
รายงานการทดลองที่สิ้นสุด ปีงบประมาณ 2560 

1. แผนงานวิจัย  วิจัยและพัฒนาถั่วเหลืองเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความม่ันคงทางอาหาร 
2. โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปถั่วเหลือง 
   กิจกรรม  การแปรรูปถั่วเหลือง 
3. ชื่อการทดลอง(ภาษาไทย)  วิจัยและพัฒนาการผลิตสบู่เหลวถั่วเหลือง 
   ชื่อการทดลอง(ภาษาอังกฤษ)   Soybean Liquid Soap 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง ละอองดาว  แสงหล้า  
   ผู้ร่วมงาน  ปัทมพร  วาสนาเจริญ   สุพรรณณี  เป็งค า  ศุภมาศ  กลิ่นขจร  
5. บทคัดย่อ 

การใช้ประโยชน์จากถ่ัวเหลืองในรูปแบบใหม่  เป็นแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าให้กับถั่วเหลือง การศึกษา
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ หาสูตรที่เหมาะสมส าหรับผลิตสบู่เหลวถั่วเหลือง การทดลองด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่
เชียงใหม่ ปี 2560 วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 5 ซ  า กรรมวิธีคือ ชนิดของผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ใช้
ในการผลิตสบู่เหลวถั่วเหลือง คือ สูตรที่ 1  น  านมถั่วเหลือง  สูตรที่ 2  โยเกิร์ตถั่วเหลือง  สูตรที่ 3  เต้าหู้ถั่ว
เหลือง สูตรที่ 4  โยเกิร์ตถั่วเหลืองผสมเต้าหู้ถั่วเหลือง (อัตรา 1:1) มีการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 เพ่ือ
ใช้ในการทดลอง  ผลการทดลอง พบว่า สบู่เหลวถั่วเหลืองทุกสูตร ที่ผลิตโดยใช้น  านมถั่วเหลือง โยเกิร์ตถั่ว
เหลือง เต้าหู้ถั่วเหลือง และโยเกิร์ตถั่วเหลืองผสมเต้าหู้ถั่วเหลือง(อัตราส่วน 1:1) เป็นสบู่เหลวที่ให้คุณภาพดี
และได้รับความพึงพอใจโดยรวมจากผู้ใช้ในระดับดี เท่ากับสบู่เหลวที่จ าหน่ายในท้องตลาด  โดยมีคุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สบู่เหลวเลขที่ มอก.1403  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เลขที่ มผช. 
95/2546  โดยมีคุณภาพ ดังนี   สบู่เหลวมีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมอ่อนๆ ลักษณะเป็นของเหลวเป็นเนื อเดียวกัน 
ไม่แยกชั น ไม่ตกตะกอนและมีความคงตัว  มีความน่าใช้สูง  ปริมาณฟองสบู่มีปานกลางและความคงตัวของ
ฟองสูง ล้างออกง่าย  ลักษณะผิวหลังใช้จะชุ่มชื น ไม่ท าให้เกิดการแพ้  และสามารถเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิ
ปกติได้ไม่ต่ ากว่า 2 เดือน  โดยไม่ท าให้คุณภาพเปลี่ยนแปลง งานวิจัยในอนาคตควรวิจัยและพัฒนา การใช้ใน
รูปแบบสารสกัดเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ใช้ 
 

ค าส าคัญ: สบู่เหลวถั่วเหลือง  น  านมถั่วเหลือง  โยเกิร์ตถัว่เหลือง เต้าหูถ้ั่วเหลือง  
 

ABSTRACTS 

The new way of soybean utilization may enhance value-added of soybean. This 
study aimed to select optimum formula for producing soybean liquid soap. The experiment  
was conducted at CMFCRC in 2017. It was CRD with 5 replications and four soybean 
products; soybean milk, soybean yoghurt, soybean curd and soybean yoghurt + soybean 
curd prepared as the main raw materials in each formula. Soybean variety CM 60 was 
prepared by planting in the dry season during December, 2016 to March, 2017. Results 



demonstrated that all treatments gave the good quality of soybean liquid soap and user 
overall acceptability as the marketable brand liquid soap. Their qualities were light yellow 
color and odor, liquid ,miscible texture with high stability, excellent  usability, moderate 
bubble amount with high stability, easy for cleansing, well skin response (moisturized) 
without any causes allergic reactions. The qualities of all treatments were the same as 
industrial standard and community product standard. There were no  change in quality after 
storing at least 2 months in normal condition. Future research should be studied 
concentrate extract of soybean products. 

