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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 
 

“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
กวา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน  

ขอดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือ ใชเปนเครื่องหมายใหกับผูบริโภค
ทราบวาผลิตภัณฑนั้นเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตามวัตถุประสงค 
ในสวนผูผลิตหรือผูจัดจําหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ
เหลานั้นมากขึ้น ผลักดันใหผูผลิตรายอ่ืนๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการ
ของตนในดานเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดการ
ยอมรับของประชาชน และสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึง
เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยปองกันรักษาธรรมชาติผานทางการผลิตและการบริโภคของ
ประชาชน 

 

โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใชเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแตป พ.ศ. 2520  และไดรับการ

ตอบสนองจากผูบริโภคชาวเยอรมันเปนอยางดี ปจจุบันประเทศตาง ๆ มากกวา 20 ประเทศไดมี
การจัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ไดริเร่ิมโครงการฉลากเขียว เม่ือเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และไดรับความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม และองคกรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติ
ออกมาเปนรูปธรรม จึงนับวาเปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือระหวางภาครัฐบาล เอกชน และ
องคกรกลางตาง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
ทําหนาที่เปนเลขานุการ 

 

หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ 

• เปนผลิตภัณฑที่ใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอสิ่งแวดลอม และคุณประโยชนทางสิ่งแวดลอม
ที่ไดรับเม่ือผลิตภัณฑนั้นถูกจําหนายออกสูตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไมยุงยากและไมเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทางสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในขอกําหนด 

• เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยกวา 
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ผลิตภัณฑฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑทีไ่ดรับการคัดเลอืกใหออกขอกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ไดแก 
 

1. ผลิตภัณฑพลาสติกแปรใชใหม 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ 3. ตูเย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย 

10. ผลิตภัณฑซักผา 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 

และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41.  42. กระเบ้ืองซีเมนตมุงหลังคา เครื่องดับเพลิง 

43. กระเบ้ืองดินเผามุงหลังคา 44.  45. กระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคา แผนยิปซัม 

46. หมึกพิมพ 46. ทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 46. ซีเมนตบอรด 

 

 
ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกําหนด 
ขอกําหนดของผลิตภัณฑที่กําหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและความ

เสียหายของสิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่ เปนทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไมหมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาที่สําคัญของประเทศ โดยสงเสริมใหมี
การผลิต การขนสง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพ
กลับมาใชใหม (recycle) 
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การสมัครขอใชฉลากเขียว 
การขอใชฉลากเขียวเปนการดําเนินการดวยความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจําหนาย หรือผู

ใหบริการที่ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ไมมีกฎหมายบังคับ ผูประสงคจะสมัคร
ขอใชฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพ่ือกรอกขอความ และแนบเอกสารตางๆ 
ตามที่ระบุในขอกําหนดเพื่อยื่นขอใชเครื่องหมายฉลากเขียว และชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร 
1,000 บาท ตอรุน หรือแบบ หรือเครื่องหมายการคา สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตางๆ  และจัดทําสัญญา
อนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ  เม่ือผลิตภัณฑผาน
การตรวจสอบตามขอกําหนดแลว  ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการใชฉลากเขียวเปนจํานวน
เงินปละ 5,000 บาท ตอรุนหรือแบบ  โดยมีวาระการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
ไมเกิน 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 9 
โครงการฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑซักผา  

 
ประธานอนุกรรมการ 
 

ศ.ดร.สมศักดิ์  ดํารงคเลิศ       คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
           
อนุกรรมการ 

นางสาวขนิษฐ พานชูวงศ โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตรบริการ  
 

นางศรุดา นนทศิริชญากุล สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
  

ศ.สมร มุตตามาระ สถาบันสงเสริมการจัดการทรัพยากรและ 
คุณอาณกร  สติาลรัศมี                      สิ่งแวดลอมไทย 

    
ผศ.จารุรัตน วรนิสรากุล  คณะวิศวกรรมศาสตร   
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

 
นายชานัน  ติรณะรัต กรมควบคุมมลพิษ    

นางสาววัลภา  จุฬารัตน   
 

นางกาญจนา อนุรักษกมลกุล บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 
 
คุณกรรณิการ จรัสอุไรสิน บริษัท พรอคเตอร แอนด แกมเบิ้ล เทรดดิ้ง  

คุณนิริน  อุดมสม    (ประเทศไทย) จํากัด  
 

  นางสาวปยธิดา  ตุลยลักษณ บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิงส จํากัด 
 
นางกรองทอง  รัทยานนท บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด 

นางสาววริศรา  มากวงศ 
 

คุณโชติรส  มูลวงศ บริษัท คาโอ อนิดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด 
  

อนุกรรมการและเลขานุการ  
 

นางสาวถนอมลาภ รัชวัตร ฝายเลขานุการโครงการฉลากเขียว 
นางสาวเหมือนจิตต วิเชฎฐพงษ  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
นางสาวอรอุมา พิสิทธิ์ศักดิ์ 
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ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑซักผา 
TGL-10-R1-10 

จัดทําโดย คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที ่9 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 
 
 ผลิตภัณฑซักผาเปนผลิตภัณฑเคมีที่มีสวนประกอบสําคัญคือสารลดแรงตึงผิว สารลดความ

กระดางของน้ํา และสารประกอบอื่นๆ มากกวา 20 ชนิด ผลกระทบของผลิตภัณฑซักผาตอ
สิ่งแวดลอมที่สําคัญที่สุดอยูในชวงการใชงาน เน่ืองจากสารเหลานี้บางชนิดมีการสะสมใน
สิ่งแวดลอมและกอใหเกิดมลพิษตอแหลงน้ําและดินได 
 

 การกําหนดใหผลิตภัณฑซักผามีความสามารถในการยอยสลายไดดีในสภาพธรรมชาติ การ
ลดปริมาณฟอสเฟตลง การสนับสนุนใหใชบรรจุภัณฑนอยลงหรือสามารถนํากลับมาแปรใช
ใหม จะชวยใหประเทศไทยประหยัดทรัพยากร ลดการปนเปอนของสารเคมีและธาตุอาหาร
ลงในแหลงน้ํา ตลอดจนลดภาระและคาใชจายในการบําบัดน้ําเสียลงได 
 

2.    ขอบขาย 
 

“ ผลิตภัณฑซกัผา ” ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑดังตอไปน้ี  
1. ผงซักฟอก (Laundry Detergent Powder) 

1.1 ชนิดซักฟอกดวยมือ 
1.2 ชนิดซักฟอกดวยเครื่องซักผา 
1.3 ชนิดซักฟอกดวยมือหรือเครื่องซักผา 

2. ผลิตภัณฑซักผาชนิดเหลว (Liquid Laundry Detergent Product) 
2.1 ชนิดซักผาดวยมือ 
2.2 ชนิดซักผาดวยเครื่องซักผา 

 
3. บทนยิาม 
 
 ผงซักฟอก หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีสารลดแรงตึงผิวชนิดสังเคราะหและ/หรือชนิดธรรมชาติ

เปนสวนประกอบหลัก สําหรับใชซักผา 
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 ผลิตภัณฑซักผาชนิดเหลว หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนของเหลว มีสารลดแรงตึงผิว
เปนสวนประกอบหลัก ใชสาํหรับซักผา 

 
 สารลดแรงตึงผิว (surface-active agent or surfactant) หมายถึง สารซึ่งเม่ือละลายในน้ํา

แลวจะชวยลดแรงตึงผิวของน้ํา 
 
 สารลดความกระดางของน้ํา (sequestering builder) หมายถึง สารทีล่ดความกระดางของน้ํา

และชวยใหสารลดแรงตึงผิวสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 สารรักษาระดับความเปนดาง (alkaline builder) หมายถึง สารที่รักษาระดับความเปนดางให

คงที่ตลอดชวงการใชงาน 
 
 สารเพิ่มความสดใส (optical brightening agent or optical brightener) หมายถึงสารที่

สามารถดูดแสงอัลตราไวโอเลต แลวใหแสงสวางที่ทําใหผาดูสดใสยิ่งขึ้น 
 
 สารเพิ่มฟอง (suds booster) หมายถึง สารซึ่งเม่ือใชรวมกับสารลดแรงตึงผิวจะทําใหฟอง

มากขึ้น 
 
 สารลดฟอง (suds depressor) หมายถึง สารซึ่งเม่ือใชรวมกับสารลดแรงตึงผิวจะทําใหฟอง

ลดลง 
 
 สารฟอก (oxygen bleach) หมายถึง สารที่อาศัยปฏิกิริยาของแนสเซนตออกซิเจน 

(nascent oxygen) ในการฟอก 
 
 สารฟอกตนตอ (bleach precursor) หมายถึง สารซึ่งเม่ือละลายในน้ําจะเกิดฟองขึ้น 
 
 สารคงสภาพสําหรับสารฟอกตนตอ (stabilizer for bleach precursor) หมายถึง สารซึ่งเม่ือ

ผสมกับผลิตภัณฑซักผาตนตอแลวทําใหสารฟอกตนตอสลายตัวชาลง 
 
 สารชวยการละลาย (hydrotrope) หมายถึง สารที่ทําใหผงซักฟอกละลายน้ําไดดีขึ้น 
 
 สารกันหมอง (anti-tarnishing agent) หมายถึง สารที่ชวยใหสิ่งซักลางสวนที่เปนโลหะไม

หมองคล้ํา 
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 แอนติออกซิแดนต (anti-oxidant) หมายถึง สารที่ทําใหสวนประกอบบางอยางของ
ผงซักฟอกมีปฏิกิริยากับออกซิเจนชาลง 

 
 เอนไซม (enzyme) หมายถึง สารอินทรียที่มีสมบัติชวยยอยโมเลกุลของโปรตีนหรือแปงหรือ

ไขมันใหเปนหนวยยอยๆได  ไดแก โปรติโอลิก เอนไซม (proteolytic enzymc) หรืออะมิโลลิ
ติกเอนไซม (amylolytic enzyme) 

 
 สารชวยขับสิ่งสกปรก (soil releasing agent) หมายถึง สารที่ชวยใหสิ่งสกปรกที่ติดผาหลุด

ออกงายขึ้น 
 
 สารตานจุลินทรีย (anti-microbial compound) หมายถึง สารที่ชวยยับยั้งการเจริญเติบโต

ของจุลินทรีย 
 
 สารละมุน (mildness additive) หมายถึง สารที่ชวยใหผงซักฟอกไมเปนอันตรายตอผิวหนัง 
 
 สารคงสภาพการเก็บรักษา (storage stabilizer) หมายถึง สารที่ชวยใหผลิตภัณฑซักผาเก็บ

ไวไดนานโดยไมเสื่อมสภาพ 
 
 สารชวยใหผานุม (fabric softening agent) หมายถึง สารที่ชวยใหผานุมหลังจากการซักแลว 
 
 สารกันไฟฟาสถิต (anti-static agent) หมายถึง สารที่ชวยลดไฟฟาสถิตที่เกิดขึ้นบนผา 
 
 สารกันการกัดกรอน (anti-corrosion agent) หมายถึง สารที่ชวยลดการกัดกรอนสวนที่เปน

โลหะของเสื้อผา 
 
 สารกันคราบคืน (anti-soil redeposition agent) หมายถึง สารที่ชวยไมใหคราบหรือสิ่ง

สกปรกที่หลุดออกไปแลวกลับมาจับเสื้อผาอีกขณะซัก เชน โซเดียมคารบอกซีเมทิล
เซลลูโลส (sodium carboxymethylcellulose) 

  
พลาสติกที่ใชแลว (recycled plastic) หมายถึง ขยะพลาสติก (post-consumer plastic) 
รวมถึง เศษพลาสติกและของเสียพลาสติกที่เกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตในโรงงาน 
(production or processing overrun and waste) 

 
เยื่อเวียนทําใหม (recycled pulp) ในที่นี้ครอบคลุม เยื่อที่ทําจากผลิตภัณฑกระดาษที่ผาน
การบริโภคแลว (post-consumer waste paper) แตไมรวมถึงกระดาษที่ไมผานการบริโภค 
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(pre-consumer waste paper) ซึ่งหมายถึงกระดาษเสีย (defected paper) ที่เกิดขึ้นใน
ระหวางกระบวนการผลิตกระดาษและการแปรรูปภายในโรงงานกอนถึงมือผูบริโภค ทั้งที่
เปนแผนกระดาษเสียแหง (dry broke) และแผนกระดาษเสียเปยก (wet broke) ยกเวน
แผนกระดาษเสียแหงและเปยกที่ทําจากเยื่อเวียนทําใหมรอยละ 100 
 
หน่ึงการซักลาง (wash)  หมายถึง  การซักผาหนึ่งครั้งมีปริมาณผาจํานวน 4.5 กิโลกรัม 
(น้ําหนักแหงของผา)   
  

4. ขอกําหนดทั่วไป 
 

4.1 ผลิตภัณฑซักผาไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ ผาน
การทดสอบตามที่ทดสอบตามคุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดในมาตรฐาน
ผลิ ต ภัณฑ อุ ต ส าหก ร ร ม เ ล ขที่  มอก . 7 8  ผ งซั กฟอก  ห รื อ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1745 ผลิตภัณฑซักผาชนิดเหลว หรือ 
มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ 

 
4.2 ในกระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสีย ตองเปนไปตามกฎหมายและ

ขอบังคับของทางราชการ เชน พระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ กรณีที่โรงงานอยูใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม 

 
5. ขอกําหนดพิเศษ  
 

5.1 ในกรณีผงซักฟอก ปริมาณสารเคมีทั้งหมดตองไมเกิน 100 กรัมน้ําหนักแหงตอหนึ่ง
การซักลาง 

 
5.2 สารที่อนุญาตใหมีได 

 น้ําหอมที่ใสตองไดรับการรับรองจาก International Fragrance Raw 
Material Association หรือ Research Institute for Fragrance Material 

 
5.3  สารลดแรงตึงผิวที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑซักผาตองยอยสลายทางชีวภาพ

แบบใชออกซิเจน (aerobic biodegradable) และ/หรือ แบบไมใชออกซิเจน 
(anaerobic biodegradable) ไดไมนอยกวารอยละ 90  
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5.4 สารที่หามมีในผลิตภัณฑ 
 

1) สารที่เปนสวนผสมหรือสวนหนึ่งของการเตรียมผลิตภัณฑซักผา ดังนี้ 
- สารอัลคิลฟนอลเอทท็อกซีเลทและอนุพันธ (alkyl phenol 

ethoxylates :APEOs  and derivatives)  
- สารไนโตรมัสและโพลีไซคลิคมัส (Nitromusk and polycyclic musks) เชน 

musk xylene:5-tert-butyl-2,4,4-trinitro-m-xylene, musk ambrette:4-tert-
butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene, moskene:1,1,3,3,5-pentametyl-
4,6-dinitroindan,musk tibertine: 1-tert-butyl-3,4,5-trimethyl-2,6-
dinitrobenzene, musk ketone:4’-tert-butyl-2’,6’-dimethrl-3’,5’-
dinitroacetaphenone, HHCB:1,3,4,6,7,8-hexamethylcyclopenta (g) –2-
benzopyran, AHTN: 6-acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin 

- EDTA (ethylenediamine tetraacetate) 
- NTA (nitrilotriacetate) 

2) สาร Quaternary ammonium salts ที่ไมสามารถยอยสลายทางชีวภาพได
ทั้งหมด 

3) ฟอสโฟเนตทั้งหมด ( total amount of  phosphonates) ที่ไมสามารถยอยสลาย
ทางชีวภาพไดทั้งหมด ตองไมเกิน 0.5 กรัมตอหนึ่งการซักลาง  

4) สารที่จัดอยูในกลุมหรืออาจจัดอยูในกลุมเหลานี้เปนสวนผสมในผลิตภัณฑ 
- R40 (สารที่ถูกจํากัดอยางชัดเจนวามีผลตอการเกิดมะเร็ง) 
- R45 (อาจกอใหเกิดมะเร็ง) 
- R46 (อาจกอใหเกิดความเสียหายทางพันธุกรรม) 
- R49 (อาจกอใหเกิดมะเร็งเม่ือหายใจเขาสูรางกาย) 
- R50-53 (เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ําอยางมาก, อาจมีผลระยะยาวตอสภาวะ

แวดลอมทางน้ํา) 
- R51-53 ( เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา, อาจมีผลระยะยาวตอสภาวะแวดลอม

ทางน้ํา) 
- R59 (เปนอันตรายตอชั้นโอโซน) 
- R60 (อาจทําใหเกิดการปฏิสนธิไมสมบูรณ) 
- R61 (เปนอันตรายตอการปฏิสนธิ) 
- R62 (อาจเปนไปไดที่ทําใหเกิดการปฏิสนธิไมสมบูรณ) 
- R63 (อาจเปนไปไดที่ทําใหเกดิอันตรายตอตัวออนในครรภ) 
- R64 (อาจทําใหเกิดอันตรายตอทารกในครรภผานทางน้ํานมมารดา) 
- R68 (อาจเปนไปไดที่ทําใหเกิดผลกระทบที่ยอนกลับไมได) 
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หรือสารที่รวมตัวกันอ่ืนๆ ตาม Directive 67/548/EEC และที่แกไขในภายหลัง 
หรือตาม Directive 1999/45/EC (31 May 1999) 
สารตั้งตนหรือสวนประกอบอื่นที่ใชในการเตรียมเปนสูตรผสมเกินกวารอยละ 
0.01 ของผลิตภัณฑสุดทายตองผานเกณฑขางตนดวย 

5) กลุมสารเคมีที่มีรายชื่อระบุอยูในกลุม R43 (มีความเปนไปไดในการกอใหเกิด
การระคายเคืองเม่ือสัมผัสกับผิวหนัง) ตาม Directive 1999/45/EC (31 May 
1999) 

6) สารประกอบคลอรีน (reactive chlorine compounds) เชน โซเดียมไฮโปคลอ
ไรต (sodium hypochlorite), สารประกอบคลอรีนอินทรีย (organic chlorine 
compounds) 

7) halogenated hydrocarbon 
8) ฟอรมาลิน (formalin) 

        5.5     บรรจุภัณฑ 
1. หมึก สี ผงสี (pigment) หรือ สารเติมแตง (additive) อ่ืนๆ ที่ใชพิมพบนบรรจุ

ภัณฑ มีสวนผสมของโลหะหนัก ไดแก แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว เฮกซะวา
เลนทโครเมียม ตอสีที่เปนนํ้าหนักแหง (dry basis) ไดไมเกิน 100  mg/kg 

กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก 
2. บรรจุภัณฑพลาสติกตองมีสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติก  สัญลักษณที่

ใชตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สัญลักษณสําหรับ
พลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 
11469  

กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ  
3. ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมอยางนอยรอยละ 80  โดยน้ําหนัก 

 
6. วิธีทดสอบ 
 

6.1 ผู ผ ลิ ต ต อ ง ย่ื น ห ลั ก ฐ า น ใ บ อ นุ ญ า ต แ ส ด ง เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอก. 78  ผงซักฟอก หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1745 
ผลิตภัณฑซักผาชนิดเหลว หรือ แสดงผลทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑให
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑแตละประเภท หรือ 
แสดงผลทดสอบตามมาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เปน
ที่ยอมรับ 

6.2 กรณีผงซักฟอก ผูผลิตตองแสดงผลการทดสอบของปริมาณสารเคมี ทั้งหมดไมเกิน 
100 กรัมตอการซักลาง  
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6.3 ผูผลิตตองแสดงสูตรของผลิตภัณฑซักผาและปริมาณที่ใช พรอมทั้งแสดงการ
คํานวณ เพ่ือแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดขอ 5.1 และลงนามรับรองโดย
ผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต  

6.4 ผูผลิตตองยื่นหลักฐานที่แสดงวาน้ําหอมที่ใสลงไปในผลิตภัณฑซักผานั้น ไดรับการ
รับรองจาก International Fragrance Raw Material Associaton หรือ Research 
Institute for Fragance Material หลักฐานดังกลาวไดแก หนังสือรับรองจาก
บริษัทผูผลิตหรือจําหนายน้ําหอม และ หนังสือรับรองจากผูยื่นขอใชฉลากเขียว และ
ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต  

6.5 ผูผลิตตองแสดงผลการทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวที่เปน
สวนประกอบของผลิตภัณฑซักผา ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีวิเคราะหและทดสอบผงซักฟอก มาตรฐานเลขที่ มอก. 
578 หรือ วิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ  

6.6 ผูผลิตตองยื่นหนังสือรับรองวาสารเคมีที่ใชเปนสารประกอบของผลิตภัณฑซักผา ไม
มีสารที่หามมีในผลิตภัณฑในขอ 5.4 ขอ 1) ถึง 8) และลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของบริษัท และลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผูผลิต  

6.7 ผูผลิตตองแสดงรายงานการวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักใน หมึก สี ผงสีหรือ 
สารเติมแตงอ่ืนๆที่ใชพิมพบนบรรจุภัณฑ โดยทดสอบตามมาตรฐานระดับประเทศที่
เปนที่ยอมรับ หรือ ยื่นหนังสือรับรองวา ไมมีโลหะหนักตามที่กําหนดไวในขอ 5.5 
ขอ 1) และลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ 

6.8 กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก  ผูผลิตตองยื่นตัวอยางบรรจุภัณฑที่มีสัญลักษณบงบอก
ประเภทของพลาสติกตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 
11469 แกเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว  

6.9 กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ ผูผลิตตองยื่นหนังสือรับรองวาบรรจุภัณฑกระดาษทําจาก
เยื่อเวียนทําใหม และลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ  และตองแสดงตัวอยางบรรจุภัณฑเพ่ือตรวจ
พินิจ 
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หมายเหตุ  : 1. การทดสอบตองทําในหองปฏิบัติการ ดังตอไปน้ี 
1) หองปฏิบัติการของทางราชการ 
2) หองปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่ไดรับการรับรองความสามารถของ

หองปฏิบัติการทดสอบตามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ขอกําหนดทั่วไป
วาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 

2. ผลทดสอบตองมีอายุไมเกิน 1 ป จนถึงวันที่สมัคร 
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ภาคผนวก 

 
 

1.   ขั้นตอนการรางขอกําหนดของผลิตภัณฑซักผา 
 

 

คําจํากัดความและขอบเขต 
 

 
    รายละเอียดของผลิตภัณฑซักผาและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 
 

พิจารณาวงจรชีวิตของผลิตภัณฑซักผาตอสิ่งแวดลอม 
 

 
     เปรียบเทียบและจัดลําดับผลกระทบของผลิตภัณฑซักผาตอสิ่งแวดลอม 

 
 

     พิจารณาสิ่งที่ทําใหผลิตภัณฑซักผามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด 
 

 
     กําหนดมาตรฐานดานคณุภาพและดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑซักผา 
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2. รายละเอียดของผลิตภัณฑซักผาและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 

 ผลิตภัณฑซักผาเปนสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนอยางหนึ่งในชีวิตประจําวัน เพื่อชําระลางสิ่ง
สกปรกออกจากเสื้อผา เครื่องนุงหมและภาชนะตางๆ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรกลโรงงาน แต
ที่ใชกันมากคือใชซักลางเสื้อผาเครื่องนุงหม ไดมีการผลิตผลิตภัณฑซักผาขึ้นใชเปนครั้งแรกใน
ประเทศเยอรมันในระยะสงครามโลกครั้งที่ 1 เนื่องจากในขณะนั้นไขวัวและน้ํามันพืชซึ่งเปน
วัตถุดิบสําคัญในการผลิตสบูเกิดขาดแคลน นักวิทยาศาสตรจึงไดคิดคนสารสังเคราะหขึ้นใหม 
ตอมาจึงไดมีการคนควาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑซักผาอยางกวางขวางพรอมกับความนิยมใช
ผลิตภัณฑซักผาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ประเทศไทยโดยบริษัท หลุยสทีเลียวโนเวนส จํากัด ได
นําเขาผลิตภัณฑซักผายี่หอ “แฟบ” จากตางประเทศมาในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใช
แทนสบูในการซักเสื้อผาและชําระลางสิ่งสกปรกอื่นๆ ปรากฏวาเปนที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไป 
เพราะสามารถชําระลางสิ่งสกปรกไดดีกวาสบูและสะดวกในการใชมากกวา บริษัทผูผลิตแฟบ คือ 
บริษัท คอลเกต ปาลมโอลีฟ จํากัด จึงไดต้ังโรงงานผลิตและจําหนายผลิตภัณฑซักผาในประเทศ
ขึ้นในป 2500 และตอมาไดมีผูผลิตผลิตภัณฑซักผาเกิดขึ้นอีกหลายบริษัท 

 
2.1 วัตถุดิบและสวนประกอบของผลิตภัณฑซักผา 

 
ผลิตภัณฑซักผาเปนผลิตภัณฑเคมี ใชวัตถุดิบแตกตางกันไปขึ้นอยูกบัสูตรการผลิตของ
แตละโรงงานและสารเคมีบางตัวอาจใชแทนกันได วัตถุดิบที่ใชสวนใหญตองนําเขาจาก
ตางประเทศ สวนประกอบของผลิตภัณฑซักผาแบงเปน 2 ประเภทคือ 
2.1.1 สวนประกอบหลัก 
2.1.2 สวนประกอบที่อาจมีได 

 
2.1.1 สวนประกอบหลัก 

• สารลดแรงตึงผวิ 

• สารลดความกระดางของน้ํา 

• สารรักษาระดับความเปนดาง 

• โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส  

• สารเพิ่มความสดใส 
 

• สารลดแรงตึงผิว เปนพวกสารอินทรีย ทําหนาที่เปนตัวละลายไขมัน 
ชวยลดแรงตึงผิวของน้ํา ทําใหน้ําซึมเขาไปสัมผัสกับสิ่งสกปรกตางๆ ได 
จึงสามารถชําระลางสิ่งสกปรกออกมาไดทั้งในน้ํากระดางและน้ําธรรมดา 
สารนี้ตองเปนสารเคมีประเภทมีประจุลบ (anionic) ประจุบวก (cationic) 
หรือไมมีประจุ (nonionic) ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือผสมกัน ในกรณีที่
เปนสารเคมีประเภทมีประจุลบ ตองไมเปนแอลคิลเบนซีนซัลโฟเนตที่มี

16 



TGL-10-R1-10 

โครงสรางแบบกิ่ง (branched alkylbenzene sulphonate) ตัวอยางเชน 
โซเดียมแอลคิลอะริลซัลโฟเนต (sodium alkyl aryl sulphonate) สวนสาร
ลดแรงตึงผิวประเภทมีประจุบวก เชน เซทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบร
ไมด (cetyl trimethyl ammonium bromide) และสารลดแรงตึงผิวประเภท
ไมมีประจุ เชน เอทิลินออกไซดคอนเดนเซตออฟแอลคิลแฟตตี
แอลกอฮอล (ethylene oxide condensate of alkyl fatty alcohols) สาร
เหลานี้เปนองคประกอบสําคัญที่ทําหนาที่ชําระลางสิ่งสกปรก มีปริมาณไม
นอยกวารอยละ 5 สําหรับผงซักฟอกชนิดซักฟอกดวยเครื่องซักผา  และ
ไมนอยกวารอยละ 18 สําหรับผงซักฟอกชนิดซักฟอกดวยมือ 

 

• สารลดความกระดางของน้ํา เชน โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต (sodium 
tripolyphosphate: STPP) โซเดียมไพโรฟอสเฟต (sodium 
pyrophosphate) เกลือของกรดไนทริโลไตรแอซีติก (nitrilotriacetic acid: 
NTA) เกลือของกรดเอทิลีนไดแอมีนเททระแอซี ติก 
(ethylenediaminetetraacetic acid: EDTA) กรดซิตริกและอนุพันธของ
กรดซิตริก (citric acid and derivatives) ซีโอไลต (zeolite) สารใดสาร
หนึ่ง หรือผสมกัน สารพวกนี้ไมชวยใหสิ่งสกปรกหลุดออกจากเสื้อผาหรือ
จากของใชโดยตรง แตทําหนาที่เสริมประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิว
โดยทําใหน้ําเปนดางเหมาะกับผลิตภัณฑซักผา ผลิตภัณฑซักผาทั่วไปมี
ปริมาณฟอสเฟต (P2O5) ไมเกินรอยละ 20 

 
สารลดความกระดางมีหนาที่ชวยแกความกระดางของน้ํา เนื่องจากความ
กระดางของน้ํา (Ca+2, Mg+2) จะรบกวนการทํางานของสารลดแรงตึงผิวที่จะ
ดึงสิ่งสกปรกออกจากผา นอกจากนี้สารลดความกระดางยังชวยควบคุมสมดุล
ของคาความเปนกรดเปนดางใหอยูในระดับที่พอเหมาะและคงที่ไดดวย สารลด
ความกระดางมีหลายชนิด ตัวอยางเชน 

1) สารโซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต 
2) สารทดแทนสารประกอบ STPP 

 
1) สารโซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต  สาร STPP มีสูตรโมเลกุล 
Na5P3O10    วัตถุดิบที่ใชในการผลิตที่สําคัญคือ เทอรมัลฟอส ฟอริกแอซิด 
และโซดาแอชเขมขน ปฏิกิริยาของกรดฟอสฟอริกกับโซดาแอชเขมขนจะ
ใหของผสมระหวางโมโนและไดโซเดียมออรโทฟอสเฟต STPP ไดจาก
ปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน (dehydration) ของของผสมระหวางโมโนและ 
ไดโซเดียมออรโทฟอสเฟตที่อุณหภูมิสูง (500  ํC)   STPP ที่ผลิตไดใน
ประเทศไทยใชในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑซักผาเปนสวนใหญ 
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นอกนั้น STPP สามารถใชในระบบเตรียมน้ําประปา อุตสาหกรรม
กระเบื้องเซรามิก สารชวยถนอมอาหารทะเล อุตสาหกรรมสี เปนตน 
สาร STPP ในผลิตภัณฑซักผาจะลดความกระดางโดยดึงอนุภาค
แคลเซียม (Ca+2) และแมกนีเซียม (Mg+2) ออกจากน้ํา แคลเซียมหรือ
แมกนีเซียมจะเขาแทนที่โซเดียมในโมเลกุลของ STPP  
สวนประกอบ STPP ในผลิตภัณฑซักผาตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของไทย เมื่อคํานวณจากน้ําหนักของผลิตภัณฑ
ซักผาจะมีสวนผสมที่เปนสาร STPP ซึ่งคํานวณในรูปของฟอสเฟต
ทั้งหมด (คํานวณเปนฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด: P2O5) กําหนดใหไมเกิน
รอยละ 20 และ 28 ในผงซักฟอกชนิดซักฟอกดวยมือและดวยเครื่องซัก
ผาตามลําดับ ในหลายประเทศทางยุโรปที่ยังไมมีขอจํากัดการใช STPP 
จะมีสวนประกอบ STPP ในผลิตภัณฑซักผาใกลเคียงกัน เชน ประเทศ
อังกฤษมีปริมาณ STPP รอยละ 18-25 ซึ่งสังเกตไดวานอยกวา
ขอกําหนดสูงสุดของประเทศไทยเล็กนอย  
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม ไดทําการสุมตัวอยางจากผงซักฟอกในทองตลาดจํานวน 60 
ตัวอยาง และทดสอบหาปริมาณฟอสเฟต (คํานวณเปน P2O5) พบวาอยู
ระหวางรอยละ 0.4-28.1 (ตารางที่ 1) สวนความสามารถในการยอยสลาย
ทางชีวภาพของผงซักฟอกในประเทศไทยอยูระหวางรอยละ 88-98 
(ตารางที่ 2) 
STPP เปนสารลดความกระดางที่ทําหนาที่ไดประสิทธิผลดีแตสามารถ
กอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมได หลายประเทศมีความเห็นวาฟอสเฟต
อาจเปนตนเหตุทําใหเกิดปรากฏการณยูโทรฟเคชัน (eutrophication) ใน
แหลงน้ํา ดังนั้นจึงไดใหความสนใจกับผลิตภัณฑซักผาที่ไมมีสวนประกอบ
ของฟอสเฟตโดยใชสารอื่นทดแทนเปนสารลดความกระดาง 

 
2) สารทดแทนสารประกอบ STPP   สารทดแทนสารประกอบ STPP 
มีหลายชนิด   แตมีเพียง 5 ชนิดเทานั้นที่ใชอยูในประเทศตางๆในปจจุบัน 
โดยใชในรูปของสารลดความกระดางโดยตรงหรือเปนสารรวมในการลด
ความกระดาง (co-builder) ไดแก 

 1.  ไนทรโิลไตรแอซีติก (NTA) 
 2.  ซิเทรต (citrates) 
 3. โพลิคารบอกซเีลตหรือเกลือของกรดโพลคิารบอกซีลิก  
  (polycarboxylic acid, PCA) 
 4.  ฟอสฟอเนต (phosphonates) 
 5.  ซีโอไลต (zeolite) 
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1. ไนทริโลไตรแอซีติก ไนทริโลไตรแอซีติกเปนสารประกอบ
อินทรีย วัตถุดิบที่ใชในการผลิตไดแก แอมโมเนีย ฟอรมาลดีไฮด 
กรดไฮโดรไซยานิก อนุมูลความกระดาง (Ca+2, Mg+2) ในน้ําจะ
ถูกเปลี่ยนกับเกลือไตรโซเดียมของสาร NTA ทําใหลดความ
กระดางของน้ําลง ซึ่งจะทําหนาที่ไดดีในสภาวะน้ําที่เปนดาง 
ราคาของ NTA แพงกวา STPP ประมาณรอยละ 50 แตใช
ปริมาณนอยกวา 
 
2. ซิเทรต ซิเทรตเปนเกลือของกรดซิตริก (citric acid) เปน
สารประกอบอินทรีย ขอเสียของซิเทรตในการใชเปนสารลดความ
กระดาง คือประสิทธิภาพจะลดลงที่อุณหภูมิสูง นอกจากนี้ ซิ
เทรตยังมีประสิทธิภาพตํ่าในการลดความกระดางที่เกิดจาก
อนุมูลแคลเซียมเมื่อเทียบกับความกระดางที่เกิดจากอนุมูล
แมกนีเซียม อยางไรก็ดีซิเทรตยังใชเปนสารลดความกระดางใน
หลาย ๆ ประเทศ โดยเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑซักผาที่ใช
ซักลางที่อุณหภูมิตํ่า โดยที่อเมริกามีการใชซิเทรตในน้ํายา
ซักฟอกและเปนสวนแบงในตลาดผลิตภัณฑซักผาถึงรอยละ 19 
ในป 2523  สําหรับผลิตภัณฑซักผาในประเทศไทยไมนิยมใช
สารประกอบนี้เพราะมีราคาแพงคือประมาณ 40 บาทตอ 1 ลิตร 
ในดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมมีรายงานที่แสดงถึงความ
เปนพิษของซิเทรต ตอสุขภาพ  และเนื่องจากเปนสารที่ยอย
สลายทางชีวภาพได จึงสามารถถูกกําจัดในระบบบําบัดน้ําเสียได 
  
3. โพลิคารบอกซีเลต หรือเกลือของกรดโพลิคารบอกซีลิก  
โพลิคารบอกซีเลตเปนเกลือโพลิเมอรของกรด ซึ่งไดแก กรด
อะคริลิก (acrylic acid) กรดมาลีอิก (maleic acid)   สมบัติใน
การลดความกระดางขึ้นอยูกับขนาดของโพลิเมอร กลไกในการ
ลดความกระดางของ PCA เปนแบบ electrostatic binding และ 
site binding ในกลไกแรกอนุมูลประจุตรงขามจะถูกตรึงโดย
สภาพประจุไฟฟารอบ ๆ โมเลกุลของโพลิเมอร  ในขณะที่กลไก
ที่สองจะลดความกระดางเนื่องจาก active site ของอนุมูลโพลิ
เมอรรวมกับอนุมูลประจุตรงขาม โดยเฉพาะอนุมูลที่มีขนาดใหญ
กวาจะรวมกันไดดีขึ้น (Ca+2> Li+ > Na+ > K+)  
PCA ใชในปริมาณต่ําเมื่อเทียบกับสารทดแทนอื่นโดยใหสมบัติ
เทากัน  สวนใหญนิยมใชเปนสารลดความกระดางรวม ทั้งนี้
เนื่องจากราคาที่สูงและยอยสลายทางชีวภาพไดยาก สําหรับใน
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เรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความเปนพิษนั้นยังไมเปนที่แน
ชัด เนื่องจากมีขอมูลการวิจัยไมพอที่จะสรุปได  

 
4. ฟอสฟอเนต ฟอสฟอเนตเปนเกลืออยูในกลุมของกรด
ฟอสฟอนิก (phosphonic acids) ซึ่งมีสารฟอสฟอรัสและ
ไนโตรเจน มีน้ําหนักโมเลกุลตํ่า มีสมบัติและราคาแพง
เชนเดียวกับ PCA ยอยสลายยาก ปจจุบันมักใชเปนสารรวมลด
ความกระดาง  รายงานในเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ความเปนพิษยังมีอยูนอยเชนเดียวกัน 
 
5. ซีโอไลต  ซีโอไลตเปนผลึกอนินทรียของอะลูมิโนซิลิเคต ซึ่งมี
พื้นที่ผิวภายในสูงมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ผิวภายนอก สังเคราะห
ขึ้นโดยเลียนแบบดินขาว (kaolin clay) ซึ่งเปนสารที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ  ประกอบดวย 1 โมลของโซเดียม 1 โมลของ อะลูมินา 
2 โมเลกุลของซิลิกาและ 4.5 โมลของน้ํา ซีโอไลตสามารถลด
ความกระดางของน้ําโดยวิธีการแลกเปลี่ยนประจุเชนเดียวกับ 
STPP โดยที่แคลเซียม (Ca+2) และแมกนีเซียม (Mg+2) จะ
แลกเปลี่ยนประจุกับโซเดียมในสารทั้งสอง   
 
ไดมีการศึกษาทางดานประสิทธิภาพของการลดความกระดางใน
น้ําระหวางซีโอไลตและ STPP พบวาเวลาที่ใชในการลดปริมาณ
แคลเซียมในน้ําอุณหภูมิตํ่าของซีโอไลตนานกวา STPP 
ประมาณ 3 เทา กลาวคือซีโอไลตใชเวลา 3 นาที ในขณะที่ 
STPP ใชเวลา 1 นาที ซีโอไลตเมื่อเทียบกับสารทดแทนอื่นๆ ใน
ปริมาณเดียวกันจะมีความสามารถในการลดความกระดางไดตํ่า
กวา และจะลดความกระดางที่เกิดจากอนุมูลแคลเซียมไดดีกวาที่
เกิดจากอนุมูลแมกนีเซียม ขนาดของซีโอไลตมีผลตอ
ประสิทธิภาพการลดความกระดางเชนกัน ซีโอไลตควรมีขนาด
เล็กกวา 10 ไมโครเมตร (μm) เพื่อที่จะใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ประจุไดเร็วขึ้นและลอดผานเสนใยของเยื่อผิวได  จึงจะทําให
ผลิตภัณฑซักผามีประสิทธิผลสูง 
 
สําหรับการใชสารลดความกระดางในประเทศไทย ไดมีการนํา   
ซีโอไลตมาใชทดแทน STPP ในสูตรบางสวน โรงงานที่ผลิต     
ซีโอไลตในประเทศเริ่มเปดดําเนินการเมื่อป 2534 มีกําลังการ
ผลิตเดิม 12,000 ตัน/ป ผลิตซีโอไลตใชในโรงงานผลิต
ผงซักฟอกในเครือ ยังไมมีการจําหนายใหกับโรงงานผลิต
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ผงซักฟอกอื่นๆ ในป 2536 ไดมีอีกโรงงานภายใตการรวมทุน
จากสหรัฐอเมริกาเปดดําเนินการและมีกําลังการผลิตเต็มที่
ประมาณ 20,000 ตันตอป 
 
ตารางที่ 3 แสดงสวนประกอบของสารลดความกระดางเมื่อมีซี
โอไลตเปนสารหลักของผลิตภัณฑซักผาในประเทศแถบยุโรป ซึ่ง
จะพบวามีซีโอไลตอยูในชวงรอยละ 17-31 ตารางที่ 4 แสดง
สวนประกอบของผงซักฟอกสูตรฟอสเฟตและสูตรซีโอไลต  และ
ตารางที่ 5 แสดงสวนประกอบของผลิตภัณฑซักผาสูตรฟอสเฟต
และสูตรไรฟอสเฟตชนิดผงและชนิดน้ํา 

 

• สารรักษาระดับความเปนดาง (alkaline builder) เปนสารที่รักษาระดับ
ความเปนดางใหคงที่ตลอดชวงการใชงาน ไดแก โซเดียมซิลิเคต (sodium 
silicate) โซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate) โซเดียมเซสควิคารบอเนต 
(sodium sesquicarbonate) สารใดสารหนึ่ง หรือผสมกัน ชวยใหผลิตภัณฑซัก
ผาไมกัดภาชนะที่ใชซัก กันสนิม และชวยเสริมสรางประสิทธิภาพของสารลด
แรงตึงผิว 

 

• โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส เปนตัวกันไมใหเกิดตะกอนขึ้นในระหวาง
องคประกอบตางๆ มีปริมาณรอยละ 0-2 

 

• สารเพิ่มความสดใส (optical brightening agent or optical brightener) เปน
สารที่มีสมบัติดูดแสงอัลตราไวโอเลตไว ทําใหเกิดการเรืองแสงสะทอนเขาตา
และทําใหเส้ือผาแลดูขาว นิยมใชกันมากไดแก Stilbene derivative 

 
2.1.2 สวนประกอบที่อาจมีได 

 

• โซเดียมซัลเฟต (sodium sulphate) มักจะเติมลงไปเพื่อเพิ่มปริมาณ เพราะโดย
ปกติเปนสารที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะหอยูแลว และเปนสารปองกันการจับตัวเปน
กอนของผงซักฟอก (processing aid) 

• สารเพิ่มฟอง (suds booster) เปนสารซึ่งเมื่อใชรวมกับสารลดแรงตึงผิวจะทําให
เกิดฟองมากขึ้น ใชเติมในผงซักฟอกชนิดซักดวยมือ หรือ สารลดฟอง (suds 
depressor) เปนสารซึ่งเมื่อใชรวมกับสารลดแรงตึงผิวจะทําใหฟองลดลง ใชเติมลง
ในผงซักฟอกชนิดซักฟอกดวยเครื่องซักผา 

• สารฟอก (oxygen bleach หมายถึง สารที่อาศัยปฏิกิริยาของแนสแซนตออกซิเจน 
(nascent oxygen) ในการฟอก) และสารฟอกตนตอ (bleach precursor หมายถึง 
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สารซึ่งเมื่อละลายในน้ําจะเกิดสารฟอกขึ้น) รวมทั้งสารคงสภาพของสารฟอกตนตอ 
(stabilizer for bleach precursor หมายถึง สารซึ่งเมื่อผสมกับสารฟอกตนตอแลว
ทําใหสารฟอกตนตอสลายตัวชาลง) ทําหนาที่ออกซิไดซสารประกอบบางชนิดซึ่ง

•  (hydrotrope) เปนสารที่ทําใหผลิตภัณฑซักผาแบบชนิดผง

• (anti-tarnishing agent) เปนสารที่ชวยใหสิ่งซักลางสวนที่เปนโลหะ

• รที่ทําใหสวนประกอบบางอยางของ

• ท น

 คราบโลหิต ปกติ
ึ่งไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ม 

• soil releasing agent) เปนสารที่ชวยใหสิ่งสกปรกที่ติด

•

• agent) เปนสารที่ชวย
กันไมใหสิ่งสกปรกกลับเขาไปเกาะกับเนื้อผาที่สะอาดแลว เชน โซเดียมคาร

บอกซีเมทิลเซลลูโลส (sodium carboxymethyl cellulose)  

ลดการสะทอนกลับของแสง ดังนั้นทําใหผาดูขาวและสดใสขึ้น 

สารชวยการละลาย
ละลายน้ําไดดีขึ้น 

สารกันหมอง 
ไมหมองคล้ํา 

แอนติออกซิแดนต (anti-oxidant) เปนสา
ผงซักฟอกมีปฏิกิริยากับออกซิเจนชาลง  

เอนไซม (enzyme) เปนสารอินทรีย ี่มีสมบัติชวยยอยโมเลกุลของโปรตี หรือแปง
หรือไขมันใหเปนหนวยยอยๆได ปจจุบันนิยมใชแพรหลายมากขึ้น เพราะมี
ประสิทธิภาพในการชําระลาง สามารถยอยโปรตีนของเหงื่อไคล
ใช proteases และ amylases ซ

• น้ําหอม เพื่อใหกลิ่นหอมนาใช 

• สี เพื่อใหผลิตภัณฑดูสวยงา

• สารกันการจับตัวเปนกอน 

สารชวยขับสิ่งสกปรก (
เนื้อผาหลุดออกงายขึ้น 

สารตานจุลินทรีย (anti -microbial compound) เปนสารที่ชวยยั้บยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย 

• สารชวยคงสภาพผิวหนัง (mildness additive) เปนสารที่ชวยใหผงซักฟอกไมทํา
อันตรายผิวหนัง 

• สารคงสภาพการเก็บรักษา (storage stabilizer) เปนสารที่ชวยใหผงซักฟอกเก็บไว
ไดนานโดยไมเส่ือมสภาพ 

• สารชวยใหผานุม (fabric softening agent) เปนสารที่ชวยทําใหผานุมขึ้นหลังจาก
ซักแลว 

• สารตานไฟฟาสถิต (anti-static agent) เปนสารที่ชวยลดประจุไฟฟาสถิตที่เกิดขึ้น
บนเนื้อผา 

• สารตานการกัดกรอน (anti-corrosion) เปนสารที่ชวยลดการกัดกรอนสวนที่เปน
โลหะของเสื้อผา ชวยปองกันการสึกหรอของสวนประกอบของเครื่องซักผา 

สารปองกันสิ่งสกปรกกลับเขาเกาะ (anti-soil redeposition 
ปอง
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• น้ํา 

สารประกอบอื่นๆ อาจมีได และสามารถทดสอบได เชน โซเดียมไฮโดรฟอสเฟต 
(sodium hydrophosphate) โซเดียมออรโทฟอสเฟต (sodium orthophosphate) 
หรือ โซเดียมเมทาฟอส

• 

เฟต (sodium metaphosphate) ที่มีสมบัติเหมือน STPP 
ทําหนาที่เปนบัฟเฟอร 

ต ณ เฟ ขอ ะเ ย
 
 ารางที่ 1  ปริมา ฟอส ต (คํานวณในรูป P2O5) งผงซักฟอกในปร ทศไท  
No. ป  ริมาณฟอสเฟต No. ป  ริมาณฟอสเฟต No. ป  ริมาณฟอสเฟต No. ป  ริมาณฟอสเฟต

(คํ ูป านวณในร (คํานวณในรูป (คํานวณในรูป (คํานวณในรูป 
P2O5),% P2O5),% P2  O ),%5 P2O5),% 

1 5.4 16 4.4 31 12.1 46 0.3 

2 5.6 17 3.5 32 0.4 47 0.5 

3 2.5 18 6.3 33 4.2 48 0.3 

4 5.5 19 2.7 34 9.1 49 0.8 

5 13.8 20 3.9 35 12.5 50 8.8 

6 11.2 21 5.2 36 3.2 51 2.5 

7 9.2 22 5.2 37 5.8 52 9.2 

8 3.1 23 2.0 38 8.9 53 4.7 

9 4.0 24 9.6 39 8.8 54 0.4 

10 3.0 25 11.5 40 8.7 55 0.2 

11 2.5 26 3.2 41 9.4 56 0.4 

12 2.4 27 5.4 42 0.3 57 0.3 

13 3.5 28 4.6 43 2.4 58 5.4 

14 10.6 29 14.3 44 4.1 59 2.9 

15 3.0 30 12.0 45 8.0 60 5.2 
ที่มา : ขอมูลจากโครงการเคมี กรมวิทยาศาสตรบริการ ป 2552 
 

