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Abstract
Homnil rice bran contains a number of valuable components including rice bran oil and and red-violet
pigment, known as Anthocyanin. The former helps maintaining skin moist while the latter is another kind of
antioxidant. This research aims to advantage Homnil rice bran which is a waste from Nong Ping Kai community
rice mill in Kamphaeng Phet. The bran was used to produce anti-aged body scrub. It was sieved through 0.5 mm
sieve, streamed for 15 minutes and dried in hot air oven at 50 oC for 1 hour. The body scrub was developed in
three formulas; the first one is Homnil rice bran: salt (1:10), the second one is Homnil rice bran: brown sugar (1:10)
and the last one is Homnil rice bran: baking soda (1:10). A satisfaction survey was gathered from 30 volunteers
who tried on three of them. The results found out that third formula got the highest score in the aspects of color,
smoothness, moisture, brightness, cleanness. Additionally, overall satisfaction on the third formula is significantly
higher than the other formulas (p ≤ 0.05). However, in the smell, dispersion including washing aspects, there was
no significantly difference (p > 0.05).
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บทคัดย่ อ
รําข้ าวหอมนิลมีองค์ประกอบหลายชนิดทีมีประโยชน์ มากมาย เช่น นํามันรําข้ าว และรงควัตถุสมี ่วงแดงทีรู้จักกันว่า
แอนโทไซยานิน ซึงช่วยให้ ผิวชุ่มชืนและต่อต้ านอนุมลู อิสระ งานวิจัยนีจึงนํารําข้ าวหอมนิลซึงเป็ นวัสดุเหลือทิงจากกระบวนการ
สีข้าวของชุมชนหนองปิ งไก่ จังหวัดกําแพงเพชรมาใช้ ประโยชน์โดยพัฒนาเป็ นผงขัดผิวกายทีมีสว่ นช่วยต้ านริวรอย โดยนํารํา
ข้ าวหอมนิลมาร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 มิลลิเมตร จากนันนําไปนึงเป็ นเวลา 15 นาที และอบแห้ งทีอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัวโมง ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผงขัดผิวจากรําข้ าวหอมนิล 3 สูตร ดังนี สูตรที 1 คือ รําข้ าวหอมนิล :
เกลือ (1 : 10) สูตรที 2 คือ รําข้ าวหอมนิล : นําตาลทรายแดง (1 : 10) และสูตรที 3 คือ รําข้ าวหอมนิล : ผงฟู (1 : 10) จากนัน
นํามาทดสอบความพึงพอใจกับกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 30 คน ซึงได้ ทําการทดลองใช้ ผงขัดผิวทังสามชนิด พบว่าสูตรที 3 ได้
คะแนนความพึงพอใจสูงทีสุดในคุณลักษณะด้ านสี ความเนียนนุ่มของผิวหลังขัด ความชุ่มชืนของผิว ความกระจ่างใสของผิว
ความสะอาดของผิว และความชอบโดยรวม ซึงสูตรที 3 มีคะแนนสูงกว่าอีกสองสูตรอย่างมีนยั สําคัญ (p ≤ 0.05) ส่วน
คุณลักษณะด้ านกลิน การกระจายตัวของเม็ดขัดผิว และความง่ายในการล้ างออกของผลิตภัณฑ์ ผงขัดผิวจากรํ าข้ าวหอมนิลทัง
3 สูตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p > 0.05)
คําสําคัญ : ข้ าวหอมนิล ผงขัดผิว การทดสอบความพึงพอใจ
1

โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000
Bachelor of Biology, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University, Kamphaeng Phet 62000
2
โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000
2
Bachelor of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University, Kamphaeng Phet 62000
3
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000
3
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University, Kamphaeng Phet
62000
1

