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ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) 
 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อ

นํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเคร่ืองหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์

นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย
จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเน่ืองจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ต้อง
แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว 
ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของ
ประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเร่ิมใช้เป็นคร้ังแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนองจาก

ผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for 
Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และได้รับ
ความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
และองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อ
ผลิตภัณฑ์น้ันถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทาง
สิ่งแวดล้อมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เคร่ืองสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เคร่ืองปรับอากาศสําหรับห้อง 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 11. ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เคร่ืองซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 18. บริการซักน้ําและบริการซักแห้ง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับถ้วยชาม 21. น้ํามันหล่อล่ืน 

22. เคร่ืองเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา 24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25. สบู่ 26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพ้ืนผิว 27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 29. สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 30. เคร่ืองเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34. โทรศัพท์มือถือ 35. เคร่ืองโทรสาร 36. รถยนต์นั่ง 

37. เคร่ืองรับโทรทัศน์ 38. เคร่ืองพิมพ์ 39. เคร่ืองเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 

       และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา 

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. เคร่ืองล้างจาน 47. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48. ซีเมนต์บอร์ด 

49.  กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง 50.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ
ยานพาหนะ 

51.  ปั๊มความร้อน 

52.  พัดลม 53.  รถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถจักรยานยนต์ 

55.  ยางรถยนต์ 56.  วัสดุก่อผนัง 57.  พรม 

58.  เตาไมโครเวฟ 59.  กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 60.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

61.  เฟอร์นิเจอร์ 62.  แบตเตอร่ีรถยนต์ 63. เคร่ืองดูดฝุ่น 

64.  แบตเตอร่ีทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา 65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 
     หน้าต่างพร้อมวงกบ 

66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
      หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู ่

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

70.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทพลาสติก 71. เคร่ืองเป่ามือ 72.  พลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ 

73.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 74. ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 75. หลังคาเหล็ก 

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียม 
     เหลว 

77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 
     แท่นประทับตรา 

78. กาว 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (ตอ่) 

79. บริการส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทกระดาษ 80. บริการทําความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 

82. การบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 83. เคร่ืองฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า 

85. เคร่ืองเป่าผม 86. รองเท้า 87. ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า 

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน 

91. เคร่ืองฟอกอากาศ 92. เคร่ืองปิ้งขนมปัง 93. ครีมนวดผม 

94. เคร่ืองสูบน้ํา 95. เคร่ืองทําน้ําอุ่นไฟฟ้า 96. นาฬิกา 

97. เคร่ืองประจุแบตเตอร่ีสําหรับอุปกรณ ์
     อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

98. เคร่ืองทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบถังคว่ํา 99. รถตู้โดยสาร 

100 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 101 ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเคร่ืองหนัง 102 ผ้าเบรกสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

103 สถานบริการซ่อมรถยนต์ 104 ท่อพีวีซีแข็งสําหรับน้ําด่ืม 105 บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

106 บรรจุภัณฑ์พลาสติก 107 ระบบกําลังไฟฟ้าต่อเน่ือง  

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความเสียหายของ

สิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการผลิต การ
ขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) 
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การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 
การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผูจ้ัดจําหน่าย หรือผู้ให้บริการที่

ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้ฉลากเขียวสามารถดู
รายละเอียดได้จากคู่มือแนะนําโครงการฉลากเขียว หรือ ทีเ่ว็บไซต์
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ. บอนด์สตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th 
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คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะท่ี 104 
โครงการฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก 

 
ประธานอนุกรรมการ 
นายสักขี  แสนสุภา ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

    
อนุกรรมการ 
นายอาศิรวรรธน์ โพธิพันธ์ุ ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
      
นายเกรียงศักด์ิ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้แทนสถาบันพลาสติก 
        
ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง ผู้แทนศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  

ดร.ศิริวรรณ ต้ังแสงประทีป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
  

นางกวีนา ศรีวิโรจน์  ผู้แทนสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล 

นายกิตติ กิตติรุวรรธ์ เพ่ือสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 
นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง 
 

