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สบูถานกะลามะพราวรวมกับวานตาลเดี่ยวและยานาง 

Coconut Shell Charcoal Soap Mixed with Hypoxis aurea  

and Tiliacora triandra 

 

รุงเรือง งาหอม1  

จินดาพร สืบขําเพชร2  

                                                                                  

บทคัดยอ 

 

กะลามะพราวเปนวัสดุทิ้งหลังจากการเผามะพราวของกลุมผลิตมะพราวเผาบาน

หนองยายพิมพ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ทําใหไดถานกะลามะพราวมีคุณสมบัติดูดสารที่

ตกคางบนผิวหนังและรักษาความสมดุลของผิว จึงเหมาะสําหรับนํามาเปนสวนประกอบของ

สบูที่มีสวนผสมของพืชสมุนไพรในจังหวัดบุรีรัมย ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตสบู

จากถานกะลามะพราวรวมกับวานตาลเดี่ยวและยานาง และศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑสบู 

ดําเนินการผลิตสบู 5 สูตร ไดแก สบูกะลามะพราว สบูวานตาลเดี่ยว สบูยานาง สบู

กะลามะพราวกับวานตาลเดี่ยว และสบูกะลามะพราวกับยานาง ตรวจสอบลักษณะ           

ทางกายภาพ และเคมีของสบูกอนนําไปทดสอบความพึงพอใจจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏบุรีรัมย จํานวน 40 คน ไดมาจากความสมัครใจ ผลศึกษาพบวา คากรดดางมีคา

ระหวาง 9.86 - 9.96 ปริมาตรฟอง 68.33 - 80.67 มิลลิลิตร ความคงทนฟอง 64.67 - 75.00 

มิลลิลิตร และการสึกกรอนรอยละ 40.65 - 47.01 สบูทุกสูตรไมมีสิ่งแปลกปลอม ซึ่งมีคุณภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน มผช.94/2552 กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานการไมระคายเคือง กลิ่น 

ปริมาณฟองสบูมากที่สุด รองลงมา ไดแก ประสิทธิภาพการชําระลางสิ่งสกปรก สี และความ

แข็งของกอนสบู ตามลําดับ สรุปไดวา กะลามะพราวเปนวัสดุเหลือทิ้งจากการเผามะพราวของ

กลุมผลิตมะพราวบานหนองยายพิมพ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ที่สามารถนํามาเปน

วัตถุดิบรวมกับสมุนไพรในทองถ่ินเพื่อผลิตเปนสบูที่มีคุณภาพและเพิ่มรายไดใหกับชุมชน 

คําสําคัญ :  กะลามะพราว ยานาง วานตาลเดี่ยว สบู  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

2 อาจารย กลุมวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย 
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Abstract 

 

Coconut shell is a disposable material after the burning of coconuts of 

the coconut production group at Nong Yai Pim Village, Buriram province.  

Charcoal powder was used to absorb toxic residues in the skin and it also helped 

to balance the skin.  It was suitable for the composition of soap containing 

medicinal plants in Buriram province. This research aimed to produce soap from 

coconut shell charcoal, Hypoxis aurea, and Tiliacora triandra with the production 

of five sets of soap: coconut shell soap, Hypoxis aurea soap, coconut shell soap 

with Hypoxis aurea, Tiliacora triandra soap and coconut shell soap with Tiliacora 

triandra. The physical and chemical characteristics of the soap products were 

examined before they were given to 4 0  Buriram Rajabhat University personnel 

to study their satisfaction. The findings of this research showed that all types of 

soap had no adulteration. The soap pH was 9 .86-9 .96 ; the volume of bubble 

was 68.3-80.67 ml; the durability of bubble was 64.67-75.00 ml and the erosion 

was 40.65-47.01%. This was in accordance with the standards of local products 

(SLP.9 4 / 2 5 5 2 ) .  For the results of the samples’ satisfaction with soap, it was 

found that no skin irritation, smell and volume of bubble were at the highest 

level, followed by efficiency of dirt wash, color and hardness respectively. This 

study concluded that coconut shells were wasted from the coconut production 

group of Nong Yai Pim Village, Buriram province could be used as raw material 

with local herbs to produce the quality soap and increase income for the 

community. 

