน้ีเกิดจากการสั่งสม 
คนหา และแลกเปลี่ยนเรียนรูมาอยางตอเน่ือง รวมถึงมีการพัฒนา
ทดลองปฏิบัติจนกระทั่งพบจุดที่เหมาะสม  
             ดังน้ันการถอดบทเรียนและองคความรูจากการปฏิบัติการ
จ ริ ง ในการผสมผสานการควบคุมแมลงศัต รูพื ชด วยชี ววิ ธี            
ของเกษตรกรทานนี้ จะกอใหเกิดขอมูลขาวสารอันทรงคุณคา        
ที่สามารถนําไปเผยแพรแกเกษตรกรทั่วไปเพ่ือเปนแนวทางในการ
นําไปสูการปฏิบัติจริง ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการควบคุมแมลงศัตรูพืช
แบบผสมผสานในแปลงเกษตรอินทรีย ซ่ึงเปนผลดีแกเกษตรกร    
ในการเลือกใชวิธีการจัดการใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
รวมถึงชี้ใหเห็นความสําคัญของการใชสมุนไพรพื้นบานที่นํามาใชใน
การจัดการศัตรูพืชในแปลงเกษตร และเพื่อนําผลการศึกษาไปใช
ประโยชนในดานเกษตรกรรมของตนเอง ประยุกตใชกับการเรียน  
การสอน และเผยแพรสูชุมชนตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษา
การควบคุมแมลงศัตรูพืชดวยชีววิธีแบบผสมผสานในแปลงเกษตร
อินทรีย ของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา เกษตรกรตนแบบ บานหวยชัน 
ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซ่ึงมี ข้ันตอนและวิธี
การศึกษา ดังตอไปน้ี  

 1. เคร่ืองมือในการศึกษา 
ในการศึกษาครั้ ง น้ีใชแบบสํารวจ  แบบสังเกต      

และแบบสัมภาษณ  รวมทั้ ง ใช กล องถ ายภาพและอุปกรณ             
ในการบันทึกขอมูลตาง ๆ 

 2. วิธีการดําเนินการศึกษา 
  2.1 ศึกษาชนิดของพืชและแมลงศัตรูพืชที่พบ     
ในแปลงเกษตรอินทรีย  
  2.2  สัมภาษณเกษตรกร คือนายสวาสดิ์ พุทธรรมา 
และสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวกับชนิดของพืช แมลงศัตรูพืช       
และกรรมวิธีการควบคุมแมลงศัตรูพืชดวยชีววิธีในแปลงเกษตร
อินทรีย 
  2.3 ศึกษากรรมวิธีการควบคุมแมลงศัตรูพืช    
ด ว ย ชี ว วิ ธี ทั้ ง หมดที่ พ บ ในแปล ง เ กษตรอิ นท รี ย  ใ นด า น                
การใชทรัพยากร  การเตรียมหรือผลิต วิธีการและความเหมาะสม
ของชีววิธีที่มีตอพืชและศัตรูพืชแตละชนิด 

  2.4 สังเคราะหองคความรูของการใชชีววิธีในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตรอินทรีย ทั้งในดานวิธีการ       
ที่เหมาะสมกับพืชและแมลง ผลดีและผลเสีย ส่ิงที่เปนขอจํากัด     
และปญหาอุปสรรคในกรรมวิธีทางชีววิธี  
  2.5 นําองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาไปสราง  
ส่ือนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนเพื่ อพัฒนาผู เ รียน            
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 
3. ผลการศึกษา 

 การศึ กษาการควบคุมแมลงศั ต รูพื ชด วยชี ววิ ธี        
แบบผสมผสานในแปลงเกษตรอินทรีย  ของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา 
เกษตรกรตนแบบแหงบานหวยชัน  ตําบลศิลา  อํา เภอเมือง        
จังหวัดขอนแกน ในแปลงเกษตรแหงน้ี เกษตรกรได ริเ ร่ิมทํา   
เกษตรอินทรียตั้งแตป พ.ศ. 2545 โดยเกษตรกรมีแนวคิดที่ตองการ
ลดตนทุนการผลิตในแปลงเกษตร  เ น่ืองจากประสบปญหา        
ภาระคาใชจ ายในการประกอบอาชีพสูง ข้ึน  การเสื่อมโทรม             
ของส่ิงแวดลอม รวมถึงการใชสารเคมีตางๆ ที่ เปนอันตราย        
เกิดความไมปลอดภัยในการบริโภคและการปฏิบัติงาน สงผลให
สุขภาพถดถอยตามไปดวย ดังน้ันเกษตรกรจึงใหความสนใจ         
ในการปองกันและกํา จัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  ซ่ึงในการสํารวจ        
และเก็บขอมูลในครั้งน้ีไดแบงพื้นที่เก็บขอมูลเปน 3 พื้นที่หลัก    
ตามลั กษณะกา รปลู กพื ช  คื อ  แปล ง ผั กถ า ว รผสมผสาน             
แปลงผักสวนครัวผสมผสาน และแปลงสวนผสม ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                           