นายอภิภพ พ่ึงชาญชัยกุล ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรม 
นายพรชัย แสงรุ่งศรี แห่งประเทศไทย 

 
 

นายเอกนรินทร์ สารพัสดุ ผู้แทนบริษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 
นางสาวเจษฎาภรณ์ เข็มทอง 
 

นายสุรศักด์ิ เหลืองอร่ามศรี ผู้แทนบริษทั ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
นายธรรศพงศ์ ฐิติหิรัญเมธี 
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อนุกรรมการและเลขานุการ 

ดร.กัญญาณี  แสงเกียรติยุทธ โครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย 

นางสาวแววตา  ขันตี 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์พลาสตกิ 
(Plastic Packaging) 

(TGL-105-15) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะท่ี 104 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 

 
พลาสติกมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนํามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เพราะเป็นวัสดุที่ขึ้นรูปง่าย นํ้าหนักเบา 
แข็งแรง ทนทาน สามารถปรับแต่งสมบัติได้ตามความต้องการ สามารถเก็บรักษาคุณสมบัติสินค้าได้เป็น
อย่างดี และสามารถใช้ทดแทนวัสดุอ่ืนที่มีราคาสูง หลายอุตสาหกรรมจึงนําพลาสติกมาประยุกต์ใช้อย่าง
กว้างขวาง รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมให้นําพลาสติกมารีไซเคิลเพ่ือผลิตเป็นบรรจุ
ภัณฑ์จะเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุดิบจากปิโตรเลียม  อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกอีก
ด้วย 

ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก จึงเป็นการสร้างทางเลือกในการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถลดภาระในการ
กําจัดได้ และไม่มีสารที่เป็นอันตรายตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม 
 

2. ขอบเขต 
 
ข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สําหรับใส่ผลิตภัณฑ์เพ่ือการใช้
สอยเท่าน้ัน 
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3. บทนิยาม 
 
3.1   บรรจุภัณฑ์พลาสติก (plastic packaging) หมายถึง สิ่งห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ การป้องกันและรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพ ความ

สะดวกในการขนส่ง และการเอ้ือประโยชน์ทางด้านการตลาดและการอุปโภค 

3.2   พลาสติกแปรใช้ใหม่ (recycled plastic) หมายถึง พลาสติกที่ผลิตจากขยะพลาสติก (post-

consumer plastic) หรือ วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต (post-industrial waste) โดยไม่

ทําจากวัสดุที่ปนเป้ือนสารพิษ หรือสารอันตราย 

3.3   พลาสติกใช้แล้ว (post-consumer plastic) หมายถึง วัสดุพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วจาก
กิจกรรมครัวเรือน พาณิชย์อุตสาหกรรม และบริการอ่ืนๆ เมื่อสิ้นสุดการใช้งานที่ไม่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ตามเดิมได้ รวมถึงวัสดุที่เกิดจากกระบวนการรับคืนจากการจัดจําหน่าย 

3.4  วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต (post-industrial waste) หมายถึง วัสดุเหลือใช้ หรือ ของ

เสียที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต หรือการแปรรูปภายในโรงงานก่อนถึงมือผู้บริโภค 

ยกเว้น ของเสียที่เสื่อมสภาพหรือปนเป้ือน ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานผู้ผลิตเอง 

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

3.6    ใบรับรอง หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่ได้รับการรับรอง
ระบบงานจากสถาบันรับรองระบบงานของประเทศ (Nation Accreditation Council, NAC) 
หรือสถาบันรับรองระบบ (Accreditation Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของ IAF 
(International Accreditation Forum) 

3.7    ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
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4. ข้อกําหนดทั่วไป 
 
4.1    ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง หรือ ผ่านการ

ทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง หรือ มาตรฐาน
ระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า 

 
4.2    กระบวนการผลิต การขนส่งและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือโรงงานที่ผลิตต้องเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1ISO 14001: Environmental management system. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือผลการทดสอบ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง หรือผลการทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ 
มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ 
   ผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ 
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 
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5. ข้อกําหนดพิเศษ 
 
5.1    ผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ กรณีมี

การปนเป้ือนของโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเป้ือนมาจากวัตถุดิบ 
อนุญาตให้มีปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ที่เกิดจากการปนเป้ือน 
รวมกันไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

