
ลกัษณะตน้หางไหล 
หางไหลเป็นไมเ้ล้ือยเจริญเติบโตเร็ว ถา้มีการใหน้ ้าอยา่ง

สม า่เสมอ สามารถปลกูไดท้ั้งกลางแจง้และในร่มเงา แต่

การปลกูกลางแจง้จะเจริญเติบโตไดดี้กว่า ใบหน่ึง ๆ จะมี

ใบยอ่ยตั้งแต่ 5-13 ใบ ใบคู่แรกนับจากดา้นล่างจะมี

ขนาดเล็กท่ีสุดและเร่ิมใหญ่ขึ้ นเป็นล าดบัจนถึงใบสุดทา้ย

ท่ีอยูต่รงปลายเป็นใบเด่ียว ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ออกดอก

ในช่วงเดือนมีนาคม เมื่อดอกบานเต็มท่ีมีกล่ินหอม รากมี

ปมแบคทีเรียเหมือนกบัรากพืชตระกลูถัว่ 

การใชป้ระโยชน ์
จากการทดสอบสารสกดัท่ีไดจ้ากรากหางไหลกบัแมลง

หลายชนิด พบวา่ มีฤทธ์ิถูกตวัตายและกินตาย แมลง

บางชนิดจะไม่ยอมกินใบพืชท่ีมกีารฉีดพ่นสารสกดัหาง

ไหล กล่าวคือ มีผลยบัยัง้การกิน เช่น หนอนผีเส้ือกินใบ

ปอเทือง และดว้งน ้ามนั เมื่อไดก้ล่ินหางไหลจะหนีไป 

หางไหลยงัใชไ้ดผ้ลดีกบัหมดัสุนัข เห็บววั ไรไก่ ในแปลง

ผกัสามารถก าจดั ดว้งหมดัผกั ดว้งเต่าแตง เพล้ียไฟ

มะเขอืเทศ ไรขาวพริก ดว้งงวงตดัใบมะมว่ง เพล้ียจกัจัน่ 

และเพล้ียอ่อนผกักาด ส่วนหนอนผีเส้ือจะมีผลยบัยัง้

การกิน วธีิการสกดั ใชร้ากสด 200-300 กรมั/น ้า 20 

ลิตร น ามาทุบแช่น ้า 1 คืน กรองเอาน ้าไปใช ้หรือ อาจ

น ามาท าเป็นผงแหง้แลว้ใชแ้อลกอฮอลส์กดั ในอตัรา 

200 กรมั/แอลกอฮอล ์ 1 ลิตร แช่ไวอ้ยา่งน้อย 5 วนั 

จากน้ันน ามาเก็บไวใ้นขวดสีชาไม่ใหโ้ดยแสงสามารถ

เก็บไวไ้ดน้านประมาณ 8 เดือน เวลาจะน ามาใชเ้จือจาง

ดว้ยน ้าในอตัรา 200-300 ซีซี./น ้า 20 ลิตร การใช้

สารสกดัท่ีไดผ้ลดี คือควรพน่ในตอนเชา้ตรู่หรือตอน

เย็น และพ่นใหถู้กตวัแมลง 
 

การปลกู การดูแลรกัษาและการเก็บเก่ียว 

         หางไหลเป็นพืชท่ีปลูกง่าย ในช่วงท่ีปลูกใหม่ควรมี

การใหน้ ้ าจะท าใหต้น้หางไหลรอดตายสูงขึ้ น เม่ือตน้หาง

ไหลตั้งตัวไดแ้ลว้จะทนความแหง้แลง้ไดพ้อสมควร แต่จะ

เจริญเติบโตดีและใหผ้ลผลิตสูงถา้ให้ความช้ืนสม า่เสมอ 

สถาบันวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ไดท้ดลองปลกูในถังซีเมนต์

ใหร้ะบบน ้าหยดท าใหห้างไหลเจริญเติบโตเร็วสามารถเก็บ

เก่ียวรากไดภ้ายในระยะเวลา 12 เดือน มีปริมาณสารโรตี

โนนเพียงพอท่ีจะน ามาสกัดเป็นสารก าจัดแมลง ผลผลิต

น ้าหนักรากสดท่ีไดโ้ดยเฉล่ียมากกว่า 367.00-522.90 

กรมั/ตน้ ส่วนถา้ปลกูในแปลงจะไดผ้ลผลิตรากสดประมาณ 

150-200 กิโลกรมั/ไร่ (150-200 กรมั/ตน้) การปลูก

ในสภาพกลางแจง้ ควรปลกูระยะชิด โดยใชร้ะยะปลกู 1x1 
เมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก การขุดราก

