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วิธีสกัดสมนุไพรเพ่ือใชในงานเคร่ืองสําอาง 
สารสกัด    

สารสกัดคือสารละลายท่ีไดจากการสกัดสารท่ีอยูในสมุนไพรเพ่ือการนําไปใช
งานไดงายและสะดวก ตัวทําละลายท่ีใชในการสกัด ไดแก แอลกอฮอล นํ้า นํ้ามัน  โพรพิ
ลีนไกลคอล หรืออาจใชตัวทํา ละลายผสม  2 ชนิดท่ีเขากันได  ซึ่งในท่ีน้ีจะใชนํ้าผสมกับ
โพรพิลีนไกลคอลในอัตราสวน 1 ตอ 1 ซึ่งจะนําไปใชไดกับสมุนไพรสดหรือแหงก็ไดและ
จะทําใหสมุนไพรไมเกิดการเนาเสีย 

 
สารสกัดวานหางจระเข      
วิธีการสกัด 
 นําวานหางจระเขสดท่ีมีขนาดกาบโตมาปลอกเปลือกออกเอาแตวุนใสๆโดยวุนใส
ท่ีไดตองนําไปลางยางสีเหลืองออกกอนนํามาใช  สวนวุนวานหางจระเขท่ีลางยางเหลือง
ออกแลวช่ังนํ้าหนักประมาณ 1 กิโลกรัมปนจนละเอียด(อาจใชเครื่องปนผลไม) ใสลงใน
ภาชนะ จากน้ันเติมโพรพิลีนไกลคอล 1 กิโลกรัม (ประมาณ 1 ลิตร) ลงไปแลวข้ันตอมา
เติมนํ้า 1 กิโลกรัม (ประมาณ 1 ลิตร) ลงไปผสม  แลวปดฝาใหสนิทตั้งท้ิงไวเปนเวลา 2-3 
เดือน ของผสมในภาชนะจะเกิดการตกตะกอน  รินหรือกรองเพ่ือนําสวนใสออกจะไดสาร
สกัดวานหางจระเขมีลักษณะสีเหลือง 

 
  



 

 

 
 
สารสกัดใบชบา 
วิธีการสกัด 
 ลางทําความสะอาดใบชบาสด 1 กิโลกรัมนําใบชบาท่ีผานการทําความสะอาดแลว
ใสลงในเครื่องปนจากน้ันเติมโพรพิลีนไกลคอล 1 กิโลกรัม (ประมาณ 1 ลิตร) ลงไป  ทํา
การปนผสมอีกครั้ง  เทของผสมหลังการปนออก  เติมนํ้า 2 กิโลกรัม (ประมาณ 2 ลิตร) 
ลงในของผสมดังกลาว จากน้ันปดฝาภาชนะใหสนิทตั้งท้ิงไวประมาณ 2-3 เดือนจึงกรอง
เอาสวนนํ้าใสซึ่งมีนํ้าตาลอมเขียวมาใชงาน 
 
สารสกัดวานพญายอ       
วิธีการสกัด 
 นําวานพญายอสดท้ังตนและใบ (ประมาณ 1 กิโลกรัม) ลางทําความสะอาดดวย
นํ้าแลวสับละเอียดพอท่ีจะใสลงในเครื่องปนไดนําวานพญายอท่ีสับพอละเอียดใสลงใน
เครื่องปนเติมโพรพิลีนไกลคอล 2 กิโลกรัม (ประมาณ 2 ลิตร)ลงไป ทําการปนใหละเอียด  
เทของผสมหลังการปนละเอียดออกมา  จากน้ันเติมนํ้า 1 กิโลกรัม (ประมาณ 1 ลิตร) ลง
ในของผสมดังกลาว แลวปดฝาภาชนะใหสนิทตั้งท้ิงไวประมาณ 2-3 เดือนจึงกรองเอา
สวนนํ้าใสซึ่งสีนํ้าตาลอมเหลืองมาใชงาน  
 
ผงสมุนไพรวานพญายอ  การเตรียมสารสกัดวานพญายอ  ใชผงสมุนไพรวานพญายอ 1 
กิโลกรัม จะตองใชโพรพิลีนไกลคอล 1 กิโลกรัม (ประมาณ 1 ลิตร) และใชนํ้า3 กิโลกรัม
(ประมาณ 3 ลิตร)กวนใหเขากันแลวตั้งท้ิงไวใหตกตะกอน รินสวนใสมาใช 
 

สารสกัดวานเหงือกปลาหมอ    
วิธีการสกัด 
ผงสมุนไพรวานเหงือกปลาหมอ  การเตรียมสารสกัดวานเหงือกปลาหมอ  ใชผงสมุนไพร
วานเหงือกปลาหมอ 1 กิโลกรัม จะตองใชโพรพิลีนไกลคอล 1 กิโลกรัม (ประมาณ 1 
ลิตร) และใชนํ้า 3 กิโลกรัม(ประมาณ 3 ลิตร) กวนใหเขากันแลวตั้งท้ิงไวใหตกตะกอน ริน
สวนใสมาใช 
 



 

 

 
สารสกัดวานกวาวเครือขาว        
วิธีการสกัด 

ผงวานกวาวเครือขาว    1 สวน  
แอลกอฮอล (เอทานอล)  1  สวน     
โพรพิลีนไกลคอล    1  สวน  
นํ้า      2  สวน  
นําท้ังหมดกวนผสมกันแลวตั้งท้ิงไวประมาณ 3 เดือน จากน้ันกรองตะกอนออก

