การศึกษาพืชสมุนไพรทีใ่ ช้ ไล่ แมลงหวี่

ชื่อผู้ทาโครงงาน
1. นางสาวกรรณิ กา แป้ นจันทร์

กศน.อาเภอคลองหาด จ.สระแก้ว

2. นายชัยโย ทุมชะ

กศน.อาเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

3. นางสาวพัฐสุ ดา โพธิ์จันทร์

กศน.อาเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ

4. นายเสรี ด่านขุนทด

กศน.อาเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว

5. นายพันธ์ศกั ดิ์ รักสุ ด

กศน.อาเภอศรี มโหสถ จ.ปราจีนบุรี

6. นางสาวเจตศุภา นาชัยเวียง

กศน.อาเภอราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

สานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว

การศึกษาพืชสมุนไพรทีใ่ ช้ ไล่ แมลงหวี่

ชื่อผู้ทาโครงงาน
1. นางสาวกรรณิ กา แป้ นจันทร์

กศน.อาเภอคลองหาด จ.สระแก้ว

2. นายชัยโย ทุมชะ

กศน.อาเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

3. นางสาวพัฐสุ ดา โพธิ์จันทร์

กศน.อาเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ

4. นายเสรี ด่านขุนทด

กศน.อาเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว

5. นายพันธ์ศกั ดิ์ รักสุ ด

กศน.อาเภอศรี มโหสถ จ.ปราจีนบุรี

6. นางสาวเจตศุภา นาชัยเวียง

กศน.อาเภอราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่ออาจารย์ ที่ปรึกษา
นางกัลยา หอมดี

สานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว

บทคัดย่ อ
ชื่อโครงงาน การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ไล่แมลงหวี่
คณะผู้จัดทา
1. นางสาวกรรณิ กา แป้ นจันทร์

กศน.อาเภอคลองหาด จ.สระแก้ว

2. นายชัยโย ทุมชะ

กศน.อาเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

3. นางสาวพัฐสุ ดา โพธิ์ จนั ทร์

กศน.อาเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ

4. นายเสรี ด่านขุนทด

กศน.อาเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว

5. นายพันธ์ศกั ดิ์ รักสุ ด

กศน.อาเภอศรี มโหสถ จ.ปราจีนบุรี

6. นางสาวเจตศุภา นาชัยเวียง

กศน.อาเภอราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

อาจารย์ทปี่ รึกษา

นางกัลยา หอมดี

ชื่อสถานทีศ่ ึกษา ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาสระแก้ว
ระยะเวลา

1-3 มิถุนายน 2553

การศึกษาสมุนไพรเพื่อไล่แมลงหวี่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นและ
สามารถไล่แมลงหวีไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งได้นาพืชสมุนไพร มาทาการศึกษาทดลองโดยการคั้นน้ า
สมุนไพรจากพืช 3 ชนิด ได้แก่ ดอกดาวเรือง,ตะไคร้ และเมล็ดสะเดา จากการทดลองฉี ดพ่นน้ าสมุนไพรที่
นามาทดลองทั้ง 3 ชนิดลงในกล่องที่มีแมลงหวีอ่ ยูจ่ านวนกล่องละ 20 ตัว ในระยะเวลา 5 นาที กล่องที่ฉีดพ่น
ด้วยน้ าสมุนไพรจากเมล็ดสะเดามีจานวนแมลงหวีเ่ หลือน้อยที่สุด จานวน 12 ตัว สาหรับกล่องที่ฉีดพ่นด้วย
น้ าสมุนไพรดอกดาวเรื องและตะไคร้ มีจานวนเหลือ 15 ตัวเท่ากัน ในระยะเวลา 10 นาทีจานวนแมลงหวีท่ ี่
เหลืออยูม่ ี 10 ตัวเท่ากันทุกกล่อง ในระยะเวลา 15 นาที กล่องที่ฉีดพ่นด้วยน้ าสมุนไพรจากเมล็ดสะเดามี
จานวนแมลงหวีเ่ หลือน้อยที่สุด จานวน 5 ตัว สาหรับกล่องที่ฉีดพ่นด้วยน้ าสมุนไพรตะไคร้เหลือ 9 ตัวและ
สมุนไพรจากดอกดาวเรื องมีจานวนเหลือ 10 ตัว สรุ ปผลการศึกษา น้ าสมุนไพรที่ได้จากเมล็ดสะเดามี
ประสิ ทธิภาพสามารถไล่แมลงหวีไ่ ด้ดีที่สุด
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บทที่ 1
การศึกษาพืชสมุนไพรทีใ่ ช้ ไล่ แมลงหวี่
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงงาน
แมลงหวี่ ที่มีชื่อสามัญว่า pomace flies จัดอยูใ่ น Family Drosophilidae, Order Diptera เป็ นแมลง
ตัวเล็ก ๆ ยาวประมาณ 3 - 4 มม. มักจะมีสีเหลือง ตาสี แดง เป็ นแมลงที่ไม่มีความสาคัญทางการแพทย์ แต่
อาจจะมีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมักพบตามพืชผักและผลไม้เน่าเปื่ อยต่างๆ ผลไม้ที่เก็บไว้ใน
บ้านเราก็อาจจะถูกแมลงตัวนี้รบกวนเสมอ ตัวหนอนมักจะอาศัยอยูใ่ นผลไม้ที่เสี ยมีเชื้อราเกิดขึ้น ก็จะพบตัว
หนอนเหล่านี้กินเชื้อยีสต์ที่เจริ ญอยูใ่ นผลไม้ มีวงจรชีวติ สั้น แพร่ พนั ธุ์รวดเร็ ว
แมลงหวี่ อีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อท้องถิ่นหลายชื่อ คือ แมลงหวีต่ า แมลงตาหรื อแมลงโลม มีชื่อสามัญ
ว่า Eye fly หรื อ Eye gnat หรื อ Hippelates fly ซึ่ งจัดอยูใ่ น Family Chloropidae , Order Diptera เป็ นแมลงตัว
เล็กๆ ขนาด 1.5 - 2.5 มม. มีความว่องไว
เป็ นพาหะนาโรคตาแดงในคน อาจทาให้เกิดโรคกับวัว ควาย เป็ นตัวนาโรคแผลปากหมู และสร้าง
ความราคาญจากการตอมบริ เวณหน้าตาและบาดแผล
การใช้สารเคมีในการไล่แมลงหวีม่ ีราคาแพง อีกทั้งเป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้และสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น
การศึกษาพืชสมุนไพรไล่แมลงหวี่ เป็ นการนาพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น หาได้ง่ายและไม่เป็ นอันตรายต่อ
ผูใ้ ช้และส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมสามารถผลิตได้เอง
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการ
เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ไล่แมลงหวี่
1.3 สมมติฐานของการศึกษา
ดอกดาวเรื องมีประสิ ทธิ ภาพในการไล่แมลงหวีไ่ ด้ดีที่สุด
1.4 ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา
ตัวแปรต้ น

