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นายทวน  ศรีขํา บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด
นายจินณรงค  อัศวเรืองชัย บริษัท สีไทยกันไซ เพนท จํากัด

กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมไดพจิารณามาตรฐานนีแ้ลว   เห็นสมควรเสนอรฐัมนตรปีระกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทินเนอรสําหรับแล็กเกอรนี้ ไดประกาศใชครั้งแรกเปนมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม  ทินเนอรสําหรับแลกเกอร มาตรฐานเลขท่ี มอก. 496-2526 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ
เลม 101 ตอนท่ี 23 วันท่ี 22 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2527 ซ่ึงไดแกไขครั้งท่ี 1 โดยยกเลิกมาตรฐานเดิม  และ
กําหนดมาตรฐานใหม และเปล่ียนชื่อเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทินเนอรสําหรับแล็กเกอร  มาตรฐาน
เลขท่ี มอก. 496-2550 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม 124 ตอนพิเศษ 155 ง  วันท่ี 16
ตุลาคม พุทธศักราช 2550
ตอมาเพื่อใหเปนไปตามหลักการตรากฎหมายไทยท่ีตองเปนภาษาไทย จึงไดจัดทํามาตรฐานวิธีทดสอบทินเนอร
เลม 1 : การทดสอบสีเซยโบลต  และเลม 2 : การวิเคราะหหาองคประกอบดวยเครื่องกาซโครมาโทกราฟ เปน
ภาษาไทย และใชเปนเอกสารอางอิงแทนการอางอิงเอกสารภาษาอังกฤษ  จึงยกเลิกมาตรฐานเดิมและกําหนด
มาตรฐานนีข้ึน้ใหม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากผูทํา  ผูใช  นักวิชาการ  และเอกสารตอไปนี้
เปนแนวทาง

Fed. Spec. A-A-857B-1984 Thinner, Dope and Lacquer (Cellulose Nitrate)
JIS K 5538-1995 Lacquer thinner
มอก. 468-2550 ไวตสปรติสําหรบัสีและวารนชิ
มอก. 1182 เลม 11-2541 การทดสอบปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเลียม เลม 11 การกล่ัน
มอก. 2489 วธีิทดสอบทินเนอร

เลม 1-2553 การทดสอบสีเซยโบลต
เลม 2-2553 การวเิคราะหหาองคประกอบดวยเครือ่งกาซโครมาโทกราฟ
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับท่ี 4324 ( พ.ศ. 2554)

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม
ทินเนอรสําหรับแล็กเกอร

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทินเนอรสําหรับแล็กเกอร มาตรฐาน
เลขท่ี มอก. 496–2550

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัท่ี3745(พ.ศ.2550)
เรือ่ง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม  ทินเนอรสําหรบัแลกเกอร  และกาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม
ทินเนอรสําหรับแล็กเกอร  ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม2550 และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม
ทินเนอรสําหรับแล็กเกอร มาตรฐานเลขท่ี มอก. 496-2553 ขึ้นใหม ดังมีรายการละเอียดตอทายประกาศนี้

ท้ังนี ้  ใหมีผลตัง้แตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกาํหนดใหผลิตภณัฑอตุสาหกรรม ทินเนอรสําหรบัแล็กเกอร
ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 496-2553 ใชบังคับเปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี 21 มีนาคม      พ.ศ. 2554

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ชัยวุฒิ     บรรณวัฒน
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ทินเนอรสําหรับแล็กเกอร

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะทินเนอรที่ใชกับแล็กเกอรที่ เปนสารผสมระหวาง
ไนโตรเซลลูโลสกบัตวัทําละลาย และอืน่ ๆ  ทีใ่ชในงานทัว่ไป เชน เฟอรนเิจอร ไมครอบคลมุถึงทนิเนอรสําหรับ
สพีนแหงเรว็ไนโตรเซลลโูลส

2. บทนิยาม

ความหมายของคําทีใ่ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้
2.1 ทินเนอรสําหรับแล็กเกอร (lacquer thinner) หมายถึง ของเหลวระเหยงายประกอบดวยเอสเทอร คีโทน

แอลกอฮอล และไฮโดรคารบอน สามารถละลายไนโตรเซลลูโลสเรซินได และยงัชวยลดความหนืดของวารนชิ
และสดีวย

2.2 แล็กเกอร (lacquer) หมายถึง สารที่เมื่อใชเคลือบแลวแหงโดยตัวทําละลายระเหยไปเทานั้น เชน สารละลาย
ของเซลลโูลสเรซิน

