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บทคัดย่อ 
 
 กำรจัดท้ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ เรื่อง น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ มีจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ คือ เพ่ือศึกษำกำรเปรียบเทียบของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ กับผงซักฟอกตำมท้องตลำด และ
ประสิทธิภำพของกำรใช้น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ โดยสมมติฐำนว่ำน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติจะมี
ประสิทธิภำพเท่ำกับผงซักฟอกตำมท้องตลำด และไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง และไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม ตัวแปร
ที่จะศึกษำ ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ สมุนไพรตำมท้องถิ่น เช่น มะค้ำดีควำย สับประรด มะกรดด มะขำม มะเฟออง และ
ผงซักฟอกตำมท้องตลำด ตัวแปรตำม คือ ประสิทธิภำพในกำรซักผ้ำของสมุนไพรตำมท้องถิ่น เช่น มะค้ำดีควำย 
สับประรด มะกรดด มะขำม มะเฟออง และประสิทธิภำพในกำรซักผ้ำของผงซักฟอกตำมท้องตลำด  ตัวแปรควบคุม 
คือ ปริมำณของส่วนผสมในกำรท้ำน ้ำยำซักผ้ำสมุนไพร 

จำกกำรศึกษำ พบว่ำจำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงทั งหมด 39 คน เมื่อให้กลุ่มตัวอย่ำงทดลองใช้
ผงซักฟอกตำมท้องตลำด พบว่ำมี 11 คน มีอำกำรแพ้ผงซักฟอกตำมท้องตลำด และอีก 28 คน ไม่มีอำกำรแพ้
ผงซักฟอกตำมท้องตลำด และให้กลุ่มตัวอย่ำงทดลองใช้น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ ทั งหมด 5 สดตร พบว่ำ 
39 คน ไม่มีอำกำรแพ้น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ อีกทั งน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ สำมำรถซักผ้ำได้
เทียบเท่ำกับผงซักฟอกตำมท้องตลำด และไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง ไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม ดังนั นจำกผล
กำรศึกษำ พบว่ำสอดคล้องกับสมติฐำนที่ตั งไว้  คือ น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติจะมีประสิทธิภำพเท่ำกับ
ผงซักฟอกตำมท้องตลำด และไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง และไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม 

ปัญหำและข้อเสนอแนะของโครงงำนน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ หำกจะต้องใช้น ้ำยำสมุนไพร
ธรรมชำติ ในแต่ละเดือน บรรจุภัณฑ์ของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ น่ำจะมีขนำดใหญ่กว่ำนี  อำยุกำรใช้งำน
มีจ้ำกัดเพียง 3 เดือน ไม่ควรใช้น ้ำยำซักผ้ำสมุนไพรธรรมชำติที่ทิ งไว้นำนเกินกว่ำ 3 เดือน เพรำะอำจจะมีตะกอน
จำกส่วนผสมสมุนไพรธรรมชำติ และกำรเปลี่ยนสภำพ สีของน ้ำยำซักผ้ำสมุนไพรธรรมชำติ และน ้ำทิ งจำกน ้ำยำซัก
ผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ ไม่มีกลิ่นเหม็น 
 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

          โครงงำนวิทยำศำสตร์ เรื่อง  น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ จะส้ำเร็จลุล่วงไม่ได้ถ้ำไม่ได้รับกำร
ช่วยเหลือจำกผด้อ้ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำแม่สำย 

   อำจำรย์ปำริชำติ  แก้วศักดิ์  ที่ได้ให้ค้ำปรึกษำ แนะน้ำ ชี แนะในกำรศึกษำค้นคว้ำ แนะน้ำขั นตอนและวิธี
จัดท้ำโครงงำนจนส้ำเร็จลุล่วงด้วยดี คณะผด้จัดท้ำจึงขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสดงไว้ ณ โอกำสนี  

ขอกรำบขอบพระคุณ นำงปำริชำติ   บุญธิมำ  ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ด้ำนเอื อเฟอ่อสถำนที่ ตลอดจนได้ให้
ค้ำปรึกษำแนะน้ำขั นตอนวิธีกำรท้ำน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ จนประสบผลส้ำเร็จ 

ขอกรำบขอบพระคุณ บิดำ มำรดำ ที่ให้ก้ำลังใจในกำรศึกษำเล่ำเรียน และสมำชิกในกลุ่มที่ให้ควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดีในกำรท้ำโครงงำนครั งนี จนกระท่ังประสบควำมส้ำเร็จด้วยดี 
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สารบัญ 
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สำรบัญเนื อหำ          ค 
สำรบัญตำรำง          ง 
สำรบัญรดปภำพ          จ 
บทที่ 1 บทน้า 
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บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า 
- ผลกำรวิเครำะห์น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ และผงซักฟอกตำมท้องตลำด 17 

จำกกำรสัมภำษณ์ของกลุ่มตัวอย่ำงทั งหมด 39 คน 

- ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและข้อเสนอแนะของโครงงำนน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพร 19 
ธรรมชำติ   

บทที่ 5 สรุป และอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 
สรุปผล          20 

 อภิปรำยผล         20 
 ประโยชน์         21 
 ข้อเสนอแนะ         21 
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ท้องตลำดจำกกำรสัมภำษณ์ของกลุ่มตัวอย่ำงทั งหมด 39 คน 
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ภำพที่ ก-7 น ้ำยำซักผ้ำสดตรที่ 1 สดตรมะค้ำดีควำย      ช-4 
ภำพที่ ก-8 น ้ำยำซักผ้ำสดตรที่ 2 สดตรมะเฟออง      ช-4 
ภำพที่ ก-9 น ้ำยำซักผ้ำสดตรที่ 3 สดตรมะกรดด       ช-5 
ภำพที่ ก-10 น ้ำยำซักผ้ำสดตรที่ 4 สดตรมะขำม      ช-5 
ภำพที ่ก-11 น ้ำยำซักผ้ำสดตรที่ 5 สดตรสับประรด      ช-6 
ภำพที่ ก-12 ผลิตภัณฑ์น ้ำยำซักผ้ำ        ช-6 
ภำพที่ ก-13 กำรเปรียบเทียบกำรใช้น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพร กับผงซักฟอกตำมท้องตลำด ช-7 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 
บทน้า 

 

1.1 ที่มาและความส้าคัญของการศึกษาค้นคว้า  
ปัจจุบันสำรเคมีอันตรำยได้ถดกน้ำมำใช้ประโยชน์ในรดปแบบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์มำกขึ น 

โดยเฉพำะกำรน้ำมำใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ้ำวัน ไม่ว่ำจะเป็นสำรอันตรำยที่ชัดเจนอย่ำง 
สำรเคมีในยำฆ่ำแมลง ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น ผลิตภัณฑ์ท้ำควำมสะอำดพื นและเครื่องสุขภัณฑ์ต่ำงๆ ไปจนถึง 
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่น่ำเชื่อว่ำจะมีผลกระทบรุนแรงต่อสุขภำพ เช่น น ้ำยำลบค้ำผิด  สบด่เหลว แชมพด น ้ำยำล้ำงจำน  
น ้ำยำซักผ้ำ ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้วผลิตภัณฑ์เหล่ำนี ล้วนมีส่วนผสมของสำรเคมีตัวเดียวกันทั งสิ น  สำมำรถสะสม
ในร่ำงกำยระยะยำว และอำจจะกลำยเป็นสำรก่อมะเร็งเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอย่ำงรุนแรงในที่สุด   

แม้จะมีควำมพยำยำมในกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนมีควำมรด้ควำมเข้ำใจถึงอันตรำยที่เกิดขึ นได้หำกใช้
สำรเคมีในชีวิตประจ้ำวันแบบไม่ถดกวิธี แต่ ก็ยังไม่สำมำรถสร้ำงควำมตระหนักให้กับประชำชนมำกนัก เพรำะ
ประโยชน์ที่สร้ำงควำมสะดวกสบำยในชีวิตประจ้ำวันจนท้ำให้หลำยคนลืมนึกถึงผลเสียที่จะตำมมำจำกกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงผิดวิธี และด้วยควำมนิยมจนท้ำให้สินค้ำอ้ำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจ้ำวันเหล่ำนี ขำยดิบขำยดี
ในตลำด ท้ำให้มีกำรน้ำเข้ำสำรตั งต้นส้ำหรับกำรผลิตสินค้ำเข้ำมำเพ่ือใช้ในอุตสำหกรรมเหล่ำนี จ้ำนวนมำก โดยจำก
ข้อมดลของท่ำเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่ำเรือหลักส้ำคัญของไทย ระบุว่ำ ตั งแต่ปี พ.ศ.2555  – 2557 มีปริมำณสินค้ำ
อันตรำยผ่ำนเข้ำประเทศเพ่ือส่งต่อไปยังโรงงำนอุตสำหกรรมทั่วประเทศ รวมสดงถึง 1,719,602 ตัน ทั งนี ยังไม่รวม
ปริมำณที่ผ่ำนเข้ำออกในท่ำเรืออ่ืนๆ นั่นหมำยควำมว่ำสำรเคมีที่ถดกน้ำเข้ำมำผลิตสินค้ำมีปริมำณสดงซึ่งย่อมส่งผล
กระทบต่อสุขภำพของประชำชนเพิ่มขึ นด้วย 

นอกจำกนี จำกรำยงำนสรุปกำรน้ำเข้ำเคมีภัณฑ์อันตรำย ปี พ.ศ.2548-2552 จัดท้ำโดย หน่วยข้อสนเทศ
วัตถุอันตรำยและควำมปลอดภัย ศดนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรำย จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ภำยใต้โครงกำรศดนย์วิจัยกำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียอันตรำย โดยควำมสนับสนุนของส้ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย ซึ่งถือเป็นงำนวิจัยเดียวในขณะนี ที่มีกำรรวบรวมสถิติกำรน้ำเข้ำเคมีภัณฑ์อันตรำย โดย
รวบรวมกำรน้ำเข้ำเคมีภัณฑ์อันตรำยในระบบกำรจัดสินค้ำในระบบฮำร์โมไนซ์ (“The International 
Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System”) หรือ (HS 
Convention) ควบคุมโดยกลุ่มประเทศสมำชิกในภำคีอนุสัญญำ เป็นระบบมำตรฐำนสำกลที่ใช้ในกำรก้ำหนด ชื่อ 
และ หมำยเลข ส้ำหรับกำรจ้ำแนกชนิดของสินค้ำ (ผลิตภัณฑ์) ที่มีกำรซื อขำย ซึ่งพัฒนำและดดแลโดยองค์กำร
ศุลกำกรโลก (World Customs Organization: WCO)  พบว่ำในระหว่ำงปี พ.ศ.2548-2552 ประเทศไทยมี
ปริมำณกำรน้ำเข้ำเคมีภัณฑ์อันตรำย ในหน่วยกิโลกรัมรวม 5 ปี เท่ำกับ 194.7 ล้ำนตัน เฉลี่ยปีละ 38.9 ล้ำนตัน 
เคมีภัณฑ์ที่น้ำเข้ำมำกที่สุด ได้แก่  เชื อเพลิงที่ได้จำกแร่ น ้ำมันแร่ ฯ รวม 124.2 ล้ำนตัน เฉลี่ยปีละ 24.8 ล้ำนตัน 
รองลงมำ คือ ปุ๋ย รวม 19.75 ล้ำนตัน เฉลี่ยปีละ 3.95 ล้ำนตัน และล้ำดับที่ 3 คือเคมีภัณฑ์อินทรีย์ รวม 18.56 
ล้ำนตัน เฉลี่ยปีละ 3.71 ล้ำนตัน โดยเทียบเป็นมดลค่ำกำรน้ำเข้ำเคมีภัณฑ์ทั งหมด รวมทั ง 5 ปี เท่ำกับ 7,055,597 
ล้ำนบำท เฉลี่ยปีละ1,411,119 ล้ำนบำท ที่น่ำสนใจ คือ ผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรม ซึ่งมีมดลค่ำกำรน้ำเข้ำรวม 



181,528 ล้ำนบำท เป็นล้ำดับที่ 6 มีมดลค่ำกำรน้ำเข้ำเพ่ิมขึ นอย่ำงต่อเนื่องจำก 27,357 ล้ำนบำท ในปีพ.ศ. 2548 
เป็น 46,326 ล้ำนบำท ในปี พ.ศ. 2552  

 
ทำงคณะผด้จัดท้ำได้เล็งเห็นถึงคุณค่ำของสมุนไพรตำมท้องถิ่นอำทิ เช่น มะค้ำดีควำย มะเฟออง มะกรดด 

มะขำม สับประรด ที่สำมำรถน้ำมำท้ำเป็นน ้ำยำซักผ้ำ ที่ไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง ไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม และลด
สำรเคมีในน ้ำยำซักผ้ำ ซึ่งประสิทธิภำพในกำรท้ำงำน เท่ำกับผงซักฟอกตำมท้องตลำด ดังนั นกลุ่มของข้ำพเจ้ำเลย
จัดท้ำโครงงำนนี ขึ นมำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้สำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ และสำมำรถสร้ำงอำชีพให้กับคนในชุมชนได้อีก
ด้วย  

 

1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 เพ่ือศึกษำกำรเปรียบเทียบของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ กับผงซักฟอกตำมท้องตลำด และ
ประสิทธิภำพของกำรใช้น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ 
 

1.3 สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า  
 น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติจะมีประสิทธิภำพเท่ำกับผงซักฟอกตำมท้องตลำด และไม่ก่อให้เกิดกำร
ระคำยเคือง ไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม 
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 1.4.1 สมุนไพรตำมท้องถิ่น เช่น มะค้ำดีควำย มะเฟออง มะกรดด มะขำม สับประรด 

1.4.2 ผงซักฟอกตำมท้องตลำด  
1.4.3 ระยะเวลำด้ำเนินกำร 2 พฤษภำคม 2560 - 20 มิถุนำยน 2560 