ได้แก่ ชนิดของพืชสมุนไพร ดาวเรื อง, ตะไคร้ ,เมล็ดสะเดา

ตัวแปรตาม

ได้แก่ จานวนแมลงหวีท่ ี่หนีไป

ตัวแปรควบคุม

ได้แก่ ปริ มาณของสมุนไพรที่ใช้ในปริ มาณที่เท่ากัน , ระยะเวลา

1.5 ขอบเขตการศึกษา
1) นิยามศัพท์
แมลงหวี่ เป็ นแมลงตัวเล็ก ๆ ยาวประมาณ 3 - 4 มม. มักจะมีสีเหลือง ตาสี แดงมักพบตาม
พืชผักและผลไม้เน่าเปื่ อยต่างๆเป็ นพาหะนาโรคตาแดง
ดอกดาวเรือง เป็ นพืชที่อยูใ่ นสกุล Tagetes ซึ่งเป็ นชื่อเทพ ของชาว Etruscan ดาวเรื องเป็ น
ดอกไม้ที่นิยมอย่างมากในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และ เม็กซิโก ในเอเชียใต้จะใช้ดาวเรื องสาหรับ
พิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ส่ วนเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้นิยมใช้บูชาทางศาสนาพุทธและพิธีมงคลต่างๆ ใน
เม็กซิ โกจะใช้ดอกดาวเรื องในเทศกาลวันแห่งความตายเพื่อระลึกถึงวิ ณญาณบรรพบุรุษ
สะเดา เป็ นไม้ยนื ต้นที่เจริ ญเติบโตได้ดีในประเทศไทย มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ชนิด คือ สะเดาอินเดีย
สะเดาไทย และ สะเดาช้าง (ไม้เทียม) ในต่างประเทศเมื่อพูดถึงสะเดาจะหมายถึงสะเดาอินเดีย แต่ในบ้านเรา
จะหมายถึงสะเดาไทย ส่ วนสะเดาที่นาไปใช้เป็ นสารฆ่าแมลงได้ดีคือ เมล็ดหรื อผล เพราะมีสาร azadirachtin
สู ง
ตะไคร้ ชื่อสามัญคือ Citronella Grass เป็ นพันธุ์ไม้ลม้ ลุก เกิดจากหัวที่อยูใ่ ต้ดิน ลาต้นตั้งตรง
แต่จะแตกออกมาเป็ นกอ ตรงโคนเป็ นกาบเหมือนตะไคร้บา้ น แต่จะมีสีออกแดงๆ ลาต้นสู งประมาณ 2 เมตร
2) สถานที่ทาการทดลอง

อาคารหอประชุมศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

วันที่ 2 มิถุนายน 2553
1.6 ผล/ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ทาให้ทราบว่าสมุนไพรชนิดใดสามารถไล่แมลงหวี่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด

บทที่ 2
เอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ลักษณะทัว่ ไปของแมลง
แมลงเป็ นสัตว์มีขาเป็ นข้อปล้องที่มีปริ มาณมากที่สุดในโลก ในจานวนนี้ ด้วงปี กแข็งมีอยูม่ ากที่สุด
เกือบสามแสนชนิด และผีเสื้ อมีมากกว่าหนึ่งแสนชนิด แมลงส่ วนใหญ่อาศัยอยูบ่ นบก บางชนิดมีปีก
สามารถบินได้อย่างดี และบางชนิดอาศัยอยูใ่ นน้ า
ร่ างกายของแมลงแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ หัว อก ท้อง
ส่ วนหัว (Head) ประกอบด้วยปล้อง 6 ปล้อง เชื่อมรวมกัน มีหนวดทาหน้าที่รับสัมผัส มีตาเดี่ยวและ
ตารวมทาหน้าที่รับภาพ ด้านหน้าส่ วนล่างมีปากใช้สาหรับจับและกินอาหาร ปากของแมลงมีหลายแบบ เช่น
ปากกัด ปากเจาะดูด เป็ นต้น
ส่ วนอก(Thorax) ประกอบด้วยปล้อง 6 ปล้อง และมีขา 3 คู่ ซึ่ งเป็ นลักษณะเด่น เฉพาะตัวของแมลง
ทัว่ ไป ขาของแมลงใช้สาหรับคลานหรื อดีดตัวกระโดดไปมา แมลงบางชนิด มีปีก 2 คู่ ปี กคู่แรกมักมีลกั ษณะ
แข็ง หนา และคลุมปี กคู่หลังเอาไว้
ส่ วนท้อง(Abdomen) ประกอบด้วยปล้องจานวน 4-11 ปล้อง ส่ วนมาก 10 ปล้องแรก มีลกั ษณะ
เหมือนกัน ด้านข้างของส่ วนท้องมีรูหายใจ (Spiracle) ปล้องละ1 คู่
แมลงแต่ละกลุ่มมีการเจริ ญเติบโตของตัวอ่อนไปจนถึงตัวเต็มวัยหรื อที่เรี ยกว่าเมตามอร์ โฟซี ส
(Metamorphosis) หลายแบบด้วยกัน ได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างแบบสมบูรณ์ (Complete Metamorphosis) โดยมีลาดับขั้น จากไข่ (egg)---> ตัวหนอน (Larva)---> ดักแด้ (Pupa)---> ตั้งแต่ (Adult) เช่น ด้วง ผีเสื้ อ เป็ นต้น
2. การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) โดยผ่านการ เจริ ญ 3 ชั้น
คือ ไข่ (egg)----> ตัวหนอน (Nymph)---> ตัวแก่ (Adult) ซึ่ งตัวอ่อนหรื อตัวหนอนที่ปีกออกมาจากไข่น้ นั มี
ลักษณะคล้ายตัวเต็มวัย ยังไม่มีปีกและอาศัย อยูใ่ นน้ า ตัวอย่างเช่น แมลงปอ ชีปะขาว เป็ นต้น
3. การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป (Gradual Metamorphosis) รู ปร่ างของตัว อ่อนที่พกั ออก
จากไข่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับตัวเต็มวัยมาก แต่ขนาดเล็กว่า ไม่มีปีกและ อวัยวะสื บพันธุ์ และจะค่อยๆ
เติบโตขึ้นจนเป็ นตัวแก่ ตัวอย่างเช่น ตั้กแตน มวน เป็ นต้น
4. การเปลี่ยนแปลงโดยไม่เปลี่ยนรู ปร่ าง (Ametabalous) ไข่ของแมลงกลุ่มนี้จะเจริ ญ เป็ นตัวอ่อนที่
เหมือนตัวเต็มวัยแต่มีขนาดเล็ก เช่น ตัวสามง่าม แมลงหางดีด เป็ นต้น

แมลงหวี่ (Drosophila sp.)
Class : Insecta
Order : Diptera
Family : Drosophilidae
ลักษณะทัว่ ไปของแมลงหวี่
เป็ นแมลงที่มีขนาดเล็กมีปีกคู่หน้าเด่นชัดสาหรับบิน ปี กคู่ที่สองลดขนาดลงจนเป็ นตุ่ม เล็กๆ ทา
หน้าที่ในการทรงตัว บนปี กมีขนคล้ายผีเสื้ อกลางคืน ไม่มีเส้นขวางปี ก ยกเว้นโคน ปี ก ลักษณะปี กเป็ นแผ่น
บาง ตัวเมียวางไข่ในอาหาร ตัวอ่อนกินยีสต์ที่เจริ ญในผลไม้ โดย ทัว่ ไปปากของแมลงหวีจ่ ะเป็ นปากชนิดดูด
กินและเลีย
ไข่ (egg) มีลกั ษณะเป็ นสี ขาวยาวประมาณ 0.5 mm. ด้านหลังแบนกว่าด้านท้องที่ ผิวเปลือกมี
ลักษณะเป็ นรอยปกเหลี่ยมคล้ายรังผึ้งต่อกัน ด้านหัวมีหนวด (filament) คู่หนึ่ง สาหรับพยุงไข่ไม่ให้จมลงใน
อาหารเหลว
ตัวหนอน (larva) หลังจากฟักออกจากไข่ ตัวหนอนจะลอกคราบ 2 ครั้ง ตัวหนอนที่ โตเต็มที่จะยาว
ประมาณ 4.5 mm. ระยะนี้ตวั หนอนจะกินอาหารจุมาก ลักษณะตัวหนอนจะ ใสเมื่อส่ องด้วยกล้องจะ
มองเห็นสมอง (ganglion) ซึ่ งอยูต่ อนบนด้านหัวและต่าลงมาจะเป็ น ต่อมน้ าลาย (Salivary gland) ส่ วนต่อม
สร้างเชื้อสื บพันธุ์ (gonads) จะอยูค่ ่อนไปทางด้าน ท้ายของลาตัว ถ้าเป็ นอัณฑะ (testis) จะมีขนาดใหญ่กว่ารัง
ไข่ (Ovary) ซึ่งอาจจะใช้เป็ น เครื่ องแยกเพศแมลงหวีต่ ้ งั แต่ยงั เป็ นตัวหนอนได้
ดักแด้ (pupa) หนอนที่แก่เต็มที่จะคลานขึ้นไปหาที่แห้ง ๆ เพื่อเข้าดักแก้ สี ของดักแด้ ระยะแรกมีสี
จางจะค่อยเข้มขึ้นตามลาดับจนเป็ นสี น้ าตาล เมื่อเป็ นสภาพตัวแก่ที่สมบูรณ์แล้ว ก็จะทาลายผนังดักแด้
ออกมา แมลงหวีท่ ี่ออกจากดักแด้ใหม่ ๆ จะมีสีซีด ลาตัวยาวและปี กยัง ไม่กาง ในระยะเพียงไม่กี่ชวั่ โมงปี ก
จะกางออก ลาตัวหดสั้นเป็ นปกติสีจะเข็มขึ้น
ตารางแสดงข้อแตกต่างลักษณะเพศผู ้ เพศเมีย (ตัวเต็มวัย)
ลักษณะ
ขนาดตัว
ท้อง
รอยคาดดาที่ทอ้ ง
(Abdomun)

