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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพบางประการ ปริมาณฟีนอลิก และเบต้าแคโรทีน ของ
สบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง โดยสบู่
ก้อนข้าวกล้องงอก ใช้ข้าวกล้องงอก 2 สายพันธ์ุ ได้แก่ ข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมมะลิแดง และข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมนิล 
จ านวน 2 สูตร คือ สบู่สตูร 1 ใช้น้ าข้าวกล้องงอกที่เตรียมจากวิธีของสหกรณ์การเกษตรไทรงาม และสบูสู่ตร 2 ใช้น้ าข้าว
กล้องงอกโดยใช้ข้าวกล้องงอก:น้ า (1:4) ผลการวิจัยพบว่า สบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งทั้ง 2 สูตรมีค่าความเป็น กรด-
เบส (pH) อยู่ในช่วง 9.06-9.32 โดยมีปรมิาตรของฟองมาก มีความคงทนตัวของฟองดีและการสึกกรอ่นน้อย โดยสูตร 2 
ของสบู่ก้อนข้าวกล้องหอมนิลงอกผสมน้ าผึ้งมีปริมาณฟีนอลิก และปริมาณเบต้าแคโรทีนมากที่สุด เท่ากับ 28.58±0.22 
mg GAE/g. ของตัวอย่าง และ 4.05 mg/g. ตามล าดับ และการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อสบู่ก้อนข้าว
กล้องงอกผสมน้ าผึ้ง พบว่ามีความพอใจต่อสบู่สูตร 2 ข้าวกล้องหอมนิลงอกผสมน้ าผึ้ง มากทีสุ่ด รองลงมาคือ สบู่สตูร 2 
ข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอกผสมน้ าผึ้ง  

ค้าส้าคัญ : สบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง  ปริมาณฟีนอลิก  เบต้าแคโรทีน 
 

Abstract 
 This research aims to study of some physical properties, total phenolic and Beta-carotene of 

germinated brown rice with honey soap and study on the satisfaction of the samples on 
germinated brown rice with honey soap. The germinated brown rice with honey soap produce from 
using germinated brown rice 2 varieties as Hom mali deang and Hom nil to produce the sope with 
two method. The method 1: used germinated brown rice milk from Sai Gam Agricultural Cooperative 
method and method 2: used germinated brown rice milk from germinated brown rice: water (1:4). The 
result found that the pH of both method are 9.06-9.32 which enough volume and good durability of 
bubbles, and less erosion. The total phenolic and beta-carotene present highest values in germinated 
brown rice with honey soap (Hom nil method 2) were 28.58±0.22 mg GAE/g. of sample and 4.05 mg 
/g., respectively. The samples are most satisfied of method 2: germinated brown rice with honey soap 
(Hom nil), follow by method 2: germinated brown rice with honey soap used (Hom mali deang). 

Keywords : germinated brown rice with honey soap,  total Phenolic,  Beta-carotene 
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บทน้า 
สบู่ คือ สิ่งที่ใช้ท าความสะอาด ขจัดสิ่งสกปรก ชะล้างน้ ามัน ละลายไขมันและสิ่งต่างๆ ออกจากร่างกายใน

ชีวิตประจ าวัน สบู่ผลิตจากโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียม หรือเกลือแอมโมเนียม หรือเกลือแอมีนของกรดไขมันของ
น้ ามันหรือไขมันจากพืช และ/หรือไขมันสัตว์ และมีส่วนผสมของกลีเซอรีน ซึ่งกลีเซอรีนเป็นของเหลวชนิดหนึ่งที่ไม่มีกลิ่น
ไม่มีสี มีคุณสมบัติในการละลายได้ดีในแอลกอฮอล์แต่ไม่ละลายในน้ า ช่วยท าให้ผิวนุ่มชุ่มช่ืน และอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว 
เนื่องจากกลีเซอรีนเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ จึงไม่ท าให้ผู้ใช้เกิดอาการแพ้ มีสรรพคุณในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย และยัง
เป็นการลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี ที่ก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคือง ซึ่งสารเคมียังก่อให้เกิดปัญหา
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการเติมสารอื่นๆ เช่น วิตามินอี น้ าหอม หรือสารสกัดสมุนไพรต่างๆเพื่อเพิ่ม
คุณสมบัติที่หลากหลายให้กับสินค้า (Coss, 1998) ปัจจุบันมีผู้สนใจผลิตสบู่ออกจ าหน่ายมากข้ึน โดยผู้ผลิตแต่ละรายต่าง
มีจุดขายแตกต่างกัน บางรายเน้นที่รูปแบบความสวยงามของผลิตภัณฑ์ โดยมีการเติมสีและลวดลายในสบู่ ส่วนผู้ผลิต
หลายรายที่เน้นคุณสมบัติในการบ ารุงรักษาผิว โดยการใส่ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น พืชสมุนไพร สารสกัดจากผลไม้ 
และข้าว ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูแลรักษาผิวพรรณ  

สหกรณ์การเกษตรไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 
ข้าวหอมปทุม 1 ข้าวหอมมะลิแดงและข้าวหอมนิล เป็นข้าวที่ปลูกโดยปลอดสารเคมี ข้าวแต่ละสายพันธ์ุมีคุณสมบัติและสี
ที่แตกต่างกัน โดยข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมมะลิแดงมีสารประกอบฟีนอล ช่วยปกป้องผิวจาการเสื่อมสภาพตามวัย 
(Stojiljkovic et al., 2014) และป้องกันการเสื่อมสภาพของผิวจากการกระตุ้นของแสงยูวีหรือแสงแดด และท าให้ผิว
สุขภาพดีหรือผิวแข็งแรงโดยตรง (Almeida et al., 2008) และข้าวกล้องหอมนิลมีสาระส าคัญ คือสารแอนโทไซยานิน 
(Anthocyanins) และสารโปรแอนโทไซยานิน (Proantho-cyanidins) ที่มีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระ สามารถลด
อาการอักเสบ และช่วยลดผลกระทบจากรังสียูวีต่อผิวหนังได้ ด้วยคุณสมบัติของข้าวดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กับสมาชิกทางสหกรณ์การเกษตรไทรงาม จึงน าข้าวเปลือกที่ได้จากสมาชิกเกษตรกรน ามาแปรรูปและจัดตั้ง
โครงการเกษตรอินทรีย์ โดยในช่วงแรกทางกลุ่มสหกรณ์การเกษตรไทรงามท าการผลิตสบู่ก้อนข้าวกลอ้งงอกผสมน้ าผึง้โดย
เริ่มจากการแจกสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งให้ทดลองใช้ พบว่าสมาชิกที่น าสบู่ไปใช้มีผิวหน้าที่สะอาด ลดอาการ
อักเสบของสิวได้ โดยการท าสบู่ของสหกรณ์การเกษตรไทรงาม ท าโดยการประมาณอัตราส่วนของส่วนผสม ซึ่งไม่ทราบ
อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมแน่นอน จึงไม่สามารถก าหนดคุณสมบัติของสบู่เพื่อจ าหน่ายได้ ซึ่งเกษตรกรในกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรไทรงามมีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง ที่ทราบอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อ
ทราบคุณสมบัติที่ชัดเจนของข้าวกล้องงอก และน้ าผึง เช่น ลดการอักเสบของสิว ลดจุดด่างด า ลดริ้วรอย ท าให้ผิวหน้า
ขาวใส การให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิว ท าให้ผิวหนังมีความอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  

งานวิจัยนี้ สนใจการน าพืชในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรไทรงามปลูกเองมาใช้ประโยชน์ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
สบู่ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ โดยน าข้าวกล้องที่พันธุ์หอมมะลิแดงและข้าวหอมนิลที่ใช้ในการท าสบู่ มาศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพบางประการ สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และเบต้าแคโรทีน ของสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งทั้ง 2 วิธ ี
แล้วสอบถามความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง ท าให้ทราบคุณสมบัติทางกายภาพบาง
ประการ สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และเบต้าแคโรทีนของผลิตภัณฑ์สบู่ อีกท้ังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นใจในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งให้มีมากขึ้น   
           วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพบางประการ ปรมิาณฟีนอลิก และเบต้าแคโรทีน ของสบู่ก้อนข้าวกล้องงอก
ผสมน้ าผึ้ง 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
 1. การเตรียมน้ าข้าวกล้องงอก โดยศึกษาวิธีการท าน้ าข้าวกล้องงอกจากสหกรณ์การเกษตรไทรงาม ต.ไทรงาม 
อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร และเตรียมน้ าข้าวกล้องงอก ทั้ง 2 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมมะลิแดงและข้าวหอมนิล โดยท า
น้ าข้าวกล้องงอก 2 วิธี ดังนี ้

