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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสําหรับเตาไมโครเวฟ
เลม 1 สําหรับการอุน
1. ขอบขาย
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1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ ครอบคลุมภาชนะพลาสติกรวมฝา ทีต่ อ งสัมผัสโดยตรงกับอาหารทีอ่ ุนใน
เตาไมโครเวฟ และตองทนอุณหภูมิไดไมต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา
“ภาชนะพลาสติก”
1.2 มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ ไม ค รอบคลุ มภาชนะพลาสติ กที่ ใช ปรุ ง อาหารในเตาไมโครเวฟ
และภาชนะพลาสติกที่ใชอุ นอาหารในเตาไมโครเวฟครั้งเดียวรวมทั้งภาชนะและ/หรื อเครื่องใชพลาสติก
ทีป่ ระกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ไวแลว

ารจ

2. ชนิดและตัวยอ
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2.1 ภาชนะพลาสติก แบงตามชนิดพลาสติกที่ใชทําเปน 4 ชนิด แตละชนิดใหใชตวั ยอ ดังนี้

ห้า
ม

ชนิด
พอลิพรอพิลีน (polypropylene)
พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต (poly(ethylene terephthalate))
พอลิเมทิลเมทาคริเลต (poly(methyl methacrylate))
พอลิเมทิลเพนทีน (poly(methyl pentene))

ตัวยอ
PP
PET
PMMA
PMP

3. วัสดุ
วัสดุทใี่ ชทําภาชนะพลาสติก ตองเปนดังนี้
3.1 เรซิน
ตองเปนเรซินบริสทุ ธิ์ (virgin resin) ชัน้ คุณภาพสัมผัสอาหาร (food contact grade) และตองเปนชนิดทีเ่ หมาะ
สําหรับใชในเตาไมโครเวฟ กรณีผสมเศษวัสดุ (scrap) ยอมใหใชไดเฉพาะทีย่ ังคงอยูในกระบวนการผลิตนัน้
ผูทําตองพิสูจนหรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะหจากสถาบันหรือหนวยงานที่สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมยอมรับ

-1-

มอก. 2493 เลม 1-2554
3.2 วัสดุทใี่ ชทํา
ต องเป น พอลิ พรอพิ ลี น พอลิ เ อทิ ลี น เทเรฟแทเลต พอลิ เ มทิ ลเมทาคริ เ ลต และพอลิ เ มทิ ลเพนที น
ตามทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก
การวิเคราะหใหปฏิบัติตาม มอก. 656
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4.1 ลักษณะทัว่ ไป
4.1.1 ตองสะอาด ปราศจากขอบกพรอง เชน รูปรางลักษณะผิดปกติ หรือมีตําหนิที่เห็นไดชัดเจน
4.1.2 กรณีมฝี า ตองปดไดสนิทและเหมาะสมตามลักษณะการใชงาน
กรณีมีตัวยึดระหวางตัวภาชนะกับฝา ตองเหมาะสม ไมเปนอุปสรรคตอการใชงาน แข็งแรงเพียงพอ
และตองทําจากวัสดุทที่ นความรอนในเตาไมโครเวฟได
4.1.3 ความหนาของภาชนะพลาสติก ณ จุดซึ่งสมมาตรกันหรือที่จุดตางๆ ซึ่งอยูในลักษณะและระดับเดียวกัน
ตองสม่ําเสมอกัน กรณีภาชนะพลาสติกทีไ่ มสมมาตร ตองมีสดั สวนความหนาเหมาะสม
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
4.2 คุณลักษณะดานการใชงาน
4.2.1 การใชในเตาไมโครเวฟ
เมื่ อทดสอบตามข อ 8.2 แล ว ต องไม มี ลั กษณะผิ ดปกติ ที่ อาจเป นผลเสี ย ต อการใช งาน
ไม เ กิ ดประกายไฟหรื อ สิ่ งผิ ด ปกติ อื่ น และเมื่ อนํ า ไปทดสอบกลิ่ นและรสตามข อ 8.6 แล ว
ตองไมมีกลิ่นไมพงึ ประสงค และรสของน้ําตองไมเปลีย่ นจากเดิม
4.2.2 ความทนความรอน
ต องทนอุ ณหภู มิ ได ไ ม ต่ํ า กว า 100 องศาเซลเซีย ส และเมื่ อทดสอบตามข อ 8.3 แล ว ต องไม มี
ลักษณะผิดปกติทอี่ าจเปนผลเสียตอการใชงาน เชน บิดเบีย้ ว ยน
4.2.3 ความทนแรงกระแทก
เมื่อทดสอบตามขอ 8.4 แลว ตองไมแตก ไมราว
4.2.4 ความทนการใชงาน
เมื่อทดสอบตามขอ 8.5 แลว ตองไมมีลักษณะผิดปกติที่อาจเปนผลเสียตอการใชงาน หากเปลี่ยนสี
ต องไมต่ํากว าเกรย สเกลระดับ 3 และเมื่อนําไปทดสอบความทนแรงกระแทกต อตามข อ 8.4 แลว
ภาชนะพลาสติกตองไมแตก ไมรา ว
4.2.5 กลิน่ และรส
เมื่อทดสอบตามขอ 8.6 แลว ตองไมมกี ลิ่นไมพึงประสงค และรสของน้ําตองไมเปลี่ยนจากเดิม
4.2.6 ตัวยึด (ถามี)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.7 แลว ตองไมแตก ไมหกั และไมมลี ักษณะผิดปกติทอี่ าจเปนผลเสียตอการใชงาน
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4.3 คุณลักษณะดานความปลอดภัย
4.3.1 สี
4.3.1.1 สีทใี่ ชพมิ พ (ถามี) และสีผสมในเนือ้ พลาสติก
ตองเปนสีชนั้ คุณภาพสัมผัสอาหาร มีความปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
ผูทําตองพิสูจนหรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะหจากสถาบันหรือหนวยงาน
ทีส่ ํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมยอมรับ
4.3.1.2 ความคงทนของสีทใี่ ชพิมพ (ถามี)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.8 แลว สีทใี่ ชพิมพตองไมหลุดติดแถบกระดาษกาวยน
4.3.2 สีผสมในพลาสติกทีล่ ะลายออกมา
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.9 แลว สีของสารละลายที่ไดตองไมเขมกวาสีของสารละลายสอบเทียบ
4.3.3 ปริมาณสารทีล่ ะลายออกมา
ตองไมเกินเกณฑทกี่ ําหนดในตารางที่ 1
4.3.4 โลหะในพลาสติก
ตองไมเกินเกณฑทกี่ ําหนดในตารางที่ 2
การวิเคราะหใหปฏิบัติตาม มอก. 656

