
 
 

 การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวิถีปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับ
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรเพ่ือดูแลสุขภาพเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการป้องกันและสร้าง
เสริมสุขภาพที่ปฏิบัติได้ไม่ยาก  
 จากสถานการณ์ไข้เลือดออกในปัจจุบันที่มีการระบาดเพ่ิมขึ้น และคาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงที่สุดในรอบ 10 ปี 
โดยการประเมินของกระทรวงสาธารณสุขคาดว่า ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคมนี้ จะมีผู้ป่วยสูงสุด มากกว่า 
10,000 รายต่อเดือน รัฐบาลจึงเร่งรัดให้มีการหามาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดและควบคุมการระบาดของ
ไข้เลือดออกในทุกภาคส่วน การส่งเสริมการปลูกและเพาะพันธุ์พืชสมุนไพรที่สามารถใช้ไล่ยุง และป้องกันยุงลาย 
ที่เป็นพาหะน าไข้เลือดออกในชุมชน การเผยแพร่ความรู้วิธีการน ามาใช้ป้องกันโรคด้วยตนเองในครอบครัว  
รวมถึงการแปรรูปท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้องกันยุงลายพาหะ ที่สามารถท าเองได้และมีประสิทธิผล จะเป็น 
ส่วนหนึ่งที่แก้ปัญหาการระบาดในปัจจุบัน และส่งผลระยะยาวด้านสุขภาพแบบพ่ึงตนเอง  

รู้จักสมุนไพรกันยุง 
 พืชสมุนไพรไทยที่มีหลากหลายนับพันชนิด มีหลายชนิดที่มีองค์ความรู้และการศึกษาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันยุงพาหะโรคชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ตะไคร้หอม ขม้ินชัน หนุมานประสานกาย 
เป็นต้น พืชสมุนไพรเหล่านี้สามารถปลูกในครัวเรือน หรือชุมชน และน ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ยาก 

ตะไคร้หอม 
 ตะไคร้หอม เป็นพืชตระกูลหญ้าชนิดหนึ่ง มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับ
ตะไคร้แกง แต่มีลักษณะล าต้นแข็งมีสีม่วงแดง ล าต้นและใบมีขนาดใหญ่ 
และยาวกว่าตะไคร้แกง และมีกลิ่นแรงกว่า 

การปลูกตะไคร้หอม 
 ตะไคร้หอมเป็นพืชล้มลุก อายุหลายปี เจริญเติบโตได้ดีในดิน 

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ยกเว้นดินเหนียว ชอบแสงแดดจัดมาก เตรียมดินไถพรวนลึก 
ประมาณ 0.5 เมตร ใส่อินทรียวัตถุ เช่น มูลวัว มูลไก่ ไถพรวนคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันดีและทั่วถึง  
น าต้นและเหง้าจากกอเดิมหรือจัดหามา ตัดแต่งให้มีข้อ 2 - 3 ข้อ มีกาบใบหุ้มข้ออยู่ 4 - 5 ใบ และตัดปลายใบ
ออกให้เหลือต้นยาวประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร มาแช่น้ าประมาณ 5 - 7 วัน เพ่ือให้รากงอก รากที่แก่เต็มที่
จะมีสีเหลืองเข้ม ขุดหลุมขนาด กวาง 15 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร ใส่ใบไม้แห้งหรือปุ๋ย
คอกหรือปุ๋ยหมักเล็กน้อยรองก้นหลุม น าตนพันธุที่เตรียมไวปลูก 3 ตนตอหลุม ปักต้นพันธุ์ตะไคร้ลงให้เอียง  
45 องศาไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วกลบดินพอมิดราก แล้วรดน้ าให้ชุ่ม ระยะห่างระหว่างหลุม 1 – 1. 25 เมตร 
รดน ้าสม ่าเสมอทุกวัน ใส่ปุ๋ยคอกเป็นครั้งคราว การปลูกในบริเวณบ้าน หากไม่มีพ้ืนที่สามารถปลูกตะไคร้หอม 
ในภาชนะต้ังได้ดี โดยผสมดินปลูกให้โปร่ง 
 ตะไคร้หอมเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 7 เดือน โดยตัดเอาส่วนของต้นและใบที่อยู่เหนือพ้ืนดินมาใช้  
การตัดใบตะไคร้หอมเพ่ือกลั่นน้ ามันหอมระเหยควรเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นใบเท่านั้น ไม่ควรตัดถึงบริเวณก้านต้น 
หรือประมาณ 1 ใน 3 ส่วนของความสูงทั้งต้น ควรเก็บเกี่ยวเวลาเช้าตรู่จะเป็นช่วงที่มีสารระเหยหอมมากที่สุด 
ตะไคร้หอมใบเรียวเล็กสวย สีเขียวสด จะให้ปริมาณน้ ามันมาก หลังเก็บเกี่ยวควรใส่ปุ๋ยเพ่ือให้ต้นที่เหลือแตกใบ
ใหม่ได้เร็วขึ้น 
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การใช้ตะไคร้หอมไล่ยุง 
 ใบตะไคร้หอม มีน้ ามันระเหยหอม (Citronella oil) ซึ่งมีสรรพคุณไล่ยุงและแมลง มีวิธีการใช้ในบ้าน 
ด้วยตนเอง ดังนี้ 

1. ใช้ตะไคร้หอมสด 4 - 5 ต้น น ามาทุบท้ังต้น เพ่ือให้สารระเหยหอมออกมา วางทิ้งไว้ในห้องมืด  
ในบ้าน กลิ่นน้ ามันหอมระเหยออกมาจะท าให้ยุงหนี 

2. ใช้น้ ามันหอมระเหยที่สกัดจากตะไคร้หอม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้เองในบ้านหรือในชุมชน ใช้ทาตัว
ป้องกันยุงกัดหรือใช้เป็นสเปร์ยไล่ยุง แทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์  

ตัวอย่างการแปรรูปผลิตภัณฑ์กันยุงจากตะไคร้หอมใช้เองในบ้าน 
วิธีท าสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง (ที่มา : คมสันต์ หุตะแพทย์ มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา) 
1. ผสมน้ ามันตะไคร้หอม 3 ซีซี (ประมาณ 60 หยด) น้ ามันตะไคร้บ้าน 1 ซีซี (ประมาณ 20 หยด)  

น้ ามันลาเวนเดอร ์1 ซีซี (ประมาณ 20 หยด) ในชามแก้วคนให้เข้ากันหรือจะผสมในขวดขนาด 5 ซีซี ที่มีฝาปิด 
แล้วเขย่าให้เข้ากันก็ได้ (ถ้าใช้น้ ามันตะไคร้หอมเพียงอย่างเดียวให้ใช้น้ ามันตะไคร้หอมปริมาณ 5 ซีซี) 

2. ใส่แอลกอฮอลล์ 50 ซีซี ลงในขวดขนาด 300 ซีซี จากนั้นเทน้ ามันหอมระเหยที่ผสมกันดีแล้วลงไป 
ในแอลกอฮอลล์ ปิดฝาเขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้สักครู่  

3. จากนั้นเติมน้ าสะอาดลงไป 250 ซีซี ปิดฝาเขย่าให้เข้ากัน ก็จะได้น้ ามันไล่ยุง ใส่หัวฉีดแบบสเปรย์ใช้
ฉีดไล่ยุง 

วิธีท าทรายตะไคร้หอมกันยุง  
1. น าทรายละเอียด 2 ถ้วย มาล้างท าความสะอาด ตากให้แห้งสนิท แล้วน ามาย้อมสีและตากให้แห้ง

สนิทอีกครั้ง 
2. น าตะไคร้มาซอยบาง ๆ แล้วน าไปตากแดดให้แห้งสนิท บดละเอียดให้ได้ 1 ถ้วยตวง 
3. ใบโหระพา เด็ดเอาแต่ใบ ตากให้แห้ง บดให้ละเอียดให้ได้ 1 ถ้วยตวง 
4. น าส่วนผสมทั้งหมดคลุกรวมกัน แล้วเติมการบูร 1 ใน 4 ถ้วย คลุกให้เข้ากัน เติมน้ ามันตะไคร้หอม  

