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บทคัดย่อ 

 
เห็บและโรคที่น าโดยเห็บเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาปศุสัตว์ในประเทศไทย การก าจัดเห็บโคของ

เกษตรกรมีการใช้ยาฆ่าแมลงสังเคราะห์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งเป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ใช้ยา และเห็บโคยัง
สามารถสร้างสายพันธุ์ที่ดื้อยาฆ่าแมลงสังเคราะห์ที่เสื่อมสลายช้าและเกิดการตกค้างเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้สมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ น้อยโหน่ง ตะไคร้หอม ยาสูบและโล่ติ้น ทั้งการใช้
แบบเชิงเดี่ยวและน ามาผสมกันเป็นสารผสมในการก าจัดเห็บโค ได้ทดลองในฝูงโคพ้ืนเมืองในพ้ืนที่จังหวัดแพร่และน่าน 
ทรีทเมนต์ละ 20 ตัว การทดลองสมุนไพรเชิงเดี่ยว ใช้ความเข้มข้นระดับต่างกันตามประสิทธิภาพของสารสกัดจาก
สมุนไพรที่ได้จากการทดสอบ น้อยโหน่ง โล่ติ้น ยาสูบและตะไคร้หอม ใช้ความเข้มข้นระดับ 100,10,5 และ100 % 
ตามล าดับ สามารถก าจัดเห็บได้ 93.10, 87.43, 92.39 และ 86.75 % ตามล าดับ และ สมุนไพรสูตรผสมที่ได้จากสาร
สกัดจากสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด ผสมกันในสัดส่วน สูตรที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ดังนี้ 25:25:25:25, 20:50:15:15, 
50:20:15:15, 15:15:50:20 และ 15:15:20:50 ตามล าดับ  ใช้ความเข้มข้น 10 % ทุกสูตร สามารถก าจัดเห็บได้ 
99.28, 100, 100, 99.23 และ 97.79 % ตามล าดับ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : เห็บโค น้อยโหน่ง ตะไคร้หอม ยาสูบ โล่ติ๊น  
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4ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ถนน รพช. หมู่ที่ 2 ต าบลฝายแก้ว  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 55000 
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Tick Cattle Pesticide by Extracted of  Custard-Apple Bullock Heart, 

Citronella Grass, Tobacco and Derris.5 
 

Chamrat Chailungka6 Theera Chankaew7 Phonphugdee Nitnoisueb8 
 

Abstract 
 

Ticks and diseases form tick are cattle development problem in Thailand. Farmer had used 
imported insecticide chemical for killing tick that it was harmful for user, always caused tick 
tolerance and caused environment toxic. Object of this research to study tick killed efficiency of 4 
herbs as Custard-Apple Bullock Heart, Citronella Grass, Tobacco and Derris that they were prepared 
for each extracted solvent and mixer extracted solvent. This study used 20 native beef cattles for 
each treatment in Phrae and Nan Province. First study used each herb extracted solvent that was 
concentrate as 100, 10, 5 and 100 % respectively. The result can kill tick as 93.10, 87.43 ,92.39 and 
86.75 % respectively herbs. Second study used mixer extracted solvent 4 formulas as 25:25:25:25, 
20:50:15:15, 50:20:15:15, 15:15:50:20 and 15:15:20:50 respectively. Its concentrate was 10 %. The 
result can kill ticks as 99.28, 100, 100, 99.23 and 97.79 % respectively. 
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บทน า 

