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บทคัดยอ 

การขัดผิวเปนรูปแบบการดูแลผิวท่ีสะดวกและคอนขางปลอดภัยเพ่ือใหเซลลผิวท่ีตายแลวหลุดลอก ขาวพญาลืม

แกงเปนขาวไรพันธุพ้ืนเมืองท่ีปลูกในจังหวัดขอนแกนและเพชรบูรณ เน่ืองดวยขาวพันธุพญาลืมแกงมีสารตานอนุมูลอิสระ

หลายชนิด จึงเปนท่ีดึงดูดสําหรับการพัฒนาเปนผลิตภัณฑขัดผิว การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทาง

กายภาพของผลิตภัณฑขัดผิว ท่ีเตรียมจากขาวพญาลืมแกง โดยผงขาวเตรียมไดจาก 3 สภาวะ คือ ผงขาวท่ีไมผานความ

รอน และผงขาวผสมกับนํ้าท่ีผานการควบคุมความรอนท่ี 60 และ 90°C ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา ผงขาวสภาวะท่ี 3 

เกิดการพองตัวและจัดเรียงตัวจนไมพบลักษณะของเม็ดแปงเมื่อศึกษาดวย SEM คุณสมบัติการพองตัวและความหนืดมีคา

มากท่ีสุด (5.40 ± 0.96 เทา และ 66,905 ± 7,874 cPs ตามลําดับ) เมื่อเทียบกับสภาวะอ่ืน นอกจากน้ีไมพบชวงอุณหภูมิ

เจลาติไนเซช่ัน ในชวง 25 – 100 °C ดังน้ันจึงเหมาะสมในการใชเปนสารพ้ืน ในขณะท่ีผงขาวสภาวะท่ี 1 และ 2 มีการพอง

ตัวไดนอยกวา จึงนํามาใชเปนเม็ดขัดในผลิตภัณฑขัดผิว อัตราสวนของสารพ้ืนและเม็ดขัดมีผลตอลักษณะของผลติภัณฑขัด

ผิว โดยอัตราสวนท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑขัดผิวระหวางผงขาวสภาวะท่ี 1 หรือ 2 ตอ ผงขาวสภาวะท่ี 3 คือ 5 กรัม ตอ 

15 กรัม ความเปนกรดดางของผลิตภัณฑขัดผิวท้ัง 4 ตํารับ เทากับ 5.87-5.96 ตามลําดับ ซึ่งเหมาะสมในการสําหรับใชกับ

ผิว โดยสรุป ผงขาวพญาลืมแกงมีความเปนไปไดท่ีจะพัฒนาเปนผลิตภัณฑขัดผิว  
 

ABSTRACT 

Scrubbing is a convenient and safety skin care techniques aimed to removing dead skin cells. 

Phaya Leum Kaeng Rice is the local upland rice that crops in of Khonkaen and Phetchabun.  According 

to its composes various kinds of antioxidant, it might attractively be developed as scrub products. This 

study aimed to determine the physical properties of scrub products from Phaya Leum Kaeng Rice grains. 

Rice powders were prepared by 3 conditions which were no heat, soak and heat at 60 °C and 90 °C, 

respectively. The results showed that rice powder condition 3 the grains were swollen and reorganized 

until starch grains were not found, when studied by SEM.  The swelling properties and viscosity of this 

condition was highest (5.40 ± 0.96 times and 66,905 ± 7,874 cPs, respectively), when compared to other 

conditions.  Furthermore, the gelatinization temperature was not observed in the range of 25 –  100 °C. 

Hence, it was appropriated to act as a scrub base.  While Starch grains condition 1 and 2 had lower 

swelling properties. Thus, these were used as a scrub beads in scrub product. It was also found that the 

ratio of scrub base and scrub bead could affect on the characteristics of scrub product. The proper ratio 

of scrub product between condition 1 or 2 to condition 3 was 5 g to 15 g. The pH of all 4 scrub product 

formulations were 5. 87- 5. 96, respectively, which expedient for skin care.  In conclusion, Phaya Leum 

Kaeng Rice grains has potential to develop as scrub products.  
 

