
 

 

 
 
 

น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ (สกัดเย็น) 
 

รองศาสตราจารยเฉลิมยศ  อุทยารัตน    นางสาวนิภาพร  สุวรรณโรจน 
นางสาวพรกนิษฐ  กระจางยศ นางสาวสุภาวด ี สาแม 

นางสาวยามลีะ  เจะแต นางสาวนูฮายาต ี สะมาแอ 
นางสาวดารีนา  อาบูวะ      นางสาวอานีซะ  แวนา 

นางสาวอานีซะห  ตันหยงสามะแอ 
 

1. ความหมายของน้ํามันมะพราว 
นํ้ามันมะพราว  (Coconut  oil)  เปนสวนท่ีไดจากการแยกกรดไขมันออกจากเน้ือ

มะพราวอาจแบงได  3  วิธี  ดังน้ี 
1.1 น้ํามันมะพราวจากการเจียว(Rendering)  เปนวิธีการผลิตนํ้ามันมะพราวใช

กันในระดับครัวเรือน  โดยการคั้นกะทิแลวเจียวจนไดนํ้ามันใสและกาก กรองแยกกากจะได
นํ้ามันท่ีมีกลิ่นหอมแรง การใชความรอนในกระบวนการผลิตทําใหองคประกอบบางอยางใน
นํ้ามันเปลี่ยนแปลงทําใหเหม็นหืนไดเร็ว 

1.2 น้ํามันมะพราวท่ัวไป  (RBD  Coconut  Oil)นําเน้ือมะพราวตากแหง บด
เปนช้ินเล็ก ผสมกับนํ้าเดือด  ผานเขาเครื่องบีบอัด  จะไดนํ้ามันท่ีมีนํ้าปนนําไปเคี่ยวชาๆ  
ดวยความรอนต่ําเพ่ือระเหยนํ้าออกจนหมดจากน้ันนํานํ้ามันไปตมเปนเวลาหลายช่ัวโมง  
เพ่ือขจัดกลิ่นข้ันตอนน้ี เปนการทําใหบริสุทธ์ิ  (Refined) จากน้ันผานการฟอกสี  
(Bleaching)  และกําจัดกลิ่น  (Deodorizing)  นํ้ามัน ท่ีไดมีความหนืดและสีเหลืองออนๆ  
ผูผลิตบางรายเรียกวา  นํ้ามันธรรมชาติ  (Natural  Coconut  Oil)   

1.3 น้ํามันมะพราวสกัดเย็น  (Cold  Process  Coconut  Oil)หรือเรียกอีก
อยางวา  นํ้ามัน มะพราวบริสุทธ์ิ  (Virgin  Coconut  Oil)  ไดจากการค้ันกะทิสดผสมนํ้า
ตมสุก หรือผสมนํ้ามะพราว  หมักจนเกิดการแยกตัวเปน  3  ช้ัน  ช้ันบนสุด เรียกวา ครีม  
เปนสวนของโปรตีน  มีสีขาว  ช้ันกลางเปนสวนนํ้ามันมะพราว  ช้ันลางเปนสวนของนํ้าท่ีเกิด
จากการหมัก  สวนของนํ้ามันท่ีไดประมาณ  15%  จากปริมาตรของนํ้ากะทิเริ่มตน 

 



 

 

 
 
 
มีกลิ่นหอมออนๆ  มรีสชาติเหมือนมะพราวออน  สามารถเก็บไวไดนานเปนปโดยไมตองใส
ตูเย็น  จะไมเกิดการบูดหรือกลิ่นหืน  เน่ืองจากมีสารโทโคเฟ  อรอล  (Tocopherol)  ซึ่ง
เปนสวนหน่ึงของวิตามิน  E  ท่ีปองกันการเติมออกซิเจน  (Antioxidant)  นํ้ามันน้ีจะ
แข็งตัวท่ีอุณหภูมิต่ํากวา  25 C  
 
 

2. การทําน้ํามันมะพราวสกัดเย็น  ใหทําตามลําดับขั้นดังนี้ 
1) นํามะพราวสดไปขูดแลวคั้นเปนหัวกะทิ 
2) นําหัวกะทิใสในภาชนะ  (ขวดโหลแกวหรือถังพลาสติก)  เติมนํ้าตมสุกท่ีเย็นแลว 

