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มาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรม
สเีคลือบเงาชนดิน้ํา

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลุมสีเคลือบเงาชนดิน้าํท่ีมีความเงาสูง  สําหรบัเคลือบพืน้ผิวคอนกรตี

ปูนฉาบ ไม เหล็ก ท่ีเคลือบสีรองพื้นแลว ท้ังภายนอกและภายในอาคาร

2. บทนิยาม
ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนี ้ ใหเปนไปตาม มอก.285 เลม 45 และดงัตอไปนี้

2.1 สีเคลือบเงาชนดิน้ํา หมายถงึ สีเคลือบเงาท่ีมีสวนผสมของผงสีกับเรซินสังเคราะหท่ีเปนอมัิลชันกับน้ําใหฟลม
สีท่ีมีความเงาสูง

3. สวนประกอบ
3.1 ผงสี เชน ไทเทเนียมออกไซด ไอรออนออกไซด ทาโรไซยานินทบลู
3.2 ส่ิงนําสี ประกอบดวย เรซินสังเคราะหท่ีเปนอิมัลชันกับน้ํา และอาจมีสารอื่นอยูดวย เชน สารอิมัลซิฟาย

สารกระจายผงสี สารลดฟอง สารทําใหขน สารกันเชื้อราชนิดไมมีปรอท สารกันเสียท่ีไมมีสวนประกอบ
ของฟอรแมลดีไฮด โดยหามใชยูเรียเรซิน (urea resin) ฟนอลเรซิน (phenol resin) เมลามีนเรซิน
(melamine resin)

4. คุณลักษณะที่ตองการ
4.1 คุณลักษณะทางปรมิาณ

ตองเปนไปตามตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1 คณุลกัษณะทางปริมาณ
(ขอ 4.1 )

หมายเหตุ 1. ใหยกเวนการทดสอบกําลังซอนแสงสําหรับสีซ่ึงไมมีสีขาวเปนสวนผสม เชน
- สีแดง ตาม BS 4800 หมายเลข 04 E 53
- สีเหลือง ตาม BS 4800 หมายเลข 10 E 53
- สีน้ําเงิน ตาม BS 4800 หมายเลข 18 C 39
- สีดํา ตาม BS 4800 หมายเลข 00 E 53
- สีเหลือง-แดง ตาม BS 4800 หมายเลข 06 E 51, 08 E 51
- สีเขียว-เหลือง ตาม BS 4800 หมายเลข 12 E 51, 12 E 53

2. การทดสอบกําลังซอนแสง ใหทดสอบตัวอยางที่มีความหนืดไมเกิน 100 หนวยเครบส ในกรณีที่
ตัวอยางมีความหนืดเกิน 100 หนวยเครบส  ใหเติมน้ําจนตัวอยางมีความหนืด (10    2) หนวยเครบส
การวัดความหนืดใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 14

4.2 สี (colour)
ใหเปนไปตามท่ีระบุไวท่ีฉลาก กรณีท่ีชื่อสีตรงกับชื่อสีตาม BS 4800 สีของฟลมตองเทียบไดกับแถบสี
มาตรฐานดงักลาว
การทดสอบใหปฏิบัติตามมอก.285 เลม 15

4.3 ภาวะในภาชนะบรรจุ
เม่ือเปดฝาภาชนะบรรจุครั้งแรก ตองไมมีฝาสีลอยอยู ท่ีผิวหนา ไมปรากฏสนิมหรือมีกล่ินท่ีนารังเกียจ
ไมนอนกนมากเกินไป คนใหเปนเนื้อเดียวกันไดงาย ไมรวมตัวกันเปนกอน ไมนอนกนแข็ง ไมแยกชั้น
และไมมีส่ิงแปลกปลอม
การทดสอบใหปฏิบัติตาม  มอก.285 เลม 11

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑที่กําหนด วิธีทดสอบตาม
1 ความละเอียด ไมโครเมตร ไมเกิน        50 มอก.285 เลม 8
2 ระยะเวลาการแหง ขอ 8.2