 

1.5 ตัวแปร  
ตัวแปรต้น  สมุนไพรตำมท้องถิ่น เช่น มะค้ำดีควำย มะเฟออง มะกรดด มะขำม สับประรด และ

ผงซักฟอกตำมท้องตลำด 
ตัวแปรตำม  ประสิทธิภำพในกำรซักผ้ำของสมุนไพรตำมท้องถิ่น เช่น มะค้ำดีควำย สับประรด 

มะกรดด มะขำม มะเฟออง และประสิทธิภำพในกำรซักผ้ำของผงซักฟอกตำมท้องตลำด 
         ตัวแปรควบคุม  ปริมำณของส่วนผสมในกำรท้ำน ้ำยำซักผ้ำสมุนไพร  
 
 
 



1.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 1.6.1 น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ หมำยถึง สมุนไพรตำมท้องถิ่น เช่น มะค้ำดีควำย มะเฟอองมะกรดด 
มะขำม สับประรด ที่สำมำรถน้ำมำท้ำน ้ำยำซักผ้ำได้ และไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง และไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม มี
ทั งหมด 5 สดตร ดังนี  
 สดตรที่ 1 มะค้ำดีควำย  

สดตรที่ 2 มะเฟออง 
สดตรที่ 3 มะกรดด  
สดตรที่ 4 มะขำม  
สดตรที่ 5 สับประรด 

 1.6.2 ผงซักฟอกตำมท้องตลำด หมำยถึง ผงซักฟอกท่ีมีขำยตำมท้องตลำด และมีสำรเคมีเป็นส่วนผสม 

  



บทที่ 2  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ในกำรจัดท้ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ เรื่อง น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ มีจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ

ค้นคว้ำ เพ่ือศึกษำกำรเปรียบเทียบของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ กับผงซักฟอกตำมท้องตลำด และ
ประสิทธิภำพของกำรใช้น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ เอกสำรที่เกี่ยวข้องมีดังนี  
 

1.1 มะค้าดีควาย 
มะค้ำดีควำย ชนิดที่มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Sapindus rarak DC. (ชื่อพ้องวิทยำศำสตร์ Dittelasma rarak 

(DC.) Benth. & Hook. f.) มีชื่อสำมัญว่ำ Soap Nut Tree และมีชื่อเรียกในท้องถิ่นอ่ืนๆ ว่ำ ประค้ำดีควำย (ภำค
กลำง), มะซัก ส้มป่อยเทศ (ภำคเหนือ), ชะแซ ซะเหล่เด (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เป็นต้น ชนิดนี ใบจะเป็นใบ
ประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 7-13 คด ่

 
ภาพที่ 2.1 ผลของมะค้าดีควาย 

 
ลักษณะของมะค้าดีควาย 

ต้นมะค้ำดีควำย (ชนิด Sapindus trifoliatus L.) จัดเป็นไม้ยืนต้นขนำดกลำง เรือนยอดของต้นหนำทึบ 
ล้ำต้นมักคดงอ มีควำมสดงของต้นได้ประมำณ 10-30 เมตร เปลือกล้ำต้นเป็นสีน ้ำตำลอ่อน แตกเป็นร่องลึกตำมแนว
ยำว ยอดอ่อนและก่ิงอ่อนมีขนสีน ้ำตำล พรรณไม้ชนิดนี มักพบขึ นทั่วไปตำมป่ำเบญจพรรณชื น ป่ำดิบแล้งในทุกภำค
ของประเทศไทย ขยำยพันธุ์ด้วยวิธีกำรเพำะเมล็ด 

ใบมะค้ำดีควำย ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกเรียงสลับกัน ในช่อหนึ่งจะมีใบย่อยอยด่ประมำณ 2-4 ใบ 
ลักษณะของใบย่อยเป็นรดปรีแกมรดปขอบขนำน ปลำยใบมน โคนใบมน ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนำดกว้ำงประมำณ 
5-7 เซนติเมตรและยำวประมำณ 10-14 เซนติเมตร แผ่นใบเรียบเป็นสีเขียว 



ดอกมะค้ำดีควำย ออกดอกเป็นช่อขนำดใหญ่ โดยจะออกบริเวณปลำยกิ่ง ดอกเป็นแบบแยกเพศแต่อยด่บน
ต้นเดียวกัน ลักษณะของดอกเป็นดอกเล็กสีขำวนวลหรือเป็นสีเหลืองอ่อนๆ ในหนึ่งดอกจะมีกลีบรองดอกขนำดเล็ก
ประมำณ 4 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน และมีกลีบดอกประมำณ 5 กลีบ กลีบข้ำงนอกมีขนสั นๆ สีน ้ำตำลปนแดง
ขึ นอยด่ประปรำย ส่วนบริเวณกลำงดอกมีเกสรเพศผด้อยด่ 10 ก้ำน 

ผลมะค้ำดีควำย ผลออกรวมกันเป็นพวง ผลย่อยมีลักษณะค่อนข้ำงกลม มีขนำดเส้นผ่ำนศดนย์กลำง
ประมำณ 1.5-2 เซนติเมตร ผลสดสีเขียว ผิวผลเรียบหรืออำจมีรอยย่นที่ผลบ้ำง เปลือกผลเมื่อแก่จะเป็นสีน ้ำตำล
เข้มเกือบด้ำ ผลมีพด 3 พด และมักจะฝ่อไป 1-2 พด เนื อในผลมีลักษณะเหนียว ใส เป็นสีน ้ำตำล และมีรสหวำน 
ภำยในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลมสีด้ำเป็นมัน เป็นเมล็ดที่มีเปลือกหุ้มแข็ง 

สรรพคุณ เนื อของผลเขย่ำหรือตีกับน้ ำจะเกิดฟอง ใช้สระผม รักษำหนังศีรษะเป็นชันนะตุ (เป็นโรคผิวหนัง
ชนิดหนึ่ง มักเกิดกับเด็กๆ คือผิวหนังบนศีรษะเป็นแผลมีหนอง และเป็นเรื อรัง) กำรใช้อย่ำใช้บ่อยและจ้ำนวนมำก 
ถ้ำใช้แล้วต้องล้ำงออกให้หมด มิฉะนั นอำจท้ำให้ผมร่วงได้ ขณะสระผมอย่ำให้น้ ำยำเข้ำตำ ตำจะอักเสบ แพทย์ตำม
ชนบทใช้ผลสุมให้เป็นถ่ำน ปรุงเป็นยำดับพิษร้อนภำยในร่ำงกำย 

อ่ืนๆ ยำชงจำกเนื อมะค้ำดีควำย ใช้ล้ำงหน้ำรักษำสิว นอกจำกนั นน้ ำที่เป็นฟองใช้ฆ่ำแมลง เบื่อปลำ    น้ ำ
จำกเนื อของผลที่ดีเป็นฟองใช้ล้ำงเครื่องเพชร และใช้ในกำรซักผ้ำ (เว็บไซต์เมดไทย, 2560) 

 
2.2 สับประรด  

สับปะรด ชื่อสำมัญ Pineapple (ถ้ำเป็นพำยสับปะรดจะใช้ค้ำว่ำ Pineapple Pie) 
สับปะรด ชื่อวิทยำศำสตร์ Ananas comosus (L.) Merr. จัดอยด่ในวงศ์สับปะรด (BROMELIACEAE) และ

อยด่ในวงศ์ย่อย BROMELIOIDEAE 
สับปะรด มีชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ ว่ำ มะนัด มะขะนัด บ่อนัด (ภำคเหนือ), บักนัด (ภำตะวันออกเฉียงเหนือ), ย่ำ

นัด ขนุนทอง (ภำคใต้) เป็นต้น 

ภาพที่ 2.2 ผลสับประรด 
 

สับปะรด มีต้นก้ำเนิดมำจำกทวีปอเมริกำใต้ มีควำมทนทำนต่อสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ได้ดี และจัดว่ำเป็น
ผลไม้เศรษฐกิจของบ้ำนเรำด้วย แหล่งปลดกที่ส้ำคัญ ๆ มักจะอยด่ใกล้ ๆ ทะเล เช่น ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี 
หรืออุตรดิตถ์ ล้ำปำง พิษณุโลก เป็นต้น ส้ำหรับพันธุ์ที่นิยมปลดกในบ้ำนเรำก็มีหลำยสำยพันธุ์ เช่น พันธุ์ปัตตำเวีย 



(สับปะรดศรีรำชำ ผลใหญ่ เนื อฉ่้ำ สีเหลืองอ่อน), พันธุ์อินทรชิต (หรือพันธุ์พื นเมือง), พันธุ์ภดเก็ต (ผลเล็กเปลือก
หนำ เนื อสีเหลือง หวำนกรอบ), พันธุ์นำงแล (พันธุ์น ้ำผึ ง เนื อจะเข้มเหลือง รสออกหวำนจัด) เป็นต้น 
 

สับปะรดจัดเป็นผลไม้เพ่ือสุขภำพอีกชนิดหนึ่ง โดยประโยชน์ของสับปะรดนั นมีอยด่หลำกหลำย เพรำะอุดม
ไปด้วยแร่ธำตุและวิตำมินต่ำง ๆ จ้ำนวนมำก ซึ่งได้แก่ คำร์โบไฮเดรต วิตำมินซี วิตำมินบี 1 วิตำมินบี 2 วิตำมินบี 3 
วิตำมินบี 5 วิตำมินบี 6 กรดโฟลิก ธำตุแคลเซียม ธำตุโพแทสเซียม ธำตุแมกนีเซียม ธำตุแมงกำนีส ธำตุฟอสฟอรัส 
ธำตุเหล็ก ธำตุสังกะสี เป็นต้น ซึ่งเหล่ำนี ถือว่ำมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยและสุขภำพเรำเป็นอย่ำงมำก และสรรพคุณ
สับปะรดทำงสมุนไพรนั น ก็ช่วยรักษำอำกำรต่ำง ๆ ได้อย่ำงหลำกหลำยเช่นกัน เช่น โรคบิด โรคนิ่ว ช่วยบรรเทำ
อำกำรแผลเป็นหนอง ขับปัสสำวะ เป็นต้น 

นอกจำกนี  ในเปลือกสับปะรดนำงแลและภดแล ยังมีสำรโพลีฟีนอลเป็นสำรต้ำนอนุมดลอิสระที่ช่วยในกำรลด
ริ วรอย ยับยั งเอนไซม์ในกำรสร้ำงฝ้ำ ส่วนเส้นใยจำกกำกสับปะรดมีคุณสมบัติในกำรขัดผิวธรรมชำติที่มีควำม
อ่อนโยนต่อผิว และช่วยให้ผิวกระจ่ำงใส ลดริ วรอยจุดด่ำงด้ำทั่วร่ำงกำย จึงมีกำรน้ำมำผลิตเป็นใยสับปะรดขัดผิว 
ให้ผลเทียบเท่ำใยบวบขัดผิว 

สำรสกัดจำกสับปะรด ช่วยให้ผิวขำวใสด้วยคุณสมบัติที่มี AHA ถึง 80% ผด้ผลิตเวชส้ำอำงมีกรน้ำมำสกัด
เป็นครีมสับปะรด ท้ำให้ผิวขำวใส โดยที่เนื อครีมซึมเร็วเข้ำสด่ผิวลดจุดด่ำงด้ำ รอยแผลเป็น รอยยุงกัด ปรับสีผิว ให้
สม่้ำเสมอทั่งร่ำงกำย ไม่ระคำยเคืองผิว ไม่กัดผิว ผิวไม่แห้ง 

ในส่วนของสบด่โลชั่น ที่มีส่วนผสมของหัวเชื อสับปะรด ช่วยขจัดเซลล์ที่เสื่อมสภำพให้หลุดออก ปรับสภำพ
ผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื่น กระจ่ำงใส ลดผดผื่นคัน ให้ผิวนุ่มลื่น ด้วยคุณสมบัติของ AHA จึงช่วยเรื่องควำมขำวใสขึ น
อย่ำงเป็นธรรมชำติ (เว็บไซต์เมดไทย, 2559) 

 
2.3 มะกรูด 

มะกรดด หรือที่ภำษำอังกฤษเรียกว่ำ Kaffir lime, Leech lime, Mauritius papeda มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ 
Citrus x hystrix L. นอกจำกนี ในประเทศไทยยังมีชื่ออีกหลำกหลำยชื่อ อำทิเช่น มะขดด (แม่ฮ่องสอน), มะขุน มะ
ขดด (ภำคเหนือ), ส้มกรดด ส้มมั่วผี (ภำคใต้) เป็นต้น เป็นพืชที่จัดอยด่ในตระกดล ส้ม (Citrus) โดยมีถิ่นก้ำเนิดใน
ประเทศไทย ลำว มำเลเซีย และอินโดนีเซีย 

ภาพที่ 2.3 ผลมะกรูด 



 
          ลักษณะของมะกรดดเป็นไม้ยืนต้นขนำดเล็ก เนื อไม้แข็ง ล้ำต้นและกิ่งมีหนำมยำวเล็กน้อย ใบเป็นใบ
ประกอบชนิดลดรดป มีใบย่อย 1 ใบ เรียงสลับ รดปไข่ คือมีลักษณะคล้ำยกับใบไม้ 2 ใบ ต่อกันอยด่ คอดกิ่วที่กลำงใบ
เป็นตอน ๆ มีก้ำนแผ่ออกใหญ่เท่ำกับแผ่นใบ ท้ำให้เห็นใบเป็น 2 ตอน กว้ำง 2.5-4 เซนติเมตร ยำว 4-7 เซนติเมตร 
ใบสีเขียวแก่พื นผิวใบเรียบเกลี ยง เป็นมัน ค่อนข้ำงหนำ มีกลิ่นหอมมำกเพรำะมีต่อมน ้ำมันอยด่ ซึ่งผลแบบนี เรียกว่ำ 
ผลแบบส้ม (hesperitium) ใบด้ำนบนสีเข้ม ใต้ใบสีอ่อน ดอกออกเป็นกระจุก 3–5 ดอก กลีบดอกสีขำว เกสรสี
เหลือง ร่วงง่ำย มีกลิ่นหอม มีผลสีเขียวเข้มคล้ำยมะนำวผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั วหัว-ท้ำยของผลเป็นจุก ผลอ่อนมี
เป็นสีเขียวแก่ เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด พันธุ์ที่มีผลเล็ก ผิวจะขรุขระน้อยกว่ำและไม่มีจุกที่ขั ว ภำยในมี
เมล็ดจ้ำนวนมำก ๆ 
 
