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เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
สีทาอาคารทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ขอบเขตและคําอธิบาย
ขอบเขต
ผลิตภัณฑสี ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ
1) สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเปนนํ้า (water-based paints and varnishes)
1.1) สีอิมัลชัน (emulsion paints) ที่แหงเองไดในอากาศ ใชสําหรับเคลือบ (ทา พน ฯลฯ)
ภายนอกและภายในอาคาร รวมถึงสีที่ใชรองพื้นสําหรับงานปูน
1.2) สีในกลุมอื่น ไดแก
1.2.1) สีที่ละลายในนํ้า (water-soluble paints)
1.2.2) สีที่กระจายตัวในนํ้า (water-dispersing paints)
1.2.3) สีนํ้าเขมขน (water-slurry paints)
2) สี แ ละผลิ ต ภั ณ ฑเคลื อ บเงาที่ มี ตั วทํ าละลายเปน สารอิ น ทรี ย  (solvent-based paints and
varnishes)
คําอธิบาย
1) สีที่ละลายในนํ้า (water-soluble paints)
หมายถึ ง สี ที่ ใชเรซิ น (resin) ที่ ส ามารถละลายไดในนํ้ า หรือ ใชส ารยึ ด ที่ มี ก ลุ ม หนาที่ ยึ ด นํ้ า
(hydrophilic functional group)
2) สีที่กระจายตัวในนํ้า (water-dispersing paints)
หมายถึง สีที่ใชเรซิน ที่สามารถกระจายตัวในนํ้าได หรือใชสารยึดที่สามารถกระจายตัวไดในวัสดุ
เคลือบ
3) สีนํ้าเขมขน (water-slurry paints)
หมายถึ ง สี ที่ มี ป ริม าณผงสี ม าก และมีส ารยึด ซึ่งเปน สารอิน ทรีย  หรืออนิ น ทรีย (organic or
inorganic binders) ที่มีขนาดใหญกวา 1.0 ไมครอน (µm) เชน สีเท็กเจอร (texture paints)
4) สีที่มีตัวกลางเปนตัวทําละลาย (solvent-based paints)
หมายถึง สีที่ใชสารประกอบอินทรียเปนตัวทําละลาย ทั้งนี้รวมถึงสีที่ไมใชสารประกอบอินทรีย
เปนตัวทําละลาย
5) สารประกอบอินทรียที่ระเหยได (Volatile Organic Compounds: VOC)
หมายถึง สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีจุดเดือดไมเกิน 250 °C ที่ความดันปกติ ตามวิธีการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 11890-1 หรือ ISO 11890-2

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สีมีสวนผสมของโลหะหนัก เชน ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม โลหะหนักเหลานี้จะฟุงกระจาย
และตกคางอยูในบรรยากาศเปนเวลานาน เมื่อสัมผัสหรือหายใจแลวจะเกิดการสะสมในรางกาย เปนอันตรายตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม สวนประกอบอินทรียที่ระเหยได (VOC) ที่ใชในสวนผสมของสารเติมแตงนั้น อาจเปน
อันตรายตอระบบประสาท เลือด และไต นอกจากนี้ยังทําปฏิกิริยากับแสงแดดเปลี่ยนแปลงเปนโอโซนและ
มลสารอื่นๆ เกิดเปนหมอกในบรรยากาศชั้นลางได มลสารเหลานี้สามารถทําใหตา จมูก และคอ เกิดอาการ
ระคายเคืองอยางรุนแรงตอเยื่อจมูก เยื่อในระบบทางเดินหายใจ และอาจทําใหเกิดการอักเสบของระบบทางเดิน
หายใจ และผิวหนัง และ เปนสารกอมะเร็ง
เกณฑขอกําหนดสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใหพิจารณาเลือกซื้อสีทาอาคารที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หากไมไดรับ
เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาตามเกณฑดังตาราง
เกณฑขอกําหนดสําหรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เกณฑขอกําหนดสําหรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. สารประกอบอินทรียที่ระเหยได มีปริมาณไมเกินที่กําหนด คือ
1.1 สีอิมัลชัน หากมีปริมาณสารประกอบอินทรียที่ระเหยได ตองไมเกิน 50 กรัม/ลิตร
1.2 สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเปนนํ้าชนิดอื่นๆ หากมีปริมาณ
สารประกอบอินทรียที่ระเหยได ตองไมเกิน 100 กรัม/ลิตร
1.3 สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเปนสารอินทรีย หากมีปริมาณ
สารประกอบอินทรียที่ระเหยไดตองไมเกิน 380 กรัม/ลิตร
2. สารประกอบ (วัตถุดิบหรือการเตรียมการ) ที่ใชในผลิตภัณฑสี ตองไมมีโลหะหนัก หรือ สารประกอบ
ของโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท สารหนู พลวง สารประกอบ
ไตรเฟนิลทินส (triphenyl tins : TPT) และสารประกอบไตรบิวทิลทินส (Tributyl tins : TBT)
หมายเหตุ : โลหะหนักในผลิตภัณฑไดแก ปรอท ตะกั่ว แคดเมี่ยม โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท ที่เกิดจาก
ความไมบริสุทธิ์และปนเปอนมาจากวัตถุดิบ ยอมใหมีปริมาณรวมกันไดไมเกินรอยละ 0.1 โดยนํ้าหนัก
(1000 ppm)
3. ไมใชสารแอโรแมติกไฮโดรคารบอน เปนตัวทําละลาย และเมื่อตรวจสอบอนุญาตใหมีสารปนเปอนได
ไมเกินเกณฑดังนี้
3.1 สีอิมัลชัน มีการปนเปอนของสารแอโรแมติกไฮโดรคารบอนไดไมเกินรอยละ 0.1 โดยนํ้าหนัก
3.2 สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเปนนํ้าชนิดอื่นๆ มีการปนเปอนของสารแอโรแมติก
ไฮโดรคารบอนได ไมเกินรอยละ 1 โดยนํ้าหนัก

เกณฑขอกําหนดสําหรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.3 สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเปนสารอินทรีย มีการปนเปอนของสาร แอโรแมติก
ไฮโดรคารบอนได ไมเกินรอยละ 5 โดยนํ้าหนัก
4. ไมผสมตัวทําละลาย สารละลายฮาโลเจน (halogenated solvents) ในกระบวนการผลิต
5. ไมผสมสารฟอรมาลดีไฮดในกระบวนการผลิต
บรรจุภัณฑที่เปนโลหะตองไมมีสวนผสมของตะกั่ว บรรจุภัณฑที่เปนพลาสติก ตองแสดงสัญลักษณ
บงบอกประเภทของพลาสติก เพื่อสนับสนุนการแปรรูปใชใหม
หลักฐานเพื่อการตรวจรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1) มีเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมรับรองผลิตภัณฑ เชน ฉลากเขียว ใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตให
ใชเครื่องหมาย หรือ
2) เอกสารลงนามรั บ รองโดยกรรมการผู จั ด การของบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต หรื อ ผู มี อํ า นาจลงนามของ
บริษัทผูผลิต เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามเกณฑขอกําหนดสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
3) ผลการทดสอบวาคุณสมบัติเปนไปตามขอ 1 ของเกณฑขอกําหนดสําหรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม จากสถาบันทดสอบหรือหองปฏิบัติการ ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก./ISO/IEC 17025
หรือ หองปฏิบัติการของราชการ หรือ สถาบันการศึกษา