 
 เห็บโค (Tropical cattle ticks, Boophilus  microplus) เป็นพยาธิภายนอกที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อการเลี้ยงโคมากท่ีสุด เห็บโคมีแพร่กระจายอยู่ทั่วโลกที่มีการเลี้ยงโค และพบในสัตว์ป่าพวกสัตว์กีบและอาจ
พบได้ในแพะ แกะ สุกรและสุนัขด้วย เห็บโค มีการเจริญจากตัวอ่อน เป็นตัวกลางวัยและตัวเต็มวัย อยู่บนโคตัวเดียว 
เห็บโคตัวเมียที่ดูดเลือดจนตัวเปล่งโตเต็มที่ แล้วจึงจะปล่อยตัวลงพ้ืนคลานไปหาที่ออกไข่ เห็บตัวเมียจะเริ่มออกไข่
ภายใน 2-3 วัน หลังจากหล่นลงพ้ืน และจะออกไข่หมดภายใน 1 สัปดาห์ (5-7 วัน หรืออาจจะถึง 10 วัน) เห็บตัวเมีย
หนึ่งตัวจะออกไข่เฉลี่ย 1,800 ฟอง ออกไข่หมดก็ตาย เมื่อครบ 3 สัปดาห์ (21-22 วัน) ไข่จึงจะฟักเป็นเห็บตัวอ่อน มี
ขา 6 ขา ขนาด 1-2 มิลลิเมตร เห็บตัวอ่อนจะไต่ขึ้นที่สูงไปอยู่บนยอดหญ้า เพ่ือรอเกาะติดขาโคที่เดินผ่านมา  เห็บตัว
อ่อนสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน 2-3 เดือน หรือถึง 6 เดือน ถ้าในแปลงหญ้านั้นมีความชื้นสูง เมื่อเห็บตัวอ่อนขึ้นบนตัวโค 
เห็บตัวอ่อนจะดูดกินเลือดโค 1 สัปดาห์ (5-7 วัน) แล้วลอกคราบ เป็นเห็บตัววัยรุ่น (กลางวัย) มีขา 8 ขา ดูดเลือดโค 
อีก 1 สัปดาห์ จึงลอกคราบ เป็นเห็บตัวเต็มวัย และดูดกินเลือดโคต่ออีกประมาณ 1 สัปดาห์ เห็บตัวเมียจึงจะโตเต็มที่
ตัวเปล่ง พร้อมที่จะหล่นไปหาที่วางไข่ รวมเวลาที่เห็บดูดกินเลือดอยู่บนตัวโคประมาณ 3-4 สัปดาห์ เห็บที่ไต่ขึ้นโคใหม่
นั้นจะเป็นเห็บตัวอ่อนเท่านั้น รวมระยะเวลาวงจรชีวิตของเห็บ อย่างน้อย 8 สัปดาห์ ถ้าเห็บตัวอ่อนนั้นฟักออกมาแล้ว
หาโคพบและไต่ขึ้นดูดกินเลือดโคเลย ถ้าเห็บตัวอ่อนตัวไหนที่ยัง ไม่พบโคและยังไม่ตาย พบโคช้า วงจรชีวิตของเห็บตัว
นั้นรวมแล้วก็จะเกิน 8 อาทิตย์ ดังนั้นการก าจัดเห็บโค จึงควรฉีดพ่นฆ่าเห็บตัวอ่อนที่ขึ้นใหม่ที่ตัวโคทุกสัปดาห์ ก่อนที่
เห็บตัวอ่อนจะลอกคราบกลายเป็นเห็บวัยรุ่น (ณรงค์และคณะ,2550) 

ในปัจจุบัน มีการตื่นตัวต่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ และการรักษาสภาพแวดล้อม พืช
สมุนไพรหลายชนิดสามารถน ามาสกัดใช้ทดแทนสารเคมีได้ดี การใช้สารสกัดจากพืชที่มีอยู่ทั่วไปภายในประเทศ  มาใช้
ฆ่าเห็บโคจะก่อให้เกิดผลดีเพราะ ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ในการซื้อยาฆ่าเห็บสังเคราะห์ที่มีราคาแพง  ลดการซื้อยา
ฆ่าเห็บจากต่างประเทศ เงินไม่ออกนอกประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของไทยได้ส่วนหนึ่ง  ลดการ
เสี่ยงอันตรายของเกษตรกรที่ใช้ยาฆ่าเห็บสังเคราะห์ ซึ่งเป็นสารพิษที่เสื่อมสลายยาก ลดสารพิษตกค้างของยาฆ่าเห็บ
สังเคราะห์ ซึ่งเสื่อมสลายยากในสิ่งแวดล้อม  สามารถพ่ึงตนเองได้ตลอดไป สนองกระแสพระราชด ารัสเรื่องเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สารสกัดจากพืช จะเสื่อมสลายง่าย ไม่ก่อให้เกิดสายพันธุ์เห็บที่ดื้อยา 
ไม่ตกค้างเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้ใช้ รวมถึงผู้บริโภคด้วย การสกัดสารจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บ 
เกษตรกรสามารถท าเองได้ (ณรงค์และคณะ,2550) น้อยโหน่ง ตะไคร้หอม ยาสูบและโล่ติ๊น เป็นสมุนไพรที่พบทั่วไปใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน มีฤทธิ์ก าจัดพยาธิภายนอกเช่น เห็บ เหา แมลงวันดูดเลือด ได้ดี การวิจัยครั้งนี้จึงเลือกศึกษา
สมุนไพรดังกล่าว เพราะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เลย 

 

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
1.การศึกษาภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรก าจัดเห็บโค   
อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 
 แบบส ารวจที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยศึกษาแนวคิดต่างๆ สร้างด้วยการใช้ค าถามปิดและค าถาม

