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บทคัดย่อ: การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาผลติภณัฑ์เซรัมจากน�า้มนัร�าข้าวโดยระบบไมโครอิมลัชนั 
ในเบือ้งต้นได้มีการเปรียบเทียบฤทธ์ิต้านอนมุลูิอิสระของน�า้มนัร�าข้าวจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและข้าวหอมมะลิ
ด้วยวิธี DPPH จากผลการทดลองพบวา่น�า้มนัร�าข้าวจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ีมีฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระท่ีสงูกวา่น�า้มนัร�าข้าว
จากข้าวหอมมะลอิยา่งมีนยัส�าคญั (ประมาณ 2 เทา่) (P<0.05) จากนัน้น�ามาพฒันาระบบไมโครอิมลัชนัประกอบด้วย
น�า้มนัร�าข้าวจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ี, Eumulgin® VL 75 และ Cetiol® HE ซึง่ท�าหน้าท่ีเป็นวฏัภาคน�า้มนั วฏัภาคสาร
ลดแรงตงึผิว และวฏัภาคสารลดแรงตงึผิวร่วม ตามล�าดบั โดยอตัราสว่นท่ีเหมาะสมส�าหรับการน�ามาพฒันา
ผลติภณัฑ์เซร่ัมจะประกอบด้วยน�า้มนัร�าข้าวจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ี, Eumulgin® VL 75,  Cetiol ® HE และน�า้ท่ีอตัราสว่น
ร้อยละ 35, 44%, 11 และ 10 % ตามล�าดบั จากการประเมินทางประสาทสมัผสัพบวา่คณุลกัษณะทางด้านความ
ชอบโดยรวม ลกัษณะปรากฏ สี และความใส พบวา่สตูรท่ีเหมาสมมีคะแนนความชอบเฉลี่ยเทา่กบั 5.1, 5.7, 
5.5 และ 5.0 คะแนนตามล�าดบัจากคะแนนเตม็ 7 คะแนน 
ค�ำส�ำคัญ: น�า้มนัร�าข้าวไรซ์เบอร์ร่ี, ไมโครอิมลัชนั, เซร่ัม 

ABSTRACT: This study aimed to develop serum product from rice bran oil by microemulsion. 
The antioxidant property of riceberry bran oil and jasmine rice bran oil were compared using 
DPPH assay. The result showed that the EC50 value of the riceberry bran oil was significantly 
higher than jasmine rice bran oil, more than 2-folds compared to jasmine rice bran oil (P<0.05). 
Microemulsion is composed of a mixture of riceberry bran oil, Eumulgin® VL 75 and Cetiol® HE 
as oil, surfactant and co-surfactant, respectively. The optimized microemulsion consistes of 35 
% (w/w) riceberry bran oil, 44% (w/w) Eumulgin® VL 75, 11 % (w/w) Cetiol® and 10 % (w/w) 
water. Based on sensory evaluation, the sensory liking scores for overall, appearance, color and 
transparency of the optimum formulation were 5.1, 5.7 and 5.5 respectively (7-point hedonic 
scale), respectively.
Keywords: Riceberry rice bran oil, Microemulsion, Serum 
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บทน�ำ

