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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. สถานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ 104. ท่อพีวีซีแข็งสําหรับน้ําด่ืม 105. บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

106. บรรจุภัณฑ์พลาสติก 107. ระบบกําลังไฟฟ้าต่อเน่ือง 108. วัสดุก่อสร้างที่ทําจากไม้ 

109. กระจกที่ใช้ภายในอาคาร  110. ฉากก้ันห้อง 111. แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 

112. ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ 113. อุปกรณ์กีฬา 114. ผ้าอนามัย 

115. ธูป 116. ม่าน 117. บริการโรงแรม 

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 114 
โครงการฉลากเขียว 

ธูป 
 

ประธานอนุกรรมการ 

นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  
อนุกรรมการ 

นางสาวสุภาพร  เรืองมณีไพฑูรย์ ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
นายณฤทธ์ิ  ฤกษ์ม่วง 

 
ดร.วรวิทย์  จิรฐัิติเจริญ ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

นายทวีสิทธ์ิ บัวมี 
      
นายอมรพล  ช่างสุพรรณ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

นายสุรัตน์  เพชรเกษม 
   
นางสาววัลภา  จุฬารัตน ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 

นางสาวสุวิชา  กัลยาณมิตร 
 

ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ดร.สุวิมล กาญจนสุดา 

  
นายรัฐ เรืองโชติวิทย์ ผู้แทนศูนย์วิจยัและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  

กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
  
นายศิริชัย เลิศศิริมิตร สมาคมของขวัญของชําร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน 

นางชุติมา  ชุณหเสถียร 
 

นายธนพล  ภู่พันธ์ศรี ห้างหุ้นส่วนจํากัดธูปหอมนพมาศ 
นางสุทธนีย์  ภู่พันธ์ศรี 
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อนุกรรมการ (ต่อ) 

นายธวัชชัย บุญญาภิบาลวงศ์ บริษัท ธูปหอมล้านนา จํากัด 
 
อนุกรรมการและเลขานุการ  

ดร.กัญญาณี แสงเกียรติยุทธ โครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย 
นางสาวแววตา ขันตี 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์ธูป 
(Incense) 

(TGL-114-16) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 114 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 

 
ประเทศไทยมีวัด ศาลเจ้า และกิจกรรมทางศาสนาจํานวนมาก และในการกราบไหว้บูชาหรือการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจําเป็นต้องใช้ธูปเป็นองค์ประกอบสําคัญ โดยในปัจจุบันมีความต้องการใช้
ธูปมากกว่า 1 ล้านดอกต่อปี นอกจากน้ีธูปยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหมดไป ทําให้มีความต้องการธูป
อย่างต่อเน่ืองแต่ในการใช้งานธูปก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง ฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
คาร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน ผู้ที่ปฏิบัติงานในวัด
และศาลเจ้า หรือผู้ที่ได้รับควันธูปเป็นประจํา และนอกจากน้ียังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเน่ืองจาก
ก๊าซเรือนกระจกที่มาจากควันธูปอีกด้วย 

ดังน้ัน การจัดทําข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ธูป จึงมุ่งเน้นเรื่องการลดผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการใช้งานผลิตภัณฑ์ธูป และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้ังแต่กระบวนการผลิตจนถึงการทิ้งหลัง
การใช้งาน อีกทั้งกําหนดให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการบรรจุผลิตภัณฑ์ธูป เพ่ือลด
ภาระในการกําจัดบรรจุภัณฑ์ 
 

2. ขอบเขต 
 
ข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับน้ีครอบคลุมธูปที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือทําให้เกิดกลิ่นหอม อาจ
มีก้านหรือไม่มก้ีานก็ได้ 
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3. บทนิยาม 
 
3.1  ธูป (incense) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่จุดติดไฟแล้วมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติจากวัตถุดิบที่ใช้ผลิต

หรือจากสารปรุงแต่งกลิ่น ทําเป็นลักษณะต่างๆ เช่น ก้าน ขด แท่ง รูปกรวย 
3.2   สารอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile organic compounds: VOCs) หมายถึง สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนหรือสารอินทรีย์ที่เป็นของเหลวหรือของแข็งที่ระเหยหรือระเหิดสู่อากาศได้ง่ายที่มี
จุดเดือดไม่เกิน 250 องศาเซลเซียสที่ความดันปกติ ตามวิธีการทดสอบ ISO 11890-1 หรือ ISO 
11890-2 ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ 

