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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดขึ้นโดยใชขอมูลผลการทดสอบตัวอยางของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและ
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ไฟแช็กกาซ
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมไฟแช็กกาซประเภทบรรจุกาซไดครั้งเดียว และบรรจุกาซได
หลายครัง้

2. บทนิยาม
ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 ไฟแช็กกาซ ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “ไฟแช็ก” หมายถึง อุปกรณที่ใชสําหรับจุดไฟดวยมือและใช
กาซปโตรเลียม หรือของผสมไฮโดรคารบอนเปนเชื้อเพลิง ใชสําหรับจุดบุหรี่ ซิการ และไปป หรือใชจุดไฟกับ
วัสดุชนิดอื่นได เชน กระดาษ ไสตะเกียง เทียน และคบเพลิง
หมายเหตุ ไฟแช็กไมไดออกแบบไวสําหรับจุดไฟเพือ่ ใหแสงสวางเหมือนเทียน หรือไฟฉาย หรือการใชในลักษณะ
อื่นที่ตองจุดไฟเปนระยะเวลานาน

2.2 ไฟแช็กประเภทบรรจุกาซไดครั้งเดียว (disposable lighter) หมายถึง ไฟแช็กที่เมื่อใชกาซหมดแลวผูใช
ไมสามารถนํามาบรรจุกา ซใหมไดอกี
2.3 ไฟแช็กประเภทบรรจุกา ซไดหลายครัง้ (refillable lighter) หมายถึง ไฟแช็กทีเ่ มือ่ ใชกา ซหมดแลว ผูใ ชสามารถ
นํามาบรรจุกา ซใหมไดอกี
2.4 ความสูงเปลวไฟ หมายถึง ระยะเปลวไฟวัดจากขอบบนของกะบังไฟ (flame guard) ถึงยอดเปลวไฟ หรือระยะ
ทีว่ ัดจากรูปลอยกาซ (orifice) ถึงยอดเปลวไฟในกรณีที่ไมมกี ะบังไฟ
2.5 การสําลัก (splitting or sputtering) หมายถึง ปรากฏการณของกาซทีย่ งั ไมถกู เผาไหมกระเด็นออกมาจากเปลวไฟ