ขาคู่หน้า

ตัวผู้
เล็ก
เป็ นรู ปถัง
(barrel shape)
มีคาด 3 เส้นตรงปลายสุ ด
เป็ นคาดดาขนาดใหญ่

มีขนสี ดาเรี ยงเป็ นแผ่นคล้ายหวี
เรี ยกว่า (Sex comb)

ตัวเมีย
ใหญ่
เป็ นรู ปกรวย
(cone shape)
มีคาด 5 เส้นเล็ก ๆ

ไม่มี Sex comb

เพศผู้

เพศเมีย

วงชีวติ แมลงหวี่
อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงแมลงหวีป่ ระมาณ 20-25 องศาเซลเซียส โดย อุณหภูมิใน
อาหารจะสู งกว่าอุณหภูมิหอ้ งเนื่องจากเกิด fermentation ของยีสต์ในอาหาร ถ้า อุณหภูมิพอเหมาะวงชีวติ
แมลงหวีจ่ ะเป็ นดังนี้
1. จากไข่ (egg) ใช้เวลา 1 วัน จึงฟักออกเป็ นตัวหนอน
2. จากตัวหนอน (larva) ใช้เวลา 4 วัน จึงเข้าดักแด้
3. จากดักแด้ (pupa) ใช้เวลา 4 วัน จึงเจริ ญเป็ นตัวเต็มวัย
4. จากตัวแก่ (adult) ใช้เวลา 2 วัน เจริ ญเติบโตผสมพันธุ์ได้

วงชีวติ ของแมลงหวี่
เข้าถึงได้จาก : http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet4/fly_fruit/index.html

ดาวเรือง
เป็ นไม้ดอกที่คนไทยรู ้จกั กันดีชนิดหนึ่งเนื่องจากปลูกง่าย โตเร็ ว คงทนต่อสภาพแวดล้อม มีสีสัน
สดใสสะดุดตา ดอกมีลกั ษณะกลมสวยงาม กลีบดอกจัดเรี ยงเป็ นระเบียบ กลีบดอกยึดแน่นกับฐานดอก ไม่
หลุดง่าย อายุการใช้งานนานประมาณ 7-10 วัน นอกจากนี้ ดาวเรื องยังเป็ นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น
ประมาณ 60-70 วัน ก็สามารถตัดจาหน่ายได้ รวมทั้งดาวเรื องยังเป็ นพืชที่ข้ ึนได้ดีทุกสภาพพื้นที่และทุก
ฤดูกาลของประเทศ และเป็ นไม้ดอกสามารถทารายได้ให้กบั ผูป้ ลูกสู ง
ในปัจจุบนั การปลูกดาวเรื องนอกจากจะปลูกเพื่อตัดดอกขายแล้ว สามารถปลูกลงกระถางหรื อถุงพลาสติก
เพื่อใช้ประดับตามอาคารบ้านเรื องและสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งมีการปลูกเพื่อเก็บเมล็ดส่ งโรงงานอาหารสัตว์
อีกด้วย
แหล่งปลูก ดาวเรื องที่สาคัญของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดพะเยา ลาปาง นนทบุรี ราชบุรี
สุ พรรณบุรี สมุทรสาคร อุดรธานี และกรุ งเทพฯ
ลักษณะทัว่ ไปของดาวเรือง
ดาวเรื อง (Marigold) เป็ นชื่อที่คนไทยทัว่ ไปผูจ้ กั กันดี แต่มีชื่อภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือว่า "ดอก
คาปู้ จู"้ ซึ่งหมายถึงดอกไม้ที่มีกลีบสี เหลืองคล้ายทองคา ดาวเรื องเป็ นพืชล้มลุก อายุประมาณ 0.5-4 ฟุต ใบ
เป็ นใบประกอบ มีลกั ษณะเรี ยวยาว ดอกมีลกั ษณะเป็ นแบบดอกรวม ประกอบด้วยดอกย่อยเล็ก ๆ เป็ น
จานวนมาก อัดซ้อนกันแน่นอยูบ่ นฐานรองดอก ดอกมีสีเหลือง ส้ม ครี ม และขาว มีต้ งั แต่ขนาดเล็ก คือ
ประมาณ 1 นิ้ว จนถึงขนาดใหญ่ประมาณ 4 นิ้ว และเมื่อตัดลาต้น กิ่งก้านหรื อใบของดาวเรื อง จะมีกลิ่น
เหม็น จึงทาให้แมลงไม่ค่อยรบกวน นอกจากนี้ภายในรากของดาวเรื องมีสารชนิดหนึ่งคือ แอลฟ่ า เทอร์ เธี ย
นิล (& - terthienyl) ซึ่ งเป็ นสารที่สามารถควบคุมปริ มาณไส้เดือนฝอยในดินได้เป็ นอย่างดี
ชนิดของดาวเรือง
ดาวเรื องที่ปลูกกันอยูโ่ ดยทัว่ ไปแบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ดาวเรืองอเมริกนั (American Marigolds ) เป็ นดาวเรื องที่มีถิ่นกาเนิดอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของทวีป
อเมริ การ ลาต้นสู งตั้งแต่ 10-40 นิ้ว ดอกสี เหลือง ส้ม ทอง และขาว กลีบ ดอกซ้อนกันแน่ น ดอกมีขนาดใหญ่
ประมาณ 3-4 นิ้ว ดาวเรื องชนิดนี้มีหลายพันธุ์ ได้แก่
พันธุ์เตี้ย สู งประมาณ 10-14 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์ ปาปาย่า (papaya) ไพน์แอปเปิ ล (pineaple) ปั มพ์กิน
(Pumpkin) เป็ นต้น
พันธุ์สูงปานกลาง สู งประมาณ 14-16 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์อะพอลโล (Apollo) ไวกิ่ง (Ziking) มูนช๊อต
(Moonshot) เป็ นต้น
พันธุ์สูง สู งประมาณ 16-36 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์ดบั เบิล อีเกิล (Double Egle) ดับบลูน (Doubloon) ซอฟเวอร์
เรน (Sovereign) เป็ นต้น

2. ดาวเรืองฝรั่งเศส (French Marigolds) ดาวเรื องฝรั่งเศสเป็ นดาวเรื องต้นเล็ก ต้มเป็ นพุม่ เตี้ย ๆ สู งประมาณ
6-12 นิ้ว ดอกสี เหลือง ส้ม ทอง น้ าตาลอมแดง และสี แดง ดอกมีขนาดเล็กประมาณ 1.5 นิ้ว นิยมปลูกประดับ
ในแปลงมากกว่าปลูกเพื่อตัดดอก เนื่องจากมีกานดอกสั้น นอกจากนี้ยงั เป็ นดาวเรื องที่สามารถลดปริ มาณ
ไส้เดือนฝอยที่ทาให้เกิดอาการรากปมในรากพืชได้ ตัวอย่างดาวเรื องฝรั่งเศส ได้แก่
พันธุ์ดอกชั้นเดียว ดอกมีขนาด 1.5-2 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์เรด มาเรตต้า (Red Marietta) นอธตี้ มาเรตต้า (Naughty
Marietta) เอสปานา (Espana) ลีโอปาร์ด (Leopard) เป็ นต้น
พันธุ์ดอกซ้อน ดอกมีขนาดตั้งแต่ 1.5-3 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์ควีน โซเฟี ย (Queen Sophia ) สการ์เลต โซเฟี ย
(Scarlet Sophia) โกลเด้น เกต (Golden Gate ) เป็ นต้น

