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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ไสกรองความขนุ สำหรับเครือ่ งกรองน้ำดืม่
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ ำหนดไสกรองความขนุ สำหรับเครือ่ งกรองน้ำดืม่ ทีใ่ ชในบานเรือน

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 ไสกรองความขนุ สำหรับเครือ่ งกรองน้ำดืม่ ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “ไสกรองน้ำ” หมายถึง อุปกรณทใี่ ช
ในการปรับสภาพน้ำอยางหนึง่ ทีต่ อ งใชรว มกับเครือ่ งกรองน้ำดืม่ ทีใ่ ชในบานเรือน มีจดุ ประสงคหลักเพือ่
คัดกรองตะกอนและสารแขวนลอยซึง่ เปนสาเหตุของความขนุ โดยอาจสามารถกรองสี กลิน่ ดวยก็ได น้ำกรองทีไ่ ด
จะมีคา ความขนุ อยใู นเกณฑทสี่ ามารถนำไปดืม่ ได
2.2 หนวยเอ็นทียู (nephelometric turbidity unit, NTU) หมายถึง หนวยวัดความขนุ ในน้ำโดยวิธเี นฟโลเมตรี

3. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
3.1 ลักษณะทัว่ ไป
3.1.1 ผิวไสกรองน้ำตองไมแตก ราว กะเทาะ หรือฉีกขาด สวนทีเ่ ปนรอยตอตองแข็งแรง
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
3.1.2 สารทีเ่ ปนพิษ
เมือ่ ทดสอบตามขอ 7.1 แลว สารทีเ่ ปนพิษจะละลายออกมาไดไมเกินเกณฑทกี่ ำหนดสูงสุด ตามทีก่ ำหนดใน
มอก.257
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3.2 ความทนความดัน
เมือ่ ทดสอบตามขอ 7.2 แลว ไสกรองน้ำตองทนความดัน (700 ± 10) กิโลพาสคัลได โดยไมเกิดความเสียหาย
ใดๆ เชน แตก หัก ราว หรือฉีกขาด
3.3 อัตราการไหลของน้ำกรอง
อัตราการไหลของน้ำกรอง ตองไมนอยกวา 100 ลูกบาศกเดซิเมตรตอชั่วโมง และไมนอยกวารอยละ 95
ของอัตราการไหลของน้ำกรองตามทีผ่ ทู ำระบุ
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 7.3
3.4 ความสามารถในการกรองความขนุ
เมือ่ ทดสอบตามขอ 7.4 แลว ความขนุ เฉลีย่ ตองไมเกิน 5.0 NTU
3.5 ความสามารถในการกรองสี (ถาระบุไวทฉี่ ลาก)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 7.5 แลว ความเขมขนทารทราซีน ตองไมเกิน 0.1 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร
3.6 ความสามารถในการกรองกลิน่ (ถาระบุไวทฉี่ ลาก)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 7.6 แลว ปริมาณคลอรีนตองไมเกิน 0.3 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร

4. การบรรจุ
4.1 ใหหมุ หอไสกรองน้ำดวยวัสดุหอ หมุ ทีเ่ หมาะสม แลวบรรจุลงในกลอง เพือ่ ปองกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
ในระหวางการขนสงและการเก็บรักษา

5. เครือ่ งหมายและฉลาก
5.1 ทีก่ ลองบรรจุไสกรองน้ำทุกกลอง อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็น
ไดงา ย ชัดเจน และถาวร
(1) คำวา “ไสกรองความขนุ สำหรับเครือ่ งกรองน้ำดืม่ ”
(2) รูปทรงและมิติ
(3) อัตราการไหลของน้ำกรอง เปนลูกบาศกเดซิเมตรตอชัว่ โมง
(4) เดือน ปทที่ ำ หรือรหัสรนุ ทีท่ ำ
(5) คำแนะนำเกีย่ วกับการใชและการบำรุงรักษา ซึง่ อยางนอยตองมี
- วิธที ำความสะอาดไสกรองน้ำ
- คำแนะนำวาเมือ่ ใดควรเปลีย่ นไสกรองน้ำใหม
- ขอปฏิบตั หิ ลังการเปลีย่ นไสกรองน้ำ
(6) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ พรอมสถานทีต่ งั้
(7) ประเทศทีท่ ำ
(8) การกรองสีทเี่ กิดจากสารอินทรีย (ถากรองได)
(9) การกรองกลิน่ คลอรีน (ถากรองได)
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5.2 ตองมีคมู อื แนะนำการใชงาน ซึง่ อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) คำวา “ไสกรองความขนุ สำหรับเครือ่ งกรองน้ำดืม่ ”
(2) อัตราการไหลของน้ำกรอง เปนลูกบาศกเดซิเมตรตอชัว่ โมง
(3) คำแนะนำเกีย่ วกับการใชและการบำรุงรักษา ซึง่ อยางนอยตองมี
- รูปและคำบรรยายวิธที ำความสะอาดไสกรอง
- คำแนะนำวาเมือ่ ใดควรเปลีย่ นไสกรองใหม
- ขอปฏิบตั หิ ลังการเปลีย่ นไสกรองใหม
(4) การกรองสีทเี่ กิดจากสารอินทรีย (ถากรองได)
(5) การกรองกลิน่ คลอรีน (ถากรองได)
5.3 ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

6. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
6.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง ไสกรองน้ำทีท่ ำจากวัสดุอยางเดียวกัน โดยกรรมวิธเี ดียวกัน ทีท่ ำหรือสงมอบหรือซือ้ ขาย
ในระยะเวลาเดียวกัน
6.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
6.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบ คุณลักษณะทีต่ อ งการ (ยกเวนขอ 3.1.2) การบรรจุ
และเครือ่ งหมายและฉลาก
6.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน ตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แผนการชักตัวอยางสำหรับการทดสอบ คุณลักษณะทีต่ อ งการ
(ยกเวนขอ 3.1.2) การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
(ขอ 6.2.1)
ขนาดรุน
อัน
ไมเกิน 500
เกิน 500

ขนาดตัวอยาง
อัน
2
8

เลขจํานวนที่ยอมรับ
0
1

6.2.1.2 จำนวนตัวอยางทีไ่ มเปนไปตามขอ 3. (ยกเวนขอ 3.1.2) ขอ 4. และขอ 5. ในแตละรายการตอง
ไมเกินเลขจำนวนทีย่ อมรับทีก่ ำหนดในตารางที่ 1 จึงจะถือวาไสกรองน้ำรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑที่
กำหนด
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6.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบสารทีเ่ ปนพิษ
6.2.2.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน จำนวน 1 อัน
6.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.1.2 จึงจะถือวาไสกรองน้ำรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
6.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางไสกรองน้ำตองเปนไปตามขอ 6.2.1.2 และขอ 6.2.2.2 ทุกขอ จึงจะถือวาไสกรองน้ำรนุ นัน้ เปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้

