
ความหมายของสบู ่
 
 

 สบู่ (SOAP) คือสารเคมีท่ีเกิดจากการท าปฏิกิริยากันระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์   (ด่าง,โซดาไฟ) 
และน้ ามันท่ีมาจากสัตว์หรือพืช ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นนี้เรียกว่า สปองซิฟิเคช่ัน (Saponfication)  คุณสมบัติของสบู่ 
หรือผลท่ีได้จากการ สปองซิฟิเคช่ัน นี้ จะสามารถละลายได้ท้ังในน้ าและไขมัน  และสามารถเก็บไขมันไวไ้ด้   
จึงมีประสิทธิภาพในการท าความสะอาดได้เป็นอย่างดี  (Saponfication : ออนไลน์) 

 โดยค าว่า "สบู่" ในภาษาไทย เพี้ยนมาจากค าว่า "soap" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมาจากค าว่า "sapo" 
ซึ่งหมายถึง สบู่ ในภาษาละติน (วิกิเดีย  สาราณุกรมเสรี : ออนไลน์) 

 ในทางเคมี สบู่คือเกลือของกรดไขมัน  สบู่ในบ้านเรือนใช้ชะล้าง  อาบและใช้ในการท าความสะอาดบ้าน   

โดยสบู่ท าหน้าท่ีเป็นสารลดแรงตึงผิว และน้ ามันอิมัลซิไฟเออร์เพื่อให้สบู่ไหลไปกับน้ าได้  ในอุตสาหกรรม       
สบู่ยังใช้กับการปั่นผ้า  และเป็นส่วนประกอบส าคัญของสารหล่อล่ืนบางชนิด 

 สบู่ส าหรับการชะล้างได้มาจากน้ ามันพืชหรือสัตว์ และไขมันท่ีมีค่าเบสสูง  เช่น  โซดาไฟ  
หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในสารละลายในน้ าไขมันและน้ ามันเป็นส่วนประกอบของไตรกลีเซอไรด์  
กล่าวคือ โมเลกุลของกรดไขมันสามโมเลกุลติดกับโมเลกุลของกลีเซอรอลหนึ่งโมเลกุลสารประกอบอัลคาไลน์  
ท่ีมักถูกเรียกว่า  ไล (lye)  ชักน าให้เกิดกระบวนการการเปล่ียนเป็นสบู่ (saponification) 

 ในปฏิกิริยานี้ ไขมันไตรกลีเซอไรด์จะสลายด้วยน้ า (hydrolyze)  กลายเป็นกรดไขมันอิสระ     
และกรดไขมันอิสระจะรวมกับอัลคาไลจนเกิดเป็นสบู่หยาบ หรือส่วนผสมของเกลือสบู่ ไขมันหรืออัลคาไล      
ท่ีเกินมา น้ า และกลีเซอรอลอิสระ (กลีเซอรีน) ผลพลอยได้คือกลีเซอรีนสามารถคงอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์สบู่     
ท าหน้าท่ีเป็นสารที่ท าให้อ่อนโยน หรือถูกแยกออกเพื่อน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

  ส่ิงท่ีเกิดขึ้นนี้ เรียกว่า ปฎิกิริยา Saponification หรือการเกิดสบู ่ เป็นผลท่ีมาจาก Ester (ไขมัน) 
และ base(ด่าง) รวมกัน ได้เป็นสบู่ข้ึนมา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%88 
 

                                                         
      นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม   
    เก่ียวกับปฎิกิริยา Saponification ได้โดย  
       แสกน QR Code น้ีได้เลยค่ะ   
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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ประวัติของสบู ่

 เอกสารจากอดีตบันทึกก าเนิดสบู่ก้อนแรกว่ามาจากไขมันแพะต้มกับข้ีเถ้าจากการเผาไม้ ซึ่ง เป็น การ
ค้นพบโดยบังเอิญในยุค โรมันอันมีการบูชายัญสัตว์บนแท่นบูชาท่ีท าด้วยไม้ แท่นบูชานี้ ต้ังอยู่บนเนนิเขา เมื่อ
สัตว์และแท่นไม้ถูกเผาพร้อมกัน ไขมันสัตว์ออกมาผสมกับข้ีเถ้า เมือ่ฝนตกลง มาก็เกิดเป็นก้อนสีขาว เวลา
ล่วงเลยมา มีการท าสบู่ใช้ เพียงแต่ไม่ได้ผลิตเป็นจ านวนมาก  
  สบู่ก้อนแรกถือก าเนิดขึ้นเมื่อ 6 ศตวรรษก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 2500 ปี  มาแล้ว กล่าวกันว่า
พวกฟีนีเชียน  ได้ต้มน้ ากับไขมันแพะและขี้เถ้าเข้าด้วยกัน แม้ฟังดูจะไม่ค่อยสะอาดนัก แต่สารโพแทสเซียม
คาร์บอเนตในขี้เถ้านั้นช่วยให้สบู่ดึกด าบรรพ์ซึ่งมีผิวมันปลาบก้อนนี้มีคุณสมบัติใช้ท าความสะอาดได้ 
 การผลิตและการใช้สบู่ก็ยังไม่แพร่หลายมากนัก  จนมีข้อยืนยันทางการแพทย์ว่า แบคทีเรียเป็น
ตัวการของโรคภัย เมื่อนั้นจึงมีการใช้สบู่กันแพร่หลายข้ึน   

 

 ในปี ค.ศ. 1879 นายฮาร์เลย์ พร็อกเตอร์ เจ้าของโรงงานสบู่ และนายเจมส์ แกมเบิล ญาติ ซึ่งเป็นนัก
เคมี พบว่า สบู่กุรุสท่ีถูกท้ิงให้ตีผสมอยู่ในเครื่องนานเกินไปเพราะคนงานลืมปิดเครื่อง มีคุณสมบัติพิเศษท่ีแตกต่าง คือ
มีน้ าหนักเบาจนสามารถลอยน้ าได้เพราะฟองอากาศในเนื้อสบู่ ซึ่งเป็นท่ีนิยมอย่างมาก  (นายรัชกร วงศ์วราเดช
กุล : ออนไลน์) 
 นายพร็อกเตอร์ต้ังช่ือสบู่แหวกแนวของตนว่า ไอวอรี สบู่ยี่ห้อนี้มีรอยปรุตรงกลางก้อน หักแบ่งครึ่งได้ 
นายพร็อกเตอร์ต้ังสโลแกนสบู่ของตนว่า "มีเนื้อสบู่บริสุทธิ์ถึง 44 /100 เปอร์เซ็นต์" ท้ังนี้เป็นความคิดท่ีดัดแปลง
มาจากรายงานว่า สบู่ไอวอรีมีส่ิงเจือปน อยู่ 56/100 ของหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เมื่อกลับเอาลบมาเป็นบวก ผลท่ีได้คือ
คอนเซ็ปต์โฆษณาในยุคต้นท่ีสุดจะคลาสสิก และยังช่วยให้นายพร็อกเตอร์ต้ังตัวเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัท
เครื่องอุปโภคขนาดยักษ์   

http://pirun.ku.ac.th/~b5510900911/history.html 
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 มีต านานเล่าไว้เหมือนกันว่า แม่นางคลีโอพัตตรา ก็พยายามแสวงหาวิธีการท่ีจะท าให้ 
ร่างกายของนางสะอาด และมีกล่ินหอม ดังนั้นนางจึงใช้น้ าท่ีน าพืชสมุนไพรมาต้มเพื่อน ามาอาบ    โดยท าให้
ช่วยชะล้างความสะอาดได้ดีขึ้นและให้กล่ินหอมสะอาด 
 

 ส่วนคนไทยโบราณสมัยท่ียังไม่มีสบู่ก็ใช้ พืชผลไม้ หลายอย่างมาช่วยท าให้ร่างกายสะอาดขึ้นเช่นกัน เช่น
การน า มะกรูด มาเผาไฟ และ น ามาสะผม  น าน้ าใบส้มป่อย มาอาบน้ า หรือ น ามะขามเปียกมาถูตัวเป็นต้น 
 

 ในยุคแรกที่คิดสบู่ได้นั้น สบู่เรียกว่า ไซโป หมายถึงส่ิงท่ีน ามาช าระล้างนั่นเอง โดยต่อมาได้เพี้ยนไป
เป็น โซป (Soap) ดังในปัจจุบัน   
 

 สบูถ่ือเป็นส่ิงล้ าค่ามากๆ ในยุคแรกๆ คนธรรมดา ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้นะครับ จะได้ใช้ก็แต่ระดับชนช้ันสูง
เท่านั้น ในแต่ละประเทศ 
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ประเภทของสบู่ 
 

 สบู่  ในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท  ซึ่งสามารถแยกตามวัตถุดิบ  และกระบวนการผลิต  ได้ดังนี้ 

สบู่อัด ผลิตจากเกล็ดสบู่ 
 มักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มักผลิตในปริมาณมากเพื่อให้ได้ราคาถูก มีมาตรฐาน ขนาดน้ าหนัก 

รูปทรง สี กล่ินเหมือนกันทุกก้อน ข้อดีคือกล่ินหอมแรงติดผิว เป็นที่นิยมของตลาด Mass Product ข้อเสียสบู่
จะละลายน้ ายาก 
สบู่ธรรมชาติแบบ CP (Cold Process) 

 สบู่กวนเย็น คือไม่ใช้ความร้อนในการเร่งปฏิกิริยาสบู่ ใช้น้ ามันในการผลิต ใช้ระยะเวลาผลิตนาน
มากกว่า 3 สัปดาห์ สบู่จะละลายง่ายมากท่ีสุด แต่เนื้อสบู่ละเอียดกว่า HP 
สบู่ธรรมชาติแบบ HP (Hot Process) 

 สบู่กวนร้อน ใช้ความร้อนช่วยเร่งในปฏิกิริยา ใช้น้ ามันในการผลิต ใช้เวลาผลิตไม่นาน และไม่ดึงกลี
เซอรีนจากธรรมชาติออกไป สบู่จึงเนื้อลายสบู่ท่ีเกิดจากกลีเซอรีนท่ีมีความชุ่มช้ืนสูง อาบสะอาด ฟองเยอะ 
สามารถเลือกสารสกัดท่ีต้องการใส่ได้หลากหลาย 
สบู่ Handmade MP (Melt and Pour) 

