
มีน้ำยา
น้ำยาเอนกประสงค์...ลดรายจ่ายในครัวเรือน

ฅน



ฅ น มี
น้ำยา



“…การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ 

สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน 

แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้

 ให้มีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกว่า

ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า 

ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว

จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป 

แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ

จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร 

บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ 

ก็ขายได้  แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ 

ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...”

พระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ  

ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๕๐
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พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ข้างต้น สะท้อนให้

เห็นถึงความห่วงใยในความเป็นอยู่ของพสกนิกรในพระองค์เป็นอย่างย่ิง

ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง สามารถ

พึ่งตนเองได้ ไม่ต้องดิ้นรนมากจนเกินกำลัง พสกนิกรจึงควรมาร่วมกัน

สนองพระราชประสงค์ข้างต้นด้วยการหันมาพึ่งตัวเองให้มากขึ้น โดย

การพยายามผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนเป็นประจำ เพื่อเป็นการ

เสริมรายได้และลดรายจ่ายของครอบครัว ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนที่

สามารถผลิตได้ด้วยตนเองโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น

น้ำยาเอนกประสงค์
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
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ฟกช้ำ ใช้เป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้รักษาสภาพ

ดิน ใช้แทนสบู่ได้เพราะมีกรดอ่อนๆ ใช้

แทนยาสระผม หรือใช้แทนผงซักผ้าก็ได้

และยังช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม ไม่เกิดเป็น

มลพิษต่อโลก เพราะสามารถย่อยสลาย

ได้เองตามธรรมชาติ

นื่องจากในการดำเนินชีวิตบน

วิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 

การลดรายจ่ายของครอบครัว

เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะ

รายจ่ายสำหรับซื้อน้ำยาหรือสารทำ

ความสะอาด เช่น สบู่ น้ำยาล้างจาน 

น้ำยาซักผัก หรือทำความสะอาดต่างๆ 

นั้น เป็นรูรั่วทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งทำ

ให้แต่ละบ้านต้องจ่ายเงินไปเป็นจำนวน

ไม่น้อย การทำน้ำยาเอนกประสงค์ด้วย

วิธีการที่ง่ายดายเพื่อใช้เองและอุดรูรั่ว

ทางการเงินของครอบครัว ด้วยผลผลิต

เหลือกินเหลือใช้และหาได้ง่ายในท้องถ่ิน

จึงถือเป็นทางเลือกแห่งวิถีการพ่ึงตนเอง

ที่ชาญฉลาดของครอบครัวยุคใหม่ 

น้ำหมักชีวภาพ คือของเหลวสี

น้ำตาล ที่มีทั้งจุลินทรีย์และสารอินทรีย์

ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก เป็น

ส่วนประกอบหนึ่งของน้ำยาเอนกประ-

สงค์ สูตรชีวภาพ สามารถทำใช้ได้ทุก

ครัวเรือน โดยนำผลไม้หรือพืชผัก และ

เศษอาหาร มาหมักกับน้ำตาลทรายแดง 

น้ำตาลอ้อย หรือกากน้ำตาล หมัก ๑๕ 

วัน-๓ เดือน (ย่ิงนานย่ิงดี) ก็จะได้น้ำหมัก

ที่มีจุลินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิต

ประจำวันได้ เช่น ใช้ซักผ้า ล้างห้องน้ำ

ล้างรถ เช็ดกระจก ดับกลิ่น ใช้ใส่แผล
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น้ำยาอเนกประสงค์สูตรต่ างๆ

น้ำยาอเนกประสงค์ (สูตรชีวภาพ)

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

๑. ถังพลาสติกสีเข้มมีฝาปิดมิดชิด ขนาด

ความจุ ๓๒ แกลลอน ๑ ใบ 

๒. ตะกร้าพลาสติก

๓. เครื่องชั่งน้ำหนัก

๔. ถ้วยตวงน้ำ ๑ ใบ      

๕. ช้อน ไม้พาย สำหรับคน ๑ คัน

๖. ผ้าขาวบางสำหรับกรอง ๑ ผืน    

๗. ช้อนตวง ๑ ชุด 

ส่วนผสม

๑. เปลือกสับปะรดหรือผลไม้รสเปร้ียว เช่น

มะกรูด มะนาว มะเฟือง ปริมาณ ๓๐ กก. 

