โครงงานสมุนไพรไล่มด

จัดทําโดย

น.ส.สุณญตา สนสร้อย

กศน. วังนํ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

น.ส.ปัณฑิตา มานะจิตร์

กศน. เมือง จังหวัดสมุทรปราการ

น.ส.นิตยา ยิม้ เจริ ญ

กศน. เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

น.ส.กัลยาณี ย ์ ถิ่นตะเคียน

กศน. เขาไม้แก้ว จังหวัดปราจีนบุรี

นายไพฑูรย์ ผ่องพรรณ์

กศน. ทุ่งพระยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ วงษ์มิตรแท้ กศน. วังนํ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก
สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก

โครงงานสมุนไพรไล่มด

1. น.ส.สุ ณญตา

สนสร้อย

2. น.ส.ปั ณฑิตา

มานะจิตร์

3. น.ส.นิตยา

ยิม้ เจริ ญ

4. น.ส.กัลยาณี ย ์

ถิ่นตะเคียน

5.นายไพฑูรย์

ผ่องพรรณ์

6. ว่าที่ร้อยตรี อานนท์

วงษ์มิตรแท้

อาจารย์ที่ปรึ กษา

นางกัลยา หอมดี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสระแก้ว
สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหัวดสระแก้ว

สารบัญ
เรื่ อง

หน้า

กิตติกรรมประกาศ

ก

บทคัดย่อ

ข

สารบัญ

ค

สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
ที่มาและความสําคัยของโครงงาน
วัตถุประสงค์
สมมติฐาน
ตัวแปรที่ศึกษา
ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- มด
- มะกรู ด
- กระชาย
- พริ กไทย
- พริ กป่ น
บทที่ 3 วิธีดาํ เนินการ
- อุปกรณ์
- วิธีดาํ เนินการ
บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า
บทที่ 5 สรุ ปผลและอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า
สรุ ปผลการทดลอง
อภิปรายผลการทดลอง
ข้อเสนอแนะ

สารบัญ (ต่ อ)
เรื่ อง
บรรณานุกรม

หน้า

บทคัดย่ อ
สมุนไพรไล่มด

ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ศึกษา

1. น.ส.สุ ณญตา

สนสร้อย

2. น.ส.ปั ณฑิตา

มานะจิตร์

3. น.ส.นิตยา

ยิม้ เจริ ญ

4. น.ส.กัลยาณี ย ์

ถิ่นตะเคียน

5.นายไพฑูรย์

ผ่องพรรณ์

6. ว่าที่ร้อยตรี อานนท์

วงษ์มิตรแท้

ครู ทปี่ รึกษา

นางกัลยา หอมดี

ระยะเวลาการศึกษา

1 ‟ 3 มิถุนายน 2553

การศึกษาเรื่ องสมุนไพรไล่มด มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาชนิดของสมุนไพรที่เหมาะสมที่สุดในการไล่
มด มีวธิ ี การดําเนินการดังนี้นาํ แป้ งผสมกับนํ้าพริ กป่ น นํ้าพริ กไทย นํ้ากระชาย นํ้าใบมะกรู ด ในอัตราส่ วน
แป้ ง 50 g นํ้าสมุนไพรชนิดต่างๆ 40 ml แล้วนําแป้ งไปตากแห้ง แล้วนํามาบดให้ละเอียดเป็ นผงและมีแป้ งที่
ไม่ผสมสมุนไพร แยกชนิดไว้ แล้วนํามดมา แยกใส่ กล่องพลาสติกกล่องละ 20 ตัวจะได้มด 5 ชุดการทดลอง
แล้วชัง่ สมุนไพร ชนิดละ50 กรัม แล้วนําไปโรยในกล่องมดที่เตรี ยมไว้ จับเวลาที่นาทีที่ 1,5,10,15และ 20
นาที เพื่อดูจาํ นวนมดที่เหลือ ผลการทดลองพบว่า แป้ งที่ผสมพริ กป่ นสามารถไล่มดได้ดีที่สุด ในเวลา 1 นาที
มดก็หนีหมด พริ กไทยมดหนีหมดในนาทีที่ 5 ใบมะกรู ดตามลําดับ แป้ งที่ผสมกระชายมดหนีหมดในนาทีที่
5 แป้ งที่ผสมกระชายมดสามารถอยูไ่ ด้ 1 ตัวในนาทีที่ 10-20 ส่ วนแป้ งที่ไม่ผสมสมุนไพรทิง้ ไว้ถึง 20 นาทีก็
ไม่สามารถไล่มดได้เลย ดังนั้นเราจึงควรนําแป้ งที่ผสมพริ กป่ นมาไล่มด

