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ฉลากเขียว (Green label หรือ eco-label) 
 
 “ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

นอยกวา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน  

ขอดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือ ใชเปนเครื่องหมายใหกับผูบริโภค
ทราบวาผลิตภัณฑนั้นเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตาม
วัตถุประสงค ในสวนผูผลิตหรือผูจัดจําหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกําไรเนื่องจากมีการ
บริโภคผลิตภัณฑเหลานั้นมากขึ้น ผลักดันใหผูผลิตรายอื่นๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพ
ของสินคาหรือบริการของตนในดานเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 
ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดการยอมรับของประชาชน และสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะ
ยาว ฉลากเขียวจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยปองกันรักษาธรรมชาติผานทางการผลิตและ
การบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใชเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแตป พ.ศ. 2520 และไดรับการ

ตอบสนองจากผูบริโภคชาวเยอรมันเปนอยางดี ปจจุบันประเทศตางๆ มากกวา 20 ประเทศไดมี
การจัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ไดริเร่ิมโครงการฉลากเขียว เม่ือเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2536 และไดรับความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และองคกรเอกชนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติ
ออกมาเปนรูปธรรม จึงนับวาเปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือระหวางภาครัฐบาล เอกชน และ
องคกรกลางตาง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอม
ไทยทําหนาที่เปนเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ 

• เปนผลิตภัณฑที่ใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่ มีตอสิ่งแวดลอม และคุณประโยชนทาง
สิ่งแวดลอมที่ไดรับเม่ือผลิตภัณฑนั้นถูกจําหนายออกสูตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไมยุงยากและไมเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทางสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในขอกําหนด 
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• เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยกวา 

 

ผลิตภัณฑฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดเลือกใหออกขอกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ไดแก 
 

1. ผลิตภัณฑพลาสติกแปรใชใหม 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ 3. ตูเย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย 

10. สารซักฟอก 11. กอกน้ําและอุปกรณประหยัดนํ้า 12. คอมพิวเตอร 
13. เครื่องซักผา 14. ฉนวนกันความรอน 15. ฉนวนยางกันความรอน 

16. มอเตอร 17. ผลิตภัณฑทําจากผา 18. บริการซักน้ําและซักแหง 
19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑทําความสะอาดถวยชาม 21. นํ้ามันหลอลื่น 

22. เครื่องเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑที่ทําจากไมยางพารา 24. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
25. สบู 26. ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภัณฑลบคําผิด 

28. เครื่องถายเอกสาร 29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 30. เครื่องเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบ้ืองมุงหลังคา 
34.  35.  36. โทรศัพทมือถือ เครื่องโทรสาร รถยนตน่ัง 

37. เครื่องรับโทรทัศน 38.  39. เครื่องพิมพ เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผนอัดสําหรับงานอาคาร ตกแตง และ 
     อุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41.  42. กระเบ้ืองซีเมนตมุงหลังคา เครื่องดับเพลิง 

43. กระเบ้ืองดินเผามุงหลังคา 44. 45. หมึกพิมพกระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคา 

 47. ทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48.  ซีเมนตบอรด46. หมึกพิมพ

 

ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกําหนด 
ขอกําหนดของผลิตภัณฑที่กําหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและ

ความเสียหายของสิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เปนทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไมหมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาที่สําคัญของประเทศ โดยสงเสริมให
มีการผลิต การขนสง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพ
กลับมาใชใหม (recycle) 
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การสมัครขอใชฉลากเขียว 
การดําเนินการดวยการขอใชฉลากเขียวเปน ความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจําหนาย หรือ

ผูใหบริการที่ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ไมมีกฎหมายบังคับ ผูประสงคจะ
สมัครขอใชฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพ่ือกรอกขอความ และแนบเอกสาร
ตางๆ ตามที่ระบุในขอกําหนดเพ่ือย่ืนขอใชเครื่องหมายฉลากเขียว และชําระคาธรรมเนียมใน
การสมัคร 1,000 บาท ตอรุน หรือแบบ หรือเครื่องหมายการคา สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตางๆ  และจัดทํา
สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ  เม่ือ
ผลิตภัณฑผานการตรวจสอบตามขอกําหนดแลว  ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการใชฉลาก
เขียวเปนจํานวนเงินปละ 5,000 บาท ตอรุนหรือแบบ  โดยมีวาระการอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียวไมเกิน 3 ป  

 
 

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดตอสอบถามไดที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนดสตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท 0-2503-3333 ตอ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 19 
โครงการฉลากเขียว 

แชมพู 
 

ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค 
 
รศ. ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

คณะอนุกรรมการเทคนิค  
 

รศ.ดร.ภญ.วราภรณ สุวกูล คณะเภสัชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ภญ.วนิดา จันทรเทพเทวัญ สถาบันวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม 

 

ดร.อําพันธ  ชมภูพงศ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

นายสมศักดิ์  ศิริวนารังสรรค กรมอนามัย 

 

นายชานัน  ติรณะรัต กรมควบคุมมลพิษ 
นางสาววัลภา จุฬารัตน  
 

คุณจิรา  มณีกาญจน บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ประเทศไทย) จํากัด
คุณสายรวี  ศรีไชยยันต  

 

คุณโชติรส มูลวงศ บริษัท คาโอ  อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด 
คุณสุธัญญา  แสงเมือง  

 
เภสัชกรจิรพัฒน  ภาสวรเวช บริษัท เอส.ซี. อารทิสทรี จํากัด 

นายวิรัตน  ตรงธรรมพร   
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อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

นางสาวถนอมลาภ รัชวัตร   ฝายเลขานุการโครงการฉลากเขียว 
นางสาวเหมือนจิตต วิเชฏฐะพงศ  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
นางสาวอรอุมา พิสิทธิ์ศักดิ์   
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ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับแชมพู  
TGL-18-R1-11 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 19 
โครงการฉลากเขียว 

 

 
1. เหตุผล 
 

สารเคมีที่เปนสวนประกอบของแชมพูบางชนิดมีการยอยสลายไดยากหรือไมยอยสลายเลย 
ทําใหเกิดการสะสมในสิ่งแวดลอม  บางชนิดเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตและหวงโซอาหารในแหลง
น้ําและดิน  บางชนิดเปนสารกอมะเร็ง 

 
การกําหนดใหแชมพูที่ไดรับฉลากเขียวตองยอยสลายไดดีในธรรมชาติ  การหามใสสาร
อันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ  ตลอดจนการสนับสนุนใหใชบรรจุภัณฑนอยลงหรือ
สามารถนํากลับมาแปรรูปใชใหมได เพ่ิมความปลอดภัยตอผูบริโภค ลดการปนเปอนของ
สารเคมีในธรรมชาติ ประหยัดทรัพยากร  ลดปริมาณการเกิดขยะ รวมถึงลดภาระและ
คาใชจายในการบําบัดภาวะมลพิษที่เกิดขึ้น 

 
2. ขอบเขต 
 

แชมพู  ในที่นี้ครอบคลุม แชมพูสําหรับคน และสัตว คือ 
1. แชมพูทั่วไป (ordinary shampoo) 
2. แชมพูผสมสารเติมแตงตางๆ  
 

3. บทนิยาม  
 

แชมพู หมายถึง สิ่งปรุงของสารลดแรงตึงผิวที่ใชขจัดสิ่งสกปรกออกจากเสนผม เสนขน 
หนังศีรษะและ ผิวหนัง  ซึ่งอยูในรูปของเหลว ครีม เจล ผง เม็ด กอน โฟม[1]  

 
สารเติมแตง (additives) หมายถึง สารที่ใสเขาไปในแชมพูเพ่ือประโยชนตอเสนผม เสนขน 
หนังศีรษะ และ ผิวหนัง  โดยอาจเปนสารที่สกัดจากธรรมชาติหรือสารสังเคราะหก็ได 
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สารลดแรงตึงผิว (surfactants) หมายถึง สารซึ่งเม่ือละลายในน้ําแลวจะชวยลดแรงตึงผิว
ของน้ํา และทําหนาที่ชะลางสิ่งสกปรก 
 

4. ขอกําหนดทั่วไป 
 

4.1 ผลิตภัณฑแชมพู ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ 
ผานเกณฑและวิธีทดสอบที่กําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 162  หรือ มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่
เทียบเทาหรือสูงกวา มอก. เชน ASTM JIS 
หมายเหต:ุ  การทดสอบการระคายเคืองตอผิวหนัง และการระคายเคืองตอตา 

โครงการฉลากเขียวสนับสนุนใหหลีกเลี่ยงการใชสัตวทดลอง โดยอาจใช
วิธีทดสอบแบบ in vitro อ่ืนๆ แทน 

4.2 กระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียหลังกระบวนการผลิตตองเปนไป
ตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ 

 
5. ขอกําหนดพิเศษ 
 

5.1 สารลดแรงตึงผิวในแชมพูตองยอยสลายได (readily biodegradable) ไมนอยกวา 
รอยละ 95  เม่ือทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดไวในขอ 6.2 

5.2 สารที่หามมีในผลิตภัณฑ 
ตองไมมีวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขซ่ึงออกตามความในมาตรา 5(4) แหง พระราชบัญญัติ เครื่องสําอาง 
พ.ศ. 2535   

5.3 สารที่อนุญาตใหมีได 

สารที่ มี ร ายชื่ อตาม  รายชื่ อและปริมาณของวัตถุที่ อ าจ ใช เปนส วนผสม 
ในการผลิตเครื่องสําอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความ 
ในมาตรา 5(4) แหง พระราชบัญญัติ เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535  และฉบับที่ 
แกไขเพิ่มเติม ยกเวน

5.3.1 ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) มีไดไมเกิน 0.6 mg/g  Active 
Content 

5.3.2 butylhydroxytoluene (BHT) มีไดไมเกินรอยละ 0.01  
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5.4 บรรจุภัณฑ 

5.4.1   กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก 

− บรรจุภัณฑพลาสติกตองมีสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติก  
สัญลักษณที่ ใชตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
สัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ 
ISO 1043 หรือ ISO 11469 เพ่ือสะดวกตอการคัดแยกเพื่อนํากลับมาใช
ใหม 

− ตองใชบรรจุภัณฑชั้นเดียว 

5.4.2 กรณีบรรจุภัณฑรวมที่เปนกระดาษ 
− ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมรอยละ 100  โดยน้ําหนัก 

 5.5 การติดฉลาก 

  5.5.1 ฉลากที่ทําจากกระดาษตองเปนกระดาษที่ทําจากเยื่อเวียนใชใหมหรือวัสดุ
เหลือใชจากการเกษตร รอยละ 100 โดยน้ําหนัก 

  5.5.2 ฉลากบนบรรจุภัณฑตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียด ตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก.162 