  ตารา ร า ภ ง ท  งที่ 2  ความสามา ถในก รยอยสลายทางชีว าพขอ ผงซักฟอกในประเ ศไทย
No. การยอยสลาย ,% No. การยอยสลาย ,% No. การยอยสลาย ,% No. การยอยสลาย ,% 

1 90 16 95 31 94 46 96 

2 90 17 89 32 92 47 90 

3 86 18 83 33 91 48 90 

4 86 19 92 34 93 49 91 

5 91 20 85 35 91 50 86 

6 96 21 89 36 92 51 90 

7 97 22 90 37 93 52 95 

8 95 23 87 38 96 53 95 

9 97 24 91 39 96 54 86 

10 91 25 93 40 91 55 91 
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No. การยอยสลาย ,% No. การยอยสลาย ,% No. การยอยสลาย ,% No. การยอยสลาย ,% 

11 90 26 91 41 93 56 88 

12 93 27 94 42 94 57 89 

13 86 28 92 43 94 58 94 

14 88 29 93 44 91 59 95 

15 90 30 93 45 88 60 98 
  ที่มา : ขอมูลจากโครงการเคมี กรมวิทยาศาสตรบริการ ป 2552 

ตาราง ระกอบของสาร ระดางในผ ระเทศตาง ซีโอไลต) 
             

ที่ 3 สวนป ลดความก ลิตภัณฑซักผาของป ๆ (สูตร

ประเทศ ซีโอไลต โซเดียม เนต คารบอ PCA 
อังกฤษ 17-22 20 3 
เบลเยียม 1  9-22  8-15 3 
อิตาลี 20 15-18 4 
เยอรมัน 25 10 2-3 
เนเธอรแลนด 25 45 4 
สวีเดน 27-31 20 4 
ทีม่า:  เอกสาร [9] 

ตารางที่ 4 สวนประกอบของผงซักฟอกสูตรฟอสเฟตและส คิดเปนรอยละ ( กั 
 

ูตรซีโอไลต %) โดยน้ําหน

สวนประกอบ ฟอสเฟต ซีโอไลต 
STPP 25 0 
ซีโอไลต-A 0 30 
สารลดแรงตึงผวิ ชนิดไมแตกตัวเปนอิออน 2 4 
สารลดแรงตึงผวิ ชนิดแอนอิออน 12 10 
โซดาแอช 10 15 
ซิลิเคต 6 2 
PCA 0 1 
โซเดียมซัลเฟต 44 37 
สารปองกันสิ่งสกปรกกลับเขาเกาะ 1 1 
ที่มา:  เอกสาร [10] 
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ตารางท บของผลิตภั รไรฟอี่ 5  สวนประกอ ณฑซักผาสูตรฟอสเฟตและสูต สเฟตชนิดผงและชนิดน้ํา 

สวนประกอบ ชนิดผง (รอยละโดยน้ําหนัก) ชนิดน้ํา (รอยละโดยน้ําหนัก) 
 สูตรฟอสเฟต สูตรไร สเฟต ฟอ สูตรฟอสเฟต สูตรไร  ฟอสเฟต

STPP 28 0 25 0 
ซีโอไลต 0 25 0 0 
สารลดแรงตึงผวิ 12 15 13 49 
โซเดียมซิลิเคต 6 4 - - 
โซเดียมคารบอเนต 5 15 - - 
โซเดียมเพอรบอเรต 14 18 - - 
โซเดียมซัลเฟต 21.1 3.3 9.2 -2 - - 
โซเดียมซิเทรต - - 0 2 
โพลิเมอร 0 4 - - 
organic phosphonates 0-0.2 0.4 0-0.2 1.0 
สารปองกันสิ่งสกปรกกลับเขาเกาะ 1 1 - - 
ตัวกระตุน 0-2 2.5 - - 
ซิลิเคต - - 1.0 0 
silicone antifoam 0.2 - - 0.2 
ตัวทําละลาย - - 0 10 
เอนไซม 0.3 0.5 0.3 0.5 
สารสรางความสดใส 0.2 0.2 0.2 0.2 
น้ําหอม 0  0.2 0.2 0.2 .2
บัฟเฟอร - - 0 0 
น้ํา 59.9-60.1 36.90 10 5 

รวม 100 100 100 100 
ทีม่า:  เอกสาร [11] 

 
2.2 กรรมวิธผีลิต 

 
สาร 

1. าก 

2. ามารถแกปญหาของ BAB ได แตมี
คาใชจายสูงกวา BAB ประมาณรอยละ 10-25 

 

ผงซักฟอกโดยใชกรรมวิธีผลิตแบบ LAB เพื่อใหตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑซักผาของทาง

ต้ังตนในการผลิตผงซักฟอกมี 2 ชนิด คือ 
branched alkyl benzene (BAB)  สารต้ังตนชนิดนี้เปนปญหาตอสิ่งแวดลอมม
เพราะทําใหเกิดฟองและสลายตัวยาวนาน เกิดน้ําเสียและทําลายสิ่งมีชีวิตในน้ํา 
linear alkyl benzene (LAB) สารต้ังตนชนิดนี้ส

ปจจุบันโรงงานผลิตผงซักฟอกแบบธรรมดาสูตรมาตรฐานทั้งหมดภายในประเทศ ผลิต
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ราชการที่กําหนดใหใชสารลดแรงตึงผิวประเภท LAB เพื่อแกปญหามลพิษต้ังแตปลายป 
2528 ซึ่งมีกรรมวิธีผลิตเปนลําดับขั้นตอน (รูปที่ 1) ดังนี้ 

 
1. sulphonation-sulphation โดยนํา LAB ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการกลั่นน้ํามัน

ปโตรเลียม มาทําปฏิกริยากับโอเลียม (oleum) หรือซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) 
2. neutralization คือ นําวัตถุดิบที่ไดจากขั้นที่ 1 มาทําใหเปนกลางดวยสารละลาย

โซดาไฟ (caustic soda) เพื่อเปลี่ยนกรดซัลโฟนิก (sulphonic acid) ใหเปนเกลือ
โซเดียม (sodium salt) ซึ่งเปนสารชวยลดแรงตึงผิวของน้ํา ในขั้นนี้ยังชวยกําจัด
กรดซัลฟวริก (sulphuric acid)ใหหมดไปดวย เพราะกรดซัลฟวริกจะเปนอันตราย
ตอเสนใยของผาและผิวหนังของคน 

3. crutching คือ นําวัตถุดิบในขั้นที่ 2 มาผสมกับสารลดความกระดางของน้ํา   เชน 
STPP    ซีโอไลต ซิลิเคต และสารเติมแตงอื่นอีกหลายชนิดตามสูตรของแตละ
โรงงานสําหรับผลิตภัณฑซักผาแตละชนิด เพื่อชวยใหการซักฟอกมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สารผสมที่ไดจะมีลักษณะเปนของเหลวขนๆ คลายแปงเปยก (paste) เก็บ
ไวในถังซึ่งอยูในระดับตํ่า (drop tank) 

4. สูบ (pump) สารผสมที่มีลักษณะเปนของเหลวขนขึ้นไปยังหอสูง (spray tower) 
เพื่อนําไปฉีดพน (spraying) ใหเปนเม็ดดวยความดันสูง ซึ่งปกติหอสูงจะมีความสูง
ประมาณ 80 ฟุต เมื่อสารผสมที่ถูกฉีดออกมาปะทะกับลมรอนก็จะกลายเปนเม็ด
ผงซักฟอกเล็กๆ มีลักษณะแหง (dried granules)  และนําเม็ดผงซักฟอกที่
มีขนาดใหญเกินความตองการไปหลอมตัวเปนของเหลวใหมในขั้นที่ 3 กอนสงกลับ
ขึ้นมายังหอสูงเพื่อฉีดเปนเม็ดใหไดขนาดตามความตองการตอไป  

5. เม็ดผงซักฟอกเล็กๆ ที่ไดจะเคลื่อนไปยังไซโคลน โดยการดันขึ้นไปของลมเย็น 
เพื่อไลความชื้น และแยกเม็ดผงซักฟอกใหไดตามขนาดที่ตองการโดยผานตะแกรง  

6. นําเม็ดผงซักฟอกที่ไดขนาดไปผานการฉีดน้ําหอมเพื่อชวยใหผาหรือสิ่งชําระลางมี
กลิ่นหอม 

7. ตรวจสอบคุณภาพและนําไปบรรจุใสกลองหรือซองใหไดขนาดและน้ําหนักตางๆ 
ตามที่ตองการแลวบรรจุใสหีบเพื่อรอการจําหนาย  

  
สําหรับกรรมวิธีผลิตผงซักฟอกสูตรเขมขนนั้น จะมีอยูหลายวิธีขึ้นอยูกับเทคโนโลยีของ
โรงงานตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงไมไดยกตัวอยางในที่นี้
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รูปที ่1 กรรมวิธีผลิตผงซักฟอกสูตรมาตรฐานภายในประเทศ 
          linear alkyl benzene            SO3, oleum 
 
 
     วัตถุดิบขั้นที่ 1 
           LAB sulphonic acid  
          
               โซดาไฟ, โซดาแอช 
 
             วัตถุดิบขั้นที ่2 
            LAB sulphonate          ไตรโพลฟิอสเฟต  
                ซิลิเคต  
                สารประกอบอื่นๆ 
 
      
        สารผสม 
      
 
         อากาศรอน 
       การฉีดพน    
     
 
        ตะแกรง 
 
 
       ใสน้ําหอม 
 
 
          ตรวจคุณภาพ/บรรจ ุ
 
 
     รอจําหนาย 

 
 
 

ที่มา:  เอกสาร [1] 
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2.3 ประเภทของผลิตภัณฑซักผา 
 

การผลิตผลิตภัณฑซักผามีการพัฒนาตามลําดับ โดยเนนความสะอาดในการใชและ
สอดคลองกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ทําใหผลิตภัณฑซักผาที่ผลิตอยูในปจจุบันมีทั้งผงและ
น้ํา สามารถแบงการผลิตผลิตภัณฑซักผาตามลักษณะการใชงานดังนี้ 
 
(1) ผลิตภัณฑซักผาชนิดที่เหมาะสําหรับซักดวยมือ 
(2) ผลิตภัณฑซักผาชนิดที่เหมาะสําหรับใชกับเครื่องซักผา  
 
ผลิตภัณฑซักผาทั้ง 2 ชนิดนี้แตละชนิดจะมีสวนผสมของสารเคมีแตกตางกัน จึงมีสมบัติ
และความสามารถในการซักฟอกไมเหมือนกัน ฉะนั้นในการใชงานผูใชจึงตองเลือก
ผลิตภัณฑซักผาใหตรงกับงานที่ใชดวย  

 
เมื่อแบงประเภทของผลิตภัณฑซักผาตามสารลดความกระดาง (builder) จะแบงไดเปน 2 
กลุมคือ 
(1) ชนิดที่ไมมีสารลดความกระดาง (unbuilt) ใชในการลางในอุตสาหกรรมเทานั้น 
(2) ชนิดที่มีสารลดความกระดาง (built) ใชตามบานเรือน (laundry detergent) เพื่อขจัด
ความสกปรกของเสื้อผา และสามารถแบงออกเปน 3 กลุมยอยคือ 
 ก. ผลิตภัณฑซักผา สูตรฟอสเฟต 
 ข. ผลิตภัณฑซักผา สูตรฟอสเฟตต่ํา (low phosphate)  
 ค. ผลิตภัณฑซักผา สูตรไมมีฟอสเฟต (phosphate-free หรือ non-phosphate)  
 
 สําหรับในประเทศไทยผงซักฟอกที่ใชเปนสูตรฟอสเฟตจนกระทั่งในป พ.ศ. 2534 จึงมี
การเสนอผงซักฟอกสูตรฟอสเฟตต่ํา โดยใชสารซีโอไลตทดแทนสารฟอสเฟตสวนหนึ่ง เขา
มาในตลาดผลิตภัณฑซักผา 

 
2.4 อุตสาหกรรมผงซักฟอก 

 
2.4.1 การผลิตและการจําหนาย 

  
ในป 2547 มีปริมาณการผลิตผงซักฟอกประมาณ 2.58 แสนตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 
2.0 และมีการจําหนายผงซักฟอกในประเทศประมาณ 2.4 แสนตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 
6.7  ตลาดเปนผูผลิตนอยราย และสินคามีความคลายคลึงกัน การแขงขันจึงเนน
การโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อรักษาตลาด ดานการสงออกซึ่งมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 8.3 ขยายตัวไดเล็กนอยประมาณรอยละ 0.9  ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  ปริมาณการผลิต การจําหนาย และการสงออกผงซักฟอก และอัตราการเปลี่ยนแปลง 

เครื่องชี้ที่สําคัญ 2544 2545 2546 2547 2548 1

ปริมาณการผลิต (พันตัน) 
     อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

215 
N.A. 

250 
16.3 

253 
1.2 

258 
2.0 

267 
2.7 

ปริมาณการจํานาย (พันตัน) 
     อัตราการเปลี่ยนแปลง  (%) 

201 
N.A. 

223 
10.9 

225 
0.9 

240 
6.7 

242 
0.4 

ปริมาณการสงออก (พันตัน) 
     อัตรากรเปลี่ยนแปลง (%) 

10.0 
112.8 

28.6 
186.0 

21.8 
-23.8 

22.0 
0.9 

32.92

49.5
ที่มา : เอกสาร [7] 
  1 : เปนตัวเลขประมาณการโดยวิจัยธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
  2.: เปนขอมูลจากกรมศุลกากร 

 
แนวโนมป 2548 คาดวาปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 2.7 และการ
จําหนายในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 0.4 ตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว
ลง ขณะที่ผูผลิตตองเผชิญกับภาวะตนทุนที่สูงขึ้น จึงตางพยายามควบคุม
คาใชจาย และหันมาสงเสริมการขายนอกจากสื่อมากขึ้น สวนการสงออกมีแนวโนม
ขยายตัวดีขึ้น โดยในชวง 5 เดือนแรกป 2548 ปริมาณและมูลคาการสงออก
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 31.3 และ 52.8 ตามลําดับ ตลาดสงออกที่สําคัญ คือ มาเลเซีย มี
มูลคาคิดเปนสัดสวนรอยละ 38.6 รองลงไป คือ กัมพูชา และสปป.ลาว รอยละ 
16.3 และ 15.6 ตามลําดับ คาดวาทั้งปจะมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 27.3 

 
2.4.2 การตลาด 

  
อุตสาหกรรมผงซักฟอกเปนอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อสนองความตองการในประเทศ
เปนหลัก  มีการนําเขาและสงออกนอย ในบรรดาผูผลิตผงซักฟอกรายใหญจํานวน 
4 ราย ผลิตผงซักฟอกจําหนายอยูในทองตลาดประมาณ 10 ตรายี่หอ มีสวนแบง
ทางการตลาดเปนรอยละ 98 ของผลิตภัณฑผงซักฟอกที่ผลิตและจําหนายอยูใน
ปจจุบัน  และเนื่องจากการผลิตผงซักฟอกเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทุนสูง 
จึงเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหผูประกอบการรายใหมเขาสูตลาดไดยาก อยางไรก็
ตามเนื่องจากมูลคาการตลาดผงซักฟอกมีขนาดใหญ จึงทําใหการแขงขัน
ประกอบการคอนขางสูง สําหรับผูผลิตรายยอยซึ่งมีอยูมากกวา 10 ราย มุงเนน
การผลิตผงซักฟอกไปที่ผูซื้ อในตลาดเฉพาะ  เชน  โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงพยาบาล [5] 
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รูปที่ 2   สวนแบงการตลาดแบงตามชนิดของผงซักฟอก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากผงซักฟอกเปนผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีตลาดรองรับขนาดใหญและ
ขยายตัวรวดเร็วตอเนื่องควบคูไปกับการเพิ่มของจํานวนประชากรในประเทศทั้ง
ตลาดครัวเรือนและกลุมธุรกิจ สงผลใหการแขงขันระหวางผูผลิตทวีความรุนแรงขึ้น
ตามลําดับ โดยตางมุงพัฒนาดานผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
กลุมผูบริโภคที่แตกตางกันไป เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดใหมากที่สุดดวยการ
ปรับปรุงดานบรรจุภัณฑใหมีรูปแบบสะดุดตาสะดวกในการใช และมีหลายขนาดให
ผูบริโภคเลือกใชตามวัตถุประสงคและกําลังซื้อที่แตกตางกันไป นอกจากนี้ ผูผลิต
รายใหญแตละรายตางแขงขันกันพัฒนาผงซักฟอกสูตรใหมๆ ออกสูตลาดอยาง
ตอเนื่องเพื่อดึงดูดลูกคา เชน สามารถซักไดทั้งผาขาวและผาสี ทําใหสะดวกในการ
ใช สามารถละลายน้ําไดงาย ชวยปรับผาใหนุมและชวยถนอมมือ สําหรับใน
ปจจุบันการแขงขันมุงไปที่การพัฒนาผงซักฟอกสูตรเขมขนที่มีประสิทธิภาพในการ
ทําความสะอาดสูง ทําใหใชปริมาณนอยลงและไมตองออกแรงขยี้มาก  