3. ดาวเรืองพันธุ์ลูกผสม (Mule Mariglds หรื อ Afro American Marigolds)
เป็ นดาวเรื องลูกผสมระหว่างดาวเรื องอเมริ กนั และดาวเรื องฝรั่งเศส โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาลักษณะความ
แข็งแรง ดอกใหญ่ และมีกลีบซ้อนมากของดาวเรื องอเมริ กนั รวมเข้ากับลักษณะต้นเตี้ยทรงพุม่ กะทัดรัดของ
ดาวเรื องฝรั่งเศส ดาวเรื องลุกผสมให้ดอกเร็ วมาก คื อเพียง 5 สัปดาห์หลังจากเพาะเมล็ดดอกมีขนาด 2-3 นิ้ว
ดอกดกและอยูก่ บั ต้นได้ดี ดาวเรื องชนิดนี้มีขอ้ เสี ยก็คือเมล็ดจะลีบ ไม่สามารถนามาเพาะให้เป้ นต้นใหม่ได้
จึงเรี ยกว่า ดาวเรื องล่อ เช่นเดียวกับการผสมม้ากับลา มีลูกออกมาเรี ยกว่า ล่อ ซึ่ งเป็ นหมัน จึงทาให้เมล็ดมี
ราคาแพงมาก และการปลูกดาวเรื องด้วยเมล็ดชนิดนี้ จึงควรใช้เมล็ดเป็ นปริ มาณ 2 เท่าของจานวนที่ตอ้ งการ
เนื่องเมล็ดมรเปอร์เซ็นต์ความงอกต่า
ดาวเรื องลุกผสมที่นิยมปลูกมีอยูห่ ลายพันธุ์ คือ พันธุ์นกั เก็ต (Nugget) ไฟร์เวิร์ก (Fireworks) เรด เซเว่น
สตาร์ (Red Sevenstar) และโชว์โบ๊ต (Showboat)

พันธุ์ทเี่ หมาะสมสาหรับในประเทศไทย
1. พันธุ์ซอฟเวอร์เรน ดอกสี เหลือง กลีบดอกซ้อนกันแน่น สวยงาม ดอกมีขนาดประมาณ 10 ซ.ม
2. พันธุ์ทอรี ดอร์ ดอกสี ส้ม ขนาดประมาณ 8.5-10 ซ.ม
3. พันธุ์ดบั เบิล อีเกิล ดอกสี เหลือง ขนาดประมาณ 8.5 ซ.ม และมีกา้ นดอกแข็ง
4. พันธุ์ดาวเรื องเกษตร เป็ นดาวเรื องที่มหาวิทยลับเกษตรศาสตร์ นาเข้ามาทดลองปลูกและคัดเลือกพันธุ์ที่
โครงการเกษตรที่สูง และได้คดั เลือกพันธุ์ไว้ได้ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์สีทองเบอร์ 1 พันธุ์สีทองเบอร์ 4 เป็ นพันธุ์ที่
มีดอกสี เหลืองขึ้นได้ดีในสภาพของประเทศไทย และให้ผลลิตสู งพอสมควร
การขยายพันธุ์ดาวเรือง
1. การเพาะเมล็ด เป็ นวิธีการที่นิยมปฏิบตั ิกนั และผลผลิตดีกว่าวิธีอื่น โดยนาเมล็ดดาวเรื องมาเพาะใน
กระบะหรื อแปลงเพาะ
การเพาะเมล็ดในกระบะ กระบะที่จะใช้เพาะอาจเป็ นกระบะไม้หรื อกระบะพลาสติกก็ได้ วัสดุเพาะ
ประกอบด้วยขุยมะพร้าว ทราย ขี้เถ้าแกลบ ปุ๋ ยคอก ในอัตราส่ วน 1:1:1:1
การเพาะเมล็ดในแปลง แปลงที่จะใช้เพาะเมล็ดดาวเรื อง ควรเป็ นดินร่ วนซุ ยและค่อนข้างละเอียด ขุดแปลง
กลับหน้าดินตากไว้ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อโรคและแมลง จากนั้นนาปุ๋ ยคอก(มูลโค มูลเป็ ด มูลไก่
เป็ นต้น ) มาผสมและคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ย่อยดินให้ละเอียดแล้วปรับหน้าแปลงให้เรี ยบ
การเพาะเมล็ดทั้งการเพาะในกระบะและในแปลง มีวธิ ี การปฏิบตั ิดงั นี้
1. ทาร่ องบนวัสดุเพาะในกระบะหรื อบนแปลงให้ลึกประมาณ 5 เซนติเมตร และให้แต่ละร่ องห่างกัน
ประมาณ 5 ซ.ม
2. หยอดเมล็ดดาวเรื องในร่ อง ห่างกันประมาณ 3-5 ซ.ม แล้วกลบร่ องเพื่อกลบเมล็ดดาวเรื อง
3. ให้ใช้กระดาษหนังสื อพิมพ์ เศษฟาง หรื อหญ้าแห้ง คลุมกระบะเพาะ เพื่อป้ องกันความเสี ยหาย
เนื่องจากฝนชะแต่ถา้ เป็ นฤดูหนาวก็ควรคลุมพลาสติกเช่นกัน เพื่อเพิ่มความร้อนให้กบั กระบะหรื อแปลง
เพาะ จะทาให้เมล็ดงอกได้ดีข้ ึน หลังจากเพาะได้ประมาณ 3-5 วัน เมล็ดจะงอก และอีกประมาณ 10-12 วัน
จึงย้ายต้นกล้าไปปลูกได้
2. การปักชา เป็ นวิธีการขยายพันธุ์ที่สามารถทาได้อีกวิธีหนึ่ง แต่ไม่ค่อยนิยมมากนัก เนื่องจากได้จานวน
น้อยและให้ผลผลิตต่ากว่า ดอกมีขนาดเล็กกว่า สาเหตุที่ทากันเพาะเป็ นผลพลอยได้จากการเด็ดยอดทิ้ง ยอด
ที่เด็ดทิ้งจะมีความยาว 1-2 นิ้ว แล้วนาไปปั กชาที่ใช้คือขี้เถ้าแกลบเพราะเก็บความชื้นได้ดีหลังจากเตรี ยม
แปลงหรื อถุงหักชาแล้ว นายอดดาวเรื องมาปั กชา หากควบคลุมความชื้นได้ดี ยอดดาวเรื องจะออกรากภายใน
3-4 วัน และถ้ามีการใช้ฮอร์ โมนเร่ งรากจะทาให้ดาวเรื องออกรากได้ดียงิ่ ขึ้นจากนั้นนาไปใว้ให้ถูกแดดอีก
ประมาณ 3-4 วัน จึงสามารถย้ายไปปลูกยังแปลงปลูกได้
การปลูกดาวเรือง
การปลูกดาวเรื องเป็ นขึ้นตอนแต่การเตรี ยมแปลงปลูก การย้ายกล้ามาปลูกในแปลง รวมถึงการ
ปฏิบตั ิดูแล ขั้นตอนในการปฏิบตั ิดูแลมีดงั นี้
1. การเตรี ยมแปลงปลูก

