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Abstract
The purpose of this research was to determine the effectiveness of herbal chalk 

formulas, the optimal distance of herbal chalk lines, and the optimal time of application 
of herbal chalks on ant prevention. The prevention of fire ant (Solenopsis geminate) was 
investigated using herbal chalk formulas including chicken’s eggshells, chicken’s eggshells 
with kaffir lime, chicken’s eggshells with chili, and compare with the control. The optimal 
distance and efficiency time of herbal chalk line was evaluated by drawing from the 
center point of the food source at 5 to 30 centimeters for 15 - 60 minutes. The result 
showed that all chalk formulas had prevented fire ants in range of 88.9 - 98.7 percent. 
The chicken’s eggshells with chili (radius of 5 centimeters) was the highest fire ant 
prevention with 98.7 percent for 60 minutes. 
Keywords:  Fire ants, Herbal chalk, Ant prevention chalk

บทคัดยอ 
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของชอลกสมนุไพรในการปองกนัมด ระยะทาง

ที่เหมาะสมในการขีดชอลก และความเสถียรของประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสมุนไพร โดยดําเนินการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการปองกันมดคันไฟ (Solenopsis geminate) ระยะทางที่เหมาะสมและ
ความเสถียรของประสิทธิภาพการออกฤทธ์ิของชอลกสมุนไพร 4 สูตร ไดแก สูตรปกติ, สูตรเปลือกไข, 
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สตูรเปลอืกไขมะกรดู และสตูรเปลอืกไขพรกิ เปรยีบเทยีบกบัชดุควบคมุ โดยการขดีชอลกท่ีระยะรศัมจีาก
จุดกึ่งกลางของแหลงอาหาร 5 - 30 เซนติเมตร และศึกษาหลังจากขีดชอลก ตั้งแตเวลา 15 - 60 นาที 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาชอลกทุกสูตรมีประสิทธิภาพในการปองกันมดได 88.9 - 98.7 เปอรเซ็นต โดย
ชอลกสูตรเปลือกไขพริกเปนสูตรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถปองกันมดไดถงึ 98.7 เปอรเซ็นต ที่ระยะ
รัศมี 5 เซนติเมตรจากจุดกึ่งกลางของแหลงอาหาร และมีความเสถียรของประสิทธิภาพการออกฤทธิ์
ที่ระยะเวลา 60 นาที
คําสําคัญ:  มดคันไฟ ชอลกสมุนไพร ชอลกปองกันมด

คํานํา
มดคนัไฟ (fire ant: Solenopsis geminate) 

เปนแมลงในวงศ Formicidae อนัดับ Hymenoptera 
เปนมดท่ีทําอันตรายใหกับมนุษยโดยการกัดหรือ
ตอย พรอมท้ังปลอยพิษลงไปในรอยแผลท่ีกัด
หรือตอยน้ันทําใหรูสึกเจ็บปวด พิษของมดคันไฟ
ประกอบดวยสารสําคัญหลัก 2 ชนิด คือ สาร
อลัคาลอยดและโปรตนี สารอลัคาลอยดจะเปนพิษ
กับเซลล ทําใหบริเวณท่ีถูกตอยเกิดเปนตุมหนอง 
และถาผวิหนังบรเิวณนัน้แตกออกอาจทาํใหเกดิการ
ติดเชื้อซํ้าของแบคทีเรีย (Secondary infection) 
ทาํใหเปนโรคผวิหนงัเรือ้รัง สวนโปรตีนนัน้จะไมคอย
มีผลมากนักยกเวนผูที่มีอาการแพ นอกจากนั้น
มดคันไฟยังเปนตัวพาเช้ือโรคติดมาตามขาและ
หนวด เ ม่ือมดพวกน้ีขึ้นมากินอาหารของคน
จะทําใหมีเชื้อโรคปะปนอยูในอาหาร การปองกัน
กาํจดัมดคนัไฟ วธิหีนึง่ทีเ่ปนทีน่ยิมคือ การใชชอลก
ปองกนัมด โดยชอลกปองกนัมดทีข่ายตามทองตลาด
มสีวนประกอบของสารเคมปีองกนักาํจดัแมลงเปน
หลัก จึงอาจเปนอันตรายหรือสงผลกระทบตอผูใช 
สตัวเล้ียงและส่ิงแวดลอม ดวยเหตุนีผู้วจิยัจึงมคีวาม
สนใจในการนําเปลือกไข มะกรูด และพริกท่ีมี
ประสทิธภิาพในการปองกนักาํจัดแมลงมาใชทดแทน

