มอก. 78-2549

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ผงซักฟอก
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ครอบคลุมถึง ผงซักฟอกทีม่ ลี กั ษณะเปนผง เม็ดเล็กๆ หรือเกล็ด อัดขึน้ รูป
กึง่ แข็งกึง่ เหลว แทง หรือลักษณะอืน่ แตไมครอบคลุมถึงผลิตภัณฑซกั ผาชนิดเหลว

2. บทนิยาม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
ผงซักฟอก หมายถึง ผลิตภัณฑทมี่ สี ารลดแรงตึงผิวชนิดสังเคราะหและ/หรือชนิดธรรมชาติเปนสวนประกอบ
หลัก สำหรับใชซกั ผา
สารลดแรงตึงผิว (surface-active agent or surfactant) หมายถึง สารซึง่ เมือ่ ละลายในน้ำแลวจะชวยลดแรง
ตึงผิวของน้ำ
สารลดความกระดางของน้ำ (sequestering builder) หมายถึง สารทีล่ ดความกระดางของน้ำ ชวยใหสารลดแรง
ตึงผิวสามารถทำหนาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ
สารรักษาระดับความเปนดาง (alkaline builder) หมายถึง สารทีร่ กั ษาระดับความเปนดางใหคงทีต่ ลอดชวง
การใชงาน
สารกันคราบคืน (anti-soil redeposition agent) หมายถึง สารทีช่ ว ยไมใหคราบหรือสิง่ สกปรกทีห่ ลุดออกไปแลว
กลับมาจับผาอีกขณะซัก เชน โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส (sodium carboxymethylcellulose)
สารเพิม่ ความสดใส (optical brightening agent or optical brightener) หมายถึง สารทีส่ ามารถดูดแสงอัลตรา
ไวโอเลต แลวใหแสงทีท่ ำใหผา ดูสดใสยิง่ ขึน้
สารเพิม่ ฟอง (suds booster) หมายถึง สารซึง่ เมือ่ ใชรว มกับสารลดแรงตึงผิวจะทำใหเกิดฟองมากขึน้
สารลดฟอง (suds depressor) หมายถึง สารซึง่ เมือ่ ใชรว มกับสารลดแรงตึงผิวจะทำใหฟองลดลง
สารฟอก (oxygen bleach) หมายถึง สารทีอ่ าศัยปฏิกริ ยิ าของแนสเซนตออกซิเจน (nascent oxygen) ในการฟอก
สารฟอกตนตอ (bleach precursor) หมายถึง สารซึง่ เมือ่ ละลายในน้ำจะเกิดสารฟอกขึน้
สารคงสภาพสำหรับสารฟอกตนตอ (stabilizer for bleach precursor) หมายถึง สารซึง่ เมือ่ ผสมกับสารฟอก
ตนตอแลวทำใหสารฟอกตนตอสลายตัวชาลง
สารชวยการละลาย (hydrotrope) หมายถึง สารทีท่ ำใหผงซักฟอกละลายในน้ำไดดขี นึ้
สารกันหมอง (anti-tarnishing agent) หมายถึง สารทีช่ ว ยใหสงิ่ ซักลางสวนทีเ่ ปนโลหะไมหมองคล้ำ
แอนติออกซิแดนต (anti-oxidant) หมายถึง สารทีท่ ำใหสว นประกอบบางอยางของผงซักฟอกมีปฏิกริ ยิ ากับ
ออกซิเจนชาลง
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2.15 เอนไซม (enzyme) หมายถึง สารอินทรียท มี่ สี มบัตชิ ว ยยอยโมเลกุลของโปรตีนหรือแปงหรือไขมันใหเปนหนวย
ยอย ๆ ได
2.16 สารชวยขับสิง่ สกปรก (soil releasing agent) หมายถึง สารทีช่ ว ยใหสงิ่ สกปรกทีต่ ดิ ผาหลุดออกงายขึน้
2.17 สารตานจุลนิ ทรีย (anti-microbial compound) หมายถึง สารทีช่ ว ยยับยัง้ การเจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย
2.18 สารละมุน (mildness additive) หมายถึง สารทีช่ ว ยใหผงซักฟอกไมเปนอันตรายตอผิวหนัง
2.19 สารคงสภาพการเก็บรักษา (storage stabilizer) หมายถึง สารทีช่ ว ยใหผงซักฟอกเก็บไวไดนานโดยไมเสือ่ มสภาพ
2.20 สารชวยใหผา นมุ (fabric softening agent) หมายถึง สารทีช่ ว ยทำใหผา นมุ หลังจากซักแลว
2.21 สารกันไฟฟาสถิต (anti-static agent) หมายถึง สารทีช่ ว ยลดประจุไฟฟาสถิตทีเ่ กิดขึน้ บนผา
2.22 สารกันการกัดกรอน (anti-corrosion agent) หมายถึง สารทีช่ ว ยลดการกัดกรอนสวนทีเ่ ปนโลหะของเสือ้ ผา

