
๑. สมุนไพรกําจัดและปองกันเพลี้ยตางๆ มี ๒ สูตร คือ

๑.๑ จุลินทรียหนอกลวย ๓๐ ซีซี + สารสกัดบอระเพ็ด ๒๐๐ ซีซี ( หรือแงงขา พริก ฝกคูน ฯลฯ ) + นํ้า
๒๐ ลิตร

โดยฉีดพนสัปดาหละครั้ง ( เพลี้ย ไมชอบรสขม รสเผ็ด รสฝาด ฯลฯ อีกสูตรหน่ึงคือ

๑.๒ กระเทียมทั้งเปลือกตํา ๒ ขีด + พริกไทยดําปน ๑ ขีด + นํ้ามันยูคาลิปตัส ๑๐ ซีซี + แอลกอฮอลเช็ดแผล
๗๐% ๑ ขวด (๔๕๐ ซีซี )

เพลี้ยแปง แมลงหว่ีขาว และปองกันแมลงวันทอง ใช ๒ ซีซี ผสมนํ้า ๒๐ ลิตร ฉีดพนสัปดาหละครั้ง (สามารถฉีดพน
รวมกับปุยและฮอรโมนได )

๒. สมุนไพรกําจัดหนอนและศัตรูพืชตางๆ ใช

๒.๑ สารสกัดฝกคูน ( ลมแลง) ๑๐ ลิตร + นํ้า ๒๐๐ ลิตร

ฉีดพน สัปดาหละครั้ง ชวงระบาด หากไมมีการระบาด อาจฉีดพน ๒ สัปดาหตอครั้งก็ได

๓. สมุนไพรกําจัดและปองกันเชื้อแบคที เรีย เชื้อราและไวรัส ที่ทําใหพืชเนา ใบจุด ใบสม ใบเหลือง ขอบใบไหม รากเนา
โคนเนา ยางไหล ฯลฯ ใชสมุนไพร ๒ ตัว ตัวใดตัวหน่ึง

๓.๑ จุลินทรียหนอกลวยสูตรปรามโรค ชวงที่หาเปลือกมังคุดมาทําสารสกัดเปลือกมังคุดไมได เราก็ใชจุลินทรีย หนอกลวย
สูตรปรามโรคแทน วิธีใชคือ

จุลินทรียหนอกลวยสูตรปรามโรค ๒๐ ซีซี (๒ ชอนโตะ ) + นํ้า ๒๐ ลิตร

โดยฉีดรักษา เพียง ๒ ครั้ง หางกัน ๗ วัน สําหรับพืชดอก เชนมะลิ กุหลาบ รวมทั้งไมดอกตางๆ ที่ตองการดอกดก ขาย
ไดอยางตอเน่ือง ควรใชรวมกับฮอรโมนไข เพื่อไมใหชะงักการเตบิโต ไมออกดอก ดังน้ี

จุลินทรียหนอกลวยสูตรปรามโรค ๑๐ ซีซี + ฮอรโมนไข ๒๐ซีซี + นํ้า ๒๐ ลิตร

โดยฉีดพนสัปดาหละครั้ง ก็จะดกตอเน่ือง ดอกใหญ สีสวย เปนวาวมัน ไมรวงหลนงาย

๓.๒ สารสกัดเปลือกมังคุด เปนสมุนไพรสุดยอดของไทย ใชแตเปลือกที่ทิ้งแลว แสนประหยัด แตไดผลสูงอยางไมนา
เชื่อ วิธีใชดังน้ี

สารสกัดเปลือกมังคุด ๑ - ๒ ซีซี + ฮอรโมนไข ๑๐ ซีซี + นํ้า ๒๐ ลิตร

๑. สมุนไพรกําจัดและปองกันเพลี้ยตางๆ มี ๒ สูตร คือ

๑.๑ จุลินทรียหนอกลวย ๓๐ ซีซี + สารสกัดบอระเพ็ด ๒๐๐ ซีซี ( หรือแงงขา พริก ฝกคูน ฯลฯ ) + นํ้า
๒๐ ลิตร

โดยฉีดพนสัปดาหละครั้ง ( เพลี้ย ไมชอบรสขม รสเผ็ด รสฝาด ฯลฯ อีกสูตรหน่ึงคือ

๑.๒ กระเทียมทั้งเปลือกตํา ๒ ขีด + พริกไทยดําปน ๑ ขีด + นํ้ามันยูคาลิปตัส ๑๐ ซีซี + แอลกอฮอลเช็ดแผล
๗๐% ๑ ขวด (๔๕๐ ซีซี )

เพลี้ยแปง แมลงหว่ีขาว และปองกันแมลงวันทอง ใช ๒ ซีซี ผสมนํ้า ๒๐ ลิตร ฉีดพนสัปดาหละครั้ง (สามารถฉีดพน
รวมกับปุยและฮอรโมนได )

๒. สมุนไพรกําจัดหนอนและศัตรูพืชตางๆ ใช

๒.๑ สารสกัดฝกคูน ( ลมแลง) ๑๐ ลิตร + นํ้า ๒๐๐ ลิตร

ฉีดพน สัปดาหละครั้ง ชวงระบาด หากไมมีการระบาด อาจฉีดพน ๒ สัปดาหตอครั้งก็ได

๓. สมุนไพรกําจัดและปองกันเชื้อแบคที เรีย เชื้อราและไวรัส ที่ทําใหพืชเนา ใบจุด ใบสม ใบเหลือง ขอบใบไหม รากเนา
โคนเนา ยางไหล ฯลฯ ใชสมุนไพร ๒ ตัว ตัวใดตัวหน่ึง

๓.๑ จุลินทรียหนอกลวยสูตรปรามโรค ชวงที่หาเปลือกมังคุดมาทําสารสกัดเปลือกมังคุดไมได เราก็ใชจุลินทรีย หนอกลวย
สูตรปรามโรคแทน วิธีใชคือ

จุลินทรียหนอกลวยสูตรปรามโรค ๒๐ ซีซี (๒ ชอนโตะ ) + นํ้า ๒๐ ลิตร

โดยฉีดรักษา เพียง ๒ ครั้ง หางกัน ๗ วัน สําหรับพืชดอก เชนมะลิ กุหลาบ รวมทั้งไมดอกตางๆ ที่ตองการดอกดก ขาย
ไดอยางตอเน่ือง ควรใชรวมกับฮอรโมนไข เพื่อไมใหชะงักการเตบิโต ไมออกดอก ดังน้ี

จุลินทรียหนอกลวยสูตรปรามโรค ๑๐ ซีซี + ฮอรโมนไข ๒๐ซีซี + นํ้า ๒๐ ลิตร

โดยฉีดพนสัปดาหละครั้ง ก็จะดกตอเน่ือง ดอกใหญ สีสวย เปนวาวมัน ไมรวงหลนงาย

๓.๒ สารสกัดเปลือกมังคุด เปนสมุนไพรสุดยอดของไทย ใชแตเปลือกที่ทิ้งแลว แสนประหยัด แตไดผลสูงอยางไมนา
เชื่อ วิธีใชดังน้ี

สารสกัดเปลือกมังคุด ๑ - ๒ ซีซี + ฮอรโมนไข ๑๐ ซีซี + นํ้า ๒๐ ลิตร

๑. สมุนไพรกําจัดและปองกันเพลี้ยตางๆ มี ๒ สูตร คือ

๑.๑ จุลินทรียหนอกลวย ๓๐ ซีซี + สารสกัดบอระเพ็ด ๒๐๐ ซีซี ( หรือแงงขา พริก ฝกคูน ฯลฯ ) + นํ้า
๒๐ ลิตร

โดยฉีดพนสัปดาหละครั้ง ( เพลี้ย ไมชอบรสขม รสเผ็ด รสฝาด ฯลฯ อีกสูตรหน่ึงคือ

๑.๒ กระเทียมทั้งเปลือกตํา ๒ ขีด + พริกไทยดําปน ๑ ขีด + นํ้ามันยูคาลิปตัส ๑๐ ซีซี + แอลกอฮอลเช็ดแผล
๗๐% ๑ ขวด (๔๕๐ ซีซี )

