เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๓๕๗๕ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วัสดุเทอรโมพลาสติกสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วัสดุเทอรโมพลาสติกสําหรับ
ทําเครื่องหมายบนผิวทาง มาตรฐานเลขที่ มอก.542-2528
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๙๐๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติม าตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม วั ส ดุ เ ทอร โ มพลาสติ ก สํ า หรั บ
ทําเครื่องหมายบนผิวทาง ลงวัน ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒๗๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เรื่อง แกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วัสดุเทอรโมพลาสติกสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง (แกไขครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๓๐ และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วัสดุเทอรโมพลาสติก
สะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง มาตรฐานเลขที่ มอก.542-2549 ขึ้นใหม ดังมีรายการ
ละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
โฆสิต ปนเปยมรัษฎ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสง
สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ ค รอบคลุ ม เฉพาะวั ส ดุ เ ทอร โ มพลาสติ ก สะท อ นแสงสำหรั บ ทำ
เครือ่ งหมายบนผิวทาง สำหรับใชงานบนผิวจราจร เชน ผิวทางซีเมนตคอนกรีต ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต
ผิวทางลาดแอสฟลต

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา
“วัสดุเทอรโมพลาสติก” หมายถึง วัสดุเทอรโมพลาสติกผสมลูกแกวสะทอนแสงทีม่ ลี กั ษณะเปนกอนหรือเปนผง
ทีห่ ลอมตัวดวยความรอน กอนนำไปใชงานโดยวิธพี น (spray) หรือปาดลาก (screed) หรืออัดรีด (extrude)
หมายเหตุ ลูกแกวทีใ่ ชใหเปนไปตาม มอก.543

3. สี
3.1 วัสดุเทอรโมพลาสติก แบงเปน 2 สี คือ
3.1.1 สีขาว
3.1.2 สีเหลือง

4. สวนประกอบ
4.1 สวนประกอบทีส่ ำคัญ ไดแก
4.1.2 เรซิน (ทำหนาทีเ่ ปนสารยึด)
4.1.2 ผงสี
4.1.3 ตัวผสมเพิม่
4.1.4 ลูกแกว ใหใชขนาดเปนไปตามลูกแกวประเภท 1 ตามมอก. 543
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5. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
5.1 ลักษณะทัว่ ไป
เมือ่ ใหความรอนทีอ่ ณ
ุ หภูมใิ ชงานแลว (การใชงานหามใหความรอนโดยตรง) วัสดุเทอรโมพลาสติกตองเปน
เนือ้ เดียวกัน มีลกู แกวกระจายตัวอยางสม่ำเสมอ ปราศจากฝาสี สิง่ สกปรก หรือสิง่ แปลกปลอม และระหวาง
การใหความรอนตองไมเกิดควันทีท่ ำใหเกิดการระคายเคือง
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.4
5.2 คุณลักษณะทางปริมาณ
ตองมีคณ
ุ ลักษณะทางปริมาณตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางปริมาณ
(ขอ 5.2)
รายการ
คุณลักษณะ
ที่
1 สารยึด รอยละโดยน้ําหนัก ไมนอยกวา
2 ลูกแกว รอยละโดยน้ําหนัก ไมนอยกวา
3 ระยะเวลาแข็งตัว ที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส
นาที ไมเกิน
4 ความทนแรงกระแทก จูล ไมนอยกวา
5 จุดออนตัว องศาเซลเซียส
6 ความสามารถในการไหลได สวนที่เหลือคาง
รอยละโดยน้ําหนัก ไมเกิน
- ระยะเวลาใหความรอน 4 ชั่วโมง
- ระยะเวลาใหความรอน 8 ชั่วโมง
7 ความหนาแนนสัมพัทธ ไมเกิน
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เกณฑที่กําหนด
สีขาว
สีเหลือง
18.0
18.0
30.0
30.0
10
10
1.13
95 ถึง 115

18
28
2.15

วิธีทดสอบตาม
ASTM D 4797
ASTM D 4797
ขอ 9.5

1.13
AASHTO T 250
95 ถึง 115 AASHTO T 250
ขอ 9.6
21
28
2.15

ขอ 9.7
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5.3 คุณลักษณะทางคุณภาพ
5.3.1 การสะทอนแสงและสี
5.3.1.1 สีขาว ตองมีคาการสะทอนแสงที่มุม 45/0 องศา ไมนอยกวารอยละ 75 และดัชนีความเหลือง
ตองไมเกิน 0.12
5.3.1.2 สีเหลือง ตองมีคา การสะทอนแสงทีม่ มุ 45/0 องศา ไมนอ ยกวารอยละ 45 และสีทไี่ ดตอ งเทียบได
กับแถบสีมาตรฐาน 13538 ตาม FED-STD-595B โดย CIE (L*a*b*) คลาดเคลือ่ นไดไมเกิน
6.0 หนวย กรณีที่ CIE (L*a*b*) คลาดเคลือ่ นเกิน 6.0 หนวย ใหเทียบสีดว ยตาเปลา โดยเกณฑ
ความคลาดเคลื่อนตองเปนไปตามที่ระบุใน Highway Yellow Colour Tolerance Chart ซึ่งมี
คามันเซลล (Munsell) ดังนี้
8.5 YR 7.5/14 10 YR 7.5/14 10YR 7.5/12 10 YR 8.0/14 10 YR 7.5/16
7.5 YR 7/15 ยกเวน 2.0 Y 7.5/14 10 YR 6.5/14
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม AASHTO T 250 และ ASTM D 2244
5.3.2 ความทนดาง
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.8 แลว ชิน้ ทดสอบตองไมแตกราว การสะทอนแสงและสีตอ งยังคงเปนไปตามเกณฑ
ทีก่ ำหนดในขอ 5.3.1