ดินที่ที่จะใช้ปลูกดาวเรื องควรเป็ นดินที่ระบายน้ าได้ดี เก็บรักษาความชื้นได้สูง และมีค่าความเป็ นกรดเป็ น
ด่างประมาณ 6-5-7.5 ในขณะที่เตรี ยมดินนั้น ควรใส่ ปุ๋ยคอกหรื อปุ๋ ยหมักลงไปด้วย เพื่อเมธาตุอาหารและ
ปรับโครงสร้างให้ดินโปร่ ง ควรขุดพลิกหน้าดินไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อทาลายเชื้อโรคและแมลง
ศัตรู พืช แปลงควรมีขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร ความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่ จากนั้นจึงย่อยดินให้
ละเอียดและปรับหน้าแปลงให้เรี ยบ แล้วจึงปลูกดาวเรื องโดยให้แต่ละแถวห่างกัน 30 ซ.ม และระยะระหว่าง
ต้นห่างกัน 30 ซ.ม เช่นกัน ถ้าพื้นที่ปลูกเป็ นแปลงขนาดใหญ่ ให้เว้นทางเดินระหว่างแปลงประมาณ 80 ซ.ม
แต่ถา้ เป็ นที่ลุ่มและยกร่ องปลูกก็ไม่ตอ้ งเว้นทางเดินไว้ เพียงแต่เว้นขอบแปลงริ มร่ องน้ าไว้เล็กน้อยเพื่อใช้
เป็ นทางเดิน
2. วิธีการปลูก
1) การเตรี ยมหลุมปลูก ขุดหลุมในแปลงโดยให้หลุมห่างกัน 30 ซ.ม และแต่ละแถวห่างกัน 30 ซ.ม รอง
ก้นหลุมด้วยปุ๋ ยซูเปอร์ ฟอสเฟตหรื อปุ๋ ยสู ตร 15-15-15 อัตราหลุมละ1 ช้อนชา แล้วเกลี่ยดินกลบปุ๋ ยเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้รากดาวเรื องสัมผัสปุ๋ ยโดยตรง
2) การย้ายกล้า ควรย้ายกล้าดาวเรื องในตอนเย็น ก่อนย้ายกล้ารดน้ าล่างหน้า 1 วัน หรื อรดน้ าตอนเช้าแล้ว
ย้ายกล้าตอนเย็น และควรใช้ชอ้ นปลูกขุดต้นกล้า เพื่อให้ดินติดรากต้นกล้ามาด้วย ต้นกล้าจะได้ไม่โทรมและ
ตั้งตัวได้เร็ ว
3) การปลูกต้นกล้า ปลูกต้นกล้าหลุมละต้น โดยฝังต้นกล้าลงในหลุมให้โคนต้นอยู่ระดับปากหลุมและ
กลบดินให้เสมอใบเลี้ยง จากนั้นจึงรี บรดน้ าให้ชุ่มตลอดเวลา
3.การปฏิบตั ิดูแลรักษา
1) การรดน้ า ในช่างแรกคือตั้งแต่เริ่ มปลูกถึงอายุ 7 วัน ควรรดน้ าวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็นหลังจากนั้นรด
น้ าวันละครั้งในตอนเช้าก็พอ และในช่วงที่ดอกเริ่ มบานจะต้องระวังอย่าให้น้ าถูกดอกดาวเรื อง เพราะจะทา
ให้ดอกเสี ยหายและถูกเชื้อโรคเข้าทาลายได้ง่าย
2) การใส่ ปุ๋ย เมื่อดาวเรื องมีอายุ 15 และ 25 วัน ควรใส่ ปุ๋ย สู ตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชาต่อหลุม และ
เมื่อดาวเรื องมีอายุ 35 และ 45 วัน ควรใส่ ปุ๋ยสู ตร15-24-12 อัตรา 1 ช้อนชาต่อหลุม เช่นกัน การใส่ ปุ๋ยควรใส่
ให้ห่างโคนต้นประมาณ 6 นิ้ว โดยฝังลงในดินประมาณครึ่ งนิ้ว จากนั้นควรพรวนดินรอบ ๆ โคนต้นและ
กลบโคนต้นไว้ การใส่ ปุ๋ยทุกครั้งจะต้องรดน้ าให้โชกเสมอ
3) การปลิดยอด นิยมเรี ยกว่า การเด็ดตุม้ หรื อการแต่งตุม้ ทาเพื่อให้ดาวเรื องแตกพุม่ และจะทาให้ดอก
ดาวเรื องมีขนาดใหญ่ การปลิดยอดนี้ควรทาเมื่อดาวเรื องมีอายุ 21-25 วัน ซึ่งเป็ นระยะที่ดาวเรื องมีใบจริ ง
ขนาดใหญ่ประมาณ 4 คู่ และส่ วนยอดมีใบเล็ก ๆ ประมาณ 1-2 คู่ วิธีการปลิดยอดทาได้โดยใช้มือซ้ายจับใบ
คู่บนสุ ดที่ตอ้ งการเหลือไว้แล้วใช้มือขวาดึงส่ วนยอดลงทางด้านข้าง เพื่อให้ยอดหลุดออกมา ไม่ควรเด็ดยอด
เพราะจะทาให้ส่วนตาของยอดเหลือติดอยู่ ซึ่ งจะเจริ ญเป็ นดอกในภายหลัง ทาให้ดอกไม่เป็ นไปตามกาหนด
คือดอกบานไม่พร้อมกันและมีขนาดเล็ก ปกติดาวเรื องต้นหนึ่งควรไว้ดอกประมาณ 8 ดอก จึงจะได้ดอกที่มี
คุณภาพ

4) การปลิดตาข้าง หลังจากการปลิดตายอดประมาณ 1 สัปดาห์ ตาข้างจะเริ่ มแตกขึ้นใหม่น้ นั มียอดที่ยอด
และมีตาข้างเจริ ญออกมาหรื อยัง เมื่อดอกที่ยอดและมีตาข้างเจริ ญออกมาหรื อยัง เมื่อดอกที่ยอดมีขนาด
ประมาณเท่าเมล็ดข้าวโพด ให้ปลิดตาข้างออกให้หมด เพื่อไม่ให้ตาข้างเจริ ญเป็ นดอกต่ อไป ซึ่งจะทาให้ดอก
ที่ยอดมีขนาดใหญ่ ก้านดอกยาว และมีขนาดสม่าเสมอ
4. การตัดดอก
ก่อนตัดดอกดาวเรื องเพื่อนาไปจาหน่ายประมาณ 2-3 วัน ควรใช้น้ าตาลทรายจานวน15 ลิตร ฉี ดพ่นใบ
ดาวเรื องทั้งด้านบนและด้านล่าง จะทาให้กา้ นดอกแข็งแรงขึ้น จากนั้นจึงทยอยตัดดอก อายุของดาวเรื องที่
สามารถตัดดอกขายได้คือประมาณ 55-65 วัน หรื อให้สังเกตจากดอกที่ยงั มีกลีบดอกตรงกลางเป็ นสี เขียวอยู่
ได้นานกว่าดอกที่บานทั้งหมด ในการตัดดอกนั้นควรตัดให้ชิดโคนกิ่งให้มากที่สุด จะทาให้กา้ นดอกที่ติดมา
มีขนาดยาว
ศัตรู ทสี่ าคัญของดาวเรือง
โรค ที่สาคัญและพบบ่อย ๆ คือ
1. โรคเหี่ยว เป็ นโรคที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปทอรา (Phytoptora) มักเกิดกับดาวเรื องที่ดอกกาลังเริ่ ม
ทยอยบาน ระยะแรกมีอาการคล้ายกับดาวเรื องขาดน้ า กล่าวคือ อาการเหี่ ยวจะแสดงในตอนกลางวันส่ วน
กลางคืนอาการจะปกติ หลังจากนั้นประมาณ 3 -4 วัน ดาวเรื องก็จะเหี่ ยวทั้งด้นและตายไปในที่สุด
การป้ องกันกาจัด ใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดเชื้อรา เช่น แมนโคเซ็ป ฉี ดพ่นสลับกับคาร์ เบนดาซิ มประมาณ
สัปดาห์ละครั้ง และถ้าพบมากต้นที่เป็ นโรคและตายในแปลงต้องรี บกาจัดทิ้ง
2. โรคราแป้ ง เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งลักษณะอาการ คือจะเห็นสปอร์ ของเชื้ อราเป็ นฝุ่ นสี ขาว ๆ
ตามใบของดาวเรื อง ทาให้ใบหยิก การเจริ ญเติบโตชะงัก ถ้าเป็ นมากอาจทาให้ตน้ ตายในที่สุด
การป้ องกันกาจัด โดยการพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกาจัดเชื้อรา เช่น แมนโคเซ็ป ไดแทน-เอ็ม 45 ประมาณ
สัปดาห์ละครั้ง
3. โรคดอกไหม้ เกิดเชื้อราเข้าทาลายดอกดาวเรื อง ทาให้ดอกเป็ นสี น้ าตาลจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้
การป้ องกันกาจัด ควรฉี ดพ่นด้วยสารเคมีแมนโคเซ็ปหรื อดาโคนิล โดยฉี ดพ่นให้ทวั่ ทั้งแปลง
แมลงศัตรู พชื
1. เพลี้ยไฟ เข้าทาลายโดยดูดกินน้ าเลี้ยงจากยอดอ่อนและใบอ่อน จะเห็นมีรอยขีดตามใบหรื อกลีบ
เลี้ยงของดอก เพลี้ยไฟจะระบาดมากในช่างฤดูร้อน
การป้ องกันกาจัด ใช้สารเทมมิค เอ จี (Temic A.G.) ฝังรอบ ๆ โคนต้น โดยฝังให้ห่างโคนต้นประมาณ 1 ฝ่ า
มือ หรื อฉี ดพ่นด้วยสารโตกุไธออนสัปดาห์ละครั้ง
2. หนอนกระทูห้ อม เป็ นหนอนของผีเสื้ อกลางคืน จะเข้าทาลายในขณะที่ดอกดาวเรื องเริ่ มบาน
หนอนจะกัดกินดอกดาวเรื อง ทาให้ดอกแหว่งเสี ยหาย
การป้ องกันกาจัด ฉี ดพ่นด้วยสารเคมีกาจัดแมลง เช่น แลนเนท,แคสเคต หรื อใช้เชื้อไวรัสทาลายแมลงพวก
เอ็น.พี.วี (NPV) ฉี ดพ่นในแปลงที่มีหนอนกระทูห้ อมระบาด

