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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาตารับสบู่จากน้ าด่างขี้เถ้า
แกลบ เพื่อทดแทนหรื อลดปริ มาณการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการทาสบู่ โดยในการทดลองนี้
ได้เลือกเตรี ยมน้ าด่างจากขี้เถ้าแกลบ และเลื อกใช้น้ ามัน 2 ชนิ ดได้แก่ น้ ามันมะพร้ าวและน้ ามัน
ปาล์ม จากผลการศึกษาพบว่าน้ าด่างขี้เถ้าแกลบมีคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นดังนี้ มีค่าความ
เป็ นด่างเท่ากับ 9.82 ± 0.08 ในขณะที่โซเดียมไฮดรอกไซด์ มีค่าความเป็ นด่างเท่ากับ 14 เมื่อนาน้ า
ด่ างขี้ เถ้าแกลบที่ ไ ด้ไ ปท าปฏิ กิ ริย ากับ น้ ามัน เพื่ อ ท าสบู่ พบว่าปฏิ กิ ริย าการเกิ ดสบู่ ไ ม่ ส มบู รณ์
เนื่ องจากความเป็ นด่ างน้อยเกิ นไป จึ งได้นาโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ม าผสม เมื่ อนาน้ าด่ างขี้ เถ้า
แกลบไปผสมกับ โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ เพื่ อลดปริ ม าณโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ ในการเตรี ยมสบู่
พบว่าลดการใช้ป ริ ม าณโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ล ง 25% ได้ส บู่ ที่ มี คุ ณ สมบัติช าระล้างได้ดีและ
อ่อนโยนกว่าการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 100 % จากการศึกษานี้ แสดงให้เห็ นว่าน้ าด่างจากขี้เถ้า
แกลบธรรมชาติสามารถนามาลดการใช้ปริ มาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงได้ ซึ่ งเป็ นทางเลือกหนึ่ ง
ในการเตรี ยมสบู่ธรรมชาติในเชิงพาณิ ชย์ต่อไป
คาสาคัญ: การพัฒนาตารับ / ขี้เถ้าแกลบ / ธรรมชาติ / น้ าด่าง / สบู่

ABSTRACT
The objective of this independent research was to develop soap formula with lye of rice
hush ash to substitute or decrease the use of sodium hydroxide. In this experiment, coconut
oil and palm oil were saponified with the lye of rice hush ash. The result showed that pH of
lye of rice hush ash and sodium hydroxide was 9.82±0.08 and 14, respectively. When
applying only the lye of rice hush ash into the formulation of soap, the fo rmulation was not
accomplished. By adding the lye of the rice hush ash to decrease the use of sodium
hydroxide 25%. This soap formula was milder and contained better cleansing quality
than the soap formulation from 100% sodium hydroxide. This research showed that soap
formulation using the lye of rice hush ash to decrease the sodium hydroxide was an
alternative for soap business.
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บทนา
ปั จจุ บ ั น มลพิ ษ มี อ ยู่ ร อบตั ว รวมทั้ งสารเคมี ใ นเครื่ องอุ ป โภคบริ โภค รวมทั้ ง
เครื่ องสาอางซึ่ งมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุ ขภาพและคุ ณภาพชี วิต ดังนั้นปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภค
เริ่ มหันมาสนใจหาสิ นค้าที่มาจากธรรมชาติ หรื อมีส่วนผสมของธรรมชาติเพื่อมาทดแทนหรื อลด
การใช้สารเคมีในเครื่ องสาอางที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ร่ างกายต้องสัมผัสทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เช่น ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง (สบู่) ผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
ตลาดญี่ ปุ่ นให้ ค วามสนใจผลิ ตภัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางที่ มี ส่ ว นผสมจากสมุ น ไพรหรื อ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทาให้เป็ นที่รู้จกั กันแพร่ หลายทัว่ โลก การขยายตัวของสบู่คิดเป็ นสัดส่ วน
9.54 ของเครื่ องสาอางทั้งหมด (ดารวรรณ อุดมรัตน์, 2556)
สบู่เป็ นเครื่ องสาอางที่คนส่ วนใหญ่ใช้ในการชาระล้างร่ างกายให้สะอาด สบู่มีหลาย
ประเภทได้แ ก่ สบู่ ก้อ น (Hard Soap) สบู่ ไ ขมัน (Fat Soap) สบู่ ใ ส (Transparent Soap) ซิ น เดท
(Syndet Soap) และสบู่เหลว (Liquid Soap) (ชะหน่ าย, 2551) สบู่ผลิตจากปฏิกิริยาสปอนนิ ฟิเคชัน่
(Saponification) ได้จ ากการที่ ไ ขมัน ของพื ช หรื อ สั ต ว์ (Triglyceride) ถู ก สลายพัน ธะเอสเทอร์
(Ester) ด้วยด่ าง เช่ น โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide) หรื อโปตัส เซี ย มไฮดรอกไซด์
(Potassium Hydroxide) ได้ก ลี เซอรี น (Glycerin) และเกลื อ ของกรดไขมัน หรื อ สบู่ (Soap) ซึ่ งมี
คุณสมบัติละลายในน้ าได้ มีค่าความเป็ นกรดด่างอยูท่ ี่ 8 – 10 ส่ วนสบู่ที่ได้จากการผลิตจากโรงงาน

มักมีการเติมสารเคมีต่างๆ และใช้พวกด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ โปตัสเซี ยมไฮดรอกไซด์จานวน
มากเพื่อช่ วยในเรื่ องของคุ ณสมบัติ แต่กลับมีการพบว่าสารเหล่านี้ เป็ นต้นเหตุของการแพ้ ผื่นคัน
และผิวแห้ง ดังนั้น จึงมีการหาสารธรรมชาติเพื่อมาทดแทนหรื อลดปริ มาณการใช้ สารให้ความ
เป็ นด่ า ง ( NaOH , KOH ) เช่ น น้ าขี้ เถ้ า ธรรมชาติ ซึ่ งขี้ เถ้า ธรรมชาติ ส ามารถเตรี ย มได้จ าก
พืชต่างๆ และวัตถุ เศษเหลือจากการเกษตร การเตรี ยมน้ าด่างธรรมชาติจากขี้เถ้าแกลบ จึงเป็ นการ
เพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากวัตถุเศษเหลือ งานวิจยั นี้ จึงพัฒนาสบู่โดยใช้น้ ามันธรรมชาติและ
น้ าด่างจากขี้เถ้าธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี ( NaOH , KOH ) ในสบู่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเตรี ยมน้ าด่างจากธรรมชาติเพื่อนามาใช้ในการเตรี ยมสบู่
2 เพื่อศึกษาและพัฒนาสู ตรตารับ สบู่ โดยใช้น้ าด่ างเพื่อทดแทนหรื อลดปริ มาณโซเดียม
ไฮดรอกไซด์
ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาสู ตรตารับสบู่จากด่างธรรมชาติให้ได้สูตรที่เหมาะสม
2. ทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องสบู่ จ ากด่ า งธรรมชาติ เปรี ยบเที ย บกั บ สบู่ ที่ ใ ช้ โ ซเดี ย ม
ไฮดรอกไซด์
3. ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์สบู่ที่เตรี ยมได้
การทบทวนวรรณกรรม
สบู่ (Soap) เป็ นเครื่ องสาอางที่มีการนามาใช้ในชี วิตประจาวันเป็ นอันมาก และได้รับการ
พัฒนาขึ้นเรื่ อย ๆ จนมีการสังเคราะห์สารใหม่ ๆ ขึ้นมา เพื่อใช้เป็ นสารชาระล้างทดแทนมากมาย
และสบู่ตามความหมายของคาที่ ใช้ในมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายถึ ง เกลื อโซเดี ยม
(Sodium Salt) เกลื อโพแทสเซี ยม (Potassium Salt) เกลื อแอมโมเนี ย ม (Ammonium Salt) และ
เกลือเอมีน (Amine Salt) ของกรดไขมัน (Fatty Acid) ของน้ ามัน หรื อไขมันจากพืชหรื อสัตว์ เป็ น
ผลผลิ ตจากปฏิ กิริยาระหว่างด่างกับไขมัน (Saponification) โดยได้กลีเซอรี น (Glycerin) ผสมร่ วม
ออกมาด้วย เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชาระล้าง ขจัดคราบสิ่ งสกปรก หรื อทาความสะอาดร่ างกาย
น้ ามันหรื อไขมันแต่ละชนิ ดจะมี ค่าสปอนนิ ฟิเคชัน (SAP) แตกต่างกันไป ซึ่ งค่า SAP นี้
หมายถึ ง ปริ มาณของด่ างโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรื อโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ (KOH)
เป็ นมิลลิกรัมที่สามารถทาปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ปริ มาณ 1 กรัมจนสมบูรณ์

