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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

โตะเทเบลิเทนนสิ

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุโตะเทเบลิเทนนิสทีใ่ชในการเลนกฬีาเทเบลิเทนนิสทีม่พีืน้โตะ

และขอบโตะทำดวยไมหรอืวสัดอุืน่ท่ีไมมผีลกระทบกบัการกระดอนของลกูเทเบลิเทนนสิ ทัง้นี ้ไมครอบคลมุ

โตะเทเบลิเทนนิสสำหรบัผพูกิารทางตา

2. บทนิยาม

ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปน้ี

2.1 โตะเทเบิลเทนนิส ซึ่งตอไปในมาตรฐานน้ีจะเรียกวา “โตะ” หมายถึง อุปกรณอยางหนึ่งท่ีใชในการเลน

เทเบิลเทนนิส ประกอบดวยสวนสำคัญ คือ พืน้โตะและขาโตะ

2.2 พืน้โตะ หมายถงึ สวนของโตะทีใ่ชในการเลนเทเบิลเทนนิส ทำดวยไม ไดแก ไมอดั (plywood) แผนช้ินไมอดั

(particle board) แผนใยไมอดัความหนาแนนปานกลาง (medium density fibre board) ผิวบนมีเสนกลาง

เสนขาง และเสนสกัด โตะอาจทำเปนตัวเดียวกันหรือสองตัวมาตอกันก็ได

2.3 ขาโตะ  หมายถึง  สวนของโตะทีร่องรบัพืน้โตะ  ซึง่อาจยดึกับพืน้โตะแบบถาวรหรอืไมถาวร  ทำดวยไม  โลหะ

หรอืวัสดอุืน่ท่ีเหมาะสม ขาโตะอาจมลีอเลือ่นท่ีปลายขาหรือไมกไ็ด มทีีห่ามลอไมใหเคล่ือนไหว

3. มติแิละเกณฑความคลาดเคล่ือน

3.1 ความกวาง ความยาว และความสูงของโตะ ความหนาของพ้ืนโตะ ความกวางของเสนขางและเสนสกัด ความกวาง

ของเสนกลาง และเกณฑความคลาดเคลือ่น (ดรูปูที ่1)

ใหเปนไปตามตารางที ่1

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.1 และขอ 8.2

3.2 ความไดฉาก

มมุโตะทัง้ 4 มมุตองเปนมุมฉาก โดยมเีกณฑความคลาดเคลือ่นไดไมเกนิ 1 องศา

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.3
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รปูที ่1 โตะเทเบลิเทนนสิ

(ขอ 3.1)

ตารางที ่1 มติแิละเกณฑความคลาดเคลือ่นของโตะเทเบลิเทนนสิ

(ขอ 3.1)

หนวยเปนมิลลเิมตร

มิติ เกณฑท่ีกําหนด เกณฑความคลาดเคล่ือน

ความกวางของโตะ 1 525

ความยาวของโตะ 2 740 ± 3

ความสูงของโตะ 760

ความหนาของพื้นโตะ เปนไปตามท่ีระบุไวท่ีฉลาก

และไมนอยกวา 20
± 2

ความกวางของเสนขางและ

เสนสกัด

20

ความกวางของเสนกลาง 3

± 1
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4. วสัดุและการทำ

4.1 วัสดุ

พืน้โตะตองทำดวยไมทีม่คีวามช้ืนเฉล่ียไมเกินรอยละ 15 โดยน้ำหนกั

การทดสอบใหปฏิบตัติามขอ  8.4

4.2 การทำ

โครงสรางของโตะตองทำดวยไมหรอืโลหะ สวนท่ีเปนไมตองเคลอืบสผิีวท้ังหมด โดยสวนท่ีอยดูานในหรอืสวนท่ี

มองเหน็ไดยาก อาจเคลือบผิว 1 ถงึ 2 คร้ัง สวนท่ีเปนโลหะตองใชสทีีม่สีมบัตปิองกันสนิม อาจเคลือบสรีองพืน้

