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ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) 
 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อ

นํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเคร่ืองหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์

นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย
จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเน่ืองจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ต้อง
แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว 
ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของ
ประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเร่ิมใช้เป็นคร้ังแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนองจาก

ผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for 
Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และได้รับ
ความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
และองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อ
ผลิตภัณฑ์น้ันถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทาง
สิ่งแวดล้อมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เคร่ืองสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เคร่ืองปรับอากาศสําหรับห้อง 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 11. ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เคร่ืองซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 18. บริการซักน้ําและบริการซักแห้ง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับถ้วยชาม 21. น้ํามันหล่อล่ืน 

22. เคร่ืองเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา 24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25. สบู่ 26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพ้ืนผิว 27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 29. สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 30. เคร่ืองเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34. โทรศัพท์มือถือ 35. เคร่ืองโทรสาร 36. รถยนต์นั่ง 

37. เคร่ืองรับโทรทัศน์ 38. เคร่ืองพิมพ์ 39. เคร่ืองเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 

       และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา 

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. เคร่ืองล้างจาน 47. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48. ซีเมนต์บอร์ด 

49.  กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง 50.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ
ยานพาหนะ 

51.  ปั๊มความร้อน 

52.  พัดลม 53.  รถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถจักรยานยนต์ 

55.  ยางรถยนต์ 56.  วัสดุก่อผนัง 57.  พรม 

58.  เตาไมโครเวฟ 59.  กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 60.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

61.  เฟอร์นิเจอร์ 62.  แบตเตอร่ีรถยนต์ 63. เคร่ืองดูดฝุ่น 

64.  แบตเตอร่ีทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา 65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 
     หน้าต่างพร้อมวงกบ 

66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
      หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู ่

67.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อล่ืน 68. กระจกสําหรับอาคาร: กระจกเปลือกอาคาร 69.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทยาง 

70.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทพลาสติก 71. เคร่ืองเป่ามือ 72.  พลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ 

73.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 74. ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 75. หลังคาเหล็ก 

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียม 
     เหลว 

77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 
     แท่นประทับตรา 

78. กาว 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (ตอ่) 

79. บริการส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทกระดาษ 80. บริการทําความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 

82. การบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 83. เคร่ืองฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า 

85. เคร่ืองเป่าผม 86. รองเท้า 87. ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า 

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน 

91. เคร่ืองฟอกอากาศ 92. เคร่ืองปิ้งขนมปัง 93. ครีมนวดผม 

94. เคร่ืองสูบน้ํา 95. เคร่ืองทําน้ําอุ่นไฟฟ้า 96. นาฬิกา 

97. เคร่ืองประจุแบตเตอร่ีสําหรับอุปกรณ ์
     อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

98. เคร่ืองทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบถังนํ้าคว่ํา 99. รถตู้โดยสาร 

100 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 101 ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเคร่ืองหนัง 102 ผ้าเบรกสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

103 สถานบริการซ่อมรถยนต์ 104 ท่อพีวีซีแข็งสําหรับน้ําด่ืม 105 บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

106 บรรจุภัณฑ์พลาสติก 107 ระบบกําลังไฟฟ้าต่อเน่ือง  

 

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 

ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความเสียหายของ
สิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการผลิต การ
ขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) 
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การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 

การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผูจ้ัดจําหน่าย หรือผู้ให้บริการที่
ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้ฉลากเขียวสามารถดู
รายละเอียดได้จากคู่มือแนะนําโครงการฉลากเขียว หรือ ทีเ่ว็บไซต์
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

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

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th 
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 104 
โครงการฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
 

ประธานอนุกรรมการ 
นายสักขี  แสนสุภา ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

    
อนุกรรมการ 
นางสาวสุภาพร  เรืองมณีไพฑูรย์ ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม  

นายณฤทธ์ิ ฤกษ์ม่วง 
        
นายไพศักด์ิ อนันต์นุกูล  ผู้แทนศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
  

นายนิทัศน์ ทพิยโสตนัยนา ผู้แทนภาควิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  
ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
นางกวีนา ศรีวิโรจน์  ผู้แทนสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล 

นายกิตติ กิตติรุวรรธ์ เพ่ือสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

นางสาวชบา แก้วพ่วง ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 
นางสาวโมธิณี อาวปรียา 
 

นางอุมา อัจจิมารังษี ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
นายอรุณ เหลา่การกิจกุล ผู้แทนบริษทั โอแอนด์เอช ฮันน่ีคอมป์เปเปอร์ จํากัด 
 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

ดร. กัญญาณ ี แสงเกียรติยุทธ โครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย 

นางสาวแววตา  ขันตี 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์กระดาษ 
(Paper Packaging) 

(TGL-104-15) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะท่ี 104 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 

 
กระดาษมีนํ้าหนักเบา สะดวกต่อการจัดพิมพ์หรือการปรับเปลี่ยนรูปทรงให้เหมาะสมกับสินค้าที่บรรจุ 

อีกทั้งสามารถนํากลับมาผลิตใช้ใหม่ได้ (recycle) และใช้เวลาน้อยในการย่อยสลายตามธรรมชาติ จึง

จัดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุอ่ืนๆ 

ประกอบกับนวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนาคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์กระดาษให้มีความคงทนแข็งแรงมาก

ขึ้น ทําให้บรรจุภัณฑ์กระดาษสามารถป้องกันความเสียหายของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งได้ดี

ย่ิงขึ้น จึงทําให้บรรจุภัณฑ์กระดาษได้รับความนิยมมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆ 

แต่การใช้งานบรรจุภัณฑ์กระดาษก่อให้เกิดขยะมูลฝอย กระบวนการผลิตเส้นใยกระดาษมีการใช้นํ้าและ

พลังงานปริมาณมาก นอกจากน้ีในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม เน่ืองจากนํ้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและการใช้สารเคมีต่างๆอีกด้วย  

ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ โดยส่งเสริมการนําเศษกระดาษ
กลับมาผ่านกระบวนการเวียนทําใหม่ จะช่วยลดปริมาณเศษกระดาษท่ีกลายเป็นขยะมูลฝอย ลดการใช้
นํ้าและพลังงานในกระบวนการผลิต และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสารเคมีและนํ้าที่ใช้
ในกระบวนการผลิต  

 
2. ขอบเขต 

 
ข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการรวบรวม ป้องกันและรักษาส่ิงที่อยู่ภายในให้คงสภาพ สะดวกในการขนส่ง และเอ้ือ

ประโยชน์ทางด้านการตลาดและการใช้ แต่ไม่รวมถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สัมผัสกับอาหาร

โดยตรง 
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3. บทนิยาม 
3.1 บรรจุภัณฑ์กระดาษ (paper packaging) หมายถึง สิ่งห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการรวบรวม ป้องกันและรักษาสิ่งที่อยู่ภายในให้คงสภาพ สะดวกในการขนส่งและ

เอ้ือประโยชน์ทางด้านการตลาดและการใช้ 

3.2 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้รวมหน่วย หมายถึง หีบห่อที่ใช้ใส่ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

3.3 เย่ือเวียนทําใหม่ (recycled pulp) ในที่น้ีครอบคลุม เย่ือที่ทําจากผลิตภัณฑ์กระดาษที่ผ่านการ

ใช้แล้ว (post-consumer waste paper) และเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 

แต่ไม่รวมถึงกระดาษท่ีไม่ผ่านการใช้ (pre-consumer waste paper) 

3.4 กระดาษที่ผ่านการใช้แล้ว (post-consumer waste paper) หมายถึง กระดาษที่ผ่านการใช้

งานในครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และการใช้งานสาธารณูปโภค ตามวัตถุประสงค์

ของผลิตภัณฑ์ในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ัน ซึ่งผลิตภัณฑ์กระดาษน้ันไม่สามารถนํากลับไปใช้ตาม

วัตถุประสงค์เดิมได้อีก รวมถึงผลิตภัณฑ์กระดาษที่ผ่านการส่งมอบให้กับผู้บริโภคแล้ว 

3.5 กระดาษที่ไม่ผ่านการใช้ (pre-consumer waste paper, internal scrap, clean waste) 

หมายถึง กระดาษเสีย (waste paper) ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตกระดาษและการ

แปรรูปภายในโรงงานก่อนถึงมือผู้บริโภค ทั้งที่เป็นแผ่นกระดาษเสียแห้ง (dry broke) และ

แผ่นกระดาษเสียเปียก (wet broke)  

3.6 วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (agricultural residues) หมายถึง ของเสียทางการเกษตรที่

สามารถนําไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือเป็นเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตพลังงาน 

3.7 ซอง (envelope) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ซองกระดาษที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้สําหรับบรรจุเอกสารทั่วไป 

หรือบรรจุเอกสารสําหรับงานไปรษณีย์ ผลิตภัณฑ์ซองกระดาษจะรวมถึงซองที่ใช้สําหรับบรรจุ

รายการและราคาสินค้า (commercial catalog purpose) ซองขยายข้าง ซองที่ใช้บรรจุเอกสาร

เพ่ือการส่งออกและส่งคืนมายังผู้รับ (outbound /return envelopes) และซองสําหรับใส่

เอกสารต่างๆ 

3.8 กล่องกระดาษลูกฟูก (corrugated fiberboard box) หมายถึง ภาชนะบรรจุคงรูป มีฝาปิด 

ทําขึ้นด้วยแผ่นกระดาษลูกฟูก 

3.9 กล่องกระดาษแข็ง (individual package) หมายถึง กล่องที่ทําจากกระดาษแข็ง ใช้บรรจุ

ผลิตภัณฑ์เฉพาะหน่วยเพ่ือใช้ในเชิงพาณิชย์ 
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3.10 วัสดุกันกระแทก (shock-absorbing material) หมายถึง วัสดุที่ถูกนํามาใช้เพ่ือปกป้องสินค้า

จากการสูญเสีย เน่ืองมาจากการกระแทกอย่างรุนแรงและ/หรือการสั่นสะเทือนระหว่าง

กระบวนการขนส่ง เคลื่อนย้าย ขนถ่าย 

3.11 ผลิตภัณฑ์กระดาษขึ้นรูป (moulded pulp containers) หมายถึง วัสดุหรือภาชนะบรรจุ

สามมิติที่ทําจากการขึ้นรูปของเย่ือกระดาษให้เป็นรูปร่างตามต้องการ 

3.12 ถาด (tray) หมายถึง ภาชนะใส่สิ่งของ มีขอบโดยรอบ ลักษณะเต้ียแบน 

3.13 กระดาษเหนียว (kraft paper) หมายถึง กระดาษที่มีลักษณะเหมาะสําหรับห่อของ ทําถุง หรือ

ทําผิวกล่องกระดาษลูกฟูก 

3.14 กระดาษลูกฟูก (corrugated medium) หมายถึง กระดาษทําลูกฟูกที่ขึ้นลอนแล้ว ใช้

ประกอบระหว่างกระดาษทําผิวกล่องของแผ่นกระดาษลูกฟูก 

3.15 กระดาษแข็ง (paperboard) หมายถึง กระดาษกล่อง (boxboard) และกระดาษการ์ด 

(cardboard) ที่ทําขึ้นเพ่ือให้เหมาะสําหรับการพิมพ์ด้านเดียวหรือสองด้าน รวมทั้งกระดาษแข็ง

เทา (grayboard) สําหรับทําปกสมุด หรือปกแฟ้ม 

3.16 หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออก

โดยผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ

ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ 

3.17 ใบรับรอง หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่ได้รับการรับรอง

ระบบงานจากสถาบันรับรองระบบงานของประเทศ (Nation Accreditation Council, NAC) 

หรือสถาบันรับรองระบบ (Accreditation Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของ IAF 

(International Accreditation Forum) 

3.18 ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ  

พาณิชย์ 
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4. ข้อกําหนดทั่วไป 
 
4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง หรือ ผ่านการ

ทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง หรือ มาตรฐาน
ระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า หรือ มาตรฐานอ่ืนที่สามารถอ้างอิงได้ 

 
4.2 กระบวนการผลิต การขนส่งและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือ โรงงานที่ผลิตต้องเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1ISO 14001: Environmental management system. 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ผลการ
ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง หรือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า หรือ มาตรฐานอ่ืนที่สามารถอ้างอิงได้ 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
   1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ 
       ผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ 
   2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 
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5. ข้อกําหนดพิเศษ 
 

