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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 แบบถังนํ้าคว่ํา 99. รถตู้โดยสาร 

100. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 101. ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเคร่ืองหนัง 102. ผ้าเบรกสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

103. สถานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ 104. ท่อพีวีซีแข็งสําหรับน้ําด่ืม 105. บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

106. บรรจุภัณฑ์พลาสติก 107. ระบบกําลังไฟฟ้าต่อเน่ือง 108. วัสดุก่อสร้างที่ทําจากไม้ 

109. กระจกที่ใช้ภายในอาคาร  110. ฉากก้ันห้อง 111. แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 

112. ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ 113. อุปกรณ์กีฬา 114. ผ้าอนามัย 

115. ธูป 116. ม่าน 117. บริการโรงแรม 

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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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 107 
โครงการฉลากเขียว 

วัสดุก่อสร้างท่ีทําจากไม้ 
 

ประธานอนุกรรมการ 

รศ.ดร.คมสัน มาลีส ี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  

อนุกรรมการ 

นายนนท์ ล้ิมสุวรรณ ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ ผู้แทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ ์
      
ดร. ปรีชา มณีสถิตย์ ผู้แทนสถาบันอาคารเขียวไทย  
   
นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 
 นางสุนันทา พลทวงษ์ 
  
นายมนตรี วงศ์มั่นกิจการ ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

นายรักเล่ห์ ไต้สําโรง 
 
นางสาวศรัณธร  สขุวัฒน์นิจกูล ผู้แทนกรมป่าไม้ 

นายวัลยุทธ  เฟือ่งวิวัฒน ์
 

นางสาวอรพินท์ สินอมรเวช ผู้แทนบริษทั โคโคบอร์ด จํากัด 
  
นายปิง ซุน หวัง ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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อนุกรรมการและเลขานุการ  

ดร.กัญญาณี แสงเกียรติยุทธ โครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย 
นางสาวสุพฤกษา ยาพรม 
นางสาวแววตา ขันตี 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์วัสดุก่อสร้างท่ีทําจากไม้ 
(Wood based panel and building material) 

(TGL-107-16) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 107 
โครงการฉลากเขียว 

1. เหตุผล 
 
ไม้มีคุณสมบัติที่ดีหลายประการในการนํามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ให้ความสวยงาม เก็บเสียงได้ดี 
ป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงในกระบวนการผลิตช้ินงานจากไม้
จะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคอนกรีตและเหล็ก ส่งผลให้การใช้เช้ือเพลิงจากฟอสซิลและการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงด้วย ทั้งน้ีไม้ที่นํามาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องเป็นไม้ที่มาจากป่าปลูก
ที่มีเอกสารสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายหรือทําจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสที่เป็นวัสดุเหลือทางการเกษตร แหล่ง
ชุมชนหรืออุตสาหกรรม ส่วนในขั้นตอนการผลิตน้ันจะต้องมีขั้นตอนการผลิตเพ่ือให้ได้ช้ินงานไม้ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ดังน้ัน ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทําจากไม้ที่ได้รับฉลากเขียวต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีปริมาณ
สารอินทรีย์ระเหยง่ายไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนด ควบคุมปริมาณโลหะหนักให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตลอดจนจํากัดปริมาณสารประกอบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยลดปริมาณมลสาร
ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศและได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้น 
 

2. ขอบเขต 
 
ข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทําจากไม้และแผ่นอัด ดังน้ี  

2.1  วัสดุทําพ้ืน ผนัง และเพดาน  
2.2  วัสดุตกแต่งผิวพ้ืน ผนังและเพดาน 
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3. บทนิยาม 
 
3.1  วัสดุก่อสร้าง หมายถึง วัสดุที่ใช้ในจุดประสงค์สําหรับการก่อสร้าง ที่เก่ียวข้องกับที่อยู่อาศัยของ

มนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้น 
3.2   ไม้ (wood) หมายถึง เน้ือของต้นไม้ที่ใช้ทําสิ่งของต่างๆ มีลักษณะเป็นท่อน แผ่น หรือดุ้น เป็น

