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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
เซลลและแบตเตอรีท่ตุยิภมูทิีม่อีเิลก็โทรไลตแอลคาไลน

หรอือเิลก็โทรไลตอืน่ทีไ่มใชกรด
สำหรับการใชงานแบบพกพา
เฉพาะดานความปลอดภัย

1. ทั่วไป
1.1 ขอบขาย

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กำหนดคุณลักษณะที่ตองการและการทดสอบสำหรับความปลอดภัยใน
การใชงานของเซลลและแบตเตอรีท่ตุยิภมูปิดผนกึแบบพกพา (ไมครอบคลมุถงึแบบกระดมุ) ทีม่ีอเิลก็โทรไลต
แอลคาไลนหรอือเิลก็โทรไลตอืน่ทีไ่มใชกรด ในการใชงานตามทีเ่จตนาไวและการใชงานผดิทีค่าดหมายไวอยาง
มเีหตผุล

1.2 เอกสารอางองิ
เอกสารอางองิทีร่ะบตุอไปนีใ้ชประกอบกบัมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้เอกสารอางองิทีร่ะบปุ ทีพ่มิพใหใช
ฉบบัทีร่ะบ ุสวนเอกสารอางองิฉบบัทีไ่มระบปุทีพ่มิพนัน้ใหใชปลาสดุ

มอก.2218-2548 เซลลและแบตเตอรีท่ตุยิภมูทิีม่อีเิลก็โทรไลตแอลคาไลนหรอือเิลก็โทรไลตอืน่ทีไ่มใช
กรด-เซลลและแบตเตอรีท่ตุยิภมูริะบบลเิทยีม สำหรบัการใชงานแบบพกพา

IEC 61438 Possible safety and health hazards in the use of alkaline secondary cells and
batteries-Guide to equipment manufacturers and users

IEC 61951-1 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes-
Portable sealed rechargeable single cells-Part 1: Nickel-cadmium

IEC 61951-2 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes-
Portable sealed rechargeable single cells-Parts 2:Nickel-metal hydride

ISO/IEC Guide 51 Safety aspects-Guidelines for their inclusion in standards
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1.3 บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีใ้หเปนไปตาม IEC 60050-486 และ ISO/IEC
Guide 51 และดงัตอไปนี้

1.3.1 ความปลอดภยั (safety) หมายถงึ
ความเปนอสิระจากความเสีย่งอนัตรายทีย่อมรบัไมได

1.3.2 ความเสีย่งอนัตราย (risk) หมายถงึ
ผลรวมของความนาจะเปนของการเกดิขึน้ของอนัตรายและระดบัความรนุแรงของอนัตรายนัน้

1.3.3 อนัตราย (harm) หมายถงึ
การบาดเจ็บทางรางกายหรือความเสียหายตอสุขภาพของบุคคลหรือความเสียหายตอทรัพยสินหรือตอ
สภาพแวดลอม

1.3.4 ภยนัตราย (hazard) หมายถงึ
เหตทุีม่ศีกัยภาพของการเกดิอนัตราย

1.3.5 การใชงานทีเ่จตนาไว (intended use) หมายถงึ
การใชผลติภณัฑ กระบวนการ หรอืการบรกิารตามขอกำหนด คมูอืการใช และขอมลูทีผ่สูงมอบจดัไวไห

1.3.6 การใชงานผดิทีค่าดหมายไวอยางมเีหตผุล (reasonably foreseeable misuse) หมายถงึ
การใชผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือการบริการในลักษณะที่ผูสงมอบไมไดมีเจตนาไว แตอาจเกิดจาก
พฤตกิรรมของมนษุยทีค่าดหมายไวได

1.3.7 เซลลทตุยิภมู ิ(secondary cell) หมายถงึ
หนวยผลติภณัฑขัน้มลูฐานทีเ่ปนแหลงใหพลงังานไฟฟาโดยการแปลงผนัโดยตรงของพลงังานเคม ีประกอบ
ดวยอเิลก็โทรด แผนกัน้ (separator) อเิลก็โทรไลต ภาชนะบรรจ ุและขัว้ตอ และออกแบบใหประจดุวยไฟฟา

1.3.8 แบตเตอรีท่ตุยิภมู ิ(secondary battery) หมายถงึ
หนวยทีเ่กดิจากการประกอบกนัของเซลลทตุยิภมูทิีพ่รอมจะใชเปนแหลงใหพลงังานไฟฟา ทีก่ำหนดลกัษณะ
เฉพาะดวยแรงดนัไฟฟา ขนาด การจดัขัว้ตอ ความจไุฟฟา และสมรรถภาพทีก่ำหนด

1.3.9 การรัว่ซมึ (leakage) หมายถงึ
การรัว่ไหลของอเิลก็โทรไลตเหลวทีม่องเหน็ได

1.3.10 การระบาย (venting) หมายถงึ
การทีเ่ซลลหรอืแบตเตอรีร่ะบายความดนัภายในสวนทีเ่กนิออกมา ในลกัษณะทีเ่ปนไปตามทีไ่ดออกแบบ
ไวเพือ่ปองกนัไมใหเกดิการแตกราวหรอืการระเบดิ

1.3.11 การแตกราว (rupture) หมายถงึ
ความบกพรองทางกลของภาชนะบรรจุเซลลหรือเปลือกหุมแบตเตอรี่ที่เกิดจากสาเหตุภายนอกหรือ
ภายในเปนผลทำใหวสัดภุายในเผยตวัหรอืหกลนออก แตไมเปนการขบัออกมา
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1.3.12 การระเบดิ (explosion) หมายถงึ
ความบกพรองที่เกิดขึ้นเมื่อภาชนะบรรจุของเซลลหรือเปลือกหุมแบตเตอรี่เปดออกอยางรุนแรงและ
ชิน้สวนหลกัถกูขบัดวยแรงใหหลดุออกมา

1.3.13 ไฟ (fire) หมายถงึ
การกระจายออกของเปลวไฟจากเซลลหรอืแบตเตอรี่

1.3.14 แบตเตอรีแ่บบพกพา (portable battery) หมายถงึ
แบตเตอรีท่ีใ่ชกบัอปุกรณหรอืเครือ่งใชซึง่สามารถถอืไปมาไดสะดวก

