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ออกตามความในพระราชบญัญตัิมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
พ.ศ.  2511 

เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ที่นอนน  าถงุยางพารา 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  2511  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  7)   
พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ที่นอนน  าถุงยางพารา  มาตรฐานเลขที่  มอก.  2881 - 2560  ไว้  ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี  

ทั งนี   ให้มีผลตั งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖1 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๖๒
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มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
ที่นอนนํ้าถุงยางพารา 

1. ขอบข่าย 
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ีครอบคลุมเฉพาะที่นอนท่ีประกอบจากถุงยางพาราบรรจุนํ้าที่ช่วยกระจาย

แรงกดทับ 

2. บทนิยาม 
ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 ที่นอนนํ้าถุงยางพารา ซึ่งต่อไปในมาตรฐานน้ีจะเรียกว่า “ที่นอน” หมายถึง อุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นที่
รองนอน ได้จากการนําถุงยางพาราบรรจุนํ้าหลายๆ ถุง ใส่เรียงในถุงผ้าที่เย็บเป็นช่องๆ ให้ได้ขนาดเท่ากับที่
นอนมาตรฐานเมื่อประกอบแล้วเสร็จ 

2.2 ถุงยางพารา หมายถึง ภาชนะรูปทรงกระบอกสําหรับบรรจุนํ้าที่ทําจากยางพาราผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชัน
และมีจุกสําหรับเปิดปิด  

2.3 ถุงผ้า หมายถึง ผ้าที่ใช้เย็บหุ้มห่อส่วนประกอบภายในท่ีนอน โดยปกติทําจากผ้าฝ้ายธรรมชาติเย็บเป็นช่องเพ่ือ
ใส่ถุงยางพาราบรรจุน้ําไว้ด้านใน อาจมีซิปเย็บติดเพ่ือความสะดวกในการประกอบเป็นที่นอน 
หมายเหต ุ ถุงผ้าทีใ่ช้ประกอบถุงยางพาราบรรจุน้ําให้ไดข้นาดที่นอนมาตรฐาน อาจแบ่งเป็นหลายช้ิน เพือ่ความ

สะดวกในการเคล่ือนย้ายเม่ือประกอบแล้วเสรจ็ เนื่องจากที่นอนจะมีน้ําหนักมาก 
 

3. คุณลักษณะท่ีต้องการ 
3.1 ลักษณะทั่วไป 

3.1.1  ถุงยางพารา ต้องปราศจากข้อบกพร่อง เช่น รอยนูน รอยรั่ว มีขนาดที่เท่ากันทุกหน่วยและสวมเข้าไปใน
ช่องของถุงผ้าได้พอดี 

3.1.2  เมื่อประกอบเป็นที่นอนตามคําแนะนําของผู้ทําแล้ว ต้องประกอบได้โดยง่าย และเมื่อประกอบเรียบร้อยแล้ว 
ที่นอนต้องสะอาด และติดต้ังบนเตียงนอนได้ 

การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ 
3.2 ความทนแรงดึงขาดของผ้า 

ต้องทนแรงดึงขาดในแต่ละแนวได้ไม่น้อยกว่า 390 N 
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 121 เล่ม 9 

3.3 ความแข็งแรงของตะเข็บ  
ต้องมีฝีเข็ม ไม่น้อยกว่า 5 ฝีเข็มต่อความยาว 10 mm และด้ายที่ใช้เย็บต้องมีความต้านแรงดึงไม่น้อยกว่า 11 N (1) 

การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ 
หมายเหตุ (1) ให้ผู้ทําแสดงเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าด้ายที่ใช้มีคุณลักษณะตามที่กําหนดไว้ 
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3.4 การร่ัวซึมของถุงยางพารา  
เมื่อทดสอบตามข้อ 7.2 แล้ว ถุงยางพาราต้องไม่รั่วซึม 

