
 
 

 
 
 

เจลอาบน้ําสูตรเฉพาะชุมชนเขาเต่า 
 

 
 
 
 
 
 

โดย 
ธเนศวร นวลใย 

 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุนงบประมาณโดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ประจําปีงบประมาณ 2558 



 
 

Shower gel for Koh-Tao community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By  
Thanesuan Nuanyai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granted By 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

Fiscal year 2015 
 



ก 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการวิจัยเรื่อง “เจลอาบนํ้าสูตรเฉพาะชุมชนเขาเต่า” สําเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความ
ร่วมมือของบุคคลากรหลายฝ่าย ขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัย ดร.เบญจมาส ไชยลาภ แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สําหรับการทุ่มเท เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยและ
พัฒนาทุกๆ ท่าน เจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะศิลปศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีการเงิน สํานักงานวิทยาเขตวังไกล
กังวล ที่คอยให้คําปรึกษาช้ีแนะ สุดท้ายของขอบคุณมหาวิจัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ให้ทุน
สนับสนุนโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2558  
  
 

ธเนศวร นวลใย และคณะ 
มิถุนายน 2558 

  



ข 
 

บทคัดย่อ 
 
รหัสโครงการ : A65/2558 
ช่ือโครงการ : เจลอาบน้ําสูตรเฉพาะชุมชนเขาเต่า 
ช่ือนักวิจัย : ดร.ธเนศวร นวลใย, ดร.เบญจมาส ไชยลาภ, และ วัชร จินตวรรณ 
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Abstract 

 
Code of project : A65/2558 
Project name  : Shower gel for Koh-Tao community  
Researcher name : Thanesuan Nuanyai (Ph.D.), Benjamat Chailap (Ph.D.),   
 and Watchara Chintawan 
 
         Shower gel mixing herbs had been developed. Four herbs; sappan, carrot, pea, 
and aloe were tested for shower gel ingredients. It was found that aloe was suitable 
for these formulations. Moreover, the aloe shower gel mixing could be formulated all 
seven scents smell; jasmine rice, sakura, tulip, tear of flower, jasmine, marine fresh, 
and lavender. The color and flavor did not make the physical properties of shower 
gel changeable. The pH and free alkaline of these shower gels were tested under TIS. 
1403-2551. This knowledge was pass on Koh-Tao and neighboring communities.  The 
recipients are satisfied with the aloe shower gel formulated than the standard 
formula. 
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บทที่ 1 บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 สืบเน่ืองจากโครงการบริการวิชาการเร่ือง “การอบรมการจัดทําเคมีภัณฑ์ เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจําวัน” ผลผลิตผลงานการให้บริการทางวิชาการ ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีวิทยาเขตวังไกลกังวล ประจําปีงบประมาณ 2558 โดยชุมชนท่ี
รับการบริการคือชุมชนเขาเต่า ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการสร้าง
โจทย์ร่วมกับชุมชนก่อนรับการบริการวิชาการ พบว่าชุมชนต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 
ที่บ่งบอกความเป็นหมู่บ้านเขาเต่า และสามารถจําหน่ายแก่นักท่องเที่ยวได้ เนื่องด้วยชุมชนเขาเต่ามี
พ้ืนที่ที่ติดกับทะเลดังนั้นจึงมีชาวบ้านบางกลุ่มประกอบอาชีพโฮมเสตย์ ซ่ึงต้องใช้เคมีภัณฑ์หลายหลาย
ชนิดในการให้บริการอาทิเช่น เจลอาบนํ้า แชมพู ครีมนวดผม โลช่ัน เป็นต้น แต่เนื่องด้วยผลิต
เคมีภัณฑ์ที่มีจําหน่ายตามท้องตลาดน้ันขาดความเป็นเอกลักษณ์ ไม่สามารถกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ต่างๆ เช่น ความชุ่มช้ืน สี กลิ่น เป็นต้น ทําให้เกิดความไม่ประทับใจแก่ผู้เข้ารับบริการ อีกท้ังทางกลุ่ม
ของชุมชนกลุ่มสาธิตโรงทอผ้าเขาเต่า มีผู้เข้าเย่ียมชมทั้งเป้นหมู่คณะและเด่ียวเป็นจํานวนมาก ทาง
กลุ่มสาธิตโรงทอผ้าเขาเต่ามีความต้องการผลิตภัณฑ์เผื่อวางจําหน่ายให้แก่ผู้เข้าเย่ียมชม ทาง
คณะผู้วิจัยซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเจลอาบนํ้าซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน การแพ้หรือระคายเคืองค่อนข้างตํ่า อีกท้ังในรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีมูลค่า
หลายระดับขึ้นอยู่กับการออกแบบ จึงได้มีการให้บริการวิชาการเรื่อง “การอบรมการจัดทําเคมีภัณฑ์
เพ่ือใช้ในชีวิตประจําวัน” ในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยผลิตภัณฑ์ที่อบรมคือ เจลอาบนํ้าและนํ้ายา
ล้างจาน จากการสอบถามตัวแทนชุมชนเขาเต่าท่ีร่วมกิจกรรมหลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า
หลังจากทดลองใช้เจลอาบนํ้าท่ีลองผลิตได้เองจากการอบรมพบว่ามีความพึงพอใจในเจลอาบนํ้า 
เนื่องจากสามารถล้างออกง่าย ฟองละเอียดกว่าในท้องตลาด และสามารถกําหนดสีและกลิ่นได้เอง ทํา
ให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและมีตัวเลือกมากขึ้น แต่ผลิตภัณฑ์ยังขาดความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนเนื่องจากไม่มีวัตถุดิบที่เกิดข้ึนจากพ้ืนที่ของชุมชน ทางคณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดท่ีจะทําการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลอาบนํ้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเขาเต่า โดยการใส่สมุนไพรชนิด
ต่างๆ ลงไปในเจลอาบน้ําเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้น และสามารถทําให้เกิดการ
สร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชนเขาเต่า ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ .ศ . 2555-2559) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม กลยุทธ์การวิจัยท่ี 8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม แผนงานวิจัยท่ี 8.13 การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว และแนวทางการดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือพัฒนาสูตรเจลอาบน้ําให้มีเอกลักษณ์โดยใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบํารุงผิว
และมีอยู่ในท้องถิ่น 
 1.2.2 เพ่ือต่อยอดบริการวิชาการเร่ือง “โครงการอบรมการจัดทําเคมีภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจําวัน” ของคณะศิลปศาสตร์ประจําปีงบประมาณ 2558 

1.2.3 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้จากการบริการวิชาการสู่เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

1.2.4 เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในนามของมหาวิทยาลัยฯ 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 พัฒนาสูตรเจลอาบนํ้าท่ีมีองค์ประกอบของสมุนไพรชนิดต่างๆ และผสมกล่ินให้เป็นที่
ต้องการของตลาด 
 1.3.2 พัฒนาหาสูตรเจลอาบน้ําท่ีเหมาะสมและคงตัวเม่ือใส่สมุนไพรและกลิ่น 
 1.3.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพและน่าสนใจ 
 1.3.4 นําองค์ความรู้ที่ได้ไปบริการวิชาการแก่ชุมชนเขาเต่าโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับภูมิปัญญาของชุมชน 
 
1.4 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

1.4.1 เจลอาบน้ํา (Shower gel) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการชําระล้างล้างกายอันเกิดจาก
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ทําปฏิกิริยากับกรดไขมัน และมีส่วนประกอบของสารลดแรง
ตึงผิว โดยสถานะของเจลอาบน้ําเป็นของเหลว 

1.4.2 สบู่ก้อน (Soap bar) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการชําระล้างล้างกายอันเกิดจากโซ
เซียมไฮดรอกไซด์ทําปฏิกิริยากับกรดไขมัน โดยสถานะของสบู่ก้อนเป็นของแข็ง 

1.4.3 สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) หมายถึง สารประกอบ ที่ทําให้แรงตึงผิวของของเหลว
ลดลง ช่วยให้การกระจายตัวของของเหลวดีขึ้น และช่วยลดแรงตึงผิวระหว่างของเหลว
สองชนิดหรือระหว่างของเหลวกับของแข็ง  

1.4.4 สมุนไพร (Herbs) หมายถึง หมายถึง ผลิตผลจากธรรมชาติ อันได้แก่ พืช สัตว์ และแร่
ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอ่ืนตามตํารับยา เพ่ือบําบัดโรค บํารุง ร่างกาย หรือใช้
เป็นยาพิษ 

1.4.5 การสกัด (Extraction) หมายถึง กระบวนการแยก (separation) โดยใช้ของเหลวอีก
ชนิดหน่ึงเป็นตัวทําละลาย สารท่ีต้องการแยกโดยให้ละลายออกมาในตัวทําละลาย 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ด้านวิชาการ  
  ช่วยยกระดับโครงการบริการวิชาการเรื่อง “โครงการอบรมการจัดทําเคมีภัณฑ์เพ่ือ
ใช้ในชีวิตประจําวัน” 
 1.5.2 ด้านนโยบาย  
  ช่วยตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์การ
ปรับโครสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 4.2 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 1.5.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ 
  ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย ทําให้เกิดการสร้าง
มูลค่าสมุนไพรไทย ลดการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ  
 1.5.4 ด้านสังคมและชุมชน 
  ช่วยให้ชุมชนเขาเต่าสามารถมีความรู้ในการผลิตเจลอาบนํ้าสูตรสมุนไพรผสม โดย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเจลอาบน้ําสูตรสมุนไพรผสมโดยเลือกสูตรท่ีมีวัตถุดิบอยู่ในชุมชน เช่น 
ว่านหางจระเข้ เป็นต้น แก่ชุมชนเขาเต่า ซ่ึงช่วยทําให้ชุมชนลดรายจ่าย และช่วยเสริมรายได้จากการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.5.5 อ่ืนๆ  
  ช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักจากการนําผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้ึน
แสดงผลงานต่อสาธารณะ 
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บทที่ 2 ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 

