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บทคัดย่อ 
การพฒันาแชมพูสมุนไพรบ ารุงเส้นผม  เน่ืองจากประเทศ

ไทยมีสมุนไพรจ านวนมากท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้ จึงคดัเลือก
สมุนไพรท่ีมีคุณสมบติับ ารุงเส้นผม เพ่ือทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพ  
และสารพฤกษาเคมี ของสมุนไพร 3 ชนิด คือ มะค าดีควาย มงัคุดและ
มะขามป้อม ดว้ยวิธีการคั้นสด เพ่ือคดัเลือก สูตรท่ีเหมาะสมส าหรับผลิต
เป็นแชมพูสมุนไพร หลงัจากการศึกษาพบวา่มะค าดีควายมีผลต่อระดบัสี 
ท่ีความเขม้ขน้ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มงัคุดส่งผลต่อค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) เม่ือเพ่ิมความเขม้ขน้ของมงัคุดค่า pH จะสูงข้ึนและมะขามป้อม 
ไม่ส่งผลต่อสีและค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
 
ค าส าคญั: สารพฤกษาเคมี, มะค าดีควาย, มงัคุด, มะขามป้อม 
 

Abstract 
The study key factor in Thai herbal extracts production That 

effective development to herbal shampoo for hair treatment because of 
Thailand has herbals that can used benefit. According, Select herbal 
with nourish properties. For test physical properties and flora chemistry 
of 3 herbals (Soap Nut Tree, Mangosteen and Indian gooseberry) Test 
by fresh fruit squeezed. The best formulas of herbal shampoo are 10 
mg/ml of Soap Nut Tree for the best color, Mangosteen effective with 
pH and Indian gooseberry no effective with pH and color of herbal 
shampoo. 

 
Keywords:  biological extract, Soap Nut Tree, Mangosteen, Indian 

gooseberry 
1. บทน า 
 โครงการวิจยัน้ี เป็นการวิจยัและพฒันาเพ่ือขยายผลและต่อ
ยอดองคค์วามรู้เดิม ภูมิปัญญาดา้นการผลิตแชมพูสมุนไพรโดยใชว้ตัถุดิบ

ภายในประเทศ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการน าสารสกดัสมุนไพร
ไทยท่ีมีสรรพคุณต่อการบ ารุงรักษาเส้นผม มาศึกษาสารส าคญัท่ีอยู่ใน
สมุนไพรเหล่าน้ี ปริมาณสาร และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการน าสาร
สกดัสมุนไพรไทยไปผลิตแชมพู และส่งผลต่อคุณภาพ ความปลอดภยั 
ของแชมพูสมุนไพรท่ีจะพัฒนาข้ึน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย 
น าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ์ในเชิงพาณิชยท่ี์สามารถแข่งขนัได ้ส่งเสริม
ประเทศใหก้า้วสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตผลิตภณัฑ์สมุนไพรของเอเชีย
ดว้ยฐานความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ รวมทั้งยงัเป็นการพฒันาสมุนไพรท่ี
สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและความตอ้งการของประเทศ ท าให้เกิดการพฒันา
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางแบบบูรณาการอยา่งครบวงจรและเกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติในระยะยาว 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพ่ือทดสอบสมบติัทางกายภาพ และสารพฤกษเคมีของสมุนไพรไทย 3 
ชนิด คือ มะค าดีควาย มงัคุด และ มะขามป้อม  
2) ศึกษาปัจจยัและสูตรท่ีเหมาะสมในการพฒันาแชมพูสมุนไพรท่ี
สามารถน าไปพฒันาเชิงพาณิชยไ์ด ้

 

3. วธีิวจิัย 
1) ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการผลิตแชมพูสมุนไพรทั้งจากขอ้มูลใน 
ประเทศและต่างประเทศ ปริมาณ/ต ารับท่ีเหมาะสมในการน าสารสกัด
ชีวภาพสมุนไพรไปผลิตแชมพู 
2) ศึกษาขอ้มูลปัจจยัการผลิตแชมพูสมุนไพรท่ีผลิตจากวตัถุดิบธรรมชาติ 
สมุนไพรทดแทนสารกนัเสีย สมุนไพรท่ีกระตุน้ให้เกิดฟองธรรมชาติ ทั้ง
จากขอ้มูลในประเทศและต่างประเทศ  
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3) ก าหนดวธีิการทดลองเพ่ือศึกษาปัจจยัการผลิตแชมพูสมุนไพร 
3.1) สารสกดัชีวภาพของสมุนไพรหลกั 3 ชนิด คือ ผล

มะค าดีควาย ผลมงัคุด ผลมะขามป้อม มาจากกระบวนการสกดัดว้ย
วธีิ การคั้นสด 

 

 
         รูปที่ 1 ผลมะค าดีควายแห้ง 
 

 
            รูปที่ 2 เปลือกมงัคุดแหง้ 

 

 
         รูปที่ 3 ผลมะขามป้อมแหง้ 
3.2) ควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง ตอ้งอยูร่ะหวา่ง 4.5 ถึง 8.0  