- วิธีที่ 1 เตรียมน้ าข้าวกล้องงอก ตามวิธีการท าน้ าข้าวกล้องงอกจากสหกรณ์การเกษตรไทรงาม  
- วิธีที่ 2 เตรียมน้ าข้าวกล้องงอก โดยใช้ ข้าวกล้องงอก: น้ า (1:4 w/v) น าไปต้ม ใช้ไฟปานกลาง เป็นเวลา 

15-20 นาที จากนั้นน าไปปั่นแล้วกรอง  
2. น าน้ าข้าวกล้องงอกทั้ง 2 วิธี ไว้ในภาชนะปิดสนิทแช่ไว้ในตู้เย็นเพื่อน าไปวิเคราะห์หาสารประกอบฟีนอลิก

ทั้งหมด และเบต้าแคโรทีนและน าไปท าสบู่ในขั้นตอนต่อไป 
3. ผลิตสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง โดยใช้วิธีการผลิต 2 สูตร คือ  

- สบู่สูตรที่ 1 สูตรผลติภณัฑ์สบู่กอ้นข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งจากสหกรณ์การเกษตรไทรงาม ต.ไทรงาม อ.
ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร โดยใช้น้ าข้าวกล้องงอกที่เตรียมจากวิธีที่ 1 ตามวิธีการท าน้ าข้าวกล้องงอกจากสหกรณ์การเกษตร
ไทรงาม  

- สบู่สูตรที่ 2 วิธีการท าสบู่ ดัดแปลงจาก วิไลพร ปองเพียร (2556) โดยการละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์ใน
น้ าทิ้งไว้ให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้อง หลอมกรดสเตียริกในบีกเกอร์ขนาด 600 มิลลิลิตร โดยผ่าน water bath (ไม่ให้ความร้อน
โดยตรง) โดยค่อยๆเติมลงไปคนไปเรื่อยๆจนหลอมหมดขณะเติมให้คนอยู่ตลอดเวลาและให้ความร้อนต่อไปจนอุณหภูมิ 
70-90 องศาเซลเซียส เติมน้ ามันตามสูตรลงไปและคนตลอดเวลา เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์แข็งตัวแล้วจับเป็น
ก้อนค่อยๆเติมแอลกอฮอล์ลงทีละน้อยเพราะอาจเกิดฟองล้นภาชนะได้แล้วปิดปากบีกเกอร์ด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์เพื่อ
ไม่ให้แอลกอฮอล์ระเหยออกไปเพราะจะท าให้ส่วนผสมเปลี่ยนแปลงและอาจท าให้สบู่ไม่ใสได้พร้อมทั้งคนตลอดเวลา
จากนั้นเติมกลีเซอรีนและน้ าผึ้ง ปิดปากด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์และคนตลอดเวลา ในงานวิจัยนี้ปิดปากบีกเกอร์ด้วย
อะลูมิเนียมฟอยล์ตลอดเวลาและคนด้วย Magnetic Stirrer เมื่อส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วและลดอุณหภูมิลงให้ได้
ระหว่าง 45-50 องศาเซลเซียส จากนั้นเติมสารสกัดข้าว 20 มิลลิลิตรคนให้เข้ากันประมาณ 5 นาที จะได้สารละลายสบู่ใส
จากข้าวน าสบู่เทลงพิมพ์ท่ีเตรียมไว้ (รอสบู่แข็งตัว) ตามความต้องการ โดยใช้อัตราส่วนผสม ดังแสดงในตารางที่ 1  
  ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมในการท าสบู่ก้อนสตูรที่ 2  

ส่วนผสม 

อัตราส่วนผสม 

หน้าที่ของสาร 
สบู่ก้อน 

ข้าวกล้องงอก 
หอมมะลิแดง 

สบู่ก้อน 
ข้าวกล้องงอก 

หอมนิล 

น้ ามันมะพร้าวผสมน้ ามันปาล์ม 
(1:1) (มล.) 

60 60 สบู่มีเนื้อแข็งกรอบ มฟีองมาก เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น 

น้ ามันปาล์ม (มล.) 20 20 มีคุณสมบัติในการช าระล้างได้ดี 
น้ ามันเมล็ดทานตะวัน (มล.) 40 40 ช่วยท าให้สบู่นุ่มขึ้น แต่มฟีองน้อย 
โซเดียมไฮดรอกไซต์ (โซดาไฟ)/
น้ า (มล.) 