เปิด ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจดูความถูกต้อง ( Validity ) และน าไปทดลองใช้ ปรับปรุงแก้ไข ก่อนใช้เก็บข้อมูล 
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการก าจัดพยาธิภายนอกของโค กระบือของเกษตรกร  

2. การศึกษาผลของสารสกัดเชิงเดี่ยว และการพัฒนาต ารับยาสมุนไพรก าจัดเห็บโค แบ่งการทดลองเป็น 2 
แบบ 

อุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินการในห้องทดลองเพ่ือหาความเข้มข้นของสารสกัดสมุนไพร และต ารับสมุนไพรที่เหมาะสม
ต่อการใช้งาน  ได้แก่ 

 1. ขวดแก้วปากกว้างขนาดความจุ  100  มิลลิลิตร พร้อมฝาปิด 
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 2. กระบอกตวง  และเครื่องชั่ง  
 3. สมุนไพรได้แก่ เมล็ดน้อยโหน่ง ตะไคร้หอม ยาสูบและโล่ติ๊น 

4. น้ าสะอาด และสุราขาว 40 ดีกรี 
 

 อุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินการในภาคสนาม ได้แก่ 
  1. ถังพ่นสารแบบสะพายหลัง 
  2. สารสกัดสมุนไพร น้อยโหน่ง ตะไคร้หอม ยาสูบและโล่ติ๊น   
 

วิธีการศึกษา 
1.  การศึกษาภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรก าจัดเห็บโค 
 ออกแบบสัมภาษณ์ สอบถามเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพ้ืนทีจ่ังหวัดแพร่และน่าน จังหวัดละ 50 ราย  

รวมจ านวน 100 ราย แบบสัมภาษณ์เน้นสอบถาม ชนิดสมุนไพร วิธีการน าไปใช้ ผลการน าไปใช้ น าข้อมูลมาวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

2. การศึกษาผลของสารสกัดเชิงเดี่ยวในการออกฤทธิ์ก าจัดเห็บโค แบ่งการทดลองเป็น 2 แบบ 
ก.ทดลองในห้องปฏิบัติการเพ่ือหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสมุนไพรแต่ละชนิดโดยใช้ความเข้มข้น 

100 %,50 % ,10 %, 5% ที่มีผลต่อการตายของเห็บ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design : CRD) จ านวนเห็บซ้ าละ 10 ตัว 

ข.ทดลองในหมู่บ้านเพ่ือให้ทราบผลของสมุนไพรในสภาพแวดล้อมเปิด โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design :CRD) จ านวนโคซ้ าละ 20 ตัว ชนิดสมนุไพร 4 ชนิด ได้แก่ น้อยโหน่ง 
ตะไคร้หอม ยาสูบและโล่ติ๊น น าสมุนไพรไปสกัดสารออกฤทธิ์ แล้วน าไปพ่นโคท่ีมีเห็บในหมู่บ้านโดยใช้ความเข้มข้นที่
เหมาะสมที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับการใช้น้ ากลั่น ใช้โคทรีทเมนท์ละ 20 ตัว 

วิธีเก็บสมุนไพร วิธีสกัด และน าสารสกัดไปใช้ 
1) น้อยโหน่ง ใช้ส่วนของเมล็ดที่ตากแห้ง ต าหรือบดให้ละเอียดจ านวน 1 กก.น ามาแช่ด้วยเหล้าขาว (40 

ดีกรี) ผสมน้ า 1 ต่อ 3  ส่วน ให้ได้ส่วนผสมแอลกอฮอล์ประมาณ 10 % จ านวน 10 ลิตร แช่ไว้ 12 ชั่วโมง กรองและ
น าสารละลายไปใช้ 

2) ตะไคร้หอม ใช้ส่วนของใบที่ตากแห้ง น ามาบดให้ละเอียด จ านวน 400 กรัมต่อน้ า 8 ลิตร น ามาต้มน้ า
ในหม้อสแตนเลส ที่อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง กรองและน าสารละลายไปใช้ 

3) ยาสูบใช้ยาฉุนที่มีขายในท้องถิ่น ลักษณะเป็นใบยาสูบที่หั่น ตากแห้งแล้ว จ านวน 1 กิโลกรัม ผสมน้ า 
2 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 คืนในถังพลาสติก กรองและน าสารละลายไปใช้ 

