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การใชประโยชนจากน้ํามันที่ใชแลวเพือ่ ผลิตสบูสมุนไพรระงับกลิ่นเทา
The Utilization of Oil Used to Produce a Herbal Foot Deodorant Soap
สุธีรา สุนทรารักษ1*
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตสบูระงับกลิ่นเทาจากน้ํามันที่ใชแลวรวมกับสารสกัดจากใบมะกรูด
ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ผลการทดสอบฤทธิ์ของ
สารสกัดในการยับ ยั้งเชื้อโดยวิธี agar diffusion พบวา สารสกัดหยาบของใบมะกรูดดวยตั วทําละลาย 95%
เอทานอล สารสกั ด ส ว นที่ ล ะลายในเฮกเซน คลอโรฟอร ม เอทิ ล อะซิ เ ตทและน้ํ า สามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ
Staphylococcus aureus ได โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางของโซนใสเทากับ 18.50, 8.20, 14.00, 21.30และ
14.15 มิลลิลิตร ตามลําดับ ในขณะที่เชื้อ Micrococcus sedentarius ขนาดของโซนใสมีคา 12.60, 8.15, 9.40,
18.20 และ 9.60 มิลลิลิตร ตามลําดับ ดังนั้น จึงนําสารสกัดสวนที่ละลายในเอทิลอะซิเตทซึ่งมีฤทธิ์สูงสุดในการ
ยับ ยั้งเชื้อ แบคที เรีย ทั้ งสองชนิ ดมาเตรียมสบู ก อ นที่ อั ต ราส ว นน้ํ ามั น ใช แลว : น้ํ ามั น ปาลม อั ตราส วนเท ากั บ
750 : 250 มิลลิลิตร โดยผสมสารสกัดใบมะกรูดที่ 0, 75, 100 และ 150 มิลลิลิตร ตามลําดับ และทําการทดสอบ
ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ พบวา อัตราสวนต่ําสุดที่ผานเกณฑการยอมรับของ มอก. 29-2545 คือ อัตราสวนผสม
ระหวางน้ํามันผลิตสบู : สารสกัดใบมะกรูดอัตราสวนเทากับ 1,000 : 75 มิลลิลิตร

ABSTRACT
The objective of this research is to develop the herbal foot deodorant soap from used oil
containing extracts of bergamot leaves that showed antibacterial activity against S. aureus and M.
sedentarius. Using agar diffusion method. The 95% ethanol crude extract, hexane, chloroform, ethyl
acetate and water soluble fractions exhibited antibacterial activity against S. aureus with clear zone
diameter of 18.50,8.20,14.00,21.30 and 14.15 mm., respectively, and against M. sedentarius. with
clear zone diameter of 12.60, 8.15, 9.40, 18.20 and 9.60 mm. respectively. Consequently, the ethyl
acetate fraction which showed the highest antibacterial activity, was subjected to formulate soap at
the ratio of used oil : palm oil = 750 : 250 milliliter by mixed extracts of bergamot leaves of 0, 75, 100
and 150 milliliter respectively. The results show that the lowest ratio between the soap formula and
extracts of bergamot leaves that pass TIS.29-2545 standard is 1,000 : 75 milliliter.
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คํานํา
สบู ผ ลิ ต จากกระบวนการแซพอนิ ฟ เคชั น (Saponification) เป น ผลผลิ ต ที่ เกิ ด จากการทํ า ปฏิ กิ ริ ย า
ของไขมั น กั บ ด า ง มี คุ ณ สมบั ติ ส ามารถละลายได ทั้ ง ในไขมั น และน้ํ า จึ ง เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ นิ ย มนํ า มาใช ใ น
การทํ า ความสะอาดร า งกาย เพื่ อ ชํ า ระล า งคราบสกปรกออกจากผิ ว หนั ง ทํ า ให ร างกายสะอาดมากขึ้ น
มี ก ารค น พบการทํ าสบู โดยบั งเอิ ญ ในยุ ค โรมั น โดยการนํ า สั ต ว ม าบู ช ายั ญ บนเนิ น เขาโดยมี ก ารฆ า และเผา
ทํ า ให น้ํ า มั น จากสั ต ว ที่ เผาผสมกั บ ขี้ เถ า เกิ ด ก อ นสี ข าว และเมื่ อ ฝนตกก อ นสี ข าวจะหลุ ด ไหลไปตามลํ า ธาร
ทํ า ให ช าวบ า นนํ า ก อ นสี ข าวดั งกล า วมาซั ก ผ า และสั งเกตว า ทํ า ให เสื้ อ ผ า สะอาดยิ่ ง ขึ้ น นั บ ตั้ งแต นั้ น มาก็ มี
การผลิตสบูเพื่อนํามาใชกันมากขึ้น การผลิตสบูสามารถผลิตไดดวยตนเอง เพื่อใชในครัวเรือนไปจนถึงระดับ
อุ ต สาหกรรม การผลิ ต สบู ในทางการค า นิ ย มใช ส ารเคมี สั ง เคราะห เพิ่ ม คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต อ งการมากขึ้ น เช น
สารแตงกลิ่นหรือน้ําหอม สารกันหืน กลีเซอรีน เพื่อเพิ่มความชุมขึ้นใหกับผิว (จรัญญา, 2544)
ภายในครัวเรือนหรือตามรานอาหาร น้ํามันพืชหรือสัตวถูกใชในการประกอบอาหารเปนจํานวนมาก
และก็ถูกกําจัดทิ้งเปนจํานวนมากเชนกัน โดยทั่วไปจะถูกทิ้งผานทอระบายน้ําทําใหแหลงน้ําในบริเวณชุมชนเกิด
การเนาเสีย เนื่องจากไขมันเมื่อมีการแพรกระจายลงสูแหลงน้ําก็จะไมยอยสลายอีกทั้งยังเพิ่มปริมาณมากขึ้นจน
เกิดการสะสมและลอยตัวอยูบริเวณผิวน้ํา ปดกั้นการถายเทของออกซิเจน และทําลายระบบการยอยสลายของ
สารอินทรียโดยจุลินทรียในน้ํา ซึ่งเปนตนเหตุของการเนาเสียของแหลงน้ําตามธรรมชาติในที่สุด (เกรียงศักดิ์,
2542)
จากเหตุ ผ ลดั ง กล า วคณะวิ จั ย จึ ง เกิ ด ความสนใจศึ ก ษาเพื่ อ นํ า เอาน้ํ า มั น ที่ ใ ช แ ล ว มาผลิ ต เป น สบู
ดวยเหตุผลที่สําคัญ คือ วัตถุดิบหลักของสบูที่เปนไขมันนั่นเอง (ศริศักดิ์, 2551) ทั้งนี้มีงานวิจัยของวิไลพร (2554)
ซึ่งสนับสนุนแนวความคิดดังกลาว โดยผลจากการศึกษาพบวาน้ํามันทอดที่ใชสามารถนํากลับมาใชประโยชนอีก
โดยสามารถนํามาผลิตเป นสารทําความสะอาด เทียนและสบู ขุนได รวมถึงสุมาลัย (2543) ไดทําการศึกษา
ผลิตภัณฑจากน้ํามันพืชที่ใชแลวเพื่อผลิตครีมลางจาน พบวา มีประสิทธิภาพในการกําจัดสิ่งสกปรกไดในเกณฑ
ที่ ดี ละลายน้ํ าและล า งออกงาย อีก ทั้ งยั งมี ป ริม าณฟองมาก ซึ่ งเป น ที่ ย อมรับ ในระดั บ เดี ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่
จําหนายในทองตลาดเมื่อทดสอบทางประสาทสัมผัส ดังนั้นการนําน้ํามันที่ใชแลวเพื่อมาผลิตเปนเปนสบูจึงมี
ความเปนไปได และหากมีการประยุกตโดยนํามาพัฒนาเปนสบูสมุนไพรระงับกลิ่นเทาซึ่งเกิดจากการหมักหมม
บริ เวณเท า จากเชื้ อ แบคที เรี ย ได ด ว ยการใช ม ะกรู ด (Citrus hystrix. DC.) ซึ่ ง เป น พื ช สมุ น ไพรที่ มี น้ํ า มั น
หอมระเหยซึ่งมีรายงานฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายรวมทั้งฤทธิ์ตานแบคทีเรียที่มีขอบขายการออกฤทธิ์กวาง
(Mourey and Canillac, 2002) ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดทําการทดสอบสารสกัดหยาบจากใบมะกรูดมาใช
ในการควบคุ ม การเจริญ ของเชื้อ แบคที เรีย Micrococcus Sedentarius ซึ่งเป น สาเหตุ ห ลัก ของโรคเท า เหม็ น