1.3.15 เซลลแบบพกพา (portable cell) หมายถงึ
เซลลทีม่จีดุประสงคสำหรบัประกอบเปนแบตเตอรีแ่บบพกพา

1.3.16 ความจไุฟฟาทีก่ำหนด (rated capacity) หมายถงึ

ปรมิาณของไฟฟา C5 แอมแปรชัว่โมง ทีผ่ทูำแจงไวซึง่เซลลเดีย่วสามารถปลอยออกไดเมือ่ปลอยประจทุี่
กระแสไฟฟาทดสอบอางองิ 0.2 It แอมแปร ทีแ่รงดนัไฟฟาสดุทายทีก่ำหนด หลงัจากการประจ ุการเกบ็
และการปลอยประจตุามภาวะทีก่ำหนดไว

1.4 เกณฑความคลาดเคลือ่นสำหรบัการวดัพารามเิตอร (parameter measurement tolerance)

ความแมนรวมของคาทีว่ดัหรอืคาทีค่วบคมุทีส่มัพนัธกบัพารามเิตอรทีเ่ปนจรงิหรอืพารามเิตอรทีก่ำหนดไว ตอง
อยใูนเกณฑความคลาดเคลือ่นดงันี้
ก) แรงดนัไฟฟา ± รอยละ 1
ข) กระแสไฟฟา ± รอยละ 1
ค) อณุหภมูิ ± 2 องศาเซลเซยีส
ง) เวลา ± รอยละ 0.1
จ) มติิ ± รอยละ 1
ฉ) ความจไุฟฟา ± รอยละ 1
เกณฑความคลาดเคลือ่นเหลานีป้ระกอบดวย ความแมนรวมของเครือ่งมอืวดั เทคนคิทีใ่ชวดั และแหลงเกดิ
ความผดิพลาดทัง้หมดของวธิทีดสอบ

คำแนะนำในการเลอืกใชเครือ่งมอืแอนะลอ็ก ใหดจูาก IEC 60051 และการใชเครือ่งมอืดจิทิลัใหดจูาก IEC
60485 รายละเอยีดของเครือ่งมอืทีใ่ชตองมีไวในรายงานผลดวย
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2. ขอพิจารณาดานความปลอดภัยทั่วไป
ความปลอดภยัของเซลลและแบตเตอรีท่ตุยิภมูติองพจิารณาตามภาวะการใชงาน 2 กลมุ คอื

ก) การใชงานทีเ่จตนาไว
ข) การใชงานผดิทีค่าดหมายไวอยางมเีหตผุล

ตองออกแบบและสรางเซลลและแบตเตอรีใ่หมคีวามปลอดภยัทัง้สำหรบัการใชงานทีเ่จตนาไว และการใชงานผดิที่
คาดหมายไวอยางมเีหตผุล เปนทีค่าดวาเซลลและแบตเตอรีท่ีม่กีารใชงานผดิอาจไมทำงานตามทีค่วรจะเปน อยางไร
กต็ามเซลลและแบตเตอรีต่องไมทำใหเกดิภยนัตรายทีม่นียัสำคญั อาจคาดหวงัวาเซลลและแบตเตอรีท่ีม่กีารใชงานที่
เจตนาไวไมเพยีงแตตองปลอดภยัเทานัน้ แตตองยงัคงทำงานตามหนาทีต่อไปในทกุกรณี

ภยนัตรายทีม่ศีกัยภาพทีเ่กีย่วของกบัมาตรฐานนี ้คอื
ก) ไฟ
ข) การปะทแุละหรอืการระเบดิ
ค) การรัว่ซมึของอเิลก็โทรไลตของเซลล
ง) การระบาย
จ) การไหมเกดิจากอณุหภมูภิายนอกทีส่งูเกนิ
ฉ) เปลอืกหมุแบตเตอรี ่(battery case) แตกราวเผยใหเหน็สวนประกอบภายใน

การตรวจสอบตามขอ 2.1 ถงึขอ 2.6 ใหทำโดยการตรวจพนิจิ โดยการทดสอบตามขอ 4. และตามมาตรฐานทีเ่หมาะสม
(ดขูอ 1.2)

2.1 ฉนวนและการเดนิสายไฟฟา (insulation and wiring)
ความตานทานฉนวนระหวางขั้วตอบวกและพื้นผิวโลหะเผยตัวภายนอกของแบตเตอรี่ซึ่งไมรวมพื้นที่ผิวสวน
สมัผสัทางไฟฟาตองไมนอยกวา 5 เมกะโอหม ทีแ่รงดนัไฟฟากระแสตรง 500 โวลต

การเดนิสายภายในและฉนวนตองเพยีงพอทีจ่ะทนตอกระแสไฟฟา แรงดนัไฟฟา และอณุหภมูสิงูสดุทีค่าดวา
จะมตีามทีก่ำหนด ทศิทางของการเดนิสายไฟฟาตองคงระยะหางในอากาศและระยะหางตามผวิฉนวนระหวาง
ขั้วตอไวไดอยางเพียงพอ การตอภายในตองมีความมั่นคงทางกลเพียงพอที่จะรองรับภาวะการใชงานผิดที่
คาดหมายไวอยางมเีหตผุล

2.2 การระบาย
เปลอืกหมุของแบตเตอรีแ่ละเซลลตองมกีลไกระบายความดนั หรอืตองสรางใหสามารถระบายความดนัภายใน
สวนทีเ่กนิทีค่าและอตัราซึง่ไมทำใหเกดิการแตกราว การระเบดิ  และการตดิไฟไดดวยตวัเอง หากใชวธิกีารหมุ
เพือ่รองรบัเซลลใหอยภูายในเปลอืกนอก ชนดิตวัหมุหรอืวธิกีารหมุตองไมทำใหแบตเตอรีเ่กดิความรอนเกนิ
ในระหวางการทำงานปกตแิละไมขดัขวางตอการระบายความดนั

2.3 การจดัการอณุหภมู/ิกระแสไฟฟา
การออกแบบแบตเตอรีใ่หมกีารปองกนัการเกดิภาวะทีอ่ณุหภมูสิงูขึน้ผดิปกติ
หมายเหตุ ในกรณีที่จำเปน ตองมีวิธีการจำกัดกระแสไฟฟาใหอยูในระดับที่ปลอดภัยระหวางการปลอยประจุ