3. ประเภท ชนิดและแบบ
3.1 ไฟแช็ก แบงเปน 2 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภทบรรจุกา ซไดครัง้ เดียว
3.1.2 ประเภทบรรจุกา ซไดหลายครัง้
3.2 ไฟแช็ก แบงตามลักษณะการปรับความสูงเปลวไฟออกเปน 2 ชนิด คือ
3.2.1 ชนิดปรับความสูงเปลวไฟได
3.2.2 ชนิดปรับความสูงเปลวไฟไมได
3.3 ไฟแช็ก แบงตามระบบการจุดประกายไฟออกเปน 2 แบบ คือ
3.3.1 แบบจุดประกายไฟโดยระบบแม็กเนโต
3.3.2 แบบจุดประกายไฟโดยวงลอตะไบขีดกับหินขีดไฟ
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4. คุณลักษณะที่ตองการ
4.1 ลักษณะทัว่ ไป
4.1.1 ตองไมมีขอบแหลมคมทีอ่ าจกอใหเกิดอันตรายแกผูใช และออกแบบเพือ่ ใชการจุดไฟเทานัน้
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
4.1.2 ไฟแช็ กชนิ ด ปรั บ ความสู ง เปลวไฟได ต อ งมี อุ ป กรณ ห รื อ ชิ้ นส ว นสํา หรั บปรั บ ความสู ง เปลวไฟ
พรอมทัง้ เครือ่ งหมายแสดงตําแหนงเปลวไฟสูงสุดและต่ําสุดดังตัวอยางในภาคผนวก ข.
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
4.1.3 การปรับความสูงเปลวไฟ
4.1.3.1 ไฟแช็กทีม่ อี ปุ กรณปรับความสูงเปลวไฟแบบโรตารีแบงเปน 2 กรณีดงั นี้
1) หากอุปกรณปรับความสูงเปลวไฟอยูด า นบนใหเลือ่ นตําแหนงของอุปกรณปรับความสูงเปลวไฟ
ไปทางดานซายแลวจุดไฟ เปลวไฟจะตองมีความสูงลดลง
2) หากอุปกรณปรับความสูงเปลวไฟอยูใ ตไฟแช็กใหเลือ่ นอุปกรณปรับความสูงเปลวไฟตามเข็ม
นาฬิกาแลวจุดไฟ เปลวไฟจะตองมีความสูงลดลง
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
4.1.3.2 ไฟแช็กที่มีอุปกรณปรับความสูงเปลวไฟอยูในแนวที่ขนานกับเปลวไฟ เมื่อปรับตําแหนงอุปกรณ
ความสู ง เปลวไฟให สู ง ขึ้ นหรื อลดลงแล ว จุ ด ไฟ เปลวไฟที่ ไ ด ต องมี ลั กษณะเดี ยวกั บทิ ศทาง
ทีป่ รับอุปกรณปรับความสูงเปลวไฟ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
4.1.3.3 แรงที่ใชในการปรับอุปกรณหรือชิน้ สวน สําหรับปรับความสูงเปลวไฟ ตองไมนอ ยกวา 1 นิวตัน
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.1
4.2 การทําใหเกิดเปลวไฟ
ไฟแช็กแบบจุดประกายไฟโดยระบบแม็กเนโต และวงลอตะไบขีดกับหินขีดไฟระบบจุดไฟตองไมทํางาน
เมื่อมีแรงนอยกวา 15 นิวตัน กระทําตอระบบ
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.2
4.3 การสําลักและการดับเปลวไฟ
เมื่อจุดไฟไวนาน 5 วินาที ตองไมเกิดการสําลักภายในระยะเวลาดังกลาว และเมื่อดับไฟ เปลวไฟตองดับ
ภายใน 2 วินาที และชิน้ สวนทีเ่ ปนโลหะตองไมรอ นจนมือจับไมได
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.3 และขอ 8.4
4.4 ความไมสม่ําเสมอของเปลวไฟ (flaring)
4.4.1 ไฟแช็กชนิดปรับความสูงเปลวไฟได
ความสูงเปลวไฟสูงสุดทีว่ ัดไดในชวงเวลา 5 วินาที จะสูงกวาความสูงเปลวไฟสูงสุดที่วดั ไดในขอ 4.5.1.2
ไดไมเกิน 50 มิลลิเมตร
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4.4.2 ไฟแช็กชนิดปรับความสูงเปลวไฟไมได
ความสูงเปลวไฟสูงสุดที่วัดไดในชวงเวลา 5 วินาที จะสูงกวาความสูงเปลวไฟสูงสุดที่วัดไดในขอ 4.5.2
ไดไมเกิน 50 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.5
4.5 ความสูงเปลวไฟ
4.5.1 ไฟแช็กชนิดปรับความสูงเปลวไฟได
4.5.1.1 ความสูงเปลวไฟต่ําสุด ตองสูงเกิน 10 มิลลิเมตร แตไมเกิน 50 มิลลิเมตร
4.5.1.2 ความสูงเปลวไฟสูงสุด ตองไมเกิน 100 มิลลิเมตร
4.5.2 ไฟแช็กชนิดปรับความสูงเปลวไฟไมได
ความสูงเปลวไฟต่ําสุด ตองสูงกวา 10 มิลลิเมตร แตไมเกิน 50 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.6
4.6 ความทนการตกกระแทก
เมื่ อทดสอบตามข อ 8.7 แล ว ไฟแช็ กต องไมเ สี ยหาย เช น แตก ราว บิ่ น หรื อกาซรั่ วซึ มได ไ ม เกิ น
15 มิลลิกรัมตอนาที และตองยังคงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ 4.3 ขอ 4.4และขอ 4.5
4.7 ความทนความรอน
ตองทนอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ไดเปนเวลา 4 ชั่วโมง โดยไมเกิดความเสียหายใดๆ
และตองยังคงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ 4.3 ขอ 4.4 และขอ 4.5
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.8
4.8 การเผาไหมอยางตอเนื่อง
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.9 แลว ตองไมเกิดการเผาไหมชนิ้ สวนใดๆ ของไฟแช็ก และลิน้ ปลอยกาซตองไมเปดคาง
4.9 การเผาไหมซ้ํา
เมื่อทดสอบตามขอ 8.10 ไฟแช็กตองไมเกิดความเสียหายใดๆ และตองยังคงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ในขอ 4.3 ขอ 4.4 และขอ 4.5
4.10 การเขากันไมไดระหวางกาซทีบ่ รรจุ กับชิน้ สวนของไฟแช็กทีส่ ัมผัสกับกาซ
การเขากันไมไดระหวางกาซที่บรรจุ กับชิ้นสวนของไฟแช็กที่สัมผัสกับกาซ จะมีผลทําใหกาซรั่วซึมไดไมเกิน
15 มิลลิกรัมตอนาที และตองยังคงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ 4.3 ขอ 4.4 และขอ 4.5
การทดสอบใหปฏิบัตติ ามขอ 8.11
4.11 ความทนความดัน
ไฟแช็กตองทนความดันที่มีคาเปน 2 เทาของความดันไอของกาซที่บรรจุ ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส
± 2 องศาเซลเซียส โดยไมเกิดความเสียหาย
การทดสอบใหปฏิบัตติ ามขอ 8.12
4.12 ความทนแรงดึง
สวนประกอบตางๆ ของไฟแช็กตองทนแรงดึง 100 นิวตัน ไดโดยไมแตก ราว หลุดหลวม หรือเสียหายใดๆ
และกาซรั่วซึมไดไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอนาที
การทดสอบใหปฏิบัตติ ามขอ 8.13
-3-