1

2

3
4
5
6

การทดสอบ

โพแทสเซียมเพอรแมงกา
เนตที่ใชทําปฏิกิริยา

น้ํากลั่น

สิ่งที่เหลือจากการระเหย

สารละลายกรดแอซีตกิ
รอยละ 4 โดยปริมาตร
น้ํากลั่น
สารละลายเอทานอล รอย
ละ 20 โดยปริมาตร
นอรแมลเฮปเทน

โลหะหนัก
(เทียบเปนตะกั่ว)
พลวง
เจอรเมเนียม
เมทิลเมทาคริเลต

เกณฑที่กําหนด
ไมเกิน
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร
ชนิด

ตัวทําละลายที่ใชสกัด

ห้า
ม

รายการ
ที่

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

ตารางที่ 1 ปริมาณสารทีล่ ะลายออกมา
(ขอ 4.3.3)

วิธีทดสอบ

PP

PET

PMMA

PMP

10

10

10

10

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

120

1

1

1

1

-

0.05
0.1

-

-

-

-

15

-

สารละลายกรดแอซีตกิ
รอยละ 4 โดยปริมาตร
สารละลายเอทานอล
รอยละ 20 โดยปริมาตร
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ตารางที่ 2 โลหะพลาสติก
(ขอ 4.3.4)

PP
100
100

ตะกั่ว
แคดเมียม

PMP
100
100

น่า
ยจ
่ายแ

1
2

คุณลักษณะ

จก

รายการที่

เกณฑที่กําหนด
ไมเกิน
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ชนิด
PET
PMMA
100
100
100
100

5. การบรรจุ

าห

5.1 ให บรรจุ ภ าชนะพลาสติ กในภาชนะบรรจุ หรื อหุ มห อด ว ยวั สดุ ที่ เ หมาะสม สะอาด แข็ ง แรง ป องกั น
การเกิดรอยขีดขวน รอยราว การเสียรูปทรง หรือแตกหักที่อาจเกิดขึ้นระหวางขนสงหรือเก็บรักษา