วิสาหกิจชมุชนคนมีดีพิษณโุลก ต�าบลทา่โพธ์ิ 
อ�าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก เป็นวิสาหกิจชมุชนท่ี
มีการรวมกลุม่กนัระหวา่งเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีได้กลบั
มาท�าอาชีพเกษตรกรรมตามโครงการตา่งๆ เชน่ คน
กล้าคืนถ่ิน ทายาทเกษตรกร ยงัสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 
เป็นต้น ซึง่จากการด�าเนินการพบวา่ผลผลติทางการ
เกษตรท่ีได้จะเป็นรูปแบบเดมิและมีตลาดรองรับน้อย 
โดยจากการลงพืน้ท่ีเพ่ือส�ารวจความต้องการภายใน
ชมุชนท่ีผา่นมาพบวา่ กลุม่วิสาหกิจชมุชนคนมีดี
พิษณโุลก มีวตัถดุบิได้จากการสข้ีาว คือแกลบและร�า
เป็นจ�านวนมาก โดยในปัจจบุนัทางกลุม่ได้มีการน�า
ร�าข้าวไปสกดัเป็นน�า้มนัร�าข้าวเพ่ือจ�าหนา่ย นอกจากนี ้
พบวา่ข้าวไรซ์เบอร่ีเป็นอีกผลติภณัฑ์ท่ีมีการผลติมาก
แต่จ�าหน่ายได้ปริมาณน้อยเพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
บริโภคเฉพาะกลุม่เทา่นัน้ จากปัญหาดงักลา่วทางกลุม่
วิสาหกิจชมุชนได้เกิดแนวคิดในการสร้างมลูคา่เพ่ิม
ให้แก่น�า้มนัร�าข้าวจากข้าวไรซ์เบอร่ีโดยพฒันาเป็น
ผลติภณัฑ์เคร่ืองส�าอาง เน่ืองจากร�าข้าวประกอบ
ด้วยสารพฤกษเคมีท่ีมีสมบตัิการต้านออกซิเดชนัสงู 
ได้แก่ กลุม่สารประกอบฟีนอล เชน่ phenolic acids 
และ flavonoids เป็นต้น ข้าวท่ีมีสขีองเมลด็เป็นสแีดง
หรือสมีว่งด�าจะมีสารต้านอนมุลูอิสระ เชน่ anthocyanins 
และ proanthocyanidins เป็นต้น(Itani and Ogawa, 
2004) จากคณุสมบตัดิงักลา่วจงึท�าให้น�า้มนัร�าข้าว
นิยมน�าใช้เป็นสว่นผสมของผลติภณัฑ์เคร่ืองส�าอางเพ่ือ
ชะลอการแก่ของเซลล์ นอกจากนีย้งัมีสาร γ-oryzanol 
ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวจากปฏิกิริยา lipid 
peroxidation ท่ีกระตุ้นจากรังสียวีู ท�าให้น�า้มนัร�า
ข้าวมีคณุสมบตัิเป็น sunscreen agent ชว่ยปกปอ้ง
ผิวจากแสงแดด (Brigitte, 1995) และมีสาร tocopherol 
ซึ่งช่วยปรับสภาพผิวจากอนุมูลอิสระท่ีถูกกระตุ้น
จากรังสยีวีู ชว่ยปอ้งกนัอาการไหม้แดด (sunburn) และ
รอยยน่ (photo-aging wrinkling) ของผิวหนงัได้ 
(Bissett, 2009) จากประสทิธิภาพดงักลา่วท�าให้เกิด
แนวคดิในการสร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่น�า้มนัร�าข้าวจาก
ข้าวไรซ์เบอร์ร่ีโดยพฒันาเป็นผลติภณัฑ์เคร่ืองส�าอาง
ในรูปแบบเซร่ัมสตูรไมโครโนอิมลัชนั (Microemulsion 
serum)

ระบบไมโครอิมนัชนั เป็นระบบท่ีประกอบด้วย
น�า้มนั น�า้ และสารลดแรงตงึผิวในอตัราสว่นท่ีเหมาะสม 

โดยการสร้าง pseudo-ternary phase diagram 
ท�าให้เกิดอนภุาคแขวนลอยท่ีมีขนาดเลก็มาก (10-140 
nm) ท�าให้อิมลัชนัใส มีความหนืดต�่า มีความคงตวั
ทางอณุหพลวตั (thermodynamic) มีวิธีการเตรียม
ท่ีง่ายจากการผสมสารเข้าด้วยกนัและเป็นระบบน�า
ส่งสารส�าคญัโดยเพ่ิมการดดูซึมตวัสารส�าคญัผ่าน
ผิวหนงัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากนัน้ยงั ปอ้งกนั
การเสือ่มสลายของสารส�าคญัได้อีกด้วย วตัถปุระสงค์
ของการศกึษานีคื้อการศกึษาเปรียบเทียบฤทธ์ิต้าน
อนมุลูอิสระของน�า้มนัร�าข้าวจากข้าวหอมมะลิและ
ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี  พฒันาระบบไมโครอิมลัชนัโดยศกึษา
ชนิดของสารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวร่วม
เพ่ือหาบริเวณท่ีเกิดไมโครอิมลัชนัจาก pseudo-ternary 
phase diagram และพฒันาเป็นผลติภณัฑ์เซร่ัมท่ีมี
สว่นผสมของน�า้มนัร�าข้าวด้วยระบบไมโคอิมลัชนั