   แหงที่ผิว  ชั่วโมง  ไมเกิน          1
   แหงแข็ง  ชั่วโมง ไมเกิน          4

3 ความเงา วัดที่มุม 60 องศา ไมนอยกวา        70 ขอ 8.3
4 กําลังซอนแสง (hiding power) รอยละ ไมนอยกวา        95 ขอ 8.4
5 ตะกั่ว รอยละโดยน้ําหนักของสารที่ไมระเหย ไมเกิน          0.01 มอก.285 เลม 27
6 ปรอท รอยละโดยน้ําหนักของสารที่ไมระเหย ไมเกิน          0.01 มอก.285 เลม 28
7 แคดเมียม รอยละโดยน้ําหนักของสารที่ไมระเหย ไมเกิน          0.01 ISO 3856-4
8 โครเมียมเฮกซะวาเลนต รอยละโดยน้ําหนักของสารที่ไมระเหย ไมเกิน          0.10 ISO 3856-5
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4.4 สมบตัใินการทาดวยแปรง
ตองทาไดงาย เรียบ ฟลมสีเม่ือแหงตองเรียบเปนเงาสมํ่าเสมอ ไมไหลยอยหรือยน  และเม่ือเคลือบสีทับ
พื้นผิวท่ีเคลือบสีนั้นไวครั้ งหนึ่ งแลวเม่ือ 4 ชั่วโมง กอน แลวปลอยใหฟลมแหงเปนเวลา 1 ชั่ วโมง
สีท่ีเคลือบทับตองไมดงึหรือมวนสีท่ีเคลือบไวเดมิขึน้มา
การทดสอบใหปฏิบัติตาม ขอ 8.5

4.5 สมบตัใินการพน
ตองพนไดงาย  ฟลมสีตองไมไหล ไมยน ไมเปนคล่ืน  ฟลมสีท่ีแหงแลวตองไมเปนเม็ด ไมแยกตัวลอยขึ้นมา
เปนริ้ว ไมมัว และไมมีขอบกพรองอื่น
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.6

4.6 ความทนการดดัโคง
ฟลมสีตองไมแตกราว ไมกระเทาะหรือลอนเปนแผน
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.7

4.7 ความทนตอสภาพลมฟาอากาศ
ฟลมสีตองไมเปนฝุน ความเงาจะลดลงจากเดิมไดไมเกินรอยละ 30 และสีของฟลมสวนท่ีไดรับแสงกับสวน
ท่ีไมไดรับแสงจะแตกตางกันไดไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ 4 (ยกเวนสีขาว)
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.8

4.8 เสถยีรภาพตอการเกบ็
ใหเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้

4.8.1 ในภาวะปกติ
หลังจากตั้ งท้ิงไวในภาชนะบรรจุท่ีไมเคยเปดมากอน ในท่ีแหง อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ถึง
35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 เดือน นับจากเดือนท่ีทํา  สีเคลือบเงาชนิดน้ําตองไมมีฝาสี ไมเปนวุน
ไมเปนวุนเหนียว ไมเปนเม็ด ไมมีกล่ินท่ีเกิดจากการบูดเนาหรือมีกาซเกิดขึน้ ไมนอนกนแข็งหรอืขนแข็ง
สามารถคนใหกระจายเปนเนือ้เดยีวกนัได

4.8.2 โดยวธีิเรงภาวะ
หลังจากอบท่ีอุณหภูมิ (50  2) องศาเซลเซียส เปนเวลา 96 ชั่วโมงแลว ตองเปนดังนี้
(1) ไมเปนวุน  ไมเปนวุนเหนียว  ไมเปนเม็ด  ไมขนแข็ง
(2) ใหฟลมเม่ือแหงแลวเรียบสมํ่าเสมอ ไมเปนริ้ว ไมลาย ไมเปนเม็ด และมีความเงาเปนไปตาม

ท่ีกําหนดในตารางท่ี 1
(3) ระยะเวลาการแหงเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 1