 

Keyword:  Coconut Shell Charcoal, Tiliacora triandra, Hypoxis aurea, Soap 
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บทนํา 

 

ภูมิปญญาทองถ่ินดานสมุนไพร ซึ่งมีหมอยาแผนโบราณทําหนาที่ในการรักษาโรค

และมีการสืบทอดตอกันมา คนไทยสมัยโบราณนิยมใชสมุนไพรมาเปนเคร่ืองประทินความงาม 

จนกระทั่งหลังสงครามโลก คร้ังที่ 1 เร่ิมมีการผลิตเคร่ืองสําอางเปนอุตสาหกรรม มีการคนพบ

สารสังเคราะหรูปแบบตาง ๆ ของเคร่ืองสําอางที่หลากหลาย แตในปจจุบันไดมีการนําสารจาก

ธรรมชาติมาใชเปนเคร่ืองสําอาง เพื่อลดอันตรายและอาการแพจากสารสังเคราะห ซ่ึงมี

แนวโนมวาจะไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว ปจจุบันนิยมใชพืชสมุนไพรที่มีอยูในธรรมชาติ   มา

เปนสวนผสมเพิ่มเติมในสบู แทนการใชสารเคมีสังเคราะห พืชสมุนไพรที่ใช มีสารสําคัญและมี

สรรพคุณทางยา โดยสมุนไพรที่นิยมนํามาทําเปนสวนผสมของเคร่ืองสําอางจากภูมิปญญา

พื้นบานที่มีการใชสืบตอกันมาเปนเวลานาน เชน วานนางคํา ชวยบํารุงผิว ปองกันสิว ฝา จุด

ดางดํา ขิงชวยบํารุงผิว มีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย กําจัดกลิ่นกาย วานหางจระเข ชวยบํารุงผิว 

ยับยั้งการเกิดสิว ลดความมันบนใบหนา ลบรอยดําและปองกันการเกิดฝา (กลุมพัฒนา

ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย. 2561) นอกจากนั้น กรวินทวิชญ บุญพิสุทธินันท (2557) พบวา    

วานตาลเดี่ยวเปนพืชสมุนไพรที่มีการใชมานาน โดยมีคุณสมบัติในเร่ืองของการรักษาสิว ฝา 

จุดดางดํา ชวยใหผิวขาวข้ึน มีฤทธิ์ชวยสรางคอลลาเจนในชั้นเซลลผิวไดดีกวาวิตามินซี ซึ่ง

สามารถนําไปใชเปนสวนประกอบในการผลิตเคร่ืองสําอางจําพวกตอตานร้ิวรอย (Anti-Aging) 

จะชวยลดร้ิวรอย และทําใหผิวเนียนเรียบ เพราะสารสกัดวานตาลเดี่ยวจะกระตุนใหเซลลผิว

สรางคอลลาเจน 

บานหนองยายพิมพ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย เปนหมูบาน OTOP เพื่อการ

ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงดานการผลิตกลวยกรอบหวาน สมโอหวาน การทอเสื่อกก และมะพราว

เผา ที่สําคัญยังมีความโดดเดนเชิงวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินซึ่งชุมชนจัดงานการประกวด

ผัก ผลไมประจําทุกปจนเปนตนแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อยางไรก็ตามจากขอมูล       

การสํารวจสภาพแวดลอมพบวา ชุมชนยังไมมีระบบการจัดการกะลามะพราว ไมมีการนํามาใช

ประโยชน และยังสงผลกระทบตอภูมิทัศนของชุมชน อยางไรก็ตามจากขอมูลของศูนย       กสิ

กรรมธรรมชาติเพลิน จังหวัดชุมพร (2553) พบวา ถานจากกะลามะพราวมีคารบอนบริสุทธิ์สูง 

ชวยดูดซับสารพิษและสารเคมีที่เปนอันตรายตามรางกาย ปองกันและกําจัดแบคทีเรีย ขจัดจุด
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ดางดําตามผิวหนัง นอกจากนั้น สุชล สุขเกษม (2560) พบวา ถานไมไผชวยดูดสารพิษ 