คํานํา
ข้ าวหอมนิลเป็ นข้ าวเจ้ าทีได้ รับการพัฒนาสายพันธุ์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และพัฒนา
จนได้ ข้าวทีมีเมล็ดเรียวยาว สีม่วงเข้ ม ข้ าวกล้ องเมือหุงสุกจะนุ่ม เหนียว หอม ข้ าวสารหุงสุกมีสมี ่วงอ่อน นุ่ม และมีกลินหอม
คุณสมบัติทีสําคัญของข้ าวหอมนิลคือ มีโปรตีนสูงถึงร้ อยละ 12.5 คาร์ โบไฮเดรตร้ อยละ 70 อะไมโลสร้ อยละ 16 และยัง
ประกอบไปด้ วยธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง แคลเซียม และโพแทสเซียม ซึงสูงกว่าข้ าวขาวดอกมะลิ (สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ,
2544) นอกจากนียังพบว่าข้ าวหอมนิลมีปริมาณสารต้ านอนุมูลอิสระสูงประมาณ 293 ไมโครโมลต่อกรัม ในส่วนของเยือหุ้ม
เมล็ดทีเป็ นสีม่วงเข้ มประกอบไปด้ วยสารแอนโทไซยานิน โปรแอนโทไซยานิดิน ไบโอแฟโวนอยด์ และวิตามินอี ซึงเป็ นสารต้ าน
อนุมลู อิสระโดยช่วยกําจัดอนุมูลอิสระทีเป็ นพิษต่อร่ างกาย (ศาตนันท์ ชุมขุน, 2551)
กลุม่ ผลิตข้ าวชุมชนบ้ านหนองปิ งไก่ ตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เป็ นกลุม่ เกษตรกรทีผลิตข้ าว
หอมนิลเพือจําหน่าย โดยทําการแปรรูปเป็ นข้ าวสารและข้ าวกล้ อง จากกระบวนการผลิตดังกล่าวมีสงเหลื
ิ อทิง เช่น แกลบ จมูก
ข้ าว รําข้ าว เป็ นต้ น ซึงเป็ นส่วนทีมีประโยชน์ มากมาย โดยเฉพาะรํ าข้ าวนันเป็ นทีสะสมสารทีทําให้ เกิดสี ข้ าวกล้ องมีสหี ลัก
ทังหมดสามสี คือ สีนําตาลอ่อน (สารโปรไซยานิดิน), สีแดง (สารพีโอนิดิน), และสีม่วงเข้ ม (สารไซยานิดิน) สีทงหมดของข้
ั
าว
เป็ นรงควัตถุ (pigments) ทีได้ จากกระบวนการสังเคราะห์ flavonoid ในต้ นข้ าว ซึงแบ่งออกเป็ นการสังเคราะห์สารกลุม่ แอนโท
ไซยานิน ได้ แก่ สารไซยานิดิน และ สารพีโอนิดิน นอกจากนันยังมีการสังเคราะห์สารกลุ่ม โปรแอนโทไซยานิดิน ได้ แก่
โปรไซยานิดิน นอกจากนีในส่วนของรําข้ าวยังอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยสาร g -oryzanol ทีสกัดจากนํามันรําข้ าวซึงมีโครงสร้ างหลัก
อยู่ 3 ชนิดคือ 24-Methylene cycloartanyl ferulate, cycloartenyl ferulate, และ campesteryl ferulate ซึงสารทังหมดนีเป็ น
super antioxidant ทีช่วยร่ างกายมนุษย์ป้องกันโรคร้ ายทีสําคัญต่าง ๆ และทําให้ สขุ ภาพดี ร่างกายแข็งแรง และทําให้ ดอู ่อน
กว่าวัย และเมือพิจารณาสารสกัดจากรําข้ าวหอมนิลนันพบว่าอุดมไปด้ วยนํามันธรรมชาติ วิตามินอีและวิตามินบีรวม และ