3.5 สมบัติทางฟิสิกส์ของถุงยางพารา  
ต้องเป็นไปตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สมบัติทางฟิสิกสข์องถุงยางพารา 
(ข้อ 3.5) 

รายการ
ที่ 

สมบัติ หน่วย เกณฑ์ที่กําหนด วิธีทดสอบตาม 

1 ความต้านแรงดึง ไม่น้อยกว่า MPa 13 ข้อ 7.3 
2 ความยืดเมื่อขาด ไม่น้อยกว่า % 500 ข้อ 7.3 
3 การเร่งการเสื่อมอายุ (เทียบกับค่าก่อน

การเร่งการเสื่อมอายุ) 
- ความต้านแรงดึงเปลี่ยนไป ไม่เกิน 
- ความยืดเมื่อขาดเปลี่ยนไป ไม่เกิน 

 
 

% 
% 

 
 

±25 
±50 

ข้อ 7.4 

3.6  การกระจายแรงกด 
เมื่อทดสอบตามข้อ 7.5 ที่นอนจะมีแรงกดทับเฉล่ียในแต่ละท่านอน ไม่เกิน 4.27 kPa (32 mmHg ) 

4. การบรรจุ 
4.1 ให้บรรจุที่นอนในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันความเสียหายและความสกปรกท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่าง  

การขนส่งและการเก็บรักษา 

5. เครื่องหมายและฉลาก 
5.1 ที่ภาชนะบรรจุที่นอนทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเคร่ืองหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปน้ีให้เห็นได้ง่าย 

ชัดเจน 
(1) ช่ือผลิตภัณฑ์ 
(2) ขนาดเมื่อประกอบแล้วเสร็จ เป็นเมตร 
(3) วิธีประกอบและคําแนะนําการใช้งาน 
(4) ช่ือผู้ทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 
ในกรณีทีใ่ช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว้ข้างต้น 

6. การชักตวัอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
6.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. 
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7. การทดสอบ 
7.1 ภาวะทดสอบ 

หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้เก็บตัวอย่างหรือชิ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิ (23 ± 2) oC ความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ (50 ± 10) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 h และทดสอบในภาวะดังกล่าว 

7.2 การร่ัวซึมของถุงยางพารา 
เติมนํ้าที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 36 oC ลงในถุงยางพาราที่วางบนพ้ืนให้เต็มถุงหรือให้ถึงระดับที่ผู้ทํากําหนด ปิดจุก 
เช็ดนํ้าที่กระเซ็นเปียกบนถุงยางพารา ตรวจพินิจทันทีว่ามีนํ้ารั่วซึมออกจากตัวอย่างหรือไม่ ถ้าไม่มีการร่ัวซึม  
ให้แขวนถุงยางพาราโดยให้จุกปิดอยู่ด้านล่างนาน 2 min ถึง 4 min ตรวจพินิจการร่ัวซึมนํ้าอีกครั้งหน่ึงและ
ทดสอบเช่นเดียวกันกับถุงยางพาราอีก 2 ถุง 

7.3 ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด 
ให้ปฏิบัติตาม ISO 37 โดยตัดช้ินทดสอบเป็นรูปดัมบ์เบลล์ ชนิดที่ 1 

7.4 การเร่งการเสื่อมอายุ 
ให้ปฏิบัติตาม ISO 188 โดยตัดช้ินทดสอบเป็นรูปดัมบ์เบลล์ ชนิดที่ 1 เร่งการเสื่อมอายุที่อุณหภูมิ 
 (70 ± 1) oC เป็นเวลา 72 h แล้วนําไปทดสอบความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาดตามข้อ 7.3  

7.5 การกระจายแรงกด 
7.5.1 เครื่องมือ 

เครื่องทดสอบการกระจายแรงกดที่ประกอบด้วยแผ่นทดสอบ และโปรแกรมแปลผลแรงกด 
7.5.2 วิธีทดสอบ 

บรรจุนํ้าตามเครