
วานหางจระเข 

ช่ือทองถิ่น  วานไฟไหม  หางจระเข 

ช่ือวิทยาศาสตร  Aloe barbadensis. Mill. Aloe Vera Linn 

วานหางจระเข  (Aloe Vera) 

 เปนพืชลมลุกจัดอยูในกลุมของพืชท่ีมีเนื้อออน  มี

แหลงกําเนิดในแอฟริกาใต  ยุโรปตอนใตและอเมริกา  

นิยมปลูกในดินแดนแถบอบอุนของซีกโลก  วานหางจระเข

มีพันธุอยู เ กือบ  200  ชนิด  เปนไมจําพวกเดียวกับ

พลับพลึง 

ลักษณะของพืช 

 เปนพืชมีใบเดี่ยว  ใบหนาเรียงซอนกัน  เม่ือตนยัง

ออนใบติดกับพ้ืนดิน  โคนใบกวางปลายใบเรียวแหลมยาว 

ไมมีกานใบ  ริมใบหยักและมีหนาม  ใบออนสีเขียวออนมี

กระขาว  ใบโตเต็มท่ีกระขาวจะหายไปแลวใบจะมีสีเขียว

สดภายในมีวุนและเมือกมาก  ชอดอกออกเกือบตรงกลาง

ของใบท่ีเรียงซอนกัน  กานชอดอกยาวประมาณ  50-70  

เซนติเมตร  ดอกยอยเปนหลอด  มีหลายพันธุบางพันธุดอก

มีสีแดง, สีสม และสีเหลือง  ภายในใบนอกจากจะมีวุนใส

และเมือกแลวยังมียางสีเหลืองท่ีมีกลิ่นเหม็น 

การปลูก 

 วานหางจระเขเปนพืชท่ีปลูกงายโดยใชหนอปลูก  จะใหดีอายุของหนอท่ีใชปลูกควรมีอายุ 2-3 เดือน 

จะทําใหวานหางจระเขเจริญเติบโตไดดีและเร็ว  ดินท่ีปลูกควรเปนดินทรายท่ีมีปุยอุดมสมบูรณเนื้อดินรวนซุย  

การระบายน้ําดี  ในบริเวณท่ีมีแสงแดดรําไร  ถาถูกแดดจัดใบจะเปนสีน้ําตาล  เปนพืชท่ีตองการน้ํามาก  ระยะ

ปลูกใหหางระหวางตน  70  เซนติเมตร  หลังจากปลูกได  3  เดือน  หนอใหมก็เริ่มงอกออกมารอบบริเวณตน

แมพันธุ เม่ือตนแมพันธุโตเต็มท่ีจะมีความสูงถึง  65  นิ้ว 

 ถาจะปลูกในกระถางใหใชทรายหยาบเศษถานหยาบและปุยคอกอยางละเทา ๆกัน  ผสมใหเขากัน

เวลาปลูกกดเพียงเบา ๆ เพราะถากดดินแนนจะทําใหดินขาดอากาศ  ใหระดับดินต่ํากวาขอบปากกระถางอยาง

นอย  2  นิ้ว  เผื่อไวเติมดินทีหลังเม่ือวานหางจระเขโตข้ึน 



การดแูลบํารุงรักษา  

 รดน้ําแบบฝนตกปรอยๆ พอดินชุม  วันละครั้ง  อยาปลูกใตชายคาเพราะวานหางจระเขไมชอบน้ําคาง  

ควรไดรับแสงแดดเต็มท่ีวันละ  3-5  ชั่วโมง  ใสปุยคอกเดือนละครั้งหม่ันพรวนดินกลบโคนและถอนแยกหนอท่ี

แนนออกบาง  ถาไมถอนแยกออกตนแมพันธุก็จะโตชาขนาดของใบก็จะเล็ก  เม่ือปลูกอายุได  1  ป จึงนําเอา

ไปใชประโยชน 



สรรพคุณ  

 วุนและเมือกจากใบ  มีสารพวกไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ชื่ออะลอคทินเอ (aloctin A)  และ 

อะลอคทินบี (aloctin B)  ซ่ึงเปนสารท่ีออกฤทธิ์ลดอาการอักเสบและชวยสมานแผล  โดยไปสงเสริมการจับตัว

และการเจริญเติบโตของเซลลท่ีบาดแผล  ทําใหแผลหายเร็วข้ึน  และยังมีสารตางๆ ท่ีมีประโยชนตอมนุษย 