7. การทดสอบ
7.1 สารทีเ่ ปนพิษ
7.1.1 เครือ่ งมือทดสอบ
ชุดทดสอบไสกรองน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1
7.1.2 น้ำทีใ่ ชทดสอบ
ใหใชน้ำทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทีต่ อ งการเปนไปตาม มอก.257
7.1.3 วิธที ดสอบ
7.1.3.1 ประกอบไสกรองน้ำตัวอยางตามคมู อื แนะนำการใชงานตามทีผ่ ทู ำระบุ
7.1.3.2 สูบน้ำทีใ่ ชทดสอบลางชุดทดสอบไสกรองน้ำ โดยไมมไี สกรองน้ำตัวอยาง เปนเวลา 10 นาที
7.1.3.3 ประกอบไสกรองน้ำตัวอยางเขากับชุดทดสอบไสกรองน้ำ
7.1.3.4 สูบน้ำที่ใชทดสอบไหลผานไสกรองน้ำตัวอยางดวยอัตราการไหลเทากับอัตราการไหลของน้ำกรอง
ตามทีผ่ ทู ำระบุ ± รอยละ 5 โดยการสูบแบบหมุนเวียนเปนเวลา 72 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ ใชภาชนะ
สะอาดเก็บตัวอยางน้ำหลังผานไสกรองน้ำตัวอยาง ในปริมาตรที่เพียงพอสำหรับการวิเคราะหและ
ทดสอบตามขอ 7.1.3.5
7.1.3.5 นำตัวอยางน้ำตามขอ 7.1.3.4 ไปวิเคราะหและทดสอบตาม มอก.257
7.2 ความทนความดัน
7.2.1 เครือ่ งมือทดสอบ
7.2.1.1 ชุดทดสอบความทนความดันและอัตราการไหลของน้ำกรอง ดังแสดงในรูปที่ 2
7.2.1.2 ตัวเครือ่ งกรองน้ำ (filter housing) ผทู ำเปนผจู ดั เตรียม
7.2.2 น้ำทีใ่ ชทดสอบ
ใหใชน้ำทีม่ คี วามขนุ ไมเกิน 5 NTU
7.2.3 วิธที ดสอบ
7.2.3.1 ประกอบไสกรองน้ำตัวอยางในตัวเครื่องกรองน้ำที่ผูทำจัดเตรียมใหเขากับชุดทดสอบความทน
ความดัน
7.2.3.2 สูบน้ำใหไหลผานไสกรองน้ำ จนความดันภายในเครือ่ งกรองน้ำเทากับ (700 ± 10) กิโลพาสคัล
และปลอยใหไหลผานจนมาตรวัดน้ำอานปริมาตรน้ำรวมได 2 000 ลูกบาศกเดซิเมตร
7.2.3.3 ลดความดันลง แลวตรวจพินจิ ไสกรองน้ำตัวอยาง
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7.3 อัตราการไหลของน้ำกรอง
7.3.1 เครือ่ งมือทดสอบ
ชุดทดสอบความทนความดัน และอัตราการไหลของน้ำกรอง ดังแสดงในรูปที่ 2
7.3.2 น้ำทีใ่ ชทดสอบ
ใหใชน้ำทีม่ คี วามขนุ ไมเกิน 5 NTU
7.3.3 วิธที ดสอบ
7.3.3.1 ประกอบไสกรองน้ำตัวอยางเขากับชุดทดสอบอัตราการไหลของน้ำกรอง
7.3.3.2 สูบน้ำทีใ่ ชทดสอบใหไหลผานไสกรองน้ำตัวอยาง ดวยความดัน (300 ± 10) กิโลพาสคัล และปลอยให
น้ำกรองไหลทิง้ เปนเวลา 10 นาที
7.3.3.3 สูบน้ำทีใ่ ชทดสอบใหไหลผานไสกรองน้ำตัวอยาง ดวยความดัน (300 ± 10) กิโลพาสคัล จนปริมาตร
น้ำกรองสะสมเทากับ 5 000 ลูกบาศกเดซิเมตร อานคาอัตราการไหลของน้ำกรองจากมาตรการไหล
7.3.3.4 คำนวณหาคาอัตราการไหลของน้ำกรองเฉลีย่ เปนลูกบาศกเดซิเมตรตอชัว่ โมง
7.4 ความสามารถในการกรองความขนุ
7.4.1 เครือ่ งมือทดสอบ
ชุดทดสอบไสกรองน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1
7.4.2 น้ำทีใ่ ชทดสอบ
ใหใชน้ำทีม่ คี วามขนุ (40 ± 2) NTU ซึง่ เตรียมขึน้ โดยวิธกี าร ดังนี้
7.4.2.1 นำน้ำจากแมน้ำเจาพระยาทีห่ นาประตูรบั น้ำดิบ คลองประปา ตำบลสำแล จังหวัดปทุมธานี ปริมาตร
ไมนอ ยกวา 100 ลูกบาศกเดซิเมตร มาเก็บไวในภาชนะทีม่ คี วามสูงไมนอ ยกวา 1 เมตร ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
(27 ± 2) องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชัว่ โมง เพือ่ ใหอนุภาคทีม่ ขี นาดใหญกวา 1 ไมโครเมตร
ตกตะกอน
7.4.2.2 นำน้ำที่อยูในระดับจากผิวน้ำลึกลงไปไมเกิน 30 เซนติเมตร ปริมาตร 500 ลูกบาศกเซนติเมตร
ไปวัดคาความขนุ 5 คา ตามวิธที ดสอบใน ASTM D 1889 แลวหาคาความขนุ เฉลีย่ ของน้ำทีใ่ ช
