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 เม่ือไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารบางร้านมกัจะพบแขกตวัเล็กแถมบินไดม้าร่วมวงดว้ยจนเกิด

ความราํคาญตอ้งใชมื้อปัดไปปัดมาตลอด ทาํใหรู้้สึกวา่ร้านน้ีสกปรก ไม่ถูกสุขอนามยั และก็ตอ้งคิดระวงัถึงโรค

ที่จะไดรั้บจากแขกตวัเล็กตวัน้ี แขกตวัเล็กบินไดน้ี้ คือ แมลงวนั แมลงวนัเป็นแมลงที่พบไดท้ัว่โลกและทั้งใน

บา้นตลอดจนนอกบา้น เช่น ตลาด ปศุสตัว ์ ร้านคา้ เป็นตน้ แมลงวนัในประเทศไทยมีหลากหลายชนิดแต่ชนิดที่

มีความสาํคญัทางการแพทย ์ คือ แมลงวนับา้น (Musca domesitca: Diptera: Mucidae) แมลงวนัหวัเขียว 

(Chrysomya megacephala: Diptera: Calliphoridae) และแมลงวนัหลงัลาย (Parasargophaga ruficornis: 

Diptera: Sarcophagidae)1)  เน่ืองจากเป็นแมลงวนัที่มีความใกลชิ้ดกบัมนุษย ์ (Synanthropic flies) ซ่ึงแมลงวนั

บา้นสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปและมีจาํนวนประชากรมากที่สุดประมาณร้อยละ 80-90  

 

รูปที่ 1  ก). แมลงวนับา้น ข). แมลงวนัหวัเขียว และ ค). แมลงวนัหลงัลาย 

 แมลงวนัเป็นแมลงพาหะนาํโรคสู่มนุษยแ์ละสตัวม์ากมาย เช่น อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ โรคพยาธิ 

โรคผิวหนังจากเช้ือรา เป็นตน้ โดยแมลงวนัทาํหน้าที่เป็นเสมือนรถขนส่งเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา และไข่

พยาธิมาสู่คนหรือสตัว ์ เม่ือแมลงวนัตอมขยะหรือส่ิงสกปรก เช้ือก่อโรคเหล่าน้ีจะเกาะตามปีก ขา และขนของ

แมลงวนั และเม่ือแมลงวนัมาตอมอาหารหรือภาชนะท่ีใส่อาหารหรือนํ้ า อาหารและนํ้ าก็จะปนเป้ือนดว้ยเช้ือก่อ

โรค  สุดทา้ยคนหรือสตัวก์็จะกินเช้ือก่อโรคเหล่าน้ีเขา้ไป และโรคที่เกิดจากเช้ือก่อโรคเหล่าน้ีก็สามารถเกิดขึ้น

ได ้2)  ในอีกกรณีหน่ึงคือ แมลงวนักินเช้ือก่อโรคเขา้ไป แล้วเช้ือก่อโรคเหล่าน้ีเจริญเติบโตในระบบทางเดิน

อาหารของแมลงวนัและเม่ือแมลงวนัมาตอมอาหารไดมี้การสาํรอกเอานํ้ าลายออกมาเพือ่ละลายอาหาร ในนํ้ าลาย

น้ีจะมีเช้ือก่อโรคอยูท่าํใหอ้าหารนั้นปนเป้ือนเช้ือก่อโรคดงักล่าว 3) 
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 ดงันั้น การไล่แมลงวนัไม่ใหต้อมอาหารหรือภาชนะจึงเป็นการตดัวธีิการแพร่กระจายของเช้ือก่อโรคได้

วธีิหน่ึง ซ่ึงในบทความน้ีจะนาํเสนอนํ้ ามนัหอมระเหยจากพชืที่มีฤทธ์ิไล่แมลงวนั คือ  

 1.  นํ้ ามนัหอมระเหยจากพชืในสกุลสม้ (Citrus) ไดแ้ก่ นํ้ ามนัหอมระเหยจากเปลือกผลของส้ม (Citrus 

sinensis) ที่ความเขม้ขน้ 3.9 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร (mg/dm3) สามารถฆ่าแมลงวนับา้นไดร้้อยละ 50 4) 

และนํ้ ามนัหอมระเหยที่สกดัจากเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia) พน่ในหอ้งที่มีความกวา้ง 3 เมตรและยาว 3 

เมตรพร้อมกบัมีแมลงวนัอยู ่หลงัจากนั้นปิดห้องทิ้งไวน้าน 60 นาที พบว่า นํ้ ามนัหอมระเหยท่ีสกดัจากเปลือก

มะนาวมีฤทธ์ิกาํจดัแมลงวนับา้นได้ร้อยละ 58-72 5) และมีฤทธ์ิฆ่าแมลงวนับา้นไดร้้อยละ 50 เม่ือใช้ในความ

เขม้ขน้ 4.8 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์ดซิเมตร 6) 

 2.  นํ้ ามนัหอมระเหยจากพชืในสกุล Cymbopogon ไดแ้ก่ นํ้ ามนัหอมระเหยจากตะไคร้ (Lemonglass oil; 

Cymbopogon citrates) ที่ความเขม้ขน้ 289.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร (µg/cm3) สามารไล่แมลงวนับา้น

ไดร้้อยละ 84 7)  และนํ้ ามนัหอมระเหยจากตะไคร้หอม (Citronella oil; Cymbopogon nardus) ที่ความเขม้ขน้ร้อย

ละ 15 มีประสิทธิภาพในการไล่แมลงวนัไดร้้อยละ 91-92 8)   