เชน  กรดอมิโน, เอมิไซม  พรอมท้ังประกอบไปดวย  วิตามินและแรธาตุ  ท่ีมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย  อุดม

ไปดวย โปรตีน  วิตามิน  เกลือแร  และท่ีสําคัญเปนพืชชนิดเดียวท่ีมี  ไวตามินบี 12  ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญในการ

สรางเม็ดเลือดแดง 

ประโยชนในการรักษา   วุนและน้ําเมือก 

• ใชรักษาแผลไฟไหม  น้ํารอนลวก 

• ใชรักษาการไหมเกรียมจากแสงแดดและจากการฉายรังสี 

• รักษาแผลถลอก  แผลครูด 

• รักษาแผลเรื้อรังเนาเปอย 

• ใชปองกันแดดเผา 

• รักษาโรคกระเพาะและลําไส  แกทองผูก 

• รักษาโรคเหงือกและฟน 

• แกอาการปวดศีรษะ  ฝานใบวานหางจระเขตามขวางของใบ  หนาประมาณ  ⅓  เซนติเมตร

ทาปูนแดงดานหนึ่ง  เอาดานทาปูนแปะตรงขมับ  จะชวยลดอาการปวดศีรษะ 

• รักษาริดสีดวงทวาร  ปอกเปลือกใบวานหางจระเข  เลือกใบขนาดใหญยาวประมาณ 1½ นิ้ว  

เหลาใหกลมเปนแทงขนาดเทาดินสอ  ปลายขางหนึ่งเหลาใหแหลม  ลางน้ํายางสีเหลืองออก  

นําไปใสตูเย็นในชองแข็ง  หลังจากอาบน้ําชําระลางทวารหนักและเช็ดใหแหง  กอนนอนสอด

ใสแทงยาท่ีเตรียมไว  ทําติดตอกัน  5-6  ครั้ง  จะเห็นผลทําตอไปจนกวาจะหาย 

• ใชบริโภคทําเปนเครื่องดื่มบํารุงรางกายทําเปนวานหางจระเข  น้ําวานหางจระเข  คือน้ําผัก

สดตามธรรมชาติท่ีชวยเสริมสรางสุขภาพรางกาย  ประกอบดวย  ไวตามิน  แรธาตุตาง ๆ 

รวมท้ังสารปฏิชีวนะอยางออนๆ  ซ่ึงสามารถฆาเชื้อแบคทีเรีย  ไวรัสและสามารถสรางภูมิ

ตานทานใหกับรางกายไดอยางดีเยี่ยม  เหมาะสําหรับผูท่ีมีรางกายออนแอเปนอยางยิ่ง  

เนื่องจากน้ําวานหางจระเขสามารถซอมแซมเนื้อเยื่อของรางกายท่ีทรุดโทรมสึกหรอไดอยาง

รวดเร็ว  จึงสามารถชะลอความแกชรา  อันเนื่องมาจากการสึกหรอและทรุดโทรมของเนื้อเยื่อ

ไดเปนเยี่ยม พรอมยังสามารถบรรเทาปญหาทางสุขภาพในหลายๆ กรณีได  เชน  รักษา

บาดแผลตางๆ โรคลําไส  ทองผูก นอนไมหลับ  อาการเจ็บปวดตางๆ โรคผิวหนัง  ริดสีดวง  

ปวดศีรษะ  ผมรวง  โรคตับและไต  โรคหัวใจ  สมอง และเก่ียวกับระบบประสาท  โรคเกาท 

และไขขออักเสบ  อาการอักเสบตาง  ไซนัส  ขาดภูมิคุมกัน  กามโรค  นิ่วในไต  โรคเก่ียวกับ



