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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้สบู่น้ ามันปาล์มจากเมล็ด และสบู่น้ ามันปาล์มเกรดการค้า เป็นสารรักษาความเสถียรในน้ ายางซึ่งสบู่
น้ ามันปาล์มสามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันโดยมีสารตั้งต้นคือ น้ ามันปาล์ม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ และน้ า  
จากนั้นเปรียบเทียบค่าความเสถียรเชิงกล (Mechanical stability time; MST) ของน้ ายางธรรมชาติที่ใช้สบู่น้ ามันปาล์มทั้ง 
2 ชนิด กับน้ ายางที่ใช้สบู่โพแทสเซียมโอลิเอตเป็นสารรักษาความเสถียร โดยแปรปริมาณสารรักษาความเสถียรที่ 0.10 , 0.25 
และ 0.40 ส่วนต่อเนื้อยางแห้ง 100 ส่วน (phr) พบว่าการใช้สารรักษาความเสถียรที่ 0.40 phr ให้น้ ายางมีค่าความเสถียร
เชิงกลมากที่สุด  โดยที่สบู่โพแทสเซียมโอลิเอตให้ค่าความเสถียรเชิงกลสูงที่สุด (MST: มากกว่า 3,600 วินาที) รองลงมาได้แก่ 
สบู่น้ ามันปาล์มจากเมล็ด (MST: 3,110 วินาที) และสบู่จากน้ ามันปาล์มเกรดการค้า (MST: 2,190 วินาที) ตามล าดับ เมื่อน า
น้ ายางธรรมชาติไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ลูกโป่งด้วยกระบวนการแบบจุ่ม พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณสารรักษาความเสถียรท าให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาลดลง และการใช้สบู่โพแทสเซียมโอลิเอตในปริมาณ 0.40 phr จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาใกล้เคียง
กับผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายตามท้องตลาดมากที่สุด 
ค้าส้าคัญ  น้ ายางธรรมชาติ  สารรักษาความเสถียร น้ ามันปาล์ม โพแทสเซียมโอลิเอต ความเสถียรเชิงกล  

Abstract 
In this research, palm kernel oil soap and commercial palm oil soap were used as stabilizers for natural 
rubber latex.  Palm oil soaps were prepared by sponification reaction. Ingredients of sponification react ion 
were palm oil, potassium hydroxide and water. Mechanical stability time (MST) of palm oil soap -stabilized 
natural rubber latex was compared with potassium oleate soap-stabilized natural rubber latex. The 
contents of stabilizers were varied at 0.10, 0.25 and 0.40 phr. It was found that 0.40 phr of stabilizers gave 
the highest MST. Potassium oleate soap showed the highest MST (> 3 ,600 seconds) followed by palm 
kernel oil soap (3,110 seconds) and commercial palm oil soap (2,190 seconds), respectively. Natural rubber 
product (Balloon) was also prepared by dip-molding process. The thickness of dip-molding product 
decreased with an increase of stabilizer concentration. The 0.40 phr of oleate soap -stabilized natural 
rubber latex gave the product having thickness comparable with the commercial product.  
Keywords:  natural rubber latex, stabilizer, palm oil, potassium oleate, mechanical stability time. 
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1. บทน้า 