หรือรินสวนนํ้าใสๆมาใชงาน 
 
สารสกัดดอกอัญชัน     
วิธีการสกัด 

ดอกอัญชันแหง    1  สวน    
นํ้า      10  สวน  
โพรพิลีนไกลคอล    6 สวน  
นําท้ังหมดผสมกันแลวนํามาตมใหเดือดประมาณ 20 นาทีแลวปลอยไวใหเย็นแลว

กรองดวยผากรองละเอียดแลวตั้งท้ิงไวจนตกตะกอนแลวจึงนําสวนใสมาใชงาน 
 

 ในกรณีเตรียมสารสกัดดอกอัญชันจากดอกสดนําดอกอัญชันสดมาทําการสกัด
เชนเดียวกันกับการสกัดใบชบา 
 
สารสกัดแตงกวา 
วิธีการสกัด 
 นําแตงกวาสดมาควานเอาแตไสท่ีมีเมล็ดมาบดใหละเอียดโดยนําไสแตงกวา 1 
สวน ผสมกับโพรพิลีนไกลคอล 1 สวน  ตั้งท้ิงไว  15 – 30  วัน  แลวแยกเอาแตนํ้าใสมา
ใช    

 
 
 
 



 

 

 
 

สารสกัดขมิ้น    
วิธีการสกัด 
 ขมิ้นสดนํามาบดใหละเอียดแลวแชใน โพรพิลีนไกลคอลกับนํ้าในอัตราสวน  1 ตอ 
1 ตอ 1 คือขมิ้น 1 กิโลกรัม ตอ โพรพิลีนไกลคอล 1 กิโลกรัม ตอนํ้า 1 กิโลกรัม แลวแช
ท้ิงไวจนกากขมิ้นตกตะกอนและรินเอาสวนท่ีใสมาใชไดซึง่ตองใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน 
 ขมิ้นแหงตองทําใหเปนผงละเอียดกอน และทําเชนเดียวกันกับขมิ้นสด แต
อัตราสวนเปน 1 ตอ 1 ตอ 2คือ ขมิ้น 1 กิโลกรัม ตอ โพรพิลีนไกลคอล 1 กิโลกรัม ตอนํ้า 
2 กิโลกรัม แชท้ิงไวจนตกตะกอนใสแลวนําสวนใสมาใชงาน โดยจะใชเวลาประมาณ 1 
อาทิตย   
 อีกวิธีการหน่ึง  การสกัดท่ีเร็วกวา น่ันคือ การแชผงขมิ้น 1 สวน ในแอลกอฮอล 4 
สวน คนใหเขากันแลวตั้งท้ิงไวใหตกตะกอนใชเวลา 1 วัน 
 

หมายเหตุ  การสกัดเพ่ือทําสบูกอน  จะตองสกัดดวยแอลกอฮอล เทาน้ัน 
 
สารสกัดไพล      
วิธีการสกัด 
 ไพลสดนํามาบดใหละเอียดแลวแชใน โพรพิลีนไกลคอลกับนํ้าในอัตราสวน  1 ตอ 
1 ตอ 1 คือขมิ้น 1 กิโลกรัม ตอ โพรพิลีนไกลคอล 1 กิโลกรัม ตอนํ้า 1 กิโลกรัม แลวแช
ท้ิงไวจนกากไพลตกตะกอนและรินเอาสวนท่ีใสมาใชไดซึ่งตองใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน 
 ไพลแหงตองทําใหเปนผงละเอียดกอน และทําเชนเดียวกันกับไพลสด แต
อัตราสวนเปน 1 ตอ 1 ตอ 2คือ ไพล 1 กิโลกรัม ตอ โพรพิลีนไกลคอล 1 กิโลกรัม ตอนํ้า 
2 กิโลกรัม แชท้ิงไวจนตกตะกอนใสแลวนําสวนใสมาใชงานโดยจะใชเวลาประมาณ 1 
อาทิตย 
 อีกวิธีการหน่ึง  การสกัดท่ีเร็วกวา น่ันคือ การแชผงไพล 1 สวน ในแอลกอฮอล 
4 สวน คนใหเขากันแลวตั้งท้ิงไวใหตกตะกอนใชเวลา 1 วัน 
  



 

 

 
 

วิธีเตรียมสารสกัดไหม 
1. วัสดุและสารเคม ี

1.1 รังไหมหรือเศษไหมท่ีไดจากการสาวไหม    20  กรัม 
1.2 สารละลายกรดมะนาว*10%   400  มิลลลิิตร 
1.3 สารละลายโซดาไฟ#20%    200   มิลลลิิตร 

2. วิธีการเตรยีมสารละลายกรดมะนาว 10% 
ช่ังกรดมะนาว  10 กรัม ท่ีเปนเกลด็เหมือนนํ้าตาลทราย ใสลงในนํ้า 100 กรัม 

หรือ 1 ขีด แลวคนใหละลายเปนเน้ือเดียวกัน จะไดของเหลวใส 
3. วิธีการเตรียมสารละลายโซดาไฟ 20% 

ช่ังเน้ือโซดาไฟท่ีเปนของแข็งจํานวน  20  กรัมลงในนํ้า  100  กรัม  หรือ 
โซดาไฟ  2  ขีดในนํ้า1 กิโลกรัม  แลวคนใหละลายเปนเน้ือเดียวกัน จะไดของเหลวใส 
4. วิธีการสกัด 

4.1ใช  10%  ของกรดมะนาว (Citric acid) จํานวน 400  มิลลิลิตร  หรือ 400 
กรัม  หรือ 4 ขีด  ตมเสนไหมหรือรังไหมจํานวน 20 กรัมใหเดือดเปนเวลานาน  20 – 30  
นาที  แลวกรองแยกเอาเสนไหมออกและสวนนํ้าสกัดท่ีไดเก็บไวใชงาน 

4.2 เสนใยไหมท่ีกรองออกใหนําไปละลายตอดวยดาง  โดยนําไหมท่ีไดจากการ
กรองละลายในสารละลายโซดาไฟ  20%  จํานวน  200  มิลลิลิตรหรือ  200  กรัม  ตม
ใหเดือดนานประมาณ  20 – 30  นาที  หรือจนละลายหมด  แลวนําไปกรองเอา
สารละลายเก็บไวใชงาน 

 

หมายเหตุ 
1. สารละลายน้ีเวลาละลายจะรอนมากภาชนะท่ีใชตองทนความรอนได   
2. หามใชภาชนะอลูมเินียม   
3. ระวังอยาใหโดนผิวหนังหรือดวงตา 

 
*กรดมะนาวมีอีกช่ือหน่ึงวา  กรดซิตริก (Citric acid) 
#โซดาไฟ หรือเรียกช่ือทางเคมีวา โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium hydroxide) 
 



 

 

 
สบูเหลวใยไหม 

 

สวนผสม อัตราสวน ปริมาณ ราคา 
1. นํ้าสะอาด 64% 640 กรัม  
2. เท็กซาปอน เอ็น 70 (TEXAPONN70 ) 10% 100 กรัม  
3. คอมเพอรแลน เค ดี (COMPERLAN KD) 2.5% 25กรัม  
4. ดีไฮตอน เค (DEHYTONK ) 3.5% 35กรัม  
5. ซัลโฟพอน 103 แอล (SULFOPON 103 L ) 2% 20 กรัม  
6. สารสกัดวานหางจระเข 2% 20 กรัม  
7. โบรนิดอก แอล (BRONIDOX L) 0.10% 1 กรัม  

8. อี ดี ที เอ (EDTA) 0.4% 4 กรัม  
9. สารสกัดใยไหม* 10% 100 กรัม  
10. ปรับคากรด-ดาง ดวยกรดมะนาว 25 % ใหอยูท่ี 
5.5-6.5     
11. แตงกลิ่นดวยนํ้าหอม  0.3% 3 กรัม  
12. สารละลายเกลือแกง (Sodium chloride) 25% ใน
นํ้า 5% 50 กรัม  

 

วิธีทํา 
 ก.เตรียมนํ้าตามสวนผสมขอ 1. ใสลงในภาชนะเตรียมจากน้ันใสสวนผสมขอ 2. ถึง ขอ 7. ลง
ในนํ้าตามลําดับโดยกวนใหละลายทีละสวนผสมตามลําดับ   
 ข. นําสวนผสมขอ 8.และ ขอ 9.ละลายรวมกัน 
 ค. นําขอ ก. และขอ ข.  มารวมกัน จากน้ันคนจนผสมกันเปนเน้ือเดียวแลวนํามาตรวจคา
ความเปนกรดดาง(คาพีเอช, pH) ใหอยูในชวง  5.5 – 6.5  หากคาความเปนกรดดางมากกวา 6.5 
ใหปรับอยูในชวง 5.5-6.5 โดยการเติมสารละลายกรดมะนาว 25% เขาไปทีละหยด 
 ง. เติมสวนผสมขอ  11. ลงไปกวนใหเขากัน หลังจากน้ันคอยๆเติมสวนผสมขอ 12. ลงไปของ
ผสมจะเริ่มเหนียวขน(จะไดตามตองการ) และมีฟองตองท้ิงไวจนหมดฟองจึงบรรจุขวด 
หมายเหตุ*สารสกัดใยไหมท่ีใชจะนําไหมกรด 3 สวน มารวมกับไหมดาง 1 สวน แลวตวงใหไดตาม
สูตร 



 

 

 
สบูเหลวใยไหม 2 

 

สวนผสม อัตราสวน ปริมาณ ราคา 
1. นํ้าสะอาด 59% 590 กรัม  

2. เท็กซาปอน เอ็น 40 (TEXAPONN40 ) 20% 200 กรัม  

3. คอมเพอรแลน เค ดี (COMPERLAN KD) 2.5% 25กรัม  

4. ซัลโฟพอน 103 แอล (SULFOPON 103 L ) 2% 20 กรัม  

5. สารสกัดวานหางจระเข 2% 20 กรัม  
6. โบรนิดอก แอล (BRONIDOX L) 0.10% 1 กรัม  
7. อี ดี ที เอ (EDTA) 0.4% 4 กรัม  

8. สารสกัดใยไหม* 5% 50 กรัม  
9. ปรับคากรด-ดาง ดวยกรดมะนาว 25 % ใหอยูที ่
5.5-6.5  0.5-1.0% 5-10  
10. แตงกล่ินดวยนํ้าหอม  0.3% 3 กรัม  

11. ดีไฮตอน เค (DEHYTONK ) 3.5% 35กรัม  
12. สารละลายเกลือแกง (Sodium chloride) 25% ใน
นํ้า 5% 50 กรัม  

 