2.1 ชุมชนเขาเต่า 
 เขาเต่า ตั้งอยู่ที่ตําบลหนองแก อยู่ห่างจากตัวอําเภอหัวหินลงมาทางทิศใต้ประมาณ 13 
กิโลเมตร โดยมีทางแยกจากถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 243–244 เลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟไปอีก
ประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงชายหาดเขาเต่า นอกจากน้ีบริเวณเขาเต่ายังมีสถานที่สําคัญอ่ืนอีกเช่น วัด
เขาเต่า ถ้ําเขาเต่า โครงการตามพระราชดําริ อ่างเก็บนํ้าเขาเต่า หาดทรายน้อย หาดทรายใหญ่ เป็น
ต้น บริเวณชายหาดเขาเต่า มีบ้านเรือน โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า และสามารถพบเรือประมง เรียงราย
อยู่ทั่วไป บริเวณคลองซึ่งติดต่อไปถึง โครงการตามพระราชดําริ อ่างเก็บนํ้าเขาเต่า โดยโครงการตาม
พระราชดําริ อ่างเก็บน้ําเขาเต่า ตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีขนาดความจุ 
600,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างในปี พ.ศ.2506 ดําเนินการสร้างโดยกรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ความเป็นมาของโครงการตามพระราชดําริอ่างเก็บนํ้าเขาเต่าเน่ืองด้วย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จเยือนประชาชนในเขตหัวหิน ทรงเห็นความลําบากของประชาชน
ในหมู่บ้านเขาเต่า ซ่ึงมีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นแต่ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค ช่วงน้ําทะเลข้ึน
สามารถไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรทุ่งตะกาด (ตะกาด เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง ที่มีน้ําทะเลท่วมถึง 
เม่ือน้ําลงพ้ืนที่ตรงน้ันก็กลายเป็นเลน) ทําให้ผลผลิตเสียหาย และราษฎรได้รวมตัวกันน้อมเกล้าถวาย
ที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 300 ไร่ จึงมีพระราชดําริพร้อมมอบทรัพย์ส่วนพระองค์ 
จํานวน 60,000 บาท ให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าเขาเต่า เม่ือปี พ.ศ.2505 ซ่ึงนับเป็น
โครงการตามพระราชดําริแห่งแรกของกรมชลประทาน[1]  
 

รูปที ่1. แสดงที่ตั้งของชุมชนเขาเต่า[2] 

 
 ชุมชนเขาเต่าเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายทะเล ปัจจุบันชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนมากจะทําอาชีพ
ประมง และค้าขาย แต่ในอดีตชาวบ้านจะทําประมงเป็นอาชีพหลักอาชีพเดียวเท่านั้น เม่ือประมาณปี 
พ.ศ. 2507 สมเด็กพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านเขาเต่า จึงทรง
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รับสั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์อบรมทอผ้าฝ้ายด้วยมือ ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามา
รับการอบรมและยึดอาชีพทอผ้าฝ้ายเป็นอาชีพเสริม ดังนั้นจึงมีนักท่องเที่ยวมาเย่ียมชมศูนย์หัตถกรรม
ทอผ้าฝ้ายเป็นจํานวนมาก และจากการดําเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ 
พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล เรื่อง การจัดทําเคมีภัณฑ์เพ่ือใช้ในชีวิตประจําวัน พบว่าคนในชุมชนมี
ความสนใจและมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน สามารถทํารายได้ให้แก่ชุมชนได้ 
จึงเป็นที่มาของโครงการวิจัยนี้ 
 
2.2 สบู่ 
 สบู่ เป็นสารเคมีที่ใช้ในการทําความสะอาดร่างกาย เช่น การอาบนํ้า การล้างมือ สบู่จะช่วย
ละลายไขมัน ทําให้การชําระล้างสะอาดมากขึ้น เนื่องจากสบู่จะมีโครงสร้างทางเคมีที่มีทั้งส่วนที่มีขั้ว
และไม่มีขั้วอยู่ในโมเลกุลเดียวกัน โดยที่สบู่เกิดมาจากกรดไขมันที่ทําปฏิกิริยาของกรดไขมันและเบส 
ดงันั้นโมเลกุลของสบู่จะประกอบด้วยส่วนที่ชอบนํ้า (hydrophilic) “ส่วนหัว” ซ่ึงอาจเป็นคาร์บอกซิล
เลทแอนไอออน (carboxylate anion) ที่สามารถจับกับนํ้าได้ดี และส่วนไขมันยาวที่ไม่ชอบน้ํา 
(hydrophobic) เป็นส่วนหางที่ละลายกับไขมันหรือโมเลกุลที่ไร้ขั้ว (non-polar) เม่ือโมเลกุลของสบู่
ละลายน้ําก็จะจัดเรียงโมเลกุลรวมเป็นที่เรียกว่าไมเซลล์ (micelle) โดยมีหางที่ไม่ชอบน้ําหันเข้าด้าน
ในและส่วนหัวช้ีสู่นํ้าซ่ึงอยู่ล้อมรอบโดยที่ส่วนที่ไม่มีขั้วคือส่วนที่เป็นสายโซ่ยาว (long chain) ของกรด
ไขมัน ส่วนบริเวณที่มีขั้วคือส่วนเกลือที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาของเบสและหมู่คาร์บอกซิลิก ดังแสดง
ในรูปที่ 2 ทําให้สบู่สามารถชําระล้างส่ิงที่ไม่สามารถละลายนํ้าได้ 
 

 
รูปที ่2. แสดงการชําระล้างสิ่งสกปรกของสบู่[3] 

 
 สบู่ก้อน คือส่วนผสมระหว่างกรดไขมัน กับเบสหรือด่าง ในอัตราส่วนที่ทําให้สามารถทําความ
สะอาดได้ดีและไม่เป็นอันตรายต่อผิว คือมีค่า pH อยู่ระหว่าง 8-10 กรดไขมันอาจจะใช้ในรูปกรด
ไขมันบริสุทธิ์หรือกรดไขมันผสม เช่นนํ้ามันพืช ไขมันสัตว์ สําหรับเบส จะใช้โซดาไฟหรือโซเดียมไฮดร
อกไซด์ (NaOH) โดยทั่วไปอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมคือเม่ือผสมกันแล้วควรจะเหลือกรดไขมันอยู่
ประมาณ 5%  
 กรดไขมัน และเบสที่นํามาทําสบู่จะทําให้เกิดคุณสมบัติของสบู่ที่แตกต่างกันไป ไขมันหรือ
นํ้ามันในธรรมชาติแต่ละชนิดประกอบด้วยกรดไขมันมากกว่า 1 ชนิด ตามธรรมชาติกรดไขมันเหล่าน้ี
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จะไม่อยู่อิสระ แต่รวมตัวกับสารกลีเซอรอลในไขมันอยู่ในรูปกลีเซอไรด์ เม่ือด่างทําปฏิกิริยากับกรด
ไขมัน กรดไขมันจะหลุดออกจากกลีเซอไรด์ รวมตัวเป็นสบู่ สารท่ีเกาะอยู่กับกรดไขมันก็จะหลุด
ออกมาเป็นกลีเซอรีน ปฏิกิริยาของ กรดไขมันแต่ละชนิดเม่ือรวมตัวกับด่างแล้ว จะให้สบู่ที่มีคุณสมบัติ
แตกต่างกัน เช่น กรดลอริก (lauric acid) มีมากในน้ํามันมะพร้าว เป็นกรดไขมันที่ทําปฏิกิริยากับด่าง
แล้วให้สารท่ีมีฟองมาก เป็นต้น 
 คุณสมบัติของสบู่ที่ได้จากกรดไขมันต่างชนิดกัน 
  1. น้ํามันมะพร้าว สบู่ที่ผลิตได้มีเน้ือแข็ง กรอบ แตกง่าย สีขาวข้น มีฟองมากเป็น
ครีม ให้ฟองท่ีคงทนพอควร เม่ือใช้แล้วทําให้ผิวแห้ง 
  2. น้ํามันปาล์ม ให้สบู่ที่แข็งเล็กน้อย มีฟองน้อย ฟองคงทนอยู่นาน มีคุณสมบัติใน
การชะล้างได้ดี แต่ทําให้ผิวแห้ง 
  3. นํ้ามันรําข้าว ให้วิตามินอีมาก ทําให้สบู่มีความชุ่มชื้น บํารุงผิว ช่วยลดความแห้ง
ของผิว 
  4. นํ้ามันถั่วเหลือง เป็นนํ้ามันที่เข้าได้ดีกับนํ้ามันอ่ืน ให้ความชุ่มช้ืน รักษาผิว แต่เก็บ
ไว้ได้ไม่นาน มีกลิ่นหืนง่าย 
  5. น้ํามันงา เป็นน้ํามันที่ ให้ วิตามินอี และให้ความชุ่มช้ืน รักษาผิว แต่มีกลิ่น
เฉพาะตัว 
  6. นํ้ามันมะกอก ทําให้ได้สบู่ที่แข็งพอสมควร ใช้ได้นาน มีฟองเป็นครีมนุ่มนวลมาก 
ให้ความชุ่มช้ืน ไม่ทําให้ผิวแห้ง 
  7. นํ้ามันละหุ่ง ช่วยทําให้สบู่มีฟองขนาดเล็กจํานวนมาก ทําให้สบู่เป็นเน้ือเดียวกันดี 
สบู่ไม่แตก ทําให้สบู่มีความนุ่มเนียน และช่วยให้ผิวนุ่ม 
  8. นํ้ามันเมล็ดทานตะวัน ทําให้สบู่นุ่มข้ึน แต่ฟองน้อย 
  9. ไขมันวัว จะได้สบู่ที่มีเนื้อแข็งสีขาวอายุการใช้งานนานมีฟองน้อย ทนนาน แต่
นุ่มนวล 
  10. ไขมันหมู จะได้สบู่ที่มีเนื้อแข็ง อายุการใช้งานนาน ฟองน้อย แต่ทนนาน 
  11. ขี้ผึ้ง ได้สบู่เน้ือแข็ง อายุการใช้งานนาน ฟองน้อย แต่ทนนาน 
  12. ไขมันแพะ ได้สบู่เนื้อนุ่ม ได้ความชุ่มช้ืนแก่ผิว ผิวนุ่มเนียน 
 
