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

กว่า เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า

ผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิต
หรือผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น 
ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้าน
เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน 
และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วย
ป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนอง

จากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดทํา
โครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติออกมา
เป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลาง
ต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็น
เลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 
 

1.  2.  3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ตู้เย็น 

4.  5.  6. สี เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

7.  8.  9. เครื่องปรับอากาศ กระดาษ สเปรย์ 

10.  11.  12. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา คอมพิวเตอร์ 

13.  14.  15. เครื่องซักผ้า ฉนวนกันความร้อน ฉนวนยางกันความร้อน 

16.  17.  18. มอเตอร์ ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า บริการซักน้ําและบริการซักแห้ง 

19.  20. 21. แชมพู ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับถ้วยชาม น้ํามันหล่อลื่น 

22.  23.  24. เครื่องเรือนเหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25.  26.  27. สบู่ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28.  29.  30. เครื่องถ่ายเอกสาร สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องเขียน 

31.  32.  33. ตลับหมึก ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34.  35.  36. โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรสาร รถยนต์นั่ง 

37.  38.  39. เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41.  42. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว 

43. 44.  45. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา แผ่นยิปซัม

        และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา

 

46.  47.  48. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน ซีเมนต์บอร์ด หมึกพิมพ์

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.  แบตเตอรี่รถยนต์ 63. เครื่องดูดฝุ่น

64.  แบตเตอรี่ทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพา 65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
      หน้าต่างพร้อมวงกบ หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่

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

70.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทพลาสติก 71.  เครื่องเป่ามือ 72.  พลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ

73.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 74. ปรับผ้านุ่ม 75. หลังคาเหล็ก

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 78. กาว
      แท่นประทับตรา
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (ต่อ) 

79. บริการส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทกระดาษ 80. บริการทําความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม

82. การบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 83. เคร่ืองฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า

85. เครื่องล้างจาน 86. เคร่ืองเป่าผม 87. ตู้แช่แสดงสินค้า

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน

91. รองเท้า   

   

 
ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ

เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ งที่ เป็นทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไม่หมนุเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมา
ใช้ใหม่ (recycle) 

 

การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 
การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้

ให้บริการที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้
ฉลากเขียว สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือแนะนําโครงการฉลากเขียว หรือ ที่ เ ว็บไซต์ 
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

 
 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรที 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

 5

http://www.tei.or.th/


 
TGL-81-13

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 78 
โครงการฉลากเขียว 
เครื่องฉายดจิิตอล  

 
ประธานอนุกรรมการ 
คุณโกศล ใจรังษี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

    
อนุกรรมการ 
นายนพดล หอมสุวรรณ ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐาน 
 นายกิติพงศ์ อติชาติพงศ์กุล ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
       
นายทศพร  อดุมสินศิริกุล ผู้แทนจากสถาบันไฟฟ้าและ 
 นายคมกริช คะระนันท์ อิเล็กทรอนิกส ์  

   
นายวิรยุทธ รังหอม  ผู้แทนจากศูนย์ทดสอบ 
 นายเรืองฤทธิ์ หนิงเหนะ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

     
นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
 นายภาณุ สุวิชาเชิดชู ประเทศไทย 
 
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล ผู้แทนจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย 
 
นางอรอนงค์ อุทัยหงษ์ ผู้แทนจากสํานักงานสิ่งแวดล้อม
 ภาคที่ 6    
 นายขจรศักด์ิ โกศลมนตร ี ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 

  
นายบุญชัย เบญจถาวรอนันต์  ผู้แทนจากบรษิัท เอปสัน  
 นางสาวศุภมาส จาระเวชสาร ประเทศไทย จาํกัด 
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อนุกรรมการ (ต่อ) 
นายศรัญพัฒน ์มณีนพรัตน ์ ผู้แทนจากบรษิัท พานาโซนคิ  
 นายธรรมบุตร วิภาตะวณิช ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด  
 
นายทวีศักด์ิ ธีระรัตนา ผู้แทนจากบรษิัท แคนนอน 
 นางสาวนัยนา เลิศโกเมนกุล มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จํากัด  
 
นายกรรณ์ ไชยแสน ผู้แทนจากบรษิัท โซนี ่ไทย จํากัด 
 นายประชา เสมาฉิม 
      

อนุกรรมการและเลขานุการ 
ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน ์ โครงการฉลากเขียว 
 นางสาวกมลชนก แสงสว่าง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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 ข้อกําหนดฉลากเขียวสาํหรับผลิตภณัฑ์เครื่องฉายดิจิตอล  
(Digital Projectors) 