5.6 วัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตแชมพูใหเปนไปตาม ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งออกตามความในมาตรา 5(5) แหง พระราชบัญญัติ เครื่องสําอาง 
พ.ศ. 2535 ไดแก  

- สี  

- วัตถุกันเสีย 

- สารปองกันแสงแดด 

- สารที่อาจใชเปนสวนผสม (น้ําหอม) หรือนํ้าหอมที่มีการนําเขาจาก
ตางประเทศ ตองอยูภายใตขอกําหนดของ International Fragrance 
Association’s ( IFRA ) guidelines 
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6. วิธีทดสอบ 
 

6.1 แสดงหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ 
แสด งผลทดสอบคุณลั กษณะขอ งผลิ ตภัณฑ ใ ห เ ป น ไปต ามม าต ร ฐ าน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แชมพู มาตรฐานเลขที่ มอก. 162  หรือ วิธีทดสอบที่กําหนดใน
มาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ หรือ วิธีอ่ืนใดที่ใหผลที่ยอมรับได  ตาม
ขอกําหนดทั่วไปขอ 4.1 ในกรณีที่ทําการทดสอบการระคายเคืองตอผิวหนังและการ
ระคายเคืองตอตาแบบ in vitro อนุญาตใหใชวิธีทดสอบที่กําหนดโดยหองปฏิบัติการ
ที่นาเชื่อถือได  โดยวิธีทดสอบเหลานั้นตองใหผลที่ยอมรับไดและเปนไปตามพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร โดยเอกสารลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
นิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 

6.2 แสดงผลทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพ ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน 
OECD test 301 A – 301 E [3], ISO 7827  หรือ AS 4351 (part 2 – 1996)  
มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ ระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ โดยเอกสารลงนาม
กํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 

หมายเหตุ : กรณีไมมีหองปฏิบัติการในประเทศไทย อนุโลมใหสามารถแยกทําการ
ทดสอบเฉพาะสารลดแรงตึงผิว กอนที่จะนํามาผสมเปนผลิตภัณฑแชมพู
ได แลวจึงนําสวนประกอบที่เหลือมาผสมเพื่อพิสูจนเอกลักษณของ
ผลิตภัณฑแตละชนิด พรอมทั้งยื่นเอกสารรับรองอัตราการยอยสลายทาง
ชีวภาพจากผูผลิตสารลดแรงตึงผิว  

6.3 ผูผลิตตองแสดงรายชื่อสารเคมีที่ใชเปนสวนประกอบของแชมพู  และยืนยันวาไมมี
สารที่หามมีในผลิตภัณฑตามรายชื่อในขอ 5.2 พรอมทั้งตองแสดงเอกสารการจดแจง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขแหง พ.ร.บ. เครื่องสําอาง พ.ศ .2535 ใน 
ขอกําหนดพิเศษ 5.2 โดยเอกสารทั้งสองฉบับดังกลาวตองลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต  ยกเวนแชมพูสําหรับ
สัตว   

6.4 ผูผลิตตองแสดงเอกสารการจดแจงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขแหง พ.ร.บ. 
เครื่องสําอาง พ.ศ .2535 ในขอกําหนดพิเศษ 5.3 ยกเวน กรณีที่ใชสาร EDTA และ 
BHT ตองแสดงผลการวิเคราะหปริมาณ วิธีทดสอบหาปริมาณ EDTA ตามวิธีที่
กําหนดใน  BS 1715 [6]  วิธีทดสอบหาปริมาณ  BHTตามวิธีที่กํ าหนดใน  
ISO 6463 [7]  หรือ แจงปริมาณกํากับดวย โดยเอกสารดังกลาวตองลงนามกํากับ
โดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต   
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6.5 บรรจุภัณฑ 

6.5.1 บรรจุภัณฑพลาสติก  

• หนังสือรับรองวามีสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติก พรอมทั้งสง
ตัวอยางบรรจุภัณฑที่มีสัญลักษณบงบอกพลาสติก จํานวน 1 ชิ้นตัวอยาง
ซึ่งลงนามกํากับโดยผู มีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ
พลาสติก 

6.5.2 บรรจุภัณฑกระดาษ   

• ผูผลิตตองยื่นหลักฐานแสดงที่มาของเยื่อเวียนทําใหม ซึ่งอาจเปนรายงาน
ของโรงงาน จํานวนเศษกระดาษ หรือใบเสร็จรับเงินคากระดาษ ซึ่งลงนาม
กํากับโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตกระดาษที่ใชเปนวัตถุดิบ  

6.6 ฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ 

6.6.1 ผูผลิตตองแสดงฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ หรือตัวอยางของฉลากที่จะจัดทํา
หลังจากผลิตภัณฑไดรับการอนุมัติใหใชฉลากเขียวแลวแกเจาหนาที่โครงการ
ฉลากเขียว  

6.6.2 ผูผลิตตองยื่นหลักฐานแสดงวา ฉลากที่เปนกระดาษ ทําจากกระดาษที่ทําจาก
เยื่อเวียนใชใหมหรือวัสดุเหลือใชจากการเกษตร รอยละ 100 โดยน้ําหนัก ลง
นามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตฉลาก 

6.7 ผูผลิตตองแสดงเอกสารการจดแจงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขแหง
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535  ในขอกําหนดพิเศษ 5.6 โดยเอกสาร
ดังกลาวตองลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
บริษัทผูผลิต 

 
หมายเหต:ุ   การทดสอบตองทําในหองปฏิบัติการดังตอไปน้ี 

• หองปฏิบัติการของราชการ 

• หองปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่ไดรับการรับรองความสามารถของ
หองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอกําหนด
ทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการ
สอบเทียบมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 

• หองปฏิบัติการในตางประเทศตองไดรับมาตรฐาน GLP 

อายุผลการทดสอบตองไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันยื่นใบสม• ัครฉลากเขียว 
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ภาคผนวก 

 
.   ข้ันตอนการรางขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับแชมพู 1

 
 

คําจํากัดความและขอบเขต  
 
 

รายละเอียดของแชมพูและความสําคัญทางเศรษฐกิจ  
 
 

พิจารณาวัฏจักรชีวิตของแชมพูตอสิ่งแวดลอม  
 
 
 เปรียบเทียบและจัดลําดับผลกระทบของแชมพูตอสิ่งแวดลอม 
 
 
 

พิจารณาสิ่งที่ทําใหแชมพูมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด 
 
 
 

กําหนดมาตรฐานดานคุ านสิ่งแวดลอมของแชมพู ณภาพและด 
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2.  รายละเอียดของผลิตภัณฑแชมพูและความสําคัญทางเศรษฐกิจ  
 

2.1 พัฒนาการของแชมพู [8]  
 

แชมพูถูกพัฒนาครั้งแรกในชวงตน ค.ศ. 1930 โดยมีการพัฒนามาจากขอจํากัดในการ
ใชสบูในการทําความสะอาดรางกายและเสนผม เน่ืองจากคุณสมบัติในการชําระลางของ
สบูจะลดลงเม่ือใชกับนํ้ากระดาง อีกทั้งยังอาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา หรือ
ผิวหนังได โดยการพัฒนาแชมพูในชวงแรกน้ันเกิดจากการสังเคราะหสารชําระลางที่
เหมาะสมสําหรับการทําความสะอาดเสนผม เพ่ือลดการระคายเคืองตอดวงตา หรือ
ผิวหนังเทานั้น 

 

ในป ค.ศ.1960 ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการสังเคราะหสารชําระลาง และสารปรับ
สภาพเสนผมที่เปนประโยชนตอเสนผมเปนจํานวนมาก และมีการปรับปรุงสูตรการผลิต
แชมพูใหสามารถทําความสะอาดเสนผมและบํารุงเสนผมไดดีขึ้น และมีความปลอดภัย
ตอดวงตา และผิวหนังมากขึ้นดวย 

  
2.2 ประเภทของแชมพู  

 
แชมพูสามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ตามรูปแบบ การใชงาน และการตลาด ดังนี้ 

 
2.2.1  แบงตามรูปแบบ (product forms) 

2.2.1.1 แชมพูชนิดเหลว (liquid shampoo) เปนที่นิยมและแพรหลายมากที่สุด  
มีลักษณะเปนของเหลวใสโปรงแสง มีความหนืดพอสมควร 

2.2.1.2 แชมพูชนิดครีม (cream shampoo) มีลักษณะเปนครีมกึ่งแข็ง มีความ
หนืดและทึบแสงสูง 

2.2.1.3 แชมพูชนิดเยล (gel shampoo) เปนแชมพูที่มีความเขมขนและเหนียว
กวา แชมพูชนิดเหลว มีลักษณะใสเปนเนื้อเดียวกัน 

2.2.1.4 แชมพูชนิดผงและเม็ด (powder or granular shampoo) มีลักษณะเปน
ผงหยาบๆ เม็ดเล็กๆ เหมือนผงซักฟอก 

2.2.1.5 แชมพูชนิดกอน (cake shampoo) 
2.2.1.6 แชมพูชนิดฟอง (aerosol shampoo) มีลักษณะเปนโฟม (foam)  
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2.2.2  แบงตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม [1]  
2.2.2.1 แชมพูสําหรับผมธรรมดา 
2.2.2.2 แชมพูสําหรับผมมัน 
2.2.2.3 แชมพูสําหรับผมแหง 
2.2.2.4 แชมพูขจัดรังแค มีสารที่ชวยลดการหลุดลอนของหนังศีรษะ และยับยั้ง

การเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย 
2.2.2.5 แชมพูสําหรับเด็ก (mild/baby shampoo) 

 
2.2.3 แบงตามการตลาด 

2.2.3.1 แชมพูทั่วไป 
2.2.3.2 แชมพูผสมสารปรับสภาพเสนผม 
2.2.3.3 แชมพูยา มีสมบัติในการรักษาเสนผม เชน สารขจัดรังแค 
2.2.3.4 แชมพูสําหรับเด็ก 
 

2.3  วัตถุดิบที่ใช  
 

ปจจุบันแชมพูที่ขายอยูทั่วไปในทองตลาดมีหลายแบบ และมีสวนประกอบประมาณ 10-
20 ชนิด ซึ่งแตกตางกันไปตามเครื่องหมายการคา  อยางไรก็ตามสวนประกอบของ
แชมพูสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ สวนประกอบหลัก และสวนประกอบที่อาจมี
ได  
 
2.3.1 สวนประกอบหลัก ไดแก สารลดแรงตึงผิว ทําหนาที่ทําความสะอาดเสนผมและ

หนังศีรษะ โดยทําใหสิ่งสกปรกหลุดออกไปและแขวนลอยอยูในน้ํา สารลดแรงตึง
ผิวแบงออกเปนหลายกลุมขึ้นกับประจุไฟฟาของสวนประกอบที่ละลายน้ํา เชน 
ชนิดประจุลบ (anionic)  ชนิดประจุบวก (cationic)  ชนิดไมมีประจุ (nonionic) 
และชนิดสองประจุ (amphoteric) ซึ่งมีความเหมาะสมในการใชงานตางกัน  
ตัวอยางเชน 

