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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 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง 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 เว็บไซต์ 
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 
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 83 

โครงการฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์รองเท้า 

 
ประธานอนุกรรมการ 
นายอดิศักด์ิ  ทองไข่มุกต์     ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
อนุกรรมการ 
นายอาศิรวรรธน์ โพธิพันธ์ุ     ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐาน 
       ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
ดร.นราพร รังสิมันตกุล     ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม 

นางสาวกันยานุช สินสุวรรณกุล    สิ่งทอ 
   

ดร.อรสา อ่อนจนัทร ์     ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 นางสาวภัณฑิตา ภูมิระเบียบ        
 
นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย     ผู้แทนจากสถาบันวิจัยยาง  
 นางสาวสุมนา แจ่มเหมือน    กรมวิชาการเกษตร 
 
นายรัตนะ ใจอารีย์     ผู้แทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 
 คุณวารุณี ฟางทวานิช     และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
 
นายปิยะ พรหมสถิต     ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
 นายประสิทธ์ิ ซิ้มเจรญิ      
 
นายภูริวัจน์ โกศลกิติวงศ์     ผู้แทนจากกลุม่สภาอุตสาหกรรม 
 นางอริษา จุลธีระ     รองเท้า สภาอุตสาหกรรม 
        แห่งประเทศไทย   

      
นายประสงค์ สุมะนา     ผู้แทนจากบรษิัท แพนเอเซยีฟุตแวร์ 

       จํากัด (มหาชน)  
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อนุกรรมการและเลขานุการ 
ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน ์     โครงการฉลากเขียว 
 นางสาวอรอุมา พิสิทธ์ิศักด์ิ    สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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 TGL-89-13
 ข้อกําหนดฉลากเขียวสาํหรับผลิตภณัฑ์รองเท้า (Footwear) 

TGL-89-13 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 83 
โครงการฉลากเขียว 

 
1.  เหตุผล 
 

ปัจจุบันรองเท้าเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันใช้สวมใส่ป้องกันเท้าจากการสัมผัสพ้ืน แต่เมื่อ
พิจารณาตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์รองเท้า ปรากฏว่าอาจมีการใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้สวมใส่รองเท้า เช่น การปลดปล่อยสาร
ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) และโลหะหนัก เป็นต้น หากสัมผัสหรือรับสารเหล่านี้เข้าสู่
ร่างกายจะเกิดการสะสมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ 

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์รองเท้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะกําหนดให้มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษรวมทั้งนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ได้ 
 

2. ขอบเขต 
 
 ผลิตภัณฑ์รองเท้าในข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับนี้ครอบคลุมรองเท้าที่ทําจากหนัง ยาง พลาสติก 

สิ่งทอ หรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน ทั้งนี้ข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับนี้ไม่
ครอบคลุมรองเท้าที่มีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (electronic parts) เป็นส่วนประกอบ 

 
3.  บทนิยาม 

 
สิ่งทอ (textile) หมายถึง ผ้าทอ เส้นใย ด้าย ผืนผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเส้นใย เส้นด้าย 
หรือผืนผ้า1

หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยผู้
ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ1  

                                                 
1 ความรู้และเทคโนโลยีสิ่งทอ: http://www2.mtec.or.th/th/research/textile/introduction.html 
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ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) 
ซึ่งหน่วยรับรองดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองระบบงานของประเทศ 
(Accreditation Body) ที่อยู่ในข้อตกลงร่วมของ IAF (International Accreditation Forum) 

ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

วิธีทดสอบที่เทียบเท่า หมายถึง วิธีทดสอบที่มีรายการทดสอบเหมือนหรือใกล้เคียงกันกับวิธีที่
กําหนดในข้อกําหนดฉลากเขียว 
 

4. ข้อกําหนดทั่วไป 
 

4.1 รองเท้าต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

4.1.1  ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าที่
ย่ืนขอรับการรับรอง 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นสําเนาใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าที่ย่ืน
ขอรับการรับรอง 

 
4.1.2  ต้ อ งผ่ านการทดสอบตาม เกณฑ์ คุณลั กษณะที่ ต้ อ งการตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าที่ย่ืนขอรับการรับรอง 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการที่กําหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าที่ย่ืนขอรับการรับรอง 