ความเสถียรเชิงกลเป็นสมบัติที่ส าคัญของน้ ายางที่แสดง
ถึงความสามารถในการคงตัวของน้ ายาง โดยไม่เสียสภาพใน
ระหว่างกระบวนการต่าง ๆ [1] เช่น ในการท าน้ ายางข้น ซึ่ง
ต้องท าการปั๊มน้ ายาง และขนย้ายน้ ายาง  รวมถึงในขั้นตอน
ผสมน้ ายางกับสารเคมีที่ต้องมีการกวน หรือในขั้นตอนการขึ้น
รูปน้ ายางเป็นผลิตภัณฑ์ ล้วนต้องมีแรงทางกลมาเกี่ยวข้อง 
เช่น ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางโดยกระบวนการแบบจุ่ม (Dip-
molding process) ต้องท าการกวนน้ ายางตลอดเวลาเพื่อ
ป้องกันน้ ายางจับตัวเป็นฝ้าที่ผิวหน้า ดั งนั้นจึ งมีความ
จ าเป็นต้องเติมสารรักษาความเสถียร (Stabilizer) ให้แก่
น้ ายาง สารรักษาความเสถียรที่มีประสิทธิภาพดีคือสบู่ของ
กรดไขมันท่ีนิยมใช้ ได้แก่ เกลือโพแทสเซียม และแอมโมเนียม
ของกรดไขมัน [2] การเติมสารรักษาความเสถียรพวกสบู่จาก
กรดไขมันสามารถไปเพิ่มความเสถียรให้แก่น้ ายางได้  
เนื่องจากที่ผิวของอนุภาคยางถูกห่อหุ้มด้วยช้ันโปรตีนซึ่งมี
ประจุลบ ท าให้เกิดแรงผลักระหว่างอนุภาคยางส่งผลให้น้ า
ยางสามารถรักษาสภาพการเป็นของเหลวไว้ได้ [3] ซึ่งสบู่กรด
ไขมัน เช่นโพแทสเซียมโอลิเอต และโพแทสเซียมลอเรต เป็น
สารรักษาความเสถียรชนิดคาร์บอกซิเลต ที่สามารถแตกตัวให้
ประจุลบ ท าให้ส่วนที่แตกตัวเป็นประจุลบไปเกาะที่ผิวอนุภาค
ยางส่งผลให้อนุภาคยางมีประจุลบมากขึ้น [4] ท าให้น้ ายางมี
ความเสถียรมากข้ึน อย่างไรก็ตามการใช้สบู่กรดไขมันเป็นสาร
รักษาความเสถียรในน้ ายางนั้น สบู่กรดไขมันกระจายอยู่ตรง
บริเวณผิวของอนุภาคยาง ท าให้ความตึงผิวของน้ ายางลดลง 
จึงส่งผลให้ยางเกิดฟองอากาศได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเมื่อน าน้ ายาง
ไปใช้ท าผลิตภัณฑ์ประเภทจุ่ม  อาจพบปัญหาการเกิดรูรั่วได้ 
[5]  

น้ ามันปาล์มเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ส าคัญของ
ประเทศไทย สามารถสกัดได้จากผลปาล์ม 2 ส่วน ได้แก่
เปลือกหุ้มภายนอก น้ ามันที่ได้ถูกเรียกว่าน้ ามันจากเนื้อปาล์ม 
(Palm oil) และจากเนื้อในเมล็ด น้ ามันท่ีได้เรียกว่าน้ ามันจาก
เมล็ดปาล์ม (Palm kernel oil) ซึ่งน้ ามันปาล์มประกอบไป
ด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว และกรดไขมันอิ่มตัว โดยที่กรดไขมัน
ส่วนใหญ่ที่พบในน้ ามันปาล์มจากเมล็ดปาล์มได้แก่ กรดลอริก 
กรดไมริสติก กรดปาล์มิติก กรดโอเลอิก และกรดสเตียริกใน
ปริมาณร้อยละ 41-55, 14-20, 6.5-11,10-23 และ 1.3-3.5
ตามล าดับ และกรดไขมันส่วนใหญ่ที่พบในน้ ามันปาล์มจาก
เปลือกหุ้มภายนอกได้แก่ กรดปาล์มิติก กรดสเตียริก กรดโอเล
อิก, กรดลิโนลิอิก และกรดลอริกในปริมาณร้อยละ 32-59, 
1.5-8.0, 27-52, 5-14 และไม่เกิน 1.2 ตามล าดับ [6] คณิสา และ
คณะ [7] ศึกษาการหาองค์ประกอบรองต่างๆ ในน้ ามันพืช
บริโภคที่วางจ าหน่ายในประเทศไทย โดยวิธีโครมาโตกราฟฟี
ขอ ง เ หล วแร งดั นสู ง แบบ แยก ตามขนาด  พบว่ า ใ น              

