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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้ ได้มีการพัฒนาสูตรครีมทามือจากส่วนผสมที่เป็นน้้ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูดที่สกัดด้วย

น้้ามันมะพร้าวผสมกับสารสกัดฝาง ผลจากการทดลองพบว่าสูตรครีม A7 ซึ่งมีส่วนผสมของน้้ามันหอมระเหยจาก
เปลือกมะกรูดที่สกัดด้วยน้้ามันมะพร้าว (12%) เชียบัตเตอร์ (8%) น้้ามันอัลมอนด์ (2%) กลีเซอรีน (2%) ลิปิด
ซอฟ ไลท์ (38%) สารสกัดว่านหางจระเข้ (14.5%) โซเดียมแอสคอบิลฟอสเฟต (2%) วิตามินอีอะซิเตต (2%) สาร
สกัดฝาง (0.5%) โพรพิลีนไกลคอล (0.25%) ทวีน 20 (8%) ซิเตียริลแอลกอฮอล์ (10%) และฟีนอกซีแอลกอฮอล์ 
(1%) ให้เนื้อครีม สีและกลิ่นที่ดีมากที่สุด ครีมสูตร A7 นี้ยังให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวได้ดี มีกลิ่นหอมของน้้ามันหอม
ระเหยจากเปลือกมะกรูดและให้สีที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของสารสกัดฝาง  
 
ค้าส้าคัญ:  ครีมทามือ น้้ามันมะพร้าว น้้ามันมะกรูด สารสกัดฝาง 
 

 Abstract 
 

 Hand cream formulation from a mixture of kaffir lime peel essential oil extracted by 
coconut oil and sappan extract has been developed in this research. Results of the experiments 
showed that A7 cream formula which contains the kaffir lime peel essential oil extracted by 
coconut oil (12%), shea butter (8%), almond oil (2%), glycerin (2%), LipidSoftTM Light (38%), Aloe 
vera extract (14.5%), sodium ascorbyl phosphate (2%), vitamin E acetate (2%), sappan extract 
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(0.5%), propylene glycol (0.25%), tween 20 (8%), cetearyl alcohol (10%) and phenoxy alcohol 
(1%) gave the best cream texture, color and aroma. This A7 hand cream formula was also provided 
good moisturizing property to skin, pleasant smell of kaffir lime peel essential oil and uniquely 
beautiful color of sappan extract. 
 
Keyword: Hand cream, Coconut oil, Kaffir lime oil, Sappan extract 
 
บทน้า 

มะพร้าว (Cocos nucifera Linn) เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลปาล์มสามารถใช้ประโยชน์ได้ใน
หลายทาง เช่น น้้าและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่น้าไปขูดและคั้นหัวกะทิ กะลาน้าไปประดิษฐ์
สิ่งของต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น คือน้้ามันมะพร้าวที่ใช้วิธีการสกัดแยกจากเนื้อมะพร้าว
โดยไม่ผ่านกระบวนการที่ใช้ความร้อนสูงและไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปทางเคมี น้้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นน้้ามัน
จากพืชชนิดเดียวในโลกที่มีปริมาณกรดลอริกสูง คือ มีประมาณ 47-53% (Jingcan Sun และคณะ, 2012) กรด 
ลอริกท้าให้น้้ามันมะพร้าวมีคุณสมบัติพิเศษในการเสริมสุขภาพและความงามของมนุษย์ สามารถช่วยสร้าง
ภูมิคุ้มกันและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ กล่าวคือ เมื่อบริโภคน้้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกาย กรดลอริก
ในน้้ามันมะพร้าวจะเปลี่ยนเป็นโมโนกลีเซอไรด์ที่เรียกว่า “โมโนลอริน” (monolaurin) ท้าหน้าที่เป็นสารปฏิชีวนะ
และเป็นสารฆ่าไวรัสได้ด้วย โดยโมโนลอรินจะเข้าไปท้าลายเฉพาะเชื้อโรคที่มีเกราะหุ้มเซลล์ที่เป็นไขมัน เช่น เชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ โรคเริม คางทูม โรคซาร์และโรคเอดส์ โดยเกราะนี้จะถูกละลายโดยน้้ามันมะพร้าวเพ่ือให้โมโนลอริน
เข้าไปท้าลายเชื้อโรค (ศุภมาศ ปั้นปัญญา และศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, 2556) 

