
22-Jun-19

1

สมุนไพรเพ่ือการก าจัดแมลงศัตรูพืช

โดย
ผศ. ดร. ศมาพร แสงยศ

หลักสูตรอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแม่โจ้
ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

แมลงคืออะไร? (What is insect?)

Insects (from Latin insectum, a calque of Greek ἔντομον

[éntomon], "cut into sections") are a class of invertebrates within the 

arthropod phylum that have a chitinous exoskeleton, a three-part body 

(head, thorax and abdomen), three pairs of jointed legs, compound eyes 

and one pair of antennae. 

They are among the most diverse groups of animals on the 

planet, including more than a million described species and representing 

more than half of all known living organisms. The number of extant 

species is estimated at between six and ten million and potentially 

represent over 90% of the differing animal life forms on earth. Insects 

may be found in nearly all environments, although only a small number of 

species reside in the oceans, a habitat dominated by another arthropod 

group, crustaceans.
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การจ าแนกช้ันแมลง

Kingdom: Animalia 

Phylum: Arthropoda

Subphylum: Hexapoda 

Class: Insecta

(Linnaeus, 1758)

ตวัของแมลงประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั ๆ สามส่วน คือ หวั อก
และทอ้ง

1. หวัของแมลงประกอบดว้ย ตา ปาก และหนวด
2. อกของแมลงประกอบดว้ย ปีก และขา
3. ทอ้งของแมลงประกอบดว้ยอวยัวะวางไข่ และ อวยัวะสืบพนัธ์ุ เป็นตน้

ลกัษณะของแมลง
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โครงสร้างภายนอกของต๊ักแตน (Oder Arthoptera)

บทบาทของแมลงในการเกษตร
(Insect roles in agriculture) มีท้ังด้านบวกและด้านลบ

 ดา้นลบ: เป็นแมลงศตัรูพืช
 ดา้นบวก: 

ก. มีส่วนในการเพิ่มผลผลิตเกษตร เช่นแมลงผสมเกสร
ข. สามารถใชป้ระโยชน์ในการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธี
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บทบาทของแมลงในฐานะแมลงศัตรูพืช

แมลงท่ีจัดว่าเป็นแมลงศัตรูพืช มีท้ังหมดประมาณ
กว่าล้านชนิดท่ัวโลก เป็นแมลงศัตรูพืชเพยีง 0.1 เปอร์เซ็นต์

แมลงศัตรูพืชสามารถพบได้พบใน ทุกระยะและทุกขั้นตอน ของการผลติพืช เมลด็
พนัธ์ุ หรือ ท่อนพนัธ์ุ เช่น เมลด็ เหง้า หัว ฯลฯ ต้นกล้า หรือ ยอดอ่อน ล าต้น ราก ใบ

กิง่ก้าน ดอก และ ผล

บทบาทของแมลงในฐานะแมลงศัตรูพืช
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ศตัรูพืชคืออะไร? (What are pests)?

ศัตรูพืชคือ
ส่ิงมชีีวติ ทีร่บกวน พืช

และไม่เป็นทีต้่องการของมนุษย์

ไร สตัวมี์และไม่มี
กระดูกสนัหลงัเช่นแมลง โรคพืช วชัพืช

ผลกระทบของแมลงในฐานะแมลงศัตรูพืช

ทางตรง
จากการท าลายโดยโตรงและเป็น
ภาหะน าโรคพืชลดผลผลติด้าน

ปริมาณและคุณภาพ

ซ่ึงอาจลดลงโดยเฉลีย่ ได้ถึง

3- 25 % ต่อปี

ทางออ้ม
ผลกระทบของการป้องกนัก าจัด
แมลงศัตรูพืชต่อเศรษฐกจิ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อม

สุขภาพกาย และ จิต ของมนุษย์
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ความเสียหายจากแมลงศัตรูพืชทางตรง

▪ ปัจจุบนั จ านวนประชากรโลกในมีอยูป่ระมาณ 6 พนักวา่ลา้นคน ดงันั้นการผลิตอาหาร
ใหเ้พียงพอต่อการบริโภคของพลโลก จึงเป็นเร่ืองส าคญัยิง่ การขาดแคลนอาหารหรือมีอาหารไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของพลโลก เป็นปัญหาหนักยิ่งต่อสังคมมนุษยท่ี์ตอ้งหาทางแกไ้ข
โดยเฉพาะอยา่งยิง่บางประเทศท่ีดอ้ยพฒันา และยากจน จากขอ้มูลการส ารวจขององคก์ารอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบวา่ ประชากรโลกกวา่ 800 ลา้นคนท่ียงั

▪ อดอยากมีอาหารบริโภคไม่เพยีงพอ

▪ มีประชากรอีกประมาณ 2,000 ลา้นคน มีอาหารกิน แต่มีการบริโภคอาหารไม่ถูกตอ้ง
ตามหลกัโภชนาการและครบหมวดหมู่ และส่ิงท่ีมีความส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการผลิตอาหารก็
คือความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรท่ีเกิดจากการท าลายของศตัรูพืช

ความเสียหายจากแมลงศัตรูพืชทางตรง

ส่ิงส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการผลิตอาหารก็คือความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรท่ี
เกิดจากการท าลายของศตัรูพืช

จากการประเมินพบว่าในแต่ละปีมีความเสียหายของผลผลิตพืช
อาหารเกือบประมาณ 50 % สูญเสียไปโดยศัตรูพืช ซ่ึงลดทั้ง

ปริมาณและคุณค่าผลผลติ

การสูญเสียดงักล่าวจะเกิดข้ึนมากในประเทศท่ีก าลงัพฒันา
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ความเสียหายจากแมลงศัตรูพืชทางตรงจากการท าลายในรูปแบบต่าง ๆ

แมลงท าลายพืชอย่างไรบ้าง?

สามารถแบ่งชนิดของแมลงศัตรูพืชออกตามลกัษณะของการท าลาย

▪ 1. แมลงจ าพวกกดักนิใบ (leaf feeder) ได้แก่ หนอนผเีส้ือ ตั๊กแตน ด้วงปีกแข็ง
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▪ 1. แมลงจ าพวกกดักนิส่วนอ่ืน ๆ ได้แก่ หนอนผเีส้ือ ตัก๊แตน ด้วงปีกแขง็

▪ 2. แมลงจ าพวกดูดกนิน า้เลีย้ง (juice sucker) ได้แก่ เพลีย้อ่อน เพลีย้กระโดด
เพลีย้จกัจัน่ และมวน ต่าง ๆ
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ลกัษณะพืชที่ถูกแมลงจ าพวกดูดกนิน า้เลีย้ง (juice sucker) ท าลาย

3. แมลงจ าพวกหนอนชอนใบ (leaf minor) ได้แก่ หนอนผเีส้ือ หนอนแมลงวนับางชนิด
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4. แมลงจ าพวกหนอนเจาะล าต้น (stem borer) ได้แก่ -หนอนด้วง หนอนผเีส้ือ และปลวก

ตัวอย่างแมลงศัตรูส าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศไทย

 แมลงศตัรูขา้วมีหลายชนิด ทวา่ชนิดท่ีส าคญัและมีระบาดเสมอ ๆ ไดแ้ก่ เพล้ียไฟ
หนอนกระทูก้ลา้ เพลีย้กระโดดสีน า้ตาล เพล้ียจกัจัน่สีเขียว แมลงบัว่ หนอนกอ
หนอนมว้นใบ แมลงสิง และหนอนกระทูค้อรวง หนอกระทู ้ เพล้ียไฟ
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ตัวอย่างแมลงศัตรูส าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศไทย

 แมลงศตัรูผกั หนอนผเีส้ือ เพล้ียอ่อน เพล้ียไฟ ดว้งหมดักระโดด หนอนชอนใบ
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ตัวอย่างแมลงศัตรูส าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศไทย
แมลงศตัรูผลไม้ แมลงวนัผลไม้ หนอนชอนใบ ดว้งเจาะล าตน้ หนอนเจาล าตน้ เจาะผล
หนอนและดว้งกินใบและมีอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด

แมลงศัตรูพืชท่ีก าลังเป็นปัญหาในไทย ณ ปัจจุบัน

แมลงศัตรูข้าว ได้แก่ เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล (ภาษาอังกฤษว่า Brownplant hopper และช่ือ
วิทยาศาสตร์: Nilaparvata lugens (Stal) เป็นแมลงศตัรูพืชชนิดปากดูด)  ปี พ.ศ. 2553-2555 มีการระบาด
เพิ่มข้ึนสร้างปัญหาหนกัแก่ชาวนาในภาคเหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ และกลาง
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แมลงศัตรูพืชท่ีก าลังเป็นปัญหาในไทย ณ ปัจจุบัน
แมลงศตัรูมนัส าปะหลงั ไดแ้ก่ เพลีย้แป้งมันส าปะหลงั (mealybugs) เป็นแมลงท่ีอยูใ่น

วงศ์ (Family) Pseudococcidae อนัดบั (Order) Hemiptera

ยกตัวอย่างเช่น ในจังหวัดนครราชสีมา มีพืน้ท่ีเสียหายรุนแรงประมาณ 200,000 ไร่ ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มีพืน้ท่ีเสียหายรุนแรง
ประมาณ 37,000 ไร่ มูลค่าความเสียหาย ประมาณ 1,019 และ 199 ล้านบาท  มีพืน้ที่ได้รับผลกระทบจากเพลีย้แป้ง คิดเป็น

พืน้ท่ี 60-80 % ความเสียหายด้านผลผลิตคาดว่าลดลง 20-30 %

การควบคุมศัตรูพืช (Plant Pests Control)

คือ การกระท าใด ๆ ของธรรมชาติ หรือ มนุษย์ ในการลด
หรือ ท าให้ปัญหาของศัตรูพืชน้อยลง
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การควบคุมศัตรูพืช (Plant Pest Control)

การควบคุมศัตรูพืช

เป็นได้ทั้ง

การควบคุมตามธรรมชาติ 
(Natural Control)

การควบคุมแบบประยุกต์ 
(Applied or Man-made Control )

Applied Pest Control

❖ การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม (Cultural control )        

❖ การควบคุมโดยวิธีกล (Mechanical control)  

❖ การควบคุมโดยวธีิชีววิธี (Biological control)

❖ การควบคุมโดยใชจุ้ลินทรีย์ (Microbial control)      

❖ การควบคุโดยใชส้ารเคมี (Chemical control)

❖ การควบคุมโดยพนัธุกรรม (Genetic control)          

❖ การควบคุมโดยกฎหมาย (Regulatory control)

❖ การควบคุมแบบบูรณาการ (Integrated control)

27

28



22-Jun-19

15

แบบบูรณภาพ 
(Integrated control)

กฎหมาย 
(Regulatory control)

เคมี
(Chemical control)

ชีววธิี
(Biological control)

วธีิกล 
(Mechanical control)

แบบกายภาพ

(Physical control)

การเขตกรรม

(Cultural control)

การควบคุม
ศัตรูพืชแบบประยุกต์

ผลเสียจากแมลงศัตรูพืชทางอ้อมจากการท่ีจะต้องควบคุมแมลงศัตรูพืช

▪ ปริมาณการน าเขา้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชถึง 29,000 - 52,000 ตนัต่อปี
(2556)

▪ มูลค่าการน าเขา้ถึง 3,600 - 7,200 ลา้นบาทต่อปี (2556)

▪ สารเคมีท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดและมีการจ าเขา้สูงสุด 10 อนัดบัแรก ส่วนใหญ่
เป็นสารปราบวชัพืช ไดแ้ก่ glyphosate และสารฆ่าแมลงท่ีมีความเป็นพิษสูง
ไดแ้ก่ monocrotophos เป็นตน้
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ศัตรูพืช ปี 2545-2552

ปี
พ.ศ.

