สรรสาระ

หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง*

“Sugar-based surfactants”

ทางออกเพือ่ สิง่ แวดล้อม ทางตันของผูป
้ ระกอบการไทย?
การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรโลก การเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคม มักน�ำไปสู่ความต้องการ
อุปโภค บริโภค และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่ม
มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การปลดปล่ อ ยมลพิ ษ สู ่
สิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นตามมา ดังนั้นแนวทางของ
เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) ซึ่งเป็น
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาที่สมดุลทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การ
ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
(ผลิตภัณฑ์สเี ขียว หรือ Green products) ซึง่ ผลิต
จากวัตถุดบ
ิ ทีม่ าจากธรรมชาติ และหลังจากใช้งาน
แล้วสามารถสลายตัวได้เองในธรรมชาติโดยไม่
เหลือสารพิษตกค้างจึงได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล และเริ่มเกิดกระแสการพัฒนาสินค้าและ
บริการไปสู่ทิศทางดังกล่าวมากขึ้น

ใน

ส่วนของผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดซึ่งมีสารลดแรงตึง
ผิวเป็นองค์ประกอบหลัก และเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภค
ที่มีการใช้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยปี 2561
ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกและน�้ำยาล้างจาน มีมูลค่ารวมกว่า 2.3
หมื่นล้านบาท และในปี 2560 ผลิตภัณฑ์น�้ำยาซักผ้าเหลว
และน�้ำยาท�ำความสะอาดในครัวเรือน มีมูลค่ารวมกว่า 6,000
ล้านบาท ด้วยมูลค่าการตลาดทีส่ งู เช่นนี้ ย่อมสะท้อนถึงปริมาณ
การปล่อยสารลดแรงตึงผิวที่ใช้แล้วสู่สิ่งแวดล้อมเป็นปริมาณ
สูงมาก และหากสารเหล่านี้สลายตัวทางธรรมชาติได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพจะน�ำไปสู่มลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมตามมา
ดังนั้นตลาดผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดในปัจจุบันนอกจากจะมี
การแข่งขันด้านราคาแล้ว แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพสินค้า
ด้วยการใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ประสิทธิภาพการใช้งาน หรือเพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จึงมีมากขึ้น โดยสารลดแรงตึงผิวที่ก�ำลังมาแรงในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดในขณะนี้ และถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ
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ทรัพยากรหมุนเวียน (Renewable resources) ก็คือ สารลด
แรงตึงผิวกลุ่ม Sugar-based surfactants ซึ่งผลิตได้จาก
ปฏิกิริยาเคมีระหว่างไขมัน (Fatty) หรือน�้ำมัน และสารกลุ่ม
คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ น�ำ้ ตาลชนิดต่างๆ ตัวอย่างของสารในกลุม่ นี้
เช่น Sorbian ester, Sucrose ester, และโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่
Alkyl polyglycoside ซึ่งมีการผลิตถึง 85,000 ตัน/ปี นับเป็น
ปริมาณการผลิตทีม่ ากกว่า Sugar-based surfactants กลุม่ อืน่ ๆ
กว่า 8 เท่า
สารกลุ่ม Alkyl polyglycoside จัดเป็นสารลดแรงตึงผิว
ชนิดไม่มีขั้ว (nonionic surfactants) ที่มีโครงสร้างทางเคมี
แสดงดัง ภาพที่ 1a ประกอบด้วยส่วนหัวซึ่งเป็นโมเลกุลของ
น�้ำตาลจึงสามารถละลายในน�้ำได้ (hydrophilic head) และ
ส่วนหางทีเ่ ป็นโมเลกุลของสารกลุม่ สายโซ่ไฮโดรคาร์บอน (alkyl
group) จะมีลักษณะไม่ชอบน�้ำ (hydrophobic tail) โดยมี
oxyethylene ท�ำหน้าที่ส่วนเชื่อมต่อระหว่างโมเลกุลส่วนที่
ชอบน�้ ำ และไม่ ช อบน�้ ำ การผลิ ต สารลดแรงตึ ง ผิ ว กลุ ่ ม นี้ ใ น
ระดั บ อุ ต สาหกรรม สารที่ ผ ลิ ต ได้ จ ะอยู ่ ใ นรู ป สารผสมซึ่ ง มี
โครงสร้างแตกต่างกันไปตามชนิดของน�้ำตาล ความยาวของ
สายโซ่ ไ ฮโดรคาร์ บ อน และจ� ำ นวนกลุ ่ ม ของตั ว เชื่ อ มต่ อ
(oxyethylene) ด้านคุณลักษณะทางชีวภาพของสารกลุ่มนี้
พบว่าเป็นสารที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้
*นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

