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สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐–๒๒๐๒–๓๓๓๔-๕

ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๑๙๐๑ (พ.ศ. ๒๕๕๗)
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
ผาจก
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผาจก มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๘/๒๕๕๒
และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๑-๑/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผาจก มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๘/
๒๕๕๒ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน ผาจก ขึ้นใหม
สํานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๕๕๔ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผาจก มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๘/๒๕๕๗ ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียดตอทาย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนบั แตวนั ที่ประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
อุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ผาจก
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผาจกที่ทอดวยกี่พื้นบานหรือกี่กระตุกโดยใชเสนดายที่ทํา
จากเสนใยธรรมชาติ เสนใยประดิษฐ และเสนใยผสม

๒. บทนิยาม

๒.๑

๒.๒

๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
ผาจกแบบดั้งเดิม หมายถึง ผาทอที่มีลวดลายซึ่งใชเทคนิคการทอโดยเพิ่มเสนดายพุงพิเศษหลายสีเปน
ชวงๆ เพื่อใหเกิดลวดลายบนลายพื้น อาจทอจกเปนบางสวน เชน ซิ่นตีนจก หรือจกทั่วผืนผา อาจทอผสม
กับลายอื่น เชน ลายขิด ลายน้ําไหล เปนผาจกผสม อาจสอดแทรกดวยเสนไหมแท หรือเสนดาย หรือดิ้นสี
ตางๆ เชน ดิน้ เงิน ดิน้ ทอง (ดูตัวอยางรูปที่ ๑)
ผาจกแบบสมัยนิยม หรือเรียกกัน “ผาจกแบบรวมสมัย” หมายถึง ผาจกแบบดั้งเดิมที่มีการประยุกตลาย
จากแบบดั้งเดิม หรือมีการคั่นดวยลายอื่น เชน มัดหมี่ ขิด หางกระรอก อยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา
อาจสอดแทรกดวยเสนไหมแท หรือเสนดาย หรือดิ้นสีตางๆ เชน ดิ้นเงิน ดิ้นทอง
เสนใยธรรมชาติ (natural fibres) หมายถึง เสนใยที่มาจากพืช เชน ฝาย ลินิน ปาน กัญชง และเสนใยที่มา
จากสัตว เชน ขนสัตว ไหม
เสนไหมแท หมายถึง เสนใยโปรตีนทีไ่ ดจากตัวหนอนไหม
เสนใยประดิษฐ (man-made fibres) หมายถึง เสนใยสังเคราะห เชน พอลิเอสเตอร ไนลอน อะคริลิก
และเสนใยกึ่งสังเคราะห (regenerated fibres) เชน แอซีเทต เรยอน
เสนใยผสม หมายถึง เสนใยธรรมชาติผสมกับเสนใยธรรมชาติ เสนใยธรรมชาติผสมกับเสนใยประดิษฐ
หรือเสนใยประดิษฐผสมกับเสนใยประดิษฐ เชน ฝายผสมกับไหม ฝายผสมพอลิเอสเตอร เรยอนผสม
พอลิเอสเตอร

๓. แบบ
๓.๑ ผาจก แบงออกเปน ๒ แบบ คือ
๓.๑.๑ แบบดั้งเดิม
๓.๑.๒ แบบสมัยนิยม
-๑-
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รูปที่ ๑ ตัวอยางผาจกแบบดั้งเดิม
(ขอ ๒.๑)

๔. ขนาด
๔.๑ ความกวางและความยาว
ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
การทดสอบใหใชอุปกรณวัดที่ทําจากไมหรือโลหะที่มีความละเอียดไมนอยกวา ๑ มิลลิเมตร หรือ ๑ สวน ๘ นิ้ว
แลวแตกรณี และมีความยาวไมนอยกวา ๑ เมตร

๕. คุณลักษณะที่ตองการ
๕.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองสะอาดและอยูในสภาพเรียบรอยตลอดทั้งผืน ความสม่ําเสมอของลวดลายและเนื้อผาตามแนวเสนดายยืน
และแนวเสนดายพุงใหเปนไปตามลักษณะของผานั้นๆ และตองไมมีขอบกพรองที่เกิดจากกรรมวิธีการ
ทําใหเห็นอยางชัดเจนและมีผลตอการใชงาน เชน สีและเนื้อผาไมสม่ําเสมอ ลายผิดหรือลายไมตอเนื่อง
ผาเปนรอง รู แยก เสนดายขาด เสนดายตึงหรือหยอน รอยเสนยืนผิด ริมผาเสีย
๕.๒ เอกลักษณ
ตองมีลักษณะเฉพาะของผาจก ดังนี้
๕.๒.๑ ผาจกแบบดั้งเดิม เปนผาทอที่ลวดลายเกิดจากการเพิ่มเสนดายพุงพิเศษหลายสีเปนชวงๆ บนลายพื้น
อาจเปนผาจกทอผสมกับลายอื่น เชน ลายขิด ลายน้าํ ไหล อาจสอดแทรกดวยเสนไหมแท หรือเสนดาย
หรือดิ้นสีตา งๆ เชน ดิน้ เงิน ดิ้นทอง
๕.๒.๒ ผาจกแบบสมัยนิยม เปนผาจกแบบดั้งเดิมที่มีการประยุกตลายจากแบบดั้งเดิม หรือมีการคั่นดวย
ลายอื่น เชน มัดหมี่ ขิด หางกระรอก อยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา อาจสอดแทรกดวยเสนไหมแท
หรือเสนดาย หรือดิ้นสีตางๆ เชน ดิ้นเงิน ดิ้นทอง
-๒-
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เมื่อตรวจสอบตามขอ ๙.๑ แลว ผลการตรวจสอบลักษณะทั่วไปและเอกลักษณของผูตรวจสอบแตละคนตอง
ไมมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งไมผาน
๕.๓ ชนิดเสนใยทีใ่ ช
ตองเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก
การทดสอบใหปฏิบัตติ ามขอ ๙.๒
๕.๔ ความเปนกรด-ดาง
ตองอยูระหวาง ๕.๐ ถึง ๘.๐ ยกเวนกรณียอมหอมหรือครามตองอยูระหวาง ๕.๐ ถึง ๘.๕
การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เลม ๓๒ ความเปนกรดดางของสารที่สกัดดวยน้ํา มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๒๑ เลม ๓๒
๕.๕ สีเอโซที่ใหแอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว (รายละเอียดดังในภาคผนวก ก.) (ยกเวนสียอมธรรมชาติ)
แอโรแมติกแอมีนแตละตัวตองไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
การทดสอบใหปฏิบัตติ าม BS EN 14362 Part 1
๕.๖ การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําใหแหง
ตองไมเกินรอยละ ๑๐
การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เลม ๒๑ การเปลี่ยนแปลง
ขนาดภายหลังการซักและทําใหแหง มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๒๑ เลม ๒๑ ซักโดยใชเครื่องซักผาแบบ ก.
(เครื่องซักผาแบบบรรจุดานหนา) เลขที่วิธีทดสอบเทียบเทาการซักดวยมือ และทําใหแหงโดยวิธีแขวนราว
๕.๗ ความคงทนของสีตอการซัก
ตองไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ ๓ ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปอนสี ยกเวนกรณียอมสีธรรมชาติตองไมนอย
กวาเกรยสเกลระดับ ๒-๓ ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปอนสี
การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เลม ๓ ความคงทนของสีตอการซัก
ดวยสบู หรือสบูและโซดา มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๒๑ เลม ๓ โดยใชวิธีทดสอบ A (1)
๕.๘ ความคงทนของสีตอเหงื่อ ทั้งสภาพกรดและสภาพดาง
ตองไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ ๓ ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปอนสี ยกเวนกรณียอมสีธรรมชาติตองไมนอย
กวาเกรยสเกลระดับ ๒-๓ ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปอนสี
การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เลม ๔ ความคงทนของสีตอ
เหงื่อ ทั้งสภาพกรดและสภาพดาง มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๒๑ เลม ๔

๖. การบรรจุ
๖.๑ ใหหุมหอหรือบรรจุผาจกในบรรจุภัณฑที่เหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับผาจกได
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