(TGL-81-13) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 78 
โครงการฉลากเขียว 

 

 
1. เหตุผล  
 

เครื่องฉายดิจิตอลเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในการนําเสนองานในการเรียนการสอน
หรือการประชุม เนื่องจากสามารถนําเสนอข้อมูลให้ผู้ชมจํานวนมากเห็นพร้อมๆ กัน อุปกรณ์
ฉายภาพในปัจจุบันมีอยู่หลายแบบ ทั้งที่สามารถต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือใช้
อุปกรณ์พิเศษในการวางลงบนเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (Overhead Projector) ธรรมดา 
เหมือนกับอุปกรณ์นั้นเป็นแผ่นใสแผ่นหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษาวัฏจักรชีวิตของเครื่องฉายดิจิตอล
ต้ังแต่ ก่อนการผลิต ในกระบวนการผลิต ในระหว่างการขนส่ง ขณะใช้งาน และการทิ้งหลังใช้
งาน พบว่า ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในขณะใช้งาน นอกจากนี้ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของเครื่องฉายดิจิตอลยังเกิดจากกระบวนการผลิต และการทิ้งหลังใช้งาน หากไม่มี
การควบคุมการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ เช่น โลหะหนัก และสารหน่วงการติดไฟบางชนิด อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้ 
 

ดังนั้น การจัดทําข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องฉายดิจิตอลเพื่อให้ผู้บริโภคมี
ทางเลือกในการใช้เครื่องฉายดิจิตอลที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย จึงมุ่งเน้น
เรื่องการประหยัดพลังงานในช่วงการใช้งาน ใช้วัสดุที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้ ควบคุมการใช้
สารเคมีในผลิตภัณฑ์ เช่น โลหะหนัก และสารหน่วงการติดไฟบางชนิด เพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพและการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

 
2. ขอบเขต  
 

เครื่องฉายดิจิตอล ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องฉายดิจิตอล ที่ใช้เทคโนโลยีการแสดงภาพ เช่น 
Liquid Crystal Display (LCD), Digital Light Processing (DLP), Liquid Crystal on 
Silicon (LCOS) หรือ Silicon X-tal Reflective Display (SXRD) ซึ่งมีการแสดงภาพโดยการ
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ขยายภาพที่มาจากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถ่ายทอดข้อมูลภาพดิจิตอล เช่น คอมพิวเตอร์,      
วีดีทัศน์  (Video tape recorder ;VTR) หรือ เครื่องเล่นดีวีดี (DVD Player)1

 
3. บทนิยาม  
 

3.1 กําลังไฟฟ้ารอทํางาน (Standby power) หมายถึง กําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน 
 
3.2 โหมดรอทํางาน (standby mode)  หมายถึง โหมดที่มีการใช้กําลังไฟฟ้าตํ่าสุด เมื่อใช้

งานตามข้อกําหนดของผู้ผลิตซึ่งปิดไม่ได้โดยผู้ใช้ เมื่ออุปกรณ์ต่อกับแหล่งจ่ายไฟและ
เป็นอยู่อย่างไม่มีกําหนดเวลา2

 
3.3  เครื่องฉายดิจิตอล (Digital Projectors) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการแสดง

ภาพ เช่น Liquid Crystal Display (LCD), Digital Light Processing (DLP), Liquid 
Crystal on Silicon (LCOS) หรือ Silicon X-tal Reflective Display (SXRD) เป็น
ตัวกลางหรือสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหา สาระ ข้อมูลต่างๆ แบบดิจิตอล ให้ปรากฏ
ขึ้นมาบนจอภาพและมองเห็นได้ อาจมีเสียงหรือไม่มีเสียง มีภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง 
หรือมีแต่ข้อความเพียงอย่างเดียวก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องฉายและวัสดุฉาย 

 
3.4 ระบบการแสดงภาพแบบผลึกเหลว (Liquid Crystal Display: LCD) หมายถึง การ

ใช้แหล่งการกําเนิดแสงส่องผ่านกระจกสะท้อนกรองสีซึ่งทําหน้าที่แยกแสง ออกเป็น 3 
แม่สี (RGB) เพื่อผ่านแสงไปยัง LCD Panel แต่ละชุด โดยจะประกอบด้วยจํานวน    
แผงพิกเซลเล็กๆ มากมาย แต่ละพิกเซล (pixel) อาศัยการควบคุม จากสัญญาณภาพ
วีดีโอภายนอกในการเปิดหรือปิดพิกเซล3