ารจ

6. เครื่องหมายและฉลาก

ห้า
ม

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

6.1 ทีภ่ าชนะบรรจุภาชนะพลาสติกทุกภาชนะบรรจุหรือทีว่ สั ดุหอ หุม ภาชนะพลาสติกทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข
อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน แลวแตกรณี
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนีห้ รือชือ่ อืน่ ทีส่ อื่ ความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ชนิด ใหแสดงสัญลักษณพลาสติกตาม มอก. 1310 โดยทําเปนตัวนูนขึ้นหรือลึกลงในผิวพลาสติก
บนตัวภาชนะและฝา (ถามี)
(3) ขนาด เปนมิลลิเมตรหรือเซนติเมตร หรือความจุ เปนลูกบาศกมิลลิเมตรหรือเปนลูกบาศกเซนติเมตร
หรือเปนลิตร แลวแตกรณี
(4) จํานวน เปนใบ
(5) อุณหภูมิใชงานต่ําสุดและสูงสุด เปนองศาเซลเซียส โดยทําเปนตัวนูนขึ้นหรือลึกลงในผิวพลาสติก
บนตัวภาชนะและฝา (ถามี)
(6) ขอความหรือเครื่องหมายแสดงคําเตือน เชน หามวางใกลเปลวไฟ
(7) ขอแนะนําในการใช เชน หยุดใชเมื่อรูปรางและสีเปลีย่ นจากเดิม
(8) สัญลักษณแสดงวาสัมผัสอาหารไดอยางปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ มีลกั ษณะและสัดสวน
ตามภาคผนวก ข. โดยแสดงทีต่ วั ภาชนะเปนตัวนูนขึน้ หรือลึกลงในผิวพลาสติก
หมายเหตุ สัญลักษณตามภาคผนวก ข. มีขนาดเทาใดหรือใชสใี ดก็ได
(9) เดือน ปที่ทํา และรหัสรุน ทีท่ ํา
(10) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน
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7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
7.1 การชักตัวอยางและและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ

ห้า
ม

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

าห

น่า
ยจ
่ายแ

จก

8.1 ขอกําหนดทัว่ ไป
8.1.1 ใหใชวิ ธีทดสอบที่ กําหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิ ธีอื่ นใดที่ใหผลเทียบเทา ในกรณี ที่มีข อโต แย งใหใช
วิธที กี่ ําหนดในมาตรฐานนี้
8.1.2 หากมิไดกําหนดเปนอยางอืน่ น้าํ กลัน่ และสารเคมีทใี่ ชตอ งมีความบริสทุ ธิเ์ หมาะสําหรับใชในการวิเคราะห
8.2 การทดสอบการใชในเตาไมโครเวฟ
8.2.1 เครื่องมือ
8.2.1.1 เตาไมโครเวฟตาม มอก. 1845 หรือ มอก. 1773-2548 กําลังไฟฟาระหวาง 500 วัตต หรือ
600 วัตต หรือ 1 000 วัตต หรือ 2 000 วัตต
8.2.2 การเตรียมตัวอยาง
ใหใชภาชนะพลาสติกตัวอยางทั้งใบรวมฝาและตัวยึด (ถามี) เปนตัวอยางทดสอบ กรณีมีฝาใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูท ํา
8.2.3 วิธที ดสอบ
8.2.3.1 วางตัวอยาง (ขอ 8.2.2) ในเตาไมโครเวฟ แลวใหความรอนที่กําลังไฟฟาระหวาง 500 วัตต
ถึ ง 2 000 วั ต ต ตามเวลาที่ กํา หนดในตารางที่ 3 ตรวจพิ นิ จ ตั ว อย า งระหว างการทดสอบ
โดยสังเกตประกายไฟหรือสิง่ ผิดปกติอื่น พรอมทัง้ รูปรางลักษณะของตัวอยาง ฝาและตัวยึด (ถามี)
หลังจากนัน้ นําออกจากเตาไมโครเวฟ
8.2.3.2 ปลอยเตาไมโครเวฟและตัวอยางใหเย็นลงจนถึงอุณหภูมิ (23  5) องศาเซลเซียส แลวปฏิบัติซ้ํา
ตามขอ 8.2.3.1 อีก 2 ครั้ง โดยตรวจพินิจเชนเดียวกันทุกครั้ง
8.2.3.3 หลังจากนั้น นําตัวอยางที่ผานการทดสอบแลวไปทดสอบกลิ่นและรสตามขอ 8.6 แลวตรวจพินิจ
อีกครั้ง
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ตารางที่ 3 เวลาที่ใหความรอน
(ขอ 8.2.3.1)
กําลังไฟฟา
วัตต
2 000
1 000
600
500