สารก าจัดแมลง
(Insecticide)

สารป้องกนัและ
ก าจัดโรคพืช

(Fungicide)

สารก าจัด
วัชพืช

(Herbicide)

อ่ืนๆ รวม

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

2545 9,046 2,931 5,681 1,444 22,670 4,349 2,237 392 39,634 9,116

2546 9,790 3,136 6,732 1,678 31,879 6,101 1,930 426 50,331 11,341

2547 16,731 2,835 10,108 1,719 55,649 6,080 4,417 502 86,905 11,135

2548 18,529 3,322 9,052 1,716 48,841 5,806 3,744 516 80,166 11,360

2549 20,487 3,856 9,383 1,722 62,129 6,821 3,764 499 95,763 12,899

2550 21,590 3,746 10,626 1,833 79,239 8,914 4,869 533 116,323 15,026

2551 25,332 4,577 11,255 2,537 68,825 11,487 4,497 580 109,908 19,182

2552 19,709 3,972 8,485 2,968 85,821 9,338 4,137 537 118,152 16,816

ข้อดีและข้อเสียในการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูทางการเกษตร

ข้อดี
 ใหผ้ลดีในการป้องกนัก าจดัและทนัเวลา สะดวก รวดเร็ว
 เกษตรกรเรียนรู้วิธีใชไ้ดเ้ร็ว ประหยดัแรงงานกวา่วิธีดั้งเดิม
 บางชนิดสามารถควบคุมศตัรูพืชไดเ้ป็นเวลายาวนาน
 ใชแ้รงงานนอ้ยกวา่วิธีการอ่ืน ๆ
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ข้อเสีย
 เสียดุลยก์ารคา้กบัต่างประเทศเน่ืองจากน าเขา้สารเคมีจากประเทศต่าง ๆ
 เป็นอนัตรายต่อคน สัตวแ์ละส่ิงแวดลอ้ม เช่น ตวัห ้ า ตวัเบียน
 พิษตกคา้งในผลผลิต (residues) หรืออาจท าใหมี้กล่ิน รสชาติผดิไปจากเดิม
 พิษของสารป้องกนัก าจดัศตัรูทางการเกษตรท่ีมีต่อพืช เช่น ท าใหเ้กิดใบไหม้

(phytotoxin)

 ก่อใหเ้กิดการระบาดของศตัรูทางการเกษตรชนิดเดิมหรือชนิดอ่ืนตามมา (resurgence)

 ศตัรูทางการเกษตรสร้างความตา้นทานต่อสารเคมี (resistance)

 ตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงั และความช านาญในการใชอุ้ปกรณ์
 เป็นพิษต่อพืช สัตว์ รวมทั้งมนุษยอี์กดว้ย นอกจากน้ี การใชส้ารเคมียงัมีผลต่อการลด

ปริมาณความหลากหลายทางชีวภาพ

สรุปผลท่ีตามมาจากการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเคมี

การป้องกนัก าจดั
แมลงศัตรูพืช

โดยเฉพาะการใช้
สารเคมี

ด้านเศรษฐกจิ
เพิม่ต้นทุนการผลติ

ลดมูลค่าและคุณค่า
ผลผลติเกษตร

ด้านสังคม การยอมรับวธิีการป้องกนั
ก าจัด ลด ดัชนีความสุข

ด้านส่ิงแวดล้อม

สร้างมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อม จากการใช้

สารเคมี

ลดความหลากหลายทาง
ชนิดของส่ิงมีชีวติ ส่งผล

ลบต่อระบบนิเวศ
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Pest Management - PM

การเลือกอย่างชาญฉลาด ในการใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืช ที่ส่งผลดีต่อ 
เศรษฐกจิ นิเวศวทิยา และสังคม (Dale Bottrell, 1979)

Pseudo-biological 

control

Modern
biological control

Para-biological 
control

Classical 
biological control

Conservative 
biological control

Augmentative 
biological control

Natural 
biological control

Categories of
Biological Control
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Para- Biological 
control

Modern 
biological control

Genetic 
Engineering or modification

should be termed 

as 

“Pseudo-

biological 
control

การควบคุมโดยชีววธีิแบบร่วมสมัย
(Para-biological control)

คือ การควบคุมศัตรูพืชวธีิโดยวธีิใด ๆ กต็าม ที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์  
และยงัรวมถึงการใช้สารชีวภาพ (biology-based control) 

เช่น จุลนิทรีย์ (microbial or bio-pesticides) 

พืชพนัธ์ุต้านทาน สารสกดัจากพืช (plant extracts, botanical pesticides) 

หรือเรียกว่าเป็น (the so-called) bio-agents, natural products….
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ประเภทของสารป้องกนัก าจัดศัตรูทางการเกษตร

 1. การจ าแนกตามแหล่งท่ีมา

 1.1  สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชท่ีไดจ้ากธรรมชาติ เราเรียกสารกลุ่มน้ีวา่ ชีวภณัฑป้์องกนัก าจดั
ศตัรูพืช (natural pesticides หรือ bioPesticides) เช่น สารป้องกนัก าจดัศตัรูทางการเกษตรท่ีเป็น
จุลินทรีย์ สารป้องกนัก าจดัศตัรูทางการเกษตรไดจ้ากการสกดัสารจากพืชบางชนิด เราพบวา่พืช
สมุนไพรหลายชนิดสามารถใชส้กดัสารเพ่ือใชป้้องกนัก าจดัศตัรูพืชได้ ****

 1.2 สารป้องกนัก าจดัศตัรูทางการเกษตรท่ีไดจ้ากการสงัเคราะหซ่ึ์งสารสงัเคราะหท่ี์ไดน้ี้ มกัเรียก
กนัวา่สารสงัเคราะห์ (Synthetic pesticides) หรือสารเคมีนัน่เอง

2. จ าแนกตามประเภทของศตัรูทางการเกษตร

 พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร

 สารก าจดัแมลง (insecticide)

 สารก าจดัไร(acaricide หรือ miticide)

 สารก าจดัวชัพืช (herbicide)

 สารก าจดัเช้ือรา (fungicide)

 สารก าจดัแบคทีเรีย (bactericide)

 สารก าจดัไสเ้ดือนฝอย (nematicide)

 สารป้องกนัและก าจดันก (avicide)

 สารป้องกนัและก าจดัหนูและสตัวฟั์นแทะ (rodenticide)

 สารก าจดัหอย (molluscide)

 สารก าจดัปูนา (crabtocide)
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มีรายงานว่ามีพืชประมาณ 2,000 ชนิด ซ่ึงมีสารออกฤทธ์ิท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการใช้ฆ่าแมลง ในปัจจุบนัน้ีสารเคมีในกลุ่มน้ีได้รับความสนใจและศึกษา
ค้นคว้ามากข้ึนเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ ยาฆ่าแมลงในกลุ่ม น้ีกันอย่าง
แพร่หลาย

BioPesticides

A. in the EU, bioPesticides have been defined as 

 "a form of pesticide based on micro-organisms or 

natural products”
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 B. the US EPA states that they

 "include naturally occurring substances that control 

pests (biochemical pesticides), microorganisms that 

control pests (microbial pesticides), and pesticidal

substances produced by plants containing added 

genetic material (plant-incorporated protectants) or 

PIPs"

BioPesticides

 Biorational pesticide is defined as chemical or living 

microscopic pest control agents, which are inherently 

different from conventional chemical pesticides.
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รูปแบบของพืชสมุนไพรท่ีถูกน ามาใช้ในการก าจัดศัตรูพืช

❖น ้ามนัหอมละเหย (essential oil)

❖สารสกดั (extracts)

พืชสมุนไพรในการก าจัดศัตรูพืช

 คุณสมบัติด้านการป้องกันก าจัดศัตรูพืช

❖ คุณสมบติัในการป้องกนัก าจดัแมลง (insecticidal property)

❖ คุณสมบติัในการป้องกนัก าจดัวชัพืช (herbicidal property)

❖ คุณสมบติัในการป้องกนัก าจดัเช้ือรา (fungicidal property)

❖ คุณสมบติัในการป้องกนัก าจดัฟันแทะ (rodenticidal property)

❖ คุณสมบติัในการป้องกนัก าจดัไส้เดือนฝอย (nematicidal property)

❖ คุณสมบติัในการควบคุมการเจริญเติบโต (bioregulatory property)
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พืชสมุนไพรในการก าจัดศัตรูพืช

 คุณสมบัติด้านการป้องกันก าจัดศัตรูพืช

❖ คุณสมบติัในการเป็นสารไล่ (repellent property)

❖ คุณสมบติัในการต่อตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant property)

❖ คุณสมบติัในการป้องกนัการเจริญแข่งขนั (alleopathic property)

❖ คุณสมบติัในการตา้นการกิน (antifeedant property)

❖ คุณสมบติัในการป้องกนัก าจดัจุลินทรีย์ (microbial property)

การออกฤทธ์ิของพืชสมุนไพรก าจัดแมลง

พืชสมุนไพรป้องกนัก าจดัศตัรูทางการเกษตรส่วนใหญ่มีฤทธ์ิต่อตา้นศตัรูทาง
การเกษตรหลายแบบ หรือออกฤทธ์ิมากกวา่ 1 อยา่ง เช่น
 1. แบบกินตาย (Stomach poison) สารพิษจะออกฤทธ์ิเม่ือแมลงกินพืชสมุนไพร

เหล่าน้ีเขา้ไป ไดแ้ก่ Rotenone

 2. แบบสัมผสัตาย (Contact poison) สารพิษจะออกฤทธ์ิเม่ือแมลงสัมผสักบัพืช
สมุนไพรเหล่าน้ีเขา้ไป ไดแ้ก่ pyrethrines, rotenone และ nicotine

 3. แบบรม (Fumigant) สารพิษออกฤทธ์ิเม่ือสูดดมเขา้ไป ไดแ้ก่ nicotine

 4. แบบไล่ (Repellant) สารพิษจะขบัไล่แมลงไม่ใหเ้ขา้มาในบริเวณท่ีมีกล่ินของ
สารพิษชนิดน้ี ไดแ้ก่ น ้ ามนัตะไคร้หอม (oil of citronella)
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สารที่สกดัจากพืชซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนใช้ใน
การควบคุมศัตรูพืชตามท่ีรายงานใน

The manual of biocontrol agents 

Jojoba oil

49

50



22-Jun-19

26

jojoba oil

ความเป็นมา: สกดัจากเมล็ด jojoba และถูก formulated เพื่อใชส้ าหรับป้องกนั
ก าจดัแมลง พวกแมลงหวี่ขาว (whitefly) และมีการข้ึนทะเบียนใช้คร้ังแรกท่ี
ประเทศ สหรัฐอเมริกา เม่ือปี ค.ศ. 1994 และในปี ค.ศ. 1998 พบว่าผงแป้งท่ีสกดั
จาก jojoba oil สามารถก าจดัโรคราแป้งของพืชได้

การเรียกช่ือ (Nomenclature): jojoba oil (Approved name)

แหล่งทีม่า (Source): derived from jojoba seed

(Simmondsia californica Nutt.) (Simmondsiaceae)

jojoba oil

กลไกการออกฤทธ์ิ (Biological activity or mode of action): ขดัขวางการ
หายใจ (suffocation) การเป็นสารไล่แมลง (insect repellency) และก าจดัราแป้ง
โดยยบัย ั้งการผา่นเขา้ออกเซลของออกซิเจน

พืชทีแ่นะน าให้ใช้ (Target crops): แตง ผกั ฝ้าย ไมป้ระดบั

การขายเป็นการค้า (Commercialization): ใชค้วามเขม้ขน้ 97.5% ช่ือการคา้ท่ี
มีขายไดแ้ก่ Detur,  E-RASE,  ECO E-RASE และ PERMATROL
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jojoba oil

วิธีใช้ (Application): พ่นทางใบ

ความเป็นพษิต่อสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม (Mammalian toxicity): ปลอดภยัต่อคน เทยีบเท่า
กบัน ้ ามนัพืชโดยทัว่ไป นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นส่วนประกอบในเคร่ืองส าอางหลายชนิด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และส่ิงมชีีวติอ่ืน (Environmental impact and non 

– target toxicity: สามารถยอ่ยสลายไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงไม่เป็นพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่ควรใชใ้นพื้นท่ีซ่ึงเป็นแหล่งน ้ า

การยอมรับให้ใช้ในเกษตรอนิทรีย์ (Accepted for use in organic farming): 

Yes √

สารสกดัจากหยนี า้ (Indian beech extract)
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สารสกดัจากหยนี า้ (Indian beech extract)

ความเป็นมา: เป็นสารสกดัจากเมล็ดตน้หยีน ้ า หรืออาจท าเป็นผงแป้งท่ีบดจาก
เมลด็ มีโครงสร้างทางเคมีคือ

การเรียกช่ือ (Nomenclature): karanjin (Approved name), 3-methoxy-2-

phenyl-4H-furo [2,3-H]-1-benzopyran-4-one

แหล่งทีม่า (Source): derived from Indian beech (Derris indica (Lam.) 

