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สูตรน้ํายาลางจานสมุนไพร 

สวนประกอบ 

1.)  สารเพ่ิมฟอง (Emal) 100 กรัม 
2.)  ผงขน(เกลือปน)  150 กรัม 
3.)  หัวแชมพู (N70) 500 กรัม 
4.)  สารขจัดคราบ (Neopelex F-24)  500 กรัม 
5.)  น้ําสมุนไพร 100 มิลลิลิตร 

วิธทีาํ 
1.)  ละลายสารเพ่ิมฟอง 100 กรัม ในน้ําสะอาด 5 ลิตร กวนใหเขากันแลวพักไว (ถังท่ี1) 
2.)  ละลายผงขน (เกลือปน) 150 กรัม ในน้ํา 1 ลิตร กวนใหเขากัน(ถังท่ี2) 
3.)  นําผงขนท่ีละลายแลวในขอ (2) ผสมกับหัวแชมพู (N70) กวนใหเขากัน (ถังท่ี2) 
4.)  นําสวนผสมท่ีไดในขอ (3) เทลงในถังสีขาวขอ (1) ผสมรวมกัน 
5.)  เติมสารขจัดคราบ 500 กรัม ลงในขอ (4) 
6.)  เติมน้ําสมุนไพร (มะกรูด , มะขาม , มะนาว ฯลฯ) 100 มิลลิลิตร 
7.)  ถาน้ํายาลางจานไมขนใหเติมผงขน (เกลือปน) 100 กรัม ทีละนอยผสมใหเขากันจนพอขน   
8.) รอใหฟองยุบแลวนําไปบรรจุขวดใชตอไป 

 
สรรพคณุของสมนุไพรทีม่ีตอน้าํยาลางจาน 

มะกรดู 

ชือ่ภาษาองักฤษ Kaffir lime, Leech lime, Mauritius papeda  
ชือ่วทิยาศาสตรวา Citrus x hystrix L.  
ชือ่เรียกอืน่ มะขู (แมฮองสอน), มะขุน มะขูด (ภาคเหนือ), สมกรูด สมมั่วผี (ภาคใต) 
เปนตน  
จัดอยูในตระกลู สม (Citrus)  
ถิน่กาํเนดิ ประเทศไทย ลาว มาเลเซีย และอินโดนีเซีย [1] 
 
 

ลักษณะของมะกรูด 
ลักษาณะของลําตน เปนไมยืนตนขนาดเล็ก เนื้อไมแข็ง ลําตนและก่ิงมีหนามยาวเล็กนอย ใบเปนใบประกอบชนิดลดรูป มีใบยอย 1 ใบ 
เรียงสลับ รูปไข คือมีลักษณะคลายกับใบไม 2 ใบ ตอกันอยู คอดก่ิวท่ีกลางใบเปนตอน ๆ มีกานแผออกใหญเทากับแผนใบ ทําใหเห็นใบ
เปน 2 ตอน กวาง 2.5-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ใบสีเขียวแกพ้ืนผิวใบเรียบเกล้ียง เปนมัน คอนขางหนา มีกล่ินหอมมาก
เพราะมีตอมน้ํามันอยู ซึ่งผลแบบนี้เรียกวา ผลแบบสม (hesperitium) ใบดานบนสีเขม ใตใบสีออน ดอกออกเปนกระจุก 3–5 ดอก 

รูปที ่1 ผลของมะกรดู ภาพจาก [1] 



กลีบดอกสีขาว เกสรสีเหลือง รวงงาย มีกลิ่นหอม มีผลสีเขียวเขมคลายมะนาวผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั้วหัว-ทายของผลเปนจุก ผลออนมี
เปนสีเขียวแก เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองสด พันธุท่ีมีผลเล็ก ผิวจะขรุขระนอยกวาและไมมีจุกท่ีขั้ว ภายในมีเมล็ดจํานวนมาก ๆ [1] 

ประโยชนของมะกรดูในน้าํยาลางจาน 
1. มะกรูดมีกรด Citric acid ชวยขจัดคราบสบู (ดาง) ท่ีหลงเหลืออยู 
2. ผิวมะกรูดจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียและเชื้อราตาง ๆ ได  
3. ใบมะกรูดอุดมไปดวยเบตาแคโรทีน ท่ีมีสวนชวยยับยั้งการขยายตัวของเซลลมะเร็ง 
4. น้ํามะกรูดมีฤทธ์ิเปนกรดชวยขจัดคราบ และชําระลางสิ่งอุดตันท่ีตกคาง 
5. น้ํามันหอมระเหยจากมะกรูดมีสรรพคุณชวยผอนคลายความเครียด คลายความ

กังวล  
6. น้ํามันมะกรูดมีฤทธ์ิออน ๆ ชวยยับยั้งการหดเกร็งของกลามเนื้อได 
7. ประโยชนใบมะกรูด ใบมะกรูดและน้ํามะกรูดสามารถใชดับกลิ่นคาวในอาหารได 
8. น้ํามะกรูดสามารถใชแทนน้ํามะนาว หรือใชรวมกับมะนาวได จะไดรสเปร้ียวและความหอมของน้ํามันหอมระเหยท่ีผิวมะกรูด

