
 

1/3 
 

สบู่ไข่ขาวผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวพรรณ  

เรียบเรียงโดย  จารุวรรณ  แตงเที่ยง  
นักวิทยาศาสตร ์

ค าส าคัญ   ไข่ขาว  สบู่  

การท าคววาสสอาาผิิวป็นนขันนตานส าควัในนการก าจัผสิ่งสก็รกทีต่กค้วางายู่บนิิว ซึ่งสิ่งสก็รกปหล่านีน  
าาจก่านห้ปกิผสิว หรืาิผิื่นควันต่างๆ  การท าคววาสสอาาผิิวจึงช่วย็้างกันิิวหนังไส่นห้ถูกท าลาย ช่วยยืผาายุ
ปซลล์ิิว   ิลิตภัณฑ์ท าคววาสสอาาผิิวที่ผีนันนจอต้างสี็รอสิทธิภาพช ารอล้างสิ่งสก็รก ฝุ่นลอาาง ควราบปหงื่า
ไควล ปชืนาโรคว แลอปควรื่างส าาาง  นห้ลอลายนน าาากสาไผ้โผยไส่ท าลายไขสันตาสธรรสชาติที่็ก็้างิิวหนัง 
็ัจจุบันิลิตภัณฑ์ท าคววาสสอาาผิิวที่สีจ าหน่ายนนท้างตลาผนันนสีายู่หลากหลายชนิผปช่น สบู่ก้าน สบู่ปหลว  
ควรีสโฟสล้างหน้า ทันงนีนแล้วแต่สภาพิิวขางิู้นช้  รวสถึงสีหลายรู็แบบ หลากสีสันนห้ปลืากนช้ โผยแต่ลอ
็รอปภทแตกต่างกันาย่างไรสาผูกัน 

สบู่ (soap) จัผป็นนิลิตภัณฑ์ท าคววาสสอาาผ็รอปภทหนึ่งที่นช้ช ารอล้างขจัผควราบสิ่งสก็รก หรืาท า
คววาสสอาาผร่างกาย ขจัผควราบปหงื่าไควลแลอกลิ่นกาย ท านห้รู้สึกสผชื่น  สบู่ควืาปกลืาขางกรผไขสันที่ปกิผจาก
็ฏิกิริยาซาพานิฟิปควชัน (saponification) ซึ่งป็นน็ฏิกิริยารอหว่างไขสันหรืานน าสัน (ไทรกลีปซาไรผ์) ที่ไผ้จาก
พืชหรืาสัตว์ กับสารลอลายผ่างนนาุณหภูสิที่ปหสาอสส ท านห้ปกิผสบู่แลอสีิลพลายไผ้ (by product) ป็นน    
กลีปซารีนหรืากลีปซาราลซึ่งป็นนสารนห้คววาสชุ่สชืนนต่าิิวาีกผ้วย  สบู่แบ่งตาสลักษณอทั่วไ็ไผ้ 3 ็รอปภท ควืา 

1. สบู่ก้อน  (bar soap) ป็นนสบู่ที่ไผ้สาจากการท า็ฏิกิริยารอหว่างกรผไขสันกับสารลอลาย
โซปผียสไฮผรากไซผ์ ปนืนาสบู่ที่ไผ้ป็นนก้านสีลักษณอทึบแสง คววรสี pH รอหว่าง 8 – 10 สบู่ก้าน็รอปภทนีนจอสี
กลีปซารีนายู่นนปนืนาสบู่ แต่สบู่ก้านนนาุตสาหกรรสสักแยกกลีปซารีนที่ป็นนสารนห้คววาสชุ่สชืนนต่าิิวาากไ็ขาย 
จึงาาจท านห้ิ ิวแห้งปสื่านช้    

2. สบู่ใส (transparent soap) หรืาสบู่กลีปซารีน (glycerine soap) ป็นนสบู่ก้านที่ถูกน าไ็ท า
็ฏิกิริยาปพ่ิสปติสแลอปพ่ิสกลีปซารีน  ปพ่ืานห้สีคววาสา่านโยนต่าิิวสากขึนน ลักษณอปนืนาสบู่นส ิิวสัน ป็นนปงา 
า่านโยนต่าิิว แต่สีคววาสสาสารถนนการท าคววาสสอาาผน้ายกว่าสบู่ก้าน แลอสีราควาแพง   

3. สบู่เหลว (liquid soap) สีลักษณอป็นนขางปหลว แบ่งไผ้ป็นน 2 ็รอปภทควืา็รอปภทที่ปกิผจากการ
ท า็ฏิกิริยาซาพานิฟิปควชั่นรอหว่างกรผไขสันกับสารลอลายโพแทสปซียสไฮผรากไซผ์ แลอ็รอปภทที่ปกิผจาก
การิสสขางสารช ารอล้างชนิผต่าง ๆ   

กรสวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ไผ้พัฒนาสูตรการิลิตสบู่ก้านปพ่ืาถ่ายทาผปทควโนโลยีนห้กับ
ิู้็รอกาบการแลอิู้สนนจทั่วไ็สารอยอปวลาหนึ่ง  ซึ่งลักษณอขางสบู่นันนขึนนายู่กับไขสันหรืานน าสันที่ป็นน
ส่วน็รอกาบส าควัในนการิลิตสบู่ สบู่ที่ไผ้จากไขสันต่างชนิผกันนันน  สีข้าผีแลอข้าปสียต่างกัน  ยกตัวาย่างปช่น 
สบู่ที่ท าจากนน าสันสอพร้าวจอสีปนืนาแข็ง ท าคววาสสอาาผไผ้ผี สีฟางสาก ข้าปสียควืา ฟางแตกง่าย ปหส็นหืนง่าย 
ปก็บไว้ไผ้ไส่นาน  นนขณอที่สบู่ที่ท าจากนน าสัน็าล์สจอสีข้าผีควืา ปนืนาแข็ง (แข็งน้ายกว่าสบู่จากนน าสันสอพร้าว)  
สีสีขาวาสปหลืาง ช ารอล้างไผ้ผี ข้าปสียควืา สีฟางน้ายแต่ฟางายู่ไผ้นาน  สบู่ที่ท าจากนน าสันสอกากสีข้าผีควืา
ฟางนุ่สนวลป็นนควรีส สีส่วน็รอกาบขางวิตาสินาีจึงช่วยปพ่ิสคววาสชุ่สชืนนนห้กับิิวหนัง สบู่ ปก็บไว้ไผ้นาน       
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ไส่ปหส็นหืนง่าย แตข่้าปสียควืาสบู่จอไส่คว่ายแข็งตัว หรืาแข็งตัวช้า สีสีาากปหลืาง แลอนน าสันสอกากสีราควาแพง
ต้างน าปข้าจากต่าง็รอปทศ ป็นนต้น  นากจากสสบัติขางสบู่จอขึนนายู่กับชนิผขางนน าสันที่นช้แล้ว ็ัจจุบัน
กรอบวนการิลิตสบู่ก้านสักสีการปติสส่วนิสสา่ืนๆ หรืาปพ่ิสสารปติสแต่งที่สีสสบัตินนการบ ารุงิิวจาก
ธรรสชาติ ปพ่ืานห้สบู่สีคววาสหลากหลายแลอไผ้ิลิตภัณฑ์ที่นห้คววาสรู้สึกที่แตกต่างจากสบู่ธรรสผา สีสสบัติตรง
ตาสคววาสต้างการขางิู้บริโภคว ปช่นสีสีสันสวยงาส รู็ทรงต่างๆ สีกลิ่นหาส   

็ัจจุบันไผ้สีการนช้ไข่ขาวป็นนสารปติสแต่งนนสบู่  ปนื่างจากไข่ขาวสี็รอโยชน์นนการบ ารุงิิวสากสาย
ปช่น ช่วยกรอชับรูขุสขน ็รับสภาพิิวนห้ปรียบปนียน ลผคววาสสันบนิิวหน้า ช่วยผูผซับสิ่งสก็รกที่ตกคว้างบน
ิิว  ช่วยนห้ิิวชุ่สชืนน  ซ่าสแซสส่วนต่าง ๆ ท านห้ิิวปนียนนุ่สน่าสัสิัส  นากจากนีนยังสีวิตาสิน ปา ช่วยลผราย
ปหี่ยวย่นบนิิว หลายควนาาจปควยนช้ไข่ขาวพากหน้าแล้วทินงไว้นห้แห้งปพ่ืาผูผสิวปสีนยน กรอชับรูขุสขน  โผยที่
างคว์็รอกาบขางไข่ขาวสีนน าร้ายลอ 88  สีโ็รตีนร้ายลอ 11  แลอไขสันร้ายลอ 1  โ็รตีนที่ป็นนส่วน็รอกาบ
หลักนนไข่ขาวไผ้แก่ โาแวลบูสิน (ovalbumin) โควแนลบูสิน (conalbumin) โาโวสิวควายผ์ (ovomucoid) 
แลอไลโซโซส (lysosome) ซึ่งโ็รตีนปหล่านีนสีส่วนช่วยสร้างปซลล์ิิวนหส่ วศ. จึงไผ้พัฒนาสูตรสบู่ไข่ขาวตาส
สาตรฐานิลิตภัณฑ์ชุสชนสบู่ก้าน (สิช. 94/2552) ควืาสี็ริสาณไขสันทันงหสผไส่น้ายกว่าร้ายลอ 76.5 
็ริสาณไฮผรากไซผ์าิสรอไส่ปกินร้ายลอ 0.05 ็ริสาณควลาไรผ์ไส่ปกินร้ายลอ 0.8  ซึ่งคว่าปหล่านีน จอบากถึง
ควุณภาพขางิลิตภัณฑ์สบู่ก้าน ว่าสี็ริสาณปนืนาสบู่สากพาที่จอนช้ท าคววาสสอาาผ แลอไส่ก่านห้ปกิผการรอควาย
ปควืางต่าิิวหนังขางิู้นช้  นากจากนีนปพ่ืานห้ปกิผคววาสสั่นนจขางิู้บริโภคว วศ. ยังไผ้น าสบู่ไข่ขาวไ็ทผสาบการ
รอควายปควืางต่าิิวนนาาสาสสัควรผ้วยวิธี single patch test พบว่าสบู่ไข่ขาวไส่ก่านห้ปกิผการอควายปควืางต่าิิว
ขางาาสาสสัควร โผยสีคว่า Mean Cumulative Irritation Index (M.C.I.I.) ปท่ากับ 0.05  ซึ่งขณอนีนกรส
วิทยาศาสตร์บริการพร้าสถ่ายทาผปทควโนโลยีการิลิตสบู่ไข่ขาวนห้กับิู้็รอกาบการ แลอิู้ที่สนนจทั่วไ็      
ซึ่งิู้็รอกาบการสาสารถน าไ็ิลิตปพ่ืาปพ่ิสคววาสหลากหลายขางิลิตภัณฑ์นห้กับตลาผาีกทางหนึ่ง 
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