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.9
4.9 ความทนเชือ้รา

ตองไมพบเชือ้ราบนแผนฟลมในบรเิวณท่ีตกีรอบ
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.10
หมายเหตุ สีสูตรเดียวกันใหสุมทดสอบเพียง 1 เฉดสี ไมตองทดสอบทุกเฉดสี
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4.10 ความทนตะไคร
ตองไมพบตะไครบนแผนทดสอบ
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.11
หมายเหตุ สีสูตรเดียวกันใหสุมทดสอบเพียง 1 เฉดสี ไมตองทดสอบทุกเฉดสี

4.11 ความทนน้าํ
ฟลมของสีตองไมพอง ไมยน ไมแตก ไมหลุดลอน หรือมีขอบกพรองอื่น ๆ และความเงาจะลดลงจากเดิม
ไดไมเกินรอยละ 20
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.11

4.12 ความทนดาง
ฟลมของสีตองไมพอง ไมยน ไมแตก ไมหลุดลอน หรือมีขอบกพรองอื่น ๆ และความเงาจะลดลงจากเดิม
ไดไมเกินรอยละ 30
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.12

4.13 ความทนการเชด็ลาง
ตองไมพบขอบกพรองบนแผนฟลม เชน พอง สีสึกจนถึงพื้นผิวชั้นลาง สีซีดลง และตองขจัดคราบ
ส่ิงสกปรกไดเกือบหมด
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.13

5. การบรรจุ
5.1 ใหบรรจสีุเคลือบเงาชนิดน้ําในภาชนะบรรจุท่ีสะอาด  แหง  และปดไดสนิท
5.2 หากมิไดมีการตกลงกันเปนอยางอื่น  ใหปริมาตรสุทธิของสีเคลือบเงาชนิดน้ําในแตละภาชนะบรรจุเปน

1 ลิตร 4 ลิตร หรือ 20 ลิตร และตองไมนอยกวาท่ีระบุไวท่ีฉลาก

6. เคร่ืองหมายและฉลาก
6.1 ท่ีภาชนะบรรจุสีเคลือบเงาชนิดน้ําทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียด

ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) ชือ่ผลิตภณัฑตามมาตรฐานนีห้รอืชือ่อืน่ท่ีส่ือความหมายวาเปนผลิตภณัฑตามมาตรฐานนี้
(2) ชื่อสี  พรอมตัวอยางสี หรือหมายเลขสี ตาม BS4800 (ถามี)
(3) ปริมาตรสุทธิ  เปนลิตร
(4) เดือน ป ท่ีทํา
(5) รหัสรุนท่ีทํา
(6) ชื่อผูทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน
(7) คําแนะนาํเกีย่วกบัการใช
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(8) คําเตือนเกี่ยวกับอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นได เชน มีสารเปนพิษ หามรับประทาน หามนําภาชนะบรรจุไป
ใสอาหาร ระวังเขาตา เก็บใหพนมือเด็ก หรืออาจใชเครื่องหมายหรือรูปสัญลักษณ (pictogram) ตาม
กฎหมายท่ีเกีย่วของและเปนไปตามขอตกลงระหวางประเทศ GHS (Globally Harmonized System of
Classification  and Labelling  of  Chemicals) แทนได

ในกรณท่ีีใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกบัภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
7.1 การชักตวัอยางและเกณฑตดัสิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ
8.1 การตรวจและการเตรียมตัวอยาง ภาวะทดสอบ แผนทดสอบ  และการเคลือบ

ใหเปนไปตาม  มอก.285 เลม 2 เลม 3 และเลม 4
8.2 การทดสอบระยะเวลาการแหง

เคลือบสี เคลือบเงาชนิดน้ํ าตั วอย างบนแผนกระจก ให ไดความหนาของฟลมขณะเปยกประมาณ
50 ไมโครเมตร  ท้ิงไวใหแหง  แลวทดสอบระยะเวลาการแหงท่ีผิวและการแหงแข็ง ตาม มอก.285 เลม 9
และเลม 10

8.3 การทดสอบความเงา
เคลือบสีเคลือบเงาชนดิน้าํตวัอยางบนแผนกระจกใหไดความหนาของฟลมขณะเปยกประมาณ 50 ไมโครเมตร
ท้ิงไวใหแหงในแนวนอนท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 168 ชั่วโมง  แลวนําไปทดสอบตาม  มอก.285 เลม 17