และการประจุ
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2.4 สวนสมัผสัขัว้ตอสาย (terminal contact)
ตองทำเครือ่งหมายขัว้ไฟฟาของขัว้ตอทีพ่ืน้ผวิดานนอกของแบตเตอรีใ่หชดัเจน ขนาดและรปูรางของสวนสมัผสั
ขัว้ตอสายตองทำใหมัน่ใจไดวาสามารถรบักระแสไฟฟาสงูสดุทีค่าดวาจะมขีึน้ได พืน้ผวิสวนสมัผสัขัว้ตอสาย
ภายนอกตองขึน้รปูโดยใชวสัดทุีเ่ปนตวันำไฟฟาทีม่คีวามแขง็แรงทางกลทีด่ ีและมคีวามตานทานตอการสกึกรอน
สวนสมัผสัขัว้ตอสายตองจดัใหอยใูนลกัษณะทีล่ดความเสีย่งตอการลดัวงจรไดมากทีส่ดุ

2.5 การประกอบเซลลเขาเปนแบตเตอรี่
เซลลที่ใชในการประกอบกันเปนแบตเตอรี่ตองมีความจุไฟฟาใกลเคียงและเขากันได มีการออกแบบแบบ
เดยีวกนั มสีารเคมเีหมอืนกนั และทำจากผทูำเดยีวกนั แบตเตอรีท่ีใ่ชเซลลทีต่ออนกุรมกนัทีอ่อกแบบใหสามารถ
เลอืกการปลอยประจไุดจากสวนเซลลตองมวีงจรทีแ่ยกออกมาตางหากประกอบอยดูวยเพือ่ปองกนัการกลบัทาง
ของเซลลเนือ่งจากการปลอยประจทุีไ่มราบเรยีบ

2.6 แผนคณุภาพ
ผทูำตองจดัเตรยีมแผนคณุภาพทีก่ำหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิานในการตรวจสอบวสัด ุสวนประกอบ เซลลและ
แบตเตอรี ่และครอบคลมุกระบวนการทัง้หมดของการผลติเซลลหรอืแบตเตอรีแ่ตละชนดิ

3. ภาวะการทดสอบเฉพาะแบบ
ใหทดสอบดวยจำนวนเซลลหรอืแบตเตอรีต่ามทีก่ำหนดในตารางที ่1 โดยใชเซลลหรอืแบตเตอรีท่ีม่อีายไุมเกนิ 3 เดอืน
หากมไิดกำหนดไวเปนอยางอืน่ใหทดสอบทีอ่ณุหภมูโิดยรอบ 20 องศาเซลเซยีส ± 5 องศาเซลเซยีส
หมายเหตุ ภาวะการทดสอบใชกับการทดสอบเฉพาะแบบเทานั้นและไมไดหมายความวาใหใชภาวะเหลานี้ในการ

ใชงานที่เจตนาไว ในทำนองเดียวกันคาจำกัด 3 เดือนจะนำมาใชเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงกัน แตไมได
หมายความวาความปลอดภยัของแบตเตอรีจ่ะลดลงหลงัจาก 3 เดอืนแลว
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ตารางที ่1 ขนาดตวัอยางสำหรบัการทดสอบเฉพาะแบบ
(ขอ 3.)

4. คุณลักษณะที่ตองการและการทดสอบ
4.1 ขัน้ตอนการประจเุพือ่จดุมงุหมายในการทดสอบ

หากมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่นในมาตรฐานนี้ขั้นตอนการประจุเพื่อจุดมุงหมายในการทดสอบใหทำที่
อณุหภมูโิดยรอบ 20 องศาเซลเซยีส  ± 5 องศาเซลเซยีส โดยใชวธิทีีผ่ทูำกำหนดไว

กอนประจ ุตองใหแบตเตอรีป่ลอยประจทุี ่20 องศาเซลเซยีส  ± 5 องศาเซลเซยีส ทีก่ระแสไฟฟาคงที ่0.2 It
แอมแปร ลงมาจนถงึแรงดนัไฟฟาสดุทายทีก่ำหนดไว

คำเตอืน : การทดสอบเหลานี้ใชขั้นตอนที่อาจเปนผลใหเกิดอันตรายหากไมไดระมัดระวังอยาง
เพยีงพอควรทำการทดสอบโดยชางเทคนคิผทูีม่คีวามชำนาญและมปีระสบการณโดยมี
การปองกนัทีเ่พยีงพอ

การทดสอบขอ เซลล แบตเตอรี่
4.2.1 5 -
4.2.2 5 5
4.2.3 - 3
4.2.4 5 5
4.3.1 5 ชุด ชุดละ 4 -
4.3.2 5 ชุด/อุณหภูมิ 5 ชุด/อุณหภูมิ
4.3.3 3 3
4.3.4 5 5
4.3.5 5 -
4.3.6 5 -
4.3.7 3 -
4.3.8 5 5
4.3.9 5 -
4.3.10 5 -
4.3.11 5 -



มอก. 2217 – 2548

– 7 –

4.2 การใชงานทีเ่จตนาไว
4.2.1 การประจอุตัราต่ำอยางตอเนือ่ง

ก) คณุลกัษณะทีต่องการ
การประจอุตัราต่ำอยางตอเนือ่งตองไมทำใหเกดิไฟและการระเบดิ

ข) การทดสอบ
ใหนำเซลลทีป่ระจเุตม็ไปประจตุามทีผ่ทูำกำหนดไวเปนเวลา 28 วนั

ค) เกณฑตดัสนิในการยอมรบั
• ระบบนกิเกลิ : ไมเกดิไฟและไมระเบดิ
• ระบบลเิทยีม : ไมเกดิไฟ ไมระเบดิ และไมรัว่ซมึ

4.2.2 การสัน่
ก) คณุลกัษณะทีต่องการ

การสัน่ทีเ่กดิขึน้ในระหวางการขนสงตองไมทำใหเกดิการรัว่ซมึ ไฟ หรอืการระเบดิ
ข) การทดสอบ

ใหนำเซลลหรือแบตเตอรี่ที่ประจุเต็มไปทดสอบการสั่น ตามภาวะการทดสอบขางลางและลำดับ
การทดสอบตามตารางที ่2 ใหเซลลหรอืแบตเตอรีร่บัการสัน่ดวยการเคลือ่นทีแ่บบฮารมอนกิเชงิเดีย่ว
ทีม่แีอมพลจิดู 0.76 มลิลเิมตร และการเคลือ่นรวมสงูสดุ 1.52 มลิลเิมตร ใหแปรผนัความถีด่วยอตัรา
1 เฮริตซตอนาท ีในระหวางขดีจำกดั 10 เฮริตซ กบั 55 เฮริตซ พสิยัทัง้หมดของความถี ่(10 เฮริตซ
ถงึ 55 เฮริตซ) และกลบั (55 เฮริตซ ถงึ 10 เฮริตซ) เปนเวลา 90 นาท ี± 5 นาท ีสำหรบัแตละตำแหนง
ตดิตัง้ (ทศิทางการสัน่) ใหสัน่แบตเตอรีใ่นแตละทศิทางทีต่ัง้ฉากซึง่กนัและกนัสามทศิทาง ตามลำดบั
ทีก่ำหนดไวขางลาง
ขัน้ที ่1 ทวนสอบวาแรงดนัไฟฟาทีว่ดัไดเปนแบบชนดิของผลติภณัฑประจทุีก่ำลงัทดสอบ
ขัน้ที ่2 ถงึ 4 ปอนความสัน่ตามทีก่ำหนดในตารางที ่2
ขัน้ที ่5 ปลอยเซลลไวเปนเวลา 1 ชัว่โมง แลวตรวจพนิจิ

ค) เกณฑตดัสนิในการยอมรบั
ไมเกดิไฟ ไมระเบดิ และไมรัว่ซมึ
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ตารางที ่2 ภาวะสำหรบัการทดสอบการสัน่
(ขอ 4.2.2ข))

4.2.3 ความเคนของเปลอืกหมุหลอแบบทีอ่ณุหภมูโิดยรอบสงู
ก) คณุลกัษณะทีต่องการ

สวนประกอบภายในของแบตเตอรีต่องไมเผยตวัระหวางการใชงานทีอ่ณุหภมูสิงู
ข) การทดสอบ

ใหทดสอบโดยการนำแบตเตอรี่ที่ประจุเต็มไปวางไวที่อุณหภูมิสูงพอประมาณเพื่อประเมินสภาพ
ความสมบูรณ (integrity) ของเปลือกหุม ใหนำแบตเตอรี่ไปวางไวในตูอบที่มีอากาศหมุนเวียนที่
อณุหภมู ิ70 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส ปลอยแบตเตอรีไ่วในตอูบเปนเวลา 7 ชัว่โมง นำ
ออกจากตอูบแลวปลอยใหเยน็ลงทีอ่ณุหภมูหิอง

ค) เกณฑตดัสนิในการยอมรบั
เปลอืกหมุแบตเตอรีต่องไมเสยีรปูทีเ่ปนผลใหชิน้สวนภายในเผยตวัออกมา

4.2.4 การทำวฏัจกัรอณุหภมูิ
ก) คณุลกัษณะทีต่องการ

การวางเซลลหรอืแบตเตอรีไ่วทีอ่ณุหภมูสิงูและต่ำสลบัไปมา  ตองไมทำใหเกิดไฟหรอืการระเบดิ
ข) ใหทดสอบตามขัน้ตอนทีก่ำหนดขางลาง และรปูแบบแสดงไวในรปูที ่1

ใหนำเซลลหรอืแบตเตอรีท่ีป่ระจเุตม็มารบัการทำวฏัจกัรอณุหภมู ิ(-20 องศาเซลเซยีส +75 องศา
เซลเซยีส) ในหองทีท่ำใหอากาศแหงตามขัน้ตอนการปฏบิตัดิงัตอไปนี้
ขัน้ที ่1 วางเซลลหรอืแบตเตอรีไ่วในทีท่ีม่อีณุหภมูโิดยรอบ 75 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส

เปนเวลา 4 ชัว่โมง
ขัน้ที ่2 เปลีย่นอณุหภมูโิดยรอบเปน 20 องศาเซลเซยีส ± 5 องศาเซลเซยีส ภายใน 30 นาท ีและ

คงไวทีอ่ณุหภมูนิีเ้ปนเวลาอยางนอย 2 ชัว่โมง
ขัน้ที ่3 เปลีย่นอณุหภมูโิดยรอบเปน -20 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส ภายใน 30 นาท ีและ

คงไวทีอ่ณุหภมูนิีเ้ปนเวลาอยางนอย 4 ชัว่โมง

ขั้นตอน ชวงเวลาจัดเก็บ
h

ชวงเวลาการส่ัน
min

การตรวจสอบดวยตา

1 - - กอนการทดสอบ
2 - 90 ± 5 -
3 - 90 ± 5 -
4 - 90 ± 5 -
5 1 - หลังการทดสอบ
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ขัน้ที ่4 เปลี่ยนอุณหภูมิโดยรอบเปน 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาที
และคงไวทีอ่ณุหภมูนิีเ้ปนเวลาอยางนอย 2 ชัว่โมง

ขัน้ที ่5 ทำซ้ำขัน้ตอนที ่1 ถงึ 4 ซ้ำอกีเปนจำนวน 4 รอบ
ขัน้ที ่6 หลงัจากรอบที ่5 ใหเกบ็เซลลหรอืแบตเตอรีไ่วเปนเวลา 7 วนั กอนนำมาตรวจสอบ
หมายเหตุ การทดสอบนีส้ามารถทำในหองเดีย่วซึง่มกีารเปลีย่นแปลงอณุหภมูหิรอืในหองทีแ่ยกจากกนั 3

หองทีอ่ณุหภมูทิดสอบทีแ่ตกตางกนั 3 อณุหภมูิ
ค) เกณฑตดัสนิในการยอมรบั

ไมเกดิไฟ ไมระเบดิ และไมรัว่ซมึ

เวลา  h

รปูที ่1 รปูแบบของอณุหภมูสิำหรบัการทดสอบการทำวฏัจกัรอณุหภมู ิ(1 รอบ)
(ขอ 4.2.4)

4.3 การใชงานผดิทีค่าดหมายไวอยางมเีหตผุล
4.3.1 การตดิตัง้เซลลทีไ่มถกูตอง (ระบบนกิเกิล)

ก) คณุลกัษณะทีต่องการ
การติดตั้งที่ไมถูกตองของแบตเตอรี่เซลลเดียวในการใชงานแบบหลายเซลลตองไมทำใหเกิดไฟ
หรือระเบิด

ข) การทดสอบ
ใหนำเซลลทีป่ระจเุตม็มาประเมนิในภาวะทีม่หีนึง่เซลลตดิตัง้ไมถกูตอง นำเซลลเดีย่วทีป่ระจเุตม็สีเ่ซลล
ทีม่เีครือ่งหมายการคา ชนดิ ขนาด และอายเุดยีวกนัมาตอกนัอยางอนกุรมโดยมหีนึง่ในสีเ่ซลลกลบัทาง
นำชดุทีป่ระกอบกนันีม้าตอครอมตวัตานทานขนาด 1 โอหม จนกระทัง่ตวัระบายเปดออกหรอืจนกระทัง่
อุณหภูมิของเซลลที่กลับขั้วมีอุณหภูมิลดลงเทาอุณหภูมิโดยรอบ หรืออาจใชแหลงจายกำลังไฟฟา
กระแสตรงคงทีเ่พือ่จำลองภาวะการกลบัทางของเซลลแทนกไ็ด

ค) เกณฑตดัสนิในการยอมรบั
ไมเกดิไฟ ไมระเบดิ

อณุหภมูิ
oC
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4.3.2 การลดัวงจรไฟฟาภายนอก
ก) คณุลกัษณะทีต่องการ

การลดัวงจรไฟฟาของขัว้ตอบวกและลบตองไมทำใหเกดิไฟหรอืระเบดิ
ข) การทดสอบ

ใหจดัเกบ็เซลลหรอืแบตเตอรีท่ีป่ระจเุตม็ 2 ชดุไวในทีท่ีม่อีณุหภมูโิดยรอบเปน 20 องศาเซลเซยีส
± 5 องศาเซลเซยีส และ 55 องศาเซลเซยีส ± 5 องศาเซลเซยีส ตามลำดบั ตอจากนัน้ใหลดัวงจรไฟฟา
แตละเซลลหรอืแบตเตอรีโ่ดยการตอขัว้บวกและขัว้ลบกบัความตานทานภายนอกรวมทีม่คีานอยกวา
100 มลิลโิอหม ใหเซลลหรอืแบตเตอรีค่งอยใูนสภาพทดสอบเปนเวลา 24 ชัว่โมง หรอืจนกระทัง่
อณุหภมูขิองเปลอืกหมุลดลงรอยละ 20 ของอณุหภมูเิพิม่ขึน้สงูสดุโดยใหเลอืกคาทีถ่งึกอน

ค) เกณฑตดัสนิในการยอมรบั
ไมเกดิไฟ ไมระเบดิ

4.3.3 การตกอยางอสิระ
ก) คณุลกัษณะทีต่องการ

ปลอยเซลลหรอืแบตเตอรีใ่หตกลงมา (เชนจากโตะ) ตองไมเกดิไฟ หรอืระเบดิ
ข) การทดสอบ

ใหปลอยเซลลหรอืแบตเตอรีท่ีป่ระจเุตม็จากทีส่งู 1.0 เมตร ลงบนพืน้คอนกรตีเปนจำนวน 3 ครัง้
โดยใหรบัการกระแทกในทศิทางแบบสมุ

ค) เกณฑตดัสนิในการยอมรบั
ไมเกดิไฟ ไมระเบดิ

4.3.4 การชอ็กทางกล (ภยนัตรายจากการชน)
ก) คณุลกัษณะทีต่องการ

การกระแทกทีเ่กดิขึน้ในระหวางการเคลือ่นยายและการขนสงตองไมทำใหเกิดไฟ ไมระเบดิ หรอื รัว่ซมึ
ข) การทดสอบ

ใหยึดเซลลหรือแบตเตอรี่ที่ประจุเต็มไวกับเครื่องทดสอบใหแนนโดยมีที่ติดตั้งที่แข็งแรงซึ่งรองรับ
พืน้ผวิตดิตัง้ทัง้หมดของเซลลหรอืแบตเตอรี ่ใหกระแทกเซลลหรอืแบตเตอรีท่ัง้หมด 3 ครัง้ดวยขนาด
เทาๆกนั ใหกระแทกในแตละทศิทางทีต่ัง้ฉากซึง่กนัและกนั 3 ทศิทาง อยางนอย 1 ใน 3 ครัง้ตอง
ตัง้ฉากกบัพืน้ผวิแบน
ในการกระแทกแตละครัง้ใหเรงการเคลือ่นทีข่องเซลลหรอืแบตเตอรีใ่นลกัษณะทีใ่นชวง 3 มลิลวินิาที
เริม่ตนความเรงเฉลีย่ต่ำสดุเปน 75 gn คาความเรงสงูสดุตองอยรูะหวาง 125 gn ถงึ 175 gn
ใหทดสอบเซลลหรอืแบตเตอรีท่ีอ่ณุหภมูโิดยรอบ 20 องศาเซลเซยีส ± 5 องศาเซลเซยีส

ค) เกณฑตดัสนิในการยอมรบั
ไมเกดิไฟ ไมระเบดิ และไมรัว่ซมึ
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4.3.5 การไดรบัความรอนทีผ่ดิปกติ
ก) คณุลกัษณะทีต่องการ

ความรอนทีส่งูมากตองไมทำใหเกดิไฟหรอืการระเบดิ
ข) การทดสอบ

นำเซลลที่ประจุเต็ม (ปลอยเซลลใหอุณหภูมิคงที่เทากับอุณหภูมิหองทดสอบ) ไปวางไวในตูอบที่
หมนุเวยีนอากาศดวยความถวงหรอืการพา ใหเพิม่อณุหภมูขิองตอูบในอตัรา 5 องศาเซลเซยีสตอนาที
± 2 องศาเซลเซยีสตอนาท ีจนถงึอุณหภมู ิ130 องศาเซลเซยีส  ± 2 องศาเซลเซยีส คงเซลลไวที่
อณุหภมูนิีเ้ปนเวลา 10 นาที

