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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เครื่องสุขภัณฑเซรามิก : โถสวมนั่งราบ

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้ครอบคลมุเคร่ืองสขุภณัฑ : โถสวมนัง่ราบ ทีท่ําดวยเซรามกิประเภทชกัโครก
ดวยอุปกรณประกอบถังพักน้ํา และประเภทชักโครกดวยวาลวขับลาง ปริมาตรน้ําชักโครกแตละครั้งไมเกิน
3 L (ลิตร) หรือ 6 L แลวแตกรณี

2.2 มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนี ้ไมครอบคลมุเครือ่งสขุภณัฑโถสวมนัง่ราบประเภทราดน้ํา ทีร่องนัง่และฝา
พลาสติกครอบโถสวม ตามขอ 1.1

2. บทนิยาม

ความหมายของคําทีใ่ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้
2.1 เครือ่งสุขภัณฑเซรามิก : โถสวมนัง่ราบ ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรียกวา “โถสวม” หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทํา

ดวยเซรามิก ใชสําหรับรองรบัสิง่ขับถายของมนุษยเพือ่ใหเกดิสขุอนามัย มีตวัโถเปนทีร่องรับการนัง่ทําใหผูใช
นั่งราบได มีหรือไมมีถังพักน้ําก็ได

2.2 เซรามกิ หมายถงึ วสัดดุนิ และ/หรือ วตัถดุบิอนนิทรยีอืน่เผาท่ีอณุหภมูสิงูจนเนือ้ดนิแขง็แกรงและดดูซมึน้าํต่ํา
2.3 ถังพักน้ํา (cistern) หมายถึง ชิ้นสวนประกอบของโถสวม ใชเก็บน้ําไวสําหรับชําระลางตัวโถ ภายในติดตั้ง

อปุกรณประกอบถังพักน้ํา
2.4 ฝาปดถังพักน้ํา (cover) หมายถงึ ชิ้นสวนประกอบของโถสวมใชคูกับถังพกัน้ํา
2.5 โถสวมประเภทชกัโครกดวยอปุกรณประกอบถงัพกัน้ํา หมายถงึ โถสวมทีม่ถีงัพกัน้าํ ชาํระลางตวัโถดวยการเปด

ปดอุปกรณประกอบถังพักน้ํา (ดูรปูที่ 1)
2.6 อุปกรณประกอบถังพักน้ํา (tank trim) หมายถึง กลอุปกรณที่ประกอบดวยชุดน้ําเขาและชุดน้ําออก ติดตั้ง

อยูในถังพกัน้ํา โดยชดุน้ําเขาทําหนาทีจ่ายน้ําเขาและควบคมุปริมาตรน้ําเขา ชดุน้ําออกทําหนาทีป่ลอยน้ําออก
และควบคมุปรมิาตรน้าํออก

2.7 โถสวมชนิดถังพักน้ําในตัวระบบเดี่ยว (one piece single-flush) หมายถึง โถสวมประเภทชักโครกดวย
อปุกรณประกอบถงัพกัน้ํา ทีม่ถีังพักน้ําเปนชิน้เดยีวกบัตวัโถสวม และมีชุดน้ําออกปลอยน้ําออกครัง้ละไมเกนิ
6 L เพื่อชําระลางตัวโถเนื่องจากมีส่ิงขับถายของมนุษย (ดูรูปที่ 1)

2.8 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 โถสวมชนดิถงัพกัน้าํแยกตางหากระบบเดีย่ว (single-flush WC) หมายถงึ โถสวมประเภทชกัโครกดวยอปุกรณ
ประกอบถงัพกัน้าํ ทีม่ถีงัพกัน้าํแยกออกจากตวัโถสวม และมชีดุน้าํออกปลอยน้าํออกครัง้ละไมเกนิ 6 L เพือ่ชาํระ
ลางตวัโถเนื่องจากมีสิ่งขบัถายของมนษุย (ดูรูปที่ 1)

2.10 โถสวมชนิดถังพักน้ําแยกตางหากระบบคู (dual-flush WC) หมายถึง โถสวมประเภทชักโครกดวยอุปกรณ
ประกอบถังพักน้ํา ที่มีถังพักน้ําแยกออกจากตัวโถสวม และมีชุดน้ําออกปลอยน้ําออกครั้งละไมเกิน 6 L เพื่อ
ชําระลางตัวโถเนือ่งจากการถายอุจจาระ หรือครั้งละไมเกิน 3 L เพื่อชําระลางตวัโถ เนื่องจากการถายปสสาวะ
เทานัน้

2.11 โถสวมประเภทชักโครกดวยวาลวขับลาง (flush valve WC) หมายถึง โถสวมที่ไมมีถังพักน้ํา ชําระลางตัวโถ
ดวยการเปดปดวาลวขบัลาง (ดรููปที่ 3)

2.12 วาลวขบัลาง (flush valve) หมายถึง กลอปุกรณทีท่ําหนาทีเ่ปดปดน้ําสําหรบัชําระลางตวัโถ
2.13 ขีดระดับน้ํา (water line) หมายถงึ ขีดแสดงระดับสูงสุดของน้ําในถงัพกัน้ํา ซึ่งเมื่อน้ําไหลเขาสูถังพักน้ําจนถึง

ขดีแสดงระดบันี ้ชดุน้ําเขาจะปดน้ําทนัที
2.14 รูเทน้ําดิน (casting slip drain hole) หมายถึง ชองสําหรับเทน้ําดินออกจากชิ้นงานเมื่อการหลอไดความหนา

ตามตองการโดยเฉพาะการหลอแบบกลวง (hollow casting)
2.15 ผิวที่มองเห็น (visible surface) หมายถึง ผวิของโถสวมสวนทีม่องเห็นไดเมื่อตดิตั้งแลว
2.16 ผิวทีน่้ําชะลางผาน (flushing surface) หมายถงึ ผิวทีม่องเหน็และถกูน้ําชะลางไหลผาน
2.17 พอตเทอรสีแควร (pottery square) หมายถงึ พืน้ทีท่ีใ่ชสําหรบัตรวจสอบคณุภาพ มขีนาด 50 mm (มลิลิเมตร)

 50 mm หรือ 2 500 mm2 (ตารางมิลลิเมตร)
2.18 ความบิดเบี้ยว (warpage) หมายถงึ การบิดเบี้ยวจากรปูเดมิเนือ่งจากกรรมวิธกีารผลิต
2.19 ราน (craze) หมายถึง รอยปริตื้นทีเ่กิดบนผิวเคลือบ ซึง่ไมลึกลงไปในเนือ้ดินเผา
2.20 ราว (dunt) หมายถึง รอยปรทิีเ่กิดบนผิวเคลอืบและลึกลงไปในเนือ้ดินเผา
2.21 ราวไฟ (fire check) หมายถึง รอยปริทีเ่กิดจากการเผาในเนื้อดินเผาสวนที่ไมไดเคลือบ
2.22 ผิวดาน (dull or eggshell finish) หมายถึง ผวิเคลือบท่ีไมเปนมันหรือหยาบเหมือนเปลือกไข
2.23 ผวิคลืน่ (wavy glaze) หมายถงึ ผวิเคลือบทีไ่หลเยิม้หรอืหยดเปนดวง หรอืผวิเคลอืบไมเรยีบทีเ่กดิจากเนือ้ดนิ
2.24 จดุดางเลก็ (speck) หมายถงึ จดุดางของสทีีผ่วิเคลอืบ (contrasting colour) ซึง่มพีืน้ทีท่ีม่ดีานทีย่าวทีส่ดุ ตัง้แต

0.25 mm แตไมเกิน 1 mm
2.25 จุดดาง (spot) หมายถึง จุดดางของสีท่ีผิวเคลือบ (contrasting colour) ซึ่งมีพื้นที่ท่ีมีดานที่ยาวที่สุด เกิน 1

mm  แตไมเกิน 3 mm
2.26 จดุดางใหญ (large spot) หมายถงึ จดุดางของสทีีผ่วิเคลอืบ (contrasting colour) ซึง่มพีืน้ทีท่ีม่ดีานทีย่าวทีส่ดุ

เกิน 3 mm แตไมเกิน 6 mm
2.27 รอยดาง (discolouration) หมายถงึ รอยดางของสทีีผ่วิเคลือบ (contrasting colour) ซึง่มพีืน้ทีท่ีม่ดีานทีย่าวทีส่ดุ

เกนิ 6 mm หรือรอยทีเ่ปนจดุทีร่วมกันแลวมจีํานวนเพียงพอท่ีจะทําใหสีของเครือ่งสขุภัณฑเปลี่ยนไป
2.28 พอง (blister) หมายถึง รอยนูนที่ผิวเคลือบ ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางยาวที่สุด ตั้งแต 1 mm ถึง 3 mm
2.29 รูเข็ม (pinhole) หมายถึง รูเล็กๆท่ีผิวเคลือบ ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางยาวที่สุด ตั้งแต 0.3 mm ถึง

2 mm
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2.30 ฟอง (bubble) หมายถงึ รอยนูนหรอืจดุทรายทีผ่วิเคลือบ ซึง่มขีนาดเสนผานศนูยกลางยาวทีส่ดุไมเกนิ 1 mm

2.31 รอยขดัแตง (polishing mark) หมายถึง รอยทีเ่กดิจากการลบตำหนิหรอืแตงผิวเคลอืบ หลงัจากการเผาซึง่มี

ดานทีย่าวทีส่ดุไมเกนิ 10 mm

รปูที ่1  ตวัอยางโถสวมประเภทชกัโครกดวยอปุกรณประกอบถังพักน้ำ ชนดิถังพักน้ำในตัวระบบเด่ียว
(ขอ 2.5 และ ขอ 2.7)

รปูท่ี 2  ตวัอยางโถสวมประเภทชกัโครกดวยอุปกรณประกอบถงัพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำแยกตางหากระบบเดีย่ว
(ขอ 2.5 และขอ 2.9)

ดานขาง ดานหนา

ดานหนาดานขาง

ฝาปด 

ถังพักน้ํา 

ท่ีเปดชุดน้ําออก 

 
ฝาปด 

ท่ีเปดชุดน้ําออก 

ถังพักน้ํา 
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รปูที ่3   ตวัอยางโถสวมประเภทชกัโครกดวยวาลวขบัลาง
(ขอ 2.11)

3. แบบ ประเภท ชนดิ และช้ันคณุภาพ
3.1 แบบ

โถสวม แบงตามลกัษณะการตดิตัง้เปน 2 แบบ คอื

3.1.1 แบบต้ังพ้ืน

3.1.2 แบบตดิผนงั

3.2 ประเภทและชนดิ

โถสวม แบงตามการชกัโครกเปน 2 ประเภท คอื

3.2.1 ประเภทชกัโครกดวยอุปกรณประกอบถงัพกัน้ำ แบงเปน 4 ชนิด คอื

3.2.1.1 ชนดิถงัพกัน้ำในตวัระบบเด่ียว

3.2.1.2 ชนดิถงัพกัน้ำในตัวระบบคู

3.2.1.3 ชนิดถังพกัน้ำแยกตางหากระบบเดีย่ว

3.2.1.4 ชนดิถงัพกัน้ำแยกตางหากระบบคู

3.2.2 ประเภทชักโครกดวยวาลวขบัลาง

3.3 ชัน้คุณภาพ

โถสวม แบงตามลักษณะทัว่ไปเปน 2 ชัน้คุณภาพ คอื

3.3.1 ชัน้คณุภาพ 1

3.3.2 ชัน้คณุภาพ 2

4. มติแิละเกณฑความคลาดเคล่ือน
4.1 ความกวาง ความยาว และความสงู

ความกวาง ความยาว และความสงูของโถสวม ใหเปนไปตามแบบ (technical drawing) ทีผ่ทูำกำหนด โดยมี

เกณฑความคลาดเคลือ่นได ± 3% (รอยละ)

การทดสอบใหปฏิบตัติามขอ 9.1.1

 
วาลวขับลาง 

ท่ีเปด 
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4.2 ความหนา
โถสวมตองมีความหนาไมนอยกวา 6.0 mm โดยวัดหางจากขอบรูเทน้ําดินไมนอยกวา 10 mm
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.2

4.3 ระดับน้ําดักกลิ่น (ดูรปูที่ 4)
โถสวมทกุประเภทตองมคีวามสูงของระดบัน้ําดักกลิ่นไมนอยกวา 50 mm
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.3

รูปที ่4   มิตคิวามสูงระดับน้ําดักกลิ่น
          (ขอ 4.3 และขอ 9.1.3)

5. คุณลักษณะที่ตองการ

5.1 ลกัษณะทัว่ไป
5.1.1 ลกัษณะผวิ

ทีผ่ิวของโถสวมชัน้คุณภาพที ่1 และช้ันคุณภาพที ่2 ตองไมมีตําหนิ
ในกรณีท่ีมตีําหนยิอมใหเปนไปตาม ตารางที ่1
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.2.1

5.1.2 ความบดิเบีย้ว (เฉพาะชัน้คุณภาพ 1)
เมื่อทดสอบตามขอ 9.2.2 แลว โถสวมตองไมบิดเบี้ยวเกิน 6.0 mm

ทางน้าํดี

คอหาน

ทางน้าํเสยี
ลิน้ดักกลิน่

แองน้าํดกักลิน่

ความสงูระดับน้าํดกักลิน่

ระดับน้ําดักกลิ่นสงูสุด



มอก. 792-2554

-6-

ตารางที่ 1 ตําหนทิี่ผิวของโถสวม
(ขอ 5.1.1 และขอ 9.2.1.2)

ผิวท่ีน้ําชะลางผาน ผิวท่ีมองเห็น ผิวท่ีน้ําชะลางผาน ผิวที่มองเห็น

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

(ขอ 2.27)

จุดดางเล็ก ตั้งแต 0.25 mm

(ขอ 2.24) แตไมเกิน 1 mm

รวมกันไมเกิน รวมกันไมเกิน

2 แหง ในพื้นที่ 3 แหง ในพื้นท่ี

2 500 mm2 และ 2 500 mm2 และ

รวมกันไมเกิน 4 รวมกันไมเกิน 10

แหง แหง

จุดดาง เกิน 1 mm แต

(ขอ 2.25) ไมเกิน 3 mm

พอง ตั้งแต 1 mm ถึง

(ขอ 2.28) 3 mm

รวมกันไมเกิน 3 รวมกันไมเกิน 5

แหง แหง

และไมเปนกลุม และไมเปนกลุม

รอยขัดแตง

(ขอ 2.31)
ไมเกิน 1 แหงไมเกิน 10 mm

รวมกันไมเกิน 

3 แหง

และไมเปนกลุม

รวมกันไมเกิน 

5 แหง

และไมเปนกลุม
ตั้งแต 0.3 mm ถึง

2 mm

รูเข็ม

(ขอ 2.29)

ฟอง

(ขอ 2.30)
ไมเกิน 1 mm

ไมเกิน 1 แหง

ไมตองทดสอบ

ตําหนิ

เกิน 6 mm 

ขนาดตําหนิ

รวมกันไมเกิน 

2 แหง ในพื้นที่ 

2 500 mm2 และ 

รวมกันไมเกิน 4 

แหง

รวมกันไมเกิน 

3 แหง ในพื้นท่ี 

2 500 mm2 และ 

รวมกันไมเกิน 10 

แหง

ตองไมทดสอบ

ตองไมมี

ตองไมมี

บริเวณตรวจสอบ บริเวณตรวจสอบ

ขอกําหนดตําหนิ

ชั้นคุณภาพ 2 ชั้นคุณภาพ 1
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5.2 สมรรถนะในการใชงาน
5.2.1 ความสามารถในการชะลาง (เฉพาะโถสวมชนดิถงัพักน้ําในตัวระบบคูทีป่ลอยน้ําออกครัง้ละไมเกนิ 3 L)

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.3.1 แลว น้ําตัวอยางทีไ่ดตองมสีีจางกวาหรือเทียบเทากับสารละลายเปรยีบเทยีบ
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
โถสวมตองกกัขงัน้ําไวไดโดยไมรัว่ซมึ
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.3.4