วิธีทํา 
 ก.เตรียมนํ้าตามสวนผสมขอ 1. ใสลงในภาชนะเตรียมจากน้ันใสสวนผสมขอ 2. ถึง ขอ 6. ลงใน
นํ้าตามลําดับโดยกวนใหละลายทีละสวนผสมตามลําดับ   
 ข. นําสวนผสมขอ 7.และ ขอ 8. ละลายรวมกัน 
 ค. นําขอ ก. และขอ ข.  มารวมกัน จากน้ันคนจนผสมกันเปนเน้ือเดียวแลวนํามาตรวจคาความ
เปนกรดดาง(คาพีเอช, pH) ใหอยูในชวง  5.5 – 6.5  หากคาความเปนกรดดางมากกวา 6.5 ใหปรับ
อยูในชวง 5.5-6.5 โดยการเติมสารละลายกรดมะนาว 25% เขาไปทีละหยด 
 ง. เติมสวนผสมขอ  10. ลงไปกวนใหเขากัน หลังจากน้ันเติมสวนผสมขอ  11. ลงไปกวนใหเขา
กัน  แลวคอยๆเติมสวนผสมขอ 12. ลงไปของผสมจะเร่ิมเหนียวขน(จะไดตามตองการ) และมีฟอง
ตองทิ้งไวจนหมดฟองจึงบรรจุขวด 
หมายเหตุ*สารสกัดใยไหมท่ีใชจะนําไหมกรด 3 สวน มารวมกับไหมดาง 1 สวน แลวตวงใหไดตามสูตร 



 

 

 
สบูเหลวสมนุไพร (สูตรแตงกวา) 

 

สวนผสม อัตราสวน ปริมาณ ราคา 
1. นํ้าสะอาด 70 % 350  กรัม  
2. เท็กซาปอน เอ็น 70 (TEXAPON    N70 ) 10 % 50  กรัม  
3.คอมเพอรแลน เค ดี  (COMPERLAN   KD) 2.5 % 12.5  กรัม  
4.ซัลโฟพอน 103 แอล (SULFOPON  103 L ) 2.5 % 12.5  กรัม  
4. สารสกัดวานหางจรเข 2 % 10  กรัม  
5. สารสกัดแตงกวา 5 % 25กรัม  
6. ดีไฮตอน  เค  (DEHYTON  K ) 5 % 25 กรัม  
8.โบรนิดอกซ แอล  (BRONIDOX  L) 0.1% 0.5  กรัม  
9.อี ดี ที เอ (EDTA) 0.5% 5กรัม  
10.ปรับความเปน กรด ดาง ระหวาง 5.5-6.5 
ดวยกรดมะนาว 

0.5 -1% 2.5 – 5 กรัม  

11.แตงกลิ่นดวยนํ้าหอม 0.5 % 2.5 กรัม  
12.สารละลายเกลือแกง (Sodium chloride) 

25%ในนํ้า เพ่ือปรับความหนืดของผลิตภัณฑ 
1.5-2 % 7.5-10  กรัม  

 
วิธีทํา 
 ก.เตรียมนํ้าตามสวนผสมขอ 1. ใสลงในภาชนะเตรียม จากน้ันสวนผสมขอ 2 ถึง ขอ 9 ให
นํามาละลายในนํ้าจนละลายหมดทีละสวนผสมโดยลําดับ 
 ข. นําสวนผสมขอ 10 มาเติมลงในสารละลายขอ ก อยางชาๆเพ่ือปรับคาความเปนกรดดาง 
(คาพีเอช, pH) ใหอยูในชวง  5.5–6.5  (หากคาความเปนกรดดางมากกวา 6.5 ใหปรับอยูในชวง 
5.5-6.5 โดยการเติมสารละลายโซดาไฟ 20% ในนํ้า เขาไปทีละหยด) 
 ค. เติมสวนผสมขอ 11กวนใหเขากันหลังจากน้ันคอยๆเติมสวนผสมขอ 12 ลงไป ของผสมจะ
เริ่มเหนียวขน(จะไดตามตองการ) และมีฟองตองท้ิงไวจนหมดฟองจึงบรรจุขวด 
 
หมายเหตุสําหรับสวนผสมท่ี9 และ 12 ควรแบงมาละลายนํ้าไวกอน 



 

 

 
สบูเหลวสมนุไพร (สูตรแตงกวา)2 

สวนผสม อัตราสวน ปริมาณ ราคา 

1.   นํ้าสะอาด 62 % 620  กรัม  

2.  เท็กซาปอน เอ็น 40 (TEXAPON  N40 ) 20 % 200  กรัม  

3.   คอมเพอรแลน เค ดี  (COMPERLAN   KD) 2.5 % 25  กรัม  

4.   ซัลโฟพอน 103 แอล (SULFOPON  103 L ) 2.5 % 25  กรัม  

5.   สารสกัดวานหางจรเข 2 % 20  กรัม  

6.    สารสกัดแตงกวา 5 % 50กรัม  

7.   โบรนิดอกซ แอล  (BRONIDOX  L) 0.1% 1  กรัม  

8. อี ดี ที เอ (EDTA) 0.5% 5กรัม  

9.   ปรับความเปน กรด ดาง ระหวาง 5.5-6.5 ดวย
กรดมะนาว 

0.5 -1% 
2.5 – 5 

กรัม  

10.   แตงกลิ่นดวยนํ้าหอม 0.5 % 5 กรัม  

11.   ดีไฮตอน  เค  (DEHYTON  K ) 5 % 50 กรัม  

12.  สารละลายเกลือแกง (Sodium chloride) 