ค) เกณฑตดัสนิในการยอมรบั
ไมเกดิไฟ ไมระเบดิ

4.3.6 การบีบอัดเซลล
ก) คณุลกัษณะทีต่องการ

การบบีอดัเซลลอยางรนุแรง (ตวัอยางเชน การกำจดัขยะโดยใชเครือ่งอดัขยะ) ตองไมทำใหเกดิไฟ
หรอืการระเบดิ

ข) การทดสอบ
นำเซลลทีป่ระจเุตม็แตละเซลล ไปบบีอดัระหวางสองพืน้ผวิแบน บบีอดัโดยใชลกูสบูไฮดรอลกิดวยแรง
13 กโิลนวิตนั ± 1 กโิลนวิตนั การบบีอดัตองทำในลกัษณะทีท่ำใหเกดิผลมากทีส่ดุ หลงัจากทีป่อนแรง
มากทีส่ดุแลวหรอืหลงัจากทีแ่รงดนัไฟฟาตกอยางรวดเรว็จนถงึ 1 ใน 3 ของแรงดนัไฟฟาเดมิใหคลาย
แรงบบีอดั ในกรณขีองเซลลรปูทรงกระบอก หรอืรปูทรงแบบอืน่ (prismatic cell) ใหบบีอดัโดยมแีกน
ตามยาวขนานกบัพืน้ผวิแบนของอปุกรณบบีอดั (crushing apparatus) ในกรณเีซลลรปูทรงแบบอืน่ให
ทดสอบดานทีก่วางและดานทีแ่คบของเซลลชดุทีส่อง โดยหมนุเปนมมุ 90 องศา รอบแกนตามยาวของ
เซลลเทยีบกบัการทดสอบเซลลชดุแรก

ค) เกณฑตดัสนิในการยอมรบั
ไมเกดิไฟ ไมระเบดิ

4.3.7 ความดนัต่ำ
ก) คณุลกัษณะทีต่องการ

ความดนัต่ำ (ตวัอยางเชน การขนสงในตสูนิคาของเครือ่งบนิขนสงสนิคา) ตองไมทำใหเกดิไฟ หรอื
ไมระเบดิ

ข) การทดสอบ
ใหนำเซลลทีป่ระจเุตม็ไปไวในตสูญูญากาศ ทีอ่ณุหภมูโิดยรอบ 20 องศาเซลเซยีส ±  5 องศาเซลเซยีส
ปดผนกึตสูญูญากาศไมใหมกีารรัว่ซมึ คอยๆลดความดนัภายในลงเหลอืเทากบัหรอืนอยกวา 11.6
กโิลพาสคลั (ซึง่เปนการจำลองความสงูเทากบั 15 240 เมตร) ปลอยทิง้ไวทีค่วามดนัดงักลาว เปนเวลา
6 ชัว่โมง

ค) เกณฑตดัสนิในการยอมรบั
ไมเกดิไฟ ไมระเบดิ และไมรัว่ซมึ
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4.3.8 การประจเุกนิสำหรบัระบบนกิเกลิ
ก) คณุลกัษณะทีต่องการ

การประจเุปนเวลานานและดวยอตัราทีส่งูกวาทีผ่ทูำกำหนดไวตองไมเกดิไฟ หรอืไมระเบดิ
ข) การทดสอบ

นำเซลลหรอืแบตเตอรีท่ีป่ลอยประจแุลวไปประจทุีอ่ตัราสงูเปน 2.5 เทาของกระแสไฟฟาของการประจุ
ทีแ่นะนำไว ดวยเวลาทีท่ำใหเกดิการประจเุขา (charge input) เปนรอยละ 250 (รอยละ 250 ของ
ความจไุฟฟาทีก่ำหนด)

ค) เกณฑตดัสนิในการยอมรบั
ไมเกดิไฟ ไมระเบดิ

4.3.9 การประจเุกนิสำหรบัระบบลเิทยีม
ก) คณุลกัษณะทีต่องการ

การประจเุปนเวลานานกวาทีผ่ทูำกำหนดไวตองไมเกดิไฟ หรอืไมระเบดิ
ข) การทดสอบ

นำเซลลทีป่ลอยประจตุามทีอ่ธบิายไวใน มอก.2218 แลวไปประจดุวยแหลงจายกำลงัไฟฟา(power
supply) ทีแ่รงดนัไฟฟา เทากบัหรอืมากกวา 10 โวลต ทีก่ระแสไฟฟาของการประจ ุIrec ทีผ่ทูำแนะนำไว
เปนเวลา 2.5 C5/Irec ชัว่โมง

ค) เกณฑตดัสนิในการยอมรบั
ไมเกดิไฟ ไมระเบดิ

4.3.10การปลอยประจบุงัคบั
ก) คณุลกัษณะทีต่องการ

เซลลในการใชงานแบบหลายเซลลตองทนตอการประจแุบบกลบัขัว้โดยตองไมเกิดไฟ หรอืไมระเบดิ
ข) การทดสอบ

นำเซลลหนึง่ทีป่ลอยประจไุปประจแุบบกลบัขัว้ที ่1 It แอมแปร เปนเวลา 90 นาที
ค) เกณฑตดัสนิในการยอมรบั

ไมเกดิไฟ ไมระเบดิ

4.3.11การปองกนัเซลลตออตัราการประจสุงู (ระบบลเิทยีม)
ก) คณุลกัษณะทีต่องการ

เซลลตองไมเกดิไฟ หรอืเกดิระเบดิหากเครือ่งประจทุำงานผดิปกต ิหรอืมกีระแสไฟฟาเกนิไหลผาน
ในชดุแบตเตอรีต่อเซลลแบบขนาน

ข) การทดสอบ
นำเซลลไปปลอยประจตุามทีอ่ธบิายไวใน มอก.2218 แลวไปประจทุีค่ากระแสไฟฟา 3 เทาของกระแส
ไฟฟาประจทุีผ่ทูำแนะนำไว จนกระทัง่เซลลประจเุตม็หรอือปุกรณความปลอดภยัภายในตดักระแสไฟฟา
ประจ ุกอนทีเ่ซลลจะประจเุตม็