สรรพคุณ 
   รากมะกรูด 

- รำกของมะกรดดมีรสจืดเย็น สำมำรถช่วยแก้อำกำรไข้ ถอนพิษส้ำแดง แก้ลมจุกเสียด กระทุ้งพิษไข้ แก้
พิษฝีภำยใน และช่วยอำกำรเสมหะเป็นพิษ 
   ผิวมะกรูด 
          - ผิวของมะกรดดสำมำรถช่วยแก้อำกำรนอนไม่หลับได้ โดยน้ำผิวของมะกรดดบดรวมกับรำกชะเอม ไพล 
เฉียงพร้ำ ขมิ นอ้อย แล้วน้ำมำต้มน ้ำดื่ม 
          - เป็นยำบ้ำรุงหัวใจ โดนน้ำผิวมะกรดดฝำนสดประมำณ 1 ช้อนโต๊ะ มำผสมกับพิมเสนหรือกำรบดรชงในน ้ำ
เดือดแล้วแช่ทิ งไว้ จำกนั นน้ำมำดื่ม 
          - ช่วยแก้อำกำรเป็นลม หน้ำมืด วิงเวียนศีรษะ โดยน้ำเปลือกมะกรดดฝำนบำง ๆ  ชงกับน ้ำเดือดแล้วเติม
กำรบดรเล็กน้อย น้ำมำดื่มเพ่ือแก้อำกำร 
          - ช่วยขับลมในล้ำไส้ แก้อำกำรจุกเสียด ท้องอืด แน่นท้องได้ 
          - ช่วยขับสำรพิษที่อยด่ในร่ำงกำยให้ออกมำทำงผิวหนังโดยกำรน้ำผิวมะกรดดมำใช้เป็นส่วนประกอบในกำร
อบซำวน่ำสมุนไพร 
   ใบมะกรูด 
          - ช่วยแก้ไอ แก้อำกำรอำเจียนเป็นเลือด 
          - ช่วยแก้อำกำรช ้ำใน 
          - ใบมะกรดดอุดมไปด้วยเบต้ำแคโรทีนซึ่งช่วยในกำรชะลอกำรขยำยตัวของเซลล์มะเร็งและช่วยต่อต้ำน
มะเร็งได ้
   ผลมะกรูด  
          - ช่วยแก้อำกำรไอ ขับเสมหะ โดยกำรน้ำมะกรดดผ่ำครึ่งและน้ำไปลนไฟให้นิ่ม แล้วค่อย ๆ บีบน ้ำมะกรดดลง
คอทีละนิดจะช่วยท้ำให้อำกำรบรรเทำลงได้ 
          - ช่วยฟอกโลหิต โดยน้ำผลมะกรดดสดมำผ่ำเป็น 2 ซีกแล้วน้ำไปดองกับเกลือหรือน ้ำผึ งประมำณ 1 เดือน 
แล้วรินเอำแต่น ้ำดื่ม  



          - ช่วยแก้อำกำรปวดท้อง หรือใช้เป็นยำแก้ปวดท้องในเด็กอ่อน โดยกำรน้ำผลมะกรดดมำคว้ำนไส้กลำงออก 
น้ำมหำหิงคุ์ใส่และปิดจุก แล้วน้ำไปเผำไฟจนด้ำเกรียมและบดจนเป็นผงละลำยกับน ้ำผึ งไว้รับประทำนแก้อำกำร
ปวดได้ 
          - ช่วยขับระดด ขับลม โดยผลมะกรดดน้ำมำดองท้ำเป็นยำดองเปรี ยวไว้รับประทำน 
          - ช่วยแก้อำกำรน ้ำลำยเหนียว  
          - แก้เถำดำนในท้อง  
          - แก้ระดดเสีย ขับระดด  
          - ช่วยขับลมในล้ำไส้ 
          นอกจำกนี น ้ำจำกผลมะกรดดยังสำมำรถใช้แก้อำกำรเลือดออกตำมไรฟันได้อีกด้วย โดยใช้น ้ำมะกรดดถดบำง ๆ 
บริเวณเหงือกหลังแปลงฟันเสร็จจะช่วยท้ำให้อำกำรเลือดออกตำมไรฟันบรรเทำลงได้ 
 
ประโยชน์ของมะกรูด สมุนไพรสารพัดประโยชน์ 
          มะกรดดเป็นพืชสมุนไพรที่อยด่คด่กับคนไทยมำนำน ถดกน้ำมำใช้ในกำรปรุงอำหำรคำวหวำนต่ำง ๆ และยัง
น้ำมำใช้ในพระรำชพิธีส้ำคัญอย่ำงเช่น พระรำชพิธีโสกันต์ ซึ่งระบุไว้ว่ำจะต้องมีผลมะกรดดและใบส้มป่อยในกำร
ประกอบพิธี น ้ำของมะกรดดก็สำมำรถน้ำมำใช้แทน หรือน้ำมำผสมกับน ้ำมะนำวเพ่ือใช้ปรุงอำหำรได้อีกด้วย โดยน ้ำ
มะกรดดนั นจะมีรสเปรี ยวกลมกล่อมและมีกลิ่นของน ้ำมันหอมระเหยเพ่ิมขึ นอีกด้วย  
 
           มะกรูดไล่ยุง ไล่แมลง 
          ในมะกรดดมีน ้ำมันหอมระเหยอยด่มำก มีกลิ่นฉุน จึงสำมำรถน้ำไปใช้ไล่แมลงบำงชนิดได้ เช่น มอดและมดที่
อยด่ในข้ำวสำร ด้วยกำรใช้ใบมะกรดดสด ๆ ฉีกใบเป็น 2 ส่วน ให้กลิ่นออก แล้วใส่ไว้ในถังข้ำวสำรก็จะท้ำให้มอดและ
มดไม่ขึ นข้ำวสำร แล้วถ้ำหำกถดกปลิงกัดละก็ ให้น้ำมะกรดดมำถดตรงบริเวณที่มีปลิงเกำะจะท้ำให้ปลิงหลุดออกมำเอง 
นอกจำกนี มะกรดดสำมำรถใช้ในกำรไล่ยุงและก้ำจัดลดกน ้ำโดยน้ำเปลือกมำตำกแห้งแล้วน้ำ ไปเผำไฟก็จะสำมำรถไล่
ยุงได้   
          ในปัจจุบัน มีกำรน้ำมะกรดดมำแปรรดปเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงและแมลงต่ำง ๆ ซึ่งในกำรเกษตรก็ได้มีกำร
น้ำน ้ำมันหอมระเหยมะกรดดมำผลิตในรดปของแคปซดลเพ่ือใช้ไล่แมลงและหนอนส้ำหรับเกษตรกร โดยน้ำไปโปรยยัง
บริเวณท่ีต้องกำรไล่แมลง แล้วน ้ำมันจะค่อย ๆ ซึมออกจำกแคปซดล วิธีกำรนี ท้ำให้เกษตรกรใช้สำรเคมีลดลงเป็นผล
ให้พืชผลทำงกำรเกษตรปลอดสำรเคมีมำกขึ นอีกด้วยค่ะ 
 
          มะกรูดบ้ารุงผม 
          มะกรดดช่วยบ้ำรุงผมให้เงำงำม แก้อำกำรผมร่วง โดยกำรน้ำมะกรดดผ่ำครึ่ง มำชโลมบนศีรษะหลังสระผม
เสร็จทิ งไว้สักพักแล้วล้ำงออก ก็จะช่วยท้ำให้ผมด้ำเงำงำมและลดผมร่วงได้ หรือจะน้ำน ้ำมะกรดดมำหมักผมทิ งไว้
ประมำณ 10 นำที ก็สำมำรถช่วยล้ำงสำรพิษต่ำง ๆ ที่มำจำกสภำพแวดล้อมได ้
 

มะกรูดดับกลิ่น 



          มะกรดดสำมำรถดับกลิ่นต่ำง ๆ อย่ำงเช่น กลิ่นคำวของอำหำรคำวหำน หรือจะเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของ
เท้ำโดยกำรน้ำมำผสมกับขิง ข่ำ และเกลือในปริมำณเท่ำ ๆ กัน ต้มให้น ้ำอุ่นแล้วแช่เท้ำลงไปประมำณ 15 นำที ก็
จะช่วยลดกลิ่นอับท่ีเท้ำและช่วยคลำยควำมเมื่อยล้ำได้ มะกรดดสำมำรถน้ำมำใช้ดดดกลิ่นที่มำจำกรองเท้ำหรือกลิ่นที่
อยด่ในตด้รองเท้ำได้ ด้วยกำรใช้ผิวมะกรดด ตะไคร้หอม ถ่ำนป่น และสำรส้ม มำใส่ถุงที่ท้ำจำกผ้ำขำวบำง เอำไปใส่ไว้
ในตด้รองเท้ำหรือในรองเท้ำ จะท้ำให้กลิ่นต่ำง ๆ หำยไป (เว็บไซต์กระปุก, 2557) 
 
2.4 มะขาม  

มะขำมเป็นพืชที่มี ถิ่นก้ำเนิดจำกทวีปแอฟริกำ แต่เข้ำสด่ประเทศไทยมำนำนกว่ำ 700 ปี กระทั่งมีควำมเชื่อ
ของคน ไทยมำแต่โบรำณว่ำปลดกต้นมะขำมไว้ทำงทิศตะวันตกของบ้ำนจะช่วยให้มีแต่คนเกรงขำม เรำ สำมำรถ
จ้ำแนกมะขำมออกเป็นมะขำมเปรี ยวและมะขำมหวำน พันธุ์มะขำมหวำนที่นิยมกินฝัก สด เช่น พันธุ์สีทอง น ้ำผึ ง 
ขันตี หมื่นจง ส่วนมะขำมเปรี ยวมักน้ำไปท้ำมะขำมเปียก สำมำรถ เก็บไว้ได้นำน ใช้ปรุงอำหำรให้รสเปรี ยวกลม
กล่อม ยอดอ่อนมะขำมให้รสเปรี ยว นิยมน้ำไป ปรุงอำหำร มีวิตำมินซีสดงกว่ำส่วนอ่ืนๆ ช่วยปกป้องตำจำกสำร
อนุมดลอิสระที่เป็นสำเหตุให้ เลนส์ตำขุ่นมัว และช่วยให้ร่ำงกำยมีภดมิต้ำนทำนโรคสดงขึ น เนื อมะขำมมีกรดอินทรีย์
อย่ำงกรด ทำร์ทำริกและกรดซิตริก ซึ่งมีฤทธิ์ระบำยและลดควำมร้อนของร่ำงกำย ใครมีปัญหำท้องผดกบ่อยๆ ให้
ลองกินมะขำมสุกสัก 3-4 ฝัก แล้วดื่มน ้ำอุ่นตำมเยอะ ๆ รับรองเห็นผล แถมยีงช่วยขับ เสมหะและลดอำกำรไอด้วย 
แคลเซียมนั นมีมำกที่ในฝักอ่อนและมีปริมำณรองลงมำในมะขำม เปียกและยอดอ่อน ส่วนมะขำมสุกจัดจนเป็น
มะขำมเปียกนั นจะมีเส้นใยอำหำร สดง 

สรรพคุณทำงยำที่มีมำแต่โบรำณของมะขำม เช่น เนื อในฝักแก่แก้ อำกำรท้องผดก แก้ไอ ขับเสมหะ เป็นยำ
ระบำย เนื อมะขำมเปียกข้นๆ ผสมเกลือ กินขับเลือดที่ ตกค้ำงของหญิงหลังคลอด เมล็ดแก่คั่วสุกกะเทำะเปลื อก 
แช่น ้ำเกลือให้พอง กินเป็นยำถ่ำย พยำธิไส้เดือนหรือบดเป็นผงละลำยน ้ำ ปิดแผลในคนเป็นโรคเบำหวำน ใบแก่เป็น
ยำแก้ไอ ขับ เสมหะ ขับเลือดและลมในล้ำไส้ แก้โรคบิด เปลือกต้นต้มน ้ำดื่มเป็นยำแก้ท้องเดิน หรือใช้อมแก้ 
เหงือกบวม แก้ฟันผุ 