(สรรพคุณเป็นกรด ขจัดคราบมัน) 

๒. หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพหรือ EM ๑.๕ 

กก. (สรรพคุณช่วยย่อยสลายสับปะรด)

๓. น้ำตาลทรายแดง ๑ กก. (เป็นอาหาร

ของจุลินทรีย์)

๔. น้ำสะอาดไม่มีคลอรีน (น้ำประปาพักไว้ 

๑ คืน ก่อนนำมาใช้) 

วิธีทำ

๑. ล้างถังและตะกร้าพลาสติก ทิ้งไว้ให้

แห้ง นำตะกร้าใส่ในถังพลาสติก 

๒. นำเปลือกสับปะรดหรือผลไม้รสเปรี้ยว

มาล้างน้ำให้สะอาด แล้วแช่ในน้ำหมักชีว-

ภาพหรือ EM โดยผสมน้ำสะอาดในอัตรา 

๑:๑๐๐ เพื่อล้างสารเคมีที่ติดมากับเปลือก 

แช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง
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๓. สับเปลือกสับปะรดหรือผลไม้รสเปรี้ยว

เป็นชิ้นเล็ก แล้วนำไปเทใส่ในตะกร้า 

๔. นำน้ำตาลทรายแดงผสมกับน้ำหมักชีว-

ภาพหรือ EM คนจนละลายหมด 

๕. นำส่วนผสมข้อ ๓ และ ๔ เทลงในตะกร้า

สับปะรด คนให้เข้ากัน เติมน้ำสะอาดให้

ท่วม ปิดฝาทิ้งไว้ เมื่อหมักได้ ๒-๓ วัน คน

ให้เข้ากันอีกครั้ง หมักต่อจนครบ ๑๕ วัน

จึงเปิดออก กรองด้วยผ้าขาวบางโดยไม่ต้อง

บีบคั้นกาก นำน้ำสกัดชีวภาพที่กรองใส่ถัง

ปิดไว้ให้แน่น และปล่อยให้ตกตะกอนอีก 

๒-๓ วัน ระยะแรกๆ สีของน้ำจะขุ่นต่อมา

จะตกตะกอน กลิ่นจะฉุนคล้ายไวน์มากขึ้น

เร่ือยๆ และสีจะใสน่าใช้ย่ิงข้ึน (หากค้ันกาก

น้ำสกัดท่ีได้สีจะขุ่นไม่น่าใช้ ส่วนกากท่ีเหลือ

สามารถนำไปผสมดินปลูกต้นไม้ได้)

ถังที่หมักควรเก็บในที่มีแสงน้อย 

ภายในห้องหรือในท่ีร่มอุณหภูมิปกติ เพราะ

เช้ือจุลินทรีย์ในน้ำหมักชีวภาพชอบความมืด

และต้องอยู่ในที่ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัด 

การหมักจะเกิดฝ้าขาวเหนือผิวน้ำ

แสดงว่าการหมักได้ผล เมื่อกวนลงไปฝ้าสี

ขาวจะสลายตัวกลับไปอยู่ในน้ำเหมือนเดิม 

          

วิธีใช้ 

ใช้ล้างจาน พ้ืนห้องน้ำ พ้ืนบ้าน โดย

ไม่ต้องผสมน้ำ ใช้เหมือนน้ำยาตามท้อง

ตลาด การล้างจานจำนวนมากควรแช่จาน

ในน้ำยาผสมน้ำ อัตราส่วน ๑:๕ แช่ทิ้งไว้

ประมาณ ๒๐ นาทีก่อนล้าง เพ่ือให้สะอาด
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ทั่วถึง แล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด ควร