4) โล่ติ๊น ใช้รากสด 1 กิโลกรัม น ามาต าหรือบดให้ละเอียด แช่น้ า 20 ลิตรในถังพลาสติก แช่ทิ้งไว้ 48 
ชั่วโมง แล้วกรองน าสารละลายที่ได้ไปใช้ 

5) น าสารผสมพ่นโคที่เป็นเห็บ นับจ านวนเห็บโคก่อนพ่นและหลังพ่นที่เวลา 12, 24 และ 36 ชั่วโมง  
และ ที่ระยะเวลา 7, 14, 21 และ 28 วัน 

6) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ Analysis of Variance ( ANOVA)
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
          3.  การพัฒนาต ารับยาสมุนไพรก าจัดเห็บโค แบ่งการทดลองเป็น 2 แบบคล้ายการทดลองสารเชิงเดี่ยว แต่
ประกอบเป็นต ารับยาสมุนไพร 5 สูตรจากสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ น้อยโหน่ง ตะไคร้หอม ยาสูบและโล่ติ๊น ที่น าไปสกัด
สารออกฤทธิ์ ด้วยวิธีเดียวกันกับการศึกษาสารสกัดสมุนไพรเชิงเดี่ยว แล้วน าไปผสมกัน 5 สูตร  
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ก.ทดลองในห้องปฏิบัติการเพ่ือหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสมุนไพรแต่ละชนิดที่ความเข้มข้น  
100 %, 50 %, 10 %, 5%  ที่มีผลต่อการตายของเห็บ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design : CRD) จ านวนเห็บซ้ าละ 10 ตัว 

ข.ทดลองในหมู่บ้าน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design     
: CRD) จ านวนโคซ้ าละ 20 ตัว ต ารับสมุนไพร 5 สูตร  

1) น าต ารับสมุนไพร 5 สูตรไปพ่นโคท่ีมีเห็บในหมู่บ้าน เปรียบเทียบกับการใช้น้ ากลั่น 
 

ตารางที่ 1 สัดส่วนการผสมสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด จ านวน 5 สูตร 
ชื่อสมุนไพร สูตร 1 สูตร 2 สูตร3 สูตร 4 สูตร 5 

1. น้อยโหน่ง-ใบ 25 20 50 15 15 
2. โล่ติ๊น -ต้น 25 50 20 15 15 
3. ยาสูบ ใบยาสูบ(ยาฉุน) 25 15 15 50 20 
4. ตะไคร้หอม-ต้น กาบใบ 25 15 15 20 50 

รวม 100 100 100 100 100 
 

2) นับจ านวนเห็บโคก่อนพ่นและหลังพ่นที่เวลา 12, 24 และ 36 ชั่วโมง  และท่ีระยะเวลา 7, 14, 21 
และ 28 วัน 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ Analysis of Variance ( ANOVA)
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
1. การศึกษาภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรก าจัดเห็บโค  

  จากผลการส ารวจภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่จั งหวัดแพร่และน่าน
จ านวน 100 ราย พบว่าเกษตรกรผู้ให้สัมภาษณ์ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุดคิดเป็น 61.3  % 
รองลงมาคือไม่ได้ศึกษา 22.6 %  และ ส่วนใหญ่เลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริม (84.9 %) เลี้ยงเป็นอาชีพหลักเพียง 15.1 % 
จ านวนโคที่เลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1- 10 ตัว/ราย (64.5 %) รองลงมาเลี้ยงมากกว่า 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว คิด
เป็น 23.7 % และที่เลี้ยงเป็นฝูงใหญ่เกิน 50 ตัว มีเพียง 3.2 % รูปแบบการเลี้ยงโคส่วนใหญ่เลี้ยงแบบปล่อยออกหา
กินตั้งแต่เช้าและต้อนเข้าคอกในตอนเย็น (53.8 %) เกษตรกร 17.2 % เลี้ยงแบบผูกล่าม 24.7 % เลี้ยงแบบปล่อย
เลี้ยงในพ้ืนที่ป่า  ส่วนอีก 4.3 % เลี้ยงแบบผูกล่ามในฤดูเพาะปลูกและปล่อยเลี้ยงในหลังฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรส่วน
ใหญ่มปีระสบการณใ์นการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงโคมากกว่า 10 ปี คิดเป็น 46.2 % เคยใช้มา 1-5 ปี คิดเป็น 24.8 % 
ใช้มาแล้ว 6-10 ปี คิดเป็น 29.6 % โดยส่วนใหญ่สืบทอดองค์ความรู้มาจากบรรพบุรุษ (63.4 %) เรียนรู้จากเพ่ือนบ้าน 
14 % และรับรู้ข่าวสารจากสื่อเอกสาร , วิทยุ , โทรทัศน์ และอ่ืนๆ คิดเป็น 22.6 %  ส่วนใหญ่ใช้สมุนไพรเพียงชนิด
เดียวในแต่ละครั้ง (74.3 %) ใช้หลายชนิดรวมกันหรือใช้เป็นต ารับ 25.7 % 
  ในส่วนของภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรโล่ต๊ิน, น้อยโหน่ง, ยาสูบและตะไคร้หอม เพ่ือควบคุมหรือก าจัด
พยาธิภายนอกพบว่ามีการใช้เพียงโล่ติ๊นและยาสูบเท่านั้น ส่วนน้อยโหน่งไม่พบการน าไปใช้ ส่วนตะไคร้หอมมีการ
น าไปใช้ในด้านที่เกี่ยวกับพืช การใช้โล่ติ๊นใช้เพียงส่วนรากสด น ามาทุบแล้วแช่น้ าประมาณ 12 ชั่วโมง แล้วน าน้ าที่
กรองได้ไปทาหรือราดบนตัวสัตว์ ในการใช้แต่ละครั้งจะใช้รากสดประมาณ 1 กิโลกรัม ออกฤทธิ์ฆ่าต่อพยาธิภายนอก 
หลังจากใช้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ฤทธิ์คงอยู่ประมาณ 1 เดือน ส่วนยาสูบ ส่วนที่น ามาใช้คือส่วนใบที่ผ่านขบวนการท า
เป็นยาเส้นและเป็นชนิดยาฉุน โดยใช้ประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อครั้ง เตรียมโดยการแช่น้ า 1 คืน กรองเอาแต่น้ าไปทา
หรือราดบนตัวสัตว์ออกฤทธิ์การขับไล่ ออกฤทธิ์หลังใช้ 2-3 ชั่วโมง คงฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ 20-30 วัน ส าหรับสมุนไพร
อ่ืนๆ ที่มกีารใช้แบบเชิงเดี่ยวจากการส ารวจพบว่ามีการใช้สมุนไพรที่มีรสขมได้แก่ บอระเพ็ด , สะเดา , บวบขม น ามา
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แช่น้ าแล้วกรองเอาน้ าไปทาหรือราดบนตัวสัตว์เพ่ือก าจัดพยาธิภายนอก ซึ่งส่วนใหญ่ออกฤทธิ์ขับไล่ หลังใช้ 2-3 ชั่งโมง
และคงฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ 20-30 วัน  
  ในส่วนของต ารับสมุนไพรที่ใช้ก าจัดพยาธิภายนอกจากการส ารวจไม่พบว่ามีการใช้ต าสมุนไพรกับ
สัตว์แต่มีการใช้ในด้านพืช 
 

2. การศึกษาผลของสารสกัดเชิงเดี่ยวในการออกฤทธิ์ก าจัดเห็บโค 
 การทดลองหาความเข้มข้นในห้องปฏิบัติการของสารสกัดสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพใน

การก าจัดเห็บโคผลการทดลองดังตารางแสดงผลการทดสอบหาความเข้มข้นของสารสกัดสมุนไพรในการก าจัดเห็บ 

ตารางแสดงผลการทดลองหาความเข้มข้นของสารสกัดสมุนไพรในการก าจัดเห็บ 

ชนิดสมุนไพร  ยาสูบ    

ความเข้มข้น จ านวนเห็บตายหลังการใช้สมุนไพร(ช.ม.) 

(%) 1 2 3 หมายเหตุ 

100 10 10 10   

50 10 10 10   

10 10 10 10   

5 10 10 10                   ใช้เป็นความเข้มข้นทดสอบในโค 

ชนิดสมุนไพร  น้อยโหน่ง  
 
 

ความเข้มข้น จ านวนเห็บตายหลังการใช้สมุนไพร(ช.ม.) 

(%) 1 2 3 หมายเหตุ 

100 5 7 7                    ใช้เป็นความเข้มข้นทดสอบในโค 

50 4 5 8   

10 0 0 0   

5 0 4 5   
 

 ชนิดสมุนไพร  โล่ติ้น    

ความเข้มข้น จ านวนเห็บตายหลังการใช้สมุนไพร(ช.ม.) 

(%) 1 2 3 หมายเหตุ 

100 10 10 10   

50 10 10 10   

10 10 10 10                    ใช้เป็นความเข้มข้นทดสอบในโค 

5 8 9 10   
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ชนิดสมุนไพร  ตะไคร้หอม  

 
 
  

ความเข้มขน้ จ านวนเห็บตายหลังการใช้สมุนไพร(ช.ม.) 