สารตั้งต้นในการพัฒนาสู ตรสบู่ น้ ามันที่ ใช้ในการศึ กษาคื อ น้ ามันมะพร้ าว (Coconut
Oil) มีกรดไขมันอิ่มตัวเป็ นองค์ประกอบถึ งร้อยละ 80 สบู่ที่ผลิ ตจากน้ ามันมะพร้าว จะมีเนื้ อแข็ง
กรอบ แตกง่าย สี ขาวข้น มีฟองมากเป็ นครี ม ให้ฟองที่คงทนพอควร แต่มกั จะทาให้ผิวแห้ง ต้องใช้
น้ ามัน อื่ น ๆ ร่ ว มด้ ว ยเพื่ อ เพิ่ ม ความชุ่ ม ชื้ น (จิ ต ต์เลขา ทองมณี และคณะ, 2554) และน้ ามัน
ปาล์ม (Palm Oil) สบู่ที่ผลิตจากน้ ามันปาล์มนี้ จะแข็งเล็กน้อย ให้ฟองน้อยแต่ฟองมีความคงทนอยู่
นาน มี คุณ สมบัติในการช าระล้างได้ดี แต่ จะท าให้ผิวแห้ง น้ ามันปาล์ม เป็ นไขมันที่ ส ามารถใช้
ทดแทนไขมันสัตว์ได้ดีแต่ผลิตเองได้ยาก เพราะต้องอาศัยเครื่ องบีบคั้นเอาน้ ามัน
ด่าง (Base) น้ าด่างจากขี้เถ้าแกลบได้จากแกลบข้าวหอมมะลิจาก อ.เวียงชัย จเชียงราย และ
โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ เมื่ อแกลบเผาไหม้จะท าให้เกิ ดเถ้าร้ อยละ 13-30 ที่ประกอบด้วยซิ ลิกาได
ออกไซด์ (SiO2) ประมาณร้ อยละ 85-97 ส่ วนอื่นจะประกอบด้วยแร่ ธาตุ ต่างๆ เช่ นโพแทสเซี ยม
ออกไซด์ (K2O) ร้อยละ 2.3 แมกนีเซี ยมออกไซด์ (MgO) ร้อยละ 0.5 อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O)
ร้อยละ 0.4 แคลเซี ยมออกไซด์ (CaO) ร้อยละ 0.4 เฟอร์ รัสไตรออกไซด์ (Fe2O3) ร้อยละ 0.2 และ
โซเดียมออกไซด์ (Na2O) ร้อยละ 0.1 (เพื่อการเกษตร, 2559)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กิ่ งแก้ว หิ รัญเกิ ด (2549) ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของน้ ามันประเภทต่าง ๆ ในการนามาผลิ ต
สบู่ การทดสอบความคงตัวพบว่าสบู่น้ ามันปาล์มมีความคงตัวสู งสุ ด รองลงมาคือสบู่น้ ามันที่ใช้
แล้ว สบู่น้ ามันมะกอก สบู่น้ ามันข้าวโพด สบู่น้ ามันราข้าว และสบู่น้ ามันงา เรี ยงตามลาดับ จากการ
สังเกตปริ มาณฟองพบว่าสบู่น้ ามันปาล์มมีปริ มาณฟองมากที่สุดและสบู่น้ ามันงามีปริ มาณฟองน้อย
ที่สุด
จรัญญา กุลยะ (2544) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาพื้นฐานในการผลิตสบู่จากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ โดยใช้น้ ามันปาล์ม น้ ามันมะพร้าว น้ ามันมะกอก และว่านหางจระเข้ ในอัตราส่ วนที่
แตกต่างกันทั้งหมด 12 สู ตร เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบสู ตรของสบู่ที่มีอตั ราส่ วนเหมาะสม ผล
การศึกษาพบว่าการใช้เวลาในการจับตัวของสบู่ท้ งั 12 สู ตร อยูใ่ นช่วง 24 -48 ชัว่ โมง ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับปริ มาณน้ ามันที่แตกต่างกัน ลักษณะสบู่ พบว่าทั้ง 12 สู ตร มีลกั ษณะเป็ นก้อนแข็ง สี ขาวขุ่น ค่า
ความเป็ นกรดเป็ นด่างของสบู่ท้ งั 12 สู ตร อยูใ่ นช่วง 9-11
กาญจนา พุม่ พันธุ์และปาริ ชาต บุตรพรหม (2556) รายงานการศึกษาน้ าขี้เถ้าจากธรรมชาติ
เพียงไม่กี่ชนิด เช่น การทาสบู่เหลวจากน้ าขี้เถ้าเปลือกมะพร้าว โดยใช้น้ ามันมะพร้าว น้ ามันปาล์ม
และน้ ามันถัว่ เหลืองมาทาปฏิกิริยากับน้ าขี้เถ้า ได้สบู่เหลวที่มีคุณสมบัติในการชะล้างได้ดีและมี
ฟองนุ่ม

