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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ
เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภั ณฑ อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมกอกน้ําที่ใชกับเครื่องสุขภั ณฑ เฉพาะด านสิ่งแวดลอม :
การประหยัดน้ํา ไดแก
1.1.1 กอกน้ําอางลางชามประหยัดน้ํา ที่ใหปริมาตรน้ําไมเกิน 6.0 ลิตร ใน 1 นาที และไมนอยกวา 0.50 ลิตร
ใน 1 นาที ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล มีความดันใชงานสูงสุด 0.75 เมกะพาสคัล
1.1.2 กอกน้ําอางลางหนา-ลางมือประหยัดน้ํา ที่ใหปริมาตรน้ําไมเกิน 6.0 ลิตร ใน 1 นาที และไมนอยกวา
0.50 ลิตร ใน 1 นาที ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล มีความดันใชงานสูงสุด 0.75 เมกะพาสคัล
1.1.3 กอกน้ําปดอัตโนมัติอา งลางหนา-ลางมือประหยัดน้ํา ที่ใหปริมาตรน้ําตอครัง้ สูงสุดไมเกิน 0.60 ลิตร และ
ใหปริมาตรน้ําตอครั้งเฉลี่ยไมเกิน 0.40 ลิตร มีเวลาที่น้ําไหลออกตอครั้งเฉลี่ยไมนอยกวา 2 วินาที
ทีค่ วามดันระหวาง 0.10 เมกะพาสคัล กับ 0.30 เมกะพาสคัล มีความดันใชงานต่ําสุด 0.10 เมกะพาสคัล
และมีความดันใชงานสูงสุด 0.75 เมกะพาสคัล

2. บทนิยาม
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
กอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “กอกน้ํา” หมายถึง กอกน้ําอางลางชาม
ประหยัดน้าํ กอกน้าํ อางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา และกอกน้ําปดอัตโนมัตอิ า งลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา
กอกน้าํ อางลางชามประหยัดน้าํ หมายถึง กอกน้าํ ทีใ่ ชกบั เครือ่ งสุขภัณฑอา งลางชาม หรืออางทีใ่ ชในทางการแพทย
หรืออางทีใ่ ชในหองปฏิบัติการทดสอบ มีหัวกอกยาว หันได และเปดปดน้ําไดดวยมือ (manual)
กอกน้าํ อางลางหนา-ลางมือประหยัดน้าํ หมายถึง กอกน้าํ ทีใ่ ชกบั เครือ่ งสุขภัณฑอา งลางหนา–ลางมือ มีหวั กอก
ยึดแนนกับตัวเรือนหรือเปนชิน้ เดียวกับตัวเรือน และเปดปดน้ําไดดว ยมือ (manual)
กอกน้าํ ปดอัตโนมัตอิ า งลางหนา-ลางมือประหยัดน้าํ หมายถึง กอกน้าํ ทีใ่ ชกบั เครือ่ งสุขภัณฑอา งลางหนา–ลางมือ
มีหวั กอกยึดแนนกับตัวเรือนหรือเปนชิน้ เดียวกับตัวเรือน เปดน้ําดวยมือและปดน้าํ ไดเองโดยอัตโนมัติ (self–
closing)
รูปแบบ (drawing) หมายความรวมถึง ภาพเขียน หรือภาพวาด
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3. ประเภท ชนิด แบบ และรูปแบบ
3.1 ประเภท ชนิด แบบ หรือรูปแบบ
3.1.1 กอกน้ําอางลางชามประหยัดน้ํา ใหเปนไปตาม มอก.1277
3.1.2 กอกน้ําอางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา ใหเปนไปตาม มอก.1278
3.1.3 กอกน้ําปดอัตโนมัตอิ างลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา ใหเปนไปตาม มอก.1377

4. มิติและเกณฑความคลาดเคลื่อน
4.1 มิตแิ ละเกณฑความคลาดเคลือ่ น
4.1.1 กอกน้ําอางลางชามประหยัดน้ํา ใหเปนไปตาม มอก.1277
4.1.2 กอกน้ําอางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา ใหเปนไปตาม มอก.1278
4.1.3 กอกน้ําปดอัตโนมัตอิ างลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา ใหเปนไปตาม มอก.1377
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก.1277 หรือ มอก.1278 หรือ มอก.1377 แลวแตกรณี