(หรือใชนํ้ามะพราว)  ในปริมาตรท่ีเทากัน  หรืออัตราสวน  1 : 1  แลวปดภาชนะดวยผา
สะอาด 

3) เมื่อหมักได  7  ช่ัวโมง  จะเกิดการแยกช้ันระหวางกะทิกับนํ้าหมักอยางชัดเจน 
(ดังภาพท่ี 1) 

4) เมื่อหมักได  9  ช่ัวโมง  จะเห็นนํ้ามันแยกออกมาจากกะทิอยูในรอยตอระหวาง
กะทิกับนํ้า หมัก  (ดังภาพท่ี 2)  จากน้ันใชสายยางสะอาดดูดสวนท่ีเปนนํ้าหมักออก (หรือ
นําไปผสมเปนปุยใชรดตนไม)  (ดังภาพท่ี  3) 

5) ปลอยใหนํ้ามันจัดตัวแยกออกจากกะทิ  (ขณะน้ีเรียกวาครีม) อีก  1  วัน แลวแยก
กรองสวนท่ีเปนนํ้ามันดวยความประณีต(ดังภาพท่ี  4  และ  5) 

6) หากการกรองยังไดนํ้ามันท่ีไมใสพอ ใหวางนํ้ามันท่ีกรองแลวท้ิงไวอีก 7 วัน แลว
กรองใหม 

7) สวนของครีมท่ีเหลือในขวด  และท่ีติดบนผากรองใหนําไปผลิตสบูแข็ง  และสบู
เหลว  หรือนําไปใชประโยชนตามท่ีตองการ 

นํ้ามันมะพราวสกัดเย็น  อาจปรับแตงกลิ่นไดโดยนําขวดท่ีจะบรรจุไปอบวัสดุท่ีให
กลิ่นท่ีตองการ  กอนจะนํามาบรรจุ  และเก็บรักษาไวไดประมาณ  2  ป  โดยไมตองแชเย็น 
แตควรหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรง 

 



 

 

 
 

3. องคประกอบสําคัญในน้ํามันมะพราว 
นํ้ามันมะพราว  จัดเปนนํ้ามันจากพืช  ซึ่งมีองคประกอบหลักเปนกรดไขมันอ่ิมตัว  

รองลงมาเปน กรดไขมันไมอ่ิมตัว  นอกจากน้ีมีวิตามิน  E  สารฟนอลิก  และสารไฟโตสเต
อรอล  เปนตน 

3.1 กรดไขมันในน้ํามันมะพราว  จากผลการวิเคราะหโดยสํานักวิจัยและพัฒนาพืช
นํ้ามัน  กรม วิชาการเกษตร  ไดผลดังตารางท่ี  1 
ตารางท่ี  1  แสดงรอยละขององคประกอบกรดไขมันในนํ้ามันมะพราว 

ท่ีมา  :   
http://www.coconutoil-thailand.com/ 
จากตาราง  กรดไขมันชนิดอ่ิมตัวมีรอยละ 88.29  โดยเปนกรดลอริกอยูถึงรอยละ 43.38  
สวนกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวมีรอยละ11.71  โดยเปนกรดโอเลอิกถึงรอยละ 9.62 
  
  

  

ชนิดของกรดไขมัน รอยละ 
กรดไขมันอ่ิมตัว 
Caproic  acid 
     Caprylic  acid 
     Capric  acid 
     Lauric  acid 
     Myristic  acid 
     Palmitic  acid 
     Stearic  acid 
รวมกรดไขมันอ่ิมตัว 

 
(C6 : O) 
(C8 : O) 
(C10 : O) 
(C12 : O) 
(C14 : O) 
(C16 : O) 
(C18 : O) 
 

 
0.29 
4.74 
4.44 
43.38 
20.95 
11.64 
2.85 
88.29 

กรดไขมันไมอ่ิมตัว 
Oleic  acid 
     Linoleic  acid 
รวมกรดไขมันไมอ่ิมตัว 

 
(C18 : 1) 
(C18 : 2) 
 

 
9.62 
2.09 
11.71 

http://www.coconutoil-thailand.com/


 

 

 
 
 
หากเปรียบเทียบองคประกอบของกรดไขมันในนํ้ามนัพืชชนิดตางๆ  ท่ีมีจําหนายท่ัวไป  มีผล
วิเคราะหดังตารางท่ี  2 

