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รางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

แผนยางปูพื้น
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมแผนยางปูพื้นที่ใชงานทั่วไป ใชภายในอาคาร แตไมรวมแผน
ยางปูพื้นที่มีสมบัติพิเศษตางๆ เชน ทนน้ํามัน ทนสารเคมี เปนฉนวนไฟฟา หรือนําไฟฟาได

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 แผนยางปูพื้น หมายถึง แผนยางที่มีลักษณะเปนแผนเดี่ยวหรือเปนแผนตอเนื่อง อาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้น
อาจมีสีดําหรือสีอื่น มีผิวเรียบหรือไมเรียบ มีลวดลายหรือไมมีลวดลายก็ได ทําจากยางธรรมชาติ หรือยาง
สังเคราะห หรือยางรีไซเคิลใชสําหรับปูพื้น

3. ชั้นคุณภาพ
3.1 แผนยางปูพนื้ แบงตามประเภทการใชงานออกเปน 2 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภทที่ 1 ใชปูพื้นทั่วไป
3.1.2 ประเภทที่ 2 ใชปูพื้นภายในอาคาร
3.2 แผนยางปูพนื้ แตละประเภท 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 แผนยางปูพนื้ แตละชนิด แบงรูปรางออกเปน 2 แบบ คือ
3.3.1 แบบแผนเดี่ยว (tile)
3.3.2 แบบแผนยาวตอเนื่อง (sheet)
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4. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน
4.1 แบบแผนเดี่ยว
4.1.1 ความกวางและความยาว
ใหเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อนในแตละดานไมเกิน ± 0.5%
4.1.2 ความหนา
ใหเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อน ± 0.2 mm
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.1
4.2 แบบแผนตอเนื่อง
4.2.1 ความกวางและความยาว
ความกวางใหเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อนไมเกิน± 0.5% และความยาว
ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
4.2.2 ความหนา
ใหเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อนของความหนา ดังนี้
(1) แผนยางปูพื้นประเภทที่ 1 มีเกณฑความคลาดเคลื่อนตามตารางที่ 1
(2) แผนยางปูพื้นประเภทที่ 2 มีเกณฑความคลาดเคลื่อนไมเกิน ± 0.2 mm
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.2
ตารางที่ 1 ความหนาและเกณฑความคลาดเคลื่อน
(ขอ 4.2.2 (1) )
หนวยเปน mm
ความหนา
เกณฑความคลาดเคลื่อน
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
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5. คุณลักษณะที่ตองการ
5.1 ลักษณะทั่วไป
ตองปราศจากขอบกพรองที่มีผลเสียตอการใชงาน เชน ตองไมมีรอยฉีกขาด สิ่งแปลกปลอม สําหรับแผนยาง
ปูพื้นประเภทที่ 2 ตองไมมีฟองอากาศและรอยดางของสี
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
5.2 ความแข็ง
ตองมีคาความแข็งตามชนิดที่ระบุ โดยใหมีเกณฑความคลาดเคลื่อนของความแข็ง +5
-4
การทดสอบใหเปนไปตามขอ 9.2
5.3 ความตานแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
ตองมีคาความตานแรงดึงไมนอยกวา 4 MPa และความยืดเมื่อขาด ไมนอยกวา 150%
การทดสอบใหเปนไปตามขอ 9.3
5.4 การเรงการเสื่อมอายุ
ตองเปนดังนี้
(1) ความแข็งเปลี่ยนแปลงไดไมเกิน 5 จากคากอนการเรงการเสื่อมอายุ
(2) ความตานแรงดึงลดลงไดไมเกิน 25% จากคากอนการเรงการเสื่อมอายุ
(3) ความยืดเมือ่ ขาดลดลงไดไมเกิน 50% จากคากอนการเรงการเสื่อมอายุ
การทดสอบใหเปนไปตามขอ 9.4
5.5 ความทนตอการขัดสี
ปริมาตรสูญเสียตองไมเกิน 500 mm3
การทดสอบใหเปนไปตามขอ 9.5
5.6 การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด
ตองไมเกิน 40%
การทดสอบใหเปนไปตามขอ 9.6
5.7 ความคงทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวิธีเรงภาวะ (เฉพาะประเภทที่ 2)
ความแตกต า งของสี ชิ้ น ตั ว อย า งที่ ทํา การทดสอบแล ว กับ ชิ้ น ตั ว อยา งที่ไ ม ไ ด ทํา การทดสอบ (controlled
specimen) ตองไมต่ํากวาเกรยสเกลระดับ 3
การทดสอบใหเปนไปตามขอ 9.7

