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

นํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์

นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย
จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้อง
แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว 
ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของ
ประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนองจาก

ผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดทําโครงการฉลากเขียว 

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

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 
• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อ

ผลิตภัณฑ์นั้นถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 
• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทาง

สิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด 
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 11. ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เครื่องซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 18. บริการซักน้ําและบริการซักแห้ง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับถ้วยชาม 21. น้ํามันหล่อลื่น 

22. เครื่องเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา 24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25. สบู่ 26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28. เครื่องถ่ายเอกสาร 29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 30. เครื่องเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34. โทรศัพท์มือถือ 35. เครื่องโทรสาร 36. รถยนต์นั่ง 

37. เครื่องรับโทรทัศน์ 38. เครื่องพิมพ์ 39. เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 
และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 
       และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา 

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. เครื่องล้างจาน 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.  แบตเตอรี่รถยนต์ 63. เครื่องดูดฝุ่น 

64.  แบตเตอรี่ทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา 65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 
     หน้าต่างพร้อมวงกบ 

66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
      หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู ่

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

70.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทพลาสติก 71. เครื่องเป่ามือ 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. เครื่องฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า 

85. เครื่องเป่าผม 86. รองเท้า 87. ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า 

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน 

91. เครื่องฟอกอากาศ 92. เครื่องปิ้งขนมปัง 93. ครีมนวดผม 

94. เครื่องสูบน้ํา 95. เครื่องทําน้ําอุ่นไฟฟ้า 96. นาฬิกา 

97. เครื่องประจุแบตเตอรี่สําหรับอุปกรณ์ 
     อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

98. เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบถังน้ําคว่ํา 99. รถตู้โดยสาร 

100. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 101. ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องหนัง 102. ผ้าเบรกสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต ์

103. สถานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ 104. ท่อพีวีซีแข็งสําหรับน้ําด่ืม 105. บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

106. บรรจุภัณฑ์พลาสติก 107. ระบบกําลังไฟฟ้าต่อเนื่อง 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 ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น 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
รายละเอียดได้จากคู่มือแนะนาํโครงการฉลากเขียว หรือ ทีเ่ว็บไซต์
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

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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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 112 
โครงการฉลากเขียว 

อุปกรณ์กีฬา 
 
ประธานอนุกรรมการ 
นางวราภรณ์ ขจรไชยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
   

อนุกรรมการ 
นายณฤทธิ์ ฤกษ์ม่วง ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

นายวิทยา อินทร์สุวรรณ 
       
นายปรัชญ์ อินทรศักด์ิสิทธ์ิ ผู้แทนจากคณะพลศึกษา  

นายนรุตตม์ สหนาวิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     

นายทรงพล รดิศพงศ์ ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
นางกรรณิการ์ บุตรเอก  

  
ดร. ชาคริต สิริสิงห ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย 

นางสาวอรวรรณ สุภาพพรชัย  
 

นางสาวพิรพร เพชรทอง ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
นายมนตรี ชุติชัยศักดา  

  
นายทวีสิทธ์ิ บัวมี ผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ดร. วรวิทย์ จิรฐัิติเจริญ  
 
นายอัฐ อุตสาหกิจอํานวย ผู้แทนจากกลุม่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 

นายวัสส์ธนพน ศุภสัญญา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 
นายไพโรจน์ เบญจทิศมงคล ผู้แทนจากบรษิัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด   
 
นางกฤติยา ถาวรพฤกษ์ ผู้แทนจากบรษิัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตต้ิงกู๊ดส์ 

จํากัด 
 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
ดร. กัญญาณ ีแสงเกียรติยุทธ  โครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย 

นางสาวสุพฤกษา ยาพรม 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์อุปกรณกี์ฬา  
(Ball for sport) 
(TGL-112-16) 

จัดทําโดย 
คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 112 

โครงการฉลากเขียว 
 
1. เหตุผล 

 
แนวโน้มการใส่ใจสุขภาพและการออกกําลังกายของประชาชนมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อุปกรณ์กีฬา
จําเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วย เทคโนโลยีในการผลิตทําให้
ประสิทธิภาพและคุณภาพของอุปกรณ์กีฬาเพิ่มมากขึ้น มีการใช้วัสดุทดแทนที่มีคุณภาพดีขึ้นทดแทน
วัสดุจากธรรมชาติ แต่ทั้งนี้ในกระบวนการผลิตรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กีฬาจะต้องคํานึงถึง
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

อุปกรณ์กีฬาในที่นี้จะครอบคลุมอุปกรณ์กีฬาประเภทลูกบอลชนิดสูบลม ได้แก่ ลูกฟุตซอล ลูกฟุตบอล 
ลูกบาสเกตบอล และลูกวอลเลย์บอล โดยผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาที่ได้รับฉลากเขียวต้องมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ปราศจากโลหะหนักและสารประกอบมีพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้น  
 

2. ขอบเขต 
 
ข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาประเภทลูกบอลชนิดสูบลม ได้แก่ 
ลูกฟุตซอล ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล และลูกวอลเลย์บอล 
 

3. บทนิยาม 
 
3.1 ลูกฟุตซอล (balls for futsal) หมายถึง ลูกฟุตซอลที่ช้ันนอกทําด้วยหนังแท้หรือหนังเทียม โดย

การผนึกด้วยกาวหรือโดยการเย็บ มีรูสําหรับสูบลมหรือปล่อยลม ใช้สําหรับเล่นหรือแข่งขันภายใน
อาคาร (กีฬาฟุตซอล)1 

3.2 ลูกฟุตบอล (balls for soccer) หมายถึง ลูกฟุตบอลที่ช้ันนอกทําด้วยหนังแท้หรือหนังเทียม โดย
การผนึกด้วยกาวหรือโดยการเย็บ มีรูสําหรับสูบลมหรือปล่อยลม2 

3.3 ลูกบาสเกตบอล (balls for basketball) หมายถึง ลูกบาสเกตบอลที่ช้ันนอกทําด้วยหนังแท้ หรือ
หนังเทียม หรือยาง โดยการผนึกด้วยกาว มีรูสําหรับสูบลมหรือปล่อยลม3 

                                             
1 มอก. 2329: มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ลูกฟุตซอล. 
2 มอก. 940: มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม ลกูฟุตบอล. 
3 มอก. 941: มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม ลกูบาสเกตบอล. 
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3.4 ลูกวอลเลย์บอล (balls for volleyball) หมายถึง ลูกวอลเลย์บอลที่ช้ันนอกทําด้วยหนังแท้ หรือ
หนังเทียม หรือยางโดยการผนึกด้วยกาว และทําด้วยหนังแท้หรือหนังเทียมโดยการเย็บ มีรูสําหรับ
สูบลมหรือปล่อยลม4 

3.5 หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยผู้
ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ 

3.6 ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่ได้รับ
การรับรองระบบงานจากสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of the 
National Standardization Council, ONSC) หรือหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation 
Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน 
(International Accreditation Forum – IAF) หรือหน่วยรับรองระบบงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
บริหารโครงการฉลากเขียวให้ความเห็นชอบ 

3.7 ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

4. ข้อกําหนดทั่วไป 
 
4.1 ลูกฟุตซอล ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล และลูกวอลเลย์บอล ต้องได้รับการรับรอง หรือ ผ่านเกณฑ์

การทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ มาตรฐาน
ระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า หรือ มาตรฐานที่ทางการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยกําหนด 

ตารางที่ 1 รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ลําดับที่ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 

ชื่อมาตรฐาน 

1 มอก. 2329 ลูกฟุตซอล 
2 มอก. 940 ลูกฟุตบอล 
3 มอก. 941 ลูกบาสเกตบอล 
4 มอก. 942 ลูกวอลเลย์บอล 

 

 
 