-๓-
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๗. เครื่องหมายและฉลาก
๗.๑ ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑผาจกทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไป
นี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ (ตามชื่อ มผช.)
(๒) แบบ เชน ผาจกแบบดั้งเดิม ผาจกแบบมัยนิยม
(๒) เอกลักษณ
(๓) ชนิดเสนใยทีใ่ ช เชน ฝาย ไหมแท
(๔) ความกวางและความยาว เปนนิ้วหรือเซนติเมตร
(๕) กรณีใชสีธรรมชาติใหระบุ พรอมสวนของพืชที่ใช เชน สีน้ําตาลจากใบและเปลือกสะเดา
(๖) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๗) ประวัติผลิตภัณฑ (ถามี)
(๘) เดือน ปที่ทํา
(๙) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขางตน
ตัวอยางการแสดงฉลาก
ผาจกแบบดั้งเดิม
เอกลักษณ ลวดลายเกิดจากการเพิ่มเสนดายพุงพิเศษหลายสีเปนชวงๆ บนลายพื้น
ไหมแท 100 % สียอมธรรมชาติ สีน้ําตาลจากเปลือกสะเดา
กวาง × ยาว .... เซนติเมตร × .... เซนติเมตร
ประวัต/ิ ตํานาน (ถามี)
เดือนปที่ทาํ
ขอแนะนําในการใชงาน/ดูแล
ชื่อผูผลิต ..... ที่อยู .....

๘. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๘.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผาจกแบบเดียวกัน ที่ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะ
เวลาเดียวกัน
๘.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๘.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบขนาด ลักษณะทั่วไป เอกลักษณ การบรรจุ และ
เครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๑ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลว
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ขอ ๕.๑ ขอ ๕.๒ ขอ ๖. และขอ ๗. ทุกรายการ จึงจะถือวาผาจกรุน
นั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
-๔-
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๘.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบชนิดเสนใยที่ใช ความเปนกรด-ดาง สีเอโซที่ให
แอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว (ยกเวนสียอมธรรมชาติ) การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําให
แหง ความคงทนของสีตอการซัก และความคงทนของสีตอเหงื่อ ทั้งสภาพกรดและสภาพดาง ใหใช
ตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๕.๓ ถึง
ขอ ๕.๘ ทุกรายการ จึงจะถือวาผาจกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๘.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผาจกตองเปนไปตามขอ ๘.๒.๑ และขอ ๘.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผาจกรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนนี้

๙. การทดสอบ
๙.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไปและเอกลักษณ
๙.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบผาจกอยางนอย ๓ คน
แตละคนจะแยกกันตรวจโดยอิสระ ในแตละลักษณะของผลการตรวจสอบใหตัดสินวาผานหรือไม
ผานเทานั้น
๙.๑.๒ ใหคลี่ผาออกจากพับหรือชิ้น ขึงผาในที่มีแสงสวางอยางเพียงพอ โดยใหเสนดายพุงอยูตามแนวนอน
ระดับสายตา แลวตรวจพินิจ
๙.๒ การทดสอบชนิดเสนใยที่ใช
๙.๒.๑ การตรวจลักษณะทั่วไปของเสนใยโดยใชสมบัติทางกายภาพและกลองจุลทรรศน
๙.๒.๑.๑ ใหแยกเสนดายยืนและเสนดายพุงออกจากกัน หากเสนดายมีความแตกตางกันในเรื่องของสี
ความเงา ขนาด หรือลักษณะอื่นๆใหแยกเสนดายออกเปนแตละกลุมตามลักษณะทางกายภาพ และ
แยกทดสอบ
๙.๒.๑.๒ วางเสนใยจํานวนเล็กนอยลงบนแผนสไลด เขี่ยเสนใยใหออกจากกัน แลวหยดน้ํามันแรหรือ
ของเหลวอื่นๆ ลงไปหนึ่งหยด ปดทับดวยแผนแกวบาง แลวตรวจสอบลักษณะเสนใยดวย
กลองจุลทรรศน
๙.๒.๑.๓ สังเกตลักษณะตามยาวของเสนใยและแยกประเภทของเสนใยเปน ๔ กลุม ดังนี้
(๑) เสนใยที่มีเกล็ดที่ผิว ไดแก เสนใยกลุมเสนใยขนสัตว
(๒) เสนใยที่มีเสนขีดขวาง (cross markings) ตามแนวยาวของเสนใย ไดแก เสนใยในกลุม เสนใยพืช
ยกเวนเสนใยฝาย
(๓) เสนใยที่มีการบิดเปนเกลียวจะเปนเสนใยฝาย
(๔) เสนใยอื่นๆ ไดแก เสนใยประดิษฐทุกชนิด
หมายเหตุ รายละเอียดและรูปแสดงลักษณะภายนอกของเสนใยเมื่อดูดวยกลองจุลทรรศนใหดูใน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เลม ๑๕ ชนิดเสนใย มาตรฐานเลขที่
มอก.๑๒๑ เลม ๑๕

-๕-
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๙.๒.๒ การเผาไหมของเสนใย
๙.๒.๒.๑ ใชปากคีบจับเสนใยจํานวนเล็กนอยแลวนําไปจอขางเปลวไฟ สังเกตวาเสนใยมีการหลอม หรือ
หดตัวจากเปลวไฟหรือไม
๙.๒.๒.๒ เลื่อนเสนใยเขาไปในเปลวไฟชาๆ และระมัดระวัง สังเกตดูวาเสนใยติดไฟหรือไม เมื่อเสนใยติด
ไฟดีแลวคอยๆ นําเสนใยออกจากเปลวไฟ แลวสังเกตดูวาเสนใยยังติดไฟตอหรือไม
๙.๒.๒.๓ ถาเสนใยยังติดไฟอยูใหเปาไฟใหดับ แลวดมกลิ่นควันพรอมทั้งสังเกตดูสีและลักษณะของเถาที่เหลือ
๙.๒.๒.๔ เปรียบเทียบปฏิกิริยาตอเปลวไฟและลักษณะการเผาไหมกับ ตารางที่ ๑ การเผาไหมของเสนใย
หรือเปรียบเทียบกับเสนใยที่ทราบชนิดแลว กรณีที่มีสารหนวงไฟของเสนใยบางชนิด เชน ฝาย
เรยอน แอซีเ ตต อาจทํา ใหลัก ษณะการติด ไฟ กลิ่น ลัก ษณะเถา เสน ใยเหลา นั้น เปลี่ย นไป
สวนเสนใยที่มีสีโดยเฉพาะสีจากสารสี (pigment) จะมีสีตกคางอยูในเถา
๙.๒.๒.๕ เสนใยบางชนิดจะมีกลิ่นจากการเผาไหมที่เปนลักษณะเฉพาะตัว คือ เสนใยขนสัตวและเสนใย
ประดิษฐที่ทําจากโปรตีน (azlon) จะมีกลิ่นเหมือนผมหรือขนนกไหมไฟ เสนใยพืชและเรยอน
จะมีกลิ่น เหมือนกระดาษไหมไฟ ยางและเสนใยประดิษฐชนิดอื่นๆ เชน อะคริลิก ไนลอน และ
สแปนเดกซจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่สามารถบอกไดจากประสบการณ
ตารางที่ ๑ การเผาไหมของเสนใย
(ขอ ๙.๒.๒)
ชนิดเสนใย

หลอมตัว
หดตัว
จาก
ลักษณะ เมื่อเขาใกล
ที่ปรากฏ เปลวไฟ เปลวไฟ
เสนใยธรรมชาติ
ไหม
ใช
ใช
ขนสัตว
ใช
ใช
เซลลูโลส
ไม
ไม
เสนใยประดิษฐ
อะคริลิก
ใช
ใช
แอซีเทต
ใช
ใช
พอลิเอสเทอร
ใช
ใช
ไนลอน
ใช
ใช
โลหะ (metallic)
ใช
ใช
เรยอน
ไม
ไม

ลุกไหมขณะ ไหมลุกลามเมือ่
ออกจาก
อยูใน
เปลวไฟ
เปลวไฟ

ลักษณะเถา

ใช
ใช
ใช

ชา
ชา
ใช

กอนสีดํา เปราะ
กอนรูปรางไมแนนอนสีดาํ
สีเทา เบา นุม

ใช
ใช
ใช
ใช
ไม
ใช

ใช
ใช
ใช
ใช
ไม
ใช

กอนแข็งสีดํา รูปรางไมแนนอน
กอนแข็งสีดํา รูปรางไมแนนอน
กอนแข็งกลมสีดํา
กอนแข็งกลมสีเทา
กอนโลหะ
ไมมีเถา

๙.๒.๓ การละลายของเสนใย
๙.๒.๓.๑ กรณีทดสอบที่อุณหภูมิหอง ใหวางเสนใยจํานวนเล็กนอยลงบนกระจกนาฬิกาหรือในหลอดทดลอง
หรือในบีกเกอร ขนาด ๕๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ใสตัวทําละลายตามตารางที่ ๒ ลงไปใหทวม
เสนใย ใชปริมาตรตัวทําละลายประมาณ ๑ ลูกบาศกเซนติเมตร ตอเสนใย ๑๐ มิลลิกรัม
-๖-
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เมทา-ครีซอล

กรดไฮโดร ฟลูออริก

63.5 63.5

20

20

20

101 139 156

20

10

5

5

5

ล

ม

ม

ล

ล

ม

ม

ม

ม

ม

ฝายและลินิน

ม

ม

ม

ม

ไนลอน

ม

ม

ม

พอลิเอสเตอร

ม

ม

เรยอน

ม

ไหม
ขนสัตว

แอซีเตต

ล

อะคริลิก

หมายเหตุ

กรดไนตริก

กรดซัลฟวริก

50

กรดไนตริก

กรดซัลฟวริก

100

ไดเมทิลฟอรมาไมด

70

ไซโคลเฮกซาโนน

100 100 100 100 59.5

เมทา-ไซลีน

กรดฟอรมิก
85

ความเขมขน
100 100
(รอยละ)
อุณหภูมิ
20 20
(องศาเซลเซียส)
เวลา (นาที)
5
5

1,4-ไดออกเซน

กรดไฮโดรคลอริก
20

ตัวทําละลาย

แอซีโทน

5

ชนิดเสนใย

กรดเกลเชียลแอซีติก

โซเดียมไฮโป คลอไรต

๙.๒.๓.๒ กรณีทดสอบที่จุดเดือดของตัวทําละลาย ใหตมตัวทําละลายใหเดือดโดยตั้งบนเตาไฟฟาชนิด
แผนเหล็ก ในตูดูดควัน ปรับอุณหภูมิใหตัวทําละลายเดือดชาๆ และระวังอยาใหตัวทําละลาย
เดือดจนแหง จากนั้นหยอนตัวอยางเสนใยลงไปในตัวทําละลายที่เดือด
๙.๒.๓.๓ กรณีทดสอบที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง ใหตมน้ําในบีกเกอรบนเตาไฟฟาชนิดแผนเหล็กควบคุม
อุณหภูมิของน้ําใหไดตามที่ตองการ ใสตัวอยางเสนใยและตัวทําละลายลงในหลอดแกวทดลอง
แลวจุมหลอดทดลองลงในบีกเกอร
๙.๒.๓.๔ สังเกตดูวาเสนใยละลายหมด หรือออนตัวลงเปนพลาสติก หรือไมละลาย แลวเปรียบเทียบ
สมบัติในการละลายของเสนใยตัวทําละลายตามตารางที่ ๒
๙.๒.๓.๕ สมบัติการละลายสามารถใชทดสอบหาสวนประกอบที่เปนโลหะ (metal component) ในเสนใยได
ดวยการละลายเสนใยในเมทา – ครีซอล (m – cresol) สวนที่เหลือจากการละลายซึ่งมีลักษณะ
มันวาวจะเปนสวนประกอบที่เปนโลหะ
ตารางที่ ๒ การละลายของเสนใย
(ขอ ๙.๒.๓)

90

20

38

139
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100

25
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5
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ล
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ล
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๑.
๒.
๓.
๔.

