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คณะอนุกรรมกำรเทคนิค คณะที่ 123 
เคเบิลเส้นใยน ำแสง 

 
ประธำนอนุกรรมกำร 

นายโกศล ใจรังษี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  
อนุกรรมกำร 

นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ์ ผู้แทนส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
นางสาวศกลวรรณ มาลากาญจน์ 

 
ดร. กมล เอื้อชินกุล ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

นายพิจักษ์ เพ่ิมประเสริฐ แห่งชาติ 
      

นายชัยวัฒน์ แย้มเปี่ยม ผู้แทนสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
นายธีรพงษ์ เพียรชอบ พัฒนามูลนิธิ 

 
นายเอกรัฐ มีชูวาศ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
   
นายเจนจบ สุขสด ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 

นางสาวจรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล 
นางสาวสุจิตรา กันยาวิลาศ 
 

ศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ 
ผศ.ดร.อัจฉริยา สุริยะวงศ์ 
นายพิษณุ ปันนะราชา 

   
นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์       ผู้แทนบริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จ ากัด 

นายมูซา มูฮ าหมัด 
 

นายสุรินทร์ ดุงโครกกรวด ผู้แทนบริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติกส์ จ ากัด 
นายอุรพงษ์ จันทร์เสม 

 
นายปรแมน พิชิตวัฒนา ผู้แทนบริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จ ากัด 
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อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร  

ดร.ฉัตรตรี ภูรัต ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
นางแววตา บวรทวีปัญญา 
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ข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับผลิตภัณฑ์เคเบิลเส้นใยน ำแสง 
(Optical Fiber Cables) 

(TGL-123-19) 
จัดท ำโดย 

คณะอนุกรรมกำรเทคนิค คณะที่ 123 
 
1. เหตุผล  

 
ปัจจุบันความต้องการในการส่งข้อมูลที่ความเร็วสูงมีมากขึ้น ด้วยปริมาณข้อมูลจ านวนมากและ
ระยะทางที่ไกลขึ้น น าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยใช้สัญญาณแสงแทนสัญญาณไฟฟ้าส าหรับ
การรับส่งสัญญาณ เคเบิลเส้นใยน าแสงจึงเข้ามามีบทบาทกับระบบการสื่อสารอย่างก้าวกระโดด และ
เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานเพ่ิมมากขึ้น แต่ในกระบวนการผลิตเคเบิลเส้นใยน าแสงนั้น อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ฝุ่นละอองจากการฟุ้งกระจายของวัตถุดิบ การปนเปื้อนของ
สารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม และขยะจากเศษพลาสติก นอกจากนี้เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว ยังก่อให้เกิด
ขยะอีกด้วย ซึ่งหากไม่มีการควบคุมปริมาณสารเคมีในผลิตภัณฑ์ เคเบิลเส้นใยน าแสงหลังหมดอายุการ
ใช้งานก็จะปลดปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม 

ดังนั้น การจัดท าข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์ เคเบิลเส้นใยน าแสง จึงมุ่งเน้นเรื่องการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัตถุดิบไปถึง
กระบวนการผลิตจนถึงการทิ้งหลังการใช้งาน ท าให้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวต้องมีการควบคุมการใช้โลหะ
หนักและสารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัยขณะใช้งาน 
 

2. ขอบเขต 
 
ข้อก าหนดฉลากเขียวฉบับนี้ครอบคลุมเคเบิลเส้นใยน าแสงที่ใช้ในเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคม ซึ่งรวมไปถึงเคเบิลที่มีส่วนประกอบของเส้นใยน าแสงและตัวน าไฟฟ้าอยู่ภายในเส้น
เดียวกัน1 
 

3. บทนิยำม 
  

3.1 เคเบิลเส้นใยน ำแสง (Optical Fiber Cable) หมายถึง สายส่งโทรคมนาคมที่ใช้เส้นใยน าแสง
เป็นตัวกลางน าสัญญาณ อาจบรรจุเส้นใยน าแสงเพียงอย่างเดียวหรือรวมอยู่กับตัวน าที่เป็นโลหะ
ด้วยเพื่อใช้ในการส่งก าลังไฟฟ้าไปป้อนยังอุปกรณ์ทวนสัญญาณท่ีอยู่ระยะไกล2  

3.2 เส้นใยน ำแสง (Optical Fiber) หมายถึง ท่อน าแสงผลิตจากแก้วหรือพลาสติก สามารถส่งผ่าน
ข้อมูลได้ไกลโดยอาศัยหลักการหักเหของแสง2 

                                            
1 มอก. 2050-2548: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยน าแสง เล่ม 1-1 ข้อก าหนดคุณลักษณะทั่วไป 
2 อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (อีซีทีไอ) 
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3.3 หนังสือรับรอง (Letter for Declaration of Compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออก
โดยผู้ยื่นค าขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ 

3.4   ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากส านักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of the 
National Standardization Council, ONSC) ห รื อ ห น่ ว ย ง า น รั บ ร อ ง ร ะ บ บ ง า น 
(Accreditation Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
รับรองระบบงาน (International Accreditation Forum (IAF))  

3.5 ผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมกฎหมำย หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

 
4. ข้อก ำหนดทั่วไป 

 
4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 เคเบิลเส้นใยน าแสงโทรคมนาคมติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง ต้องได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยน าแสง เล่ม 3-10: เคเบิลภายนอกอาคาร-
ข้อก าหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มส าหรับเคเบิลเส้นใยน าแสงโทรคมนาคมติดตั้งในท่อร้อย
สายและฝังดินโดยตรง มาตรฐานเลขที่ มอก. 2165 

4.1.2 เคเบิลเส้นใยน าแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้ ต้องได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยน าแสง เล่ม 3-20: เคเบิลภายนอกอาคาร-
ข้อก าหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มส าหรับเคเบิลเส้นใยน าแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศ
รับน้ าหนักตัวเองได้ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2166 

4.1.3 เคเบิลเส้นใยน าแสงโทรคมนาคมส าหรับการต่อข้ามทะเลสาบและแม่น้ า ต้องได้รับการ
รับรองหรือผ่านการทดสอบตามข้อก าหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มส าหรับเคเบิล
เส้นใยน าแสงโทรคมนาคม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยน าแสง เล่ม 3-30: 
เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อก าหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มส าหรับเคเบิลเส้นใยน าแสง
โทรคมนาคมส าหรับการต่อข้ามทะเลสาบและแม่น้ า มาตรฐานเลขที่ มอก. 2167 หรือ
มาตรฐานระหว่างประเทศ ได้แก่ IEC, ISO, EIA/TIA 

4.1.4 ผลิตภัณฑ์เส้นใยน าแสงประเภทอ่ืนๆ ต้องได้รับการรับรองหรือผ่านการทดสอบคุณลักษณะ
ที่ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ 
ได้แก่ IEC, ISO, EIA/TIA 
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4.2 กระบวนการผลิต การขนส่งและการก าจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ โดยต้องเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มอก. 140013 หรือ ISO 140014 หรือ GI mark ตั้งแต่ระดับ 3 หรือ Eco Factory  

 
5. ข้อก ำหนดพิเศษ 

 
5.1 ผลิตภัณฑ์ หรือ ส่วนประกอบ หรือ วัตถุดิบ ต้องไม่ใช้สารเติมแต่งที่มีโลหะหนักหรือสารประกอบ

ของโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์  
กรณี มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ใน
ผลิตภัณฑ์ หรือ ส่วนประกอบ หรือ วัตถุดิบ ที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์และปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบ
ให้ปนเปื้อนได้ไม่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังตารางที่ 1 

 

 

                                            
3 มอก. 14001: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม-ข้อก าหนดและข้อแนะน าในการใช้ 
4 ISO 14001: Environmental management system. 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสาร/หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ใบอนุญาตท า/น าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2165 หรือ มอก. 2166 
2. ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ออก

โดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากส านักงานคณะกรรมการการ
มาตรฐานแห่งชาติ (Office of the National Standardization Council, ONSC) หรือหน่วยงาน
รับรองระบบงาน (Accreditation Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่า
ด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum (IAF))  

3. ผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ ผลการทดสอบตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ ได้แก่ IEC, ISO, EIA/TIA 

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นค าขอยื่นเอกสาร/หลักฐานตามข้อ 3 ใบรับรองฉลากเขียวจะมีอายุสัญญา 1 ปี และหากผู้ย่ืนค าขอ
มีความประสงค์ต่ออายุการรับรองฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสาร/หลักฐานตามข้อ 3 ประกอบการต่ออายุสัญญา
ทุกคร้ัง  

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสาร/หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
1.   ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการก าจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ 
      ผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ  
2.   ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001 หรือ ISO 14001 หรือ GI mark ตั้งแต่ระดับ 3 

หรือ Eco Factory ของโรงงานผู้ผลิต 
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ตำรำงท่ี 1 เกณฑ์ก าหนดปริมาณของโลหะหนักที่ยอมรับได้ในผลิตภัณฑ์ 

โลหะหนัก 
(Heavy metals substance) 

ควำมเข้มข้นที่ยอมรับ 
(mg/kg) 

แคดเมียม (Cd) 100  
ปรอท (Hg) 1,000  
ตะกั่ว (Pb) 1,000  

โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+ )  1,000 
หมายเหตุ  ถ้าผลรวมของโลหะโครเมียม (Total chromium (Cr)) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 mg/kg ให้
ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) 

 
5.2  ส่วนประกอบที่ท าจากพอลิเมอร์ เช่น ท่อ, แกน, เปลือกใน, เปลือกนอก, เปลือกนอกเสริม และ

ส่วนป้องกันด้านนอก เป็นต้น ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

5.2.1  ส่วนประกอบที่ผลิตจากพอลิไวนิลคลอไรด์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังต่อไปนี้6 
1 ) ให้มี ปริมาณ สารไวนิ ลคลอไรด์มอนอเมอร์คงค้ าง (Residual vinyl chloride 

monomer: RVCM) ได้ไม่เกิน 1 mg/kg ในพอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน 
2) ต้องมาจากกระบวนการผลิตที่สะอาด โดยก าหนดให้  

2.1)  คลอรีนที่ ใช้ต้องไม่มาจากกระบวนการผลิตที่ ใช้ขั้วอาโนดที่ เป็นกราไฟต์ 
(Graphite anodes) หรือเซลล์ปรอท (Mercury cell) หรือแผ่นไดอะแฟรม 
(Diaphragm) ที่ใช้แร่ใยหิน (Asbestos) 

2.2)   วีซีเอ็มต้องมาจากแหล่งผลิตที่เป็นกระบวนการผลิตแบบไม่ใช้สารปรอท 

                                            
5 IEC 62321: Electro technical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls, polybrominateddiphenyl. 
6 Green star PVC Credit-Australia. 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
1. กรณีที่ผู้ยื่นค าขอมีการก าหนดนโยบายไม่ใช้วัตถุดิบที่มีสารต้องห้าม ต้องยื่นส าเนาเอกสารหลักฐาน

ดังต่อไปนี้  
1.1 หนังสือรับรองของผู้ผลิตเคเบิลเส้นใยน าแสงที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะหนักไม่ เกินเกณฑ์ก าหนด 

พร้อมทั้งยื่นคู่มือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการระบุถึงขั้นตอนตามนโยบายไม่ใช้ส่วนประกอบ
หรือวัตถุดิบที่มีสารต้องห้าม  

1.2 หนังสือรับรอง หรือ ผลการทดสอบจากผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ทวนสอบได้ว่ามี
ปริมาณโลหะหนักไม่เกินเกณฑ์ก าหนดโดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 623215 หรือ มาตรฐาน
อ่ืนที่เทียบเท่า  

2. กรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่มีการก าหนดนโยบายไม่ใช้วัตถุดิบที่มีสารต้องห้าม ต้องยื่นผลการทดสอบปริมาณ
โลหะหนักของผลิตภัณฑ์ หรือ ส่วนประกอบ หรือ วัตถุดิบ โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 
หรือ มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 
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5.2.2  ส่วนประกอบที่ผลิตจากพอลิเอทิลีนและพอลิโพรไพลีนต้องมาจากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้สาร

ปรอทในกระบวนการผลิตเรซิน 

 
5.2.3 อนุญาตให้มีสารหน่ วงการติดไฟชนิด Polybrominated biphenyls (PBBs) และ 

Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) สารละไม่เกิน 1,000 mg/kg 

 
5.2.4 ในกระบวนการผลิตส่วนประกอบที่ท าจากพอลิเมอร์ ต้องไม่ใช้สารคลอโรพาราฟิน 

(Chloroparaffins) ที่มีสายโซ่คาร์บอนอยู่ในช่วง 10-13 คาร์บอนอะตอมและมีความ
เข้มข้นของคลอรีนตั้งแตร่้อยละ 50 เป็นส่วนประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 ASTM D 3749: Standard Test Method for Residual Vinyl Chloride Monomer in Poly (Vinyl Chloride) Resins by Gas Chromatographic Headspace 
Technique. 
8 ISO 6401: Plastics - Poly (vinyl chloride) -Determination of residual vinyl chloride monomer -- Gas-chromatographic method. 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
1. ผลการทดสอบสารไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ ตามมาตรฐาน ASTM D37497  หรือ ISO 64018 หรือวิธี

ทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 
2. หนังสือรับรองว่ากระบวนการผลิต เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อก าหนดพิเศษ 5.2.1 (2) ที่ออกให้โดยผู้ผลิต