 
2.3.1.1 สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ นิยมใชมากในประเทศไทย มีฟองมาก 

ตัวอยางเชน 
• alkyl sulphates 
• alkylaryl sulphates 
• alkyl ether sulphates 
• alkyl and alkylaryl sulphonates 
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• a l c o l h o l  a l k y l s u l p h o s u c c i n a t e s ,  f a t t y  a l c o h o l 
su lphosucc ina tes รวมถึง  e thoxy la ted เชน  sod ium 
ethoxylated lauryl alcohol sulphosuccinate (sodium 
laurethsulphosuccinate) 

• ethoxylated fatty alcohol phosphate เชน ethoxylated oleic 
alcohol phosphate 

• ethoxylated fatty acids เชน sodium ethoxylated lauryl 
carboxylate 

• fatty alcohol ether sulphate เชน sodium lauryl ether sulphate 
• fatty alcohol sulphate เชน sodium lauryl sulphate 
• olefinsulphonates  
• sulphosuccinate esters 
• soap (salts of fatty acids) 
• secondary alkanesulphonates เชน sodium-alkyl secondary 

sulphonate 
 

2.3.1.2 สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก  ใชเปน antistatic agent และสาร
ปรับสภาพเสนผมในแชมพู ตัวอยางเชน 
• quaternary ammonium compound เชน polyquaternium-6, -7, 

-10, -16, alkyltrimethyl ammoniumchloride 
 

2.3.1.3 สารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุ  ชวยทําใหฟองคงสภาพ ตัวอยางเชน 
• alcohol ethoxylates 
• a lkano lamides รวมถึง  e thoxy la ted  เชน  fa t ty  ac id 

monoethanolamide, lauramideisopropanolamide 
• ethoxylated sorbitan-fatty acid esters เชน polysorbates  
 

2.3.1.4 สารลดแรงตึงผิวชนิดมีสองประจุ  เปนสารทําความสะอาดอยางออนๆ  
มักใชผสมกับสารลดแรงตึงผิวแบบชนิดประจุลบ เพ่ือลดความแรงของ
สาร และยังชวยใหฟองคงสภาพอีกดวย ตัวอยางเชน 
• alkylamphoglycianates/propianates เชน lauramphoglycinate  
• be ta i ne  de r i va t i ves  เชน  f a t t y  ac i d  a l k y l be ta i ne , 

alkylamidepropylbetaine, dimethylsilicone propylpropylene 
glycolbetaine  
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• fatty acid amide alkyl hydroxysultain เชน cocoamidopropyl 
hydroxysultain 

• imidazoline derivatives เชน coconut fatty acid carboxylated 
imidazolinium, cocoamphodiacetate 

• tertiary amineoxides เชน dimethyl-laur-amineoxide  
 

2.3.2 สวนประกอบที่อาจมีได 
 

2.3.2.1 สารเพิ่มฟอง (foam booster) ใชปรับและรักษาความคงทนของฟอง 
ใหเปนไปตามความตองการของผูบริโภค ตัวอยางเชน  
• non-ionic surfactants 
• alkanolamides 
• lanolin 
• polyethyleneglycols 
• fatty alcohols  
• cellulose derivatives, ethers ของ polyethyleneglycol, fatty 

alcolhol ethers และ fatty acid glycolesters 
 

2.3.2.2 สารปรับสภาพเสนผม (conditioning agent)  ใชปองกันการพันกัน
ของเสนผมจากการหวี ลดการเกิดไฟฟาสถิตยซึ่งทําใหผมพองฟู และ
บํารุงเสนผมในลักษณะอื่นๆ ตัวอยางเชน  
• lanolin 
• fatty acid 
• collagen 
• coconut oil 
• shea butter 
• silk protein 
• quaternary protein hydrolysate 
• hydrolysed animal proteins 
• phosphate esters 
• plastic polymer 
• cationic polymers 
• trimethylsilylamide-dimethylsilicone 
• polydimethylsiloxane 
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• dimethylsilicone copolymer 
• polyethyleneglycol polyamine 
• alkylglucoside 
• quaternary ammonium compounds 
 

2.3.2.3 สารชวยใหทึบแสง (opacifying agent) มีลักษณะคลายขี้ผึ้ง ไมละลาย
น้ํา ชวยทําใหแชมพูขน ตัวอยางเชน  
• magnesium 
• zinc stearate 
• calciumstearate 
• ethylene glycol monostearate 
• glyceryl mono stearate 
• wax 
 

2.3.2.4 สารชวยทําใหใส (clarifying agent) ตัวอยางเชน  
• ethanol 
• propylene glycol 
• hexylene glycol 
• polyethoxylated alcohols และ esters  
 

2.3.2.5 สารกันการรวมตัวและชวยการละลาย (sequestering agent) มีหนาที่
ปองกันการรวมตัวและการตกคางของแชมพูบนเสนผม เม่ือลางดวย
น้ํากระดาง ตัวอยางเชน ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) 

 
2.3.2.6 สารชวยทําใหขน (thickening agent) ใชในสารละลายของสารลดแรง

ตึงผิวเพ่ือปองกันการไหลลื่นของแชมพู  ตัวอยางเชน  
• alkanolamides 
• gums 
• emulsifying agents 
• sodium chloride 
• ammonium chloride 
• cellulose derivatives 
 

2.3.2.7 สารลดความขน (thinning agent) ตัวอยางเชน  
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• alcohol หรือ polyoxyalkylene compound 
• sodium xylene sulphonate 
 

2.3.2.8 ตัวทําละลาย (solvent) จะใสเพียงปริมาณเล็กนอยเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการละลายของสวนประกอบที่ไมละลายน้ํา   ตัวทําละลายสวนมากจะ
เปนสารจําพวกแอลกอฮอล ซึ่งที่ความเขมขนสูงนอกจากเปนตัวทํา
ละลายแลว ยังใชเปนสารกันเสียอีกดวย ตัวอยางเชน  
• ethanol 
• diethanolamine 
• propylene glycol 
• hexylene glycol 
 

2.3.2.9 สารกันเสีย (preservative) ใสเพ่ือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา 
แบคทีเรีย และจุลินทรียอ่ืนๆ   ปริมาณที่ใสขึ้นกับปริมาณสารอาหาร
ในผลิตภัณฑ  แชมพูบางชนิดมีสวนผสมของโปรตีนซ่ึงเปนสารอาหาร
จึงตองใสปริมาณสารกันเสียมากกวาแชมพูปกติ ตัวอยางเชน  
• p-hydroxybenzoic acid ester 
• uric condensates 
• methylparaben 
• propylparaben 
• sodium benzoate 
• imidazolidinylurea 
• phenoxyethanol 
• isothiazolinones 
• chloracetamide 
• ethanol 
• 1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane 
 

2.3.2.10 สารทําอิมัลชัน (emulsifier) ใสเพ่ือทําใหสวนผสมอื่นๆ ที่ไมละลายน้ํา
สามารถเขากันไดดี  ตัวอยางเชน 
• fatty alcohols เชน lauryl alcohol 
• lanolin alcohols 
• lecithin  
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• esters of (poly) ethylene glycol and a fatty acid เชน 
ethyleneglycol monostearate, polyethyleneglycolstearate 

• polyethyleneglycolethers ของ fatty alcolhols เชน lauryl 
alcohol ethoxylate, 10EO (laureth-10) 

• polyethyleneglycoethers ของ glycerine fatty acid ethers เชน 
PEG-7 glycerolcocoate 

 
2.3.2.11 สารชวยใหคงสภาพ (stabilizer) ไดแก สารปรับสภาพความเปนกรด-

ดาง ตัวอยางเชน  
• citric acid 
• formic acid 
• almond acid  
• salicylic acid    
• สารกันเหม็นหืน  และอ่ืนๆ 
 

2.3.2.12 สารสําหรับดูแลรักษาเสนผมและหนังศีรษะ เชน สารขจัดรังแค 
(antidandruff) และสารปองกันผมรวง 

 
2.3.2.13 สารลดความกระดางของน้ํา (builder หรือ complexing agent) ใสเพ่ือจับ

กับอนุภาคโลหะในน้ํากระดางและสิ่งสกปรกซึ่งจะไปลดความสามารถใน
การทําความสะอาดของสารลดแรงตึงผิว  โดยที่เม่ือสารลดความกระดาง
ของน้ําจับกับอนุภาคโลหะจะเกิดเปนสารประกอบเชิงซอน นอกจากนี้ยัง
ปองกันการเสื่อมของผลิตภัณฑ เชน สี กลิ่น และสวนประกอบเปลี่ยนไป  
เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีในขณะที่เก็บไว ตัวอยางเชน  
• EDTA   
• citrate จาก added citric acid 
 

2.3.2.14 สารเพิ่มความชุมชื้น (moisturizer) ตัวอยางเชน  
• sorbitol 
• glycerol 
• cetyl alcohol 
• sodium pyrrolidone carboxylic acid (sodium PCA) 
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2.3.2.15 สารเพิ่มความเงางาม (lustre agent) เพ่ือเพ่ิมความเงางามใหกับเสน
ผม ตัวอยางเชน  
• esters of ethylene glycol and fatty acid เชน glycolstearate 
• esters of polyethyleneglycol and fatty acid  เชน 

polyethyleneglycolstearate 
• EO (PEG-4 stearate) 
• esters of glycerine and a fatty acid เชน glycerylcocoate 
 

2.3.2.16 น้ํา 
2.3.2.17 สารประกอบอื่นๆ เชน สี  น้ําหอม  สารปองกันรังสีอัลตราไวโอเลต 

สารขับดัน (propellant) ฯลฯ 
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2.4  กระบวนการผลิต  
 

 2.4.1 ข้ันตอนการผลิตแชมพู [8] 
          การผลิตแชมพูมีขั้นตอนการผลิตโดยสรุป ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1  กระบวนการผลิตแชมพู 
ที่มา : ขอมูลผูผลิต, 2552 
 
 
 

2.4.2  ขอควรระวังในการผลิตแชมพู [9] 

1.  นํ้าที่ใชในการผลิตแชมพูควรเปนนํ้าสะอาด ที่ผานการตมหรือกรองเพื่อให
ปราศจากสิ่งเจือปน ไมควรใชนํ้าประปา นํ้าบาดาลหรือน้ําฝนที่ไมผานการตม
หรือกรอง เน่ืองจากอาจมีแรธาตุหรือสิ่งเจือปนตาง ๆ ที่อาจจะทําปฏิกิริยากับ
สารเคมี หรือสารสกัด ทําใหแชมพูขุนและเกิดตะกอนขึ้น 