กนัสนิมแลวเคลือบสจีริงทับกไ็ด กรณใีชโลหะทีไ่มเปนสนิมอาจทาสหีรอืไมกไ็ด

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ

5. คณุลักษณะทีต่องการ

5.1 ลกัษณะทัว่ไป

5.1.1 โตะตองอยใูนสภาพทีด่ ีสไีมดางหรอืถลอก ไมมขีอบกพรองตางๆ ทีอ่าจมผีลเสยีหายตอการใชงาน เชน

บดิ โคง ราว ยน

5.1.2 พืน้โตะตองเรยีบและเปนสดีาน มสีเีขียวเขมหรอืสน้ีำเงนิเขม และไมสะทอนแสง มเีสนสขีาวอยโูดยรอบ

และมเีสนกลางสขีาวอยกูึง่กลางความกวางโตะ

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ

5.2 การกระดอน

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.5 แลว ลกูเทเบลิเทนนิสมาตรฐานตองกระดอนข้ึนสูงในชวง 230 มลิลเิมตร ถงึ 250

มลิลเิมตร

6. เครือ่งหมายและฉลาก

6.1 ทีโ่ตะทกุตวั อยางนอยตองมีเลข อกัษร หรอืเคร่ืองหมายแจงรายละเอยีดตอไปน้ีใหเหน็ไดงาย ชดัเจน และถาวร

ทีใ่ดกไ็ดยกเวนท่ีพืน้โตะ

(1) ความหนาของพ้ืนโตะ เปนมิลลเิมตร

(2) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานท่ีทำ หรอืเคร่ืองหมายการคาทีจ่ดทะเบียน

ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

7.  การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน

7.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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8. การทดสอบ

8.1 ความกวาง ความยาว และความสงูของโตะ และความหนาของพืน้โตะ

8.1.1 เคร่ืองมือ

แถบวัดความยาวท่ีวัดไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร หรอืเครือ่งวดัอืน่ใดทีเ่ทยีบเทา

8.1.2 วิธทีดสอบ

วัดความกวาง ความยาว และความสงูของโตะ และความหนาของพืน้โตะ มติลิะ 3 ตำแหนง แลวหาคาเฉลีย่

8.2 ความกวางของเสนขาง เสนสกัด และเสนกลาง

8.2.1 เคร่ืองมือ

เวอรเนยีแคลลเิปรส หรอืเคร่ืองวัดแบบทีม่หีนาปดทีวั่ดไดละเอยีดถึง 0.1 มลิลเิมตร

8.2.2 วิธทีดสอบ

วัดความกวางของเสนขาง เสนสกัด และเสนกลาง เสนละ 3 ตำแหนง แลวหาคาเฉลีย่

8.3 ความไดฉาก

8.3.1 เคร่ืองมือ

ไมฉากทีวั่ดไดละเอยีดถึง 1 องศา

8.3.2 วิธทีดสอบ

ใหวัดมมุของโตะทัง้ 4 มมุ แลวรายงานผลทกุคา

8.4 ความชืน้

8.4.1 เคร่ืองมือ

เคร่ืองวัดความช้ืน (humidity indicator) แบบสมัผัส

8.4.2 วิธทีดสอบ

ใชเคร่ืองวัดความช้ืนแบบสัมผัส วัดความช้ืนของพ้ืนโตะสวนท่ีเปนไมทีไ่มไดทาส ีโดยวัดท่ีระยะหางประมาณ

50 เซนตเิมตร อยางตอเนือ่งตลอดพืน้โตะ แลวหาคาเฉลีย่

8.5 การกระดอน

8.5.1 อปุกรณ

ลกูเทเบลิเทนนสิทีเ่ปนไปตาม มอก.1117 หรอืลกูเทเบลิเทนนสิทีม่สีมบตัดิงันี้

(1) ลกูเทเบลิเทนนสิสขีาวหรอืสสีมทีท่ำดวยเซลลลูอยด ขนาดเสนผานศนูยกลาง 40 มลิลเิมตร และมมีวล