5. คุณลักษณะที่ตองการ
5.1 ความทนความดัน
เมื่อทดสอบตามขอ 9.3 แลว กอกน้ําตองไมรั่วซึมหรือเสียหาย
5.2 ปริมาตรน้ํา (เฉพาะกอกน้ําอางลางชามประหยัดน้ํา และกอกน้ําอางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา)
เมื่อทดสอบตามขอ 9.4 แลว กอกน้ําดานน้ําเย็นหรือดานน้ํารอนแตละดาน ตองใหปริมาตรน้ําไมเกิน 6.0
ลิตร ใน 1 นาที ไมนอยกวา 0.50 ลิตร ใน 1 นาที และปริมาตรน้ําแตละคาตองแตกตางกันไมเกิน  0.50
ลิตร
5.3 สมรรถนะ (เฉพาะกอกน้ําปดอัตโนมัตอิ างลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา)
เมื่อทดสอบตามขอ 9.5 แลว
5.3.1 ปริมาตรน้าํ
ปริมาตรน้ําตอครั้งที่แตละความดันตองไมเกิน 0.60 ลิตร และปริมาตรน้ําตอครัง้ เฉลีย่ ไมเกิน 0.40 ลิตร
5.3.2 เวลาที่น้ําไหลออก
เวลาที่น้ําไหลออกตอครั้งเฉลีย่ ตองไมนอยกวา 2 วินาที
5.4 ผลทีเ่ กิดขึน้ กับน้ํา
เมื่อทดสอบตามขอ 9.6 แลว
5.4.1 สารละลายตัวอยางทีไ่ ดตองใสไมมีสี และปราศจากสิง่ แปลกปลอมทีม่ องเห็นได
5.4.2 ปริมาณของแคดเมียม ตะกัว่ และสังกะสี ตองไมเกินเกณฑที่กําหนดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปริมาณของแคดเมียม ตะกัว่ และสังกะสี
(ขอ 5.4.2)
ปริมาณสูงสุด (mg/L)

โลหะ
แคดเมียม
ตะกั่ว

0.001
0.007

สังกะสี

0.97

5.5 ความคงทนตอการใชงาน
เมื่อทดสอบตามขอ 9.7 เปนจํานวน 100 000 รอบ แลว กอกน้ําตองใชงานได และไมรั่วซึม

6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจุกอกน้ําในกลอง หรือภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เพื่อปองกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นในระหวาง
การขนสงกับการเก็บรักษา

