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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะดานความปลอดภัย
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะสีเคลือบแอลคีดในตัวทําละลายทั้งชนิดเงา (gloss)
ชนิดกึ่งเงา (semi gloss) และชนิดดาน (flat) ที่ใชเปนสีทับหนา โดยมุงเนนเฉพาะความปลอดภัยดาน
ปริมาณโลหะหนักที่เปนพิษ

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะดานความปลอดภัย ซึ่งตอไปนี้ในมาตรฐานจะเรียกวา “สีเคลือบแอลคีด” หมายถึง
สีที่มีสวนผสมของผงสี สารยึดแอลคีดเรซิน และสารเรงแหง ใหฟลมสีที่มีความเงาชนิดเงา ชนิดกึ่งเงา
และชนิดดาน

3. ชนิด
3.1 สีเคลือบแอลคีดแบงตามความเงาออกเปน 3 ชนิด คือ
3.1.1 ชนิดเงา
3.1.2 ชนิดกึง่ เงา
3.1.3 ชนิดดาน

4. สวนประกอบ
4.1 สีเคลือบแอลคีดประกอบดวย แอลคีดเรซิน ผงสี ตัวผสมเพิ่ม ตัวทําละลาย สารเติมแตง และสารเรงแหง

5. คุณลักษณะที่ตองการ
5.1 คุณลักษณะทางปริมาณ
ตองเปนไปตามตารางที่ 1
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5.2 ภาวะในภาชนะบรรจุ
เมื่อเปดภาชนะบรรจุครั้งแรก ตองไมมีฝาสีลอยอยูที่ผิวหนา ไมนอนกนมากเกินไป คนใหเปนเนื้อเดียวกัน
ไดงาย ไมรวมตัวกันเปนกอน ไมนอนกนแข็ง ไมแยกชั้น และไมมีสิ่งแปลกปลอม
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 11
5.3 เสถียรภาพตอการเก็บโดยวิธีเรงภาวะ
เมื่อทดสอบตามขอ 9.4 แลว ตองไมเปนฝาสี ไมเปนวุน ไมเปนวุนเหนียว ไมนอนกนแข็ง ไมขนแข็ง ไม
เปนเม็ด และตองคนใหกระจายเปนเนื้อเดียวกันพรอมนําไปใชไดภายในเวลาไมเกิน 10 นาที
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางปริมาณ
(ขอ 5.1)
รายการที่
1
2
3
4

คุณลักษณะ
เกณฑที่กําหนด วิธีทดสอบตาม
ตะกัว่ รอยละโดยมวลของสารที่ไมระเหย ไมเกิน
0.01
มอก.285 เลม 27
ปรอท รอยละโดยมวลของสารที่ไมระเหย ไมเกิน
0.01
มอก.285 เลม 28
แคดเมียม รอยละโดยมวลของสารที่ไมระเหย ไมเกิน
0.01
ขอ 9.2
โครเมียมเฮกซะวาเลนต รอยละโดยมวลของ
0.1
ขอ 9.3
สารที่ไมระเหย ไมเกิน

6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจุสีเคลือบแอลคีดในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง ปดไดสนิท
6.2 ปริมาตรสุทธิของสีเคลือบแอลคีดในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

7. เครื่องหมายและฉลาก
7.1 ที่ภาชนะบรรจุสีเคลือบแอลคีด ทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอีย ด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) ชื่อผลิตภัณฑตามชื่อมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ชนิด
(3) ชื่อสี
(4) ปริมาตรสุทธิ เปนลิตร
(5) เดือน ปที่ทํา
(6) รหัสรุนที่ทํา
(7) คําแนะนําเกีย่ วกับการใช
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(8) คําเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได เชน ติดไฟงาย มีสารเปนพิษ หามรับประทาน หามนําภาชนะ
บรรจุไปใสอาหาร ระวังเขาตา เก็บใหพนมือเด็ก หรืออาจใชขอความอื่นที่สื่อความหมายเดียวกัน หรือ
อาจใชเครื่องหมายหรือรูปสัญลักษณ (pictogram) ตามกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนไปตามขอตกลง
ระหวางประเทศ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
แทนได
(9) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(10) ประเทศที่ทํา
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขา งตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน แนะนําใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 การตรวจและการเตรียมตัวอยาง
ใหเปนไปตาม มอก.285 เลม 2
9.2 การวิเคราะหแคดเมียม
นําสารละลายตัวอยางที่เตรียมสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณตะกั่วตาม มอก.285 เลม 27 มาวิเคราะหหา
ปริมาณแคดเมียมโดยใชอะตอมิกแอบซอรชันสเปกโทรมิเตอร และคํานวณหาปริมาณแคดเมียม จากสูตร
Cd =

