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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 
 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

นอยกวา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน  
ขอดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือ ใชเปนเครื่องหมายใหกับผูบริโภค

ทราบวา ผลิตภัณฑน้ันเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตาม
วัตถุประสงค ในสวนผูผลิตหรือผูจัดจําหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกําไรเนื่องจากมีการ
บริโภคผลิตภัณฑเหลานั้นมากขึ้น ผลักดันให  ผูผลิตรายอ่ืนๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพ
ของสินคาหรือบริการของตนในดานเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 
ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดการยอมรับของประชาชน และสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองใน   
ระยะยาว ฉลากเขียวจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยปองกันรักษาธรรมชาติผานทางการผลิต
และการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใชเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแตป พ.ศ. 2520  และไดรับการ

ตอบสนองจากผูบริโภคชาวเยอรมันเปนอยางดี ปจจุบันประเทศตาง ๆ มากกวา 20 ประเทศได
มีการจัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ไดริเร่ิมโครงการฉลากเขียว เม่ือเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2536 และไดรับความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และองคกรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติออกมาเปน
รูปธรรม  จึงนับวาเปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือระหวางภาครัฐบาล เอกชน และองคกร
กลางตาง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอมไทย     
ทําหนาที่เปนเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ 

• เปนผลิตภัณฑที่ใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่ มีตอสิ่งแวดลอม และคุณประโยชนทาง
สิ่งแวดลอมที่ไดรับเม่ือผลิตภัณฑน้ันถูกจําหนายออกสูตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไมยุงยากและเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทางสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในขอกําหนด 

• เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยกวา 
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ผลิตภัณฑฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดเลือกใหออกขอกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ไดแก 
 

1. ผลิตภัณฑพลาสติกแปรใชใหม 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ 3. ตูเย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย 

10. สารซักฟอก 11. กอกนํ้าและอุปกรณประหยัดนํ้า 12. คอมพิวเตอร 

13. เครื่องซักผา 14. ฉนวนกันความรอน 15. ฉนวนยางกันความรอน 

16. มอเตอร 17. ผลิตภัณฑทําจากผา 18. บริการซักนํ้าและซักแหง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑทําความสะอาดถวยชาม 21. นํ้ามันหลอลื่น 

22. เครื่องเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑที่ทําจากไมยางพารา 24. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

25. สบู 26. ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภัณฑลบคําผิด 

28. เครื่องถายเอกสาร 29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 30. เครื่องเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบ้ืองมุงหลังคา 

34. โทรศัพทมือถือ 35. เครื่องโทรสาร 36. รถยนตน่ัง 

37. เครื่องรับโทรทัศน 38. เครื่องพิมพ 39. เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผนอัดสําหรับงานอาคารตกแตง  
      และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41. กระเบ้ืองซีเมนตมุงหลังคา 42. เครื่องดับเพลิง 

43. กระเบ้ืองดินเผามุงหลังคา 44. กระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคา 45. หมึกพิมพ 

 
 
ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกําหนด 
ขอกําหนดของผลิตภัณฑที่กําหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและ

ความเสียหายของสิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑน้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่สามารถนํากลับมาใชไดใหม 
(renewable resources) และที่ไมสามารถนํากลับมาใชไดใหม (nonrenewable 
resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาที่สําคัญของประเทศ โดยสงเสริมให
มีการผลิต การขนสง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชประโยชนอยางอ่ืน (reuse) หรือ 
แปรสภาพกลับมาใชใหม (recycle) 
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การสมัครขอใชฉลากเขียว 
การขอใชฉลากเขียวเปนการดําเนินการดวยความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจําหนาย หรือ

ผูใหบริการที่ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ไมมีกฎหมายบังคับ ผูประสงคจะ
สมัครขอใชฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพ่ือกรอกขอความ และแนบเอกสาร
ตางๆ ตามที่ระบุในขอกําหนดเพื่อยื่นขอใชเครื่องหมายฉลากเขียว และชําระคาธรรมเนียมใน
การสมัคร 1,000 บาท ตอรุน หรือแบบ หรือเครื่องหมายการคา สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตางๆ  และจัดทํา
สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ  เม่ือ
ผลิตภัณฑผานการตรวจสอบตามขอกําหนดแลว  ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการใชฉลาก
เขียวเปนจํานวนเงินปละ 5,000 บาท ตอรุนหรือแบบ  โดยมีวาระการอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียวไมเกิน 3 ป  

 
 

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกบัฉลากเขียวสามารถติดตอสอบถามไดที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
16/151 เมืองทองธานี  ถ.บอนดสตรีท ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 

โทรศัพท 0-2503-3333 ตอ 303,306,315,316,329  โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
 หรือ  www.tei.or.th  
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 คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 29  
โครงการฉลากเขียว 

เคร่ืองเขียน 
 

ประธานอนุกรรมการ 
 
 นางสมศรี สุวรรณจรัส    กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
อนุกรรมการ 

 
นางสาวนิรัชรา  เต็มกุศลวงศ สํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 
 
รศ. พิศิษฐ วฒันสมบูรณ                    ภาควิชาวทิยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

นายคมสัน ตนัยืนยงค                       กรมวิทยาศาสตรบริการ     
     นายเขมชิด  ธนากิจชาญเจริญ 
 
นายธีรพล คังคะเกต ุ สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   
 
นางสาววลัภา  จุฬารัตน   กรมควบคุมมลพิษ 
     นางอภิพร  เกศกนกวรกิจ     

 
วาที่ ร.ต.หญิง ปยดา  หาญกุณากุล       บริษัท นีเวลล รับเบอรเมด (ประเทศไทย) จํากัด 

นายวิศลิป  สงิสิทธิดํารงกุล 
 

นางสาวอรอนงศ  จงพุฒิพาณิชย          บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จํากัด 
นางสาวจุฑาทิพย  กรกิตตชิัย  
  

อนุกรรมการและเลขานุการ 
 นายปฐม  ชัยพฤกษทล   สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
      นางสาวนันทนา วิจิตรทัศนา  

นางสาวถนอมลาภ รัชวตัร  
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ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับเครื่องเขียน 
TGL-29-R1-10 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะที่ 29 
โครงการฉลากเขียว 

1. เหตุผล   
 
โดยทั่วไปแลวผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากเครื่องเขียน เชน ปากกาลูกลื่นและ
ปากกาเคมีตางๆ ที่มีการจําหนายในทองตลาด เกิดจากสารเคมีที่เปนสวนประกอบของน้ํา
หมึก เชน  ตัวทําละลายอินทรีย ซ่ึงไอระเหยของตัวทําละลายอินทรียบางชนิด จะเปน
อันตรายตอสุขภาพของผูใช อีกทั้งอาจเปนสาเหตุของการเกิด photochemical oxidant ซ่ึงทํา
ความเสียหายแกยาง  พลาสติก  พืช  และสัตว และเม่ือรวมตัวกับไฮโดรคารบอนจาก  ไอเสีย
ของรถยนตและไอน้ํามัน (evaporated gasoline) จะเกิดเปนสารมลพิษอินทรียทุติยภูมิ เชน 
อัลดีไฮด (aldehydes) ดินสอดํา ดินสอสี และสีเทียนมีการใชสีในการเคลือบผิวหรือเปน
สวนผสมของเนื้อดินสอ ซ่ึงสีเหลานี้อาจมีโลหะหนักเปนสวนประกอบ และเปนอันตรายตอ
สุขภาพของผูใชได  
 
การกําหนดใหเครื่องเขียนที่ไดรับฉลากเขียวตองไมมีสารเคมีอันตรายหรือสีที่ผสมโลหะหนัก 
จะชวยเพิ่มความปลอดภัยตอผูบริโภค และลดการปนเปอนของสารเคมีและโลหะหนักที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 
2. ขอบเขต  
 

เครื่องเขียน ในที่น้ีครอบคลุมถึง ปากกาลูกลื่น ไสปากกาลูกลื่น ปากกามารกเกอร 
ปากกาหมึกซึม ดินสอตอไส ดินสอกดไส ดินสอดํา ดินสอสี สีเทียน และสีชอลก   
 

3. บทนิยาม  

ปากกา  หมายถึง  สิ่งที่ใชขีดเขียนทําเครื่องหมาย วาดหรือระบาย เปนสีตางๆ ตามสีของ
หมึก โดยทั่วไปประกอบดวยดามปากกา ไสปากกา หัวเขียน ปลอกปากกา และหมึก 

ปากกามารกเกอร หมายถึง  ปากกาที่มีปลายปากกาทําดวยสักหลาด หรือวัตถุพรุนอ่ืนๆ มี
ลักษณะการใชงานตางๆ เชน ปากกาไวทบอรด ปากกาเคมี ปากกาเขียนแผนใส ปากกาเนน
ขอความ ปากกาเขียนซีดี  เปนตน โดยหมึกที่ใชเปนหมึกที่ละลายในตัวทําละลายที่เปน
สารเคมี นํ้า หรือนํ้ามัน  
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ปากกาหมึกซึม  หมายถึง  ปากกาที่มีหัวเขียนเปนโลหะ ซ่ึงมีรอยบากที่ใชในการนําน้ําหมึก
ลงบนกระดาษและมีพ้ืนที่บางสวนเพื่อเก็บนํ้าหมึก ประกอบดวย 3 สวนสําคัญ ไดแก จะงอย
ปากกา ซ่ึงเปนสวนที่ติดกับกระดาษขณะเขียน ฟดหรือสวนสีดําใตจะงอยควบคุมการไหล
หมึกจากตัวเก็บนํ้าหมึก และ ราวบารเรลซ่ึงเปนสวนที่ปองกันการรั่วไหลของน้ําหมึกจากตัว
เก็บนํ้าหมึก 

ปากกาลูกลื่น หมายถึง ปากกาที่ประกอบดวยดามปากกาและไสปากกาลูกลื่น หรือเปนดาม
ปากกาที่มีหมึกบรรจุอยูภายในดามปากกาโดยตรง และมีหัวลูกลื่นที่หัวปากกาสําหรับขีด
เขียน 

ไสปากกาลูกลื่น  หมายถึง  หลอดพลาสติกหรือหลอดโลหะบรรจุหมึกที่ปลายหลอดดานหนึ่ง
ประกอบติดกับหัวปากกา ใชใสในดามปากกา และสามารถถอดออกจากดามปากกาไดหรือไมก็
ได 

ดินสอดํา หมายถึง  วัสดุที่มีลักษณะเปนแทงสําหรับใชขีดเขียน ซ่ึงมีไสดินสออยูตรงกลาง
ระหวางชิ้นไมซ่ึงประกบกัน 

ดินสอสี  หมายถึง  เครื่องเขียนที่มีลักษณะเปนแทง มีไสดินสอสีสอดอยูตรงกลางระหวาง
แทงไมตรง 2 ซีกซึ่งประกบกันเปนดามดินสอ ใชสําหรับขีดเขียน วาดภาพ หรือระบายสี โดย
ไมรวมเครื่องประกอบ (ถามี) 

สีเทียน  หมายถึง  วัสดุที่มีลักษณะเปนแทง ทําขึ้นโดยมีสีและไขเปนสวนผสมหลัก ใช
สําหรับวาดภาพหรือระบายสี และขูดสี 

ไสดินสอดํา  หมายถึง  วัสดุที่มีลักษณะเปนแทงซ่ึงทําขึ้นโดยมีแกรไฟตและดินเหนียวเปน
สวนผสมหลัก 

สีชอลก หมายถึง วัสดุที่ทําจากผงสี (pigment) นํ้ามันแร (mineral oil) หรือนํ้ามันอ่ืนที่
เหมาะสมเปนสวนผสมหลัก และอาจมีสวนผสมอื่นดวย มีลักษณะเปนแทง ปลายดานหนึ่ง
อาจเปนรูปกรวยหรือมีลักษณะตามรูปรางของแทง หรือรูปลักษณะอื่นที่เหมาะสมตอการใช
งานศิลปะ เชน วาดภาพ ระบายสี 

 
4. ขอกําหนดทั่วไป 
 

4.1  ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ ผานเกณฑที่กําหนด
ตามวิธีทดสอบที่กําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดังระบุในตารางที่ 1 
หรือ มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ เชน 
ASTM JIS  
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ตารางที่ 1 รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ท่ี มาตรฐาน ชื่อมาตรฐาน 

1  มอก. 346 ปากกาลูกล่ืน 
2 มอก. 347 ไสปากกาลูกล่ืน 
3 มอก. 821 ปากกาสีน้ํา 
4 มอก. 822 ปากกาสีน้ํามัน 
5 มอก. 649 ไสดินสอดํา 
6 มอก. 650 ดินสอดํา 
7 มอก. 1147 ดินสอสี 
8 มอก. 1149 สีเทียน 
9 มอก. 2275 สีชอลก 

 
4.2  ในกระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียหลังใชผลิตภัณฑตองเปนไปตามกฎหมาย

และขอบังคับของทางราชการ 
 
5. ขอกําหนดพิเศษ  

5.1 ขอกําหนดพิเศษของปากกา 

 5.1.1 ตองไมมีสารเหลานี้เปนองคประกอบ 

- ผลิตภัณฑตองไมเปนพิษ ไมกัดกรอน และไมระคายเคืองตอสุขภาพ 

- สารที่เปนสารกอมะเร็งตามรายชื่อใน group 1 (สารกอมะเร็งที่ไดรับการยืนยัน
แลว) และ group 2A (สารที่มีหลักฐานเพียงพอวากอมะเร็ง) ของ International 
Agency for Research on Cancer (IARC) และที่มีประกาศเพิ่มเติม  

- สารประกอบอินทรียฮาโลจิเนเตด (halogenated organic components) เชน 
สาร1,1,1-ไตรคลอโรอีเธน (1,1,1-trichloroethane) 

 5.1.2 ในน้ําหมึกตองไมมีสารเหลานี้เปนองคประกอบ  

- สารอะโรมาติก (aromatic) และตัวทําละลายจําพวกฮาโลจิเนเตด  (halogenated 
solvents) รวมทั้งตัวทําละลายที่เปนสารอินทรียระเหยงาย (volatile organic 
compound)  ยกเวน เอธานอล โพรพานอล ไอโซโพรพานอล และเมธทอกซี-     
โพรพานอล  ฟน็อกซีเอทานอล  เบนซิลแอลกอฮอล  หรือสารอินทรียระเหยงาย
อ่ืนที่มีคา LD50 มากกวา 5,000 มก./กก. นํ้าหนักตัวของสัตวทดลอง 

-  ในกรณีของปริมาณโลหะในน้ําหมึก เม่ือทดสอบตาม ISO 8124 – 3 Safety of 
toys -- Part 3: Migration of certain elements หรือ EN71-3 หรือวิธีอ่ืนที่
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เทียบเทา แลวปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดไดตองไมเกินเกณฑที่
กําหนดในตารางที่ 2  

  ตารางที่ 2 ปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดได 

โลหะหนัก เกณฑที่กําหนด มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

พลวง 60 

สารหนู 25 

แบเรียม 1000 

แคดเมียม 75 

โครเมียม 60 

ตะกั่ว 90 

ปรอท 60 

เซลีเนียม 500 

 

 5.1.3 ผลิตภัณฑควรเปนชนิดที่เติมหมึกได หรือเปนชนิดที่สามารถเปลี่ยนไสได โดยหมึก
ที่ ใชเติมหรือไสปากกาตองมีเครื่องหมายแสดงขอความวาเปนหมึกเติมหรือไส
ปากกา  

 5.1.4 บรรจุภัณฑ  

- กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก 

• บรรจุภัณฑพลาสติกตองไมใชพลาสติกที่มีสวนประกอบของคลอรีน และ
ควรแสดงประเภทพลาสติกตาม มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 
11469  

− กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ  

• ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมอยางนอยรอยละ 80 โดยน้ําหนัก 

 

5.2 ขอกําหนดพิเศษของดินสอ สีเทียน และสีชอลก 

5.2.1 ตองไมมีสารเหลานี้เปนองคประกอบ  

- ผลิตภัณฑตองไมเปนพิษ ไมกัดกรอน และไมระคายเคืองตอสุขภาพ 

- สารที่เปนสารกอมะเร็งตามรายชื่อใน group 1 (สารกอมะเร็งที่ไดรับการยืนยัน
แลว) และ group 2A (สารที่มีหลักฐานเพียงพอวากอมะเร็ง) ของ International 
Agency for Research on Cancer (IARC) และที่มีประกาศเพิ่มเติม 

- สารประกอบอินทรียฮาโลจิเนเตด (halogenated organic components) เชน 
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สาร1,1,1-ไตรคลอโรอีเธน (1,1,1-trichloroethane) 

5.2.2 วัสดุเคลือบผิวและไสสีตองไมมีสารเหลานี้เปนองคประกอบ เม่ือทดสอบตาม ISO 
8124 – 3 Safety of toys -- Part 3: Migration of certain elements แลวปริมาณ
โลหะหนักในสารละลายที่สกัดไดตองไมเกินเกณฑที่กําหนดในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 ปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดได 

โลหะหนัก เกณฑที่กําหนด มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

พลวง 60 

สารหนู 25 

แบเรียม 1000 

แคดเมียม 75 

โครเมียม 60 

ตะกั่ว 90 

ปรอท 60 

เซลีเนียม 500 

 

5.2.3 กรณีดินสอไม 

- ผูผลิตตองยื่นหลักฐานแสดงแหลงที่มาของไมที่ไดมา อันประกอบดวยสําเนา
เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ถูกตองตามกฎหมาย แกเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว 

5.2.4 บรรจุภัณฑ  

- กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก 

• ตองไมใชพลาสติกที่มีสวนประกอบของคลอรีน 

- กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ  

• ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมอยางนอยรอยละ 80 โดยน้ําหนัก 

 
6. วิธีทดสอบคุณภาพ  
 

6.1 วิธีทดสอบทดสอบคุณภาพปากกา  
6.1.1 ผูผลิตตองยื่นหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายกับมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรมตามประเภทของผลิตภัณฑน้ันๆ หรือแสดงผลทดสอบคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑแตละ
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ประเภท หรือ แสดงผลทดสอบตามมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐาน
ระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ 

6.1.2 ผูผลิตตองแสดงรายชื่อของสารเคมีที่เปนองคประกอบของผลิตภัณฑปากกาและ
ยื่นหนังสือรับรองวาไมไดใสสารที่หามมีในผลิตภัณฑในขอ 5.1.1 รวมทั้งยืนยันวา
ไมมีสารกัดกรอน สารกอมะเร็ง และสารที่ระคายเคืองตอสุขภาพ พรอมทั้งลงนาม
รับรองโดยกรรมการผูจัดการ หรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ แกเจาหนาที่
โครงการฉลากเขียว 

6.1.3 ผูผลิตตองแสดงผลทดสอบปริมาณโลหะหนักที่เปนองคประกอบของน้ําหมึกตามที่
ระบุในขอ 5.1.2  โดยทดสอบดวยวิธีอะตอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรสโกป 
(atomic absorption spectroscopy) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของเลน
เลขที่ มอก.685 เลม  วิธีทดสอบและวิเคราะห หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

6.1.4 ผูผลิตตองแสดงผลทดสอบสารอะโรมาติก   (aromatic compound) ที่เปน
องคประกอบของผลิตภัณฑ และนํ้าหมึก โดยทดสอบตามวิธีกาซโครมาโทรกราฟ 
(gas chromatography) ตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination 
of Water and Wastewater หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

6.1.5 ผูผลิตตองยื่นหนังสือรับรองวาไมไดใชตัวทําละลายจําพวกฮาโลจิ เนเตด  
(halogenated solvent) พรอมทั้งลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการ หรือผูมี
อํานาจลงนามของบริษัทฯ แกเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว 

6.1.6 ผูผลิตตองแสดงผลทดสอบสารประกอบอินทรียระเหยงาย หรือ วีโอซี  (volatile 
organic compounds; VOCs) ที่เปนองคประกอบของน้ําหมึกโดยทดสอบตามวิธี
ทดสอบ ASTM D5466 หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

6.1.7 ผูผลิตตองยื่นหนังสือรับรองวาไมไดใชพลาสติกประเภทโพลิไวนิลคลอไรด    หรือ 
พีวีซี (poly vinyl chloride; PVC) ทําเปนบรรจุภัณฑ และลงนามกํากับโดย
กรรมการผูจัดการ หรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ ในกรณีบรรจุ
ภัณฑกระดาษ ผูผลิตตองยื่นหนังสือรับรองวาบรรจุภัณฑกระดาษทําจากเยื่อเวียน
ทําใหมไมต่ํากวารอยละ 80 โดยน้ําหนัก และลงนามกํากับโดยกรรมการผูจัดการ 
หรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ 

 

6.2   วิธีทดสอบคุณภาพดินสอ สีเทียน และสีชอลก 

 
6.2.1 ผูผลิตตองยื่นหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายกับมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรมตามประเภทของผลิตภัณฑน้ันๆ หรือแสดงผลทดสอบคุณลักษณะ
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ของผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑแตละ
ประเภท หรือ แสดงผลทดสอบตามมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐาน
ระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ 

6.2.2   ผูผลิตตองแสดงรายชื่อของสารเคมีที่เปนองคประกอบ ของผลิตภัณฑดินสอตอไส 
ดินสอกดไส ดินสอดํา ดินสอสี สีเทียน และสีชอลก และยื่นหนังสือรับรองวาไมได
ใสสารที่หามมีในผลิตภัณฑในขอ 5.2.1 รวมทั้งยืนยันวาไมมีสารกัดกรอน สารกอ
มะเร็ง และสารที่ระคายเคืองตอสุขภาพ พรอมทั้งลงนามรับรองโดยกรรมการ
ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ แกเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว 

6.2.3 ผูผลิตตองยื่นหนังสือรับรองวาไมไดใชตัวทําละลายจําพวกฮาโลจิเนเตด 
(halogenated solvent) พรอมทั้งลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการ หรือผูมี
อํานาจลงนามของบริษัทฯ แกเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว 

6.2.4  ผูผลิตตองแสดงผลทดสอบปริมาณโลหะหนักที่เปนองคประกอบของวัสดุเคลือบผิว
และไสสี ตามที่ระบุในขอ 5.2.2  โดยทดสอบดวยวิธีอะตอมิกแอบซอรป
ชันสเปกโทรสโกป (atomic absorption spectroscopy) ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของเลนเลขที่ มอก.685 เลม 3 วิธีทดสอบและวิเคราะห 
หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 

6.2.5  ผูผลิตตองยื่นหนังสือรับรองวาไมไดใชพลาสติกประเภทโพลิไวนิลคลอไรด    หรือ 
พีวีซี (poly vinyl chloride; PVC) ทําเปนบรรจุภัณฑ และลงนามกํากับโดย
กรรมการผูจัดการ หรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ ในกรณีบรรจุ
ภัณฑกระดาษ ผูผลิตตองยื่นหนังสือรับรองวาบรรจุภัณฑกระดาษทําจากเยื่อเวียน
ทําใหมไมต่ํากวารอยละ 80 โดยนํ้าหนัก และและลงนามกํากับโดยกรรมการ
ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ 
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หมายเหต:ุ   1. การทดสอบตองทําในหองปฏิบัติการดังตอไปน้ี 
• หองปฏิบัติการของราชการ 
• หองปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่ไดรับการรับรองความสามารถของ

หองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและ
หองปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเลขที ่ มอก. 17025 (ISO/IEC 
17025) 

 
2. การปรับปรุงขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑเครื่องเขียนในครั้ง

ตอไป ใหพิจารณาในเรื่อง  
•  ชนิดสารเคมีที่เปนตัวทําละลายหลักในปากกาลูกลื่น ปากกาเคมี 