(Pitted Keratolysis) ที่พบมากในเขตรอนได ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑสบูสมุนไพรระงับกลิ่นเทาจากน้ํามันที่
ใชแลวเพื่อเปนการสรางทางเลือกในการจัดการกากของเสีย (waste) อยางน้ํามันที่ใชแลวควบคูกับการเพิ่ ม
มูลคาใหกับผลิตภัณฑสบูจากน้ํามันที่ใชแลวไดอีกทางหนึ่งดวย
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อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมน้ํามันที่ใชแลวเพื่อผลิตเปนสบูสมุนไพรระงับกลิ่นเทา
ขั้นตอนการทําความสะอาดน้ํามันที่ใชแลว คณะผูวิจัยไดนําน้ํามันที่ใชแลวซึ่งรวบรวมมาจากรานขาย
ลูกชิ้นทอดภายในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มาทําความสะอาด ดวยการการกรองผานผาขาวบางเพื่อ
นําเอาตะกอนออก ทําซ้ําประมาณ 2-3 ครั้ง แลวนําไปตมพออุนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส โดยการใสใบเตย
และตะไครสดอยางละ 500 กรัมตอน้ํามันที่ใชแลว 10 ลิตร พักไวใหเย็นนํากากใบเตยและตะไครสดออกแลว
นําไปหมั กดวยน้ําสม สายชู : น้ํ ามั นที่ใชแลว เทากับ 1 : 1 เปนเวลา 1 สัป ดาห เพื่ อเป นการดับ กลิ่นเหม็นหื น
รวมถึงแตงกลิ่นของน้ํามันที่ใชแลว
การเตรียมสารสกัดหยาบจากใบมะกรูด
นําใบมะกรูดมาทําความสะอาดและอบแหงที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง แลวจึงนํามา
บดเป น ผงหยาบ จากนั้ น สกั ด ต อ เนื่ อ งจนสารละลายใสโดยวิ ธี ก ารหมั ก ด ว ยตั ว ทํ า ละลาย 95 % เอทานอล
(อัตราสวนระหวางใบมะกรูด : สารละลาย เทากับ 1 : 2) กรองเก็บสารละลายและระเหยเอทานอลออกดวยเครื่อง
กลั่นระเหยสารแบบหมุน (rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ความดัน 175 มิลลิบาร นําสารสกัด
หยาบที่ไดมาสกัดแยกสวนดวยตัวทําละลายเฮกเซน คลอโรฟอรม เอทิลอะซิเตทและน้ํา ตามลําดับ ทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพของส ว นสกั ด ที่ เ ตรี ย มได ใ นการยั บ ยั้ ง เชื้ อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus
sedentarius ดวยวิธี agar diffusion (Benkeblia (2004); CLSI (2006)) เปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อของสวน
สกัดแตละชนิดโดยดูจากคาขนาดเสนผานศูนยกลางของ clear zone (ทดลอง 3 ซ้ํา)
ขั้นตอนและวิธีการผลิตสบูสมุนไพรระงับกลิ่นเทา
นําสารสกัดสวนที่ มีฤทธิ์สูงสุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิ ดมาเตรียมสบูกอน โดยขั้นตอน
การผลิตสบูสมุนไพรระงับกลิ่นเทา เตรียมน้ําดางผสมหรือโซเดียมไฮดรอกไซด ทําไดโดยตวงน้ํา 350 มิลลิลิตร
ใสลงในชามแกวแลวเติมผลึกโซเดียมไฮดรอกไซดจํานวน 32.65 กรัม แลวปลอยใหน้ําดางผสมเย็นลงจนเทากับ
อุณ หภูมิหอง แลวนําน้ํามันใชแลวกับน้ํามันปาลม มาผสมกันที่อัตราสวนน้ํามันใชแลว : น้ํามันปาลม เทากับ
750 : 250 มิลลิลิตร ตั้งบนเตาไฟใหไดอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จากนั้นคอยๆ เติมน้ําดางผสมลงไปในน้ํามันที่
ใชแลวที่เตรียมไวขณะที่เติมนี้ตองกวนสวนผสมทั้งหมดดวยเครื่องกวนผสมสบูอยางสม่ําเสมอในทิศทางเดียวกัน
จนกวาสวนผสมจะขน แลวทําการผสมสารสกัดใบมะกรูดที่ 0, 75, 100 และ 150 มิลลิลิตรเมตร ตามลําดับ แลว
จึงเทลงในแบบพิมพที่เตรียมโดยการหลอซิลิโคนใหมีขนาดและรูปรางตามที่กําหนด โดยงานวิจัยกําหนดรูปแบบ
ของสบู สมุ น ไพรระงับ กลิ่นเท าเป น รูป เท า เพื่ อสื่อถึ งประโยชน การใชงานเฉพาะที่และกระตุนความสนใจต อ
ผูบริโภค และเมื่อสบูแข็งตัวดีแลวประมาณ 24 ชั่วโมง จึงนําออกจากแบบพิมพ
การทดสอบคุณสมบัติของสบูสมุนไพรระงับกลิ่นเทาที่พัฒนาจากน้ํามันที่ใชแลว
นําสบูสมุนไพรระงับกลิ่นเทาฯ มาประเมินลักษณะทางกายภาพ (สี กลิ่น ทดสอบปริมาณฟอง ลักษณะ
ของเนื้อสบูและการทดสอบอัตราสึกกรอนของสบู) คุณภาพทางเคมี (คาความเปนกรด-ดาง (pH)) ทดสอบฤทธิ์
ในการยับ ยั้ งเชื้อ แบคที เรียด วยวิธีการเดีย วกับ การทดสอบฤทธิ์ของสารสกั ด โดยใชสารละลาย 4% sodium
stearate เปนตัวควบคุม โดยใชเกณฑการประเมินผลของสบูที่เติมสารระงับเชื้อตาม มอก.29-2545 คาขนาดเสน
ผานศูนยกลางของ zone of inhibition ของสบูกอนตองมีคามากกวาของตัวควบคุมตั้งแต 2.0 มิลลิเมตรขึ้นไป
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2545)
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การประเมินคาความพึงพอใจในการยอมรับของผูบริโภคของสบูสมุนไพรระงับกลิ่นเทาจากน้ํามัน
ที่ใชแลว
ประเมินความพึงพอใจของการยอมรับของผูบริโภค จํานวน 50 คน ดวยวิธี Home Use Test โดยใช
ผูบริโภคที่เปนอาสาสมัครประเมินความชอบตอผลิตภัณฑสบูในดานสี กลิ่น ความสวยงามและความพึงพอใจ
หลังการใชงาน โดยใช 9-Point Hedonic Scale

ผลการทดลอง
การเตรียมสารสกัดหยาบจากใบมะกรูด
จากผลการทดลองที่ได (Table 1) เมื่ อเปรียบเทียบผลของการยับ ยั้งเชื้อจากคาเฉลี่ยขนาดเสนผาน
ศูน ยก ลางของโซนใส (zone of inhibition) ของสารสกัด หยาบใบมะกรูด พบวา ผลการยับ ยั้งเชื้อ S. aureus
เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ สวนสกัด เอทิลอะซิเตท > สารสกัดหยาบ > สวนสกัดน้ํา > คลอโรฟอรม >
เฮกเซน สําหรับผลการยับยั้งเชื้อ M. sedentarius เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ สวนสกัด เอทิลอะซิเตท >
สารสกัดหยาบ > สวนสกัดน้ํา > คลอโรฟอรม > เฮกเซน สวนสกัดที่สามารถยับยั้งเชื้อทั้งสองชนิดไดมากที่สุด คือ
สวนสกัดดวยสารละลายเอทิลอะซิเตท โดยมี คาเทากับ 21.30 มิลลิเมตร (S. aureus) และ 18.20 มิลลิเมตร
(M. sedentarius)
Table 1 The antibacterial activities of bergamot leaves extracts.
Extracts
Crude extract
Hexane soluble fraction
Chloroform soluble fraction
Ethyl acetate soluble fraction
Water soluble fraction

Mean diameter of zone of inhibition (mm.)
Staphylococcus aureus
Micrococcus sedentarius
18.50ab
12.60ab
8.20c
8.15 c
14.00b
9.40b
21.30a
18.20a
14.15b
9.60b

Note : a - c mean within column followed by different letters are significantly different (p<0.05)

ทดสอบคุณสมบัติของสบูสมุนไพรระงับกลิ่นเทาที่พัฒนาจากน้ํามันที่ใชแลว
เมื่อนําสวนสกัดเอทิลอะซิเตทซึ่งมีฤทธิ์สูงสุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียมาเตรียมเปนสบูกอนที่อัตราสวน
น้ํามันใชแลว : น้ํามันปาลม อัตราสวนเทากับ 750 : 250 มิลลิลิตร โดยผสมสารสกัดใบมะกรูดที่อัตราสวนตางๆ
พบวา สบู กอ นที่ มี ส ว นผสมของส วนสกั ด เอทิ ลอะซิ เตท 75 มิ ลลิ ลิ ต ร สามารถยับ ยั้ งเชื้อ S. aureus และเชื้ อ
M. sedentarius ในอัตราสวนต่ําสุดที่ผานเกณฑการยอมรับของ มอก. 29-2545 (Table 2)
ทั้งนี้จากผลการทดสอบผลิตภัณฑสบูสมุนไพรระงับกลิ่นเทาฯ โดยการประเมินลักษณะทางกายภาพ (สี กลิ่น
ทดสอบปริมาณฟอง ลักษณะของเนื้อสบูและการทดสอบอัตราสึกกรอนของสบู) คุณภาพทางเคมี (คาความเปน
กรด-ดาง (pH)) แสดงรายละเอียดใน Table 3
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Table 2 The antibacterial activities of deodorant soaps containing ethyl acetate fraction of bergamot
leaves soluble fraction.
The formula of herbal foot deodorant soap
bergamot leaves extracts : soap formula
(grams)

0 : 1,000
75 : 1,000
100 : 1,000
150 : 1,000
Note :

The different value between diameters of inhibition zone
of herbal foot deodorant soap and control (mm.)

Staphylococcus aureus
< 0c
5.50a
10.20b
12.50b

Micrococcus sedentarius
< 0c
7.00a
11.70b
14.30b

1) a - c mean within column followed by different letters are significantly different (p<0.05)
2) meet the requirement of TIS.29-2545 (the different value more than 2.00 mm.)
3) Control soap containing 4% sodium stearate

Table 3 The properties and consumer liking scores of of herbal foot deodorant soap.
The formula of
herbal foot
deodorant soap
bergamot leaves
extracts : research
soap formula
(ml.)