4) เตรียมสารสกดัสมุนไพรจากวตัถุดิบหลกั 3 ชนิด  
5) ควบคุมการผลิตแชมพูให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน 
มาตรฐานเลขท่ี มผช.92/2552  
6) ควบคุมคุณลกัษณะ สุขลกัษณะ การบรรจุ  
7) ทดสอบสารพฤกษเคมีในสารสกดัสมุนไพรและในแชมพูสมุนไพร 
 
 
 

8) ทดสอบแชมพูตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มาตรฐานเลขท่ี มผช. 
92/2552 ดา้นคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ ดงัน้ี 

1.1) ลกัษณะทัว่ไป ตอ้งเป็นเน้ือเดียวกนั ไม่แยกชั้น ไม่ตกตะกอน 
ไม่มีส่ิงแปลกปลอม  

1.2) สี ตอ้งมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของแชมพูและส่วนประกอบท่ีใช ้ 
1.3) ความเป็นกรด-ด่าง ตอ้งอยูร่ะหวา่ง 4.5 ถึง 8.0 (ทดสอบท่ี

อุณหภูมิ 25 ± 2 oC) 
9) เก็บรวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูลโครงการวจิยั 
10) สรุปผลงานวจิยั  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ข ั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาขอ้มูลการผลิตแชมพูสมุนไพรปริมาณ/ต ารับท่ีเหมาะสม
ในการผลิต/ศึกษาขอ้มูลปัจจยัการผลิตแชมพู จากธรรมชาติ 

 

สรุปผลการทดลอง 

เก็บรวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูลโครงการวจิยั 

คดัเลือกตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุด ทดสอบคุณสมบติัและประสิทธิภาพ
ของแชมพู 

วเิคราะห์ประสิทธิภาพของแชมพูสมุนไพรท่ีผลิต 

สกดัสารจากสมุนไพรและผลิตแชมพูสมุนไพร 

ก าหนดวธีิการทดลอง 
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4. ผลการวจิัย 
 จากการทดสอบ ไดผ้ลดงัน้ี 
ตารางที่ 1 ความเขม้ขน้,สีและค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ของ 27 สูตร 

 
ท าการวเิคราะห์หลกัสถิติดว้ยโปรแกรม Minitab ไดผ้ลดงัรูปท่ี 5 

 

 
5. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยผลของสารสกัดสมุนไพรสามารถอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี 

1) สีของแชมพูสมุนไพร มีสีน ้าตาลซ่ึงเป็นสีจากธรรมชาติ  
เน่ืองจาก เป็นสีของสารสกดัท่ีออกมาจากสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด  

2)ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแชมพูสมุนไพร ข้ึนอยู ่
กบัปริมาณความเขม้ขน้ของสาร 3 ชนิด แต่สารสกดัจากมงัคุดจะมีผลต่อ
ค่าความเป็นด่างของแชมพูสมุนไพรข้ึนอยูก่บัปริมาณความเขม้ขน้ท่ีใช ้ 
 

6. สรุปผล 
 จากการท าวจิยัเร่ืองการศึกษาปัจจยัส าคญัในการผลิตสารสกดั
สมุนไพรไทยท่ีมีประสิทธิภาพต่อการพฒันาแชมพูสมุนไพรบ ารุงเส้นผม 
เพ่ือหาสูตรท่ีดีท่ีสุดจากแชมพูท่ีผสมสารสกดัจากมะค าดีควาย มงัคุด และ
มะขามป้อมนั้น จากผลการทดลองสรุปไดว้า่ 

1) มะค าดีควาย ส่งผลต่อระดบัความเขม้ของสี ท่ีระดบัความ 
เขม้ขน้ 10 mg/ml ให้ระดบัสีดีท่ีสุด แต่ไม่ส่งผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่าง
(pH) 

2) มะขามป้อม ไม่ส่งผลต่อสีและค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)  
3) มงัคุด ส่งผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ถา้ลดความเขม้ขน้ 

ของมงัคุด ค่า pH จะนอ้ยลง และเม่ือเพ่ิมความเขม้ขน้ของมงัคุด ค่า pH 
จะสูงข้ึน  
  ดังนั้ นสูตรแชมพูสมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของมะค าดีควาย 
มะขามป้อม และมงัคุดสามารถน าไปผลิตแชมพูสมุนไพรได ้ข้ึนอยู่กับ
ความตอ้งการของผูผ้ลิตท่ีตอ้งการความเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้เป็นแบบ
ใดจึงจะสามารถน าไปต่อยอดเพ่ือพฒันาในเชิงพาณิชยไ์ด ้ 
 