Key words: soybean liquid soap, soybean milk, soybean yoghurt, soybean curd  

6.ค าน า  

 สบู่เหลว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับท าความสะอาดร่างกาย มีน  าเป็นส่วนผสมท าให้เนื อสบู่เหลว เกิด
จากปฏิกิริยาของด่างกับไขมันจากพืชหรือสัตว์ ต่างจากสบู่ก้อนขุ่นคือเป็นการผลิตโดยใช้ด่างเข้มข้นของ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แทนโซเดียมไฮดรอกไซด์ ปัจจุบันมีการใช้ส่วนผสมชนิดต่างๆเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติ
ของสบู่ให้มีลักษณะพิเศษ ตรงตามความต้องการใช้งานที่หลากหลายขึ นและเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่า ได้แก่ การ
น าสารสกัดจากสมุนไพรและพืชที่มีคุณสมบัติทางยา เช่น ถั่วเหลืองโดยเฉพาะกลุ่ม soy secondary 
products ได้แก่ น  านมถั่วเหลือง  โยเกิร์ตถั่วเหลือง  และเต้าหู้ถั่วเหลือง เป็นต้น มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ทดแทนสารเคมี  ที่มีการผลิตอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี  น  านมถั่วเหลือง เป็นผลิตภัณฑ์ที่
เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในไทย  พบว่าพันธุ์และอายุของถั่วเหลืองมีผลต่อคุณภาพของน  านมถั่วเหลือง เช่น ส ี
viscosity  ปริมาณสารที่ระเหยได้ง่าย และกิจกรรมของเอ็นไซม์ไลพ๊อกซิจีเนส โดยพันธุ์ที่มีโปรตีนสูง ท าให้
น  านมถั่วเหลืองมีด้วย (Achouri  et  al., 2008)  ปัจจุบันมีการใช้พันธุ์เชียงใหม่ 60 เช่นเดียวกับเต้าหู้ ซึ่ง
คุณภาพยังไม่เหมาะกับการผลิตและพบปัญหาเรื่องกลิ่นถั่ว (beany smell) ในน  านมถั่วเหลือง  ท าให้ผู้บริโภค
บางรายไม่ชอบดื่มเพราะไม่เคยชินกับกลิ่นเฉพาะของน  านมถั่วเหลือง  ส่วนโยเกิร์ตถั่วเหลือง เป็นผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มนมเปรี ยวที่ได้จากการหมักด้วยแบคทีเรียกลุ่มท่ีผลิตกรดแลคติก (พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา, 2556)   ประเทศ
ไทยมีการวิจัยการผลิตหัวเชื อโยเกิร์ตถั่วเหลืองและการผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลือง สรุปว่าอัตรา ส่วนของถั่วเหลือง
ต่อน  าที่เหมาะสมในการผลิตน  านมถั่วเหลืองคือ 25:75 และใช้หัวเชื อโยเกิร์ตที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์  หมักใน
น  านมถั่วเหลืองเป็นเวลา 12   ชั่วโมง  ท าให้โยเกิร์ตมีคุณภาพดี มีค่า pH 4.76 และมีปริมาณจุลินทรีย์  4.3 × 
107 CFU/ml  และโปรตีนในโยเกิร์ตจะเพ่ิมขึ นตามสัดส่วนของถั่วเหลืองที่ใช้ ซึ่งเป็นโยเกิร์ตที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกบัการใช้หัวเชื อโยเกิร์ตทางการค้าท่ีมีในท้องตลาด (วรรณภา และคณะ, 2554)  และละอองดาวและ
คณะ (2560) สรุปว่าพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่เหมาะสมส าหรับผลิตโยเกิร์ต คือพันธุ์ เชียงใหม่ 84-2 ส่วนถั่ว
เหลืองฝักแห้งคือพันธุ์ เชียงใหม่ 60 ให้โยเกิร์ตมีคุณภาพใกล้เคียงกับมาตรฐาน  ส าหรับเต้าหู้ เป็นผลิตภัณฑ์ถั่ว
เหลืองชนิดหนึ่งซึ่งมีการบริโภคอย่างแพร่หลายในรูปแบบต่างๆ คือ เต้าหู้ขาว เต้าหู้อ่อน เต้าหู้เหลือง เต้าหู้
หลอดและเต้าหู้อบแห้ง  มีปัจจัยที่เก่ียวข้อง คือ พันธุ์ (Achouri et al., 2008)   องค์ประกอบทางเคมี  เช่น  