 

                                             
4 มอก. 942: มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม ลกูวอลเลย์บอล. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ผลการ
ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า หรือ มาตรฐานที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด 
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4.2    กระบวนการผลิต การขนส่งและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือ โรงงานที่ผลิตต้องเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140015 

 
5. ข้อกําหนดพิเศษ 

 
5.1 ต้ อ ง ไ ม่ ใ ช้ ส า ร  N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine ( 6PPD)  ใ น

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์  

 
5.2 สารพาทาเลต ได้แก่ bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP), 

benzyl butyl phthalate (BBP) ให้ปนเปื้อนรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ําหนักของ 
พลาสติไซเซอร์ (1,000 mg/kg) และ di-isononyl phthalate (DINP), di-isodecyl phthalate 
(DIDP) และ di-n-octyl phthalate (DNOP) ให้ปนเปื้อนรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดย
น้ําหนักของพลาสติไซเซอร์ (1,000 mg/kg) 

 
 
 

                                             
5ISO 14001: Environmental management system. (ฉบับปัจจุบัน) 
6 EN 14372: Child use and care articles - Cutlery and feeding utensils - Safety requirements and tests. (ฉบับปัจจุบัน) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ 
    ผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ 
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ใช้สารตามที่กําหนดในข้อกําหนด
พิเศษข้อ 5.1 พร้อมแสดงรายชื่อสารเคมีที่ใช้และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS) ของสารเคมี
ใช้ในกระบวนการผลิต โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามตามกฎหมายของบริษัทผู้ผลิต 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบปริมาณสารพาทาเลต ที่ออกให้โดยผู้ผลิตช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ 

หรือ 
2. ผลการทดสอบปริมาณสารพาทาเลต โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน EN 143726 หรือ มาตรฐานอื่นที่

เทียบเท่า 
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5.3 ปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ในสีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ รวมกันต้อง
ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

 
5.4 ผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องระบุคําแนะนําในการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน 

 
5.5 บรรจุภัณฑ์ (ถ้ามี) 

5.5.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องได้รับการรรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก (TGL-105) 

หรือ 
(2) ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มาตรฐานเลขที่ มอก. 13108 หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตาม
มาตรฐาน ISO 10439 หรือ ISO 1146910 

 
 

                                             
7 IEC 62321: Electro technical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers). (ฉบับปัจจุบัน) 
8 มอก.1310: มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สัญลักษณ์สาํหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่. (ฉบับปัจจุบัน) 
9 ISO 1043: Plastics - Symbols and abbreviated terms. (ฉบับปัจจุบัน) 
10 ISO 11469: Plastics - Generic identification and marking of plastics products. (ฉบับปัจจุบัน) 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ที่

ออกให้โดยผู้ผลิตสี หรือ 
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์โดยทดสอบตามวิธีทดสอบ

มาตรฐาน IEC 623217 หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานที่แสดงว่ามีการระบุคําแนะนําในการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน เช่น รูป
ถ่าย แถบป้ายแสดงคําแนะนํา เป็นต้น 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1.  ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือ 
2.  หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 
11469 ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลง
นามตามกฎหมายของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายที่แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของ
พลาสติกบนบรรจุภัณฑ์ 
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5.5.2 บรรจุภัณฑ์กระดาษต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 

หรือ 
(2) ต้องทําจากเย่ือเวียนทําใหม่ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.1 ของ

ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 

 
5.5.3 หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีโลหะ

หนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเปื้อนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว 
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดย
น้ําหนัก  
หมายเหตุ กรณีที่บรรจุภัณฑ์กระดาษหรือบรรจุ ภัณฑ์พลาสติกได้รับการรับรอง
เครื่องหมายฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอไม่ต้องยื่นหลักฐานตามที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 
5.5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ หรือ 
2. หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษทําจากเยื่อเวียนทําใหม่ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อกําหนด

