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คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 607
มาตรฐานอุปกรณประกอบเคร่ืองสุขภณัฑ

ประธานกรรมการ
นางศิริทิพย  อุนอนุโลม -

กรรมการ

นางสายพิณ  สืบสันติกุล -
นายวิชัย  สมเจตนากุล กรมวทิยาศาสตรบรกิาร

นายวัฒนา  บุญล้ํา
นายพิชัย  ลีละพัฒนะ คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
นายวีระวฒัน  สมบูรณวิบลูย การประปานครหลวง

นางทิมาพร  วิมลอนุพงษ
นายเกียรติชัย  ศิริกาญจนกูล บริษัท อเมริกันแสตนดารด บี แอนด เค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

นายอําพล  ทรงศักดิ์ศรี
นายวิรัช  พรอมประดิษฐ บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

นายวุฒิชัย  อมรภัทรศิลป
นายบัณฑูรย  ปรปกษขาม บริษัท สยามซานิทารีฟตติ้งส จํากัด

นายวิโรจน  หัตถเสรีพงษ
นายไพโรจน  กูลมงคลรัตน บริษัท เอ็น. แอล. ซานิทารีฟตติ้งส จํากัด

นายศุภฤกษ  อันทะเกตุ
นางสาวพรกมล  การสมดี บริษัท โกรเฮ สยาม จํากัด
นายสิริพงศ  อรรถอรุณวงศ บริษัท กะรัตฟอเซท จํากัด

นายศักดิ์ชัย  สวัสดิ์ธนาคูณ
นายบุญประเสริฐ  ธัญลกัษณมะระ บริษัท เอ.อี.บราสแวร จํากัด

นายสราวุธ  สุมแสนหาญ
นายอุชัย  วิไลเลิศโภคา บริษัท โอเชี่ยนคอมเมิรช จํากัด

นายชศูักดิ ์จันทขมัมา
นายสุวี  หทัยพันธลักษณ บริษัท วี.อาร.ยูเนี่ยน จํากัด

นายสุเวช  หทัยพันธลักษณ

กรรมการและเลขานุการ
นายสุธน  นิคมเขต สํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม



(3)

คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนีแ้ลว   เหน็สมควรเสนอรฐัมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม  กอกน้ําสําหรับเคร่ืองสขุภณัฑ เฉพาะดานสิง่แวดลอม : การประหยัดน้ํา ไดประกาศ
ใชคร้ังแรกเปนมาตรฐานเลขที่ มอก.2067–2544 ในราชกิจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เลม 118 ตอนที่ 88ง
วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2544 ตอมาไดพิจารณาเห็นสมควรแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ในเรื่องขอบขาย และเพิ่มขอกําหนดผลท่ีเกิดขึ้นกับน้ํา และยกเลิกขอกําหนดการปองกันการกระแทกของน้ํา จึงได
แกไขปรับปรุงโดยยกเลกิมาตรฐานเดมิและกําหนดมาตรฐานนีข้ึน้ใหม
มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนีก้ําหนดขึน้โดยอาศยัขอมลูจากผูทําในประเทศ และเอกสารตอไปนีเ้ปนแนวทาง

JIS B 2061–2006 Faucets, ball taps and flush valves
JIS S 3200–7 : 2004 Equipment for water supply service - Test methods of effect to water

quality
มอก.1277–2547 กอกน้ําสําหรบัอางลางชาม
มอก.1278–2547 กอกน้ําสําหรับอางลางหนา-ลางมือ
มอก.1377–2547 กอกน้าํปดอัตโนมตัสิําหรับอางลางหนา-ลางมอื
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ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบับที่  4133  ( พ.ศ.  2552  )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง  ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม กอกน้ําสําหรบัเคร่ืองสุขภัณฑ เฉพาะดาน
สิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา มาตรฐานเลขที่ มอก.2067–2544

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511
รฐัมนตรีวาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศยกเลกิประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  ฉบบัที ่ 2907 (พ.ศ.2544)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม กอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.
2544 และออกประกาศกาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม กอกน้าํสําหรบัเครือ่งสขุภณัฑ เฉพาะดานสิง่แวดลอม
: การประหยัดน้ํา มาตรฐานเลขที่ มอก.2067-2552 ขึ้นใหม ดังมีรายการละเอียดตอทายประกาศนี้

ทั้ งนี้  ใหมีผลตั้ งแตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกอกน้ําสําหรับ
เคร่ืองสขุภณัฑ เฉพาะดานสิง่แวดลอม : การประหยดัน้ํา ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที ่มอก.2067–2552 ใชบงัคบั
เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

รฐัมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

ชาญชัย  ชัยรุงเรอืง
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กอกน้ําสําหรับเครื่องสขุภัณฑ

เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมกอกน้ําที่ใชกับเครื่องสุขภัณฑ เฉพาะดานสิ่งแวดลอม :
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 กอกน้ําปดอตัโนมตัิอางลางหนา-ลางมอืประหยดัน้ํา ที่ใหปริมาตรน้ําตอครัง้สงูสดุไมเกิน 0.60 ลิตร และ
ใหปริมาตรน้ําตอครั้งเฉลี่ยไมเกิน 0.40 ลิตร มีเวลาที่น้ําไหลออกตอครั้งเฉลี่ยไมนอยกวา 2 วินาที
ทีค่วามดนัระหวาง 0.10 เมกะพาสคัล กบั 0.30 เมกะพาสคัล มคีวามดนัใชงานต่ําสุด 0.10 เมกะพาสคลั
และมีความดนัใชงานสงูสุด 0.75 เมกะพาสคัล

2. บทนิยาม

ความหมายของคําทีใ่ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้
2.1 กอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “กอกน้ํา” หมายถึง กอกน้ําอางลางชาม

ประหยดัน้าํ กอกน้าํอางลางหนา–ลางมอืประหยดัน้ํา และกอกน้ําปดอตัโนมตัอิางลางหนา–ลางมอืประหยดัน้ํา
2.2 กอกน้าํอางลางชามประหยดัน้าํ หมายถงึ กอกน้าํทีใ่ชกบัเครือ่งสขุภณัฑอางลางชาม หรอือางทีใ่ชในทางการแพทย

หรืออางทีใ่ชในหองปฏบิัติการทดสอบ มีหัวกอกยาว หันได และเปดปดน้ําไดดวยมอื (manual)
2.3 กอกน้าํอางลางหนา-ลางมอืประหยดัน้าํ หมายถงึ กอกน้าํทีใ่ชกบัเคร่ืองสขุภณัฑอางลางหนา–ลางมอื มหีวักอก

ยดึแนนกบัตวัเรอืนหรือเปนชิน้เดยีวกบัตวัเรือน และเปดปดน้ําไดดวยมอื (manual)
2.4 กอกน้าํปดอตัโนมตัอิางลางหนา-ลางมอืประหยดัน้าํ หมายถงึ กอกน้าํทีใ่ชกบัเครือ่งสขุภณัฑอางลางหนา–ลางมอื

มหีวักอกยดึแนนกบัตวัเรอืนหรือเปนชิน้เดยีวกบัตวัเรอืน เปดน้ําดวยมอืและปดน้าํไดเองโดยอตัโนมตั ิ(self–
closing)

2.5 รปูแบบ (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 กอกน้ําปดอตัโนมัตอิางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา ใหเปนไปตาม มอก.1377

4. มิติและเกณฑความคลาดเคลื่อน

4.1 มติแิละเกณฑความคลาดเคลือ่น
4.1.1 กอกน้ําอางลางชามประหยัดน้ํา ใหเปนไปตาม มอก.1277
4.1.2 กอกน้ําอางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา ใหเปนไปตาม มอก.1278
4.1.3 กอกน้ําปดอตัโนมัตอิางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา ใหเปนไปตาม มอก.1377

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก.1277 หรือ มอก.1278 หรือ มอก.1377 แลวแตกรณี

5. คุณลักษณะที่ตองการ

5.1 ความทนความดนั
เมื่อทดสอบตามขอ 9.3 แลว กอกน้ําตองไมร่ัวซึมหรือเสียหาย

5.2 ปริมาตรน้ํา (เฉพาะกอกน้ําอางลางชามประหยดัน้ํา และกอกน้ําอางลางหนา–ลางมือประหยดัน้ํา)
เมื่อทดสอบตามขอ 9.4 แลว กอกน้ําดานน้ําเย็นหรือดานน้ํารอนแตละดาน ตองใหปริมาตรน้ําไมเกิน 6.0
ลิตร ใน 1 นาที ไมนอยกวา 0.50 ลิตร ใน 1 นาที และปริมาตรน้ําแตละคาตองแตกตางกันไมเกิน  0.50
ลติร

5.3 สมรรถนะ (เฉพาะกอกน้ําปดอตัโนมัตอิางลางหนา–ลางมอืประหยดัน้ํา)
เมื่อทดสอบตามขอ 9.5 แลว