5.2.5 การชักโครก (เฉพาะโถสวมชนิดถังพักน้ําในตัวระบบคูที่ปลอยน้ําออกคร้ังละไมเกิน 6 L โถสวมชนิดถัง
พกัน้ําในตวัระบบเดีย่ว และโถสวมประเภทชกัโครกดวยวาลวขบัลาง)
เมือ่ทดสอบตามขอ 9.3.5.1 แลว กระดาษชาํระทีท่ิง้ลงในตวัโถตองตองไดรบัการชําระลางหมด และตองไม
มีคราบหมกึเหลืออยูทีผ่ิวตวัโถ

5.2.6 อัตราการไหลของน้ําชักโครก
เมื่อทดสอบตามขอ 9.3.5.2 แลว ปริมาตรน้ําที่ใชชักโครกตองเปนไปตามท่ีผูทําระบุ และน้ําตองไหล
ออกไดหมดภายในเวลาไมเกิน 10 s (วินาที)

5.3 การราน
เมื่อทดสอบตามขอ 9.4 แลว ตองไมราน

5.4 การดดูซมึน้ํา
เมื่อทดสอบตามขอ 9.5 แลว คาเฉลี่ยของการดูดซึมน้ําตองไมเกิน 0.50 % และคาสูงสุดของการดูดซึมน้ํา
ในแตละชิ้นทดสอบตองไมเกิน 0.75 %

5.5 ความทนสารเคม ีเมือ่ทดสอบตามขอ 9.6 แลว ผวิเคลือบตองไมแตกตางจาก ชิน้ทดสอบในเดซิกเคเตอรท่ีใช
เปรียบเทยีบ

6. การบรรจุ

6.1 ใหบรรจุตัวโถ และ/หรือถังพักน้ําและฝาปด ในกลอง หีบหอหรือภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เพื่อปองกัน
ความเสยีหายอนัจะเกดิขึน้ในระหวางการขนสงกบัการเกบ็รักษา

7. เคร่ืองหมายและฉลาก

7.1 ที่ตัวโถทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนี้ใหเห็นไดงายชัดเจน
(1) ชื่อผูทํา หรือโรงงานทีท่ํา หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน

7.2 ที่ภาชนะบรรจุตัวโถทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ ใหเห็น
ไดงายชดัเจน
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(1) ชือ่ผลติภณัฑโถสวมนัง่ราบ
(2) สี
(3) แบบ ประเภทและชนดิ และชัน้คณุภาพ
(4) แบบรุนหรือรหัสรุน
(5) ชื่อผูทําหรอืโรงงานที่ทํา หรือเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบียน
(6) ประเทศทีท่ํา

ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ําหนดไวขางตน
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการแสดงรายละเอียดตามขอ (1) ถึง (6) ที่ตัวโถครบถวน มองเห็นไดงายและชัดเจน

เมื่อภาชนะบรรจุไมปดมิดชิด ใหยกเวนการแสดงเครื่องหมายและฉลากที่ภาชนะบรรจุได

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

8.1 การชักตวัอยางและเกณฑตดัสนิใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ

9.1 มติิ
9.1.1 ความกวาง ความยาว และความสูง

ใหใชเครื่องวดัที่วัดไดละเอียดถงึ 1 mm วดัความกวาง ความยาว และความสูงของโถสวม ตามท่ีกําหนด
ไวในแบบ

9.1.2 ความหนา
ใหใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง 0.05 mm วัดความหนาของชิ้นทดสอบที่เตรียมไวสําหรับทดสอบ
การดูดซมึน้ําจํานวน 3 ชิน้ แลวรายงานคาเฉลีย่ความหนาแตละโถใหละเอียดถึงทศนิยม 2 ตําแหนง

9.1.3 ระดบัน้ําดกักล่ิน
ใสน้าํลงในแองน้ําดกักล่ินใหอยูในระดบัสงูสดุ ใชเครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 mm วดัความสูงของระดบั
น้าํดกักลิน่โดยวดัจากขอบต่าํสดุของลิน้ดกักล่ินถงึผวิน้าํ (ดรูปูที ่4) อยางนอย 2 คา แลวรายงานคาทีน่อย
เพยีงคาเดยีว

9.2 ลกัษณะทัว่ไป
9.2.1 ลกัษณะผวิ

9.2.1.1 ใหตรวจพินจิตวัโถ โดยผูตรวจสอบตองไมมโีอกาสพิจารณาตวัอยางอยางใกลชิดมากอน ทีร่ะยะหาง
600 mm  10 mm ภายใตแสงจากหลอดฟลอูอเรสเซนตสขีาวนวล (day light) ความเขมของแสง
ไมนอยกวา 1 100 lx (ลักซ) หรือแสงตอนกลางวัน
(1) การตรวจพนิจิดานหนาของตัวโถ ใหวางตัวโถในแนวตัง้ตรง
(2) การตรวจพินิจดานขางแตละดานของตัวโถ ใหวางตวัโถเอียงเปนมมุประมาณ 45o (องศา)
(3) การตรวจพินจิดานหลงัตัวโถ ใหวางตัวโถเอยีงเปนมมุประมาณ 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
หรืออุปกรณวดัทีเ่หมาะสม

9.2.2 ความบดิเบีย้ว (เฉพาะชัน้คุณภาพ 1)
9.2.2.1 สาํหรับแบบตัง้พืน้

(1) ดานตัง้กบัพืน้
วางโถสวมตวัอยางใหดานทีต่ัง้พืน้สมัผสักบัพืน้ระนาบ ใชเครือ่งวดัแบบ แผนสอดวดัความกวาง
สงูสุดของชองวางระหวางตัวอยางกับพืน้ระนาบ