3. คุณลักษณะที่ตองการ

3.1 ลกัษณะทัว่ไป
ตองเปนของเหลวใส ไมมีสีหรือมีสีเหลืองออน ระเหยงาย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ

3.2 ตวัทําละลายทีห่ามใช
ตองปราศจากตวัทําละลายทีเ่ปนพษิ ไดแก เมทานอล (methanol) เบนซนี (benzene) และคลอรเินเตดไฮโดร
คารบอน (chlorinated hydrocarbon)
การทดสอบใหปฏบิัติตามขอ 7.1

3.3 คราบน้าํมนั
เมื่อทดสอบตามขอ 7.2 แลว ตองไมมีคราบน้ํามันเหลืออยูบนกระดาษกรอง

3.4 การเจือจางแล็กเกอร
เมื่อทดสอบตามขอ 7.3 แลว ฟลมตองไมดอยกวาฟลมที่ไดจากการใชทินเนอรมาตรฐานตามที่ระบุใว
ในตารางท่ี 3
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3.5 การละลายไนโตรเซลลโูลส
เมือ่ทดสอบตามขอ 7.4 แลว ตองละลายไนโตรเซลลูโลสไดด ีสารละลายทีไ่ดตองใสไมมลีกัษณะเปนวุนเหนยืว

3.6 คณุลกัษณะทางฟสกิสและทางเคมี
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในตารางที ่1

ตารางที ่1 คุณลักษณะทางฟสกิสและทางเคมี
(ขอ 3.6)

4. การบรรจุ

4.1 ใหบรรจุทนิเนอรสําหรับแล็กเกอรในภาชนะทีส่ะอาด แหง และปดไดสนทิ
4.2 หากมิไดตกลงกันเปนอยางอื่น ใหปริมาณสุทธิของทินเนอรสําหรับแล็กเกอรในแตละภาชนะบรรจุเปน 950

ลูกบาศกเซนติเมตร  3.5 ลูกบาศกเดซิเมตร  18 ลูกบาศกเดซิเมตร และ 200 ลูกบาศกเดซิเมตร และตอง
ไมนอยกวาทีร่ะบไุวทีฉ่ลาก

4.3 ใหบรรจุทินเนอรสําหรับแล็กเกอรโดยมีชองวาง (ullage) ไมนอยกวารอยละ 4 ของความจภุาชนะ

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑทีก่ําหนด วิธีทดสอบตาม

1  สี เซยโบลต ไมนอยกวา + 20 มอก. 2489 เลม 1

2  กากที่เหลือจากการระเหย กรัมตอ 100 มอก. 468

 ลูกบาศกเซนติเมตร ไมเกิน 0.02

3  ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได มอก. 1182 เลม 11

  - ตั้งแตอุณหภูมิหองถึงอุณหภูม ิ75

     องศาเซลเซียส รอยละโดยปริมาตร ไมเกิน  1

  - ระหวางอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ถึง 145

     องศาเซลเซียส รอยละโดยปริมาตร ไมนอยกวา 40

  - ตั้งแตอุณหภูมิ  160 องศาเซลเซียส

     ขึน้ไป รอยละโดยปริมาตร  ไมเกิน 5

4  คาของกรด  ไมเกิน 0.3 ขอ 7.5
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5. เคร่ืองหมายและฉลาก

5.1 ที่ภาชนะบรรจุทินเนอรสําหรับแล็กเกอรทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงราย
ละเอยีดตอไปนีใ้หเห็นไดงาย ชดัเจน
(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนีห้รอืชือ่อืน่ทีส่ือ่ความหมายวาเปนผลิตภณัฑตามมาตรฐานนี้
(2) ปริมาณสุทธิ เปนลูกบาศกเซนติเมตร หรือลูกบาศกเดซิเมตร หรือกิโลกรัม
(3) เดือน ปทีห่มดอายุ
(4) วธิีใชและขอควรระวัง
(5) ชื่อผูทํา หรือโรงงานทีท่ํา พรอมสถานทีต่ั้ง หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน
(6) คําเตอืนเกีย่วกบัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ไดแก ตดิไฟงาย มสีารพิษ ควรหลีกเลีย่งจาการสูดดมและสมัผสั

โดยตรง
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศดวย ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ําหนดไวขางตน

6. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

6.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

7. การทดสอบ

7.1 ตวัทําละลายทีห่ามใช
7.1.1 เมทานอลและเบนซนี

ใหทดสอบตาม มอก. 2489 เลม 2
7.1.2 คลอรเินเตดไฮโดรคารบอน

7.1.2.1 เครื่องมือ
(1) เครื่องกลั่น
(2) ตะเกยีงบนุเซน
(3) ลวดทองแดง

7.1.2.2 วธิทีดสอบ
นําตวัอยางประมาณ 100 ลกูบาศกเซนตเิมตร มากลัน่โดยใชไอน้าํ และใหภาชนะรองรบัแชในน้าํแขง็
เก็บสารที่กลั่นไดตั้งแตเริ่มกลั่นจนอุณหภูมิของตัวอยางสูงขึ้นถึง 100 องศาเซลเซียส จึงหยุดกล่ัน
ใชลวดทองแดงทีม่ปีลายขดเปนวงแหวนเลก็ ๆ  เผาใหรอนบนเปลวไฟจากตะเกียงบนุเซนจนกระทัง่
เปลวไฟไมมสี ีทิง้ใหวงแหวนเยน็แลวจุมลงในสารละลาย นําไปเผาตรงเปลวไฟสวนนอก เมือ่เปลวไฟ
ครั้งแรกที่สวางจาหายไป ใหสังเกตดูเปลวไฟสีเขียวของคอปเปอรคลอไรดที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
สารประกอบคลอริเนเตดไฮโดรคารบอนทําปฏกิริยิากบัลวดทองแดง จะถอืวาตวัอยางปราศจากสาร
ประกอบคลอริเนเตดไฮโดรคารบอนตอเมือ่ไมมีเปลวไฟสเีขียวเกิดขึน้
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7.2 คราบน้าํมนั
วางกระดาษกรองที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 110 มิลลิเมตร บนกระจกนาฬิกาที่มีขนาด
เสนผานศนูยกลางเลก็กวาเสนผานศนูยกลางของกระดาษกรอง หยดตวัอยางประมาณ 0.2 ลกูบาศกเซนตเิมตร
ลงบนกระดาษกรอง ทิง้ไวนาน 2 ชัว่โมง แลวตรวจพินิจ

7.3 การเจือจางแล็กเกอร
7.3.1 เครื่องมือ

7.3.1.1 ขวดแกวรปูกรวยขนาด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
7.3.1.2 กระจกขนาด 200 มิลลิเมตร100 มิลลิเมตร  2 มิลลิเมตร

7.3.2 สารเคมี
7.3.2.1 แลก็เกอรใสสําหรับทดสอบทีม่ีสวนประกอบตามตารางที ่2

เตรยีมโดยใสไนโตรเซลลโูลสชัน้คณุภาพทางการคาลงในขวดแกวรปูกรวย เตมิบวิทานอลและทอลอูนี
ปดจกุ เขยาเพือ่ใหของผสมเปยก เตมิเอทลิแอซเีทต บวิทลิแอซเีทต และไดบวิทลิทาเลต เขยาใหเขากนั
เพื่อทําใหละลาย เติมชอรตออยลอัลคีดเรซิน (short oil alkyd resin) แลวจึงเขยาใหเขากัน

ตารางที ่2 สวนประกอบของแลก็เกอรใสสําหรบัทดสอบ
(ขอ 7.3.2.1)

สวนประกอบ รอยละโดยน้ําหนัก

  ไนโตรเซลลูโลสชั้นคุณภาพทางการคา

      (30% IPA damp nitrocellulose RS1/2 sec.) 15.0

  ชอรตออยลอัลคีดเรซิน รอยละ 60 35.0

  ไดบิวทิลทาเลต (D.B.P) 3.0

  เอทิลแอซีเทต 13.0

  บิวทิลแอซีเทต 4.0

  บิวทานอล 3.0

  ทอลูอีน 27.0
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7.3.2.2 ทนิเนอรมาตรฐานสําหรับทดสอบทีม่สีวนประกอบตามตารางที ่3

ตารางที ่3 สวนประกอบของทนิเนอรมาตรฐานสําหรบัทดสอบ
(ขอ 7.3.2.2)

7.3.3 วธิทีดสอบ
เติมแล็กเกอรใสในขวดแกวรูปกรวยทั้ง 2 ใบ ใบละ 20 ลูกบาศกเซนติเมตร เติมทินเนอรมาตรฐาน
20 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงในขวดแกวใบที่ 1 เติมตัวอยางทดสอบ 20 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงในขวด
แกวใบท่ี 2 เขยาขวดแกวทั้งสอง ตั้งทิ้งไวจนไมมีฟองอากาศเหลืออยูในสารละลาย เทสารละลายทั้งสอง
ลงบนกระจก แลววางกระจกเอียงทํามุม 85 องศา กับแนวนอนเปนเวลา 1 ชั่วโมง นําฟลมท้ังสอง
มาตรวจพนิิจดคูวามเงา รอยราว ความราบเรียบ (leveling) อนภุาคทีไ่มละลาย (microgel appearance)
และอืน่ๆ เปรียบเทยีบกนั

7.4 การละลายไนโตรเซลลโูลส
ชัง่ไนโตรเซลลโูลสช้ันคณุภาพทางการคา 6.0 กรัม ลงในขวดแกวรปูกรวยขนาด 200 ลกูบาศกเซนตเิมตร เตมิ
ตัวอยาง 33.0 ลูกบาศกเซนติเมตร และทอลูอีน 17.0 ลูกบาศกเซนติเมตร เขยา ปดจุก ตั้งทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองนาน 24 ชัว่โมง นํามาเขยาอีกคร้ังแลวตรวจพินิจ

7.5 คาของกรด
7.5.1 สารเคมี

7.5.1.1 สารละลายฟนอลฟทาลนีอินดเิกเตอรรอยละ 1 ในเอทานอลรอยละ 95 โดยปรมิาตร
ละลายฟนอลฟทาลีน 1 กรัม ในเอทานอลรอยละ 95 โดยปริมาตร จนปริมาตรเปน 100 ลูกบาศก
เซนตเิมตร

7.5.1.2 สารละลายแอลกอฮอลิกโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 0.1 โมลตอลูกบาศกเดซิเมตร
ละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 5.6 กรัม ในเอทานอล (รอยละ 95 โดยปริมาตร) 1 ลูกบาศก
เดซิเมตร นําไปไทเทรตกับโพแทสเซียมไฮโดรเจนทาเลต โดยใชฟนอลฟทาลีนเปนอินดิเกเตอร
คํานวณหาความเขมขนของสารละลายแอลกอฮอลกิโพแทสเซยีมไฮดรอกไซดจากสูตร

c =

=       4.9    m
 V

1000  m
V   204.2

สวนประกอบ รอยละโดยปริมาตร

  เอทิลแอซีเทต 15

  บิวทิลแอซีเทต 10

  บิวทานอล 5

  ทอลูอีน 70
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เมื่อ c คือ ความเขมขนของสารละลายแอลกอฮอลิกโพแทสเซียมไฮดรอกไซด เปนโมลตอ
ลกูบาศกเดซเิมตร

m คือ มวลของโพแทสเซยีมไฮโดรเจนทาเลตทีใ่ช เปนกรัม
V คือ ปริมาตรของสารละลายโพแทสเซยีมไฮดรอกไซดทีใ่ช เปนลกูบาศกเซนตเิมตร

204.2 คือ น้าํหนกักรัมสมมูลของโพแทสเซยีมไฮโดรเจนทาเลต
7.5.2 วิธวีิเคราะห

ชัง่ตวัอยาง 20.00 กรัม 0.02 กรัม ใสลงในขวดแกวรูปกรวยขนาด 300 ลูกบาศกเซนตเิมตร หยดสาร
ละลายฟนอลฟทาลีนอินดิเกเตอร 2 ถึง 3 หยด ไทเทรตกับสารละลายแอลกอฮอลิกโพแทสเซียม
ไฮดรอกไซดจนกระทั่งถงึจุดยตุิ

7.5.3 วธิคีาํนวณ

คาของกรด =

เมื่อ V คือ ปริมาตรสารละลายแอลกอฮอลิกโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่ใช เปนลูกบาศก
เซนตเิมตร

c คือ ความเขมขนของสารละลายแอลกอฮอลิกโพแทสเซียมไฮดรอกไซด เปนโมล
ตอลูกบาศกเดซิเมตร

m คือ มวลของตัวอยาง เปนกรัม

V   c    56.1
m
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ภาคผนวก ก.

การชกัตวัอยางและเกณฑการตดัสนิ
(ขอ 6.1)

ก.1 รุน หมายถึง ทินเนอรสําหรับแล็กเกอรที่ทําจากวัตถุดิบและสวนผสมเดียวกัน ดวยกรรมวิธีเดียวกัน
บรรจใุนภาชนะบรรจชุนดิและขนาดเดยีวกนั

ก.2 การชักตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
ก.2.1 การชักตวัอยาง

ใหเปนไปตาม มอก.468 โดยใหไดปริมาณตัวอยางรวมไมนอยกวา 3 ลกูบาศกเดซเิมตร
ก.2.2 เกณฑตดัสนิ

ตัวอยางทินเนอรสําหรับแล็กเกอรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 3. ขอ 4. และ
ขอ 5. ทกุขอ จึงจะถือวาทินเนอรสําหรับแล็กเกอรรุนนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมนี้