5.3.1 ปรมิาตรน้าํ
ปริมาตรน้ําตอครั้งที่แตละความดันตองไมเกนิ 0.60 ลิตร และปริมาตรน้ําตอครัง้เฉลีย่ไมเกิน 0.40 ลติร

5.3.2 เวลาที่น้ําไหลออก
เวลาท่ีน้ําไหลออกตอคร้ังเฉลีย่ตองไมนอยกวา 2 วินาที

5.4 ผลทีเ่กดิขึน้กบัน้ํา
เมื่อทดสอบตามขอ 9.6 แลว

5.4.1 สารละลายตัวอยางทีไ่ดตองใสไมมีสี และปราศจากสิง่แปลกปลอมท่ีมองเหน็ได
5.4.2 ปริมาณของแคดเมียม ตะกัว่ และสังกะสี ตองไมเกินเกณฑที่กําหนดในตารางที่ 1
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ตารางที ่1 ปรมิาณของแคดเมยีม ตะกัว่ และสงักะสี
(ขอ 5.4.2)

5.5 ความคงทนตอการใชงาน
เมื่อทดสอบตามขอ 9.7 เปนจํานวน 100 000 รอบ แลว กอกน้ําตองใชงานได และไมร่ัวซึม

6. การบรรจุ

6.1 ใหบรรจุกอกน้ําในกลอง หรือภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เพื่อปองกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นในระหวาง
การขนสงกับการเกบ็รกัษา

7. เคร่ืองหมายและฉลาก

7.1 ทีก่อกน้ําทุกหนวยอยางนอยตองมเีลข อกัษร หรือเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนี้ ใหเหน็ไดงาย ชัดเจน
ตดิแนนหรือถาวร
(1) ชื่อผูทําหรอืโรงงานที่ทํา หรือเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบียน

7.2 ที่ภาชนะบรรจุกอกน้ําทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนี้
(2) ประเภท ชนดิและแบบ แบบรุนและรหสัรุน
(3) ปเดือน ที่ทํา หรือรหัสรุนที่ทํา
(4) ชื่อผูทําหรอืโรงงานที่ทํา หรือเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบียน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ําหนดไวขางตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

8.1 การชักตวัอยางและเกณฑตดัสนิใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

โลหะ

แคดเมียม 0.001

ตะกั่ว 0.007

สังกะสี 0.97

ปริมาณสูงสุด (mg/L)
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9. การทดสอบ

9.1 การทดสอบรบัรองเฉพาะแบบ
เพือ่ทดสอบวาผลติภณัฑเปนไปตามมาตรฐาน ประกอบดวยรายการทดสอบตอไปนี้
(1) มติิ
(2) ความทนความดนั
(3) ปริมาตรน้ํา (เฉพาะกอกน้ําอางลางชามประหยดัน้ํา และกอกน้ําอางลางหนา–ลางมือประหยดัน้ํา)
(4) สมรรถนะ (เฉพาะกอกน้ําปดอตัโนมัตอิางลางหนา–ลางมอืประหยดัน้ํา)
(5) ผลทีเ่กดิขึน้กบัน้ํา
(6) ความคงทนตอการใชงาน

9.2 การทดสอบรบัรอง
เพือ่ทดสอบวาผลติภณัฑมคีณุภาพตามทีก่ําหนด และยงัคงเปนไปตามมาตรฐาน ประกอบดวยรายการทดสอบ
ตามขอ 9.1 ยกเวนความคงทนตอการใชงาน

9.3 ความทนความดนั
9.3.1 เครื่องมือ

เครื่องทดสอบที่อัดน้ําใหมีความดันไดไมนอยกวา 1.75 เมกะพาสคัล และอานคาไดละเอียดถึง 0.05
เมกะพาสคลั

9.3.2 วธิทีดสอบ
9.3.2.1 ใหประกอบกอกน้ําเขากับเครื่องทดสอบ ปดกอกน้ําจนสุด แลวจายน้ําเขาดานน้ําเย็น โดยเพิ่ม

ความดันอยางสมํ่าเสมอจนไดความดันเปน 1.75 เมกะพาสคัล แลวคงคาความดันนี้ไวเปนเวลา
อยางนอย 1 นาที ตรวจพินิจกอกน้ําขณะทดสอบ

9.3.2.2 ปฏบิตัิซ้ําตามขอ 9.3.2.1 โดยจายน้ําเขาดานน้ํารอน
9.4 ปริมาตรน้ํา (เฉพาะกอกน้ําอางลางชามประหยดัน้ํา และกอกน้ําอางลางหนา-ลางมอืประหยดัน้ํา)