Properties of soap

The average satisfaction

pH
Values

Flash foam
(ml.)

Foam
drainage
(ml.)

The
amount of
erosion
(%)

Color

Odor

8.42c

43.16c

29.7b

2.03a

7.79a

8.20c

6.79c

8.10b

8.15a

43.23b

30.20a

2.32b

7.81a

8.60b

7.10a

8.20a

8.30b

43.26b

27.65c

2.35b

6.79b

8.10c

7.00b

8.00c

8.31b

43.40a

30.86a

2.01a

6.80b

8.80a

6.90b

8.15b

Performance
Beatifulness after use

T1 = 0 : 1,000

T2 =75 : 1,000

T3 =100 : 1,000

T4 =150 : 1,000
Note :

1) research soap formula mean oil used : palm oil = 750 : 250 milliliter
2) a - c mean within column followed by different letters are significantly different (p<0.05)
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จาก Table 3 จะเห็นไดวาสบูสมุนไพรระงับกลิ่นเทาที่พัฒนาจากน้ํามันที่ใชแลวมีลักษณะของเนื้อสบูที่แข็ง
ไมมีสิ่งแปลกปลอม ไมมีชิ้นสวนที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุดิบในการผลิตอยู และมีคาความเปนกรด-ดางในทุกสูตร
การทดลองเปนดาง โดยมีคาระหวาง 8.15 – 8.42 และปริมาณฟองแบบ Flash foam ระหวาง 43.16 – 43.40
มิล ลิลิต ร และแบบ Foam drainage มี ค าระหวาง 27.65 – 30.86 มิ ล ลิลิต ร สวนเปอรเซ็น ตการกัดกรอ นของ
กอนสบู อยูระหวาง 2.10 – 2.35 เปอรเซ็นต และทั้งนี้หากพิจารณาในทุกสูตรทดลองจะเห็นไดวาสบูจากน้ํามันที่
ใชแลว เปนสบูซึ่งมีคุณสมบัติเปนผลิตภัณฑสบูกอนที่ดี เนื่องจากมีสีและกลิ่นที่นาใช อีกทั้งยังมีความแข็งและ
ปริมาณฟองที่พอเหมาะ สําหรับการประเมินความพึงพอใจในการยอมรับของผูบริโภค ทําการทดสอบความชอบ
ดวยวิธี 9-point Hedonic Scale พบวา ในทุกสูตรทดลองมีระดับความพึงพอใจที่คอนขางสูง โดยจะเห็นไดวาใน
สูตรที่ T 2 ซึ่งเปนสูตรของสารสกัดใบมะกรูด : น้ํามันใชแลว อัตราสวนเทากับ 75 : 1,000 มิลลิลิตร มีระดับ
ความพึงพอที่สูงที่สุดทั้งในดานสี ความสวยงามและความพึงพอใจหลังการใชงาน

