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เนือ่งจากในปจจบุนันี ้  มกีารใชกระเบือ้งมงุหลงัคาทีท่าํจากดนิเผากนัอยางแพรหลาย และมกีารทาํกนัทัว่ๆ ไปในประเทศ
จงึเหน็สมควรทีจ่ะกําหนดมาตรฐานสําหรบักระเบือ้งดนิเผามงุหลังคาขึน้ เพือ่ใชเปนมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม
ของประเทศไทยสืบไป มาตรฐานนีใ้ชสําหรับกระเบือ้งดนิเผามงุหลังคาเทานัน้

เอกสารอางอิง
B.S. 402 : Part 2 : 1970 Clay plain roofing tiles

British Standards Institution.
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กระเบื้องดินเผามุงหลังคา

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีก้าํหนดชัน้คณุภาพ แบบ มติ ิและความคลาดเคล่ือนทีย่อมให สวนผสมและ
การทํา คุณลักษณะที่ตองการ การชักตัวอยางและเกณฑตดัสิน ของกระเบื้องดนิเผามุงหลังคา

2. บทนิยาม

ความหมายของคําทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรมนี ้ มดีังตอไปนี้
2.1 กระเบือ้งดินเผามุงหลงัคา หมายถึง วตัถุซึ่งทําจากดนิ ผสมกับวัสดุอืน่ นําไปอัดเปนรูปกระเบื้องขนาดตางๆ

แลวนําไปเผา มทีัง้ชนดิไมเคลอืบและชนดิเคลือบ

3. ชั้นคุณภาพ แบบ มิติ และความคลาดเคลื่อนที่ยอมให

3.1 ชัน้คณุภาพ
กระเบื้องดินเผามุงหลังคา แบงออกเปนสองชัน้คุณภาพ คือ

3.1.1 ชั้นคุณภาพที่ 1 กระเบือ้งทําดวยเครือ่งจักร
มีวิธกีารทําตามทีก่ําหนดในขอ 4.2.1

3.1.2 ชั้นคุณภาพที่ 2 กระเบื้องทําดวยมือ
มีวิธกีารทําตามทีก่ําหนดในขอ 4.2.2

3.2 แบบและมติิ
มแีบบตางๆ ดงันี้

3.2.1 แบบชัน้เดยีวชนดิไมเคลอืบและชนดิเคลือบ
มรีปูรางและมติิตามทีร่ะบุไวในรปูที ่1

3.2.2 แบบสองชัน้ชนดิเคลือบ
มรีปูรางและมติิตามทีร่ะบุไวในรปูที ่2

3.2.3 แบบลอน
มรีปูรางและมติิตามทีร่ะบุไวในรปูที ่3

3.2.4 แบบพเิศษ
หมายถงึกระเบือ้งดนิเผามงุหลังคา ซึง่มรีปูรางและมติแิตกตางออกไปจากทีก่าํหนดในขอ 3.2.1 ขอ 3.2.2
และขอ 3.2.3
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3.3 ความคลาดเคล่ือนทีย่อมให
3.3.1 ชัน้คณุภาพที ่1

3.3.1.1 ความกวางยอมใหคลาดเคลื่อนจากขนาดทีร่ะบุไดไมเกนิ 3 มิลลิเมตร
3.3.1.2 ความยาวยอมใหคลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุไดไมเกนิ  6 มิลลิเมตร
3.3.1.3 ความหนายอมใหคลาดเคล่ือนจากขนาดทีร่ะบไุดตามรปู

3.3.2 ชัน้คณุภาพที ่2
3.3.2.1 ความกวางยอมใหคลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุไดไมเกนิ  5 มิลลิเมตร

หนวยเปนมลิลเิมตร
รูปที่ 1 กระเบื้องแบบชัน้เดียว

(ขอ 3.2)
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หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่2 กระเบือ้งแบบสองชัน้
(ขอ 3.2)



-4-

มอก. 158-2518

หนวยเปนมลิลเิมตร
รูปที่ 3 กระเบื้องแบบลอน

(ขอ 3.2)
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3.3.2.2 ความยาวยอมใหคลาดเคล่ือนจากขนาดทีร่ะบุ ไดไมเกนิ  10 มิลลเิมตร
3.3.2.3 ความหนายอมใหคลาดเคล่ือนจากขนาดทีร่ะบไุดตามรปู

4. สวนผสมและการทํา

4.1 วสัดทุีใ่ชเปนสวนผสมในการทําดงันี้
4.1.1 ดินเหนียวหรือดินเหนียวขาว (red burning clay or plastic clay or ball clay)
4.1.2 ดนิขาว (white clay or kaolin) ทราย เศษกระเบือ้งทีเ่ผาดบิแลวนาํมาบดละเอยีด (grog) อยางใดอยางหนึง่

