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การศึกษาปริมาณและประเภทของดอกไม๎จากศาลหลกัเมืองจังหวัดบุรีรัมย๑ และพระบรมราชานุสาวรีย๑
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑สบูํ 

A study of the quantity and type of flowers from the Buriram City Pillar Shrine and the King 
Rama I Monument for development to soap 
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บทคัดยํอ 
 ดอกเมที่ประชาชนนํามาสักการะบูชาตามประพณีความช่ือของเทย หากเมมีการจัดการที่ดีจะทํา฿หกิด
ป็นขยะ ดังนั้นการคัดลือกดอกเมที่มีสารที่บํารุงผิวพื่อผลิตป็นสบู จึงป็นการลดปใญหาขยะละพิ่มคุณคาของ
ดอกเมเด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแพื่อสํารวจปริมาณละประภทของดอกเมจากศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ 
ละพระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช พื่อตรวจสอบฟอรแมาลีนละยาฆามลง฿น
ดอกเม ละพื่อผลิตสบูจากดอกเม ดํานินการสํารวจดอกเมระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 
2560 ทดสอบฟอรแมาลิน ละยาฆามลงดวยชุดทดสอบ ผลิตสบูดย฿ชน้ํามันรําขาว น้ํามันบัว น้ํามันปาลแม น้ํา ซดียมเฮดร
อกเซดแ ละดอกเม ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพละทางคมีของสบูกอนนําเปศึกษาความพึงพอ฿จกับกลุมบุคลากร฿น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ จํานวน 40 คน  การศึกษาพบวา ศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ มีดอกเมฉลี่ย 1.18 
กิลกรัมตอวัน ขณะที่อนุสาวรียแ ร.1 มีดอกเมฉลี่ย 0.82 กิลกรัมตอวัน ดอกเมที่พบมาก เดก ดอกดาวรือง ดอก
มะลิ ดอกบัว ละดอกกุหลาบ ซึ่งเมพบฟอรแมาลินละยาฆามลง   สบูดอกดาวรือง สบูดอกมะลิละสบูดอกบัวมีคากรด
ดาง 9.84-9.88 ปริมาตรของฟอง 69.67-80.00 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 67.00-78.67 มิลลิลิตร ละการสึก
กรอนรอยละ 43.54-49.06 ซึ่งมีคุณภาพตามกณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช. 94/2552 กลุมตัวอยางพึงพอ฿จสบู
มากที่สุดดานการเมระคายคือง รองลงมา เดก ปริมาณฟองสบู ประสิทธิภาพการชําระลางสิ่งสกปรก สี กลิ่น ละ
ความข็งของกอนสบู การศึกษาสรุปเดวา ดอกเมที่ประชาชนนํามากราบเหวบูชาเมปนปื้อนฟอรแมาลินละยาฆามลง จึง
สามารถนํามาผลิตป็นสบูเดอยางปลอดภัย  
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑแสบู ดอกเม ดาวรือง มะลิ บัวหลวง  ศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ 
 
ABSTRACT  
 Flowers used for people’s worship according to Thai traditions without good 
management will cause waste. Therefore, the flowers containing substances for nourishing the 
skin to produce soap can reduce the solid waste problems and increase the value of flowers. 
The objective of this research was to study the quantity and type of flowers from the Buriram 
City Pillar Shrine and the King Rama I Monument to make soap from flowers, to investigate 
formalin contamination and insecticide, and to study the satisfaction with soap. It had been 
conducted to study the flowers from May 26 to June 25, 2017, testing formalin and insecticide 
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with test kits. Soap composed of rice bran oil, coconut oil and palm kernel oil, palm oil, water, 
sodium hydroxide and flower powder, respectively. The physical and chemical characteristics of 
the soap products were examined before they were given to 40 Buriram Rajabhat University 
personnel to study their satisfaction.  This study indicated that Buriram City Pillar Shrine had the 
average flowers of 1.18 kilograms per day and the King Rama I Monument had the average 
flowers of 0.82 kilograms per day. The types of flowers that were found most were marigold, 
followed by jasmine, lotus and rose flowers. These three types of flowers were not found 
formalin and insecticides. The soap pH was 9.84-9.88; the volume of bubble was 69.67-80.00 ml; 
the durability of bubble was 67.00-78.67ml and the erosion was 43.54-49.06%. This was in 
accordance with the Standards of Local Products (SLP.94/2552). The satisfaction with soap, it was 
found that no skin irritation was at the highest level, followed by volume of bubble, efficiency of 
dirt wash, color, smell and hardness respectively. This study concluded that the flowers that 
people brought to worship had no formalin contamination and insecticide, so they could be 
produced as soap safely. 
Keywords : Soap, flower, Tagetes spp, Jasminum sambac, Nelumbo nucifera, Buriram City Pillar 
 Shrine   
 
ความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหา 
 การทองที่ยว฿นพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์ ป็นการทองที่ยวที่กี่ยวนื่องกับความคารพ ศรัทธา ละความช่ือ฿นสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิซึ่งมีความชื่อมยงกับธรรมชาติที่มีอกลักษณแฉพาะถิ่น (ณพวัศกชแ ดชชาตรี ละคณะ. 2560) อยางเรก็
ตาม การสงสริมการทองที่ยว หากขาดซึ่งการวางผนละการตรียมพรอมพื่อรองรับการจัดการขยะที่พิ่มขึ้นจาก
การทองที่ยว ยอมสงผลกระทบตอสิ่งวดลอม ดังกรณีการจัดประพณี฿สขันดอกบูชาสาอินทขิล วัดจดียแหลวง
วรวิหาร จังหวัดชียง฿หม พ.ศ. 2561 มีประชาชนละนักทองที่ยวเดขารวมพิธีอยางนืองนน ทํา฿หมีปริมาณ
ดอกเม ธูปทียน ละปลือกทุรียนมากกวาสิบตันตอวัน (ผูจัดการรายวัน. 2561) สําหรับหลงทองที่ยวคํานะนด 
จังหวัดอุดร ประชาชนมากราบเหวบูชาจาปูุศรีสุทธพื่อความป็นสิริมงคลละขอพร มากกวา 4,000-15,000 คน
ตอวัน (มติชน. 2560) จึงทํา฿หกิดปใญหาการจัดการขยะจากดอกเม ธูปทียน ครื่องเหว พานบายศรี (ณพวัศกชแ 
ดชชาตรี ละคณะ. 2560)  
 ศาลหลักมืองละพระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช ป็นสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตรแของจงัหวัดบุรีรมัยแ ซึ่งประชาชนนิยมนําดอกเมเปกราบเหวบูชาพื่อป็นสริิมงคล ปใจจุบันยังเมมี
รูปบบการจัดการดอกเมที่หมาะสมจึงทํา฿หดอกเมจํานวนมากถูกนําเปทิ้งดยปลาประยชนแ อยางเรก็ตามจาก
การศึกษาของกฤติยา เชยนอก (2560) พบวา ดอกดาวรือง (Tagetes erecta L.) มีสาร฿หสี฿นกลุมครทีนอยดแ 
คือ ลูทีน (lutein) พบประมาณ 88% ละซีซนทีน (zeaxanthin) พบประมาณ 5% ซึ่งสามารถ฿ชสีที่เดจากสาร
ครทีนอยดแพื่อการตงสี฿นผลิตภัณฑแตางๆ นอกจากนั้นยัง฿ชน้ํามันหอมระหยที่สกัดเดจากดอกดาวรืองป็น
สวนประกอบสําคัญ฿นน้ําหอมที่มีฤทธิ์ตานการอักสบละฆาช้ือ การศึกษาฤทธิ์ทางภสัชวิทยาพบวาสารสกัดดอก
ดาวรืองมีฤทธิ์ตานอนเซมแเฮยาลูรนิดส (hyaluronidase) อีลาสตส (elastase) ละมทริกมตาลปรตินส 
(MMP-1) ซึ่งป็นอนเซมแที่ยอยปรตีน฿นช้ันผิวหนัง ทํา฿หผิวหงหี่ยว ขาดความยืดหยุน ดังนั้น การสํารวจปริมาณ
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ละชนิดของดอกเมที่กิดขึ้น฿นตละวันป็นสิ่งที่จําป็นพื่อ฿หทราบขอมูลบื้องตน฿นการ฿ชประยชนแจากดอกเม 
นอกจากนั้นดอกเมที่รวบรวมเดจําป็นตองตรวจสารฟอรแมาลีนละยาฆามลงที่อาจปนปื้อน฿นดอกเมกอนนําเป
ผลิตสบูที่มีคุณภาพตามกณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช.94/2552 ซึ่งขอมูลที่เดจากการศึกษา฿นครั้งนี้ยัง
สามารถนําเป฿ชป็นตนบบการจัดการปใญหาขยะดอกเม฿นสถานท่ีทองที่ยวตางๆ  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พื่อศึกษาปริมาณละประภทของดอกเมจากศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยและพระบรมราชานุสาวรียแ
พระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช จังหวัดบุรีรัมยแ 
 2. พื่อทดสอบฟอรแมาลินละยาฆามลง฿นดอกเมจากศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยและพระบรมราชานุสาวรียแ
พระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช จังหวัดบุรีรัมยแ 
 3. พื่อผลิตสบูจากดอกเม฿หมีคุณภาพตามกณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช.94/2552 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้฿ชระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพละละปริมาณ ดยสํารวจดอกเมจากศาลหลักมืองบุรีรัมยและ
พระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช พื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑแสบูจากดอกเม
฿หมีคุณภาพตามกณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช. 94/2552 ละศึกษาความพึงพอ฿จสบูจากบุคลากร฿น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ  
 1. การศึกษาปริมาณและประเภทของดอกไม๎ 
  1.1 การขออนุญาตสํารวจปริมาณละชนิดดอกเมที่ประชาชนนํามากราบเหว ณ ศาลหลักมืองบุรีรัมยและ
พระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช จากทศบาลมืองบุรีรัมยแ 
  1.2 รวบรวมละจํานกประภทดอกเมระหวางวันท่ี 26 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2560  
 2. การทดสอบฟอร๑มาลินในดอกไม๎ 
  2.1 ชตัวอยางดอกเม 1 กรัม ฿นน้ํากลั่น 20 มิลลิลิตร นาน 5 นาที 
  2.2 ทสารละลายลง฿นขวดทดสอบท่ี 1 ที่ระดับ 1 ฿น 3 ของขวดทดสอบ  ลวขยา 15 ครั้ง 
  2.3 ทน้ําชดอกเมลง฿นขวดทดสอบที่ 2 ปิดฝาลวขยา 15 ครั้ง 

