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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 
 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา 

เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน  
ขอดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือ ใชเปนเครื่องหมายใหกับผูบริโภคทราบวา

ผลิตภัณฑน้ันเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตามวัตถุประสงค ในสวนผูผลิต
หรือผูจัดจําหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑเหลานั้นมากขึ้น 
ผลักดันใหผูผลิตรายอ่ืนๆ ตองแขงขันกันปรบัปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการของตนในดานเทคโนโลยี
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดการยอมรับของประชาชน และสง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยปองกัน
รักษาธรรมชาติผานทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใชเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแตป พ.ศ. 2520  และไดรับการตอบสนอง

จากผูบริโภคชาวเยอรมันเปนอยางดี ปจจุบันประเทศตาง ๆ มากกวา 20 ประเทศไดมีการจัดทําโครงการ
ฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business Council 
for Sustainable Development, TBCSD) ไดริเริ่มโครงการฉลากเขียว เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และ
ไดรับความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม และองคกรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติออกมาเปนรูปธรรม จึงนับวาเปนโครงการที่
เกิดจากการรวมมือระหวางภาครัฐบาล เอกชน และองคกรกลางตาง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอมไทยทําหนาที่เปนเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ 

• เปนผลิตภัณฑที่ใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอสิ่งแวดลอม และคุณประโยชนทางสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
เม่ือผลิตภัณฑน้ันถูกจําหนายออกสูตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไมยุงยากและไมเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ
ทางสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในขอกําหนด 

• เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
กวา 
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ผลิตภัณฑฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑทีไ่ดรับการคัดเลอืกใหออกขอกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ไดแก 
 

1. ผลิตภัณฑพลาสติกแปรใชใหม 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ 3. ตูเย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย 

10. ผลิตภัณฑซักผา 11. กอกนํ้าและอุปกรณประหยัดนํ้า 12. คอมพิวเตอร 

13. เครื่องซักผา 14. ฉนวนกันความรอน 15. ฉนวนยางกันความรอน 

16. มอเตอร 17. ผลิตภัณฑทําจากผา 18. บริการซักนํ้าและซักแหง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑทําความสะอาดถวยชาม 21. นํ้ามันหลอลื่น 

22. เครื่องเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑที่ทําจากไมยางพารา 24. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

25. สบู 26. ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภัณฑลบคําผิด 

28. เครื่องถายเอกสาร 29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 30. เครื่องเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบ้ืองมุงหลังคา 

34. โทรศัพทมือถือ 35. เครื่องโทรสาร 36. รถยนตน่ัง 

37. เครื่องรับโทรทัศน 38. เครื่องพิมพ 39. เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผนอัดสําหรับงานอาคาร ตกแตง 

และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41. กระเบ้ืองซีเมนตมุงหลังคา 42. เครื่องดับเพลิง 

43. กระเบ้ืองดินเผามุงหลังคา 44. กระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผนยิปซัม 

46. หมึกพิมพ 47. ทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48. ซีเมนตบอรด 

 
ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกําหนด 
ขอกําหนดของผลิตภัณฑที่กําหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและความ

เสียหายของสิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑน้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เปนทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
resources) และทรัพยากรไมหมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาที่สําคัญของประเทศ โดยสงเสริมใหมีการ
ผลิต การขนสง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชซํ้า (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช
ใหม (recycle) 
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การสมัครขอใชฉลากเขียว 
การขอใชฉลากเขียวเปนการดําเนินการดวยความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจําหนาย หรือผู

ใหบริการที่ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ไมมีกฎหมายบังคับ ผูประสงคจะสมัครขอใช
ฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพ่ือกรอกขอความ และแนบเอกสารตางๆ ตามที่ระบุใน
ขอกําหนดเพื่อยื่นขอใชเครื่องหมายฉลากเขียว และชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร 1,000 บาท ตอรุน 
หรือแบบ หรือเครื่องหมายการคา สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
จะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตางๆ  และจัดทําสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวใน
การโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ  เม่ือผลิตภัณฑผานการตรวจสอบตามขอกําหนดแลว  ผูสมัครจะตอง
ชําระคาธรรมเนียมการใชฉลากเขียวเปนจํานวนเงินปละ 5,000 บาท ตอรุนหรือแบบ โดยมีวาระการ
อนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไมเกิน 3 ป  

 
 
 

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดตอสอบถามไดที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนดสตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท 0-2503-3333 ตอ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th 
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 47 
โครงการฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑวัสดุทดแทนไม (ซีเมนตบอรด)  
 
ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค 

นายประสิทธิ์  ซิ้มเจริญ กรมควบคุมมลพิษ 

คณะอนุกรรมการเทคนิค 

นางสาวนิลเนตร  ไพรพิสุทธิ ์
นายสุพล  สุขโหตุ   สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

นายรพีรฐั  ธัญวัฒนพรกุล สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) 

นายกฤษฎา  สุทธิพันธ   กรมวิทยาศาสตรบริการ 

รศ.ดร.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฎ   สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย 
นางมีนา  พิทยโสภณกิจ         

นายอธิวัตร  จริจริยาเวช   ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
นายพุฒิพงศ  พัฒนกิตติพงศ     

นายชัยวัฒน  พรชัยจรญูศักดิ์   บริษัท คอนวูด จํากัด 
นางสาววัชราภรณ  พลแสน   

นายชัยวัฒน  สัมฤทธิวณิชชา   บริษัท สยาม พลาสวูด จํากัด 
นางสาววรรณิต  สัมฤทธิวณิชชา    

นายวิทยา เกิดสุขบริษัท    มหพันธไฟเบอรซีเมนต จํากัด (มหาชน) 
นางสาวอรลักษณ  ขจรวุฒิเดช         

นายธนัญ  อุนโกมล    บริษัท โอ.เค.วูด.โปรด๊ัค จํากัด 

นางสาวดุสิตา โกละกะ   บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 

คุณจิราพร เครอืกาญจนา   บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จํากั 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

นางสาวถนอมลาภ รัชวัตร   ฝายเลขานุการโครงการฉลากเขียว 
     นางสาวเหมือนจิตต วิเชษฐะพงศ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

นางสาวอรอุมา พิสิทธิ์ศักดิ์   
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ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑซีเมนตบอรด  
TGL-47-11 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะที่ 47 
โครงการฉลากเขียว 

 
1.  เหตุผล   

 
อุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองทุกๆป อีกทั้งความตองการที่
เพ่ิมขึ้นตามจํานวนประชากร และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหความตองการใช
วัสดุกอสรางในปจจุบันมีอัตราสูงขึ้นตามไป เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการของประเทศใน
ดานการกอสราง จึงไดมีการใชเทคโนโลยี เพ่ือหาวัสดุมาใช สําหรับงานกอสรางอาคาร ที่พักอาศัย 
การทําโครงสรางพื้นฐานทั้งภายในและภายนอก จึงไดเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑประเภทซีเมนตบอรด
ขึ้น 
 
ผลิตภัณฑซีเมนตบอรดนั้น มีความเหมาะสมในการประยุกตเปนวัสดุเพ่ือการกอสรางไดอยาง
กวางขวาง เน่ืองจาก สามารถติดตั้งไดสะดวก ทนตอสภาพอากาศ และมีความแข็งแรง ทนทาน 
คงทนตอสภาวะอากาศ มีคุณสมบัติในการดูดซึมนํ้านอย เปนฉนวนปองกันเสียงและความรอน 
ทนทานตอการทําลายของแมลงและเห็ดรา และทนทานตอการเผาไหมไดเปนอยางดี อีกทั้งยังรักษา
สภาพแวดลอม และปลอดภัยตอสุขภาพ เน่ืองจากสามารถใชเปนผลิตภัณฑทดแทนแผนกระเบื้อง
ซีเมนตใยหิน ที่มีการใชแรใยหิน (Asbestos fiber) เปนสวนประกอบซึ่งสงผลใหเกิดอันตรายตอ
ผูบริโภค อาทิเชน โรคปอดเรื้อรังตางๆ โรคเมโสธีลิโอมา (Mesothelioma) อีกดวย นอกจากนี้หากใช
เสนใยที่มีขนาดที่เหมาะสม ก็จะทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีความยืดหยุนไดดี โดยสามารถนํามาใช
ประโยชนตางๆ เชน ไมเชิงชาย ไมบัวพ้ืน ไมฝา ไมบันได เปนตน 
 
ดังน้ัน การเลือกใชซีเมนตบอรดที่มีสวนประกอบจากไมจากปาปลูก หรือเศษวัสดุการเกษตร หรือ เยื่อ
เวียนใชใหม ทดแทนการใชไมจากปาธรรมชาติ จะสงผลดีตอการอนุรักษปาไม ลดมูลคาการนําเขา
จากตางประเทศ และเปนการเพิ่มมูลคาของเศษวัสดุไมและเศษวัสดุการเกษตรที่นํามาใชไดมากขึ้น 
อีกทั้งจะสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการตัดไมธรรมชาติลงไดดวย 
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2.  ขอบเขต 
 

ผลิตภัณฑวัสดุทดแทนไม (ซีเมนตบอรด) ในที่น้ีครอบคลุมเฉพาะ กระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบ ( 
Fiber Cement Board ) แผนชิ้นไมอัดซีเมนต:ความหนาแนนสูง ( Wood Cement Board ) หรือ
ผลิตภัณฑตอเน่ืองที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือคุณภาพจากผลิตภัณฑหลัก 
 
3. บทนิยาม  

 
ซีเมนตบอรด  หมายถึง ผลิตภัณฑที่ผลิตจากปูนซีเมนต ผสมหรืออัดยึดติดกับเสนใยหรือชิ้นไม 
 
กระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบ หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชในการกอสราง ทําจาก ปูนซีเมนต เสนใย 
และน้ํา หรืออาจมีสวนประกอบเพิ่มเติม ไดแก สี วัสดุอัดแทรก เชน ทราย แตตองไมมีผลทําใหเสน
ใยเสื่อมสภาพไปจากเดิม  
 
เสนใย หมายถึง เสนใยอินทรียที่ไดจากพืช เชน มะพราว ศรนารายณ และ/หรือ เสนใยอนินทรีย
สังเคราะหที่สะอาด และปราศจากน้ําตาล  
 
แผนชิ้นไมอัดซีเมนต หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนแผน ทําจากชิ้นไมและปูนซีเมนต 
ปอรตแลนด มีความหนาแนนอยูในชวง 1,100 ถึง 1,300 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
 
ชิ้นไม หมายถึง ชิ้นหรือสวนของเนื้อไม หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลส ( Ligno–cellulosic material ) อ่ืนๆ 
ที่ถูกยอยดวยเครื่องจักร ชิ้นไมอาจมีลักษณะตางๆ อยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ี 

• เกล็ด ( Flake ) หมายถึง ชิ้นไมบางๆ มีทิศทางของเสี้ยนไมขนานกับผิว ไดจากการใช
ใบมีดตัดขนานกับแนวของเสี้ยนไม แตทํามุมกับแนวแกนของเสนใย 

• เกล็ดใหญ ( Wafer ) หมายถึง ชิ้นไมที่มีลักษณะเชนเดียวกับเกล็ด แตมีความกวาง และ
ความหนามากกวา 

• แถบ ( Strand ) หมายถึง ชิ้นไมที่มีลักษณะเชนเดียวกับเกล็ด แตมีความยาวมากเมื่อ
เทียบกับความกวาง และมีความหนาสม่ําเสมอตลอดความยาวของแถบ 

• ขี้กบ ( Planer Shaving ) หมายถึง ชิ้นไมที่มีรูปรางเปนแผนขนาดเล็กมีความหนาไม
เทากัน คือหนาที่ปลายดานหน่ึง และสวนอีกปลายดานหนึ่งจะบาง มีลักษณะเปนแฉกขน
นก และมักจะโคงงอดวย ซ่ึงไดจากการไสไมดวยเครื่องไสไมชนิดหัวตัดหมุน ( Rotary 
Cutterhead )  
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• แทง ( Splinter or Sliver ) หมายถึง ชิ้นไมที่มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมเม่ือมองทางหนาตัด 
และมีความยาวตามแนวเสี้ยนไมนอยกวา 4 เทาของความหนา 

• เม็ด ( Granule ) หมายถึง ชินไมที่มีลักษณะคลายขี้เลื่อย ซ่ึงมีความกวาง ความยาว และ
มีความหนาเกือบเทากัน 

• ลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึงเหมาะสําหรับใชทําแผนชิ้นไมอัดซีเมนต 
 

วัสดุลิกโนเซลลูโลส หมายถึง วัสดุที่มีเซลลูโลส และลิกนินเปนองคประกอบหลัก เชน ไม และพืช
ตางๆ ไดแก ชานออย ปาน ปอ เปนตน  
 
กระดาษที่ผานการบริโภคแลว (post-consumer waste paper) หมายถึง ผลิตภัณฑกระดาษที่
สงผานไปถึงผูบริโภคแลว 
 
กระดาษที่ไมผานการบริโภค (pre-consumer waste paper) หมายถึง กระดาษเสีย (defected 
paper) ที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการผลิตกระดาษและการแปรรูปภายในโรงงานกอนถึงมือ
ผูบริโภค ทั้งที่เปนแผนกระดาษเสียแหง (dry broke) และแผนกระดาษเสียเปยก (wet broke) ยกเวน
แผนกระดาษเสียแหงและเปยกที่ทําจากเยื่อเวียนทําใหมรอยละ 100 
 

4.  ขอกําหนดทั่วไป  
 

4.1  ไดรับการรับรองหรือผานการทดสอบ ตามวิธีทดสอบดานคุณลักษณะที่ตองการอยางนอยตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1427 กระเบื้องซีเมนตเสนใยแผน
เรียบ หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 878 แผนชิ้นไมอัดซีเมนต:
ความหนาแนนสูง 

 โดยใชวิธีการชักตัวอยางของผลิตภัณฑ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ หรือไดรับการรับรอง
มาตรฐานระหว างประเทศหรือระดับประเทศ  ที่ เทียบเท าหรือสู งกว า  มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน ASTM JIS  
 

4.2 ในกระบวนการผลิต และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต การขนสงผลิตภัณฑ    
ตองเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ 

 
 
 
 



TGL-47-11 

 10 

5. ขอกําหนดพิเศษ 
 

5.1 กระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบ  
 

5.1.1 เสนใยในการผลิต  
1) เปนเสนใยจาก ไมที่ไมไดตัดโคนมาจากปาธรรมชาติ    หรือ 
2) เปนเสนใยจาก วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร แหลงชุมชน    หรือ 
3) เปนเสนใยจากอุตสาหกรรม   หรือ 
4) เปนเสนใยจาก กระดาษที่ผานการบริโภคแลว(post-consumer waste paper) 

หรือเสนใยจากกระดาษที่ไมผานการบริโภค(pre-consumer waste paper)  
แตจะตองมีสัดสวนเสนใยใน ขอ 2) หรือ ขอ 3) หรือ ขอ 4)  ไมนอยกวารอยละ 10 
ของเสนใยทั้งหมดในการผลิต 

5.1.2 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตกระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบจะตองไมมีสารดังรายการ
ตอไปน้ี  
• แรใยหิน 
• วัสดุประเภทฟอสโฟยิปซัม (phosphogypsum) 
• ฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde) 
• สารเพนตะคลอโรฟนอล  
• สารที่เปนสารกอมะเร็งตามรายชื่อใน กลุม 1 (สารกอมะเร็งที่ไดรับการยืนยันแลว) 

กลุม 2A และ กลุม 2B (สารที่มีหลักฐานเพียงพอวากอมะเร็ง) ของ International 
Agency for Research on Cancer (IARC) และที่มีประกาศเพิ่มเติม 