ตอมไทรอยด  โรคเบาหวาน และความผิดปกติตางๆ ของรางกาย  อาการตางๆ เหลานี้  น้ํา

วานหางจระเขสามารถรักษาได  โดยปราศจากผลขางเคียง  ปจจุบันมีน้ําวานหางจระเข

เตรียมขาย  ถามาจากตางประเทศราคาสูงมาก 

ประโยชนในการใชเปนอาหาร 

• ลอยแกว  มีการเตรียมเปนอุตสาหกรรมบรรจุในกระปองทําในประเทศไทย 

• วุนแชอ่ิม 

• น้ําวานหางจระเข 

   ประโยชนทางดานเครื่องสําอาง 

• วุนจากใบสดชโลมเสนผมท่ีสระสะอาดแลว  จําทําใหผมสามารถหวีเขารูปทรงไดตาม

ความตองการ 

• วุนชโลมเสนผมทําใหเสนผมดกดําเปนเงางาม  เนื่องจากวุนทําใหรากผมเย็นมีสุขภาพ

สมบูรณ  และทําใหไมหงอกกอนวัย 

• วุนวานหางจระเข  ผสมกับเมล็ดในสะบาท่ีตําละเอียดชโลมบนเสนผมท้ิงไว 1  ชั่วโมง  

แลวลางออกจะชวยปองกันผมรวง 

• รักษาสิว  เนื่องจากน้ําเมือกของวานหางจระเขสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุของหนอง และยังชวยลดการอักเสบ 

• ชวยลดความมันบนใบหนา  เพราะวานหางจระเขมีฤทธิ์เปนกรดออนๆ และยังชวยทํา

ใหผิวหนังชุมชื้นอีกดวย 

  ปจจุบันมีเครื่องสําอางท่ีผลิตจากวานหางจระเขเตรียมขายในและนอกประเทศมากมาย  เชน  

ครีม, โลชั่น, แชมพู, สบู, แปง และอ่ืนๆ 

ขอเสนอแนะ 

1. สาระสําคัญในวุนและน้ําเมือกจากวานหางจระเขนี้ไมคงตัว  สรรพคุณของสารจะลดลงเรื่อยๆ 

ดังนั้นในการใชใบสดตองตัดออกมาจากตนใหมๆ และใช  หรือถาจะเตรียมเปนเครื่องสําอางตองใสสารท่ีชวย

ใหสารสําคัญคงตัว 

2. ถาจะใชวุนตองปอกเปลือก  ลางน้ํายางสีเหลืองออกใหหมด  เพราะในน้ํายางมีสารท่ีทําให

เกิดอาการคัน  หรืออาจจะทําใหเกิดอาการแพได 

3. การซ้ือผลิตภัณฑจากวานหางจระเขใหเลือกซ้ือเฉพาะแหลงท่ีเชื่อถือไดเพราะสารสําคัญ

สลายตัวงายมาก  ถามีกรรมวิธีเตรียมไมดีพอผลิตภัณฑท่ีซ้ืออาจไมมีคุณภาพ 



4. ยางสีเหลืองในสวนของเปลือกใบ  มีสารจําพวกแอนทราคิวโนน  ซ่ึงมีฤทธิ์เปนยาระบายหลาย

ชนิด  เชน  อะโลอีโมดิน (alo-e-emodin)  อะโลซิน (aloesin) อะโลอิน (aloin)  เปนตน 

ยางสีเหลืองจากเปลือกใบใชทํายาดําซ่ึงมีฤทธิ์เปนยาระบายโดยใชมีดกรีดใบวานหางจระเขจะมียางสี

เหลืองๆ ไหลออกมา  เม่ือนําน้ํายางท่ีไดไปเค่ียวเพ่ือระเหยน้ําออกไป  เม่ือท้ิงใหเย็น  จะเปนกอนสีน้ําตาลดํา  

เรียกวา “ยาดํา”  ใชเปนยาระบาย  และมักจะแทรกในตํารับยาแผนโบราณท่ีตองการใหมีการระบายหลายๆ

ตํารับยา  จนกระท่ังมีคําพังเพยวา  “แทรกเปนยาดํา”  ยาดําเม่ือรับประทานแลวจะทําใหลําไสเคลื่อนไหวมาก

ขนาดรับประทานปริมาณ  250 มิลลิกรัม  หรือประมาณเทาเม็ดถ่ัวเขียว  วานหางจระเขพันธุท่ีปลูกในประเทศ

ไทยมีปริมาณน้ํายางนอย  ไมเพียงพอตอการใชในการผลิตยาดําได  ยาดําสวนใหญจึงตองนําเขาจาก

ตางประเทศ 

สรรพคุณของยาดํา   

เปนยาถาย, ถายพิษไข, ถายพยาธิไสเดือน, พยาธิตัวตืด, ถายเสมหะและโลหิต, ถายลมเบื้องสูงใหลง

เบื้องต่ํา, ขับน้ําดี, ถายน้ําเหลืองเสีย, แกอาการฟกบวมของหัวฝ, ประจุเลือดรายท้ังปวง, ถายเลือด,             

