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เครื่องสุขภัณฑเซรามิก : โถสวมนั่งราบ
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ ครอบคลุมเครือ่ งสุขภัณฑ : โถสวมนัง่ ราบ ทีท่ ําดวยเซรามิกประเภทชักโครก
ดวยอุปกรณประกอบถังพักน้ํา และประเภทชักโครกดวยวาลวขับลาง ปริมาตรน้ําชักโครกแตละครั้งไมเกิน
3 L (ลิตร) หรือ 6 L แลวแตกรณี
2.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมเครือ่ งสุขภัณฑโถสวมนัง่ ราบประเภทราดน้ํา ทีร่ องนัง่ และฝา
พลาสติกครอบโถสวม ตามขอ 1.1

2. บทนิยาม
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
เครือ่ งสุขภัณฑเซรามิก : โถสวมนัง่ ราบ ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “โถสวม” หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทํา
ดวยเซรามิก ใชสําหรับรองรับสิง่ ขับถายของมนุษยเพือ่ ใหเกิดสุขอนามัย มีตวั โถเปนทีร่ องรับการนัง่ ทําใหผูใช
นั่งราบได มีหรือไมมีถังพักน้ําก็ได
เซรามิก หมายถึง วัสดุดนิ และ/หรือ วัตถุดบิ อนินทรียอ นื่ เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู จนเนือ้ ดินแข็งแกรงและดูดซึมน้าํ ต่ํา
ถังพักน้ํา (cistern) หมายถึง ชิ้นสวนประกอบของโถสวม ใชเก็บน้ําไวสําหรับชําระลางตัวโถ ภายในติดตั้ง
อุปกรณประกอบถังพักน้ํา
ฝาปดถังพักน้ํา (cover) หมายถึง ชิ้นสวนประกอบของโถสวมใชคกู ับถังพักน้ํา
โถสวมประเภทชักโครกดวยอุปกรณประกอบถังพักน้ํา หมายถึง โถสวมทีม่ ถี งั พักน้าํ ชําระลางตัวโถดวยการเปด
ปดอุปกรณประกอบถังพักน้ํา (ดูรปู ที่ 1)
อุปกรณประกอบถังพักน้ํา (tank trim) หมายถึง กลอุปกรณที่ประกอบดวยชุดน้ําเขาและชุดน้ําออก ติดตั้ง
อยูใ นถังพักน้ํา โดยชุดน้ําเขาทําหนาทีจ่ ายน้ําเขาและควบคุมปริมาตรน้ําเขา ชุดน้ําออกทําหนาทีป่ ลอยน้ําออก
และควบคุมปริมาตรน้าํ ออก
โถสวมชนิดถังพักน้ําในตัวระบบเดี่ยว (one piece single-flush) หมายถึง โถสวมประเภทชักโครกดวย
อุปกรณประกอบถังพักน้ํา ทีม่ ถี ังพักน้ําเปนชิน้ เดียวกับตัวโถสวม และมีชุดน้ําออกปลอยน้ําออกครัง้ ละไมเกิน
6 L เพื่อชําระลางตัวโถเนื่องจากมีสิ่งขับถายของมนุษย (ดูรูปที่ 1)
โถสวมชนิดถังพักน้ําในตัวระบบคู (one piece dual-flush) หมายถึง โถสวมประเภทชักโครกดวยอุปกรณ
ประกอบถังพักน้ํา ที่มีถังพักน้ําเปนชิ้นเดียวกับตัวโถสวม และที่มีชุดน้ําออกปลอยน้ําออกครั้งละ ไมเกิน 6 L
เพื่อชําระลางตัวโถเนื่องจากการถายอุจจาระ หรือครั้งละไมเกิน 3 L เพื่อชําระลางตัวโถ เนื่องจากการถาย
ปสสาวะเทานัน้
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2.9 โถสวมชนิดถังพักน้าํ แยกตางหากระบบเดีย่ ว (single-flush WC) หมายถึง โถสวมประเภทชักโครกดวยอุปกรณ
ประกอบถังพักน้าํ ทีม่ ถี งั พักน้าํ แยกออกจากตัวโถสวม และมีชดุ น้าํ ออกปลอยน้าํ ออกครัง้ ละไมเกิน 6 L เพือ่ ชําระ
ลางตัวโถเนื่องจากมีสิ่งขับถายของมนุษย (ดูรูปที่ 1)
2.10 โถสวมชนิดถังพักน้ําแยกตางหากระบบคู (dual-flush WC) หมายถึง โถสวมประเภทชักโครกดวยอุปกรณ
ประกอบถังพักน้ํา ที่มีถังพักน้ําแยกออกจากตัวโถสวม และมีชุดน้ําออกปลอยน้ําออกครั้งละไมเกิน 6 L เพื่อ
ชําระลางตัวโถเนือ่ งจากการถายอุจจาระ หรือครั้งละไมเกิน 3 L เพื่อชําระลางตัวโถ เนื่องจากการถายปสสาวะ