ต้น แบ่งเป็นไม้เน้ือแข็ง ไม้เน้ือแข็งปานกลาง และไม้เน้ืออ่อน 
3.3    แผ่นอัด หมายถึง แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน ที่ทําจากไม้ 

และ/หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลส เช่น แผ่นช้ินไม้อัด แผ่นใยไม้อัด แผ่นไม้อัด เป็นต้น 
3.4   วัสดุตกแต่งผิวพื้น (interior floor finish) หมายถึง วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งผิวของพ้ืนทาง 

ลาดชัน ลูกต้ังและลูกนอนของบันได และพ้ืนแบบอ่ืน 
3.5   วัสดุตกแต่งผิวผนัง (interior wall finish) หมายถึง วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งผิวของเสา คาน 

หรือผนังที่ติดอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนย้ายได้และแผงก้ันแบบติดอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนย้ายได้ 
3.6   วัสดุตกแต่งผิวเพดาน (interior ceiling finish) หมายถึง วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งผิวของเพดาน 

โดยรวมถึงฝ้าเพดานประเภทต่างๆ  
3.7    หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออก

โดยผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ 

3.8    ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of the 
National Standardization Council, ONSC) หรือหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation 
Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน 
(International Accreditation Forum (IAF)) หรือหน่วยรับรองระบบงานอ่ืนๆ ที่
คณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียวให้ความเห็นชอบ 

3.9    ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
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4. ข้อกําหนดทั่วไป 
 
4.1    ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ผ่านการทดสอบ

คุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง  หรือ มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า 

 
4.2    กระบวนการผลิต การขนส่งและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือ โรงงานที่ผลิตต้องเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140011 

 
5. ข้อกําหนดพิเศษ 

 
5.1   ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 

5.1.1 ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากแผ่นอัดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1-5.4 ของข้อกําหนด
ฉลากเขียวแผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน (TGL-41)   

 
 
 

                                             
1ISO 14001: Environmental management system. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ผลการ
ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง หรือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
   1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ 
       ผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ  
   2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองและผลการทดสอบตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1-5.4 ของข้อกําหนดฉลาก
เขียวแผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน (TGL-41)     
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5.1.2 ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้จริงต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังน้ี 
(1) ผลิตภัณฑ์ต้องทําจากไม้ที่มาจากแหล่งที่มีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ ผู้ผลิตต้อง

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืนของ The 
Forest Stewardship Council (FSC) 

(2) ต้องไม่ใช้สารก่อมะเร็ง สารก่อให้เกิดการกลายพันธ์ุและสารที่ทําลายระบบสืบพันธ์ุ 
ตามท่ีระบุใน group 1A และ 1B ตามรายช่ือใน Table 3.1 of Annex VI to 
Regulation (EC) No.1272/2008 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 

(3) สีที่ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ต้องเป็นสีสําหรับพ้ืนผิวไม้ (wood substrate) ที่ได้การรับรอง
เครื่องหมายฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์สี (TGL-4) หรือ 
ผ่านการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ของข้อกําหนดฉลากเขียวสีสําหรับพ้ืนผิวไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสาร/หลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
   1. หลักฐานที่เช่ือได้ว่าแหล่งที่มาของไม้มาจากป่าปลูก มีเอกสารสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ สําเนา

เอกสารสิทธ์ิที่ดินที่ถูกต้องตามกฎมาย หรือ สําเนาหนังสือประจําตัวผู้ได้รับการสงเคราะห์ปลูกแทนของ
เกษตรกร หรือ หนังสือรับรองจากผู้ขายไม้ให้ซึ่งประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มี
อํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท หรือ ใบรับรองระบบมาตรฐานเก่ียวกับการ
จัดการสวนป่าอย่างย่ังยืนของ The Forest Stewardship Council (FSC) 

   2. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS) ของสารที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ และหนังสือรับรองที่
เช่ือได้ว่าไม่ใช้สารที่ระบุในข้อ 5.1.2 (2) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้อง
ประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท 

 3. ใบรับรองการใช้เคร่ืองหมายฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์สีสําหรับพ้ืนผิวไม้ หรือแสดงผลทดสอบที่
เป็นไปตามเกณฑ์ของข้อกําหนดฉลากเขียวสีสําหรับพ้ืนผิวไม้ ซึ่งประทับตราสําคัญของบริษัทและลง
นามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท 
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5.2    บรรจุภัณฑ์  
5.2.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
 (1)  บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องได้รับการรรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์   

      พลาสติก (TGL-105) หรือ 
(2)  บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐาน      

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่มาตรฐานเลขท่ี มอก. 
1310 หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 
หรือ ISO 11469 หรือ 

(3)  กรณีใช้ฟิล์มพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ ฟิล์มพลาสติกต้องผลิตจากพลาสติกสลายตัวได้   
      ทางชีวภาพ 

 
5.2.2 บรรจุภัณฑ์กระดาษต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

(1) บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์
กระดาษ (TGL–104) หรือ 

(2) บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องทําจากเย่ือเวียนทําใหม่ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อกําหนด
พิเศษ ข้อ 5.1 ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
   1. ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือ 
   2. หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 
11469 ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลง
นามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายที่แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบน
บรรจุภัณฑ์ หรือ 

 3. หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าฟิล์มพลาสติกสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้อง
ประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตฟิล์มพลาสติก 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
   1. ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ หรือ 

 2. หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษทําจากเย่ือเวียนทําใหม่ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อกําหนด
พิเศษ ข้อ 5.1 ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) โดยหนังสือรับรอง
ดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
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5.2.3 หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีโลหะ
หนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเป้ือนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะก่ัว 
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดย
นํ้าหนัก 
หมายเหตุ กรณีที่บรรจุภัณฑ์กระดาษหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้รับการรับรอง
เครื่องหมายฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอไม่ต้องย่ืนหลักฐานตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 
5.2.3 

 
 
 
 

                                             
2ISO 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. 
3ASTM D 3624: Standard Test Method for Low Concentrations of Mercury in Paint. 
4 IEC 62321: Electro technical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers). 
5ISO 3856-1: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 1: Determination of lead content. 
6ISO 6503: Paints and varnishes -- Determination of total lead -- Flame atomic absorption spectrometric method. 
7ASTM D 3335: Standard Test Method for Low Concentrations of Lead, Cadmium, and Cobalt in Paint. 
8ISO 3856-4: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 4: Determination of cadmium content. 
9 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 3856-72 หรือ ASTM D 36243 
หรือ IEC 62321 4หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.2 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-15หรือ ISO 65036 
หรือ ASTM D 33357 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.3 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 8 หรือ ASTM D 3335 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.4 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-59 
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. 1702510 หรือ ISO/IEC 1702511 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปน้ีแนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอว่าวิธี

ทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

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

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

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

                                             
10มอก. 17025: ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ. 
11 ISO/IEC 17025: General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. 
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2. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสรา้งทีท่ําจากไม้ต่อสิง่แวดล้อม 

เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทําจากไม้ (Life cycle of wood based 
panel and building material) ในตารางที่ 1 ผลกระทบเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทําจากไม้ต่อ
สิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้  

ตารางที ่1 ผลกระทบเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทําจากไม้ต่อสิ่งแวดล้อม 

หัวขอ้ทางสิ่งแวดล้อม 

(Environmental aspect) 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทําจากไม้ต่อสิง่แวดล้อม 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ทิ้งหลังใช ้

การใช้ทรัพยากร (Resource use) เช่น  
        -  วัตถุดบิ  
        -  พลังงาน  
        -  น้ํา 

 

 1 

 2 

 
2 

 
2 
2 

2 

 
X 

2 

X 

 

X 
X 
X 

 

การใช้สารเคมี/ วัตถุอันตราย  3 3 X X  

การปล่อยสารมลพิษ 

(Emission/Release of pollutants) 
 
 

 X 

 
 

 *,4 

 
 

5 

 
 
X  

 

 
3        - อากาศ 

       - น้ํา    *,4  *,4 X X X  

       - ดิน X  *,4 X X X  

ขยะมูลฝอย/ของเสีย (Waste)  X * X X 6 

ผลกระทบอื่นๆ (Other impacts)  X  *,8 8 X X 

ความเหมาะสมสําหรับการใช้  
(Fitness for use) 

