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ข้อกําหนดฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพื้นประเภทพลาสติก 
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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 

 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

กว่า เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า

ผลิตภัณฑ์น้ันเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิต
หรือผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเน่ืองจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันมากขึ้น 
ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้าน
เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับของประชาชน 
และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงที่ช่วย
ป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเร่ิมใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520  และได้รับการ

ตอบสนองจากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศได้มีการ
จัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติ
ออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และ
องค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทํา
หน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์น้ันถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบท่ีไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เคร่ืองสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เคร่ืองปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า 11. ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เคร่ืองซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 18. บริการซักน้ําและซักแห้ง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดถ้วยชาม 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. เคร่ืองดับเพลิง 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 47. ซีเมนต์บอร์ด 48. กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง 

49.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ 

       ยานพาหนะ 

50.  ปั๊มความร้อน 51.  พัดลม 

52.  รถจักรยานยนต์ 53.  ยางรถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถยนต์ 

55.  วัสดุก่อผนัง 56.  พรม 57.  เตาไมโครเวฟ 

58.  กระติกนํ้าร้อนไฟฟ้า 59.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 60.  เคร่ืองเรือน (furniture) 

61.  แบตเตอร่ีรถยนต์ 62.  เคร่ืองดูดฝุ่น 63.  แบตเตอร่ีทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา 

64.  ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 

       หน้าต่างพร้อมวงกบ 

65.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 

      หลอดฟลูออเรสเซ็นซ์ขั่วคู่ 

66.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อล่ืน 

67.  กระจกสําหรับอาคาร  

      : กระจกเปลือกอาคาร 

68.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทยาง 69.  วัสดุตกแต่งพ้ืนประเภทพลาสติก 

70.  เคร่ืองเป่ามือ 71.  พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ 72.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 
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ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ

เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ งที่ เ ป็นทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมา
ใช้ใหม่ (recycle) 

 

การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 
การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้

ให้บริการที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้
ฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพ่ือกรอกข้อความ และแนบเอกสารต่างๆ ตามท่ีระบุ
ในข้อกําหนดเพ่ือยื่นขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 1,000 บาท 
ต่อรุ่น หรือแบบ หรือเครื่องหมายการค้า สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  และจัดทําสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ์  เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบตาม
ข้อกําหนดแล้ว  ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้ฉลากเขียวเป็นจํานวนเงินปีละ 5,000 บาท 
ต่อรุ่นหรือแบบ โดยมีวาระการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไม่เกิน 3 ปี  

 

 
 

หากมีขอ้สงสยัเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
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 71 

โครงการฉลากเขียว 
วัสดตุกแต่งพื้น  

 
ประธานอนุกรรมการ 
รศ. ดร. นพภาพร พานิช       ผู้แทนจากสถาบันวิจัยสภาวะ
        แวดล้อม  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อนุกรรมการ 
นางเบญจมาพร เอกฉัตร ์     

นายสุธน นิคมเขต      ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

นายพฤหัส ชุมแสงหิรัญ      ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามใน
        พระบรมราชูปถัมภ์ 
 
นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย     

นางพรรษา อดุลยธรรม     ผู้แทนจากสถาบันวิจัยยาง 
 
นายมนต์เทพ อัตต์สินทอง      ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
 
ดร. เปรมฤดี กาญจนปิยะ 

นางสาวกมลาพร พุ่มประดับ     ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะ 
และวัสดุแห่งชาติ 
 

นายบํารุง เจษฎาไพบูลย์      ผู้แทนจากบริษทั  

        M.B.J. Enterprise Co., Ltd 
 

นายไพรัตน์  ตังคเศรณี      ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรม
        แห่งประเทศไทย 
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อนุกรรมการ (ต่อ) 
นายวิโรจน์ ตัง้เจริญ      ผู้แทนจากลุ่มอตุสาหกรรม 
        ผลิตภัณฑ์ยาง 

        สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
        ไทย 

 
นายชยันต์ ศรีพธุสมบูรณ ์    

นายธีรศักดิ์ พลอยเจริญ     ผู้แทนจากบริษทั ผลิตอุปกรณ์

        ก่อสร้าง จํากดั 
 
นายศักดา เที่ยงวิบูลย์วงศ์      

นางพิทยารัตน์ สุริพล      ผู้แทนจากบริษทั ยูเนี่ยนปรอพ

        เปอร์ตี้ จํากัด  
   

อนุกรรมการและเลขานุการ 
ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน์      โครงการฉลากเขียว 

นางสาวอรอุมา พิสิทธ์ิศักด์ิ     สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์วัสดุตกแต่งพื้นประเภทพลาสติก 

TGL-71/2-12 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 71 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 

 
ปัจจุบันวัสดุตกแต่งพ้ืนประเภทพลาสติกเป็นที่นิยมใช้กันมากในอาคาร สํานักงาน ที่พักอาศัย 
เน่ืองจากมีรูปแบบ สีและลาย ตลอดจนความหนาที่หลากหลาย เหมาะสมกับการใช้งาน
ลักษณะต่างๆ การติดต้ังทําได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งในกระบวนการผลิตวัสดุตกแต่งพ้ืน
ประเภทพลาสติกมักมีการใช้สารเคมี เช่น สารเพ่ิมความคงตัว (stabilizer) สารเพ่ิมความ
ยืดหยุ่น (plasticizer) โลหะหนัก และแร่ใยหิน สารดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หากมีการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานไม่ถูกต้อง สําหรับช่วงระหว่างการใช้งานวัสดุตกแต่ง
พ้ืนประเภทพลาสติกอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้อาคารสํานักงาน เช่น การ
ปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหย (volatile organic compounds: VOCs) จากตัว
ผลิตภัณฑ์ หากรับสารน้ีเข้าสู่ร่างกายจะเกิดการสะสมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ดังน้ัน การจัดทําข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพ้ืนประเภทพลาสติก จึง
มุ่งเน้นที่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีที่ใช้ในการผลิต ลดการปลดปล่อย
สารประกอบอินทรีย์ระเหยในระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพ   

 
2. ขอบเขต 

ผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพ้ืนประเภทพลาสติก ครอบคลุม วัสดุปูพ้ืน (floor coverings) พลาสติก
ที่ใช้งานทั่วไป และภายในอาคาร  
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3. บทนิยาม 
 

ความหมายของคําที่ใช้ในข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับน้ี มีดังต่อไปน้ี 

3.1 วัสดุปูพื้นประเภทเนื้อเดียวกัน (homogeneous floor covering) หมายถึง วัสดุปูพ้ืนที่
ประกอบช้ัน (layer) เดียวหรือมากกว่า ซึ่งในแต่ละช้ันจะมีส่วนประกอบ สี ลวดลาย และ
ความหนาเหมือนกัน 

3.2 วัสดุปูพื้นประเภทเนื้อผสม (heterogeneous floor covering) หมายถึง วัสดุปูพ้ืนที่
ประกอบด้วยช้ันผิวหน้า (wear layer) และช้ันอัดแน่น (compact layers) ซึ่งช้ันอัดแน่น
จะมีส่วนประกอบ และ/หรือ การออกแบบที่แตกต่างกับช้ันผิวหน้า โดยช้ันอัดแน่น
สามารถมีการเสริมแรงร่วมด้วย 

3.3 วัสดุปูพื้นชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ (polyvinyl chloride floor covering) หมายถึง วัสดุ
ปูพ้ืนที่ช้ันผิว (surface layers) ถูกผลิตโดยใช้โพลีไวนิลคลอไรด์เป็นตัวยึดติด (binder) 

3.4 สารประกอบอินทรีย์ระเหย (volatile organic compounds: VOCs) หมายถึง กลุ่ม
ของสารประกอบอินทรีย์ (organic compounds) ที่มีความดันไอมากกว่า 1 มิลลิเมตร
ปรอท สามารถระเหยเป็นไอกระจายตัวไปในอากาศได้ง่ายที่อุณหภูมิและความดันปกติ 
ไอเหล่าน้ีสามารถจะเปลี่ยนรูปกลับเป็นของเหลวหรือของแข็งตามสภาวะเดิมได้ โดยการ
เพ่ิมอุณหภูมิหรือลดความดัน โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนและ
ไฮโดรเจน อาจมี ออกซิเจน หรือธาตุฮาโลเจน เช่น คลอรีน โบรมีน ร่วมอยู่ด้วย  

 
4. ข้อกําหนดทั่วไป  
 

4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 

4.1.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบ้ือง
พีวีซีปูพ้ืน มาตรฐานเลขที่ มอก. 1482 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.1 กรณีผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบ้ืองพีวีซี

ปู พ้ืน มาตรฐานเลขที่  มอก .  1482 ผู้ผลิตต้องย่ืนใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบ้ืองพีวีซีปูพ้ืน มาตรฐานเลขที่ มอก. 1482 
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4.1.2 ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบ้ืองพีวีซีปูพ้ืน มาตรฐานเลขที่ มอก. 1482 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.2 กรณีผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ผลิตต้อง
ย่ืนผลการทดสอบที่ เป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ ต้องการท่ีกําหนดใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องพีวีซีปูพ้ืน มาตรฐานเลขที่ มอก. 
1482  

 
4.1.3 ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งที่กําหนดใน

ตารางที่ 1 หรือ มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า มอก. 1482  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.3 ผู้ผลิตต้องย่ืนผลการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดในตารางที่ 1
หรือ มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า มอก. 1482   

 ตารางที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพ้ืนประเภทพลาสติก 

ลําดับที่ มาตรฐาน ช่ือมาตรฐาน 

1 ASTM F 1066 Standard Specification for Vinyl Composition Floor Tile 

2 EN 649 
Resilient floor coverings. Homogenous and heterogenous 
polyvinyl chloride floor coverings. Specification  

3 EN 654 
Resilient floor coverings. Semi-flexible polyvinyl chloride 
tiles. Specification 

4 JIS A 5705 Floorcovering - PVC 

หมายเหตุ:  ให้ยึดถือมาตรฐานฉบับล่าสุดที่มีการประกาศใช้เป็นสําคัญ กรณีมีการยกเลิกมาตรฐาน
ดังกล่าวโดยกําหนดให้ใช้มาตรฐานอ่ืนแทนให้ยึดถือมาตรฐานฉบับล่าสุดที่มีการประกาศใช้
แทนเป็นสําคัญ  
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4.2 ในกระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้อง

เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารหรือหลักฐานที่เช่ือได้ว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการ
จัดการของเสีย เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

 
 

5. ข้อกําหนดพิเศษ  
 

5.1 ผลิตภัณฑ์ต้องปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหย ไม่เกิน 0.4 mg/m2⋅h 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.4 ผู้ผลิตต้องย่ืนผลการทดสอบการปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหย ของ

ผลิตภัณฑ์ ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 16000-6 และ ISO 
16000-9 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่เทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ 
มาตรฐานระดับประเทศ  

หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ที่จะย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า
กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
กับผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ ย่ืนขอ ว่าวิธี

ทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบท่ีผู้ ย่ืนคําขอใช้ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  

 
5.2 โลหะหนัก 

5.2.1 ต้องไม่ใช้ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม ทองแดง สารหนู และโครเมียม (+6) ใน
ผลิตภัณฑ์ กรณีการปนเป้ือนของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปรอท แคดเมียม และตะกั่ว
ต้องไม่เกินเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
1) ปรอท และแคดเมียม สารละไม่เกิน 0.5 mg/kg ในวัสดุเน้ือเดียวกัน 

(homogeneous materials) 
2) ตะก่ัว ไม่เกิน 50 mg/kg ในวัสดุเน้ือเดียวกัน (homogeneous materials) 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
6.5.1 ผู้ผลิตต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม ทองแดง 

สารหนู และโครเมียม (+6) ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดย
กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลง
นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญ
ของบริษัท 

6.5.2 ผู้ผลิตต้องย่ืนผลการทดสอบปรอท แคดเมียม และตะก่ัวในผลิตภัณฑ์ ตามวิธี
ทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่เทียบเท่าตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ที่จะย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า
กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
กับผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ ย่ืนขอ ว่าวิธี

ทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบท่ีผู้ ย่ืนคําขอใช้ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

 
5.2.2 ต้องไม่ใช้โลหะหนักดังต่อไปน้ีเป็นสารตัวเติม (additive) ในผลิตภัณฑ์ 

1) สารประกอบไตรบิวทิลทินส์ (Tributyl tins : TBT)  
2) สารประกอบไตรเฟนิลทินส์ (Triphenyl tins : TPT) 
3)   สารประกอบแคดเมียม 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
6.5.3 ผู้ผลิตต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้โลหะหนัก ได้แก่ สารประกอบไตร