คําสําคัญ: พญาลืมแกง เมล็ดขาว ผลิตภัณฑขัดผิว คณุสมบัติทางกายภาพ 

Keywords: Phaya Leum Kaeng, Rice grains, Scrub product, Physical properties 
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บทนํา 

 การขัดผิว (exfoliation) หมายถึง การ ขัด ถู บริเวณผิวและขจัดเซลลผิวท่ีตายแลวของผิวใหหลุดลอกออก 

เพ่ือเรงการสรางเซลลผิวใหมมาทดแทน ชวยใหผิวกระจางใสและเรียบเนียนข้ึน การขัดผิวเปนวิธีในการดูแลผิว ท่ีงาย 

สะดวกและคอนขางปลอดภัย องคประกอบของผลิตภัณฑขัดผิว ประกอบดวย เม็ดขัด (scrub bead) สารพ้ืน (scrub 

base) ท่ีชวยใหเม็ดขัดกระจายตัวบนผิวหนังไดดี และสารชวยอ่ืนๆ ท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการขัด เชน สารเพ่ิม

ความหนืด สารเพ่ิมการยึดเกาะ รวมถึงวิตามิน หรือสารเพ่ิมความกระจางใส ท่ีใชผสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือ

คุณสมบัติในดานการคา เปนตน  

เม็ดขัด (scrub bead) ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญของผลิตภัณฑการขัดผิว เม็ดขัดมี 2 ประเภท คือ เม็ดขัด

จากธรรมชาติ (natural exfoliation) และเม็ดขัดจากการสงัเคราะห (chemical exfoliation) สวนใหญผลิตจากพอลี

เอทิลีน (polyethylene) และพอพีลีน (propylene) ซึ่งมีคุณสมบัติยอยสลายไดยาก จึงพบปญหาสะสมในแหลงนํ้า 

ทําใหมีผลตอสิ่งแลดลอม และสุขภาพของมนุษยในระยะยาว (Kitsongsermthon et al., 2018) เม็ดขัดจากธรรมชาติ

ท่ีพบเห็นในทองตลาด ประกอบดวย กากเมล็ดกาแฟ เมล็ดวอลนัท เมล็ดแอพริคอท เมล็ดอัลมอลล กากถ่ัวเหลือง ชา

เขียว และมีการใชสวนตางๆ ของเมล็ดขาวเปนเม็ดขัด (Oksana Panasenko, Victoria (CA), 2010) การเลือกใชเม็ด

ขัดตองเลือกใหเหมาะสมกับการนําไปใช เม็ดขัดท่ีอนุภาคละเอียด เชน ขนาดอนุภาค 75 – 200 ไมครอน เหมาะ

สําหรับผิวท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ และผิวท่ีบอบบาง เชน ผิวหนา สวนเม็ดขัดสําหรับผิวกายและผิวเทา อาจ

เลือกใชขนาดอนุภาคท่ีใหญข้ึนตามลําดับ (Lessonia cosmetics & ingredient brochure, 2019)  

ขาวเปนพืชเศรษฐกิจของคนไทย ซึ่งมีสารอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย ประกอบดวยคารโบไฮเดรต 

โปรตีน ไขมัน วิตามินและสารตานอนุมูลอิสระ (กลาณรงค, 2550) และขาวมีคุณสมบัติในการดูดซับ และการพองตัว 

การเกิดเจลาติไนเซชัน (gelatinization) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความช้ืน และเวลา ดังเห็นการเปลี่ยนแปลง

จากขาวดิบไปเปนขาวสุก โดยขาวแตละชนิดมีคุณสมบัติดังกลาวแตกตางกัน นอกจากน้ีมีการศึกษาขาวและ

คุณสมบัติของขาวและการนําคุณสมบัติของขาวท่ีแตกตางกันมาใชประโยชนในผลิตภัณฑอาหารและการบริโภค และ

ในดานความงามและเครื่องสําอาง ยังมีการนําสวนตางๆ ของขาวมาใชประโยชนในดานการดูแลผิว รวมถึงนํามาใช

ประโยชนในการขัดผิว เชน นําแกลบมาสกัดเปนซิลิกาใชเปนเมด็ขัดผิว (เจษฏาภรณ และคณะ, 2549) รําขาวใชผสม

กับมะขามพัฒนาเปนผลิตภัณฑขัดผิวและบํารุงผิว (อุบลทิพย และคณะ, 2551) ผงขัดผิวจากจมูกขาว (ภูมรินทร 

และคณะ, 2560) และมีการใชปลายขาวและขาวท่ีไมสมบูรณมาพัฒนาเปนผงขัด (มผช.1350/2554) เปนตน 

ขาวพญาลืมแกง (Phaya Leum Kaeng rice) เปนขาวไรขาวเหนียว พันธุพ้ืนเมือง สําหรับปลูกในพ้ืนท่ีดอน

และเนินเขา โดยนิยมปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดแก พ้ืนท่ีอําเภอบานแฮด อําเภอซําสูง 

จังหวัดขอนแกน และอําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ เปนขาวท่ีมีลักษณะพิเศษคือมีกลิ่นหอมเมือ่หุงสุก รสชาติดี ไม

เหนียวมาก เน้ือสัมผัสออนนุม และมีความกรุบเล็กนอย (จรัญจิต และคณะ, 2556) มีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ 

45.18 มิลลิกรัม ตอขาว 100 กรัม และ แกรมมา - โอไรซานอล (gamma-oryzanol) 39.74 มิลลิกรัม ตอขาว 100 

กรัม (กองพัฒนาผลิตภัณฑขาว กรมการขาว, 2559) จากสารอาหารและประโยชนของขาว รวมถึงการใชขาวมาดัด

แปรในการเพ่ิมมูลคาของขาว เปนการใชสวนของขาว เชน รําขาว จมูกขาว และขาวหัก ผสมกับสวนประกอบอ่ืนๆ ใน

การเตรียมเปนผลิตภัณฑขัดผิว ดังกลาวมาขางตนแลว การศึกษาในครั้งนี้จึงนําขาวที่เปนวัตถุดิบจากธรรมชาติ 

มาเตรียมเปนผลติภัณฑขัดผิวในรูปแบบผงแหง โดยไมมีสวนผสมของสารประกอบอ่ืนๆ และงายตอการนําไปใช ในการ

เตรียมเปนสารองคประกอบท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑขัดผิว ประกอบกับฤทธ์ิของสารตานอนุมูลอิสระของขาวพญาลืม
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แกงท่ีคอนขางสูงและจากการคนควาขอมูลยังไมพบวามีการนําขาวพญาลืมแกงมาใชเปนผลิตภัณฑขัดผิวและ

องคประกอบของเครื่องสําอางอ่ืน จึงมีความเปนไปไดท่ีจะนําขาวพญาลืมแกงมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑขัดผิว และศึกษา

คุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑขัดผิว 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของผงขาวและผลิตภัณฑขัดผิว ท่ีเตรียมจากขาวพญาลืมแกง 

 

วิธีการวิจัย 

การเตรียมผงขาว  3 สภาวะ  

 นําขาวพญาลืมแกง มาบดดวยเครื่อง  Fitz Mill (WRB80C/2Q, Dietz-Motoren GmbH & Co.KG, 

Germany) จากน้ันเตรียมผงขาว 3 สภาวะ ดังน้ี ผงขาวสภาวะท่ี 1 คือ ผงขาวท่ีไมผานความรอน ผงขาวสภาวะท่ี 2 

และ ผงขาวสภาวะท่ี 3 คือ ผงขาวท่ีเตรียมในสภาวะท่ีมีนํ้าและความรอน โดยใชความรอนท่ีอุณหภูมิ 60ºC และ 90ºC 

ตามลําดับ จากน้ันนําขาวแตละสภาวะมาบดและคัดขนาดผานแรงรูเปด 100 mesh (ขนาดอนุภาคนอยกวา 150 

ไมครอน) เพ่ือใหไดเม็ดขัดสําหรับขัดผิวหนา 

การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของผงขาว 3 สภาวะ 

 นําผงขาวท้ัง 3 สภาวะ มาประเมินคุณสมบัติ ดังน้ี 

ลักษณะภายนอก (appearance) 

โดยการนําผงขาวตัวอยาง ติดบน stub โดยใชแทบกาวคารบอน ฉาบทอง ดวยเครื่อง ion sputter และ

บันทึกโครงสรางตัวอยางดวยกลองจุลทรรศนแบบสองกราด (Scanning electron microscopy: SEM) โดยใช

กําลังขยาย 2,000 เทา วิเคราะหลักษณะรูปราง และพ้ืนผิว  

การพองตัว (swelling capacity) 

ช่ังผงขาวตัวอยาง 0.5 กรัม ใสลงในกระบอกตวง ขนาด 10 มิลลิลิตร อานคาปริมาณเริ่มตน (V0) เติมนํ้าให

