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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อตั้งตํารับสู ตรสบู่กอ้ นธรรมชาติตน้ แบบที่มีส่วนผสมหลัก
จากไข ไขมัน และนํ้ามันจากรําข้าว และทดสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ นอกจากนี้ ยงั ทดสอบ
การระคายเคือง ความพึงพอใจในอาสาสมัครจํานวน 30 คน ผลการคัดเลือกสู ตรตํารับสบู่กอ้ น
ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวดีที่สุด คือ สู ตรตํารับที่ 1.2.1 ซึ่ งมีส่วนผสม
ของ นํ้ามันรําข้าว ไขมันจากรําข้าว ไขจากรําข้าว โซเดียมไฮดรอกไซด์ และนํ้า 33, 20.6, 12.4, 7
และ 19 กรัม ตามลําดับ ซึ่ งพบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจโดยรวมของสบู่กอ้ นธรรมชาติสูตรที่
1.2.1 (คะแนนเฉลี่ ย = 3.93 ± 0.58) น้อ ยกว่า สบู่ ก้อ นธรรมชาติ ที่ จ าํ หน่ า ยในท้องตลาด
(คะแนนเฉลี่ย = 4.00 ± 0.53) อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.644) และพบว่าอาสาสมัครมีความ
พึงพอใจต่อกลิ่น ความแรงของกลิ่น ความพึงพอใจต่อสี ความแข็ง และความชุ่มชื้นของผิวหนังหลัง
ล้างด้วยสบู่ของสบู่กอ้ นธรรมชาติท้งั 2 ชนิดไม่ต่างกันทางสถิติ (p ≥ 0.171) และความพึงพอใจเรื่ อง
ฟองขณะล้างด้วยสบู่ของสบู่กอ้ นท้องตลาด (คะแนนเฉลี่ ย = 4.33 ± 0.71) มากกว่าสบู่กอ้ น
ธรรมชาติสูตรที่ 1.2.1 (คะแนนเฉลี่ย = 3.60 ± 0.77) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.001)
คําสํ าคัญ: สบู่/ธรรมชาติ/รําข้าว/ไขจากรําข้าว/ไขมันจากรําข้าว/นํ้ามันรําข้าว
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Abstract
The objectives of this study were to formulate the natural soap bar which contained wax,
fat and oil from rice bran and tested their physico-chemical properties. Furthermore, the skin
irritation and satisfactory tests in 30 volunteers were evaluated. The best formula of natural soap
bar which was shown the best physico-chemical properties and product stability, was formula no.
1.2.1. This formula composed of rice bran oil, rice bran butter, rice bran wax, sodium hydroxide
and water in the amount of 33, 20.6, 12.4, 7 and 19 grams, respectively. The overall satisfaction
of natural soap bar was exhibited the score of 3.93 ± 0.58, which was slightly insignificant (p =
0.644) less than the commercial natural one (4.00 ± 0.53). In addition, the volunteers
insignificantly satisfied towards the scent, intensity, color, hardness and skin moisture after using
both natural soap bars (p ≥ 0.171). Additionally, the satisfaction on foaming effect of the natural
soap formula no. 1.2.1 (3.60 ± 0.77) was significantly (p < 0.001) less than the commercial one
(4.33 ± 0.71).
Keywords: Natural soap/Rice bran oil /Rice bran butter/Rice bran wax/Hot process
บทนํา