ตารางท่ี  2  เปรียบเทียบองคประกอบของกรดไขมันของนํ้ามันพืชบางชนิด 
 

 
Coconut 

Oil 

Palm  
Kernel 

Oil 

Palm 
Oil 

Olive 
Oil 

Soybean 
Oil 

กรดไขมันอ่ิมตัว      

C6:0  Caproic 0.50 0.30 - - - 
C8:0  Caprylic 8.00 3.90 - - - 
C10:0  Capric 7.00 4.00 - - - 
C12:0  Lauric 48.00 49.60 0.30 - - 
C14:0  Myristic 17.00 16.00 1.10 - 0.10 
C16:0  Palmitic 9.00 8.00 45.20 14.00 10.50 
C18:0  Stearic 2.00 2.40 4.70 2.00 3.20 
C20:0  Arachidic 0.10 0.10 0.20 - 0.20 
กรดไขมันไมอ่ิมตัว      
C16:1  
Palmitoleic 

0.10 - - 1.00 - 

C18:1  Oleic 6.00 13.70 38.80 71.00 22.30 
C18:2  Linoleic 2.30 2.00 9.40 10.00 54.50 
C18:3  Linoleic - - 0.30 0.80 8.30 
C20:4  
Arachidonic 

- - - - 0.90 

% Unsaturated 8.40 15.70 48.50 82.80 90.80 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 วิตามิน  E นํ้ามันมะพราวมีวิตามิน  E  ท้ังในรูป  tocopherol  ปริมาณ  1.1  
มิลลิกรัมตอ  100  กรัม  และ  tocotrienol  ปริมาณ  3.1  มิลลิกรัม / 100  กรัมสาร  
tocotrienol มีประสิทธิภาพเปนแอนติออกซิแดนตไดดีกวา  tocopherol  40 – 60  เทา 

3.3 สารฟนอลิก (Phenolic  compound)Dia,  V.P.,2005  รายงานการศึกษา
นํ้ามันมะพราว  6  ตัวอยาง  มีสารฟนอลิกในรูปของกรดแกลลิก (Gallic acid)  6.29 – 
8.38  ไมโครกรัม / กรัม  และพบวานํ้ามันมะพราวสกัดเย็นมีปริมาณสารฟนอลิกมากกวา
นํ้ามันมะพราว  RBD  ประมาณ 7  เทา 

3.4 สารไฟโตสเตอรอล  (Phytosterols)Santos, R.R.,และคณะ, 2005  รายงาน
การศึกษานํ้ามันมะพราว  พบวามีสารไฟโตสเตอรอล  400 – 1200  มิลลิกรัม / กิโลกรัม 

3.5 องคประกอบอ่ืนๆ  นํ้ามันมะพราวยังมีสวนท่ีเปนโปรตีน แคลเซียม โซเดียม  
ซึ่งเปนสารอาหารและแรธาตุอีกจํานวนหน่ึง 
4. ผลของน้ํามันมะพราวสกัดเย็นตอรางกาย  จากการศึกษาเอกสาร  ประมวลไดดังน้ี 

4.1 ผลตอการบริโภค 
1) นํ้ามันมะพราวสกัดเย็น  ประกอบดวยกรดไขมันอ่ิมตัว  มีขนาดโมเลกุล

ปานกลาง  ทํา ใหรางกายดูดซึมไปใชประโยชนไดงาย  มีอัตราการเผาผลาญอาหารสูง  ทํา
ใหเกิดความอบอุนและเพ่ิมพลังงาน 

2) นํ้ามันมะพราวสกัดเย็น  มีองคประกอบของกรดไขมันอ่ิมตัวสูง โดยเฉพาะ            
กรดลอริก  ซึ่งเปนกรดไขมันชนิดเดียวกับท่ีมีอยูในนมนํ้าเหลือง (นมจากมารดาแรกคลอด) 
จะถูกเปลี่ยนเปนโมโนลอริน  (monolaurin)  ซึ่งเปนสารปฏิชีวนะ  และสารตานไวรัส 

3) นํ้ามันมะพราวสกัดเย็น  มีคอเลสเตอรอลนอยมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับ
นํ้ามันชนิดอ่ืนๆ ดังตารางท่ี  3 
 