พิเศษ ข้อ 5.1 ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) โดยหนังสือรับรอง
ดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมายของบริษัทผู้ผลิต
บรรจุภัณฑ์ 
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11ISO 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. (ฉบับปัจจุบัน) 
12ASTM D 3624: Standard Test Method for Low Concentrations of Mercury in Paint. (ฉบับปัจจุบัน) 
13ISO 3856-1: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 1: Determination of lead content. (ฉบับปัจจุบัน) 
14ISO 6503: Paints and varnishes -- Determination of total lead -- Flame atomic absorption spectrometric method. (ฉบับปัจจุบัน) 
15ASTM D 3335: Standard Test Method for Low Concentrations of Lead, Cadmium, and Cobalt in Paint. (ฉบับปัจจุบัน) 
16ISO 3856-4: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 4: Determination of cadmium content. (ฉบับปัจจุบัน) 
17 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. (ฉบับปัจจุบัน) 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ที่ออกให้

โดยผู้ผลิตสี หรือ 
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่ 
   กําหนดดังต่อไปนี้ 

2.1 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-711 หรือ ASTM D 362412 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.2 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-113หรือ ISO 650314 
หรือ ASTM D 333515 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.3 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 16 หรือ ASTM D 
3335 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.4 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-517 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 



TGL-112-16 

14/21 

 

6.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 
 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังนี้ 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับการแต่งต้ัง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 18 หรือ ISO/IEC 1702519 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า 

กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอว่าวิธี

ทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเหตุ สมผลของวิ 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) 
 
 
 
 
 

                                             
18มอก. 17025: ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของหอ้งปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ. (ฉบับปัจจุบัน) 
19 ISO/IEC 17025: General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. (ฉบับปัจจุบัน) 



 

1. 
 

สรุปขั้นตอนนการให้การรัรับรองฉลากเขี

รูปที่ 1 ขั้นต

15/21

ภาคผน
ขยีว 

 
ตอนการให้กา

 

1 

วก 

ารรบัรองฉลากกเขียว 
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2. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาต่อสิ่งแวดล้อม 

เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาในตารางที่ 2 ผลกระทบเบื้องต้นของ
ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้
งาน และทิ้งหลังใช้  

 
ตารางที่ 2 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาต่อสิ่งแวดล้อม 

หัวขอ้ทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental aspect) 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาต่อสิ่งแวดล้อม 
ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ทิ้งหลังใช ้

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

 
 2 
 2 

 
2 

 
 2 

2 

2 

 
X 

2 

X 

 
X 
X 
X 

 

การใช้สารเคมี/ วัตถุอันตราย 1 1 X X  

การปล่อยสารมลพิษ 
(Emission/Release of pollutants) 

 
 

 * 

 
 

 *,3 

 
 

4 

 
 
X  

 
 
 
4        - อากาศ 

       - น้ํา  * * X X  5,6 

       - ดิน    
4 * X X  5,6 

ขยะมูลฝอย/ของเสีย (Waste)    
4 * X X 5 

ผลกระทบอื่นๆ (Other impacts)    
7  *,7 7 X X 

ความเหมาะสมสําหรับการใช้  
(Fitness for use) 

   
  ** 

 

ความปลอดภัย (Safety)      **  
 

หมายเหตุ พื้นที่สีเทาในตารางไม่นํามาพิจารณาในการออกข้อกําหนด 
      มีผลกระทบต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด 
      มีผลกระทบแตไ่ม่รวมอยูใ่นขอ้กําหนด 
     X  ไม่เกี่ยวข้อง 
   *  ข้อบังคับตามพระราชบัญญตัิโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 
   **  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานความปลอดภัย 
     1    สารเคมีที่อาจใช้ในวัตถุดิบและในขั้นตอนการผลิต 
   2   ผลจากการใช้วตัถุดิบ พลงังาน และน้ํา  
   3   ผลจากฝุ่นละออง ควัน ของเสยีที่อาจก่อให้เกดิมลพิษทางอากาศ 
   4   ผลจากการปล่อยก๊าซ CO2, CO, SOx และ NOx  
   5   ผลจากขยะยางทิ้งเหลือใช้ บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
   6  ผลจากสารเคมทีี่ใชใ้นผลิตภัณฑ์  