สารเคมีจากเคร่ืองสําอางหรือครีมบํารุงผิว ที่ตกคางใตผิวหนังไดอยางหมดจด แกปญหาสิวอุด

ตัน ลดความมันสวนเกินอันเปนสาเหตุของการเกิดสิว แตยังรักษาความสมดุลไมใหผิวหนาแหง 

มีสวนชวยในการสมานแผลจากสิวอักเสบ พรอมยับยั้งแบคทีเรีย สิวอักเสบยุบตัวเร็วข้ึน ชวย

กระชับรูขุมขนใหเล็กลง กําจัดเซลลผิวที่ตายแลว ชวยใหผิวดูใส เรียบเนียนข้ึน ดังนั้นใน

ปจจุบันจึงนิยมนําผงถานมาเปนสวนประกอบของเคร่ืองสําอาง ซึ่งกิตติ เลิศล้ํา และชวนพิศ 

อินทรสูรย (2547)  นําถานไมไผตงมาเปนสวนประกอบในสวนผลิตภัณฑแปรรูปเปนสบูกอน 

สบูเหลว ผงฟอกตัว แชมพูและครีมนวดผม ประเทศญี่ปุนนิยมใชถานไมไผเปนสวนผสมใน

ผลิตภัณฑบํารุงผิว เชน สบู ครีมบํารุงผิว แชมพู ครีมนวดผม และน้ําแร เพื่อขับลางสารพิษ

ตกคางและเพิ่มความชุมชื้นใหกับผิวหนัง (จําเนียร สาระนาค. 2547) 

ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑสบูจากผงถานกะลามะพราวซึ่งเปนวัสดุที่มีคุณคา แต

ชุมชนยังไมมีการนํามาใชประโยชนรวมกับพืชสมุนไพรในทองถ่ินที่มีสรรพคุณบํารุงผิว จึงทาํให

มีความโดดเดนในแงของวัตถุดิบ ตนทุน และกําลังการผลิต เพื่อผลิตเปนสบูและโลชั่นที่มี

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผลิตภัณฑบํารุงผิว (มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

551/2557) นอกจากจะชวยสรางผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายแลว ยังเปนอีกแนวทางที่

สําคัญตอการสงเสริมการทองเที่ยวใหโดดเดนและเปนชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง

ยังเปนการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนใหตระหนักและเห็นความสําคัญของทรัพยากร

ที่มีในทองถ่ิน และนําไปสูการอนุรักษและสามารถนําไปสูการพัฒนาเปนชุมชนที่เขมแข็งตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. เพื่อผลิตสบูถานกะลามะพราวรวมกับวานตาลเดี่ยวและใบยานางใหมีคุณภาพตาม

เกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑสบูถานกะลามะพราวรวมกับวานตาลเดี่ยวและ

ใบยานาง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและและปริมาณ โดยสํารวจขอมูลจากกลุม

ผูผลิตมะพราว บานหนองยายพิมพ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย จากนั้นจึงนํากะลามะพราว

มาพัฒนาผลิตภัณฑสบูใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน 94/2552) และศึกษาความพึงพอใจสบูจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  

1. การเตรียมวัตถุดิบ  

รวบรวมตัวอยางกะลามะพราวจากกลุมผูผลิตมะพราว บานหนองยายพิมพ 

อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย จากนั้นทําความสะอาดดวยน้ําแลวตากใหแหง ประมาณ       

2-3 วัน เผากะลามะพราวดวยเตาเผาแบบถัง 200 ลิตร โดยการเปดใหเตารับอากาศจากหนา

เตาประมาณ 15 - 20 นาที ปดเตาทิ้งไว 8 ชั่วโมง จึงสามารถเปดเตาเพื่ออนําถานไปใช

ประโยชนได บดถานกะลามะพราวใหเปนชิ้นเล็ก ๆ และบดใหละเอียดดวยเคร่ืองปน จากนั้น

จึงนําไปรอนดวยตะแกรงเบอร 280 นําผงถานไปฆาเชื้อในหมอนึ่งแรงดันไอน้ําที่อุณหภูมิ 121 

องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เวลา 15 นาท ี

 รวบรวมตัวอยางวานตาลเดี่ยวและใบยานางลางดวยน้ําใหสะอาด ตัดใบวานตาล

เดี่ยวทิ้ง จากนั้นนําสวนรากลางดวยน้ําใหสะอาด ห่ันเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวนําไปตากใหแหง 

สําหรับใบยานางลางดวยน้ําใหสะอาด ห่ันเปนชิ้นเล็ก ๆ นําไปตากใหแหง บดตัวอยางพืชดวย

เคร่ืองปน แลวรอนดวยตะแกรงเบอร 280 

2. สวนประกอบสบู 

สบูมีสวนประกอบหลัก ไดแก น้ํามันรําขาว น้ํามันบัว น้ํามันปาลม โซเดียม            

ไฮดรอกไซด และน้ํา สําหรับวัตถุดิบที่เปนสวนผสมของสบูแตละสูตรประกอบดวย ผงถาน

กะลามะพราว ผงวานตาลเดี่ยว และผงยานาง ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สวนประกอบของสบูที่ทําการศึกษา 

 

วัตถุดิบ 

สบู 

ถาน 
วานตาล

เด่ียว 

ใบ

ยานาง 

ถานและ 

วานตาลเด่ียว 

ถานและ 

ใบยานาง 

นํ้ามันรําขาว (มิลลิลิตร) 280 280 280 280 280 

นํ้ามันบัว (มิลลิลิตร) 210 210 210 210 210 

นํ้ามันปาลม (มิลลิลิตร) 210 210 210 210 210 

โซเดียมไฮดรอกไซด (กรัม) 99 99 99 99 99 

นํ้า (มิลลิลิตร) 210 210 210 210 210 

ผงถาน (กรัม) 16 - - 8 8 

วานตาลเดี่ยว (กรัม) - 16 - 8 - 

ใบยานาง (กรัม) - - 16 - 8 

 

3. ข้ันตอนการผลิตสบู 

3.1 ชั่งน้ํามันรําขาว 280 กรัม น้ํามันปาลม 210 กรัม น้ํามันบัว 210 กรัม แลว

ผสมใหเขากัน 

3.2 ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 99 กรัม ในน้ําสะอาด 210 กรัม ในภาชนะ โดย

การคอย ๆ เทโซเดียมไฮดรอกไซดลงในน้ําสะอาด จากนั้นเทสารละลายในน้ํามันในขอ 3.1 

3.3 เติมผงถานและสมุนไพรในแตละสูตร ดังนี้ 

3.3.1 สบูถานกะลามะพราว เติมผงถาน 16 กรัม  

3.3.2 สบูวานตาลเดี่ยว เติมผงวานตาลเดี่ยว 16 กรัม 

3.3.3 สบูยานาง เติมผงใบยานาง 16 กรัม 

3.3.4 สบูถานกะลามะพราวและวานตาลเดี่ยว เติมผงถาน 8 กรัม และผง

วานตาลเดี่ยว 8 กรัม 

3.3.5 สบูถานกะลามะพราวและใบยานาง เติมผงถาน 8 กรัม และผงใบ

ยานาง 8 กรัม 

3.4 ผสมสารทั้งหมดของแตละสูตรใหมีลักษณะเปนเนื้อครีม (คลายนมขน)  
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3.5  เทสบูลงแมพิมพ แลวเคาะแมพิมพข้ึนลงเพื่อใหเนื้อสบูเรียบเนียน   

3.6 รอใหสบูแข็งตัว ใชเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง จึงตัดสบูใหเปนกอน  

3.7 หอสบูดวยฟลมหอสบู รอจนครบ 21 วันจึงนํามาใชได 

4. การทดสอบคุณสมบัตสิบู 

4.1 สีและสิ่งแปลกปลอม ทดสอบโดยการตรวจพินจิ 

4.2 การทดสอบความเปนกรดดาง โดยละลายตัวอยางสบู 1 กรัม ในน้ํากลั่น 100 

มิลลิลิตร แลววัดคาความเปนกรดดางดวยเคร่ืองพีเอชมิเตอร (pH Meter) 

