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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชือ้ เพลิง
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้ ครอบคลุมแอลกอฮอล์สำหรับใช้เป็นเชือ้ เพลิงทีอ่ ยูใ่ นสภาพแข็ง กึง่ แข็ง
หรือเจล

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชือ้ เพลิง ซึง่ ต่อไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกว่า “แอลกอฮอล์แข็ง” หมายถึง เชือ้ เพลิง
ทีใ่ ช้แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบหลัก อาจอยูใ่ นสภาพแข็ง กึง่ แข็ง หรือเจล เหมาะสำหรับใช้ในการอุน่ อาหาร
และหุงต้ม

3. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
3.1 ลักษณะทัว่ ไป
ต้องเป็นเนื้อแข็ง หรือกึ่งแข็ง หรือเจล ในกรณีที่มีของเหลวแยกตัว ยอมให้มีน้ำหนักได้ไม่เกินร้อยละ 3
ของน้ำหนักสุทธิ
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และทดสอบตามข้อ 7.2
3.2 คุณลักษณะทางเคมี
ต้องเป็นไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางเคมี
(ข้อ 3.2)
รายการที่
คุณลักษณะ
1 คาความรอน (heat value) กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม
ไมนอยกวา
2 เมทานอลในสารที่กลั่นได รอยละโดยปริมาตร ไมเกิน
3 ไนโตรเซลลูโลส
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3.3 คุณลักษณะในการใช้งาน
3.3.1 การจุดติดไฟ
ต้องจุดไฟติดได้ทนั ที ขณะติดไฟอาจจะอ่อนตัวลงบ้าง แต่ตอ้ งไม่เปลีย่ นสภาพเป็นของเหลว ขณะลุกไหม้
ต้องไม่มสี ะเก็ดไฟและควัน
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
3.3.2 ความคงสภาพ
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 7.5 แล้ว ต้องไม่มขี องเหลวไหลออกมา
3.3.3 ระยะเวลาติดไฟ
ต้องติดไฟได้นานไม่นอ้ ยกว่า 45 วินาที ต่อตัวอย่าง 1 กรัม
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ ามข้อ 7.6
3.4 เสถียรภาพต่อการเก็บ
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 7.7 แล้ว แอลกอฮอล์แข็งต้องยังคงมีคณ
ุ ลักษณะทีต่ อ้ งการตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 (เฉพาะ
รายการที่ 1) ข้อ 3.3.1 ข้อ 3.3.2 ข้อ 3.3.3 และข้อ 4.2

4. การบรรจุ
4.1 ให้บรรจุหรือหุม้ ห่อแอลกอฮอล์แข็งในภาชนะบรรจุหรือวัสดุทเ่ี หมาะสม และสะอาด แล้วจึงบรรจุกล่องหรือ
ไม่กไ็ ด้
4.2 หากมิได้ตกลงกันเป็นอย่างอืน่ น้ำหนักสุทธิของแอลกอฮอล์แข็งในแต่ละภาชนะบรรจุให้เป็น 15 กรัม 18 กรัม
20 กรัม 30 กรัม 70 กรัม 80 กรัม 90 กรัม 200 กรัม หรือ 14 กิโลกรัม และต้องไม่นอ้ ยกว่า
ทีร่ ะบุไว้ทฉ่ี ลาก

5. เครือ่ งหมายและฉลาก
5.1 ในกรณีทบ่ี รรจุกล่อง
5.1.1 ที่ภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์แข็งทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด
ต่อไปนีใ้ ห้เห็นได้งา่ ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนีห้ รือชือ่ อืน่ ทีส่ อ่ื ความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
(2) ข้อความว่า “ห้ามรับประทาน”
(3) ชือ่ ผูท้ ำหรือโรงงานทีท่ ำ พร้อมสถานทีต่ ง้ั หรือเครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียน
5.1.2 ทีก่ ล่องบรรจุแอลกอฮอล์แข็งทุกกล่อง อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้
ให้เห็นได้งา่ ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนีห้ รือชือ่ อืน่ ทีส่ อ่ื ความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
(2) น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม หรือกรัม
(3) ข้อความว่า “ห้ามรับประทาน”
(4) วัน เดือน ปีทท่ี ำ หรือรหัสรุน่ ทีท่ ำ
(5) คำแนะนำเกีย่ วกับวิธใี ช้ ระยะเวลาติดไฟ การเก็บรักษา และอายุการเก็บ
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(6) ข้อควรระวังหรือคำเตือน เช่น วัตถุไวไฟ เก็บให้พน้ มือเด็ก เก็บให้หา่ งจากแหล่งให้ความร้อนและ
เปลวไฟ
(7) ชือ่ ผูท้ ำหรือโรงงานทีท่ ำ พร้อมสถานทีต่ ง้ั หรือเครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียน
5.2 ในกรณีทไ่ี ม่บรรจุกล่อง
5.2.1 ทีภ่ าชนะบรรจุแอลกอฮอล์แข็งทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครือ่ งหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้
ให้เห็นได้งา่ ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนีห้ รือชือ่ อืน่ ทีส่ อ่ื ความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
(2) น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม หรือกรัม
(3) ข้อความว่า “ห้ามรับประทาน”
(4) วัน เดือน ปีทท่ี ำ หรือรหัสรุน่ ทีท่ ำ
(5) คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ (เช่น กวนให้เข้ากันในกรณีที่มีของเหลวผสมอยู่) ระยะเวลาติดไฟ
การเก็บรักษา และอายุการเก็บ
(6) ข้อควรระวังหรือคำเตือน เช่น วัตถุไวไฟ เก็บให้พน้ มือเด็ก เก็บให้หา่ งจากแหล่งให้ความร้อนและ
เปลวไฟ
(7) ชือ่ ผูท้ ำหรือโรงงานทีท่ ำ พร้อมสถานทีต่ ง้ั หรือเครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียน
5.3 ในกรณีทใ่ี ช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไว้ขา้ งต้น

6. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
6.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

7. การทดสอบ
7.1 ข้อกำหนดทัว่ ไป
7.1.1 ให้ใช้วธิ ที ก่ี ำหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธอี น่ื ใดทีใ่ ห้ผลเทียบเท่า ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้ง ให้ใช้วธิ ที ก่ี ำหนดใน
มาตรฐานนี้
7.1.2 น้ำบริสทุ ธิแ์ ละสารเคมีทใ่ี ช้ตอ้ งมีความบริสทุ ธิเ์ หมาะสำหรับใช้ในการวิเคราะห์
7.2 การแยกตัว
7.2.1 วิธวี เิ คราะห์
7.2.1.1 ชัง่ ตัวอย่างพร้อมภาชนะบรรจุ (m1)
7.2.1.2 รินตัวอย่างส่วนทีเ่ ป็นของเหลวออก และชัง่ ส่วนทีเ่ หลือทีเ่ ป็นของแข็งพร้อมภาชนะบรรจุ (m2)
7.2.1.3 เทตัวอย่างส่วนที่เป็นของแข็งออกจากภาชนะบรรจุจนหมด เช็ดภาชนะบรรจุให้แห้งแล้วนำไปชั่ง
อีกครัง้ (m3)
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7.2.2 วิธคี ำนวณ
คำนวณหาการแยกตัว จากสูตร
m1 - m2
x 100
m1- m3
เมื่อ m1 คือ มวลของตัวอย่างพร้อมภาชนะบรรจุ (ข้อ 7.2.1.1) เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
m2 คือ มวลของตัวอย่างพร้อมภาชนะบรรจุที่แยกของเหลวออกแล้ว (ข้อ 7.2.1.2) เป็นกรัม
หรือกิโลกรัม
m3 คือ มวลของภาชนะบรรจุ (ข้อ 7.2.1.3) เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
การแยกตัว ร้อยละของน้ำหนักสุทธิ =

หมายเหตุ ให้ทดสอบด้วยความรวดเร็วเพราะผลิตภัณฑ์นี้ระเหยง่ายอาจทำให้น้ำหนักเปลี่ยนแปลงได้