ตากจานให้แห้งก่อนนำไปใช้ เพื่อป้องกัน

การตกค้างของจุลินทรีย์ในหยดน้ำที่เกาะ

อยู่บนจาน 

น้ำยาเอนกประสงค์สามารถนำไป

ใช้ในการขจัดคราบมันได้เป็นอย่างดี จาก

สองพลังบวก คือกรดเปรี้ยวจากน้ำผลไม้

ซ่ึงช่วยทำให้ไขมันแตกตัวและเช้ือจุลินทรีย์

ซ่ึงจะย่อยคราบไขมันทำให้ไม่มีกล่ินตกค้าง

เหม็นบูด อีกท้ังยังถนอมมือไม่ทำให้มือแห้ง

แตกหรือลอกเ หมือนน้ำยาเคมีตามท้อง

ตลาด ท่ีสำคัญไม่ทำลายส่ิงแวดล้อมและไม่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หมายเหตุ

วัสดุท่ีใช้แทนเปลือกสับปะรด ได้แก่

มะขามเปียก มะกรูด มะเฟือง กากกระเจ๊ียบ

ที่ต้มน้ำแล้ว เปลือกมะนาว เปลือกส้ม 

เปลือกเสาวรส เปลือกส้มโอ หรือเปลือก

ผลไม้ท่ีมีรสเปร้ียวๆ เพราะมีสภาพเป็นกรด

เหมือนกับสับปะรด ฤดูกาลไหน วัสดุใดมี

ราคาถูกก็ใช้วัสดุน้ัน ตามหลักควรใช้เปลือก

หลังจากหมักทำน้ำยาก็เอากากที่หมักแล้ว

ไปทำปุ๋ย ไม่มีการทิ้งเปล่า การทำน้ำยา

อเนกประสงค์ จำนวนมากน้อยให้ใช้ตาม

สัดส่วนดังกล่าวข้างต้น 



สรุปเปรียบเทียบ

จากผลการใช้น้ำยาเอนกประสงค์

สามารถเห็นความแตกต่าง จากน้ำยาเคมี

ตามท้องตลาดคือ

- กรณีที่ไม่ได้ตากผ้าในทันทีหลังซัก 

โดยทิ้งไว้หลายชั่วโมง ผ้าที่ซักด้วยน้ำ

ยาเอนกประสงค์จะไม่เหม็นบูด เนื่อง

จากน้ำชีวภาพมีจุลินทรีย์ที่ดี สามารถ

ควบคุมและกำจัดจุลินทรีย์ท่ีไม่ดี ซ่ึงจะ

ทำให้เส้ือผ้าหรือส่ิงของเน่าเหม็น น้ำยา

เอนกประสงค์ จึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิด

การหมักหมม อันเกิดจากแบคทีเรีย

หรือจุลินทรีย์ตัวร้าย

- เสื้อผ้าหรือสิ่งของ ที่ซักล้างด้วยน้ำ

ยาทำเองนี้จะเหม็นช้า แม้แต่เสื้อที่ใส่

เล่นกีฬาหรือทำงานกลางแดดที่โดน

เหงื่อออกมาทั้งวัน ก็จะมีกลิ่นเหม็น

น้อยกว่าเสื้อผ้าหรือสิ่งของที่ซักล้าง

จากสารเคมี

- เมื่อใช้ล้างจานมือจะไม่ลอกเป็นขุย

เหมือนใช้น้ำยาล้างจานตามท้องตลาด 

เนื่องจากเราไม่ได้ใช้สารขจัดคราบหาก

ในบางจุดของภาชนะยังมีความมันอยู่ 

ให้เทน้ำยาชีวภาพลงไป แล้วล้างเฉพาะ

ท่ี ล้างทำความสะอาดอีกคร้ัง จะพบว่า

ขจัดความมันได้ดีมาก

สูตรการทำแชมพูมะกรูด ๑๐๐% 

ไร้สารพิษ

ส่วนผสม

มะกรูดแก่จัดตามจำนวนที่ต้องการ

วิธีทำ

๑. นำมะกรูดไปย่างไฟให้พอเหลือง 
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ผ่าควักเอาเมล็ดออก หั่นเป็นชิ้นขนาด

