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คานา
โครงงานเรื่ อง สเปย์ลา้ งมือมือจากเศษสบู่จะสาเร็ จสบู่ลา้ งมือจากเศษสบูอ่ าศัยกระบวนการความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์อย่างเป็ นระบบ กระบวนการกลุ่มร่ วมแรงร่ วมใจกันระหว่างนักเรี ยน ครู ชุมชน สร้าง
นวัตกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับบริ บทสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นมีอยูค่ ือการสร้างสบู่ลา้ งมือจากเศษสบู่ลา้ งมือ
สมุนไพรที่หาวัสดุธรรมชาติได้ในท้องถิ่นมาสกัดกลิ่นที่หอมสี สันสวยงามดึงดูดความสนใจใช้ง่าย
โดยไม่ตอ้ งใช้น้ าล้างซึ่ งช่วยลดขั้นตอนการล้างมือทาให้ ง่ายและสะดวกขึ้นประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายอีกทั้งยัง
สามารถกาจัดเชื่อโรคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเนื่องจากใช้ส่วนประกอบหลักเช่นเดียวกันกับสบู่ลา้ งมือหือ
น้ ายาฆ่าเชื่ อโรคทัว่ ๆไปมีอตั ราส่ วนของเอลกอฮอลล์60-80เปอร์ เซ็นต์วสั ดุส่วนหนึ่งนั้นสามารถหาได้จาก
ธรรมชาติในชุมชนบูรณาการร่ วมกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นนาสมุนไพรหาได้ในท้องถิ่นมาสกัดกลิ่นและสี
ผสมเป็ นส่ วนประกอบของสบู่ ล้างมืออย่างสมดุล
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บทที่ 1 บทนา
ที่มาและความสาคัญ
ปั จจุบนั คนส่ วนใหญ่มกั ใช้ผลิตภัณฑ์สารทาความสะอาดเข้ามาในชีวติ ประจาวันมากขึ้น เช่น น้ ายา
ล้างจาน น้ ายาล้างมือ สบู่ ฯลฯ โดยเฉพาะ ก้อนสบู่ที่ใช้ทาความสะอาดร่ างกายเมื่อใช้ไปเรื่ อย ๆ จะมีขนาด
เล็กลงจนไม่สามารถทาความสะอาดร่ างกายได้
ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดนาเศษสบู่มาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์โดยที่ไม่ตอ้ ง
ลงทุนมากและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่า เนื่ องจากเศษสบู่ที่มีขนาดเล็กจึงทาให้การหยิบจับเป็ นไปได้ยาก
ข้าพเจ้าเลยจะนาเศษสบู่มาละลายน้ าเพื่อทาเป็ นสบู่เหลวล้างมือ

จุดประสงค์
1. เพื่อศึกษาเศษสบู่นามาทาสเปร์ ยสบู่ลา้ งมือได้
2. เพื่อศึกษาวิธีการทาสเปร์ ยจากเศษสบู่

สมมุติฐาน
เศษสบู่สามารถนามาทาสเปร์ ยล้างมือได้

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรต้น เศษ ก้อนสบู่
ตัวแปรตาม สเปร์ ยสบู่ลา้ งมือ
ตัวแปรควบคุม ปริ มาณของเศษสบู,่ ปริ มาณน้ า 1 กลีเซอรี น

ขอบเขตที่ศึกษา
ระยะเวลา 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2561
สถานที่ 89/1138 ซอย 16 วัดเฉลิมพระเกียรติ
สิ่ งที่ศึกษา เศษก้อนสบู่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประหยัดค่าใช้จ่าย
2. หาได้ง่าย
3. ใช้ได้จริ ง
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สบู่คือ
1. ชื่อไม้พมุ่ ๒ ชนิด ในสกุล Jatropha วงศ์ Euphorbiaceae ได้แก่ สบู่ขาว หรื อสบู่ดา ( J. curcas L.)
ก้านใบ และใบอ่อนสี เขียว สบู่แดง ( J. gossypifolia L.) ก้านใบ และใบสี แดงอมม่วง แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนเป็ น
สี เขียวเข้ม ทั้ง ๒ ชนิดมีน้ ายางใส เมล็ดนาไปหี บได้ น้ ามัน ใช้เป็ นเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ทุกส่ วนเป็ นพิษ.
2. สิ่ งที่ผลิตขึ้นโดยนาไขสัตว์ เช่น ไขวัว ไขแกะ หรื อน้ ามันพืช

กีลเซอรี นคือ กลีเซอรีน เป็ นของเหลวที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความหนืด และมีรสหวาน โดยปกติมา
จากน้ ามันของพืช ซึ่ งโดยทัว่ ไปคือ น้ ามันมะพร้าว และน้ ามันปาล์ม กลีเซอรีนสามารถละลายได้ดีใน
แอลกอฮอล์และน้ า แต่ไม่ละลายในไขมัน เนื่องจากกลีเซอรีนมีคุณสมบัติทางเคมีที่หลากหลายจึงสามารถ
นาไปใช้เป็ นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารเคมีอื่นๆได้
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สบู่เหลวคือ เป็ นสารสังเคราะห์ ลดแรงตึงผิว (surfactant) จะมี 2 แบบ คือ ลดแรงตึงผิวชนิดประจุ
ลบ (anionic surfactant) เช่น sodium lauryl ether sulfate ซึ่ งนิยมใช้ในสบู่เหลวและแชมพูเกือบทุกชนิด และ
ชนิดประจุผสม (amphoteric herfactant) เช่น สาร betaine ซึ่ งจะไม่ระคายเยือ่ บุผสม อยูใ่ นสบู่เหลว หรื อ
แชมพูเหลวสาหรับเด็ก สารจะมีฟองน้อยกว่าและราคาแพงกว่า สบู่เหลวมีความเป็ นกรดด่างเกือบจะเท่ากับ
ผิวหนัง คือประมาณ pH 5-6
การ ใช้สบู่กอ้ นหรื อสบู่เหลวจะชาระล้างคราบสกปรกได้เท่ากัน อาจระคายเคืองผิวได้เหมือนกัน
แต่สบู่เหลวอาจทาให้ผวิ แห้งเพราะสบู่สัมผัสคราบได้ดีกว่า จึงมีการพัฒนาเป็ นโฟม (wash off foam) คือ สบู่
เหลวผสมครี มเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ดังนั้นท่านสามารถเลือกใช้ตามความชอบได้ แต่ราคาสบู่กอ้ นจะถูกกว่า
สบู่เหลว กับสบู่ก้อนต่ างกันอย่ างไร
จริ งๆ แล้ว สบู่เหลวหรื อสบู่กอ้ นก็คล้าย ๆ กันครับ เพียงแต่เขาทามาให้ลกั ษณะที่เป็ นของแข็งหรื อของเหลว
เท่านั้น ส่ วนผสมก็แล้วแต่ชนิ ดของสบู่ ว่าจะใส่ สีกลิ่น หรื อ สารบางอย่างให้มีความแตกต่างกัน
ถ้าจะเลือกใช้สบู่ควรดูที่ความเป็ นกรดด่างของสบู่ สบู่ที่เป็ นด่างน้อยหรื อเป็ นกรดน้อย ๆ จะไม่ระคายผิวมาก
นัก และสบู่ที่ลา้ งความมันออกได้ไม่มากนักก็จะทาให้ผวิ ไม่ค่อยแห้งมากครับแต่ขอ้ เสี ยของสบู่ที่มีครี ม
มากๆ ก็คือ มันจะเละ และหมดเร็ วทาให้เปลืองเวลาใช้ครับสบู่เป็ นสบู่ที่หน้าสนใจของคนทัว่ ไปเป็ นสบู่
สมุนไพรจากกลีเซอรี นธรรมชาติที่มีคุณสมบัติของสบู่ที่ดีอย่างเช่นสบู่จากมะขามว้านหางจระเข้เป็ นต้น กลี
เซอรี นเป็ นของหเลวที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีความหนืดโดยปกติมาจากน้ ามันของพืชซึ่ งโดยทัวไปคือน้ ามะพร้าว
และน้ ามันปาล์มกลีเซอรี นสามารถละลายได้ดีในแอลกรฮอล์และน้ าแต่ไม่ละลายในไขมันเนื องจากกลีเซอ
รี นมีคุณสมบัติทางเคมีที่หลากหลายจึงสามารถนามาใช้เป็ นสารตงต้นในการสังเคราะห์สารเคมีอื่นๆได้กรี
เซอรี นสามารถนาประยุคในใช้ได้หลายรู ปแบบเป็ นส่ วนประสมอย่างเช่นเครื่ องสาอางผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า
และสุ ขอนามัยส่ วนบุคคลอาหารยาสี ฟันยาสระผมเป็ นต้น สบู่เหลวเป็ นสารสังเคราะลดแรงตึงผิวมีส่วนผสม
ของเกลือโพแทสเซี มกักรดไขมันและอาจมีส่วนผสมของน้ ามันมะกอกเมล็ดถัว่ และสมุนไพรอื่นๆ
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บทที่ 3
วัสดุอุปกรณ์และวิธีดาเนินการ
วัสดุอุปกรณ์ในการทาสบู่เหลวล้างมือ
1. เศษสบู่ 4 ช้อนโต๊ะ
2. กลีเซอรี น 5 ช้อนโต๊ะ
3. ใบเตย 5 ช้อน
4. น้ ามันหอมระเหย 4 หยด
5. น้ าเปล่า 300 มิลลิลิตร
ขั้นตอนวิธีการดาเนินการ