บทที่ 1 บทนา
1.1 ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
มดเป็ นสัตว์ที่มีความสามารถในการปรับตัวให้อยูไ่ ด้ในสภาพแวดล้อมแทบทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ น
บนพื้นดิน ใต้พ้นื ดินและบนต้นไม้ แม้แต่ในบริ เวณทะเลทรายที่แห้งแล้ง บ้านทุกหลังจึงมีมดเข้าไปอาศัยอยู่
ทั้งภายในตัวบ้านและรอบบริ เวณบ้าน มดก่อความรําคาญโดยการกินอาหารและบางชนิดมีเหล็กไน เช่น มด
คันไฟ มดตะนอย มดลิ้นงูเห่า เมื่อต่อยทําให้เกิดอาการคันและปวด คนทัว่ ไปจึงสนใจที่จะหาทางกําจัดมดให้
หมดไปจากบ้านเรื อนดไปได้แพร่ หลายยิง่ ขึ้น(มด ,2553:http://www.webindexthai.com/pet/%E0%B8%
A1%E0%B8%94/)
ในการกําจัดมดโดยทัว่ ไปจะใช้สารเคมีในการกําจัดซึ่ งเป็ นอันตรายต่อร่ างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช
จากการศึกษาค้นคว้าจากเว็ปไซต์ต่างๆ พบว่าพริ กป่ นมีความเผ็ด แก้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ช่วยกําจัด
เซลล์มะเร็ ง สามารถช่วยกระตุน้ การไหลเวียนของโลหิ ตได้ พริ กไทยมีกลิ่นฉุ นให้รสชาดเผ็ดร้อน ขับ
เสมหะแก้ทอ้ งอืด ขับปั สสาวะ กระชายมีความเผ็ด ช่วยดับกลิ่นคาว แก้จุกเสี ยดแน่น และใบมะกรู ดมี
กลิ่นฉุ น ทําให้เลือดลมไหลเวียนดี แก้ไอ ซึ่ งล้วนแต่ไม่มีอนั ตรายต่อร่ างกาย จากการศึกษาโครงงานของ
อภิญญา แก่นทองและคณะ 2550 พบว่า พริ กขี้หนูผสมกับสบู่กรดและนํ้า ในอัตรส่ วน 20:10:30 สามารถ
ไล่มดได้ดี ส่ วนพริ กป่ น กระชาย พริ กไทยและใบมะกรู ดมีกลิ่นฉุ นออกฤทธิ์ เผ็ดร้อนเหมือนพริ ก เราคาด
ว่าน่าจะสามารถไล่มดได้ดีเหมือนพริ กขี้หนู
ดังนั้นเราจึงเลือกใช้วธิ ี การกําจัดมดด้วยสมุนไพร คือพริ กป่ น พริ กไทย กระชาย ใบมะกรู ด ใน
การกําจัดมดโดยไม่ใช้สารเคมีซ่ ึ งเป็ นอันตรายต่อร่ างกายของมนุษย์ สัตว์และพืชซึ่ งสามารถนํามาใช้ใน
ชีวติ ประจําวันของประชาชนทัว่ ไปได้
1.2วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาชนิดของสมุนไพรไล่มด
1.3สมมติฐานของการศึกษา
พริ กป่ นสามารถไล่มดได้ดีที่สุด

1.4 ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา
ตัวแปรต้น

สมุนไพรพริ กป่ น พริ กไทย กระชาย ใบมะกรู ด

ตัวแปรตาม

ประสิ ทธิ ภาพในการไล่มดของสมุนไพร

ตัวแปรควบคุม ระยะเวลา พื้นที่ ชนิดของมด ปริ มาณของสมุนไพร
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
สถานที่ใช้ศึกษาสมุนไพรไล่มดครั้งนี้คือศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว บริ เวณ
ห้องประชุม เวลา 14.00 น. ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
จะทําให้ทราบว่าสมุนไพรแต่ละชนิดไล่มดได้ดีและไม่เป็ นอันตรายต่อมนุษย์

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
ชีวประวัติของมด

มดเป็ นแมลงกลุ่มหนึ่งที่จดั อยูใ่ นอันดับเดียวกับผึ้ง ต่อ แตน และแมลงภู่ มดทุกชนิดอยูใ่ นวงศ์
Formicidae เพียงวงศ์เดียว ที่มีประชากรสู งที่สุด และเป็ นสัตว์ที่มีความสามารถในการปรับตัวให้อยูไ่ ด้ใน
สภาพแวดล้อมแทบทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นบนพื้นดิน ใต้พ้นื ดินและบนต้นไม้ แม้แต่ในบริ เวณทะเลทรายที่
แห้งแล้ง มดถือกําเนิดขึ้นมาบนพื้นโลกเมื่อประมาณ 100 ล้านปี มาแล้ว ในปั จจุบนั มีมดทัว่ โลกมากกว่า
7,000 ชนิด มีต้ งั แต่ชนิดที่มีขนาดลําตัวยาว 1 มิลลิเมตรจนถึง 4 เซนติเมตร (มด ,2553:
http://www.webindexthai.com/pet/%E0%B8%A1%E0%B8%94/)
กายวิภาคของมด
แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนหัว ส่ วนกลาง และส่ วนท้อง
ส่ วนหัว
ส่ วนหัวของมด มีหลายรู ปร่ าง เช่น รู ปร่ างห้าเหลี่ยม รู ปร่ างมังกร หรื อวงรี ซึ่ งมีส่วนที่สาํ คัญอีกคือ
หนวด
หนวดของมดนั้นแตกต่างจากแมลงกลุ่มอื่น คือ หนวดของมดจะม้วนเข้าศอก เว้นแต่มดสายพันธุ์
Fomisintos ที่จะมีลกั ษณะการม้วนหนวดเหมือนแมลงชนิดอื่นๆ หนวดมด มีหน้าที่รับรู้สื่อสารและ

รายงานสถาณภาพต่างๆของบริ เวณนั้นๆ ในการสื่ อสารมดจะใช้หนวดมาสัมพัมผัสกันเป็ นการสื่ อสารแบบ
ลอย (Emando) หนวดของมดจะแบ่งออกเป็ นปล้องๆ ซึ่ ง แล้วแต่ประเภท วรรณะของมด ซึ่ งแบ่งออกดังนี้
„

มดราชินี (Queen Ant) มีหนวดประมาณ 210-254 ปล้อง

„

มดเพศผู้ (Male Ant) มีหนวดประมาณ 117-163 ปล้อง

„

มดเพศเมีย (Female Ant) มีหนวดประมาณ 131-155 ปล้อง

„

มดงาน (Worker Ant) มีหนวดประมาน 83 -117 ปล้อง

ตา
แบ่งได้เป็ นสองประเภทคือ ตารวมและ ตาเดี่ยว
„

ตารวม คือ ตาที่มีอยูเ่ ป็ นคู่ อาจมีลกั ษะอื่นๆด้วย เช่น ตาเป็ นมี ตา 2คู่ และไม่จาํ เป็ นต้องอยู่

