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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ศึกษาฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับสบู่ข้าวหอมแดง
สุโขทัย 1 โดยน าข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 มาเป็นส่วนผสมหลกัในการท าสบู่ซึง่มี 3 
สูตร คือ สูตร 10:10 สูตร 10:1 และสูตร 10:0.5 (กลีเซอรีน:ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม/ข้าวหอมแดงสุโขทัย 
1) ทดสอบฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระ และศึกษาระยะเวลาการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระ เมื่อขึ้นรูปสบู่ครบ 1 วัน 7 
วัน และ 30 วัน ด้วยวิธี 2,2‐azino‐di‐(3‐ethylbenzothialozine‐sulphonic acid) (ABTS) พบว่า เมื่อขึ้นรูปสบู่
ครบ 1 วัน สบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามในสูตร 10:10 มีฤทธิ์การต้านของสารอนุมูลอิสระร้อยละ 92.180± 
3.794 แต่ในสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 สูตร 10:10 พบเพียง ร้อยละ 81.752±0.552 และเมื่อผ่านไป 7 วัน และ 30 วัน 
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมีการลดลง  
ค าส าคัญ: สบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม/ สบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1/ ฤทธิต์้านอนุมลูอิสระ/ ABTS 
 

Abstract 
 This research aimed to determination of antioxidant activity of Zea mays L. (Siam Ruby 
Queen) and Homdeag ST.1 in soap. Siam Ruby Queen or Homdeag ST.1 were the main ingredient in 
making soap. There are 3 recipes:formula 10:10, 10:1 and 10:0.5 ratios of Glycerine:Siam Ruby 
Queen/Homdeag ST.1. Antioxidant capacity and stability of Siam Ruby Queen/Homdeag ST.1 in soap 
were evaluated by using 2,2‐azino‐di‐(3‐ethylbenzothialozine‐sulphonic acid) (ABTS) after 1 day, 7 
days and 30 days of storage. One day of storage with Siam Ruby Queen in soap, in 10:10 formula, 
showed 92.18 ± 3.79 % antioxidant activity, while soap with Homdeag ST.1 exhibited 81.75 ± 0.55 % 
antioxidant activity. Antioxidant activity of soaps decreased over the 7 and 30 days of storage. 
Keywords: Zea mays L. (Siam Ruby Queen) soap/ Homdeag ST.1 soap/ Antioxidant activity/ ABTS  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันมนุษย์ให้ความส าคัญกับสุขภาพ และใส่ใจในสุขภาพผิว โดยนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ 
เนื่องจากมีงานวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาสารส าคัญในธรรมชาติที่มีผลต่อผิวพรรณ โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารต้าน
อนุมูลอิสระ ซึ่งปัญหาของสภาพผิวส่วนหนึ่งเกิดจากอนุมูลอิสระ ซึ่งอนุมูลอิสระ (free radical) คือ โมเลกุล หรือ ไอออน
ที่มีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวอยู่รอบนอก และเป็นโมเลกุลที่ไม่เสถียร มีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีในลักษณะลูกโซ่ 
นอกจากนี้ยังสามารถเข้าท าปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้างได้ทันทีที่ถูกสร้างขึ้น จึงก่อให้เกิดความ
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เสียหายแก่เซลล์ต่าง ๆ ภายในร่างกาย เช่น การท าลายโครงสร้างดีเอ็นเอ (DNA) การเปลี่ยนสภาพโปรตีนและไขมันของ
เยื่อหุ้มเซลล์ จนท าให้การท างานของโปรตีน หรือเอนไซม์เหล่านั้นเกิดความผิดปกติได้ (Ames BN, Shigenaga MK and 
Hagen TM., 1993) เป็นสาเหตุส าคัญให้เกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง เนื้องอก ความแก่ชราก่อนวัย ภูมิต้านทานโรคต่ า 
ก่อให้เกิดการอักเสบ การท าลายเนื้อเยื่อ เกิดต้อกระจกในผู้สูงอายุ และเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น (Gillman, 
et al., 1995;  Valko, et al., 2007; Block, G., Patterson, B. and Subar, A., 1992) โดยอนุมูลอิสระเกิดภายนอก
ร่างกาย ได้แก่ มลพิษในอากาศ โอโซน ไนตรัสออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่น ควันบุหรี่ อาหารที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว  
แสงแดด ความร้อน และรังสีแกมม่า ส่วนอนุมูลอิสระเกิดภายในร่างกาย ได้แก่ อนุมูลอิสระที่ร่างกายสร้างขึ้น (อภิชาต 
วรรณวิจิตร และศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, 2560)  แต่อนุมูลอิสระจะลดลง เมื่อท าปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูล โดยสารต้าน
อนุมูลอิสระสามารถชะลอความเสียหายที่เกิดกับเซลล์ หรือท าให้เกิดความเสียหายน้อยลงหรือช้าลงได้ ดังนั้นจึงควรได้รับ
สารต้านอนุมูลอิสระให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในร่างกายระหว่างสารต้านอนุมูล