โปรตีนในเมล็ด (Schaefer and Love, 1992) ชนิดและความเข้มข้นของสารตกตะกอน (Tsai et al.,1981)  
สีตา ขนาดเมล็ดและอายุการเก็บรักษา (Saio et al., 1980;Hou and Change, 2004 ;Kong et al., 2008)  
เต้าหู้ที่ผลิตจากถ่ัวเหลืองโปรตีนสูงจะมีโปรตีนสูง มีความยืดหยุ่น  มีปริมาณน  ามากและให้ผลผลิตสูง มีการ
ก าหนดปริมาณโปรตีนในเต้าหู้ชนิดต่างๆ โดยเต้าหู้แข็งจะมีสูงกว่าเต้าหู้อ่อน (Soyfoods Association of 
America, 1986) ส่วนการศึกษาของ ละอองดาวและคณะ (2556) พบว่า พันธุ์ที่เหมาะส าหรับผลิตเต้าหู้แข็ง 
คือ MJ 9518-2  และเป็นเมล็ดเก็บเกี่ยวใหม่ ให้ผลผลิตสูง และมีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าการใช้พันธุ์
มาตรฐาน ชม.60 และสจ.5 แต่ถ้าใช้เมล็ดหลังเก็บรักษาพันธุ์ที่เหมาะสมคือ CM 9513-3  ให้ผลผลิตและ
โปรตีนสูงกว่าการใช้พันธุ์มาตรฐาน  เต้าหู้ค่อนข้างละเอียดและมีความคงตัวสูง  ส่วนการผลิตเต้าหู้อ่อนพันธุ์ที่
เหมาะส าหรับ คือ CM9513-3 ที่เก็บเกี่ยวใหม่ ให้ผลผลิตสูง โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมันสูงกว่าพันธุ์
มาตรฐาน  เต้าหู้ค่อนข้างหยาบและมีความคงตัวต่ าและมีคุณภาพใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน  ดังนั นการวิจัยการ
ใช้ประโยชน์จาก น  านมถั่วเหลือง โยเกิร์ตถั่วเหลืองและเต้าหู้ถั่วเหลือง โดยใช้พันธุ์ของไทยในการผลิตสบู่เหลว  
จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ถ่ัวเหลืองและทางเลือกใหม่ส าหรับผู้บริโภค 

7.วิธีด าเนินการ  
อุปกรณ์ 

1.ถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 60  
2.อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสบู่เหลวถั่วเหลือง 
3.ส่วนประกอบที่ใช้ผลิตสบู่เหลวถั่วเหลือง ได้แก่ หัวสบู่กลีเซอรีน ผงข้น สารกันเสีย น  าหอม ขมิ น 
4.อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตน  านมถั่วเหลือง โยเกิร์ตถั่วเหลือง เต้าหู้ถั่วเหลือง   

 

วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ  Completely Randomized Design จ านวน 5 ซ  า กรรมวิธี คือ สูตรการ

ผลิตสบู่เหลวถั่วเหลือง  ม ี จ านวน  4 สูตร  (แต่ละสูตรแตกต่างตามชนิดผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ใช้)  ได้แก่ สูตร

ที่ 1  น  านมถั่วเหลือง  สูตรที่ 2  โยเกิร์ตถั่วเหลือง สูตรที่ 3  เต้าหู้ถั่วเหลือง สูตรที่ 4  โยเกิร์ตถั่วเหลืองผสม

เต้าหู้ถั่วเหลือง อัตรา 1:1 มีขั นตอนดังนี  

 ขั นตอนที่ 1 การเตรียมเมล็ดถั่วเหลืองและการเตรียมน  านมถั่วเหลือง 
 ปลูกถ่ัวเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 60 ปฏิบัติดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมกรมวิชาการเกษตร เก็บเกี่ยว
และนวดถั่วเหลืองที่ระยะ R8  ลดความชื นให้เหลือ 10 เปอร์เซ็นต์ ท าความสะอาด คัดเมล็ดเสียและสิ่งเจือปน
ออก  สุ่มถั่วเหลืองจ านวน  1.5 กิโลกรัมต่อพันธุ์  มาด าเนินการทดลอง และบันทึกลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ 
สีตา สีเปลือกหุ้มเมล็ด น  าหนัก และวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและไขมัน  
 ขั นตอนที่ 2 การผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลือง 
 น าน  านมถั่วเหลืองมาเติมหัวเชื อโยเกิร์ตจ านวน 5 มิลลิลิตร ในน  านมถั่วเหลือง 1,000 มิลลิลิตร เทลง
ภาชนะและน าไปบ่มในเครื่องท าโยเกิร์ต ที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 43 oC   เป็นเวลา 8 ชั่วโมง  หรือน าไปบ่มในอ่าง



น  าที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 43 oC   เป็นเวลา 8 ชั่วโมง หลังจากนั น น าโยเกิร์ตถั่วเหลืองไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ า 4-8 
oC เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง  
 ขั นตอนที่ 3  การผลิตเต้าหู้ถั่วเหลือง 
 น าน  านมมาต้มให้เดือด(100 oC)  ใช้พายคน  ยกลงจากเตา ปล่อยทิ งไว้ให้อุณหภูมิลดลงมาเหลือง 
ประมาณ 80 oC (ปล่อยให้เย็น 2-3 นาที)  เตรียมสารเคมีแมกนีเซียมซัลเฟต  2  ช้อนโต๊ะ  น าไปละลาย
น  าเปล่าจ านวน 1/3 ถ้วย  คนจนสารแมกนีเซียมซัลเฟตละลายจนเป็นสีใส  เมื่ออุณหภูมิน  านมถั่วเหลืองลดลง
เหลือ 80 oC  ค่อยๆ เทสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตลงในน  านม  ใช้พายคนเบา ๆ  จนเกิดตะกอนเป็นก้อน
ขาวแยกตัวออกมา จากนั นใช้ผ้าขาวบางรองในพิมพ์  ตักตะกอนขาวใส่ในพิมพ์  แล้วใช้น  าหนักพอเหมาะกดทับ
ก้อนเต้าหู้เพือ่ก าจัดน  าออกไป  น าตัวอย่างเต้าหู้ไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ า 4-8 oC 
 ขั นตอนที่ 4 การผลิตสบู่เหลวถั่วเหลือง 

 น าโดยน าหัวสบู่ 1 กิโลกรัม ลงในถังพลาสติก ใช้ตะกร้อคนไปในทิศทางเดียวกัน ประมาณ 5 นาที เติม
น  าสะอาด(ต้มจนเดือนและทิ งไว้ให้เย็น) 1.5 ลิตร  คนตลอดเวลา เติมกลีเซอรีน 60 มิลลิลิตร จากนั นเติม
ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองตามกรรมวิธี 50 มิลลิลิตร  คนตลอดเวลาให้ส่วนผสมเข้ากัน เติมผงข้น 70 กรัม สารกันเสีย 
0.5 มิลลิลิตร น  าหอม 5 มิลลิลิตร และขมิ นผงละลายน  า 10 มิลลิลิตร คนตลอดเวลาให้ส่วนผสมเข้ากัน ซึ่งจะ
เกิดฟองในส่วนผสม ตั งทิ งไว้ 2-4 ชั่วโมงหรือจนกว่าฟองจะหมดไป น าไปบรรจุในภาชนะ แบ่งสบู่เหลวถั่ว
เหลืองออกเป็น 3 ส่วนๆที่ 1 น าไปวิเคราะห์คุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สบู่เหลว  เลขที ่ 
มอก.1403  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเลขที่ มผช.95/2546 ส่วนที่ 2 น าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลา 2 เดือน สุ่มตัวอย่างทุกๆ 1 เดือน ตรวจสอบคุณภาพ ส่วนที่ 3 น าไปประเมินคุณภาพกับอาสาสมัคร 
จ านวน 20 ราย 