2. กระบวนการผสมสวนประกอบตาง ๆ โดยทั่วไปจะทําในอุณหภูมิหอง และคน
จนเปนเนื้อเดียวกัน  แตหากใชสารที่มีความหนืดสูง เชน สารชําระลางที่ความ
เขมขนสูงหรือใช cocamide DEA ในปริมาณมาก ควรจะใชความรอนเพ่ือชวย
ใหการผสมเปนไปไดงายขึ้น โดยอาจจะอุนที่อุณหภูมิประมาณ 50-60 °C 

3. สารเคมีที่เปนของแข็งจะตองหลอม หรือทําใหละลายกอนนํามาผสม  

4. การเติมสารกันเสียควรเติมในขณะที่แชมพูเย็นลงแลว (อุณหภูมิต่ํากวา 45 °C) 
เพ่ือปองกันการเสื่อมสลายของสารกันเสีย ซึ่งจะสงผลตอการปองกันการเนา
เสียของผลิตภัณฑไดไมดีเทาที่ควร นอกจากนั้น การใชสารกันเสียไมควรเกิน
ปริมาณที่กําหนด เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใชได  

5. ไมควรนําบรรจุภัณฑที่บรรจุแชมพูเสียมาใชซ้ํา หากนํามาใชตองลางใหสะอาด
และอบใหแหง มิฉะนั้นจะทําใหแชมพูที่บรรจุลงไปใหมเสีย  

6. ผูผลิตตองมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง และสม่ําเสมอ 

7. เม่ือสงผลิตภัณฑออกจําหนาย ผูประกอบการตองเก็บตัวอยางของการผลิตแต
ละครั้งไวอยางนอย 1 ป เพ่ือดูระยะเวลาการเก็บรักษา (อายุของผลิตภัณฑ) 

 
2.5    อุตสาหกรรมแชมพู 
 

2.5.1 การผลิตและการจําหนาย  
ปจจุบันมีผูประกอบการที่เปนผูผลิต ซึ่งจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมใน
อุตสาหกรรมการผลิตแชมพู และครีมนวดผมจํานวน 49 ราย ดังตารางที่ 1 
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โดยมีผูสงออกรายสําคัญ 10 รายแรกที่มียอดการสงออกสูง   ไดแก 
1) บริษัท พรอคเตอร แอนด แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
2) บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลด้ิง จํากัด 
3) บริษัท อัลฟา เอ็ก-ซิม เทรดดิ้ง จํากัด 
4) บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด 
5) บริษทั บี.จี.เอส จํากัด 
6) บริษัท เบตเตอรมารเก็ตติ้ง จํากัด 
7) บริษัท อะกรีเอ็กซ จํากัด 
8) บริษัท ซีแอล ควอลิตี้ซัพพลาย จํากัด 
9) บริษัท เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 
10) บริษัท คอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตารางที่ 1 รายชื่อผูผลิตแชมพู [10] 
 

ที่ ผูประกอบการ สถานที่ตั้ง / โทรศัพท ประกอบกิจการ 

1 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล 
จํากัด 
 

ซ.บางกระดี่ 32ถ.พระรามที่ 2 ต.แสมดํา อ.
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร   10150 

ผลิตผลิตภัณฑลางจาน น้ํายาปรับผานุม 
ผลิตภัณฑทําความสะอาด แชมพู สบู
เหลว ครีมนวดผม เครื่องสําอาง ครีมทา
ผิว ครีมกันแดด โลชั่น 

2 นายพิชพงศ ศิรินันท 
 

 369 ซ.ประชาสันติถ.รัชดาภิเษก ต.หวยขวาง 
อ.หวยขวาง กรุงเทพมหานคร   10310 

ผสมแชมพูสระผมและแบงบรรจุใสถัง
ขนาด 1 แกลลอน 

3 บริษัท แจกเจียอุตสาหกรรม (ไทย) 
จํากัด  

144 ถ.ศรีบําเพ็ญ  ต.ชองนนทรี อ.ยานนาว 
กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 2860981   

ทําน้ําหอม แปง แชมพูและน้ํามันใสผม 
 

4 บริษัท ไทยซินอุตสาหกรรม จํากัด 
 

963 ซ.ศิริวัฒนา ถ.สาธุประดิษฐ ต.บางโคล 
อ.บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร   10120 

ผลิตเครื่องสําอาง เชน แชมพูสระผม 
  

5 บริษัท นันทเสถียร จํากัด 
 

411 ซ.สุขสวัสดิ์ 31  ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ราษฎร
บูรณะ อ.ราษฎรบูรณะกรุงเทพ  10140 

ทําเครื่องสําอาง  เชน แชมพู แปง ครีม
นวด และสบูเหลว 

6 บริษัท พิคาโซ เนเชอรัลส แลบบอ
ราทอรี่ จํากัด  

333 ม.4 ซ.นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
ต.ลําปลาทิว อ.ลาดกระบัง กรุงเทพ   10520 
   

นําเขาและสงออก เครื่องสําอาง ผลิต
เครื่องสําอาง เชน สบู แชมพู โลชั่น 
แปง น้ําหอม โคโลญจ และเครื่องปรุง
แตงรางกายทุกชนิด 

7 บริษัท ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่
งกรุป  

277 นิคมฯลาดกระบัง ม.2ถ.ฉลองกรุง ต.ลํา
ปลาทิวอ.ลาดกระบัง กรุงเทพ   10520 

ผลิตแชมพู สบู ครีมทาผิว ครีมขัด
รองเทา และรับบรรจุหีบหอ 

8 บริษัท เฟสตแล็บอินเตอรโปรดักส 
จํากัด 50/14-  

50/15-16 ซ.หมอเพชรหมอพลอย 
ถ.สี่พระยา ต.สี่พระยาอ.บางรัก 
กรุงเทพมหานคร  10500โทร. 2348497 

ทําสบู แชมพู และแปงทาตัว 
 

9 บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลด้ิงส 
จํากัด  
  

63 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ม.4 
ถ.ฉลองกรุง ต.ลําปลาทิว อ.ลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร   10520 โทร. 3269069 

ผลิตแชมพู น้ํายาลางภาชนะ น้ํายาปรับ
ผานุน 
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10 บริษัท สมุนไพรสุภาภรณอิมปอรต 
เอ็กซปอรต จํากัด  

 53/237 ม.6 ถ.เอกชัย  ต.บางบอน อ.บาง
บอน  กรุงเทพ10150 

ทําสบู เครื่องสําอาง ยาสีฟน แชมพู 
 

11 บริษัท อารซีเอส จํากัด  265/3-4 ซ.สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตัน  
อ.คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร. 3927242 

ผลิตเครื่องสําอาง เชน แชมพู ครีมลาง
หนา ครีมฟอกสิว 

12 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล 
จํากัด 

43/129 ม.7 ถ.พระรามที่ 2 ต.แสมดํา อ.บาง 
ขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   10150 

ทําแปงน้ํา แปงฝุน และแชมพู 
 

13 หางหุนสวนจํากัด สไมลภัณฑ 
  

45/1711-45/1719 ม.7 ซ.ดี.เค. 10 ถ.
กาญจนา 

ภิเษก ต.บางบอน อ.บางบอน  
กรุงเทพ 10150 โทร. 02-8953820-1 

ผลิตภัณฑแปงฝุนและแชมพู 
 

14 บริษัท คิงสสเตลลา แลบบอราทอรี่ 
จํากัด 

ม.1 ถ.นิยม-เกาะแกว ต.คลองนิยมยาตรา 
อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560 

ผลิตครีม น้ํายาทําความสะอาด แชมพู 
น้ํายาเช็ดกระจก น้ําหอมปรับอากาศ 

15 บริษัท วาเลนเซีย เคมีคอล จํากัด 
  

1/49 ม.3 ถ.กิ่งแกว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 10540 

ผลิตน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป เชน 
น้ํายาลางจาน แชมพูลางรถ สบูเหลว 

16 บริษัท สุรทิณฑ อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 
  

723 ม.3 ซ.แพรกษา 3 ถ.  พุทธรักษา ต.
แพรกษา  อ.เมืองสมุทรปราการ   
สมุทรปราการ 10280  

ผลิตและแบงบรรจุเครื่องสําอาง, แชมพู, 
ครีมโกนหนวด,ยาสีฟน 
 

17 บริษัท เอส.ซี.อารทิสทรี จํากัด  128/939 ม. 1 ถ.เทพารักษ กม.21  
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
10540 

ผลิตแชมพูสระผม,ครีมนวดผมและ
เครื่องสําอาง เชน ครีมยอมผม น้ํายาดัด
ผม 

18 บริษัท ชารล คอสเมติกส จํากัด  48/102-103 ม.2 ซ.เทศบาล    2 (ดวงทอง) ถ.
บางกรวย-ไทรนอย ต.บางรักใหญ  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี    11110 

ผลิตแชมพูสระผม,ครีมนวดผม,
น้ํามันเซ็ทลอนผม,สเปรยแตงผม 
 

19 บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ 
จํากัด  

88/11 ม.1 ถ.ทางหลวงหมายเลข 345  
ต.บางตะไนย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 

ผลิตเครื่องสําอางประเภทครีม สบู 
แชมพู 

20 บริษัท พิคาโซ เนเชอรัลส แลบบอ
ราเทอรี่ จํากัด  

94/7 ม.9 ซ.ยิ้มประกอบ (งามวงศวาน 8) ถ.
งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี   11000 

ผลิตเครื่องสําอาง เชน สบู แชมพู และ
สิ่งปรุงแตงรางกาย 
 

21 บริษัท วีชมารต จํากัด 
  

52/4 ม.8 ซ.อบต.คลองขอย 
ถ.สาย 345-ประตูน้ําคลอง  พระอุดม ต.คลอง
ขอย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 
 โทร. 02-4286478 

ผลิตแชมพูสระผม 
 

22 บริษัท สมารทแล็บ จํากัด 
  

333/28-29 ม.9 ถ.บางบัว  ทอง-สุพรรณบุรี  
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี   11110 

   

ทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก 
แชมพู ผลิตภัณฑสําหรับซักผาหรือขัดถู
และการทํายาฆาเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น 

23 บริษัท เอจี-ซายน จํากัด  59/12 ม.2 ซ.วัดคลองตา  คลาย ถ.บางกรวย-
ไทรนอย ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย  
จ.นนทบุรี   11150 

ทําแชมพูและแปงสําหรับสุนัข 
 

24 บริษัท เจ.พี.เอส.โฮลด้ิง จํากัด 
 

39/22-23,49/50-51 ม.8 ถ. ลําลูกกา ต.ลาด
สวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี   12150 

ผลิตแชมพู 
 

25 บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศ 35 ม. 4 ถ.เทศสัมพันธ ต.บานฉาง ทําสบู กลีเซอรีน แปงทาตัว ครีมบํารุง
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ไทย) จํากัด 
 

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี   12000 
โทร. 02-5816405 

ผิว แชมพู น้ํายาลางจาน และน้ํายาลาง
หองน้ํา 

26 บริษัท เมอตา จํากัด 100297 ม.18 ถ.ลําลูกกาคลอง 10  
ต.บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.