นาสบู่มาหัน่ เป็ นชิ้นเล็กๆและต้มน้ าเปล่าลงหม้อตั้งไปให้ร้อน

นาสบู่ลงไปกวนให้ละลาย
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พอนาส่วนผสมทั้งหมดคนให้เข้ากันทุกอย่างแล้วนาน้ ามันหอมระเหยมา
หยดเพื่อให้เกิดความหอมในการใช้กลีเซอรี นและน้ าใบเตย

ใส่แอลกอฮอลล์แล้วคนให้เข้ากันเสร็จสมบูรณ์พร้อมนาไปใช้
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ตารางบันทึกผล

ปริ มาณ
เศษสบู่ 4 ช้อนโต๊ะ
น้ าปริ มาณ 150 ml + กลีเซอรี น 20 ml
แอลกอฮอลล์ 50 ml

ลักษณะของสเปย์
เป็ นของเหลวสี ตามเศษสบู่
สี -เป็ นสี ของเศษสบู่
กลิ่น-มีความหอมของสบู่และใส่ น้ าหอม
เพิ่มความหอม และมีกลิ่นหอมของใบเตย

จากผลการศึกษาพบว่าเมื่อนาเศษสบู่ 4 ช้อนโต๊ะ ปริ มาณ 300 กรัมมาผสมกับน้ าและกลีเซอรี นแล้วเกิดความ
เข้มข้นได้ผลดังนี้ เป็ นของเหลวสี จะออกตามสบู่ที่เราใช้ ส่ วนกลิ่น มีความหอมของสบู่และเมื่อเพิ่มกลิ่น
น้ าหอมลงไปทาให้มีกลิ่นของน้ า และเมื่อนากลิ่นของใบเตยเข้าไปผสมจะทาให้ยงิ่ มีความหอมของกลิ่น
ใบเตยด้วย
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บทที่ 5
สรุ ปและอภิปรายผล
สรุ ปว่า เศษสบู่เมื่อนามาทาเป็ นสเปร์ยล้างมือ จะมีคุณภาพดีเหมือนสบู่ลา้ งมือทัว่ ไป และมีความ
สะดวกในการใช้งาน และมีกลิ่นของใบเตยแบบธรรมชาติสีสันสดใส ประหยัดค่าใช้จ่าย เอาของเหลือนามา
ทาใช้ได้อีก
อภิปรายผล ในการทาเศษสบู่เป็ นสเปร์ยล้างมือไม่จาเป็ นต้องใส่ สีผสมอาหาร แต่อาจเพิ่มกลิ่นที่
เป็ นธรรมชาติหรื อนาสมุนไพรจากธรรมชาติมารวมใช้ดว้ ยซึ่งอาจทาให้ได้ผลดียงิ่ กว่าเดิม นอกจากนี้แล้ว
อาจฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยได้บางชนิดเนื่ องจากมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อีกด้วย

บรรณานุกรม
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