มะกรูด (Citrus hystrix DC.) หรือ kaffir lime เป็นพืชในตระกูลส้ม นิยมใช้ใบและผิวมะกรูดเป็นส่วน
หนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลายชนิด สรรพคุณเป็นยาบ้ารุงหัวใจ ขับลมในล้าไส้  แก้แน่นท้อง จุกเสียด กระทุ้งพิษ 
แก้ฝีภายในและแก้เสมหะเป็นพิษ น้้ามันหอมระเหยจากมะกรูดนั้น ก็เป็นหนึ่งในน้้ามันหอมระเหยที่มีประโยชน์
มากมาย เช่น ใช้เป็นสารแต่งกลิ่นของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ใช้ ในอุตสาหกรรมเครื่องส้าอางและน้้าหอม ใช้ในการ
บ้าบัดด้วยน้้ามันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากน้้ามันหอมระเหยมะกรูดในแง่ของการบ้าบัดด้วยน้้ามันหอม
ระเหย เช่น น้้ามันนวด ครีมอาบน้้า แชมพู โลชั่นทาผิว หรือที่นิยมกันมากในรูปแบบของน้้ามันสูดดม น้้ามันหอม
ระเหยมะกรูด ช่วยในการกระตุ้นท้าให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย ช่วยชะลอความแก่และลดความหมองคล้้าของผิว  
(ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ, 2548) 

ว่านหางจระเข้ (Aloe vera (L.) Burm. f.) เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา ช่วยรักษาบาดแผลไฟไหม้
และน้้าร้อนลวกส่วนที่ใช้เป็นยา คือ เนื้อเจลจากเนื้อในของใบว่านหางจระเข้ที่มีลักษณะเป็นน้้าเมือกปนวุ้น โดยมี
องค์ประกอบส้าคัญคือ วิตามิน แร่ธาตุ สารต้านออกซิเดชัน (Seongwon Choi และ Myung-Hee Chung, 2003)
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ที่มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยชะลอความแก่และป้องกันโรค ช่วยรักษาบาดแผลไฟไหม้ ว่านหางจระเข้มี
ประโยชน์มากมายทั้งสามารถน้ามาท้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สมานแผล ลดรอยแผลเป็น ท้าให้เส้นผมสลวย 
ดกด้าและเงางามมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ช่วยในการต้านการอักเสบ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นแก่ผิวพรรณ ลดผิว
แห้งกร้าน ผิวแตกลาย (วีรยุทธ บุญไทย และสิงหนาท พวงจันทน์แดง, 2555) 
     ฝาง (Caesalpinia sappan L.) หรือ sappan จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง หรือเป็นไม้พุ่ม หรือไม้พุ่มกึ่งไม้
เถาผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 5-13 เมตร ล้าต้นและกิ่งมีหนามแข็งและโค้งสั้น ๆ อยู่ทั่วไป ถ้าเนื้อไม้หรือ
แก่นเป็นสีแดงเข้มและมีรสขมหวานจะเรียกว่า "ฝางเสน" แต่ถ้าแก่นไม้เป็นสีเหลืองส้มและมีรสฝาดขื่นจะเรียกว่า 
"ฝางส้ม" ในการท้าครีมทามือเราได้ใช้สารสกัดจากแก่นฝาง เนื่องจากสารสกัดจากแก่นฝางมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ
แบคทีเรีย (Prapairat Seephonkai และคณะ, 2021) 

งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทามือจากน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น น้้ามันมะกรูดสกัดเย็น
และสารสกัดว่านหางจระเข้ที่สกัดได้เอง เพ่ือน้ามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางที่ปลอดภัยและได้คุณภาพ 
เนื่องจากครีมทามือเป็นสินค้าเครื่องส้าอางที่ได้รับความนิยมและมีราคาค่อนข้างสูงในท้องตลาด และครีมทามือที่มี
ส่วนผสมของน้้ามันมะกรูดยังมีขายอยู่น้อยมากตามท้องตลาด ดังนั้นครีมทามือที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมีเอกลักษณ์พิเศษที่
แตกต่างจากครีมทามืออ่ืนทั่วไป และเป็นการน้าเอาน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่ท้าได้ในท้องถิ่นมาเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 
 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 
 1. วัสดุ ที่ใช้ในการทดลองประกอบไปด้วย 
  1.1 สารเคมี ประกอบด้วยสารกลุ่มน้้ามัน (oil) สารให้ความนุ่มลื่น (emollient) สารออกฤทธิ์
ส้าคัญ (active ingredient) ตัวผสานน้้ากับน้้ามัน (emulsifier) และสารป้องกันเชื้อจุลชีพ (preservative) ดัง
แสดงในตารางท่ี 1 
  

ตารางท่ี 1. ส่วนประกอบของส่วนผสมกลุ่มต่าง ๆ ในการท้าครีม 
กลุ่มสาร ส่วนประกอบ 
น้้ามัน 1) น้้ามันมะพร้าว (coconut oil) 

2) น้้ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด (kaffir lime oil) 
3) น้้ามันอัลมอนด์ (almond oil) 
4) เชียบัตเตอร์ (Shea butter) 
5) กลีเซอรีน (glycerin) 

สารให้ความนุ่มลื่น ลิปิดซอฟ ไลท์ (LipidSoftTM Lite) 
สารออกฤทธิ์ 1) สารสกัดว่านหางจระเข ้(Aloe vera extract) 
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ตารางท่ี 1. (ต่อ) ส่วนประกอบของส่วนผสมกลุ่มต่าง ๆ ในการท้าครีม 
กลุ่มสาร ส่วนประกอบ 
สารออกฤทธิ์ 2) โซเดียมแอสคอบิลฟอสเฟต (sodium ascorbylphosphate) 

3) วิตามินอีอะซิเตต (vitamin E acetate) 
4) สารสกัดฝาง (sappan extract) 

ตัวผสานน้้ากับน้้ามัน 1) ทวีน 20 (Tween 20) 
2) ซิเตียริลแอลกอฮอล์ (cetearyl alcohol) 

สารป้องกันเชื้อจุลชีพ ฟีนอกซีแอลกอฮอล์ (phenoxyethanol) 
 
  1.2 น ้ามันและสารสกัด ซึ่งคือ น้้ามันมะพร้าว น้้ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด สารสกัดว่าน
หางจระเข้และสารสกัดฝางไดจ้ากกระบวนการดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2. ส่วนประกอบและวิธีการเตรียม 
ส่วนประกอบ วิธีการเตรียม 
น้้ามันมะพร้าว  
 

น้้ามันมะพร้าวเตรียมได้โดยคร่าว ๆ คือ น้าเนื้อมะพร้าวขูด (4 กิโลกรัม) 
มาท้าการคั้นในน้้าอุ่นในสัดส่วนเนื้อมะพร้าว 1 กิโลกรัม ต่อน้้า 2 ลิตร 
น้าน้้าคั้นที่ได้ใส่ในภาชนะแล้วน้าไปตั้งแช่ในอ่างน้้าเย็นเป็นเวลา 1 
ชั่วโมง จนเกิดการแยกชั้นของชั้นครีมข้นด้านบนและชั้นสารด้านล่างจึง
ท้าการตักแยกเก็บเฉพาะชั้นครีมข้นด้านบนใส่ในภาชนะทรงสูง
ปากกว้างแล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง จน
สังเกตเห็นการแยกชั้นของน้้ามันที่มีลักษณะใส จากนั้นท้าการตักแยก
ชั้นของน้้ามันแล้วน้ามาท้าการกรองด้วยกรวยกรองที่รองด้วยกระดาษ
ทิชชูชนิดแผ่นหนาเพื่อให้ได้น้้าในมะพร้าวสกัดเย็น  