น้ ามันปาล์มดิบมีปริมาณกรดไขมันประมาณ 60,608 ppm 
และน้ ามันปาล์มบริสุทธ์ิเกรดการค้าชนิดต่าง ๆ มีปริมาณกรด
ไขมันระหว่าง 3,962-6,326 ppm จะเห็นว่าในน้ ามันปาล์มมี
องค์ประกอบของกรดไขมันอยู่ ดังนั้นจึงสามารถน าน้ ามัน
ปาล์มมาเตรียมให้อยู่ในรูปของสบู่กรดไขมันได้จากปฏิกิริยา
สะปอนนิฟิเคชัน (Saponification) โดยการท าปฏิกิริยากับ
ด่าง ได้แก่ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH)  

งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการใช้สบู่กรดไขมันที่เตรียม
จากน้ ามันปาล์มจากส่วนของเมล็ด และสบู่กรดไขมันท่ีเตรียม
จากน้ ามันปาล์มเกรดการค้ามาใช้เป็นสารรักษาความเสถียร 
โดยศึกษาผลของปริมาณสบู่จากน้ ามันปาล์มต่อค่าความ
เสถียรเชิงกล รวมทั้งเปรียบเทียบกับการใช้สบู่โพแทสเซียมโอ
ลิเอต จากนั้นทดลองขึ้นรูปน้ ายางด้วยกระบวนการแบบจุ่ม 
เพื่อศึกษาลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยน้ า
ยางท่ีใช้สารรักษาความเสถียรต่างชนิดกัน 

 
2. วิธีการด้าเนินการวิจัย 
2.1 การเตรียมสบู่กรดไขมันจากน ้ามันปาล์ม 

1) องค์ประกอบส าหรับการเตรียมสบู่จากน้ ามันปาล์ม 
ได้แก่ น้ ามันปาล์ม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) และน้ า 
ในงานวิจัยนี้ใช้น้ ามันปาล์มจาก 2 แหล่งในการเตรียมสบู่ 
ได้แก่ น้ ามันปาล์มจากเมล็ดปาล์ม (บริษัทปาล์มวานิชย์) และ
น้ ามันปาล์มเกรดการค้า ชนิดน้ ามันปาล์มโอเลอินหรือน้ ามัน
จากเนื้อปาล์ม (บริษัทมรกตอินดัสทรีส์ จ ากัด) โดยสูตรในการ
เตรียมสบู่จากน้ ามันปาล์ม ดังตารางที่ 1   

ตารางที่ 1  สูตรการเตรียมสบู่จากน้ ามันปาล์ม  

องค์ประกอบ 
ปริมาณ (กรัม) 

น ้ามันปาล์ม
จากเมล็ด 

น ้ามันปาล์ม
เกรดการค้า 

น้ ามันปาล์ม 100.00 100.00 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 20.60 19.80 
น้ า 27.40 26.33 

ในการค านวณหาปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 
(KOH) ที่ใช้ต้องทราบค่าสะปอนนิฟิเคชัน (Saponification 
value) ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ 1  

   Saponification value (S.V.) = (56.1 x NV)/W      (1)            

  เมื่อ N คือ ความเข้มข้นของกรดเกลือ, N 
    V คือ ปริมาตรของกรดเกลือที่ใช้ในการไทเทรต, (cm3) 
         W คือ น้ าหนักของน้ ามันที่ใช้, (g) 
       จากนั้นค านวณปรมิาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 
ได้จากสมการที่ 2 ดังนี้  
   KOH (g) = S.V. x น้ าหนักน้ ามนัปาล์มที่ใช้ (g)         (2) 
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ส าหรับปริมาณน้ าท่ีใช้ในการละลายโพแทสเซยีมไฮดรอกไซด์
หาได้จากสมการที่ 3 ดังนี้              

         Water (g) = (KOH x 2.33) – KOH                (3) 

 เมื่อ KOH คือ ปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่
ค านวณได้จากสมการที่ 2                                     