3. ชนิด
3.1 ผงซักฟอก แบงเปน 3 ชนิด คือ
3.1.1 ชนิดซักฟอกดวยมือ
3.1.2 ชนิดซักฟอกดวยเครือ่ งซักผา
3.1.3 ชนิดซักฟอกดวยมือหรือเครือ่ งซักผา

4. สวนประกอบ
4.1 สวนประกอบหลัก
4.1.1 สารลดแรงตึงผิวชนิดสังเคราะหและ/หรือชนิดธรรมชาติ
เปนสารเคมีประเภท แอนไอออนิก (anionic) แคตไอออนิก (cationic) หรือนอนไอออนิก (nonionic)
ประเภทใดประเภทหนึง่ หรือผสมกัน ในกรณีทเี่ ปนสารเคมีประเภทแอนไอออนิกตองไมเปนแอลคิลเบนซีน
ซัลโฟเนตทีม่ โี ครงสรางแบบกิง่ (branched alkylbenzene sulphonate)
4.1.2 สารลดความกระดางของน้ำ เชน โซเดียมไทรพอลิฟอสเฟต (sodium tripolyphosphate) เกลือของกรด
ไนทริโลไทรแอซีติก (nitrilotriacetic acid, NTA) เกลือของกรดเอทิลีนไดแอมีนเททระแอซีติก
(ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA) กรดซิทริกและอนุพันธของกรดซิทริก(citric acid and
derivatives) ซีโอไลต (zeolite) สารใดสารหนึง่ หรือผสมกัน
4.1.3 สารรักษาระดับความเปนดาง เชน โซเดียมซิลเิ คต (sodium silicate) โซเดียมคารบอเนต (sodium
carbonate) โซเดียมเซสควิคารบอเนต (sodium sesquicarbonate) สารใดสารหนึง่ หรือผสมกัน
4.1.4 สารกันคราบคืน โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส
4.1.5 สารเพิม่ ความสดใส เชน ไทโนพัล ดีเอ็มเอส (Tinopal DMS)
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4.2 สวนประกอบทีอ่ าจมีได
4.2.1 โซเดียมซัลเฟต (sodium sulphate)
4.2.2 สารเพิม่ ฟองหรือสารลดฟอง
4.2.3 สารฟอกและสารฟอกตนตอ รวมทัง้ สารคงสภาพสำหรับสารฟอกตนตอ
4.2.4 สารชวยการละลาย
4.2.5 สารกันหมอง
4.2.6 แอนติออกซิแดนต
4.2.7 เอนไซม
4.2.8 น้ำหอม
4.2.9 สี
4.2.10 สารกันการจับตัวเปนกอน
4.2.11 สารชวยขับสิง่ สกปรก
4.2.12 สารตานจุลนิ ทรีย
4.2.13 สารละมุน
4.2.14 สารคงสภาพการเก็บรักษา
4.2.15 สารชวยใหผา นมุ
4.2.16 สารกันไฟฟาสถิต
4.2.17 สารกันการกัดกรอน
4.2.18 สารอืน่ ๆ

5. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
5.1 ลักษณะทัว่ ไป
ตองปราศจากสิง่ แปลกปลอมและสวนประกอบตองกระจายตัวอยางสม่ำเสมอ กรณีทเี่ ปนกึง่ แข็งกึง่ เหลวจะตอง
ไมมกี ารแยกตัว
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.2 กลิน่
ตองไมมกี ลิน่ ทีไ่ มพงึ ประสงค เชน กลิน่ น้ำมันกาด กลิน่ หืน กลิน่ คาว หรือกลิน่ กรด
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.3 คุณลักษณะทางฟสกิ สและทางเคมี
ตองเปนไปตามตารางที่ 1
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม มอก.578
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางฟสกิ สและทางเคมี
(ขอ 5.3)
เกณฑที่กําหนด
ชนิดซักฟอก ชนิดซักฟอก ชนิดซักฟอก
ดวยมือ ดวยมือหรือ
ดวย
เครื่องซักผา เครื่องซักผา

รายการที่

คุณลักษณะ

1

ความเปนกรด-ดาง เมื่อทําใหเปนสารละลายที่มีความเขมขน
1 กรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน
สารที่ละลายไดในเอทานอล* รอยละโดยน้ําหนัก ไมนอยกวา
สารลดความกระดางของน้ํา (คํานวณเปนแคลเซียมที่ทําปฏิกิริยา)
มิลลิกรัมตอกรัม
ฟอสเฟตทั้งหมด (คํานวณเปน P205) รอยละโดยน้ําหนัก
ไมเกิน
ดางทั้งหมด (คํานวณเปน Na20) รอยละโดยน้ําหนัก
ไมนอยกวา
โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส รอยละโดยน้ําหนัก
ไมนอยกวา
สารเพิ่มความสดใส
ความสามารถในการซักฟอกเทียบกับผงซักฟอกอางอิง
รอยละโดยน้ําหนัก ไมนอยกวา
ความสามารถในการรักษาความขาวเทียบกับผงซักฟอกอางอิง
รอยละโดยน้ําหนัก ไมนอยกวา

2
3
4
5
6
7
8
9

10.5
18.0

11.0
5.0

27 ถึง 136

27 ถึง 198

20.0

28.0

1.1

1.1

0.2
ตองมี

0.2
ตองมี

80

80

80

80

หมายเหตุ * หมายถึง สารทีล่ ะลายไดในเอทานอล ประกอบดวยสารลดแรงตึงผิวเปนสวนใหญ

5.4 คุณลักษณะทางชีวภาพ
ตองมีการยอยสลายทางชีวภาพไมนอ ยกวารอยละ 80 โดยน้ำหนัก
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม มอก.578
5.5 คุณลักษณะอืน่ ๆ
ผงซักฟอกทีผ่ ทู ำระบุวา มีคณ
ุ ลักษณะอืน่ ๆ เนือ่ งจากมีสารตาง ๆ เชน สารกันหมอง เอนไซม สารชวยขับ
สิ่ ง สกปรก สารต า นจุ ลิ น ทรี ย สารละมุ น สารช ว ยให ผ า นุ ม สารกั น ไฟฟ า สถิ ต สารกั น การกั ด กร อ น
เปนสวนประกอบอยดู ว ย ผทู ำตองแสดงหลักฐานทีเ่ ชือ่ ถือไดเพือ่ พิสจู นคณ
ุ ลักษณะนัน้ ๆ
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6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจุผงซักฟอกในภาชนะบรรจุทปี่ ด ไดสนิท ไมรวั่ ไมแตก
6.2 คาเฉลีย่ ของน้ำหนักสุทธิของผงซักฟอกตองไมนอ ยกวาทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก และน้ำหนักสุทธิในแตละภาชนะบรรจุ
ตองมีน้ำหนักสุทธิทรี่ ะบุไวทฉี่ ลากคลาดเคลือ่ นไดไมเกินทีย่ อมให ตามระเบียบสำนักงานกลางชัง่ ตวงวัด วาดวย
หลักเกณฑการตรวจสอบการแสดงปริมาณสุทธิของสินคาหีบหอ