   
  ** 

 

ความปลอดภัย (Safety)      **  
 

หมายเหตุ พื้นที่สีเทาในตารางไม่นํามาพิจารณาในการออกข้อกําหนด 
      มีผลกระทบต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด 

      มีผลกระทบแตไ่ม่รวมอยูใ่นขอ้กําหนด 

     X  ไม่เกี่ยวข้อง 
    *  ข้อบังคับตามพระราชบัญญตัิโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 

   **  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานความปลอดภัย 

     1   วัตถุดิบไม ้

   2   ไฟฟ้า น้ํามัน ไอน้ํา น้ํา 
   3   สารเคมีที่อาจใช้ในวัตถุดิบและในขั้นตอนการผลิต เช่น กาว สารเคลือบ ฟอล์มาลดีไฮด์ ฟีนอล 

   4  ผลจากฝุ่นละออง น้ําเสียจากการล้างชิ้นไม ้

   5   ผลจากการปล่อยก๊าซ CO2, CO, SOx และ NOx  
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   6   ผลจากขยะเศษไม้  
   7  ผลจากสารเคมทีี่ใชใ้นผลิตภัณฑ์  

8 ผลกระทบจากเสียง กล่ิน 

2.1 ก่อนผลิต 

การจัดหาวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตต้องมีการควบคุมที่มาของวัตถุดิบ โดยการใช้วัตถุดิบไม้จาก
ป่าปลูกและวัสดุทดแทน เช่น วัสดุเหลือจากการเกษตร เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากการ
ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติเป็นการทําลายระบบนิเวศและทําให้สภาวะแวดล้อมเกิดความเสียหาย เช่น เกิด
นํ้าท่วมหรืออุณหภูมิอากาศสูงขึ้น ถึงแม้จะปลูกป่าเพ่ิมเติมก็ไม่สามารถทดแทนป่าไม้ธรรมชาติได้อย่าง
สมบูรณ์ เพราะขาดความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์หรือพืชที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบัน
ประเทศไทยได้มีกฎหมายควบคุมการบุกรุกพ้ืนที่ป่า รวมถึงป่าปลูกที่ใช้ในการผลิตกระดาษหรือใช้ใน
อุตสาหกรรมไม้ ทั้งน้ีป่าปลูกที่ไม่ได้รับการควบคุมอย่างถูกต้องก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน เช่น 
การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชไม่ถูกวิธี ทําให้เกิดการสะสมในดินและในร่างกายโดยการสัมผัสหรือการ
หายใจ เมื่อร่างกายได้รับในปริมาณมากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากน้ีก่อนที่จะนําไม้ไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาจต้องนําท่อนไม้มาอัดนํ้ายากันมอดและแมลงก่อนด้วยสารเพนตาคลอโรฟินอล สาร
เพนตะคลอโรฟีนอลเป็นสารที่ไม่ติดไฟ ไม่ระเหยง่าย แต่ละลายได้ในแอลกอฮอล์ เบนซิน และละลายได้
เล็กน้อยในปิโตรเลียมอีเทอร์ แต่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสิ่งมีชีวิต กล่าวคือเมื่อร่างกายได้รับสาร
เหล่าน้ีในช่วงสั้นๆ ทําให้ผิวหนังเป็นผื่นคัน มีเหง่ือออกในปริมาณมาก มีปัญหาของระบบทางเดินหายใจ 
เจ็บปวดที่หน้าอกและช่องท้อง สารเหล่าน้ีสามารถทําลาย ตับ ปอด ผิวหนัง เม็ดเลือด ระบบประสาทได้ 
และถ้าร่างกายได้รับสารน้ีติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
(mutation) ในเซลของสิ่งมีชีวิตและอาจทําลายการพัฒนาของตัวอ่อนได้ นอกจากน้ียังจะทําลาย ตับ ไต 
เม็ดเลือด และระบบประสาทอีกด้วย 
 