ปากกาไวทบอรด  
•  ปริมาณการใชสารเคมีในตัวทําละลายหลักของปากกาลูกลื่น ปากกา

เคมี ปากกาไวทบอรด  
•  การนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิต เพ่ือลดการใชสารเคมีที่

เปนตัวทําละลายของปากกาลูกลื่น ปากกาเคมี ปากกาไวทบอรด  
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ภาคผนวก  

 
1.  ข้ันตอนการรางขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับเครื่องเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําจํากัดความและขอบเขต 

รายละเอียดของเครื่องเขียนและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

พิจารณาวัฏจักรชีวิตของเครื่องเขียนตอส่ิงแวดลอม 

เปรียบเทียบและจัดลําดับผลกระทบของเครื่องเขียนตอส่ิงแวดลอม 

พิจารณาสิ่งที่ทําใหเครื่องเขียนมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด 

กําหนดมาตรฐานของเครื่องเขียนทางดานคุณภาพและดานสิ่งแวดลอม 
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2. รายละเอียดของผลิตภัณฑเครื่องเขียนและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 

2.1 พัฒนาการของเครื่องเขียน 

มนุษย มีการใชอุปกรณเครื่องเขียน  ซ่ึงที่สําคัญ ไดแก ปากกาและดินสอ เพ่ือบันทึก
เรื่องราว ขอมูลตางๆ มาตั้งแตยุคประวัติศาสตร ที่มีการประดิษฐอักษร เพ่ือใชในการสื่อสาร  

โดยในยุคแรกเริ่มน้ัน สําหรับชาวตะวันตก มีการประดิษฐปากกา ซ่ึงเปนเคร่ืองเขียนใน
ยุคแรก เพ่ือใชในการเขียนอักษรบันทึกเรื่องราวตางๆ ในรูปของปากกาขนนก ในขณะที่ชาว
ตะวันออก ใชพูกัน ไมมีหมึกในตัวเองและตองจุมหมึกทุกครั้งเม่ือตองการเขียนตัวอักษร อีกราว 
1000 ปตอมา จึงมีการพัฒนาปากกาที่มีหัวเขียนเปนโลหะ ซึ่งมีรอยบากที่ใชในการนําน้ําหมึกลง
บนกระดาษและมีพ้ืนที่บางสวนเพื่อเก็บนํ้าหมึก ทําใหสามารถเขียนไดโดยไมตองจุมนํ้าหมึก
บอยครั้ง จนกระทั่งในป ค.ศ. 1884 ที่นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา Lewis Edson Waterman 
ไดประดิษฐปากกาที่ มีกลไกที่สามารถเก็บนํ้าหมึกเพื่อใชในการเขียนในตัวได เรียกวา 
ปากกาหมึกซึม (fountain pen) จึงถือวา Waterman เปนบิดาแหงการประดิษฐปากกาหมึกซึม 
มีการคิดคนพัฒนาปากกาชนิดนี้ใหมีคุณภาพดีขึ้น สะดวกในการใชงานและมีรูปทรงสวยงาม ใน
ยุคแรกนั้นปากกาหมึกซึมที่มีการใชงานอยูจะประกอบดวย 3 สวนสําคัญ ไดแก จะงอยปากกา 
ซ่ึงเปนสวนที่ติดกับกระดาษขณะเขียน ฟดหรือสวนสีดําใตจะงอยควบคุมการไหลหมึกจากตัว
เก็บนํ้าหมึก และ ราวบารเรลซ่ึงเปนสวนที่ปองกันการรั่วไหลของน้ําหมึกจากตัวเก็บนํ้าหมึก 
เทคโนโลยีการออกแบบปากกาหมึกซึมไดรับการพัฒนาและจดสิทธิบัตรในแบบตางๆ ซ่ึงที่พบ
เห็นมีอยู 5 แบบ ไดแก  button filter, click filter, lever filter, matchstick filter และ coin filter 
และมีการพัฒนาหัวเขียน เพ่ือเปนมาตรฐานในการใชงาน ถึง 9 แบบเพื่อใชงานในลักษณะตางๆ  

ตอมาในป ค.ศ. 1900 จึงมีการประดิษฐปากกาลูกลื่น ซ่ึงมีลูกกลิ้ง ( ball ) อยูในเบา
บริเวณสวนปลายปากกา เวลาเขียนลูกกลิ้งดังกลาว จะเปนตัวนําน้ําหมึกกลิ้งผานออกมาติดบน
กระดาษ ในชวงปลายป ค.ศ. 1930 ที่กรุงบูดาเปสต ประเทศฮังการี ไบโร นักหนังสือพิมพและ
ศิลปนชาวฮังกาเรียน ไดพัฒนาปากกาลูกลื่นใหมีคุณภาพดีขึ้น  โดยนําหมึกแหง ( quick - 
drying ink ) ที่ชางพิมพในโรงพิมพน้ันใชพิมพหนังสือ มาใชเปนน้ําหมึกของปากกา ทําใหหมึก
ไมไหลและหยดออกมาจนเปอนกระดาษ จนเปนผลสําเร็จ ปากกาลูกลื่น (ball-point pen) ที่ไบโร
ประดิษฐขึ้นสามารถใชขีดเขียนโดยไมมีหมึกหยดและไหลเปรอะเปอนเหมือนปากกาหมึกซึม
แบบเกา ปากกาลูกลื่น เปนเคร่ืองเขียนที่มีปลายปากกาเปนเบาที่มีลูกบอลโลหะ อาจทําจาก
ทองเหลือง เหล็กกลา สเตนเลส ทังสเตนคารไบด สามารถกลิ้งไปมาได มีหนาที่กระจายหมึก
ขณะเขียน ซ่ึงมีความแตกตางจากปากกา ในยุคแรกๆ  เชน  ปากกาขนนก และปากกาหมึกซึม 
ซ่ึงใชหมึกที่เปนของเหลว  เรียกวา อินเดียนอิงค  (india ink)   อาศัยแรงโนมถวงของโลก และ
ปรากฏการณคาปลลารี  (capillary) หมึกจะไหลลงไปที่ปลายปากกา   
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สําหรับปากกาลูกลื่นนั้น สวนที่สําคัญสุดของปากกา คือ หัวปากกาหรือลูกกลิ้งที่คั่นอยู
ระหวางหมึกกับกระดาษที่ใชเขียน  ซ่ึงเคลื่อนที่ไดอยางอิสระและสงนํ้าหมึกออกมาไดอยาง
ตอเน่ือง ผานผิวสัมผัสของเบา  (socket)  ซ่ึงมีที่วางพอดีกับลูกกลิ้งแตไมทําใหลูกกลิ้งหลุดจาก
เบา ขณะที่ลูกบอลกลิ้งมันจะทําใหหมึกไหลออกมาโดยแรงโนมถวง และสงหมึกไปที่
กระดาษ ขณะเดียวกันก็ปองกันไมใหอากาศเขามาได ชวยใหหมึกไมแหง  

หมึกที่ใชในปากกานั้น เปนของเหลวมีสีหลากหลาย  โดยทั่วไปมักใชสีดํา กับ นํ้าเงิน
เขม  ผลิตจากเม็ดสีที่ผสมกับตัวทําละลาย มีการคนพบวาหมึกใชเปนครั้งแรกกอนคริสตกาล
2500 ป ในอียิปตและจีน สําหรับสวนประกอบสําคัญของหมึก ไดแกตัวทําละลายเม็ดสีที่ทําจาก
พืช ซ่ึงจะแหงโดยการซึมหรือระเหย   เม็ดสีที่ใช โดยสีดําเปนสีมาตรฐานทําจากคารบอน สวนสี
อ่ืนๆอาจผลิตจากสารประกอบโครเมียมซึ่งใหสีเหลือง เขียว และสม หรือสารประกอบที่มีโม
ลิดินัมเปนสวนประกอบซึ่งจะใหสีสมแกนํ้าหมึก ในขณะที่สารประกอบแคดเมี่ยมใหสีแดงและ
เหลือง และสารประกอบเหล็กใหสีนํ้าเงิน) นอกจากนี้หมึกยังประกอบดวยตัวเติมในน้ําหมึก หรือ 
addition ซ่ึงใชผสมลงไปเพื่อใหหมึกมีความเสถียร 

ดินสอ1 คือ สิ่งประดิษฐที่ทําดวยไมแทงเล็กๆ ยาวประมาณ 7 น้ิว บรรจุแกรไฟตอยู
ภายใน ในอดีตที่ผานมามนุษยใชอุปกรณที่เปนแปรงหรือกิ่งไมเล็กๆ และเหล็กที่มีปลายแหลม 
นําไปเผาไฟจุมลงในน้ําหมึกเพื่อใชในการขีดเขียน ( ภาษาโรมันเรียกแปรงหรือเหล็กแหลมนี้วา 
" Pencillus " หรือ " Little tail " ซ่ึงตอมากลายเปนคําวา " Pencil " มีความหมายวา " หางนอย 
" ) สวน " ปากไก หรือ ปากกาขนหาน " เร่ิมมีการประดิษฐขึ้นใชในทวีปยุโรปเม่ือศตวรรษที่ 6 
ดินสอเปนเครื่องเขียนที่ใชในการรางแบบงานเขียนตางๆ ที่ยังไมแนใจในความถูกตอง และ
อาจจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงผลงานตางๆ อาทิเชน งานวาดรูป งานออกแบบเสื้อผา ฯลฯ  ใน
ปจจุบันดินสอทําดวยวัตถุดิบที่แตกตางกันออกไปกวา 40 ชนิด ไมที่นํามาหอหุมแทงดินสอสวน
ใหญจะทําจากไมที่มีเน้ือออนและเหลางาย โดยในการผลิตดินสอ จะนําไมที่ตัดเปนแทงสี่เหลี่ยม
เล็กๆ ( ขนาด 3 X 3 น้ิว ) ไปตากแดดหรืออบจนแหงสนิทจากนั้นจึงนํามาตัดใหเปนแผนบางๆ 
หนา 5 ม.ม. (ครึ่งหน่ึงของความกวางของดินสอ) แลวจึงนําไปเขาเครื่องเซาะรองสําหรับบรรจุไส
ดินสอ หลังจากนั้นใชไมอีกชิ้นหน่ึงมาประกบดวยการติดกาว เขาเครื่องตัดเปนแทง พนสี ติด
ตรา และติดยางลบ กอนที่จะนําออกจําหนายตอไป ซ่ึงบริษัทผูผลิตสามารถผลิตดินสอให
แตกตางในการใชงานไดกวา 300 ชนิด รวมทั้งดินสอที่สําหรับใชในทางศัลยกรรมของแพทย 
เน่ืองจากดินสอชนิดนี้สามารถนํามาขีดเขียนบนผิวหนังของคนไขได 

ดินสอมาตรฐานมีความยาว 7 น้ิว แทงหน่ึงๆสามารถลากเสนไดยาวถึง 35 ไมล เขียนได
อยางนอย 45,000 คํา เหลาดินสอ 17 ครั้ง จะเหลือเศษความยาวเพียง 2 น้ิว บางชนิดจะติด
ยางลบ ไวดวยเพื่อใหสะดวกในการใชงาน สีที่นิยมใชมากที่สุด คือ สีเหลือง บริษัทผูผลิตได

                                                           
1 ที่มา : http://www.lib.ru.ac.th/journal/pencil.html สํานักหอหองสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2552 
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พยายามทําออกจําหนายหลายสีดวยกัน เชน สีเขียว สีแดง สีนํ้าเงิน แตไมไดรับความนิยม
เทากับสีเหลือง 

2.2 ประเภทของเครื่องเขียน  

ในปจจุบัน เม่ือพิจารณาจากลักษณะการใชงานของเครื่องเขียน ที่มีการผลิตและจําหนาย
ในทองตลาด สามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ  ไดดังน้ี  

2.1.1 ปากกา  แบงออกเปน 6 ประเภท หลักๆ ไดแก  1) ปากกาลูกลื่น และ 2) ปากกา
เคมี โดยที่ ปากกาเคมี มีการแบงออกเปน ปากกาเคมีที่หมึกละลายในน้ํามัน (oil-based) เชน 
ปากกาเขียนผา ปากกาสีนํ้ามัน (ปากกาเขียนครุภัณฑ) ปากกาเคมีที่หมึกละลายในตัวทําละลาย 
(solvent-based) เชน ปากกาเขียนแผนใส ปากกาเขียนกระดานขาว (permanent) ตัวทําละลาย
ที่นิยมใช ไดแก โทลูอีน (toluene), อัลกอฮอล (alcohol) และปากกาเคมีที่หมึกละลายในน้ํา 
(water-based)  เชน ปากกาสีสะทอนแสง ปากกาเขียนแผนใส (non-permanent)  3) 
ปากกาหมึกซึม 4) ปากกาหมึกเจล  5) ปากกากานขนนก และ 6)  ปากกาจุมหมึก   

2.1.2 ดินสอ ไดแก ดินสอดํา และดินสอสี โดยที่ 1) ดินสอดํา ( lead pencil ) คือ ดินสอที่
นิยมใชกันทั่วๆไป ไสดินสอทําจากถานแกรไฟตผสมกับดินเหนียว ( clay ) ใชตัวอักษร B 
( black ) และ H ( hard ) กําหนดความแข็งและความเขมของไสดินสอ ขนาด 6 B จะมี Clay 
ผสมนอย สวนขนาด 6 H จะมี Clay ผสมมากที่สุด ดินสอที่มีความเขมนอยจะใชในการรางภาพ 
สวนดินสอที่มีความเขมมากจะใชในการแรเงา และ 2) ดินสอคารบอน ( carbon pencil ) หรือ
ดินสอถาน ทําจากสวนผสมของถานไม (charcoal) ไสดินสอดําคลายถานไม มีชนิดแข็งและออน 
ลําดับจาก HH (แข็งมาก),HB(ปานกลาง )  B(ไสออนแตดํา) BB (ดํามาก),BBB (ดําที่สุด) บาง
บริษัทใชตัวอักษร E แทนตัวอักษร B 

2.1.3 ดินสอชนิดอ่ืนๆ ไดแก ดินสอกดไส และดินสอตอไส  

2.1.4 สีเทียน  
 

2.2 วัตถุดิบที่ใช 
 
 โดยทั่วไปวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเครื่องเขียนแบบตางๆ ไดแก  

1) วัตถุดิบในการผลิตปากกาเคมี ประกอบดวย พลาสติก หมึก ตัวทําละลาย และ
หัวปากกาซึ่งผลิตมาจาก เหล็ก ยาง สแตนเลส หรือสักกะหลาด 

2) วัตถุดิบในการผลิตดินสอ ประกอบดวย ไม สี กาว วารนิช แกรไฟต และ ดินเหนียว 

3) วัตถุดิบในการผลิตสีเทียน ประกอบดวย ไขผึ้ง และ ผงสี 
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2.4 กระบวนการผลิต  

 

2.4.1 กระบวนการผลิตปากกาลูกลื่น แบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังตอไปน้ี  

 

1) ขั้นตอนการผลิตดามปากกาและชิ้นสวนพลาสติกอ่ืนๆ โดยการนําวัตถุดิบที่เปน
เม็ดพลาสติกและผงสีเขาสูเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อประกอบขึ้นเปนดามปากกา  

รูปที่ 1  กระบวนการการผลิตดามปากกา และชิ้นสวนพลาสติกอ่ืนๆ  

 

 

 

 

ที่มา : ขอมูลจากผูผลิต (2552) 

 

2) ขั้นตอนการผลิตไสปากกา  โดยการนําวัตถุดิบที่เปนเม็ดพลาสติกและผงสีเขาสู
เครื่องฉีดพลาสติก และนําเขาสูเครื่องตัด ติดเครื่องหมายการคาและรหัส แตจะ
เปนไสปากกาที่ยังไมไดบรรจุหมึก  

รูปที่ 2 กระบวนการผลิตไสปากกกา  

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ขอมูลจากผูผลิต (2552) 

 

เม็ดพลาสติก ผงสี 

เครื่องฉีดพลาสติก 

ดามปากกาและชิ้นสวน
่

เม็ดพลาสติก ผงสี 

เครื่องรีดพลาสติก 

เครื่องตัด 

พิมพเครื่องหมายการคาและรหัส 

ไสปากกาที่ยังไมบรรจุหมึก 
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3) ขั้นตอนการบรรจุหมึกและประกอบหัวเขียน  นําไสปากกาที่เตรียมไวสําหรับ
บรรจุหมึกเขาสูเครื่องบรรจุหมึกและประกอบหัวเขียน นําเขาสูเครื่องเหวี่ยง 
เพ่ือประกอบเปนไสปากกาที่มีหมึก 

รูปที่ 3 กระบวนการบรรจุหมึกและประกอบหัวเขียน 

 

 

 

 

 

ที่มา : ขอมูลจากผูผลิต (2552) 

 

4) ขั้นตอนการประกอบและบรรจุกลอง เปนขั้นตอนสุดทายเพ่ือที่จะประกอบเปน
ปากกาลูกลื่น และเตรียมบรรจุลงกลองเพ่ือรอการจําหนายตอไป 

รูปที่ 4 กระบวนการประกอบและบรรจุกลอง  

 

 

 

 

 

ที่มา : ขอมูลจากผูผลิต (2552) 

 

 

 

 

 

 

 

ไสปากกาที่ยังไมบรรจุหมึก 

เครื่องบรรจุหมึกและประกอบหัวเขียน 

เครื่องเหวีย่ง 

ไสปากกาลูกลื่น 

ดามปากกาและชิ้นสวนพลาสติกอื่นๆ ไสปากกา 

ประกอบเปนปากกาลูกลื่น 

บรรจุกลอง 
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2.4.2 กระบวนการผลิตปากกาเคมี  แบงออกเปน 2 ขั้นตอนดังตอไปน้ี  

1) ขั้นตอนการผลิตดามปากกาเคมีและชิ้นสวนอ่ืนๆ โดยการนําวัตถุดิบที่เปนเม็ด
พลาสติกและผงสีเขาสูเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อประกอบขึ้นเปนดามปากกาเคมี  

รูปที ่5 กระบวนการการผลิตดามปากกาเคมีและชิ้นสวนพลาสติกอ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

ที่มา : ขอมูลจากผูผลิต (2552) 

 

2) ขั้นตอนการประกอบและบรรจุปากกาเคมี นําตัวดามปากกา และไสฟลเตอรมา
บรรจุหมึก แลวประกอบดวยหัวพลาสติก ไมเขียน ปดฝา ติดสติกเกอร ชิ้งฟลม 
แลวบรรจุลงกลอง เพ่ือรอการจําหนายตอไป 

รูปที่ 6 กระบวนการประกอบและบรรจุปากกาเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ขอมูลจากผูผลิต (2552) 

 

 

เม็ดพลาสติก ผงสี 

เครื่องฉีดพลาสติก 

ดามปากกาและชิ้นสวนพลาสติกอื่นๆ 

ตัวดามปากกา 

ไสฟลเตอร 

บรรจุหมึกใสฟลเตอร 

ประกอบหัวพลาสติก 

ประกอบไมเขียน 

ปดฝา 

ติดสติกเกอร 

ชิ้งฟลม 

บรรจุกลอง 



 TGL-29-R1-10 

 

2.4.3 กระบวนการผลิตดินสอดําและดินสอสี แบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังตอไปน้ี  

1) การเตรียมวัตถุดิบ  

เปนขั้นตอนการนําไมมาปรับปรุงคุณภาพ ตัดเปนแทงสี่เหลี่ยมเล็กๆ (ตากแดด
หรืออบจนแหงสนิท ตัดใหเปนแผนบางๆ (ครึ่งหน่ึงของความกวางของดินสอ) 
และเขาเครื่องเซาะรองสําหรับบรรจุไสดินสอ  

2) การประกอบดินสอ 

เปนขั้นตอนการนําแทงไมอีกชิ้นหนึ่งมาประกบดวยการติดกาว จากนั้นสอดหรือ
วางไสดินสอใหมีขนาดแทงตามที่ตองการ 

3) การตัดและตกแตง  

เปนขั้นตอนการตัดและตกแตงดินสอใหมีขนาดแทงตามที่ตองการ พนสี  ติดตรา  
ติดยางลบ  

4) บรรจุลงบรรจุภัณฑ 

เปนขั้นตอนสุดทายเพื่อรอการนําออกจําหนายตอไป 

 

รูปที่ 7  กระบวนการผลิตดินสอดําและดินสอสี  

  

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ขอมูลจากผูผลิต (2552) 

 

 

 

 

แทงดินสอ 

เคลือบสี 

เจียรปลาย 

ประกอบยางลบ 

บรรจุกลอง 

ดินสอดํา 

แทงดินสอ 

เคลือบสี 

เจียรปลาย 

เหลาแหลม 

บรรจุกลอง 

ดินสอสี 
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2.4.4 กระบวนการผลิตสีเทียน แบงออกเปน 2 ขั้นตอนดังตอไปน้ี  

1) การเตรียมวัตถุดิบกอนการผลิต 

- ขี้ผึ้ง (paraffin wax)  

- สีฝุน (pigment)  

 

2) ขั้นตอนการผลิต  

- นําขี้ผึ้งและสีฝุนตามสัดสวนเขาเครื่องบด  

- นําสวนผสมที่ไดไปตม 

- เทใสในแมพิมพ 

- นําแทงสีเขาสูเครื่องติดฉลาก แลวบรรจุลงกลองเพ่ือรอการจําหนายตอไป 

 

รูปที่ 8  กระบวนการผลิตสีเทียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ขอมูลจากผูผลิต (2552) 

 

2.5 อุตสาหกรรมเครื่องเขียน  

2.5.1 การผลิตและการจําหนาย  

กลุมตลาดหลักของอุปกรณเครื่องเขียน ไดแก สถานศึกษาและสํานักงาน ปากกาเคมี
สวนใหญเปนการนําเขาจากตางประเทศเพื่อการจําหนาย มีบริษัทผูผลิตหลักๆ 
ภายในประเทศเพียงไมกี่ราย  การผลิตดินสอดําและดินสอสีสวนใหญเปนการผลิต

แวกซ ผงสี ออยล 

ถังตมแวกซ 

เครื่องปน 

เทใสแมพิมพ 

เครื่องติดฉลาก 

บรรจุกลอง 

เครื่องบด 
ตม 
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ภายในประเทศ สวนดินสอกดไสเปนการนําเขาจากตางประเทศเปนสวนใหญ และสี
เทียนสวนใหญเปนการนําเขาจากตางประเทศเพื่อจําหนาย (ตารางที่ 2 )   

 
ตารางที ่4 รายชื่อผูผลติและผูนําเขาเครือ่งเขียน  
 

ผูคา ท่ีอยู ประเภทของผลิตภัณฑ 

1.บริษัท เกรียงสิน
พลาสติก จํากัด  

133/6-8 ซ.สุวรรณสวัสดิ์ถ.พระรามที่ 4 ต.ทุงมหาเมฆ 
อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร   10120 โทร. 2860549 

ทําปากกาลูกลื่น, ดินสอกด, ปากกาเคมี
และผลิตภัณฑพลาสติก 

2. บริษัท ชัยอนันต เท
รดดิ้ง จํากัด 

78/5 ม.13 ซ.ลาดพราว 41ถ.ลาดพราว ต.ลาดยาว 
อ.จตุจักร .กรุงเทพ10900 โทร. 02-9612550-1 

ทําปากกาลูกลื่น และเครื่องเขียน 
 

3. บริษัท ดินสอ สยาม 
จํากัด 

29/1 ม.18ถ.เชื่อมสัมพันธ ต.กระทุมราย อ.หนองจอก
กรุงเทพ 10530 โทร. 0 2543 1871-2  

ผลิตดินสอดํา ดินสอสี สีนํ้า และแมสีนํ้า 
ที่ใชในอุปกรณเครื่องเขียน 

4. บริษัท ดี.ที.ซี. 
อินดัสตรี่ส จํากัด 
(มหาชน)  