(2) ดานราบของขอบ
วางตวัอยางโถสวมบนพืน้ระนาบในลกัษณะตดิตัง้ใชงาน วางเคร่ืองวดัแบบระดบั (spirit level)
พาดบนแนวราบของขอบขางซายและขวาของตวัโถทีอ่ยูในระนาบแนวนอนเดยีวกนั ถาลกูน้าํอยูที่
ศนูยกลางพอด ีถอืวาความบดิเบีย้วมคีาเปนศนูย
ในกรณทีีล่กูน้าํเลือ่นจากศนูยกลางไปอยูทีข่างใดขางหนึง่ ใหใชเครือ่งวดัแบบแผนสอดสอดหนนุ
ระหวางขอบตวัโถกบัเคร่ืองวดัแบบระดบัดานตรงขามกับทีล่กูน้ําเลือ่นไป จนกระทัง่ลกูน้ําอยูที่
ศนูยกลางพอดี คาความหนาของแผนสอดถอืเปนคาความบดิเบีย้วของโถสวม

9.2.2.2 สาํหรับแบบตดิผนงั
(1) ดานตดิผนงั

วางโถสวมตวัอยางใหดานทีต่ดิผนังสัมผสักับผนงั ใชเคร่ืองวัดแบบแผนสอด วดัความกวาง
สูงสุดของชองวางระหวางตัวอยางกับผนัง

(2) ดานราบของขอบ
วางตวัอยางโถสวมตดิกบัผนงัทีเ่รยีบในแนวดิง่ในลกัษณะตดิตัง้ใชงาน วางเครือ่งวดัแบบระดบั
(spirit level) พาดบนแนวราบของขอบขางซายและขวาของตวัโถทีอ่ยูในระนาบแนวนอนเดยีวกนั
ถาลกูน้าํอยูทีศ่นูยกลางพอด ีถอืวาความบดิเบีย้วมคีาเปนศนูย
ในกรณทีีล่กูน้าํเลือ่นจากศนูยกลางไปอยูทีข่างใดขางหนึง่ ใหใชเครือ่งวดัแบบแผนสอดสอดหนนุ
ระหวางขอบตวัโถกบัเคร่ืองวดัแบบระดบัดานตรงขามกับทีล่กูน้ําเลือ่นไป จนกระทัง่ลกูน้ําอยูที่
ศนูยกลางพอดี คาความหนาของแผนสอดถอืเปนคาความบดิเบีย้วของโถสวม

9.3 สมรรถนะในการใชงาน
9.3.1 การชะลาง (เฉพาะโถสวมชนิดถงัพกัน้ําในตัวแบบระบบคูทีป่ลอยน้ําออกคร้ังละไมเกนิ 3L)

9.3.1.1 การเตรียมสารละลายเริม่ตน
ชัง่เมทิลีนบล ู1 g (กรัม) นํามาละลายในน้ํา 1 L โดยสารละลายนีถ้ือวาเปนสารละลายเมทิลนีบลูท่ีมี
ความเขมขน 100 % เก็บไวเปนสารละลายเริม่ตน

9.3.1.2 การเตรยีมตัวอยางโถสวมท่ีใชทดสอบ
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โถสวมที่ใชเปนตัวอยางในการทดสอบตองสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ใหชักโครก 1 ครั้ง เพื่อ
ความสะอาดและน้าํทีใ่ชตองเปนน้ําสะอาดปราศจากสี

9.3.1.3 วธิทีดสอบ
(1) เทสารละลายเริม่ตนปรมิาตร 0.1 L ลงในโถสวมโดยไมใหสารละลายกระเดน็ตดิผวิตวัโถแลว

คนใหเขากนั
(2) ดดูน้ําจากตวัโถมา 15 mL (มลิลิลติร) เตมิน้าํใหมปีรมิาตรเปน 0.5 L จะไดสารละลายเจอืจาง

3 % แลวนํามาเทใสหลอดทดลองเพือ่ใชเปนสารละลายเปรียบเทยีบ
(3) ชักโครกน้ําที่คงเหลืออยูในตัวโถอีก 1 ครั้ง โดยควบคุมปริมาณน้ําใหไมเกิน 3 L
(4) เกบ็ตัวอยางน้ําทีผ่านการชักโครกแลวปริมาตร 25 mL ตรวจเทียบสีกับสารละลายในขอ (2)

โดยการตรวจพนิจิ
(5) ทําซํ้าโดยดําเนินการตามขอ 9.3.1.2 ถึงขอ 9.3.1.3 (4) รวมเปนจํานวน 3 ครั้ง

9.3.1.4 เกณฑการตดัสนิ
ตวัอยางน้ําทีผ่านการชักโครกแลว ตองมสีจีางกวาหรอืเทยีบเทากบัสารละลายเปรียบเทียบตามขอ
9.3.1.3 (2) ทั้ง 3 ครั้ง จึงจะถือวาเปนไปตามเกณฑกําหนด

9.3.2 การรั่วของอากาศ
ตั้งโถสวมตัวอยางใหไดระดับ ใสน้ําลงในตัวโถใหอยูในระดับสูงสุด แลวอัดอากาศเขาทางดานทาง
น้ําเสียของตวัโถ จนกระทัง่ไดความดนั 500 Pa (พาสคลั) แลวคงคาความดนันีไ้วเปนระยะเวลาประมาณ
3 min (นาที) ตรวจพินิจการรั่วของอากาศ

