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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 

 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

กว่า เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า

ผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิต
หรือผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น 
ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้าน
เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน 
และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วย
ป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนอง

จากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดทํา
โครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติออกมา
เป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลาง
ต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
 

หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 
 

1.  2.  3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ตู้เย็น 

4.  5.  6. สี เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

7.  8.  9. เครื่องปรับอากาศ กระดาษ สเปรย์ 

10.  11.  12. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา คอมพิวเตอร์ 

13.  14.  15. เครื่องซักผ้า ฉนวนกันความร้อน ฉนวนยางกันความร้อน 

16.  17.  18. มอเตอร์ ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า บริการซักน้ําและบริการซักแห้ง 

19.  20. 21. แชมพู ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับถ้วยชาม น้ํามันหล่อลื่น 

22.  23.  24. เครื่องเรือนเหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25.  26.  27. สบู่ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28.  29.  30. เครื่องถ่ายเอกสาร สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องเขียน 

31.  32.  33. ตลับหมึก ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34.  35.  36. โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรสาร รถยนต์นั่ง 

37.  38.  39. เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41.  42. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว 

43. 44.  45. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา แผ่นยิปซัม

        และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา

 

46.  47.  48. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน ซีเมนต์บอร์ด หมึกพิมพ์

49.  กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง 50.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ
ยานพาหนะ

51.  ปั๊มความร้อน

52.  พัดลม 53.  รถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถจักรยานยนต์

55.  ยางรถยนต์ 56.  วัสดุก่อผนัง 57.  พรม

58.  เตาไมโครเวฟ 59.  กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 60.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

61.  เฟอร์นิเจอร์ 62.  แบตเตอรี่รถยนต์ 63. เครื่องดูดฝุ่น

64.  แบตเตอรี่ทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพา 65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
      หน้าต่างพร้อมวงกบ หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่

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

70.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทพลาสติก 71.  เครื่องเป่ามือ 72.  พลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ

73.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 74. ปรับผ้านุ่ม 75. หลังคาเหล็ก

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 78. กาว
      แท่นประทับตรา

 
4



 TGL-88-13
 
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (ต่อ) 

79. บริการส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทกระดาษ 80. บริการทําความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม

82. การบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 83. เคร่ืองฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า

85. เครื่องล้างจาน 86. เคร่ืองเป่าผม 87. ตู้แช่แสดงสินค้า

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน

91. รองเท้า   

   

 
ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ

เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ งที่ เป็นทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไม่หมนุเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมา
ใช้ใหม่ (recycle) 

 

การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 
การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้

ให้บริการที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้
ฉลากเขียว สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือแนะนําโครงการฉลากเขียว หรือ ที่ เ ว็บไซต์ 
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

 
 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรที อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 82 

โครงการฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่นอน 

 
ประธานอนุกรรมการ 
นายอิสสระ โชติบุรการ     ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
อนุกรรมการ 
นายนรพงศ์  วรอาคม     ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐาน 
       ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
ดร.นราพร รังสิมันตกุล     ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม 

นางทิพวรรณ พานิชการ    สิ่งทอ 
   

นายอภินันท์ อุปการะกุล     ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 นางเปรมใจ อรรถกิจการค้า        
 
นางอรอนงค์ อุทัยหงษ์     ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
 นายประสิทธ์ ซิ้มเจรญิ       
 
นางรัตนา เตชะพันธ์งาม     ผู้แทนจากบรษิัท สมพลเบดดิ้ง แอนด์ 

นายนพพล เตชะพันธ์งาม    แมทเทรส อินดัสตรี จํากัด 
 
นายภูวนนท์ หนูเจริญ     ผู้แทนจากบรษิัท อินซลูแพค  
       อุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ) จํากัด 
 
นายพรพงษ์ วรจิตรสันติ     ผู้แทนจากบรษิัท โวโนร์ ไฟว์สตาร์ 

นางสาววรวลัญช์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์   จํากัด 
 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน ์     โครงการฉลากเขียว 
 นางสาวอรอุมา พิสิทธ์ิศักด์ิ    สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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 ข้อกําหนดฉลากเขียวสาํหรับผลิตภณัฑ์ที่นอน (Mattresses) 

(TGL-88-13) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 82 
โครงการฉลากเขียว 

  
1.  เหตุผล 
 

ที่นอนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านที่พักอาศัยเพื่อการนอนหลับพักผ่อน คนเราใช้เวลาถึงหนึ่งใน
สามของแต่ละวันไปกับการนอนหลับพักผ่อน1 เมื่อพิจารณาตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์พบว่าที่
นอนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจนในช่วงการได้มาซึ่งวัสดุที่ใช้ในการประกอบที่
นอน เช่น โฟมยางลาเทกซ์  โฟมโพลิยูรีเทน ผ้า ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน เช่น ผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตและอาจตกค้างในโฟมยางลาเทกซ์ โฟม
โพลิยูรีเทน และผ้า รวมถึงในช่วงระหว่างการใช้งานอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้งานจากการ
ปลดปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) สารไนโตรซามีน และโลหะหนัก หากสัมผัสหรือ
หายใจรับสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายจะเกิดการสะสมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ 

ดังนั้น การกําหนดผลิตภัณฑ์ที่นอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปลดปล่อยสารเคมีอันตราย จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาอันตรายต่อผู้บริโภค 

 
2. ขอบเขต 
 

ที่นอน ในข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับนี้ครอบคลุมที่นอนที่ทํามาจากวัสดุโฟมยางลาเทกซ์  ใย
มะพร้าว  โฟมโพลิยูรีเทน  โฟมพลาสติก   สิ่งทอ  ลวดและสปริง   
 

 
 
 
 

                                                 
1 นิตยา ตรีศิลป์วิเศษ และพิมลพรรณ. พิทยานุกุลการนอน...เพื่อชะลอวัยและเพื่อสุขภาพ.  ภาควิชาเภสัชกรรม 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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3.  บทนิยาม 
 

ที่นอน หมายถึง ที่นอนที่ใช้ภายในอาคารสําหรับการนอนหลับพักผ่อนสามารถวางบนเตียงได้ ที่
นอนจะประกอบด้วยผ้าหุ้มที่นอน ภายในผ้าหุ้มอาจบรรจุด้วยโฟมยางลาเทกซ์ โฟมโพลิยูรีเทน 
หรือสปริง 2

ฐานรองที่นอน หมายถึง โครงสร้างสําหรับรองรับที่นอน 

สารฟู (blowing agent) หมายถึง สารเติมแต่งที่ใส่เข้าไปในองค์ประกอบของพอลิเมอร์ สารนี้
จะขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนหรือความดัน จึงทําให้เกิดรู โพรง ร่างแห หรือตาข่ายในพอลิ
เมอร์ สารฟูมีสองชนิดได้แก่สารฟูทางกายภาพ เช่น น้ํา เมื่อลดความดันหรือให้ความร้อนจะ
กลายเป็นไป และสารฟูทางเคมีเช่น แอโซไดคาร์ไมด์ สารผสมของโซเดียมคาร์บอเนตและกรดแอ
ซีติก3

วัสดุหุ้ม หมายถึง วัสดุที่ใช้ห่อหุ้มส่วนประกอบภายในที่นอนทําจากผ้าหรือวัสดุอื่น4

เส้นใย (fibers) หมายถึง วัสดุหรือสารใดๆทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ที่มี
อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับหรือมากกว่า 100 สามารถขึ้นรูปเป็นผ้า
ได้ และต้องเป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุดของผ้า ไม่สามารถแยกย่อยในเชิงกลได้อีก5

ด้าย (yarns) หมายถึง ด้ายมีลักษณะเป็นเส้นยาวที่ประกอบขึ้นจากเส้นใยหลายๆ เส้นรวมกัน5

สิ่งทอ (textile) หมายถึง ผ้าทอ เส้นใย ด้าย ผืนผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเส้นใย เส้นด้าย 
หรือผืนผ้า5

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

ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) 
ซึ่งหน่วยรับรองดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองระบบงานของประเทศ 
(Accreditation Body) ที่อยู่ในข้อตกลงร่วมของ IAF (International Accreditation Forum) 

ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

                                                 
2 EU Flower, bed mattresses (COMMISSION DECISION 2009/598/EC), 2009. L 203/66. 
3 พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
4 มอก. 2438-2552 นอนโฟมพอลิสไตรีน 
5 ความรู้และเทคโนโลยีสิ่งทอ: http://www2.mtec.or.th/th/research/textile/introduction.html 
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4. ข้อกําหนดทั่วไป 

 

4.1 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานเป็นใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตาม ISO 9001 จากหน่วยรับรองที่
เช่ือถือได้ 

 
4.2  ในกระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้อง

เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารหรือหลักฐานที่เชื่อได้ในกระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของ
เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

 
5.  ข้อกําหนดพิเศษ 
 

5.1 ผลิตภัณฑ์ที่นอนที่มีองค์ประกอบที่ทําจากวัสดุดังต่อไปนี้ในผลิตภัณฑ์ มากกว่าร้อยละ 5 
โดยนํ้าหนักผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนด 6 ดังนี้  
5.1.1 วัสดุที่ทําจากยางลาเทกซ์ (latex foam) และวัสดุที่ทําจากใยมะพร้าว  

1) ปริมาณ formaldehyde ต้องไม่เกิน 20 ppm 6

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นผลการทดสอบ formaldehyde ในวัสดุที่ทําจากยางลาเทกซ์และวัสดุที่ทําจากใย
มะพร้าว ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 14184-1 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่าตาม

มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ 
 
2) ปริมาณ chlorophenols (salts and esters) ต้องไม่เกิน 1 ppm 7

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบ chlorophenols (including salts and esters) ในวัสดุที่ทํา
จากยางลาเทกซ์และวัสดุที่ทําจากใยมะพร้าว โดยช่ังตัวอย่างที่ผ่านการบดแล้ว 5 กรัม นําตัวอย่าง
มาสกัด chlorophenol และเกลือ ของ chlorophenol ด้วย acetic anhydride และวิเคราะห์
ด้วย Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) หรือ Gas Chromatograph- 
Electron Capture Detector (GC-ECD) หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ 

                                                 
6 EU Flower, bed mattresses (COMMISSION DECISION 2009/598/EC), 2009.  
7 Blue Angle, Germany, Mattresses (RAL-UZ 119), 2010. 
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3) ปริมาณ Butadiene ต้องไม่เกิน 1 ppm 6,7

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบ Butadiene ในวัสดุที่ทําจากยางลาเทกซ์และวัสดุที่ทําจากใย
มะพร้าว โดยช่ังน้ําหนักตัวอย่างที่ผ่านการบดแล้ว จากนั้นเก็บตัวอย่างด้วย headspace sampler 
และวิเคราะห์ด้วย Gas Chromatograph- Flame Ionization Detector (GC-FID) หรือ โดยใช้วิธี
ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ เช่น EN 13130-4 

 
4) ปริมาณ N-nitrosamines ต้องไม่เกิน 0.1 mg/kg 8

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบ N-nitrosamines ในวัสดุที่ทําจากวัสดุที่ทําจากยางลาเทกซ์และ
วัสดุที่ทําจากใยมะพร้าว ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยาง
สําหรับขวดนม มาตรฐานเลขที่ มอก. 969 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ 

 
5) ปริมาณโลหะหนักต้องไม่เกินเกณฑ์กําหนดในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 เกณฑ์โลหะหนัก 6

ลําดับ สาร เกณฑ์กําหนด 

1 Antimony  0.5 ppm 

2 Arsenic 0.5 ppm 

3 Lead  0.5 ppm 

4 Cadmium  0.1 ppm 

5 Chromium (total) 1.0 ppm 

6 Cobalt  0.5 ppm 

7 Copper  2.0 ppm 

8 Nickel  1.0 ppm 

9 Mercury  0.02 ppm 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบโลหะหนัก ในวัสดุที่ทําจากยางลาเทกซ์และวัสดุที่ทําจากใย
มะพร้าว โดยบดตัวอย่างแล้วสกัดตามวิธี DIN 38414-S4 ที่ L/S = 10 กรองสารละลายที่สกัดได้