ดอกเมจากศาลหลักมืองพระบรมราชานุสาวรยีแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช 

ตรวจสอบฟอรแมาลินละยาฆามลง ผลิตภณัฑแสบู : สบูดอกดาวรือง  สบูดอกมะล ิละสบูดอกบัว 

ตรวจสอบคุณภาพตามกณฑแมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑแชุมชน มผช.94/2552  

ศึกษาความพึงพอ฿จสบู :  ส ีกลิ่น ฟอง ความข็งของ
สบู ประสิทธิภาพการชําระลางละการระคาย

คือง 
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  2.4 ทสารละลายลง฿นขวดทดสอบที่ 3 ลวปิดฝาขวดขยา 15 ครั้ง  
  2.5 สังกตสีของสารละลาย ถามีฟอรแมาลินสารละลายสีชมพูถึงสีดง 
 3. การทดสอบยาฆําแมลงในดอกไม๎ 
  3.1 ตัดดอกเมป็นช้ินล็กๆ ฿ส฿นขวดพลาสติกที่ระดับ 3 ขีด ของขวดพลาสติก 
  3.2 ติมน้ํายาสกัด 6 มิลลิลิตร ปิดฝาขวด฿หนน ลวขยารงๆ ประมาณ 2 นาที 
  3.3 ทน้ํายาสกัดลง฿นหลอดทดลอง ลวจุมหลอดทดลองลง฿นบิกกอรแที่บรรจุน้ําอุน 
  3.5 กวงหลอดทดลองจนน้ํายาสกัดหลือประมาณ 1 หยด ลวยกออกหมุนหลอดจนหง 
  3.6 ติมน้ํายาทดสอบที ่2 จํานวน 3 มิลลิลิตร ลง฿นหลอดทดลองที่ระหยน้ํายาสกัดออก ละ 3 มิลลิลิตร ลง
฿นหลอดทดลองพลาสติกที่ป็นหลอดควบคุม ลวขยา฿หขากัน 
  3.7 ทน้ํากลั่น 1 มิลลิลิตร ลง฿นขวดทดสอบที่1 ลวทลง฿นหลอดทดลองละหลอดควบคุม 2 หยด 
  3.8 ทน้ํายาจากหลอดทดลองลง฿นหลอดพลาสติก ลวผสมน้ํายาทดสอบที่ 3 ดวยน้ํากลั่น 1.5 
มิลลิลิตร 
  3.9 ติมน้ํายาทดสอบที่ 3 ลง฿นหลอดพลาสติกละหลอดควบคุม หลอดละ 2 หยด ขยา฿หขากันละ
สังกตสีที่กิดขึ้นทันที ถามีสีสมเมยาฆามลงละมีสีชมพูมียาฆามลง  
 4. การผลิตสบูํ 
  4.1 การตรียมผงดอกเม  ทําความสะอาดดอกเมดวยน้ําสะอาด ตาก฿หหง บดดอกเมดวยครื่องปใ่น 
ลวก็บรักษาผงดอกเม฿นขวดกวสะอาดที่ผานการนึ่งฆาช้ือ 
  4.2 สบูมีสวนประกอบ เดก น้ํามันรําขาว น้ํามันบัว น้ํามันปาลแม ซดียมเฮดรอกเซดแ ละน้ํา 
สําหรับวัตถุดิบอื่นที่ป็นสวนผสมของสบูสูตรตางๆ เดก ดอกดาวรือง ดอกมะลิ ละดอกบัว (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 สวนประกอบของสบู 