 

 

 



 

 

 

 

ตารางท่ี  3  เปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลของนํ้ามันชนิดตางๆ 
ชนิดของนํ้ามัน ปริมาณคอเลสเตอรอล  (ppm) 

มะพราว 
นํ้ามันปาลม 
นํ้ามันถ่ัวเหลือง 
นํ้ามันขาวโพด 
เนยเหลว 
นํ้ามันหม ู

14 
18 
28 
50 

3,150 
3,150 

 จากตารางนํ้ามันมะพราว  มีคอเลสเตอรอลนอยท่ีสุด  ซึ่งจะลดการแข็งตัวของ
หลอดเลือด  และลดความหนืดของเลือด 

4) นํ้ามันมะพราวสกัดเย็น  มีสารแอนติออกซิแดนท  ซึ่งมีอยูในองคประกอบ
ท่ีเปน วิตามิน  E  สารฟนอลิก  และสารไฟโตสเตอรอล  สารแอนติออกซิแดนซ  ชวย
ปองกันไมใหเกิดอนุมูลอิสระในรางกาย  เปนการปองกันไมใหเกิดโรคภัยไดหลายชนิด 

4.2 ผลตอการใชภายนอก  นํ้ามันมะพราวเปนนํ้ามันท่ีดูดซึมเขาทางผิวหนังไดดี  
จึงนิยมใช นวด ตัวใหหายปวดเมื่อย  และผอนคลายความเครียด  รักษาความชุมช่ืนใหแก
เซลลผิวหนัง  ลดการปวดรอนจากการถูกแสงแดดนานเกินไป  และแพทยแผนไทยนิยมนํา
นํ้ามันมะพราวประกอบสูตร ยา รักษาโรคผิวหนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

   

 

 

 

ภาพประกอบการบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี  1       ภาพท่ี  2 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3      ภาพท่ี  4 ภาพท่ี 5  
     

 



 

 

 

 

 

5. ผลิตภัณฑจากวัสดุท่ีเกิดจากการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 
 

 5.1 น้ํามันมะพราวกลิ่นดอกไมหอม 
สวนผสม 
 นํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ 1 สวน 
 กลีบดอกไมหอม  1 สวน 
 

วิธีทํา 
แชกลีบดอกไมในนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ 1-2 วัน กลิ่นหอมจากนํ้ามันหอมระเหย

ของดอกไมจะละลายในนํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิ  ไดนํ้ามันมะพราวท่ีมีกลิ่นหอมใชทาผิว ทําให
ผิวหอมและรักษาความชุมช้ืน 

 
 

5.2  ครีมขัดผิว    (scrub cream) 
สวนผสม 
 ครีมจากการหมักกะทิ 1 สวน 
 ผงเกลือสะต ุ  1 สวน 
 

วิธีทํา 
ผสมครีมและผงเกลือสะตุ แลวปนในเครื่องผสมอาหารจนเปนเน้ือเดียวกัน นําไป

น่ึงในนํ้าเดือด 15 นาที โดยปดภาชนะไมใหไอนํ้าลงไปปนในเน้ือครีม จะไดครีมท่ีขัดผิวเพ่ือ
ชวยในการผลัดเซลล ทําใหผิวเรียนนุมและชุมช้ืน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

5.3 ช็อกโกแลตเพ่ือสขุภาพ 
สวนผสม 
 โอวัลติน  4 สวน 
 ผงโกโก   2 สวน 
 นํ้าผึ้งรวง  1.5 สวน 
 นํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ 0.5 สวน 
 

วิธีทํา 
 ผสมผงโกโกกับโอวัลตินในภาชนะ คนดวยไมพายใหผสมเปนเน้ือเดียวกัน เติม
นํ้าผึ้งรวงและนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ แลวคนตอไปจนไดเน้ือช็อกโกแลต ตักใสพิมพ อัดเปน
ช้ิน หรือจะแชในตูเย็นเพ่ือใหแข็งตัว จะไดช็อกโกแลตท่ีมีเน้ืออรอย 
 
 

5.4  สบูกอนจากน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 
อุปกรณท่ีใชในการผลิตสบู 

