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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสูตรสมุนไพรไทยด้านผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดใน
ครัวเรือน และลดปริมาณการใช้สารเคมี โดยน าสมุนไพรมะกรูดมาสกัดน้ ามันหอมระเหยด้วยการน า
วิธีการบีบคั้นจากเปลือก ท าให้ได้น้ ามันหอมระเหยที่มีสีเชียวเข้ม มีกลิ่นหอม เมื่อน ามาผสมกับสบู่
เหลวล้างมือและสารเหลือใช้จากธรรมชาติ ได้แก่ น้ าสกัดจากรังไหมเพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้น และน้ าด่าง
เพ่ือขจัดความมัน ท าให้ลดการใช้สารเคมีแต่งกลิ่น ลดการใช้สารเคมีแต่งสี  ลดการใช้สารเพ่ิมความ
ชุ่มชื้น และลดการใช้สารชจัดความมัน โดยในงานวิจัยนี้จะได้สูตรผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือที่ใช้
ปริมาณน้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูดปริมาตร 80 มิลลิลิตร เป็นปริมาณที่เหมาะสมท าให้ได้สบู่
เหลวล้างมือที่มีค่า pH เท่ากับ 7.3  ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์สบู่เหลวผสม มอก.1403-
2551  และมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus (S.aureus) ซึ่งเป็น
แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วงในมนุษย์ได้ 
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ABSTRACT 

 
This research aims to develop Thai herbal formulas for household cleaning 

products and reduce the use of chemicals by using kaffir lime herbs to extract essential 
oils by using a method of squeezing from the bark. The result is a dark green essential 
oil with a pleasant aroma when mixed with liquid hand soap and natural residues such 
as water extracted from silkworm cocoons to add moisture and lye to remove it. 
Reduce the use of chemical flavoring agents, the use of coloring chemicals, the use of 
moisturizing agents, and the use of degreasers.  In this research, the formula for hand 
washing liquid soap using 80 ml.  of essential oil from kaffir lime peel is the right 
amount, resulting in liquid hand soap with a pH value of 7.3, which is the value that is 
in the standard for mixed liquid soap products. TIS 1403-2551 can inhibit the bacteria 
Staphylococcus aureus (S.aureus), a bacterium that can cause diarrhea in humans. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

   
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย  

 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม     
ท าให้แต่ละฤดูกาลมีผลผลิตต่างๆจ านวนมาก ผลกระทบที่ตามมาคือวัตถุดิบทางการเกษตรเหลือทิ้ง
จากพืชและผลไม้มีเป็นจ านวนมาก และจากสถานการณ์ขยะของประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
ประเทศไทยมีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดในปี 2555 มีขยะประมาณ 16 ล้านตัน 
ส าหรับขยะกลุ่มนี้ก าจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการเพียง 5.8 ล้านตัน  ที่เหลืออีกกว่า 10 ล้านตัน 
ก าจัดโดยการเผาทิ้ง กองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพ้ืนที่รกร้างเป็นจ านวนมาก(กรมควบคุมมลพิษ,2555)
ทั้งนี้ขยะดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นอันเนื่องจากมีปัญหาและสาเหตุในการจัดการขยะหลายประการ ซึ่งสาเหตุ
ส าคัญหลักๆประกอบด้วยหลายสาเหตุ ได้แก่ รูปแบบและองค์ประกอบของขยะจะมีความยากต่อการ
ก าจัดมากยิ่งขึ้น  มีข้อจ ากัดในด้านทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน   ข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่มี
การจัดสรรให้โดยตรงน้อยมาก และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมยังไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีการวาง
แผนการจัดการขยะร่วมกัน ระหว่างชุมชนที่อาจเกิดประโยชน์จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และระบบ
ก าจัดร่วมกัน   การขาดแคลนที่ดินส าหรับใช้เป็นสถานที่ก าจัดขยะ  การด าเนินการและดูแลรักษา
ระบบก าจัดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ขาดบุคลากรระดับปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช านาญ  
แผนการจัดการขยะในระดับท้องถิ่น ยังไม่มีการพิจารณาด าเนินการในลักษณะศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
รวม     ไม่มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินงาน ตั้งแต่การคัดแยก การเก็บขน การ
ขนส่ง และการก าจัด รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
จัดการขยะให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น มีระเบียบให้ท้องถิ่นลงทุนและด าเนินการจัดการขยะ
ร่วมกัน  การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ยังมีน้อย   ความร่วมมือจากประชาชนยังมีน้อย ไม่ว่า
จะเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียม การทิ้งขยะให้เป็นที่การคัดแยกขยะที่แหล่งก าเนิด รวมทั้งการสนับสนุน
โครงการก าจัดขยะ(สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2546) 
 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึง
เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรที่ส าคัญ และมีความได้เปรียบที่จะน าทรัพยากรสมุนไพร มาพัฒนาต่อยอด 
และเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้น ปัจจุบันกระแสนิยมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูงกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสารเคมี สมุนไพรจึงมีโอกาสพัฒนาเป็น
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และประเทศได้  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ด้านการ
พัฒนาสมุนไพร ซึ่งบริเวณท้องถิ่นต่างๆของจังหวัดนครปฐมมีพืชสมุนไพรที่หลากหลาย สามารถน ามา
พัฒนาต่อยอดท าผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และไม่มี
สารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม 
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 มะกรูด เป็นสมุนไพรที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาค เป็น
สมุนไพร ที่ราคาถูก หาได้ง่ายในหลายท้องถิ่นในประเทศไทย ซึ่งมะกรูดเป็นสมุนไพรที่มีชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ชื่อวิทยาศาสตร์คือCitrus hystrix  DC. และชื่อสามัญชื่อสามัญคือ Leech lime, 
Mauritus papeda และอยู่ในวงศ์ Rutaceae  การน าเปลือกมะกรูดมาประยุกต์ในการสกัดน้ ามัน
หอมระเหยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้จากผลิตภัณฑ์ที่ท าความสะอาดจากเคมีภัณฑ์ มีผู้ศึกษา
พบว่าเปลือกของมะกรูดประกอบไปด้วยต่อมน้ ามัน  ที่เป็นตุ่มเล็กๆ  อยู่บริเวณรอบๆผิว ทั้งนี้น้ ามัน
หอมระเหยเป็นสารอินทรีย์ที่พืชผลิตขึ้นตามธรรมชาติเก็บไว้ตามส่วนต่าง ๆ เช่น กลีบดอก ผิวของผล 
เกสร ราก หรือเปลือกของล าต้นมีลักษณะเป็นของเหลวที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่สลับซับซ้อน 
ส าหรับประโยชน์ต่อมนุษย์น้ ามันหอมระเหยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค บรรเทาอาการอักเสบ หรือ
ลดบวม คลายเครียดหรือกระตุ้นให้สดชื่น  ทั้งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันหอมระเหยแต่
ละชนิด(กรมส่งเสริมการเกษตร,2543)  ดังนั้นจึงสามารถน าน้ ามันหอมระเหยจากผิวมะกรูดมาเพ่ือ
ผลิตสบู่เหลวล้างมือซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน าน้ ามันหอมระเหยที่ได้จากเปลือกมะกรูดมาแปรรูปและประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยน ามาผลิตเป็นสบู่เหลวล้างมือที่มีความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรีย
และรวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และน าไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของสบู่
เหลวล้างมือที่มีความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งผลิตได้จากน้ ามันหอมระเหยจากเปลือก
มะกรูดผสมกับสารธรรมชาติ เช่นน้ าสกัดจากรังไหมรังไหม  ซึ่งรังไหมเป็นแหล่งก าเนิดเส้นใยโปรตีน
ธรรมชาติที่อยู่คู่สิ่งทอไทยมาเนิ่นนาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ วิทยาการสมัยใหม่ ได้ค้นพบ “สารสกัด
โปรตีนจากรังไหม” โดยที่เศษรังไหมจากกระบวนการสาวเส้นไหมที่เหลือทิ้งปีละประมาณ 300 ตัน 
มาท าให้เกิดคุณค่าใหม่ (New Value Creation) โดยรังไหมมีสารเซริซิน(sericin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่
ประกอบด้วยกรดอะมิโน 18 ชนิด ซึ่งใกล้เคียงกับกรดอะมิโนในผิวหนัง เล็บ และเส้นผม มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระและเชื้อแบคทีเรียบางชนิด และมีสมบัติในเรื่องของความชุ่มชื้นซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนผสม
ในสบู่เหลวล้างมือทดแทนสารให้ความชุ่มชื้นจากสารเคมี และน้ าด่างจากขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้  
เพ่ือจะได้ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือที่มีความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรีย เพ่ือสุขภาวะที่ดีมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและต่อครัวเรือน รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยของเสียจาก
เคมีภัณฑ์ลงสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธ์พืชสมุนไพรของไทยให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืนต่อไป  
     
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
 1.2.1 เพ่ือพัฒนาสูตรสมุนไพรไทยด้านผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน 

1.2.2 เพ่ือลดปริมาณการใช้สารเคมี 
 

1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
  

 ท าการศึกษาและพัฒนาสูตรสมุนไพรไทยด้านผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน โดยน า
สมุนไพรต้านเชื้อแบคทีเรีย เช่น มะกรูด มาใช้โดยที่สมุนไพรนี้สามารถให้สีจากธรรมชาติ  ให้กลิ่น 
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และมีสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเชิ้อแบคทีเรีย สามารถบีบน้ าจากส่วนใบหรือเปลือกและน ามาเป็น
ส่วนผสมในการผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ   

 
1.4  วิธีด ำเนินงำนวิจัย 
 
 1.4.1 ศึกษารวบรวมชนิดของพืชสมุนไพร กลุ่มต้านเชื้อแบคทีเรียจากผลงานวิจัยต่างๆ เลือก
ชนิดของสมุนไพร เพ่ือน ามาพัฒนา ท าผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือนโดยการน ามะกรูดที่เป็น
ผลสด ล้างท าความสะอาดผิวให้สะอาด หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปปั่น คั้นน้ าและกรองเอาส่วนน้ า 
           1.4.2 วิธีการท าผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการผลิตร่วมกับสารเคมีบางส่วน โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้  
เช่น การผสม การแยก  การคั้น การบีบ และการใช้น้ าขี้เถ้าจากการใช้ถ่านในการหุงต้มอาหารผสม
น้ าเปล่าเป็นสารละลายเบสแทนการใช้สารเคมี เป็นต้น 
 