ค) เกณฑตดัสนิในการยอมรบั
ไมเกดิไฟ ไมระเบดิ
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5. ขอมลูเพือ่ความปลอดภยั
การใชงานและโดยเฉพาะการใชงานในทางทีผ่ดิของเซลลและแบตเตอรีท่ตุยิภมูปิดผนกึแบบพกพาทีม่แีอลคาไลนหรอื
อเิลก็โทรไลตอืน่ทีไ่มใชกรดอาจมผีลใหเกดิภยนัตรายและอาจกอใหเกดิอนัตรายได ผทูำเซลลหรอืแบตเตอรีท่ตุยิภมูิ
ตองมัน่ใจวาผทูำบรภิณัฑและผใูชปลายทางในกรณขีองการขายตรงไดรบัขอมลูเพือ่ลดและบรรเทาภยนัตรายเหลานี้
ใหเหลอืนอยทีส่ดุ เปนความรบัผดิชอบของผทูำบรภิณัฑทีต่องแจงผใูชปลายทางใหทราบถงึภยนัตรายทีม่ศีกัยภาพ
ทีจ่ะเกดิขึน้จากการใชบรภิณัฑทีม่เีซลลหรอืแบตเตอรีท่ตุยิภมูิ

คำแนะนำเกีย่วกบัภยนัตรายทีค่วรมกีำหนดไวใน IEC 61438 และรายการของคำแนะนำทีด่อียางคราวๆ ทีใ่หไวเปน
ขอมลูกำหนดไวในภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข.

การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจจากเอกสารของผทูำ

6. การทำเครือ่งหมาย
6.1 การทำเครือ่งหมายเซลล

ใหทำเครือ่งหมายเซลลตามทีร่ะบไุวในมาตรฐานเซลลดงัตอไปนีค้อื IEC 61951-1, IEC 61951-2 หรอื
มอก. 2218
หมายเหตุ ถามีขอตกลงระหวางผูทำกับผูใช เซลลที่นำมาใชในการผลิตแบตเตอรี่ไมจำเปนตองทำเครื่องหมาย

การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ

6.2 การทำเครือ่งหมายแบตเตอรี่
ใหทำเครือ่งหมายแบตเตอรีต่ามเซลลทีน่ำมาประกอบตามทีร่ะบไุวในขอ 6.1 โดยใหเพิม่เตมิขอความควรระวงั
ตามความเหมาะสม

การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ

6.3 ขอมูลอื่น
ขอมลูดงัตอไปนีต้องมไีวบนแบตเตอรีห่รอืใหมาพรอมกบัแบตเตอรี่
• ขอปฏบิตัใินการกำจดั
• ขอปฏบิตัทิีแ่นะนำในการประจุ

การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจจากเครือ่งหมาย ฉลาก และเอกสารของผทูำ

7. การบรรจหุบีหอ
หีบหอที่ใชตองมีการปองกันความเสียหายทางกลในระหวางการขนสง การเคลื่อนยาย และการวางซอนกันอยาง
เพียงพอ ตองเลือกวัสดุและการออกแบบวิธีการบรรจุใหมีการปองกันการเกิดขึ้นโดยไมเจตนาของการนำไฟฟา
การสกึกรอนของขัว้ตอ และการซมึเขาของความชืน้
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ภาคผนวก ก.
(ขอแนะนำ)

คำแนะนำสำหรบัผทูำบรภิณัฑและผปูระกอบแบตเตอรี่

รายการขางลางนีเ้ปนรายการของคำแนะนำทัว่ไปทีด่อียางคราวๆทีผ่ทูำเซลลหรอืแบตเตอรีท่ตุยิภมูจิะตองจดัใหมแีกผทูำ
บรภิณัฑและผปูระกอบแบตเตอรี่

ก) อยาถอด เปด หรอืยอยเซลลออก การถอดชิน้สวนของแบตเตอรีอ่อกควรทำโดยบคุคลทีผ่านการฝกอบรมแลว
เทานัน้ ควรออกแบบเปลอืกหมุของแบตเตอรีห่ลายเซลลใหอยใูนลกัษณะทีจ่ะเปดออกไดโดยใชเครือ่งมอืเทานัน้

ข) อยาลัดวงจรเซลลหรือแบตเตอรี่ อยาจัดเก็บเซลลหรือแบตเตอรี่แบบละเลยโดยขาดความระมัดระวังในกลอง
หรอืในลิน้ชกั ทีอ่าจทำใหเกดิการลดัวงจรซึง่กนัและกนั หรอืลดัวงจรกบัวสัดนุำไฟฟา

ค) อยานำเซลลหรอืแบตเตอรีอ่อกจากหบีหอจนกวาจะตองการใชงาน
ง) อยานำเซลลหรอืแบตเตอรีเ่ขาใกลความรอน หรอืไฟ หลกีเลีย่งการจดัเกบ็ทีไ่ดรบัแสงแดดโดยตรง
จ) อยาใหเซลลหรอืแบตเตอรีไ่ดรบัการชอ็กทางกล
ฉ) ในกรณทีีเ่ซลลมกีารรัว่ซมึ อยาปลอยใหของเหลวสมัผสักบัผวิหนงัหรอืตา หากมกีารสมัผสัใหลางสวนทีส่มัผสัดวยน้ำ

จำนวนมากและปรกึษาแพทย
ช) ตองออกแบบบรภิณัฑใหไมอาจสอดเซลลหรอืแบตเตอรีท่ีไ่มถกูตองได และควรมกีารทำเครือ่งหมายขัว้ไฟฟา

อยางชดัเจน ใหสงัเกตการทำเครือ่งหมายขัว้ไฟฟาบนเซลล แบตเตอรี ่และบรภิณัฑอยเูสมอเพือ่ใหมัน่ใจวาใชงาน
ไดถูกตอง

ซ) อยานำเซลลจากผทูำตางกนั มคีวามจไุฟฟา ขนาด หรอืแบบทีแ่ตกตางกนัไปใสปะปนกนัในแบตเตอรี่
ฌ) ใหพบแพทยทนัททีีม่กีารกลนืเซลลหรอืแบตเตอรี่
ญ) ใหปรกึษาผทูำเซลลหรอืแบตเตอรีเ่กีย่วกบัจำนวนสงูสดุของเซลลทีจ่ะประกอบเปนแบตเตอรี ่และวธิทีีป่ลอดภยั

ทีส่ดุในการตอเซลลเขาดวยกนั
ฎ) ควรจดัใหมเีครือ่งประจไุปพรอมกบับรภิณัฑแตละเครือ่ง ควรจดัใหมคีมูอืการประจทุีส่มบรูณใหพรอมกบัเซลล

และแบตเตอรีท่ตุยิภมูทิีข่าย
ฏ) เกบ็เซลลและแบตเตอรีไ่วในทีแ่หงและสะอาด
ฐ) ทำความสะอาดขัว้ตอของเซลลหรอืแบตเตอรีด่วยผาแหงและสะอาดเมือ่ขัว้ตอสกปรก
ฑ) จำเปนตองประจเุซลลหรอืแบตเตอรีท่ตุยิภมูกิอนการใชงาน ใหอางองิตามคมูอืการใชเซลลหรอืแบตเตอรีข่องผทูำ

และใชวธิปีระจใุหถกูตอง
ฒ) อยาคงเซลลและแบตเตอรีท่ตุยิภมูไิวบนทีป่ระจเุมือ่ไมไดใชงาน
ณ) หลงัจากทีจ่ดัเกบ็ไวเปนเวลานาน อาจมคีวามจำเปนตองนำเซลลหรอืแบตเตอรีม่าประจ ุและปลอยประจหุลายครัง้

เพือ่ใหมสีมรรถนะสงูสดุ
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ด) เซลลหรอืแบตเตอรีท่ตุยิภมูจิะใหสมรรถนะสงูสดุเมือ่ทำงานทีอ่ณุหภมูหิอง
ต) เกบ็รกัษาเอกสารเดมิของเซลลและแบตเตอรีไ่วเพือ่อางองิในอนาคต
ถ) เมื่อมีการกำจัดเซลลหรือแบตเตอรี่ทุติยภูมิใหแยกเซลลหรือแบตเตอรี่ที่มีระบบไฟฟาเคมีที่แตกตางกันออก

จากกัน
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ภาคผนวก ข.
(ขอแนะนำ)

คำแนะนำสำหรบัผใูช

รายการขางลางนีเ้ปนรายการของคำแนะนำทัว่ไปทีด่อียางคราวๆทีผ่ทูำบรภิณัฑตองจดัเตรยีมใหกบัผใูช

ก) อยาถอด เปด หรอืยอยเซลลหรอืแบตเตอรีท่ตุยิภมูิ
ข) อยานำเซลลหรอืแบตเตอรีเ่ขาใกลความรอน หรอืไฟ หลกีเลีย่งการจดัเกบ็ทีไ่ดรบัแสงแดดโดยตรง
ค) อยาลัดวงจรเซลลหรือแบตเตอรี่ อยาจัดเก็บเซลลหรือแบตเตอรี่แบบละเลยโดยขาดความระมัดระวังในที่ซึ่ง

อาจทำใหเกดิการลดัวงจรซึง่กนัและกนั หรอืลดัวงจรกบัโลหะอืน่
ง) อยานำเซลลหรอืแบตเตอรีอ่อกจากหบีหอจนกวาจะใชงาน
จ) อยาใหเซลลหรอืแบตเตอรีไ่ดรบัการชอ็กทางกล
ฉ) ในกรณทีีเ่ซลลมกีารรัว่ซมึ อยาปลอยใหของเหลวสมัผสักบัผวิหนงัหรอืตา หากมกีารสมัผสัใหลางสวนทีส่มัผสัดวย

น้ำจำนวนมากและปรกึษาแพทย
ช) อยาใชเครือ่งประจนุอกเหนอืจากทีจ่ดัใหมสีำหรบัใชกบับรภิณัฑทีก่ำหนดไว
ซ) ใหสงัเกตเครือ่งหมายบวก (+) และเครือ่งหมายลบ (-) บนเซลล แบตเตอรี ่และบนบรภิณัฑ และตองมัน่ใจวา

ใชงานไดถูกตอง
ฌ) อยาใชเซลลหรอืแบตเตอรีใ่ดๆทีไ่มไดรบัการออกแบบใหใชกบับรภิณัฑ
ญ) อยานำเซลลทีม่ผีทูำ ความจไุฟฟา ขนาด หรอืแบบแตกตางกนัไปใสปะปนกนัในอปุกรณ
ฎ) เก็บเซลลหรือแบตเตอรี่ใหพนจากการเอื้อมถึงของเด็ก
ฏ) ใหพบแพทยทนัททีีม่กีารกลนืเซลลหรอืแบตเตอรีล่งไป
ฐ) ใหซือ้เซลลหรอืแบตเตอรีท่ีเ่หมาะสมกบับรภิณัฑเทานัน้
ฑ) เกบ็เซลลและแบตเตอรีไ่วในทีแ่หงและสะอาด
ฒ) ทำความสะอาดขัว้ตอของเซลลหรอืแบตเตอรีด่วยผาแหงและสะอาดเมือ่ขัว้ตอสกปรก
ณ) จำเปนตองประจเุซลลหรอืแบตเตอรีท่ตุยิภมูกิอนการใชงาน ใหใชเครือ่งประจทุีถ่กูตองและอางองิตามคมูอืของ

ผทูำหรอืคมูอืบรภิณัฑสำหรบัวธิกีารประจทุีเ่หมาะสม
ด) อยาคงแบตเตอรีใ่หมกีารประจไุวเมือ่ไมไดใชงาน
ต) หลงัจากทีจ่ดัเกบ็ไวเปนเวลานาน อาจมคีวามจำเปนตองนำเซลลหรอืแบตเตอรีม่าประจ ุและปลอยประจหุลายครัง้

เพือ่ใหไดสมรรถนะสงูสดุ
ถ) เซลลหรอืแบตเตอรีท่ตุยิภมูจิะใหสมรรถนะสงูสดุเมือ่ทำงานทีอ่ณุหภมูหิองปกติ
ท) เกบ็รกัษาเอกสารเดมิของผลติภณัฑไวเพือ่อางองิในอนาคต
ธ) ใชงานเซลลหรอืแบตเตอรีเ่ฉพาะทีไ่ดถกูกำหนดใหใชเทานัน้
น) ใหนำแบตเตอรีอ่อกจากบรภิณัฑเทาทีท่ำไดทกุครัง้เมือ่ไมไดใชงาน
บ) กำจดัทิง้อยางเหมาะสม