6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจุวัสดุเทอรโมพลาสติกในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมที่ไมทำใหวัสดุเทอรโมพลาสติกหลอมติดกัน
ในระหวางการขนสงและเก็บรักษา
6.2 หากมิไดตกลงกันเปนอยางอืน่ ใหขนาดบรรจุของวัสดุเทอรโมพลาสติกในแตละภาชนะบรรจุเปน 20 กิโลกรัม
และตองไมนอ ยกวาทีร่ ะบุไวทฉ่ี ลาก

7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 ทีภ่ าชนะบรรจุวสั ดุเทอรโมพลาสติกทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมาย แจงรายละเอียด
ตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนีห้ รือชือ่ อืน่ ทีส่ อื่ ความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) สี
(3) น้ำหนักสุทธิ เปนกิโลกรัม
(4) เดือน ปทที่ ำ และรหัสรนุ ทีท่ ำ
(5) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ พรอมสถานทีต่ งั้ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
(6) คำแนะนำเกี่ยวกับการใชงาน เชน ควรทำแทกโคต (tack coat) เพื่อชวยในการยึดเกาะระหวาง
วัสดุเทอรโมพลาสติกกับผิวทาง อุณหภูมใิ นการใหความรอน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน
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8. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 ใหใชวธิ วี เิ คราะหทกี่ ำหนดในมาตรฐานนีห้ รือวิธอี นื่ ใดทีใ่ หผลเทียบเทา ในกรณีทมี่ ขี อ โตแยงใหใชวธิ ที กี่ ำหนด
ในมาตรฐานนีเ้ ปนวิธตี ดั สิน
9.2 หากมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่น น้ำกลั่นและสารเคมีที่ใชตองมีความบริสุทธิ์เหมาะสมสำหรับใชในหอง
ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร
9.3 การเตรียมตัวอยาง
อบวัสดุเทอรโมพลาสติกทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 218 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส โดยนำตัวอยางออกมากวนทุก
15 นาที เปนเวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง แลวนำไปทดสอบตอไป
9.4 การทดสอบลักษณะทัว่ ไป
เตรียมตัวอยางตามขอ 9.3 แลวตรวจพินจิ
9.5 การทดสอบระยะเวลาแข็งตัว
เตรียมตัวอยางตามขอ 9.3 เทลงบนแผนทดสอบ ปาดใหมีความหนา 4.0 มิลลิเมตร 0.8 มิลลิเมตร
และทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 32 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียสตาม ASTM D 711
9.6 การทดสอบความสามารถในการไหลได
ใหทดสอบตาม AASHTO T 250 โดยระยะเวลาใหความรอนเปน 4 ชัว่ โมง และ 8 ชัว่ โมง
9.7 การทดสอบความหนาแนนสัมพัทธ
เตรียมตัวอยางตามขอ 9.3 แลวทดสอบตาม ASTM D 792
9.8 การทดสอบความทนดาง
เตรียมตัวอยางตามขอ 9.3 หลอเปนแผนทดสอบขนาด 60 มิลลิเมตร × 60 มิลลิเมตร × 5 มิลลิเมตร
จำนวน 4 ชิน้ ทิง้ ใหเย็น นำออกจากแบบ เติมสารละลายอิม่ ตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซดลงในบีกเกอรขนาด
500 ลูกบาศกเซนติเมตร สูง 90 มิลลิเมตร แชชนิ้ ทดสอบ 3 ชิน้ ในสารละลายดังกลาวทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งเปนเวลา
18 ชั่ ว โมง ยกชิ้ น ทดสอบขึ้ น ล า งด ว ยน้ำ กลั่ น ทั น ที ปล อ ยให ชิ้ น ทดสอบแห ง เป น เวลา 18 ชั่ ว โมง
แลวตรวจพินจิ เทียบกับชิน้ ทดสอบทีไ่ มไดแชในสารละลาย
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง วัสดุเทอรโมพลาสติกสีเดียวกัน ทีท่ ำโดยกรรมวิธเี ดียวกัน และในคราวเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทีต่ อ งการ การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกันตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.1 นำไปทดสอบการบรรจุและ
เครื่องหมายและฉลากกอน แลวใชเครื่องมือที่เหมาะสมชักตัวอยางจากแตละภาชนะบรรจุในปริมาณ
เทา ๆ กัน นำมารวมกันใหไดตวั อยางรวมไมนอ ยกวา 12 กิโลกรัม นำไปทดสอบคุณลักษณะทีต่ อ งการ
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทีต่ อ งการ การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)
ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 20
20 ถึง 70
71 ถึง 160
ตั้งแต 161 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ
3
5
8
10

ก.2.2 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางวัสดุเทอรโมพลาสติกตองเปนไปตามขอ 5. ขอ 6. และขอ 7. ทุกขอ จึงจะถือวาวัสดุเทอรโมพลาสติก
รนุ นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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