จก

เวลา
นาที
1.0
2.0
3.5
4.0

ห้า
ม

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

าห

น่า
ยจ
่ายแ

8.3 การทดสอบความทนความรอน
8.3.1 เครื่องมือ
8.3.1.1 ตูอ บแบบอากาศหมุนเวียนควบคุมอุณหภูมไิ ดถงึ อุณหภูมใิ ชงาน  2 องศาเซลเซียส
8.3.1.2 แผนทนความรอนที่เหมาะสม ผิวเรียบ ขนาดใหญกวาตัวอยางเล็กนอย และหนาพอทีจ่ ะรับน้ําหนัก
ของตัวอยาง
8.3.2 การเตรียมตัวอยาง
ใหใชภาชนะพลาสติกตัวอยางทั้งใบรวมฝาและตัวยึด (ถามี) เปนตัวอยางทดสอบ กรณีมีฝาใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูท ํา เก็บตัวอยางไวทอี่ ุณหภูมิ (23  5) องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 2 ชัว่ โมง
8.3.3 วิธที ดสอบ
วางตัวอยาง (ขอ 8.3.2) ทีบ่ ริเวณกึง่ กลางแผนทนความรอน และนําไปไวในตูอ บแบบอากาศหมุนเวียน
โดยตั้งอุณหภูมิไวที่อุณหภูมิสูงสุดตามที่ระบุไวที่ฉลาก เปนเวลา 1 ชั่วโมง นําออกมา ปลอยไวใหเย็นลง
จนถึงอุณหภูมิ (23  5) องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 30 นาที แลวตรวจพินิจ
8.4 การทดสอบความทนแรงกระแทก
8.4.1 เครื่องมือ
8.4.1.1 แผนไมเนื้อแข็ง เชน เต็ง รัง ประดู แดง หนาไมนอยกวา 3 เซนติเมตร หรือวัสดุอื่นที่มีความแข็ง
เทียบเทา
8.4.1.2 ลูกเหล็กกลม ผิ วเรียบขนาดเสนผ านศูนย กลาง 19 มิลลิเมตร ความหนาแน น 7.6 กรัมต อ
ลูกบาศกเซนติเมตร ถึง 7.9 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
8.4.2 การเตรียมตัวอยาง
ใหใชภาชนะพลาสติกตัวอยางทั้งใบรวมฝาและตัวยึด (ถามี) เปนตัวอยางทดสอบ จากนั้นเก็บตัวอยาง
ไวที่อุณหภูมิ (23  5) องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 2 ชั่วโมง
8.4.3 วิธที ดสอบ
คว่ําตัวอยางบนแผนไมทวี่ างในแนวราบบนพื้นคอนกรีต หรือปดฝาลงบนภาชนะ (กรณีมีฝา) ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
(23  5) องศาเซลเซียส ปลอยลูกเหล็กกลมใหตกในแนวดิ่งบริเวณกึ่งกลางกนภาชนะหรือกลางฝา
แลวแตกรณี ทีร่ ะยะความสูงตามทีก่ ําหนดในตารางที่ 4 แลวตรวจพินจิ
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ตารางที่ 4 ระยะความสูง
(ขอ 8.4.3)
หนวยเปนเซนติเมตร
ลักษณะกนหรือฝาภาชนะพลาสติก
แลวแตกรณี
ทรงกลม ขนาดเสนผานศูนยกลางของขอบใน
- นอยกวา 6
- ตั้งแต 6 ขึ้นไป
ทรงเหลี่ยมหรือทรงรี ความกวางของขอบใน
- นอยกวา 6
- ตั้งแต 6 ขึ้นไป