 
5.2    ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องไม่ใช้สารเติมแต่ง (additive) ดังน้ี 

5.2.1 โลหะหนัก ได้แก่ สารหนู ทองแดง 
5.2.2 Halogenated organic substances และ halogenated organic solvents เช่น

fluoropolymer additives CFC HCFC HFC methylene chloride  
5.2.3 1,3-butadiene มีได้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
5.2.4 PBB (polybrominated biphenyl) มีได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในวัสดุเนื้อ

เดียวกัน 
5.2.5 PBDE (polybrominateddiphenyl ether) มีได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมใน

วัสดุเน้ือเดียวกัน 
5.2.6 คลอโรพาราฟิน (chloroparaffins) ที่มี chain อยู่ในช่วง 10-13 คาร์บอนอะตอมและมี

องค์ประกอบของ chlorine มากกว่าร้อยละ 50 โดยนํ้าหนัก 
5.2.7 โฟมพอลียูรีเทน (polyurethane foam) ที่ผลิตขึ้นจาก blowing agent ที่มีสาร CFC 

HCFC และ HFC เป็นส่วนประกอบ 
5.2.8 สารที่กําหนดใน Regulation (EC) No 1272/2008 ดังต่อไปน้ี 

1)  H350 (may cause cancer)  
2)  H340 (may cause genetic defects)  
3) H372 (causes damage to organs through prolonged or repeated   

exposure)  
 

                                                 
2IEC 62321: Electro technical products – Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls, polybrominateddiphenyl ethers). 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 623212

หรือวิธีทดสอบที่เทียบเท่าตามมาตรฐานระดับประเทศ เช่น ASTM หรือ JIS หรือมาตรฐานระดับภูมิภาคเช่น 
EN หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ 
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4)  H373 (may cause damage to organs through prolonged or repeated  
exposure)  

5)  H360 (may damage the unborn child)  
6)  H361d (suspected of damaging the unborn child)  
7)  H341 (suspected of causing genetic defects) 

 
5.3  ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี  

5.3.1 ผลิตภัณฑ์ต้องมีการลดใช้เม็ดพลาสติกบริสุทธ์ิ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 โดยนํ้าหนัก 
5.3.2 ผลิตภัณฑ์ต้องมีส่วนผสมของพลาสติกใช้แล้ว และ/หรือวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต 

ดังน้ี 
1) สําหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดแข็ง ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

1.1) ต้องมีส่วนผสมของพลาสติกใช้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยนํ้าหนัก 
1.2) ต้องมีส่วนผสมของวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 โดย

นํ้าหนัก 
1.3) ต้องมีส่วนผสมของพลาสติกใช้แล้ว และวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต 

รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยนํ้าหนัก 
2) สําหรับผลิตภัณฑ์ชนิดอ่อนและฟิล์มต้องประกอบด้วยพลาสติกใช้แล้ว และ/หรือ วัสดุ

เหลือใช้จากกระบวนการผลิตเป็นไปตามเกณฑ์ ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้สารเติมแต่ง (additive) ที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.2 
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท 
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ตารางที่ 1 สัดส่วนของพลาสติกใช้แล้วและ/หรือวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ชนิดอ่อนและฟิล์ม 

ชนิดของผลิตภัณฑ์ 
สัดส่วนของพลาสติกใช้แล้วและ/หรือ 
วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต 

(โดยนํ้าหนักผลิตภัณฑ์) 

ถุงหูหิ้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ถุงพลาสติกสานขนาดใหญ ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

กระสอบพลาสติก (woven sack) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ฟิล์ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

อ่ืนๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 
 

5.4  ผลิตภัณฑ์ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอก
ประเภทพลาสติก ตามมาตรฐาน ISO 10433 หรือ ISO 114694 บนบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 ISO 1043: Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics. 
4 ISO 11469: Plastics - Generic identification and marking of plastics products. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าชนิดและปริมาณของส่วนผสมท่ีใช้ในกระบวนการผลิต เป็นไป
ตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.3 ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 
ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิต พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายที่แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 



