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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไฟแช็กกาซนี้ ไดประกาศใชครั้งแรกตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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เทคโนโลยีแหงประเทศไทย และเอกสารตอไปนี้ เปนแนวทาง

ISO  9994-2005 Lighters-Safety specification
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มาตรฐานเลขท่ี มอก. 879-2553 ขึ้นใหม ดังมีรายการละเอียดตอทายประกาศนี้

ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไฟแช็กกาซตองเปนไป
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ไฟแช็กกาซ

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมไฟแช็กกาซประเภทบรรจุกาซไดครั้งเดียว และบรรจุกาซได
หลายครัง้

2. บทนิยาม

ความหมายของคําทีใ่ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้
2.1 ไฟแช็กกาซ ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “ไฟแช็ก” หมายถึง อุปกรณที่ใชสําหรับจุดไฟดวยมือและใช

กาซปโตรเลยีม หรือของผสมไฮโดรคารบอนเปนเชื้อเพลงิ ใชสําหรบัจุดบหุร่ี ซิการ และไปป หรือใชจุดไฟกับ
วัสดุชนิดอื่นได เชน กระดาษ ไสตะเกียง เทียน และคบเพลิง
หมายเหตุ ไฟแชก็ไมไดออกแบบไวสําหรับจดุไฟเพือ่ใหแสงสวางเหมอืนเทียน หรือไฟฉาย หรือการใชในลกัษณะ

อื่นที่ตองจุดไฟเปนระยะเวลานาน

2.2 ไฟแช็กประเภทบรรจุกาซไดครั้งเดียว (disposable lighter) หมายถึง ไฟแช็กที่เมื่อใชกาซหมดแลวผูใช
ไมสามารถนํามาบรรจกุาซใหมไดอกี

2.3 ไฟแชก็ประเภทบรรจกุาซไดหลายครัง้ (refillable lighter) หมายถงึ ไฟแชก็ท่ีเมือ่ใชกาซหมดแลว ผูใชสามารถ
นํามาบรรจกุาซใหมไดอกี

2.4 ความสูงเปลวไฟ หมายถงึ ระยะเปลวไฟวดัจากขอบบนของกะบงัไฟ (flame guard) ถงึยอดเปลวไฟ หรือระยะ
ทีว่ัดจากรูปลอยกาซ (orifice) ถงึยอดเปลวไฟในกรณทีี่ไมมีกะบงัไฟ

2.5 การสาํลกั (splitting or sputtering) หมายถงึ ปรากฏการณของกาซทีย่งัไมถกูเผาไหมกระเดน็ออกมาจากเปลวไฟ

3. ประเภท ชนิดและแบบ

3.1 ไฟแช็ก แบงเปน 2 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภทบรรจุกาซไดครัง้เดยีว
3.1.2 ประเภทบรรจกุาซไดหลายครัง้

3.2 ไฟแช็ก แบงตามลักษณะการปรับความสูงเปลวไฟออกเปน 2 ชนิด คือ
3.2.1 ชนดิปรบัความสงูเปลวไฟได
3.2.2 ชนดิปรับความสูงเปลวไฟไมได

3.3 ไฟแชก็ แบงตามระบบการจุดประกายไฟออกเปน 2 แบบ คือ
3.3.1 แบบจดุประกายไฟโดยระบบแมก็เนโต
3.3.2 แบบจดุประกายไฟโดยวงลอตะไบขดีกบัหนิขดีไฟ
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4.  คุณลักษณะที่ตองการ

4.1 ลกัษณะทัว่ไป
4.1.1 ตองไมมีขอบแหลมคมท่ีอาจกอใหเกิดอนัตรายแกผูใช และออกแบบเพือ่ใชการจดุไฟเทานัน้

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ
4.1.2 ไฟแช็กชนิดปรับความสูงเปลวไฟได  ตองมีอุปกรณหรือชิ้ นสวนสําหรับปรับความสูงเปลวไฟ

พรอมท้ังเครือ่งหมายแสดงตําแหนงเปลวไฟสงูสดุและต่ําสดุดงัตวัอยางในภาคผนวก ข.
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ

4.1.3 การปรบัความสงูเปลวไฟ
4.1.3.1 ไฟแชก็ทีม่อีปุกรณปรบัความสูงเปลวไฟแบบโรตารแีบงเปน 2 กรณดีงันี้

1) หากอปุกรณปรบัความสงูเปลวไฟอยูดานบนใหเลือ่นตาํแหนงของอปุกรณปรบัความสงูเปลวไฟ
ไปทางดานซายแลวจดุไฟ เปลวไฟจะตองมคีวามสูงลดลง

2) หากอปุกรณปรับความสูงเปลวไฟอยูใตไฟแช็กใหเลือ่นอปุกรณปรับความสงูเปลวไฟตามเขม็
นาฬกิาแลวจดุไฟ เปลวไฟจะตองมคีวามสูงลดลง

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ
4.1.3.2 ไฟแช็กที่มีอุปกรณปรับความสูงเปลวไฟอยูในแนวที่ขนานกับเปลวไฟ เมื่อปรับตําแหนงอุปกรณ

