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น ้ำมันจระเข้ เ ป็นส่วนผสมใหม่ล่ำมำแรงในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว จริงหรือ?  
 

ใครเล่ำจะไปคำดคิดว่ำวิธีท่ีจะสำมำรถน ำมำใช้แก้ไข
ปัญหำสภำพผิวหนังท่ีเรำต่ำงพบเจอกันได้ทั่วไป ไม่ว่ำจะเป็นอำกำร
ผิวแห้ง แตก อำกำรระคำยเคืองทำงผิวหนัง ปัญหำสภำพผิวลอก 
ร่อน แห้งแตก ตกสะเก็ดทั่วไป หรือปัญหำสภำพผิวท่ีพบในโรคผ่ืน
ผิวหนังอักเสบเอ็กซีม่ำ(Eczema) และโรคสะเก็ดเงิน(Psoriasis) 
แท้จริงแล้วได้แอบซ่อนอยู่ภำยใต้เกล็ดท่ีปกคลุมผิวหนังของจระเข้
นั่นเอง? ซ่ึงเม่ือพิจำรณำดูแล้วคุณสมบัติกลับดูค่อนข้ำงจะขัดแย้ง
กันกับภำพลักษณ์ของสิ่งท่ีคำดหมำยว่ำน่ำจะเป็นส่วนผสมท่ีทรง
ประสิทธิภำพในผลิตภัณฑ์บ ำ รุงผิว ทั้ง นี้ผลกำรศึกษำโดย
นักวิทยำศำสตร์ ผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนผิวหนังระดับแนวหน้ำของโลก
ได้แสดงให้เห็นว่ำ น ้ำมันจระเข้สำมำรถน ำมำใช้ในกำรเยียวยำและ
แก้ไขสภำพผิวท่ีถูกท ำลำยได้จริง 

ไข มัน ในชั้น ผิวของจระ เข้ นั้น ประกอบไปด้วย 
สำรประกอบจำกธรรมชำติท่ีมีคุณประโยชน์ช่วยบ ำรุง ฟ้ืนฟูสภำพ
ผิว ในปริมำณมำกอย่ำงไม่น่ำเช่ือ อำทิ 

 วิตำมินอี  

สำรส ำคัญในด้ำนกำรต้ำนอนุมูลอิสระและบ ำรุงผิว 
 วิตำมินเอ  

ฟ้ืนฟูสภำพผิวและต้ำนอนุมูลอิสระ 
 กรดไขมันโอเมก้ำ 3,6,9  

กรดไขมันจ ำเป็นท่ีร่ำงกำยไม่สำมำรถสร้ำงขึ้นเองได้ 
ช่วยให้ควำมชุ่มช้ืนและปลอบปะโลมผิว  
 

โดยในควำมเป็นจริงนั้น น ้ำมันจระเข้ได้ถูกน ำมำใช้เป็น
ระยะเวลำนำนกว่ำหลำยร้อยปีมำแล้ว  ในเชิงผลิตภัณฑ์บ ำรุง
ผิวพรรณและใช้แก้ไขปัญหำสภำพผิว อำกำรระคำยเคืองทำง
ผิวหนัง และอำกำรติดเ ช้ือ  โดยเฉพำะ ในโรคผ่ืนผิวหนัง
อักเสบเอ็กซีม่ำ(Eczema) และโรคสะเก็ดเงิน(Psoriasis) 

 

 
 
 
 

 

จำกบทสัมภำษณ์ผศ.นพ. โจชัวร์  ไ ซช เนอร์ 
(Joshua Zeichner) แพทย์ผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนผิวหนัง 
ผู้อ ำนวยกำรแผนกผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำมและกำรวิจัย
ทำงด้ำนผิวหนัง (Cosmetic and Clinical Research in 
Dermatology) ศูนย์กำรแพทย์เมำท์ ไซไนน์ (Mount Sinai 
Medical Center) นิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกำ  ได้ให้
ควำมเห็นในนิตยสำรอำลัวร์ (Allure) นิตยสำรชัน้น ำด้ำนควำม
งำมและแฟชัน่ของอเมริกำ ในตอนหน่ึงว่ำ 

