
หางไหล (hang rai) 
เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาหางไหลแดง 

1. การเตรียมการก่อนปลูก 
    1.1 การเตรียมดิน 
          1) ไถพรวนเพื่อให้ดินร่วนซุย 
          2) หากวัชพืชมีไม่มากให้ท าการไถพรวนครั้งเดียว ถ้ามีมากให้ไถพรวน 2 ครั้ง คือ ไถดะ เปิดหน้าดิน และตาก
ดินไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วจึงไถแปร ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก 
          3) ถ้าเป็นพ้ืนที่ต่ า ควรท าการยกร่องเพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง   
    1.2 การเตรียมพันธุ์ 
          1) การปักช า 
              - เลือกเถาที่แก่พอประมาณ คือมีสีน้ าตาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร 
              - ตัดท่อนพันธ์เป็นท่อน ๆ โดยแต่ละท่อนให้มีข้อ 3-4 ข้อ 
              - วัสดุเพาะช าประกอบด้วย ขี้เถ้าแกลบผสมกับดิน อัตราส่วน 2:1 
ปักช ากิ่งท ามุม 45 องศา ในถุงพลาสติก 
              - วางถุงเพาะช าไว้ใต้หลังคาพลางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ ให้น้ าเป็นระยะสม่ าเสมอ 
              - รากก่ิงช าจะงอกภายใน 3 สัปดาห์ และสามารถน าก่ิงช านี้ย้ายปลูกลงแปลงได้ภายใน 6-8 สัปดาห์ 
2. การปลูก 
    2.1 วิธีปลูก 
          น าต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ลงปลูก เสร็จแล้วกลบดินที่เหลือลงในหลุม กลบดินบริเวณโคนต้นพอแน่น รดน้ าให้ชุ่ม 

2.2  การเตรียมดิน 
          ขุดหลุมลึกประมาณ 30 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อหลุม คลุกเคล้าปุ๋ยให้
เข้ากันกับดิน  
    2.3 ระยะปลูก  
          ระยะห่างระหว่างต้นและแถว 1.5 x 1.5 เมตร 
    2.4 จ านวนต้นต่อไร่  
          400-800 ต้นต่อไร่ 
3. การดูแลรักษา 
    3.1 การใส่ปุ๋ย  
          ทุก 2-3 เดือน ใส่ปุ๋ยคอกรอบโคนต้น หรือจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร ่  
    3.2 การให้น้ า  

ระยะ 2 เดือนแรกหลังจากปลูก ถ้าแดดจัด ควรให้น้ าวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น ถ้าแดดไม่จัด 
ควรให้น้ าวันละครั้ง หลังจากอายุ 2 เดือนไปแล้วให้ตามความเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่และสภาพอากาศ 
4. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
    4.1 วัชพืช : ควรก าจัดโดยการถอน โดยเฉพาะในระยะแรกปลูกถึง 2 เดือน ก าจัดวัชพืชทุกครึ่งเดือนจนกระทั่ง
หางไหลเจริญคลุมแปลง 

4.2  โรค : ไม่พบโรคที่ท าความเสียหายรุนแรง 
    4.3 แมลง : ไม่พบแมลงชนิดใดที่ท าความเสียหายรุนแรง 
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5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเก่ียว  
    5.1 เก็บเก่ียวรากหางไหล หลังปลูกได้ตั้งแต่อายุ 22 ถึง 27 เดือน ควรขุดรากในช่วงฤดูแล้ง เพราะช่วงนี้หางไหล
จะผลัดใบและเป็นช่วงที่มีสารส าคัญสูงจะถูกเก็บไว้ในราก วิธีการเก็บเกี่ยวให้ตัดทั้งต้นให้เหลือตอสูงประมาณ 5-10 
เซนติเมตร ก่อนขุดหางไหล 1 วัน ควรปล่อยน้ าเข้าแปลงเพ่ือท าให้ดินเปียกจะขุดได้ง่ายกว่าดินแห้ง และสามารถขุด
รากได้เกือบทั้งหมด จะใช้คนขุดหรือใช้รถแทรกเตอร์ขุดก็ได้  
    5.2 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว หลังจากขุดรากข้ึนมาแล้วควรล้างให้สะอาด น าไปแขวนหรือผึ่งบนตะแกรงให้
แห้งในที่ร่ม ห้ามผึ่งกลางแดด 
6. ข้อมูลอื่นๆ 
    6.1 สาระส าคัญออกฤทธิ์ 
          - รากของหางไหลจะมีสารชื่อ โรติโนน (rotenone) และดีกูลิน (deguelin) มีฤทธิ์ฆ่าแมลงมากท่ีสุด ส่วนสาร
อ่ืน ๆ มีฤทธิ์น้อยมาก ได้แก่ ทิปโฟซิน (typhrosin) ทอกซิคารอล (toxicarol) อิลลิปโทน (elliptone) ซัมมาโทล 
(sumatrol) และมาแลคโคล (malaccol) 
    6.2 การใช้ประโยชน์ 

- ใช้เป็นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช น าเอารากสด ½ - 1 กิโลกรัม หรือรากแห้ง 250 กรัม ถึง ½ กิโลกรัม ทบุ
และแช่ลงในน้ า 1 ปี๊บ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นกรองเอารากออก จะได้น้ าสีเข้ม น าน้ าที่ได้ฉีดพ่นในแปลง
พืชผล โดยท าการฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน ในช่วงเย็น  
    6.3 ข้อจ ากัด 
          - ไม่ควรใช้ในแหล่งน้ าที่มีสัตว์น้ า เช่น ปลา อาศัยอยู่ 
          - ไม่ควรใช้ร่วมกับสารที่เป็นด่าง เช่น ปูนขาว เพราะจะท าให้ฤทธิ์ของโรติโนนเสื่อม 