-3-

มอก. 2377–2559

6. การบรรจุ
6.1 ใหหุมหอหรือบรรจุแผนยางปูพื้นในภาชนะที่เหมาะสม เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการ
ขนสงและการเก็บรักษา
6.2 หากมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหบรรจุแผนยางปูพื้น ดังนี้
(1) แบบแผนเดี่ยว ใหเรียงแผนยางปูพื้นซอนเปนชั้นแลวหุมหอดวยวัสดุที่เหมาะสม เพื่อปองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการขนสง และการเก็บรักษา จํานวนแผนยางปูพื้นตองไมนอยกวาที่ระบุไว
ที่ฉลาก
(2) แบบแผนตอเนื่อง ใหหุมหอดวยวัสดุที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหวางขนสง
และการเก็บรักษา จํานวนแผนยางปูพื้นตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

7. เครื่องหมายและฉลาก
7.1 ที่วัสดุหุมหอหรือภาชนะบรรจุแผนยางปูพื้นทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน และไมลบเลือนงาย
(1) ชื่อผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ประเภท ชนิด และแบบ
(3) ความกวาง × ความยาว × ความหนา เปน เซนติเมตร × เซนติเมตร × มิลลิเมตร (แบบแผนเดี่ยว) เปน
เมตร × เมตร × มิลลิเมตร (แบบแผนตอเนื่อง)
(4) สี ลวดลาย หรือรหัส
(5) เดือน ปที่ทํา หรือรหัสรุนที่ทํา
(6) ชื่อผูทํา หรือโรงงานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 ขนาด
9.1.1 แผนยางปูพนื้ แบบแผนเดี่ยว
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(1) ความกวางและความยาว ใหใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง 0.02 mm วัดความกวางและความยาว
ของแผนยางปูพื้นดานละ 3 จุด ซึ่งมีระยะหางเทาๆ กัน ดังแสดงในรูปที่ 1 แลวหาคาเฉลี่ยของคาที่
วัดไดทั้ง 3 คา เปนความกวางหรือความยาวของดานนั้น
(2) ความหนา ใหใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง 0.02 mm สุมวัดความหนา 4 จุด รายงานคาเฉลี่ย