สบู่ธรรมชาติ เกิดจากการทําปฏิกิริยาทางเคมี ระหว่างสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรื อ
โซดาไฟ กับนํ้ามันซึ่ งอาจเป็ นนํ้ามันพืชหรื อนํ้ามันสัตว์ก็ได้ กระบวนการนี้เรี ยกว่า ซาปอนิฟิเคชัน
(saponification) ซึ่ งทําให้ผลผลิตที่ได้กลายเป็ นของแข็งลื่นมีฟอง ใช้ทาํ ความสะอาดขจัดคราบ
สกปรกได้ดี นํ้ามันแต่ละชนิ ดที่นาํ มาใช้ในการผลิตสบู่ จะให้คุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ทั้งลักษณะ
ทางกายภาพและประสิ ทธิ ภาพในการทําความสะอาด (บุญชัยพานิช, 2559) จุดเด่นของสบู่ธรรมชาติ
คือ ความเป็ นธรรมชาติมีมากกว่าสบู่สังเคราะห์ทว่ั ไป ที่มกั มีการแต่งเติมสารเคมีเข้าไป เช่น สาร
ชําระล้าง สารเพิ่มฟอง และสารเคมีอื่นๆ เป็ นต้น อันเป็ นสาเหตุของการระคายเคือง และเกิดการแพ้
ของผิวหนังได้มากกว่าสบู่ธรรมชาติ สบู่ธรรมชาติที่ได้มาจากส่ วนผสมส่ วนใหญ่เป็ นนํ้ามันที่ได้มา
จากธรรมชาติ และมีกลีเซอรี นที่ได้จากการเกิดปฏิกิริยาทําหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผวิ มากยิง่ ขึ้น ซึ่ง
จะต่างจากสบู่สังเคราะห์
หรื อสบู่ในระดับอุตสาหกรรมทัว่ ไปที่จะมีการสกัดเอากลีเซอรี นที่ได้
ออกไป (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2554) ปัจจุบนั สบู่ธรรมชาติมีการ
แต่งเติมสมุนไพรเข้าไปเป็ นส่ วนผสม เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณประโยชน์ให้กบั สบู่มากยิง่ ขึ้น โดยการ
เติมสมุนไพรหรื อสารสกัดสมุนไพรนั้น เพื่อใช้ประโยชน์จากสารสําคัญและฤทธิ์ ของสมุนไพร เช่น
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ช่วยให้ผวิ พรรณแลดูกระจ่างใส เพื่อเป็ นสครับธรรมชาติ และเพื่อใช้แต่งสี หรื อรู ปลักษณ์ให้สบู่ดูน่า
ใช้น่าสนใจยิง่ ขึ้น จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาและพัฒนาสู ตรตํารับสบู่ธรรมชาติที่มี
ส่ วนประกอบหลัก คือไข (wax) ไขมัน (fat) นํ้ามัน (oil) ที่ได้จากรําข้าว ซึ่ งส่ วนของนํ้ามันรําข้าว
นั้นถูกนํามาใช้เป็ นส่ วนผสมในเครื่ องสําอางและสบู่อย่างแพร่ หลายแล้วในปัจจุบนั แต่ในส่ วนไข
และไขมัน จากรําข้าว ถือเป็ นวัตถุดิบใหม่ซ่ ึ งยังไม่เคยถูกนํามาใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิตสบู่มา
ก่อน หากงานวิจยั ครั้งนี้สาํ เร็ จลุล่วงถือเป็ นการนําวัตถุดิบต่างๆ จากรําข้าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์
และเป็ นการมุ่งเน้นนําเสนออัตลักษณ์ขา้ วไทย
โดยการแปรรู ปซึ่ งถือเป็ นการเพิ่มมูลค่าข้าวอีก
รู ปแบบหนึ่ง และยังเป็ นการส่ งเสริ มตามนโยบายของรัฐบาลไทย โมเดลใหม่ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้กา้ วทันโลกศตวรรษที่ 21 “ประเทศไทย 4.0” อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อตั้งตํารับสบู่ธรรมชาติตน้ แบบที่มีส่วนผสมหลักจากไข ไขมัน และนํ้ามันจากรําข้าว
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติการระคายเคืองและความพึงพอใจจากกลุ่มอาสาสมัครที่ได้ทดลอง
ใช้สบู่ธรรมชาติที่พฒั นาได้
ขอบเขตของการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลงานวิจยั เกี่ยวกับการทําสบู่ธรรมชาติ และข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบจากรําข้าว
ได้แก่ ไข ไขมัน นํ้ามัน และแป้ ง ศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของสบู่ตน้ แบบและทดสอบความพึงพอใจ
ในอาสาสมัคร ตลอดจนออกแบบบรรจุภณั ฑ์และจัดทําผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
ทบทวนวรรณกรรม
สบู่ธรรมชาติ (natural soap) เป็ นสบู่ที่เกิดจากปฏิกิริยาซาปอนิฟิเคชัน ซึ่ งเป็ นการไฮโดรลิซิ ส ระหว่างไขมันและด่างซึ่ งได้สบู่และกลีเซอรอล สบู่ประเภทนี้ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ที่
ประมาณ 9.0-10.5 (Abbas, Goldberg & Massaro, 2004)
สบู่ธรรมชาติผลิตขึ้นจากส่ วนผสมพื้นฐาน 3 อย่าง คือ นํ้าด่าง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์
หรื อโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ และไขมัน (นํ้ามัน) เมื่อด่างผสมกับนํ้าเป็ นสารละลายด่างถูกนําไป
ผสมกับไขมัน ปฏิกิริยาทางเคมีก็จะเกิดขึ้นระหว่างสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดไขมัน
ในไขมันหรื อนํ้ามัน ปฏิกิริยานี้เรี ยกว่า ซาปอนิฟิเคชัน ซึ่งจะให้ผลผลิตสุ ดท้ายที่เป็ น ส่ วนผสมของ
สบู่ 5 ส่ วน และกลีเซอรี น 1 ส่ วนในสบู่ธรรมชาติ กลีเซอรี นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสบู่
ธรรมชาติจะยังคงอยูใ่ นสบู่ มีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้น และทําให้ผวิ พรรณนุ่มนวล
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นํ้ามันแต่ละชนิดจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันชนิดต่างๆ และมีสัดส่ วนที่แตกต่างกัน
ซึ่ งกรดไขมันแต่ละชนิดเมื่อนํามาใช้ผลิตสบู่ธรรมชาติ
จะให้คุณสมบัติและคุณลักษณะต่อสบู่
ธรรมชาติ
วิธีการเตรี ยมสบู่ธรรมชาติ แบ่งออกเป็ น 2 วิธีหลักๆ คือ
1.วิธีการผลิตแบบเย็น (Cold process) เป็ นวิธีการทําสบู่แบบดั้งเดิม โดยการผสมกันของ
ด่าง (lye) กับกรดไขมัน ซึ่ งสามารถใช้กรดไขมันได้เกือบทุกชนิด ทั้งสัตว์และพืช การผสมสัดส่ วน
ของด่างกับกรดไขมัน เป็ นกระบวนการทางเคมี เรี ยกว่า ซาปอนิฟิเคชัน ซึ่ งกระบวนการนี้ใช้เวลาทํา
ปฏิกิริยาถึง 6 สัปดาห์จึงจะสมบูรณ์
2.วิธีการผลิตแบบร้อน (Hot process) วิธีน้ ีจะคล้ายกับวิธีการผลิตแบบเย็น ทั้งส่ วนผสม
และวัตถุดิบ เพียงแต่มีกระบวนการและเวลาต่างกัน มีการใช้ความร้อนโดยผสมวัตถุดิบบนอุณหภูมิ
ที่เหมาะสม คนจนส่ วนผสมเกิดลักษณะข้นคล้ายครี ม จากนั้นจึงให้ความร้อนต่อด้วยวิธีต๋ ุน นึ่ง อบ
หลังจากนั้นก็แต่งสี แต่งกลิ่น แล้วนําไปใส่ พิมพ์ที่เตรี ยมไว้ ปล่อยให้เย็นก็สามารถใช้ได้ทนั ที โดย
ไม่ตอ้ งใช้เวลาการเกิดปฏิกิริยาซาปอนิฟิเคชันจนสมบูรณ์นานเท่าวิธีการผลิตแบบเย็น
รําข้าว (rice bran) เมื่อข้าวเปลือก (rice paddy) ผ่านกระบวนการสี ขา้ ว ส่ วนนอกสุ ดของ
ข้าวเปลือกหรื อแกลบ (rice husk) ที่มีอยูป่ ระมาณ 20% จะถูกสี ออกไป ทําให้ได้ขา้ วกล้อง (brown
rice) ที่มีผวิ สี น้ าํ ตาลอ่อน ต่อมากระบวนการขัดสี เปลี่ยนข้าวกล้องให้เป็ นข้าวขาวนัน่ เองที่ทาํ ให้ได้
รําข้าว ผงสี น้ าํ ตาลอ่อนแยกออกมา และที่สาํ คัญผงรําข้าวสี น้ าํ ตาลอ่อนที่ได้จากการสี ขา้ วกล้องนี้ จะ
มี จมูกข้าว (rice germ) ซึ่ งเป็ นส่ วนที่จะงอกเป็ นต้นอ่อนต่อไปรวมอยู่ดว้ ยถึ ง 10% สรุ ปได้ว่า
องค์ประกอบโดยประมาณของข้าวเปลือกนั้น จะประกอบไปด้วยแกลบ 20% รําข้าว (รวมจมูกข้าว)
10% และเมล็ดข้าวขาว 70% (บริ ษทั นํ้ามันบริ โภคไทย จํากัด, 2559)
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากรําข้าว (บริ ษทั นํ้ามันบริ โภคไทย จํากัด, 2559) ประกอบด้วย
1. นํ้ามันรําข้าว จะมีวติ ามินอีธรรมชาติ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น α-tocopherol, α-tocotrienol,
γ-tocopherol และ γ-tocotrienol เป็ นส่ วนประกอบ
2. ไขมันจากรําข้าว (rice bran butter) หรื อชอร์ ตเทนนิ่ ง (shortening) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเป็ นธรรมชาติสูง เพราะผลิ ตด้วยกระบวนการทางกายภาพ โดยการลดอุณหภูมิน้ าํ มันรําข้าว
โดยทําให้เป็ นไข (winterization) แล้วนําไปกรองผ่านตัวกรอง โดยจะได้น้ าํ มันรําข้าวอีกเกรดหนึ่ ง
และได้ไรซ์สเตียรี น (rice stearin) นําไรซ์สเตียรี น ไปผ่านกระบวนการลดอุณหภูมิโดยการเติม
ไนโตรเจนเหลว เพื่อทําให้เป็ นไขมันจากรําข้าว หรื อชอร์ ตเทนนิ่ง
3. ไขจากรําข้าว (rice bran wax) มีลกั ษณะก้อนแข็งสี น้ าํ ตาล คล้ายไขที่ได้มาจากผึ้ง
(beeswax) มีจุดหลวมเหลวประมาณ 80 องศาเซลเซียส เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากนํ้ามันรําข้าวที่ผา่ น
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กระบวนกลัน่ แล้วมากรองทําให้บริ สุทธิ์ ส่ วนที่คา้ งที่ตวั กรอง คือ ไขนิ่มจากรําข้าว นําไปผ่าน
กระบวนการบีบอัดอีกครั้งเพื่อสกัดนํ้ามันรําข้าวออกจากไขนิ่มจากรําข้าว
สุ ดท้ายจะได้ไขจาก
รําข้าว เป็ นก้อนแข็งสี น้ าํ ตาล
4. แป้ งจากรําข้าว (rice bran flour) เป็ นแป้ งที่ได้จากรําข้าว 100% โดยใช้กระบวนการผลิต
ด้วยวิธีทางกายภาพ ดังแสดงในภาพที่ 2.6 ปั จจุบนั มีความละเอียด 2 ระดับ คือ 30 mesh และ 60
mesh มีปริ มาณเส้นใยสู ง gluten free และมีสารอาหารวิตามินบี 1 และบี 3 ในปริ มาณสู ง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆที่ใช้ทาํ สบู่กอ้ นธรรมชาติ
2. พัฒนาสู ตรตํารับสบู่กอ้ นธรรมชาติดว้ ยวัตถุดิบจากรําข้าว คือ นํ้ามัน ไขมัน และไขจาก
รําข้าว ด้วยวิธี Hot process จํานวน 8 ตํารับโดยมีส่วนประกอบต่างๆ ตามตารางที่ 1
3. ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสบู่กอ้ นที่พฒั นาได้
4. คัดเลือกสู ตรตํารับสบู่กอ้ นที่ทดสอบผ่านการทดสอบมาอย่างน้อย 2 สู ตร โดยต้องผ่าน
เกณฑ์ทดสอบคุณสมบัติเคมีกายภาพข้างต้น เพื่อนําไปการประเมินความคงตัวต่อไป
ตารางที่ 1 ส่ วนประกอบของสบู่ธรรมชาติที่ประกอบด้วยวัตถุดิบจากรําข้าว
ส่ วนผสม
A
B