1.5  ประโยชน์ที่ได้รับ 

 
1.5.1 ไดสู้ตรสมุนไพรไทยด้านผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.5.2 ลดปริมาณการใช้สารเคมีในสูตรผลิตภัณฑ์ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
 สมุนไพร (Herbs) เป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษย์น าใช้ประโยชน์เพ่ือการรักษาโรคภัยไข้
เจ็บตั้งแต่สมัยโบราณ  ได้จาก พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือ ผสมกับสารอ่ืนตามต ารับยา 
เพ่ือบ าบัดโรค บ ารุงร่างกาย    รูปแบบของสมุนไพรไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ เวลาใช้จะต้อง
น าสมุนไพร มาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถรักษาโรคได้ สามารถจ าแนกรูปแบบของสมุนไพร ได้
เช่น  สมุนไพรแบบของเหลว เป็นการน าเอาสมุนไพรมาต้มกับน้ า หรือ คั้นเอาน้ าจากสมุนไพร หรือ
น าเอามาดองกับสุรา เป็นยาดองสมุนไพรแบบของแข็ง เป็นลักษณะของยาลูกกลอน คือ การน าเอา
สมุนไพรไปตากแห้ง และน ามาบดเป็นผล และ น ามาผสมกัยน้ าผึ้งและปั้นเป็นก้อนกลมๆ เพ่ือให้กิน
ง่าย สมุนไพรแบบกึ่งแข็งก่ึงเหลว เป็นลักษณะของยกท่ีใช้พอก โดยนสมุนไพรมาต าให้แหลกหรือเหลว 
และน ามาพอก สมุนไพรแบบอื่นๆ เช่น การร ามารมควัน เพ่ือใช้ในการสูดดมกลิ่น เพ่ือรักษาแผล หรือ 
โรคเดี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น 

   มะกรูดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เป็นไม้เนื้อแข็ง ล าต้นและก่ิงมีหนามยาวเล็กน้อย ใบเป็นใบ
ประกอบชนิดลดรูป มีใบย่อย 1 ใบ เรียงสลับ รูปไข่ คือมีลักษณะคล้ายกับใบไม้ 2 ใบ ต่อกันอยู่ คอด
กิ่วที่กลางใบเป็นตอน ๆ มีก้านแผ่ออกใหญ่เท่ากับแผ่นใบ ท าให้เห็นใบเป็น 2 ตอน กว้าง 2.5 - 4 
เซนติเมตร ยาว 4 - 7 เซนติเมตร ใบสีเขียวแก่พ้ืนผิวใบเรียบเกลี้ยง เป็นมัน ค่อนข้างหนา มีกลิ่นหอม
มากเพราะมตี่อมน้ ามันอยู่ โดยใบด้านบนสีเข้ม ใต้ใบสีอ่อน ดอกออกเป็นกระจุก 3 – 5 ดอก กลีบดอก
สีขาว เกสรสีเหลือง ร่วงง่าย มีกลิ่นหอม มีผลสีเขียวเข้มคล้ายมะนาวผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั้วหัวท้าย
ของผลเป็นจุก ผลมีต่อมน้ ามันกระจายอยู่ที่ผิว (hesperidium) ผลอ่อนมีเป็นสีเขียวแก่ เมื่อผลสุกจะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด พันธุ์ที่มีผลเล็ก ผิวจะขรุขระน้อยกว่าและไม่มีจุกท่ีขั้ว ภายในมีเมล็ดจ านวน
มากๆ มะกรูด มีสารเคมี ที่ส าคัญที่พบได้ใน ผลมะกรูดก็คือ น้ ามันหอมระเหย (ซึ่งมีทั้งในส่วนของ 
เปลือกผล หรือผิวมะกรูดและในส่วนของใบ) โดยเปลือกผล จะมีน้ ามันหอมระเหยประมาณ 4% และ
ในส่วนของใบนั้น จะมีน้ ามันหอมระเหยอยู่ประมาณ 0.08% และก็ยังสกัดยากกว่า น้ ามันในเปลือกผล
อีกด้วย แต่น้ ามันจากใบจะมีกลิ่นมากกว่านั่นเอง จึงนิยมใช้ น้ ามันมะกรูดทั้งจากใบและเปลือกผล ผิว
มะกรูดมีน้ ามันระเหยง่ายร้อยละ 4 มีองค์ประกอบหลักเป็น “เบตาไพนีน” (beta-pinene) ประมาณ
ร้อยละ 30 , “ลิโมนีน” (limonene)  ประมาณร้อยละ 29, beta-phellandrene, citronellal 
นอกจากนี้ยังพบ linalool, borneol, camphor, sabinene, germacrene D, aviprin ใช้น้ ามันแต่ง
กลิ่นเครื่องหอม ยาสระผม สบู่  
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   2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
   การศึกษาฤทธิ์ของน้ ามะกรูด และน้ ามะนาวต่อเชื้อกลุ่มสแตปฟิโลคอคไค ที่ให้ผลบวกต่อการ