พอลิไวนิลคลอไรด์ 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าไม่ใช้สารปรอทในกระบวนการผลิตเรซิน ที่ออกให้โดยผู้ผลิตเรซิน 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นผลการทดสอบปริมาณสารหน่วงการติดไฟ ตามวิธีทดสอบที่ก าหนดในมาตรฐาน          
IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนทีเ่ทียบเท่า 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ว่าส่วนประกอบที่ท าจากพอลิเมอร์  
เป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดพิเศษข้อ 5.2.4 
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6.  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรทดสอบและหนังสือรับรอง 
 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1  ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังนี้ 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้ก ากับของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 (และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม) หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 170259 หรือ ISO/IEC 1702510 จากหน่วยรับรองที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากส านักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of 
the National Standardization Council, ONSC) หรือหน่วยงานรับรองระบบงาน 
(Accreditation Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
การรับรองระบบงาน ( International Accreditation Forum (IAF)) ในขอบข่ายที่
ทดสอบ  

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์ยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

กับวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอว่าวิธี

ทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อก าหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสม เหตุ สมผลของวิธี  (Method 
Validation) ที่ผู้ยื่นค าขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ ระบุ ใน
ข้อก าหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 มอก. 17025: ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ. 
10 ISO/IEC 17025: General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. 
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ภำคผนวก 
 
1.  สรุปขั้นตอนกำรให้กำรรับรองฉลำกเขียว 

                

                    
                      

                    

                        

                              
                                  

                               

          
          1                         

Re-Certification

                
                        

         

            

         

                               
                              

                   
      30    

             3   

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 
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2. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์เคเบิลเส้นใยน ำแสงต่อสิ่งแวดล้อม  

เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เคเบิลเส้นใยน าแสง (Life Cycle of Optical Fiber 
Cables) ในตารางที่ 2 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์เคเบิลเส้นใยน าแสงต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้
เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และทิ้งหลังการใช้งาน 

ตำรำงท่ี 2  ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์เคเบิลเส้นใยน าแสงต่อสิ่งแวดล้อม  

ลักษณะปญัหำสิ่งแวดล้อม 
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เคเบิลเส้นใยน ำแสง 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช ้ ทิ้งหลังใช ้
การใช้ทรัพยากร (Resource use) 
เช่น  

- วัตถุดิบ   
 

 1 
 

 1 

 
 
 

 
 
 

 
 

- พลังงาน      
- น้ า      

การใช้สารเคมี/ วัตถุอันตราย  1  1   1 
 การปล่อยมลสารไปสู่ 

(Emission/Release of pollutants) 
- อากาศ  * 

 
  2 

- น้ า  *   2 
- ดิน  *   2 

ขยะมูลฝอย/ของเสียที่เปน็ของแข็ง 
(Waste)  * 

 

 
 

ผลกระทบอ่ืนๆ (Other impacts) 
 

    
 

  
ความเหมาะสมส าหรับการใช้ 
(Fitness for use) 

   
  ** 

 

ความปลอดภัย (Safety)      **  

 

2.1    ก่อนผลิต  

 ก่อนการผลิตเป็นการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตเคเบิลเส้นใยน าแสง โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิต ได้แก่ เม็ดพลาสติก โลหะ และสารเติมแต่งต่างๆ เช่น สารหน่วงการติดไฟ สารเพ่ิมความทนทาน
ต่ออุณหภูมิ พลาสติไซเซอร์ เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป 
ได้แก่ ปิโตรเลียม แร่ เป็นต้น และในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ มีการใช้พลังงาน น้ า และสารเคมีต่างๆ 
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศ ดิน และน้ า หากไม่มีการจัดการอย่างถูกวิธี 

 ดังนั้น ข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์เคเบิลเส้นใยน าแสง จึงมีการพิจารณาตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ก าหนดให้ใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัยในการผลิตผลิตภัณฑ์ 

หมายเหตุ:      มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อก าหนด  
      มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อก าหนด   

                     ไม่เกี่ยวข้อง 
                  *  มีข้อบังคับทางกฎหมาย       

**   มีข้อก าหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 
1    วัตถุดิบ/สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
2    มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาซากผลิตภัณฑ์, การปนเปื้อนของสารเคมีสู่ 

น้ าและดินจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์ไม่ถูกวิธี 
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2.2   ขณะผลิต 

ในกระบวนการผลิตเคเบิลเส้นใยน าแสง ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
2.2.1  การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองต่างๆ 

