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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
แมลงนูนหลวงเป็นศัตรูสําคัญชนิดหนึ่งของอ้อยและต้นมะลิ มักระบาดในสภาพดินทรายที่มี pH 6-6.5
และสภาพดินที่มีอินทรียวัตถุ 0.56-0.84% การเข้าทําลายอ้อยมักปรากฏเป็นหย่อมไม่แพร่กระจายไปทั้งไร่ พื้นที่ใด
ค่อนข้างลุ่มเมื่อมีฝนตกน้ําขัง ตัวหนอนของแมลงนูนหลวงจะเข้าทําลายได้น้อย แต่ถ้าปลูก พืชในที่ดอนมักถูกหนอน
เข้าทําลายมาก พืชชนิดใดที่ถูกหนอนเข้าทําลายเพียงหนึ่งตัวต่อกอก็ทําให้ พืชนั้นตายไปทั้งต้นได้ หรือถ้าไม่ตายก็ทํา
ให้ผลผลิตของพืชนั้นๆลดลงมาก จนเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ ส่วนใหญ่พบหนอน 1-2 ตัวต่อกอ แต่บางกออาจพบ
หนอนเข้าทําลาย 6-8 ตัว ปีใดที่มีความแห้งแล้งติดต่อกันนาน ทําให้การระบาดเข้าทําลาย พืชมีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นหนอนเข้ากัดกินรากพืชเป็นอาหาร อาการเริ่มแรกของ พืชที่ถูกทําลายดูคล้ายกับว่าเป็นผลเนื่องจากความแห้ง
แล้ง คือ ใบพืชมีสีเหลืองต่อมาใบพืชจะแห้งตายมากผิดปกติจนในที่สุดพืชจะแห้งตายทั้งต้นที่ถูกหนอนเข้าทําลายจะ
ดึงออกมาจากพื้นดินได้ง่าย เนื่องจากรากพืชถูกทําลายหมด
การป้องกันกําจัดแมลงนูนหลวงในปัจจุบันใช้สารเคมีเป็นตัวช่วยกําจัดแมลงเหล่านี้แต่ไม่ปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อมเพราะว่ายังมีแมลงที่มีประโยชน์ต่อพืชการเกษตรได้รับอันตรายไปด้วย เช่น ผึ้ง ฝีเสื้อ เป็นต้น ดังนั้น
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา จึงได้คิดค้นหาวิธีที่ปลอดภัยต่อ สิ่งแวดล้อม โดยการ
ผลิตน้ํายาป้องกันสมุนไพรที่ทําขึ้นมาจาก บอระเพ็ด และ พริกขี้หนูสด ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ได้มากจากธรรมชาติและมี
อยู่แล้วในพื้นที่ อําเภอเกาะคา สามารถหาได้ทุกตําบลและทุกหมู่บ้านใน อําเภอเกาะคา
ดังนั้น โครงการดังกล่าวนี้ จะนําวัตถุดิบที่มีในพื้นที่อําเภอเกาะคามาผลิตเป็น สมุนไพรป้องกันแมลงนูน
หลวง กัดกินต้นพืชเป็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีต้นทุนต่ําและสามารถใช้ได้ดีไม่แพ้สารเคมีที่มีขายในท้องตลาด
ในปัจจุบันและยังช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจากสารเคมีที่ตกค้างและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
อีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ํายาสมุนไพร บอระเพ็ด และ
แมลงนูนหลวง
1.3 สมมติฐานในการทาโครงงาน
น้ํายาสมุนไพร บอระเพ็ด และ

พริกขี้หนูสดในการกําจัด

พริกขี้หนูสดสามารถป้องกันแมลงนูนหลวงได้

1.4 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ สมุนไพร
ที่ทําจากบอระเพ็ด และ พริกขี้หนูสด
ตัวแปรตาม ได้แก่ การป้องกันแมลงนูน
หลวง
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ จํานวนใบมะลิ ชนิดพันธุ์ใบมิลิ ระยะเวลา
ปริมาณพริกขี้หนูสดและ บอระเพ็ด น้ํา
1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1 สิ่งที่ศึกษาได้แก่แมลงนูนหลวง ต้นบอระเพ็ด พริกขี้หนูสด ใบดอกมะลิ
1.5.2 ระยะเวลา วันที่ 23
– 26 พฤษภาคม 2554
1.5.3
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 สามารถพัฒนาน้ํายาสมุนไพร บอระเพ็ด และ พริกขี้หนูสด เพื่อป้องกันแมลงนูนหลวงได้
1.6.2
ลดการใช้สารเคมียาปราบศัตรูพืชที่มีราคาแพงและเป็นอันตรายต่อผู้คน
1.7 นิยามปฏิบัติการ
1.7.1 แมลงนูนหลวง หมายถึง
แมลงนูนหลวงเป็นด้วงปีกแข็งที่มีขนาดโต ตัวยาวราว 3.5-4.0 ซม. กว้าง
ราว 1.5-2.0 ซม.
1.712 มะลิ หมายถึง พรรณไม้ยืนต้น และเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีลําต้นแบบเถาเลื้อย ลําต้นมี
ความสูงประมาณ1-3 เมตร
1.7.3 บอระเพ็ด หมายถึง ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น เถากลมมีขนาดใหญ่เป็นปุ่มปม สีเทาอมดํา
1.7.4 พริกขี้หนูสด หมายถึง ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลําต้นมีความสูงประมาณ 45-75 ซม.
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บทที่2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่อง สมุนไพรป้องกันแมลงนูน คณะผู้ศึกษา ได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องและจากเว็บไซด์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยขอนําเสนอตามลําดับดังนี้

