
 
 

 

เสื้อผาลดโลกรอน (Cool Mode)   
 

 

กระแสภาวะโลกรอน (global warming) กําลังอยูในความสนใจของคนไทยและทั่วโลก เกิดจาก

การปลอยกาซเรือนกระจกของนานาประเทศ ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การใชชีวิตประจําวันทั่วๆ ไป 

ภาคการบริการและกจิกรรมผูบริโภค เชน การใชเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน ตูเยน็ ฯลฯ การใชพลังงานไฟฟาเหลานี้

นับเปนการปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุของภาวะโลกรอน ซ่ึงปจจุบันการใชไฟฟาในเขตเมืองใหญ เชน 

กรุงเทพมหานครและเมืองหลักๆ นัน้ กระแสไฟฟาประมาณรอยละ 45 ใชในอาคารบานเรือน โดยกระแสไฟรอยละ 65 

ของปริมาณไฟฟาที่ใชในอาคารบานเรือน ถกูใชไปสําหรับเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากประเทศไทยอยูในเขตรอนชื้น

และการออกแบบอาคารสมยัใหมไมเหมาะกับบรรยากาศธรรมชาติ ทําใหตองติดตั้งเครื่องปรับอากาศมากขึ้น  

ส่ิงเหลานี้ทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจนเกิดภาวะโลกรอน หรือแมแตการสรางตกึ อาคารใหม ซึ่ง

มีอยางตอเนื่องและหนาแนน ทําใหมีความจําเปนตองใชเครื่องปรับอากาศมากขึน้เปนเงาตามตัว อีกทั้งการแตงกาย

ก็นิยมใสเสื้อผาหนาๆ ตามสไตลยุโรป ยิ่งทําใหมีการใชเคร่ืองปรับอากาศและปรับอุณหภูมิหองใหตํ่าลง เปนการ

ใชพลังงานและปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงานมากขึน้  

การใชพลังงานในสวนนี้เปนปจจัยหนึ่งในการปลอยกาซเรือนกระจกที่สงผลกระทบใหเกิดภาวะ

โลกรอนในปจจุบัน ดังนัน้ การสงเสริมการพัฒนาเสื้อผาลดโลกรอน เปนทางหนึ่งทีจ่ะมีสวนรวมในการชวยลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศไดอยางยั่งยืน  การเลือกซื้อสินคาหรือบริการทีม่ี

การปลอยกาซเรือนกระจกนอย จึงเปนทางหนึ่งที่ผูบริโภคจะมีสวนรวมในการบรหิาร

จัดการกาซเรือนกระจก และยังเปนกลไกทางการตลาดในการกระตุนใหผูผลิตพัฒนา

สินคาที่ลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามความตองการของผูบริโภค อยางไรก็ตาม 

ผูบริโภคจาํเปนตองมขีอมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อ ดังนั้นเสือ้ผาจึงเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการใชพลังงานไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศมากขึ้น 

หรือลดลงได ซ่ึงจะสงผลตอปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานได 

และยังเปนการสงเสริมการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออกไดอีก

ดวย 

เชนเดียวกัน ผาที่จะตัดเย็บเปนเสื้อผาลดโลกรอน ตองมีลักษณะที่สวมใสแลวเย็นสบายและทํา

ความสะอาดไดงาย เพื่อลดการใชพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ การซักทําความสะอาด และการใชน้ํา อาจเปน

ผาที่ผลิตจากเสนใยธรรมชาติ เสนใยประดิษฐ หรือเสนใยสังเคราะหที่มีการพัฒนาใหมีคุณสมบติัพิเศษในการซับ



 

 

 

  

เหงื่อ เพิ่มความสบายการสวมใสดวยเทคโนโลยนีวัตกรรมใหมๆ  หรือการใชเทคโนโลยีตกแตงสําเร็จดวยสารชวีภาพ 

 

 

(biotech finishing technology) เพื่อชวยลดอุณหภมูิผิวหนัง ทั้งนี้ผาควรมีลักษณะคงทนไดมาตรฐานและมี

ความปลอดภยัสําหรับผูสวมใส ซ่ึงมีการพัฒนามาตรฐานคุณลักษณะในผา 3 ประเภท ดังนี้ 

1. เสื้อผาเด็กออน 

2. ชุดทํางานในสํานักงาน / เสื้อผาทั่วไป  

3. ผาปูที่นอนและปลอกหมอน 

มาตรฐานผาทีจ่ะผลิตเปนเส้ือลดโลกรอน ตองมีคณุลักษณะ ดงันี ้

1. คุณลักษณะดานความปลอดภัย  
 ปริมาณฟอรมาลดีไฮล ในเสื้อผาเด็กออน ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ชุดทํางานใน

สํานักงาน/เสื้อผาทัว่ไป ผาปูที่นอนและปลอกหมอน ปริมาณฟอรมาลดีไฮล ไมเกิน 75 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  

      อนุภาคโลหะหนกั เชน ตะกั่ว แคดเมี่ยม โครเมี่ยมทั้งหมด โครเมี่ยม (VI) และทองแดง เสื้อผา

เด็กออน ปริมาณอนุภาคโลหะหนกันอยกวา 0.2 , 0.1, 1.0 , 0.5 และ 25 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ  ในชุด

ทํางานในสาํนกังาน/เสื้อผาทั่วไป ผาปทูีน่อนและปลอกหมอน  ปริมาณอนุภาคโลหะหนกันอยกวา 1.0 , 0.1 , 

2.0, 0.5, และ 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ 

   สี (AZO dye) ตองมีปริมาณไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมทั้งในเสื้อผาเด็กออน  ชุดทํางานใน

สํานักงาน/เสื้อผาทัว่ไป ผาปูที่นอนและปลอกหมอน 

2. คุณลักษณะดานคุณภาพและความคงทน ตองมีคุณลักษณะดังนี้ เชน 

2.1 ความตานแรงดึงขาด (เฉพาะผาทอ)  

       ไมกําหนดในเสื้อผาเด็กออน  

       ชุดทํางานในสํานักงาน/เสื้อผาทั่วไป ความตานแรงดึงขาดไมนอยกวา 111 นิวตัน (N)  

       ผาปูทีน่อนและปลอกหมอน ความตานแรงดึงขาดในกรณีเสนใยผสม เชน ฝาย/พอลิเอส

เทอร ไมนอยกวา 250 นิวตนั กรณีเปนเสนใยธรรมชาติ เชน ฝาย 100 % หรือไหม 100 % ความตานแรงดึงขาด 

ไมนอยกวา 200 นิวตนั 

2.2 ความตานแรงดันทะลุ (เฉพาะผาถกั)  

                               ไมกาํหนดในเสื้อผาเด็กออน ผาปูท่ีนอนและปลอกหมอน  

                               กําหนดในชุดทาํงานในสาํนกังาน/เสื้อผาทั่วไป ปริมาณความตานทาน ไมนอยกวา 580 

กิโลปาสคาล (KPa)  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

   

  2.3 การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก 5 ครั้งในแตละแนว  

       เสื้อผาเด็กออน  ไมเกินรอยละ ± 5 (ผาทอ) , ± 8 (ผาถัก)  

       ชุดทํางานในสํานักงาน/เสื้อผาทั่วไป ผาปูท่ีนอนและปลอกหมอน ไมเกินรอยละ 

-5, +3 (ผาทอ), -7, +5 (ผาถัก) 

       ผาปูที่นอนและปลอกหมอน ไมเกินรอยละ -5 (แนวดายยืน), -3 (แนวดายพุง) ในกรณีเปน

เสนใยผสม เชน ฝาย/พอลิเอสเทอร และไมเกินรอยละ -6 (แนวดายยืน), -6 (แนวดายพุง) ในกรณีเปนเสนใย

ธรรมชาติ เชน ฝาย 100 %, ไหม 100 %   

2.4 ความคงทนของสีตอการซัก  

       1) การเปลี่ยนสี  

            เสื้อผาเด็กออน ,  ชุดทํางานในสาํนักงาน/เสื้อผาทัว่ไป, ผาปทูี่นอนและปลอกหมอน  

ไมนอยกวาระดับ 4 

       2) การเปอนสี  

            เสื้อผาเด็กออน  ไมเกินระดับ 4 

            ชุดทํางานในสาํนกังาน/เสื้อผาทัว่ไป, ผาปูทีน่อนและปลอกหมอน ไมนอยกวาระดับ 3-4 

2.5 ความคงทนของสีตอแสง (แสงซีนอนอารก) เมื่อเทียบกับสีบูลวูลมาตรฐาน  

       ไมกําหนดเกณฑในเสื้อผาเด็กออน  

       ชุดทํางานในสํานักงาน/เสื้อผาทั่วไป, ผาปูที่นอนและปลอกหมอน ไมนอยกวาระดับ 4 

2.6 ความคงทนของสีตอน้าํลายและเหงือ่ การเปลี่ยนสี และการเปอนสีกําหนดเฉพาะในเสื้อผา 

เด็กออน ระดับเกรยสเกลไมนอยกวาระดับ 4 และไมไดกําหนดเกณฑกรณีชุดทาํงานในสํานักงาน/เสื้อผาทั่วไป,  

ผาปูทีน่อนและปลอกหมอน  

3. คุณลักษณะดานการลดความรอน มีคุณสมบติัอยางนอย 2 ใน 3 รายการดังนี้  
 3.1 การดูดซมึนํ้า (absorbency) เปนการวัดเวลาทีห่ยดน้าํซึมลงไปในผาที่วางในแนวระนาบ 

ไมเกิน 5 วนิาที (ผาทอ),  ไมเกิน 2 วินาท ี(ผาถัก)  

  3.2 การดูดน้าํ (wicking) เปนระยะทางทีน่้าํซมึขึน้มาบนผาตามแนวดิ่งในเวลา 10 นาที มากกวา 

50 มิลลิเมตร 

 3.3 การสัมผัสไดดวยความรูสึก (Touch feeling of warm or cool, Q-max) เปนการรับรูโดยการ 

สัมผัสวาผาอุนหรือเย็น  

---------------------------------------- 
   เด็กที่มีอายุแรกเกิดจนอายุ 24 เดือน 



 

ท้ังนี้คุณสมบติัของเสื้อผาลดโลกรอน (Cool Mode) คือ ชวยลดหรือระบายความรอนใหกับ 

ผูสวมใสสามารถปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหมากกวาหรือเทากับ 25 องศาเซลเซียลโดยไมรูสึกอึดอัด ซ่ึง 

 

นอกจากจะเปนชวยลดการใชกระแสไฟฟาแลว ยังเปนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม 

และเพ่ิมจุดขายใหกับผลิตภัณฑมากขึน้ดวย ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมตองเผชิญกับภาวะแขงขันสูงมาก ความ

ตองการสินคาของผูบริโภคก็มีความหลากหลายมากขึน้ ดังนั้นการพัฒนาสนิคาใหมีความหลากหลาย มีการใส

นวัตกรรมใหมๆ เขาไปในสินคาจะเปนการเพิ่มแตมตอการจําหนายสินคาได ซ่ึงการไดรับรองเครื่องหมาย "Cool 

Mode" เปนหนทางหนึ่งในการสรางจุดขายใหกับตวัสินคา ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมสิ่งทอในตลาดโลกมีคูแขง

สําคัญคือ จีน ซึ่งจีนมีความไดเปรียบดานตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวา หากจะแขงขันกับจีนในตลาดโลกตองพัฒนา

นวัตกรรมใหมๆ ประกอบกับหลายประเทศทั่วโลกผลิตเสื้อผาที่ผลิตจากวัสดุออรแกนิกส แสดงวาทั่วโลกตระหนกั

