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มารู�จักฉลากสิ่งแวดล�อมกันเถอะ 

                                                                                              วราภรณ� กิจชัยนุกูล 
                                                                                                      นักวิทยาศาสตร�ชํานาญการพิเศษ 

คําสําคัญ  ฉลากสิ่งแวดล�อม  ฉลากเขียว 

 ฉลากสิ่งแวดล�อม [1] (Environmental labels)  หมายถึงฉลากท่ีกํากับผลิตภัณฑ�หรือบริการว=าเป?น
มิตรกับสิ่งแวดล�อม โดยในกระบวนการผลิตหรือใช�งาน สามารถลดการใช�ทรัพยากรหรือลดการก=อมลพิษ เป?น
ข�อมูลท่ีทําให�ผู�บริโภคทราบว=าผลิตภัณฑ�นั้นเน�นคุณค=าทางสิ่งแวดล�อมและเป?นทางเลือกหนึ่งท่ีทําให�ผู�บริโภค
เลือกซ้ือสินค�า/บริการได�ถูกต�องตามความประสงค�ในการมีส=วนร=วมเพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีเกิดจากการ
บริโภคทรัพยากรของตน ด�านผู�ผลิตหรือผู�จัดจําหน=ายมีส=วนร=วมได�โดยการปรับปรุงคุณภาพสินค�าหรือบริการ
ของตนโดยเน�นถึงการลดผลกระทบต=อสิ่งแวดล�อมให�น�อยท่ีสุด ในขณะเดียวกันผู�ผลิตหรือผู�จัดจําหน=ายได�รับ
ผลประโยชน�ในแง=ของกําไร เนื่องจากมีความต�องการบริโภคผลิตภัณฑ�ฉลากสิ่งแวดล�อมมาข้ึนภายใต�กลไก
ตลาด 

ฉลากสิ่งแวดล�อมจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือลดการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช�พลังงาน ลด
การปล=อยสารพิษ ลดปริมาณขยะ เสียง ผ=านทางการผลิตและบริโภค ท้ังยังช=วยโฆษณาประชาสัมพันธ�ให�กับ
ผลิตภัณฑ�ฯ ท่ีมีคุณภาพ และมีผลกระทบต=อสิ่งแวดลอมน�อยกว=า เม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ�ท่ีทําหน�าท่ี
อย=างเดียวกัน 

ประเภทของฉลากส่ิงแวดล�อม โดยท่ัวไปแบ=งเป?น 3 ประเภท ได�แก= 

ประเภทท่ี 1 (ISO 14024) เป?นการสําแดงเครื่องหมาย รักษ�สิ่งแวดล�อม (Eco-label) โดยองค�กรกลางท่ีเป?น
หน=วยงานอิสระ (Third party)  เป?นผู�รับรองว=าสินค�านั้นเป?นมิตรต=อสิ่งแวดล�อม ดีกว=าสินค�าประเภทเดียวกัน
อย=างไร  (คนกลางเป?นคนออกฉลาก ไม=ใช=ผู�ซ้ือ ไม=ใช=ผู�ขาย) ตัวอย=างฉลากประเภทท่ี 1 เช=น Eco Flower ของ 
สหภาพยุโรป, Blue angle ของเยอรมนี, Nordic Swan ของกลุ=มประเทศนอร�ดิก, Eco mark ของญ่ีปุbน
Environmental Choice ของแคนาดา และฉลากเขียวของไทย เป?นต�น 

ประเภทท่ี 2  (ISO 14021) เป?นการใช�ข�อความหรือสัญลักษณ�โดยผู�ผลิต (บุคคลท่ีหนึ่ง) จึงมักเรียกว=าการ
รับรองตนเอง (self-declare) กล=าวคือ รับรองว=าตัวเองดีต=อสิ่งแวดล�อมอย=างไร เช=น ถุงของห�างสรรพสินค�าท่ี
จะประทับตราว=าถุงนี้สามารถย=อยสลายได� มีโลโก�ท่ีออกแบบเอง เพ่ือบอกว=าผลิตภัณฑ�ของตนเองดีต=อ
สิ่งแวดล�อมโดยไม=ได�พิจารณาตลอดท้ังวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ� และไม=มีกลไกการตรวจสอบโดยบุคคลท่ีสาม 
จึงมีการบัญญัติมาตรฐาน ISO 14021 ข้ึนเพ่ือเป?นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมาตรฐานฉบับนี้กําหนดเง่ือนไข
สําคัญของการสําแดงท่ีดี และการให�ความหมายของคําศัพท�สิ่งแวดล�อมท่ีพบบ=อย รวมถึงวิธีการใช�คําศัพท�
ดังกล=าว เพ่ือให�ใช�ได�อย=างถูกต�อง 