2.1 แมลงนูนหลวง (white grub )
1.ชื่อวิทยาศาสตร์
2.ชื่อวงศ์และอันดับ
3.รูปร่างลักษณะ
4.พืชอาหารและลักษณะการทําลาย
5.ความเสียหาย/ลักษณะการทําลาย
6.การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
7.ศัตรูธรรมชาติ
8.คําแนะนําการป้องกันกําจัด
ทรงพล สุโพธิ์ และ วิรัช คงขํา (,2554: เว็บไซด์ ) ได้กล่าวรายละเอียดไว้ดังนี้ (white grub )
1.ชื่อวิทยาศาสตร์ : เลปิดิโอต้า สติ๊กม่า และ เลปิดิโอต้า เดสซีเดนส์ Lepidiota stigma F., L. descedens
Sharp
2.ชื่อวงศ์และอันดับ Scarabaeidae (Melolonthidae), Coleoptera
3.รูปร่างลักษณะ
แมลงนูนหลวงเป็นด้วงปีกแข็งที่มีขนาดโต ตัวยาวราว 3.5-4.0 ซม. กว้างราว 1.5-2.0 ซม. บริเวณ
ปลายปีกตรงส่วนที่เริ่มลาดลงมีจุดสีขาวอยู่ข้างละ 1 จุด เป็นด้วงปีกแข็งที่มีสีสันต่าง ๆ กัน ตั้งแต่สีขาว สี
น้ําตาลอ่อน และสีน้ําตาลแดง โดยปกติตัวผู้มีสีเข้มกว่าตัวเมีย และมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียเล็กน้อย ตัวเมีย
จะวางไข่ในดินหลังจากผสมพันธุ์แล้วราว 20 วัน ไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ จํานวน 12-16 ฟองต่อตัวเมียตัวหนึ่ง
ๆ ระยะไข่ 15-20 วัน เมื่อฟักออกเป็นตัวหนอนแล้ว มันจะอาศัยอยู่ในดินกินรากอ้อย รูปร่างหนอนตัวงอ
เป็นรูปโค้ง ปลายท้องมีลักษณะเป็นถุง หัวสีน้ําตาลแดง มีฟันกัดที่แข็งแรงมาก จะกัดกินรากอ้อยได้มากขึ้น
ๆ ตามขนาดตัวหนอนที่โตขึ้น ๆ ระยะหนอนนาน 8-9 เดือน จึงโตเต็มที่จะสร้างโพรงดินเพื่อเข้าดักแด้
ระยะดักแด้นานประมาณ 2 เดือน จึงจะออกมาเป็นตัวเต็มวัย อายุตัวเต็มวัยอยู่ได้ราว 30-40 วัน มีเพียง 1
ชั่วอายุขัยต่อปี
4.พืชอาหารและลักษณะการทาลาย
หนอนแมลงนูนกัดกินรากอ้อย และรากมันสําปะหลัง อ้อยเกิดอาการคล้ายขาดน้ํา คือ ใบเหลือง และแห้ง
ตาย มะลิ ลําไย
5.ความเสียหาย/ลักษณะการทาลาย
แมลงนูนหลวงเป็นศัตรูสําคัญชนิดหนึ่งของอ้อยและมันสําปะหลังที่ปลูกในจังหวัดระยองและ
ชลบุรี มักระบาดในสภาพดินทรายที่มี pH 6-6.5 และสภาพดินที่มีอินทรียวัตถุ 0.56-0.84% การเข้า
ทําลายอ้อยมักปรากฏเป็นหย่อมไม่แพร่กระจายไปทั้งไร่ พื้นที่ใดค่อนข้างลุ่มเมื่อมีฝนตกน้ําขัง ตัวหนอน
ของแมลงนูนหลวงจะเข้าทําลายได้น้อย แต่ถ้าอ้อยปลูกในที่ดอนมักถูกหนอนเข้าทําลายมาก อ้อยกอใดที่
ถูกหนอนเข้าทําลายเพียงหนึ่งตัวต่อกอก็ทําให้อ้อยกอนั้นตายไปทั้งกอได้ หรือถ้าไม่ตายก็ทําให้ผลผลิตของ
อ้อยลดลงมาก จนเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ ส่วนใหญ่พบหนอน 1-2 ตัวต่อกอ แต่บางกออาจพบหนอนเข้า
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ทําลาย 6-8 ตัว ปีใดที่มีความแห้งแล้งติดต่อกันนาน เช่น ปี 2520 ทําให้การระบาดเข้าทําลายอ้อยมีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น