c×F ×5 000
NV ×m ×10 000

เมื่อ Cd คือ ปริมาณแคดเมียม เปนรอยละโดยมวลของสารที่ไมระเหย
c คือ ความเขมขนของแคดเมียมในตัวอยาง เปนไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
F คือ จํานวนเทาของปริมาตรที่เจือจางจากปริมาตรของสารละลายตัวอยาง
NV คือ สารที่ไมระเหยของตัวอยางสีเหลว เปนรอยละ
m คือ มวลของตัวอยาง เปนกรัม
9.3 การวิเคราะหโครเมียมเฮกซะวาเลนต
9.3.1 เครื่องมือ
9.3.3.1 สเปกโทรโฟโตมิเตอร ที่อานคาไดที่ความยาวคลื่น 540 nm
9.3.3.2 เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง
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9.3.3.3 ขวดแกวปริมาตร ขนาด 50 mL 100 mL และ 1 000 mL
9.3.3.4 กระดาษกรองวัตแมน เบอร 42 หรือเทียบเทา
9.3.3.5 ปเปตตขนาด 1 mL 2 mL 5 mL 10 mL 15 mL 20 mL และ 25 mL
9.3.3.6 เครื่องกวนสําหรับกวนตัวอยาง
9.3.3.7 อางน้ําที่ควบคุมอุณหภูมิได (23 ± 2) ๐C
9.3.3.8 บีกเกอรขนาด 50 mL และ 100 mL
9.3.2 สารเคมี สารละลาย และวิธีเตรียม
9.3.2.1 สารละลายไดฟนิลคารบาไซด (diphenylcarbazide)
ละลายไดฟนลิ คารบาไซด 0.25 g ดวยสารละลายผสมระหวางแอซีโทน 50 mL กับน้ํากลั่น 50 mL
9.3.2.2 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 2 mol/L
9.3.2.3 สารละลายกรดซัลฟวริก 1 mol/L
9.3.2.4 กรดออโทฟอสฟอริก (orthophosphoric acid) รอยละ 85 โดยปริมาตร
9.3.2.5 สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.07 mol/L
9.3.2.6 สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1+1
9.3.2.7 เอทานอล รอยละ 95 โดยปริมาตร
9.3.2.8 สารละลายมาตรฐานโครเมียมเฮกซะวาเลนต 100 mg/L
ชั่งโพแทสเซียมไดโครเมตที่อบแหงแลว 282.9 mg ละลายดวยน้ํากลั่นและปรับปริมาตรเปน
1 000 mL
สารละลายนี้ 1 mL จะมีโครเมียมเฮกซะวาเลนต 100 μg
9.3.2.9 สารละลายมาตรฐานโครเมียมเฮกซะวาเลนต 1 mg/L
ปเปตตสารละลายมาตรฐานโครเมียมเฮกซะวาเลนต 100 mg/L ปริมาตร 10 mL ลงในขวดแกว
ปริมาตร ขนาด 1 000 mL เจือจางดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.07 mol/L จนถึงขีดปริมาตร
สารละลายนี้ 1 mL จะมีโครเมียมเฮกซะวาเลนต 1 μg
9.3.3 การเตรียมกราฟสอบเทียบ
9.3.3.1 เตรียมสารละลายสอบเทียบ โดยใชปเปตตดูดสารละลายมาตรฐานโครเมียมเฮกซะวาเลนต 1
mg/L ปริมาตร 0 mL 5 mL 10 mL 15 mL และ 20 mL ใสลงในบีกเกอรขนาด 50 mL จํานวน
5 ใบ ตามลําดับ เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 5 mL ปรับความเปนกรด-ดางเปน 7 ดวย
สารละลายกรดซัลฟวริก เติมสารละลายไดฟนิลคารบารไซด 2 mL กรดออโทฟอสฟอริก 1 mL ถึง
2 mL สารละลายกรดซัลฟวริก 5 mL ถายใสขวดแกวปริมาตรขนาด 50 mL จํานวน 5 ใบ
ตามลําดับ เติมน้ํากลั่นจนถึงขีดปริมาตร
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สารละลายที่ไดจะมีความเขมขน 0 μg/mL 0.1 μg/mL 0.2 μg/mL 0.3 μg/mL และ 0.4 μg/mL
ตามลําดับ
9.3.3.2 วัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายสอบเทียบแตละความเขมขน ที่ความยาวคลื่น 540 nm โดยใช
น้ํากลั่นเปนแบลงก
9.3.3.3 สรางกราฟสอบเทียบระหวางความเขมขนของโครเมียมเฮกซะวาเลนต เปนไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
กับคาการดูดกลืนแสง
9.3.4 วิธีวิเคราะห
9.3.4.1 ชั่งตัวอยางประมาณ 5 g ถึง 8 g ใหไดมวลที่แนนอน นําไปหาปริมาณสารที่ไมระเหย ตาม มอก.285
เลม 6 นําตัวอยางที่เหลือจากการระเหยมาตัดหรือบดจนเปนผงหรือมีขนาดเล็กที่สุดเทาที่ทําได
เติมเอทานอล ประมาณ 2 mL เพื่อทําใหเปยก เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.07 mol/L
ปริมาตร 75 mL แชในอางน้ําที่อุณหภูมิ (23 ± 2) ๐C กวนทันทีเปนเวลา 15 min วัดคาความเปน
กรด-ดาง โดยปรับดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1+1 ใหสารละลายอยูในภาวะกรดตลอดเวลา
ตั้งทิ้งไวไมเกิน 15 min แลวกรองสารละลายลงในขวดแกวปริมาตรขนาด 100 mL เติมสารละลาย
กรดไฮโดรคลอริก 0.07 mol/L จนถึงขีดปริมาตร
9.3.4.2 ใชปเปตตดูดสารละลายตัวอยางที่เตรียมได 25 mL ใสลงในบีกเกอรขนาด 50 mL เติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด 5 mL ปรับความเปนกรด-ดางเปน 7 ดวยสารละลายกรดซัลฟวริก เติม
สารละลายไดฟนิลคารบารไซด 2 mL กรดออโทฟอสฟอริก 1 mL ถึง 2 mL สารละลายกรด
ซัลฟวริก 5 mL ถายใสขวดแกวปริมาตรขนาด 50 mL เติมน้ํากลั่นจนถึงขีดปริมาตร
9.3.4.3 ทําแบลงกเปรียบเทียบตามขอ 9.3.4.1 ถึงขอ 9.3.4.2 แตไมตองใสตัวอยาง
9.3.4.4 วัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอยาง หักลบคาแบลงก และเทียบหาปริมาณโครเมียม
เฮกซะวาเลนตจากกราฟสอบเทียบ
9.3.5 วิธีคํานวณ
คํานวณหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต จากสูตร
Cr6+ =
เมื่อ Cr6+
c
NV
m