น้้ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด น้้ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูดเตรียมได้โดยคร่าว ๆ คือ น้าลูก
มะกรูดมาล้างให้สะอาดแล้ววางไว้ในตะแกรงเพ่ือให้สะเด็ดน้้า จากนั้น
น้ามีดมาเฉือนเอาเฉพาะผิวเปลือกนอก หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ พอประมาณ 
แล้วน้าผิวเปลือกมะกรูดที่ได้น้้าหนัก 240 กรัม ใส่ลงในขวดที่บรรจุ
น้้ามันมะพร้าวที่สกัดได้ปริมาตร 320 มิลลิลิตร ท้าการปิดฝาขวดให้
สนิทและท้าการเขย่าเป็นครั้งคราว ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 72  
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ตารางท่ี 2. (ต่อ) ส่วนประกอบและวิธีการเตรียม 
ส่วนประกอบ วิธีการเตรียม 
น้้ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด ชั่วโมง จึงท้าการกรองเอาเฉพาะส่วนของน้้ามันหอมระเหยจากเปลือก

มะกรูดที่สกัดด้วยน้้ามันมะพร้าว 
สารสกัดว่านหางจระเข้ น้าว่านหางจระเข้สดจากต้นมาท้าการปลอกเปลือกและน้าเฉพาะส่วนที่

เป็นเนื้อว่านหางจระเข้สีขาวด้านในมาล้างน้้าให้สะอาด ตัดให้เป็นชิ้น
แล้วใส่ลงในเครื่องปั่น น้าส่วนที่ได้จากการปั่นมากรองผ่านผ้าขาวบางได้
เป็นสารสกัดว่านหางจระเข้ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในภาชนะปิดฝาสนิทในตู้เย็น 
(4 องศาเซลเซียส)  

สารสกัดฝาง น้าแก่นฝางมาต้มในน้้าแล้วท้าการกรองด้วยผ้าขาวบาง จากนั้นน้าชั้นน้้า
ที่กรองได้มาท้าการกรองซ้้าอีกครั้งด้วยกระดาษกรอง (Whatman no. 
1) แล้วน้าชั้นน้้าที่ได้ไปเข้าเครื่องสเปรย์ดราย (spray dry) จะได้สาร
สกัดฝางที่มีลักษณะเป็นแป้งผงละเอียดสีแดงส้ม 

 
  1.3 เครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องวัดความหนืด (viscometer) เครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) 
และกระดาษพีเอช (pH paper universal) 
 
 2. วิธีการ ในการทดลองประกอบด้วย 
  2.1 การท้าสูตรเบสครีมจากน ้ามันมะพร้าว โดยใช้สัดส่วนของส่วนผสมดังแสดงในตารางที่ 3 
ซึ่งพัฒนามาจากสูตรครีมเดิมที่เคยทดลองเพ่ือให้ได้สูตรครีมที่จะใช้เป็นเบสครีมสามสูตร คือ A1-A3 
 
ตารางท่ี 3. ส่วนผสมในการท้าสูตรครีม (เบสครีม) 
ส่วนผสม สูตรครีม (เบสครีม) 

A1 (%) A2 (%) A3 (%) 
น้้ามันมะพร้าว  16 14 12 
เชียบัตเตอร์ 13 10 8 
น้้ามันอัลมอนด ์ 2 2 2 
กลีเซอรีน 2 2 2 
ลิปิดซอฟ ไลท์ 32 36 38 
สารสกัดว่านหางจระเข้ 15 16 15 
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ตารางท่ี 3. (ต่อ) ส่วนผสมในการท้าสูตรครีม (เบสครีม) 
ส่วนผสม สูตรครีม (เบสครีม) 

A1 (%) A2 (%) A3 (%) 
โซเดียมแอสคอบิลฟอสเฟต 2 2 2 
วิตามินอีอะซิเตต 2 2 2 
ทวีน 20  8 8 8 
ซิเตียริลแอลกอฮอล์ 8 8 10 
ฟีนอกซีแอลกอฮอล์  1 1 1 