การใช้ ประโยชน์
ดาวเรื องเป็ นไม้ดอกที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจมากชนิดหนึ่ ง นอกจากจะมีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถนาไปใช้ประโยชน์ดา้ นอื่น ๆ ได้อีกด้วย การนาดาวเรื องไปใช้ประโยชน์สรุ ปได้
ดังนี้
1.ปลูกประดับเพื่อความสวยงาม
ดาวเรื องเป็ นไม้ดอกที่มีความสวยงาม กลีบดอกสี เหลืองเรี ยงอัดกันแน่น และมีอายุการใช้งานนาน ดังนั้นจึง
เหมาะสาหรับปลูกเพื่อประดับอาคารบ้านเรื อนและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินตา สบายใจ
2.ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้ องกันแมลง
เนื่องจากดาวเรื องเป็ นสารที่มีกลิ่นเหม็น (ฉุน)แมลงไม่ชอบ จึงสามารถใช้เป็ นเกราะป้ องกันแมลงให้แก่พืช
อื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้รากของดาวเรื องยังมีสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดปริ มาณไส้เดือนฝอยในดินได้
3.ปลูกเพื่อจาหน่าย
3.1 ใช้ทาพวงมาลัย ปั จจุบนั นิยมนาดอกดาวเรื องมาร้อยพวงมาลัยกันมาก ไม่วา่ จะเป็ นพวงมาลัย
ไหว้พระ หรื อพวงมาลัยสาหรับคล้องคอในงานพิธีต่าง ๆ การตัดดอกดาวเรื องสาหรับใช้ประโยชน์ ในด้านนี้
จะต้องให้มีกา้ นดอกสั้น ๆ หรื อให้เหลือเฉพาะดอก
3.2 ใช้ปักแจกัน เนื่องจากดาวเรื องเป็ นไม้ดอกที่ลกั ษณะกลมเรี ยงตัวกันแน่นเป็ นระเบียบ และมี
สี สันสวยงาม จึงมีคนนิยมนามาปั กแจกันมาก ไม่วา่ จะเป็ นแจกันตั้งตามโต๊ะรับแขกตามหิ้งพระ หรื อแจกัน
ประกอบโต๊ะหมู่บูชา การตัดดอกดาวเรื องเพื่อนามาปั กแจกันนี้ควรตัดให้มีกา้ นดอกยาวประมาณ 18-20 นิ้ว
มัดดอกดาวเรื องเป็ นกา ๆ แล้วใช้กระดาษหนังสื อพิมพ์ห่อเพื่อให้ดอกดาวเรื องคงความสดอยูไ่ ด้นาน ๆ
3.3 การปลูกลงกระถางหรื อถุงเพื่อประดับอาคารสถานที่ ปัจจุบนั มีการนากระถางหรื อถุ งดาวเรื อง
มาประดับอาคารสถานที่กนั มากขึ้น เพาะสามารถใช้ประดับไว้เป็ นเวลานาน ไม่วา่ จะเป็ นงานพิธีต่าง ๆ เช่น
งานนิทรรศการ งานพระราชทานปริ ญญาบัตร หรื อแม้แต่งานพิธีตามอาคารบ้านเรื อน การปลูกดาวเรื องเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในด้านนี้ ก็เหมือนกับการปลูกดาวเรื องโดยทัว่ ไป เพียงแต่เป็ นการปลูกลงในกระถางหรื อถุง
แทนที่จะปลูกลงในแปลง พอดอกดาวเรื องเริ่ มบาน ก็นาไปใช้ประโยชน์หรื อจาหน่ายได้
3.4 จาหน่ายให้กบั โรงงานผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากดาวเรื องเป็ นพืชที่สารแซธโธฟิ ล (Xanthophyll) สู ง
จึงสามารถนาไปเป็ นส่ วนผสมอาหารสัตว์ได้ดี โดยเฉพาะอาหารของของไก่ไข่ จะทาให้ไข่แดงมีสีแดง
สดใสน่ากินยิง่ ขึ้น
เข้าถึงได้จาก: http://www.doae.go.th/library/html/detail/dawrueng/dawrueng.html

ตะไคร้ (Lemongrass)
เป็ นพืชล้มลุก ความสู งประมาณ 4-6 ฟุต ใบยาวเรี ยว ปลายใบมีขนหนาม ลาต้นรวมกันเป็ นกอ มี
กลิ่นหอม ดอกออกเป็ นช่อยาวมีดอกเล็กฝอยเป็ นจานวนมาก ตะไคร้เป็ นพืชที่สามารถนาส่ วนต้นหัวไป
ประกอบอาหาร และจัดเป็ นพืชสมุนไพรด้วย

ตะไคร้ : (Takhrai), Lemongrass
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbopogon citratus Stapf.
วงศ์ : GRAMINEAE
ชื่ออื่นๆ : ภาคเหนือ เรี ยก จะไค (Cha-khai) จะไค้ (Cha-khai), ภาคใต้ เรี ยก ไคร (Khrai),
ชวา เรี ยก ซีเร (Sere)
ถิ่นกาเนิด
ตะไคร้มีถิ่นกาเนิด ในประเทศอิ นโดนีเซี ย ศรี ลงั กา พม่า อินเดีย ไทย และในทวีปอเมริ กาใต้
ลักษณะโดยทัว่ ไป

โดยทัว่ ไปแบ่งตะไคร้ออกเป็ น 6 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้กอ ตะไคร้ตน้ ตะไคร้หางนาค ตะไคร้น้ า
ตะไคร้หางสิ งห์
ตะไคร้หอม เป็ นพืชตระกูลหญ้า ตะไคร้เป็ นพืชที่เจริ ญเติบโตง่าย อาจมีทรงพุม่ สู งถึง 1 เมตร มีลา
ต้นที่แท้จริ งประมาณ 4-7 เซนติเมตร ลาของต้นจะถูกห่อหุ ม้ ไปด้วยกาบใบโดยรอบ ใบยาวแคบเส้นใบ
ขนานกับก้านใบ ใบของตะไคร้อุดมไปด้วยน้ ามันหอมระเหย ที่นิยมนามาปลูกเป็ นพันธุ์พ้นื เมืองที่ปลูกกัน
โดยทัว่ ไป
การปลูกและขยายพันธุ์