รงควัตถุ เช่นกัน โดยเฉพาะสารแอนโทไซยานินทีช่วยทําให้ เส้ นผมดํา นุ่มสลวย ไม่แตกปลาย ทําให้ มีการไหลเวียนของเส้ นเลือด
ฝอย ช่วยบํารุงรากผมให้ แข็งแรง เป็ นผลให้ เส้ นผมไม่หลุดร่วงง่าย และยังกระตุ้นให้ ผมมีสเี ข้ มขึนตามธรรมชาติ ชะลอการเกิด
ผมหงอกก่อนวัยอันควร นอกจากนียังพบ โค เอ็มไซม์ คิว เท็น (Q-enzyme Q10) ทีช่วยต่อต้ านสารอนุมลู อิสระ ลดรอยจุดด่าง
ดํา ชะลอความเสือมของเซลล์ (ประโยชน์ในรําข้ าว, 2551) ดังนันคณะผู้วิจยั จึงเห็นความสําคัญดังกล่าวจึงได้ ทําการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปรําข้ าวหอมนิลเป็ นผลิตภัณฑ์ ผงขัดผิวจากรําข้ าวหอมนิล เพือให้ กลุม่ ผลิตข้ าวชุมชนบ้ านหนองปิ งไก่สามารถ
ผลิตจําหน่ายเป็ นการเพิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ให้ สงู ขึน สร้ างรายได้ เสริ ม และก่อให้ เกิดความเข้ มแข็งของชุมชนได้ ในอนาคต
อุปกรณ์ และวิธีการ
1. วิเคราะห์ขนาดของรํ าข้ าวหอมนิล
นํารําข้ าวหอมนิลจากกลุ่มผลิตข้ าวชุมชุนบ้ านหนองปิ งไก่ 50 กรัม ร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 2.5, 1 และ 0.5
มิลลิเมตร โดยใช้ เครืองเขย่าบริษัท Retsch เป็ นเวลา 10 นาที ชังนําหนักของรํ าข้ าวและสังเกตลักษณะของรํ าข้ าวในแต่ละช่วง
ขนาด
2. ศึกษาสมบัติทางสีของผงขัดผิวจากรําข้ าวหอมนิล
ผสมรําข้ าวหอมนิลทีผ่านการคัดขนาดด้ วยตะแกรงร่อนขนาด 0.5 มิลลิเมตร กับเกลือป่ นด้ วยอัตราส่วน 1:10 โดย
นําหนัก วัดสีของผงขัดผิวด้ วยเครืองวัดสี ColorFlex บริษัท HunterLab เปรียบเทียบกับผงขัดผิวจากรําข้ าวหอมนิลทีมี
ส่วนผสมคือนําตาลทรายแดงและผงฟูทีอัตราส่วนเดียวกัน
3. การทดสอบทางประสาทสัมผัส
โดยใช้ ผ้ ทู ดสอบเป็ นอาสาสมัครทังหมด 30 คน ให้ อาสาสมัครใช้ ผลิตภัณฑ์ทัง 3 สูตร โดยทาบริเวณท้ องแขนวนเบา
(ขัดเปี ยก) หมุนตามเข็มนาฬิ กา ไม่ลงนําหนักเป็ นเวลา 1 นาที แล้ วให้ อาสาสมัครล้ างออกด้ วยนําเปล่าซับให้ แห้ ง ประเมินผล
หลังการใช้ ทนั ที โดยให้ คะแนนความพึงพอใจในคุณลักษณะสี กลิน การกระจายตัวของเม็ดขัดผิว ความง่ายในการล้ างออก
ความเนียนนุ่มของผิวหลังการขัด ความชุ่มชืนของผิว ความกระจ่างใสของผิว ความสะอาดของผิว และความชอบโดยรวมโดย
ใช้ วิธี 5-Points Hedonic Scale จากนันนําข้ อมูลทีได้ มาวิเคราะห์ ผล โดยใช้ แผนการทดลองแบบ Completely Randomized

Design (CRD) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใช้ วิธี Duncan new multiple range test (DMRT) เพือคัดเลือก
อัตราส่วนผสมทีผู้บริโภคยอมรับมากทีสุด
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

1. วิเคราะห์ขนาดของรํ าข้ าวหอมนิล
จากการวิเคราะห์ขนาดของรําข้ าวหอมนิลด้ วยตะแกรงร่อนขนาด 2.5, 1 และ 0.5 มิลลิเมตร พบว่ารํ าข้ าวในแต่ละช่วง
ขนาดดัง Table 1
Table 1 Size distribution of Homnil rice bran sieving through 2.5, 1 and 0.5 mm. sieves
ช่ วงขนาด (มิลลิเมตร)
ร้ อยละ
>2.5
0.41
1 - 2.5
27.08
0.5 – 1
20.62
< 0.5
51.77
ลักษณะของรําข้ าวหอมนิลทีผ่านการร่อนแยกทีมีขนาดสูงกว่า 2.5 มิลลิเมตร และช่วงขนาด 1-2.5 มิลลิเมตร เป็ น
ส่วนของเปลือกข้ าวและเมล็ดข้ าวหักท่อนทีผสมอยู่ในรําข้ าวทีได้ จากการขัดสี ซึงส่วนนีอาจทําให้ เกิดการขีดข่วนต่อผิวหนังทีถูก
ขัดได้ รําข้ าวหอมนิลทีช่วงขนาด 0.5 – 1 มิลลิเมตร มีลกั ษณะเป็ นเส้ นใยและเกล็ดขนาดใหญ่ ส่วนรําข้ าวหอมนิลทีมีขนาดตํา
กว่า 0.5 มิลลิเมตรนันมีลกั ษณะเป็ นผงขนาดเล็ก ซึงเป็ นขนาดทีเหมาะสมกับการนํามาเป็ นส่วนผสมของผงขัดผิว จากผลการ
วิเคราะห์การกระจายขนาดของรําข้ าวหอมนิลใน Table 1 พบว่า รํ าข้ าวหอมนิลร้ อยละ 51.77 มีขนาดตํากว่า 0.5 มิลลิเมตร
ดังนันการแยกเมล็ดข้ าวหักและเปลือกข้ าวหอมนิลทีผสมอยู่ในรํ าข้ าวด้ วยตะแกรงร่อนขนาด 1 มิลลิเมตร จะมีปริ มาณรวม
ร้ อยละ 27.49 และจะมีการสูญเสียรําข้ าวทีมีลกั ษณะเป็ นเส้ นใยและมีขนาดใหญ่ไปเพียงร้ อยละ 20.62
2. ศึกษาสมบัติทางสีของผงขัดผิวจากรําข้ าวหอมนิล
จากการเปรี ยบเทียบผงขัดผิวจากรําข้ าวหอมนิลขนาดตํากว่า 0.5 มิลลิเมตร ทีมีเกลือป่ นเป็ นส่วนผสม ในอัตราส่วน
1: 10 โดยนําหนัก และผงขัดผิวจากรําข้ าวหอมนิลทีมีนําตาลทรายแดงและผงฟูเป็ นส่วนผสมดัง Figure 1 พบว่าผงขัดผิวจาก
รําข้ าวหอมนิลมีสเี ข้ ม โดยผงขัดผิวทีมีเกลือป่ นเป็ นส่วนผสมมีลกั ษณะหยาบ มีผงรํ าข้ าวหอมนิลสีเข้ มผสมแบบเนือผสมกับผลึก
เกลือสีขาวดัง Figure 1(A) ผงขัดผิวทีมีนําตาลทรายแดงมีลกั ษณะหยาบเช่นกันโดยมีผงรําข้ าวหอมนิลสีเข้ มผสมกับผลึก
นําตาลทรายแดงสีนําตาลดัง Figure 1(B) ส่วนผงขัดผิวทีมีผงฟูเป็ นส่วนผสมนันมีความละเอียดโดยมีผงรํ าข้ าวหอมนิลสีเข้ ม
ผสมกับผงฟูแทบเป็ นเนือเดียวกันดัง Figure 1(C)