9.4.1 เครือ่งมอืและอุปกรณ
9.4.1.1 เครือ่งทดสอบ

เครือ่งทดสอบทีอ่ดัน้าํใหมคีวามดนัไดไมนอยกวา 0.10 เมกะพาสคลั และอานคาไดละเอยีดถงึ 0.01
เมกะพาสคัล และใน 1 นาที  จายน้ําไดไมนอยกวา 14.0 ลิตร ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล

9.4.1.2 ภาชนะตวงท่ีมขีดีบอกปริมาตร
9.4.1.3 นาฬกิาจบัเวลา

9.4.2 การเตรยีมการทดสอบ
9.4.2.1 สมรรถนะของเครื่องทดสอบ

(1) จายน้ําใหไหลผานเครือ่งทดสอบ ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล
(2) ใชภาชนะตวงรองรับปริมาตรน้ํา พรอมทั้งเริ่มจับเวลา 1 นาที ในขณะจับเวลาทดสอบหา

ปริมาตรน้ํา ความดันทดสอบคลาดเคลือ่นไดไมเกนิ  0.01 เมกะพาสคลั
(3) อานปริมาตรน้ําในภาชนะตวง ปริมาตรน้ําตองไมนอยกวา 14.0 ลิตร และไมเกิน 18.0 ลิตร

บนัทกึคาทีอ่านได



-5-

มอก. 2067-2552

หมายเหตุ 1. ใหใชเครื่องทดสอบแบบหาอัตราการไหลของปริมาตรน้ําได แตตองมีสมรรถนะที่ให
ปริมาตรน้ําไมนอยกวา 14.0 ลิตร และไมเกิน 18.0 ลิตร ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล

2. กรณีที่สมรรถนะของเครื่องทดสอบใหปริมาตรน้ําเกิน 18.0 ลิตร ใน 1 นาที ที่ความดัน
0.1 เมกะพาสคัล ใหใชทดสอบได เมื่อเครื่องทดสอบนั้นไดรับการสอบเทียบหรือ
หองปฏิบัติการทดสอบของโรงงานเปนหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองความสามารถ
ตาม มอก.17025 แลว

9.4.3 วธิทีดสอบ
9.4.3.1 ใหประกอบกอกน้ําเขากับเคร่ืองทดสอบ เปดกอกน้ําดานน้าํเยน็จนสดุและปดดานน้ํารอนจนสดุ
9.4.3.2 จายน้ําเขากอกน้าํดวยสมรรถนะของเครือ่งทดสอบตามขอ 9.4.2.1  เพิม่ความดนัอยางสมํ่าเสมอจน

ความดนัเปน 0.10 เมกะพาสคลั คงคาความดนันีไ้ว ใชภาชนะตวงรองรบัปรมิาตรน้าํพรอมเริม่จบัเวลา
1 นาที ในขณะจับเวลาทดสอบหาปริมาตรน้ํา ความดันทดสอบคลาดเคลื่อนไดไมเกิน  0.01
เมกะพาสคลั

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 ปฏิบตัิซ้ําตามขอ 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 (เฉพาะกอกน้ําปดอัตโนมตัิอางลางหนา-ลางมอืประหยดัน้ํา)

9.5.1 เครือ่งมอืและอุปกรณ
9.5.1.1 เครือ่งทดสอบ

ประกอบดวยเครือ่งสูบน้ํา ถังความดนั เครือ่งอัดอากาศ และเครือ่งวดัความดนัที่อานคาไดละเอยีด
ถึง 0.01 เมกะพาสคัล เพื่อรักษาระดับความดันในการทดสอบใหคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 0.01
เมกะพาสคัล สามารถอัดน้ําใหมคีวามดนัไดไมนอยกวา 0.30 เมกะพาสคลั และใน 1 นาท ี สามารถ
จายน้ําไดไมนอยกวา 14.0 ลิตร ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล

9.5.1.2 ภาชนะตวงท่ีมขีดีบอกปริมาตร
9.5.1.3 นาฬกิาจบัเวลา

9.5.2 การเตรยีมการทดสอบ
9.5.2.1 สมรรถนะของเครื่องทดสอบ

ใหปฏิบัติตามขอ 9.4.2.1
9.5.3 วธิทีดสอบ

9.5.3.1 ใหประกอบกอกน้ําเขากบัเครื่องทดสอบ
9.5.3.2 จายน้ําเขากอกน้ํา ดวยสมรรถนะของเครื่องทดสอบตามขอ 9.5.2.1 เพิ่มความดันอยางสมํ่าเสมอ