 
4.1.3  ต้ อ งผ่ านการทดสอบตาม เกณฑ์ คุณลั กษณะที่ ต้ อ งการตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าที่ ย่ืนขอรับการรับรอง โดยใช้วิธี
ทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐาน
ระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่ากับ มอก. ที่เกี่ยวข้องกับ
รองเท้าที่ย่ืนขอรับการรับรอง เช่น ASTM EN หรือ JIS 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ผลิตต้องยื่นผลการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการที่กําหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าที่ย่ืนขอรับการรับรอง โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือ
เทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐาน
ระดับประเทศที่เทียบเท่ากับ มอก. ที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าที่ย่ืนขอรับการรับรอง  

 
4.1.4  ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานระหว่าง

ประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ หรือ 
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ผลิตต้องยื่นผลการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการที่กําหนดในมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ หรือ มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

 
4.2 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานเป็นใบรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม ISO 9001 

 
4.3 ในกระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้อง

เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

  เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารหรือหลักฐานที่เชื่อได้ในกระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของ
เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

 
5.  ข้อกําหนดพิเศษ 
 

5.1 ผลิตภัณฑ์รองเท้าที่มีองค์ประกอบที่ทําจากวัสดุดังต่อไปนี้ในผลิตภัณฑ์ มากกว่าร้อยละ 3 
โดยนํ้าหนักผลิตภัณฑ์2 ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนด ดังนี้  

 
5.1.1 วัสดุที่ทําจากพลาสติก รวมถึงหนังสังเคราะห์ 

1) กรณีที่พลาสติกทําจาก PVC ต้องมีการทําสัญลักษณ์แสดงการห้ามเผา 
 

                                                 
2 Germany, Blue Angel, Footwear RAL-UZ 155 (Edition February 2011). 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานและยื่นหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีการทําสัญลักษณ์ (logo)ห้ามเผาบน
พลาสติกที่ทําจาก PVC 

 
2) มีปริมาณโลหะหนักไม่เกินเกณฑ์ดังนี้3  

ตารางที่ 2 เกณฑ์ปริมาณโลหะหนักในพลาสติก 
โลหะหนัก เกณฑ์กําหนด (mg/kg) 

Antimony (Sb) 60 

Arsenic (As) 25 

Barium (Ba) 1000 

Cadmium (Cd) 75 

Chromium (Cr) 60 

Lead (Pb) 90 

Mercury (Hg) 60 

Selenium (Se) 500 

 

  เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นปริมาณโลหะหนักที่สกัดได้ในสารละลาย ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน 
EN71-3 4 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ
มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

 
3) ต้องไม่ใช้ในสารตารางที่ 3 ในการผลิตพลาสติก4

ตารางที่ 3 สารห้ามใช้ในการผลิตพลาสติก 
ลําดับ กลุ่มสาร ชื่อสาร 

Trichlorofluoromethane  

Dichlorodifluoromethane  

Trichlorotrifluoroethane  

Dichlorotetrafluoroethane  

1 CFC5s  

Chloropentafluoroethane  

Chlorotrifluoromethane  

Pentachlorofluoromethane  

2 Other CFCs  

Tetrachlorodifluoroethane  

                                                 
3 Japan, Eco Mark, Shoes and Footwear Version 1.3. 
4 EN 71-3: 1995 Safety of toys. Specification for migration of certain elements 
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ลําดับ กลุ่มสาร ชื่อสาร 

Heptachlorofluoropropane  

Hexachlorodifluorpropane  

Pentachlorotrifluoropropane  

Tetrachlorotetrafluoropropane  

Trichloropentafluoropropane  

Dichlorohexafluoropropane  

  

Chloroheptafluoropropane  

3 Carbon Tetrachloride  

4 1,1,1-Trichloroethane  
 
 