(A)
(B)
(C)
Figure 1 scrub from Homnil rice bran (A) Homnil rice bran and salt (B) Homnil rice bran and brown sugar
(C) Homnil rice bran and baking soda

จากผลวัดสีของผงขัดผิวจากรําข้ าวหอมนิลทีมีส่วนผสมต่างๆ ด้ วยเครืองวัดสี ColorFlex บริษัท HunterLab พบว่ามี
ค่าสี L*, a*, b* ดัง Table 2
Table 2 Color of scrub from Homnil rice bran with salt, brown sugar and baking soda
ผงขัดผิว
L*
a*
b*
ผงขัดผิวจากรํ าข้ าวหอมนิลทีมีเกลือป่ นเป็ นส่วนผสม
44.78
2.36
3.55
ผงขัดผิวจากรํ าข้ าวหอมนิลทีมีนําตาลทรายแดงเป็ นส่วนผสม
64.32
0.95
6.31
ผงขัดผิวจากรํ าข้ าวหอมนิลทีมีผงฟูเป็ นส่วนผสม
34.53
6.20
16.21
3. การทดสอบทางประสาทสัมผัส
นําผงขัดผิวจากรําข้ าวหอมนิลทัง 3 สูตร มาทําการทดสอบกับอาสาสมัคร 30 คน ให้ อาสาสมัครใช้ ผลิตภัณฑ์ทัง 3
สูตร พบว่าได้ ผลดังนี
Table 3 General information of the respondents
ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน
ร้ อยละ
1. เพศ
ชาย
12
40.00
หญิง
18
60.00
2. อายุ
ตํากว่า 20ปี
20-24 ปี
17
56.70
25-29 ปี
8
26.70
30-34 ปี
4
13.30
35 ปี ขึนไป
1
3.30
3. สถานภาพ
โสด
26
86.70
สมรส
4
13.30
อืนๆ
4. ระดับการศึกษาทีสําเร็ จสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
19
63.30
สูงกว่าปริญญาตรี
11
36.70
5. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
14
46.70
พนักงานบริษัทเอกชน
1
3.30
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
11
36.70

ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จํานวน
1
3

ร้ อยละ
3.30
10.0

แม่บ้าน
รับจ้ างทัวไป
อืนๆ
6. รายได้ เฉลียต่อเดือน
ตํากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
9
30.00
5,001-10,000 บาท
7
23.30
10,001-20,000 บาท
11
36.70
20,001-30,000 บาท
3
10.00
มากกว่า 30,000 บาท
7. ลักษณะผิว
สี
- ขาว
5
16.70
- สองสี
17
56.70
- คลํา
8
26.70
ชนิดผิว
- แห้ ง
11
36.70
- ธรรมดา
16
53.30
- มัน
3
10.00
8. ประวัติการแพ้ ยา สารเคมี หรือสารทีมาจากธรรมชาติ
ไม่มี
28
93.30
มี
2
6.70
จาก Table 3 พบว่า ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนก ตามเพศ พบว่าเป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ 60.00
เพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 จําแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 20-24 ปี คิดเป็ นร้ อย 56.70 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด
คิดเป็ นร้ อยละ 86.70 จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 63.30 จําแนก
ตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 46.0 จําแนกตามรายได้ เฉลียต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ เฉลียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 36.0 ลักษณะสีผิวส่วนใหญ่ มีผิวสองสีและผิ ว
ธรรมดา คิดเป็ นร้ อยละ 56.70 และ 53.30 ตามลําดับ ส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการแพ้ ยา สารเคมี หรื อสารทีมาจากธรรมชาติคิดเป็ น
ร้ อยละ 93.30 และเมือทําการทดสอบความพึงพอใจของอาสาสมัครได้ ผลดัง Table 4