“เช่นเดียวกับน ำ้มันมะพร้ำว น ำ้มันจระเข้นัน้ประกอบไปด้วย
กำรผสมผสำนระหว่ำง วิตำมินบ ำรุงผิวมำกมำย อำทิ วิตำมิน
อี วิตำมินเอ และกรดไขมัน ท่ีมักถูกน ำมำใช้เป็นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์ท่ีให้ควำมชุ่มช้ืนแก่ผิว  ตำมสูตรแบบฉบับดัง้เดิม แต่
น ำ้มันจระเข้นั้นประกอบไปด้วยกรดไขมันสำยยำว(long chain 
fatty acid)ในปริมำณท่ีสูงกว่ำในน ำ้มันมะพร้ำว ท่ีมีส่วนประกอบ
ส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันสำยกลำง(medium-chain fatty acid) 
โดยกรดไขมันสำยยำว ได้แก่ กรดไขมันโอเมก้ำ 3,6,9 นั้นมี
บทบำททำงด้ำนสรีรวิทยำในกำรควบคุม บ ำรุงปรำกำรป้องกัน
ชัน้ผิวให้มีควำมแข็งแรง ด้วยเหตุนี ้น ำ้มันจระเข้จึงมีประสิทธิภำพ
ในกำรแก้ไขปัญหำสภำพผิวได้ดีกว่ำน ำ้มันมะพร้ำว” 

อุตสำหกรรมควำมงำมในปัจจุบัน ในหลำยประเทศมีกำรใช้
น ำ้มันจระเข้เป็นวัตถุดิบในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ควำมงำมท่ี
หลำกหลำย อำทิ น ำ้มันบริสุทธ์ิ (Pure oil) เพื่อกำรบ ำรุงผิว 
หรือผสำนเข้ำกับน ำ้มันหอมระเหย(Essential oil) อำทิ โจโจ้บำ 
ออยล์(Jojoba oil) หรือ เบำบับ ออยล์(Baobab oil) เพ่ือใช้เป็น
น ำ้มันบ ำรุงผิวหน้ำ ครีม บำล์ม ลิปบำล์ม สบู่ น ำ้มันนวด มำส์ก
หน้ำ หรือแชมพูและคอนดิชนัเนอร์บ ำรุงหนังศรีษะ 

 
Reference  1.Ecosalon.com/crocodile-oil-the-next-big-thing-in-beauty 2.Croc 
city, 2012 3. Crocodile Oil Is The Latest Trendy Skincare Ingredient, So 
Watch Out, Coconut O, Milelanie Richtman, www.bustle.com 
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CDIP (Thailand) Co., Ltd. Tel. +662-564-7000#5204   
Mobile Phone No. +669-1120-3369  
Line ID: @obcdip 
Email: obsupervisor1.cdip@gmail.com 
Facebook page: facebook.com/crocosia 
Homepage: www.cdipthailand.com 
 

 

CROCOSIATM
 

น ำ้มันจระเข้ (Crocodile oil) เครื่องหมำยกำรค้ำ 
CROCOSIATM เป็นน ำ้มันจระเข้บริสุทธิ์ 100% ไม่ผสม
สำรเคมี สกัดจำกไขมันจระเข้สำยพันธ์ุไทย Crocodylus 
Siamnensis จำกฟำร์มเลี้ยงท่ีได้รับมำตรฐำนและขึ้น
ทะเบียนกับกรมประมงอย่ำงถูกต้อง กระบวนกำรสกัด
คิดค้ น แล ะ พัฒนำ โดยที ม งำน ฝ่ ำยนวรรตกรรม
(Innovation Team) และท ำกำรผลิตด้วยเคร่ืองจักรท่ี
ทั น ส มั ย  ภ ำ ย ใ ต้ สิ ท ธิ บั ต ร ข อ ง บ ริ ษั ท  CDIP 
(Thailand)Co.Ltd. เพ่ือให้ได้น ำ้มันจระเข้ท่ีมีคุณภำพและ
มำตรฐำน คงอัตรำส่วนสำรส ำคัญ ลดส่ิงแปลกปลอม
และก ำจัดกล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ 
 

CrocosiaTM น ำ้มนัจระเขส้ำยพนัธุไ์ทย เพือ่ควำมสวยงำมและแกไ้ขปัญหำสภำพผวิ 
วจิยัและพฒันำ โดย บรษัิท CDIP (Thailand) Co., Ltd. 
 

เทรนดส์นิคำ้
ผลติภณัฑ์ควำมงำม

จำกน ำ้มนัจระเขใ้น
ตลำดปัจจุบนั 

 

 



ผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิทีส่ำมำรถพฒันำไดจ้ำก

น  ำมนัจระเข ้
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พฤติกรรมผู้บริโภคในกำรเลือกสินค้ำอุปโภค
บริโภคนัน้มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกัน ผู้บริโภคบำงกลุ่ม
มีควำมพิถีพิ ถันในกำรเลือกสินค้ำ ทั ้งด้ำนผลกำรใช้ 
คุณภำพ รำคำและควำมปลอดภัย  แต่ในบำงกลุ่มกลับ
ไม่ได้ใส่ใจมำกนักถึงผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงที่ใช้ ว่ำจะมี
ส่วนผสมของสำรอันตรำย หรือมีกำรสะสมในร่ำงกำยที่
อำจส่งผลเสียในระยะยำวหรือไม่ แต่กลับไปมุ่งเน้นถึงผลกำร
เปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้จำกภำยนอกเป็นหลัก  ด้วยเหตุนี ้
กลุ่มเครื่องส ำอำง ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวจำกธรรมชำติจึง
เป็นทำงเลือกหน่ึงที่ตอบสนองกับควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคที่ต้องกำรผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจำกธรรมชำติ 
ปลอดจำกสำ ร เคมี  แ ล ะกำรผลิต ต้อง เ ป็นมิ ตร กับ
ส่ิงแวดล้อม 

ด้วยคุณสมบัติที่เป็นน ำ้มัน ซ่ึงประกอบไปด้วย
กรดไขมันและสำรส ำคัญที่มีประโยชน์มำกมำย จึงมีกำรน ำ
น ้ำ มั นจร ะ เ ข้ม ำประ ยุก ต์ ใ ช้ เ ป็นวัต ถุดิ บ ใ นกำรผลิ ต
เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์บ ำรุงดูแลผิว น ้ำมันจระเข้
สำมำรถน ำไปพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวที่หลำกหลำย 
ดังนี ้

 

น ำ้มันบ ำรุงผิว  
น ้ำมันบ ำรุงผิวเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ ได้ รับ

ควำมนิยมอย่ำงมำก และในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลำกหลำย
มำกขึน้  อำทิ น ำ้มันบ ำรุงผิวหน้ำ(Facial oil),น ำ้มันบ ำรุง
ผิวกำย(Body oil),น ำ้มันท ำควำมสะอำดผิวหน้ำ ส ำหรับ
เชด็ล้ำงเคร่ืองส ำอำง (Cleansing oil, Makeup remover) 
อีกทัง้ผลิตภัณฑ์กลุ่มช ำระล้ำงท ำควำมสะอำดผิวที่เป็นเบส
น ำ้มัน(Oil based Cleansers)  ต่ำงมีให้พบเห็นอย่ำง
มำกมำย แม้แต่กลุ่มผู้บริโภคเดิมที่มีควำมกังวล ไม่มั่นใจ
เก่ียวกับกำรใช้น ำ้มันเป็นผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว ก็เร่ิมเปิดกว้ำง 
และให้ควำมสนใจกับน ำ้มันชนิดใหม่ๆที่แตกต่ำงไปจำกเดิม 
ดังเช่น ปรำกฏกำรณ์ของน ำ้มันมะพร้ำว ที่ได้รับควำมนิยม
อย่ำงสูง ในช่วงเวลำไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ 