ตารางที่ 3 สารห้ามใช้ในการผลิตพลาสติก (ต่อ) 
ลําดับ กลุ่มสาร ชื่อสาร 

Dichlorofluoromethane  

Chlorodifluoromethane  

Chlorofluoroethane  

Tetrachlorofluoroethane  

Trichlorodifluoroethane  

Dichlorotrifluoroethane  

Chlorotetrafluoroethane  

Trichlorofluoroethane  

Dichlorodifluoroethane  

Chlorotrifluoroethane  

Dichlorofluoroethane  

Chlorodifluoroethane  

Chlorofluroethane  

Hexachlorofluoropropane  

Pentachlorodifluoropropane 

Tetrachlorotrifluoropropane 

Trichlorotetrafluoropropane 

Dichloropentafluoropropane 

Chlorohexafluoropropane  

Pentachlorofluoropropane  

Tetrachlorodifluoropropane  

Trichlorotrifluoropropane  

5 HCFCs 

Dichlorotetrafluoropropane  
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Chloropentafluoropropane  

Tetrachlorofluoropropane  

Trichlorodifluoropropane  

Dichlorotrifluoropropane  

Chlorotetrafluoropropane  

Trichlorofluoropropane  

Dichlorodifluoropropane  

Chlorotrifluoropropane  

Dichlorofluoropropane  

Chlorodifluoropropane  

  

Chlorofluoropropane  

 
  เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว

ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้สารที่กําหนดในตารางที่ 3 ในการผลิตพลาสติก 
 

5.1.2 วัสดุที่ทําจากยาง มีปริมาณโลหะหนักที่สกัดได้ในสารละลายไม่เกินเกณฑ์ดังนี้4

ตารางที่ 4 เกณฑ์ปริมาณโลหะหนักในยาง  
โลหะหนัก เกณฑ์กําหนด (mg/kg) 

Antimony (Sb) 60 

Arsenic (As) 25 

Barium (Ba) 1000 

Cadmium (Cd) 75 

Chromium (Cr) 60 

Lead (Pb) 90 

Mercury (Hg) 60 

Selenium (Se) 500 
 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นปริมาณโลหะหนักที่สกัดได้ในสารละลาย ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน 
EN71-3 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ
มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

 
 
 
5.1.3 วัสดุที่ทําจากสิ่งทอ (textiles)  

1) มีปริมาณโลหะหนักไม่เกินเกณฑ์ดังนี้ 
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ตารางที่ 5 เกณฑ์ปริมาณโลหะหนักในสิ่งทอ5

 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว

โลหะหนัก เกณฑ์กําหนด (mg/kg) วิธีทดสอบ 

Antimony  (Sb) 30.0 

Arsenic  (As) 1.0 

Lead (Pb) 1.0 

Cadmium  (Cd) 0.1 

Chromium (Cr) 2.0 

Chromium (VI)  (Cr(VI)) 0.5 

Cobalt (Co) 4.0 

Copper (Cu) 50.0 

Nickel (Ni) 4.0 

Mercury (Hg) 0.02

วิ ธี ที่ ท ด ส อ บ ท่ี กํ า ห น ด ใ น  Testing 
procedures ของ OEKO-TEX Standard 
100   

  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นปริมาณโลหะหนักในสิ่งทอ ตามวิธีที่ทดสอบที่กําหนดใน Testing procedures 
ของ OEKO-TEX Standard 100  หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

 
2) ไม่ใช้ Pentachlorophenol (PCP) และ Tetrachlorophenol (TeCP) ในสิ่ง

ทอ3

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ ย่ืนคําขอ ต้องยื่นหนังสือรับรองที่ เ ช่ือได้ว่าไม่ใช้ Pentachlorophenol (TCP) และ
Tetrachlorophenol (PeCP) ในสิ่งทอ 

 
3) มีปริมาณ formaldehyde ไม่เกิน 20 ppm6

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบปริมาณ formaldehyde ในสิ่งทอตามวิธีทดสอบที่กําหนดใน
มาตรฐาน ISO 14184-1 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

 
 
4) มีสีเอโซ (azo colourants) ที่แตกตัวให้สาร aromatic amines ดังต่อไปนี้ 

สารละไม่เกิน 30 ppm7,10

                                                 
5 OEKO-TEX Standard 100, 2013.   
6 EU Flower: footwear (COMMISSION DECISION 2009/563/EC) 
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ตารางที่ 6 Aromatic amines 

ลําดับ ชื่อสาร Cas No. 

