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TGL-66-12 
ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 

 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

กว่า เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า

ผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิต
หรือผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น 
ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้าน
เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน 
และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วย
ป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนอง

จากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศได้มีการจัดทํา
โครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติ
ออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และ
องค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทํา
หน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 
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TGL-66-12 
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า 11. ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เครื่องซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 18. บริการซักน้ําและซักแห้ง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดถ้วยชาม 21. น้ํามันหล่อลื่น 

22. เครื่องเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา 24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25. สบู่ 26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28. เครื่องถ่ายเอกสาร 29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 30. เครื่องเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34. โทรศัพท์มือถือ 35. เครื่องโทรสาร 36. รถยนต์นั่ง 

37. เครื่องรับโทรทัศน์ 38. เครื่องพิมพ์ 39. เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เครื่องดับเพลิง 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 44. กระเบื้องคอนกรตีมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 47. ซีเมนต์บอร์ด 48. กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง 

49.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ 
       ยานพาหนะ 

50.  ปั๊มความร้อน 51.  พัดลม 

52.  รถจักรยานยนต์ 53.  ยางรถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถยนต์ 

55.  วัสดุก่อผนัง 56.  พรม 57.  เตาไมโครเวฟ 

58.  กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 59.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 60.  เครื่องเรือน (furniture) 

61.  แบตเตอรี่รถยนต์ 62.  เครื่องดูดฝุ่น 63.  แบตเตอรี่ทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา 

64.  ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 
       หน้าต่างพร้อมวงกบ 

65.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
      หลอดฟลูออเรสเซ็นซ์ขั่วคู่ 

66.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น 

67.  กระจกสําหรับอาคาร  
      : กระจกเปลือกอาคาร 

68.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทยาง 69.  วัสดุตกแต่งพื้นประเภทพลาสติก 

70.  เครื่องเป่ามือ 71.  พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ 72.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 

   

 

 
 
 



 

 5 

TGL-66-12 
ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ

เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ งที่ เ ป็นทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมา
ใช้ใหม่ (recycle) 

 

การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 
การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้

ให้บริการที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้
ฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพื่อกรอกข้อความ และแนบเอกสารต่างๆ ตามท่ีระบุ
ในข้อกําหนดเพื่อยื่นขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 1,000 บาท 
ต่อรุ่น หรือแบบ หรือเครื่องหมายการค้า สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  และจัดทําสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ์  เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบตาม
ข้อกําหนดแล้ว  ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้ฉลากเขียวเป็นจํานวนเงินปีละ 5,000 บาท 
ต่อรุ่นหรือแบบ โดยมีวาระการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไม่เกิน 3 ปี  

 

 
 

หากมีขอ้สงสยัเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th 
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TGL-66-12 
คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 66 

โครงการฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์น้าํยาปรบัผ้านุ่ม  

 
ประธานอนุกรรมการ 
นางวนิดา ภิญโญวิวัฒน์       ผู้แทนจากสํานักงาน 
        คณะกรรมการอาหารและยา
        กระทรวงสาธารณสุข  
 
อนุกรรมการ 
นางศรุดา  นนทศิริชญากุล     ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

นางสาวรัฐติยา คุณจักร      ผู้แทนจากสํานักงาน 
        คณะกรรมการอาหารและยา
        กระทรวงสาธารณสุข  
 
นางปารมี เพ็งปรีชา      ผู้แทนจากศูนย์ทดสอบ 
 นางสาวพิลาวรรณ ห้อยแก้ว     และมาตรวิทยา 
         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

        เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 
นางบุปผา อุ่นแสงจันทร ์      ผู้แทนจากสํานักจัดการ  
 ดร. ไชโย จุ้ยศิริ      คุณภาพน้ํา   
         กรมควบคุมมลพิษ 
 
ผศ. จารุรัตน์ วรนิสรากุล      ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 
 ดร. วิลาสินี อยู่ชัชวาล     เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ดร. ภาติญา เขมาชีวะกุล        
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TGL-66-12 
อนุกรรมการ (ต่อ) 
ดร. วิบูลย์  ประดิษฐ์เวียงคํา     ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยี
        พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
        ลาดกระบัง 
 
นางสาวจีราภรณ์ จีระดิษฐ ์     ผู้แทนจากบรษิัท ชะอํา 
        พีรพัฒน์เคมีคอล จํากัด 
 
นางกาญนา อนุรักษ์กมลกุล     ผู้แทนจากบรษิัท ไลอ้อน 
 นางนิรมล บุญสําเร็จ     (ประเทศไทย) จํากัด 
            