หนอนเข้ากัดกินรากอ้อยเป็นอาหาร อาการเริ่มแรกของอ้อยที่ถูกทําลายดูคล้ายกับว่าเป็นผลเนื่องจาก
ความแห้งแล้ง คือ ใบอ้อยมีสีเหลืองต่อมาใบอ้อยจะแห้งตายมากผิดปกติจนในที่สุดกออ้อยจะแห้งตายทั้ง
กอ กออ้อยที่ถูกหนอนเข้าทําลายจะดึงออกมาจากพื้นดินได้ง่าย เนื่องจากรากอ้อยถูกทําลายหมด
6.การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
เป็นแมลงที่แพร่หลายในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบเข้าทําลายและสร้าง
ความเสียหายให้แก่อ้อยได้มากในจังหวัดชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี และกําแพงเพชร
7.ศัตรูธรรมชาติ
ขณะไถไร่มีสุนัขและนกชนิดต่าง ๆ เข้าช่วยกินหนอน สุนัขขุดลงไปตามกออ้อยหรือโคนต้นมัน
สําปะหลังเพื่อหาหนอนกิน แต่ชาวไร่ไม่ชอบเนื่องจากอ้อยและมันสําปะหลังเสียหาย นอกจากนี้ยังมีเชื้อรา
ที่ยังไม่สามารถระบุชนิด เข้าช่วยทําลายหนอนและดักแด้ในดินได้อีกด้วย สําหรับตัวเต็มวัยชาวบ้านนิยม
จับไปประกอบอาหาร
8.คาแนะนาการป้องกันกาจัด
เนื่องจากแมลงชนิดนี้เป็นตัวเต็มวัยปีละครั้ง วิธีที่ประหยัดและได้ผลดีคือ ชาวไร่ควรพร้อมใจกัน
จับตัวเต็มวัยทําลาย หรือนําไปประกอบอาหารก่อนที่จะวางไข่ โดยเริ่มจับครั้งแรกตอนกลางเดือนกุมภา
พันธุ์ และจับต่อเนื่องประมาณ 15-20 วัน การจับทําได้ง่ายโดยการใช้ไม้ตีตามกิ่งไม้ หรือปีนขึ้นไปเขย่าให้
ตัวเต็มวัยตกลงมาในขณะผสมพันธุ์ ใช้เวลาจับประมาณวันละ 30 นาที ช่วงหัวค่ํา สามารถลดปริมาณ
แมลงนูนหลวงลงได้ ทําต่อเนื่อง 2- 3 ปี แมลงนูนหลวงก็จะหมดความสําคัญไปเอง
ไร่อ้อยที่ถูกแมลงนูนหลวงเข้าทําลายมาก และคาดว่าจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ หรือไม่คุ้มค่า ควรรีบไถ
พรวนหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทําลายตัวหนอนที่เข้าดักแด้ในดินลึกในเดือนธันวาคม นอกจากนี้เกษตรกรที่ปลูก
อ้อยตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ควรพรวนดินหลาย ๆ ครั้ งเพื่อทําลายไข่และตัวหนอนในดินก่อนการ
ปลูกอ้อย ถ้าจําเป็นต้องใช้สารฆ่าแมลง ควรจะใช้วิธีป้องกันจะให้ผลดีกว่าการกําจัด เพราะเมื่อหนอนโต
แล้ว การใช้สารฆ่าแมลงจะไม่ค่อยประสบผล และเป็นการยากที่ใช้สารฆ่าแมลงเมื่ออ้อยโตแล้ว ระยะเวลา
ใช้สารฆ่าแมลงที่เหมาะสมคือ ระยะที่หนอนเริ่มฟักออกจากไข่ประมาณกลางเดือนมีนาคม สารฆ่าแมลงที่
ได้ผลดีคือ fipronil (Asscend 5% SC) อัตรา 80-250 ต่อน้ํา 20 ลิตร ตามร่องอ้อย สําหรับอ้ อยตอก็เปิด
หน้าดินออกให้ห่างจากกออ้อยประมาณ 8 นิ้ว ทั้งสองด้านของแถวอ้อย แล้วฉีดสารสารฆ่าแมลงไปตาม
ร่องอ้อยที่เปิดหน้าดินออก เสร็จแล้วจึง

ภาพที่ 1แมลงหลวงตัวเต็มวัย

ภาพที่ 2

ตัวหนอนของแมลงนูนหลวง

ภาพที่ 3 ลักษณะการทําลายของแมลงนูนหลวง
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2.2 สมุนไพรบอระเพ็ด
1.ชื่อวิทยาศาสตร์
2.ชื่อวงศ์
3.ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
4.ส่วนที่ใช้
5.สรรพคุณ
6.วิธีการและปริมาณที่ใช้
7.สารเคมี
บอระเพ็ด,2554: (เว็บไซด์)กล่าวถึง บอระเพ็ด ไว้ดังนี้
1.ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f.& Thomson
2.วงศ์ : Menispermaceae
ชื่ออื่น : ตัวเจตมูลยาน เถาหัวด้วน (สระบุรี) หางหนู (สระบุรี,อุบลราชธานี) จุ่งจิง เครือเขาฮอ (ภาคเหนือ) เจตมูล
หนาม (หนองคาย)
3.ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น เถากลมมีขนาดใหญ่เป็นปุ่มปม สีเทาอมดํา มีรสขม เปลือกลอก
ออกได้ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว ก้านใบยาว 8-10 ซม.
ดอก ออกตามซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่คนละช่อ ดอกสีเขียวอมเหลือง มีขนาดเล็กมาก ผล รูปทรงค่อนข้าง
กลมสีเหลืองหรือสีแดง
4.ส่วนที่ใช้ : ราก ต้น ใบ ดอก ผล ส่วนทั้ง 5 เถาสด
5.สรรพคุณ :
ราก
- แก้ไข้เหนือ ไข้สันนิบาต แก้ไข้พิษ ไข้จับสั่น
- ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้
- เจริญอาหาร
ต้น
- แก้ไข้ แก้ไข้พิษ แก้ไข้กาฬ แก้ไข้เหนือ
- บํารุงกําลัง บํารุงธาตุ
- แก้อาการแทรกซ้อน ขณะที่เป็นไข้ทรพิษ
- แก้ไข้เพื่อโลหิต แก้เลือดพิการ
- แก้ร้อนในกระหายน้ํา แก้สะอึก แก้พิษฝีดาษ
- เป็นยาขมเจริญอาหาร
- เป็นยาอายุวัฒนะ
ใบ
- แก้ไข้ แก้ไข้พิษ แก้ไข้กาฬ แก้ไข้จับสั่น
- ขับพยาธิ แก้ปวดฝี
- บํารุงธาตุ
- ยาลดความร้อน
- ทําให้ผิวพรรณผ่องใส หน้าตาสดชื่น
- รักษาโรคผิวหนัง ผดผื่นคันตามร่างกาย
- ช่วยให้เสียงไพเราะ
- แก้โลหิตคั่งในสมอง
- เป็นยาอายุวัฒนะ
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ดอก
- ฆ่าพยาธิในท้อง ในฟัน ในหู
ผล
- แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ไข้พิษ
- แก้สะอึก และ สมมติฐานกําเริบ
ส่วนทั้ง 5
บําบัดรักษาโรค ดังนี้
- เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ปวดเมื่อย แก้ไข้ปวดศีรษะ รักษาฟัน รักษาโรคริดสีดวงทวาร ช่วยให้เจริญอาหาร แก้ฝีมดลูก แก้ร้อนใน
รักษาโรคเบาหวาน ลดความร้อน แก้ดีพิการ แก้เสมหะ เลือดลม แก้ไข้จับสั่น