สารเคมีปองกันกําจัดแมลงเพื่อลดผลกระทบ
ดงักลาว และเพือ่เปนการลดขยะมลูฝอยยอยสลาย
โดยกระบวนนํากลับมาใชใหม ตลอดจนการใช
ประโยชนจากพืชสมุนไพรเพ่ือใหเกดิประโยชน และ
เพิ่มมูลคา รวมไปถึงชวยลดการนําเขาของสารเคมี
ปองกนักําจัดแมลง การวิจยัครัง้นีจ้งึมวีตัถุประสงค
เพ่ือศึกษา ประสิทธิภาพของชอลกสมุนไพรสูตร
ตางๆ ในการปองกันมด ระยะทางท่ีเหมาะสมตอ
การออกฤทธิ์ของสมุนไพร รวมถึงความเสถียรของ
ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสมุนไพร

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมสวนผสมของสมุนไพร

เปลอืกไข: นาํเปลอืกไขมาลางใหสะอาด ลอก
เนื้อเยื่อที่ติดดานในออก นําไปตากแดด แลวปน
ใหละเอียด จากนั้นนํามารอนผานตะแกรง จะได
ผลเปลือกไขที่มีความละเอียดมากขึ้น

นํ้าใบมะกรูด: ชั่งใบมะกรูดที่ป นละเอียด 
ปริมาณ 10 กรัม ผสมกับนํ้าเปลา 250 มิลลิลิตร 
แลวกรองดวยผาขาวบาง

นํ้าพริก: ชั่งพริกแหงที่ปนละเอียด ปริมาณ 
10 กรัม ผสมกับนํ้าเปลา 250 มิลลิลิตร แลวกรอง
ดวยผาขาวบาง
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การทําชอลกสูตรตางๆ
เตรียมสวนผสม ได แก  ปูนปลาสเตอร  

ดินสอพอง เปลือกไข นํ้าเปลา นํ้ามะกรูด นํ้าพริก 
บีกเกอร หลอดฉีดยา หลอดพลาสติกขนาดใหญ 
แทงแกวสําหรับคน โดยนําสวนผสมท่ีเตรียมไว
มาผสมใหเขากันในบีกเกอร จากน้ันคนจนเปน
เนือ้เดยีวกนั แลวบรรจุใสหลอดพลาสติกขนาดใหญ
ทีใ่ชเปนแมพมิพชอลก ทิง้ไวใหแหง แกะชอลกออก
จากแมพิมพ นําไปทดสอบตอไป (Figure 1) โดย
แตละกรรมวิธี (สูตร) มีอัตราสวนผสมของชอลก
ดังนี้

กรรมวิธีที่ 1 สูตรปกติ (no-eggshell, NES): 
ปูนปลาสเตอร: ดินสอพอง: เปลือกไข: นํ้า = 2: 2: 
0: 1.4

กรรมวิธีที่ 2 สูตรเปลือกไข (only eggshell, 
OES): ปูนปลาสเตอร: ดินสอพอง: เปลือกไข: นํ้า = 
2: 1: 1: 1.4

กรรมวิธีที่ 3 สูตรเปลือกไขมะกรูด (kaffir 
lime eggshell, LES): ปูนปลาสเตอร: ดินสอพอง: 
เปลือกไข: นํ้ามะกรูด =2: 1: 1: 1.4

กรรมวิธีที่ 4 สูตรเปลือกไขพริก (chili 
eggshell, CES): ปูนปลาสเตอร: ดินสอพอง: 
เปลือกไข: นํ้าพริก = 2: 1: 1: 1.4

Figure 1  All ingredients used to prepare the herbal chalks and protocol as A) add selected 
ingredient, B) mix well, C) packed into the straw, D) peel it off when it dry

Plaster

A B C D

White clay Eggshell Plaster Kaffi r lime Chili

วิธีการทดสอบ
การศึกษาประสิทธิภาพและระยะเวลาท่ี

เหมาะสมในการปองกันมดของชอลกสูตรตางๆ 
ดําเนินการโดยขีดชอลกลอมรอบอาหาร ไดแก 
ฝอยทอง ที่ใชเปนเหยื่อลอที่รัศมีจากจุดกึ่งกลาง 
5 เซนติเมตร ทําการจับเวลาที่ 15, 30, และ 

60 นาที ปลอยมดจํานวน 100 ตัว นอกเขตรัศมี
ที่กําหนด นับจํานวนมดที่เขาไปตอมอาหาร หรือ
แสดงเปนรอยละสัดสวนที่ปองกันการเขาไปถึง
อาหารไดของสิ่งทดลอง

การศกึษาระยะทางท่ีเหมาะสมในการขีดชอลก
เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปองกันมดสูงสุด 
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ดาํเนินการโดยกําหนดระยะทางในการใชชอลกขดี
ปองกันมดเปนรศัมหีางจากจุดก่ึงกลางท่ีวางอาหาร 
คือ 5, 10, 15, 20, 25, และ 30 เซนติเมตร (Figure 
2) จากนั้นปลอยมดจํานวน 100 ตัว นอกเขตรัศมี
ทีก่าํหนด แลวสงัเกตจาํนวนมดทีเ่ขาไปตอมอาหาร 
ที่ระยะเวลา 15 นาที

ทกุการทดลองดําเนนิการโดยเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธคีวบคมุ คอื ไมมกีารใชชอลกในการปองกนั
กําจัดมด วางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 
6 ซํ้า วิเคราะหผลทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอรเซ็นต โดยใช One-way ANOVA

Figure 2  Distance from the center point of food source at various radii (ranging from 
5 - 30 centimeters)

ผลการวิจัยและวิจารณ
1. ประสทิธิภาพและระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการ

ใชชอลกปองกันมดสูตรตางๆ
การศึกษาเก่ียวกับประสิทธภิาพและระยะเวลา

ในการปองกันมดของชอลกสูตรตางๆ ที่ระยะเวลา 
15, 30, และ 60 นาทีหลังการใช ไดดําเนินการ
ทดสอบโดยนําชอลกสูตรตางๆ ที่ตองการศึกษา
มาขีดเปนวงกลมลอมรอบอาหารท่ีใชเปนเหย่ือ
ลอมด ทีร่ะยะรศัมจีากจุดกึง่กลางของแหลงอาหาร 
5 เซนติเมตร จากนั้นดําเนินการจับเวลา และนับ

จํานวนมดท่ีเขาไปตอมอาหาร ผลการศึกษาท่ีได
พบวา กรรมวิธีควบคุม มีมดเขาไปตอมอาหาร
ในทกุชวงเวลาไมแตกตางกนั อยูที ่75.33 - 79.67 ตวั 
(Table 1) สวนชอลกสตูรปกต ิ(NES), สตูรเปลอืกไข 
(OES) และสูตรเปลือกไขมะกรูด (LES) เมื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปองกันมดท่ี
ระยะเวลา 15 และ 30 นาทหีลงัการใชงาน สามารถ
ปองกันมดไดดีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถติ ิและจะมีประสิทธภิาพในการปองกันมดลดลง
ที่ระยะเวลา 60 นาที สําหรับชอลกสูตรเปลือกไข
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พริก (CES) เปนเพียงสูตรเดียวที่มีประสิทธิภาพ
ในการปองกันมดทั้ง 3 ชวงเวลาไมแตกตางกัน พบ
มดเขาไปตอมอาหารเพียง 1 - 1.5 ตัว เมื่อคิดเปน

เปอรเซน็ตสามารถปองกันมดได 98.5 - 99 เปอรเซน็ต 
ดังนั้นจึงเปนสูตรท่ีดีที่สุดที่สามารถนําไปใชในการ
พัฒนาตอไป (Figure 3)

Table 1  Numbers of fire ants reached the food for each herbal chalk treated for 15, 30, 
and 60 minutes

Period 
after use

Treatment

Control NES OES LES CES

15 minutes 79.67 ± 8.12 7.83 ± 2.32 a 4.5 ± 1.64 a 2.50 ± 0.84 a 1.00 ± 00

30 minutes 76.00 ± 14.06 8.83 ± 2.48 a 4.83 ± 0.75 a 3.00 ± 1.41 a 1.17 ± 0.41

60 minutes 75.33 ± 17.26 16.00 ± 4.94 b 9.83 ± 2.64 b 5.33 ± 1.21 b 1.50 ± 0.55

Statistic ns * * * ns

Remark ns = not significantly different, * = significanly different at P=0.05

Figure 3  The prevention percentage to fire ants when using different herbal chalk formulas 
compared to control (not using chalk)