1 4-aminodiphenyl  92-67-1 

2 benzidine  92-87-5 

3 4-chloro-o-toluidine  95-69-2 

4 2-naphthylamine  91-59-8 

5 o-amino-azotoluene  97-56-3 

6 2-amino-4-nitrotoluene  99-55-8 

7 p-chloroaniline  106-47-8 

8 2,4-diaminoanisol  615-05-4 

9 4,4′-diaminodiphenylmethane 101-77-9 

10 3,3′-dichlorobenzidine  91-94-1 

11 3,3′-dimethoxybenzidine  119-90-4 

12 3,3′-dimethylbenzidine  119-93-7 

13 3,3′-dimethyl-4,4-diaminodiphenylmethane 838-88-0 

14 p-cresidine  120-71-8 

15 4,4′-methylene-bis-(2-chloraniline)  101-14-4 

16 4,4′-oxydianiline  101-80-4 

17 4,4′-thiodianiline  139-65-1 

18 o-toluidine  95-53-4 

19 2,4-diaminotoluene  95-80-7 

20 2,4,5-trimethylaniline  137-17-7 

21 4-aminoazobenzene  60-09-3 

22 o-anisidine  90-04-0 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบสีเอโซ (azo colourants) ในสิ่งทอตามวิธีทดสอบที่กําหนดใน
มาตรฐาน BS EN 14362 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

 
5.1.4 วัสดุที่ทําจากหนัง 

1) มีปริมาณโลหะหนักไม่เกินเกณฑ์ดังนี้4
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ตารางที่ 7 เกณฑ์ปริมาณโลหะหนักในหนัง 

โลหะหนัก เกณฑ์กําหนด (mg/kg) วิธีทดสอบ หมายเหตุ 

Lead  0.8 
IUC27-1  
ISO17072-1 7 - 

Cadmium  0.1 
IUC27-1  
ISO17072-1 8

- 

Mercury  0.02 
IUC27-1  
ISO17072-1 8   

- 

Nickel  4.0 
IUC27-1  
ISO17072-1 8

- 

Cobalt  4.0 
IUC27-1  
ISO17072-1 8  

-- 

Hexavalent 
chromium 

Not detected 
IUC18 
ISO 17075 8

limit of detection 

≤3 mg/kg 

Total chromium 200 
IUC27-1 
ISO17072-1 8   

- 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบปริมาณโลหะหนักในหนังตามวิธีทดสอบที่กําหนดในตารางที่ 7
หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับ
ภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

 
2) ไม่ใช้ Pentachlorophenol (PCP) และ Tetrachlorophenol (TeCP) ใน

หนัง3

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าไม่ใช้ Pentachlorophenol (TCP) และ
Tetrachlorophenol (PeCP) ในหนัง 

 
3) มีปริมาณ formaldehyde ไม่เกิน 150 ppm7  
 

                                                 
7 ISO 17072-1:2011 (IULTCS/IUC 27-1) Leather-Chemical determination of metal content-Part 1: 

Extractable metals 
8 ISO 17075:2007 (IULTCS/IUC 18) Leather-Chemical tests-Determination of chromium(VI) content 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบปริมาณ formaldehyde ในหนังตามวิธีทดสอบที่กําหนดใน
มาตรฐาน ISO 17226 หรือ DIN 53315 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

 
4) มีสีเอโซ (azo colourants) ที่แตกตัวให้สาร aromatic amines ดังต่อไปนี้ 

สารละไม่เกิน 30 ppm9

ตารางที่ 8 สีเอโซ (azo colourants) ที่แตกตัวให้สาร aromatic amines 
ลําดับ ชื่อสาร Cas No. 