  
2.4.3 การนําเขา 

 
ในป 2545 ปริมาณการนําเขาผงซักฟอกรวม 2,138.8 ตัน คิดเปนมูลคา 134.9 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการนําเขา รอยละ 
32.0 และอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลคารอยละ 1.58 ปริมาณการนําเขาเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และมาลดลงในป 2548  ผงซักฟอกสวนใหญนําเขาจากมาเลเซีย จีน และ
สหรัฐอเมริกา  (ตารางที่ 7)  
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2.4.4 การสงออก 
 

นอกจากการผลิตผงซักฟอกเพื่อจําหนายในประเทศแลว อุตสาหกรรมผงซักฟอก
ของไทยยังสามารถขยายตลาดไปสูตางประเทศไดกวางขวางขึ้น ทําใหมูลคาการ
สงออกเพิ่มขึ้นจาก 280 ลานบาทในป 2544 เปน 1,112 ลานบาทในป 2548 
สําหรับตลาดสงออกผงซักฟอกที่สําคัญของไทย คือ มาเลเซีย โดยมีปริมาณการ
สงออก ในป 2544-2548 กวา 60,058 ตัน สวนตลาดที่มีบทบาทรองลงมา คือ 
กัมพูชา ลาว เวียดนาม และสิงคโปร (ตารางที่ 8) 

 
จากการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบอุตสาหกรรมซักฟอก สภาพการสงออกของไทย
และประเทศเปรียบเทียบโดยรวมในป 2545 สรุปไดวา หากประเทศนําเขาใดมี
ภูมิภาคที่ใกลเคียงกับไทยหรือประเทศเปรียบเทียบก็มักมีการนําเขาผลิตภัณฑ
ของประเทศที่ใกลเคียงกันเปนสัดสวนที่สูงมาก อาทิ ผลิตภัณฑผลิตภัณฑซักผาใน
ตลาดมาเลเซีย เปนตน  ที่ไทยมีสวนแบงทางการตลาดสูงมากเมื่อเทียบภายใน
ตลาดเดียวกัน สาเหตุหลักมาจากการที่ผูประกอบการซักฟอกรายใหญๆของโลก
มักยายฐานการผลิตไปตามภูมิภาคตางๆของโลกเพื่อลดตนทุนในดานวัตถุดิบและ
การกระจายการขนสงสินคา ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด ลด
ตนทุนดานสิ่งแวดลอมภายในประเทศตนเอง เพื่อฉกฉวยผลประโยชนจากสิทธิ
ทางการคาภายในกลุมประเทศหรือสิทธิทางการคาจากการทําเขตการคาเสรีของ
ประเทศที่ไดยายฐานการลงทุนไป [6] 

 
ตารางที่ 7  ปริมาณและมูลคาการนําเขาผงซักฟอก  
 

ป ปริมาณการนาํเขา (กก.) มูลคา (บาท) 

2544 1,619,935 132,872,634 

2545 2,138,803 134,991,442 

2546 2,361,093 138,109,790 

2547 4,145,298 184,886,248 

2548 3,562,860 175,243,798 
ที่มา ; กรมศุลกากร 
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ตารางที่ 8  ปริมาณและมูลคาการสงออกผงซักฟอก  

ป ปริมาณการสงออก (กก.) มูลคา (บาท) 

2544 9,995,448 280,488,402 

2545 28,627,604 673,355,159 

2546 21,823,797 581,142,560 

2547 21,987,357 616,177,308 

2548 32,919,972 1,112,203,681 
 ที่มา ; กรมศุลกากร 
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3. ผลกระทบของผลิตภัณฑซักผาตอสิ่งแวดลอม 
 

ผลกระทบของผลิตภัณฑซักผาตอสิ่งแวดลอม เม่ือพิจารณาตลอดวัฎจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑซักผา (ตารางที่ 9) สามารถแบงไดเปน 3 ระยะ คือ ในระหวางการผลิต ใน
ระหวางการใชงาน และการทิ้งหลังจากใชงาน 

ตารางที ่9 : ผลกระทบเบือ้งตนของผลติภัณฑซักผาตอสิ่งแวดลอม 

หัวขอทางสิ่งแวดลอม วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑซักผา 
(environmental aspects) ขณะผลิต ขณะขนสง ขณะใช ทิ้งหลังใช 

การใชทรัพยากร (resource use) เชน                                 
              - พลังงาน : น้ํามันเตา(ความรอน)   - × 
                            : ไฟฟา    × 
              - น้ํา    × 
              - วัตถุดิบ   1)    1) × 
การเกิดวัตถุอันตราย (hazardous substance) ×  × × 
การปลอยมลสารไปสู  
(emissions/release ofpollutant into) 

    
 

- อากาศ    •2)*  × × 
- น้ํา  •*  •   •3)

- ดิน ×  × • 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย (waste)     

- การหลีกเล่ียง (avoidance) ×  ×   •4)

- การลด (reduction) ×  ×   •4)

- การรีไซเคิล (recycling) ×  ×   •4)

มลภาวะอื่นๆ (other impacts)     
- เสียง  •*  × × 
- กล่ิน •  × × 
- แสง ×  × × 
- ความรอน  •*  × × 

ความเหมาะสมสําหรับการใช (fitness for use) -     •** - 
ความปลอดภัย (safety) -     •** - 
หมายเหตุ:    • ตองพิจารณาในการออกขอกําหนด 

 มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกําหนด 

 × ไมเกี่ยวของ 

 1)    สารประกอบตางๆ ในผลิตภัณฑซักผา 

 2)    SO2, CO, blue smoke, ฝุน 

 3)    บรรจุภัณฑสามารถหมุนเวียนมาใชใหม หรือเติมใหมได 

 4)    สารลดแรงตึงผิว 

 *  มีขอบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

 **  มีขอกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมผงซักฟอก และพระราชบัญญตัิคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 
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3.1 ในระหวางการผลิต 
 

ในระหวางการผลิตเกิดความรอน ฝุน และเสียงดัง นอกจากนี้ยังมีการใชทรัพยากร 
เชน น้ํา วัตถดิุบ น้ํามันเตา ไฟฟา และพลังงานอ่ืนๆ 

 
3.2 ในระหวางการใชงาน 

 
3.2.1 สารลดแรงตงึผิว 

 
สารลดแรงตึงผิวบางชนิด เชน alkylphenol ethoxylate (APEO) เปนสาร
ลดแรงตึงผิวแบบไมมีประจุ ซึ่งสามารถสลายตัวอยูในรูปที่มีความเสถียร
และเปนพิษมากขึ้น นอกจากนี้ APEOs ยังสามารถสะสมในสิ่งมีชวีติได  

 
3.2.2 สารฟอก 

 
สารฟอกเปนสารที่อาศัยปฏิกิริยาของแนสแซนตออกซิเจนในการฟอก ปกติ
มักใชโซเดียมเพอรบอเรต (sodium perborate) และเพอรคารบอเนต 
(percarbonate) สารฟอกบางชนิด เชน คลอรีน (chlorine) เปนสารฟอกที่มี
ความเปนพิษและอันตรายตอสิ่งแวดลอม หรือ perborate ซึ่งยอยสลายให
บอเรต (borates) ที่เปนพิษเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น และเปนอันตรายตอ
สิ่งแวดลอม 

 
3.2.3  สารชวยใหผานุม  

 
สารชวยใหผานุมเปนสารทีช่วยทําใหผานุมขึ้นหลังจากซักแลว ปกติมักใช
เกลือแอมโมเนียม บางชนิดเปนสารพิษและเปนสารฆาแบคทีเรีย 

 
3.2.4  สารเพิ่มความสดใส 

 
สารเพิ่มความสดใสเปนสารเคมีที่สามารถดูดแสงอัลตราไวโอเลต แลวให
แสงที่ทําใหผาดูสดใสยิ่งขึ้น บางชนิดมีสตูรโครงสรางซับซอน เปนอันตราย
ตอสิ่งแวดลอม และอาจเปนสารกอมะเร็ง 
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3.2.5  สียอม 
 

สียอมบางชนิดเปนสารเคมทีี่มีความซับซอนและเปนพิษ  เปนอันตรายตอ
สิ่งแวดลอมและอาจเปนสารกอมะเร็ง 

 
3.2.6  สารคงสภาพการเก็บรักษา 

 
สารคงสภาพการเก็บรักษาเปนสารที่ชวยใหผงซักฟอกเก็บไวไดนานโดยไม
เสื่อมสภาพ บางชนิด เชน ฟอรมาลีน (formalin) ซึ่งอยูในรูปสารละลาย
ของฟอรมาลดีไฮด (formadehyde) มีความเปนพิษและอันตรายตอ
สิ่งแวดลอม 

 
3.2.7  สารลดความกระดางของน้ํา 

 
สารลดความกระดางของน้ําเปนสารที่ลดความกระดางของน้ําและชวยให
สารลดแรงตึงผิวสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอยูหลายชนิดที่
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน 

 
• phosphonate เปนสารที่ยอยสลายทางชีวภาพไดยาก และมักเกิดการ

รวมตัวกับโลหะหนักในตะกอนดินเปนสารที่มีโครงสรางซับซอน 
• ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA) เปนสารที่ยอยสลายทาง

ชีวภาพไดยาก และมักเกิดการรวมตัวกับโลหะหนักในตะกอนดินเปน
สารที่มีโครงสรางซับซอน 

• nitrilotriacetic acid (NTA) เปนสารที่ยอยสลายทางชีวภาพไดยาก และ
มักเกิดการรวมตัวกับโลหะหนักในตะกอนดินเปนสารที่มีโครงสราง
ซับซอน นอกจากนี้ยังเปนสารกอมะเร็ง  

• ฟอสเฟตกับปรากฏการณยูโทรฟเคชัน 
• ซีโอไลตกับการเกิดสารแขวนลอยในน้ํา 

 
ฟอสเฟตกับปรากฏการณยูโทรฟเคชัน  ปญหายูโทรฟเคชันในแหลง

น้ําโดยเฉพาะในแหลงนํ้านิ่ง คือ ทะเลสาบหรืออางเก็บน้ํา เกิดโดยสาหราย
ในแหลงน้ําเหลานี้ใชฟอสฟอรัสเปนสารอาหารและเจริญเติบโตอยางรวดเรว็ 
จนทําใหมีสีเขียวคล้ํา ไมอาจใชประโยชนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยัง
อาจเกิดสารพิษจากสาหราย ซึ่งถามีปริมาณมากอาจทําใหปลาตายได 
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รวมทั้งทําใหน้ํามีรสและกลิ่น เม่ือนําไปผลิตเปนน้ําใช ทําใหตองเสีย
คาใชจายเพิ่มขึ้นในการบําบัดน้ําเพื่อขจัดกลิ่นและรสดังกลาว และนํามาซึ่ง
ความไมนาดู เกิดผลกระทบตอกิจการการทองเที่ยว สถานที่พักผอนหยอน
ใจ หรือกีฬาทางน้ํา ปจจุบันพบวาการเกิดยูโทรฟเคชันไมใชจะเกิดเฉพาะ
ในทะเลสาบหรือหนองน้ํา แตสามารถเกิดในแมน้ํา ชายฝงทะเล และทะเล
ได  

 
เชื่อกันวาฟอสฟอรัสซึ่งเปนสารลดความกระดางของน้ําในผลิตภัณฑซักผา
เปนตัวการหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหายูโทรฟเคชัน ความเขมขนของสาร 
อนินทรีย ฟอสฟอรัสในแหลงนํ้ามีคาเกินกวา 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร ก็เพียง
พอที่จะทําใหเกิดปญหายูโทรฟเคชันได  แตสาเหตุการเกิดยูโทรฟเคชัน
เปนเร่ืองซับซอน ไมใชเกิดขึ้นเนื่องจากมีปริมาณฟอสฟอรัสมากถึงระดับ
หน่ืงเทานั้น แตยังประกอบดวยปจจัยอ่ืนๆ เชน แสง ความเร็ว หรืออัตรา
การไหลของน้ํา  เวลากักเก็บน้ํา  

 
ประมาณป พ.ศ. 2523 เปนตนมา ที่ปญหามลพิษในแหลงนํ้าอันเกิดจาก
ปรากฏการณยูโทรฟเคชันเปนที่สนใจในหลาย ๆ ประเทศ เชน ที่เกิดใน
ทะเลสาบทั้งหา (Great Lakes) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและคานาดา แหลง
น้ํานิ่งในประเทศแถบยุโรป ตัวอยางเชน สวิตเซอรแลนด คานาดา สวีเดน 
เยอรมัน เน่ืองจากผลิตภัณฑซักผามีสวนประกอบของฟอสฟอรัสคอนขาง
สูง โดยที่สารประกอบฟอสฟอรัสนี้เปนสารสําคัญในการกอใหเกิด
ปรากฏการณยูโทรฟเคชันดังกลาว ในหลายๆประเทศจึงมุงความสนใจใน
การหาสารทดแทนสารประกอบฟอสฟอรัสที่ใชเปนสารลดความกระดางใน
ผลิตภัณฑซักผานี้ และอีกหลาย ๆ ประเทศไดมีการจํากัดปริมาณ
สารประกอบฟอสเฟตในผลิตภัณฑซักผาใหลดนอยลง (ตารางที่ 10) 

 
ยุโรป 
ปญหายูโทรฟเคชันที่เกิดขึน้ในประเทศแถบยุโรปมีมากนอยตางกัน (ตาราง
ที่ 11) สวนการแกปญหายูโทรฟเคชัน ไดมีการเปลี่ยนสูตรผลติภัณฑซักผา
ดังนี้ 
(ก) ในระยะเริม่ตน 
 - ใชวิธีการสมัครใจในการพยายามลดสารประกอบฟอสเฟตในผลิตภัณฑ
ซักผา โดยที่ไมทําใหสมบัตใินการซักลางเปลี่ยนแปลง 
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(ข) ในระยะยาว 
- ใชวธิีการบังคบัเปนกฎหมาย ตัวอยางเชน ในประเทศเยอรมันเริ่มมีการ
รณรงคตั้งแตป 2516 และออกเปนกฎหมายเมื่อป พ.ศ. 2527 โดยจํากัด
ปริมาณฟอสเฟตในผลติภัณฑซักผา ทั้งน้ีเน่ืองจากยังอยูในระหวางการวิจัย
สารทดแทนทีเ่หมาะสม  
 
สวนประเทศที่หามใช STPP ในผลิตภัณฑซักผาโดยสิ้นเชิง คือ
สวิตเซอรแลนดและนอรเวย โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2529 ในขณะที่หลาย ๆ 
ประเทศไดตกลงกับบริษัทผูผลิตในการพยายามจํากัดปริมาณ STPP ใน
ผลิตภัณฑซักผาลง และมีการกําหนดคาสูงสุดของสารประกอบ STPP ใน
ผลิตภัณฑซักผาดังแสดงในตารางที่ 10 เปนที่สังเกตวาในการหามใช 
STPP นี้ประเทศเหลานั้นมิไดกําหนดไมใหมีฟอสฟอรัสเลย แตสามารถใหมี
ไดบางในชวง 0 ถึง รอยละ 8.7 ของผลิตภัณฑซักผา อยางไรก็ดียังมีหลาย 
ๆ ประเทศที่ไมมีการควบคุมสารประกอบฟอสเฟตในผลิตภัณฑซักผา  เชน  
ประเทศอังกฤษ  ไอซแลนด  สเปน  ปอรตุเกส เดนมารก  กรีซ  และ
เบลเยียม  ถึงแมวาสองประเทศหลังมีปญหายูโทรฟเคชันในระดับสูงก็ตาม 
 
