ความรูเบื้องตน

เรื่องสมุนไพร

เพื่อการควบคุมแมลงพาหะนําโรค

สมุนไพร หมายถึง พืชที่เกิดจากธรรมชาติและ
เปนประโยชนตอชีวิตมนุษยในเชิงสุขภาพ ทั้งการสง
เสริ ม สุ ข ภาพและการรั ก ษาโรค พื ช สมุ น ไพรมี
สารประกอบทางเคมีที่แตกตางกันตั้งแต ชนิด ปริมาณ
คุณสมบัติ และการกระจัดกระจาย ในพืชชนิดที่แตก
ตางกันออกไป สภาพภูมิศาสตร ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว วิธีหลังการเก็บเกี่ยว การ
ถนอมอายุ การเก็บรักษา การแปรรูป หรือการสกัด
สารในการปองกันกําจัดแมลงจากพืชสมุนไพร
มี ฤ ทธิ์ แ ตกตางกั น เชน ไลแมลง ดึ ง -ดู ด แมลง ฆา
แมลงตัวแก และฆาแมลงตัวออน เปนตน ตัวอยาง
สมุนไพรที่ใชควบคุมแมลง เชน กระเพรา ขมิ้นชัน ขา
ขี้ เ หล็ ก ตะไครหอม นอยหนา แมงลั ก พริ ก ไทย
มะกรู ด สะระแหน โหระพา กระเพราแดง วานน้ ำ
ยาสูบ ยูคาลิปตัส เปนตน
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พื ช ที่ มี น้ ำ มั น หอมระเหยมี ห ลาย
ชนิด เชน กระเทียม กระดังงา ตะไครหอม
แฝกหอม มิ้นท กุหลาบ จําป-จําปา พลู ขา
อบเชย ลาเวนเดอร ตะไครตน เปนตน
พื ช มี ก ารสรางน้ ำ มั น หอมระเหย
เก็ บ สะสมไวในอวั ย วะพิ เ ศษ ซึ่ ง มั ก
กระจั ด กระจายอยู ตามสวนตางๆของพื ช
เชน ดอก ใบ ผล เมล็ด เปลือกของลําตน
หรือ ราก แตกตางกันไปในพืชตางชนิด
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การเก็ บ เกี่ ย วควรศึ ก ษาขอมู ล เฉพาะ
ถิ่ น หรื อ ตํ า ราการศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ ยึ ด หลั ก
พฤกษศาสตร พื้นบาน ควรเก็บตามอายุ และ
ระยะเวลาทีส่ าระสําคัญสูงสุด ดังนี้
1. อายุพชื ใหเก็บเกีย่ วสมุนไพรทีม่ อี ายุ
โตเต็มที่
2. ชวงระยะเวลาที่เก็บ
* พื ช ที่ ใ ชใบหรื อ ทั้ ง ตน ควรเก็ บ ใน
ชวงที่พืชเจริญเติบโตมากที่สุด คือใบไมออน
หรือไมแกจนเกินไป
* พืชที่ใชดอก ชวงดอกเริ่มบานหรือ
บางชนิดดอกตูม เชน กานพลู หรือชวงเปลี่ยน
สี เ ขี ย วเปนสี แ ดงดอกที่ มี น้ ำ มั น หอมระเหย
ปริมาณมาก และตองการกลิ่นหอมควรเก็บใน
ชวงคําประมาณ 18.00-19.00 น. หรือเก็บตอน
เชามืด
* พื ช ที่ ใ ชเปลื อ กตนหรื อ เปลื อ กราก
เก็บในชวงปลายฤดูรอนตอกับฤดูฝน ปริมาณ
สาระสําคัญมีปริมาณสูงและลอกออกงาย
* พืชที่ใชราก หรือ เงา เก็บในชวงที่
พืชหยุดการเจริญเติบโต ใบรวงหมด (ชวงตน
ฤดูหนาวถึงฤดูปลายฝน)
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น้ำมันหอมระเหยมีคุณสมบัติในการ
บําบัดรักษาทั้งที่เปนฤทธิ์เฉพาะที่ท้ังทางตรง
และทางออมได ดังนี้คือ
ฤทธิ์ในการฆาเชื้อ เชน นําหอมระเหย
จากอบเชย กานพลู และ ยูคาลิปตัส
* ฤทธิ์บรรเทาทาการเกร็งของกลาม
เนื้อ เชน น้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นชัน
* ฤทธิแ์ กอักเสบ เชน น้ำมันคารโมไมด
* ฤทธิค์ ลายเครียด เชน น้ำมันคารโมไมด
* ฤทธิ์ลดการระคายเคือง นํามันไพล
ยูคาลิปตัส
สมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยของพืช
แตละชนิด เปนองคประกอบนั้น เปนทางเลือก
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หนึ่งในการนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑปองกัน
และควบคุ ม แมลงพาหะทางการแพทย
ตัวอยางเชน น้ำมันหอมระเหยตะไครหอม มี
ฤทธิ์ ใ นการปองกั น ยุ ง กั ด ของยุ ง หลายชนิ ด
ปจจุบันไดมีการนําน้ำมันตะไครหอมมาแปรรูป
ในลักษณะของผลิตผลิตภัณฑไดหลากหลาย
รูปแบบ เชน โลชั่น ครีม เจล ขี้ผึ้ง สเปรย
เปนตน เพื่อนํามาพนและทาเพื่อปองกันยุงกัด
ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรชนิดสเปรยกันยุง
สวนประกอบสเปรยตะไครหอมกันยุง 477
ซีซี
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1. น้ำมันหอมระเหยตะไครหอม 25 ซีซี
2. แอททิลแอลกอฮอล
450 ซีซี
3. สีผสมอาหาร (สีเขียว)
อุปกรณ
1. ขวดพลาสติก
500 ซีซี
2. ขวดแกวขนาด
30-50 ซีซี
3. ขวดสเปรยบรรจุขนาด
100 ซีซี
วิธีทํา
1. นําขวดแอททิลแอลกอฮอลทีเ่ ตรียมไว 450 ซีซี
2. ใสน้ำมันหอมระเหยตะไครหอมลงในขวด
แอททิลแอลกอฮอล เขยาใหเขากัน
3. ผสมสีอาหารเพียงเล็กนอย ใช 1 หยด ใส
ลงในขวด แอททิลแอลกอฮอล เขยาใหเขากัน
4. บรรจุในขวดสเปรยและติดฉลาก
วิธีใช
- สํ า หรั บ ฉี ด พนลงบนผิ ว หนั ง เสื้ อ ผา และ
บริเวณมุมหอง

สมุนไพรกับการผลิต
ผลิตภัณฑปองกันยุง

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท 0-7363-1033, 0-7363-1038, 0-7363-1034
E-mail : cpt_1@ldd.go.th Website : www.pikuthong.com

§Ò¹¤Çº¤ØÁ»ÃÒº»ÃÒÁâÃ¤μÔ´μ‹Í
áÅÐ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ÈÙ¹ÂÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾Ô¡ØÅ·Í§
ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ