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน, 2549 ผลิตสบู่เหลวจากน้ าขี้เถ้าเปลือกกล้วยน้ าว้า นาน้ าขี้เถ้า
มาทาปฏิกิริยากับน้ ามันมะกอก เปรี ยบเทียบสบู่เหลวที่จาหน่ายในท้องตลาด พบว่าการชาระล้างได้
ดี ไม่แตกต่างกัน จากข้อมูลแสดงว่าการใช้น้ าขี้ เถ้าซึ่ งได้จากธรรมชาติ สามารถทาให้เกิ ดสบู่ที่ มี
วัตถุดิบมาจากธรรมชาติได้ท้ งั หมด ไม่ตอ้ งใช้สารละลายโปตัสเซี ยมไฮดรอกไซด์แต่อย่างใด เป็ น
ที่น่าสังเกตว่าไม่มีขอ้ มูลที่ เกี่ ยวข้องกับการทาสบู่ก้อนจากน้ าขี้เถ้า แต่ในอดี ตกลับมี การผลิ ตสบู่
ก้อนจากน้ าขี้เถ้าได้จริ ง จากบันทึกของนายสอ เสถบุตรเมื่อครั้งเป็ นนักโทษการเมืองที่เกาะตะรุ เตา
ได้อาศัยความเชี่ ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ใช้ทรัพยากรของตะรุ เตา อันได้แก่น้ าด่างที่ ได้จากขี้เถ้า
จากการเผาป่ า กับน้ ามันมะพร้าวและน้ ามันปลาที่มีอยู่อย่างเหลือเฟื อ มาผลิ ตเป็ นสบู่กอ้ น (ศรัณย์
ทองปาน, 2551)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจยั เป็ นการเตรี ยมตารับสบู่น้ ามันมะพร้าวและสบู่น้ ามันปาล์มจากน้ าด่าง
ขี้เถ้าแกลบ เปรี ยบเทียบกับสบู่น้ ามันมะพร้ าวและสบู่น้ ามันปาล์มที่เตรี ยมจากน้ าด่างขี้เถ้าแกลบ
ผสมโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ที่สัดส่ วนต่างๆ ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัว ฟอง และ
การชาระล้างของสบู่ที่ได้
2. ขั้นตอนการวิจยั
2.1 เตรี ยมขี้ เถ้าแกลบ โดยเผาแกลบ 50 กิ โลกรัม ในถังเหล็ กขนาด 200 ลิ ตรเป็ น
เวลา 6 ชัว่ โมงได้ข้ ีเถ้าแกลบดาประมาณ 15 กิโลกรัม
2.2 เตรี ยมน้ าด่างจากขี้ เถ้าแกลบ 10 กรัม ด้วยสัดส่ วนของขี้เถ้าแกลบ : น้ าเท่ากับ
1:5 1:10 และ 1:15 เตรี ยมน้ าด่างตามสัดส่ วนต่างๆที่อุณหภูมิห้องและ 100ºC วัดค่า pH บันทึกผล
เลือกน้ าด่างจากขี้เถ้าแกลบที่มีค่า pH สู งที่สุดไว้เตรี ยมตารับต่อไป
2.3 เตรี ยมตารับสบู่ น้ ามันมะพร้ าวและสบู่น้ ามันปาล์มด้วยโซเดี ยมไฮดรอกไซด์
(โซเดียมไฮดรอกไซด์ = 100 % ในสู ตร) น้ ำมันนมัพร้าำมมัค่าำปอนนนฟิฟค่ันนน อน โซคดคยมัไฮด้นก
ไซด์คทาำกนบ 16.92 แลพน้ ำมันนอำล์มัมัค ่าำปอนนนฟ ิฟค่ันนนอน โซคดคยมัไฮด้นกไซด์ คทาำกนบ 13.06
(ปำนนก่ณพก้้มักำ้นำหำ้แลพยำ) โดยใัาอ้ฟ มัำณน้ ำมันนันฟ ดลพ 20 ก้นมั แลพอ้ฟ มัำณน้ ำ 7.6
ก้นมั ดน ตำ้ำ ทคน 1 บนนทึกผล
2.4 เตรี ย มต ารั บ สบู่ น้ ามัน มะพร้ า วและสบู่ น้ ามัน ปาล์ ม ด้ว ยน้ าด่ า งขี้ เถ้า แกลบ
(โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ = 0 % ในสู ตร) ใช้ป ริ มาณน้ ามันชนิ ดละ 20 กรัม และใช้ปริ มาณน้ าด่ าง
ขี้ เถ้าแกลบ (เท่ ากับ ปริ ม าณของNaOH + น้ าที่ ใช้ในการเตรี ย มข้อ 2.3) ในการเตรี ย มกับ น้ ามัน
มะพร้าว 11 กรัม และในการเตรี ยมกับน้ ามันปาล์ม 10 กรัม บันทึกผล