13/40 13/40 ท าปฏิกิรยิากับกรดไขมัน ในปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชัน 

กรดสเตียริก (กรัม) 27 27 ท าหน้าที่เป็นสารเพิ่มความแข็งแรง มีคุณสมบัติเป็นสาร 
solubilizing  

กลีเซอรีน (กรัม) 96 96 ท าให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น ฆา่เช้ือแบคทีเรีย 
น้ าผึ้ง 23 23 ท าให้ผิวชุ่มชื้น และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
แอลกอฮอล ์95% (มล.) 45 45 เพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศในเนื้อสบู่ 
น้ าข้าวกล้องงอก 25 25 มีวิตามินอี แอนโทไซยานิน และโปรแอนโทไซยานิน 

430 



 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

  ที่มา: อัตราส่วนผสมในการท าสบู่ก้อนใส ดัดแปลงจากวไิลพร ปองเพียร, (2556) 

3. น าสบู่ทั้ง 2 สูตร ท่ีใช้น้ าข้าวกล้องงอกทั้ง 2 วิธี จ านวน 6 ตัวอย่าง ไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และ
และวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และแอนตี้ออกซิแดนซ์จากสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง ดังนี ้

- การทดสอบค่า pH โดยการแบ่งสบู่มาทดสอบมา 0.4 กรัม และเตมิน้ ากลั่น 9.6 มิลลิลติรเทใสบ่ีกเกอร์ 
และคนผสมใหเ้ข้ากันน าไปวดั pH ด้วย pH meter บันทึกผลค่า pH ต้องอยู่ในช่วง 8-10 (ชนม์สวัสดิ์ ขาวสะอาด, 2551) 

- การทดสอบปริมาตรฟอง โดยการตัดสบู่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ให้มีน้ าหนักประมาณ 20 กรัม น าน้ าสบู่
มาเขย่าในน้ ากระด้างโดยน าสบู่ไปเขย่าในน้ ากระด้าง ปริมาณ 50 มิลลิลิตรที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที ณ อุณหภูมิ 
30°c เป็นเวลา 5 นาที ตวงน้ าสบู่ปริมาณ 30 มิลลิลิตรโดยใช้กระบอกขนาด 100 มิลลิลิตรเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3 cm. 
เขย่าคว่ าขึ้น-ลง จ านวน 5 ครั้ง อ่านปริมาณฟองที่ได้ทันที (ปริมาณฟองที่ได้ เรียกว่า flash foam) และสังเกตลักษณะ
ฟองทิ้งไว้ 2 นาที อ่านความสูงของฟองที่เหลือ (ปริมาณฟองที่ได้ เรียกว่า foam drainage และสังเกตลักษณะฟองท า
การทดสอบซ้ าอีก 2 ครั้ง (ชนม์สวัสดิ์ ขาวสะอาด, 2551) โดยสบู่ต้องให้ฟองเมื่อละลายน้ า (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, 
2552) 

- การทดสอบความสึกกร่อน โดยการตัดสบู่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ให้มีน้ าหนักประมาณ 20 กรัม ช่ังน้ า
หมักสบู่ และบันทึกน้ าหนักเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง โดยน าสบู่ไปเขย่าในน้ ากระด้าง จ านวน 50 มิลลิลิตร (ประกอบด้วย 
MgCl2 0.0139 % w/w และ CaCl2 ปริมาณ ใน 0.0304 % w/w) ที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 30 °c เป็น
เวลา 5 นาที ใช้กระดาษช าระซับน้ าออกน ามาก้อนสบู่มาผึ่งเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงใช้กระดาษช าระซับน้ าที่เหลือออกให้หมด
น าสบู่ที่ได้ไปช่ังหาน้ าหนักที่หายไปจากนั้นน าสบู่ไปเขย่าในน้ ากระด้าง จ านวน 50 ml ที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที ณ 
อุณหภูมิ 30 °C โดยเพิ่มเวลาเป็น 10, 15 และ 30 นาที ตามล าดับ น าสบู่ที่เหลือ ท าการทดสอบซ้ าอีก 2 ครั้ง (ชนม์
สวัสดิ์ ขาวสะอาด, 2551) แล้วค านวณหาความกร่อนโดยใช้สูตรต่อไปนี้ 