C

ส่ วนประกอบ
นํ้ามันรําข้าว
ไขมันจากรําข้าว
ไขจากรําข้าว
โซเดียมไฮดรอกไซด์
นํ้า
นํ้ามันรําข้าว
วิตามินอี
นํ้ามันหอมระเหย
แป้ งจากรําข้าว
ปริมาณรวม

1
33
20.6
12.4
6.8
20.5
0.85
0.85
2.5
2.5
100

2
33
16.5
16.5
6.8
20.5
0.85
0.85
2.5
2.5
100

ปริมาณของตํารับที่ (กรัม)
1.1
2.1
1.2
33
33
33
20.6
16.5
20.6
12.4
16.5
12.4
7.4
7.4
7
19.9
19.9
20.3
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
100
100
100

2.2
33
16.5
16.5
7
20.3
0.85
0.85
2.5
2.5
100

1.2.1
33
20.6
12.4
7
19
0.85
0.85
2.5
2.5
98.7

1.2.1.1
33
20.6
12.4
6.8
19
0.85
0.85
2.5
2.5
98.5

5. การประเมินความคงตัวของสบู่กอ้ นธรรมชาติที่พฒั นาได้ในสภาวะเร่ ง โดยแบ่งตัวอย่าง
เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็ นสบู่กอ้ นห่อด้วยฟิ ล์มใสถนอมอาหาร กลุ่มที่ 2 เป็ นสบู่กอ้ นห่อด้วย
ฟิ ล์มใสถนอมอาหารแล้วห่ อด้วยฟอยล์อีกชั้น เพื่อป้ องกันแสง จากนั้นเก็บสบู่กอ้ นธรรมชาติท้ งั สอง
กลุ่มเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส นาน 48 ชัว่ โมง และ 45 องศาเซลเซี ยส นาน 48 ชัว่ โมง
(นับเป็ น 1 รอบ) ทดสอบทั้งหมด 6 รอบ และตรวจสอบลักษณะต่างๆ
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6. คัดเลือกสู ตรตํารับสบู่กอ้ นที่ทดสอบผ่านการทดสอบมาอย่างน้อย 1 สู ตร และ
ผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ นที่มีจาํ หน่ายในท้องตลาด 1 ชนิ ด มาทดสอบอัตราการระเหยของนํ้าจากสบู่กอ้ น
7. คัดเลือกสู ตรตํารับสบู่กอ้ นที่ทดสอบผ่านการทดสอบมาอย่างน้อย 1 สู ตร และ
ผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ นที่มีจาํ หน่ายในท้องตลาด 1 ชนิด ไปทดสอบการระคายเคืองและความพึงพอใจ
ในอาสาสมัครต่อไป
8. ขออนุมตั ิคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
9. ทดสอบการระคายเคือง (เมทินี ธาดานุกลู วัฒนา, 2554) ชนิด allergic contact dermatitis
ของผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาได้ ด้วยวิธีแบบปิ ด (closed patch test) คัดเลือกอาสาสมัครชายและหญิง
จํานวน 30 คน
10.การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภณั ฑ์
11.การทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร 30 คนด้วยแบบสอบถาม โดยคัดเลือกสู ตรสบู่
ก้อนธรรมชาติที่มีความคงตัวที่สุด 1 สู ตร และสบู่กอ้ นธรรมชาติในท้องตลาด 1 ตัวอย่าง โดย
ผูท้ าํ การวิจยั แจกตัวอย่างสบู่ธรรมชาติจาํ นวน 2 ก้อน ขนาด 30 กรัม ก้อนที่ 1 คือ สบู่กอ้ นธรรมชาติ
ที่ได้จากการพัฒนา ก้อนที่ 2 คือ สบู่กอ้ นธรรมชาติที่จาํ หน่ายในท้องตลาด โดยแบ่งอาสาสมัคร
ออกเป็ น 2 กลุ่ม (World Health Organization, 2009) กลุ่มที่ 1 อาสาสมัคร จํานวน 15 คน จะใช้สบู่
ก้อนที่ 1 ฟอกอาบนํ้า เช้า-ก่อนนอน ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 วัน และทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผล
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ นที่ 1 หลังจากนั้นกลับไปใช้ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดร่ างกายที่
ใช้อยูเ่ ป็ นประจําติดต่อกัน 3 วัน (wash out period) เมื่อครบตามกําหนดเวลา ให้ใช้สบู่กอ้ นที่ 2 ฟอก
อาบนํ้า เช้า-ก่อนนอน ติดต่อกันอีก 3 วัน และทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ นที่ 2 กลุ่มที่ 2 อาสาสมัคร จํานวน 15 คน ทําการทดสอบเหมือนกลุ่มที่ 1 ข้างต้น
แต่ใช้ผลิตภัณฑ์สลับกับกลุ่มที่ 1 เมื่อครบตามกําหนดเวลา ให้ทาํ แบบสอบถามเพื่อประเมินผลความ
พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาสู ตรตํารับสบู่กอ้ นธรรมชาติดว้ ยวัตถุดิบจากรําข้าว คือ นํ้ามัน ไขมัน ไข
และแป้ งจากรําข้าว ด้วยวิธีการผลิตแบบร้อน จํานวนทั้งสิ้ น 8 สู ตร ดังแสดงในภาพที่ 1 ผลการ
ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ พบว่ามีสีเหลืองนวล กลิ่นปานกลางและปริ มาณฟองขณะล้าง
มือมีปริ มาณฟองปานกลางเหมือนกัน ความแข็งของก้อนสบู่อยูร่ ะดับปานกลาง ยกเว้นสู ตรที่ 1.2.1
มีความแข็งของก้อนสบู่อยูร่ ะดับแข็งกว่าทุกสู ตร ค่า pH ของทุกสู ตรจะอยูช่ ่วงระหว่าง pH 10-11
โดย สู ตรที่ 1.1 และ 2.1 จะมีค่ามากที่สุด 10.97 ± 0.01 และ 10.94 ± 0.02 ตามลําดับ
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สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 1.1 สูตรที่ 2.1