การบันทึกข้อมูล 
1.ลักษณะทางประสาทสัมผัสของสบู่เหลวถั่วเหลืองได้แก่ สี กลิ่น เนื อสัมผัส ความน่าใช้ 
2.เสถียรภาพต่อการเก็บ โดยน าสบู่เหลวถั่วเหลืองไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 5 + 2 oC นาน 24 ชั่วโมง จากนั นน าไป
เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 24 ชั่วโมง  ประเมินลักษณะที่เปลี่ยนแปลง  ได้แก่ สี การแยกชั น การตกตะกอนและ
กลิ่น                                                                                                                             
3.อายุการเก็บรักษา โดยน าสบู่เหลวถั่วเหลือง ไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง  เป็นเวลา 3 เดือน น ามาตรวจสอบ
คุณภาพ ที่ 0  45 และ 90 วัน 

4.ประเมินคุณภาพสบู่เหลวถั่วเหลืองและความพึงพอใจของผู้ใช้กับกลุ่มอาสาสมัคร จ านวน 20 ราย เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ ติดตามผลโดยการสัมภาษณ์  

เวลาและสถานที่  
 ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 
2559-กันยายน พ.ศ. 2560 
8.ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 
คุณภาพถั่วเหลือง 



 

 คุณภาพทางกายภาพของถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 60  มีดังนี  มีเปลือกสีเหลือง ตาสีน  าตาล น  าหนัก
เมล็ด 13.8 กรัมต่อ100 เมล็ด ความชื นร้อยละ 8.0  ปริมาณโปรตีนและไขมันร้อยละ  37.0 และ 22.9 
ตามล าดับ  
 

คุณภาพสบู่เหลวถั่วเหลือง 
คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 

Table 1 แสดงคุณภาพทางประสาทสัมผัสของสบู่เหลวถั่วเหลือง ที่ผลิตได้ในแต่ละกรรมวิธี ซึ่ง
ประเมินโดยอาสาสมัคร จ านวน 20 ราย ผลการทดลอง พบว่า คุณภาพทางประสาทสัมผัสของสบู่เหลวถั่ว
เหลืองในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ P< 0.05  โดยสบู่เหลวถั่วเหลืองที่ผลิตโดยใช้น  านมถั่ว
เหลือง โยเกิร์ตถั่วเหลือง เต้าหู้ถั่วเหลือง และถั่วเหลืองผสมเต้าหู้ถั่วเหลือง อัตราส่วน 1:1 ให้สีเหลืองอ่อน 
เช่นเดียวกับสบู่เหลวที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด  ส าหรับกลิ่น สบู่เหลวถั่วเหลืองในทุกกรรมวิธี ให้กลิ่นหอม
เล็กน้อย เมื่อพิจารณาเนื อสบู่เหลวถั่วเหลือง พบว่า ทุกกรรมวิธีให้สบู่เหลวถั่วเหลือง ที่มีลักษณะเป็นของเหลว 
ไม่แยกชั น ไม่ตกตะกอน มีความคงตัวสูงและมีความน่าใช้ เช่นเดียวกับสบู่เหลวที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 
 

คุณภาพและลักษณะผิวหลังใช้ 
คุณภาพสบู่เหลวถั่วเหลือง ซึ่งประเมินโดยอาสาสมัคร จ านวน 20 ราย พบว่า ในแต่ละกรรมวิธีไม่มี

ความแตกต่างกันทางสถิติที่ P< 0.05 และไม่ต่างจากสบู่เหลวในท้องตลาด โดยสบู่เหลวถั่วเหลืองทุกกรรมวิธี 
มีคุณภาพดังนี   มีปริมาณฟองสบู่ปานกลาง มีความคงตัวของฟองสบู่สูง  ช าระล้างออกง่าย และลักษณะผิว
หลังใช้  สบู่เหลวถั่วเหลืองทุกสูตร ท าให้ผิวชุ่มชื น ไม่แห้ง และไม่ก่อให้เกิดการแพ้ ได้แก่ การระคายเคืองและ
ผื่นคัน (Table 2) 
 

คุณภาพการเก็บรักษา 
สบู่เหลวถั่วเหลือง เมื่อน าไปเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิปกติ เป็นเวลา 2 เดือน พบว่า และระยะเวลา

เก็บรักษาไม่มีผลท าให้คุณภาพสบู่เหลวถั่วเหลืองในทุกกรรมวิธีลดลง และสบู่เหลวถั่วเหลืองทุกสูตรมีคุณภาพ

ไม่แตกต่างกัน คือ มีความคงตัว ไม่แยกชั น ไม่ตกตะกอนและสีไม่เปลี่ยนแปลง  

การทดสอบโดยอาสาสมัคร  
การติดตามผลทดสอบการใช้สบู่เหลวถั่วเหลืองกับอาสาสมัคร จ านวน 20 ราย เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