 
นางสาวกรองทอง รัทยานนท ์     ผู้แทนจากบรษิัท แอมเวย์ 
 นางสาวคนึงนิจ ธนะติวะกุล      (ประเทศไทย) จํากัด   
 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
ดร. ลัณฉกร ประทุมรัตน ์      โครงการฉลากเขียว 

นางสาวอรอุมา พิสิทธ์ิศักด์ิ     สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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TGL-66-12 
ข้อกําหนดฉลากเขียวผลติภัณฑ์ปรบัผ้านุ่ม 

(Fabric Softeners) 
TGL-66-12 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 66 
  

 
1. เหตุผล 
 

ปัจจุบันมีผู้นิยมใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม (fabric softener) กันอย่างแพร่หลายด้วยคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มที่ช่วยทําให้ผ้าไม่กระด้าง ให้ความรู้สึกที่ดีเวลาสัมผัสเสื้อผ้า ช่วยต้าน
ไฟฟ้าสถิต และช่วยให้ผ้ามีกลิ่นหอม เมื่อพิจารณาผลกระทบของผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ก่อนการผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้
งานผลิตภัณฑ์ และขณะทิ้งหลังใช้ผลิตภัณฑ์ พบว่าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่สําคัญสูงสุดอยู่ในช่วงการใช้งาน ซึ่งสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ปรับผ้า
นุ่มบางชนิดย่อยสลายทางชีวภาพได้ยากหากเกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและห่วงโซ่อาหารในแหล่งน้ําและดิน รวมถึงสารเคมีบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้บริโภคได้ 

ดังนั้น การกําหนดข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มจึงเน้นลดการใช้สารเคมีที่
ย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก จํากัดการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันจะเป็นการ
ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค 
 

2. ขอบเขต 
 
 ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของเหลวใช้ผสมในน้ํา

สุดท้ายของการซักทําความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า 
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3. บทนิยาม 
 

ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผสมในน้ําสุดท้ายของการซักทําความสะอาด
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า เพื่อช่วยทําให้เส้นใยของผ้านุ่มและ/หรือฟูขึ้น และ
ลดการเกิดไฟฟ้าสถิตที่ทําให้ผ้าแนบติดตัว อาจมีการแต่งกลิ่นร่วมด้วย 1 

 
4. ข้อกําหนดทั่วไป 
 

4.1 ต้องผ่านเกณฑ์กําหนดตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะที่ต้องการสําหรับผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 

ลําดับท่ี รายการทดสอบ เกณฑ์กําหนด วิธีทดสอบ 

1 
ประสิทธิภาพทําให้ผ้านุ่ม  
(flexibility of a product, fabric 
softness) 

มากกว่าหรือเท่ากับ 3 

2 
ความสามารถในการดูดซับน้ํา 
(absorbability of a product) 

ตัวอย่างที่ทดสอบด้วยผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
ต้องให้ผลการทดสอบดีกว่าตัวอย่างที่ไม่ได้
ผ่านการปรับผ้านุ่ม 

ASTM D5237 Standard 
Guide for Evaluating 
Fabric Softeners 

3 ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 2-6 ข้อ 6.1.2 

4 ลักษณะทางกายภาพ 
ต้องเป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้น  
ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

ข้อ 6.1.3 

5 การทดสอบความคงสภาพ 
ต้องไม่แยกชั้น ไม่ตกตะกอน ไม่เปลี่ยนสี  
ไม่เปลี่ยนกลิ่น   

ข้อ 6.1.4 

 

 

 

 

                                        
1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2553). ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ “น้ํายา
ปรับผ้านุ่ม (Fabric softener)”. 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.1 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบ ดังนี้ 

6.1.1 ประสิทธิภาพทําให้ผ้านุ่มและความสามารถในการดูดซับน้ําตามวิธีทดสอบที่
กําหนดในมาตรฐาน ASTM D5237 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 
6.1.2 ความเป็นกรด-ด่าง วิเคราะห์โดยเครื่องวัด pH 
6.1.3 ลักษณะทางกายภาพ การทดสอบโดยการตรวจพินิจ 
6.1.4 การทดสอบความคงสภาพ ใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สบู่เหลว มาตรฐานเลขที่ มอก. 1403-2551 ข้อ 9.5 การทดสอบเสถียรภาพต่อการ
เก็บ โดยให้มีการทดสอบจํานวน 3 ตัวอย่าง 

หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่ากับวิธี
ที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากับผลการ
ทดสอบด้วย ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ ว่าวิธีทดสอบนั้น

สามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ยื่นคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับ

วิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

 
4.2 ในกระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้อง

เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่เชือ่ได้ว่ากระบวนการผลิต การขนส่งและการกําจัด
ของเสีย เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 
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5. ข้อกําหนดพิเศษ  
 

