
หางไหล...สมุนไพรฆาแมลง 
 

 ปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งของการปลูกพืช คือ การเขาทําลายของแมลงศัตรูพืช ซ่ึง
เกษตรกรสวนใหญมักแกปญหาดวยการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพราะมีความสะดวก หาซ้ือไดงาย 
แตไมไดคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะทําใหระบบนิเวศวิทยาเสียสมดุลไป อีกท้ังยังเปนอันตรายตอ
เกษตรกรและผูบริโภค ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมมีใครตองการอยางแนนอน ทางเลือกท่ีจะไมใชสารเคมีมี
หลายวิธีการ รวมทั้งการใชสมุนไพรในการปองกันกําจดัศัตรูพืช สามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ใชงาย ตนทุนต่ํา ปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค และส่ิงแวดลอม พืชสมุนไพรที่จะขอ
แนะนําใหปลูกและนํามาใชปองกันกําจดัศัตรูพืชชนิดหนึ่งท่ีนาสนใจ ก็คือ หางไหล  

หางไหลเปนพืชพื้นบานท่ีรูจักกนัต้ังแต

โบราณ พบมากในปาตามบริเวณแมน้ําปงต้ังแต
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม จนถึงอําเภอบานตาก 
จังหวดัตาก สวนภาคกลางพบมากแถวปราจีนบุรี 
ชลบุรี จันทบุรี สระบุรีและทองท่ีใกลเคียง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือพบบริเวณตนน้ําและเชิง
เทือกเขาภพูาน มีสารสําคัญท่ีออกฤทธ์ิ เรียกวา โรตี
โนน (Rotenone) ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการปองกันและกําจัดแมลง โดยไมเกิดอันตรายกับพืช ใน
ประเทศไทยพบวามี 21 ชนิด แตมีเพยีง 2 ชนิดเทานัน้ท่ีพบวา มีสารพิษชวยกําจัดศัตรูพืชมาก คือ 
หางไหลขาว ช่ือวิทยาศาสตรวา Derris malaccensis Psain. และหางไหลแดง ช่ือวิทยาศาสตรวา 

Derris elliptica  Benth. อยูวงศ Leguminoceae อนุวงศ 
Papilionnaceae มีช่ือพื้นเมืองหลายช่ือ ไดแก อวด
น้ํา,ไหลน้ํา(ภาคเหนือ),โพตะโกสา(กระเหร่ียง-
แมฮองสอน),กะลาเพาะ(เพชรบุรี),เครือไหลน้ํา 
ลักษณะเปนไมเล้ือยเนื้อแข็ง ใบประกอบแบบขนนก 
ดอกออกเปนชอ มีขนาดเล็กสีแดงออน รูปรางดอก
คลายดอกถ่ัว ผลเปนฝก มีเมล็ด 1-4 เมล็ด รากอยูใตดิน 

     เมธา  นุชนารถ 
     นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 



หางไหลเปนพชืท่ีสามารถข้ึนไดดใีนสภาพดิน
รวนและดินเหนียว โดยมากมักจะเปนท่ีราบตํ่าและ มี
ฝนตกชุก สามารถปลูกไดโดยไถพรวนดินใหรวนซุย
แลวตากดินไวประมาณ 7 – 10 วันเพ่ือเปนการทําลาย
ไขแมลงและเช้ือโรคในดิน หลังจากนัน้จึงทําการไถ
แปรอีกหนึ่งคร้ังพรอมกับเกบ็เศษวัสดแุละวัชพืชออก
ใหหมด ถาเปนพื้นท่ีต่ําควรทําการยกรองเพื่อปองกันน้ํา
ทวมขัง ใชระยะปลูก 1.5 x 1.5 เมตร ขุดหลุมขนาด 30 x 30 x30 ซ.ม. รองกนหลุมดวยปุยอินทรีย 
คลุกเคลาใหเขากับดิน แลวนาํตนกลาลงปลูก หลังจากปลูกแลวควรรดนํ้าใหสม่ําเสมอเพ่ือใหตน
กลาสามารถตั้งตัวไดเร็ว ปแรกตองมีการกาํจัดวัชพืช หลังจากนั้นจะเล้ือยคลุมพื้นท่ีท้ังหมดและควร
ใหปุยยูเรียทุก 3 เดือน ในชวงปท่ี 2 ควรใหปุย 15-15-15 อัตรา 25 ก.ก.ตอไร จํานวน 2 คร้ัง สามารถ
เก็บเกีย่วรากไดในชวงอายุ 22 – 27 เดือน ซ่ึงปริมาณสารโรติโนนไมแตกตางกันมากนัก และจะมี
สะสมมากท่ีสุดท่ีอายุ 26 เดือน หางไหลอายุ 2 ป จะไดรากสด 200 กิโลกรัมตอไร ถาปลอยไว 3 ป 
จะไดรากสด 600-700 กิโลกรัมตอไร และเนื่องจากเปนพชืตระกูลถ่ัวจึงสามารถไถกลบเปนปุยพืช
สด ปองกันการสูญเสียความชื้นและการชะลางของดินไดอีกดวย  