 
  2.2 การผสมเบสครีม โดยท้าการเตรียมส่วนผสมที่เป็นเฟสน้้า (water phase) เฟสน้้ามัน (oil 
phase) ตัวผสานน้้ากับน้้ามันและสารป้องกันเชื้อจุลชีพ ล้าดับการเติมดังแสดงในรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

รูปที่ 1. ขั้นตอนการผสมเบสครีม 

 

 2.3 การประเมินผลเบสครีม ท้าได้จากการน้าตัวอย่างเบสครีมไปสอบถามความพึงพอใจต่อ

ลักษณะเนื้อสัมผัส (texture) กลิ่น (odor) และสี (color) ของเบสครีมที่เตรียมได้ทั้งสามสูตร คือ A1-A3 โดยให้

ผู้ตอบแบบสอบถามตอบข้อมูลออนไลน์ (google form) แบบสอบถามนี้ใช้ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง จ้านวน 

11 คน เพศชาย จ้านวน 11 คน ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน คือ 15-20 ปี 31-40 ปี และ 41-60 ปี 

 

 2.4 การท้าสูตรครีมจากน ้ามันหอมระเหยเปลือกมะกรูด โดยการน้าเบสครีมที่ได้จากข้อ 2.3 
มาท้าการปรับเปลี่ยนจากน้้ามันมะพร้าวเป็นน้้ามันหอมระเหยจากกเปลือกมะกรูด (ที่ใช้น้้ามันมะพร้าวเป็นตัวสกัด) 

เฟสน ำ้มัน 

ทวีน 20 
ซิเตียริลแอลกอฮอล ์

น ้ามันมะพร้าว  
เชียบัตเตอร์ 

น ้ามันอลัมอนด ์
กลีเซอรีน 

ลิปิดซอฟ ไลท์ 

สารสกัดว่านหางจระเข ้
โซเดียมแอสคอบิลฟอสเฟต 

วิตามินอีอะซิเตต 

+ 

ฟีนอกซีแอลกอฮอล ์

เฟสน ำ้ 

เบสครีม 
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โดยไม่มีการผสมโพรพิลีนไกลคอล (สูตร A4) และมีการผสมโพรพิลีนไกลคอล (สูตร A5) ดังแสดงในตารางท่ี 4 ซ่ึง
สารโพรพิลีน ไกลคอล (propylene glycol) นี้จะช่วยในการละลายของสารต่าง ๆ ในเนื้อครีมได้ดีมากยิ่งขึ้น โดย
ท้าการเติมผสมลงไปในเฟสน้้า 

 
ตารางท่ี 4. ส่วนผสมในการท้าสูตรครีมจากน้้ามันหอมระเหยเปลือกมะกรูด  
ส่วนผสม สูตรครีม 

A4 (%) A5 (%) 
น้้ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด* 12 12 
เชียบัตเตอร์ 8 8 
น้้ามันอัลมอนด ์ 2 2 
กลีเซอรีน 2 2 
ลิปิดซอฟ ไลท์ 38 38 
สารสกัดว่านหางจระเข ้ 15 14.5 
โซเดียมแอสคอบิลฟอสเฟต 2 2 
วิตามินอีอะซิเตต 2 2 
โพรพิลีนไกลคอล* - 0.5 
ทวีน 20  8 8 
ซิเตียริลแอลกอฮอล์ 10 10 
ฟีนอกซีแอลกอฮอล์  1 1 

*ส่วนผสมเพิ่มเติมจากสูตรครีมที่ได้จากข้อ 2.3 
 

 2.5 การท้าสูตรครีมจากน ้ามันหอมระเหยเปลือกมะกรูดผสมสารสกัดฝาง โดยการน้าครีมที่ได้
จากข้อ 2.4 มาท้าการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของสารสกัดว่านหางจระเข้ สารสกัดฝางและโพรพิลีนไกลคอล คือสูตร 
A6-A9 โดยท้าการเติมผสมสารสกัดฝางลงไปในเฟสน้้า 