ก่อนหน้ำนี้เรำอำจจะคุ้นเคยกับน ำ้มันบ ำรุง
ผิวจำกสัตว์ และ พืช อำทิ โรสฮิป, อำร์แกน และน ำ้มัน
หอมระเหยอื่นๆ แต่ในขณะนี้น ำ้มันจระเข้ได้รับกำรยอมรับ
แล้วว่ำมีคุณสมบัติเฉพำะตัวที่แปลกใหม่จำกน ำ้มันอื่นๆที่
ผ่ำนมำ โดยน ำ้มันจระเข้เป็นน ำ้มันสัตว์ที่สกัดจำกไขมันของ
จระเข้ และประกอบไปด้วยสำรส ำคัญจำกธรรมชำติ
มำกมำย อำทิ วิตำมินเอ,วิตำมินอี และ โอเมก้ำ 3,6,9   

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวจำกน ำ้มันจระเข้ 
มีในรูปแบบน ำ้มันบ ำรุงผิว(Skincare oil) ส ำหรับใช้เป็น
น ำ้มันบ ำรุงผิวหน้ำ(Face oil),น ำ้มันบ ำรุงผิวกำย(Body 
oil) ,น ำ้มันดูแลผิวหลังสัก(After Tattoo oil)และน ำ้มัน
นวด(Massage oil)เพื่อบรรเทำอำกำรเจ็บปวด อำกำร
อักเสบทำงผิวและน ำ้มันนวดใช้เฉพำะจุดส ำหรับเพิ่มขนำด
อวัยวะเพศผู้ชำย(Penis enlargement massage oil) ,
สเปรย์น ำ้มันชะลอกำรหลั่งส ำหรับผู้ชำย (Delay spray) ใน
สูตรรูปแบบน ำ้มันจระเข้บริสุทธ์ิ 100%, น ำ้มันจระเข้แต่ง
กลิ่น(Infused oil) ,น ำ้มันแบบผสม(Mixed oil) ร่วมกับ
น ำ้มันหอมระเหย(Essential oil) หรือสมุนไพร เพื่อให้เหมำะ
ต่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์มำกขึน้ 
 

ครีม โลชัน่ 
เนือ้ครีม(Cream) และโลชัน่(Lotion) ประกอบ

ขึน้จำกน ำ้ สำรประสำน แว็กซ ์กลีเซอรีน ซิลิโคน ร่วมกับ  
 

สำรเคมี และส่วนผสมอื่นๆเพื่อขึน้เนือ้สัมผัสโดยน ำ้มันจระเข้
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ท ำผลิตภัณฑ์ครีมหรือโลชัน่บ ำรุง
ผิวหน้ำ ปกป้องเยียวยำผิวจำกแสงแดด ครีมบ ำรุงผิวกำย 
ครีมบ ำ รุงมือ โลชั่น โทนเนอร์ เซรั่ม เอสเซนต์ โดย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มครีมน ำ้มันจระเข้ ส่วนใหญ่ถูกผลิตในประเทศ
เกำหลี กว่ำ 9 แบรนด์ เพื่อบ ำรุงผิวหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นสูตร
เพิ่มควำมชุ่มชื้น,สูตรเพื่อผิวขำวกระจ่ำงใส และสูตรลด
เลือนริว้รอยแห่งวัย 

 

บำล์ม 
บำล์มคือลักษณะของยำขี้ผึ้งแต่งกลิ่น ใช้

ส ำหรับทำหรือนวดเพื่อให้สำรหรือตัวยำส ำคัญซึมลงสู่ชัน้
ผิว เพื่อให้ผลในเชิงกำรรักษำ บรรเทำอำกำร ผ่อนคลำย
และปลอบปะโลมผิว เนื้อบำล์มประกอบไปด้วยน ำ้มัน ขีผึ้้ง
และส่วนผสมอื่นๆ เมื่อทำลงบนผิวจะมีคุณสมบัติเป็นน ำ้มัน
ช่วยเคลือบบนผิว ให้มีสัมผัสนุ่มชุ่มชื้น อีกทัง้น ำ้มันจะช่วย
เคลือบชัน้ผิวภำยนอกเป็นก ำแพงปกป้องน ำ้ในผิวไม่ให้ระเหย
ออกไป ในส่วนของบำล์มน ำ้มันจระเข้ ได้มีกำรพัฒนำและ
ผลิตในหลำกหลำยสูตร ทั ้งกำรผสมร่วมกับสมุนไพร 
น ำ้มันธรรมชำติ น ำ้มันหอมระเหย อำทิ ลำเวนเดอร์, ทีทรี 
ร่วมกับส่วนผสมอื่นๆ ส ำหรับสูตรกำรใช้อเนกประสงค์ทั่วไป 
ทัง้กำรบรรเทำ แก้ไขปัญหำสภำพผิว อำกำรบำดเจ็บ แสบ
ร้อน ระคำยเคืองทำงผิว สิวอักเสบ รอยแดงจำกสิว กำร
ใช้ทำและนวดลดอำกำรเจ็บปวดกล้ำมเนือ้ ไขข้อ ในรูปแบบ
ยำหม่อง หรือในสูตรกำรใช้ที่เน้นเพื่อควำมสวยงำม ใน
รูปแบบลิปบำล์มบ ำรุงริมฝีปำก  
 