วธีิกำรศกึษำ

1. การเปรียบเทียบฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระของน�า้มนั
ร�าข้าวจากข้าวหอมมะล ิและ ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ด้วยวิธี 
2,2-diphenyl-l-1-picrylhydrazil (DPPH)

ในการศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของน�า้มัน
ร�าข้าวจากข้าวหอมมะลแิละข้าวไรซ์เบอร์ร่ีนัน้ ได้ใช้
ตวัอยา่งสารสกดัท่ีได้มาจากกลุม่วิสาหกิจชมุชนคนมีดี
พิษณโุลก ต�าบลทา่โพธ์ิ อ�าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 
ซึง่เป็นข้าวท่ีปลกูฤดนูาปรัง ปี 2560 ตัง้แตเ่ดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถงึเดือนกมุภาพนัธุ์ พ.ศ.2561 
มีการเก็บเก่ียวและน�ามาสกดัน�า้มนัร�าข้าวในชว่งเดือน
มีนาคม 2561 จากนัน้น�าสารสกดัดงักลา่วมาทดสอบ
ฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระและเตรียมต�ารับไมโครอิมลัชนั
ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1.1 การสกดัสารส�าคญัจากน�า้มนัร�าข้าวเพ่ือ
ทดสอบฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ

เตรียมสารสกดัจากน�า้มนัร�าข้าวหอมมะล ิ และ 
น�า้มนัร�าข้าวไรซ์เบอร์ร่ี (อตัราสว่นระหวา่งน�า้มนัร�า
ข้าวหอมมะลิต่อน�า้มนัร�าข้าวไรซ์เบอร์ร่ีท่ีอตัราสว่น 
2:8, 5:5 และ 8:2) โดยชัง่น�า้มนัร�าข้าว 5 g เตมิเมทานอล 
(RCI Labscan, Ltd, Thailand) 5 ml จากนัน้น�าไป
ป่ันท่ีความเร็ว 500 rpm นาน 120 min น�าตวัอยา่งท่ี
ได้มาป่ันเหว่ียงท่ีความเร็วรอบ 8,000  rpm นาน 15 
min เก็บสว่นของสารละลายเมทานอลไปศกึษาฤทธ์ิ
ต้านอนมุลูอิสระด้วยวิธี DPPH assay 
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1.2 การทดสอบฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระด้วยวิธี 
2,2-diphenyl-l-1-picrylhydrazyl (DPPH)

การทดสอบฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระด้วยวิธี DPPH 
assay ดดัแปลงจาก Brand-Williams et al. (1995) 
โดยน�าสารสกดัตวัอยา่ง 75 µl ผสมกบัสารละลาย 
DPPH (Sigma-Aldrich, GmbH, Germany) ความ
เข้มข้น 0.2 mM 150 µl บม่ตวัอยา่งในท่ีมืดเป็น
เวลา 30 min วดัคา่การดดูกลืนแสงด้วยเคร่ือง UV-
Vis Spectrophotometer ท่ีความยาวคลื่น 520 nm 
(ท�าการทดลอง 3 ซ�า้) เปรียบเทียบกบัสารมาตรฐาน 
Trolox (Sigma-Aldrich, GmbH, Germany) จาก
นัน้ค�านวณ คา่ ร้อยละความสามารถในการยบัยัง้
อนมุลูอิสระ (% free radical scavenging) ตาม
สมการท่ี (1) และหาคา่ EC

50
 จากโปรแกรม GraphPad 

Prism Version 7 (GraphPad Software, San Diego, 
CA, USA)

โดย Abs 
สารตวัอยา่ง

 คือ คา่การดดูกลืนแสงของ
สารสกดัจากน�า้มนัร�าข้าว

 Abs 
หลอดควบคมุ 

 คือ คา่การดดูกลืนแสงของ
หลอดควบคมุ

2.การเตรียมต�ารับไมโครอิมลัชนัผสมน�า้มนัร�าข้าว
โดยการสร้าง pseudo-ternary phase diagram

2.2 การพฒันาสตูรต�ารับเซร่ัมน�า้มนัร�าข้าว
เตรียมต�ารับเซร่ัมน�า้มันร�าข้าวโดยคัดเลือก

อตัราสว่นท่ีเหมาะสม จาก pseudo-ternary phase 
diagram มา 3 อตัราสว่นเพ่ือพฒันาเป็นผลติภณัฑ์
เซร่ัม 3 ผลติภณัฑ์ จากนัน้น�าไมโครอิมลัชนัมาพฒันา
เป็นเซร่ัมโดย เติมสารเพ่ิมความชุ่มชืน้, สารต้าน
ออกซเิดชนั, น�า้หอมและสารกนัเสยี ได้แก่ Propylene 
glycol, Butylated hydroxytoluene (Sigma-Aldrich, 
GmbH, Germany), Jasmine rice fragrance 
(Thai-China Flavors and Fragrances Industry 
Co. Ltd., Thailand) และ Microcare PHC 
(Phitsanuchemical Co. Ltd., Thailand) ตามล�าดบั 
คนให้เข้ากนั จากนัน้ศกึษาความพงึพอใจของผู้บริโภค
ตอ่ผลติภณัฑ์ เปรียบเทียบทัง้ 3 ผลติภณัฑ์

3.การศกึษาความพงึพอใจของผู้บริโภคตอ่ผลติภณัฑ์
ด้วยวิธีด้วยวิธี 7-point hedonic scale

ประเมินความพงึพอใจของผู้บริโภคจ�านวน 30 
คน ตอ่ผลติภณัฑ์ท่ีพฒันาแล้วด้วยวิธีการทดสอบ
ความชอบและการยอมรับ 7-point hedonic scale 
(เพญ็ขวญั, 2550) ในด้านลกัษณะปรากฏ ส ีความใส 
ความหนืด การกระจายตวั ความเหนอะหนะ ความ
ชุม่ชืน้ และความชอบโดยรวม

free radical 
scavenging 

(%)
= 1-

Abs
สารตัวอย่าง

Abs
หลอดควบคุม

x 100 (1)

Table1The composition of formulations for constructed pseudo-ternary phase diagram.

Ingredients System I1 System II2

Oil Jasmine rice bran oil Riceberry bran oil

Surfactant Labrasol®1, Eumulgin® VL 752 Labrasol®1, Eumulgin® VL 752

Co-surfactant Transcutol® CG1, Propylene glycol3, 

Cetiol® HE2

Transcutol® CG1,Propylene glycol3,

Cetiol® HE2

1Labrasol® and  Transcutol® CG were purchased from P.C. Intertrade Co. Ltd., Thailand
2Eumulgin® VL 75 and Cetiol® HE were purchased from BASFCo. Ltd., Thailand
1Propylene glycol was purchased from NamsiangCo. Ltd., Thailand 
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4.การวิเคราะห์ทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ 

(Complete randomized design) 3 ซ�า้ วิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรม SPSS 17.0 (IBM Corp., Armonk, 
NY, USA) และเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่
โดยวิธี LSD (Least significant difference) ท่ีระดบั
นยัส�าคญัทางสถิตเิทา่กบั 0.05 (P<0.05)

ผลกำรศกึษำและวจิำรณ์

1.การเปรียบเทียบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 
2,2-diphenyl-l-1-picrylhydrazil (DPPH)

จากการเปรียบเทียบฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ พบวา่ 
น�า้มนัร�าข้าวจากข้าวหอมมะลแิละข้าวไรซ์เบอร์ร่ีมีคา่
ความเข้มข้นของสารท่ีสามารถยบัยัง้อนมุลูอิสระได้
ร้อยละ 50 (EC

50
) เทา่กบั 45.53  และ 21.26 mg/ml 

ตามล�าดบั (Table 2) ซึง่จากผลการทดลองแสดงให้
เหน็วา่น�า้มนัร�าข้าวจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ีมีประสทิธิภาพ
ในการต้านอนมุลูอิสระได้มากกวา่ 2 เทา่ เม่ือเทียบกบั
น�า้มนัร�าข้าวจากข้าวหอมมะล ิและจากรูปท่ี 1 พบวา่
ความเข้มข้นของน�า้มนัร�าข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 160 mg/ml เป็น
ปริมาณท่ีเหมาะสมส�าหรับพฒันาผลิตภณัฑ์เซร่ัม 
(Figure 1)