2.7

(2) ความสูงของการกระดอน 230 มลิลเิมตร ถงึ 250 มลิลเิมตร เม่ือทดสอบกับแผนเหลก็ผิวเรียบ

มาตรฐาน หนาไมนอยกวา 20 มลิลเิมตร โดยปลอยท่ีความสูง 300 มลิลเิมตร

+0.06 กรัม

-0.02 กรัม
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8.5.2 วิธทีดสอบ

ปลอยลกูเทเบลิเทนนิสมาตรฐานสงูจากพืน้โตะ 300 มลิลเิมตร (วัดจากผวิดานลางของลกูเทเบลิเทนนิส)

ใหตกกระทบพื้นโตะ แลวสังเกตความสูงของการกระดอน โดยกำหนดตำแหนงในการปลอยลูกเทเบิล

เทนนิสจากขอบโตะ ดานละ 70 มลิลเิมตร และใหทดสอบทกุระยะ 400 มลิลเิมตร ตามความยาวของ

พืน้โตะ และ 460 มลิลเิมตร ตามความกวางของพ้ืนโตะอยางตอเน่ืองตลอดพืน้โตะดังรูปท่ี 2 ตำแหนงละ

2 คร้ัง แลวรายงานผลการกระดอนทกุตำแหนงทีท่ดสอบ

หนวยเปนมิลลเิมตร

รปูที ่2 แสดงตำแหนงในการปลอยลกูเทเบลิเทนนสิบนพ้ืนโตะ

(ขอ 8.5.2)
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ภาคผนวก ก.

การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน

(ขอ 7.)

ก.1 รุน ในท่ีน้ี หมายถึง โตะที่ทำจากวัสดุอยางเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือสงมอบหรือซื้อขายใน

ระยะเวลาเดยีวกัน

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปน้ี หรืออาจใชแผนการชัก

ตวัอยางอืน่ท่ีเทยีบเทากนัทางวิชาการกบัแผนท่ีกำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบมิตแิละเครือ่งหมายและฉลาก

ก.2.1.1 ใหชกัตัวอยางโดยวิธสีมุจากรนุเดียวกัน ตามจำนวนท่ีกำหนดในตารางที ่ก.1

ก.2.1.2 จำนวนตวัอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 3. และขอ 6. ในแตละรายการ ตองไมเกนิเลขจำนวนทีย่อมรบั

ทีก่ำหนดในตารางท่ี ก.1 จึงจะถือวาโตะรนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ตารางท่ี ก.1 แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบมิตแิละเครือ่งหมายและฉลาก

(ขอ ก.2.1)

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบวสัดุและการทำและคณุลกัษณะทีต่องการ

ก.2.2.1 ใหชกัตัวอยางโดยวิธสีมุจากรนุเดียวกัน ตามจำนวนท่ีกำหนดในตารางที ่ก.2

ก.2.2.2 จำนวนตวัอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 4. และขอ 5. ในแตละรายการ ตองไมเกนิเลขจำนวนทีย่อมรบั

ทีก่ำหนดในตารางท่ี ก.2 จึงจะถือวาโตะรนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ตารางท่ี ก.2 แผนการชกัตวัอยางสำหรับการทดสอบวัสดุและการทำและคณุลกัษณะท่ีตองการ

(ขอ ก.2.2)

ขนาดรุน

ตัว

ขนาดตัวอยาง

ตัว

เลขจํานวนท่ียอมรับ

ไมเกิน 50 2 0

51 ถึง 250 8 1

เกิน 250 13 2

ขนาดรุน

ตัว

ขนาดตัวอยาง

ตัว

เลขจํานวนท่ียอมรับ

ไมเกิน 50 3 0

51 ถึง 250 13 1

เกิน 250 20 2
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ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตวัอยางโตะตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 ทกุขอ จึงจะถอืวาโตะรนุน้ันเปนไปตามมาตรฐาน

ผลติภณัฑอตุสาหกรรมน้ี