สบู ่
ปัจจุบัน สบู่ธรรมชำติ ที่มีคุณสมบัติช่วยท ำ

ควำมสะอำดผิวและฆ่ำเชื้อแบคทีเรียก่อโรค เร่ิมมีบทบำท
ได้รับควำมนิยมมำกกว่ำสบู่ในรูปแบบเดิมๆ ที่มีส่วนผสม
ของสำรเคมี ที่อำจก่อให้เกิดอำกำรแพ้ ระคำยเคือง ใน
ส่วนของน ำ้มันจระเข้ได้ถูกน ำมำใช้เป็นส่วนผสมในสูตรของ
สบู่ ร่วมกับส่วนผสมอื่นๆ อำทิ สูตรเพื่อท ำควำมสะอำด
ล ำ้ลึกและบ ำรุงผิวโดยใช้ผสมร่วมกับโคลน ว่ำนหำงจระเข้ 
น ำ้ผึ้ง ,สูตรเพื่อผิวนุ่มชุ่มชื้น โดยใช้ร่วมกับน ้ำนมแพะ ,
สูตรเพื่อผิวขำวกระจ่ำงใส โดยใช้ร่วมกับวิตำมินซีและอี 
หรือสูตรสครับ โดยใช้ร่วมกับกำกกำแฟ เกลือทะเล เพื่อ
ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เส่ือมสภำพ เป็นต้น   
 

มำสก์หนำ้ 
ด้วยส่วนผสมของน ำ้มันจระเข้ซ่ึงสกัดมำจำก

ไขมันของจระเข้ สำมำรถน ำมำพัฒนำเป็นเนื้อเจลมำส์กที่
หนำนุ่ม ช่วยให้ควำมชุ่มชืน้แก่ชัน้ผิว เติมน ำ้เข้ำสู่ชัน้ผิวให้มี
ควำมชุ่มชืน้ แข็งแรง และสำมำรถเก็บกักระดับควำมชุ่มชื้น
ในชัน้ผิวได้ดีขึน้ ส่งผลให้ผิวนุ่มและอิ่มฟู เช่นเดียวกับกำรใช้
มำส์กที่มีส่วนผสมของคอลลำเจน  
 

แชมพูและคอนดชินัเนอร ์ 
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ทำงเคมี

ในรูปแบบเดิม อำจส่งผลเสียท ำร้ำยเส้นผม หนังศีรษะ และ
เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยของเรำได้   เน่ืองจำกส่วนผสม
ของสำรเคมีที่เป็นอันตรำยสำมำรถแทรกซึมผ่ำนรูขุมขนเข้ำ
สู่ร่ำงกำย ผลิตภัณฑ์ดูแล เส้นผมและหนังศีรษะจำก
ธรรมชำติจึงเป็นตัวเลือกหน่ึงที่ดีและมีควำมน่ำสนใจ โดยใช้
ส่วนผสมจำกธรรมชำติเป็นสำรส ำคัญในกำรออกฤทธ์ิ
บ ำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ โดยแชมพูและคอนดิชนัเนอร์ที่มี
ส่วนผสมของน ำ้มันจระเข้ช่วยเข้ำบ ำรุงสภำพหนังศีรษะที่
แห้ง แพ้ ระคำยเคืองได้ง่ำย อีกทัง้ช่วยบ ำรุงเส้นผมลด
อำกำรเส้นผมฉีกขำด หลุดร่วงง่ำย 
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