
 ข้อดีของการปลูกต้นไม้ไม่ไดม้ีแค่ความสวยงาม
และความร่มรื่นเพียงเท่านั้น แต่เช่ือไหมว่ามี
ต้นไม้บางชนิดที่มีฤทธิ์ไล่ยุงได้ ได้แก่ 10 ต้นไม้
ไล่ยุง ที่เป็นเหมือนภูมิคุ้มกันให้กับเราด้วยการ
สกัด เจ้ า ยุ ง ร้ าย ไม่ ให้ เ ข้ ามาท าร้ ายคนใน
ครอบครัว โดยไม่ต้องพึ่งเหล่าสารเคมีต่าง ๆ อีก
ทั้ง ต้นไม้ไล่ยุง บางชนิดยังเป็นพืชผักที่ เรา
สามารถเก็บมารับประทานได้ด้วย 

 
1. ตะไคร้หอม พืชกลิ่นดีที่ไล่ยุงหนีกระเจิง 
 ต้นไม้ช่ือน่าดมนี้เป็นไม้ยืนต้น ล าต้นสูง
ประมาณ 1 เมตร มีใบเล็กเรียวยาวขึ้นใน
ลักษณะทรงพุ่ม เป็นพืชที่ปลูกง่ายแค่ใช้เหง้าฝัง
ดินเพื่อขยายพันธุ์ จะปลูกใส่กระถางวางไว้ริม
ระเบียงหรือสวนในบ้านก็ได้ ทีนี้เจ้ายุงร้ายก็จะ
ค่อย ๆ อพยพหนีย้ายตามกันไป เพราะทนกลิ่น
ของน้ ามันหอมระเหยในต้นตะไคร้หอมไม่ได้ 

 
2. แคทนิป (กัญชาแมว) ให้ผลดีต่อแมวและ
ร้ายใส่ยุง 
 กัญชาแมวหรือที่รู้จักกันในนามสารแห่ง
ความสุขของน้องแมว เป็นพืชตระกูลเดียวกับ

สะระแหน่ มีความสูงตั้งแต่ ½ เมตร ไปจนถึง 1 เมตร 
ขยายพันธุ์ง่าย ๆ ด้วยการเพาะเมล็ดลงในดิน
ร่วนปนทรายที่ระบายน้ าได้ดี แล้วโรยดินกลบซ้ า
อีกประมาณ 5 เซนติเมตร รดน้ าให้พอชุ่มแต่
ห้ามมีน้ าขังเด็ดขาด ตั้งในที่ที่แดดสามารถส่องถึง 
แล้วเจ้าสารเนเปทาแลคโตน (Nepetalactone)     
ที่อยู่ในกัญชาแมวจะท าให้น้องแมวมีความสุข
คล้ายกับสารเสพติด แต่ในทางกลับกันมันยังเป็น
สารป้องกันยุ งและแมลงที่ ไ ด้ ผลมากกว่ า         
ยาฆ่าแมลง ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกด้วย 

 
3. โหระพา ขับกลิ่นไล่ยุงให้บินหน ี
 สมุนไพรคู่ครัวไทยอย่างโหระพา เป็นพืช
ไม้ยืนต้นสูงประมาณ 1 เมตร ใบมีสีเขียว ส่วน
ดอกมีสีชมพูอ่อนและสีขาว ปลูกโดยการปักช า
จะง่ายกว่า การเตรียมดินท่ีมีความลึกประมาณ 
20-25 เซนติเมตร น าก้านโหระพาที่โตเต็มที่มา
เด็ดใบออกให้หมดแล้วปักลงในดิน ใช้ฟางคลุม
ดินและรดน้ าให้ชุ่ม แม้กลิ่นหอมที่เฉพาะตัวของ
โหระพาจะส่งผลดีต่อวงการอาหาร แต่กลับส่ง
ผลร้ายต่อยุงและแมลง พวกมันไม่สามารถ
ทนทานต่อกลิ่นฉุนของโหระพาได้ ฉะนั้นจึง
เหมาะมากท่ีจะปลูกไว้ในบ้าน 

 
4. สะระแหน่ ไล่ยุงให้ไม่กล้ามาจอแจ 
 สะระแหน่ สมุนไพรให้กลิ่นหอมชนิดนี้เป็น
ไม้ยืนต้นที่โตเต็มที่ได้ถึง 1 เมตรครึ่ง ปลูกโดย
วิธีการปักช าด้วยการตัดยอดบนสุดที่ใบประมาณ 
5 -6 ใบ ปักลงในดินผสมปุ๋ ยคอกที่ รองก้น
กระถางด้วยกาบมะพร้าวสับ รดน้ าให้ชุ่มแต่ไม่
ต้องแฉะ เป็นพืชที่ขึ้นง่าย จะปลูกลงแปลงดินก็
ได้ ลงกระถางก็ดี ภายในมีน้ ามันหอมระเหยที่ยุงไม่
ชอบเอามาก ๆ หากต้องการใช้ให้น าใบสะระแหน่
มาขยี้แล้วทาลงบนผิวโดยตรงได้เลย 

 
5. กระเทียม เตรียมกลิ่นไว้ฆ่ายุง 
 กระเทียมเป็นเบสของการท าอาหารแทบ
ทุกชนิด กระเทียมเป็นพืชล้มลุก มีล าต้นสูง
ประมาณ 30-60 เซนติเมตร ใน 1 หัว จะมี
กระ เทียมอยู่ ประมาณ 10 กลีบ  วิ ธี ปลู ก
กระเทียมในครัวเรือนท าไม่ยาก แค่น ากลีบ
กระเทียมไปเพาะให้รากงอกก่อนแล้วจึงน าไปลง
ดิน ใช้ฟางคลุมทับอีกทีเพื่อรักษาความช้ืนไม่ให้
ระเหยไป กลิ่นจากต้นกระเทียมก็จะท าหน้าที่
เป็นรั้วล่องหน ช่วยกันยุงออกจากบ้านของเรา 



