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การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มว่านร้อยแปด
ในวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพัฒนาก้าวหน้า ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ยามีละ ดอแม1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มว่านร้อยแปดตามกระบวนการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทฤษฎีการออกแบบความคิด (Design
Thinking) และเพื่อศึกษาความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์บาล์มว่านร้อยแปด วิธีการ
ทดลองจะศึกษากระบวนการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ มีศึกษาความต้องการโดยการสังเกต พูดคุยเบื้องต้น เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกพูดคุยถึงปัญหาที่แท้จริง ออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิต สร้าง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 8 ตารับ และคัดเลือกผลิตภัณฑ์โดยระดมสมอง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกลุ่ม จึงได้มา 3 สูตร การศึกษาความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการ
ทดสอบ การกระจายบนผิว การแยกชั้น ความมัน ความหนืด กลิ่น และสี ที่อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 เดือน และทดสอบในสภาวะร้อนเย็น จานวน 6 รอบ จากการทดลองพบว่าสูตร 6 และสูตร 7 เมื่ออยู่ที่อุณหภูมิที่ร้อนจะมีสีอ่อนลง
เนื่ อ งจากความร้ อ นมี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเมื อ งไทยเป็ น ประเทศที่ มี
ภูมิอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่จะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงจาเป็นที่ต้องควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ และสูตร 8 เป็นสูตรที่ทดสอบความคงสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลง
คาสาคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์, บาล์มว่านร้อยแปด, การบวนการคิดเชิงออกแบบ
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PRODUCTS DEVELOPMENT OF WAN ROY PAD THAI HERBAL BALM
Yamila Domea1*
Abstract
The purpose of this research was to develop Wan Roy Pad Thai herbal
Balm under the process of Community Product Standards and Product
Development using Design Thinking and to study the physical stability of Balm.
Materials and method to study the Community Product Standards the process and
product development by the design thinking process; sense and sensibility: to know
what the Community Enterprise need, empathy: to know insight of Community
Enterprise , ideation: to know design of product and place and prototype: how to
Create prototype and Develop 8 products and brainstorming and sharing to select
the good quality products. To test the physical stability of the product of dispersion
on the skin, sebum separation, viscosity, odor and color and to temperature test:
The room temperature, 4 degrees Celsius and 45 degree Celsius for 1 month and
Heating-Cooling 6 sessions. It was found that formula 6 and formulas 7 at light
temperature were light color. Since heat affects color changes and Thailand is a
hot climate, it has a direct impact on product quality, so quality control is
required. The formula 8 is normal .
Keywords : Develop product , Wan 108 Thai herbal Balm, Design Thinking
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บทนา
วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการ
ผลิตสิน ค้า การให้ บริ การหรื อการอื่น ๆ ที่ดาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผู กพัน มีวิถีชีวิต
ร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติ
บุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน สานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2561 )
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพัฒนาก้าวหน้า ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี มีกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิต คือ น้าพริกแกง น้าพริกเผาปลาย่าง น้าพริกเผาเห็ด
น้าแร่ฟักข้าว โลชันฟักข้าว สบู่ฟักข้าว ยาหม่องว่านร้อยแปด ขนมไทย ลอดช่องสิงคโปร์ โดยมีแก
นมนาเป็นประธานกลุ่ม (วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพัฒนาก้าวหน้า (2560)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ข้อกาหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ย อมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดย
มุ่งเน้ น ให้ เ กิดการพัฒ นาอย่ างยั่ งยื น เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิ ตภั ณฑ์ชุมชนให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบาย ได้ดาเนินโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อ
รองรั บการพัฒนาคุณภาพผลิตภั ณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาและเอกลั กษณ์ของท้องถิ่นต่างๆ ใน
ประเทศไทย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เป็นการสนับสนุนโครงการหนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ของรัฐบาล เชื่อมโยงให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ตลาดผู้บริโภคทั้ง
ภายในและต่างประเทศ (สานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,
2558)
แนวคิดและปรัชญา “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางที่จะสร้างความเจริญ
สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่น ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ในแต่ละท้องถิ่น สามารถจาหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3
ประการ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ การสร้างทรัพยากรมนุษย์
Nonuya Haraguchi, 2008, p.18 อ้างใน (บุญสม หรรษาศิริพจน์, 255
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ โ ภคสนใจคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะช่ ว ย
ตัดสินใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนก็มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ปัญหาของผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนมาก ผลิตภัณฑ์ไม่คงสภาพ ทาให้การจัดจาหน่ายไม่เป็นไป
ตามวัตถุเป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากจะพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แล้ว ก็
จะต้องพัฒนาทางด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน
การพัฒนาบาล์ม บาล์มมีขี้ผึ้งเป็นส่วนประกอบ มีลักษณะคล้ายยาหม่องเพราะในยา