25% ในนํ้า เพ่ือปรับความหนืดของผลิตภณัฑ 
1.5-2 % 

15-20  

กรัม  

วิธีทํา 
ก.เตรียมนํ้าตามสวนผสมขอ 1. ใสลงในภาชนะเตรียมจากน้ันสวนผสมขอ 2ถึง ขอ 8 ให

นํามาละลายในนํ้าจนละลายหมดทีละสวนผสมโดยลําดับ 
ข. นําสวนผสมขอ 9 มาเติมลงในสารละลายขอ ก อยางชาๆเพ่ือปรับคาความเปนกรด

ดาง (คาพีเอช, pH) ใหอยูในชวง  5.5–6.5  (หากคาความเปนกรดดางมากกวา 6.5 ใหปรับอยู
ในชวง 5.5-6.5 โดยการเติมสารละลายโซดาไฟ 20% ในนํ้า เขาไปทีละหยด) 

ค. เติมสวนผสมขอ 10 กวนใหเขากัน หลังจากน้ันเติมสวนผสมขอ 11. ลงไปกวนใหเขา
กัน แลวคอยๆเติมสวนผสมขอ 12 ลงไป ของผสมจะเริ่มเหนียวขน(จะไดตามตองการ) และมี
ฟองตองท้ิงไวจนหมดฟองจึงบรรจุขวด 

หมายเหตุ  สําหรับสวนผสมท่ี  9 และ 12 ควรแบงมาละลายนํ้าไวกอน 



 

 

แชมพู (สารสกัดใบชบา) 

สวนผสม อัตราสวน ปริมาณ ราคา 

1.  สะอาด (WATER) 18.7% 187 กรัม  

2. สารสกัดใบชบา 10% 100 กรัม  

3. สารสกัดวานหางจระเข 5% 50 กรัม  

4. เท็กซาปอน เอ็น 40 (TEXAPON N 40 ) 40% 400 กรัม  

5. โพลิควอรต เอช 81 (POLYQUART H81) 1% 10 กรัม  

6. ดีไฮตอน เค (DEHYTON K ) 3.5% 35 กรัม  

7. คอมเพอรแลน เค ดี (COMPERLANKD ) 2.5% 25 กรัม  

8. ลาโนลิน (ใหละลายลาโนลิน 0.1 กรัมในนํ้าอุน 

10 ซีซี.) 0.01% 0.1 กรัม  

9. ซัลโฟพอน 103 แอล (SULFOPON 103 L) 5% 50 กรัม  

10. ปรับคากรด-ดาง ดวยกรดมะนาว 25 % ใหอยู

ท่ี 5.5-6.5 0.4% 4 กรัม  

11. โบรนิดอกซ แอล (BRONIDOX  L) 0.10% 1 กรัม  

12. หัวนํ้าหอม 0.40% 4 กรัม  

13. ยูเพอรแลน พี เค 2200 (euperlanpk 2200) 3% 30 กรัม  

14. เกลือแกง (Sodium chloride) 25% ในนํ้า 10% 100 กรัม  

 
วิธีทํา 
 ก. ช่ังหรือตวงสวนผสมขอ 1. ถึงขอ 4. ตามสูตรใสลงในภาชนะท่ีเหมาะสม กวนใหจน
สวนผสมละลายหมด 
 ข. ช่ังสวนผสมท่ีเหลือแลวเติมสวนผสมขอ 5. ถึงขอ 9. ลงใน ขอ ก. ตามสูตรเรียง
ตามลําดับกวนใหละลายหมด 
 
  



 

 

 
  
 ค. นําสวนผสมขอ ข. ท่ีละลายเปนเน้ือเดียวมาปรับคากรด-ดาง (คาพีเอช, pH) ใหอยู
ในชวง  5.5 – 6.5  หากคาความเปนกรดดางมากกวา 6.5 ใหปรับอยูในชวง 5.5-6.5 โดยการ
เติมสารละลายกรดมะนาว 25% เขาไปทีละหยด 
 ง. เติมสวนผสมขอ 11 ถึงขอ 13 ลงในสารละลายขอ ค. ตามลําดับ คนใหเขากันและนํา
สวนผสมขอ 14.  มาเติมเพ่ือปรับความเหนียวขน  ตั้งฟองท้ิงไว 1 คืน แบงบรรจุ 

 
แชมพู (สารสกัดใบชบา) 2 

สวนผสม อัตราสวน ปริมาณ ราคา 
1.  สะอาด (WATER) 33.7% 337 กรัม  
2. สารสกัดใบชบา 5% 50 กรัม  
3. สารสกัดวานหางจระเข 5% 50 กรัม  
4. เท็กซาปอน เอ็น 8000 (TEXAPON N 8000 ) 30% 300 กรัม  
5. โพลิควอรต เอช 81 (POLYQUART H81) 1% 10 กรัม  
6. คอมเพอรแลน เค ดี (COMPERLANKD ) 2.5% 25 กรัม  
7. ลาโนลิน (ใหละลายลาโนลิน 0.1 กรัมในนํ้าอุน 10 ซีซี.) 0.01% 0.1 กรัม  
8. ซัลโฟพอน 103 แอล (SULFOPON 103 L) 5% 50 กรัม  
9. ปรับคากรด-ดาง ดวยกรดมะนาว 25 % ใหอยูท่ี 5.5-6.5 0.4% 4 กรัม  
10. โบรนิดอกซ แอล (BRONIDOX  L) 0.10% 1 กรัม  
11. หัวนํ้าหอม 0.40% 4 กรัม  
12. ยูเพอรแลน พี เค 2200 (euperlanpk 2200) 3% 30 กรัม  
13. ดีไฮตอน เค (DEHYTON K ) 3.5% 35 กรัม  
14. เกลือแกง (Sodium chloride) 25% ในนํ้า 10% 100 กรัม  