8.4 การทดสอบกาํลังซอนแสง
ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 16 โดยความหนาของฟลมเปน 150 ไมโครเมตร

8.5 การทดสอบสมบตัใินการทาดวยแปรง
ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 24 โดยใชแผนเหล็กเคลือบดีบุกเปนแผนทดสอบและทาดวยอัตราประมาณ
13 ตารางเมตรตอลิตร

8.6 การทดสอบสมบตัใินการพน
ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 24 โดยใชแผนเหล็กเคลือบดีบุกเปนแผนทดสอบและพนใหไดความหนา
ของฟลมขณะเปยกประมาณ 25 ไมโครเมตร

8.7 การทดสอบความทนการดดัโคง
เคลือบสี เคลือบเงาชนิดน้ํ าตั วอย างบนแผนเหล็กเคลือบดีบุ กให ได ความหนาของฟล มเม่ื อแห ง
(25  2) ไมโครเมตร ท้ิงไวใหแหงในแนวนอนในภาวะปกติเปนเวลา 7 วัน แลวนําไปดัดโคงตามวิธีท่ี
กําหนดใน มอก.285 เลม 19 โดยใชแมนเดรล (mandrel) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร
ตรวจฟลมสีบริเวณท่ีดัดโคงโดยใชแวนขยายท่ีมีกําลังขยาย 5 เทา
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8.8 การทดสอบความทนตอสภาพลมฟาอากาศ
ใหทดสอบโดยวิธีเรงภาวะ โดยเคลือบสีเคลือบเงาชนิดน้ําบนแผนซีเมนตไฟเบอรใหไดความหนาของฟลม
ขณะเปยกประมาณ 25 ไมโครเมตร ท้ิงไวใหแหงในแนวนอนในภาวะปกติเปนเวลา 168 ชั่วโมง
วัดความเงาท่ีมุม 60 องศา ตาม มอก.285 เลม 17 แลวนําไปผ่ึงในเครื่องเรงภาวะตาม ASTM G 154
หรือเครื่องเรงภาวะอื่นท่ีใหผลการทดสอบเทียบเทา โดยใชหลอด UVB ท่ี 313 นาโนเมตร มีวัฏจักรวงจร
คือ รับแสง 4 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และควบแนน 4 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
เวลาในการผ่ึงในเครื่องเรงภาวะเปน 336 ชั่วโมง ท้ังนีใ้หเริ่มตนการทดสอบท่ีภาวะวงจรรับแสง

8.9 การทดสอบเสถยีรภาพตอการเกบ็
ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 12 โดยเลือกทดสอบในภาวะปกติหรือโดยวิธีเรงภาวะ ในกรณีท่ีผลการ
ทดสอบโดยวธีิเรงภาวะไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  ใหถือผลการทดสอบในภาวะปกตเิปนเกณฑตดัสิน

8.10 การทดสอบความทนเชือ้รา
ใหปฏิบัติตาม  มอก.285 เลม 21 โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติมดังนี้
(1) เตรยีมแผนทดสอบโดยใชเครือ่งทําฟลมเคลือบท้ัง 2 ดานของกระดาษกรองวตัแมนเบอร 1 หรอืเทียบเทา

ใหไดความหนาของฟลมขณะเปยกแตละดานประมาณ 100 ไมโครเมตร ท้ิงไวใหแหงเปนเวลา 24 ชัว่โมง
เคลือบซํ้าท่ีดานเดิมใหไดความหนาของฟลมขณะเปยกเพิ่มขึ้นอีกดานละประมาณ 100 ไมโครเมตร
และท้ิงใหฟลมแหงเปนเวลา 14 วัน

(2) ใชเชื้อ แอสเพอรจิลลัส ไนเจอร (Aspergillus niger ATCC 6275) และเชื้อ คลาโดสปอเรียม
คลาโดสปอรอยด  (Cladosporium  cladosporoides IFO 6348)

(3) ไมใชน้าํชะลางแผนทดสอบกอนอบเพาะเชือ้
(4) ระยะเวลาอบเพาะเชื้อ 7 วัน

8.11 การทดสอบความทนตะไคร
8.11.1 เครื่องมือ

8.11.1.1 เครื่องแกว
(1) จานเพาะเชื้อ ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 10 เซนติเมตร
(2) ขวดแกวรูปกรวย ขนาด 250 มิลลิลิตร

8.11.1.2 ตูอบเพาะเชื้อ สามารถควบคุมอุณหภูมิไดท่ี 25 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธรอยละ 85 ถึงรอยละ 90

8.11.1.3 เครื่องเขยา ความเร็วประมาณ 100 รอบตอนาที
8.11.1.4 สเปกโทรมิเตอร ท่ีมีความยาวคล่ืน 1 000 นาโนเมตร
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8.11.2 สารเคมี
8.11.2.1 อาหารเล้ียงเชื้อบีจี-11 (BG-11)

(1) สวนประกอบ
โซเดยีมไนเทรต (NaNo3) 1.5 กรมั
ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (K2HPO4) 0.030 กรมั
แมกนเีซียมซัลเฟตเฮปทะไฮเดรต (MgSo4 7H2O) 0.075 กรมั
แคลเซียมคลอไรดไดไฮเดรต (CaCl2 2H2O) 0.036 กรมั
กรดซิทริก 0.006 กรมั
อีดีทีเอ (EDTA) 0.001 กรมั
โซเดยีมคารบอเนต (NaCO3) 0.020 กรมั
สารละลายโลหะ (trace metal solution) (ขอ 8.11.2.2) 1 มิลลิลิตร

(2) วิธีเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อเหลวบีจี-11
ผสมสวนผสมท้ังหมดเขาดวยกนั เติมน้ํากล่ันจนปริมาตรเปน 1 ลิตร ปรับความเปนกรด-ดาง
เปน 7.5 โดยใชสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1 โมลตอลิตร หรือสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด 1 โมลตอลิตร ฆาเชื้อในหมอนึ่งอัด ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที

(3) วิธีเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อวุนบีจี-11
ผสมสวนผสมท้ังหมดเขาดวยกัน เติมวุน 15 กรัม เติมน้ํากล่ันจนปริมาตรเปน 1 ลิตร ปรับ
ความเปนกรด-ดางเปน 7.5 โดยใชสารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ 1 โมลตอลิตร หรอืสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด 1 โมลตอลิตร ฆาเชื้อในหมอนึ่งอัด ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 15 นาที

8.11.2.2 สารละลายโลหะ
(1) สวนประกอบ

กรดบอริก 2.86 กรมั
แมงกานีสคลอไรดเททระไฮเดรต (MnCl2 4H2O) 1.80 กรมั
ซิงกซัลเฟตเฮปทะไฮเดรต (ZnSO4 7H2O) 0.222 กรมั
โซเดยีมโมลิบเดรตเพนทะไฮเดรต (NaMoO4 5H2O) 0.390 กรมั
คอปเปอรซัลเฟตเพนทะไฮเดรต (CuSO4  5H2O) 0.079 กรมั
โคบอลตไนเทรตเฮกซะไฮเดรต (Co(NO3)2  6H2O) 0.494 กรมั

(2) วิธีเตรยีม
ผสมสวนผสมท้ังหมดเขาดวยกนั เติมน้ํากล่ันจนปรมิาตรเปน 1 ลิตร

8.11.3 ตะไครทดสอบ  ใหใชตะไครสายพันธุไทย จํานวน 3 สายพันธุ คือ
(1) คลอโรค็อกคัม (Chlorococcum sp. TISTR 8973)
(2) น็อสท็อก พาลูดอสซัม (Nostoc Paludossum TISTR 8973)
(3) ฟอรมิเดียม แองกัสทิสซิมัม (Phormidium angustissimum TISTR 8970)

.
.

.
.

.
.