Bennet) (Leguminosae)

สารสกดัจากหยนี ้า (Indian beech extract)

กลไกการออกฤทธ์ิ (Biological activity or mode of action): มีผลยบัย ั้งการ
หายใจ (suffocation) มีการเป็นสารไล่แมลง (insect repellency) และก าจดัรา
แป้งโดยยบัย ั้งการผา่นเขา้ออกเซลของออกซิเจน

ศัตรูพืชเป้าหมาย (Target pests): ไร เพล้ียหอย แมลงหวี่ขาว เพล้ียไฟ หนอน
ชอนใบ หนอนฝีเส้ือ เพล้ียอ่อน ดว้งและเพล้ียแป้งบางชนิด และมีรายงานวา่
สามารถก าจดัเช้ือราโรคพืชบางชนิด
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สารสกดัจากหยนี า้ (Indian beech extract)

การขายเป็นการค้า (Commercialization): มีขายในรูปสารแขวนลอยเขม้ขน้ 20

กรัมต่อลิตร ช่ือการคา้ท่ีมีขายไดแ้ก่ Derisom และ SOM

วธีิใช้ (Application): ผสมน ้ าในอตัรา 1-2 มล. น ้ า 1 ลิตร ใชอ้ตัร 100-500 

กรัม ต่อพื้นท่ี เฮกแตร์ พน่ทางใบ ไม่ควรใชร่้วมกบัผลิตภณัฑอ่ื์น

ความเป็นพษิต่อสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม (Mammalian toxicity): ปลอดภยัต่อคน
ไม่พบรายงานการแพห้รือเกิดพิษ

สารสกดัจากหยนี า้ (Indian beech extract)

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และส่ิงมีชีวิตอ่ืน (Environmental impact and non 

– target toxicity: ไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ

การยอมรับให้ใช้ในเกษตรอนิทรีย์ (Accepted for use in organic farming): 

Yes √
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สารสกดัจาก ยูคลปิตัส

สารสกดัจาก ยูคลปิตัส
ความเป็นมา: เป็นสารสกดัจากยคู่าลิปตสั โครงสร้างทางเคมีคือ

การเรียกช่ือ (Nomenclature): p-menthane-3-8-diol (Approved name)

แหล่งทีม่า (Source): derived from lemon eucalyptus plant (Eucalyptus 

citriodora Hook ) (Myrtaceae)
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สารสกดัจาก ยูคลปิตัส

กลไกการออกฤทธ์ิ (Biological activity or mode of action): 

การเป็นสารไล่แมลง (insect repellency) 

ศัตรูพืชเป้าหมาย (Target pests): ยงุ

พืชท่ีแนะน าให้ใช้ (Target crops): ไม่ใชก้บัพืช

สารสกดัจาก ยูคลปิตัส

การขายเป็นการค้า (Commercialization): มกัมีการสังเคราะห์เลียนแบบ ช่ือ
การคา้เช่น Mosiguard Natural

วธีิใช้ (Application): พน่ตามเส้ือผา้ท่ีสวมใส่ หรือทาถูตามผวิกาย

ความเป็นพษิต่อสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม (Mammalian toxicity): ปลอดภยัต่อคน
ไม่พบรายงานการแพห้รือเกิดพิษ
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สารสกดัจาก ยูคลปิตัส

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และส่ิงมีชีวิตอ่ืน (Environmental impact and non 

– target toxicity: ไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ

การยอมรับให้ใช้ในเกษตรอนิทรีย์ (Accepted for use in organic farming): 

Yes √

สารสกดัจากยาสูบ
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สารสกดัจากยาสูบ
ความเป็นมา: เป็นสารสกดัจากใบยาสูบ มีโครงสร้างทางเคมีคือ

การเรียกช่ือ (Nomenclature): nicotine (Approved name), nicotine sulfate 

(common name)

แหล่งที่มา (Source): derived from tobacco (Nicotiana tabacum L. N. glauca

Graham และ N. rustica L. (Solanaceae)  มี nicotine 2-6% ต่อน ้ าหนกัแหง้ นอกจากน้ี
สาร nicotine ยงัสามารถสกดัไดใ้นพืชท่ีอยูใ่นวงศ์ Lycopodiaceae,  Crassulaceae ,

Leguminosae, Chenopodiaceae และ Compositae

สารสกดัจากยาสูบ

กลไกการออกฤทธ์ิ (Biological activity or mode of action): ยบัย ั้งการท างาน
ของ acetylcholine esterase โดยจบักบั cholinergic acetylcholine nicotinic 

receptor ของเซลประสาทของแมลง ท าใหเ้กิดการ firing ของตวัรับดงักล่าว

ศัตรูพืชเป้าหมาย (Target pests): ไร แมลงหวี่ขาว เพล้ียไฟ และแมลงอีกหลาย
ชนิด

พืชทีแ่นะน าให้ใช้ (Target crops): พืชไร่ ไมผ้ล องุ่น ผกั และ ไมป้ระดบั
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สารสกดัจากยาสูบ
การขายเป็นการค้า (Commercialization): มีขายในรูปผงแป้ง (dispersible 

powder; DP) สารละลายเขม้จน้ (soluble powder) และสารส าหรับรมควนั
(fumigant) ช่ือการคา้ท่ีพบไดคื้อ Stalwart, No-fid, XL-All Nicotine, 

Nicotine 40% Shreds  และ Tabaco Dust

วธีิใช้ (Application): ใชร่้วมกบัผลิตภณัฑอ่ื์นได้ แต่หากตอ้งใชก้บัพื้นท่ีกวา้ง
ควรทดสอบความเป็นพิษต่อพืชก่อน

ความเป็นพษิต่อสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม (mammalian toxicity): เป็นพิษต่อคน
ทางการสูดดม และสามารถซึมผา่นผวิหนงัได้ และค่าปริมาณท่ีเป็นพิษต่อคนคือ
40-60 มิลลิกรัม

สารสกดัจากยาสูบ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และส่ิงมีชีวิตอ่ืน (environmental impact and non 

– target toxicity: มีรายงานการเกิดพิษกบัคนและแมลง เป็นพิษกบันก และ
ปลา (0.24 มก. /ลิตร)

การยอมรับให้ใช้ในเกษตรอนิทรีย์ (Accepted for use in organic farming): 

Yes √ 
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สารสกดัจากดอกเบญจมาศ

สารสกดัจากดอกเบญจมาศ
ความเป็นมา: เป็นสารสกดัจากดอกเบญจมาศ ซ่ึงมีการรู้จดัใชใ้นการปราบแมลง
ตั้งแต่ยุคโบราณ จนมีการสร้างสารเลียนแบบเป็นยาฆ่าแมลงเคมีสังเคราะห์ มี
โครงสร้างทางเคมีคือ

การเรียกช่ือ (Nomenclature): pyrethrins (Approved name),

แหล่งที่มา (Source): derived from Chrysantemum (Chrysantemum

cinerariaefolium Vis. (Compositae) สกดัโดยใช้ methanol 
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สารสกดัจากดอกเบญจมาศ

กลไกการออกฤทธ์ิ (biological activity or mode of action): จบักบั sodium 

channels ของแมลง ท าใหเ้กิดการ knockdown ของตวัรับดงักล่าว เป็นยาฆ่า
แมลงชนิดสัมผสัตาย (contact action) 

ศัตรูพืชเป้าหมาย (Target pests): ไร และแมลงอีกหลายชนิด

พืชทีแ่นะน าให้ใช้ (target crops):  พืชไร่ ไมผ้ล ผกั และ ไมป้ระดบั พืชในโรง
เก็บ รวมทั้งในบา้นเรือนและฟาร์มเล้ียงสัตว์

สารสกดัจากยาสูบ
การขายเป็นการค้า (Commercialization): มีขายในรูปผงแป้ง (dispersible 

powder:  DP) สารละลายเขม้ขน้ แปละอีกหลากหลายรูปแบบ ช่ือการคา้ท่ีพบ
ไดมี้หลากหลาย เช่น Milon, Pycon และ CheckOut เป็นตน้

วธีิใช้ (Application): รูปแบบการใชข้ึ้นอยูก่บัรูปแบบของสูตรส าเร็จ

ความเป็นพษิต่อสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม (Mammalian toxicity): เป็นพิษต่อคน
ทางการกิน ตามอตัราท่ี WHO ก าหนด
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สารสกดัจากยาสูบ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และส่ิงมีชีวิตอ่ืน (Environmental impact and non 

– target toxicity: เป็นพิษกบันกทางการกิน และมีพิษสูงต่อปลาและผึ้ง และ
สามารถยอ่ยสลายไดใ้นส่ิงแวดลอ้มโดยแสงอาทิตยเ์ป็นตวัช่วย

การยอมรับให้ใช้ในเกษตรอนิทรีย์ (Accepted for use in organic farming): 

Yes √ 

สารสกดัจาก rosemary
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สารสกดัจาก rosemary

ความเป็นมา: เป็นสารสกดั rosemary ซ่ึงเป็นสมุนไพรเพื่อความงามและอาหาร
มีโครงสร้างทางเคมีคือ

การเรียกช่ือ (Nomenclature): rosemary oil  (Approved name)

แหล่งที่มา (Source): derived from rosemary plant (Rosmarinus officinalis L. 

(Lamiaceae)

สารสกดัจาก rosemary

กลไกการออกฤทธ์ิ (Biological activity or mode of action): สามารถใชฆ่้า
เช้ือราโรคพืชได้ โดยป้องกนัการสร้างสปอร์ของเช้ือรา ป้องกนักนัแลกเปล่ียน
อากาศของแมลง

ศัตรูพืชเป้าหมาย (Target pests): เพล้ียอ่อน มด ผึ้ง ก้ิงกือ แมลงสาบ แมลง
กระชอน ดว้ง หมดั แมลงวนั ไร ตะขาบ แมงมุม เห็บ ต่อแตน

พืชทีแ่นะน าให้ใช้ (Target crops): ไมผ้ล ผกั และ ไมป้ระดบั
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สารสกดัจาก rosemary

การขายเป็นการค้า (Commercialization): มีขายในรูปน ้ ามนัท่ีความเขม้ขน้ต่าง
ๆ กนั ช่ือการคา้ท่ีพบไดมี้หลากหลาย เช่น Sporan (17.6%) และ EcoEcPERT ( 

emulsifiable concentration; EC) เป็นตน้

วธีิใช้ (Application): ใชเ้คร่ืองพน่แบบ High volume ร่วมกบัสารจบัใบ 2.5 -

10 ลิตร/เฮกแตร์ หรือตามฉลาก และสามาระใชร่้วมกบัสารฆ่าแมลงชนิดอ่ืน เพื่อ
เสริมฤทธ์ิ

ความเป็นพษิต่อสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม (Mammalian toxicity): เป็นพิษต่อหนู
เม่ือไดรั้บโดยการกินทางการกินท่ีอตัรา 5000 มก./กก. ผลผลต่อตาและผวิหนงัท่ี
ความเขม้ขน้ 8.5 % ข้ึนไป

สารสกดัจาก rosemary

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และส่ิงมีชีวิตอ่ืน (Environmental impact and non 

– target toxicity สามารถย่อยสลายได้ในส่ิงแวดล้อมยงัไม่พบรายงาน
ผลกระทบ

การยอมรับให้ใช้ในเกษตรอนิทรีย์ (Accepted for use in organic farming): 

Yes √ 
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สารสกดัจากหางไหล

สารสกดัจากหางไหล
ความเป็นมา: เป็นสารสกดัจากหางไหล ซ่ึงใชเ้ป็นยาเบ่ือปลาในแถบเอเชียและ
อเมริกาเหนือมาเป็นเวลานานแลว้ โรตินอยดส์ (rotenoids) หรือ โล่ต๊ินเป็นยาฆ่า
แมลงท่ีดี

การเรียกช่ือ (Nomenclature): Rotenone  (Approved name)