สูตรที่ 1.2

สูตรที่ 2.2 สูตรที่ 1.2.1 สูตรที่ 1.2.1.1

ภาพที่ 1 การพัฒนาสู ตรตํารับสบู่กอ้ นธรรมชาติ
การทดสอบการเปื่ อยยุย่ เป็ นเมือกของสบู่กอ้ น (mushing) สู ตรที่ 1.2.1 ผลการทดสอบดี
ที่สุด คือ มี mush น้อยมาก ส่ วนสู ตรที่ 1.1, 2.1, 1.2 และ 2.2 ผลการทดสอบรองลงมา คือ มี mush
เล็กน้อย และก้อนสบู่ที่สึกกร่ อนน้อยสุ ด คือ สู ตรที่ 1.2.1 และ 2.2 ตามลําดับ โดยคัดเลือกสบู่กอ้ น
ธรรมชาติ สู ตรที่ 1.2.1 และสู ตรที่ 2.2 เพื่อประเมินความคงตัวในสภาวะเร่ งต่อไป
2. ผลการประเมินความคงตัวของสบู่กอ้ นธรรมชาติที่คดั เลือกในสภาวะเร่ ง ตามตารางที่ 2
พบว่าสบู่กอ้ นธรรมชาติ สู ตรที่ 1.2.1 และสู ตรที่ 2.2 มีความคงตัวดี ไม่พบการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสบู่กอ้ น โดยสู ตรสบู่กอ้ นธรรมชาติที่ถูกคัดเลือก ได้แก่ สู ตรที่ 1.2.1
3. ผลการทดสอบอัตราการระเหยของนํ้าระหว่างสบู่กอ้ นธรรมชาติที่คดั เลือก กับสบู่กอ้ น
ที่จาํ หน่ายในท้องตลาด ดังแสดงผลตามภาพที่ 2 พบว่าสบู่กอ้ นธรรมชาติสูตร 1.2.1 มีอตั ราการ
ระเหยน้อยกว่าสบู่ทอ้ งตลาด หมายถึง มีปริ มาณความชื้นน้อยกว่า ทําให้เกิดการหดตัวของสบู่นอ้ ย
กว่า (Shahinuzzaman, Yaakob & Moniruzzaman, 2016) ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะที่ดีกว่าสบู่ทอ้ งตลาด
โดยสบู่กอ้ นธรรมชาติ มีอตั ราการระเหยของนํ้าแตกต่างกัน ณ วันที่ 1, 3, 5, 7, 14, 21 และ 28
เท่ากับ 43.67, 30.04, 37.71, 32.51, 40.50, 23.82 และ 19.75 % ตามลําดับ
4. การวิจยั นี้ได้รับการอนุมตั ิให้ดาํ เนินการจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 (เอกสารเลขที่ 054/2560 โครงการเลขที่ REH-60054)