 
ตารางท่ี 5. ส่วนผสมในการท้าสูตรครีมจากน้้ามันหอมระเหยเปลือกมะกรูดผสมสารสกัดฝาง 
ส่วนผสม สูตรครีม 

A6 (%) A7 (%) A8 (%) A9 (%) 
น้้ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด 12 12 12 12 
เชียบัตเตอร์ 8 8 8 8 
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ตารางท่ี 5. (ต่อ) ส่วนผสมในการท้าสูตรครีมจากน้้ามันหอมระเหยเปลือกมะกรูดผสมสารสกัดฝาง 
ส่วนผสม สูตรครีม 

A6 (%) A7 (%) A8 (%) A9 (%) 
น้้ามันอัลมอนด ์ 2 2 2 2 
กลีเซอรีน 2 2 2 2 
ลิปิดซอฟ ไลท์ 38 38 38 38 
สารสกัดว่านหางจระเข ้ 14.8 14.5 14.5 14.65 
โซเดียมแอสคอบิลฟอสเฟต 2 2 2 2 
วิตามินอีอะซิเตต 2 2 2 2 
สารสกัดฝาง* 0.7 0.5 0.25 0.1 
โพรพิลีนไกลคอล 0.5 0.5 0.25 0.25 
ทวีน 20  8 8 8 8 
ซิเตียริลแอลกอฮอล์ 10 10 10 10 
ฟีนอกซีแอลกอฮอล์  1 1 1 1 

*ส่วนผสมเพิ่มเติมจากสูตรครีมที่ได้จากข้อ 2.4 
 
  2.6 การปรับค่าพีเอชของสูตรครีม โดยท้าการปรับเปลี่ยนค่าพีเอช (pH) ของครีมด้วยกรดแล
คติก (lactic acid) และปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของส่วนผสมดังแสดงในตารางที่ 6 โดยท้าการเติมผสมกรดแลคติ
กลงไปในเฟสน้้า 
 

ตารางที่ 6. ส่วนผสมในการท้าสูตรครีมจากน้้ามันหอมระเหยเปลือกมะกรูดผสมสารสกัดฝางที่มีการปรับค่าพีเอช
ด้วยกรดแลคติก 
ส่วนผสม สูตรครีม 

A10 (%) A11 (%) 
น้้ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด 12 12 
เชียบัตเตอร์ 8 8 
น้้ามันอัลมอนด ์ 2 2 
กลีเซอรีน 2 2 
ลิปิดซอฟ ไลท์ 38 38 
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ตารางที่ 6. (ต่อ) ส่วนผสมในการท้าสูตรครีมจากน้้ามันหอมระเหยเปลือกมะกรูดผสมสารสกัดฝางที่มีการปรับค่า  
พีเอชด้วยกรดแลคติก 
ส่วนผสม สูตรครีม 

A10 (%) A11 (%) 
สารสกัดว่านหางจระเข ้ 13 12 
โซเดียมแอสคอบิลฟอสเฟต 2 2 
วิตามินอีอะซิเตต 2 2 
สารสกัดฝาง 0.5 0.5 
โพรพิลีนไกลคอล 0.5 0.5 
กรดแลคติก 1 2 
ทวีน 20  8 8 
ซิเตียริลแอลกอฮอล์ 10 10 
ฟีนอกซีแอลกอฮอล์  1 1 

*ส่วนผสมเพิ่มเติมจากสูตรครีมที่ได้จากข้อ 2.5 
 

2.7 การทดสอบสมบัติของครีม จะท้าการตรวจสอบลักษณะทั่วไปและสมบัติดังต่อไปนี้ คือ  
2.7.1 ความเป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneity) โดยดูจากลักษณะของเนื้อครีมตั้งแต่

เตรียมเสร็จของสูตรครีม A1-A11 
2.7.2 สีและกลิ่น (color and odor) โดยการดมกลิ่นและดูสีของครีมตั้งแต่เตรียมเสร็จ