155,155/1,176,176/1,176/5,176/8 ซ.สุขุมวิท 64ถ.
สุขุมวิท ต.บางจากอ.พระโขนง จ กรุงเทพ  10260 
โทร. 023111371-6 

ผลิตเคร่ืองเขียน เชน  ปากกาลูกลื่น 
ปากกาดินสอ ผลิตแทนประทับตรา และ
ชิ้นสวนอุปกรณเครื่องรับโทรทัศนจาก
พลาสติก 

5. บริษัท ต.กมลธรรม 
จํากัด  

156/35 ซ.จรัญสนิทวงศ 34ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บาน
ชางหลอ อ.บางกอกนอย จ.กรุงเทพ   10700 

ทําปากกา 
 

6. บริษัท ทอมโบว 
(ประเทศไทย) จํากัด 
  

335 ม.4ถ.ฉลองกรุง ต.ลําปลาทิว 
อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ 10520 
โทร. 0 2326 0651-2 

ผลิตและบรรจุหีบหอ ปากกาลูกลื่น 
ปากกาดินสอ และเครื่องเขียน เครื่องใช
สํานักงานอื่น ๆ และชิ้นสวน 

7. บริษัท ทอมโบว 
(ประเทศไทย) จํากัด 

335 นิคมฯลาดกระบังถ.ฉลองกรุง ต.ลําปลาทิว 
อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ   10520 

ผลิต ประกอบ และบรรจุหีบหอ 
ปากกาลูกลื่น และเครื่องเขียน 

8.บริษัท ไทย มีเดีย 
อินดัสทรีส จํากัด 

125 ม.5 ถ.รมเกลา ต.คลองสามประเวศ 
อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ   10520โทร. 3266720 -22 

ผลิตเคร่ืองเขียน,อุปกรณเครื่องเขียน 
 

9.บริษัท ไทย
ปากกาลูกลื่น
อุตสาหกรรม จํากัด 
  

170 ซ.ศูนยวิจัย 14 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม ต.บางกะป 
อ.หวยขวาง จ.กรุงเทพ   10310 
โทร. 3143361  

ทําปากกาลูกลื่นไดประมาณปละ 30.60 
ลานดาม และชิ้นสวนปากกาลูกลื่น ผลิต
เครื่องเขียนทุกประเภท และชิ้นสวน
ประกอบเครื่องเขียนทุกประเภท 

10. บริษัท เบ็นเซีย 
จํากัด  

2910 ซ.ลาดพราว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถ.
ลาดพราว ต.คลองจ่ัน อ.บางกะป กรุงเทพ   10240 
โทร. 3741407 

ผลิตเคร่ืองเขียนตาง ๆ เชน ดินสอ 
ยางลบ 

11. บริษัท เบสทอย 
จํากัด  

120 ม.5ถ.รมเกลา ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง 
จ.กรุงเทพ   10520 โทร. 3268025-8 

ทําเครื่องเขียน เชน ปากกาลูกลื่น ไดป
ละ 14,000,000 ดาม 

12. บริษัท ปากกา
ไพลอต (ประเทศ
ไทย)  

40,40/1-2 ถ.บางบอน 5 ต.หนองแขมอ.หนองแขม จ.
กรุงเทพ   10160 โทร. 4293951 

ทําปากกาลูกลื่น ปากกาสีเขียนหีบหอ 
ปากกาสีนํ้า (เมจิก) ทําน้ําหมึก นํ้าหมึก
แทนประทับตรา 

13.บริษัท รมโพธิ์เกลา 
จํากัด  

26/3 ม.4 ซ.พระยาสุเรนทร 
ถ.รามอินทรา ต.บางชัน 
อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพ  10510 

ทํายางลบ ลวดเยบ็กระดาษ 
 

14. บริษัท สเต็ดเลอร 
แมนูแฟคเจอรร่ิง
(ประเทศไทย)จํากัด 

251นิคมฯลาดกระบัง 
ต.ลําปลาทิวอ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ   10520 
โทร. 326-1200-2 

ผลิตเคร่ืองเขียน(ยางลบ ปากกามารค
เกอร ปากกาลูกลืน่ ดืนสอ ปากกา
สะทอนแสง และอื่นๆ) 
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15. บริษัท สยามมา
กราฟ จํากัด  

32 ม.18ถ.เชื่อมสัมพันธ ต.กระทุมราย อ.หนองจอก 
จ.กรุงเทพ   10530โทร. 02-5181383-5 

ผลิตสีนํ้าและแมสีนํ้าที่ใชในอุปกรณ
เครื่องเขียน 

16. บริษัท อาทิตย
เกรียงไกร จํากัด 

176,176/1,155/1 ซ.พงษเวชอนุสรณ ถ.สุขุมวิท 64 
ต.บางจาก พระโขนง กรุงเทพ  10260 โทร. 3111371 

ผลิตปากกาลูกลื่น ดามปากกา พรอม
ชิ้นสวน,ไสปากกาลูกลื่น 

17. บริษัท อิวาซากิ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
  

330 ม.4ถ.ฉลองกรุง ต.ลําปลาทิว 
อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ  10520 
โทร. 0 2739 4687-8 

อุปกรณเครื่องเขียน ปากกาลูกลื่น 
ดินสอ และกลองบรรจุเครื่องสําอาง 
 

18. บริษัทอุตสาหกรรม 
เครื่องเขียน
กรุงเทพฯ จํากัด  

35/32-33 ซ.สุวรรณสวัสดิ์ ถ.พระรามที่ 4 ต.ทุง
มหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพ   10120 
โทร. 2490222  

ทําปากกาลูกลื่น ดินสอกดและปากกา
เคมี 
 

19. หางหุนสวน 
เบ็นพลาส จํากัด 

6/30 ม.5 ซ.ออนนุช 61 ถ.ออนนุช ต.ประเวศ 
อ.ประเวศ จ.กรุงเทพ 10250โทร. 02-7216095-6 

ผลิตภัณฑ เครื่องเขียน 
 

20. บริษัท คอลลีน เพน
ซิล (ประเทศไทย) 
จํากัด 

353 ม.17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ   10540 
โทร. 0 2315 3246-7 

ดินสอ,เครื่องเหลาดินสอ,ไสดินสอ,ไส
ดินสอกด,ปากกา SIGN PEN และ 
ROLLER PEN 

21. บริษัท ดราฟติ้ง ซัพ
พลาย จํากัด 

39/4 ม. 8 ซ.วัดบางดวน ถ.รางรถไฟสายเกา ต.บาง
ดวน อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 โทร. 3554992 

ผลิตโตะเขียนแบบ ไมที ไมฉาก ไม
บรรทัด 

22. บริษัท นานมี
อุตสาหกรรม จํากัด 
  

1121 ม.6 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   10270 
โทร. 383-5705-11 

ผลิตอุปกรณเครื่องเขียนและเครื่องวาด
ภาพ เชน ลวดเย็บกระดาษ ลวดเสียบ
กระดาษ ยางลบ แฟมเก็บเอกสาร 
ปากกาชนิดตาง ๆ แทนประทับตราและ
หมึกเติม กบและมีดเหลา 

23. บริษัท โรบิน เอ็กซ
เท็นต จํากัด 

118 ม. 12ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ 
อ.บางพลี สมุทรปราการ10540 โทร. 3167456  

ผลิตอุปกรณเครื่องเขียน เชน เครื่อง
เจาะกระดาษ เหล็กคั่นหนังสือ ตะกรา
ลวด 

24. บริษัท เอส.ซี.
อุตสาหกรรม จํากัด 
 

1122 ม.6ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   10270 
โทร. 383-5705-11 

ผลิตอุปกรณเครื่องเขียนและเครื่องวาด
ภาพ เชน ปากกาลูกลื่น สีนํ้าและสี
โปสเตอรสําหรับวาดเขียน กระดาษไข
อัดสําเนา ดินสอดํา ดินสอสี ผลิตภัณฑ
เครื่องเขียนเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

25.บริษัท เบเนแมกซ 
จํากัด จ3-  

333/58 ม. 3ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางรักพัฒนา อ.
บางบัวทอง จ.นนทบุรี   11110 

ผลิตเคร่ืองเขียน เชน ปากกาเมจิก 
 

26.บริษัท เพลสซัน 
อินดัสเตรียล จํากัด 

919 ม. 1ถ.ทาน้ํา-ไทรนอย ต.บางศรีเมือง 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000โทร. 4350207 

ทําเครื่องเขียน เชน ปากกาหมึกแหง 
กบเหลาดินสอ ยางลบ ฯลฯ 

27.บริษัท สามสุข จํากัด  49/24 ม.9 ซ.งบประมาณถ.ติวานนท ต.บางพูด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   11120 

ผลิตเคร่ืองเขียน ฯลฯ เชน ดินสอดํา 
 

28.บริษัท เอส.ซี.ซี.
อุตสาหกรรม จํากัด 
  

99/3 ม.4 ซ.บางกรวย-ไทรนอย 36ถ.บางกรวย-ไทร
นอย ต.บางสีทองอ.บางกรวย จ.นนทบุรี   11130 
โทร. 02-8115714-6 

ผลิตอุปกรณเครื่องเขียน เชน ยางลบ 
 

29.หางหุนสวนจํากัด พี.
เอส.พี.ไวทบอรด 
  

89/69 ม.3 ซ.เฉลมิพระเกียรติ 1 
ถ.สุขาภิบาลบางศรีเมือง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี   11000 โทร. 4474508 

ทําเครื่องเขียนหรือเคร่ืองวาดภาพ เชน 
กระดานไวทบอรด 
 

30.บริษัท โมนามิ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

60/102 ม. 19 ซ.เขตอุตสาหกรรมบริษัท นวนคร 
จํากัด ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหน่ึง 

ทําเครื่องเขียน เชน ยางลบไดปละ 7.2 
ลานแทง ปากกาดนิสอไดปละ 2.16 ลาน
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  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   13180 
โทร. 5292369 

ดาม ไสดินสอดําไดปละ 3.42 ลานกลอง 
สีชอลกไดปละ 1.296 ลานแทง ดินสอดํา 

31.บริษัท อุตสาหกรรม
เครื่องเขียนกรุงเทพ 
จํากัด 

97/4 นวนคร ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
โทร. 3005070-87 

ทําเครื่องเขียน เชน ปากกาลูกลื่น 
 

32.บริษัท ฮูเร็กซ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
  

60/102 ม.19 ซ.นวนคร 
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   13180 

ผลิตเคร่ืองเขียน เชน สีนํ้ามันวาดรูป, 
ชอลกสี , สีโปรสเตอร, ดินสอ 
 

33. บริษัท ซี เอ็น เค 
แพ็คกิ้ง จํากัด 

243/1 ม.7ถ.- ต.ลําตาเสา 
อ.วังนอย จ พระนครศรีอยุธยา   13170 

ประกอบปากกาและแพ็คกิ้ง 
 

34.บริษัท ที ที เอ็ม 
อินดัสเตรียล จํากัด 

100 ม. 2 ถ.อําเภอพานทอง ต.บานเกา อ.พานทอง 
จ.ชลบุรี   20160 

ผลิตดินสอชนิดตาง ๆ จากไม 
 

35. บริษัท โปรเพ็น 
จํากัด  

219/9 ม.3ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   20230 
โทร. 0 3840 0223 

เครื่องเขียน ดินสอดํา ดินสอสี ชิ้นสวน
และอุปกรณเครื่องเขียน รวมถึงการซื้อ
มาขายไปเครื่องเขียน ชิ้นสวนและ
อุปกรณเครื่องเขียน 

36. บริษัท อรุณา เพ็น
ซิลส จํากัด 
  

38/30 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   20230 โทร. 0 3849 1566 

เครื่องเขียน ดินสอดํา ดินสอสี ชิ้นสวน
และอุปกรณเครื่องเขียน รวมถึงการซื้อ
มาขายไปผลิตภัณฑ และชิ้นสวน 
อุปกรณ ของผลิตภัณฑดังกลาว 

37.บริษัท เอสเซม 
อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด  

38/28 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   20230โทร. 0 3849 1360 

อุปกรณเครื่องเขียน (Ballpoint Metallie 
Tips) 
 

38.หางหุนสวนจํากัด 
กวงซิง  

696 ม.4 ถ.- ต.หัวทะเล อ.เมือง 
นครราชสีมา   30000 

ผลิตปากกาเคมี เชน ปากกาเมจิ ปากกา
เนนขอความ 

39.บริษัท ไทย
ปากกาลูกลื่น
อุตสาหกรรม จํากัด 

795 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร   62140 
โทร. 055-772122 

ผลิตอุปกรณเครื่องเขียนและเครื่องใช
สํานักงาน  
 

40.German Lancer Ink 
and Tip 
Technology 

20 ม.7 ต.โคกปรง 
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ   67130 

ผลิตเคร่ืองเขียน หรือชิ้นสวน เชน ไส
ปากกา 

41.บริษัท ซันเรน 
อินเตอรเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย)จํากัด 

99/1 ม.12 ซ.ประชาราษฎร 
ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไรขิง 
อ.สามพราน จ.นครปฐม   73210 

ผลิตและสงออกเครื่องเขียน 
 

42.บริษัท ดินสอสีไทย 
จํากัด 

5/233 ม. 8 ถ.เพชรเกษม ต.ออมใหญ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม   73160 

ผลิตดินสอสีเทียน 
 

43.บริษัท นิจิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
  

59/2 ม. 3 ถ.ปนเกลา-นครชัยศรี ต.ขุนแกว 
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม   73120 
โทร. 2113189 

ผลิตเคร่ืองเขียน เชน ไสดินสอดํา การ
ทําปากกา เครื่องเย็บกระดาษ 
 

44.บริษัท แพลนโก 
จํากัด  

ม.5 ซ.วัดไรขิง 18 ถ.พุทธมณฑลสาย 6 ต.ไรขิง 
อ.สามพราน จ.นครปฐม   73210 

ผลิตและประกอบเครื่องเขียน ส่ือกร
เรียนการสอน วัสดุสํานักงาน 

45. บริษัท นีเวลล รับ
เบอรเมด (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

109 หมูที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลอง
กรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

ผลิตเคร่ืองเขียน 
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46.บริษัท ดี เอช เอ 
สยามวาลา จํากัด 

210 ถนนสุรวงศ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500 

ผลิตเคร่ืองเขียน 

47.บริษัท เพนเทล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

75/23-24 อาคารรชิมอนด ชั้นที่ 11 ซอยอารีย ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

ผลิตเคร่ืองเขียน 

48.บริษัท ซิมิซุ ไทย 
จํากัด  

ต.ออมนอย 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร   74130 

ผลิตเคร่ืองเขียนและอุปกรณจาก
พลาสติก 

49.บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัส
ตรีส จํากัด (มหาชน) 

ต.คอกกระบือ 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000 

ผลิตเคร่ืองเขียน อุปกรณเครื่องเขียน 
 

50.บริษัท แม็กซิมา 
อินเตอรเทรด จํากัด 

ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร   74130 ทําเครื่องเขียน เชน แทนประทับตรา 
กาวน้ํา 

51.บริษัท เยอรมัน แลน
เซอร อิงค แอนด ทิพ 
เทคโนโลยี จํากัด 

15 ม.3ถ.กําแพงเมือง ต.ชองสะแก 
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี   76000 

ผลิตเคร่ืองเขียนและหมึกทุกชนิด 
 

ท่ีมา :  http://sql.diw.go.th/results1.asp  
หมายเหตุ 1. ขอมูลน้ีเปนขอมูลเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2552 ซ่ึงไมรวมถึง โรงงานเลิกประกอบกิจการ 

           ตามกรอบการปรับปรุงขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม  
2. หากทานมีขอสงสัย หรือ ตองการแจงแกไขขอมูลใหถูกตอง โปรดติดตอ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.(662) 2024156, 2024099 หรือ inform@diw.go.th 
 

2.5.2 การนําเขาและการสงออก 

  ธุรกิจเครื่องเขยีนและเครื่องใชสํานักงาน ของประเทศไทย ประกอบดวยองคกรธุรกิจ 3 
สมาคมการคา ไดแก 1) สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใชสํานักงานไทย  2) สมาคมนัก
อุตสาหกรรมเครื่องเขียนไทยเพื่อการสงออก  3) สมาคมผูคาหนังสือและเครื่องเขียน มีมูลคา
การลงทุนประมาณ 35,000 ลานบาท และการจางงาน ประมาณ 35,000 คน มีมูลคาตลาดรวม 
100,000 ลานบาท เปนตลาดในประเทศ 80,000 ลานบาท สงออก 20,000 ลานบาท มีการ
เชื่อมโยงตั้งแตกลุมผูผลติ/ผูนําเขา กลุมตัวแทนจําหนายและผูคาสง (wholesaler) กลุมผูคาปลกี 
(retailer) และกลุมผูสงออก (exporter) ดังน้ี2 

          1) กลุมผูผลิต/ผูนําเขา (converter)  จํานวน 540 ราย เงินลงทุนในโรงงานผลิตรวม 
35,000 ลานบาท โดยแบงเปน 

- ผูผลิตขนาดใหญ (เงินลงทนุมากกวา 200 ลานบาท) รอยละ 5 

- ผูผลิตขนาดกลาง (เงินลงทนุ 50 - 200 ลานบาท) รอยละ 15 

- ผูผลิตขนาดเล็ก (เงินลงทนุต่ํากวา 50 ลานบาท) รอยละ 80 

          2) กลุมกลุมตวัแทนจําหนายและผูคาสง (wholesaler) จํานวน 20 ราย  

                                                           
2 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2552) 



 TGL-29-R1-10 

 

 
          3) กลุมผูคาปลีก (retailer) 1,500 รานคา โดยสินคาที่ขายเปนสินคาที่ผลติในประเทศ 
รอยละ 60 และเปนสินคานําเขา รอยละ 40 (สวนใหญนําเขาจากจีนและญี่ปุน) เปนการขาย 
B2C ประมาณ รอยละ 30 - 50 และขาย B2B ประมาณ รอยละ 50 – 70 

 

4) กลุมผูสงออก (exporter) 1,644 ราย มูลคาสงออก 39,247 ลานบาท แตเม่ือตัดสวน 
Computer Supplies ออกจะเหลือมูลคาสงออก 20,000 ลานบาท 

 
 

รูปที่ 9  แสดงโครงสรางทางการผลิตของกลุมอุตสาหกรรมเครื่องเขียนของประเทศไทย 

 

จากการสรุปสถานการณการนําเขาและสงออกของกลุมผลิตภัณฑเครื่องเขียนในชวงป 
พ.ศ.2549-2551 (ตารางที่ 3 และ 4 ) พบวา แนวโนมการนําเขากลุมผลิตภัณฑเครื่องเขียนมี
ปริมาณลดลงทุกป สงผลใหมูลคาในการนําเขาสินคาลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจาก  ผลิตภัณฑมีมูลคาตอ
หนวยลดลงทุกป เม่ือเทียบจากปริมาณการนําเขาและมูลคาในปเดียวกัน โดยในปพ.ศ. 2550 
และพ.ศ.2551 มีราคาลดลงจากป พ.ศ.2549 คิดเปนรอยละ 6.50 และ 4.87 ทั้งนี้มูลคาการ
นําเขากลุมผลิตภัณฑเครื่องเขียน ในป พ.ศ. 2551 มาจากกลุมประเทศในทวีปเอเชียมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 75.71 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด รองลงมาคือกลุมทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา
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เหนือ ตามลําดับ ซ่ึงประเทศที่มูลคาการนําเขาสินคาในกลุมน้ีมากที่สุด คือ ประเทศจีน คิดเปน
รอยละ 16.12 ของมูลคาการสงออก  รองลงมาคือประเทศเยอรมัน และประเทศญ่ีปุน  
ตามลําดับ  

การสงออกของกลุมผลิตภัณฑเครื่องเขียนมีแนวโนมลดลงทุกป ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผลิตภัณฑมีมูลคาตอหนวยเพิ่มสูงขึ้น โดยในป พ.ศ. 2551 มีราคาเพิ่มสูงขึ้นจากปพ.ศ. 2549 
คิดเปนรอยละ 55.52 ทั้งน้ีมูลคาการสงออกสินคาประเภทนี้ในป พ.ศ. 2551 มาจากกลุมประเทศ
ในทวีปเอเชียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.26 ของมูลคาการนําเขา  รองลงมาคือกลุมประเทศใน
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปยุโรป ตามลําดับ มูลคาการนําเขา ซ่ึงประเทศที่มูลคาการสงออก
สินคาในกลุมน้ีมากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุน คิดเปนรอยละ 23.07 ของมูลคาการสงออก  
รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเกาหลี  ตามลําดับ  ทั้งน้ีประเทศไทยมีการ
นําเขาผลิตภัณฑในกลุมเครื่องเขียนมากกวาการสงออกไปขายยังตางประเทศ 

 
ตารางที่ 5 การนําเขาเครื่องเขียน (พิกัดศุลกากร ปากกาลูกลื่น ที่ 9608.10, ปากกาเคมี ที่ 

9608.20,ดินสอดําที่ 9609.10,ดินสอสีและสีเทียน  ที่ 9609.90,ไสดินสอสีดําและสี
อ่ืนๆ ที่ 9609.20)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลิตภัณฑ 

 

การนําเขาเครื่องเขียน 

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

ปริมาณ
(ชิ้น) 

มูลคา(บาท) ปริมาณ
(ชิ้น) 

มูลคา(บาท) ปริมาณ
(ชิ้น) 

มูลคา(บาท) 

ปากกาเคม ี 21,380,265 250,833,712 27,780,290 250,715,713 32,152,668 322,055,610 
ปากกาลูกลื่น 115,719,068 475,831,684 101,429,266 419,631,837 145,116,279 492,880,028 
ดินสอดํา 2,207,292 270,311,105 892,624 94,066,321 723,336 83,399,323 
ดินสอสีและสีเทียน 62,198 11,569,630 899,066 135,964,129 616,541 66,049,379 
ไสดินสอสีดําและสีอื่นๆ 847,955 137,001,257 34,822 3,986,533 1,242 163,846 

รวม 140,216,778 1,145,547,388 131,036,068 904,364,533 178,610,066 964,548,186 
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ตารางที่ 6 การสงออกเครื่องเขียน (พิกัดศุลกากร ปากกาลูกลื่น ที่ 9608.10, ปากกาเคมี   ที่ 
9608.20,ดินสอดําที่ 9609.10,ดินสอสีและสีเทียน  ที่ 9609.90 และไสดินสอสีดําและ
อ่ืนๆ ที่ 9609.20)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ 
 

การสงออกเครื่องเขียน 

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

ปริมาณ(ชิ้น) มูลคา(บาท) ปริมาณ
(ชิ้น) 

มูลคา(บาท) ปริมาณ(ชิ้น) มูลคา(บาท) 

ปากกาเคม ี 71,213,105 338,605,119 22,277,009 153,347,251 23,041,893 121,391,827 
ปากกาลูกลื่น 71,212,205 338,565,569 70,237,305 155137977 22,277,009 153,347,251 
ดินสอดํา 2,779,621 550,930,186 1,702,010 279,251,732 992,849 166,572,548 
ดินสอสีและสีเทียน 1,938,651 132,679,548 783,597 161,826,369 1,031,423 187,149,841 
ไสดินสอสีดําและสี
อื่นๆ 47,946 9,782,453 1,067,958 102,932,085 728,733 67,681,890 

รวม 147,191,528 1,370,562,875 96,067,879 852,495,414 48,071,907 696,143,357 
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3.  ผลกระทบของผลิตภัณฑเครื่องเขียนตอสิ่งแวดลอม 
3.1 ดินสอ 