พอเหมาะ

๒. เติมน้ำพอท่วม แล้วปั่นให้ละเอียด

๓. กรองเอาเฉพาะน้ำโดยใช้ผ้าขาวบาง 

จากนั้นนำมาตั้งไฟให้พออุ่นเพื่อฆ่าเชื้อ

แล้วกรอกใส่ขวดขณะยังอุ่นอยู่ 

วิธีใช้

๑. ชโลมผมให้เปียกด้วยน้ำแล้วนวด เพ่ือ

เปิดรูขุมขน หรือใช้ผสมน้ำอาบก็ได้

๒. เก็บในตู้เย็น ถ้าเก็บที่อุณหภูมิห้อง

ปกติสามารถเก็บไว้ได้ ๑ เดือน

หมายเหตุ

ไม่มีฟอง เหมาะสำหรับผู้ที่ห่วงใย

ในเส้นผมและผิวพรรณเป็นพิเศษ เพราะ

ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี 

การทำน้ำยาเอนกประสงค์สูตรมีฟอง 

ส่วนผสมแชมพูสมุนไพร

๑. หัวเชื้อแชมพู (N ๗๐) ๑,๐๐๐ กรัม

๒. น้ำเกลือ  ๔๐๐ กรัม

๓. ผงฟอง  ๑๐๐ กรัม

๔. น้ำมันมะกอก  ๑๐๐ กรัม

๕. ลาโนลีน  ๑๐๐ กรัม

๖. กลิ่น (ใช้หัวน้ำหอม)  ๑ ออนซ์

๗. น้ำสมุนไพร  ๓,๗๕๐ กรัม

๘. น้ำสะอาด  ๒ ลิตร

สมุนไพรที่ใช้ เช่น น้ำดอกอัญชัญ 

น้ำมะกรูด ควรต้มให้เดือดก่อน

ส่วนผสมครีมอาบน้ำสมุนไพร

๑. หัวเชื้อแชมพู (N ๗๐) ๑,๐๐๐ กรัม

๒. น้ำเกลือ  ๔๐๐ กรัม

“คุณรู้หรือไม่ว่า แชมพูสระผม หากเราทำเอง
ราคา ๒๒-๒๕ บาท/ลิตร แต่ราคาเฉลี่ยที่ขาย

ตามท้องตลาดคือ ๑๕๐ บาท/ลิตร 
ส่วนต่างมากถึง ๖๐-๗๐ % ของราคาสินค้า 

คือค่าโฆษณาและค่าการตลาด 
ที่เราต้องจ่ายให้กับบริษัทเหล่านั้น”
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๓. ผงฟอง  ๑๐๐ กรัม

๔. น้ำผึ้ง   ๑๐๐ กรัม

๕. ลาโนลีน  ๑๐๐ กรัม

๖. กลิ่นสบู่  ๑ ออนซ์

๗. น้ำสมุนไพร  ๓,๗๕๐ กรัม

๘. น้ำสะอาด   ๒ ลิตร

สมุนไพรที่ใช้ เช่น น้ำมะขามเปียก

 น้ำขมิ้น ควรต้มให้เดือดก่อน

ส่วนผสมน้ำยาซักผ้า

๑. หัวเชื้อแชมพู (N ๗๐) ๑,๐๐๐ กรัม

๒. น้ำเกลือ  ๔๐๐ กรัม

๓. ผงฟอง  ๑๐๐ กรัม

๔. น้ำด่าง  ๕ ลิตร

๕. ลาโนลีน  ๑๐๐ กรัม

๖. กลิ่น(หัวน้ำหอม)  ๑ ออนซ์

ส่วนผสมน้ำยาล้างจาน

๑. หัวเชื้อแชมพู (N ๗๐) ๑,๐๐๐ กรัม

๒. น้ำเกลือ  ๔๐๐ กรัม

๓. ผงฟอง   ๑๐๐ กรัม

๔. น้ำด่าง  ๕ ลิตร

๕. กลิ่นมะนาว  ๑ ออนซ์

การเตรียมส่วนผสม (ใช้วิธีเดียวกัน) 

๑. ละลายลาโนลีนและผงฟองในน้ำอุ่น 

ครึ่งลิตร

๒. วิธีทำน้ำด่าง ใช้ข้ีเถ้าไม้ท่ีขาว สะอาด

และใหม่ ใส่ในถังปริมาณคร่ึงถัง เติมน้ำ

จนเต็ม ทิ้งไว้ให้ขี้เถ้าตกตะกอนใช้เวลา

ประมาณ ๗-๑๐ วัน รินเอาน้ำด่างเฉพาะ

ส่วนที่ใสมากรองให้สะอาด 

๓. วิธีทำน้ำเกลือ ใช้เกลือท่ีขาว สะอาด

๑.๕ กก. ผสมกับน้ำ ๔ ลิตร ต้มให้

“คุณรู้หรือไม่ว่า แชมพูสระผม หากเราทำเอง
ราคา ๒๒-๒๕ บาท/ลิตร แต่ราคาเฉลี่ยที่ขาย

ตามท้องตลาดคือ ๑๕๐ บาท/ลิตร 
ส่วนต่างมากถึง ๖๐-๗๐ % ของราคาสินค้า 

คือค่าโฆษณาและค่าการตลาด 
ที่เราต้องจ่ายให้กับบริษัทเหล่านั้น”



ละลายท้ิงไว้ให้ตกตะกอน รินเอาเฉพาะ

น้ำส่วนที่ใสมากรองให้สะอาด

วิธีการทำ (ใช้วิธีเดียวกัน)

๑. กวนหัวเชื้อแชมพู และน้ำเกลือจน

เป็นเน้ือเดียวกัน สังเกตได้จากเน้ือครีม

จะมึความเนียนลื่น โดยให้กวนไปทาง

เดียวกันตลอดห้ามวนกลับเพราะจะ

เกิดฟอง

๒. จากนั้นเติมส่วนผสมในข้อ ๓, ๔ 

และ ๕ กวนช้าๆ แล้วค่อยๆ เติมน้ำ

สมุนไพรทีละน้อย กวนช้าๆ โดยกวน

ไปทางเดียวกันเช่นเดิม

๓. เติมส่วนผสมที่เหลือ กวนให้เข้ากัน

ไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที แล้วตั้งไว้ให้หมด

ฟอง จึงบรรจุใส่ภาชนะ 

ข้อควรระวัง  

๑. ถ้ากวนไปคนละทางจะเกิดฟอง และ

ต้องกวนนานๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อ

น้ำยาตกตะกอน

๒. น้ำสมุนไพรท่ีจะนำมาผสมต้องต้ังท้ิง

ไว้ให้ตกตะกอนเสียก่อน

๓. ถ้าน้ำยาเอนกประสงค์เหลวเกินไป

ให้เติมน้ำเกลือเพิ่ม และถ้าข้นเกินไป

ให้เติมน้ำสะอาด
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๔. หลังจากทำเสร็จควรเก็บไว้ ๒๔ 