ทดสอบโดยรายงานเปนจำนวนเต็ม
7.4.2.3 ถาคาความขนุ เฉลีย่ ในขอ 7.4.2.2 เกินกวา 42 NTU ใหทำการเจือจางดวยน้ำสะอาดทีม่ คี วามขนุ
ไมเกิน 5 NTU จนไดคา ความขนุ เฉลีย่ เทากับ (40 ± 2) NTU
7.4.2.4 ถาคาความขนุ เฉลีย่ ในขอ 7.4.2.2 นอยกวา 38 NTU ใหเตรียมขึน้ ใหม โดยปฏิบตั ติ ามขอ 7.4.2.1
และขอ 7.4.2.2
7.4.3 วิธที ดสอบ
7.4.3.1 สูบน้ำสะอาดทีม่ คี วามขนุ ไมเกิน 5 NTU ลางชุดทดสอบไสกรองน้ำโดยไมมไี สกรองน้ำตัวอยางเปนเวลา
10 นาที
7.4.3.2 ประกอบไสกรองน้ำตัวอยางเขากับชุดทดสอบไสกรองน้ำ
7.4.3.3 สูบน้ำทีใ่ ชทดสอบไหลผานไสกรองน้ำตัวอยาง ดวยอัตราการไหล (100 ± 5) ลูกบาศกเดซิเมตรตอ
ชัว่ โมง ปลอยไหลทิง้ 15 นาที แลวใชภาชนะเก็บตัวอยางน้ำหลังผานไสกรองน้ำปริมาตร 500 ลูกบาศก
เซนติเมตร
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7.4.3.4 นำตัวอยางน้ำตามขอ 7.4.3.3 ไปวัดคาความขนุ 5 คา ตามวิธที ดสอบใน ASTM D 1889 แลวหาคา
ความขนุ เฉลีย่ โดยรายงานทศนิยม 1 ตำแหนง
7.5 ความสามารถในการกรองสี
7.5.1 เครือ่ งมือทดสอบ
ชุดทดสอบไสกรองน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1
7.5.2 น้ำทีใ่ ชทดสอบ
ใหใชน้ำที่มีสีผสมอาหารทารทราซีน ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร ซึ่งเตรียมขึ้นจาก
การละลายสารทารทราซีน ชั้นคุณภาพที่ใชในการเตรียมเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะห AR grade
(Analytical reagent grade) กับน้ำสะอาดทีม่ สี ไี มเกิน 5 หนวยแพลทินมั -โคบอลต
7.5.3 วิธที ดสอบ
7.5.3.1 สูบน้ำสะอาดทีม่ สี ไี มเกิน 5 หนวยแพลทินมั -โคบอลต ลางชุดทดสอบไสกรองน้ำโดยไมมไี สกรองน้ำ
ตัวอยางเปนเวลา 10 นาที
7.5.3.2 ประกอบไสกรองน้ำตัวอยางเขากับชุดทดสอบไสกรองน้ำ
7.5.3.3 สูบน้ำทีใ่ ชทดสอบไหลผานไสกรองน้ำตัวอยางดวยอัตราการไหล (100 ± 5) ลูกบาศกเดซิเมตรตอ
ชัว่ โมง เปนเวลา 15 ชัว่ โมง เก็บตัวอยางน้ำหลังผานไสกรองน้ำตัวอยางเพือ่ นำไปทดสอบหาความ
เขมขนของทารทราซีน
7.6 ความสามารถในการกรองกลิน่
7.6.1 เครือ่ งมือทดสอบ
ชุดทดสอบไสกรองน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1
7.6.2 น้ำทีใ่ ชทดสอบ
ใหใชน้ำทีม่ คี วามเขมขนของคลอรีน (1.0 ± 0.05) มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร
7.6.3 วิธที ดสอบ
7.6.3.1 สูบน้ำสะอาดทีม่ คี ลอรีนไมเกิน 0.3 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร ลางชุดทดสอบไสกรองน้ำโดยไมมี
ไสกรองน้ำตัวอยางเปนเวลา 10 นาที
7.6.3.2 ประกอบไสกรองน้ำตัวอยางเขากับชุดทดสอบไสกรองน้ำ
7.6.3.3 สูบน้ำทีใ่ ชทดสอบไหลผานไสกรองน้ำตัวอยางดวยอัตราการไหล (100 ± 5) ลูกบาศกเดซิเมตรตอ
ชัว่ โมง เปนเวลา 15 ชัว่ โมง เก็บตัวอยางน้ำหลังผานไสกรองน้ำ เพือ่ นำไปทดสอบหาความเขมขน
ของคลอรีนตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition
1998 American Public Health Association, American Water Works Association, Water
Environment Federation
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รูปที่ 1 ชุดทดสอบไสกรองน้ำ
(ขอ 7.1.1 ขอ 7.4.1 ขอ 7.5.1 และขอ 7.6.1)
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-8รูปที่ 2 ชุดทดสอบความทนความดันและอัตราการไหลของน้ำกรอง
(ขอ 7.2.1.1 และขอ 7.3.1)