ความสูงเปลวไฟใหสูงขึ้ นหรือลดลงแลวจุดไฟ เปลวไฟที่ ไดตองมีลักษณะเดียวกับทิศทาง
ทีป่รบัอปุกรณปรบัความสูงเปลวไฟ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ

4.1.3.3 แรงที่ใชในการปรับอุปกรณหรือชิน้สวน สําหรับปรับความสูงเปลวไฟ ตองไมนอยกวา 1 นิวตัน
การทดสอบใหปฏบิัติตามขอ 8.1

4.2 การทําใหเกดิเปลวไฟ
ไฟแช็กแบบจุดประกายไฟโดยระบบแม็กเนโต และวงลอตะไบขีดกับหินขีดไฟระบบจุดไฟตองไมทํางาน
เมื่อมีแรงนอยกวา 15 นิวตัน  กระทําตอระบบ
การทดสอบใหปฏบิัติตามขอ 8.2

4.3 การสําลกัและการดบัเปลวไฟ
เมื่อจุดไฟไวนาน 5 วินาที ตองไมเกิดการสําลักภายในระยะเวลาดังกลาว และเมื่อดับไฟ เปลวไฟตองดับ
ภายใน 2 วนิาที และช้ินสวนท่ีเปนโลหะตองไมรอนจนมือจับไมได
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.3 และขอ 8.4

4.4 ความไมสม่ําเสมอของเปลวไฟ (flaring)
4.4.1 ไฟแชก็ชนดิปรบัความสูงเปลวไฟได

ความสงูเปลวไฟสูงสดุทีว่ัดไดในชวงเวลา 5 วินาที จะสูงกวาความสูงเปลวไฟสงูสุดที่วดัไดในขอ 4.5.1.2
ไดไมเกิน 50 มิลลิเมตร
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4.4.2 ไฟแชก็ชนดิปรับความสงูเปลวไฟไมได
ความสูงเปลวไฟสูงสุดที่วัดไดในชวงเวลา 5 วินาที จะสูงกวาความสูงเปลวไฟสูงสุดที่วัดไดในขอ 4.5.2
ไดไมเกิน 50 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏบิัติตามขอ 8.5

4.5 ความสูงเปลวไฟ
4.5.1 ไฟแชก็ชนดิปรบัความสูงเปลวไฟได

4.5.1.1 ความสูงเปลวไฟต่ําสุด ตองสูงเกิน 10 มิลลิเมตร แตไมเกิน 50 มิลลิเมตร
4.5.1.2 ความสูงเปลวไฟสูงสุด ตองไมเกิน 100 มิลลิเมตร

4.5.2 ไฟแชก็ชนดิปรับความสงูเปลวไฟไมได
ความสูงเปลวไฟต่ําสุด ตองสูงกวา 10 มิลลิเมตร แตไมเกิน 50 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏบิัติตามขอ 8.6

4.6 ความทนการตกกระแทก
เมื่อทดสอบตามขอ 8.7 แลว ไฟแช็กตองไมเสียหาย เชน แตก ราว บิ่น หรือกาซรั่ วซึมไดไมเกิน
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
การทดสอบใหปฏบิัติตามขอ 8.8

4.8 การเผาไหมอยางตอเนื่อง
เมือ่ทดสอบตามขอ 8.9  แลว ตองไมเกดิการเผาไหมชิน้สวนใดๆ ของไฟแชก็ และลิน้ปลอยกาซตองไมเปดคาง

4.9 การเผาไหมซํ้า
เมื่อทดสอบตามขอ 8.10  ไฟแช็กตองไมเกิดความเสียหายใดๆ และตองยังคงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ในขอ 4.3 ขอ 4.4 และขอ 4.5

4.10 การเขากันไมไดระหวางกาซท่ีบรรจ ุกบัชิน้สวนของไฟแชก็ท่ีสัมผัสกบักาซ
การเขากันไมไดระหวางกาซที่บรรจุ กับชิ้นสวนของไฟแช็กที่สัมผัสกับกาซ จะมีผลทําใหกาซร่ัวซึมไดไมเกิน
15 มิลลิกรัมตอนาที และตองยังคงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ 4.3 ขอ 4.4 และขอ 4.5
การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ 8.11

4.11 ความทนความดนั
ไฟแช็กตองทนความดันที่มีคาเปน 2 เทาของความดันไอของกาซท่ีบรรจุ ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส
± 2 องศาเซลเซียส โดยไมเกิดความเสียหาย
การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ 8.12

4.12 ความทนแรงดงึ
สวนประกอบตางๆ  ของไฟแช็กตองทนแรงดึง 100 นวิตัน ไดโดยไมแตก ราว หลุดหลวม หรือเสยีหายใดๆ
และกาซร่ัวซึมไดไมเกิน 15 มิลลกิรัมตอนาที
การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ 8.13
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4.13 ลิน้เติมกาซ (เฉพาะไฟแชก็ประเภทบรรจกุาซไดหลายครัง้)
หลังจากบรรจุกาซใหม ลิ้นเติมกาซจะปลอยใหกาซร่ัวซึมไดไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอนาที
การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ 8.14