 เบส (ด่าง) ที่ใช้มี 3 ชนิด คือ 
  1. ขี้เถ้า ใช้ในการผลิตสบู่ในสมัยโบราณ ปัจจุบันมีการพัฒนาใช้เป็นด่างแทน 
  2. โซดาไฟ หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทําปฏิกิริยาได้สบู่ก้อนแข้ง 
  3. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ทําปฏิกิริยาได้สบู่เหลว[4] 
 
2.3 สบู่เหลว 
 สบู่เหลว ตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ของเหลวประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิว ใช้ขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหนัง สามารถแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ สบู่เหลวแท้ สบู่เหลวผสม และสบู่เหลวสังเคราะห์ 
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 1. สบู่เหลวแท้ หมายถึงสบู่เหลวท่ีมีเกลือโซเดียม เกลือโพแทสเซียม เกลือแอมโมเนียม หรือ
เกลือแอมีนของกรดไขมันของนํ้ามัน หรือไขมันจากพืช และ/หรือสัตว์เป็นองค์ประกอบสําคัญ 
 2. สบู่เหลวผสม หมายถึง สบู่เหลวท่ีมีสบู่เหลวแท้กับสารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ผสมอยู่ด้วย 
 3. สบู่เหลวสังเคราะห์ หมายถึง สบู่เหลวที่มีสารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ
สําคัญ 
 มาตรฐานของสบู่เหลวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.1403-
2551 แสดงในตารางท่ี 1. 
 
ตารางท่ี 1. คุณลักษณะทางเคมีของสบู่เหลว ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.1403-2551 [5] 

รายการท่ี คุณลักษณะ เกณฑ์ที่กําหนด 
สบู่เหลวแท้ สบู่เหลวผสม สบู่เหลวสังเคราะห์ 

1 ไข มั น ท้ั งห มด  ร้ อ ย ล ะ โด ย
น้ําหนักไม่น้อยกว่า 

15 12 ไม่กําหนด 

2 ความเป็นกรด-ด่าง 8 ถึง 11 4 ถึง 8 8 ถึง 11 
3 ด่างอิสระ (คํานวนเป็น NaOH) 

ร้อยละโดยนํ้าหนักไม่เกิน 
0.05 0.05 0.05 

4 สารท่ีไม่ละลายในเอทานอลร้อย
ละโดยนํ้าหนัก ไม่เกิน 

2.0 2.0 2.0 

5 สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ ร้อย
ละโดยนํ้าหนัก ไม่น้อยกว่า 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 8 

 
 สบู่เหลวมีช่ือเรียกหลายช่ือข้ึนอยู่กับลักษณะที่เห็น เช่นถ้าเป็นลักษณะใสมีความหนืดอาจ
เรียกว่า เจลอาบนํ้า (Shower gel) หากเป็นลักษณะครีมขุ่นจะนิยมเรียกว่า สบู่เหลว (Liquid bath 
soap) ถ้าเป็นลักษณะที่เป็นครีมข้มมีความหนืดอาจเรียกว่า ครีมอาบน้ํา (Shower cream) การ
เรียกช่ือจะขึ้นขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อสบู่เหลวท่ีผลิตออกมา 
 

2.4 สมุนไพรที่ใช้ในงานวิจยั 

 2.4.1 ว่านหางจระเข้ 
  ช่ือ   ว่านหางจระเข้ 
  ช่ืออื่น   ว่านไฟไหม้ (เหนือ) หางตะเข้ (ภาคกลาง) 
  ช่ือวิทยาศาสตร์  Aloe vera (L.) Burm.f. 
  วงศ์   ASPHODERACEAE 
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รูปที ่3. ว่านหางจระเข ้(Aloe vera) 
 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลําต้นสั้น ใบเรียงซ้อนเป็นกอ ข้อและ
ปล้องสั้น สูงประมาณ 0.5-1 เมตร ต้นแก่จะมีหน่อเล็กๆของต้นอ่อนแตกออกมา ใบเด่ียว เรียงเวียนถ่ี
รอบต้น กว้าง 5-12 เซนติเมตร ยาว 30-80 เซนติเมตร ใบรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบ
กว้าง สีเขียวอ่อนหรือเขียวเข้ม ด้านหน้าแบน ด้านหลังโค้งนูน ใบอ่อนมีประสีขาว ขอบใบมีหนาม
แหลมเล็กขึ้นห่างๆกัน ผิวใบหนา เน้ือใบหนาอวบนํ้ามาก ภายในเนื้อใบมีวุ้นใสเป็นเมือก เม่ือกรีดลงไป
บริเวณโคนใบจะมีนํ้ายางใสสีเหลืองไหลออกมา ดอกออกเป็นช่อต้ังยาว 60-90 เซนติเมตร แทงช่อ
ออกจากกลางต้น ก้านชูช่อดอกยาว ดอกย่อยเป็นหลอดห้อยลง รูปแตร กลีบดอกโคนเช่ือมกัน ปลาย
แยกเป็น 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ช้ัน ดอกสีส้มไม้ล้มลุกอ่อน บานจากล่างขึ้นบน แต่ละดอก กว้าง 7 
มิลลิเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร ผล เป็นผลแห้ง แตกได้ รูปกระสวย ว่านหางจระเข้เดิมเป็นพืช
พ้ืนเมืองของทวีปแอฟริกา แต่มีการนํามาปลูกในประเทศเขตร้อนท่ัวไป 
 สรรพคุณ : ตํารายาไทย วุ้นใสจากใบสด รสจืดเย็น ใช้ภายนอก รักษาแผลไฟไหม้นํ้าร้อนลวก 
แผลสด แผลอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากการติดเช้ือฝีหนอง ลดการอักเสบร้อนแดงของผิวหนัง ลดรอย
แผลเป็น รักษาอาการอักเสบของผิวหนังจากสิว ฝ้า แผลถลอก แผลถูกของมีคม ทาผิวป้องกันและ
รักษาอาการไหม้จากแสงแดดหรือรังสี เหน็บทวารรักษาริดสีดวงทวาร ฝานวุ้นให้กลมทาปูนแดงนํามา
ปิดขมับทําให้เย็นดูดพิษแก้ปวดศีรษะ วุ้นจากใบสดเป็นยาเย็นใช้ชโลมเส้นผม ทําให้ผมดกเงางาม และ
เส้นผมสลวย เน่ืองจากทําให้รากผมเย็น เร่งการงอกของผม และรักษาแผลบนหนังศีรษะ ใช้ภายใน 
วุ้นใสรับประทานรักษาโรคกระเพาะอาหาร บํารุงร่างกาย แก้ร้อนใน ดูดพิษร้อนภายในร่างกาย ลด
ระดับนํ้าตาลในเลือด แก้อาการปวดตามข้อ ทั้งต้น รสเย็นเอียน ดองสุราด่ืมขับนํ้าคาวปลาหลังคลอด 
ราก รสขมขื่น กินถ่ายโรคหนองใน แก้มุตกิด ชํ้ารั่ว น้ํายางสีเหลืองจากใบ เคี่ยวให้แห้งเรียกว่า “ยา
ดํา”  มีรสเบื่อ และเหม็นขม ใช้กินเป็นยาถ่ายยาระบายท่ีออกฤทธ์ิแรงมากควรใช้ในปริมาณที่น้อย
มาก 
 องค์ประกอบทางเคมี : สารไกลโคโปรตีนจากวุ้นใส ช่ือ aloctin A, B มีฤทธ์ิลดการอักเสบ 
และเพ่ิมการเจริญทดแทนของเนื้อเย่ือบริเวณท่ีเป็นแผล แต่สลายตัวง่ายเม่ือถูกความร้อน สารท่ีเป็น
องค์ประกอบใน ยาดํา (นํ้ายางสีเหลืองที่เคี่ยวนํ้าออกหมดจนเป็นก้อนสีดํา) คือสารกลุ่มแอนทราควิ
โนน เช่น aloin, barbaloin (aloe-emodin), chrysophanic acid ออกฤทธ์ิเป็นยาระบาย ยาถ่าย[6] 
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 2.4.2 ฝาง 
  ช่ือ   ฝาง 
  ช่ืออื่น   ขวาง ง้าย ฝางส้ม ฝางเสน หนามโค้ง 
  ช่ือวิทยาศาสตร์  Caesalpinia sappan L. 
  วงศ์   LEGUMINOSAE 
 

 
รูปที ่4. ฝาง (Caesalpinia sappan) 

 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม้พุ่มหรือไม้พุ่มก่ึงไม้เถา ผลัดใบ สูง 5-13 
เมตร ลําต้นและกิ่งมีหนามแข็งและโค้งสั้น ๆ ทั่วไป ถ้าแก่นและเน้ือไม้มีสีแดงเข้ม รสขมหวาน 
เรียกว่า “ฝางเสน” ถ้าแก่นมีสีเหลืองส้ม รสฝาดขื่น จะเรียกว่า “ฝางส้ม”   ใบประกอบแบบขนนก
สองช้ัน เรียงสลับ แกนช่อใบยาว 20-40 ซม. มีช่อใบย่อย 8-15 คู่ แต่ละช่อใบ มีใบย่อย 5-18 คู่ เรียง
ตรงข้าม ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 5-10 มม. ยาว 8-20 มม. ปลายใบกลมถึงเว้าต้ืน โคนตัดและ
เบ้ียว ขอบเรียบ แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ เกลี้ยงหรือมีขนประปรายทั้งสองด้าน ก้านใบส้ันมาก 
หรือไม่มีก้าน หูใบยาว 3-4 มม. ร่วงง่าย ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบใกล้
ปลายกิ่ง ออกรวมกันเป็นช่อ ช่อยาวได้ถึง 40 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ร่วงง่าย ยาว 5-8 มม. ปลาย
เรียวแหลมมีขน ก้านดอกย่อย ยาว 1.2-1.8 ซม. มีขนสั้นนุ่ม มีข้อต่อหรือเป็นข้อท่ีใกล้ปลายก้าน กลีบ
เลี้ยง 5 กลีบ เกลี้ยง ขอบมีขนครุย ขอบกลีบเกยซ้อนทับกัน กลีบเลี้ยงกลีบล่างสุด ขนาดใหญ่สุด และ
เว้ามากกว่ากลีบอ่ืน กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง รูปไข่กลับ กว้าง 6-10 มม. ยาว 9-12 มม. ผิวและ
ขอบกลีบย่น กลีบกลางขนาดเล็กกว่า มีก้าน  กลีบด้านในมีขนจากโคนไปถึงกลางกลีบ เกสรเพศผู้ 10 
อัน แยกเป็นอิสระ ก้านชูอับเรณูมีขน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ มีขนสั้นนุ่ม มี 1 ช่อง มี ออวุล 3-6 เม็ด 
ผลเป็นฝักรูปขอบขนาน แกมรูปไข่กลับ แบนแข็งเป็นจะงอยแหลม มีสีน้ําตาลเข้ม กว้าง 3-4 ซม. ยาว 
5-8.5 ซม.ส่วนท่ีค่อนมาทางโคนฝักจะสอบเอียงเล็กน้อย ด้านปลายฝักจะผายกว้างและมีจะงอยแหลม
ที่ปลายด้านหน่ึง เมล็ด 2-4 อัน รูปรี กว้าง 0.8-1 ซม. ยาว 1.5-1.8 ซม. พบตามป่าละเมาะ เขา
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หินปูน ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ออกดอกระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม และเป็นผลระหว่างเดือน
สิงหาคมถึงพฤษภาคม 
 สรรพคุณ : เน้ือไม้ เป็นส่วนผสมหลักในยาบํารุงหลังคลอดบุตร ผสมกับปูนขาว บดทา
หน้าผากหลัง คลอดบุตร ช่วยให้เย็นศีรษะ และลดอาการเจ็บปวด  เป็นยาขับระดูอย่างแรง แก้
ท้องร่วง แก้ธาตุพิการ แก้ร้อนใน แก้โลหิตออกทางทวารหนักและทวารเบา แก้โลหิตตกหนัก แก้
เสมหะ ดี และโลหิต แก่น รสฝาด เค็ม ชุ่ม เป็นยาสุขุม ออกฤทธ์ิต่อหัวใจและตับ เป็นยาบํารุงโลหิต
สตรี ใช้เป็นยาแก้ปวด แก้บวม แก้เลือดอุดตัน ทําให้เลือดไหลเวียนสะดวก รักษาประจําเดือนมาไม่
ปกติ  ขับระดู แก้อาการหัวใจขาดเลือด (จุกเสียดแน่นและเจ็บหน้าอก) กระจายเลือดท่ีอุดตัน ลดการ
ปวดมดลูกในสตรีหลังคลอด เป็นยาสมานลําไส้ แก้บิด ฟกชํ้าดําเขียว ปวดบวม ขับหนองในฝีอักเสบ 
แก้ไข้ตัวร้อน แก้ปวดเม่ือยร่างกาย แก้เสมหะ แก้โลหิต แก้ไข้กําเดา แก้ปอดพิการ ขับหนอง ทําให้
โลหิตเย็น แก้ท้องร่วง แก้ธาตุพิการ แก้ร้อนในกระหายนํ้า แก้โลหิตออกทางทวารหนักและทวารเบา 
แก้กําเดา แก่นฝางฝนกับนํ้าเป็นยาทาภายนอกในโรคผิวหนังบางชนิด เพ่ือฆ่าเช้ือโรค นํ้าต้มแก่นฝาง
ให้สีแดง ใช้เป็นหลักในการทํานํ้ายาอุทัย ใช้แก้ร้อนใน แก้กระหายนํ้าได้ดี ราก ให้สีเหลือง ใช้ทําสีย้อม
ผ้า และไหม ใช้เป็นสีผสมอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
 อ ง ค์ ป ระก อบ ท าง เค มี  : แ ก่ น พ บ  phellandrene, ocimene, brazilin, brasilein, 
sappanin, tannin [7] 
 
 2.4.3 แครอท 
  ช่ือ   แครอท 
  ช่ืออื่น   ผักกาดหัวเหลือง ผักหัวชี 
  ช่ือวิทยาศาสตร์  Daucus carota L. 
  วงศ์   UMBELLIFERAE 
 

 
รูปที ่5. แครอท (Daucus carota) 
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 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุกอายุ 1-2 ปี ลําต้นต้ังตรง รากแก้วอวบหนา รูป
สามเหลี่ยมหรือรูปทรงกระบอก มีหลากหลายสีอาทิ สีส้ม สีม่วงปนแดง สีเหลือง หรือสีขาว ใบเรียง
เวียน ใบประกอบแบบขนนกหลายช้ัน ใบย่อยเป็นรูปแถบแคบๆ มีก้านใบยาว โคนใบมักแผ่เป็นกาบ 
ช่อดอกเป็นช่อแยกแขนง ช่อย่อยเป็นช่อซ่ีร่ม ผลแบบผลผักชี รูปไข่แกมรูปขอบขนาน[8] 

 สรรพคุณ : แครอท เป็นพืชท่ีอุดมไปด้วยสาร Beta carotene โดยเฉพาะบริเวณส่วนของ
เปลือกแก่ ซ่ึงสามารถเปลี่ยน เป็นวิตามินเอสูง (11,000 IU) นอกจากน้ียังมีวิตามินบี 1 บี 2 และ
วิตามินบี วิตามินเอ ช่วยทําให้ร่างกาย มีภูมิต้านทานโรคหวัด ป้องกันมะเร็ง ป้องกันอาการผิดปกติ ใน
กระดูก โรคผวิหนัง และรักษาสายตา 
 องค์ประกอบทางเคมี : Beta carotene วิตามินบี 1 บี 2 และวิตามินบี วิตามินเอ [9] 
 
 2.4.4 อัญชัน 
  ช่ือ   อัญชัน 
  ช่ืออื่น   แดงชัน เอ้ืองชัน (ภาคเหนือ) 
  ช่ือวิทยาศาสตร์  Clitoria ternatea L. 
  วงศ์   LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 

 
รูปที่ 6. อัญชัน (Clitoria ternatea) 