หม่องมีส่วนประกอบเป็นขี้ผึ้งเช่นกัน ยาหม่องไม่เคยถูกกล่าวถึงในสารานุกรม แต่ ในตารับหลวง
และยาสามัญประจาบ้าน ระบุเป็น ขี้ผึงทาแก้ปวดบวม น่าจะหมายถึง “ยาหม่อง” ถูกกล่ าวใน
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บทความของเอกสารที่เผยแพร่ เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของบริษัท Haw Par Brothers
International Limited จักรกริช อังศุธร (2542)
ว่านร้อยแปด เป็น ว่านที่ได้รับความความเชื่อว่า จะได้รับความเมตตา มีเสน่ห์ จะ
ได้รับความนิยม ให้ลาภ โชคลาภ มีความเป็นสิริมงคล และว่านร้อยแปดถูกนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดูแลสุขภาพ ทาน้ามันว่านร้อยแปด ยาหม่องว่านร้อยแปด เพราะเชื่อว่าห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ
กล่าวโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพัฒนาก้าวหน้า, (2560)
การพัฒนาบาล์มว่านร้อยแปดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีขี้ผึ้งเป็นส่วนประกอบ
ถูกนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ช่วยลดบวม และห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ และจะทดสอบความ
คงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ การกระจายบนผิว การแยกชั้น ความมัน
ความหนืด กลิ่น และสี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์บาล์มว่านร้อยแปดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บ าล์ มว่านร้อยแปดตามกระบวนการมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์
ชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทฤษฎีการออกแบบความคิด (Design Thinking)
2. เพื่อศึกษาความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์บาล์มว่านร้อยแปด
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย คือดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนและศึกษาความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
1. การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ บ าล์ มว่านร้อ ยแปดให้ เ ป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2559) และ
หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะใช้ทฤษฎีกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นการคิด
อย่างมี ระบบ มี ขั้นตอน Singapore polytechnic. (2011)
1.1 ศึกษาความต้องการของชุมชน
1.2 เข้าถึงความต้องการที่แท้จริง
1.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์
1.4 สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
1.4.1 การสกัดสมุนไพรว่านร้อยแปด
1.4.2 นาสารสกัดน้ามันว่านร้อยแปด มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
2. การศึกษาความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ การกระจาย
บนผิว การแยกชั้น ความมัน ความหนืด กลิ่น และสี ที่อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
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และอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 1 เดือน และทดสอบในสภาวะร้อ น-เย็นสลั บกั น
(Heating-Cooling)จานวน 6 รอบ
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มว่านร้อยแปดตามกระบวนการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทฤษฎีการออกแบบความคิด โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มว่าน
ร้อยแปด จานวน 8 ตารับดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
1. การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ บ าล์ มว่ านร้อ ยแปดให้ เ ป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2559) และ
หลั ก การพัฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ จ ะใช้ ทฤษฎีก ระบวนการคิ ดเชิ งออกแบบ เป็น การคิด อย่า งมีร ะบบ
ขั้นตอน Singapore polytechnic. (2011)
1.1 การศึ ก ษาความต้ อ งการจากโจทย์ วิ จั ย ของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและลงพื้นที่เพื่อสังเกต พูดคุยเบื้องต้น ศึกษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อมที่มี
ในชุมชน ร่วมกันคิด ระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการซึมซับปัญหา (sensibility) ยามี
ละ ดอแม. (2559)
1.2 การเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่ม กลุ่มต้องการจะพัฒนาบาล์มว่าน
ร้อยแปด เพราะว่านร้อยแปดเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่ทาให้ห่างจากความไม่สบายใจ ไม่สบาย
กาย ว่านมงคล ร้อยแปดชนิด ตามตาราโบราณ จะมีบันทึกไว้ในตาราสมุดข่อยโบราณ กล่าวไว้ว่า
จะมีโชคลาภ เมตตามหานิยม มีทรัพย์ เป็นสิริมงคลต่อผู้ครอบครอง จากสนทนากลุ่มกับวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรพัฒนาก้าวหน้า
1.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างแนวความคิดในการพัฒนา (ideation) ยามีละ.
(2559) มีการคิด ระดมสมองร่วมกัน ทดลอง ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การแพทย์ แผนไทยแลสมาชิกกลุ่มวิส าหกิจ ชุมชน และร่ว มกัน การออกแบบสถานที่ผ ลิ ตให้ ไป
กระบวนการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส านั กงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม (2559)
1.4 สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การจาลองผลิตภัณฑ์ ทดลองผ่านการลงมือทา กมล
มาลย์.(2560) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
1.4.1 การสกัดสมุนไพรว่านร้อยแปดด้วยน้ามัน โดยนาสมุนไพรว่านร้อยแปด
มาล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง จากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นาไปทอดในน้ามัน แล้วกรองสมุนไพรออก
ด้วยผ้าขาวบาง
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1.4.2 นาสารสกัดน้ ามัน ว่านร้อยแปด เตรียมเป็นส่ วนผสมของผลิ ตภัณฑ์
บาล์มว่านร้อยแปดเพื่อผลิต ทดลอง ปรับปรุง จนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์บาล์มว่านร้อย
แปด จานวน 8 ตารับ ดังนี้
ตารางที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มว่านร้อยแปด จานวน 8 ตารับ โดยการพัฒนาผลิต ทดลอง
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยผู้ ที่ มี ความเชี่ ย วชาญด้ า นเภสั ช กรรมแผนไทย
ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มว่านร้อยแปด
ส่วนประกอบ
สูตร1 สูตร2 สูตร3 สูตร4 สูตร5 สูตร6 สูตร7
(กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม)
15
15
13
10
10
10
10
Paraffin wax
Vaseline
60
60
55
45
45
45
45
10
10
17
30
30
30
30
Herb 108 oil
Wintergreen Es. Oil 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0
0
5
5
5
5
5
5
5
Camphor
Menthol
10
10
10
10
10
10
10
1
2
3
4
Perfume
Food coloring
10
15. 20
25