7.3 เมทานอลในสารทีก่ ลัน่ ได้
7.3.1 สารละลายและวิธเี ตรียม
7.3.1.1 สารละลายกรดฟอสฟอริก ร้อยละ 5 โดยปริมาตร
เจือจางกรดฟอสฟอริก (ความหนาแน่น 1.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) ปริมาณ 1 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ด้วยน้ำบริสทุ ธิจ์ นปริมาตรเป็น 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร
7.3.1.2 สารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 50 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
ละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 1 กรัมในน้ำบริสทุ ธิเ์ ล็กน้อย แล้วเติมน้ำกลัน่ จนปริมาตรเป็น 20
ลูกบาศก์เซนติเมตร
7.3.1.3 สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนซัลไฟต์ 50 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
ละลายโซเดียมไฮโดรเจนซัลไฟต์หรือเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่าโซเดียมไบซัลไฟต์ 1 กรัมในน้ำบริสทุ ธิเ์ ล็กน้อย
แล้วเติมน้ำบริสทุ ธิจ์ นปริมาตรเป็น 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร
7.3.1.4 สารละลายกรดโครโมทรอปิก
ละลายกรดโครโมทรอปิกหรือเกลือโซเดียมของกรดนี้ 50 มิลลิกรัม ในสารละลายกรดซัลฟิวริก ร้อยละ
75 โดยน้ำหนัก 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
7.3.1.5 สารละลายมาตรฐานเมทานอล ร้อยละ 1 โดยปริมาตร ในเอทานอล
ใช้ปเิ ปตต์ขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ดูดเมทานอล ปริมาณ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ลงในขวดแก้ว
ปริมาตรขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เจือจางด้วยเอทานอล ร้อยละ 96 โดยปริมาตรจนถึง
ขีดปริมาตร
7.3.2 การเตรียมตัวอย่าง
ชัง่ ตัวอย่าง 30 กรัม ใส่ลงในขวดแก้วก้นกลม ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร นำไปกลัน่ จนกระทัง่ ตัวอย่าง
แห้ง เก็บสารทีก่ ลัน่ ได้ทง้ั หมด
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7.3.3 วิธที ดสอบ
นำสารที่กลั่นได้และสารละลายมาตรฐานมาอย่างละ 0.1 ถึง 0.3 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในหลอดแก้ว
ทดสอบแต่ละหลอด เติมน้ำบริสทุ ธิ์ 1 หยด สารละลายกรดฟอสฟอริก 1 หยด และสารละลายโพแทสเซียม
เพอร์แมงกาเนต 1 หยด เขย่าให้เข้ากัน ถ้าสีของเพอร์แมงกาเนตหายไปให้เติมสารละลายโพแทสเซียมเพอร์
แมงกาเนตทีละหยดจนกระทั่งเป็นสีชมพูถาวร แล้วตั้งทิ้งไว้ 1 นาที เติมสารละลายโซเดียมไฮโดรเจน
ซัลไฟต์ทเ่ี ตรียมใหม่ ๆ ลงไปทีละหยด จนกระทัง่ สีของเพอร์แมงกาเนตหายไป ถ้ายังปรากฏสีนำ้ ตาลอยู่
ให้หยดสารละลายกรดฟอสฟอริกลงไป 1 หยด เติมสารละลายกรดโครโมทรอปิกที่เตรียมใหม่ ๆ 5
ลูกบาศก์เซนติเมตร ทำให้รอ้ นบนเครือ่ งอังไอน้ำทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แล้ว
เปรียบเทียบสีในหลอดแก้วทดสอบทั้งสอง สีของสารละลายตัวอย่างต้องไม่เข้มกว่าสีของสารละลาย
มาตรฐาน จึงจะถือว่ามีเมทานอลในสารทีก่ ลัน่ ได้ไม่เกินร้อยละ 1 โดยปริมาตร
หมายเหตุ 1. สีของสารละลายมาตรฐานเป็นสีมว่ งน้ำเงิน (blueviolet)
2. ถ้าสีของสารละลายตัวอย่างและสีของสารละลายมาตรฐานทั้งคู่เข้มหรืออ่อนเกินไปจน
ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ต้องปรับปริมาตรของสารละลายทั้งสองให้มากขึ้นหรือน้อยลงตาม
ความเหมาะสม