2. การเตรียมต�ารับไมโครอิมลัชนัผสมน�า้มนัร�าข้าว
โดยการสร้าง pseudo-ternary phase diagram

2.1 การสร้าง pseudo-ternary phase diagram
จาก pseudo ternary phase diagram ของ

ระบบไมโครอิมลัชนัท่ีใช้น�า้มนัร�าข้าวจากข้าวหอมมะล ิ

(ระบบท่ี 1) และ น�า้มนัร�าข้าวจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ี (ระบบ
ท่ี 2) เป็นวฏัภาคน�า้มนั เม่ือศกึษาอตัราสว่นของสารลด
แรงตงึผิวหลกัตอ่สารลดแรงตงึผิวร่วม ซึง่ประกอบด้วย 
Eumulgin ® VL 75 ตอ่ Co-surfanctant (Transcutol®CG, 
Propylene glycol และ Cetiol®HE ) พบวา่เม่ือใช้ 
Eumulgin ® VL 75 เป็นสารลดแรงตงึผิวหลกั ร่วมกบั 
Cetiol®HE ซึง่เป็นสารลดแรงตงึผิวร่วม สามารถเกิด
พืน้ท่ีของไมโครอิมลัชนัได้มากท่ีสดุ โดยท�าการทดลอง
เปรียบเทียบระหวา่งสารลดแรงตงึผิวหลกัและสารลด
แรงตงึผิวร่วมของ Eumulgin ® VL 75 ตอ่ Cetiol®HE 
ท่ีอตัราสว่น เทา่กบั 2:8, 5:5 และ 8:2 พบวา่เม่ือเพ่ิม
ปริมาณ Eumulgin® VL 75 จะมีพืน้ท่ีในการเกิด
ไมโครอิมลัชนัเพ่ิมมากขึน้ (Figure 2) และเม่ือเปรียบ
เทียบพืน้ท่ีการเกิดไมโครอิมัลชันของระบบไมโคร
อิมลัชนัท่ีใช้น�า้มนัร�าข้าวจากข้าวหอมมะล ิ(ระบบท่ี 1) 
และ น�า้มนัร�าข้าวจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ี (ระบบท่ี 2) เป็น
วฏัภาคน�า้มนัโดยมีอตัราสว่นของ Eumulgin ® VL 
75 ตอ่ Cetiol®HE เทา่กบั 8:2  พบวา่ระบบไมโคร
อิมลัชนัท่ีมีน�า้มนัร�าข้าวจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ี (ระบบท่ี 2) 
จะมีพืน้ท่ีในการเกิดไมโครอิมลัชนัมากกวา่ (ระบบท่ี1)

ดงันัน้ระบบท่ีมีความเหมาะสมในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซร่ัมสูตรไมโคร
อิมลัชนั คือ ระบบท่ี 2 ซึง่ประกอบด้วย น�า้มนัร�าข้าว
จากข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเป็นวฏัภาคน�า้มนั และมี Eumulgin® 
VL 75  และ Cetiol® HE เป็นสารลดแรงตวึหลกั และ
สารลดแรงตงึผิวร่วมตามล�าดบั โดย Eumulgin® VL 75 
มีช่ือทางเคมีวา่ (Lauryl Glucoside (and) Polyglyceryl-2 
Dipolyhydroxystearate (and) Glycerin) มีรายงาน
วา่ชว่ยเพ่ิม solubility ของสารได้ และยงัมีความปลอดภยั
ตอ่การใช้ในผลติภณัฑ์เคร่ืองส�าอาง สว่น Cetiol® HE 

Table 2 The EC
50

 of Jasmine rice bran oil, Riceberry bran oil and Trolox.

Samples EC 
50

(mg/ml)1

Jasmine rice bran oil 45.53 ± 1.59*

Riceberry bran oil 21.26 ± 0.26*

Trolox 0.01 ± 1.59*
1EC

50
 is the required concentration of a sample to scavenge 50% of DPPH radicals present in the reaction 

mixture. The values represent the mean ± SD (n=3). 
* Significant different (P < 0.05) are marked with asterisks.
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Figure 1 The percentage of free radical scavenging of riceberry bran oil. The values represent the 
mean ± SD (n=3).

เป็น non-ionic surfactant ซึง่สารทัง้สองชนิดมีคณุสมบตัิ
ท่ีเหมาะสมในการใช้เป็น สารลดแรงตงึผิว และสาร
ลดแรงตงึผิวร่วมส�าหรับผลติภณัฑ์ทางเคร่ืองส�าอาง

2.2 การพฒันาสตูรต�ารับเซร่ัมน�า้มนัร�าข้าว
จากฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระของน�า้มนัร�าข้าวจาก

ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี และพืน้ท่ีของ pseudo ternary phase 
diagram เม่ือใช้น�า้มนัร�าข้าวเป็นวฏัภาคน�า้มนั พบวา่
มี 3 อตัราสว่นท่ีเหมาะสมให้การน�ามาพฒันาผลติ
ภณัฑ์เซร่ัม เม่ือน�ามาพฒันาต�ารับเซร่ัมโดยการเตมิ

สารเพ่ิมความชุม่ชืน้ สารต้านออกซเิดชนั น�า้หอมและ
สารกนัเสีย พบวา่ได้ผลติภณัฑ์ท่ีให้ลกัษณะใสสีส้ม 
(Figure 3) มีคา่ความเป็นกรด-ดา่ง เทา่กบั 6.5 ซึง่
ปลอดภยักบัผิวหนงั

3.การศกึษาความความชอบและการยอมรับของผู้บริโภค
ตอ่ผลติภณัฑ์ด้วยแบบทดสอบ 7-point hedonic scale

จากการประเมินความความชอบและการยอมรับ
ผลิตภณัฑ์เซร่ัมคณุลกัษณะด้านความชอบโดยรวม 

Figure 2 Pseudo-ternary phase diagram of Microemulsion. (A) microemulsion system I and  
(B) microemulsion system II. The gray area represents Microemulsion regions.
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ลกัษณะปรากฏ ส ีความใส ความหนืด การกระจายตวั 
ความเหนอะหนะ และความชุม่ชืน้ โดยใช้แบบทดสอบ 
7-point hedonic scale พบวา่สตูรท่ี 1 มีคา่คะแนน
ความชอบในคุณลักษณะทางด้านความชอบโดย
รวม ลกัษณะปรากฏ สี และความใส สงูกวา่สตูรอ่ืน

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิต ิ (P<0.05) โดยมีคะแนน
ความชอบเฉลีย่เทา่กบัและ 5.1 ± 0.8 (ชอบเลก็น้อย) 
5.7 ± 0.9 (ชอบเลก็น้อย) 5.5 ± 1.2 (ชอบเลก็น้อย) 
5.0 ± 0.8 (ชอบเลก็น้อย) ตามล�าดบัจากคะแนนเตม็ 
7 คะแนน

Figure 3 serum products using microemulsion (A) Formulation I, (B) Formulation II and (C) Formulation III.

สรุป

จากการทดสอบเปรียบเทียบฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ
ระหว่างน�า้มนัร�าข้าวจากข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์
เบอร์ร่ีพบวา่น�า้มนัร�าข้าวจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ีมีประสทิธิภาพ
ในการยบัยัง้อนมุลูอิสระได้ดีกวา่และให้พืน้ท่ีในการ
เกิดไมโครอิมลัชนัได้มากกวา่ จงึเหมาะสมในการน�า
มาพฒันาเป็นผลติภณัฑ์เซร่ัมท่ีส�าหรับบ�ารุงผิวหน้า โดย
สดัสว่นของไมโครอิมลัชนัท่ีเหมาะสมส�าหรับพฒันา
ผลติภณัฑ์เซร่ัมประกอบด้วย น�า้มนัร�าข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 
35 % (w/w) Eumulgin® VL 75 44 % (w/w) Cetiol®HE 
11 % (w/w) และน�า้ 10 % (w/w) โดยผู้บริโภคให้การ
ยอมรับในผลติภณัฑ์จากการประเมินทางประสาทสมัผสั
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