ภาพที่ 2.4 มะขาม 
 



ผลไม้เขตร้อน มะขำม ภำษำอังกฤษ คือ Tamarind ส่วนมะขำมชื่อวิทยำ ศำสตร์จะใช้ค้ำว่ำ 
Tamarindus indica Linn. มะขำม มีต้นด้ำเนิดในทวีฟแอฟริกำ ต่อมำมี กำรน้ำเข้ำมำปลดกในแถบเอเชียรวมทั ง
ไทยด้วย โดยยังเป็นต้นไม้ประจ้ำจังหวัดเพชรบดรณ์เมือง มะขำมหวำนด้วย และตำมต้ำรำพรหมชำติ ถือว่ำมะขำม
เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง ที่ช่วยป้องกันสิ่ง เลวร้ำย ผีร้ำยต่ำงๆ ไม่ให้มำกล ้ำกลำย อีกทั งยังเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมลคล ถือ
กันเป็นเคล็ดท้ำให้มี คนเกรงขำม ส้ำหรับประโยชน์ของมะขำมและสรรพคุณมะขำมนั นมีมำกมำย และจัดว่ำเป็นผล 
ไม้เพ่ือสุขภำพที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสดงและยังมีสรรพคุณใช้เป็นยำรักษำโรคอีกด้วย โดยใน ส่วนที่น้ำมำใช้เป็น
ยำจะเป็นเนื อฝักแก่ (มะขำมเปียก) เปลือกของล้ำต้น (ทั งสดและแห้ง) และ เนื อในเมล็ด โดยสำมำรถช่วยรักษำได้
หลำยโรค เช่น เป็นยำขับเสมหะ แก้อำกำรท้องเดิน บรรเทำอำกำรท้องผดก ใช้เป็นยำถ่ำยพยำธิ เป็นต้น มะขำมยัง
อุดมไปด้วยวิตำมินและแร่ธำตุที่มี ประโยชน์ต่อร่ำงกำย อย่ำงวิตำมินซี วิตำมินบี2 วิตำมินเอ ธำตุแคลเซียม ธำตุ
ฟอสฟอรัสธำตุ เหล็ก โปรตีน คำร์โบไฮเดรต เป็นต้น โดยมะขำมที่แก่จัดนั นเรำจะเรียกว่ำ “ มะขำมเปียก” โดย
มะขำมหวำน 100 กรัม จะมีแคลอรี่เท่ำกับ 314 แคลอรี่ 
 
สรรพคุณของ มะขาม 

เนื อไม้ใช้ท้ำเป็น เขียงที่มีคุณภำพดีมำก เพรำะเป็นไม้ทีเหนียวทนใบแก่ มีรสเปรี ยวฝำด ใช้น้ำมำปรุงเป็น
ยำแก้ไอ แก้โรคบิด ขับเสมหะในล้ำไส้ หรือน้ำมำต้มผสมกับหัวหอมโกรกศีรษะเด็กในเวลำเช้ำมืด แก้ หวัดจมดกได้ 
หรือใช้น ้ำที่ต้มให้สตรีหลังคลอดอำบ และใช้อบไอน ้ำได้ เป็นต้น - ใบอ่อนและดอก ใช้รับประทำนเป็นอำหำรได้ - 
เนื อในผล (มะขำมเปียก) ใช้ผลแก่ประมำณ 10-20 ฝัก น้ำมำจิ ม เกลือกิน แล้วดื่มน ้ำตำมลงไป หรืออำจใช้ท้ำเป็น
น ้ำมะขำมคั นเอำน ้ำกิน เป็นยำแก้อำกำรท้องผดก เป็นยำระบำย แก้ไอ ขับเสมหะ ช่วยลดอุณหภดมิในร่ำงกำย  ลด
กำรกระหำยน ้ำ หรือใช้เนื อ มะขำมผสมกับข่ำ และเกลือพอประมำณ รับประทำนเป็นยำขับเลือดขับลม แก้
สันนิบำตหน้ำ เพลิง หรืออำจใช้ผสมกับปดนแดง แล้วน้ำมำพอกหรือทำบริเวณที่เป็นกลำกเกลื อน หรือฝี - เมล็ดแก่ 
น้ำมำคั่วให้เกรียมแล้วกระเทำะเปลือกออกใช้ประมำณ 20-30 เม็ด น้ำมำแช่น ้ำเกลือ จนอ่อนใช้กินเป็นยำถ่ำย
พยำธิไส้เดือนในท้องเด็กได้ หรือใช้เปลือกนอกที่กระเทำะออก ซึ่งจะ มีรสฝำดใช้กินเป็นยำแก้ท้องร่วง และแก้
อำเจียนได้ ดี 

 
ประโยชน์ของมะขามเปียก 

1. มีรสเปรี ยว หำกน้ำมำรับประทำนจะท้ำให้ช่วยเรื่องระบบขับถ่ำยให้หมุนเวียนดีขึ น 
2. นอกจำกนี ยังช่วยแก้ไอ ขับเสมหะได้ ด้วยกำรน้ำเนื อมะขำมไปต้มให้สุก เติมเกลือเล็กน้อย แล้วค่อยๆ 

จิบ 
3. หำกน้ำเม็ดมะขำมเปียกไปคั่วให้สุก กะเทำะเปลือกออก แล้วแช่น ้ำจนเนื อนิ่ม จะสำมำรถน้ำ ไปพอก

แผลฝี หนอง และแผลเรื อรังต่ำงๆ ให้บรรเทำลงได้ 
4. น้ำเม็ดมะขำมไปผ่ำตำมแนวขวำง แล้วฝนกับน ้ำมะนำว จะช่วยดดดพิษจำกแมลงสัตว์กัดต่อย ได้ 



5. มีกรดผลไม้ (AHA) หำกน้ำมำขัดผิว จะช่วยผลัดเซลส์ผิวที่ตำยแล้วให้หลุดออก ช่วยให้ ผิวสะอำด 
กระจ่ำงใส ลดรอยด่ำงด้ำและควำมหมองคล ้ำให้จำงลง จุดแห้งกร้ำนเนียนนุ่มขึ น 

ยอดอ่อนและฝักอ่อนมีวิตำมินเอมำก มะขำมเปียกรสเปรี ยว ท้ำให้ชุ่มคอ ลด ควำมร้อนของร่ำงกำยได้ดี 
เนื อในฝักมะขำมที่แก่จัด เรียกว่ำ "มะขำม เปียก" มะขำมเปียกอุดมด้วยกรดอินทรีย์ อำทิ กรดซิตริก (Citric Acid) 
กรดทำร์ทำริก(Tartaric Acid) หรือกรดมำลิก (Malic Acid) เป็นต้น มีคุณสมบัติช้ำระล้ำงควำมสกปรกรดขุมขน 
ครำบไขมันบนผิวหนังได้ดี วิธีเก็บรักษำมะขำมเปียก มะขำมเปียก ถือเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่มีสรรพคุณในเรื่อง
ของระบบขับถ่ำย ถ้ำเกิดท้องผดก ขึ นมำ ก็ให้หยิบมะขำมเปียกมำจิ มเกลือรับประทำนสักฝักสองฝักเป็นอันได้ผล แต่
เรื่องของ ควำมสะอำดนั นถือว่ำส้ำคัญมำก เพรำะฉะนั นก่อนที่จะหยิบมะขำมเปียกมำรับประทำน ต้องดด ให้แน่ใจ
ว่ำมีสิ่งสกปรก หรือเชื อรำเกิดขึ นหรือเปล่ำ แต่ทำงที่ดีควรน้ำเข้ำตด้ไมโครเวฟก่อน ถ้ำ เป็นไปได้ให้ซื อมะขำมเปรี ยว 
ซึ่งมีจ้ำหน่ำยเป็นฝักๆ มำแกะเปลือกไว้กินเองดีกว่ำ อีกปัญหำ หนึ่งของผด้ที่นิยมกักตุนมะขำมเปี ยกไว้ใช้ แต่แล้ว
ผ่ำนไปไม่นำน สีของเนื อมะขำมที่เคยออก โทนน ้ำตำล กลับกลำยเป็นสีด้ำไม่น่ำรับประทำน ฉะนั นหลังจำกได้
มะขำมเปียกมำ ให้บรรจุลง ในภำชนะท่ีไม่ใช่อะลดมิเนียม (ถุงพลำสติดก็ได้) โรยเกลือแกงเม็ดใหญ่ๆ บริเวณด้ำนบน 
ปิดฝำ ให้สนิทเพียงเท่ำนี ก็จะได้รับประทำนมะขำมเปียกสีสันตำมธรรมชำติและถ้ำใครท้องผดกก็อย่ำ ลืมหันมำทำน
มะขำมเปียกกันดด จะได้มีระบบขับถ่ำยท่ีดี 
 
มะขามมีประโยชน์กับผิว ดังต่อไปนี  

1. ช่วยในกำรปรับสภำพผิวตำมธรรมชำติ ท้ำให้ผิวขำวเนียนเปล่งปลั่ง ผิวขำว เนียนเรียบกว่ำที่เคยเป็น 
2. สำมำรถใช้ขัดตำมซอกขำหนีบ ตำมรักแร้อย่ำงปลอดภัยท้ำให้บริเวณท่ีด้ำ คล ้ำค่อยๆ ขำวขึ น 
3. ช่วยขจัดจุดด่ำงด้ำ รอยด้ำบนผิวหน้ำหรือตำมร่ำงกำย รอยสิวบนแผ่นหลัง ปรับสีผิวให้เนียนเรียบ

สม่้ำเสมอ 
4. สำมำรถทั งขัดและพอกผิวในขั นตอนเดียวเดียวกัน ใช้เป็นสครับขัด ผิวอย่ำงอ่อนโยน โดยไม่ต้องไปลง

คอร์สท้ำตัวหรือขัดตัวรำคำแพงก็ขำวขึ นได้ค่ะ 
5. ใช้เป็นประจ้ำแทนสบด่หรือครีมอำบน ้ำได้ค่ะ รับรองเผยผิวใหม่ขำวใสอย่ำง มั่นใจสุดๆ 
6. ช่วยต่อต้ำนอนดมดลอิสระที่ท้ำให้ผิวเหี่ยวย่น ช่วยชะลอควำมเหี่ยวย่นของผิวได้ 
7. ผิวหน้ำนุ่มนวล ขำวใส ผุดผ่องขึ น รด้สึกชัดเจนจำกคุณค่ำบ้ำรุงของสมุนไพร 
8. ผิวหน้ำ ผิวกำยเนียนเรียบขึ น รดขุมขนกระชับ ผิวละเอียดและใสขึ น 
9. ผด้มีผิวมัน ควำมมันจะลดลง ผด้มีผิวแห้งผิวจะชุ่มชื นขึ นจำกกลไกกำรปรับ สภำพผิว 
10. ผิวหนังที่เคยแพ้ง่ำย เกิดกำรอักเสบง่ำย จะมีภดมิต้ำนทำนดีขึ นมำก ไม่แพ้ ง่ำยเหมือนก่อน (เว็บไซต์

โฮมพำณิชย์, 2560) 
 

2.5 มะเฟือง 



     มะเฟออง (Star fruit) มีวิตำมิน เอ , ซี, อี, โปแตสเซียม, เบต้ำแคโรทีน และมีเอสโตรเจนสดง ช่วยสร้ำงเซลล์
กระดดก 
       -  ใช้กินสด หรือปั่นคั นน ้ำกิน ท้ำมะเฟอองแช่อ่ิม หรืออบแห้ง 
       -  ท้ำมะเฟอองกวนอบแห้ง จะได้เอสโตเจนสดงมำก 
       -  ใช้น ้ำมะเฟอองมำหมัก ท้ำเป็นโลชั่นบ้ำรุงผิว จะท้ำให้ผิวพรรณ ได้รับเอสโตรเจนโดยตรง และช่วยขับไล่ไร
ฝุ่นที่ผิวหนังได้ดีมำก 

ภาพที่ 2.5 มะเฟือง 
 

สรรพคุณ .- ใบ , ดอก , ผล 
        - ใบสด ต้ำให้ละเอียด น้ำมำพอกโรคอีสุกอีใส ท้ำให้แผลตกสะเก็ดไม่เห็นรอยแผลเป็น ใช้ทำ แก้กลำก
เกลื อน , ผดผื่นคัน  
        -  ใบสด ต้มดื่มน ้ำ ช่วยถอนพิษไข้  มะเฟอองมีฤทธิ์เย็น  
        -  ดอก น้ำมำต้มดื่มน ้ำ ถอนพิษ ผด้ป่วยเสพติดเฮโรอีนหรือฝิ่น 
        -  ผลสุกเปรี ยว  แก้โรคเกำต์,  แก้ไอ , คอแห้งกระหำยน ้ำ , ขับปัสสำวะขับนิ่วได้ ส้ำหรับ  
           โรคเกำต์ น้ำผล มะเฟอองสุก 1 ผล ผสมเกลือเล็กน้อย น ้ำผึ ง  น้ำมำปั่นต้มดื่มน ้ำ ดื่มวันละ 
            แก้ว ติดต่อกัน 1 สัปดำห์ 

มะเฟออง(Star fruit) มีสำรต้ำนอนุมดลอิสระ   ลบริ วรอยแผลเป็น   มีประโยชน์ต่อผิว  ลดกำรเกิดสิว จุด
ด่ำงด้ำจะค่อยๆจำงหำยไป ท้ำให้ใบหน้ำขำวใส ด้วยของธรรมชำติกันดีกว่ำ  ไม่ต้องซื อเครื่องส้ำอำงประเภท ไวท์เท
นนิ่ง รำคำแพงๆ ไม่เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำย ใช้ทุกวันสะสมสำรเคมีเข้ำไปวันละนิด  เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ใช้ลดก
สดๆ ผ่ำแล้วแตะให้ทั่วใบหน้ำ ทิ งไว้สักครด่ล้ำงออก  หรือจะเอำมะเฟอองเข้ำตด้เย็น แล้วน้ำมำผ้ำเป็นแผ่นบำงๆ วำงที่
ใบหน้ำ เย็นชุ่มฉ่้ำดี  

มะเฟออง (Star fruit) เป็นกรด น้ำมำท้ำควำมสะอำดโลหะที่เป็นสนิม และขัดท้ำควำมสะอำดทองเหลือง 



โทษของมะเฟออง.-  เรำเคยได้ยินคนโบรำณเตือนอย่ำกินมะเฟอองมำก เลือดจะจำงบ้ำง หรือหญิงมีครรภ์ไม่
ควรกินบ้ำง เพรำะมะเฟอองมีฤทธิ์เย็น  และมะเฟอองมี กรดออกซำลิกซึ่งอำจเป็นอันตรำยต่อบุคคลที่เป็นโรคไตวำย 
นิ่วในไตหรือผด้อยด่ภำยใต้กำรฟอกไต เรำต้องกินมะเฟอองอย่ำงถดกต้องจึงจะได้รับประโยชน์ (Daily Health, 2560) 

