
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม (Environmentally Friendly Products) 

ปัจจุบันรูปแบบการด าเนินชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต คือ มุ่งเน้นการบริโภคมากขึ้น และการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนประชากรโลก ก็ยิ่งก่อให้เกิดการบริโภคสินค้าสิ้นเปลืองมากขึ้นตามไปด้วย ท าให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่
ตลาดในปริมาณที่มาก โดยผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต ดังนั้นหากการผลิตเกิดขึ้นโดยไม่
ค านึงถึงปริมาณท่ีจ ากัดของทรัพยากรก็จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน 

ดังนั้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้ยั่งยืน จึงน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ด้วยการสร้างกลไกส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นั่นคือการใช้สินค้าและ
บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในขณะที่มีการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดการปล่อยมลพิษ
ตลอดวัฏจักรชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดจนไม่ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง 

นอกจากนี้จะรู้ได้อย่างไรว่า สินค้าและบริการใดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้จาก
สัญลักษณ์บนกล่องหรือหีบห่อหรือบนตัวสินค้า ได้แก่ สัญลักษณ์ฉลากเขียว , สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5, สัญลักษณ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ หากเป็นบริการต่าง ๆ ผู้บริโภคเพียงมองหาสัญลักษณ์การรับรองได้แก่ สัญลักษณ์รูปใบไม้
เขียวส าหรับบริการโรงแรม เป็นต้น ดังนั้นทุกครั้งที่ต้องการซื้อ หรือใช้บริการต่าง ๆ จงเตือนตัวเองเสมอว่าให้มองหา
สัญลักษณ์ของสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากจะได้ใช้สินค้าและบริการที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตนเองแล้ว ยังจะได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

  

รูปที่ 1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 



ความเป็นมาและสถานการณ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  

พ.ศ.2515 (ค.ศ.1972) องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้จัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Conference on Sustainable Development) ณ กรุงสตอกโฮล์ม 
ราชอาณาจักรสวีเดน การประชุมระหว่างประเทศเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ส่งผลให้ชาติต่าง ๆ ทั่วโลกได้ให้ความส าคัญ
เรื่องสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

พ.ศ.2548 (ค.ศ.2002) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดท าโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดใน
โรงเรียน (ระหว่าง ปี 2548-2554 ซึ่งได้มีวัตถุดิบหรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลายชนิด เช่น กระดาษสา ที่ไม่ใช้
สารฟอกขาว และผ้าย้อมสีธรรมชาติ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์ที่เหลือทิ้งจากครัวเรือนหรือชุมชน (เช่น ถุง
นม กล่องนม กล่องเครื่องดื่ม) การออกแบบผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอพ้ืนเมือง เป็นต้น 

พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สินค้า การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และมีการใช้เครื่องหมายการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจ และการจัดการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมฯ ด าเนินโครงการพัฒนาเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตกระดาษสา สุรากลั่น สิ่งทอขนาดเล็ก เฟอร์นิเจอร์ไม้ และผลิตผักและผลไม้แช่เย็น/แช่แข็ง 

พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) ประเทศไทยเริ่มแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 มีมาตรการที่ส าคัญ 
คือ การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปรับฐานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน 

พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014) มีการประชุม UNEA สมัยที่ 1 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (The First UN 
Environment Assembly of the UN Environment Program) ที่ส านักงานใหญ่ UNEP (United Nations 
Environment Programme) ณ เมืองไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยมีหัวข้อการประชุม คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
และวาระการพัฒนาหลังปี 2015 รวมทั้งการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะมุ่งเน้นว่าการผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืนมีความส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนรูปแบบการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
ที่เชื่อมโยงกับขอบข่ายทั้งโลก รวมทั้งเสริมสร้างให้ประเทศก าลังพัฒนาเกิดการการพัฒนาที่ยั่งยืนและการจัดการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงที่เกิดขึ้น 
  
  
ความหมายของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
               ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ สินค้าที่ผลิตจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับ
ผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ส าหรับเตรียมการขนส่งและจัดจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป รวมถึง
การจัดการซากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อย่างถูกวิธี 



               ส่วนบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือบริการต่าง ๆ ที่อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน เช่น โรงแรม 
โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น ธุรกิจเหล่านี้ให้ความส าคัญใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน ประหยัดน้ า และมีการจัดการขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งมีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวที่เลือกใช้สินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มีการรณรงค์สื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นคุณค่าความส าคัญ และ
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  
  
สังเกตได้อย่างไรว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  
                สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการตรวจสอบประเมินผลกระทบที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตตลอดทั้งวัฎจักรผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญการด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์หรือข้อก าหนด
ของสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละประเภท จึงจะได้รับ "ฉลาก" หรือ "ตราสัญลักษณ์" ซึ่งฉลากที่มีออกโดยหน่วยงาน
ในประเทศไทย แสดงว่าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตสามารถ
สื่อสารกับผู้บริโภคได้ว่ากว่าที่จะได้มาซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง
จนถึงปลายทาง เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหากเปรียบเทียบกับ
สินค้าตามท้องตลาดในประเภทเดียวกัน 
 
                สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสามารถสังเกตสัญลักษณ์บนกล่อง หีบห่อ บรรจุ
ภัณฑ์หรือบนตัวสินค้านั้น ๆ ได้แก่ 
 
                1. สัญลักษณ์ฉลากเขียว 
                2. สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 
                3. สัญลักษณ์ผลิตมาจากวัสดุแปรใช้ใหม่ 
                4. สัญลักษณ์ท่ีผลิตมาจากป่าที่ปลูก 
                5. สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ  
                  
               สินค้าจ าพวกอาหารทั้งสด และแห้ง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสินค้า
ที่ผลิตมาจากกระบวนการผลิตปลอดสารเคมีหรือไม่โดยสังเกตสัญลักษณ์ ได้แก่  สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์          
                บริการต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ร้านซักแห้ง หรือสถานีบริการน้ ามัน 
ฯลฯ ผู้บริโภคเพียงมองหาสัญลักษณ์การรับรอง ได้แก่ สัญลักษณ์รูปใบไม้เขียว ส าหรับบริการโรงแรม 

                ดังนั้นทุกครั้งที่ต้องการซื้อของหรือใช้บริการต่าง ๆ ต้องท าให้เป็นนิสัย หมั่นมองหาตราสัญลักษณ์ดังกล่าวที่
กล่าวมาข้างต้นก็จะท าให้ผู้บริโภคทราบได้ว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือจะได้เลือกใช้ตามความ
ต้องการ และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 



 

รูปที่ 2 ตัวอย่างฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ 

 

ประโยชน์การเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  
            ในปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถมีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สินค้า
ที่ได้รับฉลากสีเขียว) และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
  

1. ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคจะได้ใช้สินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ในกระบวนการผลิต เป็นการลดการ
ใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและสารที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ท าให้มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โดยรวมรวมทั้งช่วยปลูกฝังค่านิยมให้สังคมร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วย 

2. ประโยชน์ต่อผู้ผลิต เมื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ปริมาณ
การจ าหน่ายสูงขึ้นด้วย อีกทั้งในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ยังเน้นให้ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาว ทั้งในการประหยัดต้นทุนการผลิตและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ 

3. ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างร่วมมือร่วมใจกันผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึนแล้ว ก็จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม คือ ช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ ในการผลิตที่อาจเกิด
อันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นสาเหตุให้เกิด
ภาวะโลกร้อนอีกด้วย 



ประเภทสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการคัดเลือก 
  
                สินค้าและบริการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและจัดท าเกณฑ์ข้อก าหนดสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมไว้ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 17 ประเภท แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้ 
  

หมวดวัสดุและเครื่องใช้ในส านักงาน 
                1.กระดาษคอมพิวเตอร์/กระดาษสีท าปก 2.กระดาษช าระ 3.กล่องใส่เอกสาร 4.แฟ้มเอกสาร 5.ซองบรรจุ
ภัณฑ์ 6.ปากกาไวต์บอร์ด 7.ผลิตภัณฑ์ลบค าผิด 8.ตลับหมึก 9.เครื่องถา่ยเอกสาร 10.เครื่องพิมพ์           
  

หมวดครุภัณฑ์และอ่ืนๆ 
                 11.เครื่องเรือนเหล็ก 12.สีทาอาคาร 13.หลอดฟลูออเรสเซนต์ 14.แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 
  

หมวดบริการ 
                 15.บริการท าความสะอาด 16.บริการโรงแรม 17.บริการถ่ายเอกสาร 
  
                ดังนั้นผู้เขียนขอยกตัวอย่างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บางรายการ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ประกอบในการตัดสินใจการ
จัดซื้อ ได้ดังนี้ 
  
1. กระดาษคอมพิวเตอร์และกระดาษสีท าปกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระดาษในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะกระดาษ
คอมพิวเตอร์ทีใ่ช้กับเครื่องพิมพ์ระบบหมึกผงแห้ง (Dry Toner) และกระดาษสีท าปก 

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างกระดาษคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 

ค าอธิบาย 

1.กระดาษคอมพิวเตอร เป็นกระดาษที่ท าขึ้นเพ่ือใหเหมาะกับการพิมพระบบหมึกผงแหง 
2.กระดาษสีท าปก เป็นกระดาษท าขึ้นเพ่ือใหเหมะส าหรับการท าปกเอกสาร 



3.กระดาษรีไซเคิล หรือกระดาษท่ีผลิตจากเยื่อเวียนท าใหม่ เป็นกระดาษท่ีมีสวนผสมของเยื่อเวียนท าใหม หรือเยื่อรี
ไซเคิล โดยมีจุดด าขนาดตั้งแต 0.25 ตร.มม. ขึ้นไปไดไมเกิน 5 จุด ตอ 1 หนากระดาษขนาด A4 
 
ผลกระทบตอสิ่งแวดล้อมจากกระดาษ  

               กระบวนการการผลิตกระดาษ 1 ตัน ตองใชตนไม 17 ตน น้ า 20 ลูกบาศกเมตร น้ ามัน 300 ลิตร กระแส
ไฟฟา 1,000 กิโลวัตต-ชั่วโมง และมีการปลอยมลพิษออกมาในปริมาณมาก โดยเฉพาะมลพิษทางน้ าที่สารพิษที่เกิดขึ้น
กระบวนการผลิต ในขั้นตอนตาง ๆ จะกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงน้ า จากคาความเปนกรดดางใน
น้ าเปลี่ยนแปลง คาออกซิเจนในน้ าลดลง เกิดไดออกซิน ซึ่งเปนสารพิษเหลือคางในอากาศ และน้ าจากการใชกาซคลอรีน
ส าหรับฟอกเยื่อ และเกิดการสะสมของสารพิษตาง ๆ ในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

เกณฑขอก าหนดกระดาษคอมพิวเตอรและกระดาษสีท าปกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

                การพิจารณาเลือกซื้อกระดาษคอมพิวเตอร และกระดาษสีท าปกที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน 
ฉลากเขียว หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหพิจารณาตามเกณฑ์ขอก าหนด ดังนี้ 

1.ผลิตภัณฑท าจากเยื่อเวียนท าใหม ไมนอยกวารอยละ 30 
2.สีที่เปนส่วนประกอบของผลิตภัณฑ จะต้องไม่มีโลหะหนักจ าพวก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท  
เปนสวนประกอบ หรือไดรับการรับรอง หรือเปนไปตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศ
ไทย 
 
หลักฐานเพื่อการตรวจรับกระดาษคอมพิวเตอรและกระดาษสีท าปกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หรือใบรับรอง หรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม 

2.เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิต หรือผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทผูผลิต เพ่ือแสดงวา
ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับกระดาษคอมพิวเตอรและกระดาษสีท าปกท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในขอ 1 

3.ผลการทดสอบวาคุณสมบัติเปนไปตามขอ 2 ของเกณฑข้อก าหนดส าหรับกระดาษคอมพิวเตอร และกระดาษสีท าปกที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม จากสถาบันทดสอบหรือหองปฏิบัติการ ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก./ISO/IEC17025 
หรือหองปฏิบัติการของราชการ หรือสถาบันการศึกษา 

  



2. เครื่องเรือนเหล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องเรือนเหล็กในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องเรือนที่ท าดวยเหล็กกลาไม
นอยกวา รอยละ 70 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของผลิตภัณฑ 

ค าอธิบาย 

1. เครื่องเรือนเหล็ก หมายถึง ต ู โตะ เกาอ้ี เตียง ชั้นวางของ และฉากกั้นหองที่ท าดวยเหล็กกลา หรือโครงสราง
หลักท าดวยเหล็กกลา และมีสวนประกอบอื่นท าด้วยวัสดุประเภทตาง ๆ 

2. อุปกรณเสริม หมายถึง อุปกรณที่ใชตกแตงผลิตภัณฑ เพ่ือความสวยงาม และความสะดวกสบายในการใชงาน 
เชน มือจับ ชองใสปายชื่อ ราวแขวนเสื้อผา กระจก ยกเวนกุญแจ คืออุปกรณ์ท่ีใชตกแตงผลิตภัณฑเพ่ือความสวยงามและ
ความสะดวกสบายในการใชงาน เชน มือจับ ชองใสปายชื่อ ราวแขวนเสื้อผา กระจก ยกเวนกุญแจ 

 

 

รูปที่ 4 ตัวอย่างเครื่องเรือนเหล็ก 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากเครื่องเรือนเหล็ก 

                เริ่มจากกระบวนการผลิตตองใชทรัพยากรเหล็กกลา และพลังงานไฟฟาเปนจ านวนมาก เริ่มจากการตัด ปม 
เชื่อม ประกอบพนสี การใชสีเคลือบกันสนิม สีที่ใชอาจกอใหเกิดมลพิษ การระเหยของสารเคมี นอกจากนี้การใชสีเคลือบ
ที่มีสารประกอบอินทรียที่ระเหยได้ และโลหะหนักเปนองคประกอบ อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เมื่อรางกายไดรับสาร
เหลานี้  

 



เกณฑขอก าหนดเครื่องเรือนเหล็กที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                การพิจารณาเลือกซื้อเครื่องเรือนเหล็กที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียวหากไมไดรับ
เครือ่งหมายฉลาก สิ่งแวดลอม ใหพิจารณาดังนี้ 

1. ไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

2. สีที่ใชเคลือบผลิตภัณฑตองมีสมบัติดังนี้ 

2.1 ไมมีสารฟอรมัลดีไฮด (Formaldehyde) 

2.2 ไมมีตัวท าละลายสารละลายฮาโลเจน (Halogenated Solvent) 

2.3 ไมมีอนุภาคของโลหะหนัก เชน ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมเฮกซาวาเลนท และออกไซดของ
ธาตุเหลานี้ 

2.4 ไมมีสารประกอบแอโรแมติกไฮโดรคารบอน เชน ทินเนอร โทลูอิน ไซลีนเปนตัวท าละลาย แตไม
รวมถึงวัสดุที่มีปฏิกิริยาเคมีดีกวาหรือเทียบเทาสารประกอบแอโรแมติกไฮโดรคารบอนเหลานี้ 

2.5 ไมมีสารประกอบอินทรียที่ระเหยได เกิน 250 กรัม/ลิตร 

3. ไมเคลือบผิวอุปกรณเสริมดวยโครเมียม นิกเกิล สังกะสี และปรอท 

           4. บรรจุภัณฑ 

4.1 กรณีท่ีใชบรรจุภัณฑกระดาษ ตองท ามาจากเยื่อเวียนท าใหม ไมนอยกวารอยละ 70 

4.2 วัสดุกันกระแทกตองไมใชสารซีเอฟซี (CFCs) เปนสารเปาโฟม 

  

หลักฐานเพื่อการตรวจรับเครื่องเรือนเหล็กที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หรือใบรับรอง หรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม 

2.เครื่องหมายรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

3.ผลการทดสอบวาคุณสมบัติเปนไปตามขอ 2 ของเกณฑ์ ขอก าหนดส าหรับเครื่องเรือนเหล็กท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จากสถาบันทดสอบหรือหองปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก./ISO/IEC 17025 หรือหองปฏิบัติการของ
ราชการ หรือ สถาบันการศึกษา 



4.เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัท ผู้ผลิตหรือผูมีอ านาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต เพื่อแสดงวาผลิต 
ภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับเครื่องเรือนเหล็กที่เปน มิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขอ 3 ถึง 4 

  

3. สีทาอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑสีในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ 

1. สีและผลิตภัณฑ์เคลือบเงาที่มีตัวท าละลายเปนน ้า 

                1.1 สีอิมัลชัน (Emulsion Paints) ที่แหงเองไดในอากาศ ใชส าหรับเคลือบ (ทา พน ฯลฯ) ภายนอกและ
ภายในอาคารรวม ถังสีที่ใชรองพ้ืนส าหรับงานปูน 

                1.2 สีในกลุ่มอ่ืน ไดแก่ 

                     1.2.1 สีที่ละลายในน ้า 

                     1.2.2 สีที่กระจายตัวในน ้า 

                     1.2.3 สีน ้าเขมขน 

            2. สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวท าละลายเปนสารอินทรีย (Solvent-Based Paints and Varnishes) 

ค าอธิบาย 

                1. สีที่ละลายในน ้า (Water-Soluble Paints) เป็นสีที่ใชเรซิน (Resin) ที่สามารถละลายไดในน ้า หรือใชสาร
ยึดที่มีกลุ่มหน้าที่ยึดน ้า (Hydrophilic Functional Group) 

                2. สีที่กระจายตัวในน ้า (Water-Dispersing Paints) เป็นสีที่ใชเรซินที่สามารถกระจายตัวในน ้าได้หรือใช
สารยึดที่สามารถ กระจายตัวไดในวัสดุเคลือบ 

                3. สีน้ าเงินเข้ม (Water-Slurry Paints) เป็นสีที่มีปริมาณผงสีมาก และมีสารยึดเป็นสารอินทรีย์และอนินท
รีย์ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1.0 ไมครอน (µm) เช่น สีเท็กเจอร์ (Texture Paints) 

                4. สีที่มีตัวกลางเป็นตัวท าละลาย (Solvent-Based Paints) เป็นสีที่ใช้สารประกอบ 

                5. สารประกอบอินทรียที่ระเหยได (Volatile Organic Compounds) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มี
จุดเดือดไม่เกิน 250oC ที่ความดันปกติตามวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 11890-1 หรือ ISO 11890-2 

 



 

รูปที่ 5 ตัวอย่างสีทาอาคาร 

ผลกระทบตอสิ่งแวดล้อมจากสีทาอาคาร 

สีมีสวนผสมของโลหะหนัก เชน ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม โลหะหนัก เหล่านี้จะฟุงกระจายและตกคาง 
อยูในบรรยากาศเป็นเวลานาน เมื่อสัมผัสหรือหายใจแลวจะเกิดการสะสมในรางกาย เป็นอันตรายตอสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม สวนประกอบอินทรียที่ระเหยไดที่ใช้ในสวนผสมของสารเติมแต่งนั้นอาจเปนอันตรายตอระบบประสาท เลือด 
และไต นอกจากนี้ยังท าปฏิกิริยากับแสงแดดเปลี่ยนแปลงเปนโอโซนและมลสารอื่น ๆ เกิดเปนหมอกในบรรยากาศชั้นลาง
ได มลสารเหลานี้สามารถท าให้ ตา จมูก และคอเกิดอาการระคายเคืองอยางรุนแรงตอเยี่อจมูก เยี่อในระบบทางเดิน
หายใจ และอาจท าใหเกิดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ และผิวหนัง และเป็นสารกอมะเร็ง 
 

เกณฑขอก าหนดสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

การพิจารณาเลือกซื้อสีทาอาคารที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียวหากไมไดรับเครื่องหมาย
ฉลากสิ่งแวด ลอม ใหพิจารณาตามเกณฑดังนี้ 

1.สารประกอบอินทรียที่ระเหยไดมีปริมาณไมเกินที่ก าหนด คือ 

                1.1 สีอิมัลชัน หากมีปริมาณสารประกอบอินทรียที่ระเหยได้ตองไมเกิน 50 กรัม/ลิตร 

                1.2 สีและผลิตภณัฑเคลือบเงาที่มีตัวท าละลายเปนน ้าชนิดอื่น ๆ หากมีปริมาณสารประกอบอินทรียที่ระเหย
ไดตองไมเกิน 100 กรัม/ลิตร 



                1.3 สีและผลิตภณัฑเคลือบเงาที่มีตัวท าละลาย เปนสารอินทรีย หากมีปริมาณสารประกอบอินทรียที่ระเหย
ไดตองไมเกิน 380 กรัม/ลิตร 

2.สารประกอบ (วัตถุดิบหรือการเตรียมการ) ที่ใชในผลิตภัณฑ สีตองไมมีโลหะหนัก หรือสารประกอบของโลหะหนัก ได
แก ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม เฮ็กซาวาเลนท สารหนู พลวง สารประกอบไตรเฟนิลทินส (Triphenyl Tins: TPT) 
และสารประกอบไตรบิวทิลทินส (Tributyl Tins: TBT) 

3.ไมใชสารแอโรแมติกไฮโดรคารบอนเปนตัวท าละลาย และเมื่อตรวจสอบอนุญาตใหมีสารปนเปอนไดไมเกินเกณฑดังนี้ 

                3.1 สีอิมัลชัน มกีารปนเปอนของสารแอโรแมติกไฮโดรคารบอน ไดไมเกินรอยละ 0.1 โดยน ้าหนัก 

                3.2 สีและผลิตภณัฑเคลือบเงาที่มีตัวท าละลายเปนน ้าชนิดอื่น ๆ มีการปนเปอนของสารแอโรแมติกไฮโดร
คารบอนได ไมเกินรอยละ 1 โดยน ้าหนัก 

                3.3 สีและผลิตภณัฑเคลือบเงาที่มีตัวท าละลายเปนสารอินทรีย มีการปนเปอนของสารแอโรแมติกไฮโดรคาร
บอนได ไมเกินรอยละ 5 โดยน ้าหนัก 

4.ไมผสมตัวท าละลาย สารละลายฮาโลเจน (Halogenated Solvents) ในกระบวนการผลิต 

5.ไมผสมสารฟอรมัลดีไฮดในกระบวนการผลิต 

6.บรรจุภัณฑที่เปนโลหะตองไมมีสวนผสมของตะกั่ว บรรจุภัณฑที่เปนพลาสติก ตองแสดงสัญลักษณ บงบอกประเภทของ 
พลาสติก เพ่ือสนับสนุนการแปรรูปใชใหม ่

  

หลักฐานเพื่อการตรวจรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.มีเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมรับรองผลิตภัณฑ เชน ฉลากเขียว ใบรับรอง หรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมาย 
2.เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิต หรือผูมีอ านาจลงนามของบริษัทผูผลิต เพ่ือแสดงวาผลิต
ภัณฑเปนไปตามเกณฑ์ขอก าหนดสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.ผลการทดสอบวาคุณสมบัติเปนไปตามขอ 1 ของเกณฑ์ขอก าหนดส าหรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จาก
สถาบัน ทดสอบ หรือหองปฏิบัติการ ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานมอก./ISO/IEC 17025 หรือหองปฏิบัติการของ
ราชการ หรือ สถาบันการศึกษา 
  

   



4. หลอดฟลูออเรสเซนตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลอดฟลูออเรสเซนต ในที่นี้ครอบคลุมหลอดฟลูออเรสเซนต
(Fluorescent Lamp) และหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต (Compact Fluorescent Lamp) 

ค าอธิบาย 

1.หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Lamp) เป็นหลอดแกวรูปทรงกระบอก เปลงแสงออกมาจากสารฟลูออเรสเซนต
ที่เคลือบอยูบนผิวภายในของหลอด เนื่องจากถูกกระตุนโดยรังสีอัลตราไวโอเลต 

2.หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต (Compact Fluorescent Lamp) หมายถึง หลอดฟลูออเรสเซนตที่มีขนาดเล็ก แบง 
เป็น 2 กลุม คือ หลอดที่มีอุปกรณควบคุมการท างานติดรวมอยูกับหลอด และหลอดที่มีอุปกรณควบคุมการท างานแยก
จากกันอิสระ 

 

 

รูปที่ 6 ตัวอย่างหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

  

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากหลอดฟลูออเรสเซนต 

           ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเริ่มจากกระบวนการผลิตกอใหเกิดสารพิษตาง ๆ เชน ไอปรอท ไอของตัวท าละลาย 
ขณะใชงานเกิด ผลกระทบจากการใชพลังงานไฟฟาตลอดจนการเกิดกากของเสียอันตราย เชน ปรอท ปนเปอนในสิ่ง
แวดลอมและขยะมูลฝอยหากไมมีการก าจัดที่ถูกตอง 

  



เกณฑขอก าหนดหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

            การพิจารณาเลือกซื้อหลอดฟลูออเรสเซนตที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว และหลอด
คอมแพกต์ฟลูออเรสเซนตที่ไดรับเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ฉลากเขียว และหลอดคอมแพกต์
ฟลูออเรสเซนตที่ไดรับเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟา เชน ฉลากเบอร 5 หากไมไดรับ
เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมหรือฉลากเบอร 5 ใหพิจารณาตามเกณฑดังนี้ 

1.ไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หลอดฟลูออเรสเซนต และมาตรฐานที่เกี่ยวของ หรือ 
มาตรฐานระหวางประเทศท่ีเปนที่ยอมรับ 