เทานัน้
2.11 โถสวมประเภทชักโครกดวยวาลวขับลาง (flush valve WC) หมายถึง โถสวมที่ไมมีถังพักน้ํา ชําระลางตัวโถ
ดวยการเปดปดวาลวขับลาง (ดูรูปที่ 3)
2.12 วาลวขับลาง (flush valve) หมายถึง กลอุปกรณทที่ ําหนาทีเ่ ปดปดน้ําสําหรับชําระลางตัวโถ
2.13 ขีดระดับน้ํา (water line) หมายถึง ขีดแสดงระดับสูงสุดของน้ําในถังพักน้ํา ซึ่งเมื่อน้ําไหลเขาสูถงั พักน้ําจนถึง
ขีดแสดงระดับนี้ ชุดน้ําเขาจะปดน้ําทันที
2.14 รูเทน้ําดิน (casting slip drain hole) หมายถึง ชองสําหรับเทน้ําดินออกจากชิ้นงานเมื่อการหลอไดความหนา
ตามตองการโดยเฉพาะการหลอแบบกลวง (hollow casting)
2.15 ผิวที่มองเห็น (visible surface) หมายถึง ผิวของโถสวมสวนทีม่ องเห็นไดเมื่อติดตั้งแลว
2.16 ผิวทีน่ ้ําชะลางผาน (flushing surface) หมายถึง ผิวทีม่ องเห็นและถูกน้ําชะลางไหลผาน
2.17 พอตเทอรีสแควร (pottery square) หมายถึง พืน้ ทีท่ ใี่ ชสําหรับตรวจสอบคุณภาพ มีขนาด 50 mm (มิลลิเมตร)
 50 mm หรือ 2 500 mm2 (ตารางมิลลิเมตร)
2.18 ความบิดเบี้ยว (warpage) หมายถึง การบิดเบี้ยวจากรูปเดิมเนือ่ งจากกรรมวิธกี ารผลิต
2.19 ราน (craze) หมายถึง รอยปริตื้นทีเ่ กิดบนผิวเคลือบ ซึง่ ไมลึกลงไปในเนือ้ ดินเผา
2.20 ราว (dunt) หมายถึง รอยปริทเี่ กิดบนผิวเคลือบและลึกลงไปในเนือ้ ดินเผา
2.21 ราวไฟ (fire check) หมายถึง รอยปริทเี่ กิดจากการเผาในเนื้อดินเผาสวนที่ไมไดเคลือบ
2.22 ผิวดาน (dull or eggshell finish) หมายถึง ผิวเคลือบที่ไมเปนมันหรือหยาบเหมือนเปลือกไข
2.23 ผิวคลืน่ (wavy glaze) หมายถึง ผิวเคลือบทีไ่ หลเยิม้ หรือหยดเปนดวง หรือผิวเคลือบไมเรียบทีเ่ กิดจากเนือ้ ดิน
2.24 จุดดางเล็ก (speck) หมายถึง จุดดางของสีทผี่ วิ เคลือบ (contrasting colour) ซึง่ มีพนื้ ทีท่ มี่ ดี า นทีย่ าวทีส่ ดุ ตัง้ แต
0.25 mm แตไมเกิน 1 mm
2.25 จุดดาง (spot) หมายถึง จุดดางของสีที่ผิวเคลือบ (contrasting colour) ซึ่งมีพื้นที่ที่มีดานที่ยาวที่สุด เกิน 1
mm แตไมเกิน 3 mm
2.26 จุดดางใหญ (large spot) หมายถึง จุดดางของสีทผี่ วิ เคลือบ (contrasting colour) ซึง่ มีพนื้ ทีท่ มี่ ดี า นทีย่ าวทีส่ ดุ
เกิน 3 mm แตไมเกิน 6 mm
2.27 รอยดาง (discolouration) หมายถึง รอยดางของสีทผี่ วิ เคลือบ (contrasting colour) ซึง่ มีพนื้ ทีท่ มี่ ดี า นทีย่ าวทีส่ ดุ
เกิน 6 mm หรือรอยทีเ่ ปนจุดทีร่ วมกันแลวมีจํานวนเพียงพอทีจ่ ะทําใหสีของเครือ่ งสุขภัณฑเปลี่ยนไป
2.28 พอง (blister) หมายถึง รอยนูนที่ผิวเคลือบ ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางยาวที่สุด ตั้งแต 1 mm ถึง 3 mm
2.29 รูเข็ม (pinhole) หมายถึง รูเล็กๆที่ผิวเคลือบ ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางยาวที่สุด ตั้งแต 0.3 mm ถึง
2 mm
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2.30 ฟอง (bubble) หมายถึง รอยนูนหรือจุดทรายทีผ่ วิ เคลือบ ซึง่ มีขนาดเสนผานศูนยกลางยาวทีส่ ดุ ไมเกิน 1 mm
2.31 รอยขัดแตง (polishing mark) หมายถึง รอยทีเ่ กิดจากการลบตำหนิหรือแตงผิวเคลือบ หลังจากการเผาซึง่ มี
ดานทีย่ าวทีส่ ดุ ไมเกิน 10 mm
ฝาปด
ที่เปดชุดน้ําออก
ถังพักน้ํา

