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สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะดานความปลอดภัย  
1. ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีครอบคลุมเฉพาะสีเคลือบแอลคีดในตัวทําละลายทั้งชนิดเงา (gloss)    
ชนิดกึ่งเงา (semi gloss)   และชนิดดาน (flat)  ท่ีใชเปนสีทับหนา   โดยมุงเนนเฉพาะความปลอดภัยดาน
ปริมาณโลหะหนักท่ีเปนพิษ    

2. บทนิยาม 
ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะดานความปลอดภัย  ซ่ึงตอไปนี้ในมาตรฐานจะเรียกวา “สีเคลือบแอลคีด” หมายถึง 
สีท่ีมีสวนผสมของผงสี สารยึดแอลคีดเรซิน  และสารเรงแหง  ใหฟลมสีท่ีมีความเงาชนิดเงา  ชนิดกึ่งเงา  
และชนิดดาน  

3. ชนิด 
3.1 สีเคลือบแอลคีดแบงตามความเงาออกเปน 3 ชนิด คือ 
   3.1.1  ชนิดเงา  
   3.1.2  ชนิดกึง่เงา 
   3.1.3  ชนิดดาน 

4. สวนประกอบ 
4.1 สีเคลือบแอลคีดประกอบดวย  แอลคีดเรซิน ผงสี ตัวผสมเพ่ิม  ตัวทําละลาย  สารเติมแตง  และสารเรงแหง 

5. คุณลักษณะท่ีตองการ 
5.1 คุณลักษณะทางปริมาณ 

ตองเปนไปตามตารางท่ี 1 
 

 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 
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5.2 ภาวะในภาชนะบรรจ ุ
เม่ือเปดภาชนะบรรจุคร้ังแรก  ตองไมมีฝาสีลอยอยูท่ีผิวหนา ไมนอนกนมากเกินไป  คนใหเปนเนื้อเดียวกัน
ไดงาย  ไมรวมตัวกันเปนกอน  ไมนอนกนแข็ง  ไมแยกช้ัน และไมมีส่ิงแปลกปลอม 
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 11 

5.3 เสถียรภาพตอการเก็บโดยวธีิเรงภาวะ 
เม่ือทดสอบตามขอ 9.4 แลว  ตองไมเปนฝาสี  ไมเปนวุน  ไมเปนวุนเหนียว  ไมนอนกนแข็ง  ไมขนแข็ง ไม
เปนเม็ด  และตองคนใหกระจายเปนเนื้อเดียวกันพรอมนําไปใชไดภายในเวลาไมเกิน 10 นาที 

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะทางปริมาณ 
(ขอ 5.1) 

รายการท่ี คุณลักษณะ เกณฑท่ีกําหนด วิธีทดสอบตาม 
1 ตะกัว่ รอยละโดยมวลของสารท่ีไมระเหย ไมเกิน 0.01 มอก.285 เลม 27 
2 ปรอท รอยละโดยมวลของสารท่ีไมระเหย ไมเกิน 0.01 มอก.285 เลม 28 
3 แคดเมียม รอยละโดยมวลของสารท่ีไมระเหย ไมเกิน 0.01 ขอ 9.2 
4 โครเมียมเฮกซะวาเลนต  รอยละโดยมวลของ 

สารท่ีไมระเหย ไมเกนิ 
0.1 ขอ 9.3 

6. การบรรจุ 

6.1 ใหบรรจุสีเคลือบแอลคีดในภาชนะบรรจุท่ีสะอาด  แหง ปดไดสนิท 
6.2 ปริมาตรสุทธิของสีเคลือบแอลคีดในแตละภาชนะบรรจุ  ตองไมนอยกวาท่ีระบุไวท่ีฉลาก 

7. เครื่องหมายและฉลาก 
7.1 ท่ีภาชนะบรรจุสีเคลือบแอลคีดทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข  อักษร  หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียด

ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน  
 (1)   ช่ือผลิตภัณฑตามช่ือมาตรฐานนี้หรือช่ืออ่ืนท่ีส่ือความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานน้ี 

(2)  ชนิด 
(3)   ช่ือสี 
(4)   ปริมาตรสุทธิ  เปนลิตร 
(5)  เดือน ปท่ีทํา 
(6)   รหัสรุนท่ีทํา 
(7)   คําแนะนําเกีย่วกับการใช 
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 (8)  คําเตือนเกี่ยวกับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได  เชน ติดไฟงาย มีสารเปนพิษ หามรับประทาน หามนําภาชนะ
บรรจุไปใสอาหาร ระวังเขาตา เก็บใหพนมือเด็ก หรืออาจใชขอความอ่ืนท่ีส่ือความหมายเดียวกัน หรือ
อาจใชเคร่ืองหมายหรือรูปสัญลักษณ (pictogram) ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของและเปนไปตามขอตกลง
ระหวางประเทศ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) 
แทนได 

(9)   ช่ือผูทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 
(10) ประเทศท่ีทํา 
ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศดวย  ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
8.1   การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน แนะนําใหเปนไปตามภาคผนวก ก. 

9. การทดสอบ 
9.1 การตรวจและการเตรียมตัวอยาง   

ใหเปนไปตาม มอก.285 เลม 2   
9.2 การวิเคราะหแคดเมียม 

นําสารละลายตัวอยางท่ีเตรียมสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณตะกั่วตาม มอก.285 เลม 27   มาวิเคราะหหา
ปริมาณแคดเมียมโดยใชอะตอมิกแอบซอรชันสเปกโทรมิเตอร  และคํานวณหาปริมาณแคดเมียม จากสูตร 

 

Cd =   
c×F ×5 000

NV ×m ×10 000
 

 
เม่ือ   Cd  คือ   ปริมาณแคดเมียม  เปนรอยละโดยมวลของสารท่ีไมระเหย       

      c   คือ   ความเขมขนของแคดเมียมในตัวอยาง   เปนไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
          F  คือ   จาํนวนเทาของปริมาตรท่ีเจือจางจากปริมาตรของสารละลายตัวอยาง 
       NV  คือ   สารท่ีไมระเหยของตัวอยางสีเหลว  เปนรอยละ 
        m   คือ   มวลของตัวอยาง   เปนกรัม 
9.3 การวิเคราะหโครเมียมเฮกซะวาเลนต 

9.3.1  เคร่ืองมือ 
9.3.3.1 สเปกโทรโฟโตมิเตอร  ท่ีอานคาไดท่ีความยาวคล่ืน 540 nm 
9.3.3.2 เคร่ืองวัดคาความเปนกรด-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 เคร่ืองกวนสําหรับกวนตัวอยาง 
9.3.3.7 อางน้ําท่ีควบคุมอุณหภูมิได (23 ± 2) ๐C 
9.3.3.8 บีกเกอรขนาด 50 mL และ 100 mL 

9.3.2 สารเคมี  สารละลาย  และวธีิเตรียม 
9.3.2.1 สารละลายไดฟนิลคารบาไซด (diphenylcarbazide) 

ละลายไดฟนลิคารบาไซด 0.25 g ดวยสารละลายผสมระหวางแอซีโทน 50 mL  กับน้ํากล่ัน 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  เติมน้ํากล่ันจนถึงขีดปริมาตร 
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สารละลายท่ีไดจะมีความเขมขน 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 ท่ีความยาวคล่ืน 540 nm โดยใช
น้ํากล่ันเปนแบลงก 

9.3.3.3 สรางกราฟสอบเทียบระหวางความเขมขนของโครเมียมเฮกซะวาเลนต เปนไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
กับคาการดูดกลืนแสง 

9.3.4 วิธีวิเคราะห 
9.3.4.1 ช่ังตัวอยางประมาณ 5 g ถึง 8 g ใหไดมวลที่แนนอน นําไปหาปริมาณสารท่ีไมระเหย ตาม มอก.285  

เลม 6 นําตัวอยางท่ีเหลือจากการระเหยมาตัดหรือบดจนเปนผงหรือมีขนาดเล็กท่ีสุดเทาท่ีทําได   
เติมเอทานอล  ประมาณ 2 mL เพื่อทําใหเปยก  เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.07 mol/L 
ปริมาตร 75 mL  แชในอางน้ําท่ีอุณหภูมิ (23 ±  2) ๐C  กวนทันทีเปนเวลา 15 min  วัดคาความเปน
กรด-ดาง โดยปรับดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1+1 ใหสารละลายอยูในภาวะกรดตลอดเวลา 
ต้ังท้ิงไวไมเกิน 15 min  แลวกรองสารละลายลงในขวดแกวปริมาตรขนาด 100 mL เติมสารละลาย
กรดไฮโดรคลอริก 0.07 mol/L จนถึงขีดปริมาตร 

9.3.4.2 ใชปเปตตดูดสารละลายตัวอยางท่ีเตรียมได 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  เติมน้ํากล่ันจนถึงขีดปริมาตร   

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+ = 
c × 50 × 100

NV × m × 25 × 10 000
 

 
เม่ือ  Cr6+   คือ  ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต  เปนรอยละโดยมวลของสารท่ีไมระเหย                         
          c      คือ  ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนตจากกราฟสอบเทียบ  เปนไมโครกรัมตอมิลลิลิตร                    

  NV   คือ  สารท่ีไมระเหยของตัวอยางสีเหลว  เปนรอยละ 
                            m    คือ  มวลของตัวอยาง  เปนกรัม 
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9.4 การทดสอบเสถียรภาพตอการเก็บโดยวิธีเรงภาวะ 
ใหปฏิบัติตาม มอก. 285 เลม 12  โดยอบตัวอยางท่ีอุณหภูมิ (50±2)๐C  เปนเวลา 96 h 
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ภาคผนวก ก. 
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

(ขอ 8.1) 

ก.1 รุน ในท่ีนี้ หมายถึง สีเคลือบแอลคีดชนิดเดียวกัน  ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือสงมอบหรือซ้ือขายใน
ระยะเวลาเดียวกัน 

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ    ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้   หรืออาจใชแผนการ
 ชักตัวอยางอ่ืนท่ีเทียบเทากันทางวิชาการกับแผนท่ีกําหนดไว 

ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก 
ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนท่ีกําหนดในตารางท่ี ก.1 
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางท่ีไมเปนไปตามขอ 6. และขอ 7.  ตองไมเกินเลขจํานวนท่ียอมรับในตารางท่ี ก.1    

จึงจะถือวาสีเคลือบแอลคีดรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตารางท่ี ก.1  แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก 
(ขอ ก.2.1) 

ขนาดรุน 
หนวยภาชนะบรรจุ 

ขนาดตัวอยาง 
หนวยภาชนะบรรจุ 

เลขจํานวนท่ียอมรับ 

    ไมเกิน       90 
          91   ถึง      150 
         151  ถึง      500 
         501  ถึง   1 200 

       เกิน   1 200 

  2 
  8 
13 
20 
32 

0 
1 
2 
3 
5 

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะท่ีตองการ 
ก.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกนัตาม มอก. 285 เลม 1 
ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5. ทุกรายการ  จึงจะถือวาสีเคลือบแอลคีดรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนด 
ก.3 เกณฑตัดสิน 

ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ  จึงจะถือวาสีเคลือบแอลคีดรุนนั้นเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

 