น ามาใชอ้าจขุดทั้งหมดเป็นรุน่ทั้งแปลงและท าการปลกูใหม่ 

ถา้ท าเป็นอุตสาหกรรม แต่ถา้เกษตรกรปลูกไวใ้ชเ้องตาม

ริมรั้วควรทยอยขุดแบ่งรากมาใชก้ารปลกูหางไหลประมาณ 

150-200 ตน้ จะเพียงพอต่อการใชใ้นการปลกูผักตลอดปี 

พ้ืนท่ี 1 งาน ควรปลูกในช่วงตน้ฤดูฝน  ซ่ึงดินมีความช้ืน

พอควรและเก็บเก่ียวในช่วงปลายฤดูฝนประมาณเดือน

กนัยายนถึงเดือนตุลาคม ซ่ึงดินมีความช้ืนอยูท่ าใหขุ้ดราก

ไดง้่าย ถา้ดินแหง้จะขุดรากล าบากมาก การปลกูในภาชนะ

จะไดร้ากมากกวา่ปลกูในแปลง 4 เท่า 
 

 
สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร 

สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร 

การขยายพนัธุห์างไหล 

       หางไหลสามารถขยายพนัธุ์ดว้ยการปักช า โดยใช้

ก่ิงช าท่ีมีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร 

ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ตัดใบออกใหห้มด (ถา้

เหลือไวจ้ะท าใหมี้จ านวนรากน้อยลง) การใชฮ้อรโ์มน

เร่งรากช่วยท าใหมี้จ านวนรากเพ่ิมมากขึ้ น การปักช า

ควรมีความช้ืนสม า่เสมอโดยใหน้ ้ าหล่อเล้ียงดา้นล่าง

ของวัสดุช าอยู่ เสมอ ในช่วงฤดูแล้งควรปักช าใน

ถุงพลาสติกเพ่ือรกัษาความช้ืนและควรฉีดสารป้องกัน

เช้ือราในถุงช า ระหว่างการปักช าควรให้ปุ๋ยยูเรีย 

(0.1%) จ านวน 3 ครั้ง ห่างกัน 10 วนั ปักช าไวน้าน

ประมาณ 45 วนั จึงแยกก่ิงช าลงถุงด าพักไวท่ี้ร่มร าไร 

ควรใหปุ๋้ยยูเรียกับต้นกลา้สัปดาห์ละครั้งประมาณ 1 

เดือน ก่ิงช าจึงมีความพรอ้มท่ีจะยา้ยไปปลกูในแปลง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การปักช าหางไหล   



สารสกดัจากพชือื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 
ในการก าจดัศตัรูพืช 

 

 ดีปลี น ามาสกัดดว้ยแอลกอฮอล์จะไดผ้ล

ดีกว่าน ้า โดยใชดี้ปลีบดเป็นผง 200 กรมั/

แอลกอฮอล์ 1 ลิตร แช่ ไว ้นาน  5 วัน

สามารถใชป้้องกนัแมลงไดห้ลายชนิด เช่น 

เพล้ียไฟ  
 ยาสูบ น ายาสูบ 100 กรัมผสมกับน ้า 10 

ลิตร แช่นาน 1 คืน กรองผสมสารจบัใบ จะ

ใชก้ าจดัเพล้ียอ่อน เพล้ียแป้ง 

 หนอนตายหยาก  ใช้ผงรากหนอนตาย

หยาก 200 กรัม/แอลกอฮอล์ 1 ลิตร แช่

นาน 5 วนั จากน้ันท าการกรองแลว้น ามา

เจือจางดว้ยน ้าในอตัรา 20 ซีซี/น ้า 1 ลิตร 

สามารถน ามาใชก้ าจัดแมลงไดห้ลายชนิด 

เช่น เพล้ียจกัจัน่มะม่วง  หนอนผีเส้ือกินใบ

มะนาวและใบสม้ เป็นตน้ ถา้ใชร้ากสดควร

ใชใ้นอตัรา 20 กรมั/น ้า 1 ลิตร 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
ตู ้ปณ.89  ต.พิชยั  อ.เมือง  จ.ล าปาง 52000 

โทร. 0-5434-2553  

 
 
 
 

 
 
                            

 

    ...พืชก าจดัแมลงพึ่งตนเอง… 
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