วิธีทํา 
ก. ช่ังหรือตวงสวนผสมขอ 1. ถึงขอ 4. ตามสูตรใสลงในภาชนะท่ีเหมาะสม กวนให จน

สวนผสมละลายหมด 
ข. ช่ังสวนผสมท่ีเหลือแลวเติมสวนผสมขอ 5. ถึงขอ 8. ลงใน ขอ ก. ตามสูตรเรียง

ตามลําดับกวนใหละลายหมด 



 

 

 
 

ค. นําสวนผสมขอ ข. ท่ีละลายเปนเน้ือเดียวมาปรับคากรด-ดาง (คาพีเอช, pH) ใหอยู
ในชวง  5.5 – 6.5  หากคาความเปนกรดดางมากกวา 6.5 ใหปรับอยูในชวง 5.5-6.5 โดยการ
เติมสารละลายกรดมะนาว 25% เขาไปทีละหยด 

ง. เติมสวนผสมขอ 10 ถึง ขอ 13 ลงในสารละลายขอ ค. ตามลําดับ คนใหเขากันและ
นําสวนผสมขอ 14.  มาเติมเพ่ือปรับความเหนียวขน  ตั้งฟองท้ิงไว 1 คืน  แบงบรรจุ 

 
ครีมนวดผม (ดอกอัญชัน) 

สวนผสม อัตราสวน ปริมาณ ราคา 
1. ดีไฮแด็กซ แวกซ เอบี (DEHYDRAG WAX AB) 5% 50 กรัม  
2. ดีไฮควอรต เอซี (DEHYQUARTAC) 2% 20 กรัม  
3. คิวตินา เอจีเอส (CUTINAAGS) 1% 10 กรัม  
4. สารสกัดดอกอัญชัน (ดูการเตรียมขางลาง) 76.5% 765กรัม  
5. สารสกัดพญายอ 5% 50 กรัม  
6. สารสกัดเหงือกปลาหมอ 5% 50 กรัม  
7. สารสกัดวานหางจระเข 5% 50 กรัม  
8. โบรนิดอกซ แอล (BRONIDOXL) 0.30% 3 กรัม  
9. หัวนํ้าหอม 0.20% 2 กรัม   

วิธีทํา 
1. การเตรียมสารสกัดดอกอัญชัน 

นํานํ้า (WATER)500 กรัม, โพรพิลีน ไกลคอล (PROPYLENE GLYCOL) 500 กรัมและดอก
อัญชันแหง 30 กรัม มาตมจนเดือดประมาณ 5 นาที  กรองบีบเอาแตนํ้าถาไดปริมาณนอยกวา 
765 กรัม ใหเติมนํ้าลงไปใหครบ (ใหนํามาใชขณะท่ีอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียล)  
2. การเตรียมครีมนวดผม 

ก. นําสวนผสมขอ 1 ถึงขอ 3 ตามสูตรมาอุนท่ีอุณหภูมิประมาณ 75 องศาเซลเซียส จน
หลอมละลาย 

ข. นําสวนผสมขอ 5 ถึงขอ 6 มาเติมในสารสกัดดอกอัญชัน (สวนผสมขอ 4)  
ค. นําของผสมขอ ก. และ ขอ ข. มารวมกันในภาชนะผสมแลวกวนเพ่ือใหสวนผสมรวมเปน 



 

 

 
 
เน้ือเดียวกัน(เวลากวนใหกวนในทิศทางเดียวกันตลอดและพยายามอยาใหเกิดฟองมากเกินไป) 
กวนจนอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 40 องศาเซลเซียสแลวเติม สวนผสมขอ 8 และขอ 9กวนตอ
จนอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง หรืออาจใชการหลอเย็นชวย จะไดครีมนวดสีนํ้าเงินมวง 
 

 
ครีมนวดผม(ดอกอัญชนั) 2 

สวนผสม A อัตราสวน ปริมาณ ราคา 
1. ยูมัลจิน บี 2 หรือยูมัลจิน ซี 1000 
 ( Eumulgin B2 หรือ Eumulgin C1000) 3.5% 35 กรัม  
2. ยูมัลจิน บี 1 หรือยูมัลจิน ซี 700  
( Eumulgin B1 หรือ Eumulgin C700) 2% 20 กรัม  
3. คิวตินา เอจีเอส (CUTINAAGS) 2.5% 25 กรัม  
4. เซทิลแอลกอฮอล (CETYL ALCOHOL) 3.5% 35 กรัม  
5. นํ้ามันมะกอกหรือนํ้ามันเมล็ดทานตะวัน 26% 260 กรัม  
สวนผสม B อัตราสวน ปริมาณ ราคา 
1. ดอกอัญชันแหง       4% 40 กรัม  
2. สารสกัดพญายอ 3% 30 กรัม  
3. สารสกัดเหงือกปลาหมอ 3% 30 กรัม  
4. สารสกัดวานหางจระเข 3% 30 กรัม  
5. ดีไฮควอรต เอซี (DEHYQUARTAC) 5% 50 กรัม  
6. โพรพิลพาราเบน (PROPYLPARABEN) 0.1% 1 กรัม  
7.โพรพิลีน ไกลคอล (PROPYLENE GLYCOL) 5% 50กรัม  
8. 2%สารละลายสีนํ้าเงิน 1% 10 กรัม  
9. นํ้าหอม 0.4% 4 กรัม  
10. Methocel 2% 20 กรัม   

 
 



 

 

 
 
วิธีทํา 

ก. นําสวนผสม A. ขอ 1 ถึง ขอ 5.  มาเทรวมกันในภาชนะผสมแลวหลอมใหละลายจน
เปนของเหลว 

ข. นําสวนผสม B ขอ 1. ถึง ขอ 4. มาผสมรวมกันแลวอุนใหรอนท่ีอุณหภูมิประมาณ 
70 oCแลวเติมสวนผสม B ขอ 5. 