ปทุมธานี  12150 

ทําเครื่องสําอางทุกชนิด เชน แชมพู 
ครีมบํารุงผิว ครีมนวดผม 

27 บริษัท สยามบิวต้ี จํากัด  
 

9 ม.2 ต.บึงคอไห อ.ลําลูกกา  
จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 01-9281091 

ผลิตแชมพู และเครื่องสําอางตาง ๆ 
 

28 บริษัท หริกุล กรุป จํากัด 
 

ม.1ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา  
จ.ปทุมธานี   12150 

   

ผลิตสบู โลชั่น สบูเหลว แชมพู น้ํามัน
นวดตัว เกลือแชตัว ครีมบํารุงผิว 
เครื่องสําอางประทินผิว 
 

29 บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง 
จํากัด  

21/7 ม.6 ถ.เลียงคลองสอง  ต.คูคต อ.ลําลูก
กา จ.ปทุมธานี   12130 โทร. 02-9876500-
20   

ทําเครื่องสําอาง ยารักษาโรคแผน
ปจจุบัน สบู ยาสีฟน ข้ีผึ้งขัดรถ น้ํายา
ลางหองน้ํา แชมพู น้ํายาเช็ดกระจก 

30 บริษัท คอลเกต-ปาลมโอลีฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด  

700/362 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬอ อ.
เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0 3821 4111 

สิ้นคาอุปโภค เชน แชมพู ผงซักฟอก 
สบู ยาสีฟน น้ํายาลางภาชนะ ผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับภาชนะบรรจุ 

31 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล 
(ประเทศไทย) จํากัด  
   

ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี   20000 
 
 

สบู แชมพู ยาสีฟน แปง ผลิตภัณฑที่ใช
บํารุงผมหรือจัดแตงทรงผมหรือปลูกผม 
ผาอนามัย ผาออมเด็ก ผาซับกันเปอน 
น้ํายาฟอกขาว น้ํายาปรับผานุม 
ผงซักฟอก น้ํายาซักฟอก น้ํายาลางผัก 
น้ํายาฆาเชื้อโรค ผลิตภัณฑที่ใชลาง
ภาชนะหรือเครื่องใช ผลิตภัณฑลาง
สุขภัณฑ 

32 บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) 
จํากัด 
  

602 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   20110  โทร. 038-
763080-99 

ผลิตน้ํายาอัดกลีบ น้ํายาปรับผานุม 
แชมพู ยาสีฟน แปรงสีฟน แปง ไหมขัด
ฟน 

33 บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  

600/4 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8   ต.หนองขาม 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทร. 312145 

ทําเครื่องสําอาง และแชมพู ชุด
เครื่องสําอางคกับ จัดชุดหรือประกอบ
ผลิตภัณฑชุดเซ็ทตางๆ และหรือทําการ
ประกอบชิ้นสวนเปนผลิตภัณฑตางๆ 

34 บริษัท โกลเดน คอสเมติก จํากัด  68/8 ม.1 ถ.- ต.ทาพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 
23000 

ทําแชมพู ครีมอาบน้ํา ครีมทาหนาและ
น้ํายาลางจาน 

35 บริษัท เจ แอนด เค อินเตอร เน
เชอรัล จํากัด  

3/2 ม.1 ซ.วัดพิมพาวาส .บางนา-ตราด กม.35 
ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   24180  

ทําสบูสมุนไพร เครื่องสําอางและแชมพู 
 

36 บริษัท ซี.เอ็ม.คอสเมติคส จํากัด 
 

55/4-5 ซ.ศิลปสนิท ถ.มะลิวัลย ต.ในเมือง 
อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน   40000 

ผลิตเครื่องสําอางค เชน แชมพู ยาสีฟน 
แปง 

37 บริษัท ฟล อีโมชั่น ไอเอ็นซี จํากัด  165/14 ม.4 ถ.จามเทวี ต.บอแฮว 
อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง   52100 

ผลิตเครื่องสําอาง สบู แชมพู 
 

38 บริษัท แอดวานซสไปรูลินา ไบโอ 351 ม.1 ถ.บานฟอน-แมทะ ต.ศาลา ทําสบู แชมพู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุง
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เทคโนโลยี จํากัด อ.เกาะคา จ.ลําปาง 52130โทร. 0 5433 
7294   

แตงรางกาย 

39 หางหุนสวนจํากัด บางกอกเคมี 
คลีนนิ่ง 

13/2 ม.9 ต.บานแกง 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ 53140 

ทําแชมพู น้ํายาดับกลิ่น และน้ํายาซักผา
ขาว 

40 นายสําราญ มหบุญพาชัย 
  

60 ม.12 ต.เทพนคร 
อ.เมืองกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 62000 
โทร. 01-2263003 

ทําผลิตภัณฑสําหรับชําระลางหรือขัด
ถู และแชมพู 
 

41 บริษัท เจ.เอ.เอส.เพอรเซอรแนล 
แคร จํากัด  

3561 ม.11 ถ.บานแพว-หัวโพ ต.โพหัก  
อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160โทร. 02-6420004 

ทําแชมพู,เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตง
รางกาย 

42 บริษัท ทีโอลีน คอสเมติค จํากัด 
 

41/30 ม.1 ถ.ราษฎรพัฒนา ต.ทรงคนอง 
อ.สามพราน จ.นครปฐม   73210 
 

ผลิตเครื่องสําอาง ประเภท โลชั่น, ครีม
กันแดด สบู แชมพู และครีมบํารุงผิว 

43 บริษัท คลาสโก โปรดักส จํากัด 
 

ม.7 ถ.หวยพลู-วัดมะเกลือ ต. คลองโยง 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

 

ทําสบู,ผลิตภัณฑสําหรับซักฟอกและ
ชําระลาง, ขัด เชน น้ํายาฆาเชื้อโรค
น้ํายาดับกลิ่น และแชมพู 

44 บริษัท ท็อปฟอรม อินเตอรเทรด 
จํากัด 
 

85/2 ม.4 ต.โพรงมะเด่ือ 
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000 
โทร. 01817-6063 

 

ผลิตเครื่องสําอาง เชน โลชั่น, สบู, 
แชมพู และผลิตน้ํายาทําความสะอาด 
เชน น้ํายาลางจาน, น้ํายาซักผา, น้ํายา
ทําความสะอาดพื้น 

45 บริษัท บี เอ เอส แมนูแฟคเจอริ่ง 
จํากัด  

24/74 ม.5 ถ.- ต.ยายชา 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110  

ผลิตสบู แชมพู เครื่องสําอาง ยาสีฟน 
 

46 บริษัท นารัก-เทียรา จํากัด 
  

1/9 ม.2 ถ.ธนุบรี-ปากทอ ต.ทาทราย 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
โทร. (034)490035-41   

ผลิตแปงฝุน แชมพู ครีมนวดผม 
และโลชั่น 
 

47 บริษัท บุญมาตลอด แมนูแฟคเจอ
ริ่ง จํากัด  

98/5 ม.5 ถ.แคราย-คลองมะเดื่อ ต.แคราย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร  74110 
โทร. 0-2422-3481   

ผลิตเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่ง
ปรุงแตงรางกาย  
 

48 บริษัท ฟูเฉิน จํากัด  ม. 6 ต.บางน้ําจืด อ.เมืองสมุทรสาคร  
จ.สมุทรสาคร   74000 

ทําผงซักฟอกและแชมพู โดยบรรจุใน
ถุงพลาสติกที่ผลิตข้ึนเอง 

49 บริษัท พรอคเตอร แอนด แกมเบิล 
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จํากัด 

74/2 ม. 9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง 
อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ   10540 
โทร. 3268500   

ทําแชมพู ครีม และโลชั่น 
 

ที่มา :  http://sql.diw.go.th/results1.asp  
หมายเหตุ     1. ขอมูลน้ีเปนขอมูลเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ซ่ึงไมรวมถึง โรงงานเลิกประกอบกิจการตามกรอบการ

ปรับปรุงขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม  
2. หากทานมีขอสงสัย หรือ ตองการแจงแกไขขอมูลใหถูกตอง โปรดติตตอ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.(662) 2024156, 2024099 หรือ inform@diw.go.th
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2.5.2 การตลาดของแชมพู [11]1

 
2.5.2.1 ขอมูลเบื้องตน/สภาพตลาด/การแขงขัน 

ตลาดของแชมพูมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เน่ืองจากแชมพูเปนสินคาที่มี
กิจกรรมทางการตลาดและมีการพัฒนารูปแบบการแขงขันอยางสมํ่าเสมอ
และตอเน่ือง ทั้งดาน คุณภาพของสินคา และบรรจุภัณฑ  
ในระยะแรกนั้น การทําตลาดของแชมพูเริ่มจากกลุมตลาดทั่วไปทุกเพศ
ทุกวัย โดยมุงเนนไปที่ผูที่มีอิทธิพลในการซื้อเปนหลัก นั่นคือ กลุมผูหญิง
และกลุมแมบาน ซึ่งผูผลิตเชื่อวาเปนผูที่ มีหนาที่ซื้อสินคาดังกลาว 
จากนั้น การขยายตลาดโดยการสรางผลิตภัณฑคูจึงเกิดขึ้นโดยมีครีม
นวดเปนผลิตภัณฑคูของแชมพูที่ผู

                                            

ผลิตสรางขึ้นมา  โดยครีมนวดใน
ระยะแรกมุงเนน การบํารุงผมในลักษณะรวมๆ ไมเนนการบํารุงผม
เฉพาะทาง อยางไรก็ตาม การทําตลาดของครีมนวดนั้นไมคอยประสบ
ความสําเร็จเทาใดนัก เน่ืองจากไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูบริโภคได อีกทั้งผูบริโภคมองไมเห็นความจําเปนของการใชครีมนวด 
และเขาใจประโยชนจากการใชครีมนวดและแชมพูแตกตางกัน  โดย
แชมพูนั้นผูบริโภคมองเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริโภคตองใชในการชําระลางสิ่ง
สกปรก ในขณะที่ครีมนวดผูบริโภคกลับมองเปนสินคาฟุมเฟอยไมมี
ความจําเปนตองใชก็ไดทําใหตลาดสวนนี้ไมขยายตัว ดังน้ัน จึงเกิดเปน 
สินคา 2 in 1 คือ การรวมแชมพูและครีมนวดเขาดวยกัน โดยใน
ระยะแรกตลาดผลิตภัณฑแชมพู 2 in 1 คอนขางประสบความสําเร็จ 
เน่ืองจากมีการทําตลาดอยางโดดเดนและผูบริโภคตองการลองสินคา ใน
ขณะเดียวกันผูผลิตเองก็เร่ิมกลับมาทําตลาดกับสินคาแชมพูไปพรอมกัน 