4.3 การทดสอบปริมาตรและความคงทนของฟอง โดยละลายสบู 1 กรัม ดวย   

น้ํากลั่น 20 มิลลิลิตร เทสารละลายสบูลงในกระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร แลวปดปาก

กระบอกตวงดวยพาราฟลมใหสนิท เขยากระบอกตวงข้ึนลง 40 คร้ัง บันทึกระดับฟองสบู และ

คํานวณปริมาตรฟองสบู ดังนี้ 

 

ปริมาตรฟองสบู (มิลลิลิตร) = ระดับฟองสบู (นาท)ี - ปริมาตรน้าํกลั่น (มลิลิลติร) 

 

นํากระบอกตวงทีบ่ันทึกระดับฟองแลว วางตั้งทิ้งไว 5 นาที แลวบันทึก

ระดับฟองสบูอีกคร้ัง เพื่อคํานวณคาความคงทนของฟอง ดังนี ้

 

ความคงทนของฟองสบู (มิลลิลติร) = ระดับฟองสบู (นาท)ี - ปริมาตรน้ํากลัน่ (มิลลิลิตร) 

 

4.4 การทดสอบการสึกกรอนของสบู โดยชั่งน้ําหนักสบู 10 กรัม แชสบูลงในน้ํา

อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที นําสบูมาหมุนบริเวณบนฝามือ 40 รอบ แลวลางฟอง

ทิ้งดวยน้ําสะอาด 1 คร้ัง จากนั้นใหทําซ้ําอีก 3 คร้ัง จากข้ันตอนแชสบูในน้ําจนถึงการลางฟอง

สบู แลวชั่งน้ําหนักสบูหลังการใช แลวคํานวณการสึกกรอนของสบู ดังนี้ 

 

การสึกกรอน (รอยละ) = น้ําหนักกอน (กรัม) - น้ําหนักหลัง (กรัม)  x  100 

                                             น้ําหนักกอน (กรัม) 
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5. การศึกษาความพงึพอใจสบู 

ประชากร ไดแก บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และกลุมตัวอยาง 40 คน 

เลือกจากบุคคลที่สนใจและเต็มใจเขารวมวิจัย จากนั้นอธิบายการประเมินความพึงพอใจสบู 

แตละสูตร รวบรวมแบบประเมินจากกลุมตัวอยาง ภายหลังการใชสบู 5 สัปดาห  การวิเคราะห

ขอมูลระดับความพึงพอใจตามเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2553) ดังนี้  

4.51 - 5.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด 

3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 

2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 

1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับนอย 

1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

1. ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของสบู 

ผลิตภัณฑสบูถานกะลามะพราวเปนสีดํา ไมมีสิ่งแปลกปลอม คาความเปนกรด-ดาง 

ระหวาง 9.86 - 9.95 ปริมาตรฟอง ระหวาง 71.67 - 72.33 มิลลิลิตร ความคงตัวของฟอง 

64.67 - 69.67 มิลลิลิตร และการสึกกรอนรอยละ 31.16 - 46.14 ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 94/2552) สบูมีสวนประกอบของ

น้ํามันมะพราว ซึ่งเปนสวนประกอบของน้ํามันบัว มีกรดไขมันอ่ิมตัวเปนองคประกอบถึง    

รอยละ 80 ประกอบดวยกรดลอริก (Lauric Acid) กรดไมริสติก (Myristic Acid) กรดปาลม

มิติก (Palmitic Acid) และกรดสเตียริก (Stearic Acid) เมื่อทําปฏิกิริยากับดางจะใหสบูมีเนื้อ

แข็งกรอบ แตกงาย เหม็นหืนงาย เก็บไวไดไมนานและสบูที่ไดมีฟองมากแตจะทําใหผิวแหง 

น้ํามันรําขาวมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวรอยละ 60 - 70 ทําใหสบูที่ไดเก็บไวไดนาน ไมเหม็นหืนงาย 