9.3.3 คอหาน
ใชวัสดุรูปทรงกลมตันผิวเรียบ ทําดวยพลาสติกหรือไม ขนาดเสนผานศูนยกลาง (38     ) mm กล้ิงผาน
คอหานของโถสวมตวัอยางแลวตองผานไดตลอด

9.3.4 การขังน้ํา
ตั้งโถสวมตัวอยางใหไดระดับ ใสน้ําจนเต็มแองน้ําดักกลิ่น ทําเครื่องหมายท่ีระดับน้ําสูงสุด ทิ้งไว 10 h
(ชั่วโมง)ตรวจสอบระดับน้ําที่ลดลงจากระดับที่ทําเครือ่งหมายไวหรือไม โดยเทียบกับระดับน้ําที่ใสไวใน
ภาชนะที่มีพื้นที่หนาตัดใกลเคียงกันซึ่งทําเครื่องหมายและตั้งไวในที่ใกลเคียงกัน ถาระดับน้ําลดลงตอง
ไมเกินการลดลงของระดบัน้าํในภาชนะทีท่ําเคร่ืองหมายไว

9.3.5 การชักโครก (เฉพาะโถสวมชนิดถังพักน้ําในตัวระบบคู ที่ปลอยน้ําออกครั้งละไมเกิน 6L โถสวมชนิด
ถงัพกัน้ําในตวัระบบเดีย่ว และโถสวมประเภทชกัโครกดวยวาลวขบัลาง)

9.3.5.1 การชักโครก
(1) การเตรยีมการทดสอบ

(1.1) กรณโีถสวมประเภทชกัโครกดวยอปุกรณประกอบถงัพกัน้ํา
ใชโถสวมประเภทชักโครก ดวยอปุกรณประกอบถังพกัน้ํา โดยใหตดิตัง้ถงัพักน้ํา และ
อปุกรณประกอบถงัพกัน้ําตามคูมอืของผูทํา

(1.2) กรณโีถสวมประเภทชกัโครกดวยวาลวขบัลาง
ใชโถสวมประเภทชกัโครกดวยวาลวขับลาง ปรับอัตราการไหลของน้ําไมนอยกวา
1 L/s

+2
0
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(1.3) การหาระยะเวลาการดดูซมึน้ําของกระดาษชําระ
ใหทําโดยใชกระดาษชําระ 2 ชิน้ ยาวชิ้นละประมาณ 250 mm นํามาซอนใหเสมอกัน
แลวนําไปวางบนผวิน้าํ จบัเวลาตัง้แตกระดาษสมัผสัน้าํจนกระทัง่เกดิจดุเปยกน้าํ ขนาด
เสนผานศูนยกลาง ประมาณ 3 mm ที่กระดาษแผนบนระยะเวลาทีไ่ด คือ ระยะเวลา
การดดูซมึน้ํา

(2) วสัดทุดสอบ
ใชกระดาษชําระขนาดกวางประมาณ 110 mm ยาวประมาณ 750 mm โดยจํานวนชิน้ทดสอบ
เปนไปตามท่ีกําหนดไวในตารางที ่3 ซึง่พิจารณาจากระยะเวลาการดดูซมึน้าํของกระดาษชําระ
ที่ใชทดสอบ ขยํากระดาษชําระแตละชิน้เปนกอนขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 mm ถึง 75 mm

ตารางที ่3  จํานวนชิน้กระดาษชําระ
(ขอ 9.3.5.1 (2))

(3) วธิทีดสอบ
กรณโีถสวมประเภทชกัโครกดวยอปุกรณประกอบถงัพกัน้ํา
ใสน้าํลงในถงัพกัน้าํของโถสวมตวัอยางใหอยูทีข่ดีระดบัน้าํ ทาํเครือ่งหมายในโถสวมทีร่ะดบัต่าํจาก
รูน้ําไหลประมาณ 30 mm โดยใชน้ําหมึกชนิดทีใ่ชน้ําลางออกได ขดีเปนแถบกวางประมาณ
50 mm รอบผวิทีจ่ะถูกชะลางภายในตัวโถ ทิง้กอนกระดาษชําระลงไปแลวชักโครกทันที ถา
กระดาษชําระหายไปจากตัวโถหมดและไมมีคราบหมึกเหลืออยูที่ผวิตวัโถ จึงจะถอืวาเปนไป
ตามเกณฑกําหนด
กรณโีถสวมประเภทชกัโครกดวยวาลวขบัลาง
ทําเครือ่งหมายในโถสวมทีร่ะดับต่ําจากรูน้ําไหลประมาณ 30 mm โดยใชน้ําหมึกชนิดท่ีใชน้ํา
ลางออกได ขดีเปนแถบกวางประมาณ 50 mm รอบผิวที่จะถูกชะลางภายในตวัโถ ทิ้งกอน
กระดาษ ชําระลงไปแลวชกัโครกทันท ีถากระดาษชําระหายไปจากตวัโถหมด และไมมคีราบหมกึ
เหลอือยูท่ีผิวตัวโถ จึงจะถือวาเปนไปตามเกณฑกําหนด

ระยะเวลาการดูดซึมน้ํา จํานวนกระดาษชําระ

(s) ชิ้น

0 ถึง 3 7

4 ถึง 6 6

7 ถึง 15 5
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9.3.5.2 อัตราการไหลของน้ําชักโครก
เตรยีมการทดสอบตามขอ 9.3.5.1 (1) โดยไมตองตอทอน้าํออก และมภีาชนะสาํหรบัรองรบัน้าํทีอ่อก
เติมน้ําลงในถังพักน้ําใหเต็มถึงขีดระดับน้ํา ตรวจดูการรั่ วของน้ํา เมื่อไมมีน้ําไหลออกจาก
ถังพักน้ําแลวกดชักโครกใหเต็มที่วัดปริมาตรน้ําที่ไหลออกและจับเวลาตั้งแตน้ําเริ่มไหลออกทาง
ทอน้ําออก จนกระท่ังหยุดไหล