2.5 เตรี ยมตารับสบู่น้ ามันมะพร้ าวและสบู่น้ ามันปาล์มด้วยน้ าด่างขี้เถ้าแกลบและ
โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ที่ ลดปริ มาณลง 25% 50% และ 75% ตามตารางที่ 1ในการเตรี ยมตารับ ตัว
ควบคุ ม คื อปริ ม าณน้ ามัน ที่ เท่ ากัน ( 20 กรั ม ) ปริ ม าณน้ าด่ างขี้ เถ้าแกลบ (7.6 กรั ม) ตัวแปรคื อ
ปริ มาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ลดลง บันทึกผล
ตารางที่ 1 สู ตรสบู่เตรี ยมจากน้ าขี้เถ้าแกลบและโซเดียมไฮดรอกไซด์

สู ตร
น้ ามันมะพร้าว

น้ ามันปาล์ม

น้ ามัน
(กรัม)

น้ าขี้เถ้าแกลบ
(กรัม)

20
20
20
20
20
20
20
20

7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6

ปริ มาณ
NaOH
(กรัม)
3.38
2.53
1.69
0.84
2.61
1.96
1.30
0.65

เปอร์เซ็นต์
NaOHในสู ตร
100
75
50
25
100
75
50
25

2.6 ทดสอบคุณสมบัติของสบู่
- ดูความเป็ นฟองโดยเตรี ยมสบู่ 1 กรัม ต่อน้ าประปา 10 มิลลิ ลิตร ในกระบอก
ตวงแล้วปิ ดปากกระบอกตวงด้วยพาราฟิ ล์ม เขย่า 180 องศา จานวน 30 ครั้ง จากนั้นเปิ ดพาราฟิ ล์ม
ออกแล้ววัดปริ มาตรของฟอง ตั้งทิ้งไว้ 2 นาทีแล้ววัดซ้ าอีกครั้งหนึ่ง ทาซ้ า 3 ครั้ง
- การชาระล้าง ชัง่ น้ ามัน และสบู่จากน้ าขี้เถ้าแกลบ อย่างละ 1 กรัม นาน้ ามันเท
ลงบนถุงมือถูให้ทวั่ ตามด้วยสบู่ จากนั้นถูมือเป็ นจานวน 10 ครั้ง ล้างออกด้วยน้ าไหล 1 นาที แล้วดู
ประสิ ทธิภาพการชาระล้างของไขมัน เปรี ยบเทียบกับสบู่ที่เตรี ยมจากโซเดียมไฮดรอกไซด์
- ทดสอบทางกายภาพ การวัด ค่ า ความเป็ นด่ า งของสบู่ ที่ ไ ด้ ชั่ง สบู่ 1 กรั ม
ละลายและปรับ ปริ ม าตรด้วยน้ ากลัน่ ให้ครบ 10 มิ ลลิ ลิตร ทาการวัดค่าความเป็ นกรด-ด่ าง และ

สังเกตสี กลิ่ น ของผลิ ตภัณฑ์ที่เตรี ยมได้ บันทึกผล เก็บ รักษาเพื่อดู ความคงตัวเป็ นเวลา 1 เดื อน
หลังจากนั้นนามาสังเกตสี กลิ่น ของผลิตภัณฑ์ที่เตรี ยมได้ บันทึกผลการทดลอง
ผลการวิจัย
น้ าด่างขี้เถ้าแกลบที่เตรี ยมได้และผ่านการกรองแล้วจะมีลกั ษณะใสไม่มีสีดงั ภาพที่ 1 เมื่อ
นาน้ าด่างขี้เถ้าแกลบที่มีค่าความเป็ นด่างสู งที่สุด( 9.8) ไปทาปฏิกิริยากับน้ ามันทั้ง 2 ชนิด โดยไม่มี
โซเดียมไฮดรอกไซด์( 0 %) พบว่าไม่เกิดสบู่ ดังภาพที่ 2 และ 3

ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของน้ าด่างขี้เถ้าแกลบ
เมื่อเตรี ยมสบู่น้ ามันมะพร้าวด้วยน้ าด่างขี้เถ้าแกลบและโซเดียมไฮดรอกไซด์ 100 % ,75%
50% และ 25% ในสู ตร จะได้สบู่สีขาวดังภาพที่ 2

0%
100%
75%
50%
25%
ภาพที่ 2 สบู่น้ ามันมะพร้าวที่เตรี ยมด้วยน้ าด่างขี้เถ้าแกลบและโซเดียมไฮดรอกไซด์
เมื่อเตรี ยมสบู่น้ ามันปาล์มด้วยน้ าด่างขี้เถ้าแกลบและโซเดียมไฮดรอกไซด์ 100 % ,75%
50% และ 25% ในสู ตร จะได้สบู่สีเหลืองนวลดังภาพที่ 3

0%
100%
75%
50%
25%
ภาพที่ 3 สบู่น้ ามันปาล์มที่เตรี ยมด้วยน้ าด่างขี้เถ้าแกลบและโซเดียมไฮดรอกไซด์

เมื่อพัฒนาตารับ สบู่ด้วยน้ าด่ างขี้ เถ้าแกลบและโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ที่ ใช้ปริ มาณลดลง
พบว่าเกิดสบู่ที่มีลกั ษณะและคุณสมบัติดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบและลักษณะทางกายภาพ การทดสอบฟองและการชาระล้างของ
สบู่น้ ามันมะพร้าวและน้ ามันปาล์มที่ได้จากการพัฒนาตารับ
น้ ามัน
%
(20กรัม) NaOH

มะพร้าว

0

100

75
50

25

ลักษณะ
ทาง
กายภาพ

ความแข็ง ปริ มาตร
เมื่อเทียบกับ ฟอง
สบู่ที่เตรี ยม (ซม.3)
จาก NaOH
ของเหลว
ไม่
สี ขาวขุ่น เกิดปฏิกิริยา
เล็กน้อย
แยกชั้น
สบู่แข็งมี
++++
12.4
หยดน้ า
บริ เวณ
ผิวหน้า
สบู่แข็ง
+++
11.5
ค่อนข้างดี
สบู่แข็งแต่
++
10.4
มีความมัน
วาวบริ เวณ
ผิว หน้า
สบู่
สบู่เนื้อนิ่ม
+
10.1