 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุกเล้ือยพัน ยาว 1-5 เมตร ใบประกอบแบบขนนก เรียง
สลับ ใบย่อย 3-9 ใบ รูปรีแกมขอบขนานหรือรูปรีแกมไข่กลับ กว้าง 1-3 ซม. ยาว 2-5 ซม. ดอกเด่ียว 
ออกท่ีซอกใบ กลีบดอกรูปดอกถ่ัว สีน้ําเงิน ม่วงหรือขาว ตรงกลางกลีบสีเหลืองหม่นขอบสีขาว ผล
เป็นฝัก รูปดาบ โค้งเล็กน้อย ปลายเป็นจะงอย แตกเป็น 2 ฝา เมล็ดรูปไต จํานวน 6-10 เมล็ด
 สรรพคุณ : ดอกสีนํ้าเงิน ใช้เป็นสีแต่งอาหาร ขนม ใช้กลีบดอกสด ตําเติมน้ําเล็กน้อย กรอง
ด้วยผ้าขาวบาง คั้นเอานํ้าออก จะได้นํ้าสีนํ้าเงิน (Anthocyanin) ใช้เป็น indicator แทน lithmus ถ้า
เติมน้ํามะนาวลงไปเล็กน้อย จะกลายเป็นสีม่วง ใช้แต่งสีอาหารตามต้องการ มักนิยมใช้แต่งสีนํ้าเงิน
ของขนมเรไร ขนมน้ําดอกไม้ ขนมขี้หนู รากต้นอัญชันดอกสีขาว ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ยาระบาย 
 องค์ประกอบทางเคมี : anthocyanin [10] 
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2.5 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 ในปี 2544 ภานุ อุปถัมภ์[11] ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวผสมโปรตีนรําข้าว ได้ทําการ
เปรียบเทียบวัตถุดิบที่ใช้ระหว่างรําข้าวสดและรําข้าวสกัดไขมัน พบว่ารําข้าวสดมีโปรตีนร้อยละ 
14.44 ที่มากกว่ารําข้าวที่สกัดไขมันแล้ว และข้ึนสูตรสบู่เหลวผสมโปรตีนรําข้าวพบว่าสูตรที่เหมาะสม
ประกอบไปด้วย  rice bran protein, sodium lauryl ether sulfate, triethanolamine lauryl 
sulfate, coconut fatty acid diethnolamine, coconut fatty acid monoethanolamine, 5-
bromo-5-nitro-1,3-dioxane, fragrance และน้ํา ร้อยละ 0.68, 28.06, 30.00, 5.34, 3.00, 0.20, 
0.50 และ 33.40 ตามลําดับ สบู่เหลวมีค่า pH 7.31 ร้อยละสิ่งสกปรกมาตรฐานที่สกัดได้โดยสบู่ 
34.25 ปริมาณฟอง 153 มิลลิลิตร ความหนืด 620.67 เซนติพอยส์ มีค่าความคงตัวไม่แยกช้ันระหว่าง
ไขมันกับนํ้า ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดน้อยกว่า 10 โคโลนีต่อกรัม สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 2 เดือน
ที่อุณหภูมิห้อง และทดสอบการยอบรับของผู้บริโภค 100 คน พบว่าความชอบรวมอยู่ในระดับ
เล็กน้อยถึงชอบปานกลาง 
 สุวิภา และคณะ[12] ศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิยับย้ังเช้ือจุลินทรีย์ของสบู่เหลวใส
ขม้ินชันเพ่ือรักษาแผลของผู้ติดเช้ือ เอช ไอ วี ในปี 2548 จากการศึกษาโดยใช้สบู่เหลวท่ีมีสารสกัด
ขม้ินชัน 0.5% w/v ซ่ึงผ่านการคัดเลือกและการยอมรับจากลักษณะทางกายภาพของสบู่เหลว เช่น 
ความหนืด ฟอง และความคงตัว ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดขม้ินชันมีค่าความสามารถในการเป็นสาร
ต้ าน อนุ มู ล อิ ส ระ  (EC50) เท่ า กั บ  1 1 .2 6  ug/ml และ มี ฤท ธ์ิ ยั บ ยั้ ง เ ช้ื อ  Bacillus subtilis, 
Staphyloccocus aureus, Cryptococcus neoformans แ ล ะ  Candida albicans โด ย มี ค่ า
ความเข้มข้นตํ่าสุดที่สามารถยับย้ังการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ (MIC) เท่ากับ 16, 128, 128 และ 256 
ug/ml ตามลําดับ แต่ไม่มีฤทธ์ิยับย้ังเช้ือ Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa สบู่
เหลวมีความคงตัวและสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้นาน 12 เดือน แต่ปริมาณ curcumin และ
ฤทธ์ิยับย้ังเช้ือ S. aureus และ C. neoformans ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ จากการให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวี
ทดลองใช้ พบว่าสบู่เหลวใสตํารับน้ีสามารถลดอาการคันของแผล (100%) และลดแผลเป็นหนองใน 
(78.6%) ภายใน 2 สัปดาห์ 
 ในปี 2549 สุมนต์ทิพย์ และคณะ[13] ศึกษาการพัฒนาตํารับสบู่เหลวจากสมุนไพรไทยในการ
ต้านเชื้อแบคทีเรียท่ีผิวหนัง โดยใช้สารสกัดสมุนไพรได้แก่ นํ้ามันหอมระเหยมะกรูด นํ้ามันหอมระเหย
ตะไคร้ น้ํามันหอมระเหยเปลือกส้ม สารสกัดเปลือกมังคุด สารสกัดทองพันช่ัง และนํ้าคั้นผลมะกรูด 
โดยศึกษาการยับยั้งแบคทีเรีย 5 สายพันธ์ุคือ Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphyloccocus aureus และ  Staphyloccocus epidermidis จากการทดลอง
พบว่าสารสกัดสมุนไพรเด่ียวไม่มีฤทธ์ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียแต่เม่ือนําสารสกัดสมุนไพรมาผสมกัน
สามารถยับย้ังเช้ือแบคทีเรียได้ ดังนั้นจึงผสมสบู่เหลวและพบว่าสบู่เหลวสูตรสมุนไพรที่มีส่วนผสมของ
นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธ์ในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียได้ดีกว่าสบู่เหลวสมุนไพรที่มี
สารสกัดน้ําเป็นส่วนผสม 
 มันธนา ศรีสวัสด์ิ[14] ศึกษาการพัฒนาสบู่เหลวล้างมือผสมนํ้ามันหอมระเหยทีทรีและการ
ทดสอบในอาสาสมัคร ในปี 2550 จากการทดลองหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของสบู่เหลวพบว่า
สามารถผลิตสบู่ เหลวที่ มีสูตรเหมาะสมมีค่า pH 6.52 และมีความคงตัว จากการทดสอบกับ
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อาสาสมัครเพศหญิงจํานวน 33 คน พบว่าสบู่เหลวล้างมือผสมนํ้ามันหอมระเหยทีทรีที่พัฒนาขึ้น
สามารถลดเช้ือแบคทีเรียได้ และทําให้ล้างมือแล้วรู้สึกสะอาด 
 ในปี 2552 เนตรนภา กาญจนศูนย์ [15] ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวยับย้ังเช้ือ
แบคทีเรียผสมสารสกัดเปลือกมังคุด โดยศึกษาการยับย้ังเช้ือ Staphyloccocus aureus และ 
Staphyloccocus epidermidis ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดเปลือกมังคุดสามารถยับย้ังเช้ือ
แบคทีเรียท่ีความเข้มข้นตํ่าสุด (MIC) เท่ากับ 0.64 mg/ml สูตรที่เหมาะสมของสบู่เหลวประกอบไป
ด้วย สารสกัดเปลือกมังคุด 0.064%, Sodium lauryl ether sulfate 27.12%, Triethanolamine 
lauryl sulfate 20%, Coconut fatty acid diethanolamine 5%, EDGS 771 3%, sodium 
chloride 3%, น้ํ า  4 0 .6 8 %, นํ้ า ห อ ม  0.936% แ ล ะ  5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane 0.2% 
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์พบว่ามีความหนืดเท่ากับ 7712.80 cP ปริมาณฟองเท่ากับ 114 
มิลลิลิตร pH 7.20 ปริมาณแบคทีเรียและราน้อยกว่า 10 cfu/g จากการทดสอบกับผู้บริโภคเพศหญิง 
อายุระหว่าง 20-35 ปี พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 84 และมีความชอบ
โดยรวมต่อผลิตภัณฑ์เท่ากับ 7.78 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ชอบปานกลาง 
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บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจยั 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้เจลอาบนํ้าคือกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงอายุระหว่าง 20-40 ปี จํานวน 
18 คน ประเมินผลความพึงพอใจโดยการตอบแบบสอบถาม 
 
3.2 เคร่ืองมือและสารเคมี 
ตารางท่ี 2. แสดงสารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย 

ชื่อสารเคมี บริษัทผู้ผลิต 
Potassium hydroxide UNID 
Glycerin TOL 
Cabopol SF-1 Lubrizol 
Luaric acid Pacific Oleo 
Myristic acid Sinarmas oleochemical 
Palmitic acid Pacific Oleo 
Sodium Laureth Sulfate BASF 
CocamidopropylBetaine (30%) BASF 
Microcare IT THOR 
นํ้าหอม ฮงฮวด 
ว่านหางจระเข้ อําเภอปรานบุรี 
ดอกอัญชันตากแห้ง จักรวรรดิยาไทย 
แก่นฝาง จักรวรรดิยาไทย 
แครอท อําเภอปรานบุรี 
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3.3 วิธีการทดลอง 
 3.3.1 สูตรเจลอาบน้ํามาตรฐาน 
  สูตรเจลอาบนํ้ามาตรฐานท่ีไม่ผสมสมุนไพรรายละเอียดสารเคมีและอัตราส่วนแสดง
ในตารางท่ี 3. 
 
ตารางท่ี 3. สูตรเจลอาบนํ้ามาตรฐาน 

สาร ช่ือสาร หน้าท่ี เปอร์เซนต์(%) 
นํ้าภาชนะ A นํ้า ตัวทําละลาย 14.40 
น้ําภาชนะ B นํ้า ตัวทําละลาย 23.80 

สาร 1 Potassium hydroxide มีสมบัติเป็นด่าง 3.70 
สาร 2 Glycerin สารเพ่ิมความชุ่มช่ืน 9.00 
สาร 3 Cabopol SF-1 สารเพ่ิมความหนืด 4.00 
สาร 4 Luaric acid กรดไขมัน 7.20 
สาร 5 Myristic acid กรดไขมัน 2.40 
สาร 6 Palmitic acid กรดไขมัน 2.40 
สาร 7 Sodium Laureth Sulfate สารเพ่ิมฟอง 20.00 
สาร 8 CocamidopropylBetaine(30%) สารเพ่ิมฟอง 12.55 
สาร 9 Microcare IT สารกันบูด 0.25 
สาร 10 นํ้าหอม เพ่ิมความหอม 0.30 

 
 วิธีการทําเจลอาบน้ําสูตรมาตรฐาน 
 1. ส่วนท่ีหน่ึง ใช้นํ้าจากภาชนะ A ละลาย Potassium hydroxide โดยค่อยๆ เท 
Potassium hydroxide ลงในน้ําในปริมาณน้อย จากน้ันวางท้ิงไว้ 
 2. ส่วนท่ีสอง ใส่นํ้าจากภาชนะ B ลงในหม้อ เท Glycerin ลงไป คนให้ละลาย เม่ือละลายดี
แล้ว เติมสาร Cabopol SF-1 แล้วคนต่อไป เพ่ือให้สารผสมเป็นเน้ือเดียวกัน 
 3. เปิดเตาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80oC จากน้ันเติม Luaric acid แลว้คนให้ละลาย ต่อด้วย 
Myristic acid คนให้ละลาย และ Palmitic acid คนให้ละลาย 
 4. ค่อยๆ เติมสารละลายส่วนที่หน่ึง (ข้อที ่1) ลงในหม้อ จากนั้นคนเบาๆ ให้เข้ากันเป็นเวลา 
30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 60oC 
 5. เติมสาร Sodium Laureth Sulfate และ CocamidopropylBetaine(30%) จากน้ันปิด
เตา และคนใหเ้ข้ากัน 
 6. เติมสาร Microcare IT แล้วคนให้เข้ากนั 
 7. เติมสี และนํ้าหอม 
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 3.3.2 สูตรเจลอาบผสมฝาง (1) 
  สูตรเจลอาบน้ําผสมฝาง (1) รายละเอียดสารเคมีและอัตราส่วนแสดงในตารางที่ 4. 
 