ผลกระทบของผลิตภัณฑตอสิ่งแวดลอม  เม่ือพิจารณาตลอดชวงชีวิตของดินสอ (ตาราง
ที่ 7) สามารถแบงผลกระทบไดเปน 5 ระยะ ไดแก กอนการผลิต ในระหวางการผลิต ใน
ระหวางการขนสง ในระหวางการใชงาน และการทิ้งหลังการใชงาน 
 

 ตารางที ่7  ผลกระทบเบื้องตนของดินสอดําและดินสอสีตอสิ่งแวดลอม 

หัวขอทางสิง่แวดลอม 
วัฏจักรชีวติของดินสอ 

กอน
ผลิต 

ขณะผลติ ขณะขนสง ขณะใช ทิ้งหลงัใช 

การใชทรัพยากร       
− วัตถุดิบ 1) 3) 2) × × 
− พลังงาน    × × 
− นํ้า ×  × × × 
การปลอยสารมลพิษไปสู 
− อากาศ 

 

× 

 
4) 

 
5) 

 

× 

 

× 
− นํ้า ×  × × × 
− ดิน × × × × × 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย  2) 2) 2) 2) 2) 
มลพิษอ่ืนๆ  

  -  กลิ่น, แสง, ส,ี รังสี 
 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 
ความเหมาะสมสําหรับการใชงาน      

ความปลอดภยั       
หมายเหตุ   มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกําหนด  
   มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกําหนด   

× ไมเกี่ยวของ 
1)    ไม 

  2)    บรรจุภัณฑ 
3) สี  
4) ฝุนละอองส ี
5) CO, SOx, NOx, ฝุนละออง, ควันรถ 
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1. กอนการผลิต 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในชวงการจัดหาวัตถุดิบกอนการผลิตดินสอและดินสอสี  
เกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติตางๆ เชน ไม แรพลวง แกรไฟต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรัพยากรปาไมที่ลดลงอยางตอเน่ือง จาก 224.5 ลานไร หรือประมาณรอยละ 70 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในป 2453 เหลือ 81.08 ลานไร หรือประมาณรอยละ 26 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ ในป พ.ศ. 25413  

 
2. ระหวางการผลิต 

ในระหวางการผลิตดินสอดําและดินสอสี  จะเกิดฝุนละอองจากการขัดและตัดไม ไอระเหย
จากการเคลือบผิวดวยทินเนอรและสี นอกจากนี้ยังมีการใชสารฟอรมาลดีไฮดเปน
สวนผสมในกาวที่ใชเพ่ือติดไมเปนเนื้อเดียวกัน เม่ือฟอรมาลดีไฮดเขาสูรางกายมนุษยใน
ปริมาณความเขมขนสูง จะทําใหเกิดความเปนพิษตอระบบการทํางานของรางกาย เชน 
เกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร จากผลการศึกษาในป พ.ศ.
25394  พบวา คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชฟอรมาลดีไฮดในกระบวนการผลิตจะ
เปนโรคทางเดินหายใจกันมาก นอกจากนี้ ฟอรมาลดีไฮดยังมีผลยับยั้งกระบวนการ
สังเคราะหแสงของพืชประมาณรอยละ 10 เม่ือมีความเขมขนในอากาศที่ระดับ 0.02 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

     
3. ระหวางการขนสง  

ในการขนสงมีการใชทรัพยากรน้ํามันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ ซ่ึงกอใหเกิดสารมลพิษจาก
การสันดาปภายในของเครื่องยนต ซ่ึงหากเปนการเผาไหมที่ไมสมบูรณจะทําใหเกิด
ไฮโดรคารบอนที่เหลือและคารบอนมอนอกไซด  ฝุนละอองหรือควันดําซึ่งเปนสารมลพิษ
กาซ (gaseous pollutants) และเปนแหลงมลพิษทุติยภูมิ (secondary pollutants) ที่อาจ
เกิดขึ้นจากกระบวนการ Photochemical Oxidation โดยอาจอยูในรูปหมอกควัน (smog) 
ที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

 
4. ระหวางการใชงาน 

สีที่ใชในการเคลือบผิวดินสอดํา และดินสอสี เปนสวนผสมของเนื้อดินสอที่อาจมีโลหะ
หนัก เชน ตะกั่ว  โครเมียม ปรอท เปนตน เปนสวนประกอบ ซ่ึงโลหะหนักเหลานี้อาจเปน

                                                           
3 กรมปาไม (http://www.forest.go.th/Research/Knowledge/T_area1.htm) 
4 รัชนี เกาเจริญ และ พรพิมล เจริญสง. 2539. ฟอรมัลดีไฮด. ขาวสารอันตราย. ปที่7(ม.ค.-เม.ย.).   
หนา  21-25. 
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อันตรายตอสุขภาพของผูใช และเกิดการสะสมตัวทางชีวภาพ (bioaccumulation) ใน
สิ่งแวดลอม และกอใหเกิดการเปนพิษเรื้อรังตอระบบตางๆ ไดแก ระบบประสาททั้ง
สวนกลางและสวนรอบ (central and peripheral nervous system) ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบการสรางเม็ดเลือด เน้ือเยื่อ และระบบประสาทสวนปลาย  

 
5. การทิ้งหลงัใชงาน 

ดินสอเปนผลิตภัณฑที่ทําจากไมซ่ึงเปนสารอินทรียเกือบทั้งหมด ซากที่เหลือทิ้งจากการ
ใชงานสามารถผุพังคืนธาตุคารบอนกลับคืนสูธรรมชาติได และมีบางสวนสามารถนํา
กลับมาแปรใชใหมได เชน เศษอะลูมิเนียม เปนตน 
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3.2  ดินสอกดไสและดินสอตอไส 
ผลกระทบของผลิตภัณฑตอสิ่งแวดลอม  เม่ือพิจารณาตลอดชวงชีวิตของดินสอกดไส
และดินสอตอไส   (ตารางที่ 8) สามารถแบงผลกระทบไดเปน 5 ระยะ ไดแก กอนการ
ผลิต ในระหวางการผลิต ในระหวางการขนสง ในระหวางการใชงาน  และการทิ้งหลัง
การใชงาน 

 
 ตารางที ่ 8  ผลกระทบเบือ้งตนของดินสอกดไสและดินสอตอไสตอสิ่งแวดลอม 

หัวขอทางสิง่แวดลอม 
วัฏจักรชีวติของดินสอกดไสและดินสอตอไส 

กอนผลิต ขณะผลติ ขณะขนสง ขณะใช ทิ้งหลงัใช 
การใชทรัพยากร       
− วัตถุดิบ 1) 1) 2) × × 
− พลังงาน    × × 
− นํ้า ×  × × × 
การปลอยสารมลพิษไปสู 
− อากาศ 

 

× 

 
4) 

 
5) 

 

× 

 

× 
− นํ้า ×  × × × 
− ดิน × × × × × 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย  2)   2)    2) 2) 1),2) 

มลพิษอ่ืนๆ  
  -  กลิ่น, แสง, ส,ี รังสี 

 

× 

 
3) 

 

× 

 

× 

 

× 
ความเหมาะสมสําหรับการใชงาน      
ความปลอดภยั      

หมายเหตุ   มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกําหนด  
  มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกําหนด   

× ไมเกี่ยวของ 
1)    พลาสติก 

   2)    บรรจุภัณฑ 
3) กลิ่นส ี 
4) ฝุนละอองส ี
5) CO, SOx, NOx, ฝุนละออง, ควันรถ 
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1. กอนการผลิต 
 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในชวงการจัดหาวัตถุดิบกอนการผลิตดินสอกดไส

และดินสอตอไส เกิดจากการใชทรัพยากรและพลังงานในการจัดหาและแปรรูป
วัตถุดิบ นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดมลพิษและมีกากของเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการ
ดังกลาว 

 
2. ระหวางการผลิต 

 กระบวนการผลิตพลาสติกเพื่อใชในการทําดามดินสอกดไสและดินสอตอไส เร่ิมจาก
การใชความรอนหลอมเม็ดพลาสติก แลวจึงนํามาขึ้นรูปกับแมพิมพ และใชนํ้าหลอ
เย็นกอนแกะออกจากแมพิมพ ในการตกแตงชิ้นงานจะเกิดขยะพลาสติก และอาจ
เกิดมลภาวะตางๆ เชน การฟุงกระจายของฝุนละอองตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
วัตถุดิบที่อยูในรูปของผง เชน ผงเมลามีน เปนตน กลิ่นรบกวนจากการหลอม
พลาสติก เชน กลิ่นจากสารจําพวกเมทิลเมทาคริเลต (methyl metacrylate) ถา
รางกายไดรับสารนี้จํานวนมากในชวงระยะเวลาสั้น จะมีผลกระทบตอระบบทางเดิน
หายใจ ผิวหนังและตา เสียงดังรบกวนจากการทํางานของเครื่องจักรในการผลิต 
ความรอนจากเครื่องจักรและน้ําหลอเย็น นํ้าเสียจากการลางเครื่องจักรโรงงาน 
ชิ้นงาน ซ่ึงนํ้าทิ้งเหลานี้ อาจมีเศษพลาสติก สี เม็ดพลาสติก ปนมากับนํ้าได สารเคมี
ตกคางจากสารเติมแตงเพ่ือปรับสมบัติของพลาสติกใหไดตรงตามความตองการ 
สารเติมแตงน้ีสวนใหญเปนสารเคมีโมเลกุลเล็ก ฉะนั้นจึงอาจเปนอันตรายได  

 
3. ระหวางการขนสง  

 ในการขนสงมีการใชทรัพยากรน้ํามันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ ซ่ึงกอใหเกิดสาร
มลพิษจากการสันดาปภายในของเครื่องยนต ซ่ึงหากเปนการเผาไหมที่ไมสมบูรณ
จะทําใหเกิดไฮโดรคารบอนที่เหลือและคารบอนมอนอกไซด  ฝุนละอองหรือควันดํา
ซ่ึงเปนสารมลพิษกาซ (gaseous pollutants) และเปนแหลงมลพิษทุติยภูมิ 
(secondary pollutants) ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ Photochemical โดยอาจอยู
ในรูปหมอกควัน (smog) ที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน 

 
4. ระหวางการใชงาน 

 ในขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนดินสอกดไสและดินสอตอไสที่มีพลาสติกเปน
สวนประกอบ มีการใชสารเคมี เชน สารเรงปฏิกิริยา  โมโนเมอร โลหะหนัก และส ีที่
มักจะเปนสารที่มีความเปนพิษหลงเหลืออยูและอาจหลุดหรือเคลื่อนยายจากชิ้นสวน
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พลาสติกดังกลาวไปยังผูใชงาน จากการสัมผัสโดยตรง นอกจากนี้ พลาสติกบาง
ชนิดจะสลายตัวเม่ือถูกความรอน ซ่ึงอาจกอใหเกิดพิษตอรางกาย 

  
5.การทิ้งหลงัใชงาน 
ดินสอกดไสและดินสอตอไส หากมีการทิ้งหรือมีการกําจัดที่ไมถูกวิธี อาจกอใหเกิด
ปญหา การไมยอยสลายของมูลฝอยพลาสติกหากไมมีการจัดเก็บขยะพลาสติกอยาง
เหมาะสม จะกอใหเกิดปญหาการตกคางของมูลฝอยจากพลาสติกในสิ่งแวดลอม 
นอกจากนี้พลาสติกมีความหนาแนนต่ํา ฉะนั้น อัตราสวนของปริมาตรตอนํ้าหนักจึงมี
คาสูง แตดวยเหตุผลที่พลาสติกมีนํ้าหนักเบา มูลฝอยจากพลาสติกจึงมีปริมาตรมาก
และกินเนื้อที่มาก เม่ือเทียบกับมูลฝอยจากวัสดุอ่ืนที่มีนํ้าหนักเทากัน ทําใหเปน
ปญหาตอการกําจัดมูลฝอยจากพลาสติกดวยอีกสาเหตุหน่ึง  
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3.3 ปากกาเคมี 
ผลกระทบของผลิตภัณฑตอสิ่งแวดลอม  เม่ือพิจารณาตลอดชวงชีวิตของปากกาเคมี 
(ตารางที่ 9) สามารถแบงผลกระทบไดเปน 5 ระยะ ไดแก กอนการผลิต ในระหวางการ
ผลิต ในระหวางการขนสง ในระหวางการใชงาน  และการทิ้งหลังการใชงาน 
 