7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 ที่ภาชนะบรรจุยอยผงซักฟอกทุกหนวยที่บรรจุในภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือ
เครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ชนิด
(3) คำวา “หามรับประทาน” โดยใชตวั อักษรสีแดง ในกรอบพืน้ สีขาว ขนาดตัวอักษรไมต่ำกวา 2 มิลลิเมตร
(4) น้ำหนักสุทธิ เปนกรัมหรือกิโลกรัม
7.2 ทีภ่ าชนะบรรจุผลิตภัณฑผงซักฟอกทุกหนวยทีจ่ ำหนายถึงมือผบู ริโภค อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ ง
หมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ชนิด
(3) น้ำหนักสุทธิ เปนกรัมหรือกิโลกรัม
(4) สวนประกอบหลัก
(5) เดือน ปทที่ ำ และ/หรือรหัสรนุ ทีท่ ำ
(6) วิธใี ช
(7) คำเตือน เชน
(7.1) ภายหลังการใช ควรลางมือใหสะอาด แลวเช็ดใหแหง
(7.2) ผทู มี่ อี าการแพผงซักฟอกหรือมีบาดแผลทีผ่ วิ หนังไมควรสัมผัสน้ำทีผ่ สมผงซักฟอก หากไมแนใจ
ควรสวมถุงมือปองกันไวกอ น
(7.3) ถามีอาการแพใหปรึกษาแพทย
(8) ชือ่ ผทู ำ หรือโรงงานทีท่ ำ พรอมสถานทีต่ งั้ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
7.3 ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศดวย หรือในกรณีทใี่ ชเฉพาะภาษาตางประเทศเพือ่ การสงออก ตองมีความหมาย
ตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง ผงซักฟอกชนิดเดียวกัน ทีม่ ชี อื่ หรือเครือ่ งหมายการคาเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธเี ดียวกัน
บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดและขนาดเดียวกัน ทีท่ ำหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบน้ำหนักสุทธิ
ก.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางตามระเบียบสำนักงานกลางชัง่ ตวงวัด วาดวยหลักเกณฑการตรวจสอบการแสดงปริมาณ
สุทธิของสินคาหีบหอ
ก.2.1.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 6.2 จึงจะถือวาผงซักฟอกรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบภาชนะบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ก.2.2.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน ตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.1
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสำหรับการทดสอบภาชนะบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.2)
ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 3 200
3 201 ถึง 35 000
35 001 ถึง 500 000
เกิน 500 000

ขนาดตัวอยาง
เลขจํานวนทีย่ อมรับ
หนวยภาชนะบรรจุ
13
1
20
2
32
3
50
5

ก.2.2.2 จำนวนตัวอยางทีไ่ มเปนไปตามขอ 6.1 และขอ 7. ในแตละรายการตองไมเกินเลขจำนวนทีย่ อมรับ
ทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือวาผงซักฟอกรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทีต่ อ งการ
ก.2.3.1 ใหใชตวั อยางจากขอ ก.2.2 โดยใชเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมชักตัวอยางตลอดความลึกของแตละภาชนะ
บรรจุ ภาชนะบรรจุละเทาๆ กัน สำหรับตัวอยางทีเ่ ปนผง หรืออาจใชวธิ อี นื่ ตามความเหมาะสม สำหรับ
ตัวอยางทีม่ ลี กั ษณะอืน่ นำมาผสมกันใหไดตวั อยางรวมไมนอ ยกวา 1 200 กรัม เก็บตัวอยางไวใน
ภาชนะทีส่ ะอาด แหง และกันความชืน้ ได แลวปดใหสนิท กรณีทตี่ วั อยางไมพอ ใหชกั ตัวอยางโดย
วิธสี มุ จากรนุ เดียวกันเพิม่ ใหไดตวั อยางรวมตามทีก่ ำหนด
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ก.2.3.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5. ทุกรายการ จึงจะถือวาผงซักฟอกรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางผงซักฟอกตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 และขอ ก.2.3.2 ทุกขอ จึงจะถือวาผงซักฟอก
รนุ นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้

-7-