7.4 ไนโตรเซลลูโลส
7.4.1 สารละลายและวิธเี ตรียม
7.4.1.1 สารละลายกรดซัลฟิวริก-ไดฟีนลิ ามีน
เติมกรดซัลฟิวริก (ความหนาแน่น 1.84 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ลงในน้ำบริสทุ ธิ์ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วเติมไดฟีนลิ ามีน 0.1 กรัม คนจนละลายหมด
7.4.2 วิธที ดสอบ
นำสิง่ ทีเ่ หลือจากการกลัน่ (ข้อ 7.3.2) มาประมาณ 1 กรัม อบให้แห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 110 ถึง 120 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่ โมง เกลีย่ ลงบนสปอตเพลต (spot plate) หยดสารละลายกรดซัลฟิวริก-ไดฟีนลิ ามีน
ลงบนตัวอย่าง แล้วตรวจดูสที นั ที ต้องไม่ปรากฏสีนำ้ เงินเข้ม จึงจะถือว่าไม่พบไนโตรเซลลูโลส
7.5 ความคงสภาพ
ชัง่ ตัวอย่างประมาณ 30 กรัม ใส่ลงในภาชนะบรรจุอะลูมเิ นียมเปลวทีม่ พี น้ื ทีห่ น้าตัด 35 มิลลิเมตร x 35
มิลลิเมตร สูงไม่นอ้ ย กว่า 40 มิลลิเมตร จุดไฟบนตัวอย่างทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งเป็นเวลา 15 นาที โดยหาทีก่ ำบัง
ไม่ให้ลมพัดผ่านเปลวไฟในรัศมีไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร ดับไฟ ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 10 นาที
คว่ำแล้วตรวจพินจิ ทันที
7.6 ระยะเวลาติดไฟ
ชัง่ ตัวอย่างประมาณ 30 กรัม ให้ทราบน้ำหนักทีแ่ น่นอนถึง 0.1 กรัม ใส่ลงในภาชนะบรรจุอะลูมเิ นียมเปลวทีม่ ี
พืน้ ทีห่ น้าตัด 35 มิลลิเมตร x 35 มิลลเมตร สูงไม่นอ้ ยกว่า 40 มิลลิเมตร จุดไฟบนตัวอย่างทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
โดยหาที่กำบังไม่ให้ลมพัดผ่านเปลวไฟในรัศมีไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร บันทึกเวลาตั้งแต่ไฟติดจนกระทั่ง
ตัวอย่างถูกเผาไหม้หมด คำนวณหาระยะเวลาติดไฟเป็นวินาทีตอ่ ตัวอย่าง 1 กรัม
7.7 การทดสอบเสถียรภาพต่อการเก็บ
นำตัวอย่างทีไ่ ม่เคยเปิดภาชนะบรรจุมาก่อนในสภาพปกติเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันทีท่ ำ ไปทดสอบลักษณะ
ทัว่ ไป ค่าความร้อน การจุดติดไฟ ความคงสภาพ ระยะเวลาติดไฟ และน้ำหนักสุทธิ
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน
(ข้อ 6.1)
ก.1 รุน่ ในทีน่ ้ี หมายถึง แอลกอฮอล์แข็งในสภาพเดียวกันทีบ่ รรจุในภาชนะบรรจุชนิดและขนาดเดียวกัน ทีม่ ตี รา
หรือเครือ่ งหมายการค้าเดียวกันทีท่ ำหรือส่งมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผน
การชักตัวอย่าง อืน่ เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว้
ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ให้ชกั ตัวอย่างโดยวิธสี มุ่ จากรุน่ เดียวกันตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จำนวนตัวอย่างทีไ่ ม่เป็นไปตามข้อ 3.1 ข้อ 4. และข้อ 5. ในแต่ละรายการ ต้องไม่เกินเลขจำนวน
ทีย่ อมรับ ทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถึอว่าแอลกอฮอล์แข็งรุน่ นัน้ เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไปและการบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
(ข้อ ก.2.1)
ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 500
501 ถึง 3 200
3 201 ถึง 35 000
35 001 ถึง 500 000
เกิน 500 000

ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ
5
20
32
50
80

เลขจํานวนที่ยอมรับ
0
1
2
3
5

ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทางเคมีและคุณลักษณะในการใช้งาน
ก.2.2.1 ให้ใช้ตวั อย่างทีไ่ ด้จากข้อ ก.2.1 มาภาชนะบรรจุละเท่าๆ กัน นำมาผสมกันให้ได้นำ้ หนักรวมไม่นอ้ ยกว่า
500 กรัม เก็บตัวอย่างไว้ในภาชนะทีแ่ ห้ง สะอาด และป้องกันการระเหยได้ ในกรณีทต่ี วั อย่างไม่พอ
ให้ชกั ตัวอย่างเพิม่ โดยวิธสี มุ่ จากรุน่ เดียวกันจนได้นำ้ หนักตามทีต่ อ้ งการ
ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3 ทุกรายการจึงจะถือว่าแอลกอฮอล์แข็งรุ่นนั้นเป็นไป
ตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ก.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบเสถียรภาพต่อการเก็บ
ก.2.3.1 ให้ชกั ตัวอย่างตามข้อ ก.2.1.1 ในกรณีทต่ี วั อย่างไม่พอ ให้ชกั ตัวอย่างเพิม่ โดยวิธสี มุ่ จากรุน่ เดียวกัน
จนคาดว่าจะได้น้ำหนักตามที่ต้องการตามข้อ ก.2.3.2 เก็บตัวอย่างโดยไม่เปิดภาชนะบรรจุ
ในสภาพปกติเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันทีท่ ำ
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ก.2.3.2 ให้ใช้ตัวอย่างที่ได้จากข้อ ก.2.3.1 มาภาชนะบรรจุละเท่าๆ กัน นำมาผสมกันให้ได้น้ำหนักรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 500 กรัม เก็บตัวอย่างไว้ในภาชนะที่ แห้ง สะอาด และป้องกันการระเหยได้
ก.2.3.3 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.4 จึงจะถือว่าแอลกอฮอล์แข็งรุน่ นัน้ เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ก.3 เกณฑ์ตดั สิน
ตัวอย่างแอลกอฮอล์แข็งต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 และข้อ ก.2.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าแอลกอฮอล์แข็ง
รุน่ นัน้ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
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