ทดสอบ โคแอคกุเลสที่เป็นสาเหตุส าคัญในการก่อโรคผิวหนังอักเสบในสุนัข จ านวน 15 ไอโซเลต 
(isolates) โดยมี S. aureus ATCC 25923 สายพันธุ์มาตรฐานเป็นเชื้อควบคุม ท าการทดสอบควบคู่
ไปด้วยโดยวิธีเจือจางในอาหารเหลว ใน 96 wellU-shape plate ผลการทดสอบพบว่าน้ ามะนาว และ
น้ ามะกรูด มีค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งเชื้อในกลุ่มนี้ อยู่ที่1.60 % (v/v) และ 1.34-1.74 % 
(v/v) ตามล าดับ ส่วนความเข้มข้นต่ าสุดในการฆ่าเชื้อนี้ อยู่ที่ 1.87-3.33 % (v/v) และ 3.10 % (v/v) 
ตามล าดับ จากการศึกษาสรุปได้ว่าน้ ามะนาว และน้ ามะกรูดมีฤทธิ์ในการยับยั้ง และฆ่าเชื้อสแตปฟิโล
คอคไค ที่ให้ผลบวกต่อการทดสอบโคแอคกุเลสจากการทดสอบในหลอดทดลอง  (โคแอคกุเลส เปน็
น้ าย่อยที่เชื้อกลุ่มสแตปฟิโลคอคไคสร้างขึ้น ท าให้พลาสมาของคนหรือสัตว์ เกิดการตกตะกอน ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ใช้ก าหนดว่าเชื้อสเตรนใดที่เป็นตัวก่อโรค) ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะน าไปพิจารณาเป็น
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการค้า ที่ใช้ส าหรับสัตว์ต่อไป เพ่ือลดการติดเชื้อทางผิวหนัง อย่างไรก็ตาม 
ควรมีการทดลองในการใช้กับสัตว์โดยตรงก่อน เพ่ือศึกษาผลข้างเคียงอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อการยับยั้ง
เชื้อ และผลต่อตัวสัตว์ (พิทยา และคณะ, 2551)  

    ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรไทย 10 ชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 
ATCC 25923, Bacillus cereus และ Escherichia coli ATCC25922 สมุนไพร 10 ได้แก่ขม้ินชัน 
ชุมเห็ดเทศ จันทน์แดง จันทน์แปดกลีบ ฝาง พริกไทยด า ฟ้าทะลายโจน ยี่หร่า สมอไทย และอบเชย 
พบว่า สารสกัดจากสมุนไพรทั้ง 10 ชนิดยัยยั้ง S. aureus ATCC 25923 ได้ โดยสารสกัดจากสมุนไพร
ฝางแสดงฤทธิ์การยัยยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด ได้ดีที่สุด (วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์, พัชรี กัมมารเจษฏา
กุลและอิสยา จันทร์วิทยานุชิต) 

   ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคอาหาร
เป็นพิษ โดยศึกษาสมุนไพร 8 ชนิด ได้แก่ ใบชะพลู ใบฝรั่ง เปลือกมังคุด ขม้ิน ขิง ข่า กระเทียม และ
กระชาย โดยใช้ตัวท าละลายน้ า และเอทานอล ร้อยละ 95 พบว่า สารสกัดจากใบชะพลู และสารสกัด
จากเปลือกมังคุด มีประสิทธิภาพในการยัยยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารได้ดีที่สุด (ธิดา ไชยวัง
ศรี) 
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    2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
    การพัฒนาสบู่เหลวผสมน้ ามันตะไคร้ และทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย  โดยเตรียม 3 

ชนิดที่มีความเข้มข้น Sodium laury sulfate (SLES  N8000)  Lauramide ME  และ 
cocamidopropyl betaine ความเข้มข้นที่ต่างกันพบว่า ทั้ง 3 ชนิดมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
มีสมบัติของสบู่เหลวดังนี้คือ การเกิดฟองค่อนข้างดี ความสามารถในการช าระล้างดี  ล้างออกง่าย  pH  
5.55 - 5.67   ทดสอบความพึงพอใจของสบู่ที่พัฒนาขึ้น ด้วยแบบสอบถาม ในอาสาสมัคหญิงจ านวน 
30 คน พบว่าพึงพาใจสูตรที่มี   SLES  N8000 15 g  และ Lauramide  ME  5 g จึงน าสูตรนี้มาผสม
น้ ามันตะไคร้   5 % w/w    พบว่า สามารถยับยั้งเมื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.aureus  
และ  E.coi  มีความหนืด  575 ± 22.6  cps   เมื่อทดสอบความคงตัว  Heating-cooling cycle  
จ านวน 6 รอบ มีความคงตัวดี  (ชุลีกร  เวียงวิเศษ, 2551) 