ข้อเสนอแนะ   

1. ในการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชน้ ้าตวัท าละลายในการสกดั
สมุนไพร ซ่ึงพบวา่ใหผ้ลท่ีดี แต่ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรทดลองโดยใช้
ตวัท าละลายอ่ืนๆ เช่น คลอโรฟอร์ม (Chloroform), อีเธอร์ (Ether), 
เฮกเซน (Hexane) หรือแอลกอฮอล์ (Alcohol) เพ่ือทดสอบว่าการสกัด
ดว้ยตวัท าละลายชนิดไหน ใหส้ารออกฤทธ์ิมาไดม้าก คุม้ค่าท่ีสุด 
 2. ในการสกัดสาระส าคัญทางพฤกษเคมีในการวิจัยคร้ัง
ต่อๆไป ควรท าใหส้ารสกดัเขม้ขน้ก่อน เพ่ือท าท่ีในการใส่สารสกดัจะได้
ใส่จ  านวนไม่มากแต่ใหส้ารออกฤทธ์ิปริมาณมาก 
 3. สีของแชมพูสมุนไพรมีสีน ้ าตาลเน่ืองจากสารสกัดของ
สมุนไพร ดงันั้นควรมีการสกดัและแยกสารให้บริสุทธ์ิก่อน จะไดสี้ของ
ผลิตภณัฑท่ี์สวยงามมากข้ึน รูปที่ 5 แสดง Residual Plots for สี (ระดบั) 
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7. กิตติกรรมประกาศ 
การคน้ควา้อิสระน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความช่วยเหลืออยา่ง

ดียิง่ของ ดร.ปริญญ ์บุญกนิษฐ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้
ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นต่างๆ ของการวจิยัมาโดยตลอด   

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ  มีนคร, ดร.
ณฐัวรพล รัชสิริวชัรบุล และ สหรัตน์ วงษศ์รีษะ ท่ีกรุณาสละเวลามาเป็น
ประธานและกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าท่ี
เป็นประโยชน์  

ขอขอบพระคุณ เจา้หนา้ท่ี และบุคลากรทุกท่านท่ี คณะเภสัช
ศาตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล , ฐานขอ้มูลสมุนไพร มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีให้
ความร่วมมือในการสนบัสนุนขอ้มูลต่างๆ เป็นอย่างดี ผูว้ิจยัจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 

 

8. เอกสารอ้างอิง 
[1] ศรัณย ์ พินิจพลนิกร 2554 องคค์วามรู้จากงานวจิยัสมุนไพรไทย 10 
ชนิด กระชายด า กวาวเครือขาว ขม้ินชนั ขิง บวับก พริกไทย ไพล ฟ้า
ทะลาย มะขามป้อม มะระข้ีนก ISBN 978-974-326-579-2 
 [2] วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ และนพมาศ สุนทรเจริญนนท ์2558    
ISBN : 978-9742537-3-3                                                                         
[3] ปาระฉตัร มหนัตเ์ชิดชูวงศ ์และ พชัรินทร์ วจิิตรเวยีงรัตน์ 2546              
การพฒันาแชมพูและครีมนวดผมท่ีมีส่วนผสมของสารสกดัจากพืช
สมุนไพร                                                                                                  
[4]  ร่าเริง ขจรเกียรติพพานิช และ รุ่งรัตน์ สุขเกิดกิจพิบูลย ์2533          
การตั้งต  ารับแชมพูสมุนไพร                                                                    
[5]  เกศิณี เลิศแสงสุวรรณ และ วภิาว ีรอดจนัทร์ 2551 แชมพูสมุนไพร
ขจดัรังแค                                                                                                 
[6] อุมาภณัฑ ์เอ่ียมศิลป์ และ อุษณีย ์อนุวรรตวรกุล 2539 สารสกดั
มะค าดีควาย (Sapindus rarak) เพ่ือใชใ้นแชมพูสระผม                             
[7] เพญ็จนัทร์ กรุณามยัวงศ์ 2547 ISBN 974-90647-1-2   การแปรรูป
สมุนไพรไทย 

 
 

 

 

 

ช่ือ นามสกุล นายธวชั ขนัจอก 
วนั เดือน ปีเกิด 20 เมษายน 2533 
ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี         14 ซ.ฉลองกรุง 55  
แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  
รหสัไปรษณีย ์10520 
โทรศพัทมื์อถือ 08-29935053 
E-mail: pae_thawat02@outlook.co.th  
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั: ช่างเทคนิค 
บริษทั ทรู คอปอร์เรชัน่ จ  ากดัมหาชน 163/42 ถนน
สุวนิทวงค ์แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10150 
ผลงานดีเด่นและผลงานทางวชิาการ:  
            (2557) ปริญญานิพนธ์เร่ือง การจัดท าคู่มือ
มาตรฐานการตรวจสอบการติดตั้งระบบ UTILITYZ 
(กรณีศึกษา AVL SEA & AUSTRALIA CO.,LTD.)   
            (2552) ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 
เคร่ืองค านวณค่าไฟฟ้าอตัโนมติั (Version 2)  
           (2551) ผลงานวิชาการเร่ือง หุ่นยนต์จับ
กล่องเคล่ือนท่ี (Ascend Box Tag Robot) 
            (2551) โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
เคร่ืองวดัระยะสายช ารุด ชนิดสาย แบบแกนคู่ 
 

  