แหล่งที่มา (Source): derived from Derris หรือหางไหล (Dirris sp.,  

Lochocarpus sp. Tephrosia sp. (Leguminosae) โดยสกดัดว้ย phosphoric 

acid 
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สารสกดัจากหางไหล

กลไกการออกฤทธ์ิ (Biological activity or mode of action): Rotenone ยบัย ั้ง
ระบบ Metabolite ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหายใจ ของแมลง เป็นพิษต่อระบบหายใจ
ของส่ิงมีชีวิต การหยดุย ั้งการออกซิไดส์ NADH ใหเ้ป็น NAD ท าใหส้ารส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบั Kreb’s cycle เช่น กลูตาเมต อลัฟาคีโทกลูตาเรต และไพรูเวต ถูก
ยบัย ั้ง

ศัตรูพืชเป้าหมาย (Target pests): เพล้ียอ่อน เพล้ียไฟ แมลงวนั ดว้ง ผเีส้ือ
กลางคืน ลูกน ้ ายงุ ไร แมงมุม เห็บ หมดั

พืชทีแ่นะน าให้ใช้ (Target crops): ไมผ้ล และผกั

สารสกดัจากหางไหล
การขายเป็นการค้า (Commercialization): มีขายในรูปน ้ ามนัท่ีความเขม้ขน้ต่าง
ๆ กนั เช่น DP EC (wettable powder) WP ช่ือการคา้ท่ีพบไดมี้หลากหลาย เช่น
Chem Sect Cube root และ Vironone เป็นตน้

วธีิใช้ (Application): ใชเ้คร่ืองพน่แบบ High volume ร่วมกบัสารจบัใบ ตาม
ฉลาก แต่ไม่สามารถใชร่้วมกบัสารท่ีเป็น alkaline 

ความเป็นพษิต่อสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม (Mammalian toxicity): มีความเป็นพิษ
ต่อหนูและกระต่าย ตามอตัราท่ี WHO ก าหนด ส าหรับคนมีพิษท่ี 300-500 มก./

กก. โดยมีพิษโดยการสูดดมมากกว่าการกิน ยาฆ่าแมลงกลุ่มน้ีจะไปท าให้เยือ่ตา
ขาวอกัเสบ (conjunctivitis) ผวิอกัเสบ (dermatitis) เป็นตน้

81

82



22-Jun-19

42

สารสกดัจากหางไหล

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และส่ิงมีชีวิตอ่ืน (environmental impact and non 

– target toxicity เป็นสารท่ีมีพิษต่อปลาสูง แต่ไม่เป็นพิษกบัผึ้ง แต่หากน ามา
ผสมกบัสาร pyrethum จะเป็นพิษสูงมาก

การยอมรับให้ใช้ในเกษตรอนิทรีย์ (Accepted for use in organic farming): 

Yes √ (ในกรณีท่ีมีการรดบาดของแมลงในระดบัสูง)

สารสกดัจากต้นไรยาเนีย
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สารสกดัจากต้นไรยาเนีย
ความเป็นมา: เป็นสารสกดัจากตน้ไรยาเนีย มีสาร alkaloid พวก ryanodine ถูก
คน้พบตามธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1940  โดยในอเมริกาใตใ้ชเ้ป็นยาเบ่ือกระต่าย

การเรียกช่ือ (Nomenclature): ryania extract และ ryanodine  (Approved 

name)

แหล่งที่มา (Source): derived from Ryania speciosa Vahl. ส่วนเปลือกของล าตน้

สารสกดัจากต้นไรยาเนีย

กลไกการออกฤทธ์ิ (biological activity or mode of action): ยบัย ั้งการท างาน
ของ calcium channels ของแมลง เป็นสารแบบสัมผสัตาย

ศัตรูพืชเป้าหมาย (Target pests): มีความจ าเพาะต่อหนอนผีเส้ือ Codling 

moth (Cydia pomonella L.) European corn borer (Ostrinia nubilalis) และ
เพล้ียไฟส้ม

พืชทีแ่นะน าให้ใช้ (target crops): ไมผ้ล และผกั
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สารสกดัจากต้นไรยาเนีย

การขายเป็นการค้า (Commercialization): มีขายในรูปผงละลายน ้ า ๆ กนั เช่น
(DP) ช่ือการคา้ท่ีพบไดเ้ช่น Natur-Gro R-50 และ Natur-Gro Triple Plus เป็น
ตน้

วธีิใช้ (Application): พน่เม่ือพบวา่มีแมลงระบาด ในอตัรา 10-72 กก./เฮกแตร์
และหลีกเล่ียงการพน่ใกลแ้หล่งน ้ า และสามารถใชร่้วมกบัสารก าจดัแมลงชนิดอ่ืน
ไดห้ลายชนิด

ความเป็นพษิต่อสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม (mammalian toxicity): มีความเป็นพิษ
ต่อหนู ทางการกินท่ีอตัรา 1200 มก./กก. 

สารสกดัจากต้นไรยาเนีย

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และส่ิงมีชีวิตอ่ืน (environmental impact and non 

– target toxicity เป็นสารท่ีมีพิษต่อปลา

การยอมรับให้ใช้ในเกษตรอนิทรีย์ (Accepted for use in organic farming): 

Yes √
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สารสกดัจากซาบาดลิลา

สารสกดัจากซาบาดลิลา
ความเป็นมา: เป็นสารสกดั sabadilla เป็นสมุนไพรฆ่าแมลงท่ีถูกใชโ้ดยชาว
อินเดีย และ ชาวพื้นเมืองในแถบอเมริกาใต้ มาเป็นเวลานานมาแลว้ และยอมรับ
ในการใชเ้ป็นสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ตั้งแต่ปี ค. ศ. 1940  พืชน้ีมีถ่ินก าเนิด ใน
ประเทศเม็กซิโก เวเนซูเอลา

การเรียกช่ือ (Nomenclature): sabadilla powder  (Approved name), 

cevadine veratridine

แหล่งที่มา (Source): derived from sabadilla plant (Schoenocaulon officinale Gray 

(Veratrum sabadilla Retr.) (Liliaceae) ซาบาดิลลามี alkaloid พวก cevadine และ
veratridine
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สารสกดัจากซาบาดิลลา

กลไกการออกฤทธ์ิ (Biological activity or mode of action): สาร Cavardine

veratridine ซ่ึงเป็ฯสารกลุ่ม salkaloids มีกลไกการออกฤทธ์ิคลา้นสารกลุ่ม
pyrethrins คือมีผลต่อ sodium channels เซล membranes ของระบบประสาท
หวัใจ และกลา้มเน้ือ ของแมลง ท าใหแ้มลงเป็นอมัพาต และตาย นอกจากน้ียงัถือ
เป็นสารเสริมฤทธ์ิใหส้ารสมุนไพรฆ่าแมลงชนิดอ่ืน

ศัตรูพืชเป้าหมาย (Target pests): เพล้ียไฟชนิดต่างๆ

พืชทีแ่นะน าให้ใช้ (Target crops): ส้ม และ อโวคาโด

สารสกดัจากซาบาดิลลา
การขายเป็นการค้า (Commercialization): มีขายในรูปผงละลายน ้า (WP) หรือสารแวน
ลอยเขม้ขน้ บางรูปผสมน ้าตาลและอาหารส าหรับแมลง (0.2-2.5%)

ช่ือการคา้ที่พบไดมี้หลากหลาย เช่น Veratran D และ Veratran

วิธีใช้ (Application): ใชเ้คร่ืองพ่นแบบ High volume ร่วมกบัสารจบัใบ 20 -100 กรัม/

เฮกแตร์ หรือตามฉลาก และสามารถใชร่้วมกบัสารฆ่าแมลงชนิดอ่ืน เพื่อเสริมฤทธ์ิ

ความเป็นพษิต่อสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม (Mammalian toxicity): เป็นพิษต่อหนูเม่ือไดรั้บ
โดยการกินทางการกินท่ีอตัรา 4000 มก./กก. ไม่เป็นพิษต่อแมลงท่ีมีประโยชน์
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สารสกดัจากซาบาดิลลา

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และส่ิงมีชีวิตอ่ืน (Environmental impact and non 

– target toxicity สามารถย่อยสลายไดใ้นส่ิงแวดลอ้มอย่างง่ายดาย ยงัไม่พบ
รายงานผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืน

การยอมรับให้ใช้ในเกษตรอนิทรีย์ (Accepted for use in organic farming): 

Yes √ 

สมุนไพรป้องกนัก าจัดแมลง
ตามภูมปัิญญาเกษตรกร
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สารสกดัจากสะเดา

สารสกดัจากสะเดา
เป็นสารสกดัจากเมล็ดสะเดา เป็นสมุนไพรฆ่าแมลง สะเดาเป็นไมย้ืนต้น

ขนาดกลางนิยมใชใ้บอ่อน ยอดอ่อนและดอกเป็นอาหาร และผกัจ้ิม สะเดามีรส
ขม บางคร้ังอาจลวกเพื่อลดความขม สารดังกล่าว สกดัจากเมลด็สะเดา (neem seed) 

(Azadirachta indica) (Meliaceae)

สารออกฤทธ์ิได้แก่ สารอะซาดิแรคติน (azadirachtin) อยู่ในเมล็ดใน
(Kernel)ของสะเดา มีผลยบัย ั้งการกินอาหารของแมลง ในใบมีสาร nimbolide มีผลยบัย ั้ง
การกินอาหารดว้ย

ถูกใชป้้องกนัก าจดั หนอนผเีส้ือ ดว้งปีกแขง็ ตัก๊แตน หนอนกระทูผ้กั
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วธีิใช้แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

 1. น าใบสะเดา 5 กิโลกรัม ใบตะไคร้หอม 3 กิโลกรัม รากข่า 2 กิโลกรัม โขลกเขา้
ดว้ยกนัแลว้หมกัไวเ้ป็นเวลา 1 เดือน น ามาคั้นน ้ าจะไดย้าฆ่าแมลงเขม้ขน้ประมาณ 8-10 

ลิตร เก็บไวใ้นท่ีเยน็ไดป้ระมาณ 3 เดือน เม่ือตอ้งใช้ ใหน้ าน ้ ายาเขม้ขน้มา 1 ลิตร เติม
น ้า 18 ลิตร เติมน ้าสบู่เลก็นอ้ยใชฉี้ดพ่นหนอนศตัรูผกัได้

 2. ใบสะเดาแก่ (สด) 200 กรัม ต าใหล้ะเอียดหมกัน ้ า 1 ลิตร นาน 2 คืน กรองกากออก
น าไปฉีดพ่นในแปลงผกั สามารถป้องกนัและก าจดัหนอนกระทูผ้กัและหนอนใยผกัได้
ดี

 3. เมลด็สะเดาที่แหง้แลว้ 1 กิโลกรัม หรือบดโขลกใหล้ะเอียด เอาผงเมลด็ที่ไดม้าแช่น ้ า
20 ลิตร (1 ป๊ีบ) ทิง้ไวน้าน 12-24 ชัว่โมง แลว้กรองเอาน ้ าดว้ยผา้บาง ๆ ส่วนกาก
สามารถใชท้  าปุ๋ ยได้ ก่อนน าไปใชใ้หผ้สมสารจบัใบ เช่น ผงซกัฟอก น ้ายาลา้งจาน หรือ
แชมพูลงในอตัราส่วน 1 ชอ้นโต๊ะ/น ้า 20 ลิตร ใชฉี้ดพ่นทุก 6-10 วนั ในช่วงเวลาเยน็

สารสกดัจากขมิน้ชัน

97

98



22-Jun-19

50

สารสกดัจากขมิน้ชัน
ขม้ินเป็นพืชลม้ลุกท่ีมีเหงา้สีเหลืองเขม้ ในฤดูแลง้จะโทรม ในฤดูฝนจะ

งอกข้ึนมาใหม่ ขม้ินเป็นพืชพื้นเมืองของอินโดจีน และหมู่เกาะอินเดียตะวนัออก
เป็นสาร สกัดจากเมล็ดหัวขม้ินชัน Turmeric, curcuma (Curcuma longa Linn.) 