   การพัฒนาต ารับสบู่เหลวจากสมุนไพรไทย ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง โดยสกัด
สารส าคัญจากสมุนไพร แล้วทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีทีเรียที่ผิวหนัง พบว่าสิ่งที่
ยับยั้งได้คือน้ ามันหอมระเหยมะกรูด   น้ ามันหอมระเหยเปลือกส้ม  สารสกัดเปลือกมังคุด  และน้ าค้ัน
ผลมะกรูด  พบว่า เมื่อน าสารสกัดเหล่านี้ผสมกัน จะเสริมฤทธิ์กัน  เมื่อเตรียมสบู่เหลวจากส่วนผสม
น้ ามันหอมระเหยมะกรูด 1% และสารสกัดเปลือกมังคุด 1 %,น้ ามันหอมระเหยมะกรูด ผสมน้ ามัน
หอมระเหยเปลือกส้ม 1 % และสารสกัดเปลือกมังคุด ผสมน้ าคั้นผลมะกรูด 1 %  ให้ผลที่แตกต่างกัน 
การยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง  (สุมลต์ทิพย์  คงตัน, 2549) 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกลุ่มต้านเชื้อแบคทีเรีย ท าผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดในครัวเรือน เพ่ือสุขภาวะที่ดี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีด าเนินการวิจัยตามหัวขัอดังนี้ ศึกษารวบรวมข้อมูลชนิดของสมุนไพรกลุ่มต้านเชื้อแบคทีเรีย เก็บ
ตัวอย่างสมุนไพร ด าเนินการวิจัย ทดสอบผลิตภัณฑ์ สรุปและรายงานผลการวิจัย 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

3.1  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

(1)  เครื่องชั่งน้ าหนัก ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  
(2)  เครื่องปั่นละเอียด 
(3) เครื่อง pH Meter 

3.2  อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 

(1)  บีกเกอร์ ขนาด 2,000 มิลลิลิตร 
(2). บีกเกอร์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 
(2)  บีกเกอร์ ขนาด 500 มิลลิลิตร. 
(3)  ถาดอะลูมิเนียม 
(4)  มีด 
(5)  เขียง 
(6)  ถังกวน 
(7) ไม้พาย 
(8) ขวดบรรจุ 

3.3  สารเคม่ีที่ใช้ในงานวิจัย 

  (1)  น้ ากลั่น 
  (2)  น้ าด่าง 

(3)  น้ าสกัดจากรังไหม 
(4)  หัวแชมพู 

  (5)  สารช าระล้าง 
                     (6)  สารเพ่ิมฟอง 
                     (7)  สารเพ่ิมความชุ่มชื้น 
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3.4  วัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัย 
(1) เปลือกมะกรูด 
(2) เศษรังไหมเหลือทิ้ง 
 

3.5 วิธีการวิจัย 
 

3.5.1 เตรียมน้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด 
  (1) น าผลมะกรูดสดจ านวน 10 กิโลกรัม มาล้างด้วยน้ าสะอาด 
  (2) ปอกเปลือกมะกรูดน าไปปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 
  (3) เปลือกมะกรูดที่ปั่นละเอียดแล้วน าไปคั้น 
  (4) กรองเปลือกออกจะได้น้ าคั้นจากเปลือกมะกรูดที่มีส่วนผสมของน้ ามันหอม 
                 ระเหยจ านวน 3 ลิตร 
 
3.5.2 เตรียมน้ าสกัดจากเศษรังไหมเหลือทิ้ง 
  (1) น าเศษรังไหมเหลือทิ้ง 2 กิโลกรัม เติมน้ ากลั่นสะอาด 2 ลิตร 
  (2) น้ ามาต้มที่อุณภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที 
             (3) กรองเอาเศษรังไหมออก  
  (4) ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น 
 
3.5.2 เตรียมสบู่เหลวล้างมือ 

(1) น าหัวแชมพ ูจ านวน 240 กรัม ละลายน้ า 1500  มิลลิลิตร 
(2) เติม สารลดแรงตึงผิวจ านวน 80 กรัม  
(3) เติม สารเพ่ิมฟองจ านวน 120 กรัม 
(4) เติม สารเพ่ิมความข้นจ านวน 80 กรัม 
(5) เติมน้ าน้ าสกัดจากเศษรังไหมเหลือทิ้งปริมาตร 400 มิลลิลิตร  
(6) เติม น้ าด่างปริมาตร 50 มิลลิลิตร 
(6) ผสมทั้ง 5 ข้อให้เป็นเนื้อเดียวกัน จะได้สบู่เหลวล้างมือ  
(7) น าสบู่เหลวจากช้อ (6) มาแบ่งเป็น 3 สูตร สูตรละ 500 มิลลิลิตร 

สบู่เหลวสูตรที่ 1 เติมน้ าคั้นจากเปลือกมะกรูดที่มีส่วนผสมของน้ ามันหอม    
                     ระเหยที่ได้จากข้อ 1.5.1 จ านวน 80 มิลลิลิตร 
สบู่เหลวสูตรที่ 2 เติมน้ าคั้นจากเปลือกมะกรูดที่มีส่วนผสมของน้ ามันหอม  
                     ระเหยที่ได้จากข้อ 1.5.1 จ านวน 160 มิลลิลิตร        