6.วิธีการและปริมาณที่ใช้ :
ใช้เป็นยารักษาอาการดังนี้
อาการไข้ ลดความร้อน
- ใช้เถาแก่สด หรือต้นสด ครั้งละ 2 คืบครึ่ง (30-40 กรัม) ตําคั้นเอาน้ําดื่ม หรือต้มกับน้ําโดยใช้ น้ํา 3 ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือ 1
ส่วน ดื่มวันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น หรือเวลามีอาการ
- หรือใช้เถาสด ดองเหล้า ความแรง 1 ใน 10 รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา ของยาที่เตรียมแล้ว
เป็นยาขมช่วยเจริญอาหาร เมื่อมีอาการเบื่ออาหาร
โดยใช่ขนาดและวิธีการเช่นเดียวกับใช้แก้ไข้

7.สารเคมี :
ประกอบด้วยแคลคาลอยด์หลายชนิด
เช่น
Picroretine,
berberine
นอกจากนี้ยัง
ประกอบด้วย colonbin, tintotuberide, N - trans - feruloyltyramine, N - cisferuloytyramine,
phytosterol, methylpentose

ภาพที่ 4 ลําต้น

ภาพที่ 5ใบ

ภาพที่ 6ดอก
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2.3 สมุนไพรพริกขี้หนู
1.ชื่อวิทยาศาสตร์
2.ชื่อวงศ์
3.ลักษณะทั่วไป
4.การขยายพันธุ์
5.สรรพคุณ
6.ถิ่นที่อยู่
7.คุณค่าทางอาหาร
8.ข้อมูลทางเทคนิค
9.ข้อมูลทางเภสัชวิทยา
พริกขี้หนู,2554: (เว็บไซด์)กล่าวถึง พริกขี้หนู ไว้ดังนี้
1.ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Capsicum frutescens Linn.
2.วงศ์ :
SOLANACEAE
ชื่ออื่น ๆ : พริกแด้, พริกแต้, พริกนก, พริกแจว, พริกน้ําเมี่ยง (เหนือ-พายัพ), พริก, พริกชี้ฟ้า,พริกขี้หนู (ภาค
กลาง-เหนือ), ดีปลี (ใต้-ปัตตานี), ดีปลีขี้นก, พริกขี้นก, ใต้ (ภาคใต้), ลัวะเจีย (แต้จิ๋ว), มะระตี้
(สุรินทร์), ล่าเจียว (จีนกลาง), หมักเพ็ด (อีสาน)
3.ลักษณะทั่วไป :
ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก ลําต้นมีความสูงประมาณ 45-75 ซม.
ใบ : เป็นใบเดี่ยว ออกตรงกันข้ามกัน ลักษณะใบจะกลมรี ตรงปลายจะแหลม
ดอก : จะออกตรงง่ามใบเป็นกลุ่มประมาณ 1-3 ดอก เป็นสีขาว มีกลีบดอกประมาณ 5 กลีบ ส่วนเกสรตัว
ผู้จะมีอยู่ 5 อัน จะขึ้นสลับกบกลีบดอก เกสรตัวเมียมี 1 อันและมีรังไข่ประมาณ 2-3 ห้อง
ผล : ผลสุกจะเป็นสีแดง หรือแดงปนน้ําตาล ลักษณะผลมีผิวลื่นเป็นมัน ภายในผลนั้นจะกลวง และมี
แกนกลาง รอบ ๆแกนจะมีเมล็ดเป็นสีเหลืองเกาะอยู่มากมาย และเมล็ดจะมีรสเผ็ด
4.การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด
5.สรรพคุณ :
ผล ใช้ปรุงรสอาหาร ช่วยเจริญอาหาร และรักษาอาการอาเจียน รักษาโรคหิด กลาก รักษาโรคบิด โดย
การใช้พริกสด 1 เม็ด หรือมากกว่านั้นใช้กิน และอาการปวดบวมเนื่องจากความเย็นจัด โดยใช้ผงพริกแห้ง
ทําเป็นขี้ผึ้ง หรือสารละลายแอลกอฮอล์ใช้ทาอื่น ๆ พรรณไม้นี้เป็นพรรณไม้สวนครัวที่ขาดกันไม่ได้ เป็น
พรรณไม้ที่ขึ้นง่าย แต่บํารุงรักษายาก เพราะใบอ่อนของพริกอร่อยทําให้แมลงต่าง ๆ ชอบกิน ผลแรกผลิใช้
ผสมกับผักแกงเลียงช่วยชูรส ส่วนผลกลางแก่ใช้ใส่แกงคั่วส้มจะได้อาหารที่มีรสเปรี้ยวอ่อน ๆ เพราะมีวิตามี
ซี และไส้พริกจะมีสารแคบไซซิน ที่ให้ความเผ็ดและมีกลิ่นฉุนเผ็ดร้อนเป็นเครื่องปรุงอาหารช่วยชูรส ใส่
น้ําพริก ยํา ทําเป็นน้ําปลาดองและยังเป็นยาช่วยกระตุ้นทําให้เจริญอาหาร บํารุงธาตุหรือใช้ภายนอกเป็น
ยาทาถูนวดลดอาการไขข้ออักเสบ
6.ถิ่นที่อยู่ : พรรณไม้นี้มีถิ่นกําเนิดอยู่ในแถบอเมริกาเขตร้อน