3.3    หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออก
โดยผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ 

3.4    ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of the 
National Standardization Council, ONSC) หรือหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation 
Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน 
(International Accreditation Forum (IAF)) หรือหน่วยรับรองระบบงานอ่ืนๆ ที่
คณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียวให้ความเห็นชอบ 

3.5    ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

 
4. ข้อกําหนดทั่วไป 

 
4.1    ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ผ่านการทดสอบ

คุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐานเลขที่ มอก. 23451 หรือ 
มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า 

 
 

                                             
1 มอก. 2345: มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมธูป. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ผลการ
ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐานเลขที่ มอก. 2345 หรือ ผลการทดสอบตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า 
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4.2    กระบวนการผลิต การขนส่งและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือ โรงงานที่ผลิตต้องเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140012 

 
5. ข้อกําหนดพิเศษ 

 
5.1 ก้านธูปและผงธูปต้องมาจากแหล่งที่มีการจดแจ้งที่มา และไม่ผสมสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 

 
5.2    สีย้อมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้องเป็นสีเกรดอาหาร (Food grade) 

 
 
 
 
 
 

                                             
2ISO 14001: Environmental management system. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
   1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ 
       ผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ 
   2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือคู่ค้าก้านธูปและผงธูปว่าผู้ย่ืนคําขอซื้อก้านธูปและผงธูปจาก
ผู้ผลิตหรือคู่ค้าน้ันๆ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ามี) และลงนามโดยผู้มี
อํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตหรือคู่ค้าก้านธูปและผงธูป รวมทั้งย่ืนหนังสือรับรองว่าไม่มีการผสมสารเคมีที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพในขั้นตอนการผลิตหรือการส่งก้านธูปและผงธูป  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าใช้สีเกรดอาหารในการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งหนังสือรับรองต้องลง
นามโดยกรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอและประทับตราสําคัญของบริษัท 
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5.3    กาวที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 
5.3.1 กาวสังเคราะห์ต้องมีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ไม่เกินร้อยละ 5 โดยนํ้าหนัก หรือ 
5.3.2 ใช้กาวจากธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ 

 
5.4 สารแต่งกลิ่นที่ใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมนํ้าหอมนานาชาติ (International 

Fragrance Association (IFRA)) 

 
5.5 มีการระบุคําแนะนําในการจุดธูปว่าควรจุดในพ้ืนที่ที่มีอากาศถ่ายเท ไม่มีเด็กและสตรีมีครรภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
3 ISO 11890-1: Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) content - Part 1 : Difference method. 
4 ISO 11890-2: Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) content - Part 2 : Gas-chromatographic method. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
   1. ผลการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 11890-13 หรือ ISO 11890-24 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า หรือ 
   2. หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าใช้กาวจากธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดย

กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอและประทับตราสําคัญของบริษัท 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานแสดงรายช่ือสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบของสารแต่งกลิ่น หรือหนังสือรับรองที่
เช่ือได้ว่าสารแต่งกลิ่นที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากสมาคมนํ้าหอมนานาชาติ  
(International Fragrance Association (IFRA)) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานที่แสดงว่ามีการระบุคําแนะนําตามข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.5 เช่น ซองบรรจุภัณฑ์ 
รูปถ่าย เป็นต้น 
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5.6    บรรจุภัณฑ์  
5.6.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

(1) บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องได้รับการรรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์   
    พลาสติก (TGL-105) หรือ 
(2) บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐาน  

  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่มาตรฐานเลขท่ี มอก. 
1310 หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 10435  
หรือ ISO 114696 

 
5.6.2 บรรจุภัณฑ์กระดาษต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

(1) บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์
กระดาษ (TGL–104) หรือ 

(2) บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องผลิตจากเย่ือเวียนทําใหม่ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อกําหนด
พิเศษ ข้อ 5.1 ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 

 
 

                                             
5 ISO 1043: Plast ics -  Symbols and Abbreviated Terms Package. 
6 ISO 11469: Plastics - Generic identification and marking of plastics products. 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
   1. ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือ 
   2. หนังสือรับรองที่บ่งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกแปรใช้

ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้อง
ประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
   1. ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ หรือ 
   2. หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษผลิตจากเย่ือเวียนทําใหม่ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อกําหนด

พิเศษ ข้อ 5.1 ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) โดยหนังสือรับรอง
ดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
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5.6.3 หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีโลหะ
หนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเป้ือนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะก่ัว 
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดย
นํ้าหนัก 
หมายเหตุ กรณีที่บรรจุภัณฑ์กระดาษหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้รับการรับรอง
เครื่องหมายฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอไม่ต้องย่ืนหลักฐานตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 
5.6.3 

 
 
 
 

                                             
7ISO 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. 
8ASTM D 3624: Standard Test Method for Low Concentrations of Mercury in Paint. 
9
 IEC 62321: Electro technical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 

polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers). 
10ISO 3856-1: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 1: Determination of lead content. 
11ISO 6503: Paints and varnishes -- Determination of total lead -- Flame atomic absorption spectrometric method. 
12ASTM D 3335: Standard Test Method for Low Concentrations of Lead, Cadmium, and Cobalt in Paint. 
13ISO 3856-4: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 4: Determination of cadmium content. 
14 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. 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี  
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ 

ที่ออกให้โดยผู้ผลิตสี หรือ 
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่ 
   กําหนดดังต่อไปน้ี 

2.1 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-77 หรือ ASTM D 36248 
หรือ IEC 623219 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.2 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-110หรือ ISO 650311 
หรือ ASTM D 333512 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.3 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 13 หรือ ASTM D 
3335 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.4 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-514 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 
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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. 1702515 หรือ ISO/IEC 1702516 

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 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
15มอก. 17025: ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ. 
16 ISO/IEC 17025: General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. 



 

1. สรุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รุปขั้นตอนกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รให้การรับรอองฉลากเขียว
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2. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ธูปต่อสิ่งแวดล้อม 

เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ธูป (Life Cycle of Incense) ในตารางที่ 1 ผลกระทบ
เบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์ธูปต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะ
ใช้งาน และทิ้งหลังการใช้งาน 

ตารางที่ 1  ผลกระทบเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์ธูปต่อสิ่งแวดล้อม  

ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม 
วัฏจักรชวีิตของผลิตภัณฑ์ธูป 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช ้ ทิ้งหลังใช ้

การใช้ทรัพยากร (Resource use) 

เช่น  
- วัตถุดิบ   

 
1 

 

 

 
 

× 

 
 

× 

 
 

- พลังงาน    ×  

- น้ํา   × ×  

การใช้สารเคมี/ วัตถุอันตราย  
1   

1 

การปล่อยมลสารไปสู่ 

(Emission/Release of pollutants) 

- อากาศ  

  
 * 

 

  2  
- น้ํา   *   

1,3 
- ดิน   *   

1,3 

ขยะมูลฝอย/ของเสียทีเ่ป็นของแข็ง 
(Waste)     * 

× 
 3 

ผลกระทบอื่นๆ (Other impacts)      × 

ความเหมาะสมสําหรับการใช้ 
(Fitness for use) 

   

  ** 

 

ความปลอดภัย (Safety)      **  
 

หมายเหตุ:      มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  

                    มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

                 ×     ไม่เกีย่วข้อง 
                 *  มีข้อบังคับทางกฎหมาย เชน่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กฎหมายท่ีบังคับใช้ในแต่ละพ้ืนท่ี เป็นต้น 
                 **  มีข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
     1   สารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  
     2  ควันจากการเผาไหมธ้ปู (ฝุ่นละออง NOx CO CO2 มีเทน และสารก่อมะเร็ง) 
     3   บรรจุภัณฑ์ 
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2.1  ก่อนผลิต  

 ก่อนการผลิตเป็นการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตธูป ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตธูปส่วนใหญ่
มาจากธรรมชาติ คือ ผงไม้ ขี้เลื่อย และสารเคมี ได้แก่ สี สารแต่งกลิ่น และกาว ซึ่งในการผลิตผงไม้
ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่นจากผงไม้ นอกจากน้ียังเกิดผลกระทบจากโลหะหนักและสารเคมี
ในสี สารแต่งกลิ่นและกาวอีกด้วย  

 ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ธูป จึงมีการพิจารณาต้ังแต่วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้ใช้วัถุดิบที่มี
ความปลอดภัยในการผลิตผลิตภัณฑ์ 

 

2.2   ขณะผลิต 

ในกระบวนการผลิตธูปก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากผงไม้ และของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ นํ้าที่
ใช้ในกระบวนการผลิต และสีที่ใช้ย้อมก้านธูป ซึ่งฝุ่นละอองก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ฝุ่นละอองที่
มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จะสามารถเข้าสู่ระบบหายใจได้ และก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
หายใจ ซึ่งหากเกิดการสะสมจะก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้  

ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตธูปจึงมุ่งเน้นกระบวนการผลิต กระบวนการกําจัดของเสีย ที่เกิด
จากขั้นตอนการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายทางราชการ เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กฎหมายที่
บังคับใช้ในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น เพ่ือลดผลจากการปล่อยสิ่งปฏิกูล ฝุ่นละออง และสารเคมีอันตรายออกสู่
สิ่งแวดล้อม 

 
2.3   ขณะขนส่ง  

ในการขนส่งมีการใช้ทรัพยากรนํ้ามันเช้ือเพลิงในยานพาหนะ ซึ่งก่อให้เกิดสารมลพิษจากการสันดาป
ภายในของเครื่องยนต์ ซึ่งหากเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะทําให้เกิดไฮโดรคาร์บอนที่เหลือและ
คาร์บอนมอนอกไซด์  ฝุ่นละอองหรือควันดําซึ่งเป็นสารมลพิษก๊าซ (gaseous pollutants) และเป็น
แหล่งมลพิษทุติยภูมิ (secondary pollutants) ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ photochemical โดย
อาจอยู่ในรูปหมอกควัน (smog) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

 
2.4  ขณะใช้งาน  

การใช้งานธูปก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง ซึ่งผลการวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ พบสารก่อมะเร็งในควันธูป 3 ชนิด ได้แก่ เบนซีน บิวทาไดอีน และเบนโซเอไพรีน โดยมีความ
เข้มข้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไว้ และพบว่าในสถานที่ที่มีการจุดธูปมีสารเบนโซ
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เอไพรีนซึ่งเป็นสารที่มีศักยภาพในการก่อมะเร็งสูงที่สุด สูงกว่าสถานที่ไม่จุดธูปถึง 63 เท่า นอกจากน้ีใน
ควันธูปยังเต็มไปด้วยฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และ
มีเทน ซึ่งล้วนเป็นก๊าซเรือนกระจก 

ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ธูป จึงมุ่งเน้นเร่ืองการลดการเกิดสารก่อมะเร็งและก๊าซ
เรือนกระจกในควันธูป เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้งานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

2.5  ทิ้งหลังใช ้

บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ธูปส่วนใหญ่เป็นพลาสติก ซึ่งย่อยสลายได้ยาก หากไม่มีการคัดแยกและนํา
กลับมาใช้ใหม่ จะทําให้เกิดการสะสมในสิ่งแวดล้อม  

ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ธูป จึงสนับสนุนให้มีการทําสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของ
พลาสติก เพ่ือความสะดวกต่อการคัดแยกและนํากลับมาใช้ใหม่ 
 

3.  ข้อกําหนดฉลากเขียวสาํหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 
ข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.1 ผลติภัณฑ์ต้องผลิตจากเย่ือเวียนทําใหม่ และ/หรือเย่ือกระดาษท่ีทําจากวัสดุเหลือ
ใช้จากการเกษตรดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ปริมาณของเย่ือเวียนทําใหม่และ/หรือเย่ือกระดาษท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
เย่ือเวียนทําใหม่และ/หรือเย่ือกระดาษทีผ่ลิตจาก  
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (ร้อยละโดยน้าํหนัก) 

วัสดุกันกระแทก > 70 

ถาด >  75 

กล่องกระดาษแข็ง > 70 

กล่องกระดาษลูกฟูก > 60 

ซองกระดาษพิมพ์เขียน >  20 

ซองกระดาษคราฟท์ >  50 

ผลิตภัณฑ์กระดาษขึ้นรูป > 90 

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ > 40 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานแสดงร้อยละของเย่ือเวียนทําใหม่ และ/หรือเย่ือกระดาษท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช้
จากการเกษตร ลงนามกํากับโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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