เพลี้ยแปง แมลงหว่ีขาว และปองกันแมลงวันทอง ใช ๒ ซีซี ผสมนํ้า ๒๐ ลิตร ฉีดพนสัปดาหละครั้ง (สามารถฉีดพน
รวมกับปุยและฮอรโมนได )

๒. สมุนไพรกําจัดหนอนและศัตรูพืชตางๆ ใช

๒.๑ สารสกัดฝกคูน ( ลมแลง) ๑๐ ลิตร + นํ้า ๒๐๐ ลิตร

ฉีดพน สัปดาหละครั้ง ชวงระบาด หากไมมีการระบาด อาจฉีดพน ๒ สัปดาหตอครั้งก็ได

๓. สมุนไพรกําจัดและปองกันเชื้อแบคที เรีย เชื้อราและไวรัส ที่ทําใหพืชเนา ใบจุด ใบสม ใบเหลือง ขอบใบไหม รากเนา
โคนเนา ยางไหล ฯลฯ ใชสมุนไพร ๒ ตัว ตัวใดตัวหน่ึง

๓.๑ จุลินทรียหนอกลวยสูตรปรามโรค ชวงที่หาเปลือกมังคุดมาทําสารสกัดเปลือกมังคุดไมได เราก็ใชจุลินทรีย หนอกลวย
สูตรปรามโรคแทน วิธีใชคือ

จุลินทรียหนอกลวยสูตรปรามโรค ๒๐ ซีซี (๒ ชอนโตะ ) + นํ้า ๒๐ ลิตร

โดยฉีดรักษา เพียง ๒ ครั้ง หางกัน ๗ วัน สําหรับพืชดอก เชนมะลิ กุหลาบ รวมทั้งไมดอกตางๆ ที่ตองการดอกดก ขาย
ไดอยางตอเน่ือง ควรใชรวมกับฮอรโมนไข เพื่อไมใหชะงักการเตบิโต ไมออกดอก ดังน้ี

จุลินทรียหนอกลวยสูตรปรามโรค ๑๐ ซีซี + ฮอรโมนไข ๒๐ซีซี + นํ้า ๒๐ ลิตร

โดยฉีดพนสัปดาหละครั้ง ก็จะดกตอเน่ือง ดอกใหญ สีสวย เปนวาวมัน ไมรวงหลนงาย

๓.๒ สารสกัดเปลือกมังคุด เปนสมุนไพรสุดยอดของไทย ใชแตเปลือกที่ทิ้งแลว แสนประหยัด แตไดผลสูงอยางไมนา
เชื่อ วิธีใชดังน้ี

สารสกัดเปลือกมังคุด ๑ - ๒ ซีซี + ฮอรโมนไข ๑๐ ซีซี + นํ้า ๒๐ ลิตร



ฉีดพนพืชที่เปนโรคจากแบคทีเรียและเชื้อราเพียง ๒ ครั้ง หางกัน ๗ วัน ก็พอแลว จะเห็นวาเราใชสมุนไพรไมกี่
ตัว ก็สามารถปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชไดแนนอน ๑๐๐ % สมุนไพรบางตัว บางทองถิ่นอาจมีมาก แตบาง
ทองถิ่นไมมี ก็ใหใชที่มีอยูในทองถิ่นก็แลวกัน เชน บางชวงฝกคูณ (ลมแลง) แก ฝกสีดํา หาไมได เราก็ใชสะเดา (สะ
เรียม) แทน ถาหาสะเดาไมไดก็ใชหัวขาไมไดก็ใชสาบเสือทดแทนเปนตน สมุนไพรเหลาน้ี ถาเราใช ๒ กิโลกรัมหมักกับ
นํ้า ๑๐ ลิตร จุลินทรียหนอกลวย ๑๐๐ ซีซี ( ๑ ขวดกระทิงแดง ) ใชเวลาหมัก ๒๔ ชั่วโมง ก็กรองเอานํ้ามาใชได
นํ้า ๑๐ ลิตร เปนสมุนไพรเขมขน ตองนํามาผสมกับนํ้า ๒๐๐ ลิตร แลวนําไปฉีดพนพืชผักชวงศัตรูระบาดเราก็ฉีด
พน ๓ วัน ตอครั้ง เม่ือปลอดภัยแลวก็ฉีดพน ๗ วัน ตอเน่ืองไป อยาหยุด เพื่อเปนการปองกัน