ของสูตรครีม A1-A11 
2.7.3 ค่าความหนืด (viscosity) เพ่ือตรวจสอบความหนืดของสูตรครีม A4-A8 A10 

และ A11 ด้วยเครื่องวัดความหนืดเพื่อน้ามาประกอบกับลักษณะเนื้อครีมท่ีเตรียมได้ 
2.7.4 ค่าพีเอช (pH value) เพ่ือตรวจสอบค่าพีเอชของสูตรครีม A3 A4 A10 และ 

A11 ที่เหมาะสมกับการเป็นครีมทามือ 
 
ผลการวิจัย 
 1. สูตรเบสครีมจากน ้ามันมะพร้าว 
 เมื่อน้าสูตรครีม A1-A3 ที่เตรียมได้ไปให้ผู้ตอบแบบสอบถามท้าการประเมินความพึงพอใจต่อเนื้อสัมผัส สี
และกลิ่น พบว่าสูตรครีม A3 เป็นที่พึงพอใจต่อผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดทั้งต่อเนื้อสัมผัส กลิ่นและสี ดัง
ประมวลผลจากแบบสอบถามที่แสดงในรูปที่ 2 
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         เพศ       ช่วงอายุ 

                                   
                   เนื้อสัมผัส                              สี                                 กลิ่น 

รูปที่ 2. ประมวลผลจากแบบสอบถามต่อเนื้อสัมผัส กลิ่นและสีของสูตรครีม A1-A3 
  

2. สมบัติของครีม แบ่งออกเป็น 
  2.1 ความเป็นเนื อเดียวกัน กลิ่นและสี ของสูตรครีม A1-A11 ดังสรุปในตารางที่ 7 และภาพ
ของสูตรครีมแต่ละสูตรดังแสดงในรูปที่ 3 
 
ตารางท่ี 7. ความเป็นเนื้อเดียวกัน กลิ่นและสี ของสูตรครีม A1-A11 

สูตรครีม ความเป็นเนื อเดียวกัน สี กล่ิน 
A1 เป็นเนื้อเดียวกัน สีขาวครีม กลิ่นจาง หอมอ่อนๆ 
A2 เป็นเนื้อเดียวกันดี สีขาวครีม กลิ่นจาง หอมอ่อนๆ 
A3 เป็นเนื้อเดียวกันดีมาก สีขาวนวล กลิ่นจาง หอมอ่อนๆ 
A4 เป็นเนื้อเดียวกัน สีครีมเขียว กลิ่นหอมผิวมะกรูด 
A5 เป็นเนื้อเดียวกันดีมาก สีครีมเขียนอ่อน กลิ่นหอมผิวมะกรูด 
A6 เป็นเนื้อเดียวกันดีมาก สีแดงอมส้มเข้ม กลิ่นหอมผิวมะกรูด 
A7 เป็นเนื้อเดียวกันดีมาก สีแดงอมชมพู กลิ่นหอมผิวมะกรูด 
A8 เป็นเนื้อเดียวกันดี สีแดงอมชมพูอ่อน กลิ่นหอมผิวมะกรูด 
A9 เป็นเนื้อเดียวกันดี สีชมพูอมส้ม กลิ่นหอมผิวมะกรูด 
A10 เป็นเนื้อเดียวกันดี สีเหลืองอมเขียว กลิ่นหอมผิวมะกรูด 
A11 เป็นเนื้อเดียวกันดี สีเหลืองอมส้ม กลิ่นหอมผิวมะกรูด 
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          A1                       A2                     A3                       A4                      A5 
 

       
           A6                      A7                     A8                      A9 
 

   
          A10                     A11 

รูปที่ 3. ลักษณะครีมที่เตรียมได้จากสูตรครีม A1-A11 
 

2.2 ค่าความหนืด ของสูตรครีม A4-A8 A10 และ A11 ที่วัดด้วยเครื่องวัดความหนืดดังแสดงใน
ตารางท่ี 8 จะเห็นได้ว่าสูตรครีมแต่ละสูตรที่เตรียมได้มีค่าความหนืดที่ใกล้เคียงกันและมีแนวโน้มเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 8. ค่าความหนืดของสูตรครีม A4-A8 A10 และ A11 