ล
พ
ม
น

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ละลาย
เปนพลาสติก
ไมละลาย
ไนลอน 6 ละลาย ไนลอน 6,6 ไมละลาย
-๗-
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ภาคผนวก ก.
รายชื่อแอโรแมติกแอมีน
(ขอ ๕.๕)
ลําดับที่ หมายเลข ซีเอเอส
(CAS number)
1

92-67-1

ชื่อสาร
(substance)
biphenyl-4-ylamine

ไบฟนิล-4-อิลามีน

4-aminobiphenyl

4-แอมิโนไปฟนิล

xenylamine

ซีนิลามีน

2

92-87-5

benzidine

เบนซิดีน

3

95-69-2

4-chloro-o-toluidine

4-คลอโร-ออรโท-โทลูอิดีน

4

91-59-8

2-naphthylamine

2-แนฟทิลามีน

5

97-56-3

o-aminoazotoluene

ออรโท-แอมิโนเอโซโทลูอีน

4-amino-2', 3-dimethylazobenzene

4-แอมิโน-2', 3-ไดเมทิลเอโซเบนซีน

4-o-tolylazo-o-toluidine

4-ออรโท-โทอิลเอโซ-ออรโท-โทลูอิดีน

6

99-55-8

5-nitro-o-toluidine

5-ไนโทร-ออรโท-โทลูอิดีน

7

106-47-8

4-chloroaniline

4-คลอโรแอนิลีน

8

615-05-4

4-methoxy-m-phenylenediamine

4-เมทอกซี-เมตะ-ฟนิลีนไดแอมีน

9

101-77-9

4,4'-methylenedianiline

4,4'-เมทิลีนไดแอนิลีน

4,4'-diaminodiphenylmethane

4,4'-ไดแอมิโนไดฟนิลมีเทน

3,3'-dichlorobenzidine

3,3'-ไดคลอโรเบนซิดีน

10

91-94-1

3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine 3,3'-ไดคลอโรไบฟนิล-4,4'-อิลีนไดแอมีน
11

12

119-90-4

119-93-7

3,3'-dimethoxybenzidine

3,3'-ไดเมทอกซีเบนซิดีน

o-dianisidine

ออรโท-ไดแอนิซิดีน

3,3'-dimethylbenzidine

3,3'-ไดเมทิลเบนซิดีน

4,4'-bi-o-toluidine

4,4'-ไบ-ออรโท-โทลูอิดีน

13

838-88-0

4,4'-methylenedi-o-toluidine

4,4'-เมทิลีนได-ออรโท-โทลูอิดีน

14

120-71-8

6-methoxy-m-toluidine

6-เมทอกซี-เมตะ-โทลูอิดีน

p-cresidine

พารา-ครีซิดีน

-๘-
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รายชื่อแอโรแมติกแอมีน (ตอ)
ลําดับที่ หมายเลข ซีเอเอส
(CAS number)
15

101-14-4

ชื่อสาร
(substance)
4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline)

4,4'-เมทิลีน-บิส-(2-คลอโร-แอนิลีน)

2,2'-dichloro-4,4'-methylene-dianiline

2,2'-ไดคลอโร-4,4'-เมทิลีน-ไดแอนิลีน

16

101-80-4

4,4'-oxydianiline

4,4'-ออกซีไดแอนิลีน

16

101-80-4

4,4'-oxydianiline

4,4'-ออกซีไดแอนิลีน

17

139-65-1

4,4'-thiodianiline

4,4'-ไทโอไดแอนิลีน

18

95-53-4

o-toluidine

ออรโท-โทลูอิดีน

2-aminotoluene

2-แอมิโนโทลูอีน

19

95-80-7

4-methyl-m-phenylenediamine

4-เมทิล-เมตะ-ฟนิลีนไดแอมีน

20

137-17-7

2,4,5-trimethylaniline

2,4,5-ไทรเมทิลแอนิลีน

21

90-04-0

o-anisidine

ออรโท-แอนิซิดีน

2-methoxyaniline

2-เมทอกซีแอนิลีน

4-aminoazobenzene

4-แอมิโนเอโซเบนซีน

p-aminoazobenzene

พารา-แอมิโนเอโซเบนซีน

22

60-09-3

23

95-68-1

2,4-xylidine

2,4-ไซลิดีน

24

87-62-7

2,6-xylidine

2,6-ไซลิดีน

-๙-