ปริ มาณ
ฟอง

pH

อานาจ
การ
ชาระล้าง

-

7.88

-

+ + + + + 10.39 + + + +

++++

10.31 + + + +

+++

10.3

++++

++

10.0

++++

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบและลักษณะทางกายภาพ การทดสอบฟองและการชาระล้างของ
สบู่น้ ามันมะพร้าวและน้ ามันปาล์มที่ได้จากการพัฒนาตารับ (ต่อ)
น้ ามัน
%
(20กรัม) NaOH

ปาล์ม

0

100
75
50

25

ลักษณะ
ทาง
กายภาพ

ความแข็ง ปริ มาตร
เมื่อเทียบกับ ฟอง
สบู่ที่เตรี ยม (ซม.3)
จาก NaOH
ของเหลว
ไม่
สี ขาวขุ่น เกิดปฏิกิริยา
แยกชั้น
สบู่แข็ง
8.3
++++

ปริ มาณ
ฟอง

pH

อานาจ
การ
ชาระล้าง

-

7.75

-

++++

10.87

+++

สบู่แข็ง
น้อย
สบู่
ค่อนข้าง
นิ่ม
สบู่เนื้อนิ่ม

+++

7.6

+++

10.72

+++

++

7.1

++

10.51

+++

+

6.6

+

10.3

+++

อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาตารับสบู่ดว้ ยการเตรี ยมจากน้ าด่างขี้เถ้าแกลบเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถทา
ได้ เพราะค่ าความเป็ นด่ างของน้ าขี้ เถ้าแกลบไม่เพี ยงพอต่อการทาปฏิ กิริยาสปอนนิ ฟิ เคชันกับ
น้ ามันมะพร้าวและน้ ามันปาล์ม ของเหลวที่ได้จึงไม่ใช่สบู่เพราะไม่มีคุณสมบัติในด้านของความ
คงตัวเมื่อเป็ นก้อน ฟอง และการชาระล้าง
เมื่อเตรี ยมสบู่น้ ามันมะพร้าวและสบู่น้ ามันปาล์มจากน้ าด่างขี้เถ้าแกลบ และโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ที่ใช้ปริ มาณลดลง โดยควบคุ มปริ มาณน้ ามันและน้ าขี้เถ้าแกลบให้เท่ากันทุกสู ตร คือ
ลดปริ มาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ในสู ตรลงเป็ นจานวน 25 % 50% 75% พบว่าการใช้โซเดี ยมไฮ
ดรอกไซด์ในตารับตั้งแต่ 25 % 50% 75% สามารถเกิดสบู่กอ้ นได้ เมื่อทดสอบคุณสมบัติของสบู่
ที่ได้ ในเรื่ องของความคงตัว คุณภาพฟอง การชาระล้างพบว่ามีคุณสมบัติดงั กล่าวเกิดขึ้นในทุก ๆ
สู ตร แม้ว่าผลที่ได้จะมีมากน้อยแตกต่างกันไป แต่ก็พบว่าการเตรี ยมสู ตรสบู่จากน้ าขี้ เถ้าแกลบ
สามารถลดปริ ม าณการใช้โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ล งได้ แต่ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ต ารั บ สบู่ น้ ามัน

มะพร้าวและน้ ามันปาล์มที่เตรี ยมจากน้ าด่างขี้เถ้าแกลบและโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ลดลง 25% จะ
เป็ นสู ตรที่เหมาะสมที่สุด เพราะเมื่อทดสอบคุณสมบัติต่างๆของสบู่ที่ได้แล้ว พบว่ามีความเป็ นสบู่
ที่ดีได้ครบถ้วน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการใช้น้ ามันหลากหลายชนิดในการพัฒนาตารับ
2. ควรใช้วตั ถุเหลือใช้จากธรรมชาติชนิดอื่นในการทาด่าง
3. ควรนาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติดีต่อผิวพรรณมาเป็ นส่ วนผสมในการทาสบู่
4. การเตรี ยมน้ าด่างจากขี้เถ้าแกลบ ควรใช้วธิ ี การหลากหลายเพื่อให้เกิดเถ้าอย่างสมบูรณ์
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