 

1 แพนดา ดาตา.คอม : PandaData.com เปนเว็บไซตที่ไดรับการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง 

พาณิชย หมายเลขทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ 0101550810196 
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โดยมีการนําสารที่มีประโยชน วิตามิน เขามาเปนสวนผสมของแชมพู 
รวมถึงมีการใชนวัตกรรมตางๆ มาเพ่ิมมูลคาแกผลิตภัณฑ  เปนผลให
การทําตลาดประสบความสําเร็จดวยดี และมีการสรางสินคาในลักษณะ 
multibrand  เกิดขึ้นในเวลาตอมา และเกิดการแบงกลุมทางการตลาด
ตามกลุมเปาหมาย premium standard และ economy  
อยางไรก็ตาม เม่ือสังคมมีการเปลี่ยนไปเปนสังคมเมืองมากขึ้น และใช
ชีวิตเปนครอบครัวขนาดเล็กมากขึ้น การทําตลาดของแชมพูจึงมีการ
แบงกลุมทางการตลาดตามกลุมผูใช เชน กลุมกําจัดรังแค กลุมผูชาย 
กลุมแชมพูเด็ก กลุมผูตองการผมเรียบไมชี้ฟู กลุมผูตองการบํารุงผมเสีย
เปนตน ดังน้ัน การทําตลาดในระยะหลังจึงมีความหลากหลายมากขึ้น 
โดยแชมพูสําหรับเด็กทารกเปนการแบงกลุมครั้งแรกของการแบงกลุม
ทางการตลาดรูปแบบนี้ หากพิจารณาแลวจะพบวาชวงแรกที่มีการทํา
ตลาดของแชมพูเด็กนั้น เนื่องจากชวงดังกลาวเปนชวงที่มีอัตราการเกิด
ของทารกคอนขางสูงและประเทศไทยกําลังเปลี่ยนแปลงไปสูประเทศ
อุตสาหกรรมใหม แตในปจจุบันอัตราการเกิดลดลงมากและมีลักษณะเปน
สังคมเมืองมากขึ้น ผูที่ มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดกลุมผูชาย ซึ่งเปนตลาดที่มีการ
ขยายตัวอยางกวางขวาง สามารถขายสินคาไดในราคาที่สูงกวากลุมอ่ืนๆ 
เน่ืองจากผูชายเปนผูซื้อที่ตัดสินใจในการซื้อไดงายกวาผูหญิง อีกทั้งเปน
กลุมที่มีกําลังซื้อสูง ดังนั้นจะเห็นไดวาตลาดแชมพูมีการเปลี่ยนแปลงและ 
มีกิจกรรมอยางตอเน่ืองและอัตราการแขงขันสูง  

 
2.5.2.2  การแบงกลุมทางการตลาด (Segmentation)/กลุมเปาหมาย (Targeting)/ 

ตําแหนงทางการตลาด (Product Positioning) 
 

1. การแบงกลุมทางการตลาด (Segmentation) 
 การแบงกลุมตาม ราคาสินคา 
 1)  ราคาสูง: Panteen Dove 
 2)  ราคาระดับกลาง: Head & Shoulder Sunsilk Clinic Carroll 
 3)  ราคาระดับลาง: Feather rejoice 
การแบงกลุมตามคุณสมบัติสินคา 
 1)  กลุมที่มุงเนนเพื่อความงาม: Panteen Dove Sunsilk Carroll 
Feather rejoice 
 2)  กลุมเพ่ือขจัดรังแค: Head & Shoulder Clinic  
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 3)  กลุมอ่ืนๆเชน แชมพูสําหรับเด็ก 
 

2. กลุมเปาหมายทางการตลาด (Targeting) 
1) ซันซิล  

เปนสินคาที่มุงเนนกลุมเปาหมายทั่วไปเปนหลัก โดยมีการเพิ่ม
คุณสมบัติดวยการนําเสนอสินคาที่หลากหลายเหมาะกับแตละเสน
ผมเชนผูที่ผมเสีย ผูที่ตองการผมที่เงางาม กลุมเปาหมายของซันซิล
นั้น เสนอในระดับที่ผูบริโภคทุกกลุมสามารถเขาถึงไดหรือที่เรียกวา 
standard product 

2) โดฟ  
เจาะจงคุณสมบัติของการเปนแชมพูที่ปลอดภัย มีสวนผสมของ Milk 
protein ปลอดภัยไมระคายเคือง โดยพยายามจับกลุมที่ตองการ
สินคาระดับ premium หรือระดับบนและตองการการบํารุงเสนผม
เปนพิเศษ 

3) คลีนิค 
เสนอกลุมผูบริโภคในระดับกลางที่มีจํานวนมาก โดยมีคลีนิกมี
คุณสมบัติเฉพาะเจาะจงไปที่การขจัดรังแค และทําใหผมสะอาด 
ดังน้ันไมวาผูบริโภคจะเปนกลุมที่กังวลเรื่องรังแค หรือไมก็สามารถ
ใชได 

4) เฮดแอนดโชวเดอร  
เปนสินคาที่เสนอตอกลุมผูบริโภคในระดับกลางที่มีจํานวนมาก มี
คุณสมบัติหลักคือขจัดรังแค และอีกหลากหลายคุณสมบัติ จึงทําให
เปนสินคาที่เสนอกลุมผูบริโภคทั่วๆ ไปที่มองเรื่องขจัดรังแคเปน
หลักและตองการคุณสมบัติเสริมอ่ืนๆ อีก 

5) แพนทีน  
นําเสนอสินคาในตําแหนงสินคาระดับบนหรือ Premium โดยเสนอ
คุณสมบัติพิเศษที่นํานวัตกรรมทางเคมีมาชวย โดยมีสวนผสมใน
หลายๆ สูตรใหผูบริโภคเลือกใช 

6) แครอล  
แรกเริ่มนําเสนอเปนสินคาเปนแชมพูขจัดรังแค ตอมามีการปรับ
รูปลักษณของสินคาเปน Herbal essence โดยเสนอเปนแชมพูที่ให
ความสดชื่นแบบธรรมชาติ มุงเนนกลุมผูบริโภคในระดับกลางที่ชอบ
ความหอมกลิ่นพรรณพฤกษาเปนหลัก 

7) รีจอยส 
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แรกเริ่มนําเสนอสินคาเปน 2 in 1 product คือ เปนแชมพูที่นําเสนอ
สินคาแบบรวมแชมพูและครีมนวดเขาดวยกัน เพ่ือความสะดวกแก
ผูใช อยางไรก็ตามการทําตลาดในระยะหลังมุงเนนไปที่ระดับกลาง
ถึงลาง 

8) แฟซา 
เปนผลิตภัณฑที่ใหความสําคัญกับกลุมผูบริโภคระดับกลางถึงลาง
เปนหลัก โดยอาศัยความเขมแข็งของตราสินคา นอกจากนี้ยังมีสูตร
และกลิ่นที่หลากหลายใหผูใชเลือกใชหลากหลายตามความชอบ 

 
3. ตําแหนงทางการตลาด(Positioning) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2.3 มูลคาตลาด อัตราการเติบโต และสวนแบงตลาด  
 

ในชวงป พ.ศ. 2547 – 2550 แชมพูมีมูลคาตลาด อัตราการเติบโต 
ดังตารางที่ 2 - 3  และสวนแบงตลาดของแชมพูแตละยี่หอ ดัง
ตารางที่ 4  

 
ตารางที่ 2 มูลคาตลาด (หนวย: ลานบาท) 

ป พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 
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มูลคาตลาด 6500 6900 7400 7800 

 

เม่ือพิจารณาแนวโนมจากป พ.ศ.2547 พบวา แนวโนมทางการตลาดของแชมพู มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป แสดงดังตารางที่ 2  โดยมูลคาทางการตลาดในป พ.ศ.2550 มีคา 7,800 
ลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ.2547 คิดเปน 20% และเม่ือพิจารณาอัตราการเติบโต โดย
พิจารณาแนวโนมจากป พ.ศ.2547 พบวา แนวโนมของอัตราการเติบโตไมแนนอน โดยมีอัตรา
ลดลงในป พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2550 แตมีอัตราการเติบโตที่เพ่ิมขึ้นในป พ.ศ.2549 แสดงดัง
ตารางที่ 3 ซึ่งเม่ือพิจารณาอัตราการเติบโตในป พ.ศ.2550 พบวา มีอัตราการเติบโต 5.5% ซึ่ง
ลดลง 21.43% จากป พ.ศ.2547 

 
ตารางที่ 3 อัตราการเติบโต (หนวย : %) 

ป พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 

อัตราการเติบโต 7.0 6.2 7.3 5.5 

 
ในสวนของสวนแบงทางการตลาดของแชมพูแตละยี่หอที่ใชภายในประเทศ พบวา  

ซัลซิล เปนแชมพูที่ครองสวนแบงทางการตลาดมากที่สุดในชวงป พ.ศ.2547 ถึงป พ.ศ.2550 
โดยในป พ.ศ.2550 มีสวนแบงทางการตลาด 26.2% ซึ่งลดลงจากป พ.ศ.2547 คิดเปน 1.8% 
สวนคลินิค และแพนทีน เปนแชมพูที่มีสวนแบงทางการตลาดรองลงมา โดยในป พ.ศ.2550 
แชมพูยี่หอคลินิก และ แชมพูยี่หอแพนทีน มีคาสวนแบงทางการตลาด 16.9% และ 12.4% 
ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ.2547 คิดเปน 0.4% และ 0.9% ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 สวนแบงตลาด (หนวย: %) 

ป พ.ศ. 
ย่ีหอ 

2547 2548 2549 2550 

Head and Shoulder 6.7 8.3 8 8.8 
Panteen 12 12.6 13 12.4 
Sunsilk 28 28.5 25.5 26.2 
Rejoice 7 6.3 9 10.5 
Dove 10 9.5 7.4 7.3 
Feather 5 6 5 7 
Carroll 2 1.3 2.5 1.7 
Clinic 16 18.5 19 16.9 
Other 13.3 9 10.6 9.2 
Total 100 100 100 100 
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2.5.3 การนําเขาและสงออก  
 

จากการสรุปสถานการณการนําเขาและการสงออกของแชมพู ในชวงป พ.ศ.2549 
ถึง พ.ศ.2551 (ตารางที่ 5 และ 6) เม่ือพิจารณาแนวโนมจากป พ.ศ.2549 พบวา 
แนวโนมการนําเขาแชมพู มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป โดยปริมาณการนําเขาแชมพู 
เพ่ิมขึ้นในป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 คิดเปนรอยละ 13.87 และ 64.25 
ตามลําดับ ทั้งน้ีสงผลใหมูลคาการนําเขาสินคาเพิ่มขึ้น เม่ือพิจารณาแนวโนมจาก
ป พ.ศ.2549 พบวา ป พ.ศ.2550 และป พ.ศ.2551 มูลคาการนําเขาแชมพู 
เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ.2549 คิดเปนรอยละ 19.75 และ 59.31 