ประเด็นความเป?นมิตรต=อสิ่งแวดล�อมท่ีมีการเผยแพร=โดยท่ัวๆ ไป ตามท่ีกําหนดในมาตรฐาน ISO 
14021: 1999 มี 14 ข�อ ดังต=อไปนี้ 
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1. สามารถย=อยสลายได� (Compostable)   
2. สามารถแตกสลายได� (Degradable)   
3. ออกแบบเพ่ือให�ง=ายต=อการแยกชิ้นส=วน (Designed for disassembly)   
4. มีอายุการใช�งานท่ียาวนาน (Extended life product)  
5. พลังงานท่ีนํากลับมาใช�ใหม= (Recovered energy)  
6. สามารถแปรสภาพใช�ใหม=ได� (Recyclable)  
7. มีส=วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิล หรือ ของเสีย (Waste) จากกระบวนการอ่ืนๆ (Recycled content)  
8. ลดการใช�พลังงานในช=วงการใช�งาน (Reduced energy consumption)  
9. ลดการใช�ทรัพยากร (Reduced resource use)  
10. ลดการใช�น้ํา (Reduced water consumption)  
11. สามารถใช�ซํ้าและเติมใหม=ได� (Reusable or refillable)  
12. ลดของเสีย (Waste reduction)  
13. วัสดุหมุนเวียน (Renewable material)  
14. การใช�พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 

นอกจากนี้ตามมาตรฐาน ISO 14021 ได�เพ่ิมเติมแนวทางความเป?นมิตรต=อสิ่งแวดล�อมในฉลาก
ประเภท 2 (รับรองตนเอง) ไว�อีก 2 ประเด็น คือ  

- ความยั่งยืน (Sustainable)  
- การปลดปล=อยกtาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission, GHE claims) 

ท้ังนี้ท้ังสองประเด็นข�างต�นสามารถเปwดเผยข�อมูลในรายงานความเป?นมิตรต=อสิ่งแวดล�อมได�แต=ไม=ถือ 
ว=าเป?นประเด็นในการรับรองเรื่องความเป?นมิตรต=อสิ่งแวดล�อมของผลิตภัณฑ�/บริการ 
 
ประเภทท่ี 3 (ISO 14025) เป?นประเภทท่ีบอกรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ�ในการใช�พลังงาน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและปริมาณมลพิษท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีลักษณะคล�ายกับฉลากโภชนาการ ฉลากประเภทนี้จะบ=งบอกถึง
ผลกระทบของผลิตภัณฑ�ต=อสิ่งแวดล�อม โดยมีการ แสดงข�อมูลสิ่งแวดล�อมโดยรวม (Environmental 
information) เพ่ือให�ผู�บริโภคทราบถึงผลกระทบของสินค�าต=อสิ่งแวดล�อมได�จากการเผยแพร=ข�อมูลเชิงปริมาณ 
เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินผลกระทบ เรียกว=า การประเมินวัฎจักรชีวิตของสิ่งแวดล�อม (Life Cycle 
Assessment, LCA) ตามมาตรฐาน ISO 14040  มีหน=วยงานอิสระ หรือองค�กรกลางท่ีเป?นท่ียอมรับ ทําหน�าท่ี 
ตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลก=อนท่ีจะประกาศลงกับผลิตภัณฑ�นั้นๆ ต=อไป ตัวอย=างสามารถดูรายละเอียด
ได�จากโครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข=งขันของอุตสาหกรรมไม�และเครื่องเรือนภายใต�กฎเกณฑ�ด�าน
สิ่งแวดล�อมโลก  
หมายเหตุ: บางครั้งได�มีการจัดประเภทเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งประเภท คือ ประเภทท่ี 4 เป?นฉลากท่ีเรียกว=า Single 
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Issue คือชูประเด็นเดียว เช=นประหยัดพลังงานในคอมพิวเตอร� (Energy Star) ประหยัดพลังงานใน
เครื่องใช�ไฟฟ|า (ฉลากประหยัดไฟฟ|าเบอร� 5)[1]  
 
ประโยชน�ของฉลากส่ิงแวดล�อม[3] 

-เป?นฉลากท่ีรับรองหรือให�ข�อมูล และผลกระทบตอสิ่งแวดล�อมของผลิตภัณฑ� กิจกรรม บริการ หรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกแก=ผู�บริโภค 

-เป?นข�อมูลในการตัดสินใจสําหรับการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ� หรือใช�บริการ นั้นๆ 
-เป?นเครื่องมือรักษาสิ่งแวดล�อมผ=านทางการผลิตและการบริโภค 
-เน�นคุณค=าทางสิ่งแวดล�อม 
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