บริ เวณข้างหน้าเสมอไป มดส่ วนใหญ่จะมีตาเป็ นประเภทตารวม
„

ตาเดี่ยว คือ ตาที่ไม่ใช่คู่ ส่ วนใหญ่ จะมีสามตา และอยูบ่ ริ เวณล่างของหนวด

มดส่ วนใหญ่จะมีตารวม บางชนิดไม่มีตารวมตั้งอยูบ่ ริ เวณส่ วนหน้า หรื อด้านข้างของส่ วนหัว มี
ขนาดตั้งแต่เป็ นจุดเล็ก ๆ จนถึงขนาดใหญ่ ส่ วนมากเป็ นรู ปวงกลม มีบา้ งที่เป็ นรู ปวงรี หรื อรู ปไต มีหน้าที่
สําหรับการมองเห็น ส่ วนตาเดี่ยวโดยทัว่ ไปมี 3 ตา อยูเ่ หนือระหว่างตารวม ส่ วนมากพบในเพศผูแ้ ละราชินี
สําหรับมดงาน พบมากในมดเขตหนาว ไม่ได้ใช้ในการมองเห็น
ปาก
ปากของมดจะมีอยูส่ องลักษณะ คือ แบบกัดกิน (Thorix) และปากแบบลักษะดูด (Thorase)
„

ปากแบบกัดกิน จะมีลกั ษณะเป็ นฟันสองซี่ จะคมมาก มีกรามที่แข็งแรงและขนาดใหญ่ เป็ น

ส่ วนที่เห็นชัดที่สุดรู ปสามเหลี่ยม กึ่งสามเหลี่ยมหรื อเป็ นแนวตรงถือเป็ นอวัยวะที่สาํ คัญในการจับเหยือ่ และ
ป้ องกันตัว ทําให้มดส่ วนใหญ่เป็ นพวกกินสัตว์ พบได้ในมดงาน
„

ปากแบบลักษณะดูด จะมีไว้สาํ หรับ ดูน้ าํ หวาน ตามเกสร พบในมดเพศเมีย และมดราชินี

„

ร่ องพักหนวด เป็ นร่ วมหรื อแอ่งยาวคล้ายรอยพิมพ์ อยูบ่ ริ เวณหน้าของส่ วนหัว เป็ นที่เก็บ

หนวดขณะที่ไม่ใด้ใช้ โดยทัว่ ไปมี 1 คู่ มีลกั ษณะแตกต่างกันตั้งแต่เป็ นร่ องตื้น ๆ ไปถึงร่ องลึกเห็นชัดเจน
บางชนิดไม่มีร่องพักหนวดนี้
ส่ วนกลาง
ส่ วนกลางเป็ นส่ วนที่เชื่อมต่อระหว่าง ส่ วนท้อง และส่ วนหัว โดยมากจะเป็ นทรงกระบอก อาจมีตุ่ม
หนามอยูด่ ว้ ย เป็ นส่ วนที่สองของลําตัวมดเป็ นรู ปทรงกระบอก อกของมดจะไม่ใช้คาํ ว่า thorax แต่จะใช้
alitrunk แทน เนื่องจากอกของมดประกอบด้วย อกปล้องแรก อกปล้องที่ 2 และอกปล้องที่ 3 แต่อกปล้องที่ 3
นี้จะรวมกับท้องปล้องที่ 1 ซึ่ งเรี ยกว่า propodeum ส่ วนอกจะเป็ นที่ต้ งั ของส่ วนขาและปี ก (สําหรับราชินีและ
มดเพศผู)้ มดงานจะมีส่วนอกปกติ ยกเว้นมดราชินีมีอกขนาดใหญ่กวา ปี กจะพบที่มดเพศผูแ้ ละมดเพศเมีย
เท่านั้น มดบางชนิดอกปล้องที่ 1 อกปล้องที่ 2 เชื่อมติดกันเชื่อมติดกัน เช่นเดียวกับอกปล้องที่ 3 กับปล้องที่
1 มดบางชนิดสันหลังอกมีหนามหรื อตุ่มหนาม บางชนิดอาจเป็ นแผ่นคล้ายโล่ห์ ขาของมดส่ วนมากค่อนข้าง
ยาว ทําให้เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวมาก ความยาวของขาและรู ปร่ างของมดนั้นจะถูกกําหนดโดย
พฤติกรรมต่างๆ
ส่ วนท้อง
เป็ นส่ วนที่อยูท่ า้ ยสุ ดของมด บางชนิดจะแตกออกเป็ น 2 ส่ วน เรี ยกว่า Wasted twin ซึ่งมดบางชนิดอาจมี
เหล็กใน และบางชนิดก็มีช่องไว้ปล่อยสารป้ องกันตัว เป็ นส่ วนที่ 3 มดมี 1 หรื อ 2ปล้องขึ้นอยูก่ บั กลุ่มมด
อาจมี 1ปล้องคือ Petioleเป็ นปล้องที่ 2 ของส่ วนท้องอาจเป็ นปุ่ ม หรื อแผ่น ส่ วนถ้ามี 2 ปล้องคือ Petiole และ
Postpetiole เป็ นปล้องที่ 2กับปล้องที่ 3 Postpetiole อาจเป็ นปุ่ มหรื อรู ปทรงกระบอกก็ได้ มดบางชนิด petiole
มีหนาม 1 คู่ ส่ วนท้ายของลําตัว เรี ยก gaster โดยทัว่ ไปมีรูปร่ างกลม แต่บางชนิดเป็ นรู ปหัวใจ หรื อรู ป
ทรงกระบอก ปลายส่ วนท้องของมดงานส่ วนใหญ่มีเหล็กไน บางชนิดสามารถทําให้เกิดอาการเจ็บปวดได้
สําหรับบางชนิดไม่มีเหล็กไน ก็จะเปิ ดเป็ นช่อง สําหรับขับสาร(มด ,2553:
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%94)
มดทุกชนิดอาศัยอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มหรื ออยูเ่ ป็ นรังที่มีจาํ นวนประชากรมาก บางชนิดมีจาํ นวน
ประชากรต่อรังมากกว่า 1 ล้านตัว ภายในรังมีการแบ่งหน้าที่การทํางานกัน มดส่ วนใหญ่เป็ นมดงาน ซึ่ งเป็ น
มดตัวเมียที่เป็ นหมันและไม่มีปีก มดงานอายุมากจะทําหน้าที่ออกไปหาอาหารนอกรัง เมื่อได้รับอาหาร
กลับมาจะป้ อนให้แก่มดงานอายุนอ้ ย ซึ่ งจะนําเอาไปป้ อนลูกมดและมดนางพญาอีกทีหนึ่ง มดงานบางชนิดมี
ประชากรบางตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอื่นๆ ทําหน้าที่เป็ นมดทหารคอยเฝ้ าดูรังจากศัตรู ส่ วนมดนางพญาเป็ น
มดตัวเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว ทําหน้าที่ออกไข่เพียงอย่างเดียว มดบางรังพบมีมดนางพญาหลายตัว