 3.  นํ้ ามนัหอมระเหยจากพืชในสกุล Eucalyptus และ Melaleuca ไดแ้ก่ นํ้ ามนัหอมระเหยยคูาลิปตสั 

(Eucalyptus essential oil) ที่สกัดได้จากใบของต้นยูคาลิปตสัพนัธุ์ cinerea ความเขม้ขน้ 5.5 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศกเ์ดซิเมตร สามารถฆ่าแมลงวนับา้นไดร้้อยละ 50 9) และนํ้ ามนัหอมระเหยยคูาลิปตสัที่สกดัไดจ้ากตน้ยคูา

ลิปตสัพนัธุ ์globules ในความเขม้ขน้ 214.5 µg/cm3 สามารถไล่แมลงวนับา้นไดร้้อยละ 84 7)   นํ้ ามนัหอมระเหย

ทีทรี (Tea tree oil) สกดัไดจ้ากทีทรี (Melaleuca alternifolia) ที่ความเขม้ขน้ร้อยละ 5 สามารถกาํจดัแมลงวนั

บา้นไดร้้อยละ 100 หลงัจากตั้งทิ้งไวน้าน 12 ชัว่โมง และแสดงฤทธ์ิไล่แมลงวนับา้น 10)  

 4. นํ้ ามนัหอมระเหยสกดัไดจ้ากใบและก่ิงของสนฮิโนกิ (Chamaecyparis obtuse; วงศ ์ Cupressaceae) 

โดยใชน้ํ้ ามนัหอมระเหยดงักล่าวเจือจางจนไดค้วามเขม้ขน้ที่ 70 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถไล่แมลงวนั

บา้นไดน้าน 5 ชัว่โมง 11)  

 5.  นํ้ ามนัหอมระเหยจากพชืในสกุล Mentha  

  นํ้ ามนัหอมระเหยจากเปปเปอร์มินต ์(Peppermint, Mentha piperita; วงศ ์Lamiaceae) ที่ความ

เขม้ขน้ 61.0 µg/cm3 สามารถไล่แมลงวนับา้นไดร้้อยละ 84 7) และที่ความเขม้ขน้ร้อยละ 1 สามารถไล่แมลงวนั

บา้นไดร้้อยละ 96.8 12)  นํ้ ามนัหอมระเหยจากสะแหน่ญวน (Mentha pulegium oil) สามารถฆ่าแมลงวนัไดร้้อย

ละ 50 เม่ือใช้ที่ความเขม้ขน้ 4.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเซนติเมตร (µg/cm3)  ซ่ึงนํ้ ามันหอมระเหยจาก

สะระแหน่ญวนน้ีออกฤทธ์ิได้ดีกว่านํ้ ามันหอมระเหยจากสะระแหน่พนัธุ์ citrata (Bergamon mint oil),   

arvensis (Japanese mint ) และ spicata (Spearmint) 13)   

การใชน้ํ้ ามนัหอมระเหยแบบชนิดเดียว เช่น สูตรตาํรับอิมลัชัน่ไล่แมลงวนัประกอบดว้ยนํ้ ามนั

หอมระเหยเปปเปอร์มินตร้์อยละ 40 เพียงอยา่งเดียวมีประสิทธิภาพในการไล่แมลงวนับา้นไดร้้อยละ 70-88 แต่

ประสิทธิภาพจะลดลงเหลือร้อยละ 34-72 เม่ือเก็บไวน้าน 12 เดือน 14)  แต่ถา้ใชสู้ตรตาํรับท่ีประกอบดว้ยนํ้ ามนั
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หอมระเหยหลายชนิดก็จะทาํใหป้ระสิทธิภาพในการไล่แมลงวนัเพิม่ขึ้น เช่น นํ้ ามนัหอมระเหยคูาลิปตสัผสมกบั

นํ้ ามนัหอมระเหยเปปเปอร์มินตแ์ละนํ้ ามนัหอมระเหยจากดอกลาเวนเดอร์ เป็นตน้ การใชน้ํ้ ามนัหอมระเหยใน

ครัวเรือนนั้น สามารถทาํได้ง่ายโดยการใช้ร่วมกับเตาระเหยนํ้ ามันหอมระเหยหรือใช้เคร่ืองกระจายกล่ิน 

(Electric diffuser) การแขวนหรือวางพืชที่มีนํ้ ามนัหอมระเหยที่มีฤทธ์ิไล่แมลงไวใ้นบริเวณที่ตอ้งการ หรือการ

แขวนเยือ่กระดาษที่ชุบนํ้ ามนัหอมระเหย13, 14)  หรือใชก้า้นหวายกระจายกล่ิน 

 ถึงแมว้า่นํ้ ามนัหอมระเหยจะมีประโยชน์ในการไล่แมลงวนัแต่ก็มีขอ้ควรรระวงั ดงัน้ี คือ การใชน้ํ้ ามนั

หอมระเหยในปริมาณที่มากเกินไปจะก่อใหเ้กิดกล่ินที่รุนแรงและเกิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจได ้ ควร

เก็บนํ้ ามนัหอมระเหยหรือวางอุปกรณ์ใหพ้น้จากมือเด็ก ระมดัระวงัการใชน้ํ้ ามนัหอมระเหยในสตรีมีครรภ ์เด็ก

และผูท้ี่เป็นโรคหอบหืด หลีกเล่ียงการใชน้ํ้ ามนัหอมระเหยในผูท้ี่แพ ้ ระมดัระวงัการใชไ้ฟในเตาระเหยนํ้ ามนั

หอมระเหยและอยา่ใหน้ํ้ าที่ใส่บนเตาระเหยนํ้ ามนัหอมระเหยแหง้ 
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