ดานขาง

ดานหนา

รูปที่ 1 ตัวอยางโถสวมประเภทชักโครกดวยอุปกรณประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำในตัวระบบเดีย่ ว
(ขอ 2.5 และ ขอ 2.7)

ฝาปด
ที่เปดชุดน้ําออก
ถังพักน้ํา

ดานขาง

ดานหนา

รูปที่ 2 ตัวอยางโถสวมประเภทชักโครกดวยอุปกรณประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำแยกตางหากระบบเดีย่ ว
(ขอ 2.5 และขอ 2.9)
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วาลวขับลาง
ที่เปด

รูปที่ 3 ตัวอยางโถสวมประเภทชักโครกดวยวาลวขับลาง
(ขอ 2.11)

3. แบบ ประเภท ชนิด และชัน้ คุณภาพ
3.1 แบบ
โถสวม แบงตามลักษณะการติดตัง้ เปน 2 แบบ คือ
3.1.1 แบบตัง้ พืน้
3.1.2 แบบติดผนัง
3.2 ประเภทและชนิด
โถสวม แบงตามการชักโครกเปน 2 ประเภท คือ
3.2.1 ประเภทชักโครกดวยอุปกรณประกอบถังพักน้ำ แบงเปน 4 ชนิด คือ
3.2.1.1 ชนิดถังพักน้ำในตัวระบบเดีย่ ว
3.2.1.2 ชนิดถังพักน้ำในตัวระบบคู
3.2.1.3 ชนิดถังพักน้ำแยกตางหากระบบเดีย่ ว
3.2.1.4 ชนิดถังพักน้ำแยกตางหากระบบคู
3.2.2 ประเภทชักโครกดวยวาลวขับลาง
3.3 ชัน้ คุณภาพ
โถสวม แบงตามลักษณะทัว่ ไปเปน 2 ชัน้ คุณภาพ คือ
3.3.1 ชัน้ คุณภาพ 1
3.3.2 ชัน้ คุณภาพ 2

4. มิตแิ ละเกณฑความคลาดเคลือ่ น
4.1 ความกวาง ความยาว และความสูง
ความกวาง ความยาว และความสูงของโถสวม ใหเปนไปตามแบบ (technical drawing) ทีผ่ ทู ำกำหนด โดยมี
เกณฑความคลาดเคลือ่ นได ± 3% (รอยละ)
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.1.1
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4.2 ความหนา
โถสวมตองมีความหนาไมนอ ยกวา 6.0 mm โดยวัดหางจากขอบรูเทน้ําดินไมนอยกวา 10 mm
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.2
4.3 ระดับน้ําดักกลิ่น (ดูรปู ที่ 4)
โถสวมทุกประเภทตองมีความสูงของระดับน้ําดักกลิ่นไมนอ ยกวา 50 mm
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.3

ทางน้าํ ดี

ระดับน้ําดักกลิ่นสูงสุด

ความสูงระดับน้าํ ดักกลิน่

คอหาน

แองน้าํ ดักกลิน่
ลิน้ ดักกลิน่

ทางน้าํ เสีย

รูปที่ 4 มิตคิ วามสูงระดับน้ําดักกลิ่น
(ขอ 4.3 และขอ 9.1.3)

5. คุณลักษณะที่ตองการ
5.1 ลักษณะทัว่ ไป
5.1.1 ลักษณะผิว
ทีผ่ ิวของโถสวมชัน้ คุณภาพที่ 1 และชัน้ คุณภาพที่ 2 ตองไมมีตําหนิ
ในกรณีทมี่ ตี ําหนิยอมใหเปนไปตาม ตารางที่ 1
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.2.1
5.1.2 ความบิดเบีย้ ว (เฉพาะชัน้ คุณภาพ 1)
เมื่อทดสอบตามขอ 9.2.2 แลว โถสวมตองไมบิดเบี้ยวเกิน 6.0 mm
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ตารางที่ 1 ตําหนิที่ผิวของโถสวม
(ขอ 5.1.1 และขอ 9.2.1.2)
ขอกําหนดตําหนิ
ตําหนิ

ขนาดตําหนิ

ราว
(ขอ 2.20)
ราวไฟ
(ขอ 2.21) ไมกําหนดขนาด
ผิวดาน
(ขอ 2.22)
ผิวคลื่น
(ขอ 2.23)
จุดดางใหญ เกิน 3 mm แต
(ขอ 2.26) ไมเกิน 6 mm
รอยดาง
เกิน 6 mm
(ขอ 2.27)
จุดดางเล็ก ตั้งแต 0.25 mm
(ขอ 2.24) แตไมเกิน 1 mm
ฟอง
(ขอ 2.30)

ไมเกิน 1 mm

จุดดาง
(ขอ 2.25)
พอง
(ขอ 2.28)

เกิน 1 mm แต
ไมเกิน 3 mm
ตั้งแต 1 mm ถึง
3 mm

รูเข็ม
ตั้งแต 0.3 mm ถึง
(ขอ 2.29)
2 mm
รอยขัดแตง
(ขอ 2.31)

ไมเกิน 10 mm

ชั้นคุณภาพ 2
บริเวณตรวจสอบ
ผิวที่น้ําชะลางผาน ผิวที่มองเห็น

ชั้นคุณภาพ 1
บริเวณตรวจสอบ
ผิวที่น้ําชะลางผาน
ผิวที่มองเห็น

ตองไมมี

ตองไมมี

ตองไมทดสอบ

รวมกันไมเกิน
2 แหง ในพื้นที่

รวมกันไมเกิน
3 แหง ในพื้นที่

รวมกันไมเกิน
3 แหง
และไมเปนกลุม

รวมกันไมเกิน
5 แหง
และไมเปนกลุม

รวมกันไมเกิน
รวมกันไมเกิน
2 แหง ในพื้นที่ 3 แหง ในพื้นที่ 2 500 mm2 และ 2 500 mm2 และ
2 500 mm2 และ 2 500 mm2 และ รวมกันไมเกิน 4 รวมกันไมเกิน 10
แหง
แหง
รวมกันไมเกิน 4 รวมกันไมเกิน 10
แหง
แหง
ไมตองทดสอบ
รวมกันไมเกิน 3
แหง
และไมเปนกลุม