นอกจากนี้ยงั พบมดมีปีกทั้งเพศผูแ้ ละเพศเมียอาศัยอยูใ่ นรังอีกด้วย
ในตอนต้นฤดูฝน หลังฝนตกหนักจะสังเกตพบว่า มดมีปีกจํานวนมากบินตอมไฟอยูใ่ นบริ เวณบ้าน มด
เหล่านี้เป็ นมดอยูใ่ นระยะสื บพันธุ์ เมื่อมดสองเพศจับคู่กนั ได้แล้วจะมีการผสมพันธุ์กนั มดตัวเมียจะกัดปี ก
ตัวเองออกทิง้ แล้วขุดรู เพื่อวางไข่เริ่ มต้นเลี้ยงลูกมดชุดแรก ต่อมามดงานที่เกิดขึ้นในรุ่ นหลังๆจะทําหน้าที่
ดูแลรัง และเลี้ยงลูกอ่อนแทนมดนางพญา ส่ วนมดตัวผูจ้ ะตายไปหลังจากผสมพันธุ์แล้วไม่นานนัก มดชนิด
ที่ก่อให้เกิดความรําคาญแก่มนุษย์ในบ้านเรื อน ได้แก่ มดละเอียด มดไร และมดตาลาน มดพวกนี้ไม่มี
เหล็กไน ส่ วนมดชนิดที่อยูร่ อบบริ เวณบ้าน ได้แก่ มดง่าม มดตะนอย มดดํา มดแดงไฟ และมดแดงต้นไม้ มด
กลุ่มนี้บางชนิดจะมีเหล็กไนต่อยเจ็บ แต่มดแดงต้นไม้ที่พบทํารังด้วยใบไม้ตามต้นมะม่วงและต้นชมพูจ่ ะไม่
มีเหล็ก- ไน เมื่อกัดจะปล่อยกรดมดทําให้รู้สึกแสบ
โดยทัว่ ไปแล้วมดจะมีประโยชน์และโทษต่อมนุษย์หลายประการ มดแดงต้นไม้ใช้เป็ นอาหาร มด
หลายชนิดช่วยกําจัดแมลงศัตรู พืช ช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายในการปราบศัตรู พืช แต่ในทางตรงกันข้ามมด
จะเป็ นตัวพาเอาเพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ งและเพลี้ยจากต้นไม้หนึ่งไปยังอีกต้นไม้หนึ่ง ทั้งยังช่วยดูแลและปกป้ อง
เพลี้ยเหล่านี้จากศัตรู ที่จะมาทําอันตรายอีกด้วย เนื่องจากมูลของเพลี้ยดังกล่าวมีน้ าํ ตาล ซึ่งเป็ นอาหารของมด
มดจึงช่วยทําให้แมลงศัตรู ระบาด

มะกรู ด

มะกรู ด เป็ นพืชในสกุลส้ม (Citrus) มีถิ่นกําเนิดในประเทศลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมใช้ใบมะกรู ดและผิวมะกรู ดเป็ นส่ วนหนึ่งของเครื่ องปรุ งอาหารหลายชนิด
นอกจากในประเทศไทยและลาวแล้ว ยังมีความนิยมในกัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
(โดยเฉพาะบาหลี)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็ นไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก เป็ นไม้เนื้อแข็ง ลําต้นและกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย ใบเป็ นใบประกอบชนิดลดรู ป มีใบย่อย
1 ใบ เรี ยงสลับ รู ปไข่ คือมีลกั ษณะคล้ายกับใบไม้ 2 ใบ ต่อกันอยู่ คอดกิ่วที่กลางใบเป็ นตอนๆ มีกา้ นแผ่ออกใหญ่เท่ากับแผ่น
ใบ ทําให้เห็นใบเป็ น 2 ตอน กว้าง 2.5-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ใบสี เขียวแก่พ้นื ผิวใบเรี ยบเกลี้ยง เป็ นมัน ค่อนข้าง
หนา มีกลิ่นหอมมากเพราะมีต่อมนํ้ามันอยู่ ซึ่งผลแบบนี้เรี ยกว่า hesperitium (ผลแบบส้ม) ใบด้านบนสี เข้ม ใต้ใบสี อ่อน
ดอกออกเป็ นกระจุก 3 ‟ 5 ดอก กลีบดอกสี ขาว เกสรสี เหลือง ร่ วงง่าย มีกลิ่นหอม มีผลสี เขียวเข้มคล้ายมะนาวผิวเปลือก
นอกขรุ ขระ ขั้วหัวท้ายของผลเป็ นจุก ผลอ่อนมีเป็ นสี เขียวแก่ เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองสด พันธุ์ที่มีผลเล็ก ผิวจะ
ขรุ ขระน้อยกว่าและไม่มีจุกที่ข้ วั ภายในมีเมล็ดจํานวนมาก