ค. นําสวนผสม B ขอ 7.(นํามาหน่ึงสวนอีกครึ่งสวนเก็บไวละลายในสวนผสมขอ 10.)  
มาผสมกับสวนผสมขอ 6. หลอมใหละลาย 

ง. เติมขอ ค ลงในขอ ข  แลวคนใหเขากัน 
จ. นําขอ ก. ท่ีไดมาเติมลงในขอ ง. มาผสมกันแลวกวนใหเขากันเมื่ออุณหภูมิลดลง

ประมาณ 40 oCสวนผสมตางๆจะเริ่มเหนียวขน จากน้ันใหเติมสวนผสม B ขอ 8. ถึง ขอ 10. 
คนใหเขากัน 

 
เจลลางมือ (สูตรฆาเชื้อโรค) 

สวนผสม อัตราสวน ปริมาณ ราคา 
1. คารโบพอล 940  (CARBOPOL  940)                           0.3% 3 กรัม  
2.  95% เอธานอล  (95% ETHYL  ALCOHOL ) 60% 600 กรัม  
3. โพรพิลีน ไกลคอล (PROPYLENE  GLYCOL)         0.10% 1 กรัม  
4. นํ้าสะอาด  (WATER)                                                  30% 300 กรัม  
5.  กลิ่น  0.10% 1 กรัม  
6.  นํ้าสะอาด (WATER)  9.2% 92 กรัม  
7. ไตรเอทานอลามีน (TRIETHANOLAMINE) 0.3% 3 กรัม  

วิธีทํา 
 ก. ช่ังสวนผสมขอ 1 ถึงขอ 4 ลงผสมกันแลวกวนจนละลายหมด อาจตองท้ิงไว  24  ช่ัวโมง
หรือขามคืน 

ข. ช่ังสวนผสมขอ 5 มาผสมกับ ขอ ก. 
ค. นําสวนผสมขอ 6 และขอ 7 มาผสมแลวคนใหเขากัน หลังจากน้ันนําสารละลายท่ีไดไปเติม

ลงใน ของผสมขอ ข.  คนชาๆเพ่ือไมใหเกิดฟองจะเกิดเปนเจลใส 



 

 

 
เจลลางมือฆาเชื้อไวรัส (ตามWHO) 

ปริมาณ 1 ลิตร 
สวนผสม ปริมาณ 
1. คารโบพอล 940  (CARBOPOL  940)                           2.5 กรัม 
2. นํ้าสะอาด   130 ซีซี 
3. ไฮโดรเจนเปอรออกไซดชนิดท่ีใชลางแผล 1 ซีซ ี
4. โพรพิลีน ไกลคอล (PROPYLENE  GLYCOL)   
หรือกลีเซอรีน (GLYCERIN) 15 ซีซ ี
5. 95%เอธานอล  (ETHYL  ALCOHOL 95% ) 850 ซีซี 
6. ไตรเอทานอลามีน(TRIETHANOLAMINE) 2.5 กรัม 
7.นํ้า 15 ซีซ ี

 
วิธีทํา 

ก. นําสวนผสมขอ 1 ถึงขอ 4 ลงผสมกันแลวกวนจนละลายหมด(ใสเหมือนแปงเปยกสุก) 
อาจตองท้ิงไว 1-2  ช่ัวโมงหรือขามคืนจากน้ันเติมสวนผสมขอ 5 ลงไปกวนจนละลาย หมดแลว
อาจพักไว 1-2 ช่ัวโมง 

ข. นําสวนผสมขอ 6 และขอ 7  มาผสมกันจนละลายหมด แลวเติมลงในขอ ก.           
กวนชาๆ จนเกิดเปนเจลใส ถาไมเปนเจลใหเติมนํ้าลงไปอีกจนเปนเจลใส 

 

หมายเหตุถาตองการทํามากกวาน้ีใหนํามาคูณกับตัวเลขในสูตร 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

น้ํายาซักผาขจัดคราบ 
สวนผสม อัตราสวน ปริมาณ ราคา 
1.  เท็กซาปอน เอ็น 70 12.5% 125 กรัม  
2. โซฮารแลบ 60 (Zoharlab 60) 8.5% 85 กรัม  
3. ลอราไมด เอส (Lauramide S) 4.2% 42 กรัม  
4. ลอราไมด เอ็มอี (Lauramide ME) 0.85% 8.5 กรัม  
5. สารละลาย พี.วี.พี.เค 30 ในนํ้า  
(เตรียมไดโดยการละลาย พี.วี.พี.เค 30 จํานวน 1 กรัม
ในนํ้าท่ีแบงมาจากขอ 7 จํานวน 50 ซีซี.) 0.1% 1 กรัม  
6. สารละลาย ซี.บี.เอส ในนํ้า  
(เตรียมไดโดยการละลาย ซี.บี.เอส จํานวน 0.08 กรัมใน
นํ้าอุน (ใชนํ้าท่ีแบงมาจากขอ 7) จํานวน 10 ซีซี.) 0.008% 0.08 กรัม  
7. นํ้าสะอาด 73.0% 730 กรัม  
8.  เจอรมาเบน ทู (สารกันเสยี) 0.2% 2 กรัม  
9.  สารแตงกลิ่น 0.2% 2 ซีซี.  
10. สารละลายโซเดียมคลอไรด (หรือเกลือแกง) ในนํ้า 
(เตรียมไดโดยการละลายเกลือแกง 8.5 กรัม ในนํ้า 
ท่ีแบงมาจากขอ 7 จํานวน 50 ซีซี.) 0.85% 8.5 กรัม  
วิธีทํา 