 

2.6. น ้ายาซักผ้า 

ความหมายของน ้ายาซักผ้า 

ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำนั นถดกผลิตออกมำสองรดปแบบคือ แบบผงซักฟอกและน ้ำยำซักผ้ำ ซึ่งส่วนประกอบใน
ผงซักฟอกและน ้ำยำซักผ้ำที่ช่วยในกำรท้ำควำมสะอำดต่ำงๆ อำจคล้ำยกัน แล้วคุณจะเลือกผลิตภัณฑ์ซักผ้ำแบบ
ไหนดี? แม้ว่ำผลิตภัณฑ์ซักผ้ำทั งสองรดปแบบต่ำงก็มีประสิทธิภำพในกำรท้ำควำมสะอำดเสื อผ้ำในทุกๆ วันแต่ควำม
แตกต่ำงของผลิตภัณฑ์ซักผ้ำสองรดปแบบนี ให้ประสิทธิภำพในกำรขจัดครำบต่ำงกัน ในปัจจุบันได้คิดค้นและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำทั งแบบชนิดน ้ำและผงเพื่อช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ในกำรลบรอยเปอ้อนบนเสื อผ้ำที่ดีที่สุด น ้ำยำซักผ้ำมี
ประสิทธิภำพในกำรละลำยในน ้ำได้ง่ำย ดังนั นจึงมีประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงครำบฝังลึกได้ง่ำยกว่ำ น ้ำยำซักผ้ำ
สำมำรถละลำยในน ้ำเย็นได้ดีซึ่งเหมำะสมกับผด้ที่ชอบซักผ้ำด้วยอุณภดมิต่้ำ เช่น ผด้ที่ซักเสื อผ้ำสีสดอยด่เป็นประจ้ำ กำร
ซักผ้ำด้วยน ้ำเย็นยังช่วยประหยัดค่ำไฟได้อีกด้วย น ้ำยำซักผ้ำสำมำรถเป็นได้ทั งน ้ำยำขจัดครำบและผลิตภัณฑ์ซักผ้ำ
ในขวดเดียวกัน น ้ำยำซักผ้ำมีประสิทธิภำพในกำรขจัดครำบเหลวที่ซักออกยำกอย่ำง ครำบน ้ำมันและครำบอำหำร 
เป็นต้น น ้ำยำซักผ้ำจะไม่ทิ งสำรตกค้ำงภำยในเครื่องซักผ้ำและเสื อผ้ำของคุณ กำรใช้น ้ำยำซักผ้ำ น ้ำยำซักผ้ำเหมำะ
ส้ำหรับครอบครัวที่ต้องรับปัญหำครำบจำกอำหำรหรือซอสปรุงอำหำร เพรำะสำมำรถตรงเข้ำจด่โจมครำบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ดังนั นหำกคุณไม่อยำกกังวลว่ำผงซักฟอกจะกระจำยไปทั่วบริเวณผ้ำ น ้ำยำซักผ้ำอำจเป็นทำงเลือกที่
ดีกว่ำส้ำหรับคุณ น ้ำยำซักผ้ำนั นไม่ทิ งสำรตกค้ำงบนเนื อผ้ำและภำยในเครื่องซักผ้ำ ดังนั นจึงเหมำะสมกับกำรซักผ้ำ
เด็กหรือส้ำหรับคุณแม่ที่มีผิวบอบบำง สำรตกค้ำงจำกผลิตภัณฑ์ซักผ้ำบนเสื อผ้ำสำมำรถท้ำให้ผิวรด้สึกระคำยเคืองได้ 

ผลกระทบการใช้น ้ายาซักผ้า 

น ้ำยำซักผ้ำมีผลกระทบต่อน ้ำ 

แม้ว่ำน ้ำยำซักผ้ำจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อน ้ำ แต่ก็น ้ำยำซักผ้ำก็มีผลกระทบทำงอ้อมต่อน ้ำ โดยพืชใน
น ้ำจะได้ธำตุอำหำรจำก น ้ำยำซักผ้ำ ท้ำให้พืชเหล่ำนี เจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วและอำศัยออกซิเจนที่มีอยด่ในน ้ำจน
ท้ำให้น ้ำเน่ำเสีย ผลเสียที่เกิดจำกกำรใช้ผงซักฟอกอำจท้ำให้เกิดมลภำวะของน ้ำ สำรพวกฟอสเฟตจำกน ้ำยำซักผ้ำ
เมื่อปล่อยลงสด่แหล่งน ้ำ จะท้ำให้พืชน ้ำเจริญเติบโต รวดเร็ว ท้ำให้ขวำงทำงคมนำคมทำงน ้ำ ท้ำลำยทัศนียภำพ ท้ำ
ให้ออกซิเจนละลำยน ้ำไม่ได้ สิ่งมีชีวิตขำดออกซิเจนตำยได้ และพืชน ้ำเกิดมำกอำจจะตำยเน่ำ ท้ำให้น ้ำเสียจุลินทรีย์
ในน ้ำสลำยไม่สำมำรถสลำยผงซักฟอกชนิดคำร์บอนอะตอมที่แตกก่ิงก้ำนสำขำ ท้ำให้เกิดกำรตกค้ำงในน ้ำ เมื่อเข้ำสด่
ร่ำงกำยของคนจะท้ำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ 

ผลกระทบของน ้ำยำซักผ้ำต่อสิ่งแวดล้อม 



ในน ้ำยำซักผ้ำบำงชนิดมีฟอสเฟตซึ่งเป็นสำรอำหำรของสำหร่ำย และพืชชั นต่้ำอ่ืนๆ เมื่อฟอสเฟตจำกสำร
ซักฟอก ถดกชะล้ำงลงไปตำมท่อลงไปสะสมในแม่น ้ำล้ำคลอง ฟอสเฟตจะช่วยท้ำให้สำหร่ำย และพืชชั นต่้ำเติบโต 
อย่ำงรวดเร็ว และอำศัยออกซิเจนที่มีอยด่ในน ้ำไปจนสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ไม่สำมำรถด้ำรงอยด่ได้ และในที่สุดแหล่งน ้ำนั น 
จะตื นเขินลงอย่ำงรวดเร็วกลำยเป็นปลักตม ท้ำให้แหล่งน ้ำเน่ำเหม็นเอนไซม์ในน ้ำยำซักผ้ำบำงชนิดซึ่งท้ำงำนไม่ต่ำง
อะไรกับเอนไซม์ย่อยอำหำรในกระเพำะของคน แม้ว่ำเอนไซม์ท่ีอยด่ในน ้ำยำซักผ้ำจะไม่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
แต่เป็นอันตรำยต่อผิวหนังของมนุษย์ สำรประกอบที่อยด่ในน ้ำยำซักผ้ำเหล่ำนี สำมำรถท้ำอันตรำยต่อสัตว์น ้ำ และยัง
ท้ำให้แหล่งน ้ำเสื่อมโทรม จนสัตว์น ้ำไม่สำมำรถด้ำรงชีวิตอยด่ได้ โดยเฉพำะสำรลดแรงตึงผิว เช่น LAS และ BAS จะ
มีอันตรำยต่อสัตว์น ้ำในปริมำณควำมเข้มข้นต่้ำ สำรลดแรงตึงผิวทั งชนิด  LAS และ BAS จะไปล้อมจับพื นผิว
สำรอินทรีย์ต่ำงๆ ที่มีในแหล่งน ้ำ เมื่อควำมเข้มข้นมำกขึ น จะท้ำให้กระบวนกำรย่อยสลำยเกิดกำรชะงัก ได้มีผด้
ศึกษำพบว่ำ LAS มีพิษต่อปลำมำกกว่ำ BAS ตั งแต่ 1.5 เท่ำ - 4 เท่ำขึ นกับสภำพแวดล้อม เมื่อควำมเค็มของน ้ำ
เพ่ิมขึ น ควำมเป็นพิษของ BAS จะเพ่ิมขึ นด้วย ส่วน LAS นั น ควำมเป็นพิษจะขึ นอยด่กับปริมำณออกซิเจนละลำย 
ควำมกระด้ำงของน ้ำ และอุณหภดมิ น ้ำซักล้ำงที่เกิดจำกกิจกรรมภำยในบ้ำน รวมทั งร้ำนรับซักรีดเสื อผ้ำ เป็น
แหล่งก้ำเนิดผงซักฟอกมำกท่ีสุด ซึ่งควรจะได้มีกำรบ้ำบัดน ้ำทิ งประเภทนี เสียก่อนที่จะระบำยลงสด่แม่น ้ำล้ำคลอง ซึ่ง
เป็นสำเหตุให้น ้ำเน่ำเสีย 

น ้ำยำซักผ้ำอำจมีผลต่อสุขภำพ 

สำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกกำรสัมผัสกับสำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง เช่น สำรเคมีพวกกรดด่ำง สำรละลำย
อินทรีย์เคมี เมื่อสัมผัสบ่อยๆ เป็นเวลำนำน ไขมันที่เคลือบผิวหนัง และสำรยึดน ้ำในชั นของผิวหนัง ซึ่งท้ำหน้ำที่
รักษำควำมชื นจะถดกท้ำลำยไปทีละน้อยๆ จนขำดควำมต้ำนทำน เกิดกำรอักเสบ ผิวแห้ง และแตก เสียคุณสมบัติใน
กำรป้องกันกำรซึมของสำรเคมีเข้ำสด่ผิว เกิดกำรระคำยเคืองเมื่อถดกสำรเคมีอีกแม้เพียงสบด่ ควำมร้อน ควำมเย็น 
หรือติดเชื อก็จะเกิดได้ง่ำย บริเวณใดที่อักเสบ ก็มักจะคันท้ำให้เกำหรือถดไถบ่อยๆ หนังบริเวณนั นจะแปรสภำพหนำ
ขึ น ผงซักฟอกอำจท้ำให้คลื่นไส้ อำเจียน ท้องเดิน ถ้ำมีส่วนผสมของด่ำง ก็อำจท้ำให้เกิดกำรระคำยเคืองของเยื่อบุ
ทำงเดินอำหำร ท้ำให้ผิวหนัง และเยื่อบุของทำงเดินอำหำรถดกกัดไหม้และอักเสบ เกิดอำกำรเจ็บในปำกและล้ำคอ 
กระหำยน ้ำ คลื่นไส้อำเจียน อำเจียนเป็นเลือด กลืนล้ำบำก หำยใจล้ำบำก ช็อก บำงคนอำจมีกำรแตกทะลุของ
หลอดอำหำร และกระเพำะ ท้ำให้กลำยเป็นเยื่อบุช่องท้องอักเสบหรือหลอดอำหำรเกิดกำรตีบตันจำกกำรอักเสบได้ 
(เว็บไซต์กระปุก, 2559) 

 

 

 

 
2.7 โครงงานที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อโครงงำน    น ้ำยำซักผ้ำ 
คณะผด้จัดท้ำ  จุฑำมำศ นุชพันธ์ ระดับชั น  ปวส.2/2 



ผลกำรศึกษำ 
 1. โครงกำรน ้ำยำซักผ้ำสดตรอ่อนโยน สอนท้ำน ้ำยำซักผ้ำสดตรอ่อนโยน วิธีกำรน ้ำยำซักผ้ำสดตรอ่อนโยน 
เรื่องประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้รับกำรท้ำโครงกำรน ้ำยำซักผ้ำสดตรอ่อนโยน โดยมีค่ำเฉลี่ย
ควำมพ่ึงพอใจเท่ำกับ 4.83 ซึ่งอยด่ในระดับดีเยี่ยมเนื่องจำก กำรจัดท้ำโครงกำรน ้ำยำซักผ้ำสดตรอ่อนโยน มี
คุณประโยชน์ต่อประชำชนกลุ่มแม่บ้ำนที่นิยมมำให้ควำมรด้มำใช้ในชีวิตประจ้ำวัน 
 2. โครงกำรน ้ำยำซักผ้ำสดตรอ่อนโยน สอนท้ำน ้ำยำซักผ้ำสดตรอ่อนโยน วิธีกำรน ้ำยำซักผ้ำสดตรอ่อนโยน 
เรื่องเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนและเรื่องสิ่งที่ท่ำนได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้รับกำรท้ำโครงกำรน ้ำน ้ำยำซักผ้ำสดตร
อ่อนโยน โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพ่ึงพอใจเท่ำกับ 4.82 ซึ่งอยด่ในระดับดีเยี่ยมเนื่องจำก กำรจัดท้ำโครงกำรน ้ำยำซักผ้ำ
สดตรอ่อนโยน น้ำมำถ่ำยทอดควำมรด้ให้ผด้เข้ำชมน ้ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้ำวัน 
 3. โครงกำรน ้ำยำซักผ้ำสดตรอ่อนโยน สอนท้ำน ้ำยำซักผ้ำสดตรอ่อนโยน วิธีกำรน ้ำยำซักผ้ำสดตรอ่อนโยน 
เรื่องท่ำนได้รับควำมรด้ แนวคิด ทักษะ ที่ได้รับกำรท้ำโครงกำรน ้ำสมุนไพรพื นบ้ำนเพ่ือสุขภำพ โดยมีค่ำเฉลี่ยควำม
พ่ึงพอใจเท่ำกับ 4.78 ซึ่งอยด่ในระดับดีเยี่ยมเนื่องจำก กำรจัดท้ำโครงกำรน ้ำยำซักผ้ำสดตรอ่อนโยน ให้ผด้ที่ให้ควำมรด้
ได้รับทักษะ แนวคิดจำกผด้ที่สนใจในเรื่องท่ีให้ควำมรด้ได้เป็นอย่ำงดีและน้ำควำมรด้ที่ได้มำใช้ในชีวิตประจ้ำวัน 
 