รวมกันไมเกิน 5
แหง
และไมเปนกลุม

ไมเกิน 1 แหง
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5.2 สมรรถนะในการใชงาน
5.2.1 ความสามารถในการชะลาง (เฉพาะโถสวมชนิดถังพักน้ําในตัวระบบคูทปี่ ลอยน้ําออกครัง้ ละไมเกิน 3 L)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.3.1 แลว น้ําตัวอยางทีไ่ ดตองมีสีจางกวาหรือเทียบเทากับสารละลายเปรียบเทียบ
5.2.2 การรั่วของอากาศ
เมื่อทดสอบตามขอ 9.3.2 แลว ตองไมปรากฏการรั่วของอากาศ
5.2.3 คอหาน
คอหานของโถสวมตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 38 mm
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.3.3
5.2.4 การขังน้ํา
โถสวมตองกักขังน้ําไวไดโดยไมรวั่ ซึม
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.3.4
5.2.5 การชักโครก (เฉพาะโถสวมชนิดถังพักน้ําในตัวระบบคูที่ปลอยน้ําออกครั้งละไมเกิน 6 L โถสวมชนิดถัง
พักน้ําในตัวระบบเดีย่ ว และโถสวมประเภทชักโครกดวยวาลวขับลาง)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.3.5.1 แลว กระดาษชําระทีท่ งิ้ ลงในตัวโถตองตองไดรบั การชําระลางหมด และตองไม
มีคราบหมึกเหลืออยูท ผี่ ิวตัวโถ
5.2.6 อัตราการไหลของน้ําชักโครก
เมื่อทดสอบตามขอ 9.3.5.2 แลว ปริมาตรน้ําที่ใชชักโครกตองเปนไปตามที่ผูทําระบุ และน้ําตองไหล
ออกไดหมดภายในเวลาไมเกิน 10 s (วินาที)
5.3 การราน
เมื่อทดสอบตามขอ 9.4 แลว ตองไมราน
5.4 การดูดซึมน้ํา
เมื่อทดสอบตามขอ 9.5 แลว คาเฉลี่ยของการดูดซึมน้ําตองไมเกิน 0.50 % และคาสูงสุดของการดูดซึมน้ํา
ในแตละชิ้นทดสอบตองไมเกิน 0.75 %
5.5 ความทนสารเคมี เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.6 แลว ผิวเคลือบตองไมแตกตางจาก ชิน้ ทดสอบในเดซิกเคเตอรทใี่ ช
เปรียบเทียบ

6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจุตัวโถ และ/หรือถังพักน้ําและฝาปด ในกลอง หีบหอหรือภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เพื่อปองกัน
ความเสียหายอันจะเกิดขึน้ ในระหวางการขนสงกับการเก็บรักษา

7. เครื่องหมายและฉลาก
7.1 ที่ตัวโถทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงายชัดเจน
(1) ชื่อผูทํา หรือโรงงานทีท่ ํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
7.2 ที่ภาชนะบรรจุตัวโถทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ ใหเห็น
ไดงา ยชัดเจน
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(1) ชือ่ ผลิตภัณฑโถสวมนัง่ ราบ
(2) สี
(3) แบบ ประเภทและชนิด และชัน้ คุณภาพ
(4) แบบรุน หรือรหัสรุน
(5) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
(6) ประเทศทีท่ ํา
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน
หมายเหตุ

ในกรณีที่มีการแสดงรายละเอียดตามขอ (1) ถึง (6) ที่ตัวโถครบถวน มองเห็นไดงายและชัดเจน
เมื่ อภาชนะบรรจุไมปดมิดชิด ใหยกเวนการแสดงเครื่องหมายและฉลากที่ภาชนะบรรจุได