สูตร8
(กรัม)
10
45
30
0
5
10
5
30

จากตารางที่ 1 จากการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์บาล์ มว่านร้อยแปดและประเมินจากการ
สนทนากลุ่ม ผลิตภัณฑ์ จานวน 8 ตารับ พบว่าสูตร 6, 7, และ 8 มีความพึงพอใจ ด้านการกระจาย
บนผิวดี ไม่มีการแยก เนื้อบาล์มไม่มันเกินไป ความหนืดไม่เหนอะหนะ กลิ่นไม่มากไปไม่น้อยไป
และสีสดน่าใช้
2. การศึกษาความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ การกระจาย
บนผิว การแยกชั้น ความมัน ความหนืด กลิ่น และสี โดยนาผลิ ตภัณฑ์ สู ตร 6, 7, และ 8 ใส่ใน
ภาชนะป้องกันแสงแดด เก็บไว้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่างกันคือ อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 เดือน และทดสอบในสภาวะร้อน-เย็น
สลับกัน (Heating-Cooling)จานวน 6 รอบ จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 2 การทดสอบความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ การกระจาย
บนผิว การแยกชั้น ความมัน ความหนืด กลิ่น และสี ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 เดือน
สูตร
วัน
สูตร 6
สูตร 7
สูตร 8

0-28
0-28
0-28

ความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
การกระจาย การ
ความ ความ กลิน่
บนผิว
แยกชั้น มัน
หนืด
++
+
++
++
+
++
+
++
++
+
++
+
++
++
+