ในระหว่างการน าวัตถุดิบ เรซิน และสารเติมแต่ง เข้าสู่กระบวนการผลิตนั้น อาจท าให้
เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากวัตถุดิบ  

2.2.2  ความร้อนจากเครื่องจักรและน้ าหล่อเย็น 
ในกระบวนการหลอม compound ต่างๆ จะต้องท าการหลอมที่อุณหภูมิสูง และต้องมี

การหล่อเย็นชิ้นงานเพ่ือให้ชิ้นงานคงรูป ท าให้เกิดความร้อนภายในโรงงานและเกิดน้ าทิ้งที่มี
ความร้อน ซึ่งหากไม่มีการบ าบัดน้ าหล่อเย็นก่อนปล่อยออกจากโรงงานหรือไม่มีการน ากลับไปใช้
ใหม่ จะท าให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

2.2.3  การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต 
ในกระบวนการผลิตเคเบิลเส้นใยน าแสง จะมีการเติมแต่งสารเคมีต่างๆ ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน และหากไม่มีการจัดการการใช้งานสารเคมีหรือการก าจัดอย่าง
ถูกวิธี จะท าให้สารเคมีถูกปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมท้ังทางอากาศ ดิน และน้ า 

2.2.4  ขยะจากเศษพลาสติก 
เกิดจากการตัดแต่งชิ้นงาน โดยบางส่วนสามารถน ากลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตได้ 

ส าหรับส่วนที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้จะกลายเป็นขยะที่ต้องก าจัดต่อไป 

2.2.5  พลังงานไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ 
พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต เคเบิลเส้นใยน าแสง 

นอกจากนี้ ยังมีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติเพ่ือผลิตไอน้ าในการสร้างความร้อนแก่ 
blender อีกด้วย 
 

ดังนั้น ข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์เคเบิลเส้นใยน าแสง จึงมุ่งเน้นกระบวนการผลิต 
และกระบวนการก าจัดของเสีย ที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายของทางราชการ เช่น 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น เพ่ือลดผลกระทบจากการ
ปล่อยสิ่งปฏิกูล ฝุ่นละออง และสารเคมีอันตรายออกสู่สิ่งแวดล้อม 

2.3 ขณะขนส่ง  

ในการขนส่งมีการใช้ทรัพยากรน้ ามันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ ซึ่งก่อให้เกิดสารมลพิษจากการ
สันดาปภายในของเครื่องยนต์ ซึ่งหากเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะท าให้เกิดไฮโดรคาร์บอนที่เหลือ
และคาร์บอนมอนอกไซด์  ฝุ่นละอองหรือควันด าซึ่งเป็นสารมลพิษก๊าซ (gaseous pollutants) และ
เป็นแหล่งมลพิษทุติยภูมิ (secondary pollutants) ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ photochemical 
โดยอาจอยู่ในรูปหมอกควัน (smog) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

2.4  ขณะใช้งำน  

  ผลกระทบของการใช้งานเคเบิลเส้นใยน าแสง คือ ความปลอดภัยในการใช้งาน เคเบิล
เส้นใยน าแสง ซึ่งหากเคเบิลเส้นใยน าแสง ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
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อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในขณะใช้งานได้ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากปริมาณ
โลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟที่อาจตกค้างในขั้นตอนการผลิต ซึ่งโลหะหนักและสารหน่วงการติด
ไฟเหล่านี้ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์  หากกระบวนการผลิตเคเบิลเส้นใยน าแสง 
ไม่มีการควบคุมคุณภาพด้านความปลอดภัยในการใช้ส่วนประกอบที่ไม่ปลอดสารอันตรายและใช้
ปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐานในขั้นตอนการผลิต  

ดังนั้น ข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์เคเบิลเส้นใยน าแสง จึงมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย
ในการใช้งานเคเบิลเส้นใยน าแสง โดยก าหนดให้เคเบิลเส้นใยน าแสงฉลากเขียวต้องได้รับการรับรองหรือ
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมถึงควบคุมการใช้โลหะหนักและสารหน่วงการ
ติดไฟในผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานของผู้บริโภค และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  

2.5  ทิ้งหลังใช้ 

เคเบิลเส้นใยน าแสง ที่หมดอายุการใช้งานหากไม่มีการน ากลับไปรีไซเคิล หรือไม่มีการน าไปก าจัด
อย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการก าจัดเคเบิลเส้นใยน าแสงด้วยการ
เผานั้นจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้หากมีการน าไปฝังกลบ ก็ จะเป็น
การเพ่ิมปริมาณขยะมูลฝอยอีกด้วย 
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