อิสระ และอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น (ธัชชัย ตระกูลเลิศยศ, 2560) และในปัจจุบันมนุษย์นิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากสาร
สกัดพืชสมุนไพร หรือสารสกัดจากธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งน ามาศึกษาเป็นล าดับต้น 
ๆ เพื่อน ามาเป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนาผลติภณัฑ ์(ณพัฐอร บัวฉุน, 2558) สารต้านอนุมูลอิสระจะพบได้ในผักผลไม้ที่มี
วิตามินและแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อร่างกาย สารต้านอนุมูลอิสระท าหน้าที่ท าให้ร่างกายมีความสมดุล ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง
และยังช่วยซ่อมแซมลดความเสื่อมของผิวพรรณ ซึ่งจากการรายงานการศึกษาก่อหน้านี้ พบว่า ในข้าวโพดหวานสีแดง
ราชินีทับทิมสยามมีปริมาณสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) เป็นสารที่มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูง มีจ านวนมากทั้งใน
เมล็ด ซัง และไหมข้าวโพด (รวิกานต์ ภู่หล า, 2560) นอกจากข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามแล้ว ยังพบข้าวสาย
พันธุ์หอมแดงสุโขทัย 1 มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอของร่างกาย ชะลอความแก่ และ
ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง นอกจากสารต้านอนุมูลอิสระที่โดดเด่นในข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมกับข้าวหอมแดง
สุโขทัย 1 ยังมีวิตามินเอ วิตามินซี ที่ให้คุณค่าทางโภชนาอย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นเหตุผลหลักของการน าเป็นส่วนผสมใน
การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไปช่วยดูแลผิวพรรณ สบู่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผิวพรรณ ปัจจุบนักระบวนการผลิตสบู่มีการ
เพิ่มส่วนผสมอื่นๆ เพื่อให้สบู่มีสรรพคุณทางยา และช่วยดูแลผิวพรรณ ในการผลิตสบู่ที่มีขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่จะ
ใช้สารเคมีสังเคราะห์ เพื่อเพิ่มคุณลักษณะที่ต้องการ เช่น สารแต่งกลิ่น หรือน้ าหอม สารกันหืน กลีเซอรีน (สมฤทัย จิต
ภักดีบดินทร์, 2545) แต่ในปัจจุบันนิยมใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมเพิ่มขึ้น แทนการใช้สารเคมี
สังเคราะห์ พืชสมุนไพรที่ใช้มีสารส าคัญ และมีสรรพคุณทางยา ราคาถูก ประหยัด ปลอดภัย ไร้สารสังเคราะห์และไม่มี
พิษตกค้าง ท าให้สบู่สมุนไพรที่ผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มีคุณลักษณะเฉพาะที่หลากหลาย (นงเยาว์ เทพยา , 
2549) ซึ่งในสบู่ต้องมีค่า pH ที่เหมาะสมต่อการใช้ช าระร่างกายและอุดมไปด้วยสิ่งที่บ ารุงผิวพรรณ แต่เราไม่ทราบเลยว่า
ในการใช้สบู่นั้น คุณค่าภายในสบู่เมื่อเวลาผ่านไป จะยังอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ จากที่กล่าวมานั้น
จึงเป็นที่มาของการท าสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 ซึ่งในข้าวโพดหวานสีแดง
ราชินีทับทิมสยามกับข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 มีสมบัติที่ส าคัญคือสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยในการลดริ้วรอยก่อนวัยอัน
ควร ให้ความชุ่มชื่นกับผิวของเรา ช่วยลดการท างานของผิวหนัง ป้องกันริ้วรอย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจึงมีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระจาก สบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินี
ทับทิมสยามกับข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 และศึกษาการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ เพื่อเป็นการศึกษาเบื้องต้น 
รวมถึงการศึกษาการแปรรูปของข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมกับข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 ให้ออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์
ที่เรียกว่าสบู่ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 
 2. เพื่อศึกษาระยะเวลาการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับสบู่ข้าว
หอมแดงสุโขทัย 1 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดราชินีทับทิมสยามกับสบู่ข้าวหอมแดง
สุโขทัย 1 และศึกษาระยะเวลาของการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับสบู่
ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 ด้วยวิธี ABTS   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. เคร่ืองมือ ประกอบด้วย 
1.1 เครื่องช่ัง 4 ต าแหน่ง  1.2 Hot plate 
1.3 ตู้อบความร้อน   1.4 เครื่องหมุนเหวี่ยง  
1.5 UV-Vis spectrophotometer  
2. สารเคมี ประกอบด้วย 
2.1 Absolute Ethanol  2.2 น้ ากลั่น 
2.3 กลีเซอรีน   2.3 Trolox  
2.4 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid)  
การเตรียมวัตถุดิบ   
1. การเตรียมตัวอย่างข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม  