ตารางท่ี 4. สูตรเจลอาบนํ้าผสมฝาง (1) 

สาร ช่ือสาร หน้าท่ี เปอร์เซนต์(%) 
นํ้าภาชนะ A นํ้า ตัวทําละลาย 14.40 
น้ําภาชนะ B นํ้า ตัวทําละลาย 21.80 

สาร 1 Potassium hydroxide มีสมบัติเป็นด่าง 3.70 
สาร 2 Glycerin สารเพ่ิมความชุ่มช่ืน 9.00 
สาร 3 Cabopol SF-1 สารเพ่ิมความหนืด 4.00 
สาร 4 Luaric acid กรดไขมัน 7.20 
สาร 5 Myristic acid กรดไขมัน 2.40 
สาร 6 Palmitic acid กรดไขมัน 2.40 
สาร 7 Sodium Laureth Sulfate สารเพ่ิมฟอง 20.00 
สาร 8 CocamidopropylBetaine(30%) สารเพ่ิมฟอง 12.55 
สาร 9 Microcare IT สารกันบูด 0.05 
สาร 10 สารสกัดฝาง สมุนไพร 2.00 
สาร 11 กลิ่นกุหลาบ เพ่ิมความหอม 0.50 

 
 วิธีการทําเจลอาบน้ําผสมฝาง (1) 
 1. ส่วนท่ีหน่ึง ใช้นํ้าจากภาชนะ A ละลาย Potassium hydroxide โดยค่อยๆ เท 
Potassium hydroxide ลงในน้ําในปริมาณน้อย จากน้ันวางท้ิงไว้ 
 2. ส่วนท่ีสอง ใส่นํ้าจากภาชนะ B ลงในหม้อ เท Glycerin ลงไป คนให้ละลาย เม่ือละลายดี
แล้ว เติมสาร Cabopol SF-1 แล้วคนต่อไป เพ่ือให้สารผสมเป็นเน้ือเดียวกัน 
 3. เปิดเตาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80oC จากน้ันเติม Luaric acid แลว้คนให้ละลาย ต่อด้วย 
Myristic acid คนให้ละลาย และ Palmitic acid คนให้ละลาย 
 4. ค่อยๆ เติมสารละลายส่วนที่หน่ึง (ข้อที ่1) ลงในหม้อ จากนั้นคนเบาๆ ให้เข้ากันเป็นเวลา 
30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 60oC 
 5. เติมสาร Sodium Laureth Sulfate และ CocamidopropylBetaine(30%) จากน้ันปิด
เตา และคนใหเ้ข้ากัน 
 6. เติมสาร Microcare IT แล้วคนให้เข้ากนั 
 7. ใสส่ารสกัดฝางโดยเตรียมจากแก่นฝางจาํนวน 100 กรัม ต้มกับนํ้า 300 มิลลิลิตร ให้เดือด 
4 นาที และทิง้ให้เย็น  
 8. เติมนํ้าหอม (กลิ่นกุหลาบ) 
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 3.3.3 สูตรเจลอาบผสมฝาง (2) 
  สูตรเจลอาบน้ําผสมฝาง (2) รายละเอียดสารเคมีและอัตราส่วนแสดงในตารางที่ 5. 
 
ตารางท่ี 5. สูตรเจลอาบนํ้าผสมฝาง (2) 

สาร ช่ือสาร หน้าท่ี เปอร์เซนต์(%) 
นํ้าภาชนะ A นํ้า ตัวทําละลาย 14.40 
น้ําภาชนะ B สารสกัดฝาง ตัวทําละลาย 23.80 

สาร 1 Potassium hydroxide มีสมบัติเป็นด่าง 3.70 
สาร 2 Glycerin สารเพ่ิมความชุ่มช่ืน 9.00 
สาร 3 Cabopol SF-1 สารเพ่ิมความหนืด 4.00 
สาร 4 Luaric acid กรดไขมัน 7.20 
สาร 5 Myristic acid กรดไขมัน 2.40 
สาร 6 Palmitic acid กรดไขมัน 2.40 
สาร 7 Sodium Laureth Sulfate สารเพ่ิมฟอง 20.00 
สาร 8 CocamidopropylBetaine(30%) สารเพ่ิมฟอง 12.55 
สาร 9 Microcare IT สารกันบูด 0.25 
สาร 10 กลิ่นกุหลาบ เพ่ิมความหอม 0.30 

 
 วิธีการทําเจลอาบน้ําผสมฝาง (2) 
 1. ส่วนท่ีหน่ึง ใช้นํ้าจากภาชนะ A ละลาย Potassium hydroxide โดยค่อยๆ เท 
Potassium hydroxide ลงในน้ําในปริมาณน้อย จากน้ันวางท้ิงไว้ 
 2. ส่วนท่ีสอง ใส่สารสกัดฝางโดยเตรียมจากแก่นฝางจํานวน 200 กรัม ต้มกับนํ้า 800 
มิลลิลิตร ต้มให้เหลือ 600 ml และท้ิงให้เย็น ลงในหม้อ เท Glycerin ลงไป คนให้ละลาย เม่ือละลาย
ดีแล้ว เติมสาร Cabopol SF-1 แล้วคนต่อไป เพ่ือให้สารผสมเป็นเน้ือเดียวกัน 
 3. เปิดเตาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80oC จากน้ันเติม Luaric acid แลว้คนให้ละลาย ต่อด้วย 
Myristic acid คนให้ละลาย และ Palmitic acid คนให้ละลาย 
 4. ค่อยๆ เติมสารละลายส่วนที่หน่ึง (ข้อที ่1) ลงในหม้อ จากนั้นคนเบาๆ ให้เข้ากันเป็นเวลา 
30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 60oC 
 5. เติมสาร Sodium Laureth Sulfate และ CocamidopropylBetaine(30%) จากน้ันปิด
เตา และคนใหเ้ข้ากัน 
 6. เติมสาร Microcare IT แล้วคนให้เข้ากนั 
 7. เติมนํ้าหอม (กลิ่นกุหลาบ) 
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 3.3.4 สูตรเจลอาบผสมอัญชัน 
  สูตรเจลอาบน้ําผสมอัญชัน รายละเอียดสารเคมีและอัตราส่วนแสดงในตารางท่ี 6. 
 
ตารางท่ี 6. สูตรเจลอาบนํ้าผสมอัญชัน  

สาร ช่ือสาร หน้าท่ี เปอร์เซนต์(%) 
นํ้าภาชนะ A นํ้า ตัวทําละลาย 14.40 
น้ําภาชนะ B สารสกัดอัญชัน ตัวทําละลาย 23.80 

สาร 1 Potassium hydroxide มีสมบัติเป็นด่าง 3.70 
สาร 2 Glycerin สารเพ่ิมความชุ่มช่ืน 9.00 
สาร 3 Cabopol SF-1 สารเพ่ิมความหนืด 4.00 
สาร 4 Luaric acid กรดไขมัน 7.20 
สาร 5 Myristic acid กรดไขมัน 2.40 
สาร 6 Palmitic acid กรดไขมัน 2.40 
สาร 7 Sodium Laureth Sulfate สารเพ่ิมฟอง 20.00 
สาร 8 CocamidopropylBetaine(30%) สารเพ่ิมฟอง 12.55 
สาร 9 Microcare IT สารกันบูด 0.25 
สาร 10 กลิ่น Apple blossom เพ่ิมความหอม 0.30 

 
 วิธีการทําเจลอาบน้ําผสมอญัชัน 
 1. ส่วนท่ีหน่ึง ใช้นํ้าจากภาชนะ A ละลาย Potassium hydroxide โดยค่อยๆ เท 
Potassium hydroxide ลงในน้ําในปริมาณน้อย จากน้ันวางท้ิงไว้ 
 2. ส่วนท่ีสอง ใส่สารสกัดดอกอัญชันโดยเตรียมจากดอกอัญชันแห้งจํานวน 40 กรัม ต้มกับนํ้า 
800 มิลลิลิตร ต้มให้ต้มให้เดือดเป็นเวลา 5 นาที และทิ้งให้เย็น ลงในหม้อ เท Glycerin ลงไป คนให้
ละลาย เม่ือละลายดีแล้ว เติมสาร Cabopol SF-1 แล้วคนต่อไป เพ่ือให้สารผสมเป็นเน้ือเดียวกัน 
 3. เปิดเตาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80oC จากน้ันเติม Luaric acid แลว้คนให้ละลาย ต่อด้วย 
Myristic acid คนให้ละลาย และ Palmitic acid คนให้ละลาย 
 4. ค่อยๆ เติมสารละลายส่วนที่หน่ึง (ข้อที ่1) ลงในหม้อ จากนั้นคนเบาๆ ให้เข้ากันเป็นเวลา 
30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 60oC 
 5. เติมสาร Sodium Laureth Sulfate และ CocamidopropylBetaine(30%) จากน้ันปิด
เตา และคนใหเ้ข้ากัน 
 6. เติมสาร Microcare IT แล้วคนให้เข้ากนั 
 7. เติมนํ้าหอม (กลิ่นกุหลาบ) 
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 3.3.5 สูตรเจลอาบผสมแครอท 
  สูตรเจลอาบน้ําผสมแครอท รายละเอียดสารเคมีและอัตราส่วนแสดงในตารางท่ี 7. 
 
ตารางท่ี 7. สูตรเจลอาบนํ้าผสมแครอท  

สาร ช่ือสาร หน้าท่ี เปอร์เซนต์(%) 
นํ้าภาชนะ A นํ้า ตัวทําละลาย 14.40 
น้ําภาชนะ B นํ้า ตัวทําละลาย 23.80 

สาร 1 Potassium hydroxide มีสมบัติเป็นด่าง 3.70 
สาร 2 สารสกัดแครอท สารเพ่ิมความชุ่มช่ืน 9.00 
สาร 3 Cabopol SF-1 สารเพ่ิมความหนืด 4.00 
สาร 4 Luaric acid กรดไขมัน 7.20 
สาร 5 Myristic acid กรดไขมัน 2.40 
สาร 6 Palmitic acid กรดไขมัน 2.40 
สาร 7 Sodium Laureth Sulfate สารเพ่ิมฟอง 20.00 
สาร 8 CocamidopropylBetaine(30%) สารเพ่ิมฟอง 12.55 
สาร 9 Microcare IT สารกันบูด 0.25 
สาร 10 กลิ่นส้ม เพ่ิมความหอม 0.30 

 
 วิธีการทําเจลอาบน้ําผสมอัญชัน 
 1. ส่วนท่ีหน่ึง ใช้นํ้าจากภาชนะ A ละลาย Potassium hydroxide โดยค่อยๆ เท 
Potassium hydroxide ลงในน้ําในปริมาณน้อย จากน้ันวางท้ิงไว้ 
 2. ส่วนท่ีสอง ใส่น้ําจากภาชนะ B ลงในหม้อ เทสารสกัดแครอทโดยใช้แครอทสดปอกเปลือก 
ป่ันผสมกับ Glycerin ในอัตราส่วน 1:1 ด้วยเครื่องปั่นเอนกประสงค์และกรองด้วยผ้าขาวบางชั่งให้ได้
นํ้าหนักที่ต้องการ ลงไป คนให้ละลาย เม่ือละลายดีแล้ว เติมสาร Cabopol SF-1 แล้วคนต่อไป 
เพ่ือให้สารผสมเป็นเนื้อเดียวกัน 
 3. เปิดเตาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80oC จากน้ันเติม Luaric acid แลว้คนให้ละลาย ต่อด้วย 
Myristic acid คนให้ละลาย และ Palmitic acid คนให้ละลาย 
 4. ค่อยๆ เติมสารละลายส่วนที่หน่ึง (ข้อที ่1) ลงในหม้อ จากนั้นคนเบาๆ ให้เข้ากันเป็นเวลา 
30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 60oC 
 5. เติมสาร Sodium Laureth Sulfate และ CocamidopropylBetaine(30%) จากน้ันปิด
เตา และคนใหเ้ข้ากัน 
 6. เติมสาร Microcare IT แล้วคนให้เข้ากนั 
 7. เติมนํ้าหอม (กลิ่นส้ม) 
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 3.3.6 สูตรเจลอาบผสมว่านหางจระเข้ 
  สูตรเจลอาบนํ้าผสมว่านหางจระเข้ รายละเอียดสารเคมีและอัตราส่วนแสดงใน
ตารางท่ี 8. 
 