ประโยชน์ ของใบมะกรู ด
“ใบมะกรู ด” เป็ นสมุนไพรที่มกั นํามาใช้ปรุ งอาหาร มีสรรพคุณหลายอย่าง เช่น ขับลม ทําให้เลือดลม
ไหลเวียนดี ช่วยบํารุ งหัวใจ ระบบการไหลเวียนของโลหิ ต แก้ไอ ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ แก้ช้ าํ ใน
อาการเกร็ ง แก้ฝีภายใน ขับเสมหะ นํ้ามันหอมระเหยของมะกรู ดทําให้ผมดกดํา
ใบมะกรู ดจึงเป็ นสมุนไพรตัวจริ งที่เพิ่มคุณค่าให้อาหาร แต่บางคนนึกว่านํามากินได้อย่างเดียว แต่ความจริ ง
แล้วบางคนก็เอามาทําเป็ นสมุนไพรแบบ “สปา” ได้เหมือนกัน
สรรพคุณอีกอย่าง คือ ถ้าเกิดรู ้สึกเครี ยด ๆ ก็นาํ ใบมะกรู ดมาฉี ก แล้วดมจะทําให้ผอ่ นคลายได้เหมือนกัน
เพราะใน “ใบมะกรู ด” จะมีสารบางตัวทําให้รู้สึกผ่อนคลายได้ดี
ใบมะกรู ดยังกันแมลงรบกวนข้าวสาร ข้าวสารที่เราซื้ อเก็บไว้หุง กว่าจะใช้หมดบางครั้งก็มกั โดนแมลงตัว
เล็กตัวน้อยลงไปก่อกวน ใช้ใบมะกรู ดกําราบ โดยให้วางใบมะกรู ดไว้บนข้าวสาร หรื ออาจจะใส่ ผสมปนเป

ไว้ในข้าวสารเลยก็ได้ ซึ่ งหากข้าวสารมีจาํ นวนมาก ก็ใส่ ใบมะกรู ดมากหน่อย รับรองจะไม่มีแมลงมารบกวน
อีกต่อไป หากข้าวสารยังใช้ไม่หมดแต่ใบมะกรู ดที่วางไว้แห้งหรื อหมดกลิ่นไปแล้วก็ให้เปลี่ยนใบมะกรู ด เสี ย
ใหม่ไม่ง้ นั เดี๋ยวเจ้าแมลงได้ใจกลับมารบกวนอีก
กระชาย

ชื่อท้องถิ่น
กะแอน ระแอน(ภาคเหนือ) ขิงทรา(มหาสารคาม)
ว่านพระอาทิตย์(กรุ งเทพฯ)
ลักษณะของพืช
กระชายเป็ นพืชล้มลุก สู งประมาณ 2 ศอกเศษ
มีลาํ ต้นใต้ดิน เรี ยกว่าเหง้า รู ปทรงกระบอกเนื้อสี เหลือง มีกลิ่นหอมเฉพาะ
เนื้อละเอียด กาบใบสี แดงเรื่ อ ใบใหญ่ยาวเรี ยว ดอกเป็ นช่อ
ส่ วนทีใ่ ช้ เป็ นยา

เหง้าใต้ดิน

การปลูก
ใช้เหง้า หรื อหัวกระชายปลูกได้ดีกระชายชอบดินร่ วนปนทราย ไม่ชอบดิบแฉะ
เวลาปลูกควรเหลือรากเพียง 2 ราก ปลูกลงหลุมที่มีปุ๋ยเตรี ยมไว้แล้วคลุมด้วยฟางข้าวเอาไว้ดว้ ย
รดนํ้าให้ชุ่มพอควร
รสและสรรพคุณยาไทย » รสเผ็ดเล็กน้อย ขมนิดหน่อย
ใช้แก้ปวดมนในท้องไส้ แก้ทอ้ งอืดท้องเฟ้ อใช้บาํ รุ งร่ างกาย
วิธีใช้
เหง้ากระชายรักษาอาการท้องอืด ท้องฟ้ อ แน่น จุกเสี ยด
โดยการนําเอาเหง้าและรากของกระชายมาต้มนํ้าประมาณครึ่ งฝ่ ามือดื่ม
เมื่อมีอาการหรื อปรุ งกับอาหารรับประทานได้เลย

คุณค่ าทางอาหาร
กระชายมีรสเผ็ดพบสมควร จึงช่วยดับกลิ่นคาวได้นาํ ไปปรุ งกับอาหารได้หลายอย่าง โดยเฉพาะอาหารไทย
เราเช่น แกงเลียง แกงขี้เหล็ก ผัดเผ็ดปลาดุก ฯลฯ ในรากเหง้าของกระชายมี แคลเซียม เหล็กมาก
นอกจากนั้นยังมีเกลือแร่ ต่างๆและวิตามิน เอ วิตามิน ซี อีกด้วย
พริกไทย