7 ผลกระทบจากเสียง กล่ิน 
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2.1 ก่อนผลิต 

    ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาประเภทลูกฟุตซอล ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล และลูกวอลเลย์บอล มี
วัตถุดิบหลักคือยาง หนัง ทั้งที่ทําจากธรรมชาติและสังเคราะห์ขึ้น ส่วนลูกเทนนิสจะใช้วัสดุหลักคือผ้า
สักหลาดและยาง อุปกรณ์กีฬาที่ทําจากยางธรรมชาติมีวัตถุดิบจากน้ํายางซึ่งอาจมีการปนเปื้อนของ
สารเคมีต้ังแต่กระบวนการเก็บน้ํายางจากต้น อาจมีการปนเปื้อนและตกค้างของสารเคมีจากสารเคมีที่ใช้
เร่งผลผลิตน้ํายาง ยาปราบศัตรูพืชและสารเคมีเพื่อป้องกันโรคระบาดในสวนยาง เป็นต้น หลังจากที่เก็บ
เกี่ยวน้ํายางแล้วจะเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ํายางข้น ซึ่งมีการใช้สารเคมีต่างๆ ผสมในน้ํายาง เช่น 
แอมโมเนีย TMTD (tetramethyl thiuram disulphide) และ zinc oxide ในขั้นตอนการรักษาสภาพ
น้ํายาง การใช้กรดซัลฟิวริก ซึ่งมีความเป็นพิษ มีกลิ่นเหม็น หากมีการปนเปื้อนหรือรั่วไหลออกสู่
สิ่งแวดล้อมจะทําให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบกับสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ 
ดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีการควบคุมการใช้งานหรือหาสารที่สามารถทดแทนสารเคมีอันตรายเหล่านี้ 
สําหรับวัสดุที่ทําจากยางสังเคราะห์มีวัตถุดิบต้ังต้นจากไฮโดรคาร์บอนที่สกัดจากใต้พ้ืนโลก ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
ที่มีอยู่อย่างจํากัด ในกระบวนการสกัดต้องใช้พลังงาน น้ํา และสารเคมีที่อาจมีการตกค้าง ปนเปื้อนในชั้น
หินได้ ในกระบวนการผลิตยางสังเคราะห์นั้นจะใช้พลังงานมากกว่าการผลิตยางธรรมชาติถึง 10 เท่า 
และมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ช้ันบรรยากาศเป็นจํานวนมาก  

วัตถุดิบจากหนังสัตว์จะผ่านกระบวนการฟอกหนังเพื่อกําจัดขนสัตว์และทําความสะอาด โดยนิยม
ใช้สารหนูหรือสารอื่นๆ เช่น โครเมียม ตะกั่ว สังกะสี ซัลไฟต์ สารฟอก และกรดอื่นๆ ซึ่งเป็นพิษต่อ
ร่างกายและสิ่งแวดล้อม ส่วนวัสดุหนังเทียมที่นิยมใช้คือพอลิยูรีเทนหรือพอลิไวนิลคลอไรด์ สําหรับลูก
เทนนิสมีวัตถุดิบคือผ้าสักหลาดซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้เส้นใยสังเคราะห์ ผ้าสักหลาดที่ถักทอเป็นผืนจะถูก
นําไปผ่านการฟอกย้อม พิมพ์และแต่งสําเร็จเป็นผ้าผืนสําเร็จรูป ซึ่งในขั้นตอนการฟอกย้อม พิมพ์ 
ตกแต่งสําเร็จนั้นมีการใช้สารเคมีจํานวนมาก เช่น สารเคมีพ้ืนฐาน สารลดแรงตึงผิว สีย้อมผ้า สารเพิ่ม
ความสว่าง สารช่วยย้อม และสารตกแต่งสําเร็จ สีย้อมและสีสําหรับการพิมพ์ลาย และสารเคมีที่ใช้ร่วม
ด้วย โดยผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ได้แก่ การปนเปื้อนของน้ําทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมที่มีความเป็น
กรดหรือด่าง เนื่องจากมีการใช้สารเคมีที่มีความเป็นกรดและด่างหลักๆ เช่น acetic acid, sodium 
hydroxide, soda ash, sulphuric acid เป็นต้น สีย้อมผ้าบางชนิดมีสารโลหะหนักเป็นส่วนผสมใน
ปริมาณที่ค่อนข้างตํ่าเพื่อเพิ่มความสดใสของสีสิ่งทอ ได้แก่ ทองแดง อาร์เซนิก แคดเมียม โครเมียม 
โคบอลต์ ตะกั่ว ปรอท สังกะสี และส่วนใหญ่จะติดอยู่กับเนื้อผ้า นอกจากนี้ยังอาจมีการใช้ก๊าซคลอรีน
เป็นสารฟอกสี คลอรีนเป็นก๊าซที่มีกลิ่นฉุนแสบจมูก มีฤทธ์ิเป็นกรด ถ้ามีการหายใจเอาไอของก๊าซ
คลอรีนเข้าสู่ร่างกาย มีผลโดยตรงต่อเยื่อบุอ่อนและเยื่อเมือกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปอด 

ในกระบวนการเชื่อมติดช้ินส่วนเข้าด้วยกันจะใช้วิธีการหลักคือการเย็บ การใช้กาว และการอัด
เบ้าด้วยแรงดันความร้อน กาวที่ใช้อาจมีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายและมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่มี
ความเป็นพิษในปริมาณที่มากเกินเกณฑ์ เช่น ฟอมาลดีไฮด์ โลหะหนัก เป็นต้น นอกจากนี้ในการผลิต
วัตถุดิบยังมีการปลดปล่อยของเสียออกสู่อากาศ น้ํา และดิน รวมถึงเสียง และกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
มากในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 
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2.2 ขณะผลิต 

กระบวนการผลิตอุปกรณ์กีฬาที่ทําจากยาง ทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ใช้สารเคมีเติมลง
ในน้ํายางเพื่อปรับคุณสมบัติเชิงกลให้ยางคงรูปและเสถียรมากขึ้นเมื่อถูกนําไปขึ้นรูปในแม่พิมพ์ภายใต้
ความร้อนและแรงดันเช่น สารเร่งปฏิกิริยาคงรูป (accelerators) สารทําให้เกิดการคงรูป เป็นต้น ซึ่ง
เรียกว่าปฏิกิริยาวัลคาไนเซชั่น (vulcanization) มีสารเคมีที่ใช้คือกรดซัลฟิวริก ร่วมกับสารเร่งปฏิกิริยา
คือ สารกลุ่มซัลฟีนาไมด์ ไทยูแรม และไดไทโอคาร์บาร์เมต ซึ่งสารเหล่านี้ทําให้เกิดไนโตรซามีนซึ่งเป็น
สารก่อมะเร็งและสารที่ทําให้เกิดการกลายพันธ์ุ อวัยวะที่ได้รับผลกระทบคือ ตับ ไต ปอด ผิวหนัง และ
ตา นอกจากนี้ยางที่ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชั่นแล้วจะยากต่อการย่อยสลายแม้ว่าจะมีจุลินทรีย์ที่
สามารถย่อยสลายยางธรรมชาติที่ผ่านการวัลคาไนซ์ได้ ส่วนในกระบวนการผลิตลูกเทนนิสที่ต้องใช้ผ้า
สักหลาดนั้นจะพบมลพิษจากฝุ่นจากการตัดช้ินส่วนผ้าในกระบวนการผลิต  