7. เครื่องหมายและฉลาก
7.1 ทีก่ อกน้ําทุกหนวยอยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ ใหเห็นไดงา ย ชัดเจน
ติดแนนหรือถาวร
(1) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
7.2 ที่ ภาชนะบรรจุ กอกน้ํ า ทุกหน วย อย า งน อยต องมีเลข อักษร หรือเครื่ องหมายแจ งรายละเอียดต อไปนี้
ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ประเภท ชนิดและแบบ แบบรุน และรหัสรุน
(3) ปเดือน ที่ทํา หรือรหัสรุนที่ทํา
(4) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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9. การทดสอบ
9.1 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบ
เพือ่ ทดสอบวาผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐาน ประกอบดวยรายการทดสอบตอไปนี้
(1) มิติ
(2) ความทนความดัน
(3) ปริมาตรน้ํา (เฉพาะกอกน้ําอางลางชามประหยัดน้ํา และกอกน้ําอางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา)
(4) สมรรถนะ (เฉพาะกอกน้ําปดอัตโนมัตอิ างลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา)
(5) ผลทีเ่ กิดขึน้ กับน้ํา
(6) ความคงทนตอการใชงาน
9.2 การทดสอบรับรอง
เพือ่ ทดสอบวาผลิตภัณฑมคี ณ
ุ ภาพตามทีก่ ําหนด และยังคงเปนไปตามมาตรฐาน ประกอบดวยรายการทดสอบ
ตามขอ 9.1 ยกเวนความคงทนตอการใชงาน
9.3 ความทนความดัน
9.3.1 เครื่องมือ
เครื่องทดสอบที่อัดน้ําใหมีความดันไดไมนอยกวา 1.75 เมกะพาสคัล และอานคาไดละเอียดถึง 0.05
เมกะพาสคัล
9.3.2 วิธที ดสอบ
9.3.2.1 ใหประกอบกอกน้ําเขากับเครื่องทดสอบ ปดกอกน้ําจนสุด แลวจายน้ําเขาดานน้ําเย็น โดยเพิ่ม
ความดันอยางสม่ําเสมอจนไดความดันเปน 1.75 เมกะพาสคัล แลวคงคาความดันนี้ไวเปนเวลา
อยางนอย 1 นาที ตรวจพินิจกอกน้ําขณะทดสอบ
9.3.2.2 ปฏิบตั ิซ้ําตามขอ 9.3.2.1 โดยจายน้ําเขาดานน้ํารอน
9.4 ปริมาตรน้ํา (เฉพาะกอกน้ําอางลางชามประหยัดน้ํา และกอกน้ําอางลางหนา-ลางมือประหยัดน้ํา)
9.4.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ
9.4.1.1 เครือ่ งทดสอบ
เครือ่ งทดสอบทีอ่ ดั น้าํ ใหมคี วามดันไดไมนอ ยกวา 0.10 เมกะพาสคัล และอานคาไดละเอียดถึง 0.01
เมกะพาสคัล และใน 1 นาที จายน้ําไดไมนอยกวา 14.0 ลิตร ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล
9.4.1.2 ภาชนะตวงทีม่ ขี ดี บอกปริมาตร
9.4.1.3 นาฬิกาจับเวลา
9.4.2 การเตรียมการทดสอบ
9.4.2.1 สมรรถนะของเครื่องทดสอบ
(1) จายน้ําใหไหลผานเครือ่ งทดสอบ ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล
(2) ใชภาชนะตวงรองรับปริมาตรน้ํา พรอมทั้งเริ่มจับเวลา 1 นาที ในขณะจับเวลาทดสอบหา
ปริมาตรน้ํา ความดันทดสอบคลาดเคลือ่ นไดไมเกิน  0.01 เมกะพาสคัล
(3) อานปริมาตรน้ําในภาชนะตวง ปริมาตรน้ําตองไมนอยกวา 14.0 ลิตร และไมเกิน 18.0 ลิตร
บันทึกคาทีอ่ า นได
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หมายเหตุ 1. ให ใชเครื่ องทดสอบแบบหาอัตราการไหลของปริ มาตรน้ําได แต ต องมีสมรรถนะที่ ให
ปริมาตรน้ําไมนอยกวา 14.0 ลิตร และไมเกิน 18.0 ลิตร ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล
2. กรณีที่สมรรถนะของเครื่องทดสอบใหปริมาตรน้ําเกิน 18.0 ลิตร ใน 1 นาที ที่ความดัน
0.1 เมกะพาสคั ล ให ใช ทดสอบได เมื่ อเครื่ องทดสอบนั้ นได รั บ การสอบเที ยบหรื อ
หองปฏิ บัติการทดสอบของโรงงานเปนหองปฏิ บัติการที่ ไดรั บการรับรองความสามารถ
ตาม มอก.17025 แลว