ชื่อโครงงำน กำรท้ำน ้ำยำซักผ้ำจำกมะกรดด 
คณะผด้จัดท้ำ 1.นำงสำวทัศนีย์  ถือคุณ          
 2.นำงสำวนรินธร  ทวยศิริ       
 3.นำงสำวสุนิสำ  ชมภดมำตรย ์  
    ชั นมัธยมศึกษำปีที่ 6/3 
อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน อ. สรำวุธ   โคตรมำ 
สถำนศึกษำ โรงเรียนภดเขียว  ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำชัยภดมิ เขต 2    
ผลกำรศึกษำ 
 จำกกำรที่เรำท้ำกำรทดลอง พบว่ำ น ้ำยำซักผ้ำมีควำมเป็นกรดอ่อนๆ  มีค่ำ PHประมำณ 8  แล้วท้ำกำร
ทดลองซักผ้ำ กับถุงเท้ำนักเรียน โดยถุงเท้ำนักเรียนซึ่งมีควำมสกปรกเท่ำๆกัน เติมน ้ำเท่ำกัน และปริมำณน ้ำยำ
เท่ำกัน แล้วท้ำกำรขยี ด้วยแรงที่เท่ำกันเป็นเวลำ 2 นำที ผลออกมำถุงเท้ำที่ซักด้วยน ้ำยำซักผ้ำจำกมะกรดดมีควำม
สะอำดกว่ำผงซักฟอก แต่ผงซักฟอกท้ำให้ผ้ำมีควำมนุ่มกว่ำน ้ำยำซักผ้ำจำกมะกรดดเล็กน้อย ดังนั นจึงสรุปได้ว่ำน ้ำยำ
ซักผ้ำจำกมะกรดดมีประสิทธิภำพเทียบเท่ำกับผงซักฟอกท่ัวไปในท้องตลำด 
                 

 
 
 
 
 
 



บทที่ 3  
อุปกรณ์และวิธีการศึกษาค้นคว้า 

 
 โครงงำนวิทยำศำสตร์ เรื่องน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ มีจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำค้นคว้ำ เพ่ือ

ศึกษำกำรเปรียบเทียบของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ กับผงซักฟอกตำมท้องตลำด และประสิทธิภำพของ
กำรใช้น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ ซ่ึงอุปกรณ์และวิธีกำรศึกษำค้นคว้ำประกอบด้วย 

 
3.1 วัสดุอปุกรณ์  
     3.1.1   มะค้ำดีควำย       3 กิโลกรัม 

3.1.2   มะขำม  3  กิโลกรัม 
3.1.3   มะกรดด                 3 กิโลกรัม 
3.1.4   มะเฟออง                 3  กิโลกรัม 
3.1.5   สับปะรด                3 กิโลกรัม 
3.1.6   หัวน ้ำมันหอมระเหย   1,000  cc 
3.1.7   แชมพดออยล์   2.5 กิโลกรัม 
3.1.8   ถำด        1 ถำด 
3.1.9   บีกเกอร์    1  อัน 
3.1.10  มีด    3  เล่ม 
3.1.11  ถัง     5  ใบ 
3.1.12  น ้ำสะอำด    25  ลิตร 

     3.1.13  น ้ำตำล    5 กิโลกรัม 
     3.1.14  ขวดแก้ว   200 ขวด 
 
3.2 ขั นตอนและวิธกีารด้าเนินงาน  
   1.  เตรียมสมุนไพรที่น้ำมำใช้ทั งหมด 5 ชนิด ได้แก่ มะค้ำดีควำย มะเฟออง มะกรดด มะขำม สับประรด 
 
    1.1 น้ำมะค้ำดีควำยมำทุบ เพ่ือน้ำเมล็ดออก แล้วน้ำมะค้ำดีควำย น ้ำ น ้ำตำล ในอัตรำส่วน 3 :5:1ไป
ใส่ในถัง แล้วคนให้เข้ำกัน ปิดฝำทิ งไว้ 45 วัน พอครบ 45 วันแล้ว น้ำมำกรองน ้ำหมักออกจำกกำกมะค้ำดีควำย 
แยกน ้ำหมักที่ได้ทิ งไว้ 
  1.2 น้ำมะเฟอองไปล้ำงแล้วมำหั่นให้เป็นสองส่วนแล้วน้ำมะเฟออง น ้ำ น ้ำตำล ในอัตรำส่วน 3 :5:1 
น้ำไปใส่ในถัง แล้วคนให้เข้ำกัน ปิดฝำทิ งไว้ 45 วัน พอครบ 45 วันแล้ว น้ำมำกรองน ้ำหมักออกจำกกำกมะเฟออง 
แยกน ้ำหมักที่ได้ทิ งไว้ 
  1.3 น้ำมะกรดดไปล้ำงแล้วมำหั่นให้เป็นสองส่วนแล้วน้ำ มะกรดด น ้ำ น ้ำตำล ในอัตรำส่วน 3 :5:1 ไปใส่
ในถัง แล้วคนให้เข้ำกัน ปิดฝำทิ งไว้ 45 วัน พอครบ 45 วันแล้ว น้ำมำกรองน ้ำหมักออกจำกกำกมะกรดด แยกน ้ำ
หมักท่ีได้ทิ งไว้ 



  1.4 น้ำมะขำมที่แกะเมล็ดออกแล้ว แล้วน้ำมะขำม น ้ำ น ้ำตำล ในอัตรำส่วน 3 :5:1 ไปใส่ในถัง แล้ว
คนให้เข้ำกัน ปิดฝำทิ งไว้ 45 วัน พอครบ 45 วันแล้ว น้ำมำกรองน ้ำหมักออกจำกกำกมะขำม แยกน ้ำหมักที่ได้ทิ งไว้ 
  1.5 น้ำสับปะรดแล้วมำหั่นให้เป็นชิ นเล็กๆ แล้วน้ำสับปะรด  ในอัตรำส่วน 3:5:1 น้ำไปใส่ในถัง แล้ว
คนให้เข้ำกัน ปิดฝำทิ งไว้ 45 วัน พอครบ 45 วันแล้ว น้ำมำกรองน ้ำหมักออกจำกกำกสับปะรด แยกน ้ำหมักที่ได้ทิ ง
ไว้  
 
สูตรที่ 1 สูตรมะค้าดีควาย 
แชมพดออยล์ น ้ำหมักมะค้ำดีควำย มะเฟออง สับประรด มะขำม มะกรดด น ้ำร้อน มำผสมกันในอัตรำส่วน       0.5 : 
2 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1   คนส่วนผสมให้เข้ำกัน รอให้เย็นแล้วใส่หัวน ้ำมันหอมระเหยลงไป 200 cc แล้วน้ำมำบรรจุใส่
ขวดแก้ว 
 
สูตรที่ 2 สูตรมะเฟือง 
แชมพดออยล์ น ้ำหมักมะค้ำดีควำย มะเฟออง สับประรด มะขำม มะกรดด น ้ำร้อน มำผสมกัน ในอัตรำส่วน      0.5 : 
1 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1   คนส่วนผสมให้เข้ำกัน รอให้เย็นแล้วใส่หัวน ้ำมันหอมระเหยลงไป 200 cc แล้วน้ำมำบรรจุใส่
ขวดแก้ว 
 
สูตรที่ 3 สูตรมะกรูด 
แชมพดออยล์ น ้ำหมักมะค้ำดีควำย มะเฟออง สับประรด มะขำม มะกรดด น ้ำร้อน มำผสมกันในอัตรำส่วน       0.5 : 
1 : 1 : 1 : 1 : 2 : 1  คนส่วนผสมให้เข้ำกัน รอให้เย็นแล้วใส่หัวน ้ำมันหอมระเหยลงไป 200 cc แล้วน้ำมำบรรจุใส่
ขวดแก้ว 
 
สูตรที่ 4 สูตรมะขาม 
แชมพดออยล์ น ้ำหมักมะค้ำดีควำย มะเฟออง สับประรด มะขำม มะกรดด น ้ำร้อน มำผสมกัน ในอัตรำส่วน       0.5 : 
1 : 1 : 1 : 2 : 1 : 1  คนส่วนผสมให้เข้ำกัน รอให้เย็นแล้วใส่หัวน ้ำมันหอมระเหยลงไป 200 cc แล้วน้ำมำบรรจุใส่
ขวดแก้ว 
 
สูตรที่ 5 สูตรสับประรด 
แชมพดออยล์ น ้ำหมักมะค้ำดีควำย มะเฟออง สับประรด มะขำม มะกรดด น ้ำร้อน มำผสมกันในอัตรำส่วน        0.5 : 
1 : 1 : 2 : 1 : 1 : 1  คนส่วนผสมให้เข้ำกัน รอให้เย็นแล้วใส่หัวน ้ำมันหอมระเหยลงไป 200 cc แล้วน้ำมำบรรจุใส่
ขวดแก้ว 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         ประชำกรที่ใช้ในโครงงำนนี   ได้แก่  นักเรียนในวิทยำลัยอำชีวศึกษำแม่สำย  

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในโครงงำนนี   ได้แก่  นักเรียนชั นประกำศนียบัตรวิชำชีพปีที่ 2/1 วิทยำลัย
อำชีวศึกษำแม่สำย จ้ำนวน 39 คน  



การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือในกำรวิจัย 
 แบบสัมภำษณ์ ที่ผด้จัดท้ำโครงงำนสร้ำงขึ น เพ่ือศึกษำกำรเปรียบเทียบของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพร
ธรรมชำติ กับผงซักฟอกตำมท้องตลำด และประสิทธิภำพของกำรใช้น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ 
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ  
ได้ด้ำเนินกำรตำมขั นตอน ดังนี   
 1) ศึกษำค้นคว้ำจำกต้ำรำเอกสำร ทฤษฎี  แนวคิด  และโครงงำนทีเ่กี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหำของคนที่
แพ้ผงซักฟอกตำมท้องตลำด และประสิทธิภำพของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
แบบสัมภำษณ์ 
 2) ศึกษำวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในโครงงำน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงเครื่องมือ และปรับ แบบ
สัมภำษณ์ 
 3) น้ำแบบสัมภำษณ์ฉบับร่ำง ที่จัดท้ำขึ นเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือตรวจสอบแก้ไขให้มีควำมตรง
และควำมสมบดรณ์ของเนื อหำ รวมทั งกำรใช้ภำษำท่ีเหมำะสม 
 4) จัดท้ำแบบสัมภำษณ์ฉบับสมบดรณ์เพื่อน้ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงที่ก้ำหนดไว้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผด้จัดท้ำโครงงำนได้เก็บรวบรวมข้อมดลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์โดยตรง กับกลุ่มตัวอย่ำง 39 คน       ได้
ด้ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมดล ดังต่อไปนี  

         1. สอบถำมกลุ่มตัวอย่างว่าเคยใช้น ้ายาซักผ้าหรือไม่ และมีการแพ้น ้ายาซักผ้าหรือไม่ 
 2. น้ำน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ และผงซักฟอกตำมท้องตลำด ให้กลุ่มตัวอย่ำงเพ่ือท้ำ กำร
ทดสอบ 
 3. ด้ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมดลด้วยตนเอง โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ 
 4. วิเครำะห์ข้อมดลจำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงทั งหมด 39 คน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
         กำรทดลองนี จะวิเครำะห์ข้อมดล จำกวิธีกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงทั งหมด 39 คน เพ่ือสรุปและ
อภิปรำยผลกำรทดลอง 
 
 
 
 

 
 

  



บทที4่  
ผลการศึกษาค้นคว้า 

 
จำกกำรศึกษำเรื่องน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ มีจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำค้นคว้ำ เพ่ือศึกษำกำร

เปรียบเทียบของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ กับผงซักฟอกตำมท้องตลำด และประสิทธิภำพของกำรใช้น ้ำยำ
ซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ สำมำรถน้ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมดลตำมล้ำดับดังนี  
            4.1 ผลกำรวิเครำะห์น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ และผงซักฟอกตำมท้องตลำดจำกกำรสัมภำษณ์
ของกลุ่มตัวอย่ำงทั งหมด 39 คน 
     4.2 ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและข้อเสนอแนะของโครงงำนน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ผลการวิเคราะห์น ้ายาซักผ้าจากสมุนไพรธรรมชาติ และผงซักฟอกตามท้องตลาดจากการ
สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอยา่งทั งหมด 39 คน แสดงดังตารางที่ 4.1.1 
 ตำรำงที่ 4.1.1 ตำรำงเปรียบเทียบน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ และผงซักฟอกตำมท้องตลำดจำก
กำรสัมภำษณ์ของกลุ่มตัวอย่ำงทั งหมด 39 คน 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

อาการแพ้
ผงซักฟอกตาม

ท้องตลาด 

อาการแพ้น ้ายาซักผ้า
จากสมุนไพร
ธรรมชาติ 

น ้ายาซักผ้าจากสมุนไพรธรรมชาติ สามารถซักผ้า
ได้เทียบเท่ากับผงซักฟอกตามท้องตลาด 

แพ้ ไม่แพ้ แพ้ ไม่แพ้ สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 สูตร 5 
คนที่ 1  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 2  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 3  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 4  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 5 √   √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 6 √   √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 7  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 8  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 9  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 10 √   √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 11  √  √ √ √ √ √ √ 



คนที่ 12  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 13  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 14 √   √ √ √ √ √ √ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

อาการแพ้
ผงซักฟอกตาม

ท้องตลาด 

อาการแพ้น ้ายาซักผ้า
จากสมุนไพร
ธรรมชาติ 

น ้ายาซักผ้าจากสมุนไพรธรรมชาติ สามารถซักผ้า
ได้เทียบเท่ากับผงซักฟอกตามท้องตลาด 

แพ้ ไม่แพ้ แพ้ ไม่แพ้ สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 สูตร 5 
คนที่ 15 √   √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 16  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 17  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 18  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 19  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 20  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 21 √   √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 22 √   √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 23  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 24  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 25  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 26  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 27 √   √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 28  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 29  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 30  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 31  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 32 √   √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 33  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 34  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 35  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 36 √   √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 37 √   √ √ √ √ √ √ 