                   
 
 
 
 
 
 
 
                   รูปท่ี 1 แปลงเกษตรอินทรียแบบผสมผสาน 
 
 1. ชนิดพืชทางการเกษตรในแปลงเกษตรอินทรีย 
 จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ พื ช ใ น แ ป ล ง เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย              
ของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา เกษตรกรตนแบบ แหงบานหวยชัน    
ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในชวงที่ทําการศึกษาวิจัย 
พบวา มีพืชที่ปลูกเพื่อประโยชนทางการเกษตร 130 ชนิด 93 วงศ 
โดยสามารถจําแนกตามลักษณะการใชประโยชนไดดังน้ี ผักสวนครัว 
23 วงศ 42 ชนิด คิดเปนรอยละ 32.30 ไมประดับ 24 วงศ 33 ชนิด 
คิดเปนรอยละ 25.38 ไมผล 20 วงศ 28 ชนิด คิดเปนรอยละ 21.53        

แปลงไผ แปลงผักอินทรีย

แปลงสวนผสม 



 

ไมยืนตน 6 วงศ 7 ชนิด คิดเปนรอยละ 5.38 พืชลอ–ไลแมลง 4 วงศ 
4 ชนิด คิดเปนรอยละ 3.07 พืชสมุนไพร 15 วงศ 15 ชนิด คิดเปน
รอยละ11.53 และพืชบํารุงดิน 1 วงศ 1 ชนิด คิดเปนรอยละ 0.77  
ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1   ชนิดของพืชที่พบในแปลงเกษตรอินทรีย 

ประเภท 
วงศ  

(Family) 
ชนิด 

(Species) 
คิดเปน 
รอยละ 

พืชผักสวนครัว 23 42 32.30 
ไมประดับ 24 33 25.38 
ไมผล 20 28 21.53 
ไมยืนตน 6 7 5.38 
พืชลอ-ไลแมลง 4 4 3.07 
พืชสมุนไพร 15 15 11.53 
พืชบํารุงดิน 1 1 0.77 

  
 2 .   ชนิดและปริมาณของแมลงที่พบในแปลง 
เกษตรอินทรีย 
 จากการสํารวจแมลงในแปลงเกษตรอินทรีย พบแมลง
จํานวน  11 ชนิด  9 วงศ  โดยมดเปนแมลงที่พบไดมากที่ สุด           
ซ่ึงพบรวม 3 ชนิด คิดเปนรอยละ 40 ของแมลงที่จับไดทั้งหมด 
เน่ืองจากสภาพแปลงผักเอื้อตอการสรางรังอาศัย เพราะมีลักษณะ
ทรงพุม เชน ร้ัวผักปลังและพุมใบเตย และในแปลงผักมีความชุมชื้น
เหมาะสมจากการบํารุงดินของเกษตรกรดวยกระบวนการเกษตร
อินทรีย แตพบแมลงไมหนาแนนถึงข้ันทําลายแปลงผักใหเสียหาย 
 