9.4.3 วิธที ดสอบ
9.4.3.1 ใหประกอบกอกน้ําเขากับเครือ่ งทดสอบ เปดกอกน้ําดานน้าํ เย็นจนสุดและปดดานน้ํารอนจนสุด
9.4.3.2 จายน้ําเขากอกน้าํ ดวยสมรรถนะของเครือ่ งทดสอบตามขอ 9.4.2.1 เพิม่ ความดันอยางสม่าํ เสมอจน
ความดันเปน 0.10 เมกะพาสคัล คงคาความดันนีไ้ ว ใชภาชนะตวงรองรับปริมาตรน้าํ พรอมเริม่ จับเวลา
1 นาที ในขณะจับเวลาทดสอบหาปริมาตรน้ํา ความดันทดสอบคลาดเคลื่อนไดไมเกิน  0.01
เมกะพาสคัล
9.4.3.3 บันทึกปริมาตรน้ําในภาชนะตวง แลวหาปริมาตรน้ําซ้ําอีก 2 ครั้ง ทุกคาที่ไดตองแตกตางกันไมเกิน
 0.50 ลิตร หากคาใดแตกตางกันเกินกวาที่กําหนด ใหทดสอบซ้ําโดยเริ่มตนตามขอ 9.4.3.1
และ ขอ 9.4.3.2 ทั้งหมดอีกไมเกิน 2 รอบหรือ 6 ครั้ง
9.4.3.4 ปฏิบตั ิซ้ําตามขอ 9.4.3.1 ถึงขอ 9.4.3.3 โดยเปดกอกน้ําดานน้ํารอนและปดดานน้ําเย็น
9.4.4 การรายงานผล
9.4.4.1 ใหรายงานสมรรถนะของเครื่องทดสอบใน 1 นาที ตามขอ 9.4.3.2 เปนลิตร
9.4.4.2 ใหรายงานปริมาตรน้ําทั้ง 3 คาใน 1 นาที ตามขอ 9.4.3.3 และปริมาตรน้ําทั้ง 3 คาใน 1 นาที
ตามขอ 9.4.3.4 เปนลิตร
9.5 สมรรถนะ (เฉพาะกอกน้ําปดอัตโนมัติอา งลางหนา-ลางมือประหยัดน้ํา)
9.5.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ
9.5.1.1 เครือ่ งทดสอบ
ประกอบดวยเครือ่ งสูบน้ํา ถังความดัน เครือ่ งอัดอากาศ และเครือ่ งวัดความดันที่อา นคาไดละเอียด
ถึง 0.01 เมกะพาสคัล เพื่อรักษาระดับความดันในการทดสอบใหคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 0.01
เมกะพาสคัล สามารถอัดน้ําใหมคี วามดันไดไมนอ ยกวา 0.30 เมกะพาสคัล และใน 1 นาที สามารถ
จายน้ําไดไมนอยกวา 14.0 ลิตร ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล
9.5.1.2 ภาชนะตวงทีม่ ขี ดี บอกปริมาตร
9.5.1.3 นาฬิกาจับเวลา
9.5.2 การเตรียมการทดสอบ
9.5.2.1 สมรรถนะของเครื่องทดสอบ
ใหปฏิบัติตามขอ 9.4.2.1
9.5.3 วิธที ดสอบ
9.5.3.1 ใหประกอบกอกน้ําเขากับเครื่องทดสอบ
9.5.3.2 จายน้ําเขากอกน้ํา ดวยสมรรถนะของเครื่องทดสอบตามขอ 9.5.2.1 เพิ่มความดันอยางสม่ําเสมอ
จนความดันเปน 0.10 เมกะพาสคัล คงคาความดันนี้ไว
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9.5.3.3 นําภาชนะตวงรองรับปริมาตรน้าํ กดเปดน้ําใหสุดแลวปลอยทันที่ เพือ่ ใหน้ําหยุดไหลภายใน 2 วินาที
จับเวลา ตั้งแตน้ําไหลออกจากกอกน้ําจนหยุดไหล