ภาพที่ 2 กราฟแสดงอัตราการระเหยของนํ้า สบู่กอ้ นธรรมชาติ
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ตารางที่ 2 การประเมินความคงตัวของสบู่กอ้ นธรรมชาติที่คดั เลือกในสภาวะเร่ ง
ก่ อนทดสอบความคงตัว

สู ตรตํารับที่

ลักษณะของสบู่ธรรมชาติด้วยการสั งเกต
สี
กลิ่น
ความ
ปริมาณฟอง
กลุ่มที่ 1 เป็ นสบู่ก้อนห่ อด้ วยฟิ ล์มใสถนอมอาหาร
2.2
เหลืองนวล ปานกลาง
+++
++
1.2.1
เหลืองนวล ปานกลาง
++++
++
กลุ่มที่ 2 เป็ นสบู่ก้อนห่ อด้ วยฟิ ล์มใสถนอมอาหารห่ อด้ วยฟอยล์
2.2
เหลืองนวล ปานกลาง
+++
++
1.2.1
เหลืองนวล ปานกลาง
++++
++
กลุ่มที่ 1 เป็ นสบู่ก้อนห่ อด้ วยฟิ ล์มใสถนอมอาหาร
2.2
เหลืองนวล ปานกลาง
+++
1.2.1
เหลืองนวล ปานกลาง
++++
กลุ่มที่ 2 เป็ นสบู่ก้อนห่ อด้ วยฟิ ล์มใสถนอมอาหารห่ อด้ วยฟอยล์
2.2
เหลืองนวล ปานกลาง
+++
1.2.1
เหลืองนวล ปานกลาง
++++

ค่า pH
10.74 ± 0.01
10.82 ± 0.03

ทดสอบปริมาณฟอง
Flash Foam
Foam

Mushing

Wear Rate
(%)