(Zingiberaceae) 

วิธีใช้แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

1.  ขม้ินชนัแห้งคร่ึงกิโลกรัม ต าให้ละเอียดผสมกบัน ้ า 3 ลิตร ตม้นาน 10 นาที ท าให้เยน็
แลว้กรองเอากากทิง้ พ่นในแปลงผกัสามารถป้องกนัและก าจดัหนอนกระทูผ้กัไดดี้

2. ขม้ินชนัแหง้คร่ึงกิโลกรัม ต าใหล้ะเอียด หมกัในน ้า 2 ลิตร ทิง้คา้งคืน กรองกากออก น า
น ้ าท่ีกรองได้ 200 ซีซี ผสมน ้า 2 ลิตร ใชพ้่นแปลงผกั ป้องกนัหนอนใยผกั หนอนกระทูผ้กั

สารสกดัจากใบน้อยหน่า
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สารสกดัใบน้อยหน่า

นอ้ยหน่าเป็นไมย้นืตน้ขนาดเลก็ ใบเด่ียวออกสลบั ผลค่อนขา้งกลม เม่ือยงัอ่อน
อยู่มีสีเขียว ในหน่ึงผลจะมีการแบ่งออกเป็นช่อง ๆ เรียกว่าตา ในแต่ละตาจะมีเมล็ดอยู่
ภายในตาละ 1 เมล็ด เน้ือหุ้มเมลด็มีสีขาว น้อยหน่าเป็นผลไมท่ี้มีกล่ินหอมหวาน ใบและ
เมลด็มีสาร alkaloid annonaine มีความเป็นพิษทางการสัมผสั และทางกระเพาะอาหาร
แหล่งที่มา (Source): สกดัจากนอ้ยหน่า sugar apple (Annona squamosa Linn.) อยูใ่นวงศ์
Annonaceae

สารสกดัจากน้อยหน่า

กลไกการออกฤทธ์ิ (Biological activity or mode of action): ไม่พบขอ้มูล แต่
มีการใชฆ่้าแมลงขบัไล่แมลง และขดัขวางการกินอาหารของแมลงไดห้ลายชนิด

ศัตรูพืชเป้าหมาย (Target pests): เพล้ียอ่อน หนอนใยผกั เพล้ียกระโดดสี
น ้ าตาล เพล้ียจกัจัน่สีเขียว เพล้ียหอย ดว้งเต่าทอง ตัก๊แตน และมวนชนิดต่าง ๆ
เมล็ดใชฆ่้าเหาไดดี้มาก โดยใชเ้มล็ดต าผสมกบัน ้ ามนัมะพร้าวชโลมศีรษะท้ิงไว้
1-2 ชัว่โมง การใชค้วรระวงัมิให้ถูกนยัน์ตา เปลือกตา ริมฝีปาก และรูจมูก เพราะ
อาจเกิดอาการแสบร้อน น ้ ามนัในเมลด็เป็นพิษกบัดว้งปีกแข็ง เพล้ียอ่อน แมลงวนั
และดว้งปีกแข็งและหนอนกระทู ้ ใบน้อยหน่ามีกล่ินเหม็นเขียวใช้ก าจดัเหาได้
เช่นกนั ใบป่นเป็นผงเป็นพิษกบัเห็บชนิดต่าง ๆ
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สารสกดัจากสาบเสือ

สารสกดัสาบเสือ
ความเป็นมา: สาบเสือเป็นวชัพืชข้ึนตามท่ีรกร้างทัว่ไป ออกดอกในช่วงฤดู
หนาว สามารถใชเ้ป็นแหล่งอาหารให้ผึ้ง
แหล่งที่มา (Source): สกดัจากสาบเสือ Siam weed (Chromolaena odarata )  

พืชในวงศ์ Compositae กลไกการออกฤทธ์ิ (Biological activity or mode of 

action): ไม่พบขอ้มูล ศตัรูพืชเป้าหมาย (Target pests):  ก าจดัเพล้ียกระโดด
เพล้ียจักจั่น เพล้ียหอม เพล้ียอ่อน เพล้ียไฟ หนอนกระทู้กัดต้น หนอนกระทู ้
ควายพระอินทร์ หนอนใยผกั
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วธีิใช้แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

1. น าใบสาบเสือแหง้ 400 กรัม ต าละเอียดผสมน ้า 3 ลิตร ตม้นาน 10 นาที ทิง้ใหเ้ยน็ กรอง
เอากากออก แลว้น าไปฉีดพ่นในแปลงผกั สามารถก าจดัเพล้ียอ่อน หนอนกระทูผ้กัและ
หนอนใยผกัไดดี้

2. น าใบสาบเสือจ านวน 1 กิโลกรัม บดหรือโขลกให้ละเอียด ผสมน ้ าในอตัราส่วน ใบสด
1 กิโลกรัมต่อน ้า 5 ลิตรหรือใบแหง้ 1 กิโลกรัมต่อน ้า 20 ลิตร ทิ้งไวน้าน 24 ชัว่โมง กรอง
เอาน ้ าดว้ยผา้บาง ๆ ก่อนน าไปใช้ให้ผสมสารจบัใบ เช่น ผงซักฟอก น ้ ายาลา้งจานหรือ
แชมพู ในอตัราส่วนคร่ึงชอ้นโต๊ะต่อน ้า5 ลิตรหรือ 1 ชอ้นโต๊ะต่อน ้ า 20 ลิตร ใชฉี้ดพ่นทุก
ๆ 7 วนั ในช่วงเวลาเยน็

สารสกดัจากหนอนตายอยาก
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สารสกดัจากหนอนตายอยาก
ความเป็นมา: หนอนตายหยากเป็นไมเ้ล้ือยท่ีมีรากใตดิ้นจ านวนมาก รากมีรูปร่างคลา้ย
กระสวยหรือทรงกระบอกอยูติ่ดกนัเป็นพวง ยาวถึง 10-30 เซนติเมตร ใบเด่ียวติดกบัล าตน้
แบบตรงกนัขา้ม กา้นใบยาว ฐานใบมน ปลายใบเรียวแหลม คลา้ยใบพลู เส้นใบมีหลาย
เส้นออกในแนวขนานกบัขอบใบ พอฤดูแลง้หนอนตายหยากจะโทรมเหลืองเหลือแต่เหงา้
และรากใตดิ้น เม่ือฤดูฝนจะแตกใบออกดอก ดอกออกเป็นช่อประกอบดว้ยดอกยอ่ยสีขาว
หรือม่วงอ่อน จ านวนมาก ผลค่อนขา้งแขง็สีน ้ าตาลขนาดเลก็ หนอนตายหยากมีหลายชนิด

แหล่งที่มา (Source): สกดัจากหนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.) พืชในวงศ์
Roxburghiaceae รากของหนอนตายหยากมีสารแอลคาลอยด์ stemonine

ศัตรูพืชเป้าหมาย (Target pests): ก าจดัเพล้ียกระโดด เพล้ียจกัจัน่ เพล้ียหอม เพล้ียอ่อน
เพล้ียไฟ หนอนกระทูก้ดัตน้ หนอนกระทูค้วายพระอินทร์ หนอนใยผกั

วธีิใช้แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

 1. น าหนอนตายหยากมาสับเป็นช้ินเลก็ ๆ ผึ่งใหแ้หง้ ชัง่น ้ าหนกัใหไ้ด้ 200 กรัม หมกั
น ้ า 1 ลิตร ทิง้ไวค้า้งคืน กรองแลว้น าไปฉีดพ่นในแปลงผกัสามารถป้องกนัหนอนหลอด
หอมไดดี้

 2. ชาวสวนใชร้ากหนอนตายหยากต าละเอียดแช่ในน ้ามนัมะพร้าว กรองและน าไปฉีด
พ่นฆ่าแมลงในสวนพริกไทยหรือจะผสมสารจบัใบ เช่น น ้าสบู่ก่อนแลว้จึงน าไปพ่น
ก าจดัแมลง

 3. ใชร้ากทุบละเอียดแช่น ้ าฟอกลา้งผมฆ่าเหา พอกแผลฆ่าหนอน ใส่ปากไหปลาร้าฆ่า
หนอนและท าลายหิด

 4. ใหน้ ารากหนอนตายหยากมาสับเป็นช้ินเลก็ ๆ จ านวน 200 กรัม ผึ่งใหแ้หง้ แลว้ผสม
น ้า 1 ลิตร หมกัทิง้ไว้ ใชฉี้ดพ่นก าจดัหนอนผเีส้ือ หนอนกระทู ้ หนอนหลอดหอม
แมลงวนัทอง
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เดหลใีบกล้วยหรือว่านกวกัพระจันทร์

สารสกดัจากหนอนตายอยาก
ความเป็นมา: รากมีเดหลีใบกลว้ยเป็นไมมี้ล าตวัส้ัน ๆ เหนือดิน การเจริญเติบโตชา้มาก
เม่ือล าตน้สูงมกัจะลม้เอนทอดไปตามพื้น แลว้แตกหน่อออกตามขอ้ กา้นใบยาว โคนกา้น
ใบเป็นกาบ ใบหนากวา้งรูปใบพาย ปลายใบแหลม ก้านใบและแผ่นใบมีสีเขียวอ่อน เส้น
กลางใบมีสีจางกว่า ก้านดอกยาว ดอกคลา้ยดอกหน้าววั ประกอบดว้ยกลีบรองช่อดอก
(spathe) เป็นแผ่นสีขาว ลกัษณะคลา้ยกลีบบวั ช่อดอกอดัแน่นเป็นแท่งประกอบดว้ยดอก
ยอ่ย

แหล่งที่มา (Source):  เดหลีใบกล้วยหรือว่านกวักพระจันทร์ Spathiphyllum

cnnaefolium Schott. (Araceae)
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สารสกดัจากมะค าดคีวาย

มะค าดคีวาย

มะค าดีควายมีช่ือสามญัคือ Soap nut ช่ือวิทยาศาสตร์ Sapindus rarak 

A.DC. และ S. emarginatus Vahl. เป็นพืชในวงศ์ Sapindaceae

เป็นไมย้นืตน้ เปลือกตน้มีสีเทา มีใบแบบขนนก ใบยอ่ยมีตั้งแต่ 8-12

ใบ ดอกมีสีขาว ผลกลมสีน ้ าตาลเขม้จนถึงด า มีเมลด็เดียวสีด ากลมและแขง็ ผลมี
สาร saponin สูง ใชแ้ช่น ้ าแลว้ใชเ้ป็นยาฆ่าแมลงหรือเบ่ือปลา นอกจากน้ีแลว้ใช้
ซกัผา้ไหม ลา้งเพชรพลอย และสระผม
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สารสกดัจากตีนตุ๊กแก

ตีนตุ๊กแก

ตีนตุ๊กแกมีช่ือสามญัคือ Tridax ช่ือวิทยาศาสตร์ Tridax procumbens L. เป็นพืช
ในวงศ์ Compositae มีสารขบัไล่แมลง โดยใชท้ั้งตน้พร้อมราก ต าผสมกบัน ้ าแลว้
จึงกรองกากออกไปใชไ้ด้
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สารสกดัจากเลีย่นดอกม่วง

เลีย่นดอกม่วง

เล่ียนดอกม่วงมีช่ือสามญัคือ Persian Lilac, Bead Tree มีช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Melia 

azadarach L. เป็นพืชในวงศ์ Meliaceac เป็นไมพุ้่มถึงไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่พบทัว่ ๆ ไปในทวีป
เอเชียเขตร้อน ทุกส่วนของตน้มีรสขมใบเป็นใบประกอบแบบขนนกหลายชั้น ดอกมีสีม่วงอ่อน
(Lilac) กล่ินหอม เป็นช่อ ผลค่อนขา้งกลม ในหน่ึงผลประกอบดว้ยเมล็ดหลายเมล็ด ผลเม่ืออ่อนมีสี
เขียวมีรสขม เม่ือสุกมีสีเหลืองและมีรสหวาน เม่ือแหง้มีสีม่วงด า ส่วนท่ีน ามาใชคื้อ ใบ เปลือก และผล
ผลมีแอลคาลอยด์ azaridine และมีน ้ ามนัในเมล็ด ใบเปลือกและผล มีคุณสมบติัเป็นยาไล่แมลง
(insect-repellent) นิยมใชใ้บเล่ียนสอดไปตามหนงัสือจะป้องกนัมิใหแ้มลงมากดัหนงัสือได้ ใบเล่ียน
ไล่หนอนเจาะผลโกโก้ มอดแป้ง ฆ่าหนอนกินกะหล ่า หยดุการเจริญเติบโตของหนอนเจาะฝักขา้วโพด
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วธีิใช้ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน

 1. น าใบแหง้น ามาตม้กบัน ้ า ความเขม้ขน้ 2-5% ใชฉี้ดไล่ตัก๊แตน (grass hopper, 

locusts) 

 2. น าใบเล่ียนสด 150 กรัม หรืออาจใชใ้บแหง้ 50 กรัม แลว้น ามาแช่น ้ า 1 ลิตร ทิง้ไว้
ประมาณ 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นก็น าไปฉีดพ่นในแปลงผกัเพื่อก าจดัแมลง หนอน
กระทู ้ หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดดว้งงวง เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล ไรแดงส้มเพล้ียอ่อน
กะหล ่า หนอนผเีส้ือกะหล ่า

ตะไคร้หอม
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ตะไคร้หอม
ตะไคร้หอมมีช่ือสามญัคือ Sarah grass, Citronella grass ช่ือวิทยาศาสตร์คือ Cymbopogon 
nardus Rendle และช่ือพอ้งคือ Andropogon nardus Linn. เป็นพืชในวงศ ์Gramineae

ตะไคร้หอมจะมีลกัษณะตน้คลา้ยตะไคร้ (Lemon grass) แต่มีใบขนาดกวา้งและยาว
กวา่มาก ส่วนท่ีใช ้ใบและกา้นใบ สารส าคญัน ้ ามนัระเหยท่ีไดจ้ากการกลัน่มีส่วนประกอบเป็น 
alcohol ท่ีเรียก geraniol ตั้งแต่ 55-92% นอกนั้นเป็น citronellal, citronellol และ borneol 
ประโยชน์ ใช้เป็นเคร่ืองหอม สบู่ ใช้พ่นหรือทาผิวหนังเป็นยาป้องกนัแมลง หรือใช้เป็นยาฆ่า
แมลงในแปลงเกษตร

 น าตะไคร้หอมทั้งเหง้าและใบ หั่นเป็นช้ินเล็กแลว้บดหรือโขลกให้ละเอียด
จ านวน 400 กรัม ผสมลงในน ้ า 8 ลิตร ท้ิงไวน้าน 24 ชัว่โมง กรองเอาน ้ าดว้ย
ผา้บาง ๆ ก่อนน าไปใชใ้ห้ผสมสารจบัใบ เช่น ผงซักฟอก น ้ ายาลา้งจาน หรือ
แชมพูลงไปในอตัรา 1 ชอ้นโต๊ะ ใชฉี้ดพ่นก าจดัแมลงทุก ๆ 7 วนั เพื่อก าจดั
หนอนกระทู ้ หนอนใยผกั

วธีิใช้ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน
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เสมด็ขาว

เสม็ดขาว
เสม็ดขาวมี ช่ือสามัญคือ Cajuput tree ช่ือวิทยาศาสตร์ Melaleuca 

leucadendron Linn. อยู่ในวงศ์ Myrtaceae เป็นไมย้ืนตน้ขนาดเล็ก เปลือกมีสีขาว น่ิม
เม่ือลอกออกมาจากล าตน้ลกัษณะเป็นแผน่กระดาษ ใบรูปยาวโคง้ และมีจุดของต่อมน ้ ามนั
ดอกมีขนาดเลก็อยูเ่ป็นกระจุกเป็นช่อยาวมีสีนวล เสมด็เป็นพืชท่ีชอบน ้าและดินท่ีเป็นกรด

ส่วนท่ีใช้คือใบ เม่ือน าใบมากลัน่จะไดน้ ้ ามันสีเขียว Cajuput oil เม่ือกลัน่
ออกมาใหม่ ๆ ไม่มีสีหรือมีสีเหลืองอ่อน กล่ินคลา้ยการบูร แต่ท่ีมีวางขายในทอ้งตลาดจะมี
สีเขียวเพราะมีธาตุทองแดงปนอยู่เลก็นอ้ย น ้ ามนัเขียวมีสาร cincole ประมาณ 50-60 % 

น ้ ามนัเขียวมีฤทธ์ิไล่ยุงไดดี้กว่าน ้ ามนัตะไคร้หอม เพราะระเหยชา้กว่า และยงัสามารถทา
เพื่อฆ่าหมดัเหาไดอี้กดว้ย น ้ ามนัเป็นพิษต่อตวัเรือด
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บัวบก

บัวบก

บวับกมีช่ือสามญัคือ Penny wort ช่ือวิทยาศาสตร์ Centella asiatica 

L. อยูใ่นวงศ์ Umbelliferea เป็นไมเ้ล้ือยทอดไปตามดินท่ีแฉะ ๆ จะมีรากแตก
ออกมาจากขอ้ของล าตน้ ใบมีรูปคลา้ยไต ปลายใบกลม กา้นใบยาว ขอบใบหยกั
เลก็นอ้ย ดอกมีสีม่วงแดงเขม้ เป็นพืชท่ีพบอยูท่ ัว่ไปในเขตร้อน

ส่วนท่ีใชป้ระโยชน์คือทั้งตน้ บวับกมีสารส าคญัคือ asisticoside ใชฆ่้า
แมลงได้ และน ้ ามนัหอมระเหย sitosterol, Tannin, Resin สารท่ีมีรสขม
Vallarine น ้ าคั้นจากใบใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมและยาบ ารุง
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หญ้าหนอนตายหรือขอบชะนาง

หญ้าหนอนตายหรือขอบชะนาง

หญ้าหนอนตายหรือขอบชะนางมี ช่ือสามัญ - ช่ือวิทยาศาสตร์
Pouzolzia pentandra Benn. อยูใ่นวงศ์ Urticaceae ขอบชะนางเป็นไมล้ม้ลุก
มกัเอนเล้ือยไปกบัดิน แต่ยอดตั้ งตรงใบเด่ียวเรียวยาว ดอกเล็ก ออกเป็นกระจุก
ตรงซอกใบกบัต้น ผลเล็ก ล าต้นพืชชนิดน้ีเปล่ียนสีตน้ได้ บางคร้ังพบว่าเป็นสี
เขียว หรือสีแดง จึงมีช่ือเรียกวา่ขอบชะนางขาวและขอบชะนางแดง

ส่วนท่ีใชคื้อทั้งตน้ ใชฆ่้าหนอน ฆ่าเหา โดยโขลกทั้งตน้แลว้น าไปวาง
บนปากไหปลาร้า จะฆ่าไข่และหนอนได้
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ผักเส้ียน

ผักเส้ียน

ผกัเส้ียนมีช่ือสามญัคือ wild spider flower ช่ือวิทยาศาสตร์ Cleome 

gynandra Linn. เป็นพืชในวงศ์ Capparidaceae และมีสารฆ่าแมลงและเบ่ือปลา
ใชท้ั้งตน้พร้อมราก ต าผสมกบัน ้ าแลว้จึงกรอง น าน ้ าท่ีกรองไดไ้ปใชต่้อไป เมล็ด
มีน ้ ามนัใชฆ่้าเหา
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กลอย

กลอย

กลอยมีช่ือสามญัคือ Yam ช่ือวิทยาศาสตร์ Dioscorea hispida Dennst เป็นพืช
ในวงศ์ Dioscoreaceae และมีสารขบัไล่แมลง โดยใชห้วัใตดิ้นต าผสมน ้ ากรอง
กากน าน ้ าท่ีไดไ้ปใชไ้ด้
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ชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดเทศมีช่ือสามญัคือ Seven golden candle stickช่ือวิทยาศาสตร์
Cassia alata Linn. เป็นพืชในวงศ์ Legumenosae

ทั้งตน้มีสารขบัไล่แมลงและฆ่าไส้เดือนฝอย โดยใชใ้บต าผสมน ้ า กรองกาก
ออก น าน ้ าท่ีไดไ้ปใช้ ตน้ใชเ้ป็นยาฆ่ามดในแอฟริกา
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ทับทิม

ทับทิม

ทบัทิมมีช่ือสามญัคือ Pomegranate ช่ือวิทยาศาสตร์ Punica granatum 

Linn. เป็นพืชในวงศ์ Punicaceae

มีคุณสมบติัไล่แมลง ไส้เดือนฝอยและหอยทาก โดยใชต้น้รวมทั้งรากต า
ผสมน ้ า กรองเอากากออก น าน ้ าท่ีไดไ้ปใชฉี้ดพ่นก าจดัแมลง
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ละมุด

ละมุด

ละมุดมีช่ือสามญัคือ Sapota และ sapodilla ช่ือวิทยาศาสตร์ Achras 

zapotaเป็นพืชในวงศ์ Sapotaceae

ละมุดเป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง เป็นไมพ้ื้นเมืองในอเมริกาใต้ ผลกลม
หรือรูปไข่ ผวิสีน ้ าตาล ผลท่ียงัไม่สุก มียางสีขาวรสฝาด ผลสุกมีเน้ือสีน ้ าตาลแดง
ปนเหลือง น่ิมและหวาน เปลือกตน้มียาง (latex) น าไปใชใ้นการท าหมากฝร่ัง
(Chewing gum) และใชอุ้ดฟัน เน้ือไมมี้พิษต่อปลวก
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ว่านน า้

ว่านน า้

วา่นน ้ ามีช่ือสามญัคือ Sweet flag และ Calamus ช่ือวิทยาศาสตร์ Acorus 

calamus เป็นพืชในวงศ์ Araceae

วา่นน ้ าข้ึนตามโคลนเลน ริมหนองบ่อ ใบเรียวยาวคลา้ยใบดาบฝร่ัง เหงา้
มีกล่ินหอม รูปทรงกระบอกค่อนขา้งแบน เหงา้ใชเ้ป็นยาเจริญอาหาร บ ารุงธาตุ
เหงา้สดหรือแหง้ชงน ้ ารับประทานแกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ ใชเ้หงา้ไล่ผเีส้ือและหมดั มี
พิษต่อ แมลงวนั ยงุ เพล้ียอ่อน ฯลฯ
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กระเทียม

กระเทียม

กระเทียมมีช่ือสามญัคือ Garlic ช่ือวิทยาศาสตร์ Allium sativum เป็นพืชในวงศ์
Alliaceae

กระเทียมเป็นพืชท่ีมีความเช่ือหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ผีฝร่ังจะกลัว
กระเทียม ในยุโรปเม่ือมีโรคระบาดจะแขวนกระเทียมไวท้ัว่บริเวณเพื่อป้องกัน
โรค คนจีนนิยมรับประทานกระเทียมเป็นยาบ ารุงร่างกาย กระเทียมมีสาร Alliin 

เม่ือทุบกระเทียม Alliin จะเปล่ียนเป็นสาร Allicin ซ่ึงมีกล่ินฉุนเฉพาะตวัของ
กระเทียม และน ้ ามนักระเทียมเป็นพิษกบัแมลงวนั
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มะม่วงหิมพานต์

มะม่วงหิมพานต์

มะม่วงหิมพานตมี์ช่ือสามญัคือ Cashew nut ช่ือวิทยาศาสตร์ Anacardium cidentale
เป็นพืชในวงศ ์Anacardiaceae

มะม่วงหิมพานต์เป็นพืชพ้ืนเมืองของบราซิล แต่มีการน ามาปลูกในอเมริกากลาง
เมก็ซิโกและหมู่เกาะอินดิสคะวนัตก ในราวศตวรรตท่ี 16 ชาวโปรตุเกสน าเขา้ไปปลูกท่ีประเทศ
อินเดีย ศรีลงักา และหมู่เกาะในทะเลอนัดามนั เมล็ดน ามารับประทานโดยการคัว่หรือเคลือบ
ดว้ยช็อคโกแลต เมล็ดมีน ้ ามนั Anacardic oil สรรพคุณทางยาใช้ทารักษาอาการอกัเสบและ
รักษาอาการระคายเคือง เปลือกเมล็ดเป็นพิษต่อลูกน ้ายงุ เห็บชนิดต่าง ๆ
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ขึน้ฉ่าย