ความเร็วรอบ 
(rpm) 

ความหนืด (cP)                                      
A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 

0.5 162000 168000 216000 130000 146000 230000 162000 
1 92000 98000 130000 76000 101000 141000 90100 
2 54000 60000 75000 47000 68000 92000 60000 
4 33250 48200 44500 29750 42500 58250 37000 
10 22300 36250 22200 16200 22300 32500 18200 
20 16950 29850 13600 10550 13300 28850 9500 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ). ค่าความหนืดของสูตรครีม A4-A8 A10 และ A11 
ความเร็วรอบ 

(rpm) 
ความหนืด (cP)                                      

A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 
50 8340 6600 7280 7740 2180 12340 6560 
100 6480 4200 4580 6360 1260 9310 4180 

 
 2.3 ค่าพีเอช เมื่อน้าสูตรครีม A3 A4 A6 A7 A10 และ A11 ไปวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง โดย
ใช้กระดาษพีเอช พบว่าสูตรครีม A3 A4 A6 และ A7 แสดงค่าพีเอชประมาณ 7 สูตรครีม A10 ที่มีการเติมกรดแล
คติก 1% แสดงค่าพีเอชประมาณ 4 และสูตรครีม A11 ที่มีการเติมกรดแลคติก 2% แสดงค่าพีเอชในช่วงประมาณ 
3-4 ซึ่งจากรายงานพบว่าค่าพีเอชในช่วง 3.5-5.5 เป็นช่วงที่เหมาะสมส้าหรับการเป็นผลิตภัณฑ์ครีมหรือโลชั่นบ้ารุง
ผิว 
 เมื่อได้สูตรครีมทามือที่ดีนี้แล้ว ผู้วิจัยจะได้น้าไปบรรจุในหลอดบรรจุภัณฑ์ (รูปที่ 4) ที่มีลักษณะทึบแสง
เพ่ือป้องกันการสลายตัวของส่วนผสมที่เป็นสารออกฤทธิ์ส้าคัญและเพ่ือช่วยในการยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
ครีมทามือ น้าไปทดสอบเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ครีมรวมถึงออกแบบหลอดบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
สวยงามและเป็นที่ดึงดูดใจของผู้ใช้ครีมซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 

 
รูปที่ 4. รูปหลอดบรรจุภัณฑ์ครีมทามือ 

 
สรุปผล 

งานวิจัยนี้ ได้มีการพัฒนาสูตรครีมทามือจากส่วนผสมที่เป็นน้้ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูดที่สกัดด้วย
น้้ามันมะพร้าวผสมกับสารสกัดฝาง ผลจากการทดลองพบว่าสูตรครีม A7 ให้เนื้อสัมผัสของครีมท่ีดี มีความเป็นเนื้อ
เดียวกัน มีกลิ่นหอมของน้้ามันมะกรูดและมีสีของครีมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์จากการเติมสารสกัดฝาง สูตรครีม 
A7 นี้ มีค่าพีเอชประมาณ 7 ซึ่งยังไม่เหมาะที่จะน้ามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ครีมทามือหรือกลุ่มบ้ารุงผิวพรรณที่ควรต้อง
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มีค่าพีเอชในช่วงประมาณ 3.5-5.5 ดังนั้นจึงไดม้ีการเตรียมสูตรครีมอีกสองสูตรคือ A10 และ A11 ที่มีการเติมกรด
แลคติกเป็นส่วนผสมในสัดส่วน 1% และ 2% ตามล้าดับ ซึ่งพบว่าคุณสมบัติเนื้อสัมผัสลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 
A7 แต่กลิ่นยังคงหอมไม่แตกต่างกัน และมีค่าพีเอชอยู่ในช่วงประมาณ 3-4 และด้วยค่าพีเอชที่อยู่ในช่วงกรดนี้มีผล
ท้าให้สีของครีมเปลี่ยนจากสีแดงอมส้มไปเป็นสีเหลือง 
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