 น าเมล็ดข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามสดมาช่ังน้ าหนัก และน าไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นน ามาอบที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง แล้วน ามาบดให้ละเอียด เก็บไว้ท่ี อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรักษา
สภาพ 
  2. การเตรียมตัวอย่างข้าวหอมแดงสุโขทัย 1  
 คัดเลือกเมล็ดข้าวหอมแดงสโุขทัย 1 ที่สมบูรณ์ที่สุดจ านวน 300 กรัม จากนั้นน ามาแช่น้ าเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
แล้วน าไปล้างท าความสะอาด และท าการบ่มเป็นเวลา 72 ช่ัวโมง เพาะโดยกระดาษช าระทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง จากนั้นน า
เมล็ดที่งอกแล้วมาช่ังน้ าหนักและน ามาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง  น าเมล็ดที่ผ่านการอบมา
กะเทาะเปลือกออก น าไปบดให้ละเอียดเก็บไว้ ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาสภาพ  
 ขั้นตอนการท าสบู่   
 เตรียมตัวอย่างข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 แต่ละชนิดในจ านวน 100 กรัม, 
10 กรัม และ 5 กรัม ตาม สูตรที่ก าหนดไว ้คือ 10:10, 10:1 และ 10:0.5 จากนั้นเตรียมกลีเซอรนี จ านวน 100 กรัม โดย
ใส่ในภาชนะที่ตั้งไฟอ่อน ๆ เมื่อกลีเซอรีนละลายจนหมดแล้ว น าตัวอย่างวัตถุดิบใส่ลงไป คนให้เข้ากัน จากนั้นเท
สารละลายสบู่ลงในแม่พิมพ์และรอจนแข็งตัว 

เตรียมสารตัวอย่าง 
การเตรียมสารตัวอย่างส าหรับวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยเตรียมสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิม

สยามกับสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 ที่บดละเอียด อย่างละ 2 กรัม  ไปแช่ในน้ ากลั่นปริมาตร 10 มิลลิลิตร แล้วน าไปปั่น 
เป็นเวลา 150  วินาที  แล้วน าไปกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 
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การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารละลายมาตรฐาน Trolox 
การเตรียมสารละลาย ABTS ความเข้มข้น 7 mM และสารละลาย Potassium persulfate ความเข้มข้น 2.45 

mM ผสมสารละลาย ABTS กับสารละลาย Potassium persulfate ในอัตราส่วน 1:0.5 ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดประมาณ 16 
ช่ัวโมง ก่อนน าไปใช้ หลังจากนั้นเจือจางสารละลาย ABTS•+ ด้วย Absolute ethanol ให้มีค่าดูดกลืนแสงอยู่ในช่วง 
0.7±0.02 ที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร จากนั้นเตรียมสารละลายมาตรฐาน Trolox โดยใช้ Absolute ethanol 
เป็นตัวท าละลาย เตรียม 5 ความเข้มข้น ได้แก่ 1,000, 500, 250, 125 และ 62.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ 
และเตรียมสารละลายตัวอย่าง จากนั้นปิเปตสารละลาย Trolox ที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ และสารละลายตัวอย่าง ความ
เข้มข้นละ 15 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลองที่ห่ออลูมิเนียมฟรอยด์ เติม Absolute ethanol ปริมาตร 22.5 ไมโครลิตร 
และเติม ABTS•+ ปริมาตร 1,462 ไมโครลิตร ลงไปในหลอดทดลอง เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 
นาที แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร และท าการทดลอง 3 ซ้ า น าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไป
ค านวณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยค านวณหา % inhibition ดังสมการ    

 %Inhibition =    
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙− 𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 ×  100  

 ก าหนดให้     𝐴𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒  คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดตัวอย่าง       
      𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  คือ ค่าการดูดกลืนแสงท่ีไม่มีสารตัวอย่าง 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์สารการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS  
 การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระของสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 
ทั้ง 3 สูตร (10:10, 10:1 และ10:0.5) เมื่อครบ 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน พบว่า สบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม
มีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ ดังตารางที่ 1 และสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 มีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่า % inhibition ของสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม สูตร 10:10, 10:1 และ 10:0.5 เมื่อ
ครบ 1 วัน, 7 วัน และ 30 วัน 