9.5.3.4 บันทึกปริมาตรน้ําในภาชนะตวงและเวลาทีน่ ้ําไหลออก แลวหาปริมาตรน้ําซ้ําอีก 2 ครัง้
9.5.3.5 ปฏิบัติซ้ําตามขอ 9.5.3.2 ถึงขอ 9.5.3.4 ที่ความดัน 0.20 เมกะพาสคัล และ 0.30 เมกะพาสคัล
9.5.4 การรายงานผล
9.5.4.1 ใหรายงานสมรรถนะของเครื่องทดสอบใน 1 นาที ตามขอ 9.5.3.2 เปนลิตร
9.5.4.2 ใหรายงานปริมาตรน้าํ และเวลาทีน่ ้ําไหลออก ตามขอ 9.5.3.4 และขอ 9.5.3.5 ทุกคา โดยใหรายงาน
ปริมาตรน้ําเปนลิตร และเวลาทีน่ ้ําไหลออก เปนวินาที ตามลําดับ
9.5.4.3 ใหรายงานปริมาตรน้าํ ตอครัง้ เฉลีย่ และเวลาทีน่ า้ํ ไหลออกตอครัง้ เฉลีย่ ตามขอ 9.5.4.2 โดยใหรายงาน
ปริมาตรน้ําตอครัง้ เฉลีย่ เปนลิตร และเวลาทีน่ ้ําไหลออกตอครัง้ เฉลีย่ เปนวินาที ตามลําดับ
9.6 ผลทีเ่ กิดขึน้ กับน้ํา
9.6.1 หลักการทดสอบ
การทดสอบผลที่เกิดขึ้นกับน้ํา เปนการทดสอบเพื่อหาปริมาณของแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี ที่จะปน
ออกมากับน้าํ โดยการใชสารละลายแคดเมียม ตะกัว่ และสังกะสี ซึง่ เปนสวนผสมอยูใ นวัสดุทใี่ ชทํากอกน้ํา
แลววิเคราะหหาปริมาณของแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี ดวยอะทอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรมิเตอร
โดยมีขนั้ ตอนการทดสอบดังนี้
1. เตรียมสารทีใ่ ชละลายแคดเมียม ตะกัว่ และสังกะสี
2. เตรียมกอกน้ําตัวอยางและเตรียมสารละลายตัวอยาง
3. วิเคราะหหาปริมาณของแคดเมียม ตะกัว่ และสังกะสี จากสารละลายตัวอยางดวยอะทอมิกแอบซอรปชัน
สเปกโทรมิเตอร และปรับคาผลการวิเคราะห
4. รายงานผลการวิเคราะห
9.6.2 การเตรียมสารละลาย
9.6.2.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ
(1) ปเปตต (measuring pipette) ขนาด 0.5 มิลลิลิตร จํานวน 3 อัน
(2) ปเปตตปริมาตร (volumetric pipette) ขนาด 1 มิลลิลิตร จํานวน 2 อัน ขนาด 2 มิลลิลิตร
10 มิลลิลิตร และ 20 มิลลิลิตร จํานวนขนาดละ 1 อัน
(3) ขวดปริมาตร (volumetric flask) ขนาด 100 มิลลิลิตร จํานวน 1 ใบ และ 1 000 มิลลิลิตร
จํานวน 4 ใบ
(4) หลอดสําหรับหยดสารละลาย (dropper)
(5) ขวดที่ทําดวยพอลิเอทิลีน สําหรับเก็บสารละลายตัวอยาง ขนาด 250 มิลลิลิตร และ 500
มิลลิลติ ร
(6) ตูด ดู ควัน (hood)
(7) เครื่องชั่ง ที่อานไดละเอียดถึง 0.0001 กรัม
(8) เครือ่ งวัดปริมาณคลอรีนในน้ํา (DPD colorimeter)
หมายเหตุ DPD หมายถึง N,N-diethyl-p-phenylene diamine sulfate