2) ขั้นตอนการเตรียมสบู่จากกรดไขมันปาล์มคือ แยก
ส่วนผสมออกเป็นสองส่วน โดยแบ่งน้ ากลั่นเป็นสองส่วน
เท่ากัน ส่วนที่ 1 คือน้ ามันปาล์มและน้ ากลั่น ส่วนที่ 2 คือ น้ า
ก ลั่ น แ ล ะ โ พแ ทส เ ซี ย ม ไ ฮ ด ร อก ไ ซ ด์  น า ม า ก วน ให้
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ละลายจนเข้ากัน ก่อนน าท้ังสองส่วน
มารวมกัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ได้สบู่
ดังแสดงรูปที่ 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
                  
         

(ก)                                  (ข)          
รูปที่ 1  สบูน่้ ามันปาลม์ (ก) จากเมล็ดปาล์ม (ข) จากน้ ามัน

ปาล์มเกรดการค้า 

 3) เมื่อเตรียมสบู่จากน้ ามันปาล์มได้แล้ว หาความ
เข้มข้นของสบูท่ี่เตรียมได้จากสมการที่ 4 ดังต่อไปนี้ 
 

   ความเข้มข้นสบู่ (%) =  001
CBA

BA





             (4) 

 

เมื่อ  A คือ น้ าหนักของน้ ามันปาลม์ (กรัม) 
       B คือ น้ าหนักของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(กรัม) 
       C คือ น้ าหนักของน้ า (กรัม) 

 4) เมื่อทราบความเข้มข้นที่แน่นอนแล้วน าสบูไ่ปเจือ
จางด้วยน้ าให้ได้ความเขม้ข้น 10% โดยใช้สมการที่ 5 

                         
1 1 2 2 C V  C V                        (5)      

เมื่อ  
1C   คือ ความเข้มข้นของสบู่ท่ีเตรียมได้, (%) 

       
2C    คือ ความเข้มข้นของสบู่ท่ีต้องการ, (%) 

      
1 V  คือ ปริมาตรของสบู่ท่ีเตรียมได้, (cm3) 

      
2 V  คือ ปริมาตรของสบู่ท่ีความเข้มข้น 10%, (cm3) 

2.2 ศึกษาผลของชนิดสารรักษาความเสถียร (Stabilizer) ต่อ
ค่าความเสถียรเชิงกลของน ้ายาง 
 งานวิจัยนี้ท าการเปรียบเทียบค่าความเสถียรเชิงกลของ
น้ ายางที่ใช้สบู่น้ ามันปาล์มจากเมล็ด สบู่น้ ามันปาล์มเกรด
การค้า และสบู่ทางการค้าที่นิยมใช้ ได้แก่ โพแทสเซียมโอลิเอต 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 

1) เตรียมน้ ายางผสมสารเคมตีามสูตรแสดงดังตารางที่  
2 โดยที่สารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในสูตรอ้างอิงมาจากสูตรน้ ายาง
ผสมสารเคมีส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการแบบ
จุ่มโดยวิธีการใช้สารช่วยน้ ายางจับตัว [8] เปรียบเทียบการใช้
สารรักษาความเสถียรน้ ายาง 3 ชนิด ได้แก่ สบู่โพแทสเซียมโอ
ลิเอต สบู่น้ ามันปาล์มจากเมล็ด และสบู่น้ ามันปาล์มเกรด
การค้าที่เตรียมได้ในหัวข้อ 2.1 แปรปริมาณที่ใช้คือ 0.10, 
0.25 และ 0.40 phr  

2) น าน้ ายางผสมสารเคมีตามตารางที่ 2 บ่มทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 72 ช่ัวโมง ก่อนน าไปทดสอบ
ความเสถียรเชิงกลของน้ ายาง โดยทดสอบหาเวลาที่น้ ายาง
เริ่มเสียสภาพจับตัวเป็นเม็ดพริกภายหลังได้รับแรงทางกล 
(Mechanical stability time; MST)  
 
ตารางที่ 2 สูตรน้ ายางผสมสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง  

  
โดยมีขั้นตอนการทดสอบค่า MST ดังต่อไปนี ้

ก. น าน้ ายางที่บ่มแล้วปรมิาณ 100 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร ์
ข. เจือจางน้ ายางให้มีปริมาณของแข็งทั้งหมด 55%  