ตารางท่ี 8. สูตรเจลอาบนํ้าผสมว่านหางจระเข้  

สาร ช่ือสาร หน้าท่ี เปอร์เซนต์(%) 
นํ้าภาชนะ A นํ้า ตัวทําละลาย 14.40 
น้ําภาชนะ B นํ้า ตัวทําละลาย 14.80 

สาร 1 Potassium hydroxide มีสมบัติเป็นด่าง 3.70 
สาร 2 Glycerin 

ว่านหางจระเข้ 
สารเพ่ิมความชุ่มช่ืน 9.00 

9.00 
สาร 3 Cabopol SF-1 สารเพ่ิมความหนืด 4.00 
สาร 4 Luaric acid กรดไขมัน 7.20 
สาร 5 Myristic acid กรดไขมัน 2.40 
สาร 6 Palmitic acid กรดไขมัน 2.40 
สาร 7 Sodium Laureth Sulfate สารเพ่ิมฟอง 20.00 
สาร 8 CocamidopropylBetaine(30%) สารเพ่ิมฟอง 12.55 
สาร 9 Microcare IT สารกันบูด 0.25 
สาร 10 กลิ่นมะลิ เพ่ิมความหอม 0.30 

 
 วิธีการทําเจลอาบน้ําผสมวา่นหางจระเข้ 
 1. ส่วนท่ีหน่ึง ใช้นํ้าจากภาชนะ A ละลาย Potassium hydroxide โดยค่อยๆ เท 
Potassium hydroxide ลงในน้ําในปริมาณน้อย จากน้ันวางท้ิงไว้ 
 2. ส่วนที่สอง ใส่นํ้าจากภาชนะ B ลงในหม้อ เทสารสกัดว่านหางจระเข้โดยใช้ว่านหางจระเข้
สดปอกเปลือก ป่ันผสมกับ Glycerin ในอัตราส่วน ด้วยเครื่องป่ันเอนกประสงคแ์ละกรองด้วยผ้าขาว 
ลงไป คนให้ละลาย เม่ือละลายดีแล้ว เติมสาร Cabopol SF-1 แล้วคนตอ่ไป เพ่ือให้สารผสมเป็นเน้ือ
เดียวกัน 
 3. เปิดเตาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80oC จากน้ันเติม Luaric acid แลว้คนให้ละลาย ต่อด้วย 
Myristic acid คนให้ละลาย และ Palmitic acid คนให้ละลาย 
 4. ค่อยๆ เติมสารละลายส่วนท่ีหน่ึง (ข้อที ่1) ลงในหม้อ จากนั้นคนเบาๆ ให้เข้ากันเป็นเวลา 
30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 60oC 
 5. เติมสาร Sodium Laureth Sulfate และ CocamidopropylBetaine (30%) จากนั้น
ปิดเตา และคนให้เข้ากัน 
 6. เติมสาร Microcare IT แล้วคนให้เข้ากนั 
 7. เติมนํ้าหอม (กลิ่นมะลิ) 
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3.4 การตรวจสอบคุณสมบัติของเจลอาบนํ้า 
 การวิเคราะห์คุณสมบัติของเจลอาบนํ้าใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสบู่เหลวมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 1403-2551 
 3.4.1 การวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง 
  วัดค่าความเป็นกรดด่างของสบู่เหลวตัวอย่างโดยไม่ต้องเจือจางท่ีอุณหภูมิ (251) 
องสาเซลเซียส 
 3.4.2 การวิเคราะห์ด่างอิสระ 
  ช่ังตัวอย่างประมาณ 10 กรัม ให้ทราบมวลแน่นอน ใส่ลงในขวดแก้วรูปกรวยขนาด 
250 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมเอทานอลที่ต้มเดือดและทําให้เป็นกลางแล้ว 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ปิดด้วยกระจกนาฬิกา อุ่นบนเคร่ืองอังไอนํ้าจนผสมเป็นเน้ือเดียวกัน เติมสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนใน
เอทานอล 0.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตรวจดูสีของสารละลาย 
  (1) ถ้าสีของสารละลายไม่เปลี่ยนเป็นสีชมพู ให้ยุติการทดสอบ แล้วรายงานว่า “ไม่
พบด่างอิสระ” 
  (2) ถ้าสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีชมพู ให้ไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐานกรด
ไฮโดรคลอริกแล้วบันทึกปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกท่ีใช้ และคํานวณปริมาณ
ด่างอิสระตามสูตร 
 

ด่างอิสระ (คํานวนเป็น NaOH) ร้อยละโดยน้ําหนัก = (c x V x 4)/m 
 

 เม่ือ c คือ ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานของกรดไฮโดรคลอลิก เป็นโมลต่อ 
         ลูกบาศก์เดซิเมตร 
  V คือ ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานของกรดไฮโดรคลอลิก เป็นลูกบาศก์ 
         เซนติเมตร 
  m คือ มวลของตัวอย่าง เป็นกรัม 
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

4.1 การทดสอบผลิตภณัฑ์เจลอาบน้ําเบื้องต้น 
 จากการทดลองผสมสมุนไพรลงในสูตรเจลอาบนํ้ามาตรฐาน โดยใช้สมุนไพรทั้ง 4 ชนิดคือ 
ฝาง แครอท ดอกอัญชัน และ ว่านหางจระเข้ จากการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นพบว่า
เจลอาบนํ้าท่ีมีสารสกัดจากฝาง สีมีการเปลี่ยนแปลงจากสีแดงเป็นสีเหลืองสีมีการจางลงอย่างเด่นชัด 
จึงทดลองปรับความเข้มข้นของสารสกัดฝาง พบว่าสียังมีการเปล่ียนแปลงอยู่ เช่นเดียวกับสารสกัด
จากดอกอัญชันเม่ือผสมลงในสูตรเจลอาบน้ําพบว่าสีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสีม่วงเป็นสีเขียว สําหรับ
สารสกัดจากแครอทไม่มีการเปลี่ยนแปลง และสารสกัดจากว่านหางจระเข้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เช่นกันและจากการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างลองใช้พบว่า เจลอาบนํ้าท่ีมีสารสกัดว่านหางจระเข้กลิ่น
มะลิเป็นที่ช่ืนชอบของกลุ่มตัวอย่าง จึงทําการปรับปรุงสูตรให้มีกลิ่นมากขึ้น จากการทดลองใช้ในกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่ามี 3 กลิ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ  1) มะลิ 2) ลาเวนเดอร์ และ 3) ซากุระ จึงได้ผสม
ทําฉลากผลิตภัณฑ์และขอเลขท่ีใบจดแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือรับรองความ
ปลอดภัย 
 
4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ําสูตรผสมว่าหางจระเข้ 
 จากการทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างสามารถพัฒนากลิ่นสูตรเจลอาบนํ้าผสมว่าหางจระเข้ได้
ทั้งหมด 7 กลิ่นคือ 
  1. กลิ่นข้าวหอมมะลิ  
  2. กลิ่นซากุระ 
  3. กลิ่นทิวลิป 
  4. กลิ่นเทียร์ ฟาล์เวอร์ 
  5. กลิ่นมะลิ 
  6. กลิ่นมารีน เฟรช 
  7. กลิ่นลาเวนเดอร์ 
 ลักษณะเจลอาบนํ้าเป็นของเหลวข้นหนืด สีขาวกลิ่นมะลิ, สีชมพูกล่ินซากุระ, สีม่วงกลิ่นลา
เวนเดอร์, สีชมพูกลิ่นทิวลิป, สีฟ้ากลิ่นมารีนเฟรช, สีขาวกลิ่นข้าวหอมมะลิ, สีฟ้ากลิ่นเทียร์ ฟาล์เวอร์ 
ในภาชนะพลาสติกทรงกระบอก หัวป๊ัม ขนาด 360 ml (รูปที่ 7) และได้จดแจ้งการผลิตเพ่ือขายหรือ
นําเข้าเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุม จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงได้รับการ
รับรองใบรับแจ้งเลขที่ 77-1-5800023 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 (ภาคผนวก ก) 
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รูปที่ 7. ผลิตภณัฑ์เจลอาบน้ําสูตรผสมว่าหางจระเข้ 

 
4.3 การวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง 
 จากการวัดค่าความเป็นกรดด่างของสบู่เหลวสูตรผสมว่านหางจระเข้ทั้ง 7 กลิ่นโดยไม่มีการ
เจือจางท่ีอุณหภูมิ (251) องศาเซลเซียส ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 9. 
 