ขับปสสาวะ, ขับระดู  แกโรคลักปดลักเปด 

1. รากของวานหางจระเขก็เปนอีกสวนหนึ่งท่ีมีสรรพคุณใชรักษาโรคตางๆ  ไดเชนกัน  ไดแก  

โรคหนองใน, แกทางเดินปสสาวะอักเสบ, แกพยาธิในทอง, แกกามโรค, ขับปสสาวะ, แกมุตกิต, แกปวดศีรษะ 

2. เหงา  มีสรรพคุณใชรักษาโรคหนองใน, แกหืด, แกกามโรค, แกทางเดินปสสาวะอักเสบ  

3. ใบ  มีสรรพคุณ  คลายเนื้อราย, แกปวดศีรษะ, แกหนองใน, ดูดพิษอักเสบตางๆ  เปนยา

ระบาย รักษาแผล 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

 แกปวด, แกไข, ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย, ยับยั้งเชื้อมัยโคแบคทีเรีย, ตานยีสต, ยับยั้งเชื้อรา, ตานการเกิด

แผลในกระเพาะอาหาร, ยับยั้งการหลั่งสารในกระเพาะอาหาร, กระตุนการหลั่งเมือก, รักษาแผลไหมกระตุนให

แผลหายเร็ว, ตานการอักเสบ, ตานมะเร็ง, ยับยั้งการจับกลุมของเซลลมะเร็ง, ตานไวรัส, กระตุนภูมิคุมกัน     

แกปวด  ฤทธิ์เหมือนฮอรโมนเอสโตรเจน, ยับยั้งการตกไข, กระตุนกลามเนื้อมดลูกใหหดตัว, รักษาโรคสะเก็ด

เงิน, ทําใหเม็ดเลือดแดงจับกลุม, กระตุนการแบงตัวของเซลลตับออนสวนท่ีเปน insular epithelium,                

ลดน้ําตาลในเลือด  กระตุนการบีบตัวของกลามเนื้อเรียบ, คลายกลามเนื้อเรียบ  ยับยั้งการสังเคราะห  DNA , 

แกหืด, ยับยั้งเอนไซม Protein kinase, เพ่ิมการจับตัวของเซลล, กระตุนการเจริญเติบโตของเซลล, ใชกลบรส

ในผลิตภัณฑยา, กระตุนการแบงตัวของเซลล, ทําใหผิวหนังมีสีเขมข้ึน, ตานการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาว 

neutrophil นอยกวาปกติ, ยับยั้งการเพ่ิมปริมาณเม็ดเลือดขาวในเลือด, ยับยั้งการอักเสบของผิวหนังเนื่องจาก

รังสี  ลดระดับคอเรสเตอรอลและไขมันในเลือด, ตานเริม, ยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ, ลดความดันโลหิต,    

ตานอาการขออักเสบ, กระตุนการดูดซึมแคลเซียม, กระตุนการทํางานของหัวใจ, กระตุนหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยง

สมอง, ลดการค่ังของเลือด  ยับยั้งการทําลาย DNA , ปองกันการเกิดหนาทองลายหลังคลอด, กระตุนการ



ทํางานของลําไส, มีฤทธิ์เปนยาถาย, ขับน้ําดี, แกไอ  กระตุนการทําลายแอลกอฮอล, แกอาการระคายเคือง,  

ใชลางแผล, ใชทําความสะอาดผิวหนัง  

การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร 

 รักษาโรคตา, เพ่ิมอุณหภูมิกาย, ขับพยาธิ, ฆาแมลง, ยับยั้งเอนไซม urease, เพ่ิมปริมาณไขมันในนม, 

ใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง, แกสิว,บํารุงผม, กระตุนการงอกของผม, ยับยั้งอาการผมรวง, ทําใหผิวหนังชุม

ชื้น, แกรังแค, ชะลอการเหี่ยวยนของผิวหนัง, กระตุนการทํางานของ phagocyte, กระตุนการสรางกระดูก, 

หามเลือด, มีฤทธิ์ของเอนไซม Carboxy-peptidase, ลดความดันภายในลูกตา, รักษาอาการตับแข็ง 

วิธีใชวุนวานหางจระเขในการรักษาแผล 

 เลือกใบวานหางจระเขท่ีอยูสวนลางๆ เพราะใบจะใหญไดวุนมาก  นํามาปอกเปลือกสีเขียวออก      

ลางยางสีเหลืองท่ีติดมาออกใหหมด  โดยใชน้ําตมสุกหรือน้ําดางทับทิม  ขูดเอาวุนใสมาพอกบริเวณแผล      