ด้วยสารละลายแอมโมเนียเข้มข้น 1.6% 
ค. อุ่นน้ ายางให้ได้อุณหภูมิ 36 ถึง 37C ด้วยอุปกรณ์

ให้ความร้อน 
ง. กรองน้ ายางด้วยแผ่นกรองพร้อมช่ังน้ าหนักน้ ายาง

ให้ได้ปริมาณ 80.0 กรัม ± 0.5 กรัม 

องค์ประกอบ 
น ้าหนักแห้ง 

(phr) 

60% น้ ายางข้น 100.00 
10% โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.50 
10% สารรักษาความเสถียร 0.10, 0.25, 0.40 

50% ก ามะถัน (สารคงรูป) 0.50 
50% แซดดีอีซ ี(สารตัวเร่ง) 0.75 
50% ซีพีแอล (สารป้องกันยางเส่ือม)  1.00 
50% ซิงค์ออกไซด์ (สารกระตุ้น) 1.00 
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จ. น าน้ ายางใส่ลงในภาชนะส าหรับทดสอบค่าความ
เสถียรเชิงกลด้วยเครื่อง MST (ดังรูปที่ 2) 

ฉ. เปิดสวิตซ์เครื่อง พร้อมกวนน้ ายาง เริ่มจับเวลาใน
การทดสอบจนสังเกตน้ ายางเริ่มจับตัวเป็นเม็ดเล็ก ๆ คล้าย
เม็ดพริก เวลาที่ได้คือค่า MST ที่ใช้บ่งบอกค่าความเสถียร
เชิงกลของน้ ายาง 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
                
         

 
รูปที่ 2  เครื่องวัดค่าความเสถียรเชิงกล (MST) 

2.3 ศึกษาผลของชนิดสารรักษาความเสถียรในการขึ นรูป
ผลิตภัณฑ์ 

เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้สารรักษาความเสถียรที่
ต่างชนิดกันที่เตรียมได้ตามสูตรในตารางที่ 2 มาทดลองขึ้นรูป
เป็นผลิตภัณฑ์แบบจุ่มประเภทลูกโป่ง โดยมีขั้นตอนการจุ่ม
ลูกโป่ง ดังนี ้

1) น าแบบพิมพ์ที่ล้างให้สะอาดและอบให้แห้ง จุ่มใน
สารช่วยจับพิมพ์โดยใช้ 20% แคลเซียมคลอไรด์ จุ่มเป็น
ระยะเวลา 10 วินาที  

2) น าแบบพิมพ์ที่จุ่มสารช่วยจับพิมพ์แล้วไปอบให้แหง้
หมาด ๆ ก่อนน าไปจุ่มในน้ ายางผสมสารเคมี โดยจุ่มในน้ ายาง
เป็นระยะเวลา 1 นาท ี 

3) น าแบบพิมพ์ที่จุ่มน้ ายางเรียบร้อยแล้ว ไปอบที่
อุณหภูมิ 70 C พอครบ 3 นาที ท าการม้วนขอบลูกโป่ง 
จากนั้นท าการอบต่อจนแห้ง 

4) ขั้นตอนสุดท้ายถอดลูกโป่งออกจากพิมพ์โดยใช้
แป้งทัลคัมเป็นตัวช่วยหล่อลื่นในการถอดลูกโป่งออกจากเบ้า
พิมพ์  

จากนั้นท าการวัดค่าความหนาของลูกโป่งที่ได้ ด้วย
เครื่องวัดความหนาไมโครมิเตอร์ชนิดแป้นกลม ท าการวัด
ความหนาทั้งหมด 3 ต าแหน่ง ได้แก่ ส่วนด้านบน ส่วนกลาง 
และส่วนล่างของลูกโป่ง และน าความหนาที่วัดได้จากทั้ง 3 
ต าแหน่งมาหาเฉลี่ย และรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยจากการวัด
ลูกโป่งทั้งหมด 3 ช้ินต่อสูตรการทดลอง เปรียบเทียบลักษณะ