 ตารางที ่9 ผลกระทบเบื้องตนของปากกาเคมีตอสิ่งแวดลอม 
 

หัวขอทางสิง่แวดลอม 
วัฏจักรชีวติของปากกาเคมี 

กอนผลิต ขณะผลติ ขณะขนสง ขณะใช ทิ้งหลงัใช 
การใชทรัพยากร       
− วัตถุดิบ 1) 3) 2) × × 
− พลังงาน     × × 
− นํ้า   × × × 
การปลอยสารมลพิษไปสู 
− อากาศ 

 
 

 
4) 

 
 6) 

 
   (4,5) 

 
  4) 

− นํ้า   × ×   4) 
− ดิน  × × ×   4) 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย  2) 2)   2) ×    4) 

มลพิษอ่ืนๆ  
  -  กลิ่น, แสง, ส,ี รังสี 

 
  

 
5) 

 

× 

 
 

 

× 
ความเหมาะสมสําหรับการใชงาน      
ความปลอดภยั       
หมายเหตุ   มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกําหนด  

  มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกําหนด   

× ไมเกี่ยวของ 
1)    เม็ดพลาสติก 

   2)    บรรจุภัณฑ 
3) พลาสติก, เหล็ก  
4) ตัวทําละลาย 
5) กลิ่นจากตวัทาํละลาย 
6) CO, SOx, NOx, ฝุนละออง, ควันรถ 
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1. กอนการผลิต 
 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในชวงการจัดหาวัตถุดิบกอนการผลิตปากกาเคมี 

เกิดจากการใชทรัพยากรและพลังงานในการจัดหาและแปรรูปวตัถุดิบทั้งที่เปน
สารเคมี และโลหะที่ใชในการผลิตดามปากา และน้ําหมึก 

 
2. ระหวางการผลิต 

 ในระหวางการผลิตปากกาเคมี กอใหเกิดผลกระทบจากการสารเคมีที่มีสวนผสมของ
สารประกอบอินทรียระเหยงาย หากไมไดรับการควบคุมอยางเหมาะสมอาจ
กอใหเกิดการรั่วไหล ซ่ึงสารเคมีเหลานี้สงผลตอสุขภาพของพนักงาน และชุมชน
รอบขางไดหากมีการรั่วไหลในวงกวาง นอกจากนี้สีที่ใชหากไมมีการควบคุม
คุณภาพและกําหนดเกณฑในการจัดหาที่เหมาะสม อาจมีสวนผสมของสารอันตราย
และโลหะหนักที่สงผลกระทบตอสุขภาพผูใชงานและสิ่งแวดลอมในชวงการใชงาน
และทิ้งหลังใชงานได 

 
3. ระหวางการขนสง  

 ในการขนสงมีการใชทรัพยากรน้ํามันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ ซ่ึงกอใหเกิดสาร
มลพิษจากการสันดาปภายในของเครื่องยนต ซ่ึงหากเปนการเผาไหมที่ไมสมบูรณ
จะทําใหเกิดไฮโดรคารบอนที่เหลือและคารบอนมอนอกไซด  ฝุนละอองหรือควันดํา
ซ่ึงเปนสารมลพิษกาซ (gaseous pollutants) และเปนแหลงมลพิษทุติยภูมิ 
(secondary pollutants) ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ Photochemical โดยอาจอยู
ในรูปหมอกควัน (smog) ที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน 

 
4. ระหวางการใชงาน 

ในตัวทําละลายอินทรียในหมึกบางชนิดของปากกาเคมี เชน โทลูอีน (toluene) เม่ือ
ระเหยออกมาสามารถกอใหเกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุตา และระบบทางเดิน
หายใจของผูใช  หากรางกายไดรับสารนี้เขาทีละนอยเปนเวลานานจะทําใหรางกาย
ออนแอ เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด นอกจากนี้ตัวทําละลายอินทรียบางชนิดยังเปน
สาเหตุของการเกิด photochemical oxidant ซ่ึงทําความเสียหายแกยาง  พลาสติก  
พืชทุกชนิดและสัตว และเม่ือรวมตัวกับไฮโดรคารบอนจากไอเสียของรถยนตและไอ
นํ้ามัน (evaporated gasoline) จะเกิดเปนสารมลพิษอินทรียทุติยภูมิ เชน อัลดีไฮด 
(aldehydes) 
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5.การทิ้งหลงัใชงาน 
เม่ือปากกาเคมีถูกใชหมดแลวทิ้งไปในสิ่งแวดลอม  จะทําใหเกิดปญหาเรื่องขยะจาก
ดาม ปลอกสวนอ่ืนๆของปากกา ซ่ึงทําจากพลาสติกเม่ือทิ้งเปนขยะจะเกิดปญหาใน
การยอยสลาย นอกจากนี้สารเคมีที่ตกคางในดามปากกาบางชนิดเปนสารอันตราย 
เชน อาจรั่วไหลไปสูนํ้าและดิน ทําใหเกิดการสะสมและเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยูในน้ําและดินได 
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3.4 สีเทียน 
ผลกระทบของผลิตภัณฑตอสิ่งแวดลอม  เม่ือพิจารณาตลอดชวงชีวิตของสีเทียน (ตาราง
ที่ 10) สามารถแบงผลกระทบไดเปน 5 ระยะ ไดแก กอนการผลิต ในระหวางการผลิต ใน
ระหวางการขนสง ในระหวางการใชงาน  และการทิ้งหลังการใชงาน 
 

 ตารางที่ 10  ผลกระทบเบื้องตนของสีเทียนตอสิ่งแวดลอม 
 

หัวขอทางสิง่แวดลอม 
วัฏจักรชีวติของสีเทียน 

กอนผลิต ขณะผลติ ขณะขนสง ขณะใช ทิ้งหลงัใช 
การใชทรัพยากร       
− วัตถุดิบ × ×  × × 
− พลังงาน ×   × × 
− นํ้า × × × × × 
การปลอยสารมลพิษไปสู 
− อากาศ 

 

× 

 

× 

 
 

 

× 

 

× 
− นํ้า × × × × × 
− ดิน × × × × × 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย  × × 

1) 1) 1) 
มลพิษอ่ืนๆ  

  -  กลิ่น, แสง, ส,ี รังสี 
 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 
ความเหมาะสมสําหรับการใชงาน      2)  

ความปลอดภยั     2)  
 

หมายเหตุ   มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกําหนด  
  มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกําหนด 

× ไมเกี่ยวของ 
1)    บรรจุภัณฑ 
2)    โลหะหนกัในส ี
 

1. ระหวางการผลิต 
กระบวนการผลิตสเีทียนหรือสีเทียนน้ํามัน กอใหเกิดผลกระทบจากการใชพลังงาน
ไฟฟา ในขั้นตอนอัดเปนแทง อาจมีผลกระทบในเรื่องการฟุงกระจายของสีฝุน หาก
ไมมีการจัดการที่เหมาะสม 
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2. ระหวางการขนสง  
ในการขนสงมีการใชทรัพยากรน้ํามันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ ซ่ึงกอใหเกิดสาร
มลพิษจากการสันดาปภายในของเครื่องยนต ซ่ึงหากเปนการเผาไหมที่ไมสมบูรณ
จะทําใหเกิดไฮโดรคารบอนที่เหลือและคารบอนมอนอกไซด  ฝุนละอองหรือควันดํา
ซ่ึงเปนสารมลพิษกาซ (gaseous pollutants) และเปนแหลงมลพิษทุติยภูมิ 
(secondary pollutants) ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ Photochemical โดยอาจอยู
ในรูปหมอกควัน (smog) ที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน 

 
3. ระหวางการใชงาน 

 เม่ือมีการใชงานสีเทียนดอยคุณภาพที่มีโลหะหนักเปนสวนประกอบ ไดแก ตะกั่ว 
ปรอท แคดเมียม โครเมียม เปนตน โลหะหนักเหลานี้สงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของผูใชได เชน ทําใหเกิดโรคพิษตะกั่วจากการไดรับและสะสมในปริมาณ
มาก สารตะกั่วน้ี จะเขาไปทําลายสมอง (ซ่ึงมักเกิดกับเด็กเล็กมากกวาผูใหญ) ทําให
เกิดอาการเดินเซ อาเจียน ซึม เพอ ถารุนแรงก็จะทําใหชัก หมดสติ และอาจถึงตาย
ได  

 
4. การทิ้งหลงัใชงาน 
สีเทียนเปนผลิตภัณฑที่ทําจากไขมันสัตวหรือขี้ผึ้ง ที่เปนสารอินทรียเกือบทั้งหมด 
การทิ้งหลังใชงานจึงไมมี  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพราะสามารถผุพังคืนกลับคืน
สูธรรมชาติได  แตหากสีเหลานั้นมีสวนผสมของโลหะหนักแลว อาจทําใหเกิดการ
สะสมและเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในน้ําและดินได  
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ภาคผนวก 

หนวยงานและระยะเวลาในการตรวจสอบ 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม 

หนวยตรวจสอบ 
รายการที่ตรวจสอบ 

ไมได 
ระยะเวลา 

ตรวจสอบ (วัน) 

มอก. 346: ปากกาลูกล่ืน 1) กรมวิทยาศาสตรบริการ 
2) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา พระนครเหนือ 

- 
- 
 
- 

32 
* 
 
13 ชม. 

มอก. 649: ไสดินสอดํา 1) กรมวิทยาศาสตรบริการ 
 
2) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
ความดํา 
 
สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
ความดํา 

5 
 
* 

มอก. 650: ดินสอดํา 1) กรมวิทยาศาสตรบริการ 
2) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา ธนบุรี 

- 
- 
 
การเคลือบผิว 

6 
5 
 
3 

มอก. 821: ปากกาสีน้ํา 1) กรมวิทยาศาสตรบริการ 
2) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
3) คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ระยะทางในการเขียน 
ระยะทางในการเขียน 
 
ระยะทางในการเขียน 

9 
* 
 
3 

มอก.822:ปากกาสีน้ํามัน 1) กรมวิทยาศาสตรบริการ 
 
2) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
3) คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ระยะทางในการเขียน ความ
คงทนของสีตอแสง 
ระยะทางในการเขียน 
 
ระยะทางในการเขียน ความ
คงทนของสีตอแสง 

10 
 
* 
 
1 

มอก. 1147: ดินสอสี 1) กรมวิทยาศาสตรบริการ 
2) กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
3) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง

ทอ** 

- 
ทุกรายการยกเวนสารเปนพิษ 
การติดแนนของไสดินสอกับ
ดามดินสอความโคงงอระยะ
เย้ืองศูนย 

25 
30 
20 
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มาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม 

หนวยตรวจสอบ 
รายการที่ตรวจสอบ 

ไมได 
ระยะเวลา 

ตรวจสอบ (วัน) 

มอก. 1149: สีเทียน 1) สถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส** 

2) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ** 

3) สถาบันวิจัยและบริการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 

4) บ .  อิ น เ ต อ ร เ ท ด  เ ท สติ้ ง 
เซอรวิสเซล (ประเทศไทย) 
จํากัด  

- 
ความทนแรงแตกหัก 
ความทนแรงแตกหัก 
 
 
 
- 

15 
10 
15 
 
 
 
15  

 
*   หมายถึง หนวยทดสอบไมไดแจงรายละเอียด 
**  หมายถึง สถาบันอิสระคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยอมรับผลตรวจไดถึง 

31 ธันวาคม 2552  
-   หมายถึง ตรวจสอบไดทุกรายการ  

หมายเหต ุ  ขอมูลประกาศแตงตั้งหนวยตรวจดังฉบับที่ 4/51 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551  
ที่มา : www.tisi.go.th/cgi-bin/labfee/tist.pl 
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