c × 50 × 100
NV × m × 25 × 10 000

คือ ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต เปนรอยละโดยมวลของสารที่ไมระเหย
คือ ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนตจากกราฟสอบเทียบ เปนไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
คือ สารที่ไมระเหยของตัวอยางสีเหลว เปนรอยละ
คือ มวลของตัวอยาง เปนกรัม
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9.4 การทดสอบเสถียรภาพตอการเก็บโดยวิธีเรงภาวะ
ใหปฏิบัติตาม มอก. 285 เลม 12 โดยอบตัวอยางที่อุณหภูมิ (50±2)๐C เปนเวลา 96 h
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง สีเคลือบแอลคีดชนิดเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายใน
ระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 6. และขอ 7. ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับในตารางที่ ก.1
จึงจะถือวาสีเคลือบแอลคีดรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)
ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 90
91 ถึง 150
151 ถึง 500
501 ถึง 1 200
เกิน 1 200

ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ
2
8
13
20
32

เลขจํานวนทีย่ อมรับ
0
1
2
3
5

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะที่ตองการ
ก.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตาม มอก. 285 เลม 1
ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5. ทุกรายการ จึงจะถือวาสีเคลือบแอลคีดรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
ก.3 เกณฑตัดสิน
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ จึงจะถือวาสีเคลือบแอลคีดรุนนั้นเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
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