• สารตองหามที่จัดอยูในกลุมวัตถุอันตรายตาม พรบ.วัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535 

5.1.3   สีที่ใชกับผลิตภัณฑจะตองไมมีสารเหลานี้เปนองคประกอบ  
• ไมใชผงสีที่มีสวนผสมของตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม (+6) หรือออกไซด

ของแคดเมียมและโครเมียม(+6)  ในกระบวนการผลิต โดยอนุญาตใหมีการ
ปนเปอน ของโลหะหนักแตละชนิดไดไมเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร 

• ปริมาณสารประกอบอินทรียที่ระเหยได (VOCs) มีคาไมเกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร 
• ไมผสมตัวทําละลายประเภทแอโรแมติกไฮโดรคารบอน  ตัวทําละลาย 

แฮโลจิเนเตด และฟอรมาลดีไฮดในกระบวนการผลิต 
• มีปริมาณของแอมโมเนียหรือสารประกอบแอมโมเนียไมเกินรอยละ 2 โดยน้ําหนัก 
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5.1.4 มีเอกสารแนะนําวิธีการในการเก็บรักษา การขนยาย การติดตั้งผลิตภัณฑ และการ
ทําลายซากผลิตภัณฑ  

 
5.2 แผนชิ้นไมอัดซีเมนต  
 

5.2.1 ไมหรือชิ้นไม ตองเปนไมที่ไมไดตัดโคนมาจากปาธรรมชาติ หรือเปนวัสดุเหลือทิ้งจาก
การเกษตร แหลงชุมชนหรืออุตสาหกรรม 

5.2.2   วัตถุดิบที่ใชในการผลิตแผนชิ้นไมอัดซีเมนตจะตองไมมีสารดังรายการตอไปน้ี  
• แรใยหิน 
• วัสดุประเภทฟอสโฟยิปซัม (phosphogypsum) 
• สารฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde)  
• สารเพนตะคลอโรฟนอล  
• สารที่เปนสารกอมะเร็งตามรายชื่อใน กลุม 1 (สารกอมะเร็งที่ไดรับการยืนยันแลว) 

กลุม 2A และ กลุม 2B (สารที่มีหลักฐานเพียงพอวากอมะเร็ง) ของ International 
Agency for Research on Cancer (IARC) และที่มีประกาศเพิ่มเติม 

• สารตองหามที่จัดอยูในกลุมวัตถุอันตรายตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. 
2535 

5.2.3 สีที่ใชกับผลิตภัณฑจะตองไมมีสารเหลานี้เปนองคประกอบ  
• ไมใชผงสีที่มีสวนผสมของตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม (+6) หรือ ออกไซด

ของแคดเม่ียมและโครเมียม(+6) ในกระบวนการผลิต โดยอนุญาตใหมีการ
ปนเปอนของโลหะหนักแตละชนิดไดไมเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร 

• ปริมาณสารประกอบอินทรียที่ระเหยได (VOCs) มีคาไมเกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร  
• ไมผสมตัวทําละลายประเภทแอโรแมติกไฮโดรคารบอน  ตัวทําละลาย 

แฮโลจิเนเตด และฟอรมาลดีไฮดในกระบวนการผลิต 
• มีปริมาณของแอมโมเนียหรือสารประกอบแอมโมเนียไมเกินรอยละ 2 โดยน้ําหนัก 

5.2.4 มีเอกสารแนะนําวิธีการในการเก็บรักษา การขนยาย การติดตั้งผลิตภัณฑ และการ
ทําลายซากผลิตภัณฑ 
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6.  วิธีทดสอบคุณภาพ  
 
 6.1 กระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบ 

6.1.1 ผู ผ ลิ ต ต อ ง ยื่ นหลั ก ฐ าน ใบอนุญ าตแสดง เ ค รื่ อ งหมาย รั บ ร อ งม าต ร ฐ าน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1427 กระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบ 
หรือ  แสดงผลทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑตามวิธีทดสอบมาตรฐาน
ระดับประเทศที่เทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานเลขที่ มอก.1427 หรือ มาตรฐาน
ระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับ 

6.1.2. ผูผลิตตองยื่นหลักฐานที่มาของเสนใยธรรมชาติ ตามขอกําหนดพิเศษขอที่ 5.1.1 โดย
ผูผลิตตองยื่นหลักฐานแสดงแหลงที่มาของเสนใย ดังน้ี 
• กรณีเสนใยจากไมสวนปาหรือไมโตเร็ว ผูผลิตตองยื่นหลักฐานแสดงแหลงที่มา

ของเสนใย ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตเสนใย  
• กรณีเสนใยจากกระดาษ หรือวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร แหลงชุมชนหรือ

อุตสาหกรรม ผูผลิตตองยื่นหลักฐานแสดง สัดสวนการใชงานเสนใย  และหลักฐาน
แสดงแหลงที่มาของเสนใย ลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจลง
นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทของผูผลิตกระเบื้องซีเมนตเสนใยแผน
เรียบ 

6.1.3 ผูผลิตตองแสดงรายชื่อของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตกระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบ 
และย่ืนหนังสือรับรองวาไมไดใสวัตถุดิบที่หามใชในการผลิต กระเบื้องซีเมนตเสนใย
แผนเรียบตามขอ กําหนดพิเศษขอที่ 5.1.2 ซ่ึงลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการ
หรือผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทของผูผลิต 

6.1.4  ผูผลิตจะตองแสดงหลักฐานเปนผลทดสอบซึ่งแสดงวาผลิตภัณฑสีเปนไปตามเกณฑ
กําหนดตามขอกําหนดพิเศษขอที่ 5.1.3 ดังน้ี 
• กําหนดวิธีหาปริมาณแคดเมียมหรือออกไซดของแคดเมียม ตาม ISO 3856/4 

หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
• กําหนดวิธีหาปริมาณโครเมียมหรือออกไซดของโครเมียม ตาม ISO 3856/5 หรือ 

ISO 3856/6 หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
• กําหนดวิธีหาปริมาณตะกั่ วและปรอทในสี  ดวยวิธีอะตอมิกแอบซอรป

ชันสเปกโทรสโกป (atomic absorption spectroscopy) ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบสีและวานิช และวัสดุที่เกี่ยวของ มาตรฐาน
เลขที่มอก. 285 เลม 27 การหาปริมาณตะกั่วในสี และเลม 28 การหาปริมาณ
ปรอทในสี หรือใชวิธีทดสอบตามมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐาน
ระดับประเทศที่เทียบเทา 
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• กําหนดวิธีหาปริมาณสารประกอบอินทรียที่ระเหยได ตาม ASTM D3960 หรือวิธี
ทดสอบ อ่ืนที่เทียบเทา 

• ผูผลิตตองแสดงผลการทดสอบหรือเอกสารรับรองวาไมไดผสมสารแอโรแมติก
ไฮโดรคารบอน ตัวทําละลายแฮโลจิเนเตด และฟอรมาลดีไฮดในกระบวนการผลิต
สี  

• ผูผลิตตองแสดงผลการทดสอบหรือเอกสารรับรองวามีปริมาณของแอมโมเนียหรือ
สารประกอบแอมโมเนียไมเกินรอยละ 2 โดยน้ําหนัก  
เอกสารทั้งหมดลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจลงนามของ
บริษัทผูผลิตสี  

หมายเหตุ : กรณีที่ใชสีที่ไดรับการรับรองฉลากเขียวสีเคลือบกระเบื้องไมตอง
ส งผลทดสอบและหนังสือ รับรอง  แต ใหส ง ใบรับรองการใช
เครื่องหมายฉลากเขียว 

6.1.5  ผูผลิตตองแสดงหลักฐานเอกสารแนะนําวิธีการในการเก็บรักษา การขนยาย การติดตั้ง
ผลิตภัณฑ และการทําลายซากผลิตภัณฑ แกเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว 

 
6.2 แผนชิ้นไมอัดซีเมนต 
 

6.2.1 ผู ผ ลิ ต ต อ ง ยื่ นหลั ก ฐ าน ใบอนุญ าตแสดง เ ค รื่ อ งหมาย รั บ ร อ งม าต ร ฐ าน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 878 แผนชิ้นไมอัดซีเมนต:ความ
หนาแนนสูง หรือ แสดงผลทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑตามวิธีทดสอบมาตรฐาน
ระดับประเทศที่เทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานเลขที่ มอก.878 หรือ มาตรฐานระหวาง
ประเทศที่เปนที่ยอมรับ 

6.2.2  ผูผลิตตองยื่นหลักฐานแสดงที่มาของไม หรือชื้นไม ตามขอกําหนดพิเศษขอ 5.2.1 
ดังน้ี 
• กรณีไม ชิ้นไม จากไมสวนปาหรือไมโตเร็ว ผูผลิตตองยื่นหลักฐานแสดง

แหลงที่มาของไมสวนปาหรือไมโตเร็ว ซ่ึงอาจเปนรายงานของโรงงาน หรือ
ใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงลงนามรับรองโดยเจาของที่ดิน 

• กรณีวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร แหลงชุมชนหรืออุตสาหกรรม ผูผลิตตองยื่น
หลักฐานแสดงแหลงที่มาของวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรหรืออุตสาหกรรม ลง
นามรับรองโดยกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทของผูผลิตแผนชิ้นไมอัดซีเมนต  

6.2.3 ผูผลิตตองแสดงรายชื่อของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแผนชิ้นไมอัดซีเมนต และยื่น
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หนังสือรับรองวาไมไดใสวัตถุดิบที่หามใชในการผลิตแผนชิ้นไมอัดซีเมนต ตาม
ขอกําหนดพิเศษขอที่ 5.2.2 ซ่ึงลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจลง
นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทของผูผลิต  

6.2.4 ผูผลิตจะตองแสดงหลักฐานเปนผลทดสอบซึ่งแสดงวาผลิตภัณฑสีเปนไปตามเกณฑ
กําหนดตามขอกําหนดพิเศษขอที่ 5.2.3 ดังน้ี 
• กําหนดวิธีหาปริมาณแคดเมียมหรือออกไซดของแคดเมียม ตาม ISO 3856/4 

หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
• กําหนดวิธีหาปริมาณโครเมียมหรือออกไซดของโครเมียม ตาม ISO 3856/5 หรือ 

ISO 3856/6 หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
• กําหนดวิธีหาปริมาณตะกั่ วและปรอทในสี  ดวยวิธีอะตอมิกแอบซอรป

ชันสเปกโทรสโกป (atomic absorption spectroscopy) ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบสีและวานิช และวัสดุที่เกี่ยวของ มาตรฐาน
เลขที่มอก. 285 เลม 27 การหาปริมาณตะกั่วในสี และเลม 28 การหาปริมาณ
ปรอทในสี หรือใชวิธีทดสอบตามมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐาน
ระดับประเทศที่เทียบเทา  

• กําหนดวิธีหาปริมาณสารประกอบอินทรียที่ระเหยได ตาม ASTM D3960 หรือวิธี
ทดสอบ อ่ืนที่เทียบเทา  

• ผูผลิตตองแสดงผลการทดสอบหรือเอกสารรับรองวาไมไดผสมสารแอโรแมติก
ไฮโดรคารบอน ตัวทําละลายแฮโลจิเนเตด และฟอรมาลดีไฮดในกระบวนการผลิต
สี  

• ผูผลิตตองแสดงผลการทดสอบหรือเอกสารรับรองวามีปริมาณของแอมโมเนียหรือ
สารประกอบแอมโมเนียไมเกินรอยละ 2 โดยน้ําหนัก  

เอกสารทั้งหมดลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจลงนามของ
บริษัทผูผลิตสี  

หมายเหตุ : กรณีที่ใชสีที่ไดรับการรับรองฉลากเขียวสีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา
ไมตองสงผลทดสอบและหนังสือรับรอง แตใหสงใบรับรองการใช
เครื่องหมายฉลากเขียว  

6.2.5  ผูผลิตตองแสดงหลักฐานเอกสารแนะนําวิธีการในการเก็บรักษา การขนยาย การติดตั้ง
ผลิตภัณฑ และการทําลายซากผลิตภัณฑ แกเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว 

 
หมายเหตุ:  1. การทดสอบตองทําในหองปฏิบัติการดังตอไปน้ี 

• หองปฏิบัติการของราชการ 
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• หองปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่ ได รับการรับรองความสามารถของ
หองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอกําหนดทั่วไปวา
ดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 

2. ผลการทดสอบมีอายุไมเกิน 1 ป ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 

3. การปรับปรุงขอกําหนดในครั้งตอไป ใหพิจารณาสัดสวนของวัสดุเหลือทิ้งจาก
การเกษตร แหลงชุมชนหรืออุตสาหกรรม หรือ เสนใยจากกระดาษที่ผานการบริโภค
แลวหรือเสนใยที่ไมผานการบริโภคเพิ่มเติมดวย โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีและความ
เปนไปไดทางเศรษฐศาสตร  
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ภาคผนวก 
 
1. ข้ันตอนการรางขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับซีเมนตบอรดในงานกอสราง 

 
คําจํากัดความและขอบเขต 

 
 

รายละเอียดของซีเมนตบอรดในงานกอสรางและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 

 
พิจารณาวัฏจักรชีวติของซีเมนตบอรดในงานกอสรางตอสิ่งแวดลอม 

 
 

เปรียบเทียบและจัดลําดับผลกระทบของซีเมนตบอรดในงานกอสรางตอสิ่งแวดลอม 
 
 

พิจารณาสิ่งที่ทําใหซีเมนตบอรดในงานกอสรางมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด 
 
 

กําหนดมาตรฐานของซีเมนตบอรดในงานกอสรางทางดานคุณภาพและสิ่งแวดลอม 
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2.  รายละเอียดของผลิตภัณฑซีเมนตบอรดในงานกอสรางและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
  

2.1  ประเภทของซีเมนตบอรดในงานกอสราง 
 

ปจจุบันการผลิตวัสดุที่ใชทดแทนไมในงานกอสราง หรือไมเทียม สามารถใชวัสดุไดหลาย
ประเภทขึ้นอยูกับความตองการในการใชงาน โดยสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ไม
เทียมพลาสติก และไมเทียมซีเมนต  
 
ซีเมนตบอรด ประเภทไมเทียมซีเมนต ไดแก กระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบ แผนชิ้นไมอัด
ซีเมนต เปนตน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ สารเสริมแรง เพ่ือใหเกิดความยืดหยุน (Elasticity) ของ
ผลิตภัณฑ และเปนตัวเชื่อมประสานอนุภาคของสวนผสมตางๆ ใหยึดติดกัน สารเสริมแรง 
หรือเสนใยนั้นเปน เสนใยอินทรียที่ไดจากพืช เชน มะพราว ศรนารายณ และ/หรือ เสนใยอนิ
นทรียสังเคราะที่สะอาด และปราศจากน้ําตาล ก็จัดเขาอยูในจําพวกกระเบื้องซีเมนตเสนใย 
(Fiber Cement Board) ถาวัตถุดิบที่ใสเขาไปเพื่อเพ่ิมความยืดหยุน เปนชิ้นไมหรือสวนของ
เน้ือไม หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลส (Ligno–cellulosic material) อ่ืนๆ ที่ถูกยอยดวยเครื่องจักร ก็
จัดเขาอยูในจําพวกแผนชิ้นไมอัดซีเมนต (Wood Cement Board) เปนตน 
 
2.1.1 กลุมกระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบ ( Fiber Cement Board ) 

กระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบ มีคุณสมบัติคือ นํ้าหนักเบา ติดตั้งสะดวก ปลวกไมกิน ไมติด
ไฟ มีความทนทาน ใชงานไดเหมือนไมธรรมชาติ  กระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบ สามารถ
นํามาประยุกตใชงานไดหลายประเภท เชน 

 ไมฝา เปนไมสําหรับทําฝาผนังบาน ทั้งภายในและภายนอก และสามารถใชเพ่ือตกแตงปดผิว
อาคารได 

ไมเชิงชาย เปนไมสําหรับปดเชิงชาย และปนลม  

ไมปดกันนกลอนคู เปนไมสําหรับปดกันนกที่เชิงชาย ที่มีรูปทรงเขากับหลังคา ลอนคู 

ไมบัว เปนไมสําหรับปดชนผนังบริเวณรอยตอระหวางพื้นและผนัง เพ่ือปองกันรอยเปอนบน
ผนังไดดี และชวยตกแตงผนังใหสวยงามมากขึ้น 

ไมมอบ เปนไมสําหรับปดรอยตอระหวางขอบฝาสวนที่ชนกับผนัง เพ่ือเก็บความเรียบรอย
สวยงามของฝา 
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ไมระแนง เปนไมสําหรับทําฝาระแนงระบายอากาศ เพ่ือชวยลดความรอนใตหลังคา อีกทั้งยัง
เปนที่นิยมเพ่ือใชในการตกแตงสวนตางๆของบานเพิ่มความสวยงาม 
ไมบังตา เปนไมสําหรับทํามานบังตา คานกั้นแสง หรือมานกันแดด เพ่ือลดความรอนแสงที่เขา
สูบริเวณบาน 

ไมร้ัว เปนไมสําหรับทํารั้วบาน ใชไดทั้งภายนอกและภายใน 

ไมพ้ืน เปนไมสําหรับการตดิตั้งเปนพ้ืน หรือพ้ืนตกแตง ทั้งภายนอกและภายในตัวบาน 
เปนตน 

ผลิตภัณฑทุกชนิดมีกระบวนการผลิตที่เหมือนกัน แตมีความแตกตางกันตรงที่ ขนาด ความ
หนา รูปราง สี ลวดลาย และนํ้าหนัก ที่มีปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการใชงานแตละชนิด โดย
มีการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพตางๆ ตามขั้นตอนของ ASTM C1185 : ASTM C1185 - 
08 Standard Test Methods for Sampling and Testing Non-Asbestos Fiber-Cement Flat 
Sheet, Roofing and Siding Shingles, and Clapboards  
 
2.1.2 แผนชิ้นไมอัดซีเมนต ( Wood Cement Board ) 

คุณสมบัติทั่วไปของไมอัดซีเมนต คือ แข็งแรงทนทาน โดยนําความความยืดหยุนของไม มา
ผสมกับความแกรงของซีเมนต มีความคงทนตอทุกสภาวะอากาศ ทนฝน ทนแดดและความ
รอน สามารถใชงานภายนอกไดนับสิบ ๆ ป โดยไมบวม ผุกรอน หรือยอยสลาย ปลอดภัยจาก
แมลงศัตรูไมและไมเกิดเชื้อรามอดปลวกไมสามารถทําอันตรายได เพราะผานการอัดดวยแรง
กดสูง สวนผสมที่ เปนไมจึงถูกครอบคลุมและผสมผสานเปนเนื้อเดียวกับซีเมนต นอกจากนั้น
เชื้อรายัง ไมสามารถเติบโตได เน่ืองจากมีสภาวะที่เปนดาง ปองกันไฟ  ชวยเพ่ิมความ
ปลอดภัยยามเกิดเพลิง มีความหนาแนนที่สูงถึง 1100 -1300 กก./ม.3 ติดตั้งรวดเร็ว สามารถ
ใชเครื่องมือและวิธีการที่ใชกับไมทั่วไปกับไมอัดซีเมนตได ไมวาจะเปนการเลื่อย ตัด เจาะ 
ตอกตะปู อีกทั้งการติดตั้ง ระบบแหง สามารถทําไดอยางรวดเร็ว ไมเลอะเทอะ ชวยรักษา
สภาพแวดลอม มีอายกุารใชงานยาวนานกวามาก  

แผนไมอัดซีเมนต นําคุณสมบัติเดนของสวนผสมหลักสองชนิด คือ ไมและซีเมนต มารวมไว
ดวยกัน โดยสามารถนํามาใชงาน ดังน้ี ผนังภายนอก ผนังภายใน ผนังโชวผิว ผนังปดอาคาร 
ผนังตีซอนเกล็ด ผนังเปยก ฝาเพดาน แผนรองใตหลังคา พ้ืนลอย เปนตน ความกวาง ความ
ยาว และความหนาที่แตกตางกันของไมอัดซีเมนตน้ัน จะขึ้นอยูกับการนําไปใชงาน แต
กระบวนการผลิตจะไมมีความแตกตางกัน 

 

 



TGL-47-11 

 19 

2.2 วัตถุดิบ 

 วัตถุดิบหลักทีใ่ชในกระบวนการผลิตซีเมนตบอรด ไดแก 
• ปูนซีเมนต   
• เสนใย 
• ชิ้นไม 
• แคลเซียมคารบอเนต 
 
2.2.1 ปูนซีเมนต  

ปูนซีเมนต (Cement) คือ  ผงผลิตภัณฑที่ไดจากการบดปูนเม็ด ซ่ึงเปนผลึกที่เกิดจากการเผา
สวนผสมของหินปูน หินดินดานและวัตถุดิบปรับแตงคุณสมบัติ ที่อุณหภูมิสูง(1450  ํC) จนเกิด
การรวมตัวกันสุกพอดี  ใชเปนวัสดุประสาน 

ปูนซีเมนต ประกอบดวยสารประกอบที่สําคัญ 4 อยาง  โดยมีหนาที่ดังน้ี 
• ไตรแคลเซียมซิลิเกต, C3S ทําใหปูนซีเมนตมีกําลังรับแรงไดเร็วภายใน 14 วัน  
• ไดแคลเซียมซิลิเกต, C2S ทําใหปูนซีเมนตมีกําลังรับแรงไดชา ความรอนเกิดขึ้น

บอย  
• ไตรแคลเซียมอลูมิเนต, C3A ทําใหปูนซีเมนตเกิดปฏิกิริยาเริ่มแข็งตัวเกิดความรอน

สูง มีกําลังรับแรงเร็ว  
• เตตระแคลเซียมอลูมิโนเฟอรไรต, C4AF มีผลนอย ใหความแข็งแรงเล็กนอยเติมเขา

ไปเพ่ือลดความรอนที่เกิดขึ้น  
โดยจะเกิดการแข็งตัวเม่ือสัมผัสกับนํ้าและเกิดการพัฒนากําลังทําใหเกิดความแข็งแรง    

ปูนซีเมนตเปนวัตถุดิบหลักที่ใชมากที่สุดในสวนผสมไฟเบอรซีเมนต ซ่ึงจะใหคาความแข็งแรง
ดานแรงอัดแกผลิตภัณฑ ทั้งนี้ ปูนซีเมนตที่มีความเหมาะสมสําหรับกระบวนการผลิตไฟเบอร
ซีเมนตที่สุด คือ ปูนซีเมนตปอรตแลนด (Portland) ประเภทที่ 1 เหมาะกับงานกอสรางคอนกรีต
ทั่วๆ ไปที่ ไมตองการคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม เชน คาน เสา พ้ืน ถนน ค.ส.ล. เปนตน  

 
2.2.2 เสนใยเซลลูโลส (Cellulose Fiber)  

วัตถุดิบสําคัญที่จะนํามาแยกหาเสนใยเซลลูโลส คือ ไม หรือ วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร วัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรสวนใหญมีองคประกอบหลักทางอินทรียเคมี 3 ชนิดคือ เซลลูโลส 
(Cellulse) เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulse) และลิกนิน (Lignin) ซ่ึงในพืชจะมีสารแทรกอาจเรียกวา 
สารยับยั้ง ที่จะเขาไปยับยั้ง ขัดขวางการกอตัว ของปูนซีเมนต หรือการจับยึดกันระหวางเสนใย
กับซีเมนต ไดแก นํ้าตาล แปง ไขมัน นํ้าฝาด ยางน้ํามันไม ควิโนน ฟนอล และ เฮมิเซลลูโลส 
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เปนตน ทําใหตองใชกระบวนการในการแยกหาเสนใยเซลลูโลสที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆ 
ตอไป 

การผสมเสนใยลงในคอนกรีตเทคโนโลยี (Concrete Technology) ถือวาเสนใยที่ใชผสมกับ
ปูนซีเมนตเปนมวล (Aggregate) ชนิดหนึ่ง ความเหมาะสมของมวลขึ้นอยูกับสมบัติตางๆ ของ
มวลสารนั้นๆ ถาวัสดุที่นํามาผสมเบาเกินไป วัสดุที่ไดจะมีความแข็งแรงไมเพียงพอ แตถาหนัก
เกินไปจะแปรรูปไดยาก และวัสดุที่ไดก็จะมีความหนาแนนสูงเกินไป ปริมาณความชื้นที่
เหมาะสม คือ 25-30% 

 
2.2.4 ชิ้นไม 

ชิ้นไม หมายถึง ชิ้นหรือสวนของเนื้อไม หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลส (Ligno–cellulosic material) 
อ่ืนๆ ที่ถูกยอยดวยเครื่องจักร ชิ้นไมอาจมีลักษณะตางๆ อยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ี 

• เกล็ด ( Flake ) หมายถึง ชิ้นไมบางๆ มีทิศทางของเสี้ยนไมขนานกับผิว ไดจากการ
ใชใบมีดตัดขนานกับแนวของเสี้ยนไม แตทํามุมกับแนวแกนของเสนใย 

• เกล็ดใหญ ( Wafer ) หมายถึง ชิ้นไมที่มีลักษณะเชนเดียวกับเกล็ด แตมีความกวาง 
และความหนามากกวา 

• แถบ ( Strand ) หมายถึง ชิ้นไมที่มีลักษณะเชนเดียวกับเกล็ด แตมีความยาวมาก
เม่ือเทียบกับความกวาง และมีความหนาสม่ําเสมอตลอดความยาวของแถบ 

• ขี้กบ ( Planer Shaving ) หมายถึง ชิ้นไมที่มีรูปรางเปนแผนขนาดเล็กมีความหนา
ไมเทากัน คือหนาที่ปลายดานหนึ่ง และสวนอีกปลายดานหนึ่งจะบาง มีลักษณะเปน
แฉกขนนก และมักจะโคงงอดวย ซ่ึงไดจากการไสไมดวยเครื่องไสไมชนิดหัวตัด
หมุน ( Rotary Cutterhead )  

• แทง ( Splinter or Sliver ) หมายถึง ชิ้นไมที่มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมเม่ือมองทาง
หนาตัด และมีความยาวตามแนวเสี้ยนไมนอยกวา 4 เทาของความหนา 

• เม็ด ( Granule ) หมายถึง ชินไมที่มีลักษณะคลายขี้เลื่อย ซ่ึงมีความกวาง ความยาว 
และมีความหนาเกือบเทากัน 

• ลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึงเหมาะสําหรับใชทําแผนชิ้นไมอัดซีเมนต 
 

2.3   ข้ันตอนการผลิตซเีมนตบอรด 

2.3.1 ข้ันตอนการผลิตกระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบ  

ขั้นตอนการผลิตกระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบ หรือที่เรียกวาผลิตภัณฑไฟเบอรซีเมนต ทําได
โดยการชั่งนํ้าหนักปูนซีเมนตกับเยื่อเซลลูโลส ดวยเครื่องชั่งอัตโนมัติ  ในอัตราสวนที่กําหนด  
แลวนํามาผสมกับนํ้าที่เครื่องผสม ตอจากนั้นนําสวนผสมมาทําใหเปนแผน  โดยผานการมวนอัด



TGL-47-11 

 21 

ขึ้นรูปดวยเครื่องจักร   และอัดใหไดความหนาตามที่กําหนด  และตัดเปนแผนบอรดตามขนาด
มาตรฐาน  แลวจึงนํามาเขาเครื่องอบ เพ่ือทําใหแหง  จากนั้นนําไปขัดและตัดตามขนาดที่
กําหนด  นํามาทาสีรองพ้ืน  พรอมกับการบรรจุหีบหอตามมาตรฐานที่กําหนด  หลังจากผานการ
ตรวจสอบคุณภาพ  แลวจึงนําออกจําหนาย 
 
2.3.2 ข้ันตอนการผลิตแผนชิ้นไมอัดซีเมนต   

แผนชิ้นไมอัดซีเมนตผลิตโดยการนําไมสกัดยอย ซีเมนตปอรตแลนด และสารเคมีที่ไมเปน
อันตรายตอสุขภาพมาผสมกัน สวนผสมดังกลาวจะถูกนําไปโปรยบนแบบเหล็กดวยกรรมวิธี
พิเศษ แบบเหล็กพรอมสวนผสมจะถูกนําไปซอนทับและอัดดวยแรงกดสูง เพ่ือใหไดแผนชิ้นไม
อัดซีเมนต ความหนาที่ตองการ และกดไวใตแรงดันจนกวาซีเมนตจะแข็งตัว หลังจากถอดแบบ
แลว แผนจะถูกเก็บรักษาไวจนไดความแข็งแรง และนําไปผานการอบลดความชื้น และนําไปตัด
ใหไดขนาดมาตรฐาน กอนผานการตรวจสอบคุณภาพโดยละเอียดและสงออกจําหนาย 
 

2.4  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑซีเมนตบอรด 

2.4.1 การตลาด 

การปลูกสรางบานเรือนในชวงระยะแรก  วัสดุสําหรับการกอสรางจะใชไมตามธรรมชาติตอมา
เม่ือเทคโนโลยีกาวหนาขึ้นจึงมีการผลิต “ผลิตภัณฑกอสรางทดแทนไม” ขึ้นเพ่ือใชทดแทนไม
ตามธรรมชาติ  จึงเห็นไดวาตลาดของผลิตภัณฑกอสรางทดแทนไม  มีอยูหลายรูปแบบเพื่อ
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดธุรกิจการผลิต “ผลิตภัณฑกอสรางทดแทนไม”  
เปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง  จึงทําใหมีผูประกอบการเพียงไมกี่รายในตลาด  ทําใหมี
การแขงขันคอนขางจํากัดสัดสวนของของผลิตภัณฑกอสรางทดแทนไมในตลาด  มีประมาณรอย
ละ  8 %  ของผลิตภัณฑกอสรางทดแทนไมทุกประเภท ปจจุบัน ตลาดซีเมนตบอรด ไดขยายตัว
อยางรวดเร็ว โดยมีมูลคาตลาดรวมสูงกวา10,000 ลานบาท ทําใหสภาวะการแขงขันสูงขึ้นตาม
ดวย ซ่ึงจะเห็นไดจากการที่ผูผลิตแตละคายตางชูกลยุทธตางๆ เพ่ือแยงชิงสวนแบงทาง
การตลาด 
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ตารางที่ 1  รายชื่อผูประกอบการผลิตและจําหนาย  “ผลิตภัณฑกอสรางทดแทนไม” 
 

ท่ี ชื่อโรงงาน สถานที่ต้ัง/โทรศัพท ประกอบกิจการ 

1 
  
  

บริษัท  คอนวูด  จํากัด 
 

เลขท่ี  91  หมู  1  ถ.มิตรภาพ  ต.ตล่ิงชัน  
 อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000 
โทร. (036)  230555 

ผลิตภัณฑกอสราง 
ทดแทนไม 
  

2 
  
  

บริษัท มหพันธไฟเบอร
ซีเมนต จํากัด (มหาชน) 
 

เลขท่ี  59  หมู  12  ถนนสายสระบุรี-หลมสัก   
กม. 16  ต.ชองสาริกา  อ.พัฒนานิคม   
จ.ลพบุรี  15220  โทร. (036)  638888 

ผลิตกระเบื้องคอนกรีตและ 
อุปกรณในการมุงหลังคา 
 

3 
  
  