โดยวิธีการกรอกแบบสอบถาม  ใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สบู่เหลว เลขที่ มอก.1403  
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เลขที่ มผช. 95/2546  ซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางประสาทสัมผัส(สี กลิ่น 
เนื อสัมผัสของสบู่เหลว) คุณสมบัติของฟองสบู่ การช าระล้าง ลักษณะผิวหลังใช้ การทดสอบผิวหลังใช้(การแพ้)  
พบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ75)  ร้อยละ 25 มีอายุ 24 ปี ขึ นไป ที่เหลืออายุ 24 ปีขึ นไป 
สถานภาพโสดร้อยละ70 และ ร้อยละ 50 มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าและสูงกว่าปริญญาตรีขึ นไป อาชีพรับ
ราชการ นักศึกษาและอ่ืนๆ  มีข้อมูลการเลือกใช้สบู่ ดังนี  พิจารณาเลือกซื อในรูปแบบครีมอาบน  า เน้นคุณภาพ 
ส่วนผสม ราคา และกลิ่นจากผลไม้ ดอกไม้ธรรมชาติ  



การประเมินคุณภาพสบู่เหลวถั่วเหลืองจากการทดลองใช้โดยอาสาสมัคร จ านวน 20 ราย โดยใช้
เกณฑม์าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสบู่เหลว  เลขที่ มอก.1403  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเลขที่ มผช.
95/2546  ซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางประสาทสัมผัส(สี กลิ่น เนื อสัมผัสของสบู่เหลว) คุณสมบัติของฟองสบู่
การช าระล้าง ลักษณะผิวหลังใช้ การทดสอบผิวหลังใช้(การแพ้ ) ความคงตัวหลังการเก็บรักษา พบว่า มี
คุณภาพดังนี  สบู่เหลวถั่วเหลืองทุกกรรมวิธี มีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมอ่อนๆ ลักษณะเป็นของเหลวเป็นเนื อ
เดียวกัน ไม่แยกชั น ไม่ตกตะกอน มีปริมาณฟองสบู่ปานกลางและมีความคงตัวของฟองสูง ล้างออกง่าย  
ลักษณะผิวหลังใช้จะชุ่มชื น ไม่ท าให้เกิดการแพ้ ระดับความพึงพอใจโดยรวมของอาสาสมัครจากน าไปทดลอง
ใช้สบู่เหลวถั่วเหลืองที่ผลิตในแต่ละกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิต ิP< 0.05  คือ อยู่ในระดับดี เท่ากับสบู่เหลว
ที่จ าหน่ายในท้องตลาด (Table 3) 

 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

สบู่เหลวถั่วเหลืองท่ีผลิตโดยใช้น  านมถ่ัวเหลือง โยเกิร์ตถั่วเหลือง เต้าหู้ถั่วเหลือง และโยเกิร์ตถั่วเหลือง
ผสมเต้าหู้ถั่วเหลือง(อัตราส่วน 1:1) เป็นสบู่เหลวที่ให้คุณภาพดีและได้รับความพึงพอใจโดยรวมจากผู้ใช้ใน
ระดับดี เท่ากับสบู่เหลวที่จ าหน่ายในท้องตลาด  มีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมอ่อนๆ ลักษณะเป็นของเหลวเป็นเนื อ
เดียวกัน ไม่แยกชั น ไม่ตกตะกอน มีปริมาณฟองสบู่ปานกลางและมีความคงตัวของฟองสูง ล้างออกง่าย  
ลักษณะผิวหลังใช้จะชุ่มชื น ไม่ท าให้เกิดการแพ้  และสามารถเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิปกติได้ไม่ต่ ากว่า 2 
เดือน โดยไม่ท าให้คุณภาพเปลี่ยนแปลง งานวิจัยในอนาคตควรวิจัยและพัฒนา การใช้ในรูปแบบสารสกัด
เข้มข้นของและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ใช้ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

 1. ถ่ายทอดผลงานวิจัยให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปถั่วเหลืองและผู้สนใจทั่วไป 
2. วิจัยและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้าน การใช้ในรูปแบบสารสกัดเข้มข้นของและผลิตภัณฑ์ 
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Table 1   Sensory quality of soybean liquid soap produced from different varieties of soybean products at 
CMFCRC, 2017. 
 

Treatment*                                                     Sensory quality** 
Color  Odor Visual texture Stability Usability 

S1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
S2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
S3  
S4  

1.0 
1.1 

1.0 
1.0 

1.0 
1.0 

1.0 
1.0 

1.1 
1.2 

Liquid soap 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 
F-test NS NS NS NS NS 
CV(%) 4.2 0.0 0.0 0.0 5.3 
Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P< 0.05 by DMRT. 
 

*S1= soybean milk;  S2 =soybean yogurt;  S3 =soybean curd;  S4= soybean yogurt + soybean curd(1:1) 
**tested by 20 volunteers 

Color;               1 = light yellow; 2 = dark yellow 
Odor;                1 = slight odor; 2 = moderate odor; 3 = strong odor  
Visual texture;    1 = liquid/miscible; 2 = liquid/immiscible; 3 = precipitate/immiscible  
Stability;(24 hrs.) 1 = high; 2 = moderate; 3 = low 
Usability            1 =excellent; 2 = good; 1 = fair   
soybean characteristics variety CM 60 seed coat color = yellow  protein content = 37.0 % 
     hilum color =  brown   crude fat content = 22.9 %     

moisture content = 8.0 % SDW=13.8 g./100 see



Table 2   Quality and skin response to soybean yoghurt lotion produced from different varieties of 
soybean products at CMFCRC, 2017. 

Treatment* Characteristics  
Bubble property Cleansing Skin  

response 
Allergy  Test 

Bubble amount Bubble stability      Irritation Rash 
S1 1.8 1.0 1.0 1.3 1.0 1.0 
S2  2.0 1.0 1.3 1.3 1.0 1.0 
S3  
S4 

2.0 
1.8 

1.0 
1.0 

1.0 
1.3 

1.3 
1.3 

1.0 
1.0 

1.0 
1.0 

Liquid soap 1.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
F-test NS NS NS NS NS NS 
CV(%) 0.9 0.0 8.7 7.2 0.0 0.0 
Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P< 0.05 by DMRT. 
*S1= soybean milk; S2 =soybean yogurt; S3 =soybean curd; S4= soybean yogurt + soybean curd(1:1) 
**tested by 20 volunteers 

Bubble amount;    1= high; 2= moderate; 3=low 
Bubble stability;    1= high; 2= moderate; 3=low 
Cleansing;            1= clear easily;  2= clear hard 
Skin response;      1= moisturized; 2= dry; 3= no response 
Irritation;             1= normal skin; 2= irritated skin          Rash;  1= normal skin; 2= rash skin 
 



Table 3   Volunteer assessment and acceptance to soybean liquid soap produced from different varieties of soybean products at CMFCRC, 2017. 
Treatment* Characteristics** Overall** 

  acceptability Sensory quality Bubble property Cleansing Skin 
response 

Allergy test Stability 
Color Odor Visual 

texture 
Bubble 
amount 

Bubble 
stability 

Irritation Rash 

S1 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.3 
S2 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.1 1.2 1.0 1.0 1.0 1.1 
S3 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 
S4 1.1 1.0 1.0 1.9 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.3 
Liquid soap 1.1 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
F-test NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
CV(%) 5.2 0.0 0.0 2.1 0.0 1.9 3.3 0.0 0.0 0.0 6.6 
Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P< 0.05 by DMRT. 
*S1= soybean milk; S2 =soybean yogurt; S3 =soybean curd; S4= soybean yogurt + soybean curd (1:1)                 **tested by 20 volunteers 
 

Color;                1 = light yellow; 2 = dark yellow  
Odor;                1 = slight odor; 2 = moderate odor; 3 = strong odor  
Visual texture;    1 = liquid/miscible; 2 = liquid/immiscible; 3 = precipitate/immiscible  
Bubble amount;    1= high; 2= moderate; 3=low                     Bubble stability;    1= high; 2= moderate; 3=low 
Cleansing;            1= clear easily;  2= clear hard 
Skin response; 1= moisturized; 2= slight dry; 3= no response 
Irritation; 1= normal skin;  2= irritated skin    Rash;     1= normal skin;   2= rash skin    
Cleansing; 1= clear easily;  2= clear hard 
Stability 1 = high; 2 = moderate; 3 = low 
Overall acceptance;   1= excellent; 2= good; 3= fair; 4=worse                                                                                                                                               