พริกไทยเป็ นเครื่ องเทศที่ใช้กนั แพร่ หลายมาเป็ นเวลานาน มีแหล่งกําเนิดอยูใ่ นบริ เวณเทือกเขาทาง
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศอินเดีย ปั จจุบนั เป็ นพืชเศรษฐกิจ ของประเทศที่มี อากาศร้ อน เช่น
บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฯลฯ ในประเทศไทยมักจะปลูกมากในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่สภาพดินระบายนํ้าได้ดี อากาศอบอุ่นและชื้น
ลักษณะของพริ กไทยจะมีลาํ ต้นเป็ นเถาเลื้อย มีรากเล็ก ๆ ออกตามข้อของลําต้น เพื่อใช้ในการยึด
เกาะ ใบรู ปไข่เรี ยวสลับกันไป ดอกเป็ นช่อยาวออกตรงซอกใบ ผลมีลกั ษณะกลมจัดเรี ยงตัวแน่นอยูบ่ นแกน
ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุ กมีสีแดง วิธีการเก็บและเตรี ยมพริ กไทยแบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือพริ กไทยดํา (black
pepper) และพริ กไทยขาวหรื อพริ กไทยล่อน (white pepper) โดยพริ กไทยดํา จะมีปริ มาณนํ้ามันหอมระเหย
สู งกว่า และมีกลิ่นฉุ นกว่าพริ กไทยล่อน
ชาวไทยนิยมนําพริ กไทยมาประกอบอาหารเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นพืชที่มีกลิ่นฉุ น ให้รสชาติเผ็ด
ร้อน นําให้อาหารน่ารับประทานมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็ นที่ทราบกันดีวา่ สรรพคุณของพริ กไทยนํามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายเช่น
ดอกพริกไทย มีสรรพคุณใช้แก้ตาแดงเนื่องจากความดันโลหิ ตสู ง
เมล็ดพริกไทย มีสรรพคุณใช้เป็ นยาช่วยย่อยอาหาร ย่อยพิษตกค้างที่ไม่สามารถย่อยได้ ขับเสมหะ
บํารุ งธาตุ แก้ทอ้ งอืด แก้ปวดท้อง ขับเหงื่อ ขับปั สสาวะ แก้ลมอัมพฤกษ์และระดูขาว ในเมล็ดพริ กไทยมีสาร
ไปเปอรี น และสารฟิ นอลิกส์ ซึ่ งเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ มีสรรพคุณช่วยป้ องกันมะเร็ ง มีฤทธิ์ กระตุน้

ประสาท และแก้โรคลมชักหรื อลมบ้าหมูได้
ใบพริกไทย มีสรรพคุณใช้แก้ลมจุกเสี ยด แก้ปวดมวนท้อง
เถาพริกไทย ใช้แก้เสมหะในทรวงอก และอาการท้องร่ วงขั้นรุ นแรง และท้องเดินหลายๆ ครั้ง
รากพริกไทย ใช้ขบั ลมในลําไส้ แก้ปวดท้อง วิงเวียน และช่วยย่อยอาหาร
นา้ มันในพริกไทยช่วยลดนํ้าหนัก และสามารถใช้นวดส่ วนที่ตอ้ งการลดได้
พริกป่ น

พริ กที่เรานํามาประกอบอาหารมีอยูม่ ากมาย ไม่วา่ จะเป็ นพริ กขี้หนู พริ กชี้ฟ้าเขียวพริ กชี้ฟ้าแดง และ
พริ กหยวก ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทางสมุนไพรทั้งสิ้ น นอกจากจะรับประทานแบบสดๆ แล้ว ยังตากแห้ง
หรื อทําเป็ นพริ กป่ นเก็บไว้กินได้นาน
พริ กป่ นนํามาประกอบอาหารได้หลายชนิด ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องปรุ งในก๋ วยเตี๋ยว ยํา ลาบ นํ้าตกและสารพัด
อาหาร แต่ใครจะรู ้ไหมว่านอกจากจะให้ความเผ็ดแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อร่ างกายอีกด้วย
- สารที่ให้ความเผ็ดเรี ยกว่า "แคปไซซิน" พริ กป่ นมีคุณสมบัติช่วยกําจัดเซลล์มะเร็ งได้ โดยไม่
ทําลายเซลล์ดีภายในร่ างกาย
- ผูห้ ญิงนัง่ หรื อยืนทํางานทั้งวันจนปวดหลังควรจะทานพริ กป่ นมากๆ เพราะพริ กป่ นมีคุณสมบัติ
ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อที่กล้ามเนื้อหลังได้
- ใช้ลดความอ้วน เพราะสารบางตัวในพริ กป่ นสามารถปรับระดับนํ้าตาลในเลือดให้เป็ นปกติได้ จึง
ดีสาํ หรับสาว ๆ ที่กาํ ลังไดเอทซึ่ งจะต้องงดทานอาหารประเภทแป้ งและคาร์ โบไฮเดรต ซึ่ งอาจมีผลให้ระดับ
นํ้าตาลในเลือดไม่สมดุล
- ในพริ กป่ นมีสารที่ช่วยกระตุน้ ให้กระบวนการทําความสะอาดตัวเองของร่ างกายทํางาน คนที่ทาน
พริ กป่ นมาก ๆ จึงเหมือนได้ทาํ ดีทอ็ กซ์ไปในตัว

