
วิธีทํา 

          1. เตรี ยมพิมเสน เกล็ ดสะระแหนและการบูร ใส ในบิกเกอร                     

ขนาด  200  มิลลิลิตร กวนใหละลายเขากันเปนของเหลว 

            2. นํ าข้ี ผึ้ งวาสลี น นํ ามั นงาไพล และนํ้ ามั นงา ใส ในหม อ                           

สแตนเลส หรือบิกเกอร ขนาด 600  มิลลิลิตร ตั้งเตาท่ีเบอร 3 

            3. เมื่อละลายหมดแลว ลดระดับความรอนท่ีเบอร 1  เติมขอท่ี 1               

กวนใหเขากัน ตามดวยนํ้ามันยูคาลิปตัส นํ้ามันมะกรูด นํ้ามันขิง นํ้ามันตะไคร

ภูเขา นํ้ามันระกํา  และวาสลีน กวนใหละลายจนเปนเน้ือเดียวกันเทใสขวด            

ท้ิงไวจนกวาจะแข็งตัว ปดฝา และติดฉลาก 

 

 

       4. คอย ๆ  ใสนํ้ามันมะพราว ลงในเน้ือครีมทีละนอยๆ  อยางตอเน่ือง            

ตีใหเขากัน 

           5. คอย  ๆใสนํ้ามันหอมระเหยทํามัง ตะไครหอม ยูคาลิปตัสและนํ้ามัน      

จับกลิ่น (Musk) ลงในเน้ือครีมทีละนอยตามลําดับอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ           

ตีใหเขากัน 

          6. ใสผงวานิลีน (Vanillin) ลงในเน้ือครีม กวนใหเขากันแลวตีตอจนกระท่ัง

สวนผสมเขากันเปนเน้ือเดียว    ใชเวลาประมาณ 30 นาที 

          7.  บรรจุใสหลอด (หลอดบรรจุครีมตองสะอาด) ติดฉลาก 

 

 

 

 

 

 

ยาหมองสมุนไพรกันยุง 
สวนประกอบ 

      1. วาสลีน  200 กรัม         8. นํ้ามันระกํา  50 มิลลิลิตร 

      2. ข้ีผึ้ง 100 กรัม              9. นํ้ามันตะไครภูเขา 40 มิลลิลิตร  

      3. เกล็ดสะระแหน 70 กรัม  10. นํ้ามันยูคาลิปตัส 30 มิลลิลิตร  

      4. พิมเสน 60 กรัม            11. นํ้ามันงาไพล 30 มิลลิลิตร 

      5. การบูร 50 กรัม            12. นํ้ามันมะกรูด 30 มิลลิลิตร  

      6. วาสลีน 10 กรัม            13. นํ้ามันขิง 10 มิลลิลิตร 

      7. นํ้ามันงา 100 มิลลิลิตร 

อุปกรณ 

         1.. เตาไฟฟา (หรือเตาถาน ขนาด 20-30 เซนติเมตร) 1 ตัว 

      2. หมอ ขนาด 20-30 เซนติเมตร 1ตัว 

         3. บ๊ิกเกอร ขนาด 600  มิลลลิิตร และขนาด 200 มิลลิลิตร อยางละ 1 ใบ 

      4. หมอตมนํ้าไฟฟา  1 เครื่อง 

      5. พายกวนครีม  5 อัน 

      6. กระชอน ขนาด 7-10 เซนติเมตร 1 อัน 

      7. ขวดใสยาหมอง  30 ขวด 

 

  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. 

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธวิาส 96000 

โทรศัพท : 0-7363-1033, 0-7363-1038 

โทรสาร : 0-7363-1034 E-mail : cpt_1@ldd.go.th 

Website : www.pikunthong.com 

 งานควบคุมปราบปรามโรคติดตอและการสาธารณสุข         

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดจัดจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรไลยุง

ในพ้ืนท่ีพรุ  ท่ีรานคาพิกุลทองฯ  หากทานใดมีความสนใจสั่งซื้อ

ผลิตภัณฑหรืออยากทราบขอมูลเพ่ิมเติม สามารถสอบถามได ท่ี         

งานควบคุมปราบปรามโรคติดตอและการสาธารณสุข ศูนยศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ โทร 073-631033 หรือ 073-631038 ตอ 407 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ต�ำบลกะลวุอเหนอื อ�ำเภอเมอืง จังหวดันรำธวิำส 96000

โทรศพัท์ : 0-7363-1033, 0-7363-1038

โทรสำร : 0-7363-1034 E-mail : cpt_1@ldd.go.th

Website : www.pikunthong.com

ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากส�านกังาน กปร.

วิธีท�า
 1. เตรียมพิมเสน เกล็ดสะระแหน่ และกำรบูร ใส่ใน
บิกเกอร์ ขนำด 200 มิลลิลิตร กวนให้ละลำยเข้ำกันเป็น
ของเหลว
 2. น�ำขีผ้ึ้ง วำสลีน น�ำ้มนังำไพล และน�ำ้มนังำ ใส่ในหม้อ                           
สแตนเลส หรือบิกเกอร์ ขนำด 600  มิลลิลิตร ตั้งเตำที่เบอร์ 3
  3. เมื่อละลำยหมดแล้ว ลดระดับควำมร้อนที่เบอร์ 1
เติมข้อที่ 1 กวนให้เข้ำกัน ตำมด้วยน�้ำมันยูคำลิปตัส น�้ำมัน
มะกรดู น�ำ้มนัขิง น�ำ้มนัตะไคร้ภเูขำ น�ำ้มนัระก�ำ  และวำสลนี 
กวนให้ละลำยจนเป็นเนื้อเดียวกันเทใส่ขวด ท้ิงไว้จนกว่ำ     
จะแข็งตัว ปิดฝำ และติดฉลำก

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงในพื้นที่พรุ

 4. ค่อยๆ ใส่น�ำ้มนัมะพร้ำว ลงในเนือ้ครมีทีละน้อยๆ 
อย่ำงต่อเนือ่ง ตใีห้เข้ำกนั
 5. ค่อยๆ ใส่น�้ำมันหอมระเหยท�ำมัง ตะไคร้หอม                 
ยคูำลิปตสัและน�ำ้มันจบักลิน่ (Musk)  ลงในเน้ือครมีทีละน้อย
ตำมล�ำดบัอย่ำงต่อเนือ่งและสม�ำ่เสมอ ตใีห้เข้ำกนั
 6. ใส่ผงวำนลินี (Vanillin) ลงในเนือ้ครมี กวนให้เข้ำกนั
แล้วตต่ีอจนกระทัง่ส่วนผสมเข้ำกันเป็นเนือ้เดยีว ใช้เวลำประมำณ 
30 นำที
 7. บรรจุใส่หลอด (หลอดบรรจคุรมีต้องสะอำด) ตดิฉลำก

ยาหม่องสมุนไพรกันยุง
ส่วนประกอบ

งานควบคมุปราบปรามโรคตดิต่อและการสาธารณสขุ 

ศูนย์ศึกษาการพฒันาพกุิลทอง

อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

   1. วำสลนี  200 กรมั    

 2. ข้ีผึง้ 100 กรมั

 3. เกลด็สะระแหน่ 70 กรมั

  4. พิมเสน 60 กรมั

 5. กำรบรู 50 กรมั 

  6. วำสลนี 10 กรมั

 7. น�ำ้มนังำ 100 มลิลลิติร

 8. น�ำ้มนัระก�ำ  50 มลิลลิติร

 9. น�ำ้มนัตะไคร้ภเูขำ 40 มลิลลิติร 

 10. น�ำ้มนัยคูำลปิตสั 30 มิลลลิติร 

 11. น�ำ้มนังำไพล 30 มลิลิลติร

 12. น�ำ้มนัมะกรดู 30 มลิลิลติร 

 13. น�ำ้มนัขงิ 10 มลิลลิติร

อุปกรณ์
  1. เตำไฟฟ้ำ (หรือเตำถ่ำน ขนำด 20-30 เซนติเมตร) 1 ตัว
  2. หม้อ ขนำด 20-30 เซนติเมตร 1ตัว
  3. บิ๊กเกอร์ ขนำด 600  มิลลิลิตร และขนำด 200 มิลลิลิตรอย่ำงละ 1 ใบ
  4. หม้อต้มน�้ำไฟฟ้ำ  1 เครื่อง
  5. พำยกวนครีม  5 อัน
  6. กระชอน ขนำด 7-10 เซนติเมตร 1 อัน
  7. ขวดใส่ยำหม่อง  30 ขวด

 งำนควบคุมปรำบปรำมโรคติดต่อและกำรสำธำรณสุข         

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้มีกำรวำงจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

สมุนไพรไล่ยุงในพื้นที่พรุ ที่ร้ำนพิกุลทองฯ หำกท่ำนใดมีควำมสนใจ

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรืออยำกทรำบข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถสอบถำม

ได้ที่งำนควบคุมปรำบปรำมโรคติดต่อและกำรสำธำรณสุข ศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำพิกุลทองฯ โทร 073-631033 หรือ 073-631038 ต่อ 407



 จังหวัดนรำธิวำส เป็นจังหวัดที่มีป่ำพรุขนำดใหญ่     
มลีกัษณะเป็นพืน้ทีร่ำบลุม่ น�ำ้ท่วมขงั จงึเป็นแหล่งเพำะพนัธุย์งุ 
ซ่ึงเป็นพำหะน�ำโรคมำสู ่แก่ประชำชนที่อำศัยอยู ่ เช ่น           
โรคไข้เลอืดออก โรคชคินุกุนยำ โรคมำลำเรยี เป็นต้น โดยท่ัวไป 
กำรรักษำมักจะรักษำตำมอำกำรเท่ำน้ัน เน่ืองจำกยังไม่มี
วัคซีนในกำรฉีดป้องกัน ดังนั้นกำรป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด       
จงึเป็นทำงเลอืกหน่ึงทีป่ระหยดัและคุ้มค่ำทีสุ่ดในกำรป้องกนั
โรคที่มียุงเป็นพำหะ 

