
เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ผลิตภัณฑผาคูลโหมด (Cool Mode) 

 

ผาสําหรับทําเปนเสื้อผาลดโลกรอน ตองเปนผาท่ีสวมใสแลวเย็นสบายและทําความสะอาดไดงายเพ่ือลดการใช

พลังงานใน เครื่องปรับอากาศ การซักทําความสะอาด และการใชนํ้า เปนตน ซ่ึงอาจเปนผาท่ีทําจากเสนใยธรรมชาติ

หรือเสนใยประดิษฐและอาจผสมเสนใย สังเคราะหท่ีมีการพัฒนาใหมีสมบัติพิเศษในการซับเหง่ือจากผิวหนัง และระเหย

ออกผานสูผิวผาดานนอกเพ่ือเพ่ิมความสบายในการสวมใสหรือการเพ่ิมความเย็นสบายใหกับผูสวมใสดวยนวัตกรรม 

เชน การใชเทคโนโลยีพิเศษผลิตเสนใย   (fiber technology) หรือการใชเทคโนโลยีการตกแตสําเร็จดวยสารชีวภาพ 

(biotech finishing technology) เพ่ือชวยลดอุณหภูมิผิวหนัง ท้ังนี้ผาตองมีคุณภาพความคงทนไดมาตรฐานและมี

ความปลอดภัยสําหรับผูสวมใสดวย 
 

         โครงการฯ ไดกําหนดคุณลักษณะของผาสําหรับทําเปนเสื้อผาลดโลกรอน ดังนี้ 
 

คุณลักษณะดานความปลอดภัย 
 

รายการ

ท่ี 
คุณลักษณะ หนวย 

เกณฑท่ีกําหนด 

วิธีทดสอบ เสื้อผา

เด็กออน 

ชุดทํางานในสํานักงาน , 

เสื้อผาท่ัวไป , 

ผาปูท่ีนอนและปลอกหมอน 

1. 

ปริมาณ

ฟอรมาลดีไฮด

นอยกวา 

mg/kg 20 75 ISO 14184 Part 1 

2. 

อนุภาคโลหะหนัก

นอยกวา 

- ตะก่ัว 

- แคดเมียม 

- โครเมียมท้ังหมด 

- โครเมียม (VI) 

- ทองแดง 

mg/kg 

 

0.2 

0.1 

1.0 

0.5 

25.0 

 

1.0 

0.1 

2.0 

0.5 

50.0 

สกัดดวยสารละลายเหง่ือตาม ISO 105-E04 Test 

Solution II ท่ี 40C เปนเวลา 1 ช่ัวโมง แลวนํามา

วัดดวย Atomic Absorption Spectrometer 

(AAS) หรือ Inductively Coupled Plasma 

Atomic Emission Spectrometer (ICP) 

สําหรับตะก่ัว แคดเมียม โครเมียมท้ังหมด และ 

ทองแดง สวนโครเมียม ( VI) วัดดวย US-VIS 

Spectrophotometer 

3. 

สีเอโซ (azo dye) 

ท่ีใหแอโร แมติก

เอมีน (aromatic 

amine)* ไมเกิน 

mg/kg 30 30 EN 14362 Part 1 และ EN 14362 Part 2 

หมายหตุ: 
(1) เสื้อผาเด็กออนหมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 24 เดือน * หมายถึง แอโรแมติกแอมีน 24 ตัว 
คุณลักษณะดานคุณภาพและความคงทน 

TGC-O–024.00-3/59 



รายการ

ท่ี 
คุณลักษณะ หนวย 

เกณฑท่ีกําหนด 

วิธีทดสอบ เสื้อผาเด็ก

ออน 

ชุดทํางานใน

สํานักงาน , 

เสื้อผาท่ัวไป 

ผาปูท่ีนอนและ 

ปลอกหมอน 

1. 

ความตานแรงดึงขาด (แบบ

แกรบ) (เฉพาะผาทอ) ไม

นอยกวา 

นิวตัน (N) - 111 
250(1) 

200(2) 
ISO 13934-2 

2. 
ความตานทานแรงดันทะลุ

(เฉพาะผาถัก) ไมนอยกวา 

กิโลปาสคาล 

(kPa) 
- 580 - ISO 13938-1 

3. 

การเปลี่ยนแปลงขนาดหลัง

การซัก* 5 ครั้งในแตละแนว

ไมเกิน 

รอยละ + 
+ 5 (ผาทอ) 

+ 8 (ผาถัก) 

-5,+3 (ผาทอ) 

-7,+5 (ผาถัก) 

-5(แนวดายยืน), 

-3 (แนวดายพุง) (1)  

-6(แนวดายยืน), 

-6 (แนวดายพุง) (2) 

ISO 3759, ISO 5077, 

ISO 6330 

4. 

ความคงทนของสีตอการซัก

ไมนอยกวา 

- การเปลี่ยนส ี

- การเปอนส ี

ระดับ 

 

4 

4 

 

4 

3-4 

 

4 

3-4 

ISO 105-C06 

5. 

ความคงทนของสีตอแสง 

(แสงซีนอ นอารก) เมื่อ

เทียบกับ ผาบลูวูล

มาตรฐาน ไมนอยกวา 

ระดับ 

- 
  

4(3) 

4 
(3) ISO 105-B02 

6. 

ความคงทนของสีตอน้ําลาย 

และเหง่ืไมนอยกวา 

- การเปลี่ยนส ี

- การเปอนส ี

เกรยสเกล 

ระดับ 

 

4 

4 

 

- 

- 

 

- 

- 

DIN 53160 

หมายหตุ: 

(1) เสนใยผสม เชน ฝาย/โพลิเอสเทอร 

(2) เสนใยธรรมชาติเชน ฝาย 100%, ไหม 100% 

(3) สําหรับผาท่ีทําจากเสนใยไหม 100% หรือเสนใยฝาย 100% ท่ีมีสีออนระดับความเขมของสี 1/12 ใหมีความคงทน

ของสีตอแสงไมนอยกวา 3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลักษณะดานการลดความรอน 
         มีคุณสมบัติอยางนอย 2 ใน 3 รายการ ตามตาราง 
 

รายการท่ี คุณลักษณะ หนวย เกณฑท่ีกําหนด วิธีทดสอบ 

1. การดูดซึมนํ้า (absorbency) sec. 
ไมเกิน5 วินาที (ผาทอ) 

ไมเกิน2 วินาที (ผาถัก) 
AATCC 79 

2. การดูดนํ้า (wicking) mm. มากกวา 50 มิลลิเมตร JIS L 1907-1994 (Byreck) 

3. 
Touch feeling of warm 

or cool, Q-max 
W/cm2 min 0.1 W/cm2 KES-F7 Thermo Labo II 

หมายเหตุ: การดูดซึมนํ้า (absorbency): เปนการวัดเวลาท่ีหยดนํ้าซึมลงไปในผาท่ีวางในแนวระนาบ 

                 การดูดนํ้า (wicking): เปนการวัดระยะทางท่ีนํ้าซึมข้ึนมาบนผาตามแนวดิ่งในเวลา 10 นาที 
 

หองปฏิบัติการทดสอบ 

ผูสมัครขอรับเครื่องหมาย  "CoolMode" ตองแสดงผลทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑจากหองปฏิบัติการ

ทดสอบของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คาใชจายในการทดสอบเปนความรับผิดชอบของผูสมัคร  จากนั้นจึงแนบ

ผลการทดสอบมาพรอมกับใบสมัครตอองคการบริหาจัดการกาซเรือนกระจกดว ย 
 

 เกณฑกําหนดคุณลักษณะผาลดโลกรอน ผาสําหรับทําเปนเสื้อผาลดโลกรอน ตองเปนผาท่ีสวมใสแลวเย็น

สบายและทําความสะอาดไดงาย เพ่ือลดการใชพลังงานในเครื่องปรับอากาศ การซักทําความสะอาด และการใชนํ้า เปน

ตน ซ่ึงอาจเปนผาท่ีทําจากเสนใยธรรมชาติหรือเสนใย ประดิษฐและอาจผสมเสนใยสังเคราะหท่ีมีการพัฒนาใหมีสมบัติ