% การกร่อน = (น้ าหนักก่อนทดสอบ - น้ าหนักหลังทดสอบ) 
น้ าหนักก่อนทดสอบ 

- หาสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และเบต้าแคโรทีนจากน้ าข้าวกล้องงอกและสบู่ข้าวกล้องงอก โดยใช้ 
Folin-Ciocalteau Reagent โดยวิธีที่ดัดแปลงจากวิธีของ Lai et al. (2009) โดยเติมสารสกัดหยาบ น ้ากลั่น หรือ
สารละลายมาตรฐาน (สารละลายกรดแกลลิก) ความเข้มข้น 20, 40, 60, 80 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 
0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง เติม Folin-Ciocalteu ความเข้มข้น 0.2 นอร์มอล ปริมาตร 5 มิลลิลิตรผสมให้เข้ากัน 
ตั้งทิ้งไว้ 8 นาที เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ความเข้มข้น 15 กรัม ในน ้า 100 มิลลิลิตรปริมาตร 2 
มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน น าไปอุ่นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นท าให้เย็น น าไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร หลังจากนั้น น าค่าที่วัดได้จากน ้ากลั่นและสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น
ต่างๆมาท าเป็นกราฟมาตรฐาน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับค่าที่วัด ได้ของสารสกัดหยาบ และค านวณความเข้มข้นของ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดหยาบในรูปของมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก (milligram Gallic Acid 

Equivalent, mg GAE) ต่อ 100 กรัม ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง หาค่าเฉลี่ย (Mean: ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) ของ สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด 

- วิเคราะห์หาปริมาณเบต้าแคโรทีน น าตัวอย่างข้าวที่บดละเอียด มาตัวอย่างละ 1 กรัม ใส่ในหลอดทดลอง 
ท า 2 ซ้ า เตรียมสารที่ใช้ในการวัดค่าการดูดกลืนแสง ซึ่งใช้ Acetone: Hexane อัตราส่วน 4: 6 เติมสารละลายที่เตรียม
ไว้ใส่ในหลอดทดลองหลอดละ 20 มิลลิลิตร น าไปปั่นด้วยเครื่อง Homogenizer เป็นเวลา 1 นาที รินส่วนใสไปวิเคราะห์
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หาค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ช่วงความยาวคลื่น 663 645 505 และ 453 นาโนเมตร (nm) 
(Nagata and Yamashita, 1992) เพื่อน าไปค านวณหาปริมาณสารเบต้าแคโรทีน ดังสมการ 

เบต้าแคโรทีน (mg/100 g FW) = 0.216A663 – 1.22A645 – 0.034A505 + 0.452A453 

- การความพึงพอใจของอาสาสมัครที่มีต่อสบู่ข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งทั้ง 2 สูตร ดังนี้ (ดัดแปลงจากวิธีของ
ชลีณา คุณจักร, 2553) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร และประชาชนท่ัวไป ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ านวน 30 คน ทั้งเพศหญิงและชาย ท่ีมีอายุระหว่าง 20 
– 60 ปี ท าการเก็บข้อมูลโดยเตรียมสบู่ข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งทั้ง 2 สูตร พร้อมแบบประเมินเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้
ทดสอบ ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ค่า
คะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด โดยประเมิน ลักษณะของกลิ่น สี ฟอง 

ประสิทธิภาพการช าระล้างสิ่งสกปรก และการยอมรับหลังการใช้ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�)โดยค่าคะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง 0.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยมาก คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึง
พอใจน้อย คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจพอสมควร คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 
หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 
ผลการวิจัย 

คุณสมบัติทางกายภาพและประเมนิความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างตอ่สบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งของทั้ง 2 
สูตร ตามข้อก าหนดของมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน มผช.94/2545 มีผลการวิจัย ดังนี ้ 

ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในน้้าข้าวกล้องงอก 
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและปริมาณเบตา้แคโรทีนในน้ าข้าวกล้องงอก มีผลการวิจัยดังตาราง 2  

    ตารางท่ี 2 ผลการหาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและปริมาณเบต้าแคโรทีนในน้ าข้าวกล้องงอกทั้ง 2 วิธี  

ล้าดับ ตัวอย่าง 
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด 

(mg GAE/g.ของตัวอย่าง) 

ปริมาณเบต้าแคโรทีน 
(mg /g.ของตัวอย่าง) 