2.2   ขณะผลติ 

ในระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้มีการใช้พลังงานในการตัดช้ินไม้ ไสไม้ การขัด การอบช้ินไม้ 
เพ่ือให้ไม้มีคุณลักษณะที่ต้องการ ในกระบวนการผลิตยังก่อให้เกิดฝุ่นละอองไม้จากการขัดและตัด 
ละอองไอระเหยจากการเคลือบผิวด้วยทินเนอร์และสี ซึ่งสารอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile organic 
compounds: VOCs)  มีอันตรายต่อตับและไต เมื่อได้สัมผัสเป็นเวลานานหรือหลายๆ ครั้ง นอกจากน้ี 
VOCs ยังทําปฏิกิริยากับแสงแดดเปลี่ยนเป็นโอโซนและมลสารอ่ืนๆ เกิดเป็นหมอก (photochemical 
smog) ในบรรยากาศช้ันล่างได้ ดังน้ันจึงต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตเพ่ือลดอันตรายจากฝุ่นและ
ไอระเหยจากสารเคลือบ โดยการกําจัดฝุ่นสามารถทําได้โดยติดต้ังท่อดูดบริเวณเคร่ืองจักรเพ่ือลําเลียงฝุ่น
ไปกําจัดโดยไซโคลนหรือถุงกรอง ฝุ่นเหล่าน้ีจํานวนหน่ึงสามารถขายเพ่ือผลิตเป็นธูปได้ ส่วนไอระเหย
จากการเคลือบผิวสามารถลดปริมาณลงได้โดยใช้ฉากนํ้า 
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สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากแผ่นอัดมีการใช้พลังงานท้ังในรูปของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน
จากไอน้ําในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะในขั้นตอนการสับ การบดเย่ือ กระบวนการ Mat Formation 
และกระบวนการอัดร้อน นอกจากการใช้พลังงานแล้วยังมีการใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนผสมในกาว 
กาวดังกล่าวนํามาใช้เพ่ือให้ฝอยไม้ติดเป็นเน้ือเดียวกัน ซึ่งฟอร์มาลดีไฮด์เป็นก๊าซที่มีกลิ่นฉุน มีผลกระทบ
ต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม กล่าวคือเมื่อฟอร์มาลดีไฮด์เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ในปริมาณ
ความเข้มข้นสูงจะทําให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบการทํางานของร่างกายได้ เช่น เกิดการระคายเคืองต่อ
ทางเดินอาหารและกระเพาะตอนบน ถึงขั้นเลือดออกในกระเพาะอาหารและลําไส้ โดยพบว่าคนงานที่
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ในกระบวนการผลิตจะเป็นโรคทางเดินหายใจกันมาก 
ส่วนผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมพบว่า ฟอร์มาลดีไฮด์มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของ
พืชเมื่อมีความเข้มข้นในอากาศที่ระดับ 0.02 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยสามารถยับย้ังกระบวนการ
สังเคราะห์แสงในพืชได้ประมาณร้อยละ 10 ส่วนแบคทีเรียในดินก็มีโอกาสได้รับผลกระทบจาก
ฟอร์มาลดีไฮด์ที่ปนเป้ือนอยู่ในดินเช่นเดียวกัน  
 

2.3   ขณะขนส่ง 

การส่งถ่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคต้องใช้พลังงานเช้ือเพลิงในการเผาไหม้เครื่องยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศจากการปล่อยก๊าซในการเผาไหม้เครื่องยนต์ รวมถึงเกิดเสียงรบกวนและกล่ินเหม็นจากการ
เผาไหม้เครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ด้วย 
 

2.4  ขณะใช้งาน 

การใช้งานผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทําจากไม้จะต้องตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้บริโภค 
คุณภาพจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือให้ใช้งานได้ดี อาทิ ความแข็งแรง ความคงทน รูปทรงที่
เหมาะสม ซึ่งจะขึ้นกับกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ สําหรับในกระบวนการผลิตมีการใช้สารเคมี 
สารอินทรีย์ระเหยง่ายที่อาจตกค้างปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ในกาวสังเคราะห์ ซึ่งหาก
เทคโนโลยีการผลิตไม่มีการควบคุมหรือกําจัดสารตกค้างที่ปนเป้ือนในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์อย่าง
เหมาะสมจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้ 

ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทําจากไม้ จึงมุ่งเน้นการใช้งานของวัสดุ
ก่อสร้างที่ทําจากไม้ที่ได้มาตรฐานเพ่ือประสิทธิภาพในการก่อสร้างอาคาร และควบคุมการใช้สารเคมีที่
เป็นอันตรายเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานของผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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2.5  ทิ้งหลังใช ้

ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้เป็นอินทรีย์สารเกือบทั้งหมด การท้ิงหลังใช้งานจึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
เพราะสามารถผุพังคืนธาตุคาร์บอนกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ และในบางช้ินส่วนประกอบหรือบางวัสดุหาก
มีการคัดแยกช้ินส่วนสามารถนําไปใช้งานหรือรีไซเคิลได้  หรือการนํากากของเสียที่เกิดขึ้นเป็นเช้ือเพลิง
เพ่ือให้พลังงานในกระบวนการผลิตหรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หรือ เป็น
เช้ือเพลิงแก่โรงผลิตไฟฟ้าได้ แต่ทั้งน้ีในกรณีที่มีการจัดการหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เช่น การ
เผาในที่โล่งจะก่อให้เกิดการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม อาทิ โลหะหนัก สารอินทรีย์ระเหยง่ายในสี
และสารเคลือบไม้ เถ้าควันจากการเผาไหม้ เป็นต้น 

 
3. รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับวัสดุก่อสรา้งที่ทําจากไม้ 
 
เลขที่มอก. รายช่ือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก. รายช่ือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

134 แผงไม้ปูพื้นโมเสก : ไม้สัก 877 แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดกระทุง้ 

178 แผ่นไม้อัด 963 ไม้พื้นรางล้ิน : ไม้กระยาเลย 

180 แผ่นใยไม้อัดแขง็ 966 แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง 

193 ไม้ปูพื้นล้ินร่องรอบตัวหน้าส่ีเหล่ียมผืนผ้า 994 ไม้พื้นรางล้ินมรีอยต่อแบบประสานนิ้ว :  
ไม้กระยาเลย 

421 ไม้แปรรูป : ข้อกําหนดทั่วไป 1106 แผงไม้ปูพื้นโมเสก : ไม้กระยาเลย 

422 ไม้สักแปรรูป 1138 ชิ้นไม้ปูพื้นปาร์เกต ์: ไม้กระยาเลย 

423 ไม้กระยาเลยแปรรูป 1221 ชิ้นไม้ปูพื้นปาร์เกต ์: ไม้สัก 

424 ไม้แปรรูปสําหรบังานก่อสร้างทัว่ไป 1301 ไม้พื้นรางล้ิน : ไม้สัก 

497 ไม้แปรรูปอบ 1302 ชิ้นไม้พื้นล้ินร่องรอบตัว : ไม้สัก 

516 ไม้อัดนํ้ายาซีซีเอ 1367 ชิ้นไม้พื้นล้ินร่องรอบตัว : ไม้กระยาเลย 

724 ไม้บางสักต่อแผ่น 2158 ไม้พื้นรางล้ินมรีอยต่อแบบประสานนิ้ว : ไม้สัก 

876 แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ 2423 ไม้ยางพาราแปรรูป 
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4. ข้อกําหนดฉลากเขียวสาํหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 

ข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.1 ผลติภัณฑ์ต้องทําจากเย่ือเวียนทําใหม่ และ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใช้
จากการเกษตรดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ปริมาณของเย่ือเวียนทําใหม่และ/หรือเย่ือกระดาษท่ีทําจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
เย่ือเวียนทําใหม่และ/หรือเย่ือกระดาษทีท่ําจาก  
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (ร้อยละโดยน้าํหนัก) 

วัสดุกันกระแทก > 70 

ถาด >  75 

กล่องกระดาษแข็ง > 70 

กล่องกระดาษลูกฟูก > 60 

ซองกระดาษพิมพ์เขียน >  20 

ซองกระดาษคราฟท์ >  50 

ผลิตภัณฑ์กระดาษขึ้นรูป > 90 

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ > 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานแสดงร้อยละของเย่ือเวียนทําใหม่ และ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตร ลงนามกํากับโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลง
นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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