รูปที่ 1 ตําแหนงที่วัดความกวางและความยาว
(ขอ 9.1.1)
9.1.2 แผนยางปูพนื้ แบบแผนตอเนื่อง
(1) ความกวาง ใหใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง 0.1 mm วัดความกวางทุกระยะความยาว 1 m รายงาน
คาเฉลี่ย
(2) ความยาว ใหใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง 1 mm
(3) ความหนา ใหใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง 0.02 mm วัดความหนาทุกระยะความยาว 1 m หางจาก
ขอบแตละดานอยางนอย 5 cm รายงานคาเฉลี่ย
9.2 ความแข็ง
ใหทดสอบตาม ISO 7619-1 โดยใชเครื่อง Durometer Type A ที่อุณหภูมิ (23±2) C
9.3 ความตานแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
ใหทดสอบตาม ISO 37 ตัดชิ้นทดสอบเปนรูปดัมเบลล type 1 ที่อุณหภูมิ (23±2) C
9.4 การเรงการเสื่อมอายุ
ใหบมเรงตาม ISO 188 air-oven method ที่อุณหภูมิ (70±1) C เปนเวลา (72-20 ) h แลวนําไปทดสอบหาคา
ความแข็ง ตามขอ 9.2 ความตานแรงดึงและความยืดเมื่อขาด ตามขอ 9.3
9.5 ความทนตอการขัดสี
ใหทดสอบตาม ISO 4649 method A ที่อุณหภูมิ (23±2) C
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9.6 การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด
ใหทดสอบตาม ISO 815-1 ที่อุณหภูมิ (70±1) C เปนเวลา (24 -20 ) h
9.7 ความคงทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวิธีเรงภาวะ (เฉพาะประเภทที่ 2)
ตั ด ชิ้ น ทดสอบจากผลิ ต ภั ณ ฑ บ ล็ อ กยางปู พื้ น จํ า นวน 3 ชิ้ น แต ล ะชิ้ น มี ข นาดความกว า งและความยาว
ไมนอยกวา 75 mm และ 150 mm ตามลําดับ จากนั้นนําชิ้นทดสอบไปทดสอบตาม ASTM G 154 โดย
ทดสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต (UVA) ที่อุณหภูมิ 60 C เปนเวลา 8 h และในบรรยากาศที่อิ่มตัวดวย
ไอน้ําที่อุณหภูมิ 50 C เปนเวลา 4 h ทําสลับกันจนครบ 168 h วัดความแตกตางของสีชิ้นตัวอยางที่ทําการ
ทดสอบแลวกับชิ้นตัวอยางที่ไมไดทําการทดสอบ (controlled specimen) เปนเกรยสเกล
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง แผนยางปูพื้นประเภท ชนิด แบบ สี ลวดลาย รหัสและขนาดเดียวกันที่มีสวนผสมของ
ยางเหมือนกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก
ก.2.1.1 แบบแผนเดี่ยว ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 แผนยางปูพื้นแบบแผนตอเนื่อง ใหสุมตัวอยางจํานวน 3 หนวยภาชนะบรรจุ
ก.2.1.3 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 6. และขอ 7. ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับที่กําหนดในตาราง
ที่ ก.1 จึงจะถือวาแผนยางปูพื้นรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก
(เฉพาะแบบแผนเดี่ยว)
(ขอ ก.2.1.1)
ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 150
151 ถึง 500
500 ถึง 1 200
1 201 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ
2
8
13
20

เลขจํานวนทีย่ อมรับ
0
1
2
3

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบขนาด ลักษณะทั่วไป และความคงทนของสีตอสภาพ
ลมฟาอากาศโดยวิธีเรงภาวะ (เฉพาะประเภทที่ 2)
ก.2.2.1 แผนยางปูพื้นแบบแผนเดี่ยว ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 5 แผน ตอแผนยางปู
พื้น 1 000 แผน โดยที่ชักตัวอยางไมเกิน 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
เกณฑที่กําหนด
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ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความแข็ง ความตานแรงดึงและความยืดเมื่อขาด การ
เรงการเสื่อมอายุ ความทนตอการขัดสี และการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด
ก.2.3.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากยางผสม (compound rubber) ที่ใชทําชั้นผิวหนาของแผนยางปู
พื้นที่ผสมในคราวเดียวกัน และใชทําแผนยางปูพื้นรุนเดียวกัน จํานวนเพียงพอสําหรับการทดสอบ
นําไปทําเปนชิ้นทดสอบขนาดตางๆ แลวนําไปทําใหยางคงรูป (cure) ภายใตภาวะเดียวกันกับการ
ทําแผนยางปูพื้น ดังนี้
แผนยางที่มีความหนา (2.0±0.2) mm
ทดสอบขอ 9.3 ขอ 9.4 (ทดสอบความตาน
แรงดึงและความยืดเมื่อขาดหลังการเรงการ
เสื่อมอายุ)
ชิ้นทดสอบที่มีความหนา (6.5±0.5) mm ทดสอบข อ 9.2 และนํ า ชิ้ น ทดสอบนี้ ไ ป
ทดสอบความแข็งหลังการเรงการเสื่อมอายุ
ในขอ 9.4 ขอ 9.5
ชิ้นทดสอบทรงกระบอกมีความหนา
ทดสอบขอ 9.6
(12.5±0.5) mm
ก.2.2.2 ตัวอยางจะตองเปนไปตาม ขอ 5.2 ขอ 5.3 ขอ 5.4 ขอ 5.5 และ ขอ 5.6 ทุกขอ จึงจะถือวาแผนยางปูพื้น
รุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ก.3 เกณฑตัดสิน
ตัวอยางแผนยางปูพื้นตองเปนไปตามขอ ก.2.1.3 ขอ ก.2.2.4 และขอ ก.2.3.2 ทุกขอ จึงจะถือวาแผนยางปู
พื้น รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
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