ทางกายภาพของลูกโป่งที่ได้จากการใช้สารรักษาความเสถียร
ที่ต่างชนิดกัน ได้แก่ รอยรั่วของลูกโป่ง และความสม่ าเสมอ
ของผิวลูกโป่ง 

 
3. ผลการวิจัยและอภิปราย 
3.1 ศึกษาผลของชนิดสารรักษาความเสถียรต่อค่าความ
เสถียรเชิงกลของน ้ายาง 

ค่าความเสถียรเชิงกล (Mechanical stability time, 
MST) หมายถึง ความเสถียรของน้ ายางต่ออิทธิพลทางกล 
ค่าความเสถียรเชิงกลเป็นสมบัติที ่บ่งบอกถึงความเสถียร
ของน้ ายางต่อการเคลื่อนย้าย การกวน การปั๊ม หรือการ
กระท าทางกลโดยวิธีอื่น ๆ ค่าความเสถียรเชิงกลสูงบ่งชี้ว่า
น้ ายางมีความเสถียรต่ออิทธิพลทางกลสูง ในทางตรงข้ามถ้า
ค่าความเสถียรเชิงกลต่ าแสดงว่าน้ ายางนั้นจะสูญเสียความ
เสถียรสามารถจับเป็นเม็ดได้ง่ายเมื่อน้ ายางถูกกระทบกับ
อิทธิพลทางกล ในการทดลองนี้ได้ท าการทดสอบค่าความ
เสถียรเชิงกลในน้ ายางที่ใช้สารรักษาความเสถียร 3 ชนิด 
ได้แก่ สบู่น้ ามันปาล์มจากเมล็ด สบู่น้ ามันปาล์มเกรดการค้า 
และสบู ่โพแทสเซียมโอลิเอต  โดยแปรปริมาณสารรักษา
ความเสถียรแต่ละชนิดดังนี้ 0.10 , 0.25 และ 0.40 phr 
จากการทดลอง พบว ่าค ่าความเสถ ียร เช ิงกลที ่ใช ้สบู่
โพแทสเซียมโอลิเอตเป็นสารรักษาความเสถียรมีค่าสูงกว่า
การใช้สบู่น้ ามันปาล์มทั้ง 2 ชนิด อาจเป็นเพราะว่าในน้ ามัน
ปาล์มประกอบไปด้วยกรดไขมันหลายชนิดหนึ่งในจ านวน
กรดหลายชนิด ได้แก่ กรดสเตียริก ซึ่งเมื่อกรดสเตียริกท า
ป ฏ ิก ิร ิย า ก ับ ด ่า ง  KOH ท า ใ ห ้ไ ด ้ส บู ่น้ า ม ัน ป า ล ์มที ่มี
องค์ประกอบของโพแทสเซียมสเตียเรตปะปนอยู่ ซึ ่งจาก
งานวิจัยของบุญธรรม และคณะ [9] พบว่าสบู่โพแทสเซียมส
เตียเรตนอกจากไม่ท าให้น้ ายางมีค่าความเสถียรเชิงกล
เพิ่มขึ้นแล้ว กลับท าให้น้ ายางเสียสภาพได้เร็วยิ่งขึ้น และ
จากผลการทดลองพบว่าสบู่น้ ามันปาล์มจากเมล็ดมีค่าความ
เสถียรเชิงกลสูงกว่าสบู่น้ ามันปาล์มเกรดการค้าแสดงดัง
ตารางที่ 3  เนื่องมาจากสบู่น้ ามันปาล์มจากเมล็ดมีปริมาณ
ของสบู่ลอเรตที่มากกว่าสบู่น้ ามันปาล์มเกรดการค้า ซึ่งใน
บรรดาสบู่กรดไขมันประเภทคาร์บอกซิเลต พบว่าสบู่ลอเรต
มีประสิทธิภาพในการเพิ่มค่าความเสถียรเชิงกลให้แก่น้ ายาง
มากที่สุด และเมื่อเพิ่มปริมาณสารรักษาความเสถียร พบว่า
ค่าความเสถียรเชิงกลมีค่าเพิ่มสูงขึ ้นตามปริมาณของสบู่ 
เนื่องจากปริมาณสบู่ที่สูงขึ้นท าให้โอกาสที่สบู่ เข้าไปเกาะที่
ผ ิวของอนุภาคยางมีเพิ ่มมากขึ ้น [9] โดยค่าความเสถียร
เชิงกลจากการใช้สบู่โพแทสเซียมโอลิเอตที่ปริมาณ 0.25 
และ 0.40 phr มีค่าสูงกว่า 3600 วินาที 
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สบู่โพแทสเซียมโอลิเอต