ในป พ.ศ.2551 มูลคาการนําเขาแชมพู มาจากกลุมประเทศในทวีปเอเชียมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 61.67 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด รองลงมา คือ กลุมทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปยุโรป ซึ่งประเทศที่มีมูลคาการนําเขาแชมพู มากที่สุด คือ 
ประเทศอินโดนีเซีย คิดเปนรอยละ 20.37 ของมูลคาการนําเขา รองลงมา คือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศมาเลเซีย ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 5  การนําเขาแชมพู  [12] 
 

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
ประเทศ ปริมาณ

(ชิ้น) 
มูลคา  
(บาท) 

ปริมาณ
(ชิ้น) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ 
(ชิ้น) 

มูลคา  
(บาท) 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส _ _ 1,568 165,717 _ _ 

อารเจนตินา _ _ 6 3,094 _ _ 

ออสเตรเลีย 33,441 3,767,524 9,584 1,463,179 37,072 5,861,716 

เบลเยี่ยม 12,565 3,048,753 12,663 3,050,954 6,426 1,328,662 

บัลแกเรีย _ _ 11 7,385 73 26,386 

บราซิล _ _ _ _ 0 76 

แคนาดา 400 215,212 112 21,999 306 148,369 

สวิตเซอรแลนด 982 1,031,140 729 250,946 364 123,989 

จีน 22,227 2,252,973 62,093 6,718,721 81,273 10,296,698 

โคลัมเบีย _ _ _ _ 91 100,670 

เยอรมนี 14,256 4,717,647 41,301 14,095,898 48,074 8,162,082 

เดนมารก 600 180,541 _ _ _ _ 

สเปน 36,591 6,939,102 44,887 8,603,161 56,414 9,185,218 

ฟจิ _ _ 1 1,511 _ _ 
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พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
ประเทศ ปริมาณ มูลคา  ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา  

(ชิ้น) (บาท) (ชิ้น) (บาท) (ชิ้น) (บาท) 

ฝรั่งเศส 15,750 6,039,703 17,680 6,148,171 19,875 8,550,356 

อังกฤษ 49,264 19,056,932 43,542 18,294,977 52,778 19,870,952 

กรีซ _ _ _ _ 215 217,474 

ฮองกง 15,702 1,480,325 7,293 633,588 12,024 855,670 

อินโดนีเซีย 120,228 11,903,877 507,429 47,527,199 712,469 60,470,148 

อิสราเอล 6,337 2,151,540 6,698 1,836,289 367 113,670 

อินเดีย 17 13,570 3,536 803,363 660 141,274 

อิหราน 12 4,152 _ _ _ _ 

อิตาลี 17,088 2,948,186 6,237 1,432,893 8,725 2,125,644 

ญี่ปุน 119,619 16,401,944 85,685 9,977,894 209,564 26,254,510 

เกาหลี 14,321 1,886,613 7,663 788,262 10,639 1,090,631 

ศรีลังกา 24 3,119 _ _ _ _ 
ลิเบรียน อาหรับ  
จามาฮิริยา 0 100 _ _ _ _ 

โมนาโก 581 63,418 626 92,008 437 58,721 

พมา _ _ _ _ 0 111 

เม็กซิโก _ _ 606 184,220 1,727 521,018 

มาเลเชีย 795,907 54,226,147 304,742 21,586,569 738,597 55,801,605 

เนเธอรแลนด 14 2,058 188 65,303 4 1,544 

นิวซีแลนด _ _ 48 13,802 _ _ 

ฟลิปปนส 59 25,984 263,972 17,146,103 134,109 9,623,068 

โปรตุเกส 1 8,944 _ _ _ _ 

โรมาเนีย 0 75 _ _ _ _ 

ปากีสถาน _ _ _ _ 22 4,171 

โปแลนด _ _ _ _ 116 9,979 

รัสเซีย _ _ 64 25,094 0 292 

ซาอุดีอาระเบีย _ _ 73 28,608 8 7,845 

ซูดาน _ _ _ _ 1 3,509 

สวีเดน 3,294 288,776 2,060 180,987 6,733 638,445 

สิงคโปร 18,537 9,440,441 22,071 10,271,902 24,632 15,819,031 

ไทย 955 281,977 41,498 6,122,293 1,721 742,241 
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พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
ประเทศ ปริมาณ มูลคา  ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา  

(ชิ้น) (บาท) (ชิ้น) (บาท) (ชิ้น) (บาท) 

ตุรกี 0 1,648 4 2,927 18 8,508 

ไตหวัน 794 107,486 2,721 526,196 3,640 632,192 

สหรัฐอเมริกา 150,229 37,849,479 154,997 45,221,224 198,927 56,853,260 

เวียดนาม 6 2,023 98 21,071 13,271 1,214,735 

แอฟริกาใต 12 4,491 _ _ _ _ 

รวม 1,449,813 186,345,900 1,650,912 223,144,697 2,381,372 296,864,470 

 

 

การสงออกแชมพู แสดงดังตารางที่ 6  เม่ือพิจารณาแนวโนมจากป พ.ศ.2549 
พบวา แนวโนมการสงออกแชมพู มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป โดยปริมาณการสงออก
แชมพู เพ่ิมขึ้นในป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 คิดเปนรอยละ 12.37 และ 0.08 
ตามลําดับ ทั้งน้ีสงผลใหมูลคาการสงออกสินคาเพิ่มขึ้น เม่ือพิจารณาแนวโนมจากป 
พ.ศ.2549 พบวา ป พ.ศ.2550 และป พ.ศ.2551 มูลคาการสงออกแชมพู เพ่ิมขึ้น
จากป พ.ศ.2549 คิดเปนรอยละ 12.72 และ 6.27 

ในป พ.ศ.2551 มูลคาการสงออกแชมพู มาจากกลุมประเทศในทวีปเอเชียมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 91.09 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด รองลงมา คือ กลุมประเทศทวีป
ออสเตรเลีย และทวีปยุโรป ตามลําดับ ซึ่งประเทศที่มีมูลคาการสงออกแชมพู มาก
ที่สุด คือ ประเทศอินโดนีเซีย คิดเปนรอยละ 24.29 ของมูลคาการสงออก รองลงมา
คือ ประเทศญี่ปุน และประเทศฟลิปปนส ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 6 การสงออกแชมพู  
 

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
ประเทศ ปริมาณ 

(ชิ้น) 
มูลคา  
(บาท) 

ปริมาณ 
(ชิ้น) 

มูลคา 
 (บาท) 

ปริมาณ 
(ชิ้น) 

มูลคา 
 (บาท) 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 81,002 6,669,393 61,479 6,650,544 82,985 7,629,808 
อัฟกานิสถาน _ _ 23,718 4,553,470 _ _ 
แอลเบเนีย _ _ _ _ 2,600 124,235 
เนเธอรแลนด
แอนทิลลิส 2,173 546,716 390 91,915 201 42,745 

แองโกลา _ _ _ _ 9 7,313 

ออสเตรีย _ _ 804 74,040 1,482 136,946 

   35 



TGL-18-R1-11 

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
ประเทศ ปริมาณ มูลคา  ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

(ชิ้น) (บาท) (ชิ้น)  (บาท) (ชิ้น)  (บาท) 

ออสเตรเลีย 6,869,921 485,972,407 8,594,132 737,111,650 7,535,849 599,813,635 

บังคลาเทศ 443,245 26,299,037 526,769 29,586,220 792,343 51,866,686 

เบลเยี่ยม 0 6 1,841 300,834 112 18,468 

บาหเรน 4,219 459,995 3,101 451,752 3,244 210,696 

เบอรมิวดา 288 80,059 _ _ _ _ 

เบนิน _ _ 86 3,335 173 331 

บรูไน 68,443 14,305,261 89,112 16,083,013 87,799 18,213,107 

ภูฏาน 0 4,440 _ _ 102 30,904 

บอตสวานา _ _ 0 60 0 316 

แคนาดา 1,205 356,753 615 166,751 631 151,502 

สวิตเซอรแลนด 1,014 203,830 2,534 293,261 3,217 706,327 

จีน 14,806 2,905,072 34,311 3,048,354 22,139 3,243,517 

ไซปรัส 50 28,042 67 35,707 _ _ 

เยอรมนี 490 171,731 1,699 326,709 521 98,776 

จิบูตี 18,205 534,570 _ _ 4,175 259,426 

เดนมารก 10,777 1,335,233 12,371 2,043,831 2,027 3,569,491 

เอสโตเนีย _ _ 233 73,996 _ _ 

สเปน _ _ 68 18,230 _ _ 

แอลจีเรีย _ _ _ _ 14,822 403,037 

เอธิโอเปย _ _ 65,947 1,427,389 59,675 1,444,145 

ฟนแลนด 580 104,824 1,292 629,298 25 5,430 

ฟจิ 96,326 8,361,251 74,962 6,178,822 159,321 12,753,006 

ฝรั่งเศส 1,167 460,778 4,320 1,052,607 1,512 647,004 

อังกฤษ 2,304 917,772 1,561 213,205 517 103,358 

กานา 260 40,857 80 9,020 372 38,733 

กินี _ _ 24 10,172 _ _ 

กวม 293 134,378 746 264,451 20 3,772 

ฮองกง 867,500 59,640,896 990,208 65,340,429 1,394,618 97,506,116 

ฮังการี 48 45,938 14 8,664 1,491 445,746 

อินโดนีเซีย 16,894,663 1,751,571,163 17,008,370 2,370,014,414 18,495,208 2,319,388,993 

ไอรแลนด 1,045 121,697 2,304 550,416 117 58,660 

อิสราเอล 51 12,854 40 8,442 9 1,265 

อินเดีย 9,959,167 615,941,568 7,533,589 511,462,759 1,717,275 123,976,144 

อิรัก _ _ _ _ 2,816 233,445 

อิหราน 1,973 376,915 _ _ 51 4,170 

ไอซแลนด 13 3,880 3,583 258,646 247 57,995 
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พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
ประเทศ ปริมาณ มูลคา  ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

(ชิ้น) (บาท) (ชิ้น)  (บาท) (ชิ้น)  (บาท) 

อิตาลี 129 19,929 1,925 230,040 1,467 150,366 

จอรแดน 304 48,511 309 48,345 7,427 771,605 

ญี่ปุน 22,469,724 1,383,884,185 25,939,328 1,877,164,811 21,269,817 1,457,180,725 