บริษัท  กระเบื้องหลังคา
ตราเพชร  จํากดั 

เลขท่ี  70  หมู  1  ถ. มิตรภาพ  ต. ตล่ิงชัน  
อ. เมือง  จ. สระบุรี  18000 
โทร. (036)  224001-8 

ผลิตกระเบื้องคอนกรีตมุม  
หลังคา และอุปกรณตาง ๆ 

4 
  
  

บริษัท กระเบ้ืองกระดาษ
ไทย จํากัด 
 

เลขท่ี  93  หมู  11  ต. บางโขมด   
อ. บานหมอ จ. สระบุรี  18130 
โทร. (036)  289444 

ผลิตกระเบื้องคอนกรีตมุม  
หลังคา   และกระเบื้องแผนเรียบ 

5 บริษัท ปฐมพรอินดัสทรี 
จํากัด 

99/92 ม.4 ถ.เอกชัย ต.บางบอน 
อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร   10150 
โทร. 8951691 

ผลิตและติดแผนไฟเบอรบอรดบนไม
อัด 

6 หางหุนสวนจํากัด นิวเวิลด
อินเตอรเนชั่นแนล 

671 ม.2 ซ.ทีเจซี (สุขาภิบาล 97) 
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม อ.เมืองสมุทรปราการ 
สมุทรปราการ   10280 โทร. 02-3232169 

ผลิตเสนใยสังเคราะหอัดแผน-ไฟ
เบอรบอรด 

7 บริษัท วนชัย กรุป จํากัด 
(มหาชน) 

/1 ม.1 ถ.พิบูลสงคราม ต.บางซื่อ 
อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร   10800 
โทร. 5854900   

ผลิตแผนใยไมอัด (ไฟเบอรบอรด) 
ชนิดความหนาแนนปานกลาง 

8 บริษัท ยู.ที.พี.เทรดดิ้ง 
จํากัด 

523/7-8 ม.4 ถ.มิตรภาพ ต.บานจั่น 
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี   41000 

ผลิตแผนไฟเบอรบอรด 

9 สันติเฟอรนิเจอร 369 ม.5 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย   42000 
โทร. 042-834055 

ทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง
ภายในอาคารจากไม ไมอัด ปารติ
เกิลบอรด ไฟเบอรบอรด อลูมิเนียม 
และเหล็ก เชน ตู เตียง โตะ เกาอี้ 
ฯลฯ 

10 บริษัท เชลโลกรีตไทย 
จํากัด 

29/21 หมู7 โครงการเดอะไพรมารี ถ.เกษตร-
นวมินทร เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230 
โทรศัพท 02-9467575,02-9469599 
โทรสาร 02-9467959 
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ท่ี ชื่อโรงงาน สถานที่ต้ัง/โทรศัพท ประกอบกิจการ 

11 บริษัท วิบูลยวัฒน
อุตสาหกรรม จํากัด 

916/9 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110  
โทรศัพท 0-2381-6453 
โทรสาร 0-2381-2400 

ผลิต จําหนายวูดซีเมนตบอรด 

ที่มา :  http://sql.diw.go.th/results1.asp  
 
หมายเหตุ 1. ขอมูลนี้เปนขอมูลเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 ซึ่งไมรวมถึง โรงงานเลิกประกอบกิจการ ตามกรอบการ

ปรับปรุงขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม 
2. หากทานมีขอสงสัย หรือ ตองการแจงแกไขขอมูลใหถูกตอง โปรดติดตอ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.(662) 2024156 หรือ inform@diw.go.th  

 
2.4.2  การนําเขาและสงออก 

สถานการณการนําเขาและการสงออกของผลิตภัณฑซีเมนตบอรดในงานกอสราง  ในชวงป พ.ศ.
2549 ถึง พ.ศ.2551 (ตารางที่ 3 และตารางที่ 4) เม่ือพิจารณาจากป พ.ศ.2549 พบวา แนวโนม
การนําเขาผลิตภัณฑซีเมนตบอรดในงานกอสราง มีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งในป พ.ศ.2550 และ พ.ศ. 
2551 คิดเปนรอยละ 76.87 และ 7.50 ตามลําดับ ซ่ึงสงผลใหมูลคาการนําเขาสินคาเพิ่มขึ้นคิด
เปนรอยละ 121.10 และ 105.74 ตามลําดับ อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในแตละกลุมทวีป พบวา 
ป พ.ศ. 2551 มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑซีเมนตบอรดในงานกอสรางมาจากกลุมประเทศในทวีป
ยุโรปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.10 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด รองลงมา คือ กลุมทวีปเอเชีย
และทวีปอเมริกาเหนือ โดยในกลุมทวีปยุโรปประเทศที่มีมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑซีเมนตบอรด
ในงานกอสรางมากที่สุด คือ ประเทศเบลเยียม คิดเปนรอยละ 29.22 ของมูลคาการนําเขา
ทั้งหมด รองลงมา คือ ประเทศเดนมารกและโปรตุเกส ตามลําดับ 
การสงออกผลิตภัณฑซีเมนตบอรดในงานกอสราง แสดงดังตารางที่ 4 เม่ือพิจารณาแนวโนมจาก
ป พ.ศ.2549 พบวา แนวโนมการสงออกผลิตภัณฑซีเมนตบอรดในงานกอสราง มีปริมาณเพิ่มขึ้น
ทั้งในป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 โดยคิดเปนรอยละ 101.75 และ 122.78 ตามลําดับ ทั้งน้ีสงผล
ใหผลิตภัณฑซีเมนตบอรดในงานกอสรางมีมูลคาการสงออกเพ่ิมขึ้นทั้งในป พ.ศ.2550 และ2551 
คิดเปนรอยละ 70.88 และ 114.72 ตามลําดับ อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในแตละกลุมทวีป 
พบวา ป พ.ศ. 2551 มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑซีเมนตบอรดในงานกอสรางมาจากกลุมประเทศ
ในทวีปเอเชียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.63 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด รองลงมา คือ กลุม
ทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลีย โดยในกลุมทวีปเอเชียประเทศที่มีมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑ
ซีเมนตบอรดในงานกอสรางมากที่สุด คือ เวียดนาม คิดเปนรอยละ 41.62 ของมูลคาการนําเขา 
รองลงมา คือ ประเทศมาเลเซียและจีน ตามลําดับ 
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  ตารางที่ 2  การนําเขาซีเมนตบอรด (พิกัดศุลกากร ที่ 6808)  
 

ประเทศ 
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท)  

ยูไนเต็ด อาหรับเอมีเรตส _ _ 1,570 33,552 80 1,094 

เบลเยยีม 87,302 1,516,152 27,352 8,610,798 929 6,227,784 

จีน 258,986 4,118,877 316,012 4,399,342 353,885 6,082,752 

เยอรมันน ี 1,965 134,979 72 68,023 30 13,446 

เดนมารก 362 885,779 1,057 2,816,453 636 3,909,969 

อิตาลี 6,850 329,038 _ _ _ _ 

ญี่ปุน 904 184,114 15,121 493,908 5,390 1,076,952 

เกาหลี _ _ _ _ 1,165 63,672 

มาเลเซยี 31,945 1,271,872 19,112 1,310,119 _ _ 

นอรเวย 30,968 689,657 66,603 1,271,860 17,309 305,454 

โปรตุเกส  _ _ _ _ 64,647 1,073,618 

ฟลิปปนส _ _ 244,468 2,169,718 _ _ 

สิงคโปร _ _ 22 55,503 42 20,776 

ไทย _ _ 50 27,934 _ _ 

สวีเดน 0 3,926 _ _ _ _ 

ไตหวัน 581 294,970 _ _ 5,952 38,100 

อเมริกา 1,269 929,084 53,430 1,644,845 2,667 2,498,303 

รวม 421,132 10,358,448 744,869 22,902,055 452,732 21,311,920 

ที่มา : กรมศุลกากร, 2552  
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ตารางที่ 3 การสงออกซีเมนตบอรด (พิกัดศุลกากร ที่ 6808)  
 

ประเทศ 
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

ปริมาณ (ชิ้น)  
มูลคา  
(บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  

มูลคา  
(บาท) ปริมาณ (ชิ้น)  

มูลคา  
(บาท) 

ยูไนเต็ด อาหรับเอมีเรตส 1,373,540 15,959,994 105,318 1,160,110 228,189 2,365,751 

ออสเตรเลีย 43,017 427,184 483,073 4,537,256 86,757 1,169,873 

เบลเยยีม 33,996 377,611 34,146 401,999 34,146 421,852 

เบนิน  _ _ _ _ 52,202 449,811 

บอตสวานา _ _ _ _ 0 1,927 

บัลแกเรยี _ _ 32,230 402,884 _ _ 

บาหเรน 249 265 _ _ _ _ 

แคนาดา 17 3,000 _ _ 6,739 83,205 

ชิลี 52,303 509,241 52,535 510,124 _ _ 

จีน 470,614 4,325,712 1,895,633 16,515,342 1012061 9,802,085 

ไซปรัส 85 49,668 _ _ _ _ 

เยอรมันน ี 484 69,790 284 43,150 134 17740 

ฝรั่งเศส 3,252 152,600 34,556 294,374 84,403 921,652 

อังกฤษ 545,076 5,342,191 2,893,890 24,339,584 3,743,713 32,813,943 

กานา _ _ _ _ 12,747 1,105,688 

ฮองกง 25,487 266,354 1,107,372 9,659,000 52,163 579,650 

อิสราเอล _ _ 1 3 _ _ 

ญี่ปุน 9 927 37 10,309 146 23,989 

เคนยา 15,600 316,507 _ _ _ _ 

กัมพูชา 50,274 686,020 102,217 1,226,017 5,397 46,837 

เกาหลี 261,683 2,454,556 175,150 1,466,703 191,962 1,815,486 

คูเวต _ _ _ _ 17,522 185,165 

ลาว 37,888 731,646 1,553,045 11,493,436 370,445 4,343,873 

พมา 44,474 384,759 _ _ 3,240 90,536 

มัลดีฟส 54,976 1,519,295 5,344 315,445 _ _ 

มาเลเชีย 1,559,378 10,430,025 2,672,598 15,044,981 2,150,644 15,441,348 

โมซัมบิก _ _ 2,835 42,070 _ _ 
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ประเทศ 
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

ปริมาณ (ชิ้น)  
มูลคา  
(บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  

มูลคา  
(บาท) ปริมาณ (ชิ้น)  

มูลคา  
(บาท) 

นิวแคลิโดเนยี 83,656 787,969 32,971 268,944 28,452 224,972 

ไนจเีรีย _ _ 34,080 327,728 _ _ 

เนเธอรแลนด 17,707 213,293 120 249 44 522 

นิวซีแลนด 19,780 112,720 16,654 157,107 _ _ 

เฟรนชโปลินีเซยี 595,158 4,981,407 1,011,727 7,982,611 938,698 7,485,554 

ฟลิปปนส 52,243 439,787 37,684 418,795 311,449 5,130,220 

ปากีสถาน 66,497 601,921 52,776 468,728 174,680 1,807,311 

สิงคโปร 70,059 619,648 390,629 2,799,296 614,223 5,588,563 

ไตหวัน 1,471,135 13,965,942 548,044 5,113,325 752,103 7,209,666 

แทนซาเนีย _ _ 24,500 151,225 _ _ 

อเมริกา 25,166 323,238 509 70,224 1,449 141,309 

เซนตวินเซนตและเกรนาดีนส 34,796 345,034 _ _ _ _ 

เวียดนาม 1,411,536 12,790,057 3,687,678 30,097,168 7,885,064 70,764,008 

รวม 8,420,135 79,188,361 16,987,636 135,318,187 18,758,772 170,032,536 

ที่มา : กรมศุลกากร, 2552  
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3.  ผลกระทบของผลิตภัณฑซีเมนตบอรดตอสิ่งแวดลอม 
ผลิตภัณฑกอสรางทดแทนไมทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเม่ือพิจารณาตลอดชวงชีวิตของ
ผลิตภัณฑ  สามารถแบงไดเปน  5  ระยะ  คือ  กอนการผลิต  ระหวางการผลิต  ระหวางการ
ขนสง  ระหวางการใชงาน และทิ้งหลังการใชงาน ดังตารางที่  4     

 
ตารางที่  4  ผลกระทบผลิตภัณฑ ซีเมนตบอรดตอสิ่งแวดลอม 

 

หัวขอทางสิ่งแวดลอม 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑซีเมนตบอรด 

กอนผลิต ขณะผลิต ขณะขนสง ขณะใชและ
ติดต้ัง 

ท้ิงหลังใช 

การใชทรัพยากร       

− วัตถุดิบ 1 4 × × × 
− พลังงาน   × × × 
− น้ํา   × × × 
การเกิดวัตถุอันตราย × × × × × 
การปลอยสารมลพิษไปสู 
− อากาศ 

 

 

 
2* 

 

 

 
2 

 

× 
− น้ํา  

* × × × 
− ดิน  

* × × × 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย   

* × ×  
ผลกระทบอื่นๆ (other impacts)  

3* × × × 

ความเหมาะสมสําหรับการใชงาน     **  

ความปลอดภัย      

 
หมายเหตุ   มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกําหนด 
   มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกําหนด 

× ไมเกี่ยวของ 
  * มีขอบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 

** มีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1    ปูนซีเมนต เสนใย ไม 
2  ฝุน 
3    ความรอน เสียง 
4 สี  
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3.1  กอนการผลิต 

การผลิต  “ผลิตภัณฑซีเมนตบอรด”  มีการใช ปูนซีเมนต เสนใยและไม ซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติ  
เปนวัตถุดิบหลักในปริมาณมาก ทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังน้ันจึงตองมีการควบคุมที่มา
ของวัตถุดิบ โดยการใชวัตถุดิบไมจากปาปลูก ใชเยื่อเวียนทําใหม และวัสดุลิกโนเซลลูโลสที่ไดจาก
การเกษตร 

การปลดปลอยของเสียออกสู อากาศ นํ้า และดิน เกิดขึ้นมากในขั้นตอนกอนการผลิต แตก็ไดมี
กฎหมายควบคุม เชน มีขอบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เปนตน  
 

3.2  ระหวางการผลิต 

ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑซีเมนตบอรด มีการปลอยมลพิษไปสูอากาศ เสียง และความรอน 
สงผลใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และชุมชนใกลเคียง ควรจัดใหมีการควบคุม
อยางถูกตองตามหลักวิชาการเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได 
 

3.3  ระหวางการขนสง 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสวนใหญในการขนสง  เกิดจากการใชเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต  และเกิด
มลพิษทางอากาศขึ้น  จากพาหนะขนสง  แตเม่ือคิดเทียบกับปริมาณผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมด  
ถือวานอยมาก   

สวนผลกระทบจากการจัดจําหนายเกิดจาก  การใชวัสดุในการบรรจุหีบหอบรรจุภัณฑเม่ือเลิกใช
งานบรรจุภัณฑเหลานี้จะกลายเปนกากของเสียหากไมไดมีการนําไปรีไซเคิล 
 
3.4  ระหวางการใชงาน 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระหวางการใชงาน  ไดแก  ฝุนที่เกิดจากการติดตั้ง  ผลิตภัณฑกอสราง
ทดแทนไม  ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่ไมมีสวนผสมของแรใยหิน  จึงไมสงผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนที่อยูอาศัย และบริเวณใกลเคียง ฝุน ในการติดตั้งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   
 

3.5  ทิ้งหลงัการใชงาน 
ขยะจากเศษผลิตภัณฑซีเมนตบอรด  สามารถนําไปถมที่ลุมได เน่ืองจากเปนผลิตภัณฑที่ไมมี
สวนผสมของแรใยหิน 
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[3] สํานักเลขานุการโครงการฉลากเขียว ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับสีเคลือบกระเบื้องมุง
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