มีวิตามินอี ชวยเพิ่มความชุมชื้นใหผิว น้ํามันปาลมมีกรดไขมันอ่ิมตัวรอยละ 50 - 60 เมื่อทํา

ปฏิกิริยากับดางจะทําใหเนื้อสบูคอนขางแข็ง สีขาวอมเหลือง ฟองนอย แตฟองอยูทนนาน     

มีคุณสมบัติคลายการใชไขมันวัว สบูที่ไดมีคุณสมบัติชําระลางไดดีแตทําใหผิวแหง (จิตตเลขา 

ทองมณี และคณะ. 2554) นอกจากนั้น ผงถานกะลามะพราวยังประกอบดวยแคลเซียม 
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โพแทสเซียม โซเดียม เหล็กและมีโครงสรางเปนรูพรุนขนาดเล็ก ทําใหสบูมีประสิทธิภาพการ

ชําระลางที่ดี ชวยขจัดสารพิษในรูขุมขนและเซลลผิวที่ตาย และกระตุนใหเกิดการสรางชั้นผิว

ใหม (พัชรินทร ฤชุวรารักษ และคณะ. 2557) 

ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑสบู 

ผลิตภัณฑสบู ลักษณะท่ัวไป กรดดาง 

ปริมาตร

ฟอง 

(มิลลิลิตร) 

ความคงตัว

ฟอง 

(มิลลิลิตร) 

การสึกกรอน 

(รอยละ) 

ถาน

กะลามะพราว 
 

สีดํา ไมมสีิ่ง

แปลกปลอม 

9.86±0.08 71.67±2.89 64.67±0.58 46.14±2.92 

วานตาลเดี่ยว 

 
 

สีนํ้าตาลเขม ไมมสีิ่ง

แปลกปลอม 

9.96±0.03 80.67±1.15 65.67±8.14 47.01±2.72 

ใบยานาง 
 

สีเขียวเขม   

ไมมสีิ่งแปลกปลอม 

9.96±0.06 68.33±2.89 66.00±8.54 46.00±6.85 

ถานและวาน

ตาลเดี่ยว 

 
สีเทา  

ไมมสีิ่งแปลกปลอม 

9.89±0.11 78.33±2.89 75.00±0.00 40.65±0.79 

ถานและใบ

ยานาง 
 

สีดํา ไมมสีิ่ง

แปลกปลอม 

9.91±0.08 76.67±5.77 68.33±7.64 41.99±2.60 

เกณฑ

มาตรฐาน 
ไมมสีิ่งแปลกปลอม 8-10 

ปริมาตรมาก

พอ 

ความคงตัว

ของฟองดี 

การสึกกรอน

นอยท่ีสุด 
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สบูวานตาลเดี่ยวเปนสีน้ําตาล-น้ําตาลเขม ไมมีสิ่งแปลกปลอม คาความเปนกรด-ดาง 

ระหวาง 9.94 - 9.96 ปริมาตรฟอง ระหวาง 70.67 - 80.67 มิลลิลิตร ความคงตัวของฟอง 

65.67 - 68.67 มิลลิลิตร และการสึกกรอนรอยละ 30.02 - 47.01 ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 94/2552) นอกจากนั้น วานตาลเดี่ยว

ยังมีสารไกลโคไซด และแทนนิน ที่มีฤทธิ์ในตานสารอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส 

(Antityrosinase Activity) ตานการอักเสบ ตานฤทธิ์ของเชื้อแบคทีเรีย และสามารถลด       

ร้ิวรอย และทําใหผิวเนียนเรียบ เพราะสารสกัดวานตาลเดี่ยวจะกระตุนใหเซลลผิวสราง 

คอลลาเจนข้ึนมาไดเอง จึงชวยใหผิวขาว (กรวินทวิชญ บุญพิสุทธินันท. 2555)  