TGL-105-15 

 15/23  
 

5.5    บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ฯ  

5.5.1 บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องทําจากเย่ือเวียนทําใหม่ (recycled pulp) อย่างน้อยร้อยละ 60 
โดยนํ้าหนัก 

 
5.5.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องมีส่วนผสมของวัสดุแปรใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยนํ้าหนัก 

และต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุคําย่อ
บ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษทําจากเย่ือเวียนทําใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
โดยนํ้าหนัก โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีส่วนผสมของวัสดุแปรใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 โดยน้ําหนัก และมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุ
ภัณฑ์พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายที่แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบนบรรจุภัณฑ์ 
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5.5.3 หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีโลหะ
หนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเป้ือนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะก่ัว 
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดย
นํ้าหนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5ISO 3856-7: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 7: Determination of mercury content of the pigment portion of the 
paint and of the liquid portion of water-dilatable paints. 
6ASTM D 3624: Standard Test Method for Low Concentrations of Mercury in Paint. 
7ISO 3856-1: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 1: Determination of lead content. 
8ISO 6503: Paints and varnishes -- Determination of total lead -- Flame atomic absorption spectrometric method. 
9ASTM D 3335: Standard Test Method for Low Concentrations of Lead, Cadmium, and Cobalt in Paint. 
10ISO 3856-4: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 4: Determination of cadmium content. 
11 ISO 3856-5: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 5: Determination of chromium hexavalent content of the pigment 
portion of theliquid paint or the paint in powder. 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี  
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ 

ที่ออกให้โดยผู้ผลิตสี หรือ 
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่ 
   กําหนดดังต่อไปน้ี 

2.1 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-75 หรือ ASTM D 36246 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.2 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-17หรือ ISO 65038 
หรือ ASTM D 33359 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.3 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 10 หรือ ASTM D 
3335 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.4 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-511 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 
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6.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังน้ี 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับการแต่งต้ัง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม) หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 

6.1.2 ผลการทดสอบ  
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า

กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปน้ีแนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอว่าวิธี

ทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเห ตุสมผลของ วิ ธี  (Method 
Validation) ที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุใน
ข้อกําหนดฉลากเขยีว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

1. สรุ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รุปขั้นตอนกา
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รให้การรับรอองฉลากเขียว

รูปที่ 1 ขั้นต

 18/23

ภาคผน

ว 

 
ตอนการให้กา

3  

วก 

ารรบัรองฉลากกเขียว 
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2.   ผลกระทบของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม 

 เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle of Plastic Packaging) ในตารางที่ 1 
ผลกระทบเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คอื ก่อนผลิต 
ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้  
ตารางที่ 1 ผลกระทบของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม วัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม 

(environmental aspect) ก่อนการผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ท้ิงหลังใช้ 

การใช้ทรัพยากร (resource use) เช่น  
- วัตถุดิบ  

1 2 × × × 

- พลังงาน × 
2 5 × × 

- น้ํา   × × × × × 

การใช้สารเคมี/วัตถุอันตราย × × × 
3,4 × 

การปล่อยสารมลพิษ (emission/release of 
pollutant into) 

- อากาศ 

 

× 

 
 * 

6 × × 

- น้ํา ×  * × × × 

- ดิน ×  * × × 
7 

ผลกระทบอ่ืนๆ (Other impacts) 
- เสียง 

 

× 

 

       × 

 

× 

 

× 

 

× 

- กลิ่น ×    * × × × 

ขยะมูลฝอย/ของเสีย (waste) ×   * × × 
8,9 

ความเหมาะสมสําหรับการใช ้(fitness for use)    **  

ความปลอดภัย (safety)    **  

หมายเหตุ    พ้ืนที่สีเทาในตารางไม่นํามาพิจารณาในการออกข้อกําหนด 

 ● มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  

   มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

 ×  ไม่เก่ียวข้อง 
  *  มีข้อบังคับของทางราชการ  
  **  มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานระหว่างหรือระดับประเทศ 
 1   ปิโตรเลียม, พืช 
 2    ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้พลังงาน และน้ํา ในระหว่างการผลิต 
 3  CFC, HCFC, HFC และ สารพทาเลต (phthalates)  
  4   PBB (polybrominated biphenyl) และ PBDE (polybrominated diphenyl ether)  
 5    เชื้อเพลิง 
 6    มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น CO2, CO, SOX, NOx 
 7   โลหะหนัก ได้แก่ สารหนู ทองแดง ตะก่ัว ปรอท แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนช์ 
 8   การนําไปแปรใช้ใหม่ (recycle)                          9       บรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง  
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2.1    ก่อนการผลิต 
 