รายละอียด สบูดอกดาวรือง สบูดอกมะล ิ สบูดอกบัว 
น้ํามันรําขาว (กรัม) 280 280 280 
น้ํามันบัว (กรัม) 210 210 210 
น้ํามันปาลแม (กรัม) 210 210 210 
ซดียมเฮดรอกเซดแ (กรัม) 99 99 99 
น้ํา (กรัม) 210 210 210 
ผงดอกดาวรือง (กรัม) 8 - - 
ผงดอกมะลิ (กรัม) - 8 - 
ผงดอกบัว (กรัม) - - 8 
 
  4.3 ขั้นตอนการผลิตสบู 
   4.3.1 ช่ังน้ํามันรําขาว 280 กรัม นํ้ามันปาลแม 210 กรัม นํ้ามันบัว 210 กรัม ลวผสม฿หขากัน 
   4.3.2 ละลายซดียมเฮดรอกเซดแ 99 กรัม ฿นน้ําสะอาด 210 กรัม ฿นภาชนะพลาสติก ดยการ
คอยๆ ทซดียมเฮดรอกเซดแลง฿นน้ําสะอาด จากน้ันทสารละลาย฿นนํ้ามัน฿นขอ 4.3.1 
   4.3.3 ติมผงดอกเม฿นตละสูตรดังนี้ 
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   4.3.4 สบูดอกดาวรือง ติมดอกดาวรือง 8 กรัม  
   4.3.5 สบูดอกบัว ติมดอกบัว 8 กรัม 
   4.3.6 สบูดอกมะลิ ติมดอกมะลิ 8 กรัม 
  4.4 ผสมสารทั้งหมดของตละสูตร฿หมีลักษณะป็นนื้อครีม (คลายนมขน)  
  4.5 ทสบูลงมพิมพแ ลวคาะมพิมพแขึ้นลงพื่อ฿หนื้อสบูรียบนียน   
  4.6 รอ฿หสบูข็งตัว ฿ชวลาประมาณ 24 ช่ัวมง จึงตัดสบู฿หป็นกอน  
  4.7 หอสบูดวยฟิลแมหอสบู รอจนครบ 21 วันจึงนํามา฿ชเด 
 5. การทดสอบคุณสมบัติสบูํ 
  5.1 สีละสิ่งปลกปลอม ทดสอบดยการตรวจพินิจ 
  5.2 วัดกรดดาง ดยละลายสบู 1 กรัม ฿นน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร ลววัดคาดวยครื่องพีอช 
  5.3 ทดสอบปริมาตรดยละลายสบู 1 กรัม ดวยน้ํากลั่น 20 มิลลิลิตร  ทสารละลายลง฿นกระบอก
ตวงขนาด 100 มิลลิลิตร ปิดดวยพาราฟิลแมลวขยา 40 ครั้ง บันทึกระดับฟองละคํานวณตามสมการที่ 1 
 
 ปริมาตรฟองสบู (มิลลิลิตร) = ระดับฟองสบู (นาที) - ปริมาตรน้ํากลั่น (มิลลิลิตร)                    (1) 
 
นํากระบอกตวงที่บันทึกระดับฟองลว ตั้งทิ้งเว 5 นาที บันทึกระดับฟองสบูอีกครั้ง คํานวณความคงทนของฟอง 
ตามสมการที่ 2 
 
 ความคงทนของฟองสบู (มิลลิลิตร) = ระดับฟองสบู (นาที) - ปริมาตรน้ํากลั่น (มิลลิลิตร)          (2) 
 
  5.4 ทดสอบการสึกกรอน ดยชสบู 10 กรัม ฿นน้ํา 40 องศาซลซียส นาน 1 นาที  หมุนบนฝุามือ 
40 รอบ ลวลางฟองทิ้งดวยน้ํา ทําซ้ําอีก 3 ครั้ง  ลวชั่งน้ําหนักสบู คํานวณการสึกกรอนของสบูตามสมการที่ 3 
 
 การสึกกรอน (รอยละ) = น้ําหนักกอน (กรัม) – น้ําหนักหลัง (กรัม)    x   100                   (3) 
                                                    หนักกอน (กรัม) 
  5.5 การศึกษาความพึงพอ฿จ   
   ประชากร เดก บุคลากร฿นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ ละกลุมตัวอยาง 40  คน ลือกจาก
บุคคลที่สน฿จละต็ม฿จขารวมวิจัย จากนั้นอธิบายการประมินความพึงพอ฿จสบูตละสูตร รวบรวมบบประมิน
จากกลุมตัวอยาง ภายหลังการ฿ชสบู 3 สัปดาหแ  การวิคราะหแขอมูลระดับความพึงพอ฿จตามกณฑแของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2553) ดังนี้  
   4.51 - 5.50 หมายถึง พึงพอ฿จ฿นระดับมากท่ีสุด 
   3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอ฿จ฿นระดับมาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอ฿จ฿นระดับปานกลาง 
   1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอ฿จ฿นระดับนอย 
   1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอ฿จ฿นระดับนอยท่ีสุด 
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ผลการวิจัย  
 1. ปริมาณและประเภทของดอกไม๎ 
  การศึกษาปริมาณดอกเมระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พบวา 
ศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ มีปริมาณดอกเมฉลี่ย 1.18 กิลกรัมตอวัน  จํานกป็นวันหยุดราชการ 0.92 กิลกรัม
ตอวัน ละวันทํางาน 1.35 กิลกรัมตอวัน ขณะที่อนุสาวรียแ ร.1 มีดอกเม 0.82 กิลกรัมตอวัน วันหยุดราชการ 1.01 
กิลกรัมตอวัน ละวันทํางาน 0.73 กิลกรัมตอวัน สําหรับประภทของดอกเมที่มากที่สุด เดก ดอกดาวรือง 
รองลงมา เดก ดอกมะลิ ดอกบัว ละกุหลาบ ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณ (กิลกรัม/วัน) ละประภทดอกเมจากศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยและอนุสาวรียแ ร.1    
 

วัน ดือน ป ี
ศาลหลักมืองจังหวัดบรุีรัมยแ  อนุสาวรียแ ร.1 

ปริมาณ ประภท  ปริมาณ ประภท 
26/5/2560 0.5 ดาวรือง มะลี กุหลาบ  0.7 ดาวรือง 
27/5/2560 0.8 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ  0.3 ดาวรือง 
28/5/2560 1.6 ดาวรือง  4.1 ดาวรือง มะลิ 
29/5/2560 1.9 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ  0.3 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ 
30/5/2560 0.9 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ  0.5 ดาวรือง บัว 
31/5/2560 1.4 ดาวรือง  0.5 ดาวรือง บัว 
1/6/2560 1.2 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ  1.8 ดาวรือง 
2/6/2560 2.0 กุหลาบ มะลิ ดาวรือง  0.4 กุหลาบ มะลิ ดาวรือง 
3/6/2560 0.8 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ  0.7 ดาวรือง บัว 
4/6/2560 0.8 ดาวรือง  0.4 ดาวรือง 
5/6/2560 1.5 ดาวรือง  1.8 ดาวรือง 
6/6/2560 2.4 ดาวรือง  0.4 ดาวรือง 
7/6/2560 0.9 ดาวรือง  0.7 ดาวรือง บัว 
8/6/2560 1.2 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ  0.6 ดาวรือง 
9/6/2560 1.3 ดาวรือง  2.0 ดาวรือง 
10/6/2560 0.5 ดาวรือง  0.9 ดาวรือง 
11/6/2560 1.0 ดาวรือง  1.1 ดาวรือง บัว 
12/6/2560 2.1 ดาวรือง  0.6 ดาวรือง 
13/6/2560 1.8 ดาวรือง  0.1 ดาวรือง 
14/6/2560 1.7 ดาวรือง  0.2 ดาวรือง 
15/6/2560 1.2 ดาวรือง  0.3 ดาวรือง 
16/6/2560 1.3 ดาวรือง  0.2 ดาวรือง 
17/6/2560 0.5 ดาวรือง  0.2 กุหลาบ มะลิ ดาวรือง 
18/6/2560 1.0 ดาวรือง  0.3 ดาวรือง 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 

วัน ดือน ป ี
ศาลหลักมืองจังหวัดบรุีรัมยแ  อนุสาวรียแ ร.1 

ปริมาณ ประภท  ปริมาณ ประภท 
19/6/2560 1.6 ดาวรือง  0.3 ดาวรือง บัว 
20/6/2560 0.6 ดาวรือง มะลิ กุหลาบ  1.4 ดาวรือง บัว 
21/6/2560 1.0 ดาวรือง  1.2 ดาวรือง 
22/6/2560 0.5 ดาวรือง  0.9 ดาวรือง 
23/6/2560 0.5 ดาวรือง  0.4 ดาวรือง 
24/6/2560 0.7 ดาวรือง  1.4 ดาวรือง 
25/6/2560 1.5 ดาวรือง  0.7 ดาวรือง 
 
 2. ผลการทดสอบสารปนเปื้อนในดอกไม๎ 
  การทดสอบฟอรแมาลินละยาฆามลงดวยชุดตรวจสอบ พบวา ดอกดาวรือง ดอกมะลิละดอกบัว ที่
ประชาชนนํามาสักการบูชา ณ ศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ ละพระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธ
ยอดฟูาจุฬาลกมหาราช เมพบฟอรแมาลินละยาฆามลง฿นดอกเมทั้งสามชนิด (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบฟอรแมาลินละยาฆามลง 

ดอกเม ศาลหลักมืองจังหวัดบรุีรัมยแ  อนุสาวรียแ ร.1 
ฟอรแมาลิน ยาฆามลง  ฟอรแมาลิน ยาฆามลง 

ดอกดาวรือง เมพบ เมพบ  เมพบ เมพบ 
ดอกมะลิ เมพบ เมพบ  เมพบ เมพบ 
ดอกบัว เมพบ เมพบ  เมพบ เมพบ 
 
 3. คุณสมบัติของสบูํ 
  3.1 ลักษณะทั่วเปของสบู 
   การศึกษาลักษณะทั่วเปของสบูน้ํามันประกอบดวยสี ละสิ่งปลกปลอม พบวา สบูดอกดาวรือง
ป็น สีน้ําตาลขม  สบูดอกมะลิป็นสีน้ําตาล ละสบูดอกบัวป็นสีน้ําตาล ซึ่งสบูทั้งสามสูตรเมมีสิ่งปลกปลอมละมี
คุณภาพตามกณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช. 94/2552 (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 ลักษณะทั่วเปของสบู  
สบู ลักษณะทั่วเป 

 
สบูดอกดาวรือง                           

 

สีหลือง เมมีสิ่งปลกปลอม 

 
สบูดอกมะลิ                                      

 

สีน้ําตาล เมมีสิ่งปลกปลอม 

 
สบูดอกบัว                                       

 

สีน้ําตาล เมมีสิ่งปลกปลอม 

กณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช. 94/2552                                      เมมีสิ่งปลกปลอม 
 
  3.2 คุณสมบัติทางกายภาพละคมีของสบู 
   สบูดอกดาวรือง สบูดอกมะลิละสบูดอกบัวมีคากรดดาง 9.84-9.88 ปริมาตรของฟอง 69.67-80.00 
มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 67.00-78.67 มิลลิลิตร ละการสึกกรอนรอยละ 43.54-49.06 ซึ่งมีคุณภาพตามกณฑแ
มาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช. 94/2552 (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 คุณสมบัติทางกายภาพละคมีของสบู (คาฉลี่ย±SD) 

ชุดการทดลอง กรดดาง ปริมาตรฟอง 
(มิลลลิิตร) 

ความคงทนของฟอง 
(มิลลลิิตร) 

การสึกกรอน 
(รอยละ) 

สบูดอกดาวรือง 9.84±0.16 80.00±0.00 78.67±0.33 48.82±2.43 
สบูดอกมะลิ 9.88±0.03 75.00±1.33 71.33±1.33 49.06±3.46 
สบูดอกบัว 9.85±0.10 69.67±3.11 67.00±3.50 43.54±2.11 
กณฑแมาตรฐาน 8–10 ปริมาตรมากพอ ความคงทนของฟองดี สึกกรอนนอยที่สดุ 

 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจสบูํผลิตภัณฑ๑สบูํ 
  กลุมตัวอยางพึงพอ฿จสบูดอกดาวรือง สบูดอกบัว ละสบูดอกมะลิ ฉลี่ยอยู฿นระดับมาก (3.62-3.83) 
มื่อพิจารณาความพึงพอ฿จตละดาน พบวา  กลุมตัวอยางพึงพอ฿จมากที่สุดดานการเมระคายคือง  (4.6-4.8) รองลงมา
เดก ปริมาณของฟองสบู (4.2-4.7) ประสิทธิภาพการชําระลางสิ่งสกปรก (4.1-4.5) สีของสบู (4.1-4.5) กลิ่นสบู (3.8-
4.2)  ละความข็งของกอนสบู (3.7-4.2) ตามลําดับ (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6 ความพึงพอ฿จผลิตภัณฑแสบู 
 

รายละอียด 
ระดับความพึงพอ฿จสบู (x  ±SD) 

สบูดอกดาวรือง สบูดอกบัว สบูดอกมะล ิ
ส ี มาก (4.1±0.57) มาก (4.5±0.71) มาก (4.2±0.79) 
กลิ่น มาก (3.8±0.42) มาก (4.0±0) มาก (4.4±0.52) 
ความข็งของกอนสบู มาก (3.7±0.67) มาก (3.7±0.82) มาก (4.2±0.79) 
ปริมาณของฟองสบู มากที่สุด (4.7±0.48) มาก (4.2±0.79) มาก (4.5±0.71) 
การเมระคายคือง มากที่สุด (4.7±0.48) มากที่สุด (4.6±0.52) มากที่สุด (4.8±0.42) 
ประสิทธิภาพการชําระลางสิ่งสกปรก มาก (4.1±0.74) มาก (4.2±0.06) มาก (4.5±0.71) 
คาฉลี่ย มาก (3.62±0.56) มาก (3.67±0.48) มาก (3.83±0.66) 

 
อภิปรายผล 
 ศาลหลักมืองละพระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช จังหวัดบุรีรัมยแ
มีปริมาณดอกเมฉลี่ย 0.82-1.18 กิลกรัมตอวัน  ประชาชนสวน฿หญสักการะบูชาดวยดอกดาวรือง ดอกมะลิ ละ
ดอกบัว ซึ่งดอกเมดังกลาวเมพบฟอรแมาลินละยาฆามลง นอกจากนั้นสบูที่ผลิตจากดอกดาวรือง ดอกบัว ละ
ดอกมะลิงยังมีคุณภาพตามกณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช. 94/2552 ละกลุมตัวอยางพึงพอ฿จดานการเม
ระคายคือง  ฿นระดับมากท่ีสุด รองลงมาเดก ปริมาณของฟองสบู ประสิทธิภาพการชําระลางสิ่งสกปรก สีของสบู กลิ่น
สบู ละความข็งของกอนสบู ตามลําดับ ท้ังนี้นื่องจากสบูมีสวนประกอบท่ีสําคัญคือน้ํามันมะพราว ซึ่งมีสรรพคุณ฿หสบู
ที่ข็งละมีฟองป็นครีม ตอาจจะทํา฿หผิวหง จึงตอง฿ชน้ํามันอื่นๆ รวมดวยพื่อพิ่มความชุมช้ืน น้ํามันปาลแมมี
สรรพคุณ฿หสบูป็นกอนข็ง มีความคงทน ฟองป็นครีม น้ํามันรําขาวเดสบูสีขาวอมหลือง นื้อสบูนิ่ม ฟองนอยละอียด 
฿หความชุมช้ืนสูง (ปิยะวรรณ ถูสินกน. 2556)  สบูดอกดาวรืองมีสารฟราวนอยละเกลคเซดแ ที่มีสรรพคุณตานการจริญของช้ือ
บคทีรีย (รัตนาภรณแ พรหมศรัทธา, มัณฑนา มิลน ละ อารมณแ สวงนิชยแ .  2556) สบูป็นสีน้ําตาล เมมีสิ่ง
ปลกปลอม ความป็นกรดดาง 9.84 ปริมาตรฟองของสบู 80.00 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 78.67 มิลลิลิตร 
การสึกกรอนรอยละ 48.82 สบูดอกมะลิพบสารจสมิน ละสารซมบซิน มีสรรพคุณชวยบํารุงผิวพรรณ
ดยฉพาะผิวหงละผิวพงาย พิ่มความยืดหยุนของผิว ละชวยลดผลป็น (นริสสา บุษรานนทแ. 2555) สบูเมมีสิ่ง
ปลกปลอม ความป็นกรดดาง 9.88-ปริมาตรฟอง 75.00 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 71.33 มิลลิลิตร การสึก
กรอนรอยละ 49.06 สบูดอกบัวมีสารคมฟอรล มีฤทธิ์ตอตานอนุมูลอิสระสามารถยับยั้งอนเซดแเทลซินสที่ป็น
สาหตุของผิวคล้ํา (ภัทราพร ตั้งสุขฤทัย ละชฎาพร นุชจังหรีด. 2557) สารซาปนิน ทนนิน ทอรแปีนอยดแ ฟลาว
นอยดแ คูมารินคารแดิอคเกลคเซดแ มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (ธาริณี ดงนอย. 2559) สบูป็นสีน้ําตาล เมมีสิ่ง
ปลกปลอม ความป็นกรดดาง 9.85 ปริมาตรฟองของสบู 69.67 มิลลิลิตร ความคงทนของฟอง 67.00 มิลลิลิตร การสึกกรอน
รอยละ 43.54 สบูดอกดาวรือง ดอกบัว ละดอกมะลิ มื่อทียบทียบกับงานวิจัยอื่น พบวา คากรดดางของสบู
มากกวาสบูมะขามปูอม สบูมะขาม ละสบูเขกระบก  ปริมาตรฟอง฿กลคียงกับสบูมะขามปูอม สบูมะขามละสบูเข
กระบก ตมากกวาสบูมะพราวละสบูรําขาว  ความคงทนของฟองสบูมากกวาสบูมะพราวละสบูรําขาว การสึกกรอน
ของสบูมีคามากกวาสบูรําขาว ละสบูเขกระบก ตมีคานอยกวาสบูมะพราว  (ตารางที่ 7)  
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ตารางที่ 7 กรดดาง ปริมาตรฟอง ความคงทนของฟอง การสึกกรอนของสบู 
สบู กรด