2 ออนซ์ 
5. บรรจุในภาชนะท่ีมีฝาปิดสนิท เมื่อต้องการใช้ให้เปิดฝาภาชนะออก น าไปวางที่ท่ีมียุงรบกวน 

การใช้ประโยชน์อื่น ๆ จากตะไคร้หอม  
ใช้ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช โดยน าต้นตะไคร้หอมทั้งต้นมาบดให้ละเอียดประมาณ 400 กรัม ผสม 

น้ า 8 ลิตร หมักทิ้งไว้ 1 คืน กรองเอาแต่น้ า ฉีดพ่นทุก 7 วัน ในเวลาเย็น จะสามารถป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย เป็นต้น การiประโยชน์ทางยา น้ ามันตะไคร้หอม 
มีสรรพคุณรักษาแผลในช่องปาก ปรุงเป็นยาขับลมในล าไส้ แก้จุกแน่น  
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หนุมานประสานกาย 
 หนุมานประสานกายเป็นไม้พุ่ม สูง 1 - 2 เมตร ใบประกอบ
แบบนิ้วมือ ใบย่อย 5 - 7 ใบ รูปหอก เจริญเติบโตได้ดีในดินทุก
ประเภทโดยเฉพาะดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุมาก ชอบความชื้นสูง ไม่ชอบ
น้ าขัง เป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถปลูกเป็นไม้ประดับสวยงามในบ้าน 
ได้เป็นอย่างดี 
ที่มาภาพ www.jamrat.net 
 

การปลูกหนุมานประสานกาย 
 การปลูก สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี โดยการช า ตอนกิ่ง หรือเพาะเมล็ด กิ่งปักช า ใช้กิ่งพันธุ์ 
ขนาด 6 - 8 นิ้ว มีตา 3 ตา มีใบหรือปลายยอด 1 ใน 3 ของก่ิง หนุมานประสานกายเป็นพืชโตเร็ว และแตกกิ่ง
ก้านได้เร็ว มีทรงพุ่มค่อนข้างกว้างการปลูกใช้ระยะปลูก 4 เดือนขึ้นไปจึงเก็บเกี่ยว ส่วนที่น ามาใช้ คือ ใบสด  
โดยตัดทั้งก่ิง แล้วริดใบออก เลือกเฉพาะใบที่ไม่อ่อนเกินไป น าไปล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้งหมาด ๆ แล้วน ามาใช้ 
 การแพทย์พื้นบ้านใช้ใบหนุมานประสานกายสด ต าผสมสุรา หรือต้มกับน้ า รับประทานแก้เจ็บคอ  
คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ต าพอกแผลสด ห้ามเลือด สมานแผล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ได้ศึกษาพบว่าสารสกัดใบหนุมานประสานกายสามารถกันยุงได้ 4 ชนิด คือ ยุงก้นปล่อง ยุงลายสวน ยุงลายบ้าน 
และยุงลายเสือ  

ขมิ้นชัน 
ขม้ินชันเป็นพืชล้มลุกข้ามปีและมีหัวใต้ดินเช่นเดียวกับขิงและข่า ล าต้น  

ส่วนที่อยู่เหนือดินเป็นล าต้นเทียม มีลักษณะเป็นกาบใบเรียงอัดซ้อนกันอยู่สูง
ประมาณ 1 - 1.5  เมตร และมีล าต้นใต้ดิน เรียกว่า เหง้า ด้านข้างของเหง้าจะมี
แขนงย่อยแตกออกคล้ายนิ้วมือ เรียกว่า แง่ง ขมิ้นชันเป็นพืชที่ชอบแสงแดด  
ชอบดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน้ าดี ไม่ทนทานต่อสภาพน้ าท่วมขัง 
หากมีน้ าท่วมขังในแปลงปลูกเป็นเวลานาน จะท าให้ขมิ้นชันเน่าเสียหาย 