ก. นําสวนผสมขอ 1. และขอ 2. ในภาชนะพลาสติกกวนใหเขากันดีจนมีลักษณะเปนสี
ขาวขุน   จากน้ันเติมสวนผสมขอ 3. และ ขอ 4.  กวนใหเขากัน 

ข. เติมสวนผสมขอ 5. และ ขอ 6. (ท่ีละลายนํ้าไวแลว)    กวนใหเขากันแลวคอยๆเติม
สวนผสม ขอ 7. พรอมท้ังกวนตลอดเวลาโดยกวนชาๆไปทางเดียวกัน (ถากวนเร็วมากจะเกิด
ฟองลน) และกวนไปเรื่อยๆจนกวาสารละลายหมด 

ค.เติมสวนผสมขอ 8. ถึง ขอ 9. กวนใหเขากัน   
ง. เติมสวนผสมขอ10. เพ่ือปรับความขนหนืดรอจนหมดฟองแลวบรรจุขวด 

 



 

 

 
 

น้ํายาลางจาน 

สวนผสม อัตราสวน ปริมาณ ราคา 

1. นํ้าสะอาด 70.5% 705 กรัม  

2.  แอลเอเอสชนิด 50 % (LAS 50%) 15% 150 กรัม  

3. เท็กซาปอนเอ็น 70 (TEXAPON N 70) 10% 100 กรัม  

4. คอมเพอรแลนด เคดี (COMPERLAND KD) 2.5% 25 กรัม  

5. โบรนิดอกซ แอล (BRONIDOXL) 0.1% 1 กรัม  

6. สี  เล็กนอย   

7. สารแตงกลิ่น 0.25% 2.5 ซีซี.  

8. ปรับคากรด-ดาง ดวยกรดมะนาว 25 % 

ใหอยูท่ี 5.5-6.5 0.1% 1 ซีซี.  

9. สารละลายเกลือแกง  

(sodium chloride)25% ในนํ้า 2% 20 ซีซี.  

 
วิธีทํา 
 ก. นําสวนผสมขอ 2 และ ขอ 3 ลงในภาชนะผสม  แลวคนใหเขากันจนกระท่ังมีลักษณะ 
เปนครีมขน   จากน้ันเติมสวนผสมขอ 1 ลงไปแลวคนใหเขากันจนละลายหมด 
 ข. นําสวนผสมขอ 4. เติมลงในขอ ก. คนใหเขากัน  หลังจากน้ันใหเติมสวนผสมขอ 5. ถึง
ขอ 8. กวนใหเขากันตามลําดับ  
 ค. คอยๆเติมสวนผสมขอ 9. ลงไปแลวกวนใหเขากัน (เพ่ือเพ่ิมความหนืด) ท้ิงไวใหฟอง
ลดลงแลวเตรียมบรรจุใสขวด 

 
หามผสมในภาชนะโลหะ 
 
 



 

 

 

สารสําคัญในผลิตภัณฑและหนาท่ีของสารสําคัญเหลาน้ัน 
 

เท็กซาปอน เอ็น 70 (TEXAPONN70 )   แชมพูเบส (สารทําความสะอาด) 

เท็กซาปอน เอ็น 40 (TEXAPON N 40 )  แชมพูเบส(สารทําความสะอาด) 

ดีไฮแด็กซ แวกซ เอบี (DEHYDRAG WAX AB)  สารตั้งตนสําหรับผลิตครีมนวด 

ดีไฮตอน เค (DEHYTONK )    ชวยใหผมนุม หวีงาย ชวยเพ่ิม 

       ฟอง และลดประจุไฟฟา 

คิวตินา เอจีเอส (CUTINAAGS)    สารทําใหทึบแสงและสารเน้ือมุก 

ซัลโฟพอน 103 แอล (SULFOPON 103 L )  แชมพูเบส (สารทําความสะอาด) 

       และสารเพ่ิมฟอง(ชนิดนํ้า) 

ยูเพอรแลน พี เค 2200 (euperlanpk 2200)  สารชวยสรางเน้ือมุกใหกับ 

       ผลิตภัณฑ 

โบรนิดอกซ แอล (BRONIDOX  L)   สารกันเสีย 

คอมเพอรแลน เค ดี (COMPERLANKD )  สารเพ่ิมความเขมขน/ความมัน 

       เงาใหเสนผม  ชวยใหฟองอยูตัว 

โพลิควอรต เอช 81 (POLYQUART H81) สารชวยเพ่ิมความเงางามแกเสน

ผม ลดประจุไฟฟาบนเสนผมทํา

ใหผมมีนํ้าหนัก 

ดีไฮควอรต เอซี (DEHYQUARTAC) สารชวยปรับสภาพเสนผม ทําให

ผมนุม หวีงาย ลดประจุไฟฟาบน

เสนผม  และทําใหผมมีนํ้าหนัก

และจัดทรงงาย 