การขยายพันธุทําไดโดยการใชเมล็ดและกิง่ปกชํา 
แตนิยมการปกชํามากกวาเนื่องจากการปกชําจะไดตนหาง
ไหลที่เจริญเติบโตและใหผลผลิตเร็วกวา การปกชําจะเลือก
เถาท่ีแกพอประมาณคือมีสีน้าํตาล ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 1 ซ.ม. และไมควรใชทอนพันธุท่ีมีขนาดใหญ
เกินไปเนื่องจากปกชําแลวจะงอกรากชา โดยตัดทอนพันธุ
เปนทอนๆ ขนาดประมาณ 20 – 30 ซ.ม. ซ่ึงแตละทอนจะมี
ขอ 3 – 4 ขอ ปกชําในถุงพลาสติก ซ่ึงใชวัสดุปลูกเปนข้ีเถา
แกลบผสมกับดินอัตราสวน 2 : 1 กอนปกชําควรจุมทอนพันธุในสารเรงราก (IBA) และปกชํากิ่งทํา
มุม 45 องศา รากจะงอกภายใน 3 อาทิตยและจะมีตุมข้ึนบริเวณขอซ่ึงจะเจริญเปนตนออนตอไป กิ่ง
ชํานี้สามารถยายปลูกลงแปลงไดภายใน 6 – 8 อาทิตย 

ประโยชนของหางไหล สามารถกําจัดดวง
หมัดผัก ดวงเตาแดง เพล้ียไฟมะเขือเทศ ไรขาวพริก 
ดวงงวงกัดใบมะมวง เพล้ียจกัจ่ัน เพล้ียออนผักกาด 
และมีผลตอการยับยั้งการกินของหนอนผีเส้ือ โดยใช
รากสด ประมาณ 200-300 กรัม นํามาทุบใหเนื้อไม
แตก แชในน้ํา 20 ลิตร นาน 24 ช่ัวโมง กรองเอาน้ํา

 



ไปใช หรือทําใหรากหางไหลเปนผงแหงกอนเพื่อจะไดเก็บไวไดนาน แลวทําการสกดัโดยใชหาง
ไหลผง อัตรา 200 กรัมตอแอลกอฮอล 1 ลิตร แชไวอยางนอย 5 วัน จากน้ันจึงนํามาเก็บไวในขวดสี
ชา จะเก็บรักษาไวไดนานประมาณ 8 เดือน เม่ือจะนํามาใชตองทําใหเจอืจางโดยใชสารสกัด 200-
300 ซีซี.ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนในชวงเชาหรือเย็น ใหถูกตวัแมลงและเม่ือสกัดสารออกมาแลวควรใช
ทันที เพราะสารในหางไหลจะสลายตัวไดงายเม่ือถูกแสงแดด ขอควรระวังท่ีสําคัญก็คือ เปนพิษตอ
ปลา จึงไมควรใชในบริเวณท่ีอยูใกลแหลงน้ํา 
 หางไหล ถือไดวาเปนพืชท่ีนาสนใจท่ีควรมีการนํามาสงเสริมและพัฒนาแทนการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสืบตอไป 
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