(9) เครือ่ งวัดความเปนกรด–ดาง
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9.6.2.2 สารเคมี
(1) โซเดียมไฮโพคลอไรต (NaOCl)
(2) แคลเซียมคลอไรด (CaCl2)
(3) โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต (NaHCO3)
(4) กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
(5) โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH)
(6) น้ํากลัน่ หรือน้ําขจัดไอออนแลว (deionized water)
9.6.2.3 การเตรียมสารละลายตัง้ ตน
(1) สารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต ที่ปริมาณความเขมขนคลอรีน 0.3 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
เจือจางสารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรตในน้าํ กลัน่ หรือน้าํ ขจัดไอออนแลว จนไดปริมาณคลอรีน
0.3 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร แลวใสในขวดปริมาตร ปดฝาใหสนิท เก็บไวในทีเ่ ย็นและมืด
(2) สารละลายแคลเซียมคลอไรด 0.04 โมลตอลิตร
ชั่งสารแคลเซียมคลอไรด 4.44 กรัม ใสในขวดปริมาตรขนาด 1 ลิตร ละลายดวยน้ํากลั่นหรือ
น้ําขจัดไอออนแลว ปรับปริมาตรจนได 1 ลิตร ดวยน้ํากลัน่ หรือน้ําขจัดไอออนแลว
(3) สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต 0.04 โมลตอลิตร
ชั่งสารโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต 3.36 กรัม ใสในขวดปริมาตรขนาด 1 ลิตร ละลายดวย
น้าํ กลัน่ หรือน้ําขจัดไอออนแลว ปรับปริมาตรจนได 1 ลิตร ดวยน้าํ กลัน่ หรือน้ําขจัดไอออนแลว
(4) สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1  99
นํากรดไฮโดรคลอริก 1 มิลลิลิตร ใสลงในขวดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ที่มีน้ํากลั่นหรือ
น้ําขจัดไอออนแลว ปรับปริมาตรจนได 100 มิลลิลติ ร ดวยน้ํากลั่นหรือน้ําขจัดไอออนแลว
(5) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 โมลตอลิตร
ชัง่ สารโซเดียมไฮดรอกไซด 4.00 กรัม ใสในขวดปริมาตรขนาด 1 ลิตร ละลายดวยน้าํ กลัน่ หรือ
น้ําขจัดไอออนแลว ปรับปริมาตรจนได 1 ลิตร ดวยน้ํากลัน่ หรือน้ําขจัดไอออนแลว
9.6.2.4 การเตรียมสารละลายปริมาตร 1 ลิตร
เทน้าํ กลัน่ หรือน้าํ ขจัดไอออนแลวประมาณ 900 มิลลิลติ ร ใสขวดปริมาตรขนาด 1 ลิตร เติมสารละลาย
โซเดียมไฮโพคลอไรต ตามขอ 9.6.2.3 (1) จํานวน 1 มิลลิลติ ร สารละลายแคลเซียมคลอไรด ตามขอ
9.6.2.3 (2) จํานวน 11.3 มิลลิลติ ร และสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตตามขอ 9.6.2.3
(3) จํานวน 22.5 มิลลิลิตร แลวเติมน้ํากลั่นหรือน้ําขจัดไอออนแลวใหไดปริมาตรรวม 1 ลิตร
9.6.2.5 คุณภาพของสารละลาย
คุณภาพของสารละลายที่เตรียมไดตามขอ 9.6.2.4 ตองมีคาความเปนกรด-ดาง (7.0  0.1) และ
มีคลอรีนคงเหลือ (0.3  0.1) มิลลิกรัมตอลิตร
หมายเหตุ การปรับคาความเปนกรด–ดาง ใหปรับดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกตามขอ 9.6.2.3 (4)
หรือดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดตามขอ 9.6.2.3 (5)
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9.6.3 การเตรียมกอกน้ําตัวอยางและการเตรียมสารละลายตัวอยาง
9.6.3.1 กอกน้ําตัวอยาง
(1) กอกน้ําตัวอยางทดสอบแตละชุดตองมีจํานวนเทากัน โดยมีตัวเรือนรวมทั้งสวนประกอบ เชน
หัวกอก สายน้ําดี หรือทอน้ํา (ถามี) ที่บรรจุปริมาตรน้ํารวมกันไดไมนอยกวา 100 มิลลิลิตร
(2) เปดที่เปดปดของกอกน้ําตัวอยางทดสอบทุกหนวยใหสุด แลวตอเขากับแหลงจายน้ําประปา
โดยยึดกอกน้ําใหอยูในลักษณะที่หงายเพื่อเก็บน้ําไดมากที่สุด เติมน้ําประปาใหเต็มกอกน้ํา
จายน้ําประปาใหไหลผานกอกน้ําดวยอัตราการไหลที่ใหปริมาตรน้ําไมเกิน 6 ลิตร ใน 1 นาที
ที่ความดัน 0.1 เมกะพาสคัล เพือ่ ลางกอกน้ําใหสะอาดเปนเวลา (60  3) นาที ถอดกอกน้ํา
ออกจากแหลงจายน้ํา และลางภายในดวยน้ํากลั่นหรือน้ําขจัดไอออนแลวอีก 3 ครั้ง
9.6.3.2 สารละลายตัวอยาง
(1) หลังจากลางน้ําสะอาดแลว นํามาอุดหรือปดปากกอกใหแนนดวยจุกพอลิเอทิลีน หรือจุกทีท่ ํา
ดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับสารละลายที่ใช ใสสารละลายที่เตรียมไดตามขอ 9.6.2 ใหเต็ม
อุดหรือปดทางน้ําเขาดวยจุกชนิดเดียวกัน
(2) เก็บชิ้นทดสอบไวทอี่ ุณหภูมิหองเปนเวลา 2 ชัว่ โมง แลวเทสารละลายออก
(3) ทําซ้ําตามขอ 9.6.3.2 (1) และ 9.6.3.2 (2) อีก 3 ครั้ง
(4) ทําซ้ําตามขอ 9.6.3.2 (1) อีกครั้ง แลวเก็บชิ้นทดสอบไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 16 ชั่วโมง
นําสารละลายทีไ่ ดของแตละชุดตัวอยางแยกใสขวดพอลิเอทิลนี ไปตรวจพินจิ สี และสิง่ แปลกปลอม
และวิเคราะหหาปริมาณของแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี
หมายเหตุ ในกรณี ที่ ไม อ าจนําสารละลายตั ว อย างข า งต น ไปวิ เ คราะห หาปริ มาณของแคดเมี ย ม
ตะกั่ วและสังกะสี ได ตอเนื่ อง ให เก็ บสารละลายตัวอยางไวในตู เย็นที่อุณหภู มิประมาณ 4
องศาเซลเซียสได แตตองไมเกิน 1 เดือน