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(2):31-38
J. Agri. Prod. 35



2. การศกึษาระยะทางทีเ่หมาะสมในการขดีชอลก
เพือ่ใหมปีระสิทธภิาพในการปองกนัมดสงูสดุ

การศึกษาเก่ียวกับระยะทางท่ีเหมาะสม
ในการขีดชอลกปองกันมด ไดดําเนินการโดย
กําหนดระยะทางในการใชชอลกขีดปองกันมด
เปนรศัมหีางจากจุดก่ึงกลางท่ีวางอาหาร คอื 5, 10, 
15, 20, 25, และ 30 เซนติเมตร จากน้ันปลอยมด
จํานวน 100 ตัว นอกเขตรัศมีที่กําหนด แลวสังเกต

จาํนวนมดทีเ่ขาไปตอมอาหาร ทีร่ะยะเวลา 15 นาที 
ผลการศึกษาพบวาระยะทางในการขีดชอลกท่ีหาง
จากแหลงอาหารเพิ่มข้ึน จะทําใหประสิทธิภาพ
ในการปองกันมดลดลง โดยระยะทางที่เหมาะสม
ที่สุดสําหรับการใชชอลกทุกสูตรในการขีดปองกัน
มด คอื รศัม ี5 เซนติเมตร จากจุดกึง่กลางของแหลง
อาหาร รองลงมาคือ 10, 15, 20, 25 และ 30 
เซนติเมตรตามลําดับ (Figure 4)

Figure 4  The prevention percentage of herbal chalks to fire ant at various distance from 
5 - 30 centimeters from food source.

วิจารณผลการวิจัย
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชอลกในการ

ปองกันมด พบวาชอลกทุกสูตรมีประสิทธิภาพ
ในการปองกันมดไดอยูที่ 88.9 - 98.8 เปอรเซ็นต 
โดยทุกสูตรมีปูนปลาสเตอรและดินสอพองเปน
องคประกอบพืน้ฐาน โดยดนิสอพองมอีงคประกอบ

ทางเคมี คือ แคลเซียมคารบอเนต อยูรอยละ 80 
(สํานักงานเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย, 2562) 
ซึง่จะสงกลิน่รบกวน กลิน่ทีบ่อกเสนทางเดนิของมด
ตัวอื่นๆ ทําใหมดไมเดินผานเสนท่ีชอลกขีดเอาไว 
ดงันัน้เม่ือเติมสวนผสมของเปลือกไข ซึง่มแีคลเซียม
คารบอเนตเปนองคประกอบหลัก 97 เปอรเซ็นต 
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(Burley และคณะ, 1989; Hunton, 2005) ลงใน
สูตร OES, LES และ CES ทําใหปริมาณของ
แคลเซยีมคารบอเนตในสวนผสมของชอลกเพ่ิมขึน้ 
สงผลทําใหประสิทธิภาพในการปองกันมดดีขึ้น 
นอกจากนีส้ารแคลเซยีมในเปลอืกไขเมือ่ผสมกบัน้ํา
จะไดแคลเซียมไฮดรอกไซด ซึ่งมีฤทธิ์เปนดาง
สามารถขับไลมดได (ชํานาญ, 2555) สําหรับสูตร
เปลอืกไขมะกรดู ทีม่กีารเตมินํา้มะกรดูในสวนผสม 
มีประสิทธิภาพในการปองกันมดไดมากกวาสูตร
เปลือกไขเพียงอยางเดียว เนื่องจากมะกรูดมีสารที่
ชวยในการไลแมลง เมือ่นาํไปใสเพ่ิมเตมิในการผลิต
ชอลกสตูรเปลอืกไขจงึชวยเสรมิฤทธิใ์นการปองกนั
กําจัดมดไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Fan 
และคณะ (2011) ที่รายงานวามะกรูดมีสารช่ือวา 
ß-citronellal ทีม่คีณุสมบตัใินการไลแมลง (insect 
repellant) สามารถนาํมาใชเปนสารไลหนอนผเีสือ้
ได และงานวิจัยของ Tawtsin et.al. (2001) 
ที่พบวาน้ํามันหอมระเหยจากมะกรูดมีคุณสมบัติ
ในการไลยุงไดดี สวนสูตรเปลือกไขพริก ซึ่งพบวา
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันมด อาจเปนผล
มาจากสารสําคัญในพริกที่มีชื่อวา capsaicin ซึ่ง
เปนสารที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการกินอาหาร 
(feeding deterrent) ของแมลงจํานวนมาก และ
เปนสารไลแมลงที่สําคัญ จึงสงผลทําใหเกิดการ
เสริมฤทธ์ิในการปองกันมดไดมากข้ึน เมื่อทํางาน
รวมกันแคลเซียมคารบอเนต ซึ่งผลวิจัยที่ได 
สอดคลองกบังานวจิยัของอภริกัษและคณะ (2562) 
ที่รายงานวาสารสกัดพริกผสมกับเปลือกไขไก มี
ประสิทธิภาพในการไลมดไดดีกวา สารสกัดจาก
เปลือกไขไก นอกจากปองกันกาํจดัมดแลว สารสกัด
จากพริกยังสามารถปองกันกําจัดดวงงวงขาวโพด 
(Sitophilus zeamais) ไดอกีดวย (วสกร และคณะ, 
2545)

สาํหรบัระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการใชชอลก
ปองกันมดใหมีประสิทธิภาพดี ในสูตรท่ีปกติ สูตร
เปลือกไข และสูตรเปลือกไขมะกรูด จะอยู ที่
ระยะเวลา 15 - 30 นาท ีเมือ่ระยะเวลาเกิน 30 นาที
ประสิทธิภาพจะเริ่มลดลง ตางจากสูตรเปลือกไข
พริก ที่มีสวนผสมของพริกเปนองคประกอบ พบวา
ประสิทธิภาพที่ระยะเวลา 60 นาทีไมแตกตางจาก 
15 และ 30 นาที ผลที่ไดแสดงใหเห็นวาพริกมีสาร
ออกฤทธ์ิทีใ่หกลิน่ทีร่นุแรง ยาวนานมากกวามะกรูด 
เนือ่งจากแคปซายซนิ (capsaicin) ทีเ่ปนองคประกอบ
สาํคญัของพรกิเปนสารทีม่คีณุสมบตัเิผด็รอน กลิน่ฉนุ 
มีฤทธ์ิระคายเคืองตอสัตว จึงสงผลใหเสถียรภาพ
การคงอยูของกล่ินสมุนไพรท่ีเปนสวนผสมของ
ชอลกคงตวันาน ทาํใหมปีระสิทธิภาพในการปองกนั
มดยังคงดีมากแมเวลาผานไปถึง 60 นาที

การศกึษาระยะทางท่ีเหมาะสมในการขีดชอลก
เพือ่ใหมปีระสทิธภิาพในการปองกันมดสงูสดุ พบวา
ที่ระยะของรัศมีที่หางจากจุดก่ึงกลางท่ีวางอาหาร 
5 เซนติเมตร เปนระยะทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
ขดีชอลก แสดงใหเหน็วาการใชชอลกใหมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด ควรขีดชอลกไวใกลๆ แหลงอาหาร เพราะ
ยิง่เพิม่ระยะหางของการขดีชอลกออกไปจากแหลง
อาหารเพิม่ข้ึน ประสทิธภิาพในการปองกนักําจดัจะ
ยิ่งลดลง

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพของชอลกสมุนไพร

สูตรตางๆ ในการปองกันมด พบวาชอลกทุกสูตรมี
ประสิทธิภาพในการปองกันมดได 88.9 - 98.8 
เปอรเซน็ต โดยสูตรเปลอืกไขพรกิมปีระสิทธภิาพสงูสดุ 
สาํหรบัระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการใชชอลกปองกนั
มดสูตรปกติ สตูรเปลือกไข และสูตรเปลือกไขมะกรูด 
ใหมีประสิทธิภาพดี ควรใชในเวลา 15 - 30 นาที 
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สวนสูตรเปลือกไขพริก สามารถใชปองกันไดนาน
ถึง 60 นาที โดยประสิทธิภาพไมไดลดลงตามเวลา
ทีเ่พิม่ขึน้ สวนระยะทางท่ีเหมาะสมในการขีดชอลก
เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปองกันมดสูงสุดคือ 
ระยะรศัมหีางจากจดุกึง่กลางทีว่างอาหาร 5 เซนตเิมตร 
ซึ่งระยะทางในการขีดชอลกจะมีความสัมพันธ
ในเชิงลบกับประสิทธิภาพในการปองกันมด
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