ด้วย membrane filter ขนาด 0.45 μm และวิเคราะห์ด้วย Inductively Coupled Plasma-
Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES) หรือ hydride หรือ cold vapour technique 

 
5.1.2 วัสดุที่ทําจากโฟมโพลิยูรีเทน (polyurethane foam) 

                                                 
8 ดัดแปลงจาก มอก. 969-2533 หัวนมยางสําหรับขวดนม และ มอก. 1025-2534 หัวนมยางดูดเล่น 
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1) ปริมาณ formaldehyde ต้องไม่เกิน 20 ppm 6

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบ formaldehyde ในวัสดุที่ทําจากโฟมโพลิยูรีเทน ตามวิธีทดสอบ
ที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 14184-1 9 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ 

 
2) ปริมาณโลหะหนักต้องไม่เกินเกณฑ์กําหนดในตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 เกณฑ์โลหะหนัก 6

ลําดับ สาร เกณฑ์กําหนด 

1 Antimony  0.5 ppm 

2 Arsenic 0.5 ppm 

3 Lead  0.5 ppm 

4 Cadmium  0.1 ppm 

5 Chromium (total) 1.0 ppm 

6 Cobalt  0.5 ppm 

7 Copper  2.0 ppm 

8 Nickel  1.0 ppm 

9 Mercury  0.02 ppm 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบโลหะหนัก ในวัสดุที่ทําจากโฟมโพลิยูรีเทน โดยบดตัวอย่างแล้ว
สกัดตามวิธี DIN 38414-S4 ที่ L/S = 10 กรองสารละลายที่สกัดได้ด้วย membrane filter ขนาด 

0.45 μm และวิเคราะห์ด้วย Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission 
Spectroscopy (ICP-AES) หรือ hydride หรือ cold vapor technique 

 
3) ต้องไม่ใช้สารประกอบอินทรีย์ดีบุก (Tin in organic form: tin bonded to a 

carbon atom) 7

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าไม่ใช้สารประกอบอินทรีย์ดีบุก (Tin in organic form: 
tin bonded to a carbon atom) สําหรับวัสดุที่ทําจากโฟมโพลิยูรีเทน  

 

                                                 
9 ISO 14184-1:2011 Textiles-Determination of formaldehyde-Part 1: Free and hydrolysed 

formaldehyde (water extraction method) 
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4) ต้องไม่ใช้สารเหล่านี้เป็นสารฟู (blowing agent) 7

- fluorinated hydrocarbons (HFCs)  
- perfluorinated hydrocarbons (PFCs) 
- partially halogenated chlorofluorocarbons (H-CFC) 
- chlorofluorocarbons (CFCs)  
- methylene chloride 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าไม่ใช้สารที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.1.2 ข้อ 
3) เป็น  blowing agent สําหรับวัสดุที่ทําจากโฟมโพลิยูรีเทน และ ย่ืนรายชื่อสาร blowing 
agent ที่ใช้ในการผลิตโฟมโพลิยูรีเทน 

 
5.1.3 วัสดุที่ทําจากโฟมพลาสติกอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากโฟมโพลิยูรีเทน 

1) ปริมาณ formaldehyde ต้องไม่เกิน 20 ppm 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบ formaldehyde ในโฟมพลาสติกอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากโฟมโพ
ลิยูรีเทน ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 14184-1 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบอื่นที่
เทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐาน
ระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ 

2) ปริมาณโลหะหนักต้องไม่เกินเกณฑ์กําหนดในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 เกณฑ์โลหะหนัก 
ลําดับ สาร เกณฑ์กําหนด 

1 Antimony  0.5 ppm 

2 Arsenic 0.5 ppm 

3 Lead  0.5 ppm 

4 Cadmium  0.1 ppm 

5 Chromium (total) 1.0 ppm 

6 Cobalt  0.5 ppm 

7 Copper  2.0 ppm 

8 Nickel  1.0 ppm 

9 Mercury  0.02 ppm 
 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบโลหะหนัก ในโฟมพลาสติกอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากโฟมโพลิยูรีเทน
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โดยบดตัวอย่างแล้วสกัดตามวิธี DIN 38414-S4 ที่ L/S = 10 กรองสารละลายที่สกัดได้ด้วย 

membrane filter ขนาด 0.45 μm และวิเคราะห์ด้วย Inductively Coupled Plasma-Atomic 
Emission Spectroscopy (ICP-AES) หรือ hydride หรือ cold vapour technique 

 
5.1.4 วัสดุที่ทําจากสิ่งทอ (textiles)ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ

ผลิตภัณฑ์สําหรับผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า (TGL-16) ในข้อ 6 ข้อกําหนดพิเศษ 
หัวข้อผ้า 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นใบรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผ้าและเคหะสิ่ง
ทอที่ใช้สําหรับที่นอน หรือ ย่ืนผลการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 6 ของข้อกําหนดพิเศษ 
หัวข้อผ้า 

 
5.1.5 ลวด (wire) และสปริง (spring) 6

1) ในการผลิตลวดและสปริงสําหรับที่นอนหากมีการล้างไขมัน (degreasing) 
ด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ (organic solvent) ต้องทําในระบบปิด  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าในการผลิตลวดและสปริงสําหรับที่นอน การล้างไขมัน 
(degreasing) ด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ (organic solvent) ทําในระบบปิด 

 
2) ต้องไม่ชุบเคลือบลวดและสปริงด้วยวิธีชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (electroplating)  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ชุบเคลือบลวดและสปริงด้วยวิธีชุบโลหะด้วยไฟฟ้า  

 
5.2 บรรจุภัณฑ์ 

5.2.1 บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องเป็นกระดาษที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8) หรือ ผ่านการ
ทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
กระดาษนั้นๆ ที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์ (ยกเว้น ข้อกําหนดพิเศษเรื่องบรรจุภัณฑ์) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นใบรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษชนิดนั้นๆ หรือ ย่ืนผลการ
ทดสอบที่เป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษชนิดนั้นๆ ทีใ่ช้ทํา
บรรจุภัณฑ์ 
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5.2.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 1310 หรือ มีการระบุคําย่อบ่งบอกประเภทของ พลาสติกตามมาตรฐาน ISO 
1043 หรือ ISO 11469  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานและหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกที่
ใช้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 1310 หรือ มีการระบุคําย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 
11469  

 
5.2.3 บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่พลาสติกทําจาก PVC ผู้ผลิตต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่า

มีการทําสัญลักษณ์ (logo) ห้ามเผาบนพลาสติกทําจาก PVC 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องหลักฐานและยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ามีการทําสัญลักษณ์ (logo) ห้ามเผาบน
พลาสติกทําจาก PVC  

 
5.2.4 หมึก สี หรือ เม็ดสี (pigment) ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุ

ภัณฑ์จะมีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวา
เลนซ์ (Cr6+) ที่เกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเปื้อนรวมกันไม่เกิน 100 mg/kg 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบโลหะหนัก ได้แก่ 
1) ทดสอบหาปริมาณปรอท ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624  
2) ทดสอบหาปริมาณตะกั่ว ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335 
3) ทดสอบหาปริมาณแคดเมียม ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 
4) ทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-5 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐาน
ระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ 
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6.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 

 
6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังนี้ 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับ
การแต่งต้ังตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือ  ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 17025 หรือ 
ISO/IEC 17025 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียวกรณี ผู้ย่ืน

คําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า
กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี้แนบมาพร้อมกับผลการทดสอบ 
1)  เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืนขอ

ว่าวิธีทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุ
ในข้อกําหนดฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ ย่ืนคําขอใช้
ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.2 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลาก
เขียว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย และประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 

 

1. สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการให้การรบัรองฉลากเขียว 
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2. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่นอนต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่นอนต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่
นอน(Life Cycle Consideration) (ตารางที่ 1) สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะผลิต 
ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้  

 
 ตารางที่ 1 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ที่นอนต่อสิ่งแวดล้อม 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ท่ีนอน 
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ท้ิงหลังใช ้

การใช้ทรัพยากร เช่น  
 - วัตถุดิบ   

 
 
∗2

 

× 

 

× 

 