ปลูกได้การปักชาต้นเหง้า โดยตัดใบออกให้เหลือตอนโคนประมาณหนึ่งคืบ นามาปักชาไว้สักหนึ่ง
สัปดาห์ก็จะมีรากงอกออกมา แล้วนาไปลงแปลงดินที่เตรี ยมไว้ หรื ออาจใช้วธีเอาโคนปักลงไปที่ดินซึ่ง
เตรี ยมไว้เลย ให้ห่างประมาณหนึ่งศอก ถ้าปลูกในกระถางใช้วธิ ีปักโคนลงในกระถางๆละ 2-3 ต้นก็ได้ แล้ว
หมัน่ รดน้ าให้ชุ่มเช้าเย็น ตั้งไว้ให้โดนแดดตลอดวันจะทาให้โตได้เร็ ว
ตะไคร้ชอบดินร่ วนซุ ย เป็ นพืชที่ชอบน้ า ชอบแดด ดูแลรดน้ าเสมอและโดนแดดได้ตลอดวัน เจริ ญ
ได้ในดินแทบทุกชนิด เวลาจะใช้ก็ให้ตดั ที่โคนสุ ดส่ วนรากเลย แล้วถอนออกมาทั้งต้นตามต้องการ ต้องคอย
ตรวจดูเมื่อตะไคร้มีกอเจริ ญเติบโตได้เต็มที่แล้ว ต้องถอนทิ้งหรื อแยกออกไปปลูกใหม่บา้ งหรื อเอาไปใช้บา้ ง
จานามาหัน่ เป็ นฝอยๆ ตากแดดให้แห้งสนิทแล้วแพ็คเก็บไว้ใช้ได้นานๆ เพื่อให้ตน้ อ่อนโตขึ้นมาใหม่ ถ้าไม่
แยกออกไปต้นจะเล็กและลีบลงเรื่ อยๆ และบางที่ก็แคระแกร็ น ต้นและกอก็จะโทรม
สรรพคุณ
ใช้ส่วนของเหง้าและลาต้นแก่ ใช้เป็ นส่ วนประกอบของอาหารที่สาคัญหลายชนิดเช่น ต้มยา และ
อาหารไทยหลายชนิด ให้กลิ่นหอม มีสรรพคุณทางยาเช่น บารุ งธาตุ แก้โรคทางเดินปั สสาวะ ขับลมในลาไส้
ทาให้เจริ ญอาหาร แก้กลิ่นคาวหรื อดับกลิ่นคาวของปลา และเนื้อสัตว์ได้ดีมาก บารุ งสมอง ช่วยให้สมาธิ ดี
ต้มกับน้ าใช้ดื่มแก้อาเจียน ใช้ตน้ สดโขลกคั้นเอาน้ าดื่มแก้อาการเมาในกรณี ผทู ้ ี่เมามากๆ ช่วยให้สร่ างเร็ ว
น้ ามันตะไคร้หอมใช้ทากันยุงได้ ถ้าปลูกใกล้ผกั อื่นๆจะช่วยกันแมลงได้
เข้าถึงได้จาก : http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/

สะเดา
ข้ อมูลทัว่ ไป
Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton.
Fam. : MELIACEAE
ชื่ออืน่
สะเดาบ้าน สะเลียม (เหนือ) เดา (ใต้)
ลักษณะทัว่ ไป
ต้น
เป็ นไม้ยนื ขนาดกลาง เปลือกต้นมีสีน้ าตาล
ใบ
เป็ นใบประกอบ ใบย่อยรู ปหอก ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบจัก ผิวเรี ยบ มีสีเขียว
ดอก ดอกเล็ก ๆ กลมสี ขาว เป็ นช่อโต
ผล ผลกลมรี ขนาดปลายนิ้วก้อย
การขยายพันธุ์
เมล็ด
ส่ วนที่ใช้ ใบ ดอก ลูก เปลือกต้น เปลือกราก
สรรพคุณ
ใบ
ใบอ่อน แก้โรคผิวหนัง แก้น้ าเหลืองเสี ย และแก้พุพอง ใบแก่ ช่วยย่อยอาหาร ฆ่าแมลงศัตรู พืช
ก้าน
แก้ไข้ บารุ งน้ าดี แก้ร้อนในกระหายน้ า และแก้ไข้ป่า
ดอก
แก้พิษโรคหิ ต พิษกาเดา แก้ริดสี ดวงเป็ นเม็ดยอดคันในลาคอ และบารุ งธาตุ
แก่น
แก้คลื่นเหี ยน อาเจียน แก้ไข้จบั สั่น ไข้ตวั ร้ อน บารุ งโลหิต และบารุ งไฟธาตุ
เปลือกราก แก้ไข้ ทาให้อาเจียน และแก้โรคผิวหนัง
ยาง
ดับพิษร้อน และถอนพิษไข้
เปลือกต้น แก้บิดมูกเลือด แก้ทอ้ งร่ วง แก้ไข้ แก้กษัย แก้ในกองเสมหะ กระพี้ บารุ งน้ าดี แก้ดีพิการ และแก้คลัง่ เพ้อ
ลูก
บารุ งหัวใจให้เป็ นปกติ และฆ่าแมงศัตรู พืช ลูกอ่อน เจริ ญอาหาร ฆ่าพยาธิ แก้ริดสี ดวง และแก้ปัสสาวะ
พิการ
ราก
แก้เสมหะจุกคอ แก้เสมหะที่เกาะแน่นในอก
เข้าถึงได้จาก: http://ittm.dtam.moph.go.th/Service/herb_data/herb_ssm56.htm

สมุนไพร
เป็ นทรัพยากรธรรมชาติ คนส่ วนใหญ่มกั จะนึกถึงส่ วนของพืชที่นามาใช้เป็ นยารักษาโรค แต่ใน
ความเป็ นจริ ง คือส่ วนประกอบที่ได้จากพืช สัตว์ แร่ ธาตุต่าง ๆ ที่นามาใช้สาหรับทาเครื่ องยา ตัวอย่างเช่น
- สมุนไพรจากพืช ได้แก่ ผัก ผลไม้ต่าง ๆ เช่น มะขาม ขิง ใบเตย กะเพรา ว่านหางจระเข้ ผักคะน้า
ผักตาลึง ส้ม แตงโม เป็ นต้น
- สมุนไพรจากสัตว์ ได้แก่ เขากวาง ดีหมี ดีงู จิ้งจก ตุก๊ แก เป็ นต้น
- แร่ ธาตุที่ใช้เป็ นสมุนไพร ได้แก่ น้ าปูนใส เกลือแกง ดีเกลือ เป็ นต้น
นอกจากนั้น ยังมีบางส่ วนของสมุนไพรที่รับประทานไม่ได้ ยังสามารถใช้ทายาภายนอกได้ เช่น
ช่วยป้ องกันยุงกัด รักษาบาดแผล เป็ นต้น
ดังนั้น น้ าสมุนไพรจึงเป็ นน้ าดื่มที่ได้จากการใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของพืช เช่น ผลไม้ ผัก / ธัญพืช
ต่าง ๆ นามาแปรรู ปให้เหมาะสมตามฤดูกาล การเตรี ยมน้ าสมุนไพรไว้ดื่มเองนั้น ราคาจะย่อมเยา สะอาด
ปราศจากสารพิษ รสชาติจะถูกปากของแต่ละบุคคลได้ท้ งั กลิ่น และรสตามธรรมชาติของสมุนไพรนั้น ๆ
ร่ างกายของคนเรามีส่วนประกอบของน้ าประมาณร้อยละ 80 น้ าจึงมีความสาคัญต่อการดารงชีวติ รองจาก
อากาศ ร่ างกายต้องใช้น้ าไปช่วยให้ระบบต่าง ๆ ในร่ างกายทางานได้ตามปกติ น้ าในร่ างกายจะมีการสู ญเสี ย
วันละประมาณ 2-3 ลิตร ถ้าเราไม่ดื่มน้ าเข้าไปชดเชย จะทาให้เกิดการกระหายน้ า ฉะนั้นเราจึงต้องดื่มน้ าเข้า
ไปทดแทนเท่ากับที่เสี ยไป แต่ในบางครั้งความกระหายทาให้คนยังยึดติดในรสชาติ จึงมักหันไปดื่มน้ าที่ให้
รสชาติ เช่น น้ าสมุนไพรซึ่ งมีประโยชน์ทางยา มีคุณค่าทางอาหารและช่วยในการป้ องกันโรค เป็ นต้น
โดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อน เหงื่อออกมาก ดื่มน้ าสมุนไพรก็จะช่วยให้จิตใจชุ่มชื้น ทาให้รู้สึกสบาย เพราะ
น้ าสมุนไพรบางชนิดสามารถผ่อนคลายความร้อน ทาให้อุณหภูมิในร่ างกายลดลง เช่น น้ ามะขาม ช่วยลด
อาการกระหายน้ า น้ าสมุนไพรบางชนิดช่วยบารุ งหัวใจเป็ นยาเย็น ได้แก่ น้ าใบเตย น้ าใบบังบก น้ าสมุนไพร
บางชนิด มีคุณสมบัติช่วยย่อย ทาให้ธาตุปกติและฟอกเลือด ได้แก่ น้ ามะเขือเทศ เป็ นต้น น้ าสมุนไพรเหล่านี้
เป็ นได้ท้ งั อาหารและให้คุณค่าทางยาได้บา้ งเล็กน้อย ดังนั้น น้ าสมุนไพรจึงเปรี ยบเสมือนยาที่ช่วยบารุ ง
ปกป้ องรักษาสภาวะร่ างกายให้เกิดสมดุล ทาให้สุขภาพดีในที่สุด
คุณค่ าและประโยชน์ นา้ สมุนไพร
น้ าสมุนไพรมีรสชาติที่อร่ อยตามธรรมชาติ ให้คุณค่าและประโยชน์ต่อร่ างการโดยตรง มีผลต่อ
ระบบการย่อยอาหาร เจริ ญอาหาร ให้พลังงาน ทาให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ ร่ างกายกระชุ่มกระชวย และอุดมไป
ด้วย วิตามิน เกลือแร่ นอกจากผิวพรรณแล้ว ยังช่วยบารุ งเส้นผม ช่วยควบคุมไขมันส่ วนที่เกิดจากการบริ โภค
เนื้อสัตว์ ทาให้ร่างกายทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากสารอาหารในน้ าสมุนไพรช่วยควบคุมระบบ
การทางานของร่ างกาย ทาให้สารอาหารชนิดอื่นได้ประโยชน์อย่างเต็มที่
เข้าถึงได้จาก : http://kanchanapisek.or.th/kp4/book244/herb.html

บทที่ 3
วิธีดาเนินการศึกษา
3.1 วัสดุอุปกรณ์
1. บีกเกอร์ ขนาด 100 cm.
2. Volumetric flack ขนาด 25 ml.
3. กล่องไว้สาหรับใส่ แมลงหวี่ จานวน 3 กล่อง
4. ขวดสเปรย์ จานวน 3 หลอด
5. พืชสมุนไพร ดาวเรื อง, ตะไคร้ ,เมล็ดสะเดา
6. ผ้าขาวบาง
7. ตาชัง่
8. ครก
3.2 วิธีดาเนินการ
1. นาพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดได้แก่ ดาวเรื อง, ตะไคร้ ,เมล็ดสะเดา นามาชัง่ ให้ได้น้ าหนัก 20 g.
บดให้ละเอียด
2. นาน้ าสะอาดปริ มาณ 100 cm. เติมลงในสมุนไพรที่บดแล้วแต่ละชนิดและคั้นโดยแยกกากออก
บรรจุน้ าสมุนไพรที่ได้ในขวดสเปรย์
3. จับแมลงหวีใ่ ส่ กล่องจานวน 3 กล่องๆละ 20 ตัว
4. นาน้ าสมุนไพร 1 ชนิดฉี ดพ่นแมลงหวี่ 1 กล่อง ระยะเวลาทุกๆ 5 นาที จานวน 3 ครั้ง
5. สังเกตและเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของแมลงหวี่ พร้อมจดบันทึกผลการทดลอง และนาผล
ที่ได้มาสรุ ปผลการทดลอง

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาพืชสมุนไพรไล่แมลงหวี่ 3 ชนิด ตามระยะเวลาที่ต่างกันได้ผลการทดลองดังนี้
ชนิดของพืช

จานวนแมลงหวีท่ เี่ หลืออยู่
5 นาที

10 นาที

15 นาที

1.ดอกดาวเรื อง

15 ตัว

10 ตัว

10 ตัว

2. ตะไคร้

15 ตัว

10 ตัว

9 ตัว

3. เมล็ดสะเดา

12 ตัว

10 ตัว

5 ตัว

จากตาราง ผลการทดลองน้ าสมุนไพรในระยะเวลาต่างกันจะมีผลต่อจานวนแมลงหวีท่ ี่เหลืออยู่ ใน
ระยะเวลา 5 นาที กล่องที่ฉีดพ่นด้วยน้ าสมุนไพรจากเมล็ดสะเดามีจานวนแมลงหวีเ่ หลือน้อยที่สุด จานวน
12 ตัว สาหรับกล่องที่ฉีดพ่นด้วยน้ าสมุนไพรดอกดาวเรื องและตะไคร้ มีจานวนเหลือ 15 ตัวเท่ากัน ใน
ระยะเวลา 10 นาทีจานวนแมลงหวีท่ ี่เหลืออยูม่ ี 10 ตัวเท่ากันทุกกล่อง ในระยะเวลา 15 นาที กล่องที่ฉีดพ่น
ด้วยน้ าสมุนไพรจากเมล็ดสะเดามีจานวนแมลงหวีเ่ หลือน้อยที่สุด จานวน 5 ตัว สาหรับกล่องที่ฉีดพ่นด้วยน้ า
สมุนไพรตะไคร้เหลือ 9 ตัวและสมุนไพรจากดอกดาวเรื องมีจานวนเหลือ 10 ตัว

บทที่ 5
5.1 สรุ ปผลและอภิปรายผลการทดลอง
จากการทดลองพืชสมุนไพรไล่แมลงหวี่ ผลปรากฏว่าน้ าสมุนไพรที่ได้จากเมล็ดสะเดามี
ประสิ ทธิ ภาพในการไล่แมลงหวีไ่ ด้ดีที่สุด สังเกตจากการบินมาด้านข้างกล่องเพื่อที่จะหนี บางตัวมีอาการ
มึนงง และบางตัวถึงกับตายก็มีซ่ ึ งมีผลการทดลองเป็ นระยะดังนี้
ระยะเวลา 5 นาที พบว่าจานวนแมลงในกล่องที่ฉีดน้ าสมุนไพร เป็ นดังนี้
น้ าดอกดาวเรื อง
น้ าตะไคร้

เหลืออยู่

15 ตัว

เหลืออยู่

15 ตัว

น้ าเมล็ดสะเดา

เหลืออยู่

12 ตัว

ระยะเวลา 10 นาที พบว่าจานวนแมลงในกล่องที่ฉีดน้ าสมุนไพร เป็ นดังนี้
น้ าดอกดาวเรื อง
น้ าตะไคร้

เหลืออยู่

10 ตัว

เหลืออยู่

10 ตัว

น้ าเมล็ดสะเดา

เหลืออยู่

10 ตัว

ระยะเวลา 15 นาที พบว่าจานวนแมลงในกล่องที่ฉีดน้ าสมุนไพร เป็ นดังนี้
น้ าดอกดาวเรื อง
น้ าตะไคร้

เหลืออยู่

10 ตัว

เหลืออยู่

9 ตัว

น้ าเมล็ดสะเดา

เหลืออยู่

5 ตัว

5.2 การอภิปรายผล
จากการทดลอง น้ าสมุนไพรที่ได้จากเมล็ดสะเดามีประสิ ทธิ ภาพในการไล่แมลงหวีไ่ ด้ดีกว่าน้ า
สมุนไพรชนิดอื่นเพราะน้ าสะเดามีกลิ่นฉุ นแรงกว่า สมุนไพรที่มีกลิ่นฉุ นน้อยกว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการไล่
แมลงหวีไ่ ด้นอ้ ยกว่า
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1) สามารถเลือกใช้สมุนไพรชนิดอื่น เพื่อศึกษาว่าสมุนไพรชนิดใดสามารถไล่แมลงหวีไ่ ด้อีก
2) น้ าสมุนไพรสะเดาสามารถใช้กาจัดแมลงศัตรู พืชได้
3) น้ าสมุนไพรสะเดาสามารถใช้เป็ นปุ๋ ยชีวภาพได้
4) สามารถลดต้นทุนการผลิต
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