ทาวันละ 2  ครั้ง  เชา - เย็น จนกวาแผลจะหาย  ชวยระงับความเจ็บปวดชวยใหแผลหายเร็ว  และไมเกิด

แผลเปน 

ขอควรระวัง  

 ควรลางยางสีเหลืองจากสวนเปลือกออกใหหมดกอนนํามาใช  ควรทดสอบวามีอาการแพหรือไมโดย

ทาวุนลงบริเวณแขนดานใน  หากไมเกิดอาการคันหรือแดงก็ใชได 

  

 สําหรับกลุมงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีตของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ไดนําวานหางจระเขสายพันธุบารบาเดนซิสเขามาปลูกเพ่ือศึกษาและทดลองเม่ือป 

พ.ศ.2533  

 จากการปลูกผลท่ีไดเม่ือปลูกอายุได 8 เดือน น้ําหนักของใบโดยเฉลี่ย 1.03 กิโลกรัม/ใบ 

 เม่ือป พ.ศ. 2536 ไดทําการทดลองนําใบวานหางจระเขสายพันธุบารบาเดนท่ีมีอายุครบ 1 ป ใช

ทดลองกับผูปวยท่ีเปนโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ผลออกมาเปนท่ีนาพอใจ 

 

 

 

 

 

 



น้ําวานหางจระเข  

 

สวนผสม  

1. วานหางจระเขพันธุบารบาเดนชิส  1 กิโลกรัม 

2.  น้ําตาลทราย    2 กรัม  

 

วิธีทํา  

 1.  ลางวานหางจระเขใหสะอาดเอาเปลือกออกผาเปนทอนๆยาวประมาณ 2 นิ้ว แลวลาง เอายางดอก

ใหสะอาดประมาณ 3 ครั้ง 

 2.  น้ําวานท่ีลางสะอาดแลวมาใสเครื่องปนใหละเอียด  

 3.  นําวานใสภาชนะแลวเอาน้ําตาลทรายใสลงไปคนใหเขากัน  

 4.  นําวานท่ีใสน้ําตาลทรายแลวไปตมใหเดือดประมาณ 10 นาทีแลวยกลงปลอยใหเย็น  

 5.  นําน้ําวานหางจระเขท่ีเย็นแลวใสตูเย็นไวดื่มจะทําใหสดชื่น  

 

หมายเหตุ  ไมตองผสมน้ําเพราะวุนวานหางจระเข เม่ือนํามาปนแลวจะเปนของเหลวท่ีมีน้ําปริมาณเพียงพอ 

          

 

 

 

 

 

 

 



วานหางจระเขลอยแกว 

 

สวนผสม 

1. วานหางจระเขพันธุบารบาเดนซิสท่ีมีอายุ  1  ปข้ึนไป                1  กก. 

2. น้ําตาลทราย                                                             4  ขีด 

3. น้ําผึ้ง                                                                     4  ชอนโตะ 

 

วิธีทํา 

1. ลางวานหางจระเขใหสะอาด ตัดเปนทอนยาวประมาณ  3  นิ้ว  แลวปอกเปลือกออกตัดทําเปนลูกเตา

ท่ีมีขนาด  1.5×2 เซนติเมตร (ถาชอบใหกรอบก็แชในน้ําปูนใส) 

2. นําน้ําตาลทราย  4  ขีด ใสน้ํา  2  ถวยตวงนําไปตั้งไฟใหเดือดแลวยกลง 

3. ตมน้ําใหเดือดแลวนําวานท่ีเตรียมไวลงตมใหสุกประมาณ  10 นาที จนกระท้ังสีของเปลือกวานมีสีขาว 

4. ชอนวานหางจระเขใสกระชอนใหสะเด็ดน้ํา 

5. นําวานหางจระเขใสลงไปในน้ําเชื่อมพรอมน้ําผึ้ง  เม่ือเย็นแลวใสตูเย็นเก็บไวรับประทานได 

 

ประโยชนของวานหางจระเข 

1. ใชเปนยารักษาโรค 

2. ใชเปนอาหาร 

3. ใชประโยชนทางดานเครื่องสําอาง 

 