สรรสาระ
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดของประเทศไทยเริ่มใช้
สารกลุ่ม Alkyl polyglycoside เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดมากขึ้น เช่น ผลิตน�้ำยาล้างจาน ผลิตภัณฑ์ดูแล
ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดในครัวเรือน เนือ่ งจาก
พบว่าเป็นสารลดแรงตึงผิวที่มีคุณสมบัติอ่อนโยน สามารถย่อย
สลายได้ทางชีวภาพ ปลอดภัยต่อระบบนิเวศวิทยา เกิดโฟมได้ดี
สามารถเพิ่ ม ความหนื ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการช� ำ ระ
ล้างที่ดี และเมื่อพิจารณาไปที่สารกลุ่มนี้เราจะพบว่า Alkyl
polyglucoside (APGs) ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในสารกลุ ่ ม Alkyl
polyglycoside นั้นเป็นสารที่ผู้ประกอบการไทยมักนิยมใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดเป็นจ�ำนวนมาก โดยสารกลุม่ นีม้ กั พบ
ภายใต้ชื่อทางการค้า เช่น Glucopon, Natural APG และ
Plantacare เป็นต้น แม้ว่าความหลากหลายของโครงสร้างทาง
เคมีของ Alkyl polyglucoside ภาพที่ 1b จะน้อยกว่า Alkyl
polyglycoside เนื่องจากสาร Alkyl polyglucoside นี้จะมี
เฉพาะน�ำ้ ตาลกลูโคสเท่านัน้ ทีเ่ ป็นองค์ประกอบของโมเลกุลส่วน
ทีช่ อบน�ำ้ ในขณะที่ Alkyl polyglycoside โมเลกุลส่วนทีช่ อบน�ำ้
จะเป็นน�้ำตาลชนิดใดก็ได้ อย่างไรก็ตามความยาวของสายโซ่
ไฮโดรคาร์บอนของ Alkyl polyglucoside จากการผลิต
ยังคงมีความเป็นไปได้ตั้งแต่ C8 - C16 เช่นเดียวกัน จึงท�ำให้
สารลดแรงตึงผิวชนิด Alkyl polyglucoside ที่มีจ�ำหน่ายใน

ภาพที่ 1a) โครงสร้างทางเคมีของสารกลุ่ม alkyl polyglycoside
1b) โครงสร้างทางเคมีของ Alkyl polyglucoside