ในรายงานศึกษามลสารจากผลิตภัณฑซักผาของประเทศอังกฤษ ไดให
ขอสรุปถึงปญหายูโทรฟเคชันวาการใชสารทดแทนในผลิตภัณฑซักผาจะลด
ปริมาณฟอสฟอรัสในน้ําเสียชุมชนไดเพียง รอยละ 30 (หน่ึงในสาม) ซึ่งไม
พอเพียงกับการแกปญหายูโทรฟเคชันในแหลงน้ําได และการใชระบบ
บําบัดเจาะจงกําจัดฟอสฟอรัสจะชวยลดปญหายูโทรฟเคชันที่เกิดในระดับ
ทองถิ่นได สวนในประเทศอิตาลีมีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขในป 
2534 ชี้ใหเห็นถึง สภาวะยูโทรฟเคชันในทะเลสาบและในทะเล Adriatic วา
ไมดีขึ้นถึงแมจะมีการยุติการใชผลิตภัณฑซักผาที่มีฟอสเฟตแลว สําหรับ
การแกปญหายูโทรฟเคชันใน Great lakes ของอเมริกานั้นจําเปนตองใช
วิธีการรวมกันระหวางการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย การเลิกใชผลิตภัณฑ
ซักผาสูตร STPP และการควบคุมสารประกอบฟอสฟอรัสจากเกษตรกรรม
จึงจะแกปญหาได การจํากัดฟอสฟอรัสในผลิตภัณฑซักผาอยางเดียว ไม
สามารถแกไขปญหายูโทรฟเคชันใน Great lakes ได  
 
อยางไรก็ ดีในประเทศที่ มีการจํากัดการใชสารประกอบฟอสเฟตใน
ผลิตภัณฑซักผา ยังมีขอโตแยงถึงศักยภาพของสารทดแทนสาร STPP ใน
ดานการซักลาง และไดตั้งขอสงสัยในความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม 
ตัวอยางเชน สถาบันสิ่งแวดลอมและสังคมในเยอรมันไดมีการทดสอบผาที่
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ซักดวยผลิตภัณฑซักผาที่ใชสารลดความกระดางตางชนิด 12 เครื่องหมาย
การคา โดยไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมัน ในป 2526 พบวา
ผลิตภัณฑ 8 ยี่หอมีปญหาเรื่องคุณภาพผาที่ซัก โดยที่มีสารทดแทนเปน
สารลดความกระดาง (หมายเหตุ: เชื่อวาในสิบปที่ผานมาไดมีการพัฒนา
ผงซักฟอกสูตรฟอสเฟตต่ําหรือไรฟอสเฟต จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กวาเดิมแลว) หรือที่ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. 2533) ประเทศสวีเดน (พ.ศ. 
2533) ไดมีคําสั่งศาล ใหยุติการโฆษณาเกี่ยวกับความไดเปรียบของ
ผลิตภัณฑซักผาที่ไมมีฟอสเฟตในการชวยรักษาสิ่งแวดลอม  
 
อเมริกา 
ในอเมริกาไดมีการพิจารณารางกฎหมายหามใชสารประกอบฟอสเฟตใน
ผลิตภัณฑซักผา ใน 35 รัฐในระหวางป พ.ศ. 2508-2513 แตในที่สุดมีเพียง 
6 รัฐที่อยูรอบทะเลสาบทั้งหาที่จํากัดสารประกอบฟอสเฟตในผลิตภัณฑซัก
ผาโดยเริ่มในป พ.ศ. 2515 ซึ่งในระหวางนั้นยังเปนชวงที่มีการศึกษาวิจัย
เร่ืองสารทดแทน ทั้งในดานประสิทธิภาพการซักลาง ความเปนพิษตอ
สิ่งมีชีวิต การกอปญหามลภาวะตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนสารตกคางและ
วิธีการทําลายหรือการกําจัดออก อยางไรก็ตามในภายหลังไดมีรัฐอ่ืน ๆ อีก
รวมเปน 15 รัฐที่จํากัดสารประกอบฟอสเฟตในผลิตภัณฑซักผา 
  
สารทดแทนที่ใชกันมากในชวงเริ่มตนของการจํากัดสารประกอบฟอสเฟต
ในผลิตภัณฑซักผาในอเมริกานั้นคือ NTA แต NTA เปนสารประกอบ
อินทรียจึงสามารถยอยสลายทางชีวภาพได ซึ่งการสลายตัวตามธรรมชาตินี้
จะใหธาตุไนโตรเจนซึ่งเปนธาตุอาหารที่สําคัญอีกตัวหน่ึงของการ
เจริญเติบโตของพืชนํ้า จึงเปนสาเหตุใหเกิดปรากฏการณยูโทรฟเคชันได
อีกสาเหตุหน่ึง นอกจากนี้ยังมีรายงานการทดสอบในอเมริกา วาสาร NTA 
เปนสารที่อาจกอใหเกิดมะเร็งได ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกขอหนึ่งซึ่งเปน
ที่สนใจในหลาย ๆ ประเทศและทําใหสาร NTA ไมเปนที่นิยมใช คือ สาร 
NTA เปนสารที่นําโลหะหนักไดดี จึงอาจจะชวยนําโลหะหนักในตะกอนดิน
มาเปนสารประกอบของโลหะหนักที่ละลายอยูในแหลงน้ําได 
 
ออสเตรเลยี 
ในป พ.ศ. 2532 ประเทศออสเตรเลียไดมีรายงานศึกษาเปรียบเทียบ
คาใชจายในการลดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ําเสียชุมชน โดยเปรียบเทียบ
ระหวางการเปลี่ยนมาใชสารทดแทนในผลิตภัณฑซักผากับการมีระบบ
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บําบัดเจาะจงสําหรับกําจัดฟอสฟอรัส พบวาหากใชวิธีกําจัดฟอสฟอรัสที่
ระบบบําบัดน้ําเสียจะถูกกวาการเปลี่ยนสูตร STPP เปนสารทดแทนตัวอ่ืน 
ๆ และยังเปนประเทศที่ไมมีการควบคุมสารประกอบฟอสเฟตในผลิตภัณฑ
ซักผาดวย 
 
 ญี่ปุน 
 
ในประเทศญี่ปุนสืบเนื่องมาจากไดเกิดปญหายูโทรฟเคชันในทะเลสาบบิวา 
(Biwa Lake) ในเขตมณฑลชิกา (Shiga Prefecture) จึงไดแกปญหา
เร่ิมแรก โดยวิธีการรณรงคและออกระเบียบลดปริมาณสารประกอบ
ฟอสเฟตในผลิตภัณฑซักผาใหนอยลงตามลําดับตั้งแตป 2518 คือจากเดิม
รอยละ 15 ในรูป P2O5 มาเปนรอยละ 12 ในป 2518 และรอยละ 10 ในป 
2522 และเปลี่ยนมาใชผลิตภัณฑซักผาที่ไมมีฟอสเฟตในปลายป 2523 ใน
ขณะเดียวกันไดมีการออกมาตรฐานน้ําทิ้งสําหรับไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
สําหรับยานดังกลาวในป 2523 (น้ําทิ้งชุมชนจากระบบบําบัดตองมี
ฟอสฟอรัสไมเกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร) ถึงแมวาในประเทศญี่ปุนไดพยายามลด
ปริมาณฟอสฟอรัสในน้ําเสียโดยใชสารลดความกระดางทดแทน STPP แลว
ตาม ในขณะเดียวกันในยานที่มีปญหายูโทรฟเคชันถามีระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชนอยูแลว ก็ไดมีการปรับใหมีกระบวนการเจาะจงลดไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสเพิ่มเติมขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพยายามที่จะใหมีกระบวนการ
เจาะจงลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในจังหวัดใหญอ่ืนๆ อีกโดยเฉพาะ
จังหวัดที่ตั้งอยูบริเวณใกลอาวทะเล ถึงแมบางแหงจะยังไมมีปญหายูโทร
ฟเคชันก็ตาม ในป 2523 ประเทศญี่ปุนมีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนอยู 736 
แหง โดยที่ 15 แหง มีกระบวนการเจาะจงลดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนแลว  
 
 ในขณะที่ประเทศญี่ปุนประสบความสําเร็จในการใชสารซีโอไลตเปนสาร
ลดความกระดางทดแทนสาร STPP ในการซักลาง สหรัฐอเมริกาหรือ
ประเทศในยุโรปมีรายงานวาการผลิตผลิตภัณฑซักผาเมื่อใชซีโอไลตตองมี
การใชสารลดความกระดางรวมดวย ทั้งน้ีเพราะความกระดางของน้ําใน
ประเทศตะวันตกคอนขางสูง (ตารางที่ 12) ดังน้ันจึงตองใชสารลดความ
กระดางคอนขางสูงตามไปดวย อน่ึง ในประเด็นน้ีมีขอสังเกตวาประเทศใน
เอเซียที่มีความกระดางของน้ําต่ํากวาจึงมีความตองการสารลดความ
กระดางรวมต่ํากวาในประเทศเหลานั้น สําหรับในตางประเทศที่มีการผลิต
ผลิตภัณฑซักผาที่ใชซีโอไลตเกินกวารอยละ 20 (เพราะความกระดางของ

39 



TGL-10-R1-10 

น้ําสูง) ก็จะเกิดปญหาในกระบวนการอบแหงแบบพนในกระบวนการผลิต
ผงซักฟอกอีกดวย  ยกเวนจะผลิตเปนผลิตภัณฑซักผาชนิดน้ําปญหานี้ก็จะ
ไมเกิดขึ้น 
 
ประเทศไทย 
ในประเทศไทยเริ่มมีปรากฎการณยูโทรฟเคชันเกิดขึ้นใหเห็นบางแลว เชน 
ปรากฏการณขี้ปลาวาฬ (red tide) ที่มักเกิดขึ้นในอาวไทยหลายแหงและ
บอยคร้ังขึ้น โดยเฉพาะเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2534 ตั้งแตบริเวณ
ชายหาดบางแสนจนถึงอาวอุดม และระหวางปลายเดือนมิถุนายนถึงตน
เดือนกรกฎาคม 2535 ในบริเวณตั้งแตอางศิลาไปจนถึงอําเภอศรีราชา 
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณ
ชายฝงเปนอยางมาก ปลาและสัตวทะเลหลายชนิดตายเปนจํานวนมาก 
กอใหเกิดกลิ่นเหม็นที่รุนแรงตลอดแนวชายฝง นอกจากนี้ยังเกิดความ
เสียหายตอการเพาะเลี้ยงกุง การเลี้ยงปลาในกระชัง และธุรกิจการ
ทองเที่ยวในบริเวณดังกลาวอยางมาก คิดเปนมูลคาหลายสิบลานบาท 
ปรากฏการณขี้ปลาวาฬที่เกิดขึ้นเปนผลจากการขยายพันธุอยางรวดเร็ว
ของไดโนแฟกเจลเลต (dinoflagellate) ชนิดนอสติลูกา (nostiluca) ทําให
น้ําทะเลมีสีเขียวเขม และมีแนวโนมวาจะเกิดในชวงเวลาดังกลาวทุกป และ
นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาตนเหตุ
ของปรากฏการณดังกลาวอยางละเอียด 
 
ธงชัยและคณะ (2536)   ศึกษาแนวทางการลดปริมาณสารประกอบ
ฟอสฟอรัสในน้ําทิ้งชุมชนจากการใชผลิตภัณฑซักผา และไดขอสรุปดังนี้ 
1. ในการเปลี่ยนสูตรผงซักฟอกที่ใช STPP มาใชซีโอไลตเปนสารลด
ความกระดางแทน เพ่ือที่จะใหคุณภาพของผงซักฟอกตอผาที่ซักไม
เปลี่ยนแปลง จําเปนจะตองศึกษาองคประกอบอื่นๆ ของผงซักฟอกเพื่อให
ไดสูตรผงซักฟอกไรฟอสเฟตเหมาะสมกับชนิดผาและลักษณะความ
กระดางของน้ําในประเทศหนึ่งๆ ซึ่งหมายถึงผลกระทบในดานราคาของ
ผลิตภัณฑซักผา นอกจากนี้สูตรผงซักฟอกในยุโรปและอเมริกาที่ใชซีโอไลต
เปนสารลดความกระดาง จําเปนตองใชสารลดความกระดางรวม PCA ซึ่ง
เปนสารที่ยอยสลายยากและยังไมมีขอมูลศึกษาเพียงพอเพื่อสนับสนุนใน
ดานความปลอดภัยที่จะมีตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนราคาของสารดังกลาว
คอนขางสูง 
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2. การเปลี่ยนสูตรผงซักฟอกเปนชนิดไรสารประกอบฟอสเฟต จะชวยลด
สารประกอบฟอสฟอรัสในน้ําเสียชุมชนไดประมาณรอยละ 26 หรือไมเกิน 1 
ใน 3 และในภาพรวมของทั้งประเทศลดไดประมาณรอยละ 9-14 หรือไม
เกิน 1 ใน 8 ของสารประกอบฟอสฟอรัสทั้งหมดจากแหลงตางๆ ที่ระบาย
ลงสูแหลงน้ํา 
3. ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งคูคลองมีการเจือจางต่ําและมีสารประกอบ
ฟอสฟอรัสที่ระบายลงสูแหลงน้ํามาจากน้ําเสียชุมชนและอุตสาหกรรม  การ
เปลี่ยนสูตรผงซักฟอกเปนชนิดไรฟอสเฟตเพียงอยางเดียว ไมชวยในการ
แกปญหายูโทรฟเคชันที่เกิดในคูคลอง จําเปนตองมีระบบเจาะจงกําจัด
ฟอสฟอรัสในระบบน้ําเสียชุมชนดวย และตองเปนระบบกําจัดที่มี
ประสิทธิภาพการกําจัดฟอสฟอรัสสูงถึงรอยละ 99.8 มิฉะน้ันจะไมแกปญหา
นี้ นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงการเจือจางของน้ําเสียชุมชนอีกดวย เน่ืองจาก
ทอระบายน้ําที่ใชเปนระบบรับน้ําเสียรวมกับน้ําฝน ทําใหไมเหมาะกับ
ขั้นตอนไรอากาศในระบบเจาะจงกําจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพซึ่งมีคาใชจาย
ถูกกวาระบบทางเคมี นอกจากนี้ผลจากการลดสารประกอบฟอสฟอรัสใน
กรุงเทพมหานครเพียงแหงเดียวไมวาจะเปนการเปลี่ยนสูตรผงซักฟอกหรือ
กําจัดในระบบบําบัดแบบเจาะจงกําจัดสารฟอสฟอรัส ก็ไมสามารถชวยลด
การเกิดยูโทรฟเคชันในแหลงนํ้ารวมของภูมิภาค (คืออาวไทยตอนบน) ที่
รับนํ้าจากแมน้ําอ่ืนๆ ในภาคกลางของประเทศได 
4. การเปลี่ยนสูตรผงซักฟอกจะเปนประโยชนกับแหลงน้ําในบางพื้นที่ที่รับ
น้ําเสียชุมชนเปนสวนใหญ และมีอัตราการเจือจางอยูสูง อยางไรก็ดีใน
ชุมชนที่แหลงนํ้ามีอัตราการเจือจางต่ําและจําเปนตองมีระบบเจาะจงกําจัด
ฟอสเฟต การเปลี่ยนสูตรผงซักฟอกเปนชนิดไรฟอสเฟตจะลดปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่จะตองถูกกําจัด ทําใหคาใชจายในการดําเนินงานของระบบ
กําจัดลดนอยลง และจะชวยทําใหความเขมขนของสารประกอบฟอสฟอรัส
ในน้ําเสียชุมชน ซึ่งเคยมีคาสูงในบางวันเม่ือยังไมมีการเปลี่ยนสูตร เชนใน
วันหยุดราชการที่คนสวนใหญมีการซักผากันมากมีคาสม่ําเสมอขึ้น และ
ชวยปรับอัตราสวน BOD:P ที่เคยมีคาลดลงในวันดังกลาวมีคาสูงขึ้น ทําให
ประสิทธิภาพการกําจัดของระบบกําจัดฟอสฟอรัสเจาะจงทางชีวภาพดีขึ้น 
5. หากการเปลี่ยนสูตรผงซักฟอกแลวไมทําใหคาใชจายของผูบริโภคหรือ
ประชาชนสูงขึ้น ก็ควรที่จะพิจารณาดําเนินการ เพราะอยางนอยก็สามารถ
ลดปริมาณฟอสเฟตลงไดสวนหน่ึง ซึ่งเปนการแบงเบาภาระที่สิ่งแวดลอม
จะตองรองรับลงไปได 
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กฤษดา (2538) ศึกษาการปนเปอนของฟอสฟอรัสในน้ําจากแหลงชุมชน
และเกษตรกรรม พบวาปริมาณฟอสฟอรัสในน้ําเสียจากชุมชนจะมาจาก
กิจกรรมอ่ืนๆ มากกวาการซักผาดวยผงซักฟอกสูตรฟอสเฟต สูตรซีโอไลต 
และสูตรผสม และคาสมมูลฟอสฟอรัสของน้ําเสียจากอาคารพักอาศัยเม่ือใช
ผงซักฟอกสูตรฟอสเฟต สูตรซีโอไลต และสูตรผสมมีคาไมตางกันหรือ
เทากับ 0.504, 0.483, และ 0.481 กรัม/คน/วัน ตามลําดับ  กฤษดา
เสนอแนะวานาจะมีการปรับปรุงสูตรผงซักฟอกใหมีปริมาณฟอสฟอรัสต่ํา
กวานี้ โดยมีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 
 