การปลูกขมิ้นชัน 
การปลูกควรปลูกในฤดูฝน ขุดหรือไถพรวนอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้ดินร่วนซุย

ขึ้น หากเป็นพื้นที่ที่หน้าดินแข็ง หรือเป็นดินเก่า ควรไถพรวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ตากดินไว้ 1 – 2 สัปดาห์ เพ่ือ
ท าลายไข่แมลงและเชื้อโรคในดิน เก็บเศษไม้ ซากวัชพืช กรวด หิน ออกจากแปลงให้หมด เพิ่มอินทรียวัตถุ เพื่อ
ปรับปรุงดินโดยใส่ปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายดีแล้ว การปลูกใช้หัวแม่น้ าหนักประมาณ 15 – 50 กรัม ใช้ 1 หัวต่อหลุม 
หากหัวพันธุ์มีขนาดใหญ่มาก ให้ตัดเป็นท่อน ๆ มีตาติดอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ตา การปลูกโดยใช้แง่ง น้ าหนักประมาณ 
10 กรัม และมีตา 2 - 3 ตา ต่อแง่ง ใช้ 2 – 3 แง่งต่อหลุม ลักษณะเหง้าพันธุ์ที่ดี คือ ขม้ินแก ่อายุไม่น้อยกว่า  
8 – 9 เดือน เหง้าสมบูรณ์ มีความแกร่งไม่เล็กลีบ ปราศจากโรค แมลง สัตว์ศัตรูพืช 

อายุการเก็บเก่ียวที่เหมาะสม คือ ขมิ้นชันมีอายุ 9 – 11 เดอืนขึ้นไป เพื่อให้ได้สารส าคัญสูง ส่วนใหญ่ 
จะเก็บเกี่ยวประมาณช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ โดยจะสังเกตเห็นล าต้นเหนือดินเริ่มแสดงอาการเหี่ยวแห้ง
จนกระท่ังแห้งสนิท จึงเริ่มท าการเก็บเกี่ยวเหง้าขมิ้นมาใช้ สารส าคัญในขม้ินชัน คือ เคอร์คูมินอยด์และน้ ามันหอม 
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ระเหย ภูมิปัญญาไทยใช้ขมิ้นชันในการรักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย บรรเทาอาการจุกเสียด แน่นเฟ้อ การบ ารุง
ผิวพรรณ และใช้ในการปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ศึกษา
พบว่า เหง้าขมิ้นชันสามารถกันยุงได้ 2 ชนิด คือ ยุงก้นปล่องและยุงลายสวน 

 วิธีท าน้ ามันทากันยุงจากขมิ้นชัน หรือ หนุมานประสานกาย 
 1. น าสมุนไพรเหง้าขมิ้นชัน หรือใบหนุมานประสานกาย มาล้างสิ่งสกปรกออกให้หมด น าไปผึ่งให้แห้ง 
จากนั้นน ามาหั่นให้มีขนาดเล็กประมาณนิ้วหัวแม่มือ ใช้ 1 ส่วน โดยน้ าหนัก 
 2. เทน้ ามันมะพร้าว น้ าหนักเท่ากับสมุนไพร ใส่ในกระทะ น าไปตั้งไฟให้ร้อนจัด 
 3. น าสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ในกระทะ ทอดด้วยไฟร้อน ๆ 5 นาที แล้วปิดไฟ 
 4. ช้อนเอาสมุนไพรออก กรองน้ ามันด้วยผ้าขาวบาง เก็บเอาน้ ามันไว้ใช้เป็นยาทากันยุง 

การปลูกสมุนไพรที่มีฤทธิ์กันยุงได้ไว้ในครัวเรือน หรือชุมชน และมีองค์ความรู้ในการน ามาใช้ สามารถหา
วัตถุดิบได้ง่าย เตรียมได้ง่าย และมีประสิทธิภาพในการป้องกัน จะท าให้เกษตรกรสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ใน
เบื้องต้น น าไปสู่สุขภาพดีของสังคมและประเทศ 

กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร 
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสมุนไพร 

ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
โทร 0-2579-9547 
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