                               สบูเ่หลวสูตรที่ 3 ไมเ่ติมน้ าคั้นจากเปลือกมะกรูดที่มีส่วนผสมของน้ ามัน 
                                                    หอมระเหย 
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         3.5.3 การทดสอบผลิตภัณฑ์ 
  (1) น าสบู่เหลวสูตรที่ 1 สูตรสบู่เหลวที่ 2 และสูตรสบู่เหลวที ่3 จากช้อ 1.5.2 มาวัด     
                         ค่า pH ด้วย เครื่อง pH Meter  
  (2) น าสบู่เหลวสูตรที่ 1 สูตรที่ 2 และสูตรที 3 จากช้อ 1.5.2 มาทดสอบ      
                         - ความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (Inhibition test) ของสบู่เหลวล้างมือ 
                           ทีป่ลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับเชื้อจุลินทรีย์ชนิด 
                           S.aureus  

   - ความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (Inhibition test) ของสบู่เหลวล้างมือที่  
                          ปลอดภยัต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับเชื้อจุลินทรีย์ชนิด E.coli 
 
       3.5.4 ประมวลภาพวิธีการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.1 แสดงผลมะกรูดสดล้างสะอาด 
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รูปที่ 3.2 แสดงเปลือกมะกรูดสดหั่นชิ้น 
 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 3.3 เปลือกมะกรูดสดปั่นละเอียด 
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รูปที่ 3.4 แสดงน้ าคั้นจากเปลือกมะกรูดที่มีส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.5 แสดงเศษรังไหมเหลือทิ้ง 
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รูปที่ 3.6 แสดงน้ าสกัดนจากรังไหมเหลือทิ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.7 แสดงสบู่เหลวล้างมือสูตรที่ 1 สบู่เหลวล้างมือสูตรที่ 2 และสบู่เหลวล้างมือสูตรที่ 3 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกลุ่มต้านเชื้อแบคทีเรีย ท าผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาดในครัวเรือน เพ่ือสุขภาวะที่ดี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นการการประยุกต์ใช้เปลือก
มะกรูดซึ่งเป็นพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ชื่อวิทยาศาสตร์คือCitrus hystrix  DC. และชื่อสามัญชื่อ
สามัญคือ Leech lime, Mauritus papeda และอยู่ในวงศ์ Rutaceae  ซึ่งสามารถน าน้ ามันหอม
ระเหยจากผิวมะกรูดมาเพ่ือผลิตสบู่เหลวล้างมือซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีผลการวิจัย ดังนี้ 

 
        ตอนที ่4.1 ผลการวัดค่า pH ด้วยเครื่อง pH meter  

ผลการวัดค่า pH ของสบู่ เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมจากน้ าคั้นจากเปลือกมะกรูดและมี
ส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหย ดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1   แสดงผลการวัดค่า pH ด้วยเครื่อง pH meter  

สบู่เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมจากน้ าคั้น

จากเปลือกมะกรูดและมีส่วนผสมของ

น้ ามันหอมระเหย 

   ค่า pH ที่วัดได ้

        สูตรที่ 1            7.3 

        สูตรที่ 2            5.5 

        สูตรที่ 3            9.1 
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         ตอนที่ 4.2 ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของสบู่เหลวล้างมือที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

ผลการศึกษาความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของสบู่เหลวล้างมือที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งผลิตได้จากน้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด โดยท าการทดสอบ
ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli 
ดังตารางที่ 4.2 และ 4.3 ตามล าดับ และภาพท่ี 4.2 และ 4.3 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.2   แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (Inhibition test) ของสบู่
เหลวล้างมือที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับเชื้อจุลินทรีย์ชนิด 
S.aureus  

สบู่เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมจากน้ าคั้น
จากเปลือกมะกรูดและมีส่วนผสมของ
น้ ามันหอมระเหย 

ความสามารถในการยับยั้งเชื้อ S.aureus 

สูตรที่ 1 ยับยั้งได้/ inhibition zone = 2.16 ซม 

สูตรที่ 2 ยับยั้งได้/ inhibition zone = 1.90 ซม. 

สูตรที่ 3 ยับยั้งได้/ inhibition zone = 2.00 ซม. 

 

ตารางที่ 4.3   แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (Inhibition test) ของสบู่
เหลวล้างมือที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับเชื้อจุลินทรีย์ชนิดคือ 
E.coli 

สบู่เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมจากน้ าคั้น
จากเปลือกมะกรูดและมีส่วนผสมของ
น้ ามันหอมระเหย 

ความสามารถในการยับยั้งเชื้อ E.coli 

สูตรที่ 1 ไม่สามารถยับยั้งได้ 

สูตรที่ 2 ไม่สามารถยับยั้งได้ 

สูตรที่ 3 ไม่สามารถยับยั้งได้ 
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รูปที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบการผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (Inhibition 
test) ของสบู่เหลวล้างมือที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับเชื้อจุลินทรีย์ชนิดคือ 
S.aureus 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบการผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (Inhibition 
test) ของสบู่เหลวล้างมือที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับเชื้อจุลินทรีย์ชนิดคือ 
E.coli 
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จากตารางที่ 4.1  แสดงผลการวัดค่า pH ด้วยเครื่อง pH meter พบว่า สบู่เหลวสูตรที่ 1 มี
ค่า pH 7.3 สบู่เหลวสูตรที่ 2 มีค่า pH 5.5 และสบู่เหลวสูตรที่ 3 มีค่า pH 8.7 

จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (Inhibition 
test) ของสบู่เหลวล้างมือที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับเชื้อจุลินทรีย์ชนิดคือ 
S.aureus และรูปที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบการผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้ ง
เชื้อจุลินทรีย์  (Inhibition test) ของสบู่ เหลวล้างมือที่ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมกับเชื้อจุลินทรีย์ชนิดคือ S.aureus พบว่าค่าความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของของ
สบู่เหลวล้างมือที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบโซนใสของแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus หรือ S.aureus พบว่าสูตรที่ 1 สามารถยับยั้งได้และมี inhibition zone 
= 2.16 เซนติเมตร สูตรที่ 2 สามารถยับยั้งได้และมี inhibition zone = 1.90 เซนติเมตร และสูตรที่ 
3 สามารถยับยั้งได้และม ีinhibition zone = 2.00 เซนติเมตร 

จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ( Inhibition 
test) ของสบู่เหลวล้างมือที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับเชื้อจุลินทรีย์ชนิดคือ 
E.coli และรูปที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบการผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ 
(Inhibition test) ของสบู่ เหลวล้างมือที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อมกับ
เชื้อจุลินทรีย์ชนิดคือ E.coli พบว่าค่าความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของของสบู่เหลวล้างมือที่
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบโซนใสของแบคทีเรีย Escherichia coli 
พบว่าสบู่เหลวทั้ง 3 สูตรไมส่ามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ชนิด Escherichia coli หรือ E.coli ได ้
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกลุ่มต้านเชื้อแบคทีเรีย ท าผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาดในครัวเรือน เพ่ือสุขภาวะที่ดี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าเสนอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
         น้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูดที่ได้จากวิธีการบีบคั้นจะมีสีเขียวเข้ม และมีกลิ่นหอม
เหมือนมะกรูด เมื่อน ามาเป็นส่วนผสมส่ในสูตรของสบู่เหลวล้างมือ ท าให้ลดการใช้สารเพ่ิมกลิ่น สาร
แต่งสี 

5.1.1 การศึกษาผลของปริมาณน้้าคั้นจากผิวมะกรูดที่มีส่วนผสมของน้้ามันหอมระเหย  
ต่อค่า pH ของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวท่ีใช้ท้าความสะอาดในครัวเรือน 

จากการศึกษาผลของปริมาณน้ าคั้นจากผิวมะกรูดที่มีส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหย  ต่อค่า 
pH ของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวที่ใช้ท าความสะอาดในครัวเรือนพบว่า ปริมาณน้ าคั้นจากผิวมะกรูดที่มี
ส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหยปริมาณ 80 มิลลิลิตร ที่เติมในสบู่เหลวล้างมือท าให้สบู่เหลวล้างมือ 
สูตรที่ 1 มีค่า pH 7.3 ส่วนปริมาณน้ าคั้นจากผิวมะกรูดที่มีส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหยปริมาณ 
160 มิลลิลิตร ที่เติมในสบู่เหลวล้างมือท าให้สบู่เหลวล้างมือสูตรที่ 2 มีค่า pH 5.5 และในสูตรที่ 3 ซึ่ง
ไม่ได้เติมปริมาณน้ าคั้นจากผิวมะกรูดที่มีส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหย มีค่าเท่ากับ pH 9.1 จากผล
ของค่า pH ที่ได้แสดงว่า น้ าคั้นจากผิวมะกรูดที่มีส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหยมีความเป็นกรดท าให้
ค่า pH ของสบู่เหลวมีค่าลดลง  

 
5.1.2 ผลของการทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
ผลการศึกษาความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของสบู่เหลวล้างมือที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งผลิตได้จากน้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด โดยท าการทดสอบ
ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli 
พบว่า สบู่เหลวล้างมือสูตรที่ 1 มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus โดยมีค่า 

inhibition zone = 2.16 เซนติเมตร แต่ไม่สามารถยับยั้งเชื้อ Escherichia coli สบู่เหลวล้างมือสูตร
ที่ 2 มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus โดยมีค่า inhibition zone = 1.90 
เซนติเมตร แต่ไม่สามารถยับยั้งเชื้อ Escherichia coli และสบู่เหลวล้างมือสูตรที่ 3 มีความสามารถใน
การยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus โดยมีค่า inhibition zone = 2.00 เซนติเมตร แต่ไม่
สามารถยับยั้งเชื้อ Escherichia coli  
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5.2  อภิปรายผล 
 

งานวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกลุ่มต้านเชื้อแบคทีเรีย ท าผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดในครัวเรือน เพ่ือสุขภาวะที่ดี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 