 งำนควบคุมปรำบปรำมโรคติดต ่อและกำร
สำธำรณสขุ  ศูนย์ศกึษำกำรพฒันำพกุิลทองฯ ได้ตระหนกัถึง
ปัญหำและควำมส�ำคัญของโรคติดต่อที่มียุง เป็นพำหะ จึงได้
ท�ำกำรแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงชนิดต่ำงๆ 
ประกอบด้วย สเปรย์ไล่ยุง  ครีมทำกันยุง และยำหม่องทำกันยุง 
โดยจะเน้นน�ำพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่ประชำชนนิยมปลูก       
โดยทั่วไป มำแปรรูปเป็นส่วนประกอบในกำรท�ำผลิตภัณฑ์ 
เช่น ตะไคร้หอม สะเดำ มะกรูด เป็นต้น

 5. น�้ำมันพีพีจี (PPG)            25 กรัม
 6. ผงวำนิลีน (Vanilline)          24 กรัม
 7. น�้ำมันจับกลิ่น (Musk)          10 หยด
 8. กลีเซอรีน (Glycerine)        12.5 ซีซี
 9. น�้ำกลั่น หรือ น�้ำกรอง           300 ซีซี
 10. น�้ำมะพร้ำว                      25 ซีซี
 11. น�้ำมันหอมระเหยท�ำมัง          5 ซีซี
 12. น�้ำมันหอมระเหยยูคำลิปตัส   10 ซีซี
 13. น�้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม  20 ซีซี
อุปกรณ์
 1. เตำปรับควำมร้อน                1 ตัว
 2. หม้อสแตนเลส ส�ำหรับผสม     1 ใบ
 3. บิกเกอร์ขนำด  100 ซีซี         1 ใบ
 4. บิกเกอร์ขนำด 500 ซีซี          1 ใบ
 5. แท่งแก้วคน หรือไม้พำย         1 อัน
 6. เครื่องตีไข่              1 อัน
 7. เทอร์โมมิเตอร์            1 อัน
 8. ช้อนตัก                  1 อัน
 9. หลอดบรรจุ           15 หลอด
 10. ถุงพลำสติกขนำด 4x6 นิ้ว และหนังยำง
วิธีท�า
 1. น�ำผงพีพีบ ี(PPB) , ผงเอม็พบีี (MPB) และน�้ำมนั
พีพีจี (PPG) ใส่ลงในบิกเกอร์ขนำด 100 ซีซี ใช้แท่งแก้ว      
กวนส่วนผสมให้ละลำย แล้วตั้งทิ้งไว้
 2.น�ำไขลำเนต (LanetteN) และ น�้ำมันไอพีเอ็ม 
(IPM) ใส่ลงในหม้อสแตนเลส ตั้งบนเตำ โดยใช้ไฟอ่อนๆ        
ใช้แท่งแก้วหรือไม้พำยกวน จนละลำย เติมส่วนผสมข้อที่ 2 
ลงไปคนให้เข้ำกันยกลงจำกเตำ
 3. ละลำยกลีเซอรีน โดยค่อยๆ เทน�้ำอุ่น จ�ำนวน 
100  ซีซี ลงในบิกเกอร์ ใช้แท่ง แก้วกวนให้เข้ำกัน หลังจำกนั้น 
เทส่วนผสมทีไ่ด้นีล้งในส่วนผสมข้อที ่3 แล้วค่อยๆ เตมิน�ำ้อุน่
ที่เหลือจนหมด แล้วตีให้เข้ำกัน ควบคุมอุณหภูมิอย่ำให้เกิน 
50 องศำเซลเซียส
 

วิธีการท�าผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้องกันยุงกัด

สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง  475  ซีซี
ส่วนประกอบ
    1. น�้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม  25  ซีซี
    2. แอททิลแอลกอฮอล์       450  ซีซี
    3. สีผสมอำหำร (สีเขียว) 
อุปกรณ์
    1. ขวดพลำสติกใส         500   ซีซี
    2. ขวดแก้วขนำด         30-50  ซีซี
    3. ขวดสเปรย์บรรจุขนำด 100   ซีซี

วิธีท�า
    1. น�ำขวดแอททิลแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้ 450  ซีซี
    2. ใส่น�้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมลงในขวดแอททิล
       แอลกอฮอล์ เขย่ำให้เข้ำกัน
    3. ผสมสีอำหำรเล็กน้อย ใช้ 1 หยด  ใส่ลงในขวดแอททิล
       แอลกอฮอล์ เขย่ำให้เข้ำกัน
    4. บรรจุในขวดสเปรย์ และติดฉลำก

ครีมทากันยุง (น�้าหนักครีม 500 กรัม)

 ส่วนประกอบ 

     1. ไขลำเนต (Lanette N)   75  กรัม

     2. น�้ำมันไอพีเอ็ม (IPM)   10  ซีซี

     3. ผงพีพีบี (PPB)    0.96 กรัม

     4. ผงเอ็มบีพี (MBP)  5 กรัม