 สบู่ท่ีได้มีลักษณะใสและโปร่งแสง คนไทยมักเรียกว่าสบู่กลีเซอรีนเพราะมีกลีเซอรีนเป็นส่วนประกอบ 
เพื่อให้ความชุ่มช้ืนผิว ข้อดีสบู่ชนิดนี้คือเนื้อเนียนสวย สามารถเติมสารสกัดได้ในปริมาณ   ท่ีมากกว่า และ
คุณภาพของสารสกัดสามารถคงอยู่มากกว่าสบู่ประเภทอื่นๆ จึงมีผลต่อสรรพคุณได้ดีกว่า ข้อเสียคือ สบู่ฟอง
น้อยกว่าสบู่ประเภทอื่นๆ อีกท้ังสบู่จะดูดความช้ืนหากสัมผัสอากาสหรือวางใกล้ท่ีช้ืนจะมีหยดน้ ารอบสบู่ และมี
ราคาสูงกว่าสบู่ชนิดอื่นๆ 

 สบู่กลีเซอรีน จัดอยู่ในประเภทท่ี 4 สบู่ MP คือมีลักษณะ หลอมเบสสบู่แล้วเท ถึงแม้ว่าปริมาณฟอง 
และฤทธิ์การท าความสะอาด จะน้อยกว่าสบู่ประเภทอื่นๆ แต่เมื่อใช้แล้วจะลดการสูญเสียน้ า และคุณภาพในการท า
ความสะอาดโดยถนอมเซลล์ผิวหนังไม่เป็นรองใครจึง เหมาะส าหรับผิวแพ้ง่าย 
  สบู่กลีเซอรีน  หรือ Glycerin Soap 
 คือ สบู่ท่ีมีกลีเซอรีนเป็นส่วนประกอบส าคัญ และไขมันจากพืช  มีทั้งชนิดใสและขาวขุ่น    
มีคุณสมบัติ คือ ดูดซับความช้ืนเมื่อสัมผัสกับอากาศซึ่งจะท าให้รู้สึกว่าผิวมีความชุ่มช้ืน อ่อนโยนต่อผิว เนื่องจาก 
สบู่ชนิดนี้มีส่วนประกอบส าคัญคือกลีเซอรีนในปริมาณมาก จึงมีความนิ่มกว่าสบู่ท่ัวไป ราคาค่อนข้างสูงกว่า  

 

     นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม   
   เก่ียวกับกลีเซอรีน ได้โดย แสกน QR Code  
                  น้ีได้เลยค่ะ 



สบูส่มุนไพร 
 
 

 สบู่สมุนไพร  คือ  สบู่ท่ีมีการเติมสมุนไพรลงไปเป็นส่วนผสม  เพื่อเพิ่มคุณสมบัติตามความต้องการ  
ตลอดจนเพิ่มสีสัน  ให้มีความสวยงามน่าใช้ 
 

วัสดุ 
1) เบสสบู ่             
2) สมุนไพร (ฟักข้าว,สับปะรด ฯลฯ) 
3) น้ าหอม 

 

  อุปกรณ์ 
  1) มีด + เขียง        5) เหยือกเทสบู่ 

2) ผ้าขาวบาง        6) พิมพ์สบู ่
  3) เตา         7) บรรจุภัณฑ์ 
  4) หม้อตุ๋นสบู่ 

     

 
 
 

  นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม   
      เก่ียวกับสบูส่มุนไพรท่ีได้รับความนิยม  
     ได้โดย แสกน QR Code น้ีได้เลยค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการท าสบู่สมุนไพร 
 
 

1)  หั่นกลีเซอรีนเป็นช้ินเล็กๆ  ช่ังเตรียมไว้  500  กรัม 
2)  น ากลีเซอรีนไปตุ๋นให้ละลาย 
3)  เตรียมสมุนไพร  โดยการปอกเปลือก  หั่น  ปั่น  ค้ันน้ า 
และกรองด้วยผ้าขาวบาง (ถ้าเป็นสมุนไพรผง  ให้ผสมน้ าอุ่น   
ในปริมาณ 1 ต่อ 1  ตามความเข้มข้นหรือสีสันท่ีต้องการ)  
4)  ตวงสมุนไพรใส่เหยือก  เมื่อกลีเซอรีนละลายแล้ว 
เทใส่เหยือก  คนเบาๆ  ท้ิงไว้ให้เย็นลงเล็กน้อย   
เติมน้ าหอมคนให้เข้ากัน 
5)  เทสบู่ใส่พิมพ์  ท้ิงไว้ให้เย็น  แกะออกจากพิมพ์    
ห่อด้วยพลาสติก  ติดฉลากพร้อมจ าหน่าย   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นักเรียนสามารถดู VDO เพ่ิมเติม   
         เก่ียวกับขั้นตอนการท าสบู่  
      ได้โดยแสกน QR Code น้ีได้เลยค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 