สี
+
+
+

จากตารางที่ 2 การทดสอบความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ
การกระจายบนผิว การแยกชั้น ความมัน ความหนืด กลิ่น และสี ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 เดือน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 3 การทดสอบความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ การกระจาย
บนผิว การแยกชั้น ความมัน ความหนืด กลิ่น และสี ที่ อุณหภูมิ 4 เป็นเวลา 1 เดือน
สูตรและวันที่

สูตร 6
สูตร 7
สูตร 8

0-28
0-28
0-28

ความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
การ
การ
ความ ความ กลิน่
กระจาย แยก มัน หนืด
บนผิว
ชั้น
++
+
++ ++
+
++
+
++ ++
+
++
+
++ ++
+

สี
+
+
+

จากตารางที่ 3 การทดสอบความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ
การกระจายบนผิว การแยกชั้น ความมัน ความหนืด กลิ่น และสี ที่ อุณหภูมิ 4 เป็นเวลา 1 เดือน
พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 4 การทดสอบความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ การกระจาย
บนผิว การแยกชั้น ความมัน ความหนืด กลิ่น และสี ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 1 เดือน
สูตร

สูตร 6
สูตร 7
สูตร 8

วัน

0-5
6-28
0-7
14-28
0-28

ความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
การ
การ
ความ ความ กลิน่
กระจาย แยก มัน หนืด
บนผิว
ชั้น
++
+
++ ++
+
++
+
++ ++
+
++
+
++ ++
+
++
+
++ ++
+
++
+
++ ++
+

สี
+
+
+

จากตาราง 4 การทดสอบความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ
การกระจายบนผิว การแยกชั้น ความมัน ความหนืด กลิ่น และสี ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 1 เดือน พบว่า สีเปลี่ยนจากปกติ โดยลักษณะสีอ่อนลงในสูตร 6 เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่
วันที่ 6 และ 7 สีเริ่มอ่อนลงตั้งแต่วันที่ 14
ตารางที่ 5 การทดสอบความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ การกระจายบน
ผิว การแยกชั้น ความมัน ความหนืด กลิ่น และสี ทีส่ ภาวะร้อน-เย็นสลับกัน (HeatingCooling) จานวน 6 รอบ
สูตร
สูตร 6

สูตร 7
สูตร 8

วัน
0-3
4
5
6
0-5
6
0-6

การกระจายบน
ผิว
++
++
++
++
++
++
++

การแยกชั้น
+
+
+
+
+
+
+

ลักษณะภายนอก
ความมัน ความ
หนืด
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

กลิ่น

สี

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
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จากตาราง 5 การทดสอบความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ
การกระจายบนผิ ว การแยกชั้น ความมัน ความหนืด กลิ่ น และสี ที่ ส ภาวะร้ อน-เย็ นสลั บกั น
(Heating-Cooling) จานวน 6 รอบ พบว่า เมื่อเจอสภาวะ ความคงสภาพของสี ของสูตร 6 สีอ่อน
ลงในวันที่ 4 และวันที่ 6 และสูตร 7 สีอ่อนลงในวันที่ 6
หมายเหตุ
การกระจายบนผิว แบ่งเป็น 4 ระดับ +++ กระจายตัวได้ดี ไม่เกิดปื้นขาว++ กระจาย
ตัวปานกลาง เกิดปื้นขาวเล็กน้อย ไม่ทิ้งคราบ + กระจายตัวได้น้อย เกิดปื้นขาวมาก ไม่ทิ้งคราบ –
กระจายไม่ได้ เกิดปื้นขาวและคราบติดผิวหนัง
การแยกชั้น แบ่งเป็น 2 ระดับ + ไม่แยกชั้น – แยกชั้น
ความมัน แบ่งเป็น 4 ระดับ +++ มันมาก ++ มันปานกลาง + มันน้อย –ไม่มัน
ความหนืด แบ่งเป็น 4 ระดับ +++ หนืดมาก ++ หนืดปานกลาง + หนืดน้อย – เหลว
กลิ่น แบ่งเป็น 2 ระดับ + ปกติ – ไม่พึงประสงค์
สี แบ่งเป็น 2 ระดับ + ปกติ – ไม่พึงประสงค์
การทดสอบความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ การกระจาย
บนผิ ว การแยกชั้น ความมัน ความหนื ด กลิ่ น และสี ในสภาวะแตกต่า งกันคื อ อุ ณหภู มิห้ อ ง
อุณหภูมิ 4°C, และตู้อบที่อุณหภูมิ 45°C เป็ น เวลา 1 เดือน รวมถึงทดสอบในสภาวะร้อน-เย็น
สลับกัน (Heating & Cooling) จานวน 6 รอบ ได้ผลการทดลองดังต่อไปนี้
การทดสอบความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ การกระจาย
บนผิว การแยกชั้น ความมัน ความหนืด กลิ่น และสี ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 เดือน ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
การทดสอบความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ การกระจาย
บนผิว การแยกชั้น ความมัน ความหนืด กลิ่น และสี ที่ อุณหภูมิ 4 เป็นเวลา 1 เดือน พบว่าไม่มี
การเปลี่ยนแปลง
การทดสอบความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ การกระจาย
บนผิว การแยกชั้น ความมัน ความหนืด กลิ่น และสี ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1
เดือน พบว่า สีเปลี่ยนจากปกติ โดยลักษณะสีอ่อนลงในสูตร 6 เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 6 และ
7 สีเริ่มอ่อนลงตั้งแต่วันที่ 14
การทดสอบความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการทดสอบ การกระจาย
บนผิ ว การแยกชั้ น ความมั น ความหนื ด กลิ่ น และสี ที่ ส ภาวะร้ อ น-เย็ น สลั บ กั น (HeatingCooling) จานวน 6 รอบ พบว่า เมื่อเจอสภาวะ ความคงสภาพของสี ของสูตร 6 สีอ่อนลงในวันที่
4 และวันที่ 6 และสูตร 7 สีอ่อนลงในวันที่ 6