5.1  ผลิตภัณฑ์ต้องทําจากเย่ือเวียนทําใหม่ และ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปริมาณของเยื่อเวียนทําใหม่และ/หรือเย่ือกระดาษท่ีทําจากวัสดุเหลือใช้จาก

การเกษตร 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
เย่ือเวียนทําใหม่และ/หรือเย่ือกระดาษทีท่ําจาก  
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (ร้อยละโดยน้าํหนัก) 

วัสดุกันกระแทก > 70 

ถาด >  75 

กล่องกระดาษแข็ง > 70 

กล่องกระดาษลูกฟูก > 60 

ซองกระดาษพิมพ์เขียน >  20 

ซองกระดาษคราฟท์ >  50 

ผลิตภัณฑ์กระดาษขึ้นรูป > 90 

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ > 40 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานแสดงร้อยละของเย่ือเวียนทําใหม่ และ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตร ลงนามกํากับโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลง
นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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5.2 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี  
5.2.1 มีสีย้อมประเภทเอโซ (Azo dyes) ที่แตกตัวให้สารแอโรแมติกเอมีน (Aromatic amines) 

ดังตารางที่ 2 แต่ละสารต้องไม่เกิน 30 มลิลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ตารางที่ 2 สารแอโรแมติกเอมีน 
ท่ี สารแอโรแมติกเอมีน (CAS No.) ท่ี สารแอโรแมติกเอมีน (CAS No.) 

1 4-Aminodiphenyl (92-67-1) 13 4,4’-Methylenedi-o-Toluidine (838-88-0) 

2 Benzidine (92-87-5) 14 p-Cresidine (120-71-8) 

3 4-Chloro-o-Toluidine (95-69-2) 15 4,4’-Methylene-bis-(2-Chloro-Aniline) (101-14-4) 

4 2-Naphthylamine (91-59-8) 16 4,4’-Oxydianiline (101-80-4) 

5 o-Aminoazotoluene (97-56-3) 17 4,4’-Thiodianiline (139-65-1) 

6 5- Nitro-o-Toluidine (99-55-8) 18 o-Toluidine (95-53-4) 

7 4-Chloroaniline (106-47-8) 19 4-Methyl-m-Phenylenediamine (95-80-7) 

8 4-Methoxy-m-Phenylenediamine (615-05-4) 20 2,4,5-Trimethylaniline (137-17-7) 

9 4,4’-Diaminodiphenylmethane (101-77-9) 21 o-Anisidine (90-04-0) 

10 3,3’-Dichlorobenzidine (91-94-1) 22 2,4-Xylidine (95-68-1) 

11 3,3’-Dimethoxybenzidine (119-90-4) 23 2,6-Xylidine (87-62-7) 

12 3,3’-Dimethylbenzidine (119-93-7) 24 4-Aminoazobenzene (60-09-3) 

 

 
5.2.2 อนุญาตให้มีปริมาณสาร AOX (Adsorbable Organic Halogen) ไม่เกิน 0.12 kg/ADT 

paper 

 
 
 
 

                                                 
2EN 14362: Textiles-Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants. 
3 ISO 9562: Water quality-Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX). 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบ Azo-based dyes ในผลิตภัณฑ์ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน  
EN 143622 หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบสาร AOX ในผลิตภัณฑ์ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน ISO 95623 หรือ 
มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ 
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5.3    สารห้ามใช้ในวัตถุดิบและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
5.3.1  สารฟอกเย่ือ (bleaching agent) 

- สารประกอบ Chlorine (Cl2) 
- สาร Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 
- สาร Diethylenetriaminepentaacetic acids (DTPAs) 

5.3.2  สาร surfactants 
- สาร Alkylphenolethoxylates (APEOs) 
- สาร Alkyl phenol derivatives (APDs) 

5.3.3  สารอ่ืนๆ 
- สาร Phthalate 
- สาร Halogenated hydrocarbons 
- สาร Bisphenol-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าสารที่ใช้ในวัตถุดิบและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.3 ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามกํากับโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลง
นามของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ  หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท 
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5.4   หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์หรือพิมพ์บนผลิตภัณฑ์หรือฉลากท่ีติดบนผลิตภัณฑ์ ต้องไม่มี
 โลหะหนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเป้ือนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะก่ัว    

   แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดยนํ้าหนัก 
   หรือ ใช้หมึกจากธรรมชาติ หรือ หมึกฐานนํ้าที่แตกตัวให้สารแอโรแมติกเอมีนดังตารางที่ 2 แต่ละ 

 สารต้องไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

 

                                                 
4ISO 3856-7: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 7: Determination of mercury content of the pigment portion of the 
paint and of the liquid portion of water-dilatable paints. 
5ASTM D 3624: Standard Test Method for Low Concentrations of Mercury in Paint. 
6ISO 3856-1: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 1: Determination of lead content. 
7ISO 6503: Paints and varnishes -- Determination of total lead -- Flame atomic absorption spectrometric method. 
8ASTM D 3335: Standard Test Method for Low Concentrations of Lead, Cadmium, and Cobalt in Paint. 
9ISO 3856-4: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 4: Determination of cadmium content. 
10 ISO 3856-5: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 5: Determination of chromium hexavalent content of the pigment 
portion of theliquid paint or the paint in powder. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ที่ออกให้
โดยผู้ผลิตสี หรือ 
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่
กําหนดดังต่อไปน้ี 

2.1 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-74 หรือ ASTM D 36245 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.2 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-16 หรือ ISO 65037 
หรือ ASTM D 33358 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.3 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-49 หรือ ASTM D 3335 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.4 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-510 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า หรือ 

3. หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าผู้ย่ืนคําขอใช้หมึกจากธรรมชาติ ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามกํากับโดย
กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ  หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคาํขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 

กรณีใช้หมึกฐานน้ํา 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบ Azo-based dyes ในผลิตภัณฑ์ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน  
EN 14362 หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า 
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5.5 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้รวมหน่วย 
5.5.1 บรรจุภัณฑ์ที่ทําจากกระดาษ ต้องทําจากเย่ือเวียนทําใหม่อย่างน้อยร้อยละ 60 โดยนํ้าหนัก 

 
5.5.2  บรรจุภัณฑ์ที่ทําจากพลาสติกต้องมีส่วนผสมของวัสดุแปรใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

โดยน้ํ าหนัก  และต้องมีสัญลักษณ์ บ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 
หรือ มีการระบุคําย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 
11469 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษทําจากเย่ือเวียนทําใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
โดยนํ้าหนัก โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีส่วนผสมของวัสดุแปรใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 โดยน้ําหนัก และมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุ
ภัณฑ์พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายที่แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบนบรรจุภัณฑ์ 
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5.5.3 หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีโลหะ
หนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเป้ือนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะก่ัว 
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดย
นํ้าหนัก หรือ ใช้หมึกจากธรรมชาติ หรือ หมึกฐานนํ้าที่แตกตัวให้สารแอโรแมติกเอมีนดัง
ตารางที่ 2 แต่ละสารต้องไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ที่ออกให้
โดยผู้ผลิตสี หรือ 
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่
กําหนดดังต่อไปน้ี 

2.1 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.2 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ISO 6503 
หรือ ASTM D 3335 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.3 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.4 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-5 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า หรือ 

3. หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าผู้ย่ืนคําขอใช้หมึกจากธรรมชาติ ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามกํากับโดย
กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ  หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 

กรณีใช้หมึกฐานน้ํา 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบ azo-based dyes ในผลิตภัณฑ์ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน EN 
14362 หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า 
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6.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 
 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังน้ี 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับการแต่งต้ัง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม) หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายที่เก่ียวข้อง 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า

กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปน้ีแนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอว่าวิธี

ทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเห ตุสมผลของ วิ ธี  (Method 
Validation) ที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุใน
ข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.2 หนังสอืรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
1. สรุ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รุปขั้นตอนกา
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รให้การรับรอองฉลากเขียว

รูปที่ 1 ขั้นต
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ภาคผน

ว 

 
ตอนการให้กา

5 

วก 

ารรบัรองฉลากกเขียว 
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2. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษต่อสิง่แวดล้อม 
เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ (Life Cycle Consideration of 

Paper Packaging) ในตารางที่ 1 ผลกระทบเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนการผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง และทิ้งหลังการใช้งาน 
 

ตารางที่ 1 ผลกระทบเบ้ืองต้นของบรรจุภัณฑ์กระดาษต่อสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม วัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์กระดาษ 

(environmental aspect) ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ท้ิงหลังใช้ 

การใช้ทรัพยากร (resource use) 
- ไม้ 
- น้ํา 
- พลังงาน 

 

 1ס
- 

 2 ס

 

●5 

  ס
 ס

 
- 
- 

 2 ס

 
 

 
 
 

การเกิดวัตถุมีพิษ (hazardous substance) - ●6 -   

การปล่อยมลสารไปสู ่
(emission/release of pollutant into) 

- อากาศ 

 
 

 3 ס

 
 

●7 

 
 

 3 ס

 
 
 

 
 
 

- น้ํา - ●8 -   

- ดิน - 9 ס -   

ขยะมูลฝอย/ของเสีย (waste) 10● 4 ס  - ● 

ผลกระทบอ่ืนๆ (other impacts)      
- เสียง  -  - - 

- กลิ่น  11 ס  - - 

- แสง  -  - - 

- ความร้อน  -  - - 

ความเหมาะสมสําหรับการใช ้(fitness for use)    ●*  

ความปลอดภัย (safety)    -  
 

หมายเหตุ   ● ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  × ไม่เกี่ยวข้อง 

          มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด  * มีข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
    1. forest plantation (จากป่า)    7. SO2 จากถ่านหิน/ ฝุ่นจากชานอ้อย 
    2. การขนส่ง      8. AOX, BOD, COD 
    3. CO/CO2/SOX/NOX จากการขนส่ง   9. สารเคมี 
    4. ขุย/เปลือกไม้     10. น้ําเสีย จากการ deinking/พลาสติก/โลหะ 
    5. ไม้/เศษกระดาษ     11. กลิ่น SO2 
    6. dioxin/chemical bleaching by hypochlorite (Na/Ca, environmental chlorine) 
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2.1   ก่อนการผลิต 
 

กระดาษได้มาจากวัตถุดิบ คือ ไม้ หรือ เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร การตัดไม้ทําลายป่าทําให้สภาวะ
แวดล้อมเกิดความเสียหาย เช่น เกิดนํ้าท่วมหรืออุณหภูมิอากาศสูงขึ้น ถึงแม้จะปลูกป่าเพ่ิมเติมก็ไม่
สามารถทดแทนป่าไม้ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ เพราะขาดความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์หรือพืช
ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ 
 

2.2   ขณะผลิต 

 

    2.2.1 การใช้พลังงาน 

โดยปกติอุตสาหกรรมกระดาษจะมีการลงทุนที่สูงมากและใช้พลังงานอย่างมหาศาล ต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตกระดาษเป็นค่าพลังงานถึงร้อยละ 15 ของราคาต้นทุนการผลิตทั้งหมด 
พลังงานที่ใช้ส่วนมากใช้ไปกับการทําเย่ือ ซึ่งขึ้นกับชนิดของเย่ือที่ผลิตด้วยเยื่อไม้บดใช้พลังงาน
มากที่สุด รองลงมาคือ เย่ือเคมี ส่วนเย่ือที่ผลิตจากเศษกระดาษน้ันใช้พลังงานน้อยที่สุด เพียงเศษ
หน่ึงในสี่ของเย่ือไม้บด   

2.2.2 แหล่งกําเนิดมลพิษ 

     ในการผลิตเย่ือและกระดาษ มีแหล่งกําเนิดมลพิษจากกระบวนการต่างๆ ดังน้ี 

  (1) กระบวนการ sulphate process  
     (1.1) foul condensate จากกระบวนการ cooking และ evaporation 
     (1.2) นํ้าล้น (overflow) จาก washing และ screening 

(1.3)  bleach plant effluent เป็นแหล่งกําเนิดของค่า BOD ที่สูง สี สารมีพิษและสาร
แขวนลอย 

กระบวนการซัลเฟตมักจะปล่อย molodolous gas เรียกว่า total reduced sulpher (TRS) 
เช่น hydrogen sulphide, methyl mercaptan, methyl sulphide  ซึ่งสารประกอบเหล่าน้ี
จะปล่อยออกจากกระบวนการ recovery furnace, smelt dissolved tank และ 
evaporation area แหล่งกําเนิดมลพิษที่เป็นอนุภาคส่วนใหญ่เกิดจากบริเวณ recovery 
furnace, lime kiln, smelt dissolved tank 

(2) กระบวนการ sulphite pulping  
 (2.1) condensate จาก cooking และ evaporation 
 (2.2) นํ้าเสียจากการล้าง และ screening 
 (2.3) bleach plant wastewater 

     (2.4) spill 
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มลพิษทางอากาศในกระบวนการ sulphite pulping ส่วนใหญ่ ได้แก่ อนุภาค (particulate 
matter) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แหล่งกําเนิดของซัลเฟอร์ไดออกไซด์มาจาก digester การล้าง
อุปกรณ์ evaporation plant และจากกระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ liquor 

(3) กระบวนการ de-inking  
 (3.1) reject จาก screening and cleaning 
 (3.2) sludge จาก กระบวนการ de-inking 
 (3.3) excess white water 

   (4) กระบวนการทํากระดาษ (paper making) 
มลพิษทางนํ้าที่ เกิดขึ้นในกระบวนการทํากระดาษส่วนใหญ่เกิดจากสารแขวนลอย เช่น 
ส่วนประกอบของไม้ที่ละลายน้ําได้ หรือ สารเติมแต่ง 

(5) กระบวนการ mechanical pulping (เฉพาะ thermo mechanical pulping process 
 - TMP) 

มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในกระบวนการ mechanical pulping ได้แก่ volatile organic 
compound (VOC) ซึ่งมีแหล่งกําเนิดจาก cooking และ refining process จากการศึกษาของ 
National Council of the Paper Industry for Air and Steam Improvement ประมาณ
การปลดปล่อย VOC จาก TMP ได้ดังน้ี 

(5.1) การปลดปล่อยของ VOC จากกระบวนการ TMP ของไม้ชนิด western white wood 
อยู่ในช่วง 1.09-1.73 และมีค่าเฉล่ียในช่วง 1.4 ปอนด์ของคาร์บอนต่อตันของเย่ือ ส่วน
การปลดปล่อย VOC จากไม้ชนิด western pine จะอยู่ในช่วง 0.83-3.84 และเฉลี่ย 
1.9 ปอนด์ของคาร์บอนต่อตันของเย่ือ 

(5.2) อัตราการปลดปล่อยของ VOC จะเป็นสัดส่วนกับอัตราการปลดปล่อยความช้ืน 
(moisture emission rate) 

2.2.3 มลพิษ 
มลพิษที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตกระดาษและเย่ือ แบ่งเป็นลักษณะกว้างๆ ได้ดังน้ี 
(1) มลพิษทางเสียง มีแหล่งกําเนิดจากอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต และจากการขนส่งภายในและ
ภายนอกโรงงาน 

   (2) มลพิษทางอากาศ 
 ก๊าซและอนุภาคส่วนใหญ่มีแหล่งกําเนิดจากโรงงานผลิตเย่ือและกระดาษ แหล่งกําเนิดของ SO2 

มาจากการผลิตเย่ือโดยใช้ซัลเฟต และกระบวนการ recovery เตาเผากระดาษเหนียวและหม้อ
นํ้า (steam & power boiler) แหล่งกําเนิดของกล่ิน reduced sulphur compound 
(hydrogen sulphide และ organic sulphide) มาจากการผลิตเย่ือคราฟท์ และกระบวนการ 
recovery และพบใน sulphite recovery เล็กน้อย นอกจากน้ียังมีการปลดปล่อยสารประกอบ
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คลอรีนจากโรงฟอกและจากขั้นตอนการเตรียมสารเคมีสําหรับการฟอกส่วนแหล่งกําเนิดของ
มลพิษทางอากาศท่ีเป็นอนุภาค ส่วนใหญ่มาจาก recovery boiler, bark and steam boiler 
และจาก lime kiln ซึ่งประกอบด้วย residual, unburnt organic material และ organic salt 
ฝุ่นที่เกิดขึ้นมีแหล่งกําเนิดมาจาก wood yard operation, debarking และ chipping และจาก 
dry handling ของไม้ไผ่ สําหรับ NO2 จะเกิดขี้นในส่วนที่มีการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง  

 (3)  มลพิษทางนํ้า แบ่งออกเป็น 
(3.1)  ผลกระทบในระยะเวลาสั้นๆ (short-term reversible effect) 

     - เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในนํ้า เช่น ปลา แพลงก์ตอนต่างๆ 
      - การส่องผ่านของแสงแดดลดลง ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชในแหล่งนํ้า 

 - ค่าความเป็นกรดด่างในนํ้าเปล่ียนแปลง มีผลต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นํ้า 
 โดยเฉพาะปลา 
 - ออกซิเจนในน้ําลดลง 

(3.2) ผลกระทบระยะยาว 
     - การทับถมเป็นตะกอนของของแข็ง 
      - กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เกิดปรากฎการณ์ eutrophication 
      - เกิดการสะสมของสารพิษในสิ่งมีชีวิตในแหล่งนํ้า ปัจจุบันมีมาตรฐานควบคุมการ
      ระบายนํ้าทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ง
      ประกาศโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง 
      อุตสาหกรรม 
 

2.3 ขณะขนสง่ 
 

การส่งถ่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคต้องใช้พลังงานเช้ือเพลิงในการเผาไหม้เครื่องยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ 
ทางอากาศจากการปล่อยก๊าซในการเผาไหม้เครื่องยนต์ 

 
2.4 ขณะใช้งาน  
 

การใช้งานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษจะต้องตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้บริโภค คุณภาพ
บรรจุภัณฑ์กระดาษจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือให้ใช้งานได้ดี ซึ่งจะขึ้นกับกระบวนการผลิตและ
วัตถุดิบที่ใช้ สําหรับในกระบวนการผลิตมีการใช้สารเคมี และอาจมีการปนเป้ือนของโลหะหนักหรือ
สารประกอบของโลหะหนักที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ถ้าไม่มีการควบคุมคุณภาพด้านความปลอดภัย
ในขั้นตอนการผลิต  
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ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ จึงมุ่งเน้นการใช้งานบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ที่ได้มาตรฐานและการไม่ใช้สารเคมีที่ เป็นอันตรายและควบคุมการปนเป้ือนของโลหะหนักหรือ
สารประกอบของโลหะหนัก เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานของผู้บริโภค และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

2.5  ทิ้งหลังการใช้งาน 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษหลังจากการใช้งานที่เห็นได้ชัดเจน คือ 
ปัญหาการจัดการมูลฝอยที่ เ กิดจากกระดาษที่ ใ ช้งานแล้ว ในปี 2545 พบว่ามูลฝอยที่ เ กิดใน
กรุงเทพมหานคร จะมีมูลฝอยประเภทกระดาษปะปนอยู่ประมาณ 1,270 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 13.6 
ของน้ําหนักมูลฝอยทั้งหมดที่เก็บขนได้ ส่วนมูลฝอยนอกเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามีมูลฝอยประเภท
กระดาษร้อยละ 15-31 ของนํ้าหนักมูลฝอยทั้งหมดที่เก็บขนได้ ซึ่งนับว่าเป็นปริมาณท่ีมากเช่นกันและมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ทําให้กรุงเทพมหานครและเทศบาลประสบกับปัญหาการเก็บขยะมูลฝอยเหล่าน้ีมา
กําจัด พ้ืนที่ที่ใช้เป็นที่กําจัดมูลฝอยมีอายุการใช้งานน้อยลง หากนํามูลฝอยเหล่าน้ีมาเทกองให้สลายตัว
ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีการกําจัดที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  
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เอกสารอ้างอิง 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษ
เหนียว มาตรฐานเลขที่ มอก. 170. กรุงเทพมหานคร, 2550. [คัดสําเนา] 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษ
แข็งเพ่ือการพิมพ์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 283.  กรุงเทพมหานคร, 2534. [คัดสําเนา] 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่อง
กระดาษลูกฟูก มาตรฐานเลขที่ มอก. 550. กรุงเทพมหานคร, 2555. [คดัสําเนา] 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซอง
เอกสาร มาตรฐานเลขที ่มอก. 779.  กรุงเทพมหานคร, 2531. [คัดสําเนา] 
 