หมายเหตุ 1. สามารถทดสอบพรอมกับการทดสอบการชักโครกตามขอ 9.3.5.1 ได
2. ภายหลังจากการทดสอบสมรรถนะในการใชงาน ใหทุบหรือตัดตัวอยางโถสวมทั้ง 2 โถ เปน

ชิ้นทดสอบการราน การดูดซึมนํ้า และความทนสารเคมี

9.4 การราน
9.4.1 ชิน้ทดสอบ

จํานวนรวม 3 ชิ้น โดยแตละชิ้นมีพ้ืนที่ผิวประมาณ 25 000 mm2 โดยมผีิวดานหนึ่งเคลือบ อีกดานหนึ่ง
ไมเคลือบ ดังนี้
(1) มาจากบริเวณผวิทีน่้ําชะลางผาน จํานวน 1 ชิน้
(2) มาจากบริเวณผิวที่มองเห็น จํานวน 2 ชิ้น

9.4.2 วธิทีดสอบ
นําชิ้นทดสอบตามขอ 9.4.1 ตรวจสอบราวหรือรานที่เกิดจากการทุบหรือตัด ดวยสารละลายเมทิลีนบลู
หากพบใหทาํเคร่ืองหมายชีบ้งไว แลวนาํไปนึง่ในหมอนึง่อดัไอ (autoclave) ทีม่คีวามดนัของไอน้าํระหวาง
0.33 MPa (เมกะพาสคัล) ถึง 0.37 MPa เปนเวลา 10 h หรือนึ่งที่ความดันดังกลาวนี้ 2 ชวงเวลาๆละ
5 h ก็ได โดยแตละชวงเวลาตองหางกันไมเกิน 24 h แลวปลอยไอน้ําออก ทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหอง
แลวแชช้ินทดสอบในสารละลายเมทิลีนบลูหรือสารละลายที่คลายคลึงกันซึง่มีสารลดแรงตึงผวิ (wetting
agent) รวมอยูดวยเลก็นอยเปนเวลาอยางนอยกวา 5 h แลวนํามาตรวจพินจิ

9.5 การดดูซมึน้ํา
9.5.1 ชิน้ทดสอบ

จํานวนรวม 3 ชิน้ โดยแตละช้ินมพีื้นที่ผวิของแตละชิ้นประมาณ 10 000 mm2 โดยมีผิวดานหนึง่เคลอืบ
อีกดานหนึง่ไมเคลอืบมาจากบริเวณตางๆ  ดงันี้
(1) จากบริเวณผวิทีน่้ําชะลางผาน จํานวน 1 ชิน้
(2) จากบริเวณผิวที่มองเห็น จํานวน 2 ชิ้น

9.5.2 วธิทีดสอบ
9.5.2.1 อบชิ้ นทดสอบทั้ ง 3 ชิ้ นใหแหงที่ อุณหภูมิ (1105)oC (องศาเซลเซียส) จนมวลคงที่

ปลอยใหเย็นในเดซิกเคเตอรจนถึงอุณหภูมิหอง จากนั้นรีบชั่งทีละช้ินใหทราบคาแนนอนถึง 0.1 g
เปนมวลของชิน้ทดสอบอบแหง (M1)

9.5.2.2 ใสชิ้นทดสอบลงในหมอสุญญากาศที่ความดัน 4 000 Pa เปนเวลา 1 h เติมน้ํากลั่น ที่ตมเดือด
ใหมๆ และปลอยใหเย็นลงที่ อุณหภูมิหองแลวเทลงในหมอสุญญากาศใหทวมชิ้ นทดสอบ
ขณะเตมิน้าํกลัน่ จะตองใหความดนัอยูต่าํกวา  4 000 Pa ตลอดเวลา แลวปลอยอากาศ เขาไปในหมอ
สญุญากาศ ขยบัชิน้ทดสอบเพือ่ใหน้ําแทรกเขาไปจนไมมีฟองอากาศผุดออกมาจากชิน้ทดสอบ
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9.5.2.3 ตมชิน้ทดสอบในภาชนะอกีใบหนึง่โดยใหน้าํทวมช้ินทดสอบตลอดเวลา เปนเวลาไมนอยกวา 20 min
แลวปลอยทิ้งไวไมนอยกวา 12 h จากนั้นนํามาทีละช้ิน เช็ดน้ําที่เกาะติดอยูดวยผาหมาดที่สะอาด
แลวรบีชัง่ทนัทเีปนมวลของชิน้ทดสอบหลังตมแลว (M2)

9.5.3 การคาํนวณ
คาการดูดซึมน้ํา รอยละ     =  100

เมื่อ  M1  คือ   มวลของชิ้นทดสอบอบแหง เปน กรัม
เมื่อ  M2  คือ   มวลของชิ้นทดสอบหลังตมแลว เปน กรัม

9.5.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาการดูดซมึน้ําของชิน้ทดสอบแตละชิ้น และคาเฉลี่ยทั้ง 3 ชิน้