ระยะความสูง

จก

20 + 2
30 + 1

น่า
ยจ
่ายแ

20 + 2
30 + 1

ห้า
ม

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

าห

8.5 การทดสอบความทนการใชงาน
8.5.1 เครื่องมือ
8.5.1.1 เตาไมโครเวฟ เชนเดียวกับขอ 8.2.1.1
8.5.1.2 ตูแชแข็ง (cryostat) ที่ควบคุมอุณหภูมิไดถึงอุณหภูมิที่ใชงาน  3 องศาเซลเซียส
8.5.1.3 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล พรอมดวยเทอรมอคัปเปลประเภท K หรือ J
8.5.2 น้ํามันมะกอก ตามชั้นคุณภาพเจพี (JP grade) หรือน้ํามันมะกอกอืน่ ที่มคี ุณภาพเทียบเทาที่มีสมบัติ ดังนี้
- ความหนาแนนสัมพัทธ 0.908 ถึง 0.914
- คาของกรด ไมเกิน 1.0
- คาแซพอนิฟเคชัน 186 ถึง 194
- สารที่แซพอนิฟเคชันไมได (unsaponifiable matters) ไมเกินรอยละ 1.5
- คาไอโอดีน 79 ถึง 88
8.5.3 วิธที ดสอบ
8.5.3.1 ใสน้ํามันมะกอก (ขอ 8.5.2) ในตัวอยางประมาณ รอยละ 50 ของความจุระบุ*
8.5.3.2 นําไปใสในเตาไมโครเวฟ (ขอ 8.5.1.1) ใหความรอนจนถึงอุณหภูมใิ ชงานสูงสุดตามทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก
8.5.3.3 นําออกจากเตาไมโครเวฟ แลวใสในตู แชแข็ งที่ อุณหภู มิใชงานต่ํา สุดตามที่ ระบุไว ที่ฉลากทันที
จนกระทัง่ อุณหภูมขิ องน้ํามันมะกอกลดลงจนถึงอุณหภูมใิ ชงานต่ําสุด
8.5.3.4 ปฏิบัติซ้ําตามขอ 8.5.3.2 และขอ 8.5.3.3 อยางตอเนื่องรวม 5 ครั้ง แลวตรวจพินิจ
8.5.3.5 หลังจากนัน้ นําตัวอยางไปทดสอบความทนแรงกระแทกตามขอ 8.4 แลวตรวจพินจิ อีกครัง้
หมายเหตุ * หมายถึง ปริมาตรสูงสุดของอาหารที่บรรจุในภาชนะพลาสติก
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8.6 การทดสอบกลิ่นและรส
8.6.1 สารละลาย
สารละลายโซเดียมโดเดซิลเบนซีนซัลโฟเนต รอยละ 0.05 โดยมวล
8.6.2 คณะผูต รวจสอบ
ประกอบด ว ยผู มี ค วามชํา นาญในการตรวจสอบกลิ่ น และรสของภาชนะพลาสติ ก จํา นวน 5 คน
แตละคนแยกกันตรวจและใหขอ คิดเห็นโดยอิสระ
8.6.3 เกณฑตดั สิน
ใหถือเอาขอคิดเห็นที่ตรงกันของคณะผูตรวจสอบอยางนอย 3 คน
8.6.4 วิธที ดสอบ
8.6.4.1 ทําความสะอาดตัวอยาง ใสสารละลายโซเดียมโดเดซิลเบนซีนซัลโฟเนต เขยาเปนเวลาไมนอ ยกวา 30
วินาที แลวลางดวยน้ํากลั่นอีก 2 ครั้ง เทน้ํากลัน่ ออก จากนัน้ ใสน้ํากลัน่ เดือดในภาชนะตัวอยางทันที
ประมาณรอยละ 80 ของความจุระบุ* ปดฝา (กรณีไมมีฝา ใหปดดวยกระจกนาฬิกาหรือวัสดุอื่น
ทีเ่ หมาะสม และไมสง ผลตอการทดสอบ) ปลอยไวเปนเวลา 5 นาที แลวใหคณะผูต รวจสอบดมกลิน่
ทันทีขณะเปดฝา หลังจากนัน้ ปดฝาทันที
8.6.4.2 ปล อยไว อี กจนถึ ง อุ ณ หภู มิ (25  2) องศาเซลเซี ยส เป ด ฝาแล วให คณะผู ต รวจสอบชิ ม
น้าํ ในภาชนะตัวอยางเทียบกับน้าํ ทีไ่ มไดทดสอบ
หมายเหตุ * หมายถึง ปริมาตรสูงสุดของอาหารที่บรรจุในภาชนะพลาสติก
8.7 การทดสอบตัวยึด (ถามี)
8.7.1 วิธที ดสอบ
นําตั วอยางที่มีตัวยึ ดมาทดสอบในลักษณะการใชงานจริง โดยปดและเปดตัวยึด จํานวน 500 ครั้ง
แลวตรวจพินจิ
8.8 การทดสอบความคงทนของสีทใี่ ชพมิ พ (ถามี)
8.8.1 อุปกรณ
แถบกระดาษกาวยนตาม มอก. 619 หรือแถบกระดาษกาวอื่นทีม่ คี ุณภาพเทียบเทา
8.8.2 วิธที ดสอบ