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 มิติ
9.1.1 ความกวาง ความยาว และความสูง
ใหใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง 1 mm วัดความกวาง ความยาว และความสูงของโถสวม ตามทีก่ ําหนด
ไวในแบบ
9.1.2 ความหนา
ใหใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง 0.05 mm วัดความหนาของชิ้นทดสอบที่เตรียมไวสําหรับทดสอบ
การดูดซึมน้ําจํานวน 3 ชิน้ แลวรายงานคาเฉลีย่ ความหนาแตละโถใหละเอียดถึงทศนิยม 2 ตําแหนง
9.1.3 ระดับน้ําดักกลิน่
ใสนา้ํ ลงในแองน้ําดักกลิน่ ใหอยูใ นระดับสูงสุด ใชเครือ่ งวัดทีว่ ดั ไดละเอียดถึง 1 mm วัดความสูงของระดับ
น้าํ ดักกลิน่ โดยวัดจากขอบต่าํ สุดของลิน้ ดักกลิน่ ถึงผิวน้าํ (ดูรปู ที่ 4) อยางนอย 2 คา แลวรายงานคาทีน่ อ ย
เพียงคาเดียว
9.2 ลักษณะทัว่ ไป
9.2.1 ลักษณะผิว
9.2.1.1 ใหตรวจพินจิ ตัวโถ โดยผูต รวจสอบตองไมมโี อกาสพิจารณาตัวอยางอยางใกลชิดมากอน ทีร่ ะยะหาง
600 mm  10 mm ภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตสขี าวนวล (day light) ความเขมของแสง
ไมนอยกวา 1 100 lx (ลักซ) หรือแสงตอนกลางวัน
(1) การตรวจพินจิ ดานหนาของตัวโถ ใหวางตัวโถในแนวตัง้ ตรง
(2) การตรวจพินิจดานขางแตละดานของตัวโถ ใหวางตัวโถเอียงเปนมุมประมาณ 45o (องศา)
(3) การตรวจพินจิ ดานหลังตัวโถ ใหวางตัวโถเอียงเปนมุมประมาณ 45o
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9.2.1.2 ในกรณีที่ตรวจพินิจตามขอ 9.2.1.1 แลวพบตําหนิจุดดางใหญ (ขอ 2.26) รอยดาง (ขอ 2.27)
จุดดางเล็ก (ขอ 2.24) ฟอง (ขอ 2.30) จุดดาง (ขอ 2.25) พอง (ขอ 2.28) รูเข็ม (ขอ
2.29) รอยขัดแตง (ขอ 2.31) เกินขอกําหนดตําหนิที่ผิวของโถสวมในตารางที่ 1 ขอ 5.1.1
ใหตรวจสอบตําหนิที่เกินขอกําหนด ดวยกลองวัดมิติ เครื่องวัดมิติ แผนวัดเปรียบเทียบขนาด
หรืออุปกรณวดั ทีเ่ หมาะสม
9.2.2 ความบิดเบีย้ ว (เฉพาะชัน้ คุณภาพ 1)
9.2.2.1 สําหรับแบบตัง้ พืน้
(1) ดานตัง้ กับพืน้
วางโถสวมตัวอยางใหดา นทีต่ งั้ พืน้ สัมผัสกับพืน้ ระนาบ ใชเครือ่ งวัดแบบ แผนสอดวัดความกวาง
สูงสุดของชองวางระหวางตัวอยางกับพืน้ ระนาบ
(2) ดานราบของขอบ
วางตัวอยางโถสวมบนพืน้ ระนาบในลักษณะติดตัง้ ใชงาน วางเครือ่ งวัดแบบระดับ (spirit level)
พาดบนแนวราบของขอบขางซายและขวาของตัวโถทีอ่ ยูใ นระนาบแนวนอนเดียวกัน ถาลูกน้าํ อยูท ี่
ศูนยกลางพอดี ถือวาความบิดเบีย้ วมีคา เปนศูนย
ในกรณีทลี่ กู น้าํ เลือ่ นจากศูนยกลางไปอยูท ขี่ า งใดขางหนึง่ ใหใชเครือ่ งวัดแบบแผนสอดสอดหนุน
ระหวางขอบตัวโถกับเครือ่ งวัดแบบระดับดานตรงขามกับทีล่ กู น้ําเลือ่ นไป จนกระทัง่ ลูกน้ําอยูท ี่
ศูนยกลางพอดี คาความหนาของแผนสอดถือเปนคาความบิดเบีย้ วของโถสวม
9.2.2.2 สําหรับแบบติดผนัง
(1) ดานติดผนัง
วางโถสวมตัวอยางใหดา นทีต่ ดิ ผนังสัมผัสกับผนัง ใชเครือ่ งวัดแบบแผนสอด วัดความกวาง
สูงสุดของชองวางระหวางตัวอยางกับผนัง
(2) ดานราบของขอบ
วางตัวอยางโถสวมติดกับผนังทีเ่ รียบในแนวดิง่ ในลักษณะติดตัง้ ใชงาน วางเครือ่ งวัดแบบระดับ
(spirit level) พาดบนแนวราบของขอบขางซายและขวาของตัวโถทีอ่ ยูใ นระนาบแนวนอนเดียวกัน
ถาลูกน้าํ อยูท ศี่ นู ยกลางพอดี ถือวาความบิดเบีย้ วมีคาเปนศูนย
ในกรณีทลี่ กู น้าํ เลือ่ นจากศูนยกลางไปอยูท ขี่ า งใดขางหนึง่ ใหใชเครือ่ งวัดแบบแผนสอดสอดหนุน
ระหวางขอบตัวโถกับเครือ่ งวัดแบบระดับดานตรงขามกับทีล่ กู น้ําเลือ่ นไป จนกระทัง่ ลูกน้ําอยูท ี่
ศูนยกลางพอดี คาความหนาของแผนสอดถือเปนคาความบิดเบีย้ วของโถสวม
9.3 สมรรถนะในการใชงาน
9.3.1 การชะลาง (เฉพาะโถสวมชนิดถังพักน้ําในตัวแบบระบบคูท ปี่ ลอยน้ําออกครัง้ ละไมเกิน 3L)
9.3.1.1 การเตรียมสารละลายเริม่ ตน
ชัง่ เมทิลนี บลู 1 g (กรัม) นํามาละลายในน้ํา 1 L โดยสารละลายนีถ้ ือวาเปนสารละลายเมทิลนี บูลทีม่ ี
ความเขมขน 100 % เก็บไวเปนสารละลายเริม่ ตน
9.3.1.2 การเตรียมตัวอยางโถสวมทีใ่ ชทดสอบ
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โถสวมที่ใชเปนตัวอยางในการทดสอบตองสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ใหชักโครก 1 ครั้ง เพื่อ
ความสะอาดและน้าํ ทีใ่ ชตอ งเปนน้ําสะอาดปราศจากสี
9.3.1.3 วิธที ดสอบ
(1) เทสารละลายเริม่ ตนปริมาตร 0.1 L ลงในโถสวมโดยไมใหสารละลายกระเด็นติดผิวตัวโถแลว
คนใหเขากัน
(2) ดูดน้ําจากตัวโถมา 15 mL (มิลลิลติ ร) เติมน้าํ ใหมปี ริมาตรเปน 0.5 L จะไดสารละลายเจือจาง