- นอกจากนี้พริ กป่ นช่วยไม่ให้เมือกเสี ยๆ มาจับตัวกันภายในส่ วนต่างๆ ของร่ างกายด้วย
- ความเผ็ดของพริ กช่วยกระตุน้ การหมุนเวียนของโลหิ ต ขับเหงื่อ และทําให้ระบบย่อยทํางานดีข้ ึน
ที่สาํ คัญยังกระตุน้ ระบบเมตบอลิสซึ่ มหรื อระบบเผาผลาญอาหารให้ทาํ งาน ทําให้ไขมันไม่จบั ตัวอยูใ่ น
ร่ างกาย เป็ นการตัดโอกาสของโรคอ้วนไปในตัว
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของพริ กป่ นคือถ้ามีดบาดนิ้ว ลองโรยพริ กป่ นลงบนบาดแผล คุณคงคิดว่ามันจะ
แสบร้อนใช่ไหม แต่ไม่ใช่เลย พริ กป่ นจะช่วยหยุดเลือดและความเจ็บปวดได้อย่างรวดเร็ ว ด้วยคุณสมบัติของ
สารเคมีที่ชื่อ capsaicin สารนี้ถูกใช้เป็ นส่ วนผสมในยาขี้ผ้ งึ ทาแผล พริ กป่ นยังช่วยกระตุน้ การย่อยอาหาร ฆ่า
แบคทีเรี ยที่สาเหตุของท้องร่ วง และลดระดับคอเลสเตอรอลด้วย

บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน
3.1 วัสดุอุปกรณ์
1. บีกเกอร์

100 cm จํานวน 5 ใบ

2. แท่งแก้ว

จํานวน 5 แท่ง

3. กระบอกตวงขนาด 20 ml จํานวน 1 อัน
4. พริ กไทย

100 กรัม

5. พริ กป่ น

100 กรัม

6. ใบมะกรู ด

100 กรัม

7. กระชาย

100 กรัม

8. แป้ งข้าวจ้าว 500 กรัม
9. ครก
10. นํ้ากลัน่

1 ลิตร

11. นํ้าตาล

500 กรัม

12. กล่องพลาสติกใส 25 X 25 X 10 ซม. (มีฝาปิ ด) จํานวน 5 กล่อง
3.2 วิธีการดาเนินการศึกษา
1.นํามดมา 50 ตัวมาแยกใส่ กล่องพลาสติกกล่องละ 10 ตัวจะได้มด 5 ชุดการทดลอง
2.ชัง่ สมุนไพร ชนิดละ 100 กรัม
3.นําสมุนไพรแต่ละชนิดมาบดให้ละเอียดด้วยครกและผสมกับนํ้าปริ มาตร 100 ml
4.ชัง่ แป้ งจํานวน 50 กรัม 5 ชุดการทดลอง
5.นํานํ้าสมุนไพรแต่ละชนิดมาผสมกับแป้ งที่ชงั่ เตรี ยมไว้ แล้วนําไปตากให้แห้ง
6.ชัง่ แป้ งสมุนไพร ชนิดละ50 กรัม แล้วนําไปโรยในกล่องมดที่เตรี ยมไว้
7.จับเวลาที่นาทีที่ 1,5,10,15และ 20 นาที แล้วบันทึกจํานวนมดที่หนีออกไปจากกล่อง

บทที่ 4 ผลการทดลอง
จากการศึกษาสมุนไพรไล่มดได้ผลการทดลองดังนี้
ตารางที่ 1 การทดลองสมุนไพรไล่มด
วิธีการทดลอง

จํานวนมดที่เหลือ (ตัว)
1 นาที

5 นาที

10 นาที

15 นาที

20 นาที

แป้ ง

10

10

10

10

10

แป้ ง+พริ กป่ น

0

0

0

0

0

แป้ ง+พริ กไทย

2

0

0

0

0

แป้ ง+กระชาย

4

2

1

1

1

แป้ ง+ใบมะกรู ด

3

0

0

0

0

จากตารางที่ 1 ผลการทดลองการศึกษาสมุนไพรไล่มดพบว่า
ในเวลา 1 นาที จํานวนมดที่เหลือเรี ยงจากน้อยไปหามาก แป้ งผสมพริ กป่ นเหลือ(จํานวน 0 ตัว)
แป้ งผสมพริ กไทยเหลือ (จํานวน 2 ตัว) แป้ งผสมใบมะกรู ดเหลือ (จํานวน 3 ตัว) แป้ งผสมกระชาย เหลือ
(จํานวน 4 ตัว) แป้ งที่ไม่ผสมสมุนไพรเหลือ (จํานวน 10 ตัว) ตามลําดับ
ในเวลา 5 นาที จํานวนมดที่เหลือเรี ยงจากน้อยไปหามาก แป้ งผสมพริ กป่ นเหลือ (จํานวน 0 ตัว)
แป้ งผสมพริ กไทยเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมใบมะกรู ดเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมกระชาย เหลือ
(จํานวน 2 ตัว) แป้ งที่ไม่ผสมสมุนไพรเหลือ (จํานวน 10 ตัว) ตามลําดับ
ในเวลา 10 นาที จํานวนมดที่เหลือเรี ยงจากน้อยไปหามาก แป้ งผสมพริ กป่ นเหลือ (จํานวน 0 ตัว)
แป้ งผสมพริ กไทยเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมใบมะกรู ดเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมกระชาย เหลือ
(จํานวน 1 ตัว) แป้ งที่ไม่ผสมสมุนไพรเหลือ (จํานวน 10 ตัว) ตามลําดับ
ในเวลา 15 นาที จํานวนมดที่เหลือเรี ยงจากน้อยไปหามาก แป้ งผสมพริ กป่ นเหลือ (จํานวน 0 ตัว)
แป้ งผสมพริ กไทยเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมใบมะกรู ดเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมกระชาย เหลือ
(จํานวน 1 ตัว) แป้ งที่ไม่ผสมสมุนไพรเหลือ (จํานวน 10 ตัว) ตามลําดับ