ติ ด แถบกระดาษกาวย น บนตั ว อย างส ว นที่ มี การพิ มพ ดึ งแถบกระดาษกาวย น ขึ้ น ทั น ที ในแนวตั้ ง
แลวตรวจพินจิ ทีแ่ ถบกระดาษกาวยน
8.9 การทดสอบสีผสมในพลาสติกทีล่ ะลายออกมา
8.9.1 เครื่องมือ
8.9.1.1 อางน้ํารอนหรือตูควบคุมอุณหภูมิไดที่ (60  2) องศาเซลเซียส และ (95  2) องศาเซลเซียส
8.9.1.2 หลอดเนสสเลอร ขนาด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
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8.9.2 สารเคมีและสารละลาย
8.9.2.1 น้าํ กลัน่
8.9.2.2 สารละลายกรดแอซีติก รอยละ 4 โดยปริมาตร
8.9.2.3 สารละลายเอทานอล รอยละ 20 โดยปริมาตร
8.9.2.4 นอรแมลเฮปเทน
8.9.3 การเตรียมสารละลายตัวอยาง
8.9.3.1 กรณีสกัดดวยน้ํากลัน่ หรือสารละลายกรดแอซีติก รอยละ 4 โดยปริมาตร
ใสหรือแชตัวอยางที่แหง สะอาด และปราศจากฝุนละออง ในน้ํากลั่นหรือสารละลายกรดแอซีติก
แลวแตกรณี ที่มีอุณหภูมิ (95  2) องศาเซลเซียส โดยใหพื้นที่ผิวสัมผัสตอสารละลายที่ใชเปน 1
ตารางเซนติเมตรตอ 2 ลูกบาศกเซนติเมตร นําไปตั้ งในอางน้ํารอนหรือตู ควบคุมอุณหภูมิที่มี
อุณหภูมิ (95  2) องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที แลวเทสารละลายที่ไดแยกใสบีกเกอร
8.9.3.2 กรณีสกัดดวยสารละลายเอทานอล รอยละ 20 โดยปริมาตร
ใสหรือแชตั วอยางที่แหง สะอาด และปราศจากฝุนละอองในสารละลายเอทานอล ที่มีอุณหภูมิ
(60  2) องศาเซลเซียส โดยใหพื้นที่ผิวสัมผัสตอสารละลายที่ใชเปน 1 ตารางเซนติเมตรตอ
2 ลูกบาศกเซนติเมตร นําไปตั้ งในอางน้ํารอนหรือตู ควบคุมอุณหภูมิที่มีอุณหภูมิ (60  2)
องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที แลวเทสารละลายทีไ่ ดใสบกี เกอร
8.9.3.3 กรณีสกัดดวยนอรแมลเฮปเทน
ใสหรือแชตัวอยางที่แหง สะอาด และปราศจากฝุนละออง ในนอรแมลเฮปเทน ที่อุณหภูมิ (25 
2) องศาเซลเซียส โดยใหพื้นที่ผิวสัมผัสตอสารละลายที่ใชเปน 1 ตารางเซนติเมตรตอ 2 ลูกบาศก
เซนติเมตร นําไปตั้งที่อุณหภูมิ (25  2) องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที แลวเทสารละลาย
ที่ไดใสบีกเกอร
8.9.4 การเตรียมสารละลายแบลงก
ใหปฏิบตั ิเชนเดียวกันกับการเตรียมสารละลายตัวอยาง แลวแตกรณี ยกเวนไมตอ งใสตัวอยาง
8.9.5 วิธที ดสอบ
ใชปเ ปตตดดู สารละลายตัวอยางที่เตรียมตามขอ 8.9.3 แลวแตกรณี ประมาณ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
ใส ในหลอดเนสส เ ลอร ตั้ ง หลอดเนสส เ ลอร ไ ว บนพื้ น สี ข าว แล ว เที ย บสี ข องสารละลายตั ว อย า ง
กับสารละลายแบลงกทเี่ ตรียมตามขอ 8.9.4 แลวแตกรณี โดยมองจากดานบน
8.10 การวิเคราะหเมทิลเมทาคริเลต
8.10.1 เครื่องมือ
8.10.1.1 เครือ่ งกาซโครมาโทกราฟ ทีม่ ภี าวะดังนี้
(1) คอลัมน แกวซิลิเกต ขนาดเสนผ านศูนย กลางภายใน 0.32 มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร
และเคลือบดวยไดเมทิลเซลโลเซนหนา 5 ไมโครเมตร
(2) อุ ณ หภู มิ เ ริ่ มต น ของคอลั ม น 120 องศาเซลเซี ย ส คงอุ ณ หภู มิ นี้ ไว เ ป น เวลา 1 นาที
จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิดวยอัตรา 5 องศาเซลเซียสตอนาที จนถึงอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส

-9-

มอก. 2493 เลม 1-2554

ห้า
ม

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

าห

น่า
ยจ
่ายแ

จก

(3) สารพา ใช ก า ซไนโตรเจนหรื อก า ซฮี เ ลี ย มปรั บอั ต ราการไหล เพือ่ ใหพาเมทิลเมทาคริเลต
ออกมาภายในเวลา 5 นาที
(4) เครื่ องตรวจวั ด ชนิ ด ไฮโดรเจนเฟลมไอออไนเซชั นที่ อุ ณ หภู มิ ใกล 200 องศาเซลเซี ย ส
ปรับปริมาณการไหลของไฮโดรเจนและอากาศใหมคี วามไวในการตรวจวัดมากทีส่ ดุ
(5) อุณหภูมิของสารละลายทีฉ่ ีดเขาคอลัมน 200 องศาเซลเซียส
8.10.1.2 อางน้ํารอนควบคุมอุณหภูมิไดที่ (60  2) องศาเซลเซียส
8.10.2 สารเคมี สารละลายและวิธเี ตรียม
8.10.2.1 สารละลายเอทานอล รอยละ 20 โดยปริมาตร
8.10.2.2 สารละลายมาตรฐานเมทิลเมทาคริเลต 1 500 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร
ชั่งเมทิลเมทาคริเลต (ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99) 1.5 กรัม ใหทราบมวลแนนอนถึง
0.0001 มิลลิกรัม ใสในขวดแกวปริมาตรขนาด 1 000 ลูกบาศกเซนติเมตร ละลายในเอทานอล
รอยละ 20 โดยปริมาตร แลวเติมเอทานอล รอยละ 20 โดยปริมาตร จนถึงขีดปริมาตร
8.10.2.3 สารละลายมาตรฐานเมทิลเมทาคริเลต 15 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร
ใชปเปตตดูดสารละลายมาตรฐานเมทิลเมทาคริเลตจากขอ 8.10.2.2 มา 1 ลูกบาศกเซนติเมตร
ใสในขวดแกวปริมาตรขนาด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร แลวเติมเอทานอล รอยละ 20 โดยปริมาตร
จนถึงขีดปริมาตร
8.10.3 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
กรณีตัวอยางบรรจุไดและมีความจุไมเกิน 500 ลูกบาศกเซนติเมตร ใหใชภาชนะพลาสติกตัวอยาง
ทั้ งหน วยเป นชิ้นทดสอบ และกรณีตั วอยางบรรจุไมไดหรือมีความจุเกิน 500 ลูกบาศกเซนติเมตร
ใหใชพนื้ ทีไ่ มนอยกวา 100 ตารางเซนติเมตร ตัดเปนชิน้ เล็กๆ และใหมีพนื้ ทีผ่ ิวสัมผัสตอสารละลายเปน
1 ตารางเซนติเมตรตอ 2 ลูกบาศกเซนติเมตร
8.10.4 การเตรียมสารละลายตัวอยาง
ใสสารละลายเอทานอล ที่มีอุณหภูมิ (60  2) องศาเซลเซียส ในตัวอยางตามขอ 8.10.3 แลวแตกรณี
ปดดวยกระจกหรือฝา แลวนําไปแชในอางน้ํารอนที่มีอุณหภูมิ (60  2) องศาเซลเซียส เปนเวลา
30 นาที นําออกมาปล อยไว ให เย็ น จากนั้ นใช ปเ ปตต ดู ดสารละลายนี้ มา 1 ลูกบาศกเซนติ เ มตร
กรองผ านเยื่ อกรอง ที่ มีขนาดรูพรุน ไมเกิน 0.5 ไมโครเมตร แลวนําไปวิ เคราะหด วยเครื่ องกาซ
โครมาโทกราฟ
8.10.5 วิธวี ิเคราะห
8.10.5.1 ฉีดสารละลายมาตรฐานเมทิลเมทาคริเลตจากขอ 8.10.2.3 ปริมาตร 0.001 ลูกบาศกเซนติเมตร
เขาเครือ่ งกาซโครมาโทกราฟ จะไดโครมาโทแกรมของสารละลายมาตรฐานเมทิลเมทาคริเลต
8.10.5.2 ฉี ดสารละลายตั วอยางจาก ข อ 8.10.4 ปริมาตร 0.001 ลูกบาศกเซนติเมตร เข าเครื่ องกาซ
โครมาโทกราฟ จะไดโครมาโทแกรมของสารละลายตัวอยาง
8.10.5.3 เปรียบเทียบพืน้ ที่ใตพีกของเมทิลเมทาคริเลตในสารละลายตัวอยางตองไมมากกวาพื้นที่ใตพกี ของ
สารละลายมาตรฐานเมทิลเมทาคริเลต จึงถือวาตัวอยางเปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
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ก.1 รุน ในทีน่ ี้ หมายถึง ภาชนะพลาสติกชนิดเดียวกันทีท่ ําจากวัสดุอยางเดียวกัน ทําดวยกรรมวิธเี ดียวกัน สีเดียวกัน
ทีท่ ําหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสมุ จากรุน เดียวกัน ตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 5. และขอ 6. ในแตละรายการตองไมเกินเลขจํานวน
ทีย่ อมรับทีก่ ําหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด

ารจ

ขนาดตัวอยาง
ใบ
8
13
20
32

ห้า
ม

ทา
ซ้า
เพื่อ
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ขนาดรุน
ใบ
ไมเกิน
500
3 200
501 ถึง
3 201 ถึง
35 000
เกิน 35 000

าห

ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)
เลขจํานวนที่ยอมรับ
1
2
3
5

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบวัสดุ
ก.2.2.1 ใหใชตัวอยางที่ผานการตรวจสอบจากขอ ก.2.1 แลว จํานวน 1 ใบ
ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3. ทุกรายการ จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ าํ หนด
ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการใชในเตาไมโครเวฟ
ก.2.3.1 ใหใชตัวอยางที่ผานการตรวจสอบจากขอ ก.2.1 แลว จํานวน 3 ใบ
ก.2.3.2 ตัวอยางทุกใบตองเปนไปตามขอ 4.2.1 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ก.2.4 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความทนความรอน
ก.2.4.1 ใหใชตัวอยางที่ผานการตรวจสอบจากตัวอยางขอ ก.2.1 แลว จํานวน 3 ใบ
ก.2.4.2 ตัวอยางทุกใบตองเปนไปตามขอ 4.2.2 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
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ก.2.5 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความทนแรงกระแทก
ก.2.5.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน 3 ใบ
ก.2.5.2 ตัวอยางทุกใบตองเปนไปตามขอ 4.2.3 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ก.2.6 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความทนการใชงาน
ก.2.6.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน 3 ใบ
ก.2.6.2 ตัวอยางทุกใบตองเปนไปตามขอ 4.2.4 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ก.2.7 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบกลิน่ และรส
ก.2.7.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน 5 ใบ
ก.2.7.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.2.5 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนนัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ก.2.8 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบตัวยึด
ก.2.8.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน 3 ใบ
ก.2.8.2 ตัวอยางทุกใบตองเปนไปตามขอ 4.2.6 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ก.2.9 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะดานความปลอดภัย
ก.2.9.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธสี ุมจากรุน เดียวกัน จํานวน 20 ใบ แลวทําเปนตัวอยางรวม
กรณี ตัวอย างมีปริมาณไมเพียงพอ ใหชักตั วอย างโดยวิธีสุ มเพิ่มจากรุนเดี ยวกันจนได ตั วอย าง
รวมตามทีก่ ําหนด
ก.2.9.2 ตั ว อย างต องไปเป นตามข อ 4.3 ทุ กรายการ จึ งจะถื อว าภาชนะพลาสติ กรุ นนั้ น เป นไปตาม
เกณฑทกี่ ําหนด
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางภาชนะพลาสติกตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 ขอ ก.2.3.2 ขอ ก.2.4.2 ขอ ก.2.5.2
ข อ ก.2.6.2 ข อ ก.2.7.2 ข อ ก.2.8.2 และข อ ก.2.9.2 ทุ กข อ จึ ง จะถื อว า ภาชนะพลาสติ กรุ นนั้ น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้

-12-

มอก. 2493 เลม 1-2554

ภาคผนวก ข.

ห้า
ม

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

าห

น่า
ยจ
่ายแ

จก

สัญลักษณแสดงวาสัมผัสอาหารไดอยางปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
(ขอ 6.1 (8))
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