8

7.คุณค่าทางอาหาร คุณค่าทางอาหารในส่วนที่รับประทานได้ 100 กรัม ประกอบด้วย
Cal

Moist
Ash
Protein Fat CHO Fibre
Ca P
ure
.

Unit %

Fe A.I.U B1 B2 Niacin C

Gm. Gm. Gm. Gm. Gm mg. mg. mg.

mg. mg. mg. mg.

พริก
54 81.9 3.4
1.4 7.1 5.2 0.9 4 14 12 2417 0.29 0.11 1.5 44
ขี้หนู
8.ข้อมูลทางเทคนิค :
รักษาอาการบวม ฟกช้ํา ให้ใช้พริกขี้หนูที่แก่จัดเป็นสีแดงแล้วตากแห้งนํามาบดเป็นผงให้ละเอียด
แล้วเทลงในวาสลินที่เคี่ยวจนเหลวกวนให้เข้ากัน แล้วนําไปเคี่ยวอีกจนได้กลิ่นพริก ใช้สําหรับทาถู รักษา
อาการเคล็ด ถูกชน ฟกช้ําดําเขียว และอาการปวดตามข้อให้ทาตรงบริเวณที่เป็นวันละครั้ง หรือสองวันต่อ
ครั้งรักษาอาการปวดตามเอวและน่อง ให้ใช้ผงพริกขี้หนูและวาสลิน หรือผลพริก วาสลิน และแป้งหมี เติม
เหล้าเหลืองจํานวนพอประมาณแล้วคนให้เป็นครีม ก่อนที่จะใช้ ให้ทาลงบนกระดาษแก้วปิดบริเวณที่ปวด
ใช้ลาสเตอร์ปิดโดยรอบ จะมีอาการทําให้เหงื่อออกการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วขึ้น และรู้สึกหายปวด จาก
การตรวจสอบพบว่า ตามบริเวณที่พอกยาจะมีความรู้สึกร้อนและการไหลเวียนของโลหิต เพิ่มขึ้น
9.ข้อมูลทางเภสัชวิทยา :
สารสกัดจากพริก ใช้ทาลงบนผิวหนังจะทําให้หลอดเลือด ตามบริเวณนั้นขยายตัว
และการ
ไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้นถ้าใช้มากเกินไปอาจจะทําให้ระคายเคืองได้ฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและฆ่า
แมลง แคปซายซินจะมีผลยับยั้งเชื้อ Bacillus cereus และเชื้อ Bacillus subtilis แต่ไม่มีผลต่อเชื้อ
Bacillus aureus และเชื้อ Bacillus coli นอกจากนี้สารที่สกัดจากพริก โดยวิธีการต้มด้วยน้ํา จะมีฤทธิ์ใน
การฆ่าแมลงฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร แคปซายซิน ทําให้เจริญอาหาร และกินอาหารได้มากขึ้น พริก
สามารถช่วยกระตุ้นทําให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารสุนัขเพิ่มขึ้นและน้ําสกัดที่ได้จากพริก จะช่วย
ลดการบีบตัวของลําไส้เล็กส่วนปลาย ileumของหนูตะเภาที่เกิดจากอะเซทิลโมลีนและฮีสตามีนได้ส่วน
แคปซายซิน จะเพิ่มการบีบตัว ของลําไส้เล็กส่วนปลาย ileum ของหนูตะเภาแต่ถ้าให้แคปซายซินซ้ําอีก
ครั้งในขนาดเท่า ๆ กัน จะมีผลน้อยมากหรือไม่มีผลเลยผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต แคปซายซิน ที่สกัดจาก
พริก สามารถกระตุ้นหัวใจห้องบนของหนูตะเภาแต่เมื่อฉีดเข้าทางหลอดเลือดดําของแมวและสุนัข จะทํา
ให้ความดันโลหิต และหัวใจเต้นช้า หายใจขัด และอาการพวกนี้จะหายไปเมื่อเราตัดเส้นประสาทเวกัสออก
(Vagotomy) ส่วนแคปซายซิน จะเพิ่มความดันโลหิตในแมว ที่ถูกตัดหัวออก (decapitated cat)ถ้าฉีดเข้า
ในหลอดเลือดดําของแมวที่ถูกวางยาสลบ จะทําให้ความดันโลหิตในปอดสูงขึ้นแต่เมื่อฉีดเข้าบริเวณหลอด
เลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจโดยตรง จะทําให้หลอดเลือดนั้นหดตัว และฤทธิ์ของแคปซายซินต่อหัวใจห้องบนของ
หนูตะเภานั้นจะเพิ่มทั้งความเร็ว และความแรงในการเต้นฤทธิ์อื่น ๆ หลังจากกินอาหารที่ใช้พริกขี้หนูแก่จัด
สีแดงเป็นเครื่องปรุงแต่งนานประมาณ 3 สัปดาห์ จะทําให้สารกลุ่มคลอรีติโซนในพลาสมาเพิ่มขึ้น และ
ปริมาณที่ขับออกทางปัสสาวะก็จะเพิ่มขึ้น ส่วนสารที่สกัดได้จากพริก ถ้าฉีดเข้าช่องท้องของหนูถีบจักรจะมี
ฤทธิ์กดประสาท ทําให้เดินเซ เล็กน้อย และชักตายได้ เมื่อฉีดเข้าหลอดเลือดจะมีฤทธิ์กระตุ้นมดลูกของหนู
ขาวและมีฤทธิ์กระตุ้นปลายประสาทรับความรู้สึกทั่วไป
แก้ปวดหัว ปวดหัวเนื่องมาจากไข้หวัด หรือตัวร้อน ใช้ใบพริกขี้ หนูสดๆ ตํากับดินสอพองปิดขมับ
แก้เจ็บคอเสียงแหบใช้น้ําต้มหรือยาชงพริกขี้หนูกลัวคอแก้เจ็บคอและเสียงแหบได้โดยใช้พริกขี้หนูป่น๑
หยิบมือ
เติมน้ําเดือดลง ไป ๑ แก้ว ทิ้งไว้พออุ่น ใช้น้ํากลัวคอ
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ช่วยขับลม แก้อาหารไม่ย่อย เจริญอาหาร โดยกินพริกขี้หนูสวน รักษากระเพาะที่ไม่มีกําลังย่อยอาหาร
แก้ปลาดุกยักใช้พริกขี้หนูสดเขียวหรือแดงก็ได้ ขยี้ตรงที่ปลาดุก แทงจะหายปวด ขยี้แล้วจะรู้สึกเย็น
(ธรรมดาพริกขี้หนูร้อน) ไม่บวมไม่ฟกช้ําด้วย
แก้เท้าแตกใช้พริกขี้หนูทั้ง ๕ ปูนขาว คละพอควร เอาไปต้ม เอาน้ํามาแช่เท้าที่แตก ถ้าไม่หายเอาต้น
สลัดได รากหนอนตากยากใส่ลงไปด้วย
แก้บวม ใบพริกขี้หนู บดผสม น้ํามะนาว พอกบริเวณที่บวม
รักษาแผลสดและแผลเปื่อย ใช้ใบพริกขี้หนู ตําพอกรักษาแผลสดและแผลเปื่อย(อย่าใช้พริกขี้หนูปิดแผล
มากเกินไปเพราะจะทําให้ร้อน
ใบ้ใบเป็นอาหาร ใบพริกขี้หนูมีคุณค่าทางอาหารสูงมาก เพราะมี ธาตุ แค ลเชี่ยม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ
และบีอยู่มาก บํารุงกระดูก,บํารุง ประสาท
แก้พิษตะขาบและแมลงป่องกัด ใช้พริกขี้หนูแห้ง ตําผงละลาย น้ํามะนาว ทาแผลตะขาบกัด แมลงป่อง
ต่อย หายเจ็บปวดดีนัก
มดคันไฟกัด ใช้ใบหรือดอกพริกขี้หนูก็ได้ ถูบริเวณถูกกัด หายแล