ขึน้ฉ่าย

ข้ึนฉ่ายมีช่ือสามญัคือ Celerly ช่ือวทิยาศาสตร์ Apium graveolens Linn. เป็นพืชในวงศ ์
Umbelliferae

ข้ึนฉ่ายเป็นพืชลม้ลุกมีอาย ุถึง 2 ปี มีถ่ินก าเนิดในยโุรปตอนใต ้ตน้และใบใช้
รับประทานเป็นผกั ใส่ในสลดั เมลด็ใชเ้ป็นเคร่ืองเทศใชแ้ต่งกล่ินอาหาร ยา เคร่ืองด่ืม 
ทุกส่วนของตน้มีกล่ินหอม ดึงดูดดว้งปีกแขง็บางชนิด

143

144



22-Jun-19

73

ถั่วลิสง

ถั่วลสิง

ถัว่ลิสงมีช่ือสามญัคือ Peanut หรือ groundnut ช่ือวทิยาศาสตร์ Arachis 
hypogaea Linn. เป็นพืชในวงศ ์Legumenosae

ถัว่ลิสงมีถ่ินก าเนิดในอเมริกาเขตร้อน ฝักถัว่จะฝังอยูใ่นดิน เมลด็ถัว่ลิสงใช้
เป็นอาหารของมนุษย ์น ้ ามนัถัว่ลิสงใชท้  าอาหาร ใชใ้นการผสมยา ท าสบู่ แชมพู เนย 
นอกจากนั้นแลว้น ้ามนัใชฆ่้ามวนปีกแกว้มะเขือ
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มันแกว

มันแกว

มนัแกวมีช่ือสามญัคือ Yam bean ช่ือวทิยาศาสตร์ Pachyrrhizus erosus Linn.
เป็นพืชในวงศ ์Leguminosae

มนัแกวเป็นพืชหวัใชรั้บประทานเป็นอาหาร มีถ่ินก าเนิดจากเมก็ซิโก และ
อเมริกากลาง การขดุหวัตอ้งขดุก่อนจะมีดอก หวัแก่มีเส้นใยและแป้งมากไม่หวาน ฝัก
อ่อนกินเป็นผกั ฝักแก่มีขนเม่ือรับประทานเขา้ไปจะท าใหท้อ้งร่วง ระคายเคืองกระเพาะ
อาหาร เมลด็ มีสาร Pachyrrhizin และ diliclone ใชฆ่้าแมลง ใชก้ าจดัเพล้ียอ่อนและ
หนอนกระทู ้ใบของมนัแกวเป็นพิษต่อววัควาย
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หนาดววัหรือขลู่

หนาดววัหรือขลู่

หนาดววัหรือขลู่มีช่ือสามญัคือ Indean marsh fleabaneช่ือวทิยาศาสตร์ 
Phuchea indica เป็นพืชในวงศ ์Compositae

เป็นพืชท่ีชอบข้ึนอยู่ตามล าธาร โดยเฉพาะน ้ าเค็มข้ึนถึง พบในเขตร้อน เช่น 
อินเดีย จีน ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลยเ์ซีย ฯลฯ เป็นไมพุ่้มข้ึนเป็นกอ ใบรูปไข่กลบั ปลายใบ
ใหญ่กวา่โคน ขอบใบหยกัเป็นรูปซ่ีฟัน ช่อดอกออกท่ียอด ซ่ึงประกอบดว้ยช่อดอกย่อย
รูปหัวกลมหลายช่อมารวมกัน กลีบดอกสีม่วงแดงอมชมพู ใบมีกล่ินหอม ใบอ่อนกิน
เป็นผกัจ้ิม ใบใชเ้ป็นยาฝาดสมานและแกไ้ข ้ขบัเหง่ือ เปลือกตน้ สับเป็นช้ินเลก็มวนบุหร่ี
สูบเพ่ือรักษาไซนสัอกัเสบ ทั้งตน้ใชไ้ล่แมลงในอินเดียและดึงดูดตวัเรือดมาท าลาย
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 รัก
 ช่ือสามญั Crown flower

 ช่ือวทิยาศาสตร์ Calotropis gigantea

 วงศ์ Asclepiaceae

 ใบ กลีบดอก ผล น ้ามนัเป็นพิษต่อดว้งงวงขา้ว และเพล้ีย
อ่อน
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สลอด

สลอด

สลอดมีช่ือสามญัคือ  Croton oil tree ช่ือวิทยาศาสตร์ Croton tiglium Linn. เป็นพืชในวงศ ์
Euphorbiaceae

สลอดเป็นไมพุ้่ม ใบออกสลบักนั ฐานใบกลม ขอบใบหยกั มีลกัษณะคลา้ยตน้โคม
ระยา้ ดอกมีขนาดเล็ก ผลมี 3 พ ูเม่ือแก่จะแตกเป็น 3 รอย ภายในผลหน่ึงจะมีเมล็ด 3 เมล็ด เมล็ด
มีรูปร่างเป็นสามเหล่ียมมุมมนสีนวล ข้ึนทัว่ไปในเขตร้อน เมล็ดมีน ้ ามนั Croton oil มีฤทธ์ิ
ระคายเคืองต่อผิวหนงั ถา้ถูกท่ีผิวหนงัจะท าให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อน ผิวหนงัไหมเ้กรียม 
น ้ ามนัมีสีเหลือง ถ้าเก็บไวน้านจะเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาล กล่ินไม่ชวนดม มีฤทธ์ิเป็นยาถ่ายอยา่ง
แรงท่ีเรียกวา่ยารุ ในยาแผนโบราณก่อนน ามาใช้เป็นยามกัจะน าไปคัว่ก่อนเพ่ือให้น ามนัระเหย
ไปบา้งเพ่ือให้พิษลดนอ้ยลง เม่ือรับประทานแลว้เป็นอนัตราย เมล็ดน ้ามนัเป็นพิษต่อแมลงวนั
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แตงกวา

แตงกวา

แตงกวามีช่ือสามญัคือ Cucumber ช่ือวิทยาศาสตร์ Cucumis sativus Linn.เป็นพืชในวงศ์
Cucurbitaceae

แตงกวาเป็นไม้เถาผลทรงกระบอกลายเขียวแก่บนพ้ืนเขียวอมขาว แตงกวาและ
แตงร้านมีช่ือวิทยาศาสตร์เดียวกนั เป็นพืชท่ีมีถ่ินก าเนิดจากทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย 
ผลและเมล็ดอ่อนใช้เป็นยาเยน็และใช้เป็นอาหารเป็นผกัจ้ิม หรือประกอบอาหารไดห้ลายชนิด 
น ้าคั้นจากผลใช้บ  ารุงผิวและลบรอยฝ้า เน้ือในเมล็ดแก่กินเป็นอาหาร และใช้ถ่ายพยาธิ น ้ าคั้น
จากตน้และเปลือกเป็นพิษต่อแมลงสาบ
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ล าโพง

ล าโพง

ล าโพงมีช่ือสามญัคือ Thorn apple ช่ือวทิยาศาสตร์ Datura fastuosal (ล าโพง
กาสลกั) และ Datura alba (ล าโพงขาว) เป็นพืชในวงศ์ Solanaceae

ล าโพงเป็นพืชพื้นเมืองของเอเชีย ชอบข้ึนในดินอุดมสมบูรณ์ ล าโพงในประเทศ
ไทยมี 2 ชนิดคือ ล าโพงกาสลกั ดอกมีสีม่วงและล าตน้ ก่ิง ก้านใบมีสีม่วง อีกชนิดคือ
ล าโพงขาว ก่ิงกา้นใบมีสีเขียว ดอกมีสีนวล และล าโพงลูกผสม (Datura metal) เมลด็และ
ใบมีสาร hyoscine หรือ scopolamine น าใบและเมล็ดมาบดเป็นผงใช้ป้องกันหมดั ไร
และเพล้ียอ่อน
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พญาไร้ใบ

พญาไร้ใบ

พญาไร้ใบมีช่ือสามญัคือ Milk bush, Milk hedge ช่ือวทิยาศาสตร์ Euphorbia 

tirucalli Linn. เป็นพืชในวงศ์ Euphobiaceae

พญาไร้ใบเป็นไมพุ้่ม มีถ่ินก าเนิดในทวปีแอฟริกา นิยมปลูกตามบา้นเป็นไม้
ประดบั พญาไร้ใบล าตน้กลมแตกแขนงออกไปรอบตน้ ซ่ึงแขนงน้ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง
เท่าดินสอ ใบออกตามแขนงมีขนาดเลก็ถา้ไม่สังเกตจะไม่เห็น ถา้กรีดแขนงจะมียางขาว
ส่วนท่ีใชคื้อยาง ยางสดมีสาร isoeuphorol ยางที่แหง้แลว้ มีสาร euphorone ยามีความเป็น
พิษ ถา้ถูกผวิจะท าใหผ้วิหนงัไหมพ้อง ถา้ถูกขนหรือผมจะท าใหข้นร่วง ตน้ใชเ้ป็นยาฆ่า
แมลงในอินเดียและไล่ยงุในแทนกายกิา
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ครามป่า

ครามป่า

ครามป่ามีช่ือสามญั Wild indigoช่ือวทิยาศาสตร์ Tephropsia purpurea 
Pers. เป็นพืชวงศ ์Pappilionaceae

ครามป่าเป็นพืชลม้ลุก แตกก่ิงกา้นสาขามาก ใบเป็นใบรวมแบบขนนก 
มีใบยอ่ยยาวและแคบออกเป็นคู่ ใบดา้นบนเกล้ียง ดา้นล่างมีขน ดอกสีแดงหรือ
ม่วง ช่อดอกออกตรงขา้มกบัใบ ฝักโคง้เลก็นอ้ยแลเกล้ียง ในฝักหน่ึงมี 5-10 เมลด็ 
ใบมีสาร rutin และ retinoid และใบมีไนโตรเจนสูง น ามาท าปุ๋ยหมกั และใชฆ่้า
แมลง น ้ ามนัจากเมลด็ใชท้าแกหิ้ด รากใชก้ าจดัเหาและไร
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สบู่ด า

สบู่ด า

สบู่ด  ามีช่ือสามญั Physic nut และ Purging nut ช่ือวิทยาศาสตร์ Jatropha curcas
Linn. เป็นพืชในวงศ ์Euphorbiaceae

สบู่ด  าเป็นไมพุ้ม่ พืชพ้ืนเมืองของอเมริกาเขตร้อน พบในถ่ินท่ีมีอากาศร้อน ใบออก
สลบักนั ใบรูปคลา้ยฝ่ามือ มี 3-5 หยกั ช่อดอกเป็นชนิดท่ีดอกตรงกลางบานก่อน ดอกสีเขียวอม
เหลือง ผลค่อนขา้งกลมและมี 3 พู เมล็ดและยางจากตน้ใช้ทาแกหิ้ด กลาก และโรคผิวหนงั ถา้
รับประทานเขา้ไปจะท าให้อาเจียนและปวดทอ้งมาก ผลเป็นพิษอยา่งอ่อนต่อแมลงวนัและยงุ
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บวบเหลีย่ม

บวบเหลีย่ม

บวบเหล่ียมมีช่ือสามญั Algled Loofah ช่ือวิทยาศาสตร์ Luffa acutangula Linn. เป็น
พืชในวงศ ์ Cucurbitaceae

บวบเหล่ียมเป็นไมเ้ถา ผลเป็นเหล่ียม ปลูกรับประทานผลอ่อนเป็นผกั ผลแก่มีเส้นใย
มากน ามาใชป้ระโยชน์ เช่น ใชถู้ตวัต่างฟองน ้า ใชร้องป้านชา น ้ามนัจากเมล็ดใชท้าแกโ้รค
ผิวหนงัและรับประทานเป็นยาถ่าย ตน้ ดอก เมล็ดเป็นพิษต่อดว้งงวงขา้ว
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มะระ

มะระ

มะระมีช่ือสามญั Balsam pear และ bitter cucumber ช่ือวิทยาศาสตร์ Momordica
charantia Linn. เป็นพืชในวงศ ์ Cucurbitaceae