กรณีที่ชวงศัตรูพืชระบาดมาก อาจผสมสมุนไพร เพื่อฉีดพนอยางเขมขนมากย่ิงขึ้น เชน
สมุนไพร เขมขน ๑๐ ลิตร ผสมนํ้า ๑๐๐ ลิตร ตอครั้ง จนกวาจะหยุดการระบาดอยางน้ีเปนตน

สูตรการทําสมุนไพรไลแมลง

(สวนใหญไดมาจากอาจารยสุวัฒน ทรัพยะประภา)

๑. จุลินทรียหนอกลวย

หนอกลวยสูงประมาณ ๑ เมตร (ทั้งราก เหงา ดินติดปลายเหงา ตนและใบเล็กๆ นํามาหั่น สับ ตํา ) ๓ กก.
+ กากนํ้าตาล ๑ กก.

ใสถัง ปดฝา คน เชา - เย็น ๗ วัน แลวค้ันนํ้าใสขวด ใสถังปดฝา เกบ็ไดนานเปนป ใชปองกันและกําจัดศัตรูพืช รักษาและ
ปองกันโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย และเชื้อรา โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือฉีดพนตนไม พืชผักแลว จะหยดลงสูดิน จะชวย
ปรับสภาพดินใหรวนซุย เปนดินดี ปลูกพืชก็งาม

อัตราการใช จุลินทรียหนอกลวย ๒ ชอนโตะ + นํ้า ๒๐ ลิตร ฉีดพนหรือรดโคนตน สัปดาหละครั้ง

๒. จุลินทรียหนอกลวยสูตรปรามโรค

จุลินทรียหนอกลวย ๑ แกว + เหลาขาว ๑ แกว + นํ้าสมสายชู ๕ % ๑ แกว + กากนํ้าตาล ๑ แกว

นํามาผสม คนใหเขากัน หมักไว ๒๔ ชั่วโมงนําไปใชได ( เก็บไวนานเปนป ) ใชปองกนัและรักษาโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
เชื้อรา เปนลักษณะใบจุด ใบสีสม รากเนา โคนเนา ขอบใบไหม และปองกันกําจัดศัตรูพืช ใช ๒ ชอนโตะ ผสมนํ้า
๒๐ ลิตร

๓. สารสกัดเปลือกมังคุด

เปลือกมังคุดแหงบดละเอียด ๑ ขีด ( ๑๐๐ กรัม ) + แอลกอฮอลเช็ดแผล ๗๐ % ๔๕๐ ซีซี

นํามาใสขวด เขยาใหเขากัน ปดฝาแนนหมักไว ๗ วัน กรองเอาแตนํ้า ใสขวดปดฝาแนน เรียกวาสารสกัดเปลือกมังคุด ใช
รวมกับฮอรโมนและนํ้า คือ

สารสกัดเปลือกมังคุด ๑-๒ ซีซี + ฮอรโมนไข ๒๐ ซีซี + นา ๒๐ ลิตร + สูตรปรามโรค ๑๐ ซีซี

ฉีดพนรักษา และปองกันโรคพืชอันเกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย



๔. ฮอรโมนไข

ไขไกพรอมเปลือก ๕ กก.+ กากนํ้าตาล ๕ กก.+ ยาคูลท ๑ ขวด + ลูกแปงขาวหมากบดละเอียด ๑ ลูก

ตีไขทั้งเปลือก ผสมกากนํ้าตาล ยาคูลท และลูกแปง ผสมเขากัน ปดฝาไวหมัก ๑๔ วัน โดยคนเชา คนเย็น หมักครบ
๗ วัน ชิมดูหากยังหวาน หรือมีกลิ่นคาว รวมทั้งไมเปรี้ยวอีกดวย จึงจะใชได