ตารางที่ 9. ค่าความเป็นกรด-ด่างของสบู่เหลวสูตรผสมว่านหางจระเข้ทั้ง 7 กล่ิน ที่อุณหภูมิ 25 

องศาเซลเซียส 
สูตรสบู่เหลว(กล่ิน) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ข้าวหอมมะลิ 8.46 
ซากุระ 8.49 
ทิวลิป 8.30 
เทียร์ ฟาล์เวอร์ 8.34 
มะล ิ 8.23 
มารีนเฟรช 8.38 
ลาเวนเดอร์ 8.24 

 
 
4.4 การวิเคราะห์ด่างอิสระของเจลอาบน้ํา 
 จากตัวอย่างเจลอาบน้ําท้ัง 7 กลิ่น เม่ือวิเคราะห์ด่างอิสระโดยการวิเคราะห์คุณสมบัติของเจ
ลอาบนํ้า ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสบู่เหลวมาตรฐานเลขท่ี มอก. 1403-2551 ผลการ
ทดลองดังแสดงในตารางท่ี 10. 
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ตารางท่ี 10. ปริมาณด่างอิสระของสบู่เหลวสูตรผสมว่านหางจระเข้ทั้ง 7 กลิ่น ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส 

สูตรสบู่เหลว(กล่ิน) ปริมาณด่างอสิระ 
ข้าวหอมมะลิ ไม่พบด่างอิสระ 
ซากุระ ไม่พบด่างอิสระ 
ทิวลิป ไม่พบด่างอิสระ 
เทียร์ ฟาล์เวอร์ ไม่พบด่างอิสระ 
มะล ิ ไม่พบด่างอิสระ 
มารีนเฟรช ไม่พบด่างอิสระ 
ลาเวนเดอร์ ไม่พบด่างอิสระ 

 
4.5 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 จากผลการทดลองของงานวิจัยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของงานบริการวิชาการเรื่อง 
“โครงการอบรมการทําเจลอาบนํ้าสูตรเฉพาะชุมชนเขาเต่า” ณ ห้องปฏิบัติการทางเคมี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โดยมีผู้เข้าอบรมจากชุมชนเขาเต่า, องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองตาแต้ม, องค์การบริหารส่วนตําบลวังก์พง, เทศบาลตําบลปลายพระยา และบุคลภายนอก
จํานวนทั้งสิ้น 35 คน โดยมีการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยอบรมสูตรมาตรฐานและสูตร
ผสมว่านหางจระเข้ (ภาคผนวก ข) 
 
4.6 การทดลองใช้ของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากโครงการการบริการวิชาการได้สุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการอบรมจํานวนท้ังสิ้น 18 คนเพ่ือ
ทดลองความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์โดยใช้แบบสอบถาม (ภาคผนวก ค) จากแบบสอบถามสามารถ
สรุปผลการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ําได้ดังน้ี 
 1. เพศชายจํานวน 17%, เพศหญิง 83% 
 2. ช่วงอายุ 16-20 ปี 6%, 26-30 ปี 6%, 31-35 ปี 6%, 36-40 ปี 6%, มากกว่า 40 ปี 78% 
 3. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 56%, มัธยมศึกษาตอนปลาย 17%, ปริญญาตรี 17%, สูง
กว่าปริญญาตรี 11% 
 4. อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 6%, ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 22%, ลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัทเอกชน 17%, ค้าขาย 17%, อ่ืนๆ 39% 
 5. ค่าใช้จ่ายในการซื้อเคร่ืองสําอาง/เดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 67%, 1,000-2,000 บาท 
11%, มากกว่า 2,000 บาท 22% 
 6. สถานท่ีในการซ้ือเคร่ืองสําอาง ร้านค้าท่ัวไป 28%, ห้างสรรพสินค้า 67%, เคาเตอร์แบ
รนด์ 6% 
 7. การทําเคร่ืองสําอางใช้เอง เคย 11%, ไม่เคย 89% 
 8. สูตรเจลอาบน้ําท่ีช่ืนชอบ สูตรผสมว่านหางจระเข้ 72%, สูตรไม่ผสมว่านหางจระเข้ 17% 
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 9. กลิ่นที่ชอบมากท่ีสุด มะลิ 39%, ซากุระ 33%, ลาเวนเดอร์ 22%, มารีนเฟรช 6% 
 10. จุดเด่นของเจลอาบน้ํา ล้างออกง่าย 16%, กลิ่นหอม 25%, สีสรรสวยงาม 7%, ฟองนุ่ม
ละเอียด 32%, รู้สึกบํารุงผิว 20% 
 11. จุดด้อยของเจลอาบนํ้า ล้างออกยาก 39%, กลิ่นไม่หอม 11%, สีสรรไม่ดึงดูด 6%, บรรจุ
ภัณฑ์ 6% ไม่รู้สึกบํารุงผิว 6%, ไม่มีจุดด้อย 50% 
 12. ราคาของเจลอาบน้ําท่ีเหมาะสม น้อยกว่า 50 บาท 6%, 50-75 บาท 6%, 75-100 บาท 
67%, มากกว่า 100 บาท 22% 
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บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการทดลองผสมสมุนไพรลงในสูตรเจลอาบนํ้ามาตรฐาน โดยใช้สมุนไพรทั้ง 4 ชนิดคือ 
ฝาง แครอท ดอกอัญชัน และ ว่านหางจระเข้ พบว่าว่านหางจระเข้สามารถผสมลงไปในสูตรเจลอาบ
นํ้าได้ดีที่สุดโดยไม่ทําให้คุณสมบัติทางกายภาพของเจลอาบนํ้าเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงในอุตสาหกรรมการ
ผลิตสบู่เหลวจะมีการเติมว่านหางจระเข้ลงไปเพ่ือให้มีคุณสมบัติในการบํารุงผิว แต่ว่านหางจระเข้ที่ใช้
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางเป็นสารสกัดสําเร็จรูปที่มีราคาแพง เน่ืองจากมีกรรมวิธีซับซ้อน และ
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงนิยมใส่ว่านหางจระเข้ในปริมาณน้อยกว่า 1% แต่สําหรับสูตรเจลอาบนํ้าท่ีใช้
ในงานวิจัยน้ีใช้ว่านหางจระเข้สดในปริมาณ 9% ของสูตรซ่ึงปัญหาท่ีพบคือเกิดการตกตะกอนของว่าน
หางจระเข้ ซ่ึงเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปของการใช้ว่านหางจระเข้สด จึงสามารถแก้ปัญหาโดยการ
สกัดด้วยตัวทําละลายคือกลีเซอรีน และกรองนํากากออก รวมทั้งใช้สารที่สามารถทําให้เนื้อว่านหาง
จระเข้เป็นเน้ือเดียวกันได้คือ Carbopol-SF1 ทําให้สามารถที่จะไม่ทําให้ว่านหางจระเข้ตกตะกอน 
จากการทดลองต้ังทิ้งไว้เป็นเวลา 6 เดือนที่อุณหภูมิห้อง พบว่าเนื้อของเจลอาบนํ้าไม่มีการแยกช้ัน 
สภาพของเนื้อเจลยังมีคุณสมบัติทางกายภาพไม่เปลี่ยนแปลง สําหรับสูตรที่มีการผสมสี ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงของสีอย่างเห็นได้ชัด ค่าความเป็นกรด-ด่าง และด่างอิสระ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และ
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการบริการวิชาการพบว่าผู้เข้าอบรมมีความสนใจและมีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาเจลอาบนํ้าเพ่ือท่ีเป็นสูตรเฉพาะของชุมชน 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาเจลอาบนํ้าสูตรเฉพาะชุมชนเขาเต่า จากการทดลองใช้สมุนไพรต่างๆ พบว่า
ว่านหางจระเข้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดในการใช้เป็นวัตถุดิบเน่ืองจากว่านหางจระเข้มีคุณสมบัติใน
การบํารุงผิว ช่วยยับย้ังร้ิวรอย ช่วยสมานบาดแผล และช่วยทําให้ผิวนุ่มชุ่มช้ืน อีกท้ังในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ยังมีการปลูกว่านหางจระเข้มากเป็นอันดับหน่ึงของประเทศไทย ทําให้ง่ายในการหา
วัตถุดิบ อีกท้ังยังได้พัฒนาวิธีการสกัดว่านหางจระเข้สดเพ่ือใช้ในเจลอาบนํ้า ทําให้สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้ในต้นทุนที่ตํ่า หากคํานวนราคาวัตถุดิบของสารเคมีที่ใช้ในการทําเจ
ลอาบนํ้าแต่ละกลิ่นจะมีช่วงราคา 3.50 - 3.70 บาท/100 กรัม ซ่ึงนับว่าเป็นต้นทุนที่ตํ่าสามารถทํา
ใช้ได้เองในครัวเรือนหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดสําหรับชุมชนในอนาคต จากการทดลองได้ใช้
กลิ่นต่างๆ ผสมลงในสูตรเจลอาบนํ้า และจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าบางกลิ่นยังต้องมี
การปรับใส่หัวนํ้าหอมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากรสนิยมของคนไทยจะชอบกลิ่นที่แรงและติดตัว แต่หากใส่หัว
นํ้าหอมมากข้ึนอาจจะเกิดการระคายเคืองได้ อีกท้ังผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปไม่ชอบใช้สบู่เหลว
หรือเจลอาบนํ้าเน่ืองจากเคยชินกับสบู่ก้อน ทําให้ยากต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ควรสนับสนุนให้มีการผลิตเจลอาบนํ้าสูตรผสมว่านหางจระเข้เน่ืองจากราคาว่านหางจระเข้
จากเกษตรกรขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.00 - 3.50 บาท ในบางช่วงเวลามีผลิตล้นตลาดทําให้เกษตรกร
ไม่สามารถขายว่านหางจระเข้ได้ หากส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้ในรูปแบบ
เครื่องสําอาง หรือผลิตภัณฑ์สปาต่างๆ จะช่วยสร้างรายได้ทางเลือกให้เกษตรกรผู้ปลูกว่านหางจระเข้ 
เน่ืองจากพ้ืนที่ ต้ังของอําเภอหัวหินมีธุรกิจสปาอยู่เป็นจํานวนมาก หากมีการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากว่านหางจระเข้ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับการพัฒนาต่อยอด อีกทั้งควร
มีการวิจัยผสมสมุนไพรท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นลงไปในผลิตภัณฑ์ด้วย แม้ว่าว่านหางจระเข้จะมี
สรรพคุณในการรักษาผิวท่ีดี แต่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ว่านหางจระเข้เป็นส่วนผสมอยู่มากแล้ว จึงทํา
ให้ไม่มีความโดดเด่น ดังน้ันหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้สมุนไพรท่ีมีเฉพาะในท้องถิ่นน่าจะเป็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นการใช้ทรัพยากให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
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โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
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