33.33 ± 0.58
34.33 ± 0.58

31.33 ± 0.58
32.33 ± 0.58

S
T

16.95 ± 0.98
12.02 ± 2.62

10.74 ± 0.01
33.33 ± 0.58
10.82 ± 0.03
34.33 ± 0.58
หลังการทดสอบความคงตัว

31.33 ± 0.58
32.33 ± 0.58

S
T

16.95 ± 0.98
12.02 ± 2.62

++
++

10.54 ± 0.01
10.58 ± 0.00

33.33 ± 0.58
34.67 ± 0.58

31.67 ± 0.58
32.33 ± 0.58

S
T

17.11 ± 0.46
14.29 ± 1.04

++
++

10.63 ± 0.01
10.65 ± 0.02

32.00 ± 0.00
34.33 ± 0.58

30.33 ± 0.58
32.33 ± 0.58

S
T

16.51 ± 0.58
13.20 ± 1.80

5. ผลการทดสอบการระคายเคือง ชนิด allergic contact dermatitis ด้วยวิธีแบบปิ ด (closed
patch test) ในอาสาสมัครชายและหญิงจํานวน 30 คน ค่า M.I.I ของสบู่กอ้ นธรรมชาติสูตรที่ 1.2.1
ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเหมือนกับสบู่ทอ้ งตลาด ซึ่ งต่างจากสารละลาย 0.1% sodium lauryl
sulfate ในนํ้า ที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองเล็กน้อย ดังนั้นในการศึกษานี้จึงนําสบู่กอ้ นธรรมชาติ
สู ตรที่ 1.2.1 และสบู่ทอ้ งตลาดไปทําการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัครต่อไป
6. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสบู่กอ้ นธรรมชาติ ของอาสาสมัคร 30 คน ดังแสดง
ตามภาพที่ 3 พบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อกลิ่น ความแรงของกลิ่น สี ความแข็ง และความ
ชุ่มชื้นของผิวหนังหลังล้างด้วยสบู่กอ้ นธรรมชาติท้ งั 2 ชนิดไม่ต่างกันทางสถิติ (p ≥ 0.171)
อาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อความเป็ นธรรมชาติของสบู่ ความสะอาดและความไม่เหนอะหนะผิว
หลังล้างด้วยสบู่กอ้ นธรรมชาติท้งั 2 ชนิดไม่ต่างกันทางสถิติ (p ≥ 0.225) แต่ให้ความพึงพอใจเรื่ อง
ฟองขณะล้างด้วยสบู่ของสบู่กอ้ นท้องตลาด (คะแนนเฉลี่ย = 4.33 ± 0.71) มากกว่าสบู่กอ้ น
ธรรมชาติสูตรที่ 1.2.1 (คะแนนเฉลี่ย = 3.60 ± 0.77) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจโดยรวมของสบู่กอ้ นธรรมชาติท้งั 2 ชนิด พบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจ
โดยรวมของสบู่กอ้ นธรรมชาติสูตรที่ 1.2.1 (คะแนนเฉลี่ย = 3.93 ± 0.58) ไม่แตกต่างทางสถิติ (p =
0.644) จากสบู่กอ้ นธรรมชาติที่จาํ หน่ายในท้องตลาด (คะแนนเฉลี่ย = 4.00 ± 0.53)
7. ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภณั ฑ์ มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ โดยเล่าเรื่ องราว
เกี่ยวกับข้าวและวิถีความเป็ นไทย สะท้อนภาพลักษณ์ออกมาให้แตกต่างไม่เหมือนใคร ทั้งนี้ได้
นําเสนอรู ปแบบสบู่กอ้ นธรรมชาติอยูใ่ นรู ปแบบของข้าวต้มมัด ที่มีลกั ษณะคล้ายข้าวต้มเมื่อแกะห่อ
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ใบตอง อีกทั้งบรรจุภณั ฑ์ภายนอกถูกนําเสนอเป็ นห่อผ้าที่มีลวดลายคล้ายใบตองถูกผูกมัดให้คล้าย
ข้าวต้มมัด ดังแสดงตามภาพที่ 4

ภาพที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อสบู่กอ้ นธรรมชาติ 2 ชนิด

ภาพที่ 4 สบู่กอ้ นธรรมชาติตน้ แบบคล้ายข้าวต้มมัด
ต้นทุนเฉพาะสบู่กอ้ นธรรมชาติรูปแบบข้าวต้มมัด ราคา 21.83 บาทต่อก้อน นํ้าหนักต่อ
ก้อนประมาณ 100 กรัม ต้นทุนค่าบรรจุภณั ฑ์ ถุงผ้าลายใบตอง และเชือกหนังเทียม ราคา 30 บาท
รวมเป็ นต้นทุนสบู่ธรรมชาติตน้ แบบที่ประกอบด้วยวัตถุดิบจากรําข้าวราคา 51.83 บาท ต่อก้อน
อภิปรายผลการวิจัย
ให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
โดยความพึงพอใจต่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณั ฑ์สบู่กอ้ นธรรมชาติตน้ แบบอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด ส่ วน
ราคาขายที่เหมาะสมจะอยูใ่ นช่วงตั้งแต่ 100-199 บาท ต่อสบู่ขนาด 100 กรัม และให้ความสนใจซื้ อ
สบู่กอ้ นธรรมชาติตน้ แบบ 88.33 % สําหรับคนที่ไม่สนใจซื้ อให้เหตุผลว่า ไม่ชอบสบู่ธรรมชาติ ไม่
ชอบกลิ่น ไม่ชอบใช้สบู่กอ้ นเพราะไม่สะดวกต่อการเก็บรักษาและใช้งาน เป็ นต้น
จากผลการทดลองและการประเมินความพึงพอใจ ดังนั้นจึงมีความเป็ นได้ในทางการตลาด
หากจะผลิตสิ นค้าออกมาขาย เมื่อเปรี ยบเทียบเรื่ องราคากับสบู่ที่วางจําหน่ายในท้องตลาดที่มีราคา
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ขาย 190 บาทต่อขนาด 100 กรัม แต่ตอ้ งมีการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพเรื่ องฟองขณะล้างให้มากยิง่ ขึ้น
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อสบู่ธรรมชาติตน้ แบบที่ประกอบด้วยวัตถุดิบจากรําข้าวมากยิง่ ขึ้นด้วย
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