× 

- พลังงาน    × × 

- น้ํา   × × × 

การเกิดวัตถุอันตราย   × × x x 

การปล่อยมลสารไปสู ่
- อากาศ  ∗ 3

 
∗4,5

 

× 

- น้ํา  ∗ × × × 

- ดิน  ∗ × × × 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย  ∗ × × 

1

ผลกระทบอื่นๆ         x x       x × 
ความเหมาะสมสําหรับการใช้     ∗∗ x 

ความปลอดภัย     ∗∗ x 

 
หมายเหตุ    

  มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  
              มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

× ไม่เกี่ยวข้อง 
 ∗  มีข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ โรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม  และ/หรือประกาศ

กระทรวงมหาดไทย 

 ∗∗ มีข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1. ผลิตภัณฑ ์

2. สารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต 

3.  CO, SOx, NOx, ฝุ่นละออง, ควันรถ 

4.  formaldehyde 

5.  โลหะหนัก 
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1 . ขณะผลิต 

 
 ในระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์ที่นอนมีการใช้ทรัพยากรน้ํา พลังงาน และวัตถุดิบต่างๆ เช่น 
การใช้โฟมยางลาเทกซ์  โฟมโพลิยูรีเทน ผ้า ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
เช่น ผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตและอาจตกค้างในโฟมยางลาเทกซ์ โฟมโพลิยูรีเทน 
และผ้า นอกจากนี้ยังมีการปล่อยมลสารไปสู่อากาศ น้ําและดิน เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ สารไนโตรซา
มีน และโลหะหนักที่เป็นองค์ประกอบในสารเคมีซึ่งจะเกิดการปนเปื้อนในอากาศ และจากการ
ล้างวัสดุอุปกรณ์การผลิตต่างๆ จะทําให้เกิดน้ําเสียที่มีสารเคมีปนเป้ือนไหลลงสู่แม่น้ํา ลําคลอง
และลงสู่ดิน ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานขณะผลิต หากมีการใช้วัสดุและการกําจัดไม่
เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจํานวนมาก 

 
2. ขณะขนส่ง 

 
ในระหว่างการขนส่ง ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งมีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและปล่อย ควันรถไปสู่

อากาศ ซึ่งการใช้ทรัพยากรน้ํามันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ จะก่อให้เกิดสารมลพิษจากการสันดาป
ภายในของเครื่องยนต์ ซึ่งหากถ้าเกิดการสันดาปไม่สมบูรณ์จะทําให้เกิดไฮโดรคาร์บอนที่เหลือและ
คาร์บอนมอนอกไซด์  ฝุ่นละอองหรือควันดําซึ่งเป็นสารมลพิษก๊าซ ( gaseous pollutants) 
นอกจากนั้นยังเกิดจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากตัวผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง 
 
3. ขณะใช้ 

 
ในขณะใช้งาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่เกิดขึ้น คือ การใช้งานจากการปลดปล่อย

สารไนโตรซามีน โลหะหนัก และสารฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) โดยไอของฟอร์มัลดีไฮด์จะ
ระคายตา จมูก และผิวหนัง ทําให้เป็นแผลหรือถึงขั้นตาบอด ถ้าสูดดมเข้าไปมาก ๆ จะทําให้น้ํา
ท่วมปอด จนหายใจไม่ออก แน่นหน้าอก อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากได้รับสาร
โดยไม่มีอาการเจ็บปวด หากได้รับปริมาณน้อยเป็นเวลานาน จะมีอาการไอและหายใจติดขัดเพราะ
หลอดลมอักเสบ  

 
  4 .ทิ้งหลังใช้งาน 
 

ผลิตภัณฑ์ต่างๆเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วหากมีการกําจัดไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหา
ขยะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นอนที่ใช้งานแล้วมีการนําไปจัดการซากด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเผา 
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การฝังกลบหรือการรีไซเคิลเพื่อนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะสู่สิ่งแวดล้อม
เป็นจํานวนมาก 
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เอกสารอา้งอิง 

 

ความรู้และเทคโนโลยีสิ่งทอ: http://www2.mtec.or.th/th/research/textile/introduction.html
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