 
6. เจอเรเนียม มีดอกสีสวยท่ีช่วยปลิดยุง 
 เจอเรเนียมเป็นไม้ดอกที่ให้สีสันสวยงาม 
ล าต้นสูงประมาณ 1 เมตร ออกดอกเป็นพุ่มอยู่ที่
ปลายล าต้น ปลูกด้วยวิธีการปักช า ให้น ากิ่งที่
สมบูรณ์ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร มาตัดดอก
และใบออกให้เหลือแค่ประมาณ 3-4  ใบ ปักลง
ในดินผสมปุ๋ยคอก แล้วน้ ามันหอมระเหยของ
เจอเรเนียมที่มีกลิ่นคล้ายเลมอนก็จะฟุ้งกระจาย
ออกมาช่วยไล่ยุงในยามค่ าคืน 

 
7. มะกรูด สมุนไพรไทยหอม ๆ ที่ไล่ยุงจนต้อง
ยอมแพ้ 
 สมุนไพรก้นครัวไทยอย่างมะกรูด เป็นพืชยืน
ต้นที่มีหนามแหลม ล าต้นสูงประมาณ 12 เมตร 
วิธีการปลูกให้ใช้เมล็ดจากลูกมะกรูดที่ร่วงจาก
ต้นไปตากแดด 1-2 วัน ก่อนจะน าไปเพาะลงใน
ดินที่มีปุ๋ยคอกผสมอยู่ เมื่อใบเริ่มงอกให้แยกไป
ปลูกในกระถาง ซึ่งน้ ามันหอมระเหยในมะกรูด
จะช่วยส่งกลิ่นฉุนไปรบกวนและป้องกันยุงไม่ให้
บินเข้ามายุ่งในบ้าน 

 
8. มอสซ่ี บัสเตอร์ พืชผสมที่ปล่อยกลิ่นไล่ยุงได้
ไกล 
          เรียกได้ว่าเป็นผลพวงจากการผสมพันธุ์
ระหว่างเจอเรเนียมและตะไคร้หอม ลักษณะเป็น
ไม้ทรงพุ่ม มี ใบหยักคล้ายเจอเรเนียม และ
สามารถส่งกลิ่นท่ีคล้ายกลิ่นตะไคร้หอมเพื่อไล่ยุง
ได้ไกลถึง 9 เมตร แนะน าให้ปลูกไว้ที่ริมรั้วที่ห่าง
จากตัวบ้านสักหน่อย เพราะในขณะที่ก าลัง
เจริญเติบโตและมีขนาดเล็กมันจะมีสารที่ดึงดูด
ยุง แต่เมื่อมันโตเต็มที่สารนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสาร
ไล่ยุงแทน 

 
9. หม้อข้าวหม้อแกงลิง เปิดปากหม้อล่อยุงมากิน 
          ออกตัวก่อนเลยว่าพืชชนิดนี้เป็นไม้เลื้อย
ชนิดกินเนื้อ แต่ไม่ต้องตกใจไปเพราะมันกิน
เฉพาะแมลงเท่านั้น มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
รูปร่างลิง ภายในเป็นหม้อที่มีของเหลวไว้ล่อ
แมลงให้มาติดกับ และค่อยกลืนลงไปอย่างช้า ๆ 
เราสามารถปลูกในครัวเรือนได้ด้วยวิธีการปักช า 
โดยน ากาบมะพร้าวสับไปแช่น้ าให้ชุ่มประมาณ 
1-2 วัน แล้วน าก้านหม้อข้าวหม้อแกงลิงมาปัก

ลงในกาบมะพร้าว ก็จะออกหม้อภายใน 6 เดือน 
ไม่ว่าจะยุงหรือแมลงไหน ๆ ที่บินติดกับก็จะโดน
งับให้หายสิ้น 

 
10. จิงจูฉ่าย สมุนไพรจีนมีกลิ่นก าจัดยุง 
 เราเริ่มรู้จักต้นจิงจูฉ่ายกันในนามของ
สมุนไพรจีนต้านมะเร็ง ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้าย
ขึ้นฉ่าย เป็นพืชล้มลุกแตกกิ่งก้านสาขาคลุมดิน 
มีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ปลูกด้วย
วิธีการเพาะต้นกล้าจากเมล็ดก่อน แล้วค่อย
น ามาปลูกลงในดินที่ผสมมะพร้าวสับ ทราย     
ปุ๋ยคอก แกลบ และน้ าหมักชีวภาพ เป็นต้นไม้ที่
มีกลิ่นหอมที่ยุงไม่ชอบและไม่กล้าบินเข้ามาใกล้ 
หรือจะน ามาบดขยี้แล้วทาผิวหนังเพื่อกันยุงก็ได้
เช่นกัน 
 ถ้าปลูกต้นไม้เหล่านี้เอาไว้ภายในชายคาบ้าน 
เราก็จะได้ประโยชน์แบบจัดเตม็กันไปเลย เพราะ
นอกจากจะกันยุง หรือ ไล่ยุง ได้แล้วมันยังมี
คุณสมบัติที่สามารถใช้งานอย่างอื่นได้อีกด้วย 
เรียกได้ว่าเป็นการจ ากัดยุงที่ไม่ยุ่ งเกี่ยวกับ
สารเคมีเลยสักนิดเดียว   
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