 
3.5 ระบบการแสดงภาพแบบ Digital Light Processing (DLP) หมายถึง การสร้างภาพ

ด้วยชิพที่เรียกว่า DMD Chip ซึ่งภายในจะประกอบด้วยกระจกขนาดเล็กๆ จํานวนมาก 
แต่ละชิ้นของกระจกจะแทนจุดแสงใน แต่ละพิกเซลเมื่อมีแสงจากหลอดไฟมาตกกระทบ
กระจกนั้น จะเอียงรับแสงและสะท้อนทําให้เกิดภาพที่จอภาพ 

 

                                             
1 Digital Projectors (EL146): Korea (Environmental Lebelling) 
2 ดัดแปลงมาจาก International standard IEC 62301: Household electrical appliances - Measurement of standby 

power 
3 ดัดแปลงมาจาก www.tprojector.com , www.projectorsc.com
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3.6 ระบบการแสดงภาพแบบ Liquid Crystal On Silicon (LCOS) หมายถึง เทคโนโลยี
ที่ใช้การสะท้อนแสง (Reflective) ในการสร้างภาพเช่นเดียวกับเทคโนโลยี DLP แต่ใช้ 
Liquid Crystal แทนกระจกเงา 

 
3.7 short focus projector หมายถึง เครื่องฉายดิจิตอลที่สามารถฉายภาพบนจอขนาด

ต้ังแต่ 60 นิ้ว ขึ้นไป ได้จากระยะไม่เกิน 1 เมตร 
 
3.8 wide projector หมายถึง เครื่องฉายดิจิตอลที่สามารถฉายภาพบนจอมีอัตราส่วนของ

ความกว้างต่อความสูง (aspect ratio) ต้ังแต่ 1.60 ขึ้นไป 
 

3.9 หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรอง
ที่ออกโดยผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนด
ฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ  

 
3.10 ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรอง 

(Certification Body) ซึ่งหน่วยรับรองดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง
ระบบงานของประเทศ (Accreditation Body) ที่อยู่ในข้อตกลงร่วมของ IAF 
(International Accreditation Forum)  

 
3.11 ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์
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4. ข้อกําหนดทั่วไป   
 

4.1 เครื่องฉายดิจิตอลต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย : 
ข้อกําหนดทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. 1561 หรือวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ IEC 60950-14 หรือ IEC 600655 หรือ EN 60950-16 หรือ        
EN 600657 

เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ ย่ื น คํ า ข อ ต้ อ ง ยื่ น ผ ล ก า ร ท ด ส อบ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง ไ ฟฟ้ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย : ข้อกําหนด
ทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. 1561 หรือวิธีทดสอบที่กําหนดไว้ในมาตรฐานระหว่างประเทศ 
IEC 60950-1 หรือ        IEC 60065 หรือ EN 60950-1 หรือ EN 60065 

 
4.2 เครื่องฉายดิจิตอลต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

(Electromagnetic Compatibility: EMC) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ: ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขที่ มอก. 
1956 หรือมาตรฐานบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ CISPR 228 หรือ EN 550229 หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า10 

เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่ เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ: ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1956 หรือมาตรฐานบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ CISPR 22 หรือ EN 
55022  หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

 

                                             
4 International standard IEC 60950-1 : Information technology equipment – Safety –Part 1: General requirements 
5 International standard IEC 60065 : Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements 
6 EN 60950-1: Information technology equipment – Safety –Part 1: General requirements 
7 EN 60065 : Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements 
8 International electrotechnical commission CISPR 22 : Information technology equipment-Radio disturbance 

characteristics-Limits and methods of measurement 
9 EN 55022: Information technology equipment-Radio disturbance characteristics-Limits and methods of 

measurement 
10 ข้อกําหนดเกี่ยวกับผลการทดสอบข้อ 6.1.2 
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4.3 ในกระบวนการผลิต การกําจัด และการขนส่งของเสียจากกระบวนการผลิต         
ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ 

เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานที่เช่ือได้ว่ากระบวนการผลิต การกําจัด และการขนส่งของเสีย
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

 
4.4 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001  

เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานเป็นใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 

 
5. ข้อกําหนดพิเศษ  

5.1 เครื่องฉายดิจิตอลต้องมีค่าการใช้ไฟฟ้า (power consumption) ตามเกณฑ์กําหนด
ดังแสดงในตารางที่ 111  