บิวทิลทินส์ สารประกอบไตรเฟนิลทินส์ และสารประกอบแคดเมียมเป็นสารตัว
เติมในผลิตภัณฑ์ ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มี
อํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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5.3  ผลิตภัณฑ์ต้องพบไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ (Vinyl Chloride Monomer: VCM) ไม่เกิน 

1 mg/kg 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
6.6 ผู้ผลิตต้องย่ืนผลการทดสอบไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ในผลิตภัณฑ์ ตามวิธี

ทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 6401 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่เทียบเท่าตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ที่จะย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า
กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
กับผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ ย่ืนขอ ว่าวิธี

ทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบท่ีผู้ ย่ืนคําขอใช้ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

 
5.4 กรณีผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติก PVC ต้องมีการทําสัญลกัษณ์ (logo) แสดงการห้ามเผา1 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
6.7 กรณีผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติก PVC ผู้ผลิตต้องย่ืนหลักฐานและหนังสือรับรองที่

เช่ือได้ว่ามีการทําสัญลักษณ์แสดงการห้ามเผา ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดย
กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลง
นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญ
ของบริษัท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
1 อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียว 
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5.5 ต้องไม่ใช้สารหน่วงการติดไฟ (flame retardant) ดังต่อไปนี้ในผลิตภัณฑ์ 

5.5.1 สาร polybrominated biphenyls (PBBs) 
5.5.2 สาร polybrominated diphenylethers (PBDEs) 
5.5.3 คลอโรพาราฟิน (chloroparaffins) ที่มี chain อยู่ในช่วง 10-13 คาร์บอน

อะตอม และมอีงค์ประกอบ chlorine มากกว่า 50 % โดยนํ้าหนัก 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
6.8 ผู้ผลิตต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้สารหน่วงการติดไฟที่กําหนดใน

ข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.5.1-5.5.3 ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดย
กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลง
นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญ
ของบริษัท 

 
5.6 กรณีใช้สารทําให้เกิดฟอง (blowing agent)  

5.6.1 ต้องมีค่า Ozone Depleting Potential (ODP) เท่ากับศูนย์ และมคี่า Global 
warming potential (GWP) ไม่เกิน 3000  

5.6.2 ต้องไม่ใช้สาร CFC HCFC HFC และ methylene chloride 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
6.9 ผู้ผลิตต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้สารทําให้เกิดฟองที่กําหนดใน

ข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.6.1 และ 5.6.2 ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งหนังสือรับรองต้องลง
นามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มี
อํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตรา
สําคัญของบริษัท พร้อมทั้งแนบรายช่ือสารทําให้เกิดฟองที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ 

 
5.7 ต้องไม่ใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ (asbestos) 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
6.10 ผู้ผลิตต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ ซึ่งหนังสือ

รับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต 
หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท 
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5.8 สีที่ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ต้องไม่เป็น azo-based dyes ที่แตกตัวให้สาร aromatic 

amines ดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 2 สาร aromatic amines 

aromatic amines CAS-No. 

4-aminodiphenyl  92-67-1 

benzidine  92-87-5 

4-chloro-o-toluidine  95-69-2 

2-naphthylamine  91-59-8 

o-amino-azotoluene  97-56-3 

2-amino-4-nitrotoluene  99-55-8 

p-chloroaniline  106-47-8 

2,4-diaminoanisol  615-05-4 

4,4'-diaminodiphenylmethane  101-77-9 

3,3'-dichlorobenzidine  91-94-1 

3,3'-dimethoxybenzidine  119-90-4 

3,3'-dimethylbenzidine  119-93-7 

3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane  838-88-0 

p-cresidine  120-71-8 

4,4'-methylene-bis-(2-chloraniline)  101-14-4 

4,4'-oxydianiline  101-80-4 

4,4'-thiodianiline  139-65-1 

o-toluidine  95-53-4 

2,4-diaminotoluene  95-80-7 

2,4,5-trimethylaniline  137-17-7 

4-aminoazobenzene 60-09-3 

o-anisidine  90-04-0 

2,4-Xylidine  87-62-7 

2,6-Xylidine  95-68-1 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.11 ผู้ผลิตต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้สี azo-based dyes ที่แตกตัวให้สาร 

aromatic amines ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการ
ผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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5.9 บรรจุภัณฑ์ 