5.1 ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มต้องย่อยสลายทางชีวภาพได้2,3 (biodegradable) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2   ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม2 

ตามวิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐาน OECD 301 B หรือ OECD 301 C หรือ OECD 
301 D หรือ OECD 301 F หรือ ISO 9439 หรือ ISO 14851 หรือ ISO 10707 หรือ 
ISO 9408  

หมายเหต ุเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยยงัไมม่ีห้องปฏิบัตกิารทดสอบการยอ่ยสลายทางชวีภาพของ

ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม จึงอนุโลมให้ผู้ยื่นคําขอสามารถใช้ผลการทดสอบการยอ่ยสลายทาง
ชีวภาพของสารลดแรงตงึผิวซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มได้ โดยใช้
ผลการทดสอบจากผู้ผลิตสารลดแรงตงึผิว ตามวิธีทดสอบที่กาํหนดในข้อ 6.2 

หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่ากับวิธีที่
ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากับผลการ
ทดสอบด้วย ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ ว่าวิธีทดสอบนั้น

สามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขยีว  
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งวธิีทดสอบที่ผูย่ื้นคาํขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับ

วิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

 
5.2  สารกันเสีย (preservatives) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องสําอาง  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.3   ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าสารกันเสีย (preservatives) ที่ใช้ใน

ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวัตถุกันเสีย
ที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดย
กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 

                                        
2 Korea Eco Label; Fabric softeners (EL306-2008/2/2008-213) 
3 U.S. EPA's Design for the Environment. Laundry Products : Fabric Softeners 
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5.3 ต้องไม่ใช้สารดังต่อไปนี้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม2 
5.3.1 alkylphenol ethoxylates (APEOs) and alkylphenol derivative 
5.3.2 dialkyl dimethyl ammonium chlorides (DDAC) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.4   ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าไม่ใช้สารที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.3 

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ 
หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 

 

5.4 น้ําหอมที่ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม (ถ้ามี)  
 ต้องได้รับการรับรองจาก International Fragrance Association (IFRA)2 หรือ 

ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มต้องได้การรับรองจาก U.S. EPA's Design for the Environment 
(Laundry Product : Fabric Softeners)3 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.5   ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าน้ําหอมที่ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มได้รับ

การรับรองจาก International Fragrance Association หรือ หนังสือรับรองที่เชื่อได้
ว่าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มได้รับการรับรองจาก U.S. EPA's Design for the 
Environment (Laundry Product : Fabric Softeners) ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนาม
โดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 

 

5.5 ต้องแสดงข้อมูลคําแนะนําในการใช้งาน และปริมาตรการใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มบน
ฉลากหรือบนบรรจุภัณฑ์2 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.6   ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ามีการแสดงข้อมูลคําแนะนําในการใช้งาน 

และปริมาตรการใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มบนฉลากหรือบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งหนังสือรับรอง
ต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มี
อํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญ
ของบริษัท 
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5.6 บรรจุภัณฑ์  

5.6.1 กรณีบรรจุภัณฑ์กระดาษเพื่อการขนส่ง ต้องเป็นกระดาษที่ได้รับการรับรอง
เครื่องหมายฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ หรือ 
ผ่านการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียว
สําหรับกระดาษนั้นๆ ในที่นี้ไม่รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของกระดาษที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.7.1   ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษชนิดที่ใช้ทําบรรจุ

ภัณฑ์ หรือ ย่ืนผลการทดสอบที่เป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียว
สําหรับกระดาษชนิดนั้นๆ ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ 
และประทับตราสําคัญของบริษัท 

หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่ากับวิธีที่
ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากับผลการ
ทดสอบด้วย ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ ว่าวิธีทดสอบนั้น

สามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับ

วิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

 
5.6.2 กรณีบรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกที่ใช้ 

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติก
ตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.7.2   ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก

ของพลาสติกที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์
สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอก
ประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรอง
ต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มี
อํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตรา
สําคัญของบริษัท พร้อมกับยื่นหลักฐาน เช่น ตัวอย่างหรือภาพถ่ายของบรรจุภัณฑ์
พลาสติกสําหรับผลิตภัณฑ์รุ่นที่ย่ืนขอ 



 

 14 

TGL-66-12 
5.6.3 กรณีที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกทําจาก PVC ต้องมีการทําสัญลักษณ์ (logo) แสดง

การห้ามเผา4  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.7.3   ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานและหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ามีการทําสัญลักษณ์ห้ามเผาบน

พลาสติก PVC ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลง
นามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้
ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 

 
5.6.4 หมึก สี หรือ ผงสี (pigment) ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์และฉลากที่ติดบนบรรจุ

ภัณฑ์2 ,5 ต้องมีปริมาณโลหะหนัก  ไ ด้แก่  โครเมียม  (+6) ปรอท  ตะกั่ ว          
และแคดเมียมที่เกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเปื้อน รวมกันไม่เกิน 100 mg/kg  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.7.4   หมึก สี หรือ ผงสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์และฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ผู้ย่ืนคําขอ
ต้องยื่นผลการทดสอบโลหะหนัก ได้แก่ 
1) ปรอท ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624  
2) ตะกั่ว ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335 
3) แคดเมียม ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 
4) โครเมียม (+6) ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-5 
หรือ IEC 62321 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่เทียบเท่า ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ 

หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่ากับวิธีที่
ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากับผลการ
ทดสอบด้วย ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ ว่าวิธีทดสอบนั้น

สามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับ

วิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

 
 

                                        
4 อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียว 
5 EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging 
and packaging waste. 
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หมายเหต:ุ 1. การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการของรัฐ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐ หรือ 
- ห้องปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่ได้รับการรับรองความสามารถของ      

ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกําหนด 
ทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติทดสอบและห้องปฏิบัติการ    
สอบเทียบ  มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 

2. ผลการทดสอบและหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ย่ืนขอใช้ฉลาก
เขียว 

 
7. ประเด็นในการพิจารณาข้อกําหนดครัง้ต่อไป  

7.1 โลหะหนักในสทีี่ใสใ่นผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 
7.2 การทดสอบการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 
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ภาคผนวก 

 

1. สรุปขั้นตอนการให้การรบัรองฉลากเขียว 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการให้การรบัรองฉลากเขียว 
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2. ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ปรบัผ้านุ่ม (fabric softener formulations) 

ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มส่วนใหญจ่ะประกอบไปด้วยสารต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 สารออกฤทธิ์ที่ทําให้ผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มแบบธรรมดาจะประกอบด้วยสารออกฤทธิ์
ประมาณ 3-7% สารออกฤทธิ์ที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มมีให้เลือกหลายชนิด ที่นิยมใช้กัน
แพร่หลาย เช่น สารประกอบควอเทอนารี แอมโมเนียม (quaternary ammonium 
compound) (รูปที่ 2) ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวกท่ีใช้ทําผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 
ได้แก่ ไดทาโลว ไดเมทิล แอมโมเนียม คลอไรด์ (ditallow dimethyl ammonium 
chloride, DTDMAC ซึ่งมีช่ือเรียกทางการค้าว่า “Arquad 2HT-75”) สารนี้ให้ผลดีเรื่อง
ความนุ่ม (softening) ช่วยในการ ต้านไฟฟ้าสถิต และมีราคาถูก แต่มีข้อเสียคือ ไม่สามารถ
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและเป็นพิษกับสัตว์น้ํา จึงทําให้สารชนิดนี้ไม่ได้รับความนิยมทั้งใน
ทวีปยุโรปและอเมริกา 

2.2 ตัวทําอิมัลชัน (emulsifiers) สารออกฤทธิ์ชนิดนี้สามารถใช้ร่วมกับสารอื่นๆ ที่เป็นตัวเสริม
สารออกฤทธิ์และเป็นตัวทําอิมัลชันให้สารออกฤทธิ์ สารที่ช่วยเสริมสารออกฤทธ์ิมีหลายชนิด 
เช่น กรดไขมันและสารที่ไม่มีประจุ (nonionics) เช่น แอลกอฮอล์อีทอกซิเลต (alcohol 
ethoxylate: C14-C15 alcohol-7EO) หรือกลีเซอรอลโมโนสเตียเรต (glycerol 
monostearate) สารที่ไม่มีประจุช่วยให้สารออกฤทธิ์กระจายตัวได้ดีขึ้นขณะใส่ลงไปในน้ํา
ล้างสุดท้าย ช่วยลดปัญหาในกระบวนการผลิตและลดข้อเสียเกี่ยวกับความสามารถในการดูด
น้ําของผ้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเป็นประจํา 

2.3 สารฆ่าเชื้อโรค ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มมีสารออกฤทธิ์ที่มีประจุบวก ซึ่งมีคุณสมบัติในการ
ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย (anti-bacterials) ได้ แต่ก็สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียและเชื้อราบางชนิด เช่นกัน การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรานี้ไม่
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถสังเกตเห็นได้จากกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นหรือจากการ
แยกชั้น ดังนั้นจึงต้องใส่สารฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้า
นุ่มเสีย การใส่สารฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มนี้ไม่ได้มีผลเสียต่อประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเลย  