ตารางที่ 1 ค่าการใช้ไฟฟ้า (Power consumption)  
Effective Flux (Brightness) X [lm] Power consumption [W] Reference Model 

X<2500 ≤0.085 [W/lm] × X [lm]+ 80 [W] 2000 lm:250 W 

2500≤X<3000 ≤0.077 [W/lm] × X [lm]+ 80 [W] 2500 lm:272 W 

3000≤X<3500 ≤0.070 [W/lm] × X [lm]+ 80 [W] 3000 lm:290 W 

3500≤X<4000 ≤0.060 [W/lm] × X [lm]+ 90 [W] 3500 lm:300 W 

4000≤X<5000 ≤0.060 [W/lm] × X [lm]+110 [W] 4000 lm:350 W 

5000≤X<6000 ≤0.060 [W/lm] × X [lm]+160 [W] 5000 lm:460 W 

X≥6000 ≤0.060 [W/lm] × X [lm]+220 [W] 6000 lm:580 W 

 
หมายเหตุ กรณีของ wide projector, short focus projector หรือเครื่องฉายดิจิตอลที่มี
แหล่งกําเนิดแสงต้ังแต่ 2 หลอดขึ้นไปต้องมีการคํานวณโดยการคูณค่า coefficient per brightness 
[lm] ตามสมการในแต่ละกรณี ดังนี้ 

1. กรณีของ wide projector ต้องคํานวณค่าการใช้ไฟฟ้าโดยการแทนคา่ α เป็น 1.1   
ตัวอย่างเชน่ กรณีของ wide projector มีค่าการส่องสว่างมากกว่าหรือเท่ากับ 6000 lm 

สามารถคํานวณค่าได้ดังสมการ 

  ค่าการใช้ไฟฟ้า [W] ≤0.060 [W/lm] × X [lm] × α + 220 [W]  
 

                                             
11 Projectors (version 1.3): Japan (Eco Mark) 
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2. กรณีของ short focus projector ต้องคํานวณค่าการใช้ไฟฟ้าโดยการแทนค่า β เป็น 1/cosθ 

โดยค่า β ต้องไม่เกิน 1.3  
ตัวอย่างเชน่ กรณีของ short focus projector มีค่าการส่องสว่างมากกว่าหรือเท่ากับ      

6000 lm สามารถคํานวณค่าได้สมการ 

  ค่าการใช้ไฟฟ้า [W] ≤0.060 [W/lm] × X [lm] × β + 220 [W]  
 

โดยที่ θ = ค่าของมุมระหว่างจุดศูนย์กลางของเลนส์กับก่ึงกลางฉากรับ ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 ค่าของมุมระหว่างจุดศูนย์กลางของเลนส์กับก่ึงกลางฉากรับ 

 
3. กรณีเครื่องฉายดิจิตอลที่มแีหล่งกําเนิดแสงต้ังแต่ 2 หลอดขึ้นไป ต้องคํานวณค่าการใช้ไฟฟ้าโดย

การแทนค่า γ เป็น 1.5  
ตัวอย่างเชน่ กรณีของเครื่องฉายดิจิตอลที่มีแหล่งกําเนิดแสงต้ังแต่ 2 หลอดขึ้นไปมีค่าการส่อง

สว่างมากกว่าหรือเท่ากับ 6000 lm สามารถคํานวณค่าได้ดังสมการ 

  ค่าการใช้ไฟฟ้า [W] ≤0.060 [W/lm] × X [lm] × γ + 220 [W]  
 

4. ตัวอย่าง กรณีเครื่องฉายดิจิตอลมีฟังก์ชันการทํางานตั้งแต่ 2 แบบขึ้นไป ได้แก่ wide projector, 
short focus projector และมีการใช้แหล่งกําเนิดแสงต้ังแต่ 2 หลอดขึ้นไป โดยค่าการส่องสว่าง
มากกว่าหรือเท่ากับ 6000lm สามารถคํานวณค่าการใช้ไฟฟ้าได้ดังสมการ 

 ค่าการใช้ไฟฟ้า [W] ≤0.060 [W/lm] × X [lm] × α × β × γ + 220 [W] 
 

เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบค่าการใช้ไฟฟ้า (power consumption) ว่าเป็นไปตามที่
กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อที่ 5.1 
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5.2 เครื่องฉายดิจิตอลต้องมีอายุการใช้งานของหลอดภาพตามเกณฑ์กําหนด ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 อายุการใช้งานของหลอดภาพ 
Effective Flux (Brightness) X [lm] time for lamp replacement (hour) [h] 

X<5000 ≥3000 

X≥5000 ≥2000 

 

เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารที่แสดงถึงที่มาของอายุการใช้งานของหลอดภาพว่าเป็นไปตามท่ี
กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อที่ 5.2  

 
5.3 เครื่องฉายดิจิตอลต้องมีค่ากําลังไฟฟ้ารอทํางาน (standby power consumption) 

ไม่เกิน 0.5 วัตต์ ทั้งนี้ไม่รวมระบบเชื่อมต่อโครงข่าย (network latency) 

เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบค่ากําลังไฟฟ้ารอทํางาน (standby power consumption) 
ว่าเป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อที่ 5.3 ตามมาตรฐาน IEC 62301 
 
5.4 เสียงขณะใช้งานของเครื่องฉายดิจิตอลต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดดังแสดงใน   

ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 เกณฑ์เสียงขณะใช้งานของเครื่องฉายดิจิตอล 

Effective Flux (Brightness) 
[x] lm and Weight of Product Main Body [y] kg  

Noise [dB] 

x<5000 and y≤2 ≤42 

x<5000 and y>2 ≤37 

x≥5000 ≤48 

 

เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบระดับเสียงของเครื่องฉายดิจิตอลเป็นไปตามที่กําหนดใน
ข้อกําหนดพิเศษข้อที่ 5.4 ตามวิธีทดสอบที่ระบุไว้ใน ISO 777912 โดยการแสดงค่า A-
weighted sound power level (LWAd) ต้องเป็นไปตาม ISO 929613

                                             
12 ISO 7779: Acoustics-Measurement of airborne noise emitted by information technology and 

telecommunications equipment 
13 ISO 9296: Acoustics-Declared noise emission value of computer and business equipment   
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5.5 สารเคมีอันตรายต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดดังต่อไปนี้ 
5.5.1 ปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์

กําหนด แสดงในตารางที่ 414ดัง   
ตารางที่ 4 เกณฑ์กําหนดของปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟในวัสดุเนื้อเดียวกัน 

(homogeneous materials) 
โลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก สารหน่วงการติดไฟ

สาร 
Pb Cd Hg Cr6+ ** PBB PBDE 

ปริมาณ (mg/kg) ≤1000 ≤100 ≤1000 ≤1000 ≤1000 ≤1000 

หมายเหตุ  ** ถ้าผลรวมของโลหะโครเมียม (total chromium (Cr)) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
  1000 mg/kg ให้ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของโครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr6+) 

 

เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
1) กรณีที่ผู้ย่ืนคําขอมีระบบบริหารจัดการ การผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นเอกสาร

หลักฐานดังต่อไปนี้ 
 

1.1 หนังสือรับรองของผู้ผลิตเครื่องฉายดิจิตอลที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะหนักและ
สารหน่วงการติดไฟ ไม่เกินเกณฑ์กําหนด พร้อมทั้งยื่นคู่มือหรือเอกสาร
หลักฐานที่เช่ือได้ว่าโรงงานผู้ผลิตเครื่องฉายดิจิตอล มีการระบุถึงขั้นตอนในการ
มีระบบบริหารจัดการ การผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม 

 

1.2 หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผู้ผลิต Printed Circuit Board 
(PCB), casing,  สายไฟ, เครื่องควบคุมระยะไกล (remote control), โลหะ 
และเลนส์ ที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟไม่เกินเกณฑ์
กําหนด โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 6232115 หรือมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า 

 

2) กรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่มีระบบบริหารจัดการ การผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่น  
ผลการทดสอบปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟใน Printed Circuit Board 
(PCB), casing,  สายไฟ, เครื่องควบคุมระยะไกล (remote control), โลหะ และเลนส์ 
โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐาน

                                             
14 Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 

equipment (RoHS) 
15 Internatinal standard IEC 62321: Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated 

substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated 
diphenyl ethers)
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ระดับประเทศที่เทียบเท่า 
หมายเหตุ แต่ทั้งนี้ในการตรวจเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวจะเป็นผู้สุ่มตัวอย่างในบาง

รายการเพื่อส่งทดสอบว่าเป็นไปตามข้อ 5.5.1 หรือไม่ โดยผู้ได้รับการรับรองเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด 

 

5.5.2 โครงภายนอกที่เป็นพลาสติก (plastic housing parts) ที่มีน้ําหนักมากกว่า 25 
กรัม ต้องไม่ใช้สารที่ถูกระบุอยู่ใน Table 3.2 of Appendix VI of Regulation 
(EC) No.1272/200816 ใน category ดังต่อไปนี้  

- Carcinogenic Category 1 (Carc. 1) 
- Carcinogenic Category 2 (Carc. 2) 
- Carcinogenic Category 3 (Carc. 3) 
- Mutagenic Category 1 (Mut. 1) 
- Mutagenic Category 2 (Mut. 2) 
- Mutagenic Category 3 (Mut. 3) 
- Toxic to Reproduction Category 1 (Repr. 1) 
- Toxic to Reproduction Category 2 (Repr. 2) 
- Toxic to Reproduction Category 3 (Repr. 3)  
หรือ สารที่ระบุใน Annex 1 of the EC council Directive 67/548/EEC 

เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 
กรัม ต้องไม่ใช้สารที่ถูกระบุอยู่ใน Table 3.2 of Appendix VI of Regulation (EC) 
No.1272/2008 หรือ สารที่ถูกระบุใน Annex 1 of the EC council Directive 67/548/EEC 

 
5.6 การแปรใช้ใหม่ 

5.6.1 ช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกว่า 25 กรัม หรือที่มีพื้นที่ผิวมากกว่า 200 
ตารางมิลลิเมตรต่อชิ้น ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ 

                                             
16 รายชื่อสารเคมีสามารถดูได้จาก Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the council of 16 

December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing 
Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006, annex VI harmonised 
classification and labeling – tables, table 3.2 : The list of harmonised classification and labelling of hazardous 
substances from Annex I to Directive 67/548/EEC (หน้า L 353/923 เป็นต้นไป) 
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มาตรฐานเลขที่ มอก. 131017 หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของ
พลาสติกตามมาตรฐาน ISO 104318 หรือ ISO 1146919

เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบน
ผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ 
มาตรฐานเลขที่  มอก. 1310 หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน 
ISO 1043 หรือ   ISO 11469 พร้อมทั้งส่งตัวอย่างช้ินส่วนหรือรูปถ่ายของชิ้นส่วนพลาสติก
ของเครื่องฉายดิจิตอลรุ่นที่ย่ืนขอรับการรับรองเพื่อการตรวจพินิจ 

 

5.7 บรรจุภัณฑ์  

5.7.1 กรณีบรรจุภัณฑ์พลาสติก  

5.7.1.1 วัสดุที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องไม่ใช้สารดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 กลุ่มของสารเคมีสังเคราะห์ที่มีคลอรีนผสมอยู่ที่ห้ามใช้ในชิ้นส่วนพลาสติก 

CFC5s  Trichlorofluoromethane  Dichlorotetrafluoroethane  
 Dichlorodifluoromethane Chloropentafluoroethane  
 Trichlorotrifluoroethane  

Other CFCs  Chlorotrifluoromethane  Pentachlorotrifluoropropane  
 Pentachlorofluoromethane Tetrachlorotetrafluoropropane  
 Tetrachlorodifluoroethane Trichloropentafluoropropane  
 Heptachlorofluoropropane Dichlorohexafluoropropane  
 Hexachlorodifluorpropane Chloroheptafluoropropane  

 Carbon Tetrachloride 

 1,1,1-Trichloroethane 

HCFCs  Dichlorofluoromethane  Dichloropentafluoropropane  
 Chlorodifluoromethane Chlorohexafluoropropane  
 Chlorofluoroethane Pentachlorofluoropropane  
 Tetrachlorofluoroethane Tetrachlorodifluoropropane  
 Trichlorodifluoroethane Trichlorotrifluoropropane  
 Dichlorotrifluoroethane Dichlorotetrafluoropropane  
 Chlorotetrafluoroethane Chloropentafluoropropane  
 Trichlorofluoroethane Tetrachlorofluoropropane  
 Dichlorodifluoroethane Trichlorodifluoropropane  
 Chlorotrifluoroethane Dichlorotrifluoropropane  
 Dichlorofluoroethane Chlorotetrafluoropropane  

                                             
17 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก.1310 
18 ISO 1043: Plastics –Symbols and abbreviated terms 
19 ISO 11469: Plastics –Generic identification and marking of plastic products 
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 Chlorodifluoroethane Trichlorofluoropropane  
 Chlorofluroethane Dichlorodifluoropropane  
 Hexachlorofluoropropane Chlorotrifluoropropane  
 Pentachlorodifluoropropane Dichlorofluoropropane  
 Tetrachlorotrifluoropropane Chlorodifluoropropane  
 Trichlorotetrafluoropropane Chlorofluoropropane  