วัน สูตร ค่าเฉลี่ย S.D 
 
1 

10:10 92.180 3.794 
10:1 75.339 4.750 

10:0.5 49.688 4.034 
 
7 

10:10 96.014 0.236 
10:1 86.638 2.572 

10:0.5 57.489 11.682 
 

30 
10:10 96.258 0.103 
10:1 69.577 1.350 

10:0.5 63.639 7.182 
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ตารางที่ 2 แสดงค่า % inhibition ของสบู่ข้าวหอมแดงสโุขทัย 1 สตูร 10:10, 10:1 และ 10:0.5 เมื่อครบ 1 วัน, 7 วัน 
และ 30 วัน 

วัน สูตร ค่าเฉลี่ย S.D 
 
1 

10:10 81.752 0.552 
10:1 38.997 2.755 

10:0.5 23.779 0.679 
 
7 

10:10 94.404 4.116 
10:1 65.627 2.201 

10:0.5 52.471 2.647 
 

30 
10:10 94.540 0.229 
10:1 49.127 2.211 

10:0.5 28.981 2.742 
จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่า สารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามกับสบู่ข้าว

หอมแดงสุโขทัย 1 มีปริมาณสูงในสูตร 10:10 และจะการลดลงในสูตร 10:1 และ 10:0.5 ตามล าดับ ส าหรับสารต้าน
อนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามในสูตร 10:1 พบว่า เมื่อครบ 1 วัน มีสารต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 
75.339 เมื่อครบ 7 วัน มีร้อยละ 86.638 และลดลง เมื่อครบ 30 วัน มีร้อยละ 69.577 ส่วนสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 
พบว่า สารต้านอนุมูลอิสระในสูตร 10:1 คล้ายกับสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามสูตร 10:1 เมื่อครบ 1 วัน มี
สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณร้อยละ 38.997 เมื่อครบ 7 วัน มีปริมาณที่สูงข้ึนร้อยละ 65.627 แต่ลดลงเมื่อครบ 30 วัน 
มีปริมาณร้อยละ 49.127 ส่วนสูตร 10:0.5 ในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม พบว่าสารต้านอนุมูลอิสระ เมื่อ
ครบ 1 วัน มีปริมาณร้อยละ 49.688 และค่อยๆ เพิ่มขึ้นครบ 7 วัน และ 30 วัน มีปริมาณร้อยละ 57.489 และ 63.639 
ตามล าดับ ส่วนสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 ในสูตร 10:0.5 เมื่อครบ 1 วัน จะมีสารต้านอนุมูลอิสระน้อยที่สุด มีปริมาณ
ร้อยละ 23.779 และจะพบเพิ่มขึ้น เมื่อครบ 7 วัน มีปริมาณร้อยละ 52.471 และลดลงเมื่อครบ 30 วัน มีปริมาณร้อยละ 
28.981 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม ด้วยวิธี  ABTS assay พบว่า 
สูตร 10:10 เมื่อขึ้นรูปครบ 1 วัน, 7 วัน และ 30 วันมีสารต้านอนุมูลอิสระ ร้อยละ 92.180 , 96.014 , 96.258 
ตามล าดับ สอดคล้องกับรายงานของ รวิกานต์ ภู่หล า (2560) ในข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามมีปริมาณสารแอน
โทไซยานิน (anthocyanin) สูง ซึ่งสารตัวนี้เป็นตัวเดียวกับท่ีมีในดอกอัญชันท่ีน ามาต้มดื่ม เพื่อสุขภาพ เป็นสารรงควัตถุสี
ม่วง-แดง ที่มีความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระสูง โดยมีจ านวนมาก และจากการหาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าว
หอมแดงสุโขทัย 1 พบว่า สูตร 10:10 เมื่อขึ้นรูปครบ 1 วัน, 7 วัน และ 30 วัน มีสารต้านอนุมูลอิสระเท่ากับร้อยละ 
81.75, 94.40 และ 94.54 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ หอมรื่น และคณะ (2560) ศึกษากระบวนการเพาะงอก
ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 พบว่า เมื่อผ่านกระบวนการเพาะงอกในช่วงวันท่ี 3 ส่งผลให้มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสบู่ที่ท าจากข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยามมีฤทธิ์สารต้านอนุมูล
อิสระมีมากกว่าสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 เมื่อท าการเปรียบเทียบทั้งสามสูตร และศึกษาการคงอยู่ของสารต้านอนุมูล
อิสระในสบู่ พบว่า สูตร 10:10 เมื่อเวลาผ่านไปไม่มีผลต่อการลดลงของฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ส าหรับสบู่ ข้าวโพด
หวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม สว่นในสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 พบว่า ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระเริ่มคงท่ีเมื่อผ่านไป 7 วัน 
และ 30 วัน  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. สามารถน าสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม/สบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 ดังกล่าวไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีอ่ืน ๆ  
 2. ศึกษาคุณสมบัติของสบู่ในด้านอื่นๆ เช่น การหาวิตามินซี วิตามินเอ 
 3. ควรศึกษาด้านความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์  
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