(%) 1 2 3 หมายเหตุ 

100 6 6 8                ใช้เป็นความเข้มข้นทดสอบในโค 

50 4 8 8   

10 5 8 10   

5 6 8 10   
 
ชนิดสมุนไพร  น้ าเปล่า 

ความเข้มข้น จ านวนเห็บตายหลังการใช้สมุนไพร(ช.ม.) 

(%) 1 2 3 หมายเหตุ 

100 0 0 0                ใช้เป็นความเข้มข้นทดสอบในโค 

50 0 0 0   

10 0 0 0   

5 0 0 0   
หมายเหตุ  ทุกความเข้มข้นใช้เห็บทดสอบจ านวน  10 ตัว 
  

  จากตารางพบว่าสมุนไพรยาสูบสามารถก าจัดเห็บโคได้ที่ความเข้มข้นทดสอบต่ าสุด 5 % ภายในเวลา 
1 ชั่วโมง สมุนไพรน้อยโหน่งที่ระดับความเข้มข้น 10 % ท าให้เห็บโคแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหว แต่ระดับความเข้มข้นที่สูง
และต่ ากว่านี้เห็บกลับฟ้ืนขึ้นมาและเคลื่อนไหวได้ สมุนไพรโล่ติ๊นที่ระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 10 % ขึ้นไปสามารถก าจัด
เห็บได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ส่วนสมุนไพรตะไคร้หอมให้ผลทดสอบใกล้เคียงกับสมุนไพรน้อยโหน่งโดยท าให้เห็บแน่นิ่ง
และฟ้ืนขึ้นมาอีกและจากการสังเกตพบว่าเห็บดิ้นรนที่จะหนีมากกว่า ซึ่งจากการทดสอบนี้ ท าให้ทราบว่าสมุนไพร
ยาสูบและโล่ติ๊นออกฤทธิ์ท าให้เห็บตายส่วนสมุนไพรน้อยโหน่งและตะไคร้หอมมีแนวโน้มออกฤทธิ์ขับไล่ จากผลการ
ทดลองท าให้ได้ความเข้มข้นที่จะใช้ทดสอบในภาคสนามกับโคของเกษตรกรโดยสมุนไพร ยาสูบใช้ความเข้มข้น 5 % 
น้อยโหน่งใช้ความเข้มข้น 100 % โล่ติ๊นใช้ความเข้มข้น 10 %  และตะไคร้หอมใช้ความเข้มข้น 100 %  
  การทดลองภาคสนามในหมู่บ้าน โดยใช้โคของเกษตรกรในจังหวัดแพร่และน่าน ผลการศึกษาเป็น
ดังนี้   

ตารางแสดงผลของสารสกัดสมุนไพรเชิงเดี่ยวในการก าจัดเห็บโคของเกษตรกร 
ชนิดสมุนไพร จ านวนเห็บวัวบนพื้นที่ 1 ตารางฟุต(เฉลี่ย) % เห็บหลังพ่น