9.6 ความทนสารเคมี
9.6.1 สารละลายและวธิเีตรยีม

9.6.1.1 สารละลายกรดแอซีติก 10 % โดยมวล
9.6.1.2 สารละลายกรดซิทริก 10 % โดยมวล
9.6.1.3 สารละลายผงซักฟอก 0.3 % โดยมวล

ละลายผงซักฟอกชนิดซักฟอกดวยมือท่ีเปนไปตาม มอก.78 ประมาณ 0.3 g ในน้ํากลั่น 0.1 L
9.6.1.4 สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1+1

ผสมกรดไฮโดรคลอริกเขมขน ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18 ในน้ํากล่ันทีม่ปีริมาตรเทากนั
9.6.1.5 สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด 5 % โดยมวล
9.6.1.6 สารละลายโซเดียมสเตยีเรต 0.15 % โดยมวล
9.6.1.7 สารละลายกรดซัลฟวริก 3 % โดยมวล

9.6.2 ชิน้ทดสอบ
จํานวนรวม 8 ชิ้น ขนาดประมาณ 25 mm x 75 mm โดยมีผิวดานหนึ่งเคลือบ อีกดานหนึ่งไมเคลือบ
หรือมีผิวเคลือบทั้ง 2 ดานมาจากบริเวณตางๆ  ดังนี้
(1) จากบริเวณผวิทีน่้ําชะลางผาน จํานวน 1 ชิน้
(2) จากบริเวณผิวที่มองเห็น จํานวน 2 ชิ้น
(3) บริเวณขอบของโถสวม จํานวน 5 ชิ้น

9.6.3 วธิทีดสอบ
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

ชิน้ทดสอบและอณุหภมูขิณะทดสอบใหเปนไปตามตารางที ่4 แลวทําความสะอาดและเชด็ใหแหง









M2  M1

M1
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9.6.3.3 ตรวจพินิจความแตกตางผิวหนาของชิ้นทดสอบแตละชิ้ นตามขอ 9.6.3.2 เชน ความราบ
การสะทอนแสง  และความมันเงา เปรียบเทียบกับชิ้นทดสอบตามขอ 9.6.3.1 โดยการตรวจพินิจ
การสะทอนแสงและความมันเงา ทีร่ะยะ 250 mm ภายใตแสงทีค่วามสวาง 300 lx  หามใชแสงแดด
โดยตรง

ตารางที ่4  ระยะเวลาแช และอณุหภมูิขณะทดสอบ
(ขอ 9.6.3)

สารละลายกรดแอซีติก 10 % โดยมวล 16 100

สารละลายกรดซิทริก 10 % โดยมวล 16 100

สารละลายผงซักฟอก 0.3 % โดยมวล 48 60

สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 11 48 15 ถึง 21

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 5 % โดยมวล 0.5 60

สารละลายโซเดียมสเตียเรต 0.15 % โดยมวล 48 60

สารละลายกรดซัลฟวริก 3 % โดยมวล 16 100

ระยะเวลาที่แช

(h)

อุณหภูมิขณะทดสอบ

(oC)
สารละลายและความเขมขน
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ภาคผนวก ก.

การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
ก.1 รุนในทีน่ี ้หมายถงึ โถสวมแบบ ประเภท ชนดิ และชัน้คณุภาพเดยีวกนั ทาํโดยกรรมวธิเีดยีวกนั ทีท่าํหรอืสงมอบ

หรือซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั
ก.1.1 แบบรุน หมายถึง โถสวมท่ีมี แบบ ประเภท ชนิด และชั้นคณุภาพ อยางเดยีวกนัตามที่ออกแบบไว
ก.1.2 รหัสรุน หมายถึง โถสวมแบบรุนเดียวกัน ที่มีวาลวขับลาง หรือถังพักน้ํา และอุปกรณประกอบถังพักน้ํา

อยางเดยีวกนัตามทีอ่อกแบบไว
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ

ชกัตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกับแผนทีก่ําหนดไว
ก.2.1 การชักตวัอยางและการยอมรับสําหรบัการทดสอบมติิ (ยกเวนความหนา) และลกัษณะทัว่ไป

ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางท่ี ก.1 นําไปทดสอบลักษณะ
ทัว่ไปกอน แลวจงึทดสอบมิต ิ(ยกเวนความหนา)

ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 4.3 และขอ 5.1 ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับ
ทีก่ําหนดในตารางที ่ก.1 จงึจะถอืวาโถสวมรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

ตารางที่ ก.1  แผนการชกัตวัอยางสําหรบัการทดสอบมิต ิ(ยกเวนความหนา) และลักษณะทั่วไป
(ขอ ก.2.1)

ก.2.2 การชักตวัอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความหนา และคณุลักษณะทีต่องการ (ยกเวนลักษณะ
ทัว่ไป และมิต ิ(ความกวาง ความยาว และความสงู)

ก.2.2.1 ใหใชตัวอยางทีผ่านการทดสอบตามขอ ก.2.1 แลว จํานวน 2 หนวย นําไปทดสอบสมรรถนะในการ
ใชงานกอน แลวจึงทดสอบความหนา การราน การดดูซมึน้ํา  และความทนสารเคมี

ก.2.2.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.2 ขอ 5.2 ขอ 5.3 ขอ 5.4 และขอ 5.5 ทุกรายการ จึงจะ
ถอืวาโถสวมรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ
ตัวอยางโถสวมตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2  จึงจะถือวาโถสวมรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ไมเกิน 500 2 0

501 ถึง 3 200 8 1

เกิน 3 200 13 2

เลขจํานวนที่ยอมรับ
ขนาดตัวอยาง

หนวย

ขนาดรุน

หนวย