5.9.1 บรรจุภัณฑ์กระดาษ  
กระดาษที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นกระดาษท่ีได้รับการรับรองตามข้อกําหนด
ฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8) หรือ ผ่านการทดสอบที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของข้อกําหนดพิเศษ ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์
กระดาษ  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
6.12.1 ผู้ผลิตต้องย่ืนใบอนุญาตเคร่ืองหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษที่ใช้ทําบรรจุ

ภัณฑ์ หรือ ย่ืนผลการทดสอบที่เป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษของข้อกําหนด
ฉลากเขียวสําหรับกระดาษชนิดน้ันๆ ซึ่งต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ 
ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
นิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท  

หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ที่จะย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า
กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
กับผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ ย่ืนขอ ว่าวิธี

ทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบท่ีผู้ ย่ืนคําขอใช้ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
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5.9.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกที่ใช้ ตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตาม
มาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
6.12.2 ผู้ผลิตต้องย่ืนหลักฐานและหนังสือรับรองที่เ ช่ือได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอก

ประเภทของพลาสติกที่ใช้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์
สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือระบุตัวย่อบ่ง
บอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 ซึ่ง
หนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้
ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท พร้อมย่ืนหลักฐาน เช่น ตัวอย่าง
หรือภาพถ่ายของบรรจุภัณฑ์พลาสติกสําหรบัผลิตภัณฑ์รุ่นที่ย่ืนขอ 

 
5.9.3 กรณีบรรจุภัณฑ์ที่ทําจากพลาสติก PVC ต้องมีการทําสัญลักษณ์แสดงการห้ามเผา

1 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
6.12.3  ผู้ผลิตต้องย่ืนหลักฐานและหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีการทําสัญลักษณ์ห้ามเผา

บนพลาสติก PVC ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มี
อํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท พร้อมย่ืน
หลักฐาน เช่น ตัวอย่างหรือภาพถ่ายของบรรจุภัณฑ์พลาสติกสําหรับผลิตภัณฑ์
รุ่นที่ย่ืนขอ 
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5.9.4 หมึก สี หรือ เม็ดสี (pigment) ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากที่ติดบนบรรจุ

ภัณฑ์ ต้องมีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียม (+6) 
ที่เกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเป้ือนใน รวมกันไม่เกิน 100 mg/kg 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
6.12.4 ผู้ผลิตต้องย่ืนผลการทดสอบโลหะหนักในหมึก สี หรือ เม็ดสีที่ใช้พิมพ์บนบรรจุ

ภัณฑ์ หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 
1) ทดสอบหาปริมาณปรอท ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 

3624  
2) ทดสอบหาปริมาณตะกั่ว ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-1 หรือ ASTM D 

3335 
3) ทดสอบหาปริมาณแคดเมียม ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-4 หรือ ASTM D 

3335 
4) ทดสอบหาปริมาณโครเมียม (+6) ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-5 
หรือ IEC 62321 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่เทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ที่จะย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า
กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
กับผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ ว่าวิธีทดสอบ

นั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบท่ีผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ 

กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

 
7. ประเด็นในการพิจารณาข้อกําหนดครัง้ต่อไป  

7.1 สัดส่วนรีไซเคิลสําหรับผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพ้ืนประเภทพลาสติก  
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หมายเหตุ: 1. การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ที่ได้รับการแต่งต้ังตามมาตรา 5 พรบ. 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 หรือ 

- ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน มอก.17025 หรือ ISO/IEC 17025 

2. ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี ณ วันที่ย่ืนขอใช้ฉลากเขียว 
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ภาคผนวก 

 
1. สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 

ผู้ผลิต/ผู้จัดจําหน่าย
ยื่นใบสมัครต่อฝ่ายเลขานุการโครงการฉลากเขียว

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานตามข้อกําหนดฉลากเขียว

ตรวจประเมินสถานประกอบการ

ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิค

ร้องขอไปยังผู้ยื่นสมัคร

ผ่านเกณฑ์ ต้องการเอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม

พิธีลงนาม

ชําระค่าธรรมเนียม และจัดทําสัญญา

ต่อสัญญาทุกๆ 1-2 ปี
จนครบ 3 ปี

สัญญา 3 ปี

เร่ิมกระบวนการขอรับการรับรองฉลากเขียว
ท้ังหมดใหม่อีกคร้ังเมื่อครบ 3 ปี

ตรวจเฝ้าระวังอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ได้รับการรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001
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2. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพื้นประเภทพลาสติกต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 

ผลกระทบของผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพ้ืนประเภทพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักร

ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Consideration) (ตารางที่ 3) สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ 
ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้ โดยที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่พบได้
ชัดเจนจะอยู่ในช่วงขณะผลิต ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้ 

 
ตารางที่ 3 ผลกระทบเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพ้ืนประเภทพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม  

ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม 
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพ้ืนประเภทพลาสติก 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ท้ิงหลังใช้ 

การใช้ทรัพยากร เช่น  
 - วัตถุดิบ   

 
 

 1 
 

× 

 

× 

 

× 
- พลังงาน    × × 
- น้ํา   × × × 
การเกิดวัตถุอันตราย   × × 

1 1 

การปล่อยมลสารไปสู่ 
- อากาศ  ∗ 

3 
 

5 
 

× 
- น้ํา  ∗ × × × 
- ดิน  ∗ × × × 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย  ∗ × × 

6 

ผลกระทบอ่ืนๆ    ∗2 4 × × 
ความเหมาะสมสําหรับการใช ้    ∗∗  

ความปลอดภัย     ∗∗  

หมายเหตุ:   มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  

              มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

× ไม่เกี่ยวข้อง 

 ∗  มี ข้อบั งคับตามพระราชบัญญั ติ โรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม  และ/หรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

 ∗∗ มีข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1 สารเคมีท่ีใช้ในการผลิต เช่น โลหะหนัก สารตัวเติม (additive) แร่ใยหิน 

 2 เสียง ความร้อน 
 3  CO/CO2/SOx/NOx 
 4 ฝุ่นละออง 

5 สารประกอบอินทรีย์ระเหยได้ (VOC) 
 6 บรรจุภัณฑ์  
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2.1 ขณะผลิต 

 
ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากมีการใช้
วัตถุดิบ เช่น เรซิน สารเคมี สารเพ่ิมความคงตัว (stabilizer) และสารเพ่ิมความยืดหยุ่น 
(plasticizer) การใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับการผลิต นอกจากน้ันในขณะการผลิตยังก่อให้เกิด
ปัญหาในเรื่องของการปนเป้ือนสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า 
และมลพิษทางดิน อีกทั้งอาจเกิดมลพิษทางเสียงที่เกิดจากการทํางานของเคร่ืองจักร ส่งผลให้
เกิดความรําคาญแก่ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมข้างเคียงได้รวมถึงขยะมูลฝอย ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตของโรงงาน คือ 
พระราชบัญญัติโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมและ/หรือประกาศ กระทรวงมหาดไทย 

 
2.2 ขณะใช้งาน 

 
ในขั้นตอนการผลิตมีการใช้สารเคมีในวัตถุดิบในการผลิต เช่น สารตัวเติม (additive) โลหะ
หนัก สี และกาวประสาน ที่มักจะเป็นสารที่มีความเป็นพิษหลงเหลืออยู่และอาจหลุดหรือ
เคลื่อนย้ายจากตัวผลิตภัณฑ์สู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงในช่วงระหว่างการใช้งานอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้อาคารสํานักงานจากการการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหย 
(volatile organic compounds; VOCs) และฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) จาก
ผลิตภัณฑ์ หากรับสารน้ีเข้าสู่ร่างกายจะเกิดการสะสมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ 

 
2.3 ทิ้งหลังใช ้

 
ผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วจะถูกทิ้งสู่หลุมฝังกลบเป็นส่วนใหญ่ ในกรณีที่มีการ
จัดการหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เช่น การเผาซึ่งจะก่อให้เกิดการปลดปล่อยมลพิษสู่
สิงแวดล้อมจากการเผ่า เช่น โลหะหนัก สารไดออกซินจากสารหน่วงการติดไฟ (Flame 
Retardant) ที่มีองค์ประกอบของสารแฮโลเจนที่มีอยู่ในพลาสติกซึ่งเป็นจัดเป็นสารก่อมะเร็ง 
รวมถึงการเกิดขยะที่เกิดจากตัวบรรจุภัณฑ์ 
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