ตารางที ่10  การจํากัดสารประกอบฟอสเฟตในผลิตภัณฑซักผาของประเทศตางๆ 

ประเทศ ฟอสเฟต
สูงสุดที่ใหมี

ได 

เริ่มตั้งแต ประเภทของขอหาม 

1.  Canada 
2.  U.S.A. 
     Connecticut, Florida, Maine 
     Indiana, New York 
     Michigan 
     Vermont 
     Minnesota 
     Wisconsin 
     Maryland 
     Washington, D.C. 
     North Carolina, Virginia 
     lllinois (Chicago) 
     Ohio (Akron) 
3.  Western Europe 
     Austria 
     Finland 
     Italy 
     Netherlands 
 
     Norway 
     Switzerland 

2.2% 
 
8.7% 
0.5% 
0.5% 
0.5% 
0.5% 
0.5% 
0.5% 
0.5% 
0.5% 
0.5% 
0.5% 
 
ca 5.5 
7.0 
1.0 
ca 5.5 
0 
3.0 
Zero 

- 
 
1972 
1973 
1977 
1978 
1979 
1984 
1985 
1986 
1988 
1971-1972 
1990 
 
1978 
1970 
1989 
1983 
1990 
1986 
1986 

Legislative 
 
Legislative 
Legislative 
Legislative 
Legislative 
Legislative 
Legislative 
Legislative 
Legislative 
Legislative 
Legislative 
Legislative 
 
Legislative 
Voluntary 
Legislative 
Voluntary 
Voluntary 
Legislative 
Legislative 
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ประเทศ ฟอสเฟต เริ่มตั้งแต ประเภทของขอหาม 
สูงสุดที่ใหมี

ได 
     Sweden 
     West Germany 
     France 
4.  South America 
     Venezula 
5.  Southeast Asia 
     Japan-Shiga prefecture 
            - Others 

7.5 
ca 5.5 
8.7 
 
Zero 
 
Zero 
2.5% 

1970 
1984 
- 
 
- 
 
- 
- 

Voluntary 
Legislative 
Voluntary 
 
- 
 
Legislative 
Legislative 

ที่มา:  เอกสาร [10], [11] 
 
ตารางที ่11  การเกิดยูโทรฟเคชันในประเทศแถบยุโรป 

ประเทศ ระดับการเกิด 
ยูโทรฟเคชัน 

แหลงน้ําสําคัญที่เกิดยูโทรฟเคชัน 

เบลเยียม 
เดนมารก 
ฝรั่งเศส 
เยอรมัน 
 
กรีซ 
ไอซแลนด 
อิตาล ี
 
ลักแซมเบอรก 
เนเธอรแลนด 
สเปน 
โปรตุเกส 
อังกฤษ 

สูง 
สูง 
ต่ํา 
สูง 
 

กลาง 
กลาง 
สูง 
 

กลาง 
สูง 
กลาง 
ต่ํา 
ต่ํา 

แหลงน้ําปดเกือบทั้งหมดใน Flanders 
แหลงน้ําปดเกือบทั้งหมด 
Loire, Meuse, Saone 
Bavaria, Rhine, North Sea, Baltic  
แหลงน้ําปด 
แหลงน้ําปดและชายฝงทะเล 
แหลงน้ําปด แตไมเกิดที่ชายฝงทะเล 
ทะเลสาบ แหลงเก็บน้ํา R.Arno, Tevere, Po  
และทะเล Adriatic 
ไมแนชัดแตมีแผนงานเกี่ยวกับการลดฟอสฟอรัส 
มีปญหาในแหลงน้ําปดทั่วไป 
แหลงน้ําปดหลายแหง 
ไมมีการเกิดยูโทรฟเคชันทีเ่ดนชัด 
Lough Neagh, แหลงน้ําทางตะวันออก 

ที่มา:  เอกสาร [12] 
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ตารางที ่12  ความกระดางของน้ําในกลุมประเทศยุโรปและประเทศในเอเซีย  

ประเทศ ความกระดางของน้ํา (มิลลิกรัม CaCO3/ลิตร) 
-ยุโรปตะวันตก 
          เยอรมัน 
-เอเซียตะวันออกเฉียงใต 
          ประเทศไทย 
-ประเทศญี่ปุน 

100-400 
270-450 
30-150 

                100-150(น้ําประปา) 
10-90 

ที่มา:  เอกสาร [10] 
 
ตารางที ่13  แสดงคาความกระดางของน้ําบาดาลในประเทศไทย คํานวณจากตัวอยางน้ําบาดาลที่
สุมตรวจทัว่ประเทศของกรมทรัพยากรธรณี (2539) พบวามีคาความกระดางตั้งแต 12-1,780 
มิลลิกรัม CaCO3/ลิตร ขึ้นกับภูมิประเทศ 
 
ตารางที ่13  ความกระดางของน้ําบาดาลในประเทศไทย 

จังหวัด ชวงของคาความกระดาง 
(มิลลิกรัม CaCO3/ลิตร) 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(มิลลิกรัม CaCO3/ลิตร) 

กรุงเทพมหานคร 100-550 160.51 
จ.สมุทรปราการ 12-472 168.09 
อ.เมือง จ.ระยอง 42-226 63.069 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30-1780 374.37 
อ.เมือง จ. เชียงใหม 16-159 45.66 
อ.เมือง จ.ตาก 68-310 74.04 
อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี 21-1640 377.00 
อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ 46-1058 216.57 

หมายเหตุ:  คํานวณจากตัวอยางน้ําบาดาลที่สุมตรวจทัว่ประเทศของกรมทรัพยากรธรณี (2539) 
 

ซีโอไลตกับการเกิดสารแขวนลอยในน้ํา 
 

เม่ือใชซีโอไลตเปนสารลดความกระดางในผลิตภัณฑซักผา ในที่สุดซีโอไลต
ในสิ่งแวดลอมจะแยกสลายกลับเปนแรธาตุที่เปนองคประกอบ ไดแก ทราย 
อัลคาไลน และอะลูมินา  อยางไรก็ดีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของซีโอไลต
อาจมีไดในแงของการที่เปนสารแขวนลอยอยูในนํ้า ซึ่งสงผลกระทบตอ
นิเวศนวิทยาในแหลงนํ้า ตัวอยางเชน สารแขวนลอยที่ตกตะกอนทับถมอยู
ที่กนน้ําทําลายที่วางไขของปลา แตโดยสวนใหญแลวซีโอไลตจะถูกกําจัด
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ออกในระบบบําบัดน้ําเสียทั่ว ๆ ไป (ถามี) ปริมาณที่เหลือไปในแหลงนํ้า
เปนสารแขวนลอยจํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับแหลงอ่ืน 
 
ปญหาอีกประการจากการใชซีโอไลตเปนสารทดแทนเพื่อจับความกระดาง
นั้น คือการอุดตันทอระบายน้ําเสีย แตทั้งน้ีก็ขึ้นอยูกับขนาดของซีโอไลตที่
ใช มีรายงานการใชซีโอไลตในประเทศญี่ปุนมีขนาดเพียง 0.4-1.0 μm 
ในขณะที่ประเทศทั่วไปใชขนาด 2.5-6 μm สวนประเทศไทยขณะนี้ใช
เทคโนโลยีการผลิตจากญี่ปุน 
 
สวนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางออมอ่ืน เชน ซีโอไลตทําใหมีปริมาณ
ตะกอนจากการบําบัด (ถามีระบบบําบัด) สูงขึ้น จึงตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น
ในการบําบัดตะกอน เชน การเผาตะกอน และซีโอไลตยังทําใหคา calorific 
value ของตะกอนต่ําลง ทําใหการเผาตะกอนสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น 
นอกจากนี้จากรายงานการศึกษาเรื่องมลสารในการซักลางของประเทศ
อังกฤษไดหยิบยกการศึกษาของ Breck เม่ือป 2499 ในเรื่องสารที่ไดจาก
การเผาซีโอไลตที่อุณหภูมิ 800oC ซึ่งมีโครงสรางเปนคริสโตบาไลต สารนี้มี
ความสัมพันธตอการเกิดโรคทางเดินหายใจได อยางไรก็ดียังไมมีรายงานที่
เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากปริมาณซีโอไลตที่ใชในผลิตภัณฑซักผา และ
โดยทั่วไปในอุปกรณการเผาจะมีอุปกรณดักจับฝุนอยูแลว  
 
ในประเทศไทย Nanna (1995) ไดทําการศึกษาผลของการใชผงซักฟอกที่
ไมมีฟอสเฟตตอสิ่งแวดลอม และไดวิเคราะหความเขมขนของซีโอไลตในรูป
ของอะลูมิเนียมในผงซักฟอกที่มีสวนผสมของซีโอไลตโดยใชเครื่อง atomic 
absorption spectrophotometer พบวามีสัดสวนของซีโอไลตในผงซักฟอก
คิดเปนรอยละ 25.8 และในวัฏจักรการซักลาง 1 รอบ (ใชผงซักฟอก
ปริมาณ 45 กรัม ในนํ้า 15 ลิตร) ปริมาณซีโอไลตที่ปลอยลงสูแหลงนํ้าคือ 
10.72 กรัม และอัตราสวนของซีโอไลตที่ละลายไดและไมละลายที่ปลอยลงสู
แหลงน้ําในแตละวัฏจักรการซักลางคิดเปน 1:1.67 หรือ ประมาณ 1:2 
 
นอกจากนี้ผลการศึกษาตัวอยางน้ําพบวาคาเฉลี่ยความเขมขนของซีโอไลต
ที่ละลายน้ําไดคือ  2.01 g/L ซึ่งมีคาสูงกวาปริมาณของซีโอไลตที่ไมละลาย 
คือ 0.22 g/L ซึ่งเหตุผลที่เปนไปไดในการอธิบายผลดังกลาวคือปริมาณของ
อะลูมิเนียมในแหลงนํ้านั้นอาจมาจากแหลงอ่ืนไดอีก กลาวคือ ปริมาณของ
อะลูมิเนียมในแหลงน้ําที่วัดไดมิใชมาจากผงซักฟอกที่มีสวนผสมของซี
โอไลตแหลงเดียว สําหรับตัวอยางตะกอนพบวา มีคาความเขมขนเฉลี่ย 
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1.04 g/g ซึ่งต่ํากวาความเขมขนที่พบในน้ํา โดยปกติซีโอไลตในตะกอนจะมี
คาสูงเนื่องจากไมละลาย แตในการศึกษาครั้งน้ีคาที่ไดนอยกวาในนํ้า อาจ
เน่ืองมาจากอัตราการไหลของแมน้ําสูงซ่ึงจะพัดพาซีโอไลตออกจากบริเวณ
สถานีเก็บตัวอยาง และการเก็บตัวอยางในบริเวณปากคลองซึ่งเปนพ้ืนที่ที่
เปลี่ยนจากคลองสูแมน้ํา 
 
การศึกษาวัฏจักรชีวิตของฟอสเฟตกับซีโอไลต บ ริ ษั ท Landbank 
(1994) ไดตีพิมพรายงานการศึกษาสารลดความกระดางในผงซักฟอก และ
เปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดลอมจากฟอสเฟตซึ่งเปนสารลดความ
กระดางในน้ํา  โดยที่ฟอสเฟตจะทําใหเกิดปรากฏการณยูโทรฟเคชัน กับ  
ซีโอไลต และ PCA ที่จะนํามาใชแทนที่  โดยพิจารณาทั้งวัฏจักรชีวิต
ภายใตสภาวะของสหราชอาณาจักร 
  
 ขั้นตอนแรกผูศึกษาจัดทํา inventory data ซึ่งลงรายการเกี่ยวกับมลพิษที่
ปลอยออกมาสูบรรยากาศ แหลงรองรับน้ําทิ้ง และพื้นดิน จากนั้นทําการ
ทดสอบเกี่ยวกับความสามารถในการซักลางในความกระดางของน้ําระดับ
ตางๆ  แตในการทดลองนี้ศึกษาภายใตสภาวะของสหราชอาณาจักร ซึ่งมี
ความกระดางของน้ําโดยเฉลี่ยเทากบั 178.6 ppm CaCO3  ดังนั้นสัดสวน
ของศักยภาพในการซักลางของ STPP ตอ Zeolite-PCA เทากับ 0.7: 1.0 
(STPP 0.7 kg มีความสามารถในการซักลางเทากับ Zeolite-PCA 1kg) 
 
 จากนั้นนํา inventory data มาประเมินผลโดยใชวิธีการเดลฟ (delphi) 
โดยใชผูเชี่ยวชาญในเรื่องการบําบัดน้ําเสยี 5 คน ทําการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของน้ําทิ้งจากโรงบําบัดน้ําเสยี แบงเปนนํ้าทิ้งที่มีฟอสเฟตอยาง
เดียว และน้ําทิ้งที่มี Zeolite A และ PCA ที่ปลอยลงสูแหลงน้ํา เชน แมน้ํา 
แหลงน้ํานิ่ง ปากแมน้ํา และแหลงน้ําชายฝง  และผลกระทบจากกากของ
เสียที่ไดจากการบําบัดแลวทิ้งลงทะเล ถมที่ เผาทิ้ง และใชเปนปุยใน
การเกษตร  
 
 วิธีการเดลฟจะใหผู เชี่ ยวชาญแสดงความคิดเ ห็นโดยการตอบ
แบบสอบถามแลวใหคะแนน จากนั้นนําผลการสํารวจโดยแบบสอบถามมา
สรุปและสงกลับไปยังผูเชี่ยวชาญแตละคนอีกครั้ง เพ่ือแสดงใหเห็นวาความ
คิดเห็นของเขาเหมือนหรือแตกตางกับบุคคลอื่นในคณะอยางไร และเพื่อให
พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งอาจจะมีการแกไขใหเหมาะสมได  ในการศึกษาแบบ
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เดลฟนี้จะไมระบุชื่อผูทําการศึกษาเพื่อใหเกิดความอิสระทางความคิดโดย
ไมมีผลประโยชนอ่ืนๆ มาเกี่ยวของ 
 