จากผลของค่า pH ที่ได้แสดงว่า น้ าคั้นจากผิวมะกรูดที่มีส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหยมี
ความเป็นกรดท าให้ค่า pH ของสบู่เหลวมีค่าลดลง และเนื่องจากสบู่เหลวที่มีความเหมาะสมกับ
ผู้บริโภคตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์สบู่ เหลวของส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม มอก.1403-2551 สบู่เหลวผสมสมุนไพรจะต้องมีคุณลักษณะทางเคมีด้านความเป็นกรด-
ด่าง หรือค่า pH อยู่ในช่วง 4 - 8 ดังนั้นสบู่เหลวล้างมือในสูตรที่ 1 ซึ่งมีค่า pH เท่ากับ 7.3 และ สูตร
เหลวล้างมือสูตรที่ 2  มีค่า pH เท่ากับ 5.5 มีความเหมาะสมสามารถน ามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดในครัวเรือน ส่วนสบู่เหลวในสูตรที่ 3 มีค่า pH เท่ากับ 9.1 ซ่ึงเกินช่วง pH ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวมอก.1403-2551  แต่จากการศึกษาผลของผลของการทดสอบการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย พบว่าสบู่เหลวล้างมือสูตรที่ 1 ซึ่งมีค่า pH เท่าก้บ7.3 มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ 
Staphylococcus aureus หรือ S.aureus ได้มากกว่าสบู่ เหลวในสูตรที่  2 และสูตรที่  3 ทั้ งนี้
เนื่องจากเชื้อ Staphylococcus aureus หรือ S.aureus เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อยู่ตามผิวหนัง
ของมนุษย์ ซึ่งเป็นเชื้อที่ท าให้เกิดการอักเสบของผิวหนัง และสามารถสร้างสารพิษชนิดหนึ่งขึ้นมา คือ 
เอนเทอโรทอกซิน (Enterotoxin) ท าให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ถ่ายเหลว อาการปวด
ท้อง หรืออุจจาระร่วงเฉียบพลัน ดังนั้นถ้าไม่ได้ท าความสะอาดมือแล้วไปสัมผัสอาหารก็มีโอกาสที่เชื้อ
ตัวนี้ จะติดลงไปในอาหารที่ รับประทานและเข้าสู่ ร่างกายได้  ซึ่ งสบู่ เหลวล้างมือสูตรที่  2 มี
ความสามารถยับยั้งเชื้อนี้ได้ดีที่สุด รวมทั้งมีค่ามีคุณลักษณะทางเคมีด้านความเป็นกรด-ด่าง หรือค่า 
pH อยู่ในช่วง 4 – 8 ซึ่งไม่เกินมาตรฐาน มอก.1403 -2551 จึงท าให้สบู่ เหลวล้างมือสูตรที่  2 
เหมาะสมส าหรับเป็นผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน แตจ่ากผลการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรีย
ของสบู่เหลวทั้ง 3 สูตร พบว่า สบู่เหลวทั้ง 3 สูตร ไม่สามารถยับยั้งเชื้อ Escherichia coli หรือ E.coli 
ได้ ส าหรับเชื้อ Escherichia coli หรือ E.coli เป็นเชื้อแบคทีเรียประจ าถิ่น (Normal flora) ที่พบได้
ในล าไส้ของคนและสัตว์เลือดอุ่น ปกติพบอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารส่วนล าไส้ของคนและสัตว์  
โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และนก ซึ่งเชื้ออีโคไลนี้มีอยู่หลายสายพันธุ์ สายพันธุ์ที่
อาศัยอยู่ในล าไส้ของคนและสัตว์นั้นมักไม่ก่อให้เกิดโรค    สายพันธุ์ที่ก่อโรคในคนได้ มีตั้งแต่ที่ก่อโรค
ไม่รุนแรง เช่น  โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และอาหารเป็นพิษ  ไปจนถึงที่ก่อโรครุนแรง เช่น เยื่อ
หุ้มสมองอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือด และเชื้อนี้สามารถเจริญได้ดี ในสภาวะความเป็นกรด-ด่าง 
หรือค่า pH อยู่ในช่วง 4-11 จึงท าให้สบู่เหลวล้างมือทั้ง 3 สูตร ซึ่งมีค่า pH อยู่ในช่วงที่ไม่สามรถ
ยับยั้งเชื้อ Escherichia coli หรือ E.coli ได ้ 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

(1) ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกลุ่มต้านเชื้อแบคทีเรีย 
ท าผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน เพ่ือสุขภาวะที่ดี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นั้นอาจมี
การประยุกต์วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอ่ืนที่มีเปลือกผลไม้ที่มีตุ่มน้ ามันหอมระเหย เช่น ส้มโอ 
มะนาว ส้ม มาใช้ในการสกัดเป็นน้ ามันหอมระเหย 

 
(2) ในการสกัดน้ ามันหอมระเหยในครั้งต่อไปอาจใช้วิธีการกลั่น  หรือการใช้ตัวท าละลาย

ประเภทไดคลอโรมีเทนเป็นตัวแยกน้ าออกจากน้ ามันหอมระเหยเพ่ือให้สามารถดึงสารที่มีฤทธิ์ ในการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียออกมาได้ดี 
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