ตลาดมีลักษณะเป็นสารผสม (mixture) ซึ่งยากต่อการทดสอบ
หาปริมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน�ำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดประเภทต่างๆ ยิง่ ไปกว่านัน้ มาตรฐานอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดของไทย (ตารางที่ 1)
ยังระบุวิธีทดสอบของสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีขั้ว (nonionic
surfactants) ด้วยเทคนิคการแยกด้วยคอลัมน์และชั่งน�้ำหนัก
ซึง่ เป็นวิธพี นื้ ฐานทีไ่ ม่สามารถระบุชนิดของสารได้อย่างจ�ำเพาะ
เจาะจง และไม่สามารถทดสอบในระดับความเข้มข้นที่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 5 ได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดมีสารลดแรงตึงผิว
หลายชนิดผสมกัน ยิง่ ไปกว่านัน้ สารกลุม่ alkyl polyglucoside นี้
ยังไม่สามารถใช้วิธีทดสอบดังกล่าวได้เพราะสารกลุ่มนี้ละลาย
ในเอทานอลซึ่งเป็นตัวท�ำละลายที่ระบุในวิธีทดสอบได้ไม่ดีนัก
ดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่แม้จะต้องการปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์โดยการเลือกใช้สารลดแรงตึงผิวที่มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังคงประสบ
ปัญหาในการทดสอบหาปริมาณสารลดแรงตึงผิวชนิด Alkyl
polyglucoside ในผลิตภัณฑ์เนือ่ งจากขาดมาตรฐานวิธที ดสอบ
และห้องปฏิบัติการในการทดสอบ น�ำไปสู่การขาดข้อมูลส�ำคัญ
ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วยการแสดงฉลากที่มี
เลขทีร่ บั แจ้งแสดงไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพราะสารลดแรงตึงผิว
เหล่านี้ถูกก�ำหนดว่าเป็นวัตถุอันตราย
ประเภทที่ 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535
การขาดมาตรฐานวิ ธี ท ดสอบ
(Standard) และห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ซึ่ ง ถู ก จั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม ของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบและรับรอง (Conformity
Assessment Body) นั้นล้วนเป็นการ
ขาดส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญของโครงสร้าง
พื้ น ฐานทางคุ ณ ภาพของประเทศ
(National Quality Infrastructures,
NQI) ส� ำ หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส ารลด
แรงตึงผิวที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็น
องค์ประกอบ ท�ำให้กลุ่มผู้ประกอบการ
ขาดโอกาสในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ทั น ต่ อ ความต้ อ งการใน
ตลาด และเสี ย โอกาสในการแข่ ง ขั น
อย่างไรก็ตามการจะได้มาซึ่งมาตรฐาน
วิธีทดสอบ และห้องปฏิบัติการทดสอบ
เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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สรรสาระ
กลุ่มนี้ สามารถท�ำได้โดยเริ่มจากการศึกษาและพัฒนาวิธีการ
ทดสอบ เพือ่ สร้างทางออกให้กบั ผูป้ ระกอบการไทย
ดังนัน้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์
อุปโภค กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ได้เล็งเห็นปัญหานี้
จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาวิธีทดสอบหาปริมาณสาร Alkyl

Polyglucoside ในผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด ภายใต้โครงการ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้าน
สารท�ำความสะอาด สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและสิง่ ทอ
โดยได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 – 24 มกราคม 2563

ตารางที่ 1 แสดงชนิดของสารลดแรงตึงผิวที่อ้างถึงในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดชนิดต่างๆ ของไทย
ผลิตภัณฑ์		 มาตรฐาน		ปริมาณสารลดแรงตึงผิว* 		 ชนิดของ		 วิธีทดสอบ
					 ไม่น้อยกว่าร้อยละ		 สารลดแรงตึงผิว
ผลิตภัณฑ์ท�ำความ
มอก. 474-2547
15 (ส�ำหรับชนิดธรรมดา) • anionic 		
• การไทเทรต
สะอาดประเภทเหลว			
35 (ส�ำหรับชนิดเข้มข้น) • nonionic/
• แยกด้วยคอลัมน์และ
ส�ำหรับถ้วยชาม					
amphoteric
ชั่งน�้ำหนัก
ผลิตภัณฑ์ท�ำความ
มอก. 2200-2547		
5		
อ้างตาม มอก.474
สะอาดชนิดเหลว
ส�ำหรับเสื้อผ้าเด็กอ่อน
ผลิตภัณฑ์ท�ำความ
มอก. 2083 - 2544		
5
• anionic 		
• มอก.474
สะอาดส�ำหรับกระเบื้อง					
• cationic		
• การไทเทรต
และเครื่องสุขภัณฑ์					
• nonionic
• UV-Vis (ส�ำหรับ
เซรามิก								
plyoxyethylene
								
alkyl phenol ether)
								
• มอก. 474 ส�ำหรับ
								
nonionic ตัวอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ท�ำความ
มอก. 2116-2545		
3
• anionic 		
• มอก.474
สะอาดพื้น						
• cationic		
• การไทเทรต
						
• nonionic/
• แยกด้วยคอลัมน์และ
						
amphoteric
ชั่งน�้ำหนัก
* ปริมาณของสารลดแรงตึงผิว คือ ผลรวมของปริมารสารลดแรงตึงผิวทุกประเภทที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
เอกสารอ้างอิง

ผงซักฟอก 1.9 หมื่นล้านเดือด แบรนด์ใหม่ท้าชนเจ้าตลาด. ประชาชาติธุรกิจ. [ออนไลน์]. 2 พฤษภาคม 2562 [อ้างถึง 11 มีนาคม 2563]. เข้าถึงจาก:
https://www.prachachat.net/marketing/news-322127.
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