หรือหลายอยางรวมกัน
4.2 การทํา

4.2.1 การทําดวยเครื่องจักร ใชดินเหนียวผสมกับทราย (สําหรับเนื้อสีแดง) หรือดินเหนียวผสมกับดินขาว
และทราย (สําหรับกระเบื้องเนื้อสีขาว) เติมน้ําเล็กนอยผสมใหเขากัน แลวนําไปอัดดวยเครื่องเปนรูป
แผนกระเบื้อง นําไปผึ่งตอไปจนแหงสนิท นําเขาเตาเผา เผาเนื้อกระเบื้อง ถาเปนชนิดเคลือบ จึงนํามา
เคลือบ เผาเคลือบอีกคร้ังหนึ่ง

4.2.2 การทําดวยมอื ใชดนิเหนยีวผสมกบัทราย (สําหรบักระเบือ้งเนือ้สแีดง) หรอืดนิเหนยีวผสมกับดนิขาวและ
ทราย (สําหรับกระเบื้องเนื้อสีขาว) เติมน้ํา นวด ผสมใหเขากัน แลวอัดลงในแบบพิมพปาดใหเรียบ
ถอดกระเบื้องออกจากแมพิมพนําไปผึ่งตอไปจนแหงสนิท นําเขาเตาเผาเผาเนื้อกระเบื้อง ถาเปน
ชนดิเคลือบจึงนํามาเคลอืบ เผาเคลอืบอีกครั้งหนึง่

5. คุณลักษณะที่ตองการ

5.1 ลกัษณะทัว่ไป
5.1.1 เผาสุกจนเนือ้กระเบือ้งมีความแกรงตัวสม่ําเสมอตลอดแผน
5.1.2 เคลือบกระเบือ้งจะตองมคีวามมันสม่ําเสมอทัว่กนั
5.1.3 รปูรางเรยีบรอยไมมรีอยแตกราว รอยบิน่

5.2 คณุสมบตัทิางกายภาพ
5.2.1 การดูดซึมน้ํา (water absorption) ตองมีคาการดูดซึมน้ําไมเกินรอยละ 13.5 เมื่อทดสอบตามวิธีใน

ผนวก ข.
5.2.2 การตานแรงทางขวาง (transverse strength) ตองมีคาแรงทางขวางเฉลี่ยไมต่ํากวา 7 นิวตันตอ

ตารางมิลลิเมตร (70 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนตเิมตร) เมือ่ทดสอบตามวิธีในผนวก ค.
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6. การทําเคร่ืองหมาย

6.1 อยางนอยตองแสดงชือ่โรงงานท่ีทํา หรือเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีนแลว หรอืผูจดัจําหนายใหชดัเจนท่ีผวิ
บนของกระเบื้องท่ีซอนกันหรือผิวลางของกระเบื้องทกุแผน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ําหนดไว

6.2 การทําเครื่องหมายบนหีบหออยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายที่แสดงถึงขอความตอไปนี้ใหเห็น
ไดงายและชดัเจนท่ีหีบหอ
(1) รปูราง
(2) มติิ
(3) ชัน้คณุภาพ
(4) สี
(5) จาํนวน
(6) ชือ่หรอืเครือ่งหมายการคาที่จดทะเบียนแลวของผูทํา
(7) ประเทศทีท่ํา
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ําหนดไว

6.3 ผูทําผลติภณัฑอตุสาหกรรมทีเ่ปนไปตามมาตรฐานนี ้จะแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานกบัผลติภณัฑอตุสาหกรรม
นัน้ได ตอเมือ่ไดรบัใบอนญุาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมแลว

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

7.1 การชักตวัอยาง
7.1.1 การชักตวัอยางกระเบือ้งดนิเผามงุหลงัคา แตละชัน้คณุภาพ  สแีละมติ ิ เพือ่การทดสอบ ใหชกัจากกระเบือ้ง

ทีย่งัไมไดเคลือบ โดยวธิสีุมตามจํานวนทีก่ําหนดไวในตารางที ่1

ตารางที ่1 การชกัตวัอยาง
(ขอ 7.1)

ไมเกิน 2 500 35

2 501  ถึง 4 000 45

4 001  ถึง 6 500 60

6 501  ถึง 16 000 85

16 001  ถึง 40 000 120

40 001  ถึง 50 000 160

ขนาดรุน

แผน

ขนาดตัวอยาง

แผน
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7.1.2 ตวัอยางกระเบือ้งทีไ่ดทําการชักตวัอยางมาแลวใหเก็บไวในทีแ่หง ไมวางตดิกบัพืน้ดนิจนกวาจะไดทําการ
ทดสอบแลว

7.2 เกณฑตดัสนิ
7.2.1 เลขจํานวนที่ยอมรับ หมายถึง จํานวนชิ้นตัวอยางกระเบื้องดินเผามุงหลังคาที่ไมผานการทดสอบตาม

มาตรฐานนี ้ยอมใหมีไดตามตารางท่ี 2

ตารางที ่2 เกณฑตัดสิน
(ขอ 7.2)

เลขจํานวนที่ยอมรับ

แผน

ลักษณะทั่วไป 20 2

ขนาด 10 0

การดูดซึมน้ํา 6 0

การตานแรงทางขวาง 6 0

รายการที่ทดสอบ
ขนาดตัวอยาง

แผน
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ผนวก ก.

การทดสอบขนาด
ก.1 ระบบทีใ่ชในการวัด ใหใชระบบเมตรกิหนวยมลิลิเมตร ทศนิยมของมลิลิเมตร ปดเศษสองตําแหนง
ก.2 วธิวีดัและการคํานวณ

ก.2.1 การวัดความยาวและความกวาง ใหใชกระเบือ้งจํานวน 10 แผน วัดทลีะแผน
ก.2.2 การวดัความหนาใหใชกระเบือ้งจํานวน 10 แผน แตละแผน วดั 2 ครัง้ ในแนวตัง้ฉากซึง่กนัและกนั แลวหา

คาเฉล่ียของแตละแผน
ก.3 ผลการทดสอบทุกครัง้ จะตองเปนไปตามท่ีระบไวในขอ 3.2
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Ww – Wb
Wb

ผนวก ข.

การดูดซึมน้ํา
ข.1 อบกระเบื้องตัวอยาง จํานวนหกแผน ใหแหง จนน้ําหนักคงที่ท่ีอุณหภูมิระหวาง 110  5 องศาเซลเซียส

แลวปลอยใหเยน็ลงจนถึงอณุหภูมหิอง จากนัน้รีบนํามาแยกชั่งทีละแผน  จะไดน้ําหนักกระเบือ้งทีแ่หง (Wd)
เปนกรัม แชกระเบื้องนี้ลงในน้ําสะอาดที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง เอาขึ้นซับน้ําที่เกาะติดอยูดวย
ผาหมาดๆท่ีสะอาด แลวรีบนําไปชัง่ทนัที ่จะไดน้ําหนักหลังจากแชน้ําแลว (Ww) เปนกรมั

ข.2 การชัง่ใหอานละเอยีดถงึรอยละ 0.1 ของน้าํหนกัของกระเบือ้งตวัอยาง และกระเบือ้งตวัอยางแตละแผนจะตอง
ชั่งใหเสร็จภายใน 3 นาที หลังจากยกออกมา

ข.3 การคาํนวณ

คาการดูดซึมน้ํา รอยละ =  100

เมื่อ Wd คือ น้ําหนักกระเบื้องที่แหง เปนกรัม
Ww คือ น้ําหนักกระเบื้องหลังจากแชน้ํา 24 ชั่วโมงแลว เปนกรัม

และใหหาคาเฉลีย่ของกระเบื้องทั้งหกแผน
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ผนวก ค.

การทดสอบการตานแรงทางขวาง
ค.1 ใชกระเบือ้งทดสอบจํานวนหกแผน แชน้ําทีอุ่ณหภูมิหอง 24 ชัว่โมง แลวนําขึน้มาทดสอบทนัที
ค.2 วางกระเบื้องทดสอบบนเครื่องทดสอบตามรูปที่ ค.1 ประกอบดวยแทงรองรับเหล็กรูปทรงกระบอก เสน

ผานศูนยกลาง 40 มิลลิเมตร สองแทง วางหางกัน 180 มิลลิเมตร และมีแทงกดรูปรางและขนาดเดียวกัน
อยูกึ่งกลาง ขนานกับแทงรองรับท้ังสอง สําหรับกดลงบนผวิกระเบือ้งทีจ่ะทดสอบ ความยาวของเหล็กท้ังสาม
ตองยาวไมนอยกวาความกวางของแผนกระเบือ้ง อตัราการเพิม่แรงจะตองเปนโดยสม่าํเสมอระหวาง 445 นวิตนั
ถึง 667 นิวตัน ตอนาที

ค.3 การวดั
ใหใชวิธีการวัดตาม ผนวก ก.

ค.4 การคาํนวณ
หาไดจากสูตรตอไปนี้

S =

เมื่อ
S คือ การตานแรงทางขวาง เปนนิวตนัตอตารางมิลลเิมตร
P คือ น้ําหนกักด เปนนวิตนั
L คือ ระยะหางของจุดรองรับ 180 มิลลิเมตร
b คือ ความกวางของแผนกระเบือ้ง เปนมลิลิเมตร
d คือ ความหนาของแผนกระเบือ้ง เปนมิลลิเมตร

1.5 PL
bd2
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รูปขยายแทงรองรบั A รูปขยายแทงรองรับ B

รปูที ่ค.1 แสดงตวัอยางเครือ่งมือทดสอบ
(ขอ ค.2)