 3.  กรรมวิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี      
ในแปลงเกษตรอินทรีย 
 ในการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีในแปลงเกษตรอินทรีย 
พบวามีวิธีการหลากหลาย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
           3.1  การปลูกพืชสมุนไพรแบบลอศัตรูพืช  
พบวา  พืชสมุนไพรที่ ใช ในการลอศัต รูพืชมี  2 ชนิด  คือ  คูณ         
และบานไมรูโรย (ดังแสดงในรูปที่ 2) โดยเกษตรกรทําการปลูกไว     
โดยรอบแปลงเกษตรอินทรีย  ซ่ึ งบานไม รู โ รย เปนพืชดอก             
ที่ มี สี สั นสวยง าม  สี ขอ งดอกไม จ ะดึ ง ดู ดแมลงนานาชนิ ด              
แ ล ะ ใ น จํ า น ว น นั้ น ก็ มี แ ม ล ง ที่ เ ป น ศั ต รู ธ ร ร ม ช า ติ ด ว ย                           
จึงเปนการเพิ่มจํานวนแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงเพาะปลูก        
ซ่ึงจะชวยควบคุมแมลงศัตรูพืชใหแก เกษตรกร  สวนคูณน้ัน      
แมลงบางชนิดชอบกิน จึงปลูกไวเพื่อลอใหแมลงเหลานั้นมากิน    
แทนการกัดกินพืชผัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                                           
                                                       
 
 

                                                                                       
 
 
 
                                       
                      รูปท่ี 2  พืชลอแมลง 

 
   3 .2   การปลูกพืชสมุนไพรแบบไล ศัตรูพืช  
พบวา พืชสมุนไพรที่ใชในการไลศัตรูพืชมี 7 ชนิด คือ กะเพรา 
แมงลัก โหระพา ชะอม คื่นฉาย เตยหอม และผักชีฝร่ัง (ดังแสดง   
ในรูปที่ 3) ซ่ึงเกษตรกรปลูกกระจายทั่วไปไวรอบแปลง เพื่อไลแมลง
ศัตรูพืชชนิดตางๆ ในแปลงเกษตรอินทรีย เชน หนอนใยผัก       
เพลี้ยออน หนอนกระทูผัก รวมถึงพวกเชื้อรา และแบคทีเรีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
                                                                                                                                      รูปท่ี 3  พืชไลแมลง 
              
  3.3  การทําน้ําหมักสมุนไพรเพื่อไลและกําจัด
ศัตรูพืช  มีพืชสมุนไพรที่ใชอยู 11 ชนิด คือ สะเดา ตะไครหอม   
พริก ยูคาลิปตัส ข้ีเหล็ก ไพล ขิง ขา นอยหนา พลู และสาบเสือ    
(ดังแสดงในรูปที่ 4) โดยพืชแตละชนิดจะนําสวนตางๆ มาใชในการ
ทําน้ําหมักแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปน ผล เมล็ด ดอก ใบ ลําตน 
ราก หรือใชทั้งตน   
  นํ้าหมักสมุนไพรชีวภาพมีวิธีการทํา คือนําสมุนไพร
ทุกชนิดมาสับให เปนชิ้น เล็กๆ  จากนั้นทําการตวงสมุนไพร         
ตามสัดส วนตอไป น้ี  สะเดา  ยูคาลิปตัส  พริก  ข้ี เหล็ก  ไพล            
พลู  นอยหนา ขิง และขา ชนิดละ 1 สวน ตะไครหอมและสาบเสือ      
ชนิดละ 1/2 สวน โดยปริมาตร จากนั้นผสมคลุกเคลาใหเขากัน    
แลวนําไปหมักกับกากน้ําตาล โดยมีอัตราสวนของสวนผสมสมุนไพร            
3 กิโลกรัม ตอกากน้ําตาล 1 กิโลกรัม หมักทิ้งไวประมาณ              
1-2 สัปดาห จะไดของเหลวขนสีนํ้าตาล ซ่ึงเรียกวา นํ้าหมักสมุนไพร
ชีวภาพจากพืช ที่สามารถนํามาใชได โดยวิธีการใชนํ้าหมักสมุนไพร
ชีวภาพ ในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช คือ การผสมน้ําหมัก
สมุนไพรชีวภาพ 1 ชอนโตะกับนํ้า 10 ลิตร แลวนําไปฉีดพน                 
ในแปลงพืชผักหรือแปลงเกษตรอินทรียประมาณ 3-5 วันตอคร้ัง 
หรือแลวแตการพบเห็นแมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตรอินทรีย 
 

บานไมรูโรย คูณ 

ตะไครหอม กะเพรา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
              รูปท่ี 4  พืชสมุนไพรและน้ําหมักสมุนไพรชีวภาพ 
 
  ซ่ึงจากที่กลาวมาในขอ 3.1 , 3.2 และ 3.3 พบวา  
มีพืชที่ใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 20 ชนิด สามารถจําแนก     
ตามชนิดของพืชสมุนไพรและการออกฤทธิ์ตอศัตรูพืชได 3 ประเภท 
คือ ออกฤทธิ์กับแมลง หนอน และเชื้อรา  
  3.4 การนํ้ากลั่นสมุนไพรไลแมลง มีวิธีการทํา    
คือ นําสมุนไพรชนิดตาง ๆ ที่มีกลิ่นฉุน เชน สาบเสือ ยูคาลิปตัส 
ตะไครหอม สมุนไพรที่มีรสขม เชน สะเดา สมุนไพรที่มีฤทธิ์แสบรอน 
เชน  ขิง  ขา  และพริก  โดยสับสมุนไพรชนิดตาง  ๆ  อยางละ            
1 กิโลกรัม ใสลงในถังกลั่น (ดังแสดงในรูปที่ 5) เติมนํ้าประมาณ      
5 ลิตร ตมในถังกลั่นจนไดนํ้ากลั่นสมุนไพรที่พรอมตอการนําไปใช 
วิธีนําน้ํากลั่นสมุนไพรไปใชประโยชน คือ ใช นํ้ากลั่นสมุนไพร        
ที่ได 1 สวน ผสมกับนํ้า 20 สวน คนใหเขากัน นําไปฉีดพนผัก     
และพืชตางๆ เพื่อไลแมลงที่มารบกวนพืชซ่ึงปลอดภัยกับคน สัตว         
และสิ่งแวดลอม ลดรายจาย เพิ่มรายไดในครัวเรือน และมีคุณภาพ
ชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน 
    

          

                                                           
      รูปท่ี 5  ถังกลั่นและอุปกรณการทําน้ํากลั่นสมุนไพรไลแมลง 
 
 4. การสรางส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียน     
การสอน  ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสรางสื่อนวัตกรรมการเรียน  
การสอน ซ่ึงผูศึกษาไดนําองคความรูที่ไดรับจากกระบวนการวิจัย           
ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช กั บ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น                  
เพื่อพัฒนาผูเรียน พบวา องคความรูที่ไดรับจากกระบวนการวิจัย   
มี ค ว ามสอดคล อ ง กั บก า ร จั ดกิ จ ก ร รมกา ร เ รี ย นก า รสอน             
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
สาระที่ 2 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม มาตรฐาน ว 2.1 , ว 2.2 และสาระที่ 8    
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1         
 
4. สรุปผลและวิจารณผลการศึกษา 
 การศึ กษาการควบคุมแมลงศั ต รูพื ชด วยชี ววิ ธี        
แบบผสมผสานในแปลงเกษตรอินทรีย ของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา 