สมุนไพร 
% เห็บถูกก าจัด 

ก่อนพ่นสมุนไพร(ตัว) หลังพ่นสมุนไพร(ตัว) 
น้อยโหน่ง 8.7 0.6 6.90 93.10 
โล่ติ้น 9.55 1.2 12.57 87.43 
ยาสูบ 9.2 0.7 7.61 92.39 
ตะไคร้หอม 7.55 1.0 13.25 86.75 
น้ าเปล่า 6.8 6.0 88.24 11.76 
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  จากตารางจะเห็นว่าสารสกัดสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด สามารก าจัดเห็บโคได้ดี โดยน้อยโหน่งมี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาสูบ และโล่ติ้นใกล้เคียงกับตะไคร้หอม โดยสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดมีประสิทธิภาพในการก าจัด
เห็บคิดเป็นร้อยละ  93.10, 92.39, 87.43 และ 86.75 ตามล าดับ 
  จากผลการทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการและที่ทดสอบกับโค พบว่าสารสกัดสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด 
สามารถก าจัดเห็บโคได้ดี  โดยยาสูบออกฤทธิ์ฆ่าเห็บ ซึ่งสอดคล้องกับที่เวบไซต์ขน าเกษตรฅนไทย (2545) รายงานว่า 
ยาสูบใช้ได้ผลกับด้วงหมัดผัก ด้วงเจาะเมล็ดฝ้าย แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจั๊กจั่น มวน ไรแดง หนอนกอ 
หนอนกะหล่ าปลี หนอนชอนใบ และหนอนทั่วไป ส่วนสารสกัดโล่ติ้นออกฤทธิ์ฆ่าเห็บเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (2543) ที่รายงาน
ว่าสารสกัดทั้งต้นของโล่ติ้น ฆ่าหิด เหา เรือด ไร ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เป็นพิษ เป็นพิษต่อปลา ฆ่าแมลง ฆ่าหอย ฆ่าไร
ทะเล กุ้ง ปู ส่วนสารสกัดจากน้อยโหน่ง ซึ่งเป็นพืชในวงศ์เดียวกับน้อยหน่า ให้ผลในการออกฤทธิ์ไม่ชัดเจนไม่เป็น
ตามที่ครูหนวด (2550) รายงานในเกร็ดความรู้ว่าใช้สารสกัดน้อยหน่าฉีดพ่นให้โดนเห็บบนตัวโค เห็บตัวแก่จะตาย
ภายใน 18 ชั่วโมง  ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าสาระส าคัญในเมล็ดน้อยโหน่งอาจเป็นคนละชนิดกับสารในเมล็ดน้อยหน่าหรือ
อาจมีปริมาณสาระส าคัญในปริมาณน้อยก็เป็นได้ ในส่วนของตะไคร้หอมให้ผลในการขับไล่มากกว่าออกฤทธิ์ฆ่าเห็บ ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานของภูมิพิชญ์(-) และขน าเกษตรฅนไทย (2545) ที่รายงานตรงกันว่าตะไคร้หอมใช้ได้ผลในการไล่
หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก ด้วงถั่วเขียว และเพลี้ยจักจั่น 
 

3. การพัฒนาต ารับยาสมุนไพรก าจัดเห็บโค  
  การทดลองหาความเข้มข้นในห้องปฏิบัติการ โดยใช้สูตรสมุนไพรที่ก าหนดไว้ 5 สูตร และด าเนินการ
ทดลองเช่นเดียวกันกับการทดสอบสมุนไพรเชิงเดี่ยว ผลการทดลองเป็นดังนี้ 
 
ต ารับสมุนไพร  สูตรที่ 1        

ความเข้มข้น จ านวนเห็บตายหลังการใช้สมุนไพร(ช.ม.) 
(%) 1 2 3 หมายเหตุ 

100 10 10 10   

50 10 10 10   

10 10 10 10                    ใช้เป็นความเข้มข้นทดสอบในโค 

5 7 9 10   
 
 
ต ารับสมุนไพร  สูตรที่ 2        

ความเข้มข้น จ านวนเห็บตายหลังการใช้สมุนไพร(ช.ม.) 
(%) 1 2 3 หมายเหตุ 

100 10 10 10   

50 10 10 10   

10 10 10 10                   ใช้เป็นความเข้มข้นทดสอบในโค 

5 8 9 10   
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ต ารับสมุนไพร  สูตรที่ 3 

ความเข้มข้น จ านวนเห็บตายหลังการใช้สมุนไพร(ช.ม.) 
(%) 1 2 3 หมายเหตุ 

100 10 10 10   

50 10 10 10   

10 10 10 10                  ใช้เป็นความเข้มข้นทดสอบในโค 

5 6 8 10   
        
ต ารับสมุนไพร  สูตรที่ 4 

ความเข้มข้น จ านวนเห็บตายหลังการใช้สมุนไพร(ช.ม.) 

(%) 1 2 3 หมายเหตุ 

100 10 10 10   

50 10 10 10   

10 10 10 10                  ใช้เป็นความเข้มข้นทดสอบในโค 

5 8 10 10   
 
 
ต ารับสมุนไพร  สูตรที่ 5 

ความเข้มข้น จ านวนเห็บตายหลังการใช้สมุนไพร(ช.ม.) 

(%) 1 2 3 หมายเหตุ 

100 10 10 10   

50 10 10 10   

10 10 10 10                  ใช้เป็นความเข้มข้นทดสอบในโค 

5 6 8 10   
 

  จากตารางพบว่าส่วนผสมสมุนไพรทุกสูตรที่ระดับความเข้มข้น 10 %  ขึ้นไป สามารถก าจัดโดยการ
ฆ่าเห็บได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง และผลที่ได้ชัดเจนกว่าสมุนไพรเชิงเดี่ยว โดยเมื่อปล่อยทิ้งไว้อีก 24 ชั่วโมงไม่พบการ
ฟ้ืนคืนของเห็บทดลองอีก จึงก าหนดใช้ความเข้มข้น 10 % ในการทดสอบกับโคของเกษตรกร   
  การทดลองภาคสนามในหมู่บ้าน โดยใช้โคของเกษตรกรในจังหวัดแพร่และน่าน ทดสอบสูตร
สมุนไพรสูตรละ  20 ตัว ผลการทดสอบเป็นดังนี้ 
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ตารางแสดงผลของสารสกัดสมุนไพรสูตรที่ 1 -5 ในการก าจัดเห็บโคท่ีเลี้ยงโดยเกษตรกร 