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้ความสําคัญในเรื่องของแหล่งวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนได้ เช่น 
พืชผลทางการเกษตร เช่น มันสําปะหลัง อ้อย เป็นต้น เน่ืองจากปัจจุบันพบว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีการ
ใช้งานกันอยู่น้ันเกือบทั้งหมดจะใช้วัตถุดิบที่มาจากผลพลอยได้ของการกลั่นปิโตรเลียม เช่น นํ้ามันดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้แล้วหมดไป จึงส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ไม่ว่า
จะเป็นกระบวนการผลิตหรือวิธีการกําจัด 
 

2.2    ขณะผลิต 
 

ในระหว่างการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางนํ้า และมลพิษทางดิน อีกทั้งอาจเกิดมลพิษทางเสียงที่เกิดจากการทํางานของ
เครื่องจักร ส่งผลให้เกิดความรําคาญแก่ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมข้างเคียงได้ และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต คือ เรื่องของขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย สําหรับขยะมูลฝอยน้ันเกิดขึ้นหลายประเภท เช่น เศษพลาสติก เศษกระดาษ เป็นต้น ซึ่งขยะ
เหล่าน้ีสามารถนําไปแปรใช้ใหม่ได้ จึงควรมีการคัดแยกก่อนนําไปท้ิง แต่สําหรับขยะอันตรายนั้น ควร
นําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในขณะผลิตอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม
และ/หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังน้ันในการออกข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก จึงมุ่งเน้นที่การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้ เป็นสําคัญ 

 
2.3   ขณะขนส่ง 

 
ในระหว่างการขนส่งผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก มีการใช้พลังงานและเช้ือเพลิงในการขนส่ง จึงส่งผล
ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศตามมาจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงในกระบวนการสันดาปเคร่ืองยนต์  
 

2.4   ขณะใช้งาน 
 

ในขั้นตอนการผลิตพลาสติกมีการใช้สารเคมีหลายประเภท เช่น สารเติมแต่งและตัวเติม โลหะหนัก และ
สี ซึ่งมักจะเป็นสารที่มีความเป็นพิษหลงเหลืออยู่และอาจหลุดหรือเคลื่อนย้ายจากพลาสติกลงสู่สิ่งที่
บรรจุอยู่ จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่บริโภคได้ และอีกประการหน่ึงคืออันตรายที่เกิดจากการสัมผัส
กับผลิตภัณฑ์ ถ้าหากมีการปนเป้ือนของสารอันตรายก็อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่บริโภคได้เช่นกัน 
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2.5   ทิ้งหลังใช้งาน 
 

ปัญหาของพลาสติกที่เกิดขึ้นหลังจากใช้งานแล้ว มีดังต่อไปน้ี 
1) ปัญหาการตกค้างของมูลฝอยจากพลาสติกในสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา    

เช่น   
- เกิดภาวะมลพิษทางสายตา 
- การอุดตันของท่อระบายนํ้า  
- พลาสติกที่ตกค้างตามผิวนํ้าและในทางเดินนํ้า เช่น แม่นํ้าลําคลอง อาจทําให้

การจราจรทางน้ําติดขัดได้  
- พลาสติกที่ปนกับขยะตามบ้านทําให้เกิดปัญหา เมื่อนําขยะเหล่าน้ันไปทําปุ๋ยอินทรีย์

แล้ว ไม่สลายตัวเหมือนขยะอ่ืนๆ  
- พลาสติกที่ฝังทับถมกันในดิน จะทําให้เกิดปัญหาในเร่ืองการเพาะปลูก กล่าวคือรากไม่