ในเวลา 20 นาที จํานวนมดที่เหลือเรี ยงจากน้อยไปหามาก แป้ งผสมพริ กป่ นเหลือ (จํานวน 0 ตัว)
แป้ งผสมพริ กไทยเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมใบมะกรู ดเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมกระชาย เหลือ
(จํานวน 1 ตัว) แป้ งที่ไม่ผสมสมุนไพรเหลือ (จํานวน 10 ตัว) ตามลําดับ

กราฟที่ 1 แสดงชนิดของสมุนไพรไล่มด ที่นาทีที่ 1,5,10,15และ 20 นาที

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการทดลอง
จากผลการทดลองสมุนไพรไล่มด พบว่า
ในเวลา 1 นาที จํานวนมดที่เหลือเรี ยงจากน้อยไปหามาก แป้ งผสมพริ กป่ นเหลือ (จํานวน 0 ตัว)
แป้ งผสมพริ กไทยเหลือ (จํานวน 2 ตัว) แป้ งผสมใบมะกรู ดเหลือ (จํานวน 3 ตัว) แป้ งผสมกระชาย เหลือ
(จํานวน 4 ตัว) แป้ งที่ไม่ผสมสมุนไพรเหลือ (จํานวน 10 ตัว) ตามลําดับ
ในเวลา 5 นาที จํานวนมดที่เหลือเรี ยงจากน้อยไปหามาก แป้ งผสมพริ กป่ นเหลือ (จํานวน 0 ตัว)
แป้ งผสมพริ กไทยเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมใบมะกรู ดเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมกระชาย เหลือ
(จํานวน 2 ตัว) แป้ งที่ไม่ผสมสมุนไพรเหลือ (จํานวน 10 ตัว) ตามลําดับ
ในเวลา 10 นาที จํานวนมดที่เหลือเรี ยงจากน้อยไปหามาก แป้ งผสมพริ กป่ นเหลือ (จํานวน 0 ตัว)
แป้ งผสมพริ กไทยเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมใบมะกรู ดเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมกระชาย เหลือ
(จํานวน 1 ตัว) แป้ งที่ไม่ผสมสมุนไพรเหลือ (จํานวน 10 ตัว) ตามลําดับ
ในเวลา 15 นาที จํานวนมดที่เหลือเรี ยงจากน้อยไปหามาก แป้ งผสมพริ กป่ นเหลือ (จํานวน 0 ตัว)
แป้ งผสมพริ กไทยเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมใบมะกรู ดเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมกระชาย เหลือ
(จํานวน 1 ตัว) แป้ งที่ไม่ผสมสมุนไพรเหลือ (จํานวน 10 ตัว) ตามลําดับ
ในเวลา 20 นาที จํานวนมดที่เหลือเรี ยงจากน้อยไปหามาก แป้ งผสมพริ กป่ นเหลือ (จํานวน 0 ตัว)
แป้ งผสมพริ กไทยเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมใบมะกรู ดเหลือ (จํานวน 0 ตัว) แป้ งผสมกระชาย เหลือ
(จํานวน 1 ตัว) แป้ งที่ไม่ผสมสมุนไพรเหลือ (จํานวน 10 ตัว) ตามลําดับ
ดังนั้นจึงควรใช้แป้ งผสมพริ กป่ นในการไล่มด
5.2 การอภิปรายผลการทดลอง
จากผลการทดลองการศึกษาสมุนไพรไล่มด พบว่า แป้ งที่ผสมพริ กป่ นสามารถไล่มดได้ดีที่สุด ใน
ระยะเวลา 1 นาที มดก็หนีหมด อาจเกิดจากความฉุ น และฤทธิ์ เผ็ดร้อนของพริ ก ซึ่ งสอดคล้องกับการ
ทดลองของอภิญญา แก่นทองและคณะ (2550 : http://bord.dserver.org/t/t/thaipr01/00000328.html) ที่ทาํ
การทดลองโดยนําพริ กขี้หนูผสมกับสบู่กรดและนํ้า ในอัตรส่ วน 20:10:30 มาไล่มดก็สามารถไล่มดได้ดี
เช่นกัน ส่ วนแป้ งที่ไม่ผสมสมุนไพรทิ้งไว้ถึง 20 นาทีก็ไม่สามารถไล่มดได้เลยนั้นมีสาเหตุมาจาก แป้ งไม่มี
กลิ่นและความเผ็ดร้อนมดจึงสามารถอยูไ่ ด้

5.3 ข้ อเสนอแนะในการทดลอง
1. ควรศึกษาการใช้สมุนไพรไล่มดให้หลากหลายชนิด
2. ควรมีการทดลองซํ้าหลายๆ ครั้ง และใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาถึงระดับความเข้มข้นของพริ กป่ นที่เหมาะสมในการไล่มด

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่ องสมุนไพรไล่มด ที่สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีก็เพราะได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์
กัลยา หอมดี และคณะ ที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําตลอดเวลาของการดําเนินงานตามจุดประสงค์ของ
โครงงานที่ได้กาํ หนดไว้
คณะผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆและหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าโครงงาน
สมุนไพรไล่มดเรื่ องนี้น่าจะเกิดประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีความสนใจศึกษา

คณะผู้จัดทา

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1

ผลการทดลองสมุนไพรไล่มด

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ 1 มด
ภาพที่ 2 มะกรู ด
ภาพที่ 3 กระชาย
ภาพที่ 4 พริ กไทย
ภาพที่ 5 พริ กป่ น
ภาพที่ 6 แสดงชนิดของสมุนไพรไล่มดที่นาทีที่ 1,5,10,15 และ 20 นาที