ชั่วโมง เพื่อให้ตัวยาและสมุนไพรได้ทำ

ปฏิกริยากันก่อนนำไปใช้

เรื่องน่ารู้ของฅนมีน้ำยา

• คุณรู้หรือไม่ว่า ? N ๗๐ คืออะไร

N ๗๐ คือ ผงหนืด เป็นสารเคมีชนิด

หนึ่ง มีค่าเป็นด่างผสมเพื่อให้น้ำยามีความ

หนืด ช่วยในการชำระล้างและทำให้มีฟอง

เล็กน้อย ควรใช้ในอัตราเล็กน้อยไม่เกิน 

๑๕ % ของปริมาณที่ผสมได้ทั้งหมด

• คุณรู้หรือไม่ว่า ? ทำไมเราถึงเลือกใช้ 

N ๗๐

ก็เพราะ N ๗๐ มีราคาถูก คุณภาพ

ก็พอใช้ได้ ที่สำคัญคือสามารถใช้ได้กับทุก

สภาพน้ำ ให้ฟองดี และคงทน แต่ N ๗๐ 

ก็มีข้อเสียตรงที่มือมีค่าความเป็นด่าง และ

ทำให้เกิดประจุลบ

• คุณรู้หรือไม่ว่า ? ความเป็นด่างและ

ประจุลบมีผลอย่างไร

เร่ืองของเร่ืองก็คือ ความเป็นด่างจะ

ทำให้ล้างไขมันออกจากร่างกายมากเกินไป

ส่วนประจุลบทำให้ร่างกายเสียสมดุลทาง

ประจุไฟฟ้า ผลก็คือเวลาใช้จะทำให้ผมแห้ง

ผิวแห้ง รู้สึกคันตามผิวหนัง ผมหวียาก ช้ีฟู 

และพันกัน
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 ภาพ http://learners.in.th/file/aoylaklak/DSC01728.JPG

• คุณรู้หรือไม่ว่า ? เรามีวิธีแก้ความเป็น

ด่างและประจุลบอย่างไร

ถ้าเป็นต่าง เราก็ใส่สารที่เป็นกรด 

เช่น น้ำมะนาว น้ำมะกรูดลงไป ส่วนประจุ

ลบก็ใส่สารที่มีค่าประจุบวก เช่น สารกลุ่ม 

CITRIMONIUM และ POLYQUATERNI-

UM ๑๐ หรือใส่สารที่มีค่าสองประจุ เช่น 

สารกลุ่ม COCAMIDOPROPLY BETAINE 

ก็ได้เช่นกัน

• คุณรู้หรือไม่ว่า ? เราใส่เกลือลงใน 

N ๗๐ ทำไม

ก็เพราะว่าเกลือเป็นสารท่ีช่วยทำให้

เกิดการแบ่งตัวทางเคมี จึงทำให้ N ๗๐ มี

ความหนืดข้ึน แต่ถ้าใส่เกลือมากไปจะทำให้

N ๗๐ คืนตัวเป็นของเหลว และทำให้เกิด

การระคายเคือง หากใส่น้อยเกินไปจะทำให้

ไม่หนืด จึงควรใส่แค่ ๓-๔ % ของปริมาณ

ที่ผสมได้ทั้งหมดก็พอ

• คุณรู้หรือไม่ว่า ? ทำไมเราไม่ควรใส่

น้ำสมุนไพรมากๆ

เพราะถ้าเราใส่น้ำสมุนไพรมากเกิน 

๒๐ % ของปริมาณที่ผสมได้ทั้งหมด ก็จะ

ทำให้น้ายาของเราบูดเร็ว

• คุณรู้หรือไม่ว่า ? เรามีวิธีทำให้น้ำยา

ของเรามีกลิ่นหอมและไม่เสียเร็ว 

หากต้องการกล่ินหอม ให้ใส่น้ำหอม

ลงไป แค่ ๐.๑-๐.๓ % ก็พอ แล้วก็ใส่สาร

กันเสียลงไป ๐.๑ % ของปริมาณที่ผสมได้

ทั้งหมด แต่ก็ไม่ควรใส่มากเกินไป เพราะ

อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง

ได้ ที่สำคัญเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
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