มอก. 879-2553
4.13 ลิน้ เติมกาซ (เฉพาะไฟแช็กประเภทบรรจุกาซไดหลายครัง้ )
หลังจากบรรจุกาซใหม ลิ้นเติมกาซจะปลอยใหกาซรั่วซึมไดไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอนาที
การทดสอบใหปฏิบัตติ ามขอ 8.14
4.14 ปริมาตรของกาซทีบ่ รรจุในไฟแช็ก
ตองไมมากกวารอยละ 85 ของปริมาตรทั้งหมดของที่บรรจุกาซ
การทดสอบใหปฏิบัตติ ามขอ 8.15
4.15 น้ําหนักของกาซทีบ่ รรจุในไฟแช็ก
ตองไมนอ ยกวาทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก
การทดสอบใหปฏิบัตติ ามขอ 8.16

5. การบรรจุ
5.1 ให บ รรจุ ไ ฟแช็ ก ในกล องหรื อ หี บ ห อ ที่ แข็ ง แรง สามารถป อ งกั น ความเสี ย หายระหว า งการขนส ง
และการเก็บรักษาได

6. เครื่องหมายและฉลาก
6.1 ที่ไฟแช็กทุกอัน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) เดือน ปที่ทํา หรือรหัสรุนที่ทํา
(2) คําเตื อน หรือขอควรระวังในการเก็ บรักษา และการทําลาย เชน อย าเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกวา
50 OC และอยาเผาทิ้ง
(3) คําเตือนในการใช “หามจุดไฟนานเกิน 2 นาที”
(4) น้ําหนักของกาซทีบ่ รรจุ
(5) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
(6) ประเทศทีท่ ํา
6.2 ไฟแช็กประเภทบรรจุกาซไดหลายครั้ง ทุกอัน ตองมีเอกสารกํากับ ซึง่ ตองมีรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย
ชัดเจน
(1) วิธีบรรจุกาซ และคําเตือนหรือขอควรระวัง
(2) กาซทีใ่ ชบรรจุ
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6.3 ที่กลองหรือเอกสารกํากับ และหีบหอบรรจุไฟแช็กทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑ
(2) ประเภท ชนิดและแบบ
(3) จํานวน
(4) เดือน ปที่ทํา หรือรหัสรุนที่ทํา
(5) คําเตื อน หรือข อควรระวั งในการเก็บรักษาและการทําลาย เชน อย าเก็บในที่ ที่ มีอุณหภู มิสูงกว า
50 oC อยาเผาทิ้ง
(6) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
(7) ประเทศทีท่ ํา
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ
8.1 แรงทีใ่ ชปรับความสูงเปลวไฟ
ใหใชแรงไมนอ ยกวา 1 นิวตันกับอุปกรณหรือชิน้ สวนปรับความสูงเปลวไฟทีย่ นื่ ออกมาตามทิศทางตามรูปที่ 1
จากดานที่มีความสูงเปลวไฟสูงที่สุดแลวจุดไฟ และใหปรับไปดานที่มีความสูงเปลวไฟต่ําที่สุด โดยเปลวไฟ
ทีไ่ ดตอ งมีความสูงตามทิศทางทีป่ รับ

1-ทิศทางสําหรับ
ปรับความสูงเปลวไฟ

รูปที่ 1 การเลือ่ นตําแหนงอุปกรณหรือชิน้ สวนปรับความสูงเปลวไฟ
(ขอ 8.1)
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8.2 การทําใหเกิดเปลวไฟ
8.2.1 นําไฟแช็กมาจุดไฟในลักษณะตางๆ (ดูรูปที่ 2 และรูปที่ 3) โดยใชแรงไมนอ ยกวา 15 นิวตัน
8.2.2 บักทึกผลการทดสอบ

1-ไฟแช็ก
2-น้ําหนักถวง
F-แรงกระทําสําหรับจุดไฟแช็ก
รูปที่ 2 การทดสอบการทําใหเกิดเปลวไฟสําหรับไฟแช็กแบบแม็กเนโต
(ขอ 8.2.1)