เกษตรกรตนแบบแหงบานหวยชัน  ตําบลศิลา  อํา เภอเมือง        
จังหวัดขอนแกน เพื่อศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหกรรมวิธี       
ทางชีววิธีแบบผสมผสานในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตร
อินทรีย โดยทําการสํารวจพืชและแมลงในแปลงเกษตรอินทรีย     
จากพื้นที่ปลูกพืช 3 สวนหลัก คือ แปลงผักอินทรีย แปลงไผ       
และแปลงสวนผสม สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  
 1.  ช นิดพื ช  พบว า  มี พื ชที่ ป ลู ก เพื่ อ ป ร ะ โ ยชน             
ทางการเกษตรและกําจัดศัตรูพืช 130 ชนิด 93 วงศ โดยสามารถ
จําแนกตามลักษณะการใชประโยชนไดดังน้ี ผักสวนครัว 23 วงศ    
42 ชนิด คิดเปนรอยละ 32.30 ไมประดับ 24 วงศ 33 ชนิด         
คิดเปนรอยละ 25.38 ไมผล 20 วงศ 28 ชนิด คิดเปนรอยละ 21.53 
ไมยืนตน 6 วงศ 7 ชนิด คิดเปนรอยละ 5.38 พืชลอ–ไลแมลง 4 วงศ 
4 ชนิด คิดเปนรอยละ 3.07 พืชสมุนไพร 15 วงศ 15 ชนิด           
คิดเปนรอยละ 11.53 และพืชบํารุงดิน 1 วงศ 1 ชนิด คิดเปนรอยละ 
0.77 ตามลําดับ 
 2 .  แมลงในแปลงเกษตร  จากการสํ า รวจแมลง          
ในแปลงเกษตรอินทรีย พบแมลง 11 ชนิด 9 วงศ และจากผลการ
ศึกษาวิจัย พบวา มดเปนแมลงที่พบไดมากที่สุดในแปลงเกษตร
อินทรียแบบผสมผสาน ซ่ึงพบรวมทั้งส้ิน 3 ชนิด คิดเปนรอยละ 40 
ของแมลงที่จับไดทั้งหมด เน่ืองจากสภาพแปลงผักเอื้อตอการสราง 
รังอาศัย เพราะมีลักษณะทรงพุมเชนร้ัวผักปลังและพุมใบเตย 
 3.  การควบคุมแมลงศัตรูพืชดวยชีววิธีแบบผสมผสาน
ในแปลงเกษตรอินทรีย พบวาประกอบดวย 4 วิธีหลัก ไดแก  
  3.1  การปลูกพืชสมุนไพรแบบลอศัตรูพืช ซ่ึงมี   
พืชสมุนไพรที่ใชในการลอศัตรูพืชมี 2 ชนิด คือ บานไมรูโรย และคูณ 
    3.2  การปลูกพืชสมุนไพรแบบไลศัตรูพืช พบวา 
พืชสมุนไพรที่ใชในการไลศัตรูพืชมี 7 ชนิด คือ กะเพรา แมงลัก 
โหระพา คื่นฉาย เตยหอม ชะอม และผักชีฝร่ัง 
    3.3 การทําน้ํ าหมักสมุนไพรเพื่อไลและกําจัด
ศัตรูพืช มีพืชสมุนไพรที่ใชอยู 11 ชนิด คือ สะเดา ตะไครหอม พริก 
ยูคาลิปตัส ข้ีเหล็ก ไพล ขิง ขา นอยหนา พลู และสาบเสือ โดยพืช
แตละชนิดจะนําสวนตางๆ มาใชในการทําน้ําหมักแตกตางกันออกไป 
ไมวาจะเปน ผล เมล็ด ดอก ใบ ลําตน ราก หรือใชทั้งตน นํามาหมัก
กับกากน้ําตาล จนไดนํ้าหมักสีนํ้าตาลขน ซ่ึงสามารถนํามาใชในการ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช จากนั้นผสมน้ําหมักสมุนไพรชีวภาพ       
1 ชอนโตะ กับนํ้า 10 ลิตร แลวนําไปฉีดพนในแปลงพืชผัก 3-5 วัน
ตอคร้ัง หรือแลวแตการพบเห็นแมลงศัตรูพืช 
    3.4 การทําน้ํากลั่นสมุนไพรไลแมลงศัตรูพืช      
คือ นําสมุนไพรชนิดตางๆ ที่มีกลิ่นฉุน เชน สาบเสือ ยูคาลิปตัส 
ตะไครหอม สมุนไพรที่มีรสขม เชน สะเดา สมุนไพรที่มีฤทธิ์แสบรอน 
เชน ขิง ขา และพริก โดยนํามาตมในถังกลั่นจนไดนํ้ากลั่นสมุนไพรที่
พรอมตอการนําไปใชวิธี นําน้ํ ากลั่นสมุนไพรไปใชประโยชน          
คือ ใชนํ้ากลั่นสมุนไพรที่ได 1 สวนผสมกับนํ้า 20 สวน คนใหเขากัน 
นําไปฉีดพน ผักและพืชต างๆ  เพื่ อไลแมลงที่ มารบกวนพืช            
ซ่ึงปลอดภัยกับคน สัตว และส่ิงแวดลอม ลดรายจาย เพิ่มรายได   
ในครัวเรือน และมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน 
 การปลูกพืชเพื่อลอ และไลแมลงศัตรูพืช มีวิธีการปลูก
พืชแบบผสมผสาน ไมมีตําแหนงและรูปแบบในการปลูกที่แนนอน 
เกษตรกรอาศัยประสบการณและการสังเกตวาพืชชนิดใดที่ศัตรูพืช

สะเดา ขา น้ําหมักชีวภาพ 



 