2.มีคาประสิทธิภาพในการใหพลังงานของหลอดฟลูออเรสเซนต (Luminous Efficacy) 

3.มีอายุการใชงานไมต่ ากวา 10,000 ชั่วโมง 

4.มีปรอทบรรจุอยูไมเกินกวา 10 มิลลิกรัมตอหลอด 

5.บรรจุภัณฑที่บรรจุฟลูออเรสเซนตตองท าจากกระดาษรีไซเคิล หรือกระดาษลูกฟูกท่ีผลิตจากเยื่อเวียนใหมรอยละ 100 

6.ไมใชสารเปาโฟม (Foaming Material) ลามิเนต (Laminates) หรือวัตถุดิบที่มีพลาสติกเปนสวนประกอบในบรรจุ
ภัณฑ 

7.มีคูมือการใชงานที่ระบุประเด็นตาง ๆ เชน ค าเตือน และ/หรือค าแนะน าในการใชงานที่เหมาะสมรวมกับอุปกรณชนิด
อ่ืน วิธีการหรือเงื่อนไขในการเก็บกักก าจัดที่เหมาะสม ตองแสดงชื่อและที่อยู่ของผูผลิตอยางชัดเจนติดไวที่บรรจุภัณฑผู
ผลิตอยางชัดเจนติดไวที่บรรจุภัณฑ 

8.มีมาตรการในการรับคืนซากผลิตภัณฑ และน ากลับมาจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

9.หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์ ประเภทมีบัลลาสตรวมบรรจุอยูภายใน ตองมีคาตัวประกอบก าลัง (Power Factor) 
ไมต่ ากวา 0.55 

  

หลักฐานเพื่อการตรวจรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน หลอดฟลูออเรสเซนต มีฉลากเขียว หรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตให ใช
เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม และหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

2.สามารถตรวจสอบรุนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองฉลากสิ่งแวดลอมและฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 



แนวทางการเลือกสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

           ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภค มีแนวทางการเลือกสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
พิจารณาคุณสมบัติสินค้า ได้ดังนี้ 

     1. ใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เช่น วัสดุที่ไม่มีพิษ วัสดุหมุนเวียนทดแทนได้ วัสดุรีไซเคิล และวัสดุที่ใช้
พลังงานต่ าในการจัดหามา 

     2. ใช้วัสดุน้อย เช่น น้ าหนักเบา ขนาดเล็ก มีจ านวนประเภทของวัสดุน้อย เช่น มีวัสดุหี บห่อน้อย มีการเสริมความ
แข็งแรง เพ่ือให้ลดขนาดลงได้ 

     3. มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิต 
ใช้พลังงานที่สะอาด ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต และลดขั้นตอนของกระบวนการผลิต 

     4. มีระบบขนส่งและจัดจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เช่น ลดการใช้หีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือย ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก
วัสดุที่ใช้ซ้ าหรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ใช้รูปแบบการขนส่งที่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า และเลือกใช้เส้นทางการขนส่งที่
ประหยัดพลังงานที่สุด 

     5. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดในช่วงการใช้งาน เช่นใช้พลังงานต่ า มีการปล่อยมลพิษต่ าในระหว่างใช้งาน ลด
การใช้วัสดุสิ้นเปลือง และลดการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่จ าเป็น 

     6. มีความคุ้มค่าตลอดชีวิตการใช้งาน เช่น ทนทาน ซ่อมแซมและดูแลรักษาง่าย ปรับปรุงต่อเติมได้ ไม่ต้องเปลี่ยน
บ่อย 

     7 .มีระบบการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเก็บรวบรวมที่ก่อผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่ า มีการออกแบบให้น าสินค้าหรือชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ าหรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ง่าย หรือหากต้องก าจัดทิ้ง
สามารถน าพลังงานกลับคืนมาใช้ได้ และมีความปลอดภัยส าหรับการฝังกลบ 

     8 .การพิจารณาว่าสินค้าใดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาว่าสินค้านั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากในช่วงใด
ของวัฏจักรชีวิต เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า จะก่อผลกระทบมากในช่วงใช้งานมากกว่าในช่วงการผลิต และหากมีการลด
ผลกระทบใน ช่วงดังกล่าวให้น้อยกว่าสินค้าอ่ืนที่มีลักษณะการท างานเหมือน กัน รวมทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 