 หลังจากผูเชี่ยวชาญนํากลับไปพิจารณาเปนครั้งที่ 2 แลว จะทําใหเกิด
ความชัดเจนของแนวคิดของบุคคลสวนใหญมากขึ้น จากนั้นนําผลที่
เหมาะสมที่สุดที่ไดมาทําแบบจําลองประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของสาร
ลดความกระดางทั้ง 2 ชนิดนี้โดยพิจารณาทั้งวัฏจักรชีวิต  ผลจาก
การศึกษาสรุปไดวาสารลดความกระดางของน้ําทั้ง 2 ชนิดมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมไมแตกตางกัน นอกจากนี้ยังมีขอมูลที่อางวาฟอสเฟตใน
ผงซักฟอกมีเพียงสวนนอยคือประมาณรอยละ 10-25 ของปริมาณฟอสเฟต
ทั้งหมดที่ทิ้งลงในแมน้ําและทะเลสาบ  ดังน้ันการใช Zeolite-PCA หรือสาร
ลดความกระดางตัวอ่ืนๆ ในผงซักฟอกจึงไมไดชวยแกปญหาการเกิดยูโทร
ฟเคชัน รายงานไดเสนอแนะถึงวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการเกี่ยวกับ
การเกิดยูโทรฟเคชันคือการติดตั้งเคร่ืองกําจัดฟอสเฟตในโรงบําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยสูแหลงนํ้า และเสนอใหผูผลิตและผูคาปลีกผงซักฟอกหรือ
ผลิตภัณฑทําความสะอาดชนิดอ่ืนๆ ทบทวนการพิจารณาขออางที่วา
ผลิตภัณฑที่ ไม มีฟอสเฟตมีความปลอดภัยตอสิ่ งแวดลอมมากกวา
ผลิตภัณฑที่มีฟอสเฟต ซึ่งขออางนั้นยังไมชัดเจนและอาจนํามาสูความ
เขาใจผิดของสาธารณชนได 
 
 ผลจากการศกึษาของบริษทั Landbank นี้ ไดมีการนําไปใชอางอิงเปน
จํานวนมาก ดังนั้นบริษัท Weston (1996) จึงไดตรวจสอบรายงานของ 
Landbank อีกครั้ง โดยใหความคิดเห็นวา 
1. การศึกษาของ Landbank ไมสามารถปรับใชเปนแนวทางการประเมิน 
วัฏจักรชวีิตในระดับนานาชาติได 
2. อัตราสวนของฟอสเฟตและ Zeolite-PCA ที่ 0.7:1.0 ที ่ Landbank ใชใน
การศึกษานั้น เปนชวงที่แคบและไมสามารถเปนตวัแทนของผงซักฟอกใน
ปจจุบันได นอกจากนี้ผงซักฟอกที่มีฟอสเฟตทีใ่ชไมมีสารโพลิเมอร ตางกับ
สูตรที่ใชโดยทั่วไปในยุโรปตอนเหนือที่มีสารโพลิเมอร   และสูตรของ 
Zeolite-PCA ที่ศึกษาก็มีสวนผสมของสารโพลิเมอร 
3. เม่ือเปรียบเทยีบหลักเกณฑและการปฏบิัติพบวา inventory portion ไม
เพียงพอในการสนับสนุนการเปรียบเทียบในวงกวางไดเนื่องจาก 
- ขาดขั้นตอนบางอยางในระบบซึ่งอาจจะทําให inventory result 
เปลี่ยนแปลงได เชน ขาดขั้นตอนการผลิตและการบรรจุ  และ inventory 
model ไมมีคุณภาพ และขาดความโปรงใสที่สอดคลองกับวิธีของ U.S. 
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EPA, The Society of Environmental Toxicology and Chemistry 
(SETAC), International Organization for Standardization (ISO), และ 
Canadian Standards Association (CSA) 
- ไมมีการรายงานการประเมินคุณภาพของขอมูล 
4. คณะทํางานเดลฟประเมินสวนผสมของวัตถุดิบตามหลัก mass loading 
แตแนวทาง mass loading จะขาด spatial และ temporal impact 
parameter   ซึ่งจะทําใหผลของผลกระทบไมเพียงพอที่จะยืนยันการ
เปรียบเทียบในวงกวาง  นอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังมีความแตกตางทาง
ภูมิศาสตรกับประเทศอ่ืน ซึ่งอาจมีผลตอความแตกตางในเรื่องปญหา
สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี ดังน้ันผลที่ไดจากการประเมินควรใชเฉพาะใน 
สหราชอาณาจักร 
5. เทคนิคทางสถิติที่ใชในการตัดสินใจของแตละบุคคลในคณะทํางานเดลฟ
นั้น ไมเปนไปตามหลักทั่วไป เพราะเทคนิคที่ใชคลาดเคลื่อนไปจากผลสรุป 
 
บริษัท Weston สรุปการศึกษาของ Landbank วาเปนขอมูลพ้ืนฐานที่ดี
เฉพาะใน internal screening และ internal use แตไมเหมาะสมที่จะใชใน
การยืนยันในวงกวางเกี่ยวกับการเลือกชนิดสารลดความกระดางที่จะใช 
 
ตอมาบริษัท Landbank (1995) ไดทําการศึกษาเฉพาะระยะสุดทายของ 
วัฏจักร (ระยะหลังจากที่ใชผลิตภัณฑ) โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 กลุม
ประเทศ คือกลุมประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งมีระบบบําบัดน้ําเสียที่
ทันสมัย และกลุมประเทศยุโรปนอกเหนือจากสแกนดิเนเวีย  คณะผูศึกษา
ประกอบดวยผู เชี่ยวชาญทางดานการบําบัดน้ําเสียและกากของเสีย 
(sludge) 17 คน โดยมาจากประเทศกลุมสแกนดิเนเวีย 11 คน (แบงเปน
สวีเดน 5 คน ฟนแลนด 3 คน เดนมารก 2 คน และนอรเวย 1 คน) และ
จากประเทศยุโรป 6 คน (แบงเปนเยอรมัน 2 คน เนเธอรแลนด 2 คน 
อิตาลี 1 คน และสหราชอาณาจักร 1 คน) โดยใชวิธีการเดลฟเชนเดียวกัน 
ซึ่งจะไมระบุชื่อผูทําการศึกษาเพื่อใหเกิดความอิสระในการออกความ
คิดเห็นโดยไมมีผลประโยชนทางการคามาเกี่ยวของ และเพื่อยืนยันในเรื่อง
ความโปรงใสจึงไดมีการแตงตั้ง Professor J.N.B. Bell แหง Imperial 
College, London เปนผูตรวจสอบเพื่อยืนยันวาผูเชี่ยวชาญมีอิสระทาง
ความคิด ในการศึกษานี้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของฟอสเฟต 
และ Zeolite-PCA ที่ระดับความเขมขนตางๆ ในน้ําทิ้งที่ถูกปลอยลงใน
แหลงนํ้าตางชนิด คือ ทะเลสาบตอนบน ทะเลสาบตอนลาง แมน้ํา ปาก
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แมน้ํา และแหลงนํ้าชายฝงทะเล 2 แหลง และในกากของเสีย จากระบบ
บําบัดน้ําเสียที่นําไปใชในเกษตรกรรม การถมที่ การเผาทิ้ง หรือ ถมทะเล 
 
นอกจากนี้ยังมีการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับโรงบําบัดน้ํ าเสียเพื่อเปน
สวนประกอบในการทําแบบจําลอง เชน สถานที่ตั้ง และประเภทของระบบ
บําบัดน้ําเสีย  ขอมูลเกี่ยวกับแหลงรองรับน้ําเสีย และวิธีการทิ้งกากของเสีย  
แตมีความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพียง 30 รายจากทั้งหมด 175 
ราย  อยางไรก็ตามขอมูลที่ไดทําใหรูวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมี
ความรูในเรื่อง Zeolite และ PCA ไมทราบถึงวิธีกําจัดสารทั้งสองนี้ และ
ความเขมขนที่ ถูกปลอยลงในแหลงน้ําธรรมชาติ 
 
จากนั้นใช fitting curve มาทําแบบจําลอง  เพ่ือคาํนวณดัชนีการทําลาย
สิ่งแวดลอมของแตละประเทศ (ตาราง ที่ 14) โดยคํานวณจากขอมูล เชน 
ปริมาณการใชผงซักฟอก อัตราการใชน้ํา ความกระดางของน้ํา วิธีการ
บําบัดน้ําเสีย ประเภทของแหลงน้ําทิ้ง และวิธีการกาํจัดกากของเสีย ตาม
หลักการนี้แบบจําลองของแตละประเทศจะแสดงถึงผลกระทบของสารลด
ความกระดางตอสิ่งแวดลอมเปน 3 สถานการณ คือ 
1. As-is situation คํานวณผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการใชผงซักฟอกทั้งที่
มีฟอสเฟตและไมมีฟอสเฟต 
2. All-P situation คํานวณผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการใชผงซักฟอกที่มี
ฟอสเฟตอยางเดียว 
3. P-free situation คํานวณผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการใชผงซักฟอกที่
ไมมีสวนผสมของฟอสเฟต โดยใช Zeolite-PCA แทน 

    
ตารางที ่14  ผลการศึกษาดัชนีการทําลายสิ่งแวดลอมของแตละประเทศ 

ประเทศ As-is All-P P-free 
สวีเดน 78 55 80 
นอรเวย 87 59 87 
ฟนแลนด 117 82 113 
เดนมารก 327 183 570 
สหราชอาณาจักร 536 164 848 

ที่มา:  เอกสาร [15] 
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สรุปผลจากการศึกษาในตารางที่ 14 เม่ือเปรียบเทียบคาดัชนีการทําลาย
สิ่งแวดลอมของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย เชน สวีเดนกับสหราช
อาณาจักร พบวาสวีเดนมีคาดัชนีต่ํากวา แสดงวามีการทําลายสิ่งแวดลอม
นอยกวา  เนื่องจากมีระบบการบําบัดน้ําเสียที่มีมาตรฐานสูงกวาและเม่ือ
พิจารณาเปรียบที่ All-P situation กับวิธีการอื่น พบวามีดัชนีการทําลาย
สิ่งแวดลอมต่ําที่สุด ดังน้ันสรุปไดวาฟอสเฟตจะทําลายสิ่งแวดลอมนอยกวา
ในภาวะจําลอง   

  
ตารางที ่15  แสดงวิธีการทิง้กากของเสียในสวีเดน 

วิธีการ As-is All-P P-free 
กลบฝง 70 51 63 
ใชในการเกษตร
กรรม 

86 59 99 

เผา 88 62 95 
ถมทะเล 1,082 233 1,097 

   ที่มา: เอกสาร [15] 
 

จากการศึกษาวิธีการทิ้งกากของเสียในสวีเดนในตารางที่ 15 พบวา การนํา
กากของเสียไปใชในเกษตรกรรมเปนวิธีที่ใหประโยชนกับสิ่งแวดลอมมาก
ที่สุด โดยกากของเสียถูกเปลี่ยนไปเปนดินที่มีฮิวมัส สารอาหาร (ไนโตรเจน
และ ฟอสฟอรัส) และแรธาตุสูง และยังเปนการใชประโยชนใหครบวงจร
หรือเปนการนํากลับมาใชใหม  และเม่ือพิจารณาคาในสดมภ All-P ของ
วิธีการทิ้ง 3 วิธีการแรก พบวาไมแตกตางกันมาก แตผลของความแตกตาง
อาจเกิดขึ้นถานําเอาโลหะหนักมาคํานวณดวย สวนสําคัญที่จะทําใหเกิดการ
จัดการที่ยั่งยืนของแหลงนํ้าจืดในยุโรปคือ การใชระบบบําบัดน้ําเสียใหมี
มาตรฐานสูงควบคูไปกับใชวิธีการกําจัดและนําฟอสเฟตกลับไปใชประโยชน
ใหม  นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนะดังตอไปน้ี 
- ใหมีการทบทวนพิจารณาถึงการหามและการจํากัดการใชผงซักฟอกที่มี
สวนผสมของฟอสเฟตอีกครั้ง 
- ใหคิดสูตรผงซักฟอกที่แยกสวนผสมอื่นๆ ที่กอใหเกิดมลพิษออกไป 
- ใหมีการใชผลิตภัณฑที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม เพ่ือกําจัดสารมลพิษที่
ยากแกการกําจัดจากแหลงน้ําเสีย 
- ใหมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ทันสมัยเพ่ือการจัดการที่ยั่งยืน และเพื่อมีแหลง
น้ําที่จะใชประโยชนในอนาคต 
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- มีการใชหลักการจัดการที่ยั่งยืนกับกากของเสีย โดยนําไปใชใน
การเกษตรกรรม 
- ใชสวีเดนเปนประเทศตัวอยางในการบําบัดน้ําเสียเพ่ือใหมีมาตราฐานสูง 
และการทําใหกากของเสียมีปริมาณโลหะหนักต่ําเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
ในการเกษตรกรรม 

 
3.2.8 สารประกอบอื่นๆ  

 
สารประกอบอื่นๆ เชน halogenated hydrocarbon เปนสารพิษและสารฆา
แบคทีเรีย และคาดวาเปนสารกอมะเร็ง  โดยทั่วไปเปนอันตรายตอ
สิ่งแวดลอม 

 
3.3 การทิ้งหลังจากใชงาน 

 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหลังจากที่ผูบริโภคใชผลิตภัณฑซักผาจนหมดแลว เกิดจาก
ขยะบรรจุภัณฑซึ่งอาจเปนกระดาษหรือพลาสติก 

51 



TGL-10-R1-10 

 
เอกสารอางองิ 

 
[1] จันทนี จงนิตยกาล และสมพิษ นาคสุข.  2528.  รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผงซักฟอก. กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.  23 
หนา. 

[2] กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย. 2525. รายงานการศึกษาวิจัยผงซกัฟอก. 
29 หนา. 

[3] ธงชัย พรรณสวัสดิ ์ และคณะ. 2536. รายงานฉบับสมบูรณ แนวทางการลดปริมาณ
สารประกอบฟอสฟอรัสในน้ําทิ้งชุมชนจากการใชผลติภัณฑซักผา. เสนอตอ กรม
ควบคุมมลพิษ.  90 หนา. 

[4] กฤษดา วิยาภรณ. 2538. การปนเปอนของฟอสฟอรัสในน้ําจากแหลงชุมชนและ
เกษตรกรรม. วิทยานิพนธหลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 165 หนา. 

[5] สํานักเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 2545. บทสรุปผูบริการ แผน
แมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (เคมีภัณฑ). 

[6] คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2547. รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทําขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน (สาขาเคมีภัณฑ). เสนอตอสํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม . 

[7] พัชรินทร รัตนพงศภิญโญ. 2548. รายงานภาวะธุรกิจและแนวโนมเร่ืองผงซักฟอก, 
ฝายวิจัยธรุกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย. 

[8] อุตสาหกรรมผงซักฟอก: ตลาดขยายตวั...แขงขันเขมขน.  สรุปขาวธรุกิจ 25 (11) 
ประจําวันที ่1-15 มิถุนายน 2537. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน). 

[9] Department of the Environment Consultants in Environmental Sciences Limited.  
1991. Pollutants in Cleaning Agents.  England. 

[10] Sherry, H.S., Coffey, R., and Guddowicz, T.H.  1992.  Zeolite and the 
Environment: the Year 2000. Reprint with Permission 2nd World Chemical 
Congress, Newport Beach, California. 

[11] Scientific Committee on Phosphate in Europe.  1990.  Phosphate-free 
Detergent: Better for the Environment or Worse?. Present to Scope Media 
Forum Brussels February, England. 

[12] Technical Report on Detergents.  The Singapore Green Labelling Scheme.  
May 1993. 

52 



TGL-10-R1-10 

[13] Nanna, K.  1995.  The Effects of Phosphate-free Detergents on the 
Environment.  A Thesis For The Degree Of Master Of Science.  Asian Institute 
of Technology. 42p. 

[14] Wardelmann, B. 2530.  Surface Chemistry, Surfacants and Detergents. การ
อบรมวิชาการเรื่องเก่ียวกับผงซักฟอก คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

[15] Economic Commission for Europe.  1992. Substitutes for Tripolyphosphate in 
Detergents. United Nations, New York. 

[16] The Economic and Environmental Impact of Phosphorus Removal from 
Wastewater in the European Community. 1992.  Report to CEDP by Imperial 
College of Science, Technology and Medicine, London. 

[17] Wilson, B. and Jones, B. 1994.  The Phosphate Report.  Landbank 
Environmental Research & Consulting. 

[18] Roy F. Weston, Inc. 1996 . Review of Land Bank’s Life Cycle Assessment 
Report The Phosphate Report. 

[19] Wilson, B. and Jones, B. 1995.  The Swedish Phosphate Report.  Landbank 
Environmental Research & Consulting. 

 
 

__________________ 
 
 

 

53 


	สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว 
	สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว 
	อนุกรรมการและเลขานุการ  
	 
	 
	 
	ที่มา:  เอกสาร [1] 
	ปี