ดาง 
ปริมาตร

ฟอง 
(มิลลลิิตร) 

ความคงทน
ฟอง 

(มิลลลิิตร) 

การสึก
กรอน 

(รอยละ) 

 
อางอิง 

มะขามปูอม 8.70 75 - 3.30 พัชราภรณแ ฐิติวงศแศวต ละคณะ. 2559 
มะพราว 9.85 46.67 27.50 98.10 สุดารัตนแ ตรีพชรกุล. 2556 
มะขาม 7.30 80 - - ศศิธร ทนทอง ละคณะ. 2554 
รําขาว 10.97 43.67 34.33 17.11 ขจรศักดิ์ ขมสารสภณ ละคณะ.  2560 
เขกระบก 9 85 80 14 ธิติสุดา ตระกูลหูทิพยแ. 2559 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ มีปริมาณดอกเมที่ประชาชนนํามาบูชาฉลี่ย 1.18 กิลกรัมตอวัน ขณะที่พระ
บรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช มีปริมาณดอกเมฉลี่ย 0.82 กิลกรัมตอวัน 
ประภทดอกเมที่พบมากที่สุด เดก ดอกดาวรือง รองลงมา เดก ดอกมะลิ ละดอกบัว ซึ่งดอกเมหลานี้เมพบ
ฟอรแมาลินละยาฆามลง฿นดอกเม มื่อนํามาผลิตสบูพบวา สบูดอกดาวรือง สบูดอกบัว ละสบูดอกมะลิ ป็นสี
น้ําตาลออนถึงน้ําตาลขมตามสีของสบูสมุนเพรที่พิ่มลงเป สบูเมมีสิ่งปลกปลอม คาความป็นกรดดาง ปริมาตร
ฟอง ความคงตัวของฟองสบู ละอัตราการสึกกรอน มีคาตามกณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน มผช. 94/2552 
นอกจากนั้นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ จํานวน 40 คน ยังพึงพอ฿จสบูดอกดาวรือง สบูดอกบัว ละสบู
ดอกมะลิ ดานการเมระคายคือง฿นระดับมากที่สุด รองลงมา เดก ปริมาณของฟองสบู ประสิทธิภาพการชําระลางสิ่ง
สกปรก สี กลิ่น ละความข็งของกอนสบู ตามลําดับ  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณทศบาลมืองบุรีรัมยแจังหวัดบุรีรัมยแ ที่อํานวยความสะดวก฿นการก็บรวบรวมขอมูลจาก
ศาลหลักมืองจังหวัดบุรีรัมยแ ละพระบรมราชานุสาวรียแพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาลกมหาราช  ละ
ขอบคุณสาขาวิชาวิทยาศาสตรแสิ่งวดลอม คณะวิทยาศาสตรแที่อนุคราะหแหองปฏิบัติการละวัสดุอุปกรณแสําหรับ
การวิจัย฿นครั้งน้ี 
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