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ตะไคร้หอม (Citronella grass)

ชื่อสามัญ Citronella grass
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbopogon nardus Rendle
วงศ์ Gramineae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของตะไคร้หอม
ตะไคร้หอมที่ปลูกในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ของชวา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cymbopogon nardus Rendle เป็นพืชตระกูลหญ้า
(Gramineae) ลักษณะทั่วไปคล้ายกับตะไคร้แกง แต่มีลักษณะลําต้นออกดอกสีม่วงและแข็ง ใบมีขนาดใหญ่และยาว มีกลิ่นแรงกว่าตะไคร้แกง
ตะไคร้หอมเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 0.75-1.2 เมตร แตกหน่อเป็นกอ เหง้าใต้ดิน (rhizome) มีข้อและปล้องสั้นมากและมีกลิ่น
เฉพาะ กาบใบของตะไคร้หอมมีสีเขียวปนม่วงแดง ลักษณะยาวและหนาหุ้มข้อและปล้องไว้แน่น ใบเดี่ยวเรียงสลับกว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 70-100 เซนติเมตร แผ่นใบและขอบใบสากและคม ตะไคร้หอมมีใบยาวและนิ่มกว่าตะไคร้แกงเล็กน้อยทําให้ปลายห้อยลง
ปกคลุมดินมากกว่า ดอกออกเป็นช่อลักษณะยาวโน้มลง สีน�้ำตาลแดง แทงออกจากกลางต้น ออกดอกยาก ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก
การปลูกตะไคร้หอม
ตะไคร้หอมเจริญเติบโตได้ดใี นดินทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์คอ่ นข้างสูงและมีปริมาณนำ�้ ฝนตลอดปีสงู และมีแสงแดดจัด การเตรียมต้นพันธุ์
โดยตัดแต่งหน่อให้มีข้อเหลืออยู่ 2-3 ข้อ ก่อนถึงกาบใบหุ้มยอดที่มีอยู่ 4-5 ใบ และตัดปลายใบออก การปลูกใช้ต้นพันธุ์ 3 ต้นต่อหลุม ระยะปลูกที่
เหมาะสม คือ 1-1.25 เมตร ควรปลูกเมื่อฝนเริ่มตกบ้างแล้ว ประมาณเดือนพฤษภาคม การดูแลรักษา การให้ปุ๋ยนั้น ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง
ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยในระยะแรก ถ้าเก็บเกี่ยวใบไปหลายครั้งแล้ว ควรใส่ปุ๋ยมูลวัวหรือมูลไก่ อัตรา 300-500 กิโลกรัมต่อไร่ตามความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นที่ โดยให้ทุกๆ 3 เดือน ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงควรมีการให้น�้ำสม�่ำเสมอ กําจัดวัชพืชอย่างน้อย 1 ครั้ง หลังจากปลูกแล้ว 2-3 เดือน ส่วนโรค
และแมลงนั้นไม่พบเป็นอันตรายจนเกิดความเสียหายต่อผลผลิต
การเก็บเกี่ยวตะไคร้หอม
การเก็บเกี่ยวเพื่อนําไปใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับสกัดน�้ํำมันหอมระเหย เก็บเกี่ยวเมื่อตะไคร้หอมอายุ 6-7 เดือน ตัดเอาส่วนของใบซึ่งอยู่
เหนือพื้นดิน ประมาณ 1 ใน 3 ส่วน ของความสูงทั้งต้น เพื่อให้ต้นที่เหลือแตกใบใหม่ได้เร็ว และเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปหลังจากตัดใบทุกๆ 3 เดือน
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น�้ำมันตะไคร้หอม (Citronella oil)
การสกัดน�้ำมันตะไคร้หอมโดยการกลั่น

การกลั่นน�้ำมันหอมระเหยด้วยไอน�้ำ  (Steam distillation) โดยนํา
พืชมาวางบนตะแกรงซึ่งวางอยู่เหนือน�้ำในภาชนะปิดที่ต่อกับเครื่องควบแน่น
(Condenser) เมื่อต้มน�้ำจนเดือด ไอน�้ำจะผ่านขึ้นไปสัมผัสกับพืชโดยตรงและ
ทําให้ต่อมน�้ำมันแตกออก น�้ำมันจะระเหยไปพร้อมกับไอน�้ำแล้วควบแน่นเป็น
หยดน�้ำออกมาด้วยกัน โดยสามารถแยกชั้นน�้ำกับน�้ำมันออกจากกันได้
การกลั่นน�้ำมันหอมระเหยด้วยการต้มกับน�้ำ  (Hydrodistillation
หรือ Water distillation) โดยต้มพืชในน�้ำในภาชนะที่ต่อกับเครื่องควบแน่น
(Condenser) น�้ ำ มั น จะระเหยไปพร้ อ มกั บ ไอน�้ ำ  แล้ ว กลั่ น ตั ว พร้ อ มกั บ
หยดน�้ำลงในภาชนะ แล้วเกิดการแยกชั้นจนสามารถแยกน�้ำมันออกมาได้

สารสําคัญและสรรพคุณ

น�้ำมันตะไคร้หอม (Citronella oil) มีสารประกอบที่สําคัญในการ
ออกฤทธิ์ คือ Geraniol, Citronellal, Camphor, Cineol, Eugenol, Linalool,
Citral
น�้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากต้นตะไคร้หอมสามารถใช้ไล่แมลง
ได้ โดยของเหลวหรือครีมที่มีน�้ำมันจากใบตะไคร้หอม ความเข้มข้น 1.5-5
เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงกัด โดยมีระยะเวลาในการป้องกัน
นาน 2 ชั่วโมง ส่วนความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ มีระยะเวลาในการป้องกันได้
มากกว่า 4 ชั่วโมง อีกทั้งยังสามารถควบคุมและกําจัดลูกน�้ำซึ่งเป็นตัวอ่อนของ
ยุงได้อีกด้วย
นอกจากนี้ น�้ ำ มั น หอมระเหยจากตะไคร้ ห อมความเข้ ม ข้ น 10
เปอร์เซ็นต์ ยังมีฤทธิ์ ในการไล่ตัวอ่อนของเห็บ ได้นานถึง 8 ชั่วโมง และแชมพู
ที่มีส่วนผสมของน�้ำมันตะไคร้หอม สามารถฆ่าเห็บและหมัดในสัตว์เลี้ยงได้
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ขอเรียนเชิญบุคลากร นักวิจยั และผูส้ นใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมจริยธรรมการวิจยั ในคน ส�ำหรับการวิจยั
ทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 2
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