สามารถชอนไชเข้าไปในดินได้สะดวก ทําให้ต้นไม้ตายได้ ซึ่งจะทําให้ผลผลิตทางการ
เกษตรเสียหาย  

- เมื่อตกค้างอยู่ในทะเลก็จะอยู่ในทะเลเป็นเวลานาน และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใน
ทะเล ในอ่าวไทยนอกเหนือจากปลาและสัตว์ทะเลที่ได้จากการลากอวนหน้าดินแล้ว ก็
ยังมีเศษพลาสติกปนมาด้วย และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น  

2)  ปัญหาการไม่ย่อยสลายของมูลฝอยพลาสติก เน่ืองจากพลาสติกเป็นสารที่สลายตัวได้ยาก ไม่ว่าจะ
เป็นกระบวนการทางเคมี (เช่น การละลายนํ้า อิทธิพลของความร้อน แสง หรือสารเคมี) หรือ
กระบวนการทางกายภาพ (เช่น การสึกกร่อนโดยลม) หรือกระบวนการทางชีวภาพ (เช่น การย่อย
สลายของแบคทีเรียหรือเช้ือรา) หากไม่มีการจัดเก็บขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิดปัญหา
การตกค้างของมูลฝอยจากพลาสติกในสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี เน่ืองจากพลาสติกมีความหนาแน่นตํ่า 
ดังน้ันอัตราส่วนของปริมาตรต่อนํ้าหนักจึงมีค่าสูง แต่ด้วยเหตุผลที่พลาสติกมีนํ้าหนักเบา มูลฝอยจาก
พลาสติกจึงมีปริมาตรมากและกินเน้ือที่มาก เมื่อเทียบกับมูลฝอยจากวัสดุอ่ืนที่มีนํ้าหนักเท่ากัน ทําให้
เป็นปัญหาต่อการกําจัดมูลฝอยจากพลาสติกด้วยอีกสาเหตุหน่ึง  

3)  ปัญหาต่อระบบการกําจัดขยะพลาสติก โดยท่ัวไปในการกําจัดมูลฝอยมีวิธีการกําจัดที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการอยู่ 3 วิธี คือการหมักทําปุ๋ย การเผาในเตาเผา และการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
พลาสติกเป็นสารที่ย่อยสลายได้ยาก ไม่สามารถกําจัดโดยวิธีการหมักทําปุ๋ยได้ จึงถูกกําจัดโดยวิธีการ
ฝังกลบหรือการเผา วิธีการฝังกลบเร่ิมมีปัญหาเน่ืองจากความต้องการใช้ที่ดินเป็นจํานวนมากในการ
ฝังกลบมูลฝอยที่มีพลาสติกปนอยู่ ทั้งน้ีเพราะพลาสติกเป็นสารที่ย่อยสลายได้ยาก เมื่อฝังกลบลงใต้
ดินแล้ว จะทําให้สถานที่กําจัดหมดอายุการใช้งานเร็วขึ้น ต้องหาที่กําจัดแห่งใหม่อยู่บ่อยคร้ัง   

นอกจากน้ีการย่อยสลายพลาสติกในหลุมฝังกลบจะเป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการชะ
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ล้างของสารเคมี หรือโลหะหนักที่เติมเข้าไปในเน้ือพลาสติกสู่นํ้าใต้ดินได้ สําหรับการกําจัดขยะโดย
วิธีการเผาในเตาเผาน้ัน สามารถใช้กําจัดมูลฝอยที่มีพลาสติกปนอยู่ได้ แต่ต้องออกแบบเตาเผาพิเศษ
มีการควบคุมก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาอย่างดี หากไม่มีการควบคุมที่ดี อาจก่อให้เกิดปัญหาเถ้าที่เกิด
จากการเผา และปัญหามลพิษทางอากาศได้ เช่น 

- การปนเป้ือนของโลหะหนัก เช่น แคดเมียม ตะก่ัว ดีบุก สังกะสี  
- ไฮโดรเจนคลอไรด์ และไฮโดรเจนฟลูออไรด์ ซึ่งมีสมบัติเป็นกรดแก่ 
- ไดออกซิน ฝุ่น และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
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