1 4-aminodiphenyl  92-67-1 

2 benzidine  92-87-5 

3 4-chloro-o-toluidine  95-69-2 

4 2-naphthylamine  91-59-8 

5 o-amino-azotoluene  97-56-3 

6 2-amino-4-nitrotoluene  99-55-8 

7 p-chloroaniline  106-47-8 

8 2,4-diaminoanisol  615-05-4 

9 4,4′-diaminodiphenylmethane 101-77-9 

10 3,3′-dichlorobenzidine  91-94-1 

11 3,3′-dimethoxybenzidine  119-90-4 

12 3,3′-dimethylbenzidine  119-93-7 

13 3,3′-dimethyl-4,4-diaminodiphenylmethane 838-88-0 

14 p-cresidine  120-71-8 

15 4,4′-methylene-bis-(2-chloraniline)  101-14-4 

16 4,4′-oxydianiline  101-80-4 

17 4,4′-thiodianiline  139-65-1 

18 o-toluidine  95-53-4 

19 2,4-diaminotoluene  95-80-7 

20 2,4,5-trimethylaniline  137-17-7 

21 4-aminoazobenzene  60-09-3 

22 o-anisidine  90-04-0 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบสีเอโซ (azo colourants) ที่แตกตัวให้สาร aromatic amines ใน
หนังตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO TS 17234 10 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือ

                                                 
9 Korea Eco-label, Shoes (EL313-2002/1/2002-219). 
10 ISO/TS 17234:2003 (IULTCS/IUC 20) Leather-Chemical tests-Determination of certain azo 

colourants in dyed leathers 
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เทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐาน
ระดับประเทศ 

 
5.1.5 วัสดุที่ทําจากไม้  

1) ต้องเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไม้ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าไม้ที่ใช้ทํารองเท้าเป็นต้องเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับไม้

 
2) ต้องมีปริมาณ Pentachlorophenol ไม่เกิน 5 mg/kg 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบ Pentachlorophenol ในวัสดุที่ทําจากไม้ตามวิธีทดสอบที่
กําหนดในมาตรฐาน EN 71-9 11 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

 
3) สีและสารเคลือบที่ใช้สําหรับไม้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4) ข้อ 5 ข้อกําหนดพิเศษ  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นใบรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับสีและสาร
เคลือบสําหรับไม้ หรือ ย่ืนผลการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 5 ของข้อกําหนดพิเศษสําหรับสี
และสารเคลือบที่ใช้สําหรับไม้

 
5.2 บรรจุภัณฑ์ 

5.2.1 บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องเป็นกระดาษที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8) หรือ ผ่านการ
ทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
กระดาษนั้นๆ ที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์ (ยกเว้น ข้อกําหนดพิเศษเรื่องบรรจุภัณฑ์) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นใบรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษชนิดนั้นๆ หรือ ย่ืนผลการ
ทดสอบที่เป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษชนิดนั้นๆ ทีใ่ช้ทํา
บรรจุภัณฑ์ 

                                                 
11 EN 71-9 Organic chemical compounds – Requirement 
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5.2.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 1310 หรือ มีการระบุคําย่อบ่งบอกประเภทของ พลาสติกตามมาตรฐาน ISO 
1043 หรือ ISO 11469  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานและหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกที่
ใช้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 1310 หรือ มีการระบุคําย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 
11469  

 
5.2.3 บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่พลาสติกทําจาก PVC ผู้ผลิตต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่า

มีการทําสัญลักษณ์ (logo) ห้ามเผาบนพลาสติกทําจาก PVC ซึ่งหนังสือรับรองต้อง
ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มี
อํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตรา
สําคัญของบริษัท12

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องหลักฐานและยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ามีการทําสัญลักษณ์ (logo) ห้ามเผาบน
พลาสติกทําจาก PVC 

 
5.2.4 หมึก สี หรือ เม็ดสี (pigment) ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากที่ติดบนบรรจุ

ภัณฑ์ จะมีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮ
กซะวาเลนซ์ (Cr6+) ที่เกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเปื้อน รวมกันไม่เกิน 100 
mg/kg 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบโลหะหนัก 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) ทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-5 
หรือ IEC 62321 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

                                                 
12 อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียว 
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6.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 

 
6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังนี้ 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับ
การแต่งต้ังตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือ  ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 17025 หรือ 
ISO/IEC 17025 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียวกรณี ผู้ย่ืน

คําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี้แนบมาพร้อมกับผลการทดสอบ 
1)  เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืนขอ

ว่าวิธีทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุ
ในข้อกําหนดฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ ย่ืนคําขอใช้
ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.2 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลาก
เขียว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย และประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 

 
1. สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการให้การรบัรองฉลากเขียว 

21 



 TGL-89-13
2. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์รองเทา้ต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของผลิตภัณฑ์รองเท้าต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
รองเท้า (Life Cycle Consideration) (ตารางที่ 1) สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะ
ผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้  

 
 ตารางที่ 1 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์รองเท้าต่อสิ่งแวดล้อม 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์รองเท้า 
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ท้ิงหลังใช ้

การใช้ทรัพยากร เช่น  
 - วัตถุดิบ   

  

  

 

× 

 

× 

 

× 

- พลังงาน    × × 

- น้ํา   × × × 

การเกิดวัตถุอันตราย   × × x x 

การปล่อยมลสารไปสู ่
- อากาศ  ∗ 2

 
∗3,4

 

× 

- น้ํา  ∗ × × × 

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

1

ผลกระทบอื่นๆ        ∗,5 x       x × 
ความเหมาะสมสําหรับการใช้     ∗∗ x 

ความปลอดภัย     ∗∗ x 

 
หมายเหตุ    

  มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  
              มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

× ไม่เกี่ยวข้อง 
 ∗  มีข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ โรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม  และ/หรือประกาศ

กระทรวงมหาดไทย 

 ∗∗ มีข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1. ผลิตภัณฑ ์

2. CO, SOx, NOx, ฝุ่นละออง, ควันรถ 

3. formaldehyde 

4. โลหะหนัก 

5. กลิ่น 
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1 . ขณะผลิต 
 

การผลิตภัณฑ์รองเท้าในนี้ครอบคลุมรองเท้าที่ทําจากหนัง ยาง พลาสติก สิ่งทอ หรือไม้ อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน ดังนั้นในระหว่างการผลิต ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ
ที่เกิดขึ้นคือ การใช้ทรัพยากรน้ํา วัตถุดิบ และพลังงาน  ซึ่งสารเคมีที่ใช้ในการผลิต เช่น สีเอโซ (azo 
colourants) , solvent ต่างๆ , สารโลหะหนัก และสารฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) เป็นต้น ซึ่ง
สารเคมีเหล่านี้ บางชนิดเป็นสารเคมีอันตราย ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
ยังมีไอระเหยที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็น ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง หรือควบคุมการใช้สารเคมีไม่ให้ปนเปื้อน
ไหลลงสู่แม่น้ํา ลําคลองและลงสู่ดิน  

นอกจากนั้นยังมีขยะมูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการในการผลิต หากมีการใช้วัสดุและการ
กําจัดไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจํานวนมาก จึงมีกฎหมายควบคุม เช่น มี
ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เป็นต้น เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามกฏหมายที่กําหนดไว้ 
 
2. ขณะขนส่ง 
 

ในระหว่างการขนส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งมีการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงและปล่อย ควันรถไปสู่อากาศ ซึ่งการใช้ทรัพยากรน้ํามันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ จะ
ก่อให้เกิดสารมลพิษจากการสันดาปภายในของเครื่องยนต์ นอกจากนั้นยังเกิดจากการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองจากตัวผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง 
 

3. ขณะใช้ 
 

รองเท้าเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันใช้สวมใส่ป้องกันเท้าจากการสัมผัสพ้ืนซึ่งถ้ามีการใช้
วัสดุที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้สวมใส่
รองเท้า โดยเกิดจากสารเคมีที่ใช้ในการผลิต ส่งผลในขณะใช้งาน เช่น การปลดปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ 
(formaldehyde) และโลหะหนัก โดยไอของฟอร์มัลดีไฮด์จะระคายตา จมูก และผิวหนัง อาการ
เหล่านี้อาจเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากได้รับสารโดยไม่มีอาการเจ็บปวด หากได้รับปริมาณน้อยเป็น
เวลานาน จะมีอาการไอและหายใจติดขัดเพราะหลอดลมอักเสบ เป็นต้น  