๕. สารสกัดสมุนไพรไลแมลง สูตร ๑ : ๒ : ๑๐

กลาวคือ นํ้า ๑๐ ลิตร + สมุนไพร ๒ ขีด ( สับ / ตํา ) + จุลินทรียหนอกลวย (หัวเชื้อ ) ๑๐ ซีซี

หมัก ๒๔ ชั่วโมง กรองนํามาใชได จากสูตร ๑ : ๒ : ๑๐ ถาตองการนําสมุนไพรฝกคูณ
เขมขน ๑๐ ลิตร เขาสูตร คือ

นํ้า ๑๐ ลิตร + ฝกคูณแกตําละเอียด ๒ กก. + จุลินทรียหนอกลวย( หัวเชื้อ ) ๑๐ ชอนโตะ ( ๑ ขวดลิโพ )

หมัก ๒๔ ชั่วโมง กรองเอาแตนํ้ามาใชผสมนํ้า ๒๐๐ ลิตร เพื่อฉีดพนกําจัดศัตรูพืชทั้งเพลี้ย หนอนและหอยเชอรี่อีกทั้งไล
ผีเสื้อ ตนตอการเกิดหนอนตางๆ

๖. จุลินทรียหนอกลวย ( สูตร ขยาย ) กรณีทําใชมากๆ และใชสําหรับทําปุยปลาหมัก, ปุยหมักหอยเชอรี่ โดยไมใช
กากนํ้าตาล

หัวเชื้อจุลินทรียหนอกลวย ๑ ลิตร + นํ้า ๑๐ ลิตร + หยวกกลวยตนใหญสับละเอียด ๖๐ กก. + กากนํ้าตาล
๒๐ กก. + แปงขาวหมาก ๑ กอน (บด)

ใสถังปดฝาคนเชา - เย็น ๗ วัน ค้ันเอานํ้าใสถัง ปดฝา ( คลายฝาบอย ๆ ) เก็บไดนานเปนป ใชปรับสภาพดิน ปรับสภาพ
นํ้า ใชหมักฟาง ๑ ไร ใช ๕ ลิตร

๗. ปุยปลาหมัก เรงตน เรงใบ (นาขาวใสทุก ๑๐ วันจนตั้งทอง) หรือปุยนํ้าหมักหอยเชอรี่

ปลาทัง้ตัว สับ / ตํา ๕๐ กก.+ รําละเอียด ๑๐ กก. + จุลินทรียหนอกลวย (สูตรขยาย )
๕๐ ลิตร + มะกรูด ๑ กก.

ปลากับจุลินทรียคนใหเขากัน โปะหนาดวยรํา (ไมตองคน ) หมัก ๗ วัน จึงฝานมะกรูดใส ๑ กก. คนเชา - เย็น จนถึง
วันที่ ๑๔ แลวทิ้งไวอีก ๑๔ วัน ๑ เดือนใชได

๘. สารสกัดสมุนไพร " ดีพรอม " อ.สุวัฒน ทรัพยะประภา

เปดสูตรน้ี เม่ือ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๙

กระเทียมทั้งเปลือกตํา ๒ ขีด + พริกไทยดําตํา ๑ ขีด + นํ้ามันยูคาลิปตัส ๑๐ ซีซี + แอลกอฮอรเช็ด
แผล ๑ ขวด (๔๕๐ ซีซี )ใสขวดปดฝาแนน เขยาขวดวันละ ๑ - ๒ ครั้ง หมักครบ๗ วัน ค้ันนํ้า เก็บไวใชไดเปน
ป ใช ๒ ซีซี ( ครึ่งชอนกาแฟ ) ตอนํ้า ๒๐ ลิตร ผสมปุยนมวัว ๒๐ ซีซี ฉีดตนไมอาทิตยละครั้ง เพื่อปองกันและกําจัด
เพลี้ยไฟ เพลี้ยงแปง เพลี้ยออน เพลี้ยหอย ไรแดง อีกทั้งปองกันเชื้อรา และแมลงวันทองไดอยางดีดวย