.
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8.11.4 วธีิทดสอบ
8.11.4.1 การเตรยีมสารละลายตะไครทดสอบ

(1) เติมอาหารเล้ียงเชื้อเหลวบีจี-11 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ลงไปในขวดแกวรูปกรวย 3 ใบ
(2) เติมตะไคร 5 มิลลิลิตร ลงในอาหารเล้ียงเชื้อแตละใบ
(3) อบเพาะเชื้อบนเครื่องเขยา ความเร็วประมาณ 100 รอบตอนาที ในตูอบเพาะเชื้อ ท่ีอุณหภูมิ

(28 2) องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธรอยละ 85 ถึงรอยละ 90 ภายใตแสงฟลูออเรส
เซนต (cool-white fluorescent) ท่ีความเขมแสงประมาณ 2 000 ลักซ เปนเวลาประมาณ
14วนั

(4) นําตะไครท่ีอบเพาะเชือ้แลวไปวดัคาความหนาแนนของเซลลดวยสเปกโทรมิเตอร  ท่ีความยาว
คล่ืน 1 000 นาโนเมตร เจือจางดวยอาหารเล้ียงเชื้อจนมีคาการดูดกลืนแสง 0.3 ถึง 0.5 นํา
สารละลายตะไครแตละสายพนัธุท่ีไดในปรมิาตรเทาๆกนั ผสมรวมเปนสารละลายตะไครทดสอบ

8.11.4.2 การเตรยีมแผนทดสอบ
ใหใชกระดาษกรองวัตแมนเบอร 1 หรือเทียบเทา เปนกระดาษทดสอบ  เคลือบสีเคลือบเงาชนิดน้ํา
ตวัอยางดวยเครือ่งทําฟลม (bird film applicator) ท้ัง 2 ดาน ของกระดาษกรอง ใหไดความหนาของ
ฟลมขณะเปยกแตละดานประมาณ 100 ไมโครเมตร ท้ิงไวใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมง เคลือบซํ้าท่ี
ดานเดิมใหไดความหนาของฟลมขณะเปยกเพิ่มขึน้อกีดานละประมาณ 100 ไมโครเมตร และท้ิงให
ฟลมแหงเปนเวลา 14 วัน

8.11.4.3 การแชแผนทดสอบ
แชแผนทดสอบในภาชนะบรรจนุ้ําท่ีมีขนาดและรูปรางพอเหมาะ ภาชนะละ 1 แผน ปริมาตรของน้ํา
กล่ันท่ีใชตอพืน้ท่ีหนาตดัของแผนทดสอบประมาณ 20 มิลลิลิตร ตอ 3 ตารางเซนตเิมตร (หรอืแผน
ทดสอบขนาดเสนผานศนูยกลางประมาณ 12.5 เซนตเิมตร ใชน้าํกล่ันประมาณ 1 ลิตร) ขณะแชแผน
ทดสอบตองไมแตะผิวภาชนะ และตองเปล่ียนน้ํากล่ันทุก 24 ชั่วโมง แชแผนทดสอบในน้ํากล่ันท่ีมี
อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง นําแผนทดสอบออก ท้ิงไว
ใหแหง ตดัเปนชิน้ทดสอบรปูวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 15 มิลลิเมตร

8.11.4.4 การอบเพาะเชื้อ
(1) เตรยีมสารละลายผสมตะไครทดสอบ รอยละ 5 ในอาหารเล้ียงเชื้อวุนบีจี-11 ผสมใหเขากัน

เติมลงในจานเพาะเชื้อ 25 มิลลิลิตร ท้ิงไวใหแข็งตัว
(2) วางแผนทดสอบไวตรงกลางจานเพาะเชือ้ หยดสารละลายตะไครทดสอบท่ีกึง่กลางแผนทดสอบ

0.02 มิลลิลิตร เกล่ียใหกระจายท่ัวแผนทดสอบ
(3) นําจานเพาะเชือ้ไปอบเพาะเชือ้เปนเวลา 28 วนั ท่ีอณุหภมิู (282) องศาเซลเซียส ความชืน้

สัมพทัธรอยละ 85 ถึงรอยละ 90 ภายใตแสงฟลูออเรสเซนต ท่ีความเขมแสงประมาณ 2 000
ลักซ โดยมีวงจรการใหแสงมืด : สวาง เปน 12 ชั่วโมง : 12 ชั่วโมง
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8.11.5 การประเมินผล
เม่ือครบกําหนดเวลาการเพาะเชื้อแลว ใหตรวจดูแผนทดสอบดวยตาเปลาหรือใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม
กรณตีองการดกูารชะลางสารเคมีออกจากแผนทดสอบ ใหวดัความกวางของบรเิวณโดยรอบแผนทดสอบ
ท่ีตะไครไมเจรญิเตบิโต

8.12 การทดสอบความทนน้าํ
ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 22 โดยเตรียมแผนทดสอบดังนี้
เคลือบสีเคลือบเงาชนิดน้ําตัวอยางบนแผนซีเมนตไฟเบอร ขนาดประมาณ 150 มิลลิเมตร 50 มิลลิเมตร
ท้ิงไวเปนเวลา 24 ชั่วโมง เคลือบซํ้าใหไดความหนาของฟลมขณะเปยกแตละชั้นประมาณ 50 ไมโครเมตร
ท้ิงไวใหแหงเปนเวลา 7 วัน แลวเคลือบดานหลังและขอบดวยพาราฟน และใหแชแผนทดสอบในน้ําเปน
เวลา 4 วัน

8.13 การทดสอบความทนดาง
ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 23 โดยเตรียมแผนทดสอบตามขอ 8.12 แลวแชแผนทดสอบในสารละลาย
อิ่มตัวแคลเซียมไฮดรอกไซด เปนเวลา 48 ชั่วโมง

8.14 การทดสอบควาทนทานตอการเชด็ลาง
ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 20 โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติมดังนี้
(1) ใชสบูซักลาง ตาม มอก.28 หรือสารเทียบเทา
(2) ใหถูฟองน้ํา 1 000 รอบ โดยเม่ือครบ 25 รอบ และ 50 รอบ ใหดึงฟองน้ําออกมาทําความสะอาด

ดวยน้าํกล่ันลงบนฟองน้าํและถสูบูใหม
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสนิ

(ขอ 7.1)

ก.1 รุน ในท่ีนี้ หมายถึง สีเคลือบเงาชนิดน้ําสีเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือสงมอบ หรือซ้ือขาย
ในระยะเวลาเดยีวกนั

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชกัตวัอยางอืน่ท่ีเทียบเทากนัทางวชิาการกบัแผนท่ีกําหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสําหรบัการทดสอบการบรรจแุละเครือ่งหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกนัตามจํานวนท่ีกําหนดในตารางท่ี  ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางท่ีไมเปนไปตามขอ 5. และขอ 6. ตองไมเกินเลขจํานวนท่ียอมรับท่ีกําหนดใน

ตารางท่ี ก.1 จึงจะถือวาสีเคลือบเงาชนิดน้ํารุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด

ตารางท่ี ก.1 แผนการชกัตวัอยางสําหรับการทดสอบการบรรจแุละเคร่ืองหมายและฉลาก
( ขอ ก.2.1 )

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสําหรบัการทดสอบคุณลักษณะท่ีตองการ
ก.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตาม มอก.285 เลม 1
ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. ทุกรายการ  จึงจะถือวาสีเคลือบเงาชนิดน้ํารุนนั้นเปนไปตามเกณฑ

ท่ีกําหนด
ก.3 เกณฑตดัสิน

ตวัอยางสีเคลือบเงาชนดิน้าํตองเปนไปตามขอ  ก.2.1.2 และขอ  ก.2.2.2 ทุกขอ  จงึจะถอืวาสีเคลือบเงาชนดิน้าํ
รุนนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ

ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ

เลขจํานวนท่ียอมรับ

       ไมเกิน 90            2 0
     91 ถึง 150            8 1
   151 ถึง 500          13 2
   501 ถึง 1 200          20 3
    เกิน    ถึง 1 200          32 5