9.6.4 การวิเคราะหหาปริมาณของแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี
ใหวิเคราะหปริมาณของแคดเมียม ตะกั่ ว และสังกะสี ด วยอะทอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรมิเตอร
หรือเครือ่ งวิเคราะหอนื่ ทีเ่ ทียบเทา ทีม่ คี วามละเอียดอานคาไดเปน ไมโครกรัมตอลิตร และคาทีอ่ า นไดตอ งมี
ความละเอียดนอยกวาเกณฑทกี่ ําหนดในตารางที่ 2 แลวปรับคาทีไ่ ดทุกคาใหม โดยใชสตู รในการคํานวณ
ดังนี้
VL  C
B =
1000  VF
เมื่อ  B คือ คาปริมาณของแคดเมียม หรือตะกั่ว หรือสังกะสี หนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร
VL คือ ปริมาตรของสารละลายตัวอยางทีไ่ ดจากกอกน้ําในแตละชุดตัวอยาง ตามขอ 9.6.3.2 (4)
หนวยเปนมิลลิลติ ร
VF คือ ปริมาตรภายในของกอกน้ําในแตละชุดตัวอยางทีส่ ามารถบรรจุน้ําได เทากับ 1 ลิตร
C คือ คาปริมาณของแคดเมียม หรือตะกัว่ หรือสังกะสี ทีว่ เิ คราะหไดจากอะทอมิกแอบซอรปชัน
สเปกโทรมิเตอร หรือเครื่องวิเคราะหอื่นทีเ่ ทียบเทา หนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร
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9.6.5 การรายงานผล
9.6.5.1 ใหรายงานสภาพสี และสิง่ แปลกปลอมของสารละลายตัวอยาง
9.6.5.2 ใหระบุเครือ่ งมือและเทคนิคในการวิเคราะห
9.6.5.3 ใหรายงานคาปริมาณของแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี แตละคาในแตละชุดตัวอยาง เปนมิลลิกรัม
ตอลิตร
9.7 ความคงทนตอการใชงาน
9.7.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ
9.7.1.1 เครือ่ งทดสอบ
เครื่องทดสอบตามขอ 9.4.1.1
9.7.1.2 เครื่ องมือที่ เปดปดกอกน้ํา ได อย างต อเนื่ อง โดยแต ละรอบของการเปดปดกอกน้ําต องเปดได
ไมนอยกวารอยละ 80 ของการเปดจนสุด และตองอยูในตําแหนงปดไดประมาณ 2 วินาที
9.7.2 วิธที ดสอบ
9.7.2.1 ใหประกอบกอกน้ําตามคําแนะนําของผูทําเขากับเครือ่ งมือและอุปกรณตามขอ 9.7.1
9.7.2.2 จายน้ําเขาดานน้ําเย็น ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล เปดปดเปนจํานวน 100 000 รอบ โดย
แตละรอบน้ําตองหยุดไหลเมือ่ อยูใ นตําแหนงปด
9.7.2.3 ปฏิบัติซ้ําตามขอ 9.7.2.2 โดยจายน้ําที่อุณหภูมิ (60  5) องศาเซลเซียส เขาดานน้ํารอน
9.7.2.4 นํากอกน้ําไปทดสอบความทนความดันตามขอ 9.3 โดยใหความดันทดสอบเปน 0.75 เมกะพาสคัล
ตรวจพินจิ กอกน้ําขณะทดสอบ
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง กอกน้ําอางลางชามประหยัดน้ํา กอกน้ําอางลางหนา-ลางมือประหยัดน้ํา หรือกอกน้ํา
ปดอัตโนมัติอางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา ประเภท ชนิด แบบ รูปแบบ และแบบรุนและรหัสรุนเดียวกัน
ทําจากวัสดุอยางเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ในคราวเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา
เดียวกัน
ก.1.1 แบบรุน หมายถึง กอกน้ําอางลางชามประหยัดน้ํา กอกน้ําอางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา หรือกอกน้ํา
ปดอัตโนมัตอิ า งลางหนา-ลางมือประหยัดน้าํ ทีม่ กี ลไกและลักษณะการเปดปดของวาลว กลไกการควบคุม
ปริมาตรน้ํา วัสดุทใี่ ชทําและกรรมวิธกี ารทําตัวเรือน อยางเดียวกันตามทีอ่ อกแบบไว
ก.1.2 รหัสรุน หมายถึง กอกน้ําอางลางชามประหยัดน้ํา กอกน้ําอางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา หรือกอกน้ํา
ปดอัตโนมัตอิ างลางหนา-ลางมือประหยัดน้ํา ทีม่ ีแบบรุนเดียวกัน มีรูปรางของตัวเรือน หัวกอก สายน้ําดี
ทอน้ํา หรือที่เปดปดน้ํา อยางเดียวกันตามทีอ่ อกแบบไว
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางทีก่ าํ หนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชักตัวอยาง
อืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบมิติ และเครื่องหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ชักตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกันตามจํานวนทีก่ ําหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตั วอย างที่ ไมเป นไปตามข อ 4.1 และข อ 7. ในแต ละรายการ ต องไมเกิ นเลขจํานวน
ทีย่ อมรับทีก่ ําหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือวากอกน้ํารุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบมิติ และเครือ่ งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1.1)
ขนาดรุน