ส่ วนโลหะหนัก  เช่ น  ตะกั่ ว  ซึ่ ง เป็นส่ วนผสมในสี  ตะกั่ วสามารถ เข้ าสู่ ร่ า งกาย
ได้ 3 ทาง คือ ทางอาหาร ทางการหายใจ และทางผิวหนัง เมื่อสาร ตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย  ส่วนใหญ่จะ
จับยึดอยู่กับเม็ดเลือดแดงจะไปลดการสร้าง heme ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของเม็ดเลือดแดงโดย
ไปยับย้ังเอ็นไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้าง heme นอกจากนี้ ตะกั่วยังมีผลต่อตับ หัวใจและเส้นเลือด ภาวะ 
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เจริญพันธ์ุ โครโมโซม และเป็นก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และความพิการแต่กําเนิดอีกด้วย ส่วนแคดเมียมซึ่ง
เป็นส่วนผสมในพลาสติกและยาง เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหาร แล้วแพร่กระจาย
ไปที่ตับ ม้ามและลําไส้ และสะสมเพิ่มขึ้นในปริมาณสูงจะทําให้เกิดมะเร็ง ไตทํางานผิดปกติ นอกจากนี้
ยังทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงปวดกระดูกสันหลัง แขนขา ซึ่งจะทําให้ไตพิการได้ โรคที่เกิดจากพิษ
ของแคดเมียมเรียกว่า โรคอิไต-อิไต (Itai Itai disease) 
 
  4 .ทิ้งหลังใช้งาน 
 

ผลิตภัณฑ์รองเท้าที่ทําจากหนัง ยาง พลาสติก สิ่งทอ หรือไม้ หากมีการใช้วัสดุและการกําจัด
ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาของพลาสติกที่เกิดขึ้นหลังจากใช้งานแล้ว 
คือ การไม่ย่อยสลายของมูลฝอยพลาสติก เนื่องจากพลาสติกเป็นสารที่สลายตัวได้ยากไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการทางเคมี (เช่น การละลายน้ํา อิทธิพลของความร้อน แสงหรือสารเคมี) หรือกระบวนการ
ทางกายภาพ (เช่น การสึกกร่อนโดยลม)  หรือกระบวนการทางชีวภาพ (เช่น การย่อยสลายของบักเต
รีหรือเชื้อรา) หากไม่มีการจัดเก็บขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของมูล
ฝอยจากพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ส่วนยางเป็นวัสดุที่ไม่สามารถถูกย่อยสลายตามธรรมชาติได้ เนื่องจาก
ความทนทานที่เกิดจากคุณสมบัติทางเคมีที่ถูกปรุงแต่งในการผลิต ดังนั้นควรมีการหาวิธีการเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น การนํายางหมดสภาพไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตปูนซีเมนต์ ก็จะช่วย
ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ อีกทั้งยังสามารถกําจัดรองเท้าที่ทําจากยาง
ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่สามารถถูกย่อยสลายตามธรรมชาติได้ลงได้อีกด้วย 
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เอกสารอา้งอิง 

 

ความรู้และเทคโนโลยีสิ่งทอ: http://www2.mtec.or.th/th/research/textile/introduction.html

EN 71-3: 1995 Safety of toys. Specification for migration of certain elements 
EN 71-9 Organic chemical compounds – Requirement 

EU Flower: footwear (COMMISSION DECISION 2009/563/EC) 

 OEKO-TEX Standard 100, 2013.   
Germany, Blue Angel, Footwear RAL-UZ 155 (Edition February 2011). 
Germany Blue Angel: Footwear RAL-UZ 155 (Edition February 2011).  
Japan, Eco Mark, Shoes and Footwear Version 1.3. 
ISO 17072-1:2011 (IULTCS/IUC 27-1) Leather-Chemical determination of metal  
 content-Part 1: Extractable metals. 
ISO 17075:2007 (IULTCS/IUC 18) Leather-Chemical tests-Determination of  
 chromium(VI) content.  
ISO/TS 17234:2003 (IULTCS/IUC 20) Leather-Chemical tests-Determination of certain  
 azo colourants in dyed leathers. 

Korea Eco-label, Shoes (EL313-2002/1/2002-219). 
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