ชอบ  และพืชชนิดใดที่ศัต รูพืชไมชอบ  ขอดีของการปลูกพืช        
เพื่อลอและไลแมลงศัตรูพืช  คือ  ประหยัดพื้นที่  ประหยัด นํ้า          
พืชในแปลงมีการเกื้อกูลกันในรูปแบบของการลอและไลแมลง        
แตยังมีขอเสีย คือ พบวายังมีศัตรูพืชปรากฏในแปลง และวิธีการนี้  
มีประสิทธิภาพในการกําจัดศัตรูพืชในแปลงเกษตรอินทรีย3 ไดเพียง
รอยละ 30 มีการศึกษา พบวา พืชแตละชนิดมีคุณสมบัติของสี      
กลิ่น  และสารประกอบบางอยางที่ช วยในการกํา จัดศัต รูพืช         
โดยโหระพา มีสารขับไลแมลง ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง4 
กะเพราเปนพืชสมุนไพรที่ใชลอแมลงเตาทองได เน่ืองจากมีกลิ่นฉุน
และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรคบางชนิด และทําลาย
เชื้อจุลินทรียได ในใบกะเพราประกอบดวย Eugenol Linalool      
และ Limonene ซ่ึงเปนสารที่มีกลิ่น สามารถใชไลแมลงไดแตเพียง
ระยะเวลาหนึ่งเทานั้น เน่ืองจากเปนสารที่ มีโมเลกุลขนาดเล็ก       
จึงระเหยไดงาย5 นํ้ามันหอมระเหย (Essential Oil) ในผักชีฝร่ัง      
มีสารที่ มี กลิ่ น  สารพวกนี้ มี คุณสมบัติฆ า เชื้ อ โ รค  ไล แมลง            
และฆาแมลง มีฤทธิ์ทําใหเกิดความระคายเคืองตอเยื่อเมือก ถาขนาด
มากจะระคายเคืองตอทางเดินอาหาร ทําใหอาเจียน และทองรวง6  
 ในการควบคุมและปองกันศัตรูพืชหากมีการระบาด   
ของศัตรูพืชมากจะไลแมลงศัตรูพืชดวยนํ้าหมักชีวภาพ กับนํ้ากลั่น
สมุนไพร    ไลแมลงซ่ึงใหผลเร็วกวา ซ่ึงนํ้าหมักชีวภาพและน้ํากลั่น
สมุนไพรไลแมลงที่ ใชในแปลงเกษตรอินทรียของนายสวาสดิ์    
พุทธรรมา น้ี ทําจากพืชที่หาไดงายในทองถ่ิน สูตรและวิธีในการทํา
เกืดจากภูมิปญญาที่ไดมาจากการสังเกต และจากการทดลอง    
หลายครั้งของเกษตรกร จนเกิดเปนองคความรูที่ นํามาใชได                  
อยางมีประสิทธิภาพ  
 การควบคุมแมลงศัตรูพืชดวยชีววิธีแบบผสมผสาน    
ในแปลงเกษตรอินทรียน้ี เปนการจัดการศัตรูพืชที่รบกวนธรรมชาติ
นอยที่ สุด และสรางความหลากหลายที่ สัมพันธกันอยางสมดุล       
ในระบบนิเวศดวยการปลูกพืชรวมกันหลายชนิด การปลูกพืช
หมุนเวียน เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
และลดความเสี่ยงจากปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด นอกจากนี้
การไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะมีสวนชวยใหศัตรูธรรมชาติ   
สามารถควบคุมศัต รูพืช  ซ่ึ ง เปนการสรางสมดุลระบบนิ เวศ         
ทางการเกษตรอีกวิธีหน่ึง4  
 4. การสรางสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  
จากการศึกษา  พบว า  สามารถนํ าองคความรู ที่ ได รับจาก
กระบวนการวิจัยไปประยุกตใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู เพื่อพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยจากประสบการณตรง 
เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ในหลักการทางวิทยาศาสตร       
อยางเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ของครูที่สามารถสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูของผูเรียน  
 
การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน 
 ผลจากการศึกษาการควบคุมแมลงศัตรูพืชดวยชีววิธี
แบบผสมผสานในแปลงเกษตรอินทรีย สามารถนําไปใชประโยชน  
ในดานตางๆ ไดดังน้ี 

 1. ตนเอง และครอบครัว จากการศึกษา พบวา     
การควบคุมแมลงศัตรูพืชดวยชีววิธีแบบผสมผสานในแปลงเกษตร
อินทรีย น้ัน ใชหลักการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมี       