ขนาดตัวอยาง

เลขจํานวนที่ยอมรับ

หนวย
ไมเกิน 3 200

หนวย
2

0

3 201 ถึง 10 000
เกิน 10 000 ขึ้นไป

8
13

1
2
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ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความทนความดัน ปริมาตรน้าํ (เฉพาะกอกน้าํ อางลางชาม
ประหยัดน้ํา และกอกน้ําอางลางหนา–ล างมือประหยัดน้ํา) สมรรถนะ (เฉพาะกอกน้ําปดอั ตโนมัติ
อางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา) และความคงทนตอการใชงาน
ก.2.2.1 ชักตัวอยางโดยวิธสี ุมจากรุน เดียวกัน หรือจากตัวอยางที่ผา นการทดสอบตามขอ ก.2.1 แลว จํานวน
2 หนวย แลวนําไปทดสอบความทนความดัน ปริมาตรน้าํ หรือสมรรถนะ และความคงทนตอการใชงาน
ตามลําดับ
ก.2.2.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.1 ขอ 5.2 และขอ 5.5 หรือขอ 5.1 ขอ 5.3 และขอ 5.5
ทุกรายการจึงจะถือวากอกน้ํารุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบผลทีเ่ กิดขึน้ กับน้ํา
ก.2.3.1 ชักตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกัน จํานวน 2 ชุดตัวอยาง โดยแตละชุดตัวอยางตองมีจํานวนเทากัน
โดยมีตัวเรือนรวมทั้งสวนประกอบ เชน หัวกอก สายน้ําดี หรือทอน้ํา (ถามี) ตองบรรจุปริมาตรน้ํา
รวมกันไดไมนอยกวา 100 มิลลิลิตร
ก.2.3.2 ตัวอยางทัง้ 2 ชุดตัวอยาง ตองเปนไปตามขอ 5.4 จึงจะถือวากอกน้าํ รุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ าํ หนด
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางกอกน้ําตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 และขอ ก.2.3.2 ทุกขอ จึงจะถือวากอกน้ํารุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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