เคนยา _ _ 6,716 175,200 _ _ 

กัมพูชา 3,310,763 289,231,623 3,581,553 304,476,018 3,749,056 332,063,598 

คิริบาส _ _ 60 18,240 _ _ 

คอโมโรส _ _ _ _ 300 58,500 

เกาหลี 7,897,567 515,133,196 10,053,099 670,189,170 10,996,977 787,146,460 

คูเวต 11,684 764,588 1,840 148,184 195 23,468 

คาซัคสถาน _ _ 300 53,260 48 10,447 

ลาว 892,610 122,379,666 1,033,436 153,478,551 1,075,873 160,661,425 

เลบานอน 194 41,300 388 67,412 924 166,985 

ศรีลังกา 533,274 34,356,054 456,731 27,456,652 698,488 45,224,289 

ลิทัวเนีย _ _ _ _ 1,391 441,513 

ลัตเวีย _ _ _ _ 12,481 2,079,310 
ลิเบรียน อาหรับ  
จามาฮิริยา 32,866 4,393,775 24,933 3,592,109 30,267 3,812,130 

พมา 350,948 56,203,396 630,962 68,013,924 702,639 103,098,173 

โมร็อกโก _ _ 10 1,411 _ _ 

มองโกเลีย 13,938 2,891,949 12,743 2,154,591 12,031 2,100,781 

มาเกา _ _ 55 18,275 _ _ 

นอรเทิรนมาเรียนา _ _ _ _ 4,503 815,173 

มอริเชียส 58 18,422 87 24,987 2,303 151,914 

มัลดีฟส 3,842 497,005 3,150 481,488 10,635 852,433 

มาลาวี _ _ 5 3,600 _ _ 

เม็กซิโก _ _ 259 133,716 380 95,843 

มาเลเซีย 13,627,074 1,284,968,342 21,351,749 992,375,930 12,119,828 928,099,197 

โมซัมบิก _ _ 552 145,209 551 156,748 

นามิเบีย _ _ 108 13,913 _ _ 

ไนจีเรีย _ _ 234 18,749 _ _ 

เนเธอรแลนด 1,410 298,249 465 46,666 1,276 182,476 

นอรเวย 24,025 2,488,155 7,003 783,794 4,300 612,092 

เนปาล 267,347 30,670,418 395,718 40,330,296 524,299 71,963,949 

นิวซีแลนด 1,239,067 141,283,864 1,341,024 311,292,981 1,209,557 190,883,383 

โอมาน 883 151,908 233 53,858 475 134,092 

ปาปวนิวกินี 79,619 8,340,578 21,056 2,544,969 53,545 6,742,035 
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พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
ประเทศ ปริมาณ มูลคา  ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

(ชิ้น) (บาท) (ชิ้น)  (บาท) (ชิ้น)  (บาท) 

ฟลิปปนส 16,692,599 1,367,339,023 17,788,829 1,337,050,984 19,069,779 1,408,299,278 

ปากีสถาน 404,866 56,046,557 646,008 44,135,878 255,675 19,695,316 

โปแลนด 132 63,651 35 12,432 _ _ 

โปรตุเกส 164 64,665 527 215,934 54 27,509 

กาตาร 0 167 19 529 162 86,211 

รียูเนี่ยน _ _ 255 44,877 127 60,340 

รัสเซีย _ _ 632 85,836 377 71,997 

ซาอุดิอาระเบีย 441 171,129 613 113,508 422 7,641 

หมูเกาะโซโลมอน _ _ 3,803 233,568 3,030 413,011 

เซเชลส 222 46,675 56 38,061 250 184,203 

ซูดาน 490 18,011 _ _ _ _ 

สวีเดน 956 154,328 583 185,155 161 16,385 

สิงคโปร 5,761,975 559,430,016 4,923,638 430,360,709 4,686,696 452,837,098 

อาหรับซีเรีย _ _ 4 1,712 _ _ 

สวาซิแลนด _ _ 158 38,306 266 74,871 

ตุรกี 12,512 861,708 51,543 3,879,479 17,157 1,126,576 

ไตหวัน 146,301 28,688,408 381,236 51,709,574 2,287,085 158,959,446 

แทนซาเนีย 2,195 275,730 1,162 116,651 1,386 111,718 

ยูเครน 723,686 54,864,189 112,960 8,481,719 191,636 14,004,479 

ยูกันดา 706 30,116 930 44,699 36 3,010 

สหรัฐอเมริกา 76,322 14,303,874 41,891 9,017,817 58,655 12,110,735 

เวียดนาม 559,906 48,421,115 287,315 30,096,696 1,109,654 142,270,565 

วานูอาตู _ _ 357 56,016 2,651 120,776 

เยเมน 2,200 288,380 5 2,148 3,809 525,950 

แอฟริกาใต _ _ 269 31,765 134 10,810 

รวม 110,484,227 8,986,740,171 124,149,229 10,129,832,808 110,567,940 9,549,892,283 
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3.  ผลกระทบของผลิตภัณฑแชมพูตอสิ่งแวดลอม  
 

ผลกระทบของแชมพูตอสิ่งแวดลอม  เม่ือพิจารณาตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ (ตารางที่ 
7) สามารถแบงไดเปน 3 ระยะ  ในขณะผลิต  ในขณะใชงาน  และเม่ือทิ้งหลังการใชงาน
แลว 

 
 ตารางที่ 7  ผลกระทบเบื้องตนของแชมพูตอสิ่งแวดลอม 
 

วัฏจักรชีวิตของแชมพู หัวขอทางสิ่งแวดลอม 
(environmental aspect) กอนผลิต ขณะผลิต ขณะขนสง ขณะใช ท้ิงหลังใช 

การใชทรัพยากร (resource use) เชน 
วัตถุดิบ พลังงาน น้ํา 

        × 

การเกิดวัตถุอันตราย (hazardous 
substance) 

 ×  × × 

การปลอยมลสารไปสู 
(emission/release of pollutant into) 

- อากาศ 

    
 

  1)

  
 

× 

 
 

× 
- น้ํา    2)     5)

- ดิน    2)     5)

ขยะมูลฝอย/ของเสีย (waste)    3)  ×   3)

ผลกระทบอื่นๆ (other impacts)     4)*  × × 
ความเหมาะสมสําหรับการใช  
(fitness for use) 

     **  

ความปลอดภัย (safety)      
หมายเหตุ             มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกําหนด  

     มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกําหนด   

 × ไมเกี่ยวของ 
 * มีขอบังคับตามกฎหมาย 
 ** มีขอกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 1)  ไอน้ําหอม ฝุน 
 2) สารตกคางในกระบวนการผลิต 
 3) ขยะบรรจุภัณฑ 
 4) เสียงดัง กล่ินตัวยา 
 5)  แชมพูที่ตกคางในขวด 
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3.1 ในระหวางการผลิต 
 

  มีการใชทรัพยากร เชน น้ํา วัตถุดิบ ไฟฟา และพลังงาน 
 

3.2  ในระหวางการใชงาน 
 

ในระหวางการใชงานอาจมีการสะสมของสารเคมีที่เปนองคประกอบของแชมพูแตละ
ชนิดบนเสนผมและหนังศีรษะ ทั้งน้ีปริมาณการสะสมยังขึ้นกับชนิดของแชมพูและการใช
งานที่ถูกตองของผูบริโภคดวย 

 
3.2.1  สารลดแรงตึงผิว  
 

สารลดแรงตึงผิวโดยทั่วไปประกอบดวยสวนที่ละลายในน้ํา และสวนที่ละลายใน
ไขมัน  ซึ่งสวนที่ละลายในไขมันจะซึมผานเขาไปในเหงือกปลา  ทําให
ความสามารถในการควบคุมปริมาณเกลือเสียไป      นอกจากนี้สารลดแรงตึงผิว
แตละชนิดยอยสลายทางชีวภาพไดแตกตางกัน  บางชนิดสลายตัวไดยากและเกิด
การสะสมและตกคางในแหลงน้ํ า ทําใหสมดุลในสภาวะแวดลอมทางน้ํา
เปลี่ยนแปลงและอาจกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ําได อยางไรก็ตามการ
ยอยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวจะเกิดขึ้นมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการ   เชน  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา     ปริมาณจุลินทรียใน
แหลงน้ํา  หรือระยะเวลาที่ใชในการยอยสลาย   หากปจจัยเหลานี้มีจํากัดจะทําให
การสลายตัวชาลง  

  
3.2.2  สารลดความกระดางของนํ้า 

 
สารลดความกระดางบางชนิดเชน ฟอสเฟต และโพลิฟอสเฟตประกอบดวย
ฟอสฟอรัสซึ่งเปนธาตุอาหาร    เม่ือปลอยสูแหลงนํ้าในปริมาณที่มาก จะทําให
เกิดความอุดมสมบรูณของแหลงนํ้ามากเกินไป  พืชน้ําเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  
และเม่ือตายลงกอใหเกิดปญหาการเนาเสียของแหลงน้ํา 
 
สารลดความกระดางของน้ําชนิดอ่ืน เชน zeolite, polyacrylates, NTA, EDTA 
และphosphonate สลายตัวไดคอนขางชา   สวน EDTA และ phosphonate  เชื่อ
วาทําใหเกิด mobility ของโลหะหนักเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ NTA ยังเปนสารกอ
มะเร็งอีกดวย 
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3.2.3  สารกันเสีย 
 

สารกันเสียบางชนิดยอยสลายทางชีวภาพไดยาก และบางชนิดมีความเปนพิษ
เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน ฟอรมาลดีไฮด และ isothiozolinones สามารถทํา
ใหเกิดอาการแพได นอกจากนี้สารกันเสียยังทําใหประสิทธิภาพของระบบบําบัด
ของเสียลดลง โดยฆาแบคทีเรียที่มีความจําเปนในกระบวนการบําบัด 

 
3.2.4   สารทําอิมัลชัน 
 

สารทําอิมัลชันบางชนิดยอยสลายไดยาก หรือไมยอยสลาย ทําใหเกิดการตกคาง
และสะสมในสิ่งแวดลอม  บางชนิดมีความเปนพิษ ทําใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตในหวงโซอาหาร 
 

3.2.5 ตัวทําละลาย 
 

ตัวทําละลายบางชนิดใช mineral oil เปนวัตถุดิบและใชเปนเชื้อเพลิงในการ
ผลิต ซึ่ง mineral oil เปนทรัพยากรที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก (non-
renewable resource) นอกจากนี้การปลดปลอยตัวทําละลายสูอากาศทําใหเกิด
โอโซนในบรรยากาศชั้นลางซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต 

 
3.3  การทิ้งหลังการใชงาน 

 
ภาชนะที่ใชบรรจุ มักทําจากพลาสติกหรือวัสดุกันน้ํา เม่ือใชผลิตภัณฑหมดแลว บรรจุ
ภัณฑเหลานั้นจะกลายเปนขยะมูลฝอย กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตอไป 
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