เพ่ิมขึ้นไปดวย [2] 
มะนาว 

ชือ่ภาษาองักฤษ  Lime  

เปนไมผลชนิดหนึ่งท่ีมีรสเปร้ียวจัด จัดอยูในสกุลสมหรือท่ีเรียกวา Citrus ลักษณะ
ของผลจะมีสีเขียว เมื่อสุกจัดจะออกเปนสีเหลือง ลักษณะของเปลือกจะบาง สวน
ภายในมะนาวนั้นจะมีเนื้อท่ีแบงออกเปนกลีบๆ และชุมน้ํามาก ถือเปนผลไมท่ีถูก
นํามาใชเปนเคร่ืองปรุงรส ท่ีสําคัญยังเปนผลไมท่ีมีคุณคาทางโภชนาการและทาง
การแพทย  

ลักษณะทัว่ไป มะนาวจะมีขนาดเสนผานศูนยกลางอยูประมาณ 4-4.5 เซนติเมตร 
ท้ังนี้จะมีลําตนท่ีเปนไมพุมเต้ีย มีความสูงประมาณ 5 เมตร ในสวนของกานจะมีหนามแตเพียงเล็กนอย สวนใหญจะมีใบดก ลักษณะของ
ใบจะยาวเรียวเพียงเล็กนอย [4] 
ประโยชนของมะนาวในน้าํยาลางจาน 

-ชวยบํารุงผิวพรรณใหมีความเปลงปลั่งและสดใสอยูสม่ําเสมอ  
-มีน้ํามันระเหยท่ีชวยใหความสดชืน่แกรงกาย  
-สามารถนําน้ํามนัระเหยท่ีไดประมาณ 7%  
-ผสมเปนน้าํยาทําความสะอาดได  
-มะนาวเปนผลไมท่ีมีฤทธ์ิชวยในการกัด ถือเปนกรดผลไมชนิดหนึ่งหรือท่ีเรียกวา  
AHA ท่ีเปนท่ียอมรับ และเปนกรดท่ีชวยเรงการผลัดเซลลผิวท่ีเสื่อมได 
-แกปญหาเล็บดําจากการหั่นหรือเด็ดผักเปนประจํา 
-ชวยลดกลิ่นคาวปลาหลังจากทําอาหารได 
-มีวิตามินซปริมาณซึ่งชวยในการตานอนุมูลอิสระ [4] 

รูปที ่2 สารเคมีจากสารสกดัที่ไดจากผวิมะกรดู [3] 

Citric acid 

β-carotene 

รูปที ่3 ผลของมะนาว ภาพจาก [4] 

Citric acid 

รูปที ่3 สารเคมจีากมะนาว [5] 

Limonene 

Geraniol Vitamin C 



มะขาม 
ชือ่สามญั Tamarind 
ชือ่วทิยาศาสตร Tamarindus indica L.  
ลักษณะของลาํตน ไมตนขนาดกลางจนถึงขนาดใหญแตกก่ิงกานสาขามาก เปลือกตนขรุขระและหนา สีน้ําตาลออน ใบ เปนใบประกอบ 
ใบเล็กออกตามก่ิงกานใบเปนคู ใบยอยเปนรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน ดอก ออกเปนชอเล็กๆ ตามปลายก่ิง หนึ่งชอมี 10-15 
ดอก ดอกยอยขนาดเล็ก กลีบดอกสีเหลืองและมีจุดประสีแดงอยูกลางดอก ผล เปนฝกยาว รูปรางยาวหรือโคง ยาว 3-20 ซม. ฝกออน
มีเปลือกสีเขียวอมเทา สีน้ําตาลเกรียม เนื้อในติดกับเปลือก เมื่อแกฝกเปลี่ยนเปนเปลือกแข็งกรอบหักงาย สีน้ําตาล เนื้อในกลายเปนสี
น้ําตาลหุมเมล็ด เนื้อมีรสเปร้ียว และหวาน [6] 
สารเคมีทีม่ใีนมะขาม Alcohols, phenolic esters and ethers. Sambubiose, Carboxylic acid, Oxalic acid [7] 

ประโยชนของมะขามในน้าํยาลางจาน 

-ชวยใหผิวหนังชุมชื่นตลอดท้ังวัน และชวยกําจัดแบคทีเรียไดอยางมีประสิทธิภาพ
อีกดวย 
-ชวยใหผิวหนังท่ีมีรอยดําคล้ํากลับมาขาวสดใส นุมนวลยิ่งขึ้น 
-นํามาใชเปนสวนผสมหรือใชทําเปนกรดผลไม (AHA) 
- รักษาผดผื่นคันตามรางกายและผิวหนังได 
-มะขามอุดมไปดวยกรดอินทรีย ซึ่งมีคุณสมบัติในการชวยชําระลางความสกปรก 
[6] 
 
 

แหลงอางองิ 
[1] https://health.kapook.com/view97811.html 
[2] http://sukkaphap-d.com/21 
[3] http://www.mpbio.com/product.php?pid=02193459 
[4] http://www.thailovehealth.com/nutrient/health-17991.html 
[5] http://www.compoundchem.com/2014/03/03/sourness-scurvy-the-chemistry-of-a-lemon/ 
[6] https://medthai.com/ 
[7] http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_16_3.htm 
 

รูปที ่3 ผลของมะขาม ภาพจาก [6] 
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