พิเศษในการซับเหง่ือจากผิวหนัง และระเหยออกผานสูผิวผาดานนอกเพ่ือเพ่ิมความสบาย ในการสวมใสหรือมีการเพ่ิม

ความเย็นสบายใหกับผูสวมใสดวยนวัตกรรม เชน การใชเทคโนโลยีพิเศษผลิตเสนใย ( fiber technology) หรืการใช

เทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จดวยสารชีวภาพ ( biotech finishing technology) เพ่ือชวยลดอุณหภูมิผิวหนัง ท้ังนี้ผา

ตองมีคุณภาพความคงทนไดมาตรฐานและมีความปลอดภัยสําหรับผูสวมใสดวย  โครงการฯ ไดกําหนดคุณลักษณะของ

ผาสําหรับทําเปนเสื้อผาลดโลกรอน ดังนี้    

 

คุณลักษณะดานความปลอดภัย 
 

รายการ

ท่ี 
คุณลักษณะ หนวย 

เกณฑท่ีกําหนด 

วิธีทดสอบ เสื้อผา

เด็กออน 

ชุดทํางานในสํานักงาน 

, เสื้อผาท่ัวไป , 

ผาปูท่ีนอนและปลอก

หมอน 

1. 
ปริมาณฟอรมาลดีไฮด

นอยกวา 
mg/kg 20 75 ISO 14184 Part 1 



รายการ

ท่ี 
คุณลักษณะ หนวย 

เกณฑท่ีกําหนด 

วิธีทดสอบ เสื้อผา

เด็กออน 

ชุดทํางานในสํานักงาน 

, เสื้อผาท่ัวไป , 

ผาปูท่ีนอนและปลอก

หมอน 

2. 

อนุภาคโลหะหนักนอย

กวา 

- ตะก่ัว 

- แคดเมียม 

- โครเมียมท้ังหมด 

- โครเมียม (VI) 

- ทองแดง 

mg/kg 

 

0.2 

0.1 

1.0 

0.5 

25.0 

 

1.0 

0.1 

2.0 

0.5 

50.0 

สกัดดวยสารละลายเหง่ือตาม ISO 105-E04 Test 

Solution II ท่ี 40C เปนเวลา 1 ช่ัวโมง แลวนํามา

วัดดวย Atomic Absorption Spectrometer 

(AAS) หรือ Inductively Coupled Plasma 

Atomic Emission Spectrometer (ICP) 

สําหรับตะก่ัว แคดเมียม โครเมียมท้ังหมด และ 

ทองแดง สวนโครเมียม ( VI) วัดดวย US-VIS 

Spectrophotometer 

3. 

สีเอโซ (azo dye) ท่ีให

แอโร แมติกเอมีน 

(aromatic amine)* 

ไมเกิน 

mg/kg 30 30 EN 14362 Part 1 และ EN 14362 Part 2 

หมายหตุ: 
(1) เสื้อผาเด็กออหมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 24 เดือน * หมายถึง แอโรแมติกแอมีน 24 ตัว 
 

คุณลักษณะดานคุณภาพและความคงทน 

รายการ

ท่ี 
คุณลักษณะ หนวย 

เกณฑท่ีกําหนด 

วิธีทดสอบ เสื้อผา

เด็กออน 

ชุดทํางานใน

สํานักงาน , เสื้อผา

ท่ัวไป 

ผาปูท่ีนอนและ

ปลอกหมอน 

1. 

ความตานแรงดึงขาด (แบบแกรบ) 

(เฉพาะผาทอ)  

ไมนอยกวา 

นิวตัน (N) - 111 
250(1) 

200(2) 
ISO 13934-2 

2. 
ความตานทานแรงดันทะลุ(เฉพาะผา

ถัก) ไมนอยกวา 

กิโล

ปาสคาล 

(kPa) 

- 580 - ISO 13938-1 

3. 
การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก* 

5 ครั้งในแตละแนวไมเกิน 
รอยละ + 

+ 5  

(ผาทอ) 

+ 8  

(ผาถัก) 

 

-5,+3 (ผาทอ) 

-7,+5 (ผาถัก) 

-5(แนวดายยืน), 

-3 (แนวดายพุง) (1)  

-6 (แนวดายยืน), 

-6 (แนวดายพุง) (2) 

ISO 3759, ISO 

5077, ISO 6330 

4. ความคงทนของสีตอการซักไมนอย ระดับ    ISO 105-C06 



รายการ

ท่ี 
คุณลักษณะ หนวย 

เกณฑท่ีกําหนด 

วิธีทดสอบ เสื้อผา

เด็กออน 

ชุดทํางานใน

สํานักงาน , เสื้อผา

ท่ัวไป 

ผาปูท่ีนอนและ

ปลอกหมอน 

กวา 

- การเปลี่ยนส ี

- การเปอนส ี

4 

4 

4 

3-4 

4 

3-4 

5. 