 



ขัน้ตอนการปลูกและการดูแลรักษาหางไหลแดง 

การเตรียมการ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 15 เดือน 18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน 27 เดือน 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การเตรียมดนิ 

- ไถพรวนให้ดินร่วน  

- หากวชัพชืมีมากให้ไถพรวน 

2 ครัง้ คือ ไถเปิดหน้าดนิ 

และตากดินไว้ประมาณ 2 

สปัดาห์ แล้วจงึไถพรวนดนิ

ให้ร่วนปรับปรุงดินด้วยปุ๋ ย

อินทรีย์ 

 - ถ้าเป็นพืน้ท่ีต า่ ควรท า

การยกร่องเพื่อป้องกนัน า้

ทว่มขงั 

การเตรียมพันธ์ุ 

- ขยายพนัธุ์ด้วยการปักช า 

- ใช้ตดัเถาที่แก่พอประมาณ มีสนี า้ตาล ขนาด

เส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 1 ซ.ม. ให้มีข้อ 3-4 ข้อ     

ปักช าก่ิงท ามมุ 45 องศา ในถงุพลาสติก วางใต้

หลงัคาพลางแสง 50 % น าก่ิงช าย้ายลงแปลงปลกูได้  

- โดยใช้เวลา 2 เดือนตัง้แตเ่ร่ิมช า 

การปลูก 

-  ระยะปลกู 1.5 x 1.5 เมตร 
 - ขดุหลมุปลกูขนาด 
 30 x 30 x 30 ซม. 
 - รองก้นหลมุด้วยปุ๋ ยหมกั/ 
ปุ๋ ยคอก 
 - ย้ายกล้าลงปลกู 1 ต้น ตอ่ 
1 หลมุ 

 

การปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว 

หลงัจากขดุรากขึน้มาแล้วควรล้างให้สะอาด น าไปแขวนหรือผึง่บนตะแกรง
ให้แห้งในท่ีร่ม ห้ามผึง่กลางแดด 

ศัตรูท่ีส าคัญและการป้องกันก าจัด 

ปัจจบุนัยงัไมพ่บวา่มีโรคและแมลงชนิดใด

ท าความเสยีหายรุนแรง  

การใส่ปุ๋ย 

- ทกุ 2-3 เดือน ใส่

ปุ๋ ยคอกรอบโคน

ต้น หรือใสปุ่๋ ยเคมี

สตูร 15-15-15 

อตัรา 50 กิโลกรัม

ตอ่ไร่ 

 

การให้น า้ 

- หลงัปลกูต้องให้น า้อยา่ง
ตอ่เนื่อง 1-2 เดือน 
- ถ้าแดดจดัให้น า้วนัละ 2 
ครัง้ เช้า-เย็น ถ้าแดดไมจ่ดั
ให้น า้วนัละครัง้  
 - หลงัจาก 2 เดือนไปแล้ว 

ให้ตามความเหมาะสม 

 
 

การเก็บเก่ียว 

- เก็บเก่ียวหลงัปลกู 2 ปี ขึน้ไป ควรขดุรากในช่วงฤดแูล้ง 
เพื่อให้มีสาระส าคญัสงู 

- วิธีเก็บเก่ียว ตดัเหลอืตอเหนือดนิประมาณ 5-10 เซนตเิมตร 

 - ก่อนขดุหางไหล 1 วนั ควรปลอ่ยน า้เข้าแปลง ท าให้ดินเปียก

จะขดุได้ง่าย 

- ใช้คนหรือรถแทรกเตอร์ขดุรากหางไหล 

 

การก าจัดวัชพืช 

- ถอนหรือใช้เคร่ืองมือชว่ยในการก าจดั ทกุ

คร่ึงเดอืนจนต้นหางไหลคลมุแปลง 

 

 



 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของหางไหลแดง 
สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ ากัด 

1. สภาพภูมิอากาศ 
1.1 อุณหภูมิ 
1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ 
1.3 แสง 
1.4 น้ า 
1.5 ลม 

 
- ร้อนชื้น อุณหภูมิประมาณ 25-30  องศาเซลเซียส 
- เฉลี่ย 60-80% 
- แดดจัดเต็มวัน 
- ต้องการน้ าพอเพียงตลอดฤดูปลูก 
- แหล่งปลูกต้องไม่มีลมพัดแรง หรือมีการท าแนวบัง
ลมเพื่อป้องกันต้นหักล้ม 

 

2. สภาพพื้นที ่ - มีความลาดเอียงของพื้นที่น้อย ไม่เกิน 3%   
3. สภาพดิน 

3.1 ประเภทดิน 
3.2 อินทรียวัตถุ 
3.3 ความเป็นกรด/ด่างของดิน (pH) 
3.4 การระบายน้ า 

 
- ดินร่วนซุย 
- มีอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า 3.5% 
- 5.5-8  
- ระบายน้ าดี ไม่ท่วมขัง 

 

4. ธาตุอาหาร - อุดมสมบูรณ์  
5. สภาพน้ า 
 

- ให้น้ าตามสภาพแวดล้อม  
- น้ าที่ใช้เป็นน้ าสะอาดไม่มีสารเคมีปนเปื้อน 

 

 