สรรพคุณ 

 วานหางจระเขเปนสมุนไพรมหัศจรรยจากธรรมชาติ  สามารถใชวุนมารักษาแผลไฟไหม  น้ํารอนลวก  

เปนแผล  เชื้อรา  แมลงสัตวกัดตอย  และบํารุงผม  นอกจากนั้นยังใชรับประทานเพ่ือรักษาโรคกระเพาะ   และ

ลําไส  แกทองผูก  ความดันโลหิตสูง – ต่ํา  หืดหอบ  เบาหวาน  ตับและหัวใจ  ริดสีดวงทวาร  ปวดตามขอ  

บํารุงสายตา  บํารุงรางกาย  ไขขออักเสบ  กามโรคและโรคภูมิแพตาง ๆ 

 



แชมพูสมุนไพรวานหางจระเข 

 

สวนผสม  

 1.  หัวเชื้อแซมพู                  1     กิโลกรัม 

 2.  น้ําสมุนไพรวานหางจระเข       3     ลิตร  

 3.  ลาโนลีน         25   กรัม 

 4.  ผงขน (Sodiuum chloride) หรือเกลือ               300  กรัม 

 5.  หัวน้ําหอม         5  ซีซี 

 

วิธีทํา 

 1. นําใบวานหางจระเขมา 1 กิโลกรัม มาลางใหสะอาดและเอาเปลือกออกเอาแตวุนใสๆ นํามาปน

หลังจากนั้นเอามาผสมกับน้ํา 3 ลิตร แลวกรองดวยผาขาวบางตวงใสหมอใหได 3 ลิตร 

 2. นําน้ําท่ีไดมาตมจนเดือดแลวยกลง เติมหัวเชื้อแซมพูลงไปตามดวย ลาโนลีน คนใหเขากันหลัง

จากนั้นก็ใสผงขนลงไปคอยๆ ทยอยเทใสแลวคนไปเรื่อยๆ จนใกลจะเย็น เนื้อแซมพูก็จะเหนียวขน แลวจึงใสหัว

น้ําหอมตามลงไป คนใหเขากันจนไดท่ีแลวปลอยใหฟองยุบ เสร็จแลวก็บรรจุใสขวดหรือภาชนะไดเลย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



สบูสมุนไพรวานหางจระเข 

สวนผสม  

1. กลีเซอรลีน 1 กิโลกรัม 

2. น้ําวานหางจระเข 200 มิลลิลิตร 

3. หัวน้ําหอม 2 ซี.ซี. 

อุปกรณ 

1. หมอสแตนเลสมีดามจับ 1 อัน 

2. เหยือก 1 อัน 

3. เครื่องปน 

4. แมพิมพ 

5. พลาสติกใสท่ีใสสําหรับหอกอนสบู 

วิธีทํา 

1. นําใบวานหางจระเขมาลางใหสะอาดเอาเปลือกออกแลวนําไปปน เทใสแกวใหไดปริมาณ 200

มิลลิลิตร 

2. นํากลีเซอรลีน หั่นเปนชิ้นเล็กๆใสลงในหมอภาชนะสแตนเลสแลวนําไปตุนใหละลายจนหมดแลวยกลง

เทใสเหยือกหลังจากนั้นใสน้ําวานหางจระเขลงไปคนเบาๆใหเขากันแลวใสหัวน้ําหอมตามลงไปคน

เบาๆใหเขากันอีกครั้ง 

3. คอยๆหยอดลงใสแมพิมพ แลวท้ิงไวประมาณ 1 ชั่วโมง  เนื้อสบูจะเซ็ดตัว แลวจึงแกะออกจาก

แมพิมพ 

4. หอดวยพลาสติกใสพรอมสติ๊กเกอร เก็บเอาไวใชหรือจําหนายไดเลย 

 

หมายเหตุ  

             -     ถาใสสวนผสมมากเกินไปหรือมากกวาท่ีกําหนดไวจะทําใหเนื้อสบูแข็งตัวชา ละลายตัวเร็วและ       

                   ทําใหฟองยุบนอยลง 

- ขณะเทลงแมพิมพควรเทลงเบาๆ เพ่ือปองกันการเกิดฟอง 

- หากเกิดฟองใหใสแอลกอฮอล 60% ฉีดพนเพ่ือใหฟองยุบ 

  



ขอมูลโดย : 

คุณอุบลวรรณ  สุนันทศิลป 

งานเกษตรกรรมแบบประณีต 

เจาพนักงานการเกษตร ประจําศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เชียงใหม 

 

  