ความคงทนของสีตอแสง 

(แสงซีนอ นอารก) เมื่อเทียบกับ 

ผาบลูวูลมาตรฐาน ไมนอยกวา 

ระดับ 

- 
  

4(3) 

 

4 

(3) ISO 105-B02 

6. 

ความคงทนของสีตอน้ําลาย และ

เหง่ือไมนอยกวา 

- การเปลี่ยนส ี

- การเปอนส ี

เกรยสเกล 

ระดับ 

 

 

4 

4 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

DIN 53160 

หมายหตุ: 
(1) เสนใยผสม เชน ฝาย/โพลิเอสเทอร 

(2) เสนใยธรรมชาติเชน ฝาย 100%, ไหม 100% 

(3) สําหรับผาท่ีทําจากเสนใยไหม 100% หรือเสนใยฝาย 100% ท่ีมีสีออนระดับความเขมของสี 1/12 ใหมีความคงทน

ของสีตอแสงไมนอยกวา 3-4 

 
คุณลักษณะดานการลดความรอน 
 

   มีคุณสมบัติอยางนอย 2 ใน 3 รายการ ตามตาราง 
 

รายการท่ี คุณลักษณะ หนวย เกณฑท่ีกําหนด วิธีทดสอบ 

1. การดูดซึมนํ้า (absorbency) sec. 
ไมเกิน5 วินาที (ผาทอ) 

ไมเกิน2 วินาที (ผาถัก) 
AATCC 79 

2. การดูดนํ้า (wicking) mm. มากกวา 50 มิลลิเมตร JIS L 1907-1994 (Byreck) 

3. 
Touch feeling of warm or 

cool, Q-max 
W/cm2 min 0.1 W/cm2 KES-F7 Thermo Labo II 

 

หมายเหตุ: การดูดซึมนํ้า (absorbency): เปนการวัดเวลาท่ีหยดนํ้าซึมลงไปในผาท่ีวางในแนวระนาบ 

             การดูดนํ้า (wicking): เปนการวัดระยะทางท่ีนํ้าซึมข้ึนมาบนผาตามแนวดิ่งในเวลา 10 นาที 
 

 

 



หองปฏิบัติการทดสอบ 

                 ผูสมัครขอรับเครื่องหมาย "CoolMode" ตองแสดงผลทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑจาก

หองปฏิบัติการทดสอบ ของสถาบันพัฒนอุตสาหกรรมสิ่งทอ คาใชจายในการทดสอบเปนความรับผิดชอบของผูสมัคร 

จากนั้นจึงแนบผลการทดสอบ มาพรอมกับใบสมัครตอองคการบริหาจัดการกาซเรือนกระจกดวย  

ISO 14064-1: 2006, Greenhouse Gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level 

for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. 

ISO 14064-3: 2006, Greenhouse Gases - Part 3: Specification with guidance for the validation and 

verification of greenhouse gas assertions. 

ISO/PDTR 14069: 2011, Greenhouse Gases - Quantification and reporting for GHG emissions for 

organizations - Guidance for the application of ISO 14064-1 (working draft 3). 

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and The World Resources 

Institute (WRI): 2001, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard. 

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and The World Resource 

Institute (WRI): 2004, The Green house Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting 

Standard. Revised Edition. 

 

ติดตอขอข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑผาคูลโหมด (Cool Mode) ไดท่ี: 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

เลขท่ี 120 หมูท่ี 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ  

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท: +66(0)2 141 9829, +66(0)2 141 9830 

โทรสาร: +66(0)2 143 8403 

อีเมล: thada@tgo.or.th 
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