ภาพที่ 7พริกขี้หนูสด

10

2.4 มะลิ
1.ชื่อวิทยาศาสตร์
2.ชื่อวงศ์
3.ชนิดของมะลิที่นิยมปลูกเป็นไม้มงคล
4.ลักษณะทั่วไปของมะลิ
5.การเป็นมงคลมะลิ
6.ตําแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูกมะลิ
7.การปลูกมะลิ
8.การดูแลรักษา
9.การขยายพันธุ์
มะลิ,2554: (เว็บไซด์) กล่าวถึง มะลิไว้ดังนี้
1.ชื่อวิทยาศาสตร์
Jasminum sambac. , Jusminum adenophyllum
2.ชื่อวงศ์
OLEACEAE
3.ชนิดของมะลิที่นิยมปลูกเป็นไม้มงคล
1. มะลิซ้อน (Grand Duke of Tuscany)
2. มะลิวัลย์ (Angel-hair jasmine)
3. มะลิฉัตร (Arabian jasmine)
4. มะลิพวง (Angelwing jasmine)
5. พุทธชาติ (Star jasmine)
4.ลักษณะทั่วไปของมะลิ
มะลิเป็นพรรณไม้ยืนต้น และเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลางบางชนิดก็มีลําต้นแบบเถา
เลื้อย ลําต้นมีความสูงประมาณ1-3 เมตร ผิวเปลือกลําต้นสีขาวมีสะเก็ดรอยแตกเล็กน้อย ลําต้นเล็กกลม
แตกกิ่งก้านสาขาไปรอบ ๆ ลําต้น ใบเป็นใบเดียวแตกใบเรียงกันเป็นคู่ ๆ ตามก้านและกิ่งลักษณะของใบ
มนป้อม โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม ขนาดใบกว้างประมาณ 2-3
เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ ออกตามส่วนยอดหรือตามง่ามใบ ดอกเล็กสี
ขาวมีกลีบดอกประมาณ 6-8 กลีบ เรียงกันเป็นวงกลมหรือซ้อนกันเป็นชั้นแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ขนาดดอกบาน
เต็มที่ประมาณ 2-3 เซนติเมตรผลเป็นรูปกลมรีเล็กเมื่อสุกจะมีสีดําภายในมีเมล็ดอยู่ 1เมล็ดนอกจากนี้
ลักษณะของลําต้นและดอกแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์
5.การเป็นมงคลมะลิ
คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นมะลิไว้ประจําบ้านจะทําให้เกิดความรักความคิดถึงแก่บุคคล
ทั่วไปเพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจําวันแม่แห่งชาติซึ่งเป็นสัญลัก ษณ์แสดงถึงความรักของลูกต่อแม่และ
ผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนอกจากนี้คนไทยโบราณยังเชื่ออีกว่า บ้านใดปลูกต้นมะลิไว้ประจําบ้าน
จะทําให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์ เพราะดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธิ์ ขาวสะอาด ซึ่งคนไทยนิยมใช้เป็นเครื่อง
สักการบูชาพระ
6.ตาแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูกต้นมะลิ
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นมะลิไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผู้ปลูกควรปลูก
ในวันพุธเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางดอกให้ปลูกในวันพุธถ้าจะให้เป็นสิริ
มงคลยิ่งขึ้นนั้นผู้ปลูกควรเป็นสภาพสตรีที่สูงอาจุ
เพราะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงและยังเป็นผู้ที่
ประกอบคุณงามความดี เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป
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7.การปลูกมะลิ
1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน ควรใช้กระถางทรงสูง ขนาด 8-14 นิ้ว ใช้ปุ๋ย
คอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1: 1 :1 ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถางปีละครั้งเพราะการขยายตัว
ของรากแน่นเกินไปและเพื่อเปลี่ยน ดินปลูกใหม่
ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป
2. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน โบราณนิยมปลูกบริเวณทางเข้าหน้าบ้าน เพื่อ
เป็นเสน่ห์แก่บ้าน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1: 1
ผสมดินปลูก
8.การดูแลรักษามะลิ
แสง ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
น้ํา
ต้องการปริมาณน้ําปานกลาง ควรให้น้ํา 3-5 วัน/ครั้ง
ดิน
ชอบดินร่วนซุย มีความชุ่มชื้นปานกลาง ระบายน้ําได้ดี
ปุ๋ย
ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 5-6 ครั้ง หรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร
15-15-15
อัตรา 200-300 กรัม / ต้น ใส่ปีละ 4-6 ครั้ง
9.การขยายพันธุ์
การปักชํา การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง การแยกกอ วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ การปักชํา การตอน
โรค
รากเน่า (Sclerotium root rot)
แมลง หนอนเจาะดอก
อาการ ใบเหลือง เหี่ยว ต้นแห้งตาย โคนต้นมีเส้นใยสีขาว และดอกเป็นแผล เป็นรู ทําให้ดอกเสีย
รูปทรง และร่วง ดอกเปลี่ยนเป็นสีคล้ํา
การป้องกัน ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของหนอนตัวแก่
การกําจัด
ใช้ยาเมโธมิล หรือ เมธามิโดฟอส อัตราและคําแนะนําระบุไว้ตามฉลาก

ภาพที่ 8ต้นดอกมะลิ
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บทที่ 3.
วิธีดาเนินการศึกษา
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1. เครื่องปั่นไฟฟ้า
จํานวน 1 เครื่อง
2. พริกขี้หนูสด จํานวน 100 กรัม
3. ต้นบอระเพ็ด จํานวน 100 กรัม
4. น้ํา
จํานวน 100
ML
5. แมลงนูนหลวง จํานวน 5
ตัว
6. ใบมะลิอ่อน จํานวน 40 ใบ
7. ผ้ากรองสีขาว
ขนาด
1 x 1 เมตร
8. ถุงมือยาง
จํานวน 1 คู่
9. กล่องกระดาษ ขนาด 15
x 15 cm 2 กล่อง
10. บิ๊กเกอร์
จํานวน 1 ใบ
3.2.วิธีการดาเนินการทดลอง
1. นําพริกขี้หนูสดและบอระเพ็ดอย่างละ 100 กรัม มาปั่น ให้ละเอียด
2. นําพริกขี้หนูสดและบอระเพ็ดผสมให้เข้ากันแล้วมาใส่ในผ้ากรอง
3. นําน้ํา100 ML มาผสมเพื่อบีบให้ได้น้ํายาสมุนไพรใส่ในบิ๊กเกอร์
4. ทํากล่องกระดาษขนาด 15 คูณ 15 เซนติเมตร
5. นําใบมะลิ 20 ใบ จุ่มลงในน้ํายาสมุนไพร ป้องกันแมลงนูนหลวงใส่ในกล่องที่ 1 และ
นําใบมะลิ 20 ใบ ที่ไม่มี่น้ํายาใส่ลงในกล่องที่ 2
6. ใส่แมลงนูนหลวงในกล่องที่ 1 และ กล่องที่ 2 อย่างละ 5 ตัว
7. สังเกตพฤติกรรมการกินใบมะลิ พร้อมบันทึกผลทุก 10 นาที จํานวน 6 ครั้ง
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บทที่ 4.
ผลการศึกษา
จากการสังเกตพฤติกรรมของแมลงนูน หลังจากที่ปล่อยแมลงนูน 5 ตัว ลงในกล่องทดลองที่มีน้ํายาชุบ
สมุนไพร บอระเพ็ด และพริกขี้หนูสด ผู้ทดลองได้สังเกตและบันทึกผลการทดลองตามตารางบันทึกผลการทดลอง
ดังนี้
ตารางการสังเกตพฤติกรรมการกินใบมะลิของแมลงนูนหลวง
พฤติกรรมของแมลงนูน
ระยะเวลา
กล่องที่ 1 (ชุบน้ายาสมุนไพร บอระเพ็ด และพริกขี้หนูสด)
กล่องที่ 2(ไม่ชุบน้ายา)
10 นาที เดินและบินไปมาไม่อยู่กับที่
เดินและบินไปมาไม่อยู่กับที่
20 นาที