 

5.7.1.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่มีส่วนประกอบของฮาโลเจนและ organic 
halogenides เป็นองค์ประกอบ 

5.7.1.3 บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้
ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภท
ของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 

เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
กรณีบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

1. ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าวัสดุที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่
ใช้สารดังตารางที่ 5  

2. ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าวัสดุที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้อง
ไม่มีส่วนประกอบของฮาโลเจนและ organic halogenides เป็นองค์ประกอบ  

3. ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีสัญลักษณ์บ่ง
บอกประเภทของพลาสติกที่ใช้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์
สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุตัวย่อบ่ง
บอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 พร้อมทั้ง
ส่งตัวอย่างชิ้นส่วนหรือรูปถ่ายของบรรจุภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภท
พลาสติกเพื่อการตรวจพินิจ 
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6.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 

 
6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการ 
ต้องเป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐ 
ที่ ไ ด้ รั บการแ ต่ ง ต้ั งตามมาตรา  5  แห่ งพระราชบัญญั ติมาตรฐาน
ผลิต ภัณฑ์อุ ตสาหกรรม  พ .ศ .  2511 (และที่ แก้ ไข เพิ่ ม เติม )  หรือ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 
 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1 รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียวกรณี   

ผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่
เทียบเท่ากับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่น
เอกสารดังต่อไปนี้แนบมาพร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรอง โดยห้องปฏิบัติการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืน

ว่า วิธีทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากับวิธีทดสอบที่ระบุใน
ข้อกําหนดฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ย่ืนคําขอใช้
ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.2 ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมาย 
ฉลากเขียว 

 
6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย และประทับตราสําคัญ (ถ้ามี)  
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ภาคผนวก 
 
1. สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการให้การรบัรองฉลากเขียว 
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2. ผลกระทบของเครื่องฉายดิจิตอลต่อสิ่งแวดล้อม 
 

เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เครื่องฉายดิจิตอล (Life Cycle Consideration) 
(ตารางที่ 6) สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนการผลิต กระบวนการผลิต กระบวนการขนส่ง 
ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้งาน โดยท่ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่พบได้ชัดเจนจะอยู่ในช่วงขณะ
ผลิต ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้ 

 
ตารางที่ 6  ผลกระทบ ผลิตภัณฑ์เครื่องฉายดิจิตอลต่อสิ่งแวดล้อม เบ้ืองต้นของ

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เครื่องฉายดิจิตอลต่อสิ่งแวดล้อม 
หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม ก่อนการผลิต กระบวนการ

ผลิต 
กระบวนการ

ขนส่ง 
ขณะใช้งาน ทิ้งหลังใช้งาน 

การใช้ทรัพยากร (resource use) 
เช่น  

- วัตถุดิบ 
- พลังงาน 
- น้ํา 

  

× 
1

1

 

× 
2

× 

 

 × 
4

× 

 

× 
× 
× 

การใช้สารเคมี/วัตถุอันตราย  × × × 
6,7

ก า ร ป ล่ อ ย ส า ร ม ลพิ ษ อ อ ก สู่
สิ่งแวดล้อม 

- อากาศ 
- น้ํา 
- ดิน 

  
 * 
 * 
 * 

 
3

× 
× 

 

× 
× 
× 

 

× 
× 
× 

ผลกระทบอื่นๆ (Other impacts) 
- เสียง 
- กลิ่น 
- อุณหภูมิ 

  
* 

× 
× 

 

× 
× 
× 

 
5

× 
× 

 

× 
× 

ขยะมูลฝอย/ของเสีย (waste)  * × × 
8,9

ความเหมาะสมสําหรับการใช้ 
(fitness for use) 

   **   

ความปลอดภัย (safety)    **  
 

หมายเหตุ  พื้นที่สีเทาในตารางไม่นํามาพิจารณาในการออกข้อกําหนด 
   มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด 

   มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด 

× ไม่เกี่ยวข้อง 
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  * มีข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  

** มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
1 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน และ น้ํา ในระหว่างการผลิต 
2 เชื้อเพลิง 
3 มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น CO2, CO, SOX, NOx

4 ค่าประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเครื่องฉายดิจิตอล 
5 เสียงขณะใช้งานเครื่องฉายดิจิตอล  
6 สารหน่วงการติดไฟ ได้แก่ polybrominated biphenyl (PBB) หรือ polybrominated 

diphenyl ether (PBDE)  
7 โลหะหนักในชิ้นส่วนพลาสติก  
8 ระบุสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกบนชิ้นส่วนพลาสติก  
9 บรรจุภัณฑ์  

 
1. ขณะผลิต 
 

กระบวนการผลิตเครื่องฉายดิจิตอลก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า และน้ํา นอกจากนั้นในขณะการผลิตยังก่อให้เกิด
ปัญหาในเรื่องของการปนเปื้อนสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา 
และมลพิษทางดิน อีกทั้งอาจเกิดมลพิษทางเสียงที่เกิดจากการทํางานของเครื่องจักร ส่งผลให้
เกิดความรําคาญแก่ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมข้างเคียงได้ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
สําคัญอีกหนึ่งประการที่เกิดขึ้นขณะผลิตเครื่องฉายดิจิตอล คือ เรื่องของขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย สําหรับขยะมูลฝอยนั้นเกิดขึ้นหลายประเภท เช่น เศษพลาสติก เศษกระดาษ    
เป็นต้น ซึ่งขยะเหล่านี้สามารถนําไปแปรใช้ใหม่ได้ จึงควรมีการคัดแยกก่อนนําไปทิ้ง แต่
สําหรับขยะอันตรายแล้วนั้นควรนําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะผลิตอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น 
ข้อบั งคับตามพระราชบัญญั ติ โรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมและ/หรือประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ในการออกข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับเครื่องฉายดิจิตอล จึง
มุ่งเน้นที่การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้ เป็นสําคัญ  
 

2. ขณะขนส่ง 
 
ในระหว่างการขนส่งเครื่องฉายดิจิตอลมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่ง จึงส่งผลทําให้
เกิดมลพิษทางอากาศตามมา จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงในกระบวนการสันดาปเครื่องยนต์  
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3.      ขณะใช้งาน 
 
ในขณะใช้งานเครื่องฉายดิจิตอล ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อผู้ใช้งาน เนื่องจาก
มีการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งในกระบวนการผลิตไฟฟ้าต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยหลัก 
อาทิเช่น ทรัพยากรพลังงานเชื้อเพลิง ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรอากาศ ทรัพยากรดิน และ
ทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีก๊าซและสิ่งเหลือจากกระบวนการผลิตเกิดขึ้น อาทิเช่น    
ฝุ่นละออง เขม่า ก๊าซ และธาตุ ไอน้ํา เสียง กาก ขี้เถา น้ําทิ้ง หากไม่ได้รับการจัดการควบคุม
และป้องกันที่เหมาะสมแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน เกิดปัญหามลพิษทางน้ํา และ มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการหมดสิ้นไปของ
ทรัพยากรพลังงานธรรมชาติในที่สุด ดังนั้น เครื่องฉายดิจิตอลที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยจะ
ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ พร้อมกันนี้ในขณะใช้งานจําเป็นต้อง
ตระหนักถึงเรื่องเสียงขณะใช้งานของเครื่องฉายดิจิตอล เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

 
4.       ทิ้งหลังใช้งาน 
 

การทิ้งเครื่องฉายดิจิตอลหลังหมดอายุการใช้งานนั้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
เครื่องฉายดิจิตอลจัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าตามระเบียบของ WEEE ซึ่งชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่อง
ฉายดิจิตอล เช่น Printed Circuit Board (PCB), casing,  สายไฟ, เครื่องควบคุมระยะไกล 
(remote control), โลหะ, เลนส์ และช้ินส่วนพลาสติก มักประกอบด้วยสารเคมีอันตราย 
เช่น สารโลหะหนัก สารหน่วงการติดไฟ ดังนั้นเมื่อเครื่องฉายดิจิตอลหมดอายุการใช้งาน เมื่อ
นําไปทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไปจะทําให้ สารเหล่านี้สามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตและห่วงโซ่
อาหาร ทําให้เกิดความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมได้ แต่อย่างไรก็ตามช้ินส่วนของ
เครื่องฉายดิจิตอลที่เป็นพลาสติก ยังสามารถนํากลับมาแปรใช้ใหม่ได้ เพียงแต่จําเป็นต้องมี
การระบุสัญลักษณ์และตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกที่ใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการแยก
ประเภทและลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนําไปกําจัดในขั้นตอนสุดท้าย 
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