1-มาตรวัดแรง
F-แรงกระทําสําหรับจุดไฟแช็ก
รูปที่ 3 การทดสอบการทําใหเกิดเปลวไฟสําหรับไฟแช็กแบบวงลอตะไบขีดกับหินขีดไฟ
(ขอ 8.2.1)
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8.3 การสําลัก
ก อ นการทดสอบแต ล ะครั้ งให ป รั บ สภาพไฟแช็ ก โดยเก็ บไว ใ นที่ ที่ มี อุ ณ หภู มิ 27 องศาเซลเซี ย ส
± 2 องศาเซลเซียส นาน 10 ชั่วโมง
8.3.1 หากเปนไฟแช็กทีป่ รับความสูงเปลวไฟไดใหปรับวาลวไปทีต่ ําแหนงทีใ่ หเปลวไฟสูงสุด
8.3.2 จุดไฟใหตดิ เปนเวลา 5 วินาที สังเกตการสําลักระหวางที่ไฟติด แลวบันทึกผล
8.3.3 หากไฟแช็ ก ไม มี ก ารสํ า ลั กให นํ า ไปทดสอบข อ 8.5.1 โดยปรั บ สภาพไฟแช็ ก ใหม ที่ อุ ณ หภู มิ
27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 5 นาที
8.4 การดับเปลวไฟ
กอนการทดสอบใหปรับสภาพไฟแช็กโดยเก็บไวในที่ที่มีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
นาน 10 ชั่วโมง
8.4.1 ตัง้ ไฟแช็กในแนวดิง่ เพือ่ ใหเปลวไฟทีจ่ ดุ อยูใ นแนวดิง่
8.4.2 ปรั บเปลวไฟให มี ค วามสู ง 50 มิ ล ลิ เ มตร หรื อ เมื่ อ ปรั บ วาล ว ให ไ ฟแช็ ก มี เ ปลวไฟสู ง สุ ด แล ว
แตเปลวไฟยังมีความสูงนอยกวา 50 มิลลิเมตร จุดไฟไวเปนเวลา 10 วินาที แลวสังเกตวาไฟดับภายใน
2 วินาทีหรือไม
8.4.3 เมือ่ ไฟดับแลวใหปลอยไฟแช็กไว 1 นาที เพื่อใหไฟแช็กเย็น
8.4.4 ใหจดุ ไฟอีกครั้งตามขอ 8.4.2 แลวบันทึกเวลาในการดับไฟ
8.5 ความไมสม่าํ เสมอของเปลวไฟ
หากเปนไฟแช็กทีย่ งั ไมผา นการทดสอบในขอ 8.3 ใหปรับสภาพไฟแช็กโดยเก็บไวทอี่ ณ
ุ หภูมิ 27 องศาเซลเซียส
± 2 องศาเซลเซียส นาน 10 ชั่วโมง
8.5.1 จับไฟแช็กไวในแนวดิง่ แลวจุดไฟ สังเกตความสูงเปลวไฟแลวเอียงไฟแช็กใหทาํ มุม 45 องศากับแนวระนาบ
(ดูรปู ที่ 4) จากนั้นใหสังเกตเปลวไฟอีกครัง้ เปนเวลา 5 วินาทีกอนดับเปลวไฟ
8.5.2 หากเปลวไฟสูงขึ้ นมากกว า 50 มิลลิเมตรจากตําแหน งปกติ หรือสูงกว าเปลวไฟสูงสุดตามข อ 4.5
ถือวาไมผา นการทดสอบ
8.5.3 นําไฟแช็กที่ผานการทดสอบขอ 8.5.1 มาปรับสภาพที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
เป น เวลาอย า งน อ ย 5 นาที ก อ นทํา การทดสอบในข อ 8.5.4 ถึ ง ข อ 8.5.6 กรณี ที่ ไฟแช็ ก
ไมผานการทดสอบในขอ 8.5.1 ใหใชไฟแช็กอันใหมโดยปรับสภาพไฟแช็กทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 27 องศาเซลเซียส
± 2 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง
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ความสูงเปลวไฟ = l1+l2

รูปที่ 4 การทดสอบความไมสม่ําเสมอของเปลวไฟ
(ขอ 8.5.1)
8.5.4 กลับไฟแช็กในแนวดิง่ นาน 10 วินาที
8.5.5 จั บไฟแช็ ก ในแนวดิ่ งที่ ตํ า แหน ง ปกติ พ ร อ มจุ ด ไฟ ปรั บ ไฟแช็ ก ให มี ค วามสู ง เปลวไฟสู ง ที่ สุ ด
แลววัดความสูงเปลวไฟ
8.5.6 จุดไฟทิ้ งไว 5 วินาทีแลวสังเกตความสูงเปลวไฟ หากมีเปลวไฟไมสม่ําเสมอเกินกวา 50 มิลลิเมตร
หรือมีความสูงเกินกวาเปลวไฟสูงสุดถือวาไมผานการทดสอบ
8.6 การวัดความสูงเปลวไฟ
ก อนการทดสอบให ปรั บสภาพไฟแช็ กโดยเก็ บไว ที่ อุ ณหภู มิ 27 องศาเซลเซี ยส ± 2 องศาเซลเซี ยส
เปนเวลาอยางนอย 10 ชัว่ โมง และใหทดสอบไฟแช็กในหองที่ไมมีลม
8.6.1 ตัง้ ไฟแช็กในแนวดิ่งบนแผนกระดานทีไ่ มติดไฟมีฉากหลังทําดวยวัสดุไมตดิ ไฟ และมีมาตรบอกความสูง
เปนมิลลิเมตรโดยสามารถบอกความสูงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 5 มิลลิเมตร ใหไฟแช็กมีระยะหางจากฉากหลัง
ไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร
8.6.2 จุดไฟแลววัดความสูงเปลวไฟโดยทําเครือ่ งหมายทีฉ่ ากหลังระหวางไฟติดนาน 5 วินาที
8.7 ความทนการตกกระแทก
8.7.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ
1) พืน้ ผิวคอนกรีต
2) อุปกรณวัดความสูงที่สามารถวัดความสูงได 1.50 เมตร ± 0.1 เมตร
3) เครื่องชั่งที่วัดไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิกรัม
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8.7.2 นําไฟแช็ก 2 ชุดตัวอยาง มาปรับสภาพกอนการทดสอบดังนี้
8.7.2.1 ไฟแช็กชุดที่ 1 เก็บไวที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง
8.7.2.2 ไฟแช็กชุดที่ 2 เก็บไวที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง
แลวปรับสภาพที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง
กรณีทเี่ ปนไฟแช็กชนิดปรับความสูงเปลวไฟได ตองปรับไฟแช็กใหมีเปลวไฟสูงทีส่ ดุ
8.7.3 ปลอยไฟแช็กในขอ 8.7.2.1 และ 8.7.2.2 ใหตกอยางอิสระบนพืน้ คอนกรีตทีม่ รี ะยะความสูง 1.50 เมตร
± 0.1 เมตร จํานวน 3 ครั้ง โดยแตละครั้งใหไฟแช็กอยูในลักษณะตางๆ ดังนี้
1) กนไฟแช็กลงในแนวดิง่
2) หัวไฟแช็กลงในแนวดิง่
3) ตัวไฟแช็กอยูใ นแนวราบ
ตรวจพินจิ ไฟแช็กทีต่ กพืน้ คอนกรีตทุกครัง้
8.7.4 ทิง้ ไฟแช็กทีผ่ านการทดสอบในขอ 8.7.3 ไวนาน 5 นาทีแลวตรวจพินจิ กอนนําไปชั่งน้ําหนัก
8.7.5 นําไปทดสอบตามขอ 8.3 ถึงขอ 8.6 อีกครั้ง
8.8 ความทนความรอน
8.8.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ
1) ตูค วบคุมอุณหภูมิ ซึง่ สามารถระบายอากาศไดเพือ่ ปองกันการสะสมของกาซและสามารถรักษาอุณหภูมิ
65 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
2) เทอรโมมิเตอรที่สามารถวัดไดละเอียดถึง 1 องศาเซลเซียส
3) เครื่องชั่งที่วัดไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิกรัม
8.8.2 ปรับอุณหภูมิของตูควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ 65 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
8.8.3 จุดไฟแช็กเพือ่ ตรวจสอบวามีกา ซอยูภ ายใน
8.8.4 ดับไฟแช็กแลวเก็บไวในตูค วบคุมอุณหภูมิเปนเวลาอยางนอย 4 ชัว่ โมง
8.8.5 หลังจากเก็บไฟแช็กในทีเ่ ก็บนาน 4 ชัว่ โมงแลว นําไฟแช็กออกมาปรับสภาพทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 27 องศาเซลเซียส
± 2 องศาเซลเซียสเปนเวลาอยางนอย 10 ชั่วโมง
8.8.6 นําไฟแช็กที่ผา นการปรับสภาพตามขอ 8.8.5 มาชัง่ น้ําหนัก 3 ครัง้ แตละครัง้ ทิง้ ระยะเวลาหางกัน 5 นาที
8.8.7 ทดลองจุดไฟแช็กอีกครั้ง
กรณีทบี่ รรจุกาซไมโปรงแสงหรือไมโปรงใสใหปฏิบัตติ ามขอ 8.8.8
8.8.8 ไฟแช็กทีไ่ มโปรงแสงหรือไมโปรงใสและไมสามารถจุดไฟไดใหทดสอบดังนี้ เพือ่ ดูวา มีกา ซอยูภ ายในหรือไม
1) ชั่งน้ําหนักไฟแช็กดวยเครื่องชั่งที่วัดไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิกรัม
2) เปดทีบ่ รรจุกา ซ
3) ชัง่ มวลไฟแช็กและชิน้ สวนอีกครั้งหากมวลของไฟแช็กเปลีย่ นแปลงอยูใ นชวง 10 มิลลิกรัม ใหถือวา
ไฟแช็กไมมกี า ซอยูภ ายใน
8.8.9 นําไปทดสอบตามขอ 8.3 ถึงขอ 8.6 อีกครั้ง
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8.9 การเผาไหมอยางตอเนื่อง
8.9.1 อุปกรณ
หองหรือตูท ไี่ มมลี มและสรางจากวัสดุไมติดไฟ
8.9.2 กรณีไฟแช็กชนิดปรับความสูงเปลวไฟไมได
8.9.2.1 ปรับสภาพไฟแช็กโดยเก็บไวทอี่ ณ
ุ หภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ไมนอ ยกวา 10 ชัว่ โมง
8.9.2.2 จุดไฟโดยใหเปลวไฟอยูใ นแนวดิง่ เปนเวลา 2 นาที
8.9.2.3 สังเกตสวนตางๆ ของไฟแช็กและลิน้ ปลอยกาซขณะไฟติด
8.9.3 กรณีไฟแช็กชนิดปรับความสูงเปลวไฟได
8.9.3.1 ปรับความสูงเปลวไฟใหอยูที่ 50 มิลลิเมตร หรือตําแหนงสูงที่สุดหากเปลวไฟมีความสูงมากที่สุด
นอยกวา 50 มิลลิเมตร
8.9.3.2 ปรับสภาพไฟแช็กโดยเก็บไวทอี่ ณ
ุ หภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ไมนอ ยกวา 10 ชัว่ โมง
8.9.3.3 จุดไฟโดยใหเปลวไฟอยูใ นแนวดิง่ เปนเวลา 2 นาที
8.9.3.4 สังเกตสวนตางๆ ของไฟแช็กและลิน้ ปลอยกาซขณะไฟติด
หมายเหตุ หามนําไฟแช็กที่ใชในการทดสอบขอ 8.9 ไปทดสอบรายการอื่น