มะระเป็นไมเ้ถาเล้ือย มีมือจบั (Tendril) พบทัว่ไปในเขตร้อน ใบเป็นรูปเกือบกลม มี 
5-7 หยกั เกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียแยกกนัอยูค่นละดอก ดอกสีเหลือง ผลรูปกระสวยผิวขรุขระ 
เม่ือสุกมีสีส้ม ปลูกเป็นพืชผกัสวนครัวใช้ผลเป็นอาหาร มะระจีน และมะระข้ีนกในทาง
พฤกษศาสตร์จดัเป็นชนิดเดียวกนัและมีช่ือวิทยาศาสตร์ช่ือเดียวกนั นอกจากน้ีใบมะละมีสาร 
momordicin resins เมล็ดมีน ้ามนั ผลสุกห้ามรับประทานเพราะมี saponin มาก ถา้รับประทานจะ
คล่ืนไส้อาเจียนและทอ้งร่วง ผลดิบรับประทานเป็นผดั ถ้าแช่น ้ าเกลือหรือลวกก่อนจะคลาย
ความขม ตน้และใบอ่อนใชเ้ป็นอาหาร ในประเทศอินเดีย และเปอร์โตริโกใชกิ้นน ้ าคั้นผลมะระ
ช่วยลดน ้าตาลในเลือด ในประเทศไฮติใชต้น้เป็นยาฆ่าแมลงทัว่ไป
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ผักคลาด

ผักคลาด

ผกัคราดมีช่ือสามญั - ช่ือวิทยาศาสตร์ Spilanthes acmella Murr. เป็นพืชในวงศ ์
Compositae

ผกัคราดเป็นพืชล้มลุกล าตน้ตรง แตกก่ิงกา้นสูงประมาณ 1 ฟุต ใบเด่ียวออกเป็นคู่ 
กา้นใบยาวขอบใจหยกัเป็นฟันเล่ือย ดอกเด่ียวกา้นดอกเรียวยาว ดอกวงนอก 1 วง เป็นดอกตวั
เมีย กลีบดอกเป็นรูปรางน ้ า ดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกมีสีเหลือง ทั้งตน้มีสาร 
spilanthol แก้โรคบิด ชงด่ืมเป็นยาขบัปัสสาวะ ระงบัอาการไอ หอบไอกรน ปวดบวม ไขขอ้
อกัเสบ งูและสุนขักดั ใชท้าแผล โรคผิวหนงั มีฤทธ์ิเป็นยาชา ฆ่าตวัอ่อนยงุและใชเ้บ่ือปลา
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สารพดัพษิ

สารพดัพษิ

สารพดัพิษมีช่ือสามญัคือ  Seacost laburnum และ silver bushช่ือวิทยาศาสตร์ Sophora 
tomentosa Linn. เป็นพืชในวงศ ์ Papilionaceae

สารพดัพิษเป็นไมพุ้ม่ชอบข้ึนตามชายฝ่ังทะเลเขตร้อน ใบเป็นใบรวมแบบขนนก มี
ใบย่อยเป็นรูปไข่ ช่อดอกออกท่ียอดของล าต้น ดอกสีเหลือง ผลเป็นฝักมีขนสีน ้ าตาลคล้าย
ก ามะหยีป่กคลุม เมล็ดสีน ้าตาลอ่อนมีรูปเกือบกลม

เมล็ดและใบมีสาร cytisine , maristine และ methylcytisine และ cytisine มีฤทธ์ิ
เหมือน nicotine ท าให้เกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียน หัวใจเตน้ไม่เป็นจงัหวะ หัวใจวาย ร่างกายดูด
ซึม cytosine ได้เร็วกว่า nicotine ดงันั้นเม่ือได้รับประทานสารน้ีเขา้ไปเพียง 15 นาทีจะเกิด
อาการข้ึนทนัที เมล็ดใชรั้กษาอาการไข ้แต่การใชค้วรระวงัให้มาก เมล็ดเป็นพิษต่อเพล้ียอ่อน

171

172



22-Jun-19

87

ระย่อม

ระย่อม

ระยอ่มมีช่ือสามญั - ช่ือวิทยาศาสตร์ Rauvolfia serpentine Benth เป็นพืชในวงศ ์Apocynaceae

ระยอ่มเป็นไมพุ้ม่สูงไม่เกิน 2 ฟตุ เปลือกตน้สีขาว มีน ้ายางสีขาว ผลดัใบในช่วงแลง้ 
ใบเด่ียวออกเป็นคู่ตรงขา้มกนั ใบใหญ่ โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อลกัษณะ
คลา้ยดอกเขม็ สีขาว ชมพ ูแดง กลีบดอกโคง้เล็กนอ้ย ราก ลดความดนั ระงบัปวด เป็นยากล่อม
ประสาท แกไ้ข ้ขบัระดู แกบิ้ด ทอ้งเดิน ขบัพยาธิ น ้าจากใบใชรั้กษาอาการตามวั ทั้งตน้มีฤทธ์ิ
ท าหมนัแมลงวนั(reserpine)
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ผักโขม

ผักโขมหัด

ผกัโขมหดัมีช่ือสามญัคือ slender Amaranth ช่ือวทิยาศาสตร์ Amaranthus 
gracilis Desf. เป็นพืชในวงศ ์Amaranthaceae

ผกัโขมหดัมีสารก าจดัเช้ือรา วธีิใช ้น าผกัโขมหดัทั้งตน้พร้อมราก ต าผสมน ้า
กรองกากออกน าน ้าท่ีไดไ้ปใช้
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ขิง

ขิง

ขิงมีช่ือสามญั Ginger ช่ือวทิยาศาสตร์ Zingiber officinal Rosc. เป็นพืชใน
วงศ ์Zingiberaceae

มีสารก าจดัเช้ือรา ใชแ้ง่งขิงแก่ต าผสมน ้า แลว้กรองกากทิ้ง น าน ้าไปใช้
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พืชสมุนไพรก าจัดหอย

พืชสมุนไพรท่ีใชก้ าจดัหอยทาก เช่น สารแทนนินท่ีไดจ้ากตน้ Acacia 

sp. และสาร isobuthylamides จากพืชวงศ์ Asteraceae, Rutaceae, Piperaceae 

น ้ าคั้นจากผล Phytolacca dodecandra พืชพื้นเมืองเอธิโอเปีย และฝักของตน้
Swartzia modagascariensis และพบวา่น ้ ามนัจากเปลือกผลของมะม่วงหิมพานต์
(nut shell) มีฤทธ์ิในการฆ่าหอยไดรุ้นแรงมาก แต่จากการทดลองใชใ้น
ภาคสนาม ประเทศโมแซมบิก พบวา่ ผูใ้ชน้ ้ าในล าธารเกิดอาการผื่นคนัตาม
ผวิหนงั(dermatitis)

พืชสมุนไพรก าจัดหนู
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แสลงใจ

แสลงใจ

แสลงใจมีช่ือสามญัคือ Strychnine ช่ือวิทยาศาสตร์ Strychnos nux – vomica เป็นพืชใน
วงศ์ Loganiaceae หรือ Strychanaceae

แสลงใจเป็นพืชพ้ืนเมืองของอินโดนีเซีย ศรีลงักาและทวีปออสเตรเลียตอนเหนือ และใน
ภูมิอากาศร้อนทัว่ไป เช่น ไทย ลาว กมัพูชา ฯลฯ แสลงใจเป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ มีใบดกหนาทึบ
บางทอ้งท่ีเรียกว่า แสลงโทน หรือแสงโทน เพราะใบดกหนาทึบมากจนแสงแดดไม่ลอดทะลุใบลง
มายงัพ้ืนดิน ท าใหบ้ริเวณโคนตน้ร่มมากจนไม่มีพืชอ่ืนมาข้ึนบริเวณใตต้น้ ใบสีเขียวเขม้เป็นมนั มีเส้น
ใบท่ีเห็นชดัเจนเพียง 3 เสน้ ดอกออกเป็นช่อมีขนาดเลก็และมีสีนวลผลกลมและมีกา้นยาว ผลเม่ือสุกมี
สีแสดอมเขียว ในผลหน่ึงมี 3-5 เมล็ด เมล็ดมีลกัษณะแบนคลา้ยลูกกระดุม มีขนหุ้มคลา้ยสักหลาด
เป็นมนัวาว เมล็ดแสลงใจเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า Button seed หรือ Dog button ต ารายาไทยเรียก
เมลด็ท่ีแก่จดัวา่โกฏิกกักล้ิง ตวัยาฝร่ังเรียกวา่ nux–vomica ซ่ึงแปลวา่เมลด็แขง็ท าใหอ้าเจียน
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เน่ืองจากสารสตริกนิน (Strychnine) ซ่ึงสกดัจากเมลด็ของตน้แสลงใจ 
ใชเ้ป็นสารก าจดัหนูและสตัวอ่ื์น ๆ เป็นสารออกฤทธ์ิสูงต่อประสาทส่วนกลาง ท า
ใหก้ลา้มเน้ือเกร็งตวั มีอาการชกัรุนแรงและตายในท่ีสุด ควรใชอ้ยา่งระมดัระวงั
เพราะเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์ขนาดท่ีท าใหค้นตายประมาณ 15-30 มิลลิกรัม

เรดควลิล์
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เรดควลิล์

เรดควิลลมี์ช่ือสามญัคือ red squill ช่ือวิทยาศาสตร์ Urginea maritima เป็นพืชใน
วงศ ์Liliaceae

เรดควิลล ์ส่วนหวัใตดิ้นของตน้ Urginea maritima ซ่ึงเป็นพืชสมุนไพร ให้สาร 
Scilliroside หรือ Silmurin เม่ือสตัวกิ์นเขา้ไปจะเกิดอาการชกัและตายดว้ยหวัใจลม้เหลว

ยี่โถ
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ยี่โถ
ยี่โถมีช่ือสามญั Oleander, Sweet oleander และ Rose Bay ช่ือวิทยาศาสตร์ Nerium 

indicum Mill. เป็นพืชในวงศ ์Apocynaceae

ยี่โถเป็นพืชพ้ืนเมืองของเอเชียเขตอบอุ่นหรือเขตร้อน ในประเทศไทยปลูกเป็นไม้
ประดบัตามบา้นและสวนสาธารณะ ยี่โถเป็นไมพุ้่มมียางสีครีม ใบมีลกัษณะเรียว และออกเป็น
วงรอบล าตน้ มีจ  านวน 3-4 ใบ ดอกมีรูปกรวยเป็นชนิดดอกลาหรือชนิดดอกซ้อนก็ได้ ดอกมี
หลายสีด้วยกนั เช่น สีชมพูแก่ ชมพูและขาว ดอกมีกล่ินหอม อีกชนิดคือ N. oleander Linn. 
ชนิดน้ีดอกไม่หอม ดอกมีต่ิง (aappendage)ยื่นออกมา สีของดอกและกลีบซ้อนไม่ซ้อน
เช่นเดียวกบัชนิดแรก ผลของยี่โถเป็นฝักคู่ เม่ือแก่แตกออก ภายในฝักมีเมล็ดซ่ึงมีขนละเอียด
เป็นมนัคลา้ยเส้นไหมติดอยู ่ท  าให้เมล็ดยีโ่ถลอยไปตามลมไดเ้พ่ือการกระจายพนัธ์ุ

ส่วนท่ีใช้คือใบ ใบของยี่โถมีสารพิษช่ือ neriin, nerianthin และ olendrin ใบมีความ
เป็นพิษสูง อาการท่ีเกิดพิษท่ีเกิดเน่ืองจากการกินใบยี่โถ ท าให้เกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียน ชีพจร
เตน้ไม่เป็นจงัหวะ ม่านตาขยาย หมดสติ มีรายงานว่าววั ควาย แพะ มา้ แกะท่ีกินใบยี่โถแลว้ถึง
แก่ความตาย นอกจากน้ียงัพบวา่ผูท่ี้กินเน้ือยา่งท่ีใชก่ิ้งยีโ่ถเสียบเกิดการเป็นพิษถึงหมดสติ น ้ าผ้ึง
ท่ีไดจ้ากตวัผ้ึงท่ีดูดจากดอกยีโ่ถก็เป็นพิษ ใบยีโ่ถใชเ้ป็นยาเบ่ือหนูและยาฆ่าแมลงได้
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รายงานจากต่างประเทศเกีย่วกบัพืชยาฆ่าแมลงที่มใีนไทย (อ านวย, 2534)
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