สบูยานาง เปนสีน้ําตาล-น้ําตาลเขม ไมมีสิ่งแปลกปลอม คาความเปนกรด-ดาง 

ระหวาง 9.89 - 9.96 ปริมาตรฟอง ระหวาง 68.33 - 76.67 มิลลิลิตร ความคงตัวของฟอง 

66.00 - 74.00 มิลลิลิตร และการสึกกรอนรอยละ 30.15 - 46.00 ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 94/2552) นอกจากนั้น สวนใบยานาง

มีสารประกอบฟนอลิก สารอัลคาลอยด ฟลาโวนอยดและซาโปนินซึ่งมีฤทธิ์การตาน       

อนุมูลอิสระ ทําใหผิวเกิดความชุมชื้นและลดร้ิวรอย (ปาลิดา วัฒนสืบสิน และคณะ. 2557) ใบ

ยานางมีสารประกอบฟนอลิก อัลคาลอยด ฟลาโวนอยด และซาโปนิน ซึ่งมีฤทธิ์การตานอนุมูล

อิสระ ทําใหผิวเกิดความชุมชื้นและลดร้ิวรอย ชวยในการปรับสมดุลผิว ฟนฟูเซลลผิว รักษาสิว 

ฝา ตุมคัน ตุมใส ผื่นคัน พอกฝหนอง (ปาลิดา วัฒนสืบสิน และคณะ. 2557) นอกจากนั้นยัง

พบวาใบยานางมีคุณคาทางสารอาหาร โดยเฉพาะสารเบตาแคโรทีน แคลเซียม และธาตุเหล็ก       

ในปริมาณสูง (รัชฎาพร อุนศิวิไลย. 2554) 

สบูถานกะลามะพราวและวานตาลเดี่ยวเปนสีเทา-ดํา ไมมีสิ่งแปลกปลอม คาความ

เปนกรด-ดาง ระหวาง 9.89 - 9.93 ปริมาตรฟอง ระหวาง 72.33 - 78.33 มิลลิลิตร         

ความคงตัวของฟอง 68.67 - 75.00 มิลลิลิตร และอัตราการสึกกรอนรอยละ 34.49 - 40.65 

สําหรับสบูถานกะลามะพราวและใบยานาง เปนสีน้ําดํา ไมมีสิ่งแปลกปลอม คาความเปนกรด-

ดาง 9.91 ปริมาตรฟอง ระหวาง 75.67 - 76.67 มิลลิลิตร ความคงตัวของฟอง 68.33 - 72.33 

มิลลิลิตร และการสึกกรอนรอยละ 34.56 - 41.99 ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน (มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 94/2552) 
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สบูผงถานกะลามะพราวรวมกับวานตาลเดี่ยวและใบยานาง เมื่อเทียบกับงานวิจัยอ่ืน 

พบวา คาความเปนกรด-ดางของสบูใกลเคียงกับสบูน้ํามันมะพราวที่มีคาเทากับ 9.85        

(สุดารัตน ตรีเพชรกุล. 2556) สบูน้ํามันที่ใชแลว (8.7 มิลลิลิตร) (วิไลพร ปองเพียร. 2554)  

สบูกอนไขกระบก (9 มิลลิลิตร) (ธิติสุดา ตระกูลหูทิพย. 2559) นอกจากนั้น ผลิตภัณฑสบูจาก

งานวิจัย ยังมีคาปริมาณฟองสูงกวาสบูน้ํามันมะพราวที่มีคาเทากับ (46.67 มิลลิลิตร)        

(สุดารัตน ตรีเพชรกุล. 2556) และสบูรําขาว (34.33 มิลลิลิตร) (ขจรศักดิ์ เขมสารโสภณ. 