3 % แลวนํามาเทใสหลอดทดลองเพือ่ ใชเปนสารละลายเปรียบเทียบ
(3) ชักโครกน้ําที่คงเหลืออยูในตัวโถอีก 1 ครั้ง โดยควบคุมปริมาณน้ําใหไมเกิน 3 L
(4) เก็บตัวอยางน้ําทีผ่ านการชักโครกแลวปริมาตร 25 mL ตรวจเทียบสีกบั สารละลายในขอ (2)
โดยการตรวจพินจิ
(5) ทําซ้ําโดยดําเนินการตามขอ 9.3.1.2 ถึงขอ 9.3.1.3 (4) รวมเปนจํานวน 3 ครั้ง
9.3.1.4 เกณฑการตัดสิน
ตัวอยางน้ําทีผ่ า นการชักโครกแลว ตองมีสจี างกวาหรือเทียบเทากับสารละลายเปรียบเทียบตามขอ
9.3.1.3 (2) ทั้ง 3 ครั้ง จึงจะถือวาเปนไปตามเกณฑกําหนด
9.3.2 การรั่วของอากาศ
ตั้ งโถสวมตั วอย างใหไดระดับ ใสน้ําลงในตั วโถใหอยู ในระดั บสูงสุด แลวอัดอากาศเขาทางด านทาง
น้ําเสียของตัวโถ จนกระทัง่ ไดความดัน 500 Pa (พาสคัล) แลวคงคาความดันนีไ้ วเปนระยะเวลาประมาณ
3 min (นาที) ตรวจพินิจการรั่วของอากาศ
9.3.3 คอหาน
+2
ใชวัสดุรูปทรงกลมตันผิวเรียบ ทําดวยพลาสติกหรือไม ขนาดเสนผานศูนยกลาง (38 ) mm กลิ้งผาน
0
คอหานของโถสวมตัวอยางแลวตองผานไดตลอด
9.3.4 การขังน้ํา
ตั้งโถสวมตัวอยางใหไดระดับ ใสน้ําจนเต็มแองน้ําดักกลิ่น ทําเครื่องหมายที่ระดับน้ําสูงสุด ทิ้งไว 10 h
(ชั่วโมง)ตรวจสอบระดับน้ําที่ลดลงจากระดับที่ทําเครือ่ งหมายไวหรือไม โดยเทียบกับระดับน้ําที่ใสไวใน
ภาชนะที่มีพื้นที่หนาตัดใกลเคียงกันซึ่งทําเครื่องหมายและตั้งไวในที่ใกลเคียงกัน ถาระดับน้ําลดลงตอง
ไมเกินการลดลงของระดับน้าํ ในภาชนะทีท่ ําเครือ่ งหมายไว
9.3.5 การชักโครก (เฉพาะโถสวมชนิดถังพักน้ําในตัวระบบคู ที่ปลอยน้ําออกครั้งละไมเกิน 6L โถสวมชนิด
ถังพักน้ําในตัวระบบเดีย่ ว และโถสวมประเภทชักโครกดวยวาลวขับลาง)
9.3.5.1 การชักโครก
(1) การเตรียมการทดสอบ
(1.1) กรณีโถสวมประเภทชักโครกดวยอุปกรณประกอบถังพักน้ํา
ใชโถสวมประเภทชักโครก ดวยอุปกรณประกอบถังพักน้ํา โดยใหตดิ ตัง้ ถังพักน้ํา และ
อุปกรณประกอบถังพักน้ําตามคูมอื ของผูท ํา
(1.2) กรณีโถสวมประเภทชักโครกดวยวาลวขับลาง
ใชโถสวมประเภทชักโครกดวยวาลวขับลาง ปรับอัตราการไหลของน้ําไมนอยกวา
1 L/s
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(1.3) การหาระยะเวลาการดูดซึมน้ําของกระดาษชําระ
ใหทําโดยใชกระดาษชําระ 2 ชิน้ ยาวชิ้นละประมาณ 250 mm นํามาซอนใหเสมอกัน
แลวนําไปวางบนผิวน้าํ จับเวลาตัง้ แตกระดาษสัมผัสน้าํ จนกระทัง่ เกิดจุดเปยกน้าํ ขนาด
เสนผานศูนยกลาง ประมาณ 3 mm ที่กระดาษแผนบนระยะเวลาทีไ่ ด คือ ระยะเวลา
การดูดซึมน้ํา
(2) วัสดุทดสอบ
ใชกระดาษชําระขนาดกวางประมาณ 110 mm ยาวประมาณ 750 mm โดยจํานวนชิน้ ทดสอบ
เปนไปตามทีก่ ําหนดไวในตารางที่ 3 ซึง่ พิจารณาจากระยะเวลาการดูดซึมน้าํ ของกระดาษชําระ
ที่ใชทดสอบ ขยํากระดาษชําระแตละชิน้ เปนกอนขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 mm ถึง 75 mm
ตารางที่ 3 จํานวนชิน้ กระดาษชําระ
(ขอ 9.3.5.1 (2))
ระยะเวลาการดูดซึมน้ํา
จํานวนกระดาษชําระ
(s)
ชิ้น
0 ถึง 3
7
4 ถึง 6
6
7 ถึง 15
5
(3) วิธที ดสอบ
กรณีโถสวมประเภทชักโครกดวยอุปกรณประกอบถังพักน้ํา
ใสนา้ํ ลงในถังพักน้าํ ของโถสวมตัวอยางใหอยูท ขี่ ดี ระดับน้าํ ทําเครือ่ งหมายในโถสวมทีร่ ะดับต่าํ จาก
รูน้ําไหลประมาณ 30 mm โดยใชน้ําหมึกชนิดทีใ่ ชน้ําลางออกได ขีดเปนแถบกวางประมาณ
50 mm รอบผิวทีจ่ ะถูกชะลางภายในตัวโถ ทิง้ กอนกระดาษชําระลงไปแลวชักโครกทันที ถา
กระดาษชําระหายไปจากตัวโถหมดและไมมีคราบหมึกเหลืออยูท ี่ผวิ ตัวโถ จึงจะถือวาเปนไป
ตามเกณฑกําหนด
กรณีโถสวมประเภทชักโครกดวยวาลวขับลาง
ทําเครือ่ งหมายในโถสวมทีร่ ะดับต่ําจากรูน้ําไหลประมาณ 30 mm โดยใชน้ําหมึกชนิดทีใ่ ชน้ํา
ลางออกได ขีดเปนแถบกวางประมาณ 50 mm รอบผิวที่จะถูกชะลางภายในตัวโถ ทิ้งกอน
กระดาษ ชําระลงไปแลวชักโครกทันที ถากระดาษชําระหายไปจากตัวโถหมด และไมมคี ราบหมึก
เหลืออยูทผี่ ิวตัวโถ จึงจะถือวาเปนไปตามเกณฑกําหนด
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9.3.5.2 อัตราการไหลของน้ําชักโครก
เตรียมการทดสอบตามขอ 9.3.5.1 (1) โดยไมตอ งตอทอน้าํ ออก และมีภาชนะสําหรับรองรับน้าํ ทีอ่ อก
เติ มน้ํ า ลงในถั ง พั กน้ํ า ให เ ต็ มถึ งขี ดระดั บน้ํ า ตรวจดู การรั่ ว ของน้ํ า เมื่ อไม มี น้ํ า ไหลออกจาก
ถังพักน้ําแลวกดชักโครกใหเต็มที่วัดปริมาตรน้ําที่ไหลออกและจับเวลาตั้งแตน้ําเริ่มไหลออกทาง
ทอน้ําออก จนกระทั่งหยุดไหล
หมายเหตุ