คนที่ 38  √  √ √ √ √ √ √ 
คนที่ 39  √  √ √ √ √ √ √ 

รวม 11 28  39 39 39 39 39 39 
 

จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงทั งหมด 39 คน เมื่อให้กลุ่มตัวอย่ำงทดลองใช้ผงซักฟอกตำมท้องตลำด 
พบว่ำมี 11 คน มอีำกำรแพ้ผงซักฟอกตำมท้องตลำด และอีก 28 คน ไม่มีอำกำรแพ้ผงซักฟอกตำมท้องตลำด และ
ให้กลุ่มตัวอย่ำงทดลองใช้น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ ทั งหมด 5 สดตร พบว่ำ 39 คน ไม่มีอำกำรแพ้น ้ำยำซัก
ผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ อีกทั งน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ สำมำรถซักผ้ำได้เทียบเท่ำกับผงซักฟอกตำม
ท้องตลำด และปรำศจำกสำรเคมี ไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง ไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ซึ่งสอดคล้องกับสมติฐำนที่ตั งไว้  คือ น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติจะมีประสิทธิภำพเท่ำกับ
ผงซักฟอกตำมท้องตลำด และไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง และไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงงานน ้ายาซักผ้าจากสมุนไพรธรรมชาติ 
 - หำกจะต้องใช้น ้ำยำสมุนไพรธรรมชำติ ในแต่ละเดือน บรรจุภัณฑ์ของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ 
น่ำจะมีขนำดใหญ่กว่ำนี   

- อำยุกำรใช้งำนมีจ้ำกัดเพียง 3 เดือน ไม่ควรใช้น ้ำยำซักผ้ำสมุนไพรธรรมชำติที่ทิ งไว้นำนเกินกว่ำ 3 เดือน 
เพรำะอำจจะมีตะกอนจำกส่วนผสมสมุนไพรธรรมชำติ และกำรเปลี่ยนสภำพ สีของน ้ำยำซักผ้ำสมุนไพรธรรมชำติ  

- น ้ำทิ งจำกน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ ไม่มีกลิ่นเหม็น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป และอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 

 
5.1 สรุปผล  

จำกกำรศึกษำเรื่องน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ มีจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำค้นคว้ำ เพ่ือศึกษำกำร
เปรียบเทียบของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ กับผงซักฟอกตำมท้องตลำด และประสิทธิภำพของกำรใช้น ้ำยำ
ซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงทั งหมด 39 คน เมื่อให้กลุ่มตัวอย่ำงทดลองใช้
ผงซักฟอกตำมท้องตลำด พบว่ำมี 11 คน มีอำกำรแพ้ผงซักฟอกตำมท้องตลำด และอีก 28 คน ไม่มีอำกำรแพ้
ผงซักฟอกตำมท้องตลำด และให้กลุ่มตัวอย่ำงทดลองใช้น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ ทั งหมด 5 สดตร พบว่ำ 
39 คน ไม่มีอำกำรแพ้น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ      อีกทั งน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ สำมำรถซัก
ผ้ำได้เทียบเท่ำกับผงซักฟอกตำมท้องตลำด และไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง ไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม 
 ดังนั นจำกผลกำรศึกษำ พบว่ำสอดคล้องกับสมติฐำนที่ตั งไว้  คือ น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติจะมี
ประสิทธิภำพเท่ำกับผงซักฟอกตำมท้องตลำด และไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง และไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม 

ปัญหำและข้อเสนอแนะของโครงงำนน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ หำกจะต้องใช้น ้ำ ยำสมุนไพร
ธรรมชำติ ในแต่ละเดือน บรรจุภัณฑ์ของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ น่ำจะมีขนำดใหญ่กว่ำนี  อำยุกำรใช้งำน
มีจ้ำกัดเพียง 3 เดือน ไม่ควรใช้น ้ำยำซักผ้ำสมุนไพรธรรมชำติที่ทิ งไว้นำนเกินกว่ำ 3 เดือน เพรำะอำจจะมีตะกอน
จำกส่วนผสมสมุนไพรธรรมชำติ และกำรเปลี่ยนสภำพ สีของน ้ำยำซักผ้ำสมุนไพรธรรมชำติ และน ้ำทิ งจำกน ้ำยำซัก
ผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ ไม่มีกลิ่นเหม็น  
 

5.2 อภิปรายผล  
 จำกโครงงำนวิทยำศำสตร์ เรื่องน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำค้นคว้ำ เพ่ือ
ศึกษำกำรเปรียบเทียบของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ กับผงซักฟอกตำมท้องตลำด และประสิทธิภำพของ
กำรใช้น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงทั งหมด 39 คน ไม่มีอำกำรแพ้น ้ำยำซักผ้ำ
จำกสมุนไพรธรรมชำติ อีกทั งน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ ทั ง 5 สดตร สำมำรถซักผ้ำได้เทียบเท่ำกับผงซักฟอก
ตำมท้องตลำด และ ไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง ไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม  
 ซึ่งจะสอดคล้องกับ โครงงำนกำรท้ำน ้ำยำซักผ้ำจำกมะกรดด ที่มีผลกำรศึกษำว่ำ น ้ำยำซักผ้ำมีควำมเป็นกรด
อ่อนๆ  มีค่ำ PHประมำณ 8  แล้วท้ำกำรทดลองซักผ้ำ กับถุงเท้ำนักเรียน โดยถุงเท้ำนักเรียนซึ่งมีควำมสกปรก
เท่ำๆกัน เติมน ้ำเท่ำกัน และปริมำณน ้ำยำเท่ำกัน แล้วท้ำกำรขยี ด้วยแรงที่เท่ำกันเป็นเวลำ 2 นำที ผลออกมำถุงเท้ำ
ที่ซักด้วยน ้ำยำซักผ้ำจำกมะกรดดมีควำมสะอำดกว่ำผงซักฟอก แต่ผงซักฟอกท้ำให้ผ้ำมีควำมนุ่มกว่ำน ้ำยำซักผ้ำจำก
มะกรดดเล็กน้อย ดังนั นจึงสรุปได้ว่ำน ้ำยำซักผ้ำจำกมะกรดดมีประสิทธิภำพเทียบเท่ำกับผงซักฟอกท่ัวไปในท้องตลำด 



ปัญหำและข้อเสนอแนะของโครงงำนน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ หำกจะต้องใช้น ้ำยำสมุนไพร
ธรรมชำติ ในแต่ละเดือน บรรจุภัณฑ์ของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ น่ำจะมีขนำดใหญ่กว่ำนี  อำยุกำรใช้งำน
มีจ้ำกัดเพียง 3 เดือน ไม่ควรใช้น ้ำยำซักผ้ำสมุนไพรธรรมชำติที่ทิ งไว้นำนเกินกว่ำ 3 เดือน เพรำะอำจจะมีตะกอน
จำกส่วนผสมสมุนไพรธรรมชำติ และกำรเปลี่ยนสภำพ สีของน ้ำยำซักผ้ำสมุนไพรธรรมชำติ และน ้ำทิ งจำกน ้ำยำซัก
ผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ ไม่มีกลิ่นเหม็น  

 

5.3 ประโยชน ์
5.3.1 น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติสำมำรถซักผ้ำได้ ซึ่งมีประสิทธิภำพเท่ำกับผงซักฟอกตำม

ท้องตลำด  
5.3.2  น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ มีส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชำติ เช่น มะค้ำดีควำย สับประรด 

มะกรดด มะขำม มะเฟออง ซึ่งมีกรดอ่อนๆชองสมุนไพรธรรมชำติ จึงท้ำให้ไม่เกิดอำกำรระคำยเคือง และช่วยบ้ำรุงผิว
ได้อีกด้วย 

5.3.3 น ้ำทิ งจำกน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ สำมำรถย่อยสลำยได้เองตำมธรรมชำติจึงไม่ท้ำลำย
สิ่งแวดล้อม เป็นปุ๋ยธรรมชำติ และไม่ก่อให้เกิดมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลำยของเสียและไม่
ท้ำให้มีกลิ่นเหม็น ช่วยรักษำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ น 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
5.4.1 สำมำรถเปลี่ยนสมุนไพรท้องถิ่นที่สำมำรถน้ำมำซักผ้ำได้  
5.4.2 สำมำรถแต่งสี หรือกลิ่น จำกสมุนไพรท้องถิ่นได้ 
5.4.3 สำมำรถเปลี่ยนขวดบรรจุภัณฑ์ให้เหมำะแก่กำรใช้งำนได้ 
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ภาคผนวก ก 

ภาพการด้าเนินงาน 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ก-1  เตรียมสมุนไพรที่น้ำมำใช้ทั งหมด 5 ชนิด ได้แก่ มะค้ำดีควำย มะเฟออง มะกรดด มะขำม สับประรด 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ก-2  ส่วนผสมน ้ำหมักมะค้ำดีควำย 
น้ำมะค้ำดีควำยมำทุบ เพื่อน้ำเมล็ดออก แล้วน้ำมะค้ำดีควำย น ้ำ น ้ำตำล ในอัตรำส่วน 3:5:1ไปใส่ในถัง แล้วคนให้
เข้ำกัน ปิดฝำทิ งไว้ 45 วัน พอครบ 45 วันแล้ว น้ำมำกรองน ้ำหมักออกจำกกำกมะค้ำดีควำย แยกน ้ำหมักที่ได้ทิ งไว้ 
 
 
 



 
ภาพที่ ก-3  ส่วนผสมน ้ำหมักมะเฟออง 

น้ำมะเฟอองไปล้ำงแล้วมำหั่นให้เป็นสองส่วนแล้วน้ำมะเฟออง น ้ำ น ้ำตำล ในอัตรำส่วน 3:5:1 น้ำไปใส่ในถงั แล้วคน
ให้เข้ำกัน ปิดฝำทิ งไว้ 45 วัน พอครบ 45 วันแล้ว น้ำมำกรองน ้ำหมักออกจำกกำกมะเฟออง แยกน ้ำหมักที่ได้ทิ งไว้ 

 
 
 

 
ภาพที่ ก-4  ส่วนผสมน ้ำหมักมะกรดด 

น้ำมะกรดดไปล้ำงแล้วมำหั่นให้เป็นสองส่วนแล้วน้ำ มะกรดด น ้ำ น ้ำตำล ในอัตรำส่วน 3:5:1 ไปใส่ในถัง แล้วคนให้
เข้ำกัน ปิดฝำทิ งไว้ 45 วัน พอครบ 45 วันแล้ว น้ำมำกรองน ้ำหมักออกจำกกำกมะกรดด แยกน ้ำหมักท่ีได้ทิ งไว้ 

 
 



 
ภาพที่ ก-5  ส่วนผสมน ้ำหมักมะขำม 

น้ำมะขำมท่ีแกะเมล็ดออกแล้ว แล้วน้ำมะขำม น ้ำ น ้ำตำล ในอัตรำส่วน 3:5:1 ไปใส่ในถัง แล้วคนให้เข้ำกัน ปิดฝำ
ทิ งไว้ 45 วัน พอครบ 45 วันแล้ว น้ำมำกรองน ้ำหมักออกจำกกำกมะขำม แยกน ้ำหมักท่ีได้ทิ งไว้ 

 
 
 

 
ภาพที่ ก-6  ส่วนผสมน ้ำหมักสับปะรด 

น้ำสับปะรดแล้วมำหั่นให้เป็นชิ นเล็กๆ แล้วน้ำสับปะรด  ในอัตรำส่วน 3:5:1 น้ำไปใส่ในถัง แล้วคนให้เข้ำกัน ปิดฝำ
ทิ งไว้ 45 วัน พอครบ 45 วันแล้ว น้ำมำกรองน ้ำหมักออกจำกกำกสับปะรด แยกน ้ำหมักที่ได้ทิ งไว้ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ก-7 น ้ำยำซักผ้ำสดตรที่ 1 สดตรมะค้ำดีควำย 
ผสมแชมพดออยล์ น ้ำหมักมะค้ำดีควำย มะเฟออง สับประรด มะขำม มะกรดด น ้ำร้อน ในอัตรำส่วน 0.5:2:1:1:1:1:1   

คนส่วนผสมให้เข้ำกัน รอให้เย็นแล้วใส่หัวน ้ำมันหอมระเหยลงไป 200 cc แล้วน้ำมำบรรจุใส่ขวดแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ก-8 น ้ำยำซักผ้ำสดตรที่ 2 สดตรมะเฟออง 
ผสมแชมพดออยล์ น ้ำหมักมะค้ำดีควำย มะเฟออง สับประรด มะขำม มะกรดด น ้ำร้อน ในอัตรำส่วน 0.5:1:2:1:1:1:1   

คนส่วนผสมให้เข้ำกัน รอให้เย็นแล้วใส่หัวน ้ำมันหอมระเหยลงไป 200 cc แล้วน้ำมำบรรจุใส่ขวดแก้ว 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ก-9 น ้ำยำซักผ้ำสดตรที่ 3 สดตรมะกรดด 
ผสมแชมพดออยล์ น ้ำหมักมะค้ำดีควำย มะเฟออง สับประรด มะขำม มะกรดด น ้ำร้อน ในอัตรำส่วน 0.5:1:1:1:1:2:1  

คนส่วนผสมให้เข้ำกัน รอให้เย็นแล้วใส่หัวน ้ำมันหอมระเหยลงไป 200 cc แล้วน้ำมำบรรจุใส่ขวดแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ก-10 น ้ำยำซักผ้ำสดตรที่ 4 สดตรมะขำม 
ผสมแชมพดออยล์ น ้ำหมักมะค้ำดีควำย มะเฟออง สับประรด มะขำม มะกรดด น ้ำร้อน ในอัตรำส่วน 0.5:1:1:1:2:1:1  

คนส่วนผสมให้เข้ำกัน รอให้เย็นแล้วใส่หัวน ้ำมันหอมระเหยลงไป 200 cc แล้วน้ำมำบรรจุใส่ขวดแก้ว 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ก-11 น ้ำยำซักผ้ำสดตรที่ 5 สดตรสับประรด 
ผสมแชมพดออยล์ น ้ำหมักมะค้ำดีควำย มะเฟออง สับประรด มะขำม มะกรดด น ้ำร้อน ในอัตรำส่วน 0.5:1:1:2:1:1:1  

คนส่วนผสมให้เข้ำกัน รอให้เย็นแล้วใส่หัวน ้ำมันหอมระเหยลงไป 200 cc แล้วน้ำมำบรรจุใส่ขวดแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ก-12 ผลิตภัณฑ์น ้ำยำซักผ้ำ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ก-13 กำรเปรียบเทียบกำรใช้น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพร กับผงซักฟอกตำมท้องตลำด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Before After 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล



เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบสัมภาษณ์ 

( จากกลุ่มตัวอย่าง 39 คน ที่ใช้ผลิตภัณฑ์น ้ายาซักผ้าจากสมุนไพรธรรมชาติ และผงซักฟอกตามท้องตลาด ) 

ชื่อ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................................วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์........................ 

เวลา..................................................สถานที่................................................................................................... 

บทสัมภาษณ์ 

1. ผด้ใช้เคยใช้ผงซักฟอกตำมท้องตลำดหรือไม่ และมีอำกำรแพ้หรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ผด้ใช้ผลิตภัณฑ์น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ ทั งหมด 5 สดตร ได้แก่ สดตรมะค้ำดีควำย สดตรมะกรดด  
สดตรมะขำม สดตรมะเฟออง สดตรสับประรด มีอำกำรแพ้หรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ผด้ใช้ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ ทั งหมด 5 สดตร ได้แก่ สดตรมะค้ำดีควำย สดตร
มะกรดด  สดตรมะขำม สดตรมะเฟออง สดตรสับประรด แล้วประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์น ้ำยำซักผ้ำจำก
สมุนไพรธรรมชำติ เท่ำกับประสิทธิภำพของผงซักฟอกตำมท้องตลำด ใช่หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แผ่นพับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง  น ้ายาซักผ้าจากสมุนไพรธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุป  

จำกกำรศึกษำเรื่ องน ้ ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพร
ธรรมชำติ มีจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำค้นคว้ำ เพื่อศึกษำกำร
เปรียบเทียบของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ กับ
ผงซักฟอกตำมท้องตลำด และประสิทธิภำพของกำรใช้น ้ำยำ
ซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง
ทั งหมด 39 คน เมื่อให้กลุ่มตัวอย่ำงทดลองใช้ผงซักฟอกตำม
ท้องตลำด พบว่ำมี 11 คน มีอำกำรแพ้ผงซักฟอกตำม
ท้องตลำด และอีก 28 คน ไม่มีอำกำรแพ้ผงซักฟอกตำม
ท้องตลำด และให้กลุ่มตัวอย่ำงทดลองใช้น ้ำยำซักผ้ำจำก
สมุนไพรธรรมชำติ ทั งหมด 5 สดตร พบว่ำ 39 คน ไม่มีอำกำร
แพ้น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ  อีกทั งน ้ำยำซักผ้ำจำก
สมุนไพรธรรมชำติ สำมำรถซักผ้ำได้เทียบเท่ำกับผงซักฟอก
ตำมท้องตลำด และไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง ไม่ท้ำลำย
สิ่งแวดล้อม 

 ดังนั นจำกผลกำรศึกษำ พบว่ำสอดคล้องกับสมติ
ฐำนที่ตั งไว้  คือ น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติจะมี
ประสิทธิภำพเท่ำกับผงซักฟอกตำมท้องตลำด และไม่
ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง และไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม 

ปัญหำและข้อเสนอแนะของโครงงำนน ้ำยำซักผ้ำ
จำกสมุนไพรธรรมชำติ หำกจะต้องใช้น ้ำยำสมุนไพรธรรมชำติ 
ในแต่ละเดือน บรรจุภัณฑ์ของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพร
ธรรมชำติ น่ำจะมีขนำดใหญ่กว่ำนี  อำยุกำรใช้งำนมีจ้ำกัด
เพียง 3 เดือน ไม่ควรใช้น ้ำยำซักผ้ำสมุนไพรธรรมชำติที่ทิ งไว้
นำนเกินกว่ำ 3 เดือน เพรำะอำจจะมีตะกอนจำกส่วนผสม
สมุนไพรธรรมชำติ และกำรเปลี่ยนสภำพ สีของน ้ำยำซักผ้ำ
สมุนไพรธรรมชำติ และน ้ำทิ งจำกน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพร
ธรรมชำติ ไม่มีกลิ่นเหม็น  

 

ประโยชน์ 

1. น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติสำมำรถซักผ้ำได้ ซึ่ง
มีประสิทธิภำพเท่ำกับผงซักฟอกตำมท้องตลำด  

2.  น ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ มีส่วนผสมของ
สมุนไพรธรรมชำติ เช่น มะค้ำดีควำย สับประรด มะกรดด 
มะขำม มะเฟออง ซึ่งมีกรดอ่อนๆชองสมุนไพรธรรมชำติ จึงท้ำ
ให้ไม่เกิดอำกำรระคำยเคือง และช่วยบ้ำรุงผิวได้อีกด้วย 

3. น ้ำทิ งจำกน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ สำมำรถ
ย่อยสลำยได้เองตำมธรรมชำติจึงไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม เป็น
ปุ๋ยธรรมชำติ และไม่ก่อให้เกิดมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม 
จุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลำยของเสียและไม่ท้ำให้มีกลิ่นเหม็น 
ช่วยรักษำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ น 

ข้อเสนอแนะ 
1. สำมำรถเปลี่ยนสมุนไพรท้องถิ่นที่สำมำรถน้ำมำซักผ้ำ

ได้  
2. สำมำรถแต่งสี หรือกลิ่น จำกสมุนไพรท้องถิ่นได้ 
3. สำมำรถเปลี่ยนขวดบรรจุภัณฑ์ให้เหมำะแก่กำรใช้

งำนได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    โครงงานวิทยาศาสตร์ 

     น ้ายาซักผ้าจากสมุนไพรธรรมชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
           1. นางสาวบุษกร       สามอิน 
           2. นางสาวกุลภทัร์     ยี่น้อย 

    3. นางสาวหอม        นามม้าว 
    ระดับ   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

 
ปีการศึกษา2560    

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 

ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

Before 

After 



ที่มาและความส าคัญ    ปัจจุบันสำรเคมีอันตรำยได้ถดก
น้ำมำใช้ประโยชน์ในรดปแบบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์
มำกขึ น โดยเฉพำะกำรน้ำมำใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในชีวิตประจ้ำวัน ไม่ว่ำจะเป็นสำรอันตรำยที่ชัดเจนอย่ำง 
สำรเคมีในยำฆ่ำแมลง ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น ผลิตภัณฑ์ท้ำควำม
สะอำดพื นและเครื่องสุขภัณฑ์ต่ำงๆ หำกสะสมในร่ำงกำย
ระยะยำว และอำจจะกลำยเป็นสำรก่อมะเร็งเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพอย่ำงรุนแรงในท่ีสุด   
 ทำงคณะผด้จัดท้ำได้เล็งเห็นถึงคุณค่ำของสมุนไพร
ตำมท้องถิ่นอำทิ เช่น มะค้ำดีควำย สับประรด มะกรดด 
มะขำม มะเฟออง ที่สำมำรถน้ำมำท้ำเป็นน ้ำยำซักผ้ำ ที่ไม่
ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง ไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม และลด
สำรเคมีในน ้ำยำซักผ้ำ ซึ่งประสิทธิภำพในกำรท้ำงำน เท่ำกับ
ผงซักฟอกตำมท้องตลำด ดังนั นกลุ่มของข้ำพเจ้ำเลยจัดท้ำ
โครงงำนนี ขึ นมำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้สำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
และสำมำรถสร้ำงอำชีพให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า   เพื่อศึกษำ
กำรเปรียบเทียบของน ้ำยำซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ กับ
ผงซักฟอกตำมท้องตลำด และประสิทธิภำพของกำรใช้น ้ำยำ
ซักผ้ำจำกสมุนไพรธรรมชำติ 

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า    น ้ำยำซักผ้ำ
จำกสมุนไพรธรรมชำติจะมีประสิทธิภำพเท่ำกับผงซักฟอก
ตำมท้องตลำด และไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง ไม่ท้ำลำย
สิ่งแวดล้อม 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า  สมุนไพรตำม
ท้องถิ่น เช่น มะค้ำดีควำย สับประรด มะกรดด มะขำม 
มะเฟอองผงซักฟอกตำมท้องตลำด  

ระยะเวลำด้ำเนินกำร 2 พฤษภำคม 2560 -                 
20 มิถุนำยน 2560 

 
 
 

ตัวแปร 

ตัวแปรต้น   สมุนไพรตำมท้องถิ่น เช่น มะค้ำดีควำย             
สับประรด มะกรดด มะขำม มะเฟออง และผงซักฟอกตำม
ท้องตลำด 
ตัวแปรตาม    ประสิทธิภำพในกำรซักผ้ำของสมุนไพรตำม
ท้องถิ่น เช่น มะค้ำดีควำย สับประรด มะกรดด  มะขำม 
มะเฟออง และประสิทธิภำพในกำรซักผ้ำของผงซักฟอกตำม
ท้องตลำด  

ตัวแปรควบคุม    ปริมำณของส่วนผสมในกำรท้ำน ้ำยำซักผ้ำ
สมุนไพร  

 

วัสดุอุปกรณ์ 
1.  มะค้ำดีควำย       3 กิโลกรมั 
2.  มะขำม  3  กิโลกรัม 
3.  มะกรดด             3 กิโลกรัม 
4.  มะเฟออง            3  กิโลกรัม 
5.  สับปะรด           3 กิโลกรัม 
6.  หัวน ้ำมันหอมระเหย   1,000  cc 
7.  แชมพดออยล์  2.5 กิโลกรัม 
8.  ถำด        1 ถำด 
9.  บีกเกอร์   1  อัน 
10. มีด     3  เล่ม 
11. ถัง     5  ใบ 
12. น ้ำสะอำด   25  ลิตร 

      13. น ้ำตำล   5 กิโลกรัม 
      14. ขวดแก้ว  200 ขวด 
  
 

 

 

ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 

 1.  เตรียมสมุนไพรที่น้ำมำใช้ทั งหมด 5 ชนิด ได้แก่ 
มะค้ำดีควำย มะเฟออง มะกรดด มะขำม สับประรด 
 2.  หมักมะค้ำดีควำย น ้ำ น ้ำตำล ในอัตรำส่วน 3 :5:1 
ปิดฝำทิ งไว้ 45 วัน กรองน ้ำหมักออกจำกกำกมะค้ำดีควำย  
 3.  หมักมะเฟออง น ้ำ น ้ำตำล ในอัตรำส่วน 3:5:1 ปิดฝำ
ทิ งไว้ 45 วัน กรองน ้ำหมักออกจำกกำกมะเฟออง  
 4.  หมักมะกรดด น ้ำ น ้ำตำล ในอัตรำส่วน 3:5:1 ปิดฝำ
ทิ งไว้ 45 วัน กรองน ้ำหมักออกจำกกำกมะกรดด 
 5.  หมักมะขำม น ้ำ น ้ำตำล ในอัตรำส่วน 3:5:1 ปิดฝำ
ทิ งไว้ 45 วัน กรองน ้ำหมักออกจำกกำกมะขำม  
 6.  หมักสับปะรด น ้ำ น ้ำตำล ในอัตรำส่วน 3:5:1 ปิดฝำ
ทิ งไว้ 45 วัน กรองน ้ำหมักออกจำกกำกสับประรด 
 
สูตรที่ 1 สูตรมะค้าดีควาย 
ผสมแชมพดออยล์ น ้ำหมักมะค้ำดีควำย มะเฟออง สับประรด 
มะขำม มะกรดด น ้ำร้อน ในอัตรำส่วน 0.5:2:1:1:1:1:1 รอให้
เย็น ผสมหัวน ้ำมนัหอมระเหยลงไป 200 cc  
สูตรที่ 2 สูตรมะเฟือง 
ผสมแชมพดออยล์ น ้ำหมักมะค้ำดีควำย มะเฟออง สับประรด 
มะขำม มะกรดด น ้ำร้อน ในอัตรำส่วน 0.5:1:2:1:1:1:1 รอให้
เย็น ผสมหัวน ้ำมันหอมระเหยลงไป 200 cc 
สูตรที่ 3 สูตรมะกรูด 
ผสมแชมพดออยล์ น ้ำหมักมะค้ำดีควำย มะเฟออง สับประรด 
มะขำม มะกรดด น ้ำร้อน ในอัตรำส่วน 0.5:1:1:1:1:2:1 รอให้
เย็น ผสมหัวน ้ำมันหอมระเหยลงไป 200 cc 
สูตรที่ 4 สูตรมะขาม 
ผสมแชมพดออยล์ น ้ำหมักมะค้ำดีควำย มะเฟออง สับประรด 
มะขำม มะกรดด น ้ำร้อน ในอัตรำส่วน 0.5:1:1:1:2:1:1 รอให้
เย็น ผสมหัวน ้ำมันหอมระเหยลงไป 200 cc 
สูตรที่ 5 สูตรสับประรด 
ผสมแชมพดออยล์ น ้ำหมักมะค้ำดีควำย มะเฟออง สับประรด 
มะขำม มะกรดด น ้ำร้อน ในอัตรำส่วน 0.5:1:1:2:1:1:1 รอให้
เย็น ผสมหัวน ้ำมันหอมระเหยลงไป 200 cc 