2560)  ความคงทนของฟองสบู มีคามากกวาสบูน้ํามันมะพราวมีคาเทากับ 27.50 (สุดารัตน 

ตรีเพชรกุล. 2556) สบูรําขาว 32.33 (ขจรศักดิ์ เขมสารโสภณ. 2560)  การสึกกรอนของสบู

ยังมีคามากกวาสบูไขกระบก 14 (ธิติสุดา ตระกูลหูทิพย. 2559) สบูมะขามปอม 3.30          

(พัชราภรณ ฐิติวงศเศวต. 2559)  และสบูรําขาว 16.95 (ขจรศักดิ์ เขมสารโสภณ. 2560) แตมี

คานอยกวาสบูน้ํามันมะพราว 98.10 (สุดารัตน ตรีเพชรกุล. 2556) 

 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑผลิตภัณฑสบู  

ความพึงพอใจสบูของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จํานวน 40 คน พบวา 

กลุมตัวอยางพึงพอใจสบูถานกะลามะพราว สบูวานตาลเดี่ยว สบูยานาง สบูถานกะลามะพราว

และวานตาลเดี่ยว โดยเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (4.53 - 4.60) แตพึงพอใจสบูถานกะลามะพราว

และยานางระดับมาก (4.46 - 5.00) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา กลุม

ตัวอยางพึงพอใจระดับมากที่สุดดานกลิ่นของสบู (4.7 - 4.8) ปริมาณฟองสบู (4.8 - 5) และ

การไมระคายเคือง (4.8 - 4.9) สําหรับความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด ไดแก สีของสบู 

(4.1 - 4.6) และประสิทธิภาพการชําระสิ่งสกปรก (4.4 - 4.8) สวนความแข็งของกอนสบูมี

ความพึงพอใจระดับปานกลางถึงมาก (4.4 - 4.9) ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจผลติภัณฑสบู (x ̄± SD) 

รายละเอียด ผลิตภัณฑสบู 

 ถาน 
วานตาล

เด่ียว 
ใบยานาง 

ถานและวาน

ตาลเด่ียว 

ถานและ

ใบยานาง 

ส ี  4.60±0.70  4.40±0.70 4.40±0.97  4.40±0.70 4.10±0.99 

กลิ่น  4.70±0.46 4.80±0.40 4.80±0.40  4.70±0.46 4.80±0.40 

ความแข็ง  4.00±0.00  4.00±0.00 4.00±0.00  3.40±0.52 3.40±0.52 

ปริมาณฟอง 5.00±0.00 4.90±0.32 4.90±0.32  5.00±0.00 4.80±0.42 

ประสิทธิภาพการ

ชําระสิ่งสกปรก 
4.50±0.71 4.50±0.71 4.40±0.70  4.80±0.42 4.80±0.42 

การไมระคาย

เคือง 
 4.80±0.40 4.90±0.30 4.80±0.40  4.90±0.30 4.90±0.30 

เฉลี่ย  4.60±0.37 4.58±0.41 4.55±0.47  4.53±0.40 4.46±0.51 
 

 

ขอเสนอแนะ 

 

สบูถานกะลามะพราว สบูวานตาลเดี่ยว สบูใบยานาง สบูถานกะลามะพราวรวมกับ

วานตาลเดี่ยว และสบูถานกะลามะพราวรวมกับใบยานาง มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

(มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 94/2552) ควรนําไปขอจดแจงรายละเอียดของผลิตภัณฑ

เคร่ืองสําอาง ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ควรศึกษา

วิธีการสกัดสารจากพืชสมุนไพรชนิดอ่ืน เพื่อนํามาใชเปนสวนประกอบของสบู ใหมีคุณสมบัติ

และสรรพคุณของสารสกัดจากพืชแตละชนิด ควรพัฒนาความหลากหลายของสี กลิ่น และ

รูปแบบของกอนสบูที่เหมาะสมกับผูบริโภคแตละวัย ควรพัฒนาตอยอดงานวิจยั เพื่อถายทอด

ความรูการผลิตสบูโดยใชวัตถุดิบจากทองถ่ินใหกับชุมชนตาง ๆ ไดมีผลิตภัณฑสบูใชใน

ครัวเรือน และจําหนายเปนรายไดเสริม ชุมชนควรรวบรวมกะลามะพราวใหเปนระบบ เพื่อนํา

กะลามะพราวมาแปรรูปเปนสบู ซึ่งจะทําใหชุมชนเปนตนแบบการจัดการวัสดุเหลือทิ้งมาใชให

เกิดประโยชน 
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