8.10 การเผาไหมซ้ํา
8.10.1 กรณีไฟแช็กชนิดปรับความสูงเปลวไฟไมได
8.10.1.1 ปรับสภาพไฟแช็กโดยเก็บไวทอี่ ณ
ุ หภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ไมนอ ยกวา 10 ชัว่ โมง
8.10.1.2 จุดไฟโดยใหเปลวไฟอยูใ นแนวดิง่ เปนเวลา 20 วินาที
8.10.1.3 ดับไฟแลวปลอยไวเปนเวลา 5 นาที
8.10.1.4 ทดสอบตามขอ 8.10.1.2 และขอ 8.10.1.3 อีก 9 ครั้ง
8.10.1.5 ปรับสภาพไฟแช็กโดยเก็บไวทอี่ ณ
ุ หภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส เปนเวลาไมนอ ยกวา
10 ชั่วโมง แลวนําไปทดสอบตามขอ 8.3 ถึงขอ 8.6 อีกครั้ง
8.10.2 กรณีไฟแช็กชนิดปรับความสูงเปลวไฟได
8.10.2.1 ปรับความสูงเปลวไฟใหอยูที่ 50 มิลลิเมตร หรือตําแหนงสูงที่สุดหากเปลวไฟมีความสูงมากที่สุด
นอยกวา 50 มิลลิเมตร
8.10.2.2 ปรับสภาพไฟแช็กโดยเก็บไวทอี่ ณ
ุ หภูมิ 27 องศาเซลเซียส ±2 องศาเซลเซียส ไมนอ ยกวา 10 ชัว่ โมง
8.10.2.3 จุดไฟโดยใหเปลวไฟอยูใ นแนวดิง่ เปนเวลา 20 วินาที
8.10.2.4 ดับไฟแลวทิง้ ไฟแช็กไวเปนเวลา 5 นาที
8.10.2.5 ทดสอบตามขอ 8.10.2.3 และขอ 8.10.2.4 อีก 9 ครั้ง
8.10.2.6 ปรับสภาพไฟแช็กโดยเก็บไวทอี่ ณ
ุ หภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ไมนอ ยกวา 10 ชัว่ โมง
เพื่อนําไปทดสอบตามขอ 8.3 ถึงขอ 8.6 อีกครั้ง
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8.11 การเขากันไมไดระหวางกาซทีบ่ รรจุกบั ชิน้ สวนของไฟแช็กทีส่ มั ผัสกาซ
8.11.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ
1) ตู ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ซึ่ งระบายอากาศได เพื่ อป อ งกั น การสะสมของก า ซและรั ก ษาอุ ณ หภู มิ
40 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
2) เทอรโมมิเตอรที่วัดไดละเอียด 1 องศาเซลเซียส ระหวาง 35 องศาเซลเซียส ถึง 45 องศาเซลเซียส
3) เครื่องชั่งที่วัดไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิกรัม
8.11.2 ปรับอุณหภูมิของตูควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ 40 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
8.11.3 ทดลองจุดตัวอยางไฟแช็กเพื่อทดสอบวามีกาซอยูข างใน แลววางไฟแช็กที่ดับไฟแลวไวในตูควบคุม
อุณหภูมิเปนเวลา 28 วัน
8.11.4 นําไฟแช็กออกจากตูควบคุมอุณหภูมหิ ลังจากเก็บไวนาน 28 วัน
8.11.5 ปรับสภาพไฟแช็กโดยเก็บไวที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง
8.11.6 ชั่งไฟแช็ก โดยที่มวลของไฟแช็กตองไมลดลง หรือมีกาซรั่วไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอนาที หรือไมมีกาซ
เหลืออยูในไฟแช็กใหถือวาไมผานการทดสอบ หากที่บรรจุกาซไมโปรงแสงหรือไมโปรงใสใหทดสอบ
ตามขอ 8.11.7
8.11.7 ไฟแช็กทีไ่ มโปรงแสงหรือไมโปรงใสและไมสามารถจุดไฟไดใหทดสอบดังนี้ เพือ่ ดูวา มีกา ซอยูภ ายในหรือไม
1) ชั่งน้ําหนักไฟแช็กดวยเครื่องชั่งที่วัดไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิกรัม
2) เปดทีบ่ รรจุกา ซ
3) ชั่งมวลไฟแช็กและชิน้ สวนอีกครัง้ หากมวลของไฟแช็กเปลีย่ นแปลงอยูในชวง 10 มิลลิกรัม ใหถือวา
ไฟแช็กไมมกี า ซอยูภ ายใน
8.11.8 ไฟแช็กที่ทดสอบแลวและจุดไฟไดใหนําไปปรับสภาพไฟแช็กโดยเก็บไวที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
± 2 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง เพื่อนําไปทดสอบตามขอ 8.3 ถึงขอ 8.6 อีกครั้ง
8.12 ความทนความดัน
8.12.1 เตรียมตัวอยางโดยปลอยกาซออกจากไฟแช็กจนหมดโดยไมทําใหไฟแช็กเกิดความเสียหายใดๆ ทางกล
8.12.2 เครือ่ งมือและอุปกรณ
เครื่องอัดความดัน 2 เมกะพาสคาล
8.12.3 ปรับอุณหภูมิสภาพแวดลอมในการทดสอบใหเปน 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
8.12.4 ปรับความดันภายในของไฟแช็กเปนสองเทาของความดันที่เกิดจากกาซที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส
ความดันทีเ่ พิม่ ขึน้ ตองไมเกิน 69 กิโลพาสคาลตอวินาที
8.12.5 สังเกตการเปลีย่ นแปลงของไฟแช็ก
8.13 ความทนแรงดึง
ใหทดสอบในหองทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ใชแรงดึง 100 นิวตัน กระทําตอตัวอยาง
ไฟแช็ก ดังแสดงในรูปที่ 5 แลวตรวจพินิจ และตรวจการรั่วซึมของกาซ
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แรงดึง 100 นิวตัน
ตําแหนงปากจับ
กะบังไฟ