ชนิดสมุนไพร จ านวนเห็บวัวบนพื้นที่ 1 ตารางฟุต(เฉลี่ย) % เห็บหลังพ่น
สมุนไพร 

% เห็บถูกก าจัด 
ก่อนพ่นสมุนไพร(ตัว) หลังพ่นสมุนไพร(ตัว) 

สูตรที ่1 6.9 0.05 0.72 99.28 
สูตรที ่2 5.25 0 0 100 
สูตรที ่3 6.5 0 0 100 
สูตรที ่4 6.5 0.05 0.77 99.23 
สูตรที ่5 6.8 0.15 2.21 97.79 
หมายเหตุ  ตรวจผลหลังพ่นสมุนไพร  24 ชั่วโมง 
  จากตารางพบว่าสูตรสมุนไพรทั้ง 5 สูตร มีประสิทธิภาพในการก าจัดเห็บได้ดีและใกล้เคียงกัน โดย
ส่วนผสมสารสกัดสมุนไพรสูตรที่ 1 -5 ให้ผลในการก าจัดเห็บโคคิดเป็นร้อยละ 99.28, 100, 100 และ 99.23 
ตามล าดับ   
  จากผลการทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการและการทดสอบในภาคสนาม พบว่าการใช้สารสกัดสมุนไพร
ในลักษณะส่วนผสมจะให้ประสิทธิภาพในการก าจัดเห็บโคได้เป็นอย่างดี จึงเป็นไปได้ว่าสมุนไพรในส่วนผสมออกฤทธิ์
ในลักษณะการเสริมฤทธิ์กัน 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

  จากการศึกษาภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการก าจัดเห็บโคของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดแพร่และ
น่าน จ านวน 100 ราย พบว่าเกษตรกรทุกรายมีการใช้หรือเคยใช้สมุนไพรกับสัตว์เลี้ยง แต่มีเพียงบา งส่วนที่เคยใช้
สมุนไพรก าจัดเห็บโค สมุนไพรที่ใช้ได้แก่ โล่ติ้น, ยาสูบ และสมุนไพรที่มีรสขม โดยใช้ในลักษณะเชิงเดี่ยว และจากผล
การทดลองการใช้สมุนไพรเชิงเดี่ยวก าจัดเห็บโค พบว่าสมุนไพร โล่ติ้น, ยาสูบ, น้อยโหน่ง และตะไคร้หอม สามารถ
ก าจัดเห็บโคได้ดี แต่ในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันได้แก่ 10 %, 5 %, 100 %, 100 % ตามล าดับ และผล
การศึกษาการใช้ต ารับสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสมุนไพร ทั้ง 4 ชนิด ในระดับที่แตกต่างกันจ านวน 5 สูตรต ารับ พบว่า
ทุกสูตรต ารับสามารถก าจัดเห็บโคได้ดีภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ที่ระดับความเข้มข้น 10 % และดีกว่าการใช้
สมุนไพรเชิงเดี่ยว ดังนั้นการใช้สมุนไพรก าจัดเห็บโคจึงควรใช้ในลักษณะต ารับสมุนไพร 
 

 

ปัญหาอุปสรรค 
 ในการศึกษาทดลองกับโคของเกษตรกร ซึ่งเลี้ยงโคในพ้ืนที่กลางแจ้ง ในฤดูฝน น้ าฝนท าให้ความ

เข้มข้นของสารสกัดสมุนไพรที่ฉีดพ่นบนตัวโคเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพของสมุนไพร ท าให้ต้องด าเนินการซ้ า 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ในการศึกษาทดลองการใช้สารสกัดสมุนไพรทั้งเชิงเดี่ยวและสูตรต ารับ ต้องระมัดระวังในการใช้ถังฉีด
พ่น ต้องล้างให้สะอาดก่อนใช้ฉีดพ่นสมุนไพรชนิดต่อไป ในทางปฏิบัติควรแยกถังส าหรับสมุนไพรแต่ละชนิดหรือแต่ละ
ต ารับ  ส าหรับสารสกัดสมุนไพรไม่ควรเตรียมไว้นานเกิน 3 วัน เพราะจะเสื่อมประสิทธิภาพได้ 
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