จนความดนัเปน 0.10 เมกะพาสคลั คงคาความดันนี้ไว
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9.5.3.3 นําภาชนะตวงรองรบัปรมิาตรน้าํ กดเปดน้ําใหสุดแลวปลอยทนัที ่เพือ่ใหน้ําหยดุไหลภายใน 2 วนิาที
จับเวลา ตั้งแตน้ําไหลออกจากกอกน้ําจนหยดุไหล

9.5.3.4 บนัทกึปริมาตรน้ําในภาชนะตวงและเวลาทีน่้ําไหลออก 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 ใหรายงานปริมาตรน้าํและเวลาทีน่้ําไหลออก ตามขอ 9.5.3.4 และขอ 9.5.3.5 ทกุคา โดยใหรายงาน

ปริมาตรน้ําเปนลิตร และเวลาทีน่้ําไหลออก เปนวนิาท ีตามลําดบั
9.5.4.3 ใหรายงานปรมิาตรน้าํตอครัง้เฉลีย่และเวลาทีน่้าํไหลออกตอครัง้เฉลีย่ ตามขอ 9.5.4.2 โดยใหรายงาน

ปริมาตรน้ําตอครัง้เฉลีย่ เปนลติร และเวลาท่ีน้ําไหลออกตอครัง้เฉลีย่ เปนวินาที ตามลําดับ
9.6 ผลทีเ่กดิขึน้กบัน้ํา

9.6.1 หลักการทดสอบ
การทดสอบผลท่ีเกิดขึ้นกับน้ํา เปนการทดสอบเพื่อหาปริมาณของแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี ที่จะปน
ออกมากบัน้าํ โดยการใชสารละลายแคดเมยีม ตะกัว่ และสงักะส ีซึง่เปนสวนผสมอยูในวสัดทุีใ่ชทํากอกน้ํา
แลววิเคราะหหาปริมาณของแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี ดวยอะทอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรมิเตอร
โดยมขีัน้ตอนการทดสอบดงันี้
1. เตรียมสารทีใ่ชละลายแคดเมยีม ตะกัว่ และสงักะสี
2. เตรียมกอกน้ําตวัอยางและเตรยีมสารละลายตวัอยาง
3. วเิคราะหหาปรมิาณของแคดเมยีม ตะกัว่ และสงักะส ีจากสารละลายตวัอยางดวยอะทอมกิแอบซอรปชนั

สเปกโทรมเิตอร และปรับคาผลการวเิคราะห
4. รายงานผลการวิเคราะห

9.6.2 การเตรียมสารละลาย
9.6.2.1 เครือ่งมอืและอุปกรณ

(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) ขวดปรมิาตร (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

มลิลลิติร
(6) ตูดดูควนั (hood)
(7) เครื่องชั่ง ที่อานไดละเอียดถึง 0.0001 กรัม
(8) เคร่ืองวดัปริมาณคลอรนีในน้ํา (DPD colorimeter)

หมายเหตุ DPD หมายถึง N,N-diethyl-p-phenylene diamine sulfate

(9) เคร่ืองวดัความเปนกรด–ดาง
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9.6.2.2 สารเคมี
(1) โซเดยีมไฮโพคลอไรต (NaOCl)
(2) แคลเซียมคลอไรด (CaCl2)
(3) โซเดยีมไฮโดรเจนคารบอเนต (NaHCO3)
(4) กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
(5) โซเดยีมไฮดรอกไซด (NaOH)
(6) น้ํากล่ันหรือน้ําขจดัไอออนแลว (deionized water)

9.6.2.3 การเตรียมสารละลายตัง้ตน
(1) สารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต ที่ปริมาณความเขมขนคลอรีน 0.3 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร

เจอืจางสารละลายโซเดยีมไฮโพคลอไรตในน้าํกลัน่หรอืน้าํขจดัไอออนแลว จนไดปรมิาณคลอรนี
0.3 มลิลิกรัมตอมิลลิลิตร แลวใสในขวดปรมิาตร ปดฝาใหสนทิ เก็บไวในทีเ่ย็นและมดื

(2) สารละลายแคลเซียมคลอไรด 0.04 โมลตอลติร
ชั่งสารแคลเซียมคลอไรด 4.44 กรัม ใสในขวดปริมาตรขนาด 1 ลิตร ละลายดวยน้ํากล่ันหรือ
น้ําขจัดไอออนแลว ปรับปริมาตรจนได 1 ลิตร ดวยน้ํากล่ันหรอืน้ําขจัดไอออนแลว

(3) สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต 0.04 โมลตอลิตร
ชั่งสารโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต 3.36 กรัม ใสในขวดปริมาตรขนาด 1 ลิตร ละลายดวย
น้าํกล่ันหรอืน้ําขจดัไอออนแลว ปรับปรมิาตรจนได 1 ลติร ดวยน้าํกล่ันหรือน้ําขจดัไอออนแลว

(4) สารละลายกรดไฮโดรคลอริก  1  99
นํากรดไฮโดรคลอริก 1 มิลลิลิตร ใสลงในขวดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ที่มีน้ํากลั่นหรือ
น้ําขจัดไอออนแลว ปรับปริมาตรจนได 100 มลิลิลติร ดวยน้ํากลั่นหรือน้ําขจัดไอออนแลว

(5) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 โมลตอลติร
ชัง่สารโซเดยีมไฮดรอกไซด 4.00 กรมั ใสในขวดปรมิาตรขนาด 1 ลติร ละลายดวยน้าํกลัน่หรอื
น้ําขจัดไอออนแลว ปรับปริมาตรจนได 1 ลิตร ดวยน้ํากล่ันหรอืน้ําขจัดไอออนแลว

9.6.2.4 การเตรยีมสารละลายปรมิาตร 1 ลติร
เทน้าํกลัน่หรอืน้าํขจดัไอออนแลวประมาณ 900 มลิลลิติร ใสขวดปรมิาตรขนาด 1 ลติร เตมิสารละลาย
โซเดยีมไฮโพคลอไรต ตามขอ 9.6.2.3 (1) จาํนวน 1 มลิลิลติร สารละลายแคลเซยีมคลอไรด ตามขอ
9.6.2.3 (2) จํานวน 11.3 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตตามขอ 9.6.2.3
(3) จํานวน 22.5 มิลลิลิตร แลวเตมิน้ํากลั่นหรือน้ําขจัดไอออนแลวใหไดปริมาตรรวม 1 ลิตร

9.6.2.5 คณุภาพของสารละลาย
คุณภาพของสารละลายที่เตรียมไดตามขอ 9.6.2.4 ตองมคีาความเปนกรด-ดาง (7.0  0.1) และ
มีคลอรีนคงเหลือ (0.3  0.1) มิลลิกรัมตอลิตร
หมายเหตุ การปรบัคาความเปนกรด–ดาง ใหปรับดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกตามขอ 9.6.2.3 (4)

หรือดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดตามขอ 9.6.2.3 (5)
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9.6.3 การเตรยีมกอกน้ําตวัอยางและการเตรยีมสารละลายตวัอยาง
9.6.3.1 กอกน้ําตัวอยาง

(1) กอกน้ําตัวอยางทดสอบแตละชุดตองมีจํานวนเทากัน โดยมตีัวเรือนรวมทั้งสวนประกอบ เชน
หัวกอก สายน้ําดี หรือทอน้ํา (ถามี) ที่บรรจปุริมาตรน้ํารวมกันไดไมนอยกวา 100 มิลลิลิตร

(2) เปดที่เปดปดของกอกน้ําตัวอยางทดสอบทุกหนวยใหสุด แลวตอเขากับแหลงจายน้ําประปา
โดยยึดกอกน้ําใหอยูในลักษณะที่หงายเพื่อเก็บน้ําไดมากท่ีสุด เติมน้ําประปาใหเต็มกอกน้ํา
จายน้ําประปาใหไหลผานกอกน้ําดวยอัตราการไหลที่ใหปริมาตรน้ําไมเกิน 6 ลิตร ใน 1 นาที
ที่ความดัน 0.1 เมกะพาสคลั เพือ่ลางกอกน้ําใหสะอาดเปนเวลา (60  3) นาท ีถอดกอกน้ํา
ออกจากแหลงจายน้ํา และลางภายในดวยน้ํากล่ันหรือน้ําขจัดไอออนแลวอีก 3 ครั้ง

9.6.3.2 สารละลายตวัอยาง
(1) หลังจากลางน้ําสะอาดแลว นํามาอดุหรือปดปากกอกใหแนนดวยจุกพอลิเอทิลีน หรือจุกทีท่ํา

ดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับสารละลายที่ใช ใสสารละลายที่เตรียมไดตามขอ 9.6.2 ใหเต็ม
อดุหรือปดทางน้ําเขาดวยจกุชนิดเดยีวกนั

(2) เก็บชิ้นทดสอบไวทีอุ่ณหภมูิหองเปนเวลา 2 ชัว่โมง แลวเทสารละลายออก
(3) ทําซํ้าตามขอ 9.6.3.2 (1) และ 9.6.3.2 (2) อีก 3 ครั้ง
(4) ทําซํ้าตามขอ 9.6.3.2 (1) อีกคร้ัง แลวเก็บชิ้นทดสอบไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 16 ชั่วโมง

นาํสารละลายทีไ่ดของแตละชดุตวัอยางแยกใสขวดพอลเิอทลินี ไปตรวจพนิจิ ส ีและสิง่แปลกปลอม
และวิเคราะหหาปริมาณของแคดเมยีม ตะกั่ว และสังกะสี

หมายเหตุ ในกรณีที่ ไมอาจนําสารละลายตั วอย างขางตน ไปวิ เคราะหหาปริมาณของแคดเมียม
ตะก่ัวและสังกะสี ไดตอเนื่อง ใหเก็บสารละลายตัวอยางไวในตูเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 4
องศาเซลเซียสได แตตองไมเกิน 1 เดือน

9.6.4 การวิเคราะหหาปริมาณของแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี
ใหวิเคราะหปริมาณของแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี ดวยอะทอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรมิเตอร
หรอืเครือ่งวเิคราะหอืน่ทีเ่ทยีบเทา ทีม่คีวามละเอยีดอานคาไดเปน ไมโครกรมัตอลติร และคาทีอ่านไดตองมี
ความละเอยีดนอยกวาเกณฑทีก่ําหนดในตารางที ่2 แลวปรับคาทีไ่ดทุกคาใหม โดยใชสตูรในการคํานวณ
ดงันี้

B =

เมื่อ B คือ คาปรมิาณของแคดเมียม หรือตะกั่ว หรือสังกะสี หนวยเปนมลิลิกรัมตอลิตร
VL คือ ปรมิาตรของสารละลายตวัอยางทีไ่ดจากกอกน้ําในแตละชดุตวัอยาง ตามขอ 9.6.3.2 (4)

หนวยเปนมลิลลิติร
VF คือ ปริมาตรภายในของกอกน้ําในแตละชุดตวัอยางทีส่ามารถบรรจนุ้ําได เทากับ 1 ลติร
C คือ คาปรมิาณของแคดเมียม หรอืตะกัว่ หรือสงักะส ีทีว่เิคราะหไดจากอะทอมกิแอบซอรปชนั

สเปกโทรมิเตอร หรือเครื่องวเิคราะหอื่นทีเ่ทียบเทา หนวยเปนมิลลกิรัมตอลิตร

 VL  C
1000  VF
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9.6.5 การรายงานผล
9.6.5.1 ใหรายงานสภาพส ีและสิง่แปลกปลอมของสารละลายตวัอยาง
9.6.5.2 ใหระบุเครือ่งมือและเทคนิคในการวิเคราะห
9.6.5.3 ใหรายงานคาปริมาณของแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี แตละคาในแตละชุดตัวอยาง เปนมิลลิกรัม

ตอลิตร
9.7 ความคงทนตอการใชงาน

9.7.1 เครือ่งมอืและอุปกรณ
9.7.1.1 เครือ่งทดสอบ

เครื่องทดสอบตามขอ 9.4.1.1
9.7.1.2 เครื่องมือที่เปดปดกอกน้ําไดอยางตอเนื่อง โดยแตละรอบของการเปดปดกอกน้ําตองเปดได

ไมนอยกวารอยละ 80  ของการเปดจนสุด และตองอยูในตําแหนงปดไดประมาณ 2 วินาที
9.7.2 วธิทีดสอบ

9.7.2.1 ใหประกอบกอกน้ําตามคําแนะนําของผูทําเขากบัเครือ่งมอืและอุปกรณตามขอ 9.7.1
9.7.2.2 จายน้ําเขาดานน้ําเย็น ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล เปดปดเปนจํานวน 100 000 รอบ โดย

แตละรอบน้ําตองหยุดไหลเมือ่อยูในตําแหนงปด
9.7.2.3 ปฏิบัติซ้ําตามขอ 9.7.2.2 โดยจายน้ําที่อุณหภูมิ (60  5) องศาเซลเซียส เขาดานน้ํารอน
9.7.2.4 นํากอกน้ําไปทดสอบความทนความดนัตามขอ 9.3 โดยใหความดันทดสอบเปน 0.75 เมกะพาสคลั

ตรวจพนิจิกอกน้ําขณะทดสอบ
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ภาคผนวก ก.

การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
(ขอ 8.1)

ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง กอกน้ําอางลางชามประหยัดน้ํา กอกน้ําอางลางหนา-ลางมือประหยัดน้ํา หรือกอกน้ํา
ปดอัตโนมัติอางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา ประเภท ชนิด แบบ รูปแบบ และแบบรุนและรหัสรุนเดียวกัน
ทําจากวัสดุอยางเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ในคราวเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา
เดยีวกนั

ก.1.1 แบบรุน หมายถึง กอกน้ําอางลางชามประหยัดน้ํา กอกน้ําอางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา หรือกอกน้ํา
ปดอตัโนมตัอิางลางหนา-ลางมอืประหยดัน้าํ ทีม่กีลไกและลกัษณะการเปดปดของวาลว กลไกการควบคมุ
ปริมาตรน้ํา วัสดุทีใ่ชทําและกรรมวธิกีารทําตวัเรอืน อยางเดยีวกนัตามทีอ่อกแบบไว

ก.1.2 รหัสรุน หมายถึง กอกน้ําอางลางชามประหยัดน้ํา กอกน้ําอางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา หรือกอกน้ํา
ปดอัตโนมัตอิางลางหนา-ลางมอืประหยัดน้ํา ทีม่ีแบบรุนเดียวกัน มรีูปรางของตัวเรือน หัวกอก สายน้ําดี
ทอน้ํา หรือที่เปดปดน้ํา อยางเดยีวกนัตามท่ีออกแบบไว

ก.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบั ใหเปนไปตามแผนการชกัตวัอยางทีก่าํหนดตอไปนี ้หรอือาจใชแผนการชกัตวัอยาง
อืน่ทีเ่ทียบเทากนัทางวชิาการกบัแผนท่ีกําหนดไว

ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรบัการทดสอบมิต ิและเคร่ืองหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ชกัตวัอยางโดยวิธสีุมจากรุนเดยีวกนัตามจํานวนทีก่ําหนดในตารางที ่ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4.1 และขอ 7. ในแตละรายการ ตองไมเกินเลขจํานวน

ทีย่อมรับทีก่ําหนดในตารางที ่ก.1 จงึจะถอืวากอกน้ํารุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

ตารางที ่ก.1 แผนการชกัตวัอยางสําหรบัการทดสอบมติิ และเครือ่งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1.1)

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ

หนวย หนวย

ไมเกิน 3 200 2 0

3 201  ถึง  10 000 8 1

เกิน 10 000 ขึ้นไป 13 2
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ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสาํหรบัการทดสอบความทนความดนั ปรมิาตรน้าํ (เฉพาะกอกน้าํอางลางชาม
ประหยัดน้ํา และกอกน้ําอางลางหนา–ลางมือประหยัดน้ํา) สมรรถนะ (เฉพาะกอกน้ําปดอัตโนมัติ
อางลางหนา–ลางมอืประหยัดน้ํา) และความคงทนตอการใชงาน

ก.2.2.1 ชกัตัวอยางโดยวิธสีุมจากรุนเดียวกัน หรือจากตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ก.2.1 แลว จํานวน
2 หนวย แลวนาํไปทดสอบความทนความดนั ปรมิาตรน้าํหรอืสมรรถนะ และความคงทนตอการใชงาน
ตามลาํดบั

ก.2.2.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.1 ขอ 5.2 และขอ 5.5 หรือขอ 5.1 ขอ 5.3 และขอ 5.5
ทกุรายการจงึจะถือวากอกน้ํารุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

ก.2.3 การชักตวัอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบผลท่ีเกดิขึน้กบัน้ํา
ก.2.3.1 ชกัตวัอยางโดยวธิสีุมจากรุนเดยีวกนั จาํนวน 2 ชดุตวัอยาง โดยแตละชดุตวัอยางตองมจีํานวนเทากนั

โดยมีตัวเรือนรวมทั้งสวนประกอบ เชน หัวกอก สายน้ําดี หรือทอน้ํา (ถามี) ตองบรรจุปริมาตรน้ํา
รวมกันไดไมนอยกวา 100 มิลลิลิตร

ก.2.3.2 ตวัอยางทัง้ 2 ชดุตวัอยาง ตองเปนไปตามขอ 5.4 จงึจะถอืวากอกน้าํรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่าํหนด
ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตัวอยางกอกน้ําตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 และขอ ก.2.3.2 ทุกขอ จึงจะถือวากอกน้ํารุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนี้