4.14 ปริมาตรของกาซทีบ่รรจใุนไฟแชก็
ตองไมมากกวารอยละ 85 ของปริมาตรท้ังหมดของที่บรรจุกาซ
การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ 8.15

4.15 น้ําหนกัของกาซทีบ่รรจใุนไฟแชก็
ตองไมนอยกวาทีร่ะบุไวทีฉ่ลาก
การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ 8.16

5.  การบรรจุ

5.1 ใหบรรจุ ไฟแช็กในกลองหรือหีบหอที่ แข็ งแรง สามารถปองกันความเสียหายระหว างการขนส ง
และการเกบ็รกัษาได

6.  เคร่ืองหมายและฉลาก

6.1 ที่ไฟแช็กทุกอัน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) เดือน ปที่ทํา หรือรหัสรุนที่ทํา
(2) คําเตือน หรือขอควรระวังในการเก็บรักษา และการทําลาย เชน อยาเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกวา

50 OC และอยาเผาทิ้ง
(3) คําเตอืนในการใช “หามจุดไฟนานเกิน 2 นาที”
(4) น้ําหนักของกาซท่ีบรรจุ
(5) ชื่อผูทําหรอืโรงงานที่ทํา หรือเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบียน
(6) ประเทศทีท่ํา

6.2 ไฟแช็กประเภทบรรจุกาซไดหลายครั้ง ทุกอนั ตองมีเอกสารกํากบั ซึง่ตองมรีายละเอียดตอไปนีใ้หเหน็ไดงาย
ชดัเจน
(1) วิธีบรรจุกาซ และคําเตือนหรือขอควรระวัง
(2) กาซท่ีใชบรรจุ
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6.3 ที่กลองหรือเอกสารกํากับ และหีบหอบรรจุไฟแช็กทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนีใ้หเหน็ไดงาย ชดัเจน
(1) ชือ่ผลติภณัฑ
(2) ประเภท ชนดิและแบบ
(3) จาํนวน
(4) เดือน ปที่ทํา หรือรหัสรุนที่ทํา
(5) คําเตือน หรือขอควรระวังในการเก็บรักษาและการทําลาย เชน อยาเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกวา

50 oC อยาเผาทิ้ง
(6) ชื่อผูทําหรอืโรงงานที่ทํา หรือเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบียน
(7) ประเทศทีท่ํา
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ําหนดไวขางตน

7.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

7.1 การชักตวัอยางและเกณฑตดัสนิใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

8.  การทดสอบ

8.1 แรงทีใ่ชปรับความสงูเปลวไฟ
ใหใชแรงไมนอยกวา 1 นวิตนักับอปุกรณหรือชิน้สวนปรับความสูงเปลวไฟทีย่ืน่ออกมาตามทิศทางตามรูปที ่1
จากดานที่มีความสูงเปลวไฟสูงที่สุดแลวจุดไฟ และใหปรับไปดานที่มีความสูงเปลวไฟต่ําที่สุด โดยเปลวไฟ
ทีไ่ดตองมคีวามสูงตามทิศทางทีป่รับ

รปูที ่1 การเลือ่นตําแหนงอปุกรณหรอืชิน้สวนปรบัความสงูเปลวไฟ
(ขอ 8.1)

 

1-ทศิทางสําหรบั
    ปรับความสูงเปลวไฟ
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8.2 การทําใหเกดิเปลวไฟ
8.2.1 นําไฟแชก็มาจุดไฟในลักษณะตางๆ (ดูรูปที ่2 และรูปที่ 3) โดยใชแรงไมนอยกวา 15 นิวตัน
8.2.2 บกัทึกผลการทดสอบ

รปูที ่2 การทดสอบการทาํใหเกดิเปลวไฟสาํหรบัไฟแชก็แบบแม็กเนโต
(ขอ 8.2.1)

รปูที ่3 การทดสอบการทําใหเกดิเปลวไฟสาํหรบัไฟแชก็แบบวงลอตะไบขดีกบัหนิขดีไฟ
(ขอ 8.2.1)

1-ไฟแชก็
2-น้ําหนักถวง
F-แรงกระทําสําหรับจดุไฟแชก็

 

 

1-มาตรวดัแรง
F-แรงกระทําสําหรับจดุไฟแชก็
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8.3 การสําลกั
กอนการทดสอบแตละครั้ งใหปรับสภาพไฟแช็กโดยเก็บไว ในที่ ที่ มีอุณหภูมิ  27 องศาเซลเซียส
± 2 องศาเซลเซียส นาน 10 ชั่วโมง

8.3.1 หากเปนไฟแชก็ท่ีปรับความสูงเปลวไฟไดใหปรบัวาลวไปท่ีตําแหนงทีใ่หเปลวไฟสงูสดุ
8.3.2 จุดไฟใหตดิเปนเวลา 5 วินาท ีสังเกตการสําลักระหวางที่ไฟตดิ แลวบันทกึผล
8.3.3 หากไฟแช็กไมมีการสําลักใหนําไปทดสอบขอ 8.5.1 โดยปรับสภาพไฟแช็กใหมที่ อุณหภูมิ

27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 5 นาที
8.4 การดบัเปลวไฟ

กอนการทดสอบใหปรับสภาพไฟแช็กโดยเก็บไวในที่ที่มีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
นาน 10 ชั่วโมง

8.4.1 ตัง้ไฟแชก็ในแนวดิง่เพือ่ใหเปลวไฟทีจ่ดุอยูในแนวดิง่
8.4.2 ปรับเปลวไฟใหมีความสู ง 50 มิลลิ เมตร หรือเมื่ อปรับวาลวใหไฟแช็กมี เปลวไฟสูงสุดแลว

แตเปลวไฟยังมีความสูงนอยกวา 50 มิลลิเมตร จุดไฟไวเปนเวลา 10 วินาที แลวสังเกตวาไฟดับภายใน
2 วินาทีหรือไม

8.4.3 เมือ่ไฟดับแลวใหปลอยไฟแช็กไว 1 นาที เพื่อใหไฟแช็กเย็น
8.4.4 ใหจดุไฟอกีครั้งตามขอ 8.4.2 แลวบันทึกเวลาในการดบัไฟ

8.5 ความไมสมํ่าเสมอของเปลวไฟ
หากเปนไฟแชก็ท่ียงัไมผานการทดสอบในขอ 8.3 ใหปรบัสภาพไฟแชก็โดยเกบ็ไวทีอ่ณุหภมู ิ27 องศาเซลเซยีส
± 2 องศาเซลเซียส นาน 10 ชั่วโมง

8.5.1 จบัไฟแชก็ไวในแนวดิง่แลวจดุไฟ  สงัเกตความสงูเปลวไฟแลวเอยีงไฟแชก็ใหทาํมมุ 45 องศากบัแนวระนาบ
(ดูรปูที่ 4) จากนั้นใหสังเกตเปลวไฟอีกคร้ังเปนเวลา 5 วินาทกีอนดับเปลวไฟ

8.5.2 หากเปลวไฟสูงขึ้นมากกวา 50 มิลลิเมตรจากตําแหนงปกติหรือสูงกวาเปลวไฟสูงสุดตามขอ 4.5
ถอืวาไมผานการทดสอบ

8.5.3 นําไฟแช็กที่ผานการทดสอบขอ 8.5.1 มาปรับสภาพท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
เปนเวลาอย างนอย 5 นาที  กอนทําการทดสอบในขอ 8.5.4 ถึ งข อ 8.5.6 กรณีที่ ไฟแช็ก
ไมผานการทดสอบในขอ 8.5.1 ใหใชไฟแชก็อนัใหมโดยปรับสภาพไฟแช็กท่ีอณุหภมูิ 27 องศาเซลเซยีส
± 2 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง
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รปูที ่4  การทดสอบความไมสม่ําเสมอของเปลวไฟ
(ขอ 8.5.1)

8.5.4 กลับไฟแชก็ในแนวดิง่นาน 10 วนิาที
8.5.5 จั บไฟแช็กในแนวดิ่ งที่ ตําแหน งปกติพรอมจุ ดไฟ ปรับไฟแช็กใหมีความสูงเปลวไฟสูงที่ สุ ด

แลววดัความสงูเปลวไฟ
8.5.6 จุดไฟท้ิงไว 5 วินาทีแลวสังเกตความสูงเปลวไฟ หากมีเปลวไฟไมสมํ่าเสมอเกินกวา 50 มิลลิเมตร

หรือมีความสูงเกินกวาเปลวไฟสูงสดุถอืวาไมผานการทดสอบ
8.6 การวดัความสงูเปลวไฟ

กอนการทดสอบใหปรับสภาพไฟแช็กโดยเก็บไวที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
เปนเวลาอยางนอย 10 ชัว่โมง และใหทดสอบไฟแช็กในหองที่ไมมีลม

8.6.1 ตัง้ไฟแช็กในแนวดิ่งบนแผนกระดานทีไ่มติดไฟมีฉากหลงัทําดวยวสัดไุมตดิไฟ และมมีาตรบอกความสูง
เปนมิลลิเมตรโดยสามารถบอกความสูงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 5 มิลลิเมตร ใหไฟแช็กมีระยะหางจากฉากหลัง
ไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร

8.6.2 จดุไฟแลววัดความสูงเปลวไฟโดยทําเคร่ืองหมายทีฉ่ากหลงัระหวางไฟติดนาน 5 วนิาที
8.7 ความทนการตกกระแทก

8.7.1 เครือ่งมอืและอุปกรณ
1) พืน้ผวิคอนกรตี
2) อุปกรณวัดความสูงที่สามารถวัดความสูงได 1.50 เมตร ± 0.1 เมตร
3) เครื่องชั่งที่วัดไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิกรัม

ความสงูเปลวไฟ = l1+l2
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8.7.2 นําไฟแช็ก 2 ชุดตวัอยาง มาปรับสภาพกอนการทดสอบดังนี้
8.7.2.1 ไฟแช็กชุดท่ี 1 เก็บไวที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง
8.7.2.2 ไฟแช็กชุดท่ี 2 เก็บไวที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง

แลวปรับสภาพท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง
กรณทีีเ่ปนไฟแช็กชนดิปรับความสูงเปลวไฟได ตองปรบัไฟแชก็ใหมีเปลวไฟสงูทีส่ดุ

8.7.3 ปลอยไฟแชก็ในขอ 8.7.2.1 และ 8.7.2.2 ใหตกอยางอสิระบนพืน้คอนกรตีทีม่รีะยะความสงู 1.50 เมตร
± 0.1 เมตร จํานวน 3 ครั้ง  โดยแตละครั้งใหไฟแช็กอยูในลักษณะตางๆ ดังนี้
1) กนไฟแชก็ลงในแนวดิง่
2) หวัไฟแชก็ลงในแนวดิง่
3) ตวัไฟแชก็อยูในแนวราบ
ตรวจพนิจิไฟแชก็ท่ีตกพืน้คอนกรีตทกุครัง้

8.7.4 ทิง้ไฟแช็กท่ีผานการทดสอบในขอ 8.7.3 ไวนาน 5 นาทีแลวตรวจพินจิกอนนําไปชั่งน้ําหนัก
8.7.5 นําไปทดสอบตามขอ 8.3 ถึงขอ 8.6 อีกครั้ง

8.8 ความทนความรอน
8.8.1 เครือ่งมอืและอุปกรณ

1) ตูควบคมุอณุหภมู ิซึง่สามารถระบายอากาศไดเพือ่ปองกนัการสะสมของกาซและสามารถรกัษาอณุหภมูิ
65 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส

2) เทอรโมมเิตอรที่สามารถวัดไดละเอียดถึง 1 องศาเซลเซียส
3) เครื่องชั่งที่วัดไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิกรัม

8.8.2 ปรับอุณหภูมิของตูควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ 65 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
8.8.3 จดุไฟแชก็เพือ่ตรวจสอบวามกีาซอยูภายใน
8.8.4 ดบัไฟแชก็แลวเกบ็ไวในตูควบคมุอุณหภมูิเปนเวลาอยางนอย 4 ชัว่โมง
8.8.5 หลังจากเกบ็ไฟแชก็ในทีเ่ก็บนาน 4 ชัว่โมงแลว นําไฟแชก็ออกมาปรับสภาพท่ีอณุหภมู ิ27 องศาเซลเซยีส

± 2 องศาเซลเซียสเปนเวลาอยางนอย 10 ชั่วโมง
8.8.6 นําไฟแช็กที่ผานการปรับสภาพตามขอ 8.8.5 มาช่ังน้ําหนัก 3 ครัง้ แตละคร้ังทิง้ระยะเวลาหางกนั 5 นาที
8.8.7 ทดลองจดุไฟแช็กอกีครั้ง

กรณทีีบ่รรจกุาซไมโปรงแสงหรอืไมโปรงใสใหปฏบิัตติามขอ 8.8.8
8.8.8 ไฟแชก็ทีไ่มโปรงแสงหรอืไมโปรงใสและไมสามารถจดุไฟไดใหทดสอบดงันี ้ เพือ่ดวูามกีาซอยูภายในหรอืไม

1) ชั่งน้ําหนักไฟแช็กดวยเครื่องชั่งที่วัดไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิกรัม
2) เปดทีบ่รรจกุาซ
3) ชัง่มวลไฟแชก็และชิน้สวนอีกครั้งหากมวลของไฟแชก็เปลีย่นแปลงอยูในชวง 10 มิลลิกรมั  ใหถือวา

ไฟแชก็ไมมกีาซอยูภายใน
8.8.9 นําไปทดสอบตามขอ 8.3 ถึงขอ 8.6 อีกครั้ง
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8.9 การเผาไหมอยางตอเนื่อง
8.9.1 อปุกรณ

หองหรือตูทีไ่มมลีมและสรางจากวสัดไุมติดไฟ
8.9.2 กรณไีฟแชก็ชนดิปรบัความสงูเปลวไฟไมได

8.9.2.1 ปรบัสภาพไฟแชก็โดยเกบ็ไวทีอ่ณุหภมู ิ27 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส ไมนอยกวา 10 ชัว่โมง
8.9.2.2 จดุไฟโดยใหเปลวไฟอยูในแนวดิง่เปนเวลา 2 นาที
8.9.2.3 สงัเกตสวนตางๆ ของไฟแชก็และลิน้ปลอยกาซขณะไฟตดิ

8.9.3 กรณไีฟแชก็ชนดิปรบัความสงูเปลวไฟได
8.9.3.1 ปรับความสูงเปลวไฟใหอยูที่ 50 มิลลิเมตร หรือตําแหนงสูงที่สุดหากเปลวไฟมีความสูงมากท่ีสุด

นอยกวา 50 มิลลิเมตร
8.9.3.2 ปรบัสภาพไฟแชก็โดยเกบ็ไวทีอ่ณุหภมู ิ27 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส ไมนอยกวา 10 ชัว่โมง
8.9.3.3 จดุไฟโดยใหเปลวไฟอยูในแนวดิง่เปนเวลา 2 นาที
8.9.3.4 สงัเกตสวนตางๆ ของไฟแชก็และลิน้ปลอยกาซขณะไฟตดิ
หมายเหตุ หามนําไฟแช็กที่ใชในการทดสอบขอ 8.9 ไปทดสอบรายการอื่น

8.10 การเผาไหมซํ้า
8.10.1 กรณไีฟแชก็ชนดิปรบัความสงูเปลวไฟไมได

8.10.1.1 ปรบัสภาพไฟแชก็โดยเกบ็ไวทีอ่ณุหภมู ิ27 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส ไมนอยกวา 10 ชัว่โมง
8.10.1.2 จดุไฟโดยใหเปลวไฟอยูในแนวดิง่เปนเวลา 20 วนิาที
8.10.1.3 ดบัไฟแลวปลอยไวเปนเวลา 5 นาที
8.10.1.4 ทดสอบตามขอ 8.10.1.2 และขอ 8.10.1.3 อีก 9 ครั้ง
8.10.1.5 ปรับสภาพไฟแชก็โดยเกบ็ไวทีอ่ณุหภมูิ 27 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส  เปนเวลาไมนอยกวา

10 ชั่วโมง แลวนําไปทดสอบตามขอ 8.3 ถึงขอ 8.6 อีกครั้ง
8.10.2 กรณไีฟแชก็ชนดิปรบัความสงูเปลวไฟได

8.10.2.1 ปรับความสูงเปลวไฟใหอยูที่ 50 มิลลิเมตร หรือตําแหนงสูงที่สุดหากเปลวไฟมีความสูงมากท่ีสุด
นอยกวา 50 มิลลิเมตร

8.10.2.2 ปรับสภาพไฟแชก็โดยเกบ็ไวทีอ่ณุหภมู ิ27 องศาเซลเซยีส ±2 องศาเซลเซยีส ไมนอยกวา 10 ชัว่โมง
8.10.2.3 จดุไฟโดยใหเปลวไฟอยูในแนวดิง่เปนเวลา 20 วนิาที
8.10.2.4 ดบัไฟแลวทิง้ไฟแชก็ไวเปนเวลา 5 นาที
8.10.2.5 ทดสอบตามขอ 8.10.2.3 และขอ 8.10.2.4 อีก 9 ครั้ง
8.10.2.6 ปรบัสภาพไฟแชก็โดยเกบ็ไวทีอ่ณุหภมู ิ27 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส ไมนอยกวา 10 ชัว่โมง

เพื่อนําไปทดสอบตามขอ 8.3 ถึงขอ 8.6 อีกครั้ง
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8.11 การเขากนัไมไดระหวางกาซท่ีบรรจุกบัชิน้สวนของไฟแชก็ท่ีสมัผสักาซ
8.11.1 เครือ่งมอืและอุปกรณ

1) ตู ควบคุมอุณหภู มิซึ่ งระบายอากาศได เพื่ อป องกันการสะสมของก าซและรักษาอุณหภูมิ
40 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส

2) เทอรโมมิเตอรท่ีวัดไดละเอียด 1 องศาเซลเซียส ระหวาง 35 องศาเซลเซียส ถึง 45 องศาเซลเซียส
3) เครื่องชั่งที่วัดไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิกรัม

8.11.2 ปรับอุณหภูมิของตูควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ 40 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
8.11.3 ทดลองจุดตัวอยางไฟแช็กเพื่อทดสอบวามีกาซอยูขางใน แลววางไฟแช็กที่ดับไฟแลวไวในตูควบคุม

อุณหภูมิเปนเวลา 28 วัน
8.11.4 นําไฟแช็กออกจากตูควบคุมอุณหภูมหิลังจากเกบ็ไวนาน 28 วัน
8.11.5 ปรับสภาพไฟแช็กโดยเก็บไวที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง
8.11.6 ชั่งไฟแช็ก โดยที่มวลของไฟแช็กตองไมลดลง หรือมีกาซร่ัวไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอนาที หรือไมมีกาซ

เหลืออยูในไฟแช็กใหถือวาไมผานการทดสอบ หากท่ีบรรจุกาซไมโปรงแสงหรือไมโปรงใสใหทดสอบ
ตามขอ 8.11.7

8.11.7 ไฟแชก็ทีไ่มโปรงแสงหรอืไมโปรงใสและไมสามารถจดุไฟไดใหทดสอบดงันี ้ เพือ่ดวูามกีาซอยูภายในหรอืไม
1) ชั่งน้ําหนักไฟแช็กดวยเครื่องชั่งที่วัดไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิกรัม
2) เปดทีบ่รรจกุาซ
3) ชั่งมวลไฟแช็กและชิน้สวนอีกคร้ังหากมวลของไฟแช็กเปลีย่นแปลงอยูในชวง 10 มลิลิกรัม  ใหถือวา

ไฟแชก็ไมมกีาซอยูภายใน
8.11.8 ไฟแช็กท่ีทดสอบแลวและจุดไฟไดใหนําไปปรับสภาพไฟแช็กโดยเก็บไวที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

± 2 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง เพื่อนําไปทดสอบตามขอ 8.3 ถึงขอ 8.6 อีกคร้ัง
8.12 ความทนความดนั

8.12.1 เตรียมตัวอยางโดยปลอยกาซออกจากไฟแช็กจนหมดโดยไมทําใหไฟแชก็เกดิความเสียหายใดๆ ทางกล
8.12.2 เครือ่งมอืและอุปกรณ

เครื่องอดัความดัน 2 เมกะพาสคาล
8.12.3 ปรับอณุหภูมิสภาพแวดลอมในการทดสอบใหเปน 27 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซียส
8.12.4 ปรับความดันภายในของไฟแช็กเปนสองเทาของความดันที่เกิดจากกาซท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส

ความดนัทีเ่พิม่ขึน้ตองไมเกนิ 69 กโิลพาสคาลตอวินาที
8.12.5 สงัเกตการเปลีย่นแปลงของไฟแชก็

 8.13 ความทนแรงดงึ
ใหทดสอบในหองทีม่อีณุหภมู ิ27 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส ใชแรงดงึ 100 นวิตนั กระทําตอตวัอยาง
ไฟแชก็ ดังแสดงในรูปที ่5 แลวตรวจพนิิจ และตรวจการร่ัวซึมของกาซ
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   ไฟแช็กแบบจุดประกายไฟ                ไฟแช็กแบบจุดประกายไฟ
โดยวงลอตะไบขดีกบัหนิขดีไฟ                    โดยระบบแม็กเนโต

รปูที ่5  การทดสอบความทนแรงดงึ
(ขอ 8.13)

8.14 ลิน้เตมิกาซ
8.14.1 เครือ่งมอืและอุปกรณ

เครื่องชั่งที่วัดไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิกรัม
8.14.2 ปลอยกาซออกจากไฟแชก็จนหมด
8.14.3 เตมิกาซตามวธิแีละชนดิทีผู่ผลติแนะนํา
8.14.4 นําไปชั่งน้ําหนัก 3 ครั้งหางกันครั้งละ 5 นาที สังเกตการร่ัวของกาซ

8.15 ปริมาตรของกาซทีบ่รรจใุนไฟแชก็
8.15.1 เครื่องมือ

เครื่องชั่งที่วัดไดละเอียด 0.1 มิลลิกรัม
8.15.2 ปรับสภาพไฟแช็กที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง
8.15.3 หามวลของกาซโดยชั่งไฟแช็กที่ยังไมไดใช แลวเจาะรูบริเวณที่บรรจุกาซท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง

ไมเกิน 6 มิลลิเมตรเพื่อนํากาซออก แลวปลอยไวนาน 30 นาที
8.15.4 หามวลของกาซโดยนําไฟแชก็ไปชั่งน้ําหนกัอีกครัง้
8.15.5 คํานวณหาปริมาตรของก าซโดยใชค าความหนาแนนของก าซที่ อุณหภูมิ  27 องศาเซลเซียส

± 2 องศาเซลเซียส จากสูตร

V1 = ปริมาตรของกาซ
m1 = มวลของกาซ (กรัม)
1 = ความหนาแนนของกาซท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส (กรัม/ลบ.ซม.)

หมายเหตุ : กรณีที่ไมทราบชนิดและสูตรของกาซใหใชคาความหนาแนน 0.54 กรัม/ลบ.ซม.

 

ตาํแหนงปากจบั

ภาชนะบรรจกุาซ

กะบังไฟ

ตาํแหนงปากจบั

แรงดึง 100 นิวตัน แรงดึง 100 นิวตัน

กะบังไฟ

ตําแหนงปากจบั

ภาชนะบรรจกุาซ

ตาํแหนงปากจบั

V1 =
m1
1
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8.15.6 เติมน้ําที่มีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ลงในที่บรรจุกาซโดยใชหลอดฉีดยา
หรืออุปกรณอื่นที่เหมาะสมและตองไมมฟีองอากาศอยูในทีบ่รรจุกาซ

8.15.7 ชั่งไฟแช็กท่ีเติมน้ําจากขอ 8.15.6 แลว
8.15.8 หามวลของน้ําโดยหักน้ําหนักของไฟแช็กเปลาออกจากน้ําหนักของไฟแช็กที่เติมน้ําแลว (ใหปฏิบัติ

เชนเดียวกับขอ 8.15.3 หรือวัดปริมาตรของน้ําที่เติมลงไปในท่ีบรรจุกาซหรือวิธีอื่นใดที่เชือ่ถือได)
8.15.9 คํานวณหาปริมาตรของทีบ่รรจกุาซโดยใชสตูร

V0 = ปริมาตรของทีบ่รรจกุาซ
m0 = มวลของน้ํา (กรัม)
0 = ความหนาแนนของน้ําที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส (กรัม/ลบ.ซม.)

8.15.10 หาอัตราสวนระหวาง V1 ตอ V0 คาที่ไดตองไมเกิน 0.85
8.16 มวลของกาซท่ีบรรจใุนไฟแชก็

ใหทดสอบในหองท่ีมีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียสชั่งไฟแช็ก แลวเจาะรูเพื่อปลอยใหกาซ
ไหลออกจนหมด ทิ้งไวนาน 30 นาทีแลวชั่งไฟแช็กเปลา นําคาที่ไดไปลบออกจากมวลไฟแช็กที่ชั่งได
ในครัง้แรก

V0 = m0
0
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ภาคผนวก ก.

การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง ไฟแช็กประเภท ชนิดและแบบเดียวกัน ทําจากวัสดุอยางเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน
จากโรงงานเดยีวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดียวกัน

ก.2 การชักตั วอยางและการยอมรับ ให เปนไปตามแผนการชักตั วอย างที่ กําหนดตอไปนี้  หรืออาจใช
แผนการชักตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวิชาการท่ีกําหนดไว

ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการบรรจุและเครือ่งหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวธิีสุมจากรุนเดยีวกัน ตามจํานวนที่กําหนดในตารางที ่ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 5. และ 6. ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับที่กําหนดใน

ตารางที ่ก.1 จึงจะถือวาไฟแช็กรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

ตารางที ่ก.1 แผนการชักตวัอยางสําหรบัการทดสอบการบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)

หมายเหตุ ใหชักตัวอยางกลอง  1 กลอง  จากตัวอยางแตละหีบหอ สําหรับการทดสอบเครื่องหมาย
และฉลากที่กลอง หรือเอกสารกํากับ และใหชักตัวอยางไฟแช็ก 1 อัน จากตัวอยาง
แตละกลองสําหรับการทดสอบเครื่องหมายและฉลากที่ไฟแช็ก

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่ วไป การสําลักและการดับเปลวไฟ
ความสงูเปลวไฟ ความทนแรงดึง และน้ําหนักของกาซท่ีบรรจุในไฟแช็ก

ก.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวธิีสุมจากรุนเดยีวกัน ตามจํานวนที่กําหนดในตารางที ่ก.2
ก.2.2.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 4.3 ขอ 4.5 ขอ 4.12 และขอ 4.15 ตองไมเกิน

เลขจํานวนทีย่อมรับทีก่ําหนดในตารางที ่ก.2 จงึจะถือวาไฟแช็กรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

ตารางที ่ก.2 แผนการชกัตวัอยางสําหรบัการทดสอบลกัษณะทัว่ไป การสําลกัและการดบัเปลวไฟ
ความสงูเปลวไฟ ความทนแรงดึง และน้ําหนักของกาซทีบ่รรจุในไฟแชก็

(ขอ ก.2.2)

ขนาดรุน เลขจํานวนที่

หีบหอ หีบหอ กลอง อัน ยอมรับ

     ไมเกิน 50 2 2 2 0

     51 ขึ้นไป 8 8 8 1

ขนาดตัวอยาง

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง

อัน อัน

     ไมเกิน 35 000 2 0

     35 001  ขึ้นไป 8 1

เลขจํานวนท่ียอมรับ
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ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรบัสําหรับการทดสอบการทําใหเกิดเปลวไฟ ความไมสม่ําเสมอของเปลวไฟ
ความทนการตกกระแทก ความทนความรอน การเผาไหมอยางตอเนือ่ง การเผาไหมซํ้า การเขากันไมได
ระหวางกาซที่บรรจุกับชิ้นสวนของไฟแช็กท่ีสัมผัสกับกาซ ความทนความดัน ลิ้นเติมกาซ และปริมาตร
ของกาซท่ีบรรจใุนไฟแชก็

ก.2.3.1 ใหชกัตัวอยาง โดยวิธสีุมจากรุนเดียวกันสําหรบัการทดสอบรายการละ 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 เกณฑตดัสนิ

ตัวอยางไฟแช็กตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 และขอ ก.2.3.2 ทุกขอ จึงจะถือวาไฟแช็ก
รุนนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ข.

การใชเครือ่งหมายบนไฟแชก็ชนดิปรบัความสงูเปลวไฟได

ข.1 การใชเครื่องหมายบนไฟแช็กชนิดปรับความสูงเปลวไฟได เพื่อแสดงตําแหนงเปลวไฟสูงสุดและต่ําสุด
สามารถทําไดหลายรปูแบบดงัตวัอยางในตารางตอไปนี้

เครื่องหมายแสดงตําแหนงเปลวไฟต่ําสุด เครื่องหมายแสดงตําแหนงเปลวไฟสูงสุด

 

(เปลวไฟต่ําสุด) (เปลวไฟสูงสุด)