1. สามารถทดสอบพรอมกับการทดสอบการชักโครกตามขอ 9.3.5.1 ได
2. ภายหลังจากการทดสอบสมรรถนะในการใชงาน ใหทุบหรือตัดตัวอยางโถสวมทั้ง 2 โถ เปน
ชิ้นทดสอบการราน การดูดซึมน้ํา และความทนสารเคมี

9.4 การราน
9.4.1 ชิน้ ทดสอบ
จํานวนรวม 3 ชิ้น โดยแตละชิ้นมีพื้นที่ผิวประมาณ 25 000 mm2 โดยมีผิวดานหนึ่งเคลือบ อีกดานหนึ่ง
ไมเคลือบ ดังนี้
(1) มาจากบริเวณผิวทีน่ ้ําชะลางผาน จํานวน 1 ชิน้
(2) มาจากบริเวณผิวที่มองเห็น จํานวน 2 ชิ้น
9.4.2 วิธที ดสอบ
นําชิ้นทดสอบตามขอ 9.4.1 ตรวจสอบราวหรือรานที่เกิดจากการทุบหรือตัด ดวยสารละลายเมทิลีนบลู
หากพบใหทาํ เครือ่ งหมายชีบ้ ง ไว แลวนําไปนึง่ ในหมอนึง่ อัดไอ (autoclave) ทีม่ คี วามดันของไอน้าํ ระหวาง
0.33 MPa (เมกะพาสคัล) ถึง 0.37 MPa เปนเวลา 10 h หรือนึ่งที่ความดันดังกลาวนี้ 2 ชวงเวลาๆละ
5 h ก็ได โดยแตละชวงเวลาตองหางกันไมเกิน 24 h แลวปลอยไอน้ําออก ทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหอง
แลวแชชนิ้ ทดสอบในสารละลายเมทิลีนบลูหรือสารละลายที่คลายคลึงกันซึง่ มีสารลดแรงตึงผิว (wetting
agent) รวมอยูด วยเล็กนอยเปนเวลาอยางนอยกวา 5 h แลวนํามาตรวจพินจิ
9.5 การดูดซึมน้ํา
9.5.1 ชิน้ ทดสอบ
จํานวนรวม 3 ชิน้ โดยแตละชิ้นมีพื้นที่ผวิ ของแตละชิ้นประมาณ 10 000 mm2 โดยมีผิวดานหนึง่ เคลือบ
อีกดานหนึง่ ไมเคลือบมาจากบริเวณตางๆ ดังนี้
(1) จากบริเวณผิวทีน่ ้ําชะลางผาน จํานวน 1 ชิน้
(2) จากบริเวณผิวที่มองเห็น จํานวน 2 ชิ้น
9.5.2 วิธที ดสอบ
9.5.2.1 อบชิ้ นทดสอบทั้ ง 3 ชิ้ นให แ ห ง ที่ อุ ณ หภู มิ (110 5) oC (องศาเซลเซี ย ส) จนมวลคงที่
ปลอยใหเย็นในเดซิกเคเตอรจนถึงอุณหภูมิหอง จากนั้นรีบชั่งทีละชิ้นใหทราบคาแนนอนถึง 0.1 g
เปนมวลของชิน้ ทดสอบอบแหง (M1)
9.5.2.2 ใสชิ้นทดสอบลงในหมอสุญญากาศที่ความดัน 4 000 Pa เปนเวลา 1 h เติมน้ํากลั่น ที่ตมเดือด
ใหม ๆ และปล อยให เ ย็ น ลงที่ อุ ณ หภู มิ ห องแล ว เทลงในหม อสุ ญ ญากาศให ท ว มชิ้ น ทดสอบ
ขณะเติมน้าํ กลัน่ จะตองใหความดันอยูต า่ํ กวา 4 000 Pa ตลอดเวลา แลวปลอยอากาศ เขาไปในหมอ
สุญญากาศ ขยับชิน้ ทดสอบเพือ่ ใหน้ําแทรกเขาไปจนไมมีฟองอากาศผุดออกมาจากชิน้ ทดสอบ
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9.5.2.3 ตมชิน้ ทดสอบในภาชนะอีกใบหนึง่ โดยใหนา้ํ ทวมชิน้ ทดสอบตลอดเวลา เปนเวลาไมนอ ยกวา 20 min
แลวปลอยทิ้งไวไมนอยกวา 12 h จากนั้นนํามาทีละชิ้น เช็ดน้ําที่เกาะติดอยูดวยผาหมาดที่สะอาด
แลวรีบชัง่ ทันทีเปนมวลของชิน้ ทดสอบหลังตมแลว (M2)
9.5.3 การคํานวณ
M M
คาการดูดซึมน้ํา รอยละ =  2 1  100
M1