เริ่มนิ่งไม่ขยับตัวไปมาพยายามอยู่บนที่สูงที่สุดโดยการไต่ขึ้นมา เดินและบินไปมาไม่อยู่กับที่
ด้านบนของกล่อง

30 นาที

แมลงนูนหลวงพยายามไม่เคลื่อนไหวและไม่ไต่ใบไม้ และเริ่ม
กินใบไม้

บางตัวก็บินไปมา และบางตัวกินใบไม้

40 นาที

แมลงนูนหลวงพยายามไม่เคลื่อนไหวและไม่ไต่ใบไม้ และเริ่ม
กินใบไม้

บางตัวก็บินไปมา และบางตัวกินใบไม้

50 นาที

แมลงนูน 3 ตัวเริ่มนอนตะแคงและไม่เคลื่อนไหว

บางตัวก็บินไปมา และบางตัวกินใบไม้

60 นาที

มีแมลงนูน 4 ตัว นอนตะแคงตาย ตั้งแต่นาที 50 โดยมีแมลง
นูนหลวง ตัวใหญ่ที่สุดลอดตาย 1 ตัว และตัวที่เหลืออีก 4 ตัว
ตายหมด

บางตัวก็บินไปมา และบางตัวกินใบไม้ และบาง
ตัวหยุดนิ่ง

จากตาราง ผลการทดลองพบว่า กล่องที่ 1 ที่ใส่ใบมะลิชุบน้ายาสมุนไพรบอระเพ็ดและพริกขี้หนูสด ในเวลา
60 นาที แมลงนูนหลวงตาย 4 ตัว ลอด 1 ตัว สาหรับกล่องที่ 2 ที่ใส่ใบมะลิโดยไม่ชุบน้ายา พบว่าแมลงนูน
หลวงยังบินไปบินมาและกินใบมะลิตามปกติ
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บทที่ 5.
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป ผลการศึกษาผลการทดลองพบว่า กล่องที่ 1 ที่ใส่ใบมะลิชุบน้ํายาสมุนไพรบอระเพ็ดและพริกขี้หนูสด ใน
เวลา 60 นาที แมลงนูนหลวงตาย 4 ตัว ลอด 1 ตัว สําหรับกล่องที่ 2 ที่ใส่ใบมะลิโดยไม่ชุบน้ํายา พบว่าแมลงนูน
หลวงยังบินไปบินมาและกินใบมะลิตามปกติ
5.2 อภิปลายผล จากการทดลองพบว่ามีแมลงนูนหลวงกล่องที่ 1 ตาย 4 ตัว สาเหตุมาจาก พริกกขี้หนูสดเป็น
สมุนไพรที่มีลักษณะร้อนแสบเพราะ ไส้พริกจะมีสารแคบไซซิน ที่ให้ความเผ็ดและมีกลิ่นฉุนเผ็ดร้อน สารสกัดจาก
พริก ใช้ทาลงบนผิวหนังจะทําให้หลอดเลือด ตามบริเวณนั้นขยายตัว และการไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้นถ้าใช้มาก
เกินไปอาจจะทําให้ระคายเคืองได้ฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและฆ่าแมลง แคปซายซินจะมีผลยับยั้งเชื้อ Bacillus
cereus และเชื้อ Bacillus subtilis แต่ไม่มีผลต่อเชื้อBacillus aureus และเชื้อ Bacillus coli นอกจากนี้สารที่
สกัดจากพริก โดยวิธีการต้มด้วยน้ํา จะมีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
บอระเพ็ดมีลักษณะขมเพราะมีสารเคมีประกอบด้วย แคลคาลอยด์หลายชนิด เช่น Picroretine, berberine
นอกจากนี้ยังประกอบด้วย colonbin, tintotuberide, N - trans - feruloyltyramine, N cisferuloytyramine, phytosterol, methylpentose
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 การทดลองครั้งต่อไปควรจะให้แมลงนูนหลวง กินใบมะลิ หนึ่งใบเพราะว่าสามารถสังเกตได้ง่าย
5.3.2 ควรผสมสารให้มีความเหนียวให้สามารถเกาะใบต้นพืชได้
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วันที่ค้นข้อมูล : 24 พฤษภาคม 54
พริกขี้หนู .(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.the-than.com/samonpai/sa_7.html ) วันที่ค้นข้อมูล
: 24 พฤษภาคม 54
มะลิ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก: http://www.maipradabonline.com/maimongkol/mali.htm) วันที่ค้น
ข้อมูล : 24 พฤษภาคม 2554
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ภาพประกอบวิธีการทาสมุนไพรป้องกันแมลงนูนหลวง
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ภาพประกอบการทอลองการใช้สมุนไพรป้องกันแมลงนูน
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