คือ การนําทรัพยากรธรรมชาติที่ มีอยูอยางจํากัดมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เปนวิธีการที่ไมกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม 
ไมเปนอันตรายตอเกษตรกรและผูบริโภค สามารถใหผลผลิตที่มีทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ เปนระบบเกษตร ที่มีความยั่งยืน สามารถสราง
เปนอาชีพที่ม่ันคงใหกับตนเองและครอบครัวได 

 2. ดานการศึกษา จากการศึกษาครั้งน้ีพบวาสามารถ
นําความรูที่ไดรับจากการศึกษาไปประยุกตเขากับการจัดการเรียน
การสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และสามารถนําความรูที่ ได รับจากการศึกษาไปสราง           
ส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวของได  
    3. ดานสังคม จากการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําผลที่ได 
ไปปฏิบัติและเผยแพรสูชุมชน เพื่อใหชุมชนไดรับรูและเห็นประโยชน            
ของกา รควบคุ มแมลงศั ต รูพื ชด ว ยชี ว วิ ธี แบบผสมผสาน               
ในแปลงเกษตรอินทรีย  
  
5. ขอเสนอแนะ 
 1. ในการศึกษาครั้งน้ี ทําใหไดรับองคความรูและ
กรรมวิธีการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน จึงควรมีการสงเสริม   
การนําผลจากการศึกษาไปเผยแพรสูเกษตรกรรายอื่น และติดตาม
ผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
 2. ในแปลงเกษตรอินทรีย มีการปฏิบัติที่เปนมิตร      
ตอส่ิงแวดลอมในหลากหลายดาน เชน กรรมวิธีการดูแลรักษาดิน                 
การเพาะปลูกและคัดเลือกพืชใหเหมาะสมกับทองถ่ิน การเลี้ยงสัตว 
การจัดการวัชพืชและของเสีย ปฏิสัมพันธของการเพาะปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน และแมลงตาง ๆ  เปนตน ควรศึกษาวิจัยถึงกรรมวิธี    
การปฏิบัติในเชิงลึก เพื่อสงเสริมการปฏิบัติในแปลงเกษตรอื่น ๆ      
และเพื่อสามารถประยุกตใชในการจัดการการเกษตรได 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะห
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ใหการสนับสนุน             
ดานงบประมาณตามโครงการครุวิ จัย - วิทยาศาสตรอนามัย
ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น  ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ                
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยรรยงค อินทรมวง รองศาสตราจารย      
ดร .อุ ไ รวรรณ  อินทร ม ว ง  ดร .อั จฉรา  บุปผาพั นธ  พี่ เ ลี้ ย ง             
และคณะทํางานทุกคน ที่ใหความรู เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา     
แ ล ะ ต ร ว จ ท า น แ ก ไ ข  ข อบ คุ ณ คณ ะ ส า ธ า รณสุ ข ศ าสต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใหความอนุเคราะหดานสถานที่และเครื่องมือ
เครื่องใชในการศึกษาวิ จัย ขอขอบคุณนายสวาสดิ์ พุทธรรมา 
เกษตรกรบานหวยชันและครอบครัว ที่ใหความรู และอํานวยความ
สะดวกในการเก็บขอ มูล  ขอขอบคุณโรง เรี ยนบกวิทยาคม         
อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
ศรีสะเกษ  ที่ ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ  และสงเสริมในการ
ดํา เนินงานวิ จัยในครั้ ง น้ี ให สํา เร็จตามวัตถุประสงค  ผลจาก
ประสบการณในการทําวิ จัยครั้ ง น้ี ผู วิ จัยจะนําความรูที่ ได รับ          
ไปประยุกตใชในโรงเรียนและถายทอดใหแกผูเรียน ชุมชน อันเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบตอไปในอนาคต 
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                ปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางปลอดภัย ปราศจาก 
                สารพิษตกคางในผลผลิตและสภาพแวดลอม รุนที่ 2.   

 

 26-31 สิงหาคม 2545. กรุงเทพฯ. 
 

[6] จักรพงษ ลิมปนุสสรณ, ม.ป.ป. กลุมสารพิษในสมุนไพร.  
                แหลงที่มา:http://www.tistr.or.th/t/publication/page 
                _area_show_bc.asp?i1=88&i2=26, 
 17 เมษายน 2553. 
 

 
 
 
 
 
 
 