1 วิธี 1 น้ าข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอก 49.64±0.84 1.596±0.21 
2 วิธี 1 น้ าข้าวกล้องหอมนิลงอก 71.06±0.06 17.60±0.03 
3 วิธี 2  น้ าข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอก 50.57±0.31 3.55±0.13 
4 วิธี 2 น้ าข้าวกล้องหอมนิลงอก 76.70±0.63 1.595±0.01 

 
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของน้ าข้าวกล้องงอกโดยท าตามวิธีของสหกรณ์ (วิธี 1) และวิธีตามการวิจัย (วิธี 2) 

พบว่า ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของน้ าข้าวกล้องหอมนิลงอก วิธีที่ 2 มีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือ น้ าข้าวกล้องหอม
มะลิแดงงอก วิธีที่ 2 น้ าข้าวกล้องหอมนิลงอกวิธีที่ 1 และน้ าข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอก วิธีที่ 1 เท่ากับ 76.70 71.06 
50.57 และ 49.64mg GAE/g. ของตัวอย่าง ตามล าดับ ปริมาณเบต้าแคโรทีนของน้ าข้าวกล้องงอกโดยท าตามวิธีของ
สหกรณ์ (วิธีที่ 1) และวิธีตามการวิจัย (วิธีท่ี2)  พบว่า ปริมาณเบต้าแคโรทีนของน้ าข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอกวิธีท่ี 2 มี
ปริมาณมากที่สุดรองลงมาคือ น้ าข้าวกล้องหอมนิลงอก วิธีที่ 1 น้ าข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอกวิธีที่ 1 และน้ าข้าวกล้อง
หอมนิลงอก วิธีที่ 2 เท่ากับ17.60, 3.55, 1.596และ 1.595 mg /g. ของตัวอย่าง ตามล าดับ 
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คุณสมบัติทางกายภาพของสบูก่อ้นข้าวกลอ้งงอกผสมน้้าผ้ึง 
 คุณสมบัติทางกายภาพบางประการของสบู่ก้อนข้างกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง ทั้งสูตร 1 และสูตร 2 แสดงไว้ในตาราง
ที่ 3 
 
ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางกายภาพของสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง  

การทดสอบ เกณฑ์ที่ก้าหนด* 

สบู่ก้อนข้าวกล้องงอก 

สูตร 1 สูตร 2 
หอมมะลิแดง หอมนิล หอมมะลิแดง หอมนิล 

ลักษณะทั่วไป เป็นก้อน 
ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

เป็นก้อน 
ไม่มีสิ่ง

แปลกปลอม 

เป็นก้อน 
ไม่มีสิ่ง

แปลกปลอม 

เป็นก้อน 
ไม่มีสิ่ง

แปลกปลอม 

เป็นก้อน 
ไม่มีสิ่ง

แปลกปลอม 
ความเป็นกรด-เบส (pH) pH 8-10 9.32 9.31 9.28 9.06 
ปริมาตรของฟอง (มิลลิลติร) มีปริมาตรมากพอ 30 30 40 40 
ความคงทนตัวของฟอง(นาที) มีความคงตัวของฟองดี 40 40 60 60 
การสึกกร่อนของก้อนสบู่ เกิดการสึกกร่อน 

น้อยที่สุด 
1.16 1.19 0.60 0.20 

* มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.94/2545 
 
คุณสมบัติทางกายภาพของสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งของสูตร 1 และสูตร 2 จากตารางที่ 2 พบว่า สบู่

ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งของสูตร 1 และสูตร 2 มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) อยู่ในช่วง 9.06–9.32 ปริมาตรของฟอง
ของสบู่ทั้ง 2 สูตรมีปริมาตรมากพอ ความคงทนตัวของฟองของสบู่ทั้ง 2 สูตร มีความคงตัวของฟองดี โดยสบู่สูตร 2 มี
ความคงตัวของฟองนานกว่าสูตร 1 คือ มีความคงตัวของฟองอยู่ที่ 60 นาทีและ 40 นาที ตามล าดับ การสึกกร่อนของสบู่
สูตร 1 และสูตร 2 มีการสึกกร่อนอยู่ในช่วง 0.20–1.19 % โดยสูตร 2 มีการสึกกร่อนน้อยกว่าสูตร 1  

ปริมาณฟีนอลิกในสบูก่้อนข้าวกล้องงอกผสมน้้าผ้ึง 
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและปริมาณเบตา้แคโรทีนในสบู่ก้อนข้าวกลอ้งงอกผสมน้ าผึ้ง ทั้ง 2 สูตร แสดงในตาราง

ที ่4  
 

ตารางที่ 4 ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและปริมาณเบต้าแคโรทีนในสบูก่้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง 

ที ่ ตัวอย่าง 
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด  

(mg GAE/g.ของ
ตัวอย่าง) 

ปริมาณเบต้าแคโรทีน
(mg /g.ของตัวอย่าง) 

1 สบู่สตูร 1 ข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอกผสมน้ าผึ้ง 19.59±0.17 1.077±0.07 
2 สบู่สตูร 1 ข้าวกล้องหอมนิลงอกผสมน้ าผึ้ง 19.63±0.10 1.049±0.01 
3 สบู่สตูร 2  ข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอกผสมน้ าผึ้ง 26.18±0.31 1.105±0.03 
4 สบู่สตูร 2 ข้าวกล้องหอมนิลงอกผสมน้ าผึ้ง 28.58±0.22 4.05±0.08 

 
ปริมาณฟีนอลิกของสบู่สูตร 2 ข้าวกล้องงอกหอมนิลผสมน้ าผึ้ง มีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือ สูตร 2 ข้าว

กล้องหอมมะลิแดงงอกผสมน้ าผึ้ง สูตร 1 ข้าวกล้องหอมนิลงอกผสมน้ าผึ้ง และสูตร 1 ข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอกผสม
น้ าผึ้ง เท่ากับ 28.58, 26.18, 19.63 และ19.59 mgGAE/g. ของตัวอย่าง ตามล าดับ ปริมาณเบต้าแคโรทีนของสบู่สูตร 2 
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ข้าวกล้องงอกหอมนิลผสมน้ าผึ้ง มีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือ สูตร 2 ข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอกผสมน้ าผึ้ง สูตร 1 
ข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอกผสมน้ าผึ้ง และสูตร 1 ข้าวกล้องหอมนิลงอกผสมน้ าผึ้ง เท่ากับ 1.16, 1.10, 1.07 และ 1.04 
mg /g. ของตัวอย่าง ตามล าดับ 

พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อสบูก่้อนข้าวกล้องงอกผสมน้้าผ้ึง 
 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง แสดงดังในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ของความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง  

รายการ 

ความพึงพอใจ ( ) 
สบู่สูตร 1 สบู่สูตร 2 

ข้าวกล้องหอมมะลิ
แดงงอกผสมน้้าผ้ึง 

ข้าวกล้องหอม
นิลงอกผสมน้้าผ้ึง 

ข้าวกล้องหอมมะลิ
แดงงอกผสมน้้าผ้ึง 

ข้าวกล้องหอมนิล
งอกผสมน้้าผ้ึง 

ลักษณะกลิ่น 3.60 3.70 3.85 3.80 
ลักษณะส ี 3.60 3.80 3.80 3.80 
ลักษณะฟอง 3.40 3.60 3.95 3.90 
ประสิทธิภาพการช าระ
ล้างสิ่งสกปรก 

3.70 3.75 3.90 4.20 

การยอมรับหลังใช้ 3.50 3.80 3.90 4.00 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.56 3.73 3.88 3.94 

ความพึงพอใจของอาสาสมัครที่มีต่อสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง ทั้ง 2 สูตร โดยการทดสอบลักษณะของ
กลิ่น สี ฟอง ประสิทธิภาพการช าระล้างสิ่งสกปรก และการยอมรับหลังการใช้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน มีความ
พึงพอใจสูงที่สุดต่อสบู่สูตร 2 ข้าวกล้องหอมนิลงอกผสมน้ าผึ้ง อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  3.90 
รองลงมาคือ สูตร 2 ข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอกผสมน้ าผึ้ง สูตร 1 ข้าวกล้องหอมนิลงอกผสมน้ าผึ้ง สูตร 1 ข้าวกล้องหอม
มะลิแดงงอกผสมน้ าผึ้ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีเท่ากับ 3.88 3.73 และ 3.56 ตามล าดับ  
 
สรุปผลการวิจัย 

สบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งของสูตร 1 และสูตร 2 มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสบู่สูตร 2 มีปริมาตรฟองมากกว่า สูตร 1 และสบู่สูตร 2 มีความคงตัวของฟองนานกว่าสูตร 1 
นอกจากนี้สบู่สูตร 2 ยังมีการสึกกร่อนน้อยกว่าสูตร 1 ส าหรับปริมาณฟีนอลิกของสบู่ พบว่า สบู่สูตร 2 ข้าวกล้องงอก
หอมนิลผสมน้ าผึ้ง มีปริมาณมากที่สุด ผลการศึกษาปริมาณเบต้าแคโรทีน พบว่าสบู่สูตร 2 ข้าวกล้องงอกหอมนิลผสม
น้ าผึ้ง มีปริมาณมากที่สุด การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึง จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
คน มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดต่อสบู่สูตร 2 ข้าวกล้องหอมนิลงอกผสมน้ าผึ้ง  
 
อภิปรายผลการวิจัย  

คุณสมบัติทางกายภาพของสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งของสูตร 1 และสูตร 2 พบว่า สบู่ก้อนข้าวกล้องงอก
ผสมน้ าผึ้งของสูตร 1 และสูตร 2 มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) อยู่ในช่วง 9.06–9.32 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์สบู่ที่จะ
สามารถน ามาใช้ได้ควรจะมี pH ประมาณ 8-10 (ฉันทรา พูนศิริ, ม.ป.ป.) ในการผลิตสบู่ก้อน เป็นการสนับสนุนการผลิต
จากสารตั้งต้นจากวัสดุธรรมชาติที่ผลิตได้เอง มีสารตั้งต้นเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ สบู่ที่ได้จะมีค่า pH อยู่ระหว่าง 8-10 
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ควรใช้เป็นสบู่ถูตัว (วิไลพร, 2556) ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) มากกว่า 9.5 จะก่อให้เกิดการระคายเคืองที่สูงมาก 
(Baranda et al, 2002) ปริมาตรของฟองสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งของสูตร 1 และสูตร 2 มีปริมาตรมากพอ โดย
สบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งของสูตร 2 มีปริมาตรฟองมากกว่า สูตร 1 โดยสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งของสูตร 2 
มีส่วนผสมของน้ ามันมะพร้าว ซึ่งสบู่ที่ผลิตจากน้ ามันมะพร้าวนี้จะมีฟองมากเป็นครีม และให้ฟองที่คงทนพอควร (วิไลพร 
ปองเพียร, 2556) แต่ปริมาณฟองของสบู่มีผลต่อการช าระล้างสิ่งสกปรก คุณลักษณะสบู่ก้อนให้ฟองเมื่อละลายน้ า 
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, 2552) ความคงทนตัวของฟองสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งของสูตร 1 และสูตร 2 มีความ
คงตัวของฟองดี โดยสบู่สูตร 2 มีความคงตัวของฟองนานกว่าสูตร 1 คือ มีความคงตัวของฟองอยู่ท่ี 60 นาทีและ 40 นาที 
ตามล าดับ การสึกกร่อนของสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้งของสูตร 1 และสูตร 2 มีการสึกกร่อนอยู่ในช่วง 0.20–1.19 
% โดยสบู่สูตร 2 มีการสึกกร่อนน้อยกว่าสูตร 1 เนื่องจากในส่วนผสมของสบู่สูตร 2 มีกรดสเตียริก ซึ่งเป็นกรดไขมันอ่ิมตัว
ที่ไม่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุล การผสมกรดสเตียริกและน้ ามันมะพร้าว ลงในสบู่ จึงท าให้สบู่มีลักษณะแข็งและกรอบ (วิไล
พร ปองเพียร, 2556) 

การน้าไปใช้ประโยชน์ 
 1. เกษตรกรในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรไทรงาม สามารถน าอัตราส่วนการผลิตสบู่ก้อนข้าวกลอ้งงอกผสมน้ าผึ้ง ที่
เหมาะสม และเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ใช้ ไปผลิตเพื่อจัดจ าหน่ายเป็นการเสริมรายได้ให้กับเกษตรในกลุ่ม  และยังเป็นการใช้
วัตถุดิบที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. สหกรณ์การเกษตรไทรงาม สามารถส่งเสริมให้เกิดการร่วมกลุ่มของเกษตรกรในการผลิตสบู่ก้อนข้าวกล้อง
งอกผสมน้ าผึ้ง ให้เกิดการผลิตที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและจัดจ าหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคได้มากข้ึน 
 3. ผู้วิจัยสามารถศึกษาและพัฒนาส่วนประกอบของสบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง ให้ผลิตภัณฑ์มีความ
สวยงาม และคุณสมบัติในการบ ารุงรักษาผิวได้มากข้ึน ให้เป็นท่ีน่าสนใจให้ผู้บริโภคได้มากข้ึน 
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