Table 4 A satisfaction survey of scrub from Homnil rice bran
ผลิตภัณฑ์ ผงขัดผิวจากรํ าข้ าว
A
B
C
b
b
สี
3.37±0.72
3.60±0.81
4.13±0.82a
กลินns
3.26±0.98
3.23±0.86
3.50±0.68
การกระจายตัวของเม็ดขัดผิวns
3.63±0.81
3.47±0.82
3.83±0.83
ความง่ายในการล้ างออกns
4.77±0.75
3.60±0.81
4.27±0.83
b
b
ความเนียนนุ่มของผิวหลังการขัด
3.57±0.68
3.67±0.67
4.03±0.76a
ความชุ่มชืนของผิว
3.53±0.82b
3.47±0.68b
4.07±0.78a
ความกระจ่างใสของผิว
3.30±0.75b
3.30±0.75b
3.77±0.90b
ความสะอาดของผิว
3.70±0.70b
3.43±0.72b
4.20±0.96a
ความชอบโดยรวม
3.57±0.90b
3.40±0.72b
4.27±0.78a
a, b,… ค่าเฉลียในแนวนอนทีกํากับด้ วยอักษรต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05)
ns
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p > 0.05)
คุณลักษณะ

ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ผงขัดผิวจากรําข้ าวหอมนิลทัง 3 สูตร แสดงดัง Table 4 พบว่าผลิตภัณฑ์
ผงขัดผิวจากรํ าข้ าวหอมนิลทีผสมกับผงฟู (สูตร C) มีคะแนนความพึงพอใจด้ านคุณลักษณะสี ความเนียนนุ่มของผิวหลังขัด
ความชุ่มชืนของผิว ความกระจ่างใสของผิวความสะอาดของผิว และความชอบโดยรวม สูงกว่าอีกสองสูตรคือ ผลิตภัณฑ์ผงขัด
ผิวจากรําข้ าวหอมนิลทีผสมกับเกลือ (สูตร A) และผลิตภัณฑ์ ผงขัดผิวจากรําข้ าวหอมนิลทีผสมกับนําตาลทรายแดง (สูตร B)
อย่างมีนยั สําคัญ (p ≤ 0.05) ส่วนคุณลักษณะด้ านกลิน การกระจายตัวของเม็ดขัดผิว และความง่ายในการล้ างออกของ
ผลิตภัณฑ์ ผงขัดผิวจากรํ าข้ าวหอมนิลทัง 3 สูตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p > 0.05)
เมือพิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจในคุณลักษณะด้ านต่างๆ ตามทีกล่าวมาข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าผลิตภัณฑ์ ผง
ขัดผิวจากรําข้ าวหอมนิลทีผสมกับและผงฟู (สูตร C) ได้ รับความพึงพอใจสูงสุด
สรุ ปผล
จากการทดสอบความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ผงขัดผิวจากรําข้ าวหอมนิลทัง 3 สูตร พบว่าผลิตภัณฑ์ ผงขัดผิวจากรํา
ข้ าวหอมนิลทีผสมกับผงฟูได้ คะแนนความพึงพอใจสูงสุด ซึงมีค่าวัดสี L*, a* และ b* เท่ากับ 34.53, 6.20 และ 16.21
ตามลําดับจากข้ อมูลดังกล่าวคณะผู้วิจยั จึงได้ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ผงขัดผิวจากรําข้ าวหอมนิลทีผสมกับผงฟูเป็ นสูตรต้ นแบบใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผงขัดผิวจากรําข้ าวหอมนิลให้ แก่กลุม่ ผลิตข้ าวชุมชนบ้ านหนองปิ งไก่เพือผลิตจําหน่ายต่อไป
คําขอบคุณ
งานวิจยั นีได้ รับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ประจําปี งบประมาณ 2556
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