ครบ 10 มิลลิลิตร ตั้งไว 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 30 และ 60 นาที อานคาปริมาณท่ีผงขาวตัวอยางพองตัว (V) และ

คํานวณความสามารถในการพองตัว  

Swelling capacity = V/ V0 

ความหนืด (viscosity) 

ช่ังผงขาวตัวอยาง 20 กรัม ใสบีกเกอร 250 มิลลิลิตร ปรับนํ้าหนักดวยนํ้ากลั่นใหครบ 100 กรัม วัดความ

หนืดท่ีอัตราการเฉือน (shear rate) คงท่ี โดยเลือกหัววัดใหเหมาะสม (spindle) คอย ๆ เพ่ิมความเร็วรอบ (speed) 

โดยการเพ่ิมจากจํานวนนอยไปมาก กําหนดอุณหภูมิ และสังเกต % torque ใหอยูในชวง 85 - 100 % ดวยเครื่อง 

rheometer (Brookfield, model DV-III, USA)  

ความเปนกรด - ดาง (pH)  

ช่ังผงขาวตัวอยาง 20 กรัม ใสบีกเกอร 250 มิลลิลิตร ปรับนํ้าหนักดวยนํ้ากลั่นใหครบ 100 กรัม ดวยเครื่อง 

pH meter (EZODO, pH/MV/Temp meter PL – 600)  
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คุณสมบัติดานพลังงานความรอน (Differential scanning colorimetry : DSC)  

ช่ังผงขาวตัวอยาง 3 มิลลิกรัม ใส aluminum pan เติมนํ้ากลั่น 9 ไมโครลิตร เจาะรูเปรียบเทียบกับ 

reference pan ท่ีอุณหภูมิ 25 - 100 °C โดยเพ่ิมอุณหภูมิ 10°C ตอนาที โดยใช Differential scanning colorimetry 

(DSC822e, METTLER TOLEDO, Switzerland) 

การเตรียมผลิตภัณฑขัดผิว 

เตรียมผลิตภัณฑขัดผิวซึ่งประกอบดวยผงขาวท่ีเตรียมจากสภาวะตางๆ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงสวนประกอบในผลิตภณัฑขัดผิว (หนวย : กรัม (g)) 

ผงขาว สภาวะท่ี 1 สภาวะท่ี 2 สภาวะท่ี 3 นํ้า 

ตํารับท่ี 1 5  - 15  80 

ตํารับท่ี 2 10  - 10  80 

ตํารับท่ี 3 - 5  15  80 

ตํารับท่ี 4 - 10  10 80 

 

การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑขัดผิว 

นําผลิตภัณฑขัดผิวท้ัง 4 ตํารับ มาประเมินคุณสมบัติ คือ การพองตัว (swelling) ความเปนกรด - ดาง (pH) 

และความหนืด (viscosity) 

 

ผลการวิจัย 

ผลการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของผงขาว 

ลักษณะภายนอก (appearance) 

ลักษณะภายนอกของผงขาวท้ัง 3 สภาวะ เมื่อประเมินดวยกลองจุลทรรศนแบบสองกราด (Scanning 

electron microscopy: SEM) เปรียบเทียบกับเมล็ดขาวท่ีไมผานกระบวนการ พบวาเมล็ดขาวท่ีไมผานกระบวนการมี

ผิวคอนขางเรียบและไมพบลักษณะเม็ดแปงท่ีชัดเจน (ภาพท่ี 1A) ผงขาวสภาวะท่ี 1 (ไมผานความรอน) มีผิวไมเรียบ

และมีลักษณะของเม็ดแปงเรียงซอนกัน (ภาพท่ี 1B) ผงขาวสภาวะท่ี 2 (ผานการใหความรอน 60°C) พบวาผงขาวมี

การเปลี่ยนแปลงบางสวน และยังมีลักษณะของเม็ดแปงในบางสวน (ภาพท่ี 1C) สําหรับผงขาวสภาวะท่ี 3 (ผานการให

ความรอน 90°C) มีการเปลี่ยนแปลงไปจนไมพบเม็ดแปง (ภาพท่ี 1D) 
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ภาพท่ี 1  ลักษณะภายนอกของเมล็ดขาวและผงขาวสภาวะตางๆ (A ผิวของเมล็ดขาว B ขาวสภาวะท่ี 1  

C ขาวสภาวะท่ี 2 และ D ขาวสภาวะท่ี 3) 

 

การพองตัว (swelling) 

การพองตัวของผงขาวท้ัง 3 สภาวะ ในนํ้ากลั่น พบวาผงขาวสภาวะท่ี 3 (ผานการใหความรอน 90°C)  มีการ

พองตัวมากท่ีสุด โดยสามารถพองตัวเร็วในชวง 2 นาทีแรก จากน้ันการพองตัวคอนขางไมเปลี่ยนแปลง (ภาพท่ี 2) และ

การพองตัวของผงขาวท้ัง 3 สภาวะ ในนํ้ากลั่นท่ีเวลา 60 นาที ไดแสดงในตารางท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2  การพองตัวของผงขาวท้ัง 3 สภาวะ ท่ีเวลาตางๆ ในนํ้ากลัน่ 
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ความหนืด (viscosity) 

ความหนืดของผงขาวท้ัง 3 สภาวะ ในนํ้ากลั่น พบวาผงขาวสภาวะท่ี 1 (ไมผานความรอน) และผงขาวสภาวะ

ท่ี 2 (ผานการใหความรอน 60°C) ไมสามารถวัดความหนืดไดดวยเครื่อง Brookfield ในสภาวะท่ีกําหนดได แตผงขาว

สภาวะท่ี 3 (ผานการใหความรอน 90°C) มคีาความหนืดไดในชวง 66,904.64 ± 7,874.20 cPs (ตารางท่ี 2) 

ความเปนกรด - ดาง (pH) 

ความเปนกรด - ดาง (pH) ของผงขาวท้ัง 3 สภาวะ ในนํ้ากลั่น พบวาผงขาวท้ัง 3 สภาวะ มีคาความเปน

กรด-ดาง ใกลเคียงกัน ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ผลของการพองตัว (swelling) ความหนืด (viscosity) และ ความเปนกรด - ดาง (pH) ของผงขาว 

 ท้ัง 3 สภาวะ 

 การพองตัว (เทา ± SD)  ความหนืด (cPs ± SD) ความเปนกรด - ดาง (pH ± SD) 

สภาวะท่ี 1 1.13 ± 0.10 * 5.94 ± 0.02 

สภาวะท่ี 2 1.39 ± 0.04 * 5.84 ± 0.01 

สภาวะท่ี 3 5.40 ± 0.96 66,904.64 ± 7,874.20 5.86 ± 0.07 

*ไมสามารถวัดไดในสภาวะท่ีกําหนดสําหรับการศึกษาน้ี 

 

สมบัติทางความรอน Differential scanning colorimetry (DSC) 

สมบัติทางความรอนของผงขาวท้ัง 3 สภาวะ ประเมินดวยเครื่อง Differential scanning calorimeter 

(DSC) พบวา เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิสูงข้ึน ผงขาวท้ัง 3 สภาวะ มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเริ่มตน (onset temperature: 

To) อุณหภูมิสูงสุด (peak temperature: Tp ) และอุณหภูมิสิ้นสุด (end temperature: Te) และคาพลังงานความ

รอนท่ีใช (enthalpy: ∆H, J/g) (ตารางท่ี 3 และ ภาพท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 3  ผลของคาอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงจากการทดสอบ DSC ของผงขาวท้ัง 3 สภาวะ 

ผงขาว To (°C) TP (°C) Te (°C) ∆H (J/g) 

สภาวะท่ี 1  72.60 73.21 73.57 1.13 

สภาวะท่ี 2 72.81 76.74 83.83 3.17 

สภาวะท่ี 3 มีแนวโนมมากกวา100 °C 
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ภาพท่ี 3  แสดง DSC ของผงขาวท้ัง 3 สภาวะ 

 

จากการประเมินคุณสมบัติของผงขาวท้ัง 3 สภาวะ พบวาผงขาวสภาวะท่ี 3 (ผานการใหความรอน 90°C) มี

ความเปนไปไดท่ีจะใชเปนสารพ้ืน (scrub base) ได สําหรับผงขาวสภาวะท่ี 1 (ไมผานความรอน) และผงขาวสภาวะท่ี 

2 (ผานการใหความรอน 60°C) มีความเปนไปไดท่ีจะใชเปนเมด็ขัด (scrub bead) ได จึงทําการศึกษาอัตราสวนของผง

ขาวท้ัง 3 สภาวะ  

ผลการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑขัดผิว 

การพองตัว (swelling) ของผลิตภัณฑขัดผิว 

การพองตัวของผลิตภัณฑขัดผิวท้ัง 4 ตํารับ ในนํ้ากลั่น พบวาตํารับท่ี 1 มีการพองตัวมากท่ีสุด (4.57 ± 

0.88) ซึ่งมีการพองตัวไกลเคียงกับผงขาวในสภาวะท่ี 3 (ผานการใหความรอน 90°C) สําหรับตํารับท่ี 2 - 4 มีการพอง

ตัวใกลเคียงกัน (ตารางท่ี 4) 

ความหนืด (viscosity) ของผลิตภัณฑขัดผิว 

ความหนืดของผลิตภัณฑขัดผิวท้ัง 4 ตํารับ ในนํ้ากลั่น พบวามีความหนืดนอยกวาผงขาวสภาวะท่ี 3 (ผาน

การใหความรอน 90°C) ผลิตภัณฑขัดผิวตํารบัท่ี 1 และ 3 มีความหนืด 36,665 ± 313 cPs และ 47,263 ± 4,380.81 

cPs ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑขัดผิวตํารับท่ี 3 มีความหนืดนอยมาก และผลิตภัณฑขัดผิวตํารับท่ี 4 ไมสามารถวัด

ความหนืดไดดวยเครื่อง Brookfield ในสภาวะท่ีกําหนดได (ตารางท่ี 4) ซึ่งสอดคลองกับปริมาณของผงขาวสภาวะท่ี 3 

ท่ีใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑขัดผิว 

ความเปนกรด – ดาง (pH) ของผลิตภัณฑขัดผิว 

ความเปนกรด – ดาง ของผลิตภัณฑขัดผิวท้ัง 4 ตํารับ พบวาผลิตภัณฑขัดผิวท้ัง 4 ตํารับ มีคาความเปนกรด

ดางใกลเคียงกัน ซึ่งอยูในชวง pH = 5.87 - 5.96 และใกลเคียงกับผงขาวสภาวะท่ี 3 (ผานการใหความรอน 90°C) (pH = 

5.86 ± 0.07) (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 ผลของการพองตัว (swelling) ความเปนกรด - ดาง (pH) และความหนืด (viscosity) ของผลิตภัณฑ 

 ขัดผิว 4 ตํารับ และขาวสภาวะท่ี 3 

 การพองตัว (เทา ± SD)  ความหนืด (cPs ± SD) ความเปนกรด - ดาง (pH ± SD) 

ตํารับท่ี 1 4.57 ± 0.88 36,665 ± 313 5.87 ± 0.04 

ตํารับท่ี 2 3.90 ± 0.36 550.67 ± 23.69 5.96 ± 0.02 

ตํารับท่ี 3 3.94 ± 0.95 47,263 ± 4,380.81 5.88 ± 0.05 

ตํารับท่ี 4 3.69 ± 0.70 * 5.87 ± 0.03 

สภาวะท่ี 3 5.40 ± 0.96 66,904.64 ± 7,874.20 5.86 ± 0.07 

 *ไมสามารถวัดไดในสภาวะท่ีกําหนดสําหรับการศึกษาน้ี 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของผงขาวพญาลมืแกงท้ัง 3 สภาวะ พบวาลักษณะภายนอกของผงขาวท้ัง 

3 สภาวะ มีความแตกตางกัน และแตกตางจากเมล็ดขาวท่ีไมผานกระบวนการ (ภาพท่ี 1) กลาวคือเมล็ดขาวท่ีไมผาน

กระบวนการมีผิวคอนขางเรียบและไมพบลักษณะเม็ดแปงท่ีชัดเจน เน่ืองจากเปนเมล็ดขาวกลองซึ่งมีเยื่อหุมเมล็ด 

(pericarp) (งามช่ืน, 2547) ผงขาวสภาวะท่ี 1 ซึ่งเตรียมโดยการบดลดขนาดและการคัดขนาด ทําใหเยื่อหุมเมล็ดหลุดออก

และเกิดการแตกหักของเมล็ดขาว จึงทําใหมีผิวไมเรียบและมีลักษณะของเม็ดแปงขนาดประมาณ 3 - 8 ไมครอน เรียงซอน

กัน ซึ่งมีขนาดเม็ดแปงใกลเคียงกับเม็ดแปงขาว (Kerr, 1950) ผงขาวสภาวะท่ี 2 ซึ่งเตรียมโดยการใหความรอน 60°C ใน

สภาวะท่ีมีนํ้า พบวาผงขาวมีการเปลี่ยนแปลงบางสวน และยังมีลักษณะของเม็ดแปงในบางสวน เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีใชใน

การเตรียมต่ํากวาอุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซช่ันของขาว จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสวน สําหรับผงขาวสภาวะท่ี 3 

ซึ่งเตรียมโดยการใหความรอน 90°C ในสภาวะท่ีมีนํ้า ซึ่งเปนอุณหภูมิท่ีสูงกวาอุณหภูมกิารเกิดเจลาติไนเซช่ันของขาว ทําให

โมเลกุลของอะมิโลส (amylose) และอะมิโลเพคติน (amylopectin) เกิดการคลายเกลียวออกและมีการจัดเรียงตัวใหม 

(Tian et al., 2014) จึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงไปจนไมพบลักษณะเม็ดแปง   

จากลักษณะภายนอกของผงขาวสภาวะตางๆ ท่ีประเมนิโดย SEM มีความสอดคลองกับคุณสมบัติดานการพองตวั

และความหนืดในนํ้ากลั่น โดยพบวาผงขาวสภาวะท่ี 3 (ผานการใหความรอน 90°C) เมื่อผงขาว (ผสมนํ้า) และไดรับความ

รอน ทําใหเม็ดแปงดูดนํ้าและเกิดการพองตัว จึงพบคาการพองตัวมากท่ีสุด (5.4 เทา) และมีคาความหนืดมากท่ีสุด 

(66,904.64 ± 7,874.20 cPs) เทียบกับผงขาวอีก 2 สภาวะ เน่ืองจากผงขาวมีการเปลีย่นแปลงโครงสรางของโมเลกุล พันธะ

ไฮโดรเจนคลายตัว ทําใหโมเลกุลของนํ้าเขามาแทรก และเกิดการพองตัวได และไดของเหลวท่ีมีความขนหนืด (Vasudeva 

et al., 2000) สําหรับผงขาวสภาวะท่ี 1 (ไมผานความรอน) และผงขาวสภาวะท่ี 2 (ผานการใหความรอน 60°C) ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางเพียงบางสวน จึงทําใหมีการพองตัวในนํ้ากลั่นนอยมาก และไมสามารถวัดความหนืดไดในสภาวะท่ี

กําหนด เน่ืองจากคุณสมบัติของสารแขวนตะกอนท่ีไมรวมเปนเน้ือเดียวกัน จึงไมสามารถประเมินความหนืดได อีกท้ังภาพ 

SEM พบวาผิวของผงขาวมีลักษณะพ้ืนผิวขรุขระ (สภาวะท่ี 1 และ 2) จึงมีความเปนไปไดท่ีจะใชเปนเม็ดขัดได 

นอกจากน้ีผลของการเกิดเจลาติไนเซซั่นของผงขาวท้ัง 3 สภาวะ สอดคลองกับสมบัติทางความรอน Differential 

scanning calorimetry (DSC) กลาวคือ ผงขาวสภาวะท่ี 1 (ไมผานความรอน) มีคาสมบัติทางความรอนในชวง 72.60 - 

73.57°C ใกลเคียงกับผงขาวสภาวะท่ี 2 (ผานการใหความรอน 60°C) มีคาสมบัติทางความรอนในชวง 72.81 - 83.83°C 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศันสนีย (2558) ท่ีทําการศึกษาแปงจากปลายขาวเกาพันธุเหลืองประทิว พบวา อุณหภูมิในการ
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เกิดเจลาตไินเซซั่น อยูในชวง 72 – 83°C และผงขาวในสภาวะท่ี 3 (ผานการใหความรอน 90°C) คาสมบัติทางความรอน มี

แนวโนมมากกวา 100 °C ซึ่ งอาจเปนคาสารประกอบเชิงซอนและไขมันท่ีถูกทําลายในชวง 96 – 104 °C 

(Vandeputte et al., 2003) เน่ืองจากในขาวมีสารประกอบอ่ืนๆ ท้ังคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ท่ีมีอยูในเมล็ดขาว 

สําหรบัความเปนกรด – ดาง (pH) พบวาคาความเปนกรด - ดาง ของผงขาวท้ัง 3 สภาวะ อยูในชวง 5.84 – .5.94 

ซึ่งเปนคา pH ท่ีเหมาะสมในการสําหรบัใชกับผิว เน่ืองจากคา pH ท่ีเหมาะสมกับผิวควรมสีภาพเปนกรดออนๆ (Fore-

Pfliger, 2004) 

จากการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของขาวพญาลืมแกง พบวาเมื่อผสมผงขาวสภาวะท่ี 3 กับนํ้า ทําใหผง

ขาวเกิดการพองตัวและมีความหนืด จึงสามารถนํามาใชเปนสารพ้ืน (scrub base) (Pailin et al., 2012) และผงขาวสภาวะ

ท่ี 1 และผงขาวสภาวะท่ี 2 มีการพองตัวไดนอยในนํ้า จึงสามารถนํามาใชเปนเม็ดขัด (scrub bead) (ภูมรินทร และคณะ, 

2560 และ มผช.1350/2554) ดังน้ันจึงศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑขัดผิว 4 ตํารับ ซึ่งประกอบดวยผงขาว

สภาวะท่ี 1 หรือผงขาวสภาวะท่ี 2 ผสมกับผงขาวสภาวะท่ี 3 และประเมิน การพองตัว ความหนืด และความเปนกรด – ดาง 

พบวาผลิตภัณฑตํารับท่ี 1 มีการพองตัวมากท่ีสุด ผลิตภัณฑขัดผิวตํารับท่ี 1 และ 3 มีความหนืด 36,665 ± 313 cPs และ 

47,263 ± 4,380.81 cPs ตามลําดับ และมากกวาความหนืดของผลิตภัณฑขัดผิวตํารับท่ี 2 และ 4 เน่ืองจากผลิตภัณฑขัด

ผิวตํารับท่ี 1 และ 3 มีปริมาณของผงขาวสภาวะท่ี 3 ท่ีใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑขัดผิวมากกวา ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของทิพยสุดา (2560) ท่ีพบวาอัตราสวนของสารพ้ืนและเม็ดขัดมีผลตอผลิตภัณฑขัดผิว สําหรับคาความเปนกรด

ดางของผลิตภัณฑขัดผวิท้ัง 4 ตํารับ มีคาใกลเคียงกัน ซึ่งอยูในชวง pH = 5.87 – 5.96 ซึ่งเปนคา pH ท่ีเหมาะสมสําหรับใช

กับผิว ซึ่งคา pH ท่ีเหมาะสมกับผิวอยูในชวง pH 4 - 7 (Duncan et al., 2013) 

จากผลการศึกษาพบวาขาวพญาลืมแกงท่ีนํามาพัฒนาเปนตํารับท่ี 1 และ 3 มีความเปนไปไดในการนํามาใช

เปนผลิตภัณฑขัดผิวมากท่ีสุด เน่ืองจากมีความหนืดเพียงพอ อีกท้ังยังมีเม็ดขัดเปนสวนประกอบท่ีใชเปนผลิตภัณฑขัด

ผิวได ซึ่งสามารถเตรียมเปนผลิตภัณฑขัดผิวในรูปแบบผงแหง ทําใหสะดวกในการเก็บรักษาและการพกพา และเมื่อ

นํามาใชขัดผิวสามารถผสมนํ้าตามอัตราสวนท่ีกําหนด อีกท้ังยังสามารถเติมสวนประกอบอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การขัดผิวตามท่ีตองการในการใชงานแตละครั้งได 

 

สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑขัดผิวของขาวพญาลมืแกง โดยทําการศึกษาคุณลกัษณะทาง

กายภาพของผงขาวและผลิตภัณฑขัดผิว พบวาสภาวะท่ีใชในการเตรียมผงขาวมีผลตอคุณลักษณะทางกายภาพ และขาว

พญาลืมแกงสามารถเตรยีมเปนผลติภณัฑขัดผวิได โดยใชผงขาวท่ีผานกระบวนการเจลาตไินเซซั่นสมบูรณ มีการพองตวัไดด ี

สามารถใชเปนสารพ้ืน (scrub base) ได และผงขาวท่ีไมผานความรอน หรือผงขาวท่ีเกิดเจลาติไนเซช่ัน ไมสมบูรณสามารถ

ใชเปนเม็ดขัด (scrub bead) และสามารถประยุกตใชกับปลายขาวได แตอยางไรก็ตามควรประเมินความคงตัวของ

ผลิตภัณฑขัดผิว และการใชในอาสาสมัครตอไป 
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