เมื่อ M1 คือ มวลของชิ้นทดสอบอบแหง เปน กรัม
เมื่อ M2 คือ มวลของชิ้นทดสอบหลังตมแลว เปน กรัม
9.5.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาการดูดซึมน้ําของชิน้ ทดสอบแตละชิ้น และคาเฉลี่ยทั้ง 3 ชิน้
9.6 ความทนสารเคมี
9.6.1 สารละลายและวิธเี ตรียม
9.6.1.1 สารละลายกรดแอซีติก 10 % โดยมวล
9.6.1.2 สารละลายกรดซิทริก 10 % โดยมวล
9.6.1.3 สารละลายผงซักฟอก 0.3 % โดยมวล
ละลายผงซักฟอกชนิดซักฟอกดวยมือที่เปนไปตาม มอก.78 ประมาณ 0.3 g ในน้ํากลั่น 0.1 L
9.6.1.4 สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1+1
ผสมกรดไฮโดรคลอริกเขมขน ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18 ในน้ํากลัน่ ทีม่ ปี ริมาตรเทากัน
9.6.1.5 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 5 % โดยมวล
9.6.1.6 สารละลายโซเดียมสเตียเรต 0.15 % โดยมวล
9.6.1.7 สารละลายกรดซัลฟวริก 3 % โดยมวล
9.6.2 ชิน้ ทดสอบ
จํานวนรวม 8 ชิ้น ขนาดประมาณ 25 mm x 75 mm โดยมีผิวดานหนึ่งเคลือบ อีกดานหนึ่งไมเคลือบ
หรือมีผิวเคลือบทั้ง 2 ดานมาจากบริเวณตางๆ ดังนี้
(1) จากบริเวณผิวทีน่ ้ําชะลางผาน จํานวน 1 ชิน้
(2) จากบริเวณผิวที่มองเห็น จํานวน 2 ชิ้น
(3) บริเวณขอบของโถสวม จํานวน 5 ชิ้น
9.6.3 วิธที ดสอบ
9.6.3.1 ใสชิ้นทดสอบตามขอ 9.6.2 (3) จํานวน 1 ชิ้น ไวในเดซิกเคเตอรเพื่อใชเปรียบเทียบ
9.6.3.2 แชชิ้นทดสอบ 7 ชิ้น ในสารละลายแตละชนิดตามขอ 9.6.1 ชนิดละ 1 ชิ้น โดยระยะเวลาที่แช
ชิน้ ทดสอบและอุณหภูมขิ ณะทดสอบใหเปนไปตามตารางที่ 4 แลวทําความสะอาดและเช็ดใหแหง
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9.6.3.3 ตรวจพิ นิ จความแตกต า งผิ ว หน าของชิ้ น ทดสอบแต ละชิ้ น ตามข อ 9.6.3.2 เช น ความราบ
การสะทอนแสง และความมันเงา เปรียบเทียบกับชิ้นทดสอบตามขอ 9.6.3.1 โดยการตรวจพินิจ
การสะทอนแสงและความมันเงา ทีร่ ะยะ 250 mm ภายใตแสงทีค่ วามสวาง 300 lx หามใชแสงแดด
โดยตรง
ตารางที่ 4 ระยะเวลาแช และอุณหภูมิขณะทดสอบ
(ขอ 9.6.3)
ระยะเวลาที่แช
(h)
16
16
48
48
0.5
48
16

สารละลายและความเขมขน
สารละลายกรดแอซีติก 10 % โดยมวล
สารละลายกรดซิทริก 10 % โดยมวล
สารละลายผงซักฟอก 0.3 % โดยมวล
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 11
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 5 % โดยมวล
สารละลายโซเดียมสเตียเรต 0.15 % โดยมวล
สารละลายกรดซัลฟวริก 3 % โดยมวล
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อุณหภูมิขณะทดสอบ
(oC)
100
100
60
15 ถึง 21
60
60
100
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
ก.1 รุน ในทีน่ ี้ หมายถึง โถสวมแบบ ประเภท ชนิด และชัน้ คุณภาพเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธเี ดียวกัน ทีท่ าํ หรือสงมอบ
หรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.1.1 แบบรุน หมายถึง โถสวมทีม่ ี แบบ ประเภท ชนิด และชั้นคุณภาพ อยางเดียวกันตามที่ออกแบบไว
ก.1.2 รหัสรุน หมายถึง โถสวมแบบรุนเดียวกัน ที่มีวาลวขับลาง หรือถังพักน้ํา และอุปกรณประกอบถังพักน้ํา
อยางเดียวกันตามทีอ่ อกแบบไว
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบมิติ (ยกเวนความหนา) และลักษณะทัว่ ไป
ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ก.1 นําไปทดสอบลักษณะ
ทัว่ ไปกอน แลวจึงทดสอบมิติ (ยกเวนความหนา)
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 4.3 และขอ 5.1 ตองไมเกิ นเลขจํานวนที่ยอมรับ
ทีก่ ําหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือวาโถสวมรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบมิติ (ยกเวนความหนา) และลักษณะทั่วไป
(ขอ ก.2.1)
ขนาดรุน
หนวย
ไมเกิน 500
501 ถึง 3 200
เกิน 3 200

ขนาดตัวอยาง
หนวย
2
8
13

เลขจํานวนที่ยอมรับ
0
1
2

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความหนา และคุณลักษณะทีต่ องการ (ยกเวนลักษณะ
ทัว่ ไป และมิติ (ความกวาง ความยาว และความสูง)
ก.2.2.1 ใหใชตัวอยางทีผ่ านการทดสอบตามขอ ก.2.1 แลว จํานวน 2 หนวย นําไปทดสอบสมรรถนะในการ
ใชงานกอน แลวจึงทดสอบความหนา การราน การดูดซึมน้ํา และความทนสารเคมี
ก.2.2.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.2 ขอ 5.2 ขอ 5.3 ขอ 5.4 และขอ 5.5 ทุกรายการ จึงจะ
ถือวาโถสวมรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางโถสวมตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 จึงจะถือวาโถสวมรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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