สบู่น ้ามันปาล์มเกรดการค้า

สบู่น ้ามันปาล์มจากเมล็ด

ตารางที่ 3 ค่าความเสถียรเชิงกลของน้ ายางเมื่อใช้สบู่ต่างชนิดกัน 

 
3.2 ศึกษาผลของชนิดสารรักษาความเสถียรในการขึ นรูป
ผลิตภัณฑ์   

จากการศึกษาผลของชนิดสารรักษาความเสถียรต่อ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการจุ่ม พบว่าลูกโป่งที่เตรียม
ได้จากสารรักษาสภาพทั้ง 3 ชนิดมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือ
มีรูปทรงดี ผิวเรียบ และไม่เกิดการรั่วซึม แสดงดังรูปที่ 3 

 

         
              (ก)                 (ข)                 (ค) 

รูปที่ 3  ลักษณะของผลติภณัฑ์ที่ได้เมื่อใช้สารรักษาความ
เสถียร (ก) สบูโ่พแทสเซยีมโอลิเอต (ข) สบู่น้ ามันปาลม์เกรด

การค้า (ค) สบู่น้ ามันปาล์มจากเมล็ด 
 

เมื่อศึกษาผลของสารรักษาความเสถียรทั้ง 3 ชนิด ต่อ
ความหนาของลูกโป่งได้ผลแสดงดังตารางที่ 4 และรูปที่ 4   
พบว่าเมื่อน าน้ ายางที่ใช้สบู่น้ ามันปาล์มเกรดการค้าเป็นสาร
รักษาความเสถียรไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากการจุ่มมีค่า
ความหนามากที่สุดรองลงมาได้แก่ การใช้สบู่น้ ามันปาล์มจาก
เมล็ด และสบูโ่พแทสเซียมโอลิเอตตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่าความเสถียรเชิงกลตามตารางที่ 3 ที่สบู่โพแทสเซียมโอ
ลิเอตมีค่าความเสถียรเชิงกลมากกว่า แสดงถึงว่าน้ ายางทีม่คี่า
ความเสถียรเชิงกลสูง จะท าให้น้ ายางยึดเกาะกับแม่พิมพ์ได้
ยาก ส่งผลใหไ้ด้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าความหนาน้อย  
 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารรักษาความเสถียรที่  
0.10, 0.25 และ 0.40 phr ต่อความหนาของลูกโป่ง พบว่า
ปริมาณสารรักษาความเสถียรที่เพิ่มขึ้นมีผลให้ความหนาของ