1.  หมอตมสแตนเลส 
2.  เครื่องช่ัง 
3.  ไมพายพลาสติก ใชกวนสบู 
4.  ชามแกว  หรือ  ถวยตวงแกว  ใชผสมสารละลายดาง 
5.  แมพิมพสาํหรับใสสบู 
6.  เทอรโมมิเตอร 

 7.  กระดาษ  pH 
สวนผสมในการผลิตสบู (สูตรพ้ืนฐาน) 

1.  นํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ  101.33 กรัม 
2.  โซดาไฟ   17.33 กรัม 
3.  นํ้า    45.5 กรัม 
4.  นํ้ามันหอมระเหย  5 กรัม 
 
 



 

 

 
 
 

 
วิธีทํา 

1.  ช่ังนํ้ามันมะพราวใสหมอตมสแตนเลส 
2.  ช่ังโซดาไฟเน่ืองจากโซดาไฟมีอันตรายมีฤทธ์ิในการกัดกรอนรุนแรง จึงตอง

ระวังไมใหสัมผัสรางกายผูทําตองสวมถุงมือใชผาปดปากและใชชอนสเตนเลสช่ังโซดาไฟ  
17.33 กรัมใสในชามแกว  หรือ  ถวยตวงแกว   

3.  เตรียมสารละลายดาง โดยช่ังนํ้า  45.5  กรัมในชามแกว  หรือ  ถวยตวงแกว  
อีกใบหน่ึง คอย ๆ เทโซดาไฟลงในนํ้าพรอมกับคนไปดวยข้ันตอนน้ีจะตองระมัดระวังเปน
อยางยิ่งเน่ืองจากการละลายโซดาไฟจะเกิดความรอนข้ึน  ตองเทโซดาไฟลงในนํ้าเทาน้ัน 
หากเทนํ้าลงในโซดาไฟอาจเกิดความรอนปะทุข้ึนได 

4.  ตั้งสารละลายดางใหเย็นลงเหลือประมาณ37  องศาเซลเซียสแลวจึงคอย ๆ                   
เทสารละลายดางลงในนํ้ามัน ใชไมพายกวนสม่ําเสมอ และพยายามกวนใหเขากันไดมาก
ท่ีสุด 

5.  เมื่อกวนไปประมาณ 30 นาที สารผสมท่ีไดจะคอนขางหนืดมีสีขุนขาวและเน้ือ
เนียนดี  ใหเติมนํ้ามันหอมระเหยลงไปแลวกวนตออีกจนสบูจับตัวเหนียวขนสังเกตเน้ือขน
เหมือนนมขน แลวจึงเทลงพิมพท่ีเตรียมไว 

6.  ตั้งพิมพไวประมาณ  4 - 8  ช่ัวโมง  จนสบูจับตัวเปนกอนแข็งลองใชน้ิวมือกด
ดู      แลวจึงเอาออกจากแบบเช็คคา  pH  สวนใหญอยูระหวาง  9.5 - 10  เก็บตอไปอีก
นาน  5  วัน  เช็คคา pH ซ้ําอีกครั้ง  ซึ่งควรจะอยูระหวาง  8 - 9  จึงนําไปใชได  สบูท่ีผลิต
ไดจากนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิจะมีสีขาวบริสุทธ์ิปราศจากสิ่งปลอมปน (impurity)  มีกลิ่น
หอมออน ๆ ใหฟองดีละลายนํ้าไดดีแมจะเปนนํ้ากระดาง มีความแข็งและมีความสามารถใน
การชําระลางสิ่งสกปรกไดดี 

 
  



 

 

 
 

5.5  สบูเหลวจากน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 

5.5.1 สูตรในการทําสบูเหลวโดยการใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 
1. วัตถุดิบท่ีใช 

1) นํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ  
2) นํ้าข้ีเถา    
3) นํ้ากลั่นหรือนํ้าธรรมดา   
4) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด(KOH) หรือเรียกวา ดางคลี 
5) กลีเซอรีน   

2. อุปกรณ / เครื่องแกว 
1) หมอตุน ภาชนะช้ันในเปนหมอเคลือบหรือสแตนเลส 
2) กระบอกตวง 
3) แทงแกวคน 
4) หลอดหยด 
5) เทอรโมมิเตอร 
6) เตาใหความรอน 
7) เครื่องปน(Agitator) 

 

วิธีการทํา 
1. ใสนํ้าในภาชนะช้ันนอกพอประมาณ นําไปอุนใหถึงอุณหภูมิ 70๐C 
2. ตวงนํ้าข้ีเถา 30 mL แลวนําดางโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 3.0 g มาละลายใน

นํ้าข้ีเถาคนใหดางละลายหมด 
3. นํานํ้ามันมะพราว 30 mL และสารละลายนํ้าข้ีเถา 30 mL  ไปอุนจนถึง

อุณหภูมิ 70๐C 
4. เมื่ออุณหภูมิท้ังสองใกลเคียงกันแลว เทนํ้ามันลงในภาชนะช้ันใน แลวคอยๆ

เทสารละลายนํ้าข้ีเถาลงไป พรอมปนไปดวย 
5. เมื่อปนไปประมาณ 1 ชม. เติมกลีเซอรีน 10 หยดและนํ้า 30 mL แลวปน

ตอไปอีก 2 ชม. 
6. จากน้ันยกภาชนะช้ันในออกมา แลวปนตออีก 2-3 ชม.    โดยไมตองใหความ

รอนจะไดเน้ือสบูเหลว ท้ิงไวประมาณ 2 สัปดาห กอนใช 



 

 

 
 

 5.5.2  สูตรในการทําสบูเหลวโดยการใชโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 
1. วัตถุดิบท่ีใช 

1) นํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ  
2) นํ้าข้ีเถา    
3) นํ้ากลั่นหรือนํ้าธรรมดา   
4) โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) หรือเรียกวาโซดาไฟ 
5) กลีเซอรีน   

2. อุปกรณ / เครื่องแกวเชนเดียวกับสูตรท่ีใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซต 
 

วิธีการทํา 
 1. ใสนํ้าในภาชนะช้ันนอกพอประมาณนําไปอุนใหถึงอุณหภูมิ 70๐C 

2. ตวงนํ้าข้ีเถา 30 mL แลวนําดางโซเดียมไฮดรอกไซด 2.0 g มาละลายใน
 นํ้าข้ีเถาคนใหดางละลายหมด 
3. นํานํ้ามันมะพราว 30 mL และสารละลายนํ้าข้ีเถา 30 mL ไปอุนจนถึง
 อุณหภูมิ 70๐C 
4. เมื่ออุณหภูมิท้ังสองใกลเคียงกันแลว  
5. เทนํ้ามันลงในภาชนะช้ันใน แลวคอยๆเทสารละลายนํ้าข้ี เถาลงไป 
 พรอมปนไปดวย 
6. เมื่อปนไปประมาณ 40-60 นาที เติมกลีเซอรีน 10 หยดและนํ้า 60 mL 
 แลวปนตอไปอีก 1 ชม. 
7. จากน้ันยกภาชนะช้ันในออกมา แลวปนตออีก 1 ชม. โดยไมตองให
 ความรอน 

การเตรียมสารละลายน้ําขี้เถา 
1. ช่ังข้ีเถาประมาณ 200 g ตอนํ้าธรรมดา 1 L แลวนําไปตมเปนเวลา 1 ชม. 
2. จากน้ันนํามากรองดวยผาขาวกอน แลวนําสวนท่ีเปนของเหลว นํามากรอง

กับกระดาษกรองอีกครั้ง (หรือบรรจุภาชนะปดฝาวางท้ิงไว) จะไดสารละลาย
นํ้าข้ีเถาท่ีใส 

 



 

 

 
5.6   โลชั่น 

วัตถุดิบและอุปกรณ 
 1. วัตถุดิบ  
  1. นํ้ามันมะพราว 
  2. ข้ีผึ้ง 
  3. นํ้ากลั่น 
  4. ดอกมะลิหรือดอกไมหอมอ่ืน 
 2. เคร่ืองแกว 
  1.บีกเกอร  (Beaker) 
  2. กระบอกตวง (Cylinder) 
  3. แทงแกวคน (Stirring rod) 
  4. หลอดหยด (Dropper) 
 3.  เคร่ืองมือทางดานการทดลอง 
  1. เตาใหความรอน (Hot plat) 
  2. เครื่องปนเคก 
  3. อุปกรณวัดอุณหภูมิ (thermometer) 
 