ถึงปญหาโลกรอนและใหความสําคัญกับเสื้อผาที่ผลิตดวยนวัตกรรมใหมๆ  มากขึน้เปนลําดับ 

อยางไรก็ตามภายใตโครงการสงเสริมการพัฒนาเสื้อผาลดโลกรอน องคการบริหารจัดการกาซ

เรือนกระจก (องคการมหาชน) รวมกับสถาบันพฒันาอตุสาหกรรมสิ่งทอ สงเสริมการพัฒนาการผลิตเสื้อผาลด

โลกรอนภายใตเครื่องหมาย Cool Mode ซ่ึงปจจุบันมีผูผลิตที่ไดรับอนญุาตใหใชเครื่องหมายแลว 5 ราย มีดังนี้  

 

ลําดับ รายชื่อ วันที่ไดรับอนญุาต 

1 บริษทั ประชาอาภรณ จํากัด มหาชน 5 พฤศจิกายน 2552 

2 บริษทั ไทยวาโก จํากัด มหาชน 5 พฤศจิกายน 2552 

3 หจก. ศาลายาดีไซน 5 พฤศจิกายน 2552 

4 บริษทั วิช่ัน เทก็ซ จํากัด 1 เมษายน 2553 

5 บริษทั ไอ. ดี. นิตติ้ง จํากัด 1 เมษายน 2553 

 

โดยฉลากมีอายุ 2 ป นับตั้งแตวนัที่ออก ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2553 ซึ่งฉลาก “Cool Mode” นี ้

จะใหสิทธิแกผูประกอบการทั้ง 5 รายในปลายเดือน ตุลาคม 2553 นี้ นอกจากนี้ฉลากสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน “ฉลาก

ประหยัดไฟเบอร 5” เปนที่รูจักดแีละประสบความสาํเร็จมาก ขณะที่ "ฉลากเขยีว" มมีาถึง 14 ปแลวแตยังไมเปนที่

รูจักมากนกั เนื่องจากสินคาที่ไดฉลากเขียวนั้นมีราคาแพงกวาสนิคาทั่วไปมาก ดังนั้นสนิคา  “ฉลากเขียว” สวนใหญ

จึงสงออกไปจําหนายตางประเทศมากกวา 

         อยางไรก็ดีฉลาก Cool Mode หรือเสื้อผาลดโลกรอนนัน้เปนอีกยุทธศาสตรหนึ่งที่ทาํใหภาค

ประชาชนไดมสีวนรวมในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก โดยเปนการบังคับใหผูผลิตผลิตสนิคาทีป่ลดปลอย 



 

คารบอนใหนอยลงดวย ซ่ึงผูผลิตหวังชูนวัตกรรมใหมสนองตลาดผูซื้อใหความสําคัญนวัตกรรมใหมมากกวาแฟชัน่

หรือประยุกตใหสอดคลองกับแนวแฟช่ัน ซ่ึงเชื่อวาจะเปนจุดขายที่ไดรับการตอบรับจากตลาดเปนอยางดี โดยใน 

 

ปนี้ภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงฟนตัว ซึ่งกระทบตอกาํลังซื้อของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศพอสมควร แต 

อุตสาหกรรมสิง่ทอไมมวีนัถดถอย ยิ่งหากมีการพฒันานวัตกรรมใหมๆ  เชื่อวาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยจะแขงขนัใน

ตลาดโลกไดอยางยั่งยืน โดยเฉพาะปหนาหากมีการชูจุดขายของผูผลิต "เสื้อผาลดโลกรอน (Cool Mode)" ทั้ง

ตลาดในประเทศและสงออก จะสามารถสรางมูลคาเพิ่ม และขยายตลาดไดในปริมาณเพ่ิมขึ้นหลายเทาตัว 

 

 

 

--------------------------------------------------- 
ลิวัน  ทองปาน 

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 
 

 

 

 

 

 

ท่ีมา 

- องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) , หรือเว็บไซต   http://www.tgo.or.th 

- สถาบันพฒันาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือเว็บไซต http://www.thaitextile.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
คุณลักษณะของผาสําหรบัทําเปนเสื้อผาลดโลกรอน ดังนี ้

1. คุณลักษณะดานความปลอดภัย 

รายการที ่ คุณลักษณะ หนวย 
เกณฑที่
กําหนด 

วิธีทดสอบตาม 

1 ปรมิาณฟอรมาลดีไฮดนอยกวา mg/kg 75 ISO 14184 Part 1 

2 อนุภาคโลหะหนัก นอยกวา 

     - ตะกั่ว 

     - แคดเมียม 

     - โครเมียมทัง้หมด 

     - โครเมียม (VI) 

     - ทองแดง  

mg/kg  

1.0 

0.1 

2.0 

0.5 

50.0 

สกัดดวยสารละลายเหงื่อตาม ISO 105-E04 Test Solution II ที ่

40 C เปนเวลา 1 ช่ัวโมง แลวนํามาวัดดวย Atomic Absorption 

Spectrometer (AAS) หรือ Inductively Coupled Plasma 

Atomic Emission Spectrometer (ICP) สําหรบัตะก่ัว 

แคดเมียม โครเมยีมทัง้หมด และทองแดง สวนโครเมียม (VI) วัด

ดวย US-VIS Spectrophotometer 

3 สีเอโซ (azo dye) ที่ใหแอโรแมติก

เอมนี (aromatic amine)* ไมเกนิ  

mg/kg 30 EN 14362 Part 1 และ  

EN 14362 Part 2  

 หมายเหตุ :  (1)  เส้ือผาเด็กออน หมายถึง เด็กต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ป 

       *  aromatic amine 24 ตัว 

 
2. คุณลักษณะดานคุณภาพและความคงทน 

รายการที ่ คุณลักษณะ หนวย เกณฑทีก่ําหนด วิธีทดสอบตาม 

1 ความตานแรงดึงขาด (แบบแกรบ) 

(เฉพาะผาทอ) ไมนอยกวา 

นิวตนั (N) 111 ISO 13934-2 

2 ความตานทานแรงดันทะลุ 

(เฉพาะผาถัก) ไมนอยกวา  

กิโลปาสคาล  

(kPa)  

580 ISO 13938-1 

3 การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก* 5 ครั้ง  

ในแตละแนว ไมเกิน 

รอยละ -5, +3 (ผาทอ) 

-7, +5 (ผาถัก)  

ISO 3759, ISO 

5077, ISO 6330 

4 ความคงทนของสีตอการซัก ไมนอยกวา 

     - การเปลี่ยนสี 

     - การเปอนสี  

เกรยสเกล 

ระดับ  

 

4 

3 - 4 

ISO 105-C06 

5 ความคงทนของสีตอแสง 

(แสงซีนอนอารก) เมื่อเทียบกับ 

ผาบลูวูลมาตรฐาน ไมนอยกวา  

ระดับ 4 ISO 105-B02 

 

 



 

 

 

 

3. คุณลักษณะดานการลดความรอน 

มีคุณสมบัติ อยางนอย 2 ใน 3 รายการ ตามตาราง 

รายการที่ คุณลักษณะ หนวย เกณฑทีก่ําหนด วิธีทดสอบตาม 

1 การดูดซึมน้ํา (absorbency) วินาท ี
ไมเกิน 5 วินาที (ผาทอ) 

ไมเกิน 2 วินาที (ผาถัก)  
AATCC 79 

2 การดูดน้ํา (wicking) มิลลิเมตร 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 : การดูดซึมน้ํา (absorbency): เปนการวัดเวลาที่หยดน้ําซมึลงไปในผาที่วางในแนวระนาบ 
                การดูดนํ้า (wicking): เปนการวดัระยะทางที่น้ําซึมข้ึนมาบนผาตามแนวดิ่งในเวลา 10 นาท ี