วิจารณ
เมื่อเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อจาก คาเฉลี่ยขนาดเสนผานศูนยกลางของโซนใส (zone of inhibition)
ของสารสกัดหยาบจากใบมะกรูดและสวนสกัดตางๆ พบวา ผลการยับยั้งเชื้อ S. aureus เรียงลําดับจากมากไป
นอยไดดังนี้ สวนสกัด ethyl acetate > สารสกัดหยาบ > สวนสกัดน้ํา > คลอโรฟอรม > เฮกเซน สําหรับผลการ
ยั บ ยั้ งเชื้ อ M. sedentarius เรีย งลํ าดั บ จากมากไปน อ ยได ดั งนี้ ส ว นสกั ด ethyl acetate > สารสกั ด หยาบ >
สวนสกั ดน้ํ า > คลอโรฟอรม > เฮกเซน ส วนสกัด ที่ สามารถยั บ ยั้งเชื้อ ทั้งสองชนิ ดได ม ากที่ สุด คื อ ส วนสกั ด
เอทิ ล อะซิ เ ตท โดยมี ค า เท า กั บ 21.30 มิ ล ลิ เ มตร (S. aureus) และ 18.20 มิ ล ลิ เ มตร (M. sedentarius)
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณา (2550) ที่พบวา มะกรูดอบแหงแลวบดใหเปนผงผสมกับน้ํากลั่น ที่ระดับ
ความเขมขน 300,000 ppm มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในรองเทาได และงานวิจัยของสุมลรัตน
(2550) ซึ่งทําการศึกษาการยับยั้งจุลินทรียของสารสกัดจากมะกรูดและพืชตระกรูดสม ดวยตัวทําละลายเอธิลอะ
ซิเตด และวิธีการกลั่นดวยไอน้ํา พบวา ผิวมะกรูดใหผลยับยั้ง S. cerevisiae
สําหรับอัตราสวนของการผลิตสบูจากน้ํามันที่ใชแลวตอน้ํามันปาลม พบวา มีอัตราสวนคงที่ที่เหมาะสม
กลาวคือ น้ํามันใชแลว : น้ํามันปาลม อัตราสวนเทากับ 750 : 250 มิลลิลิตร ทั้งนี้ปริมาณสารสกัดที่เติมลงไปใน
สบู ก อ นที่ มี ส ว นผสมของส ว นสกั ด เอทิ ล อะซิ เ ตท 75 มิ ล ลิ ลิ ต ร สามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ S. aureus และเชื้ อ
M. sedentarius ในอั ต ราส วนต่ํ า สุ ด ที่ ผ านเกณฑ ก ารยอมรับ ของ มอก. 29-2545 ได ดี ที่ สุ ด ซึ่ งสอดคล อ งกั บ
งานวิจัยของ Ibrahim และคณะ (2012) และงานวิจัยของ Madhavan and Rhama (2011) นําสารที่อยูในกลุม
flavonoids มาสกัดดวย ethyl acetate และเตรียมเปนสบูกอนโดยผสมกับ soap chip ในอัตราสวนตางๆ พบวา
สบูกอนที่มีสวนผสมของสวนสกัด ethyl acetate ตั้งแตรอยละ 30 โดยน้ําหนัก สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus และ
ผานตามเกณฑของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.29-2545
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สรุป
สารสกัดจากใบมะกรูดที่สกัดดวยตัวทําละลายเอทิลอะซิเตท ใหผลในการยับยั้งเชื้อ S. aureus และเชื้อ
M. sedentarius ไดสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับสวนสกัดจากตัวทําละลายชนิดอื่น และเมื่อนําไปผสมกับสบูที่ผลิต
ขึ้นจากน้ํ ามั น ที่ใชแลว ในงานวิจัย ในอัต ราสว นที่ ต่ําที่ สุด ที่ ซึ่งสามารถยับ ยั้งยั้งเชื้อ แบคที เรียได คื อ สารสกั ด
ใบมะกรูด : สบูที่ ผลิต จากน้ํามั น อัตราสวนเทากับ 75 : 1,000 มิ ลลิลิต ร กลาวไดวา สบู ที่ผ ลิตขึ้นจากน้ํ ามั น
ที่ใชแลว หากพิจารณาผลของการศึกษาทดลองทั้งจากการประเมินลักษณะทางกายภาพ เคมี และประสิทธิภาพ
ในการฆาเชื้อตลอดจนการยอมรับของผูบริโภค มีความเปนไปไดและมีศักยภาพเพียงพอสําหรับการผลิตเปน
สบูสมุนไพรระงับกลิ่นเทาไดอยางเหมาะสม ตลอดจนประสิทธิภาพในการฆาเชื้อจุลินทรียสําหรับการเปนสบูที่มี
คุณภาพสามารถชําระลางสิ่งสกปรกไดอยางประสิทธิภาพ
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