212 | ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)

ยามีละ ดอแม

สรุป
การพัฒนาบาล์มว่านร้อยแปด การพัฒนาเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนเป็ นการสร้างมั่น ใจให้กับสถานประกอบการต่างในการเลื อกบริโ ภคและกระจ่ายการจัด
จาหน่ายและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้การออกแบบความคิด จึงได้ผลิตภัณฑ์ 8
ตารับ และคัดเลือกผลิตภัณฑ์โดยกระบวนการกลุ่ม จึงได้มา 3 สูตร จึงนามาทดสอบความคงสภาพ
ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการ การกระจายบนผิว การแยกชั้น ความมัน ความหนืด กลิ่น
และสี ที่อุณหภูมิห้อง อุณ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1
เดือน และผ่านสภาวะร้อน-เย็นสลับกัน (Heating & Cooling) จานวน 6 รอบ จากการทดลอง
พบว่าสูตร 6 และสูตร 7 เมื่ออยู่ที่อุณหภูมิที่ร้อนจะมีสีอ่อนลง เนื่องจากความร้อนมีผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของสีผลิตภัณฑ์และเมืองไทยเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศที่ร้อนเป็นส่วนใหญ่จะมีผล
โดยตรงต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงจาเป็นที่ต้องควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสูตร 8 เป็นสูตรที่
ทดสอบความคงสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
1. การทดสอบควรใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ จะทาให้เห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้น
2. ควรมีการทดสอบสาระสาคัญในแต่ตัวของสมุนไพรเพราะจะสามารถพัฒนาสูตรจะ
ช่วยลดการใช้สมุนไพรตัวอื่นได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การพั ฒ นาต ารั บ บาล์ ม ว่ า นร้ อ ยแปดจะต้ อ งสกั ด ควบคู่ ไ ปกั บ สมุ น ไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐานจะช่วยลดต้นทุน
2. การพัฒนาตารับบาล์มว่านร้อยแปดควรพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นให้มีความ
หลากหลาย เช่น น้ามันบาล์มว่านร้อยแปด นามันหอมบาล์มว่านร้อยแปด
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ให้ ความอนุ เคราะห์ ในการใช้วัส ดุอุป กรณ์ เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการวิจัย
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สนั บ สนุ น งบประมาณกองทุ น ส่ ง เสริ ม
งานวิจัยฯ ประจาปี 2560 เป็นทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์พรทิพย์ ตันติ
วงศ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนการทาวิจัยครั้ง
นี้ อีกทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ ผู้วิจัย ขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปสมุนไพรพัฒนาก้าวหน้า ขอบขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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