วิธีทํา 
 1. นําดอกมะลิ (หรือดอกไมหอมอ่ืน) มาแชในนํ้ามันมะพราวโดยอัตราสวน 
ดอกไม 70 กรัมตอนํ้ามันมะพราว 200 มิลลิลิตรเปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวนํามากรองเอา
เฉพาะสวนท่ีเปนนํ้ามันเก็บไวเพ่ือนําไปทําโลช่ันท่ีมีกลิ่นดอกไม (หรือใสนํ้ามันมะพราวลงใน
ดอกไมหอมใหทวม) 
 2. นํานํ้ามันมะพราวท่ีมีกลิ่นดอกไม 60 กรัม และนํ้ากลั่น 45 กรัม ไปอุนใหความ
รอนท่ีอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เติมข้ีผึ้ง 2.190 กรัม ลงไปในนํ้ามันมะพราวท่ีมีกลิ่น
ดอกไมท่ีอุนคนใหละลายจากน้ันเทนํ้ามันมะพราวท่ีมีกลิ่นดอกไมลงในเครื่องปนเคก แลว
คอยๆเติมนํ้ากลั่นลงไปแลวปนเปนเวลา 15 นาทีหรือจะสังเกตเห็นเปนเน้ือโลช่ัน และนําไป
บรรจุภาชนะ  
  
 
 



 

 

 
 
 
 5.7 ลิปกลอส 
สวนผสม  

1.  นํ้ามันมะพราว    50   mL 
2.  ข้ีผึ้ง     10   กรัม 
3.  กลีเซอรีน     10  หยด 
 

วิธีทํา 
 ช่ังนํ้ามันและข้ีผึ้งใสภาชนะ ปดดวยอลูมีเนียมฟลอยด  นําไปน่ึงจนข้ีผึ้งละลาย
หมดแลวเทลงในนํ้ามัน ใสกลีเซอรีน บรรจุภาชนะขณะท่ีรอน 
 
 5.8น้ํามันนวดตัว แตงกลิ่นสมุนไพร 
สวนผสม 

1. พริกไทย   2 กรัม 
2. ดีปลี   1กรัม 
3. ขิง    1  กรัม 
4. กระวาน   1  กรัม 

 

วิธีทํา 
นําสมุนไพรแตละชนิดท่ีตากแหงแลวปนใหละเอียด ช่ังนํ้าหนักใหไดตามสูตรแลว

เทรวมกันในภาชนะ เติมนํ้ามันมะพราวลงไปใหพอทวม 
 
5.9 สูตรครีมหอมบํารุงผิวกาย 

สวนผสม 
1. นํ้ามันมะพราว 
2. นํ้ากลั่น 
3. ข้ีผึ้ง 
4. ดอกไมท่ีมีกลิ่นหอมเชน มะลิ  กระดังงาจําป 
 



 

 

 
อุปกรณ 

1.    บีกเกอร(Beaker) 
2.    แทงแกวคน (Stirring rod) 
3.    กระบอกตวง (Cylinder) 

4.    เทอรโมมิเตอร (Thermometer) 
       5.    เตาใหความรอน (Hot plate) 
       6.   เครื่องปน (Blender)      
7.   กระชอน (Strainer)   
       8.   กระดาษทิชชู (Tissue)  

วิธีทํา 
นําดอกไมท่ีมีกลิ่นหอมไปผึ่งลมเพ่ือไลความช้ืน นําไปแชในนํ้ามันมะพราวครบ 24 

ช่ัวโมง แลวนํามากรอง จากน้ันนํานํ้ามันมะพราวท่ีกรองเสร็จแลว นํามาตวง 60 มิลลิลิตร
และนํ้ากลั่น 45 มิลลิลิตร นําไปอุนท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส แลวเติมข้ีผึ้ง 2.365 กรัม 
ลงไปในนํ้ามันมะพราวท่ีอุนคนใหข้ีผึ้งละลาย แลวนํานํ้ามันมะพราวกับนํ้ากลั่นตั้งท้ิงไวให
เย็นท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียสแลวเทนํ้ากลั่นลงไปในเครื่องปนและคอยๆเทนํ้ามัน
มะพราวลงไป แลวปนไปเรื่อยๆ ปริมาณ 5-10 นาที ใหสังเกตลักษณะของเน้ือครีมเขากันดี
แลว สามารถนําไปบรรจุในบรรจุภัณฑ 
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