แรงดึง 100 นิวตัน
ตําแหนงปากจับ
กะบังไฟ

ภาชนะบรรจุกา ซ

ภาชนะบรรจุกา ซ

ตําแหนงปากจับ

ตําแหนงปากจับ

ไฟแช็กแบบจุดประกายไฟ
โดยวงลอตะไบขีดกับหินขีดไฟ

ไฟแช็กแบบจุดประกายไฟ
โดยระบบแม็กเนโต

รูปที่ 5 การทดสอบความทนแรงดึง
(ขอ 8.13)
8.14 ลิน้ เติมกาซ
8.14.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ
เครื่องชั่งที่วัดไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิกรัม
8.14.2 ปลอยกาซออกจากไฟแช็กจนหมด
8.14.3 เติมกาซตามวิธแี ละชนิดทีผ่ ผู ลิตแนะนํา
8.14.4 นําไปชั่งน้ําหนัก 3 ครั้งหางกันครั้งละ 5 นาที สังเกตการรั่วของกาซ
8.15 ปริมาตรของกาซทีบ่ รรจุในไฟแช็ก
8.15.1 เครื่องมือ
เครื่องชั่งที่วัดไดละเอียด 0.1 มิลลิกรัม
8.15.2 ปรับสภาพไฟแช็กที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง
8.15.3 หามวลของกาซโดยชั่งไฟแช็กที่ยั งไมไดใช แลวเจาะรูบริเวณที่บรรจุกาซที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ไมเกิน 6 มิลลิเมตรเพื่อนํากาซออก แลวปลอยไวนาน 30 นาที
8.15.4 หามวลของกาซโดยนําไฟแช็กไปชั่งน้ําหนักอีกครัง้
8.15.5 คํ า นวณหาปริ ม าตรของก า ซโดยใช ค า ความหนาแน น ของก า ซที่ อุ ณ หภู มิ 27 องศาเซลเซี ย ส
± 2 องศาเซลเซียส จากสูตร
V1 = m11
V1 = ปริมาตรของกาซ
m1 = มวลของกาซ (กรัม)
1 = ความหนาแนนของกาซที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส (กรัม/ลบ.ซม.)
หมายเหตุ : กรณีที่ไมทราบชนิดและสูตรของกาซใหใชคาความหนาแนน 0.54 กรัม/ลบ.ซม.
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8.15.6 เติ มน้ํา ที่ มีอุณหภู มิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซี ยส ลงในที่ บรรจุ กาซโดยใชหลอดฉี ดยา
หรืออุปกรณอื่นที่เหมาะสมและตองไมมฟี องอากาศอยูใ นทีบ่ รรจุกา ซ
8.15.7 ชั่งไฟแช็กที่เติมน้ําจากขอ 8.15.6 แลว
8.15.8 หามวลของน้ํา โดยหักน้ํา หนั กของไฟแช็กเปลาออกจากน้ําหนั กของไฟแช็กที่เติมน้ําแลว (ใหปฏิ บัติ
เชนเดียวกับขอ 8.15.3 หรือวัดปริมาตรของน้ําที่เติมลงไปในที่บรรจุกาซหรือวิธีอื่นใดที่เชือ่ ถือได)
8.15.9 คํานวณหาปริมาตรของทีบ่ รรจุกา ซโดยใชสตู ร
V0 = m 0
0

V0 = ปริมาตรของทีบ่ รรจุกา ซ
m0 = มวลของน้ํา (กรัม)
0 = ความหนาแนนของน้ําที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส (กรัม/ลบ.ซม.)
8.15.10 หาอัตราสวนระหวาง V1 ตอ V0 คาที่ไดตองไมเกิน 0.85
8.16 มวลของกาซทีบ่ รรจุในไฟแช็ก
ใหทดสอบในหองที่มีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียสชั่งไฟแช็ก แลวเจาะรูเพื่อปลอยใหกาซ
ไหลออกจนหมด ทิ้งไว นาน 30 นาทีแลวชั่ งไฟแช็กเปลา นําค าที่ ได ไปลบออกจากมวลไฟแช็กที่ ชั่ งได
ในครัง้ แรก
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง ไฟแช็กประเภท ชนิดและแบบเดียวกัน ทําจากวัสดุอยางเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน
จากโรงงานเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชั ก ตั ว อย า งและการยอมรั บ ให เ ป น ไปตามแผนการชั ก ตั ว อย า งที่ กํา หนดต อไปนี้ หรื อ อาจใช
แผนการชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการทีก่ ําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการบรรจุและเครือ่ งหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสมุ จากรุน เดียวกัน ตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จํา นวนตั ว อย างที่ ไ มเ ป นไปตามข อ 5. และ 6. ต องไม เกิ นเลขจํานวนที่ ยอมรั บที่ กําหนดใน
ตารางที่ ก.1 จึงจะถือวาไฟแช็กรุนนัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบการบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)
ขนาดรุน
หีบหอ
ไมเกิน 50
51 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
หีบหอ
กลอง
อัน
2
2
2
8
8
8

เลขจํานวนที่
ยอมรับ
0
1

หมายเหตุ ใหชักตัวอยางกลอง 1 กลอง จากตัวอยางแตละหีบหอ สําหรับการทดสอบเครื่องหมาย
และฉลากที่กลอง หรือเอกสารกํากั บ และใหชักตั วอยางไฟแช็ก 1 อัน จากตั วอยาง
แตละกลองสําหรับการทดสอบเครื่องหมายและฉลากที่ไฟแช็ก

ก.2.2 การชั กตั ว อย างและการยอมรั บ สําหรั บการทดสอบลั กษณะทั่ ว ไป การสําลั กและการดั บเปลวไฟ
ความสูงเปลวไฟ ความทนแรงดึง และน้ําหนักของกาซทีบ่ รรจุในไฟแช็ก
ก.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสมุ จากรุน เดียวกัน ตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ก.2
ก.2.2.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 4.3 ขอ 4.5 ขอ 4.12 และขอ 4.15 ตองไมเกิน
เลขจํานวนทีย่ อมรับทีก่ ําหนดในตารางที่ ก.2 จึงจะถือวาไฟแช็กรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ตารางที่ ก.2 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป การสําลักและการดับเปลวไฟ
ความสูงเปลวไฟ ความทนแรงดึง และน้ําหนักของกาซทีบ่ รรจุในไฟแช็ก
(ขอ ก.2.2)
ขนาดรุน
อัน
ไมเกิน 35 000
35 001 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
อัน
2
8
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ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการทําใหเกิดเปลวไฟ ความไมสม่ําเสมอของเปลวไฟ
ความทนการตกกระแทก ความทนความรอน การเผาไหมอยางตอเนือ่ ง การเผาไหมซ้ํา การเขากันไมได
ระหวางกาซที่บรรจุกับชิ้นสวนของไฟแช็กที่สัมผัสกับกาซ ความทนความดัน ลิ้นเติมกาซ และปริมาตร
ของกาซทีบ่ รรจุในไฟแช็ก
ก.2.3.1 ใหชกั ตัวอยาง โดยวิธสี ุมจากรุนเดียวกันสําหรับการทดสอบรายการละ 5 ตัวอยาง
ก.2.3.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.2 ขอ 4.4 ขอ 4.6 ขอ 4.7 ขอ 4.8 ขอ 4.9 ขอ 4.10
ขอ 4.11 ขอ 4.13 และขอ 4.14 ทุกขอ จึงจะถือวาไฟแช็กรุนนั้นเปนไป ตามเกณฑที่กําหนด
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตั วอยางไฟแช็กตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ข อ ก.2.2.2 และขอ ก.2.3.2 ทุกข อ จึงจะถือว าไฟแช็ก
รุน นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ข.
การใชเครือ่ งหมายบนไฟแช็กชนิดปรับความสูงเปลวไฟได
ข.1 การใชเครื่องหมายบนไฟแช็กชนิ ดปรับความสูงเปลวไฟได เพื่อแสดงตําแหน งเปลวไฟสูงสุดและต่ําสุด
สามารถทําไดหลายรูปแบบดังตัวอยางในตารางตอไปนี้
เครื่องหมายแสดงตําแหนงเปลวไฟต่ําสุด เครื่องหมายแสดงตําแหนงเปลวไฟสูงสุด





(เปลวไฟต่ําสุด)

(เปลวไฟสูงสุด)
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