2.4 อิเล็กโทรไลต์ (electrolytes) ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มที่มีลักษณะข้นเกินไป 
สามารถปรับให้เหลวลงได้โดยใช้สารพอลิเอทิลีน ไกลคอล (polyethylene glycol) น้ํา
กระด้างหรือเกลือ เช่น โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) ซึ่งเป็นอิเล็กโทรไลต์ แต่
ปริมาณอิเล็กโทรไลต์ที่มากเกินไปอาจทําให้เกิดการแยกช้ันของผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มได้ 
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2.5 สารที่ใช้ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เมื่อค่าความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์ปรับผ้า

นุ่มสูงกว่า 4.0-4.5 ให้เติมกรดแร่เจือจางหรือกรดอินทรีย์จํานวนเล็กน้อยเพื่อปรับให้ได้ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ตามความต้องการ 

2.6 น้ํา จะถูกเติมลงในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มที่มีความข้นมากๆ โดยใช้น้ําที่ไม่มีการ
ปนเปื้อนของแร่ธาตุ (demineralised water)  

 
3. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ปรบัผ้านุ่ม 
 

ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ปรับผ้านุ่ม (Life Cycle Consideration) (ตารางที่ 2) สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต 
ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้ โดยที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่พบได้ชัดเจนจะ
อยู่ในช่วงขณะผลิต ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้ 

 
ตารางที่ 2 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มต่อสิ่งแวดล้อม  

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ท้ิงหลังใช้ 

การใช้ทรัพยากร เช่น  
 - วัตถุดิบ   

 
 

 1 
 

× 

 

× 

 

× 
- พลังงาน    × × 
- น้ํา   × × × 
การเกิดวัตถุอันตราย   2 × 

6 × 
การปล่อยมลสารไปสู่ 
- อากาศ  ∗ 

4 
 

× 

 

× 
- น้ํา  ∗ × 

7 × 
- ดิน  ∗ × 

7 × 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย  ∗ × × 

8 

ผลกระทบอื่นๆ    ∗3 5 × × 
ความเหมาะสมสําหรับการใช้     ∗∗  

ความปลอดภัย           

หมายเหตุ:   มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  

              มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

× ไม่เกี่ยวข้อง 

 ∗  มีข้อบั งคับตามพระราชบัญญั ติ โรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม  และ/หรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 
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 ∗∗ มีข้อกําหนดตามมาตรฐานต่างประเทศ 

1  ส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบสารเคมีท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
2  สารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต  
3 เสียง ความร้อน 

 4  CO/CO2/SOx/NOx 
 5 ฝุ่นละออง 

6 สารเคมีในตัวผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง  

 

 7 APEOs DDAC  
8 บรรจุภัณฑ์  

 
3.1 ขณะผลิต 

 
ในกระบวนการผลิตมีการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ํา และวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนั้นในขณะ
การผลิตยังก่อให้เกิดการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
น้ํา และมลพิษทางดิน อีกทั้งอาจเกิดมลพิษทางเสียงที่เกิดจากการทํางานของเครื่องจักร 
ส่งผลให้เกิดความรําคาญแก่ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมข้างเคียงได้รวมถึงขยะมูลฝอย 
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตของโรงงาน คือ 
พระราชบัญญัติโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมและ/หรือประกาศ กระทรวงมหาดไทย 

 
3.2 ขณะใช ้

 
ในระหว่างการใช้งานอาจมีการสะสมของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
ในกรณีใช้ผลิตภัณฑ์ผสมในน้ําสุดท้ายของการซักทําความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มด้วยมือ
หรือเครื่องซักผ้าอาจทําให้สารเคมีตกค้างในเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เมื่อสัมผัสหรือสวมใส่เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มอาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง รวมถึงเมื่อ
ผลิตภัณฑ์ผสมในน้ําสุดท้ายของการซักทําความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มใช้เสร็จแล้วส่วน
ใหญ่จะถูกทิ่งลู่แหล่งน้ําและดิน ซึ่งสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มบางชนิด
ย่อยสลายทางชีวภาพได้ยากหากเกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และห่วงโซ่อาหารในแหล่งน้ําและดิน เช่น สารลดแรงตึงผิวกลุ่ม APEO เป็นต้น 
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3.3 ทิ้งหลังใช ้

 
ภาชนะที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม มักทําจากพลาสติกหรือวัสดุกันน้ํา เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์
หมดแล้ว บรรจุภัณฑ์เหล่านั้นจะกลายเป็นขยะมูลฝอย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ต่อไป 
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