ลูกโป่งลดลง ดังตารางที่ 4 และรูปที่ 4 เนื่องจากปริมาณสาร
รักษาความเสถียรเพิ่มขึ้นท าให้ค่าความเสถียรเชิงกลสูงตามไป
ด้วย จึงท าให้น้ ายางจับตัวแม่พิมพ์ได้ยากส่งผลให้ความหนา
ของผลิตภัณฑ์จากการจุ่มลดลง และการใช้สบู่น้ ามันปาล์ม
จากเมล็ดเป็นสารรักษาความเสถียรท าให้ความหนาของ
ลูกโป่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27, 40 และ 63 เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใช้สบู่โพแทสเซียมโอลิเอตที่ปริมาณสบู่เท่ากันคือ 0.1, 
0.25 และ 0.40 phr ตามล าดับ และการใช้สบู่น้ ามันปาล์ม
เกรดการค้าเป็นสารรักษาความเสถียรท าให้ความหนาของ
ลูกโป่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 40, 47 และ 63 เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใช้สบู่โพแทสเซียมโอลิเอตที่ปริมาณสบู่เท่ากันคือ 0.1, 
0.25 และ 0.40 phr ตามล าดับ  
 ดังนั้นที่เวลาในการจุ่มเท่ากันการใช้สบู่จากน้ ามัน
ปาล์มทั้ง 2 ชนิดเป็นสารรักษาความเสถียร ส่งผลให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนามากกว่าการใช้สบู่โพแทสเซียมโอลิเอต 
เมื่อทดลองวัดความหนาของลูกโป่งที่จ าหน่ายตามท้องตลาด 
พบว่าลูกโป่งมีความหนาประมาณ 0.23 มิลเมตร ซึ่งการใช้สบู่
โพแทสเซียมโอลิเอตในปริมาณ 0.40 phr ได้ลูกโป่งที่มีความ
หนา 0.27 มิลลิเมตร เป็นความหนาที่ใกล้เคียงกับลูกโป่งที่
จ าหน่ายตามท้องตลาดมากที่สุด ขณะที่การใช้สบู่จากน้ ามัน
ปาล์มท าให้ได้ลูกโป่งที่มีความหนามากกว่าลูกโป่งที่จ าหน่าย
ตามท้องตลาด 

ตารางที่ 4 ค่าความหนาของลูกโป่งเมื่อใช้สบู่ต่างชนิดกัน 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 

รูปที่ 4 ความหนาของลูกโป่งเมื่อใช้สบู่ต่างชนิดกัน 

ปริมาณ 
(phr) ค่าความเสถียรเชิงกล (วินาที) 

สบู่โพแทสเซียม
โอลิเอต 

สบู่น ้ามันปาล์ม
จากเมล็ด 

สบู่น ้ามันปาล์ม
เกรดการค้า 

0 1,079 1,079 1,079 
0.10 3,045 1,549 1,200 
0.25 >3,600 2,196 1,974 
0.40 >3,600 3,110 2,690 

ปริมาณ 
(phr) ความหนา (มิลลิเมตร) 

สบู่โพแทสเซียม
โอลิเอต 

สบู่น ้ามันปาล์ม
จากเมล็ด 

สบู่น ้ามัน
ปาล์มเกรด

การค้า 
0.10 0.37 0.47 0.52 
0.25 0.32 0.45 0.47 
0.40 0.27 0.44 0.44 
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4. บทสรุป 
จากการทดลองน าสบู่กรดไขมันที่เตรียมจากน้ ามัน

ปาล์มทั้ง 2 ชนิด ได้แก่สบู่น้ ามันปาล์มจากเมล็ด และสบู่
น้ ามันปาล์มเกรดการค้า มาใช้เป็นสารรักษาความเสถียรในน้ า
ยาง พบว่าสบู่จากน้ ามันปาล์มทั้ง 2 ชนิดให้น้ ายางท่ีมีค่าความ
เสถียรเชิงกลน้อยกว่าการใช้สบู่โพแทสเซียมโอลิเอต และการ
ใช้สบู่น้ ามันปาล์มเกรดการค้าได้น้ ายางที่มีค่าความเสถียร
เชิงกลน้อยกว่าการใช้สบู่น้ ามันปาล์มจากเมล็ด และเมื่อน าน้ า
ยางท่ีใช้สารรักษาความเสถียรต่างชนิดกันไปขึ้นรูปเป็นลูกโป่ง 
พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณสารรักษาความเสถียร ท าให้ได้ลูกโป่งท่ี
มีความหนาลดลง และลูกโป่งที่เตรียมได้จากสารรักษาสภาพ
ทั้ง 3 ชนิดมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือมีรูปทรงดี ผิวเรียบ 
และไม่เกิดการรั่วซึม แต่อย่างไรก็ตามการใช้สบู่โพแทสเซียม
โอลิเอตในปริมาณ 0.40 phr ท าให้ได้ลูกโป่งที่มีความหนา
ใกล้เคียงกับลูกโป่งที่จ าหน่ายตามท้องตลาด 
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