ในระหว่างการผลิตนั้นยังมีการใช้พลังงานรวมถึงมีการปลดปล่อยของเสียออกสู่น้ํา อากาศ และ
ดิน รวมถึงเสียง กลิ่นไม่พึงประสงค์ และขยะมูลฝอย เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต ขยะที่เกิดมาจาก
ช้ินส่วนของวัสดุที่ถูกตัดส่วนเกินออกหรือกาวที่ใช้ในการยึดช้ินส่วนเข้าด้วยกัน ช้ินส่วนวัสดุที่เป็นวัสดุ
สังเคราะห์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดจะถูกทิ้งไปโดยไม่สามารถนํามารี
ไซเคิลใหม่ได้ ในกระบวนการผลิตอุปกรณ์กีฬายังมีขั้นตอนการลงสีที่ผิวอุปกรณ์กีฬาซึ่งอาจมีการปนเปื้อน
ของโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
2.3 ขณะขนส่ง 

   การส่งถ่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เครื่องยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศจากการปล่อยก๊าซในการเผาไหม้เครื่องยนต์ รวมถึงการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

  2.4  ขณะใช้งาน 

การใช้งานผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาจะต้องตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้บริโภค คุณภาพของ
อุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้ใช้งานได้ดี อาทิ ความแข็งแรง รูปทรงที่เหมาะสม การดูดซึม
น้ํา การกระเด้งตัว เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นกับกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ สําหรับในกระบวนการผลิตมี
การใช้สารเคมี และมีอาจมีการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนักที่อาจเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้งาน ถ้าขั้นตอนการผลิตไม่มีการควบคุมคุณภาพด้านความปลอดภัยในขั้นตอนการผลิต  

ดังนั้นข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาจึงมุ่งเน้นการใช้งานของอุปกรณ์กีฬาที่
ได้มาตรฐานเพื่อความเพลิดเพลิน เสริมสร้างทักษะด้านกีฬา ความแข็งแรงให้กับผู้ใช้งาน และการ
ควบคุมการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานของผู้บริโภคและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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 2.5  ทิ้งหลังใช ้

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาประเภทลูกฟุตซอล ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเลย์บอล และลูก
เทนนิส ยากต่อการแยกชิ้นส่วนเพื่อการกําจัดหรือรีไซเคิลเนื่องจากวัสดุในแต่ละส่วนมีการขึ้นรูปและ
เชื่อมติดกันด้วยการเย็บหรือการใช้กาวที่มีความคงทน ดังนั้นการทิ้งอุปกรณ์กีฬาเหล่านี้จึงก่อให้เกิด
ปัญหาขยะ การกําจัดโดยการเผาหรือฝังกลบเป็นวิธีการกําจัดที่ก่อให้เกิดมลพิษลงสู่แหล่งน้ํา ดิน และ
อากาศ เช่น การปลดปล่อยสารไนโตรซามีน โลหะหนัก กรดกํามะถัน เป็นต้น ซึ่งวิธีการท่ีนิยมใช้กําจัด
อุปกรณ์กีฬาที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังไม่เสื่อมสภาพมากส่วนใหญ่จะนําไปบริจาคหรือใช้เป็นของเล่นให้สัตว์เลี้ยง 
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3.   ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรบับรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 
ข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.1 ผลติภัณฑ์ต้องทําจากเยื่อเวียนทําใหม่ และ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุ
เหลือใช้จากการเกษตรดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ปริมาณของเยื่อเวียนทําใหม่และ/ หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
เย่ือเวียนทําใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษทีท่ําจาก  
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (ร้อยละโดยน้าํหนัก) 

วัสดุกันกระแทก > 70 
ถาด >  75 
กล่องกระดาษแข็ง > 70 
กล่องกระดาษลูกฟูก > 60 
ซองกระดาษพิมพ์เขียน >  20 
ซองกระดาษคราฟท์ >  50 
ผลิตภัณฑ์กระดาษขึ้นรูป > 90 
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ > 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานแสดงร้อยละของเยื่อเวียนทําใหม่ และ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตร ลงนามกํากับโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลง
นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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