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แผนยางปูพ้ืน 
1. ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมแผนยางปูพื้นท่ีใชงานท่ัวไป ใชภายในอาคาร แตไมรวมแผน
ยางปูพื้นท่ีมีสมบัติพิเศษตางๆ เชน ทนน้ํามัน ทนสารเคมี เปนฉนวนไฟฟา หรือนําไฟฟาได 

 2. บทนิยาม 
ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 แผนยางปูพื้น หมายถึง แผนยางท่ีมีลักษณะเปนแผนเดี่ยวหรือเปนแผนตอเนื่อง อาจมีช้ันเดียวหรือหลายช้ัน 
อาจมีสีดําหรือสีอ่ืน มีผิวเรียบหรือไมเรียบ มีลวดลายหรือไมมีลวดลายก็ได  ทําจากยางธรรมชาติ หรือยาง
สังเคราะห หรือยางรีไซเคิลใชสําหรับปูพื้น 

3. ชั้นคุณภาพ 
3.1 แผนยางปูพืน้ แบงตามประเภทการใชงานออกเปน 2 ประเภท คือ 

3.1.1 ประเภทท่ี 1 ใชปูพื้นท่ัวไป 
3.1.2 ประเภทท่ี 2 ใชปูพื้นภายในอาคาร 

3.2 แผนยางปูพืน้แตละประเภท แบงตามความแข็งเปน 5 ชนิด คือ 
3.2.1 ชนิดความแข็ง 50  
3.2.2 ชนิดความแข็ง 60  
3.2.3 ชนิดความแข็ง 70  
3.2.4 ชนิดความแข็ง 80  
3.2.5 ชนิดความแข็ง 90  

3.3 แผนยางปูพืน้แตละชนดิ แบงรูปรางออกเปน 2 แบบ คือ 
3.3.1 แบบแผนเดี่ยว (tile) 
3.3.2 แบบแผนยาวตอเนื่อง (sheet) 

 

รางมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 



มอก. 2377–2559 
 

-2- 
  

4. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน 
4.1 แบบแผนเดี่ยว 

4.1.1 ความกวางและความยาว 
ใหเปนไปตามท่ีระบุไวท่ีฉลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนในแตละดานไมเกนิ ± 0.5% 

4.1.2 ความหนา 
ใหเปนไปตามท่ีระบุไวท่ีฉลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือน ± 0.2 mm 

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.1 
4.2 แบบแผนตอเนื่อง 

4.2.1 ความกวางและความยาว 
ความกวางใหเปนไปตามท่ีระบุไวท่ีฉลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนไมเกนิ± 0.5% และความยาว
ตองไมนอยกวาท่ีระบุไวท่ีฉลาก 

4.2.2 ความหนา 
ใหเปนไปตามท่ีระบุไวท่ีฉลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนของความหนา ดังนี ้
(1) แผนยางปูพื้นประเภทท่ี 1 มีเกณฑความคลาดเคล่ือนตามตารางท่ี 1 
(2) แผนยางปูพื้นประเภทท่ี 2 มีเกณฑความคลาดเคล่ือนไมเกิน ± 0.2 mm 

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.2 

ตารางท่ี 1 ความหนาและเกณฑความคลาดเคล่ือน 
(ขอ 4.2.2 (1) ) 

ความหนา เกณฑความคลาดเคล่ือน 
2.0 ถึง 5.9 ±0.50 
6.0 ถึง 10.9 ±1.00 
11.0 ถึง 15.9 ±1.50 
16.0 ถึง 20.9 ±2.00 

 
 
 

 

หนวยเปน mm 
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5. คุณลักษณะท่ีตองการ 
5.1 ลักษณะท่ัวไป 

ตองปราศจากขอบกพรองท่ีมีผลเสียตอการใชงาน เชน ตองไมมีรอยฉีกขาด ส่ิงแปลกปลอม สําหรับแผนยาง
ปูพื้นประเภทที่ 2 ตองไมมีฟองอากาศและรอยดางของสี 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ 

5.2 ความแข็ง 
ตองมีคาความแข็งตามชนิดท่ีระบุ โดยใหมีเกณฑความคลาดเคล่ือนของความแข็ง  
การทดสอบใหเปนไปตามขอ 9.2 

5.3 ความตานแรงดึงและความยดืเม่ือขาด 
ตองมีคาความตานแรงดึงไมนอยกวา 4 MPa และความยดืเม่ือขาด ไมนอยกวา 150% 
การทดสอบใหเปนไปตามขอ 9.3 

5.4  การเรงการเส่ือมอายุ 
ตองเปนดังนี ้
(1) ความแข็งเปล่ียนแปลงไดไมเกนิ 5 จากคากอนการเรงการเส่ือมอาย ุ
(2) ความตานแรงดึงลดลงไดไมเกนิ 25% จากคากอนการเรงการเส่ือมอายุ 
(3) ความยืดเม่ือขาดลดลงไดไมเกิน 50% จากคากอนการเรงการเส่ือมอาย ุ
การทดสอบใหเปนไปตามขอ 9.4 

5.5 ความทนตอการขัดสี 
ปริมาตรสูญเสียตองไมเกนิ 500 mm3 
การทดสอบใหเปนไปตามขอ 9.5 

5.6 การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด 
ตองไมเกิน 40% 
การทดสอบใหเปนไปตามขอ 9.6 

5.7 ความคงทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวิธีเรงภาวะ (เฉพาะประเภทท่ี 2) 
ความแตกตางของสีช้ินตัวอยางท่ีทําการทดสอบแลวกับช้ินตัวอยางท่ีไมไดทําการทดสอบ (controlled 
specimen) ตองไมตํ่ากวาเกรยสเกลระดับ 3  
การทดสอบใหเปนไปตามขอ 9.7 

 
 

+5 
-4 
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6. การบรรจุ 
6.1 ใหหุมหอหรือบรรจุแผนยางปูพื้นในภาชนะท่ีเหมาะสม เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการ

ขนสงและการเก็บรักษา 
6.2 หากมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ใหบรรจุแผนยางปูพื้น ดังนี้ 

(1) แบบแผนเดี่ยว ใหเรียงแผนยางปูพื้นซอนเปนช้ันแลวหุมหอดวยวัสดุท่ีเหมาะสม เพื่อปองกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการขนสง และการเก็บรักษา จํานวนแผนยางปูพื้นตองไมนอยกวาท่ีระบุไว
ท่ีฉลาก 

(2) แบบแผนตอเนื่อง ใหหุมหอดวยวัสดุท่ีเหมาะสมเพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางขนสง
และการเก็บรักษา จํานวนแผนยางปูพื้นตองไมนอยกวาท่ีระบุไวท่ีฉลาก 

7. เครื่องหมายและฉลาก 
7.1 ท่ีวัสดุหุมหอหรือภาชนะบรรจุแผนยางปูพื้นทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง

รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน และไมลบเลือนงาย 
(1) ช่ือผลิตภัณฑตามมาตรฐานน้ีหรือช่ืออ่ืนท่ีส่ือความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานน้ี 
(2) ประเภท ชนิด และแบบ 
(3) ความกวาง × ความยาว × ความหนา เปน เซนติเมตร × เซนติเมตร × มิลลิเมตร (แบบแผนเดี่ยว) เปน 

เมตร × เมตร × มิลลิเมตร (แบบแผนตอเนื่อง) 
(4) สี   ลวดลาย  หรือรหัส 
(5) เดือน ปท่ีทํา หรือรหัสรุนท่ีทํา 
(6) ช่ือผูทํา หรือโรงงานท่ีทํา พรอมสถานท่ีต้ัง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน  
ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก. 

9. การทดสอบ 
9.1 ขนาด 

9.1.1 แผนยางปูพืน้แบบแผนเดี่ยว 
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(1) ความกวางและความยาว ใหใชเคร่ืองวัดท่ีวัดไดละเอียดถึง 0.02 mm วัดความกวางและความยาว
ของแผนยางปูพื้นดานละ 3 จุด ซ่ึงมีระยะหางเทาๆ กัน ดังแสดงในรูปท่ี 1 แลวหาคาเฉล่ียของคาท่ี
วัดไดท้ัง 3 คา เปนความกวางหรือความยาวของดานนั้น 

(2)  ความหนา ใหใชเคร่ืองวัดท่ีวัดไดละเอียดถึง 0.02 mm สุมวัดความหนา 4 จุด รายงานคาเฉล่ีย 

 
รูปท่ี 1  ตําแหนงท่ีวัดความกวางและความยาว 

(ขอ 9.1.1) 
9.1.2 แผนยางปูพืน้แบบแผนตอเนื่อง 

(1) ความกวาง ใหใชเคร่ืองวัดท่ีวัดไดละเอียดถึง 0.1 mm วัดความกวางทุกระยะความยาว 1 m  รายงาน
คาเฉล่ีย 

(2) ความยาว ใหใชเคร่ืองวัดท่ีวัดไดละเอียดถึง 1 mm 
(3) ความหนา ใหใชเคร่ืองวัดท่ีวัดไดละเอียดถึง 0.02 mm วัดความหนาทุกระยะความยาว 1 m หางจาก

ขอบแตละดานอยางนอย 5 cm รายงานคาเฉล่ีย 
9.2 ความแข็ง 

ใหทดสอบตาม ISO 7619-1 โดยใชเคร่ือง Durometer Type A ท่ีอุณหภมิู (23±2) C 
9.3 ความตานแรงดึงและความยดืเม่ือขาด 

ใหทดสอบตาม ISO 37 ตัดช้ินทดสอบเปนรูปดัมเบลล type 1 ท่ีอุณหภูมิ (23±2) C 
9.4 การเรงการเส่ือมอายุ 

ใหบมเรงตาม ISO 188 air-oven method ท่ีอุณหภูมิ (70±1) C เปนเวลา (72     ) h แลวนําไปทดสอบหาคา
ความแข็ง ตามขอ 9.2 ความตานแรงดึงและความยืดเม่ือขาด ตามขอ 9.3 

9.5 ความทนตอการขัดสี 
ใหทดสอบตาม ISO 4649 method A ท่ีอุณหภูมิ (23±2) C 
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9.6 การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด 
ใหทดสอบตาม ISO 815-1 ท่ีอุณหภูมิ (70±1) C เปนเวลา (24     ) h 

9.7 ความคงทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวิธีเรงภาวะ (เฉพาะประเภทท่ี 2) 
ตัดช้ินทดสอบจากผลิตภัณฑบล็อกยางปูพื้นจํานวน 3 ช้ิน แตละช้ินมีขนาดความกวางและความยาว 
ไมนอยกวา 75 mm และ 150 mm ตามลําดับ จากนั้นนําช้ินทดสอบไปทดสอบตาม ASTM G 154 โดย
ทดสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต (UVA) ท่ีอุณหภูมิ 60 C เปนเวลา 8 h และในบรรยากาศท่ีอ่ิมตัวดวย   
ไอน้ําท่ีอุณหภูมิ 50 C เปนเวลา 4 h ทําสลับกันจนครบ 168 h วัดความแตกตางของสีช้ินตัวอยางท่ีทําการ
ทดสอบแลวกับช้ินตัวอยางท่ีไมไดทําการทดสอบ (controlled specimen) เปนเกรยสเกล 
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ภาคผนวก ก. 
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

(ขอ 8.1) 
ก.1  รุน ในท่ีนี้ หมายถึง แผนยางปูพื้นประเภท ชนิด แบบ สี ลวดลาย รหัสและขนาดเดียวกันท่ีมีสวนผสมของ

ยางเหมือนกัน  ท่ีทําหรือสงมอบหรือซ้ือขายในระยะเวลาเดียวกัน 
ก.2  การชักตัวอยางและการยอมรับใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก

ตัวอยางอ่ืนท่ีเทียบเทากันทางวิชาการกับแผนท่ีกําหนดไว 
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบ การบรรจุ เคร่ืองหมายและฉลาก  
ก.2.1.1 แบบแผนเดี่ยว ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนท่ีกําหนดในตารางท่ี ก.1   
ก.2.1.2 แผนยางปูพื้นแบบแผนตอเนื่อง ใหสุมตัวอยางจํานวน 3 หนวยภาชนะบรรจุ  
ก.2.1.3  จํานวนตัวอยางท่ีไมเปนไปตามขอ 6. และขอ 7. ตองไมเกินเลขจํานวนท่ียอมรับท่ีกําหนดในตาราง

ท่ี ก.1 จึงจะถือวาแผนยางปูพื้นรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  

ตารางท่ี  ก.1   แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก 
(เฉพาะแบบแผนเดี่ยว) 

(ขอ ก.2.1.1) 

ขนาดรุน 
หนวยภาชนะบรรจุ 

ขนาดตัวอยาง 
หนวยภาชนะบรรจุ 

เลขจํานวนท่ียอมรับ 

ไมเกิน 150 
151 ถึง 500 

500 ถึง 1 200 
1 201 ข้ึนไป 

2 
8 
13 
20 

0 
1 
2 
3 

 
ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบขนาด ลักษณะท่ัวไป และความคงทนของสีตอสภาพ

ลมฟาอากาศโดยวิธีเรงภาวะ (เฉพาะประเภทท่ี 2)  
ก.2.2.1 แผนยางปูพื้นแบบแผนเดี่ยว ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 5 แผน ตอแผนยางปู

พื้น 1 000 แผน โดยท่ีชักตัวอยางไมเกิน 2 แผนตอ 1 ภาชนะบรรจุ 
ก.2.2.2   แผนยางปูพื้นแบบแผนตอเนื่อง ใหสุมตัวอยางจํานวน 3 มวน 
ก.2.2.3  ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากผลิตภัณฑรุนเดียวกันจํานวนเพียงพอสําหรับการทดสอบขอ 5.7  
ก.2.2.4 ตัวอยางจะตองเปนไปตาม ขอ 4. ขอ 5.1 และ ขอ 5.7 จึงจะถือวาแผนยางปูพื้นรุนนั้นเปนไปตาม

เกณฑท่ีกําหนด 
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ก.2.3   การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความแข็ง ความตานแรงดึงและความยืดเม่ือขาด การ
เรงการเส่ือมอายุ ความทนตอการขัดสี และการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด 

ก.2.3.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากยางผสม    (compound rubber)      ท่ีใชทําช้ันผิวหนาของแผนยางปู
พื้นท่ีผสมในคราวเดียวกัน และใชทําแผนยางปูพื้นรุนเดียวกัน จํานวนเพียงพอสําหรับการทดสอบ 
นําไปทําเปนช้ินทดสอบขนาดตางๆ แลวนําไปทําใหยางคงรูป (cure) ภายใตภาวะเดียวกันกับการ
ทําแผนยางปูพื้น ดังนี้ 
แผนยางท่ีมีความหนา (2.0±0.2) mm ทดสอบขอ 9.3 ขอ 9.4 (ทดสอบความตาน

แรงดึงและความยืดเม่ือขาดหลังการเรงการ
เส่ือมอายุ)  

ช้ินทดสอบท่ีมีความหนา (6.5±0.5) mm ทดสอบขอ  9.2 และนําช้ินทดสอบน้ีไป
ทดสอบความแข็งหลังการเรงการเส่ือมอายุ
ในขอ 9.4 ขอ 9.5 

ช้ินทดสอบทรงกระบอกมีความหนา 
(12.5±0.5) mm 

ทดสอบขอ 9.6 

ก.2.2.2  ตัวอยางจะตองเปนไปตาม ขอ 5.2 ขอ 5.3 ขอ 5.4 ขอ 5.5 และ ขอ 5.6  ทุกขอ จึงจะถือวาแผนยางปูพื้น
รุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ก.3 เกณฑตัดสิน 
ตัวอยางแผนยางปูพื้นตองเปนไปตามขอ ก.2.1.3 ขอ ก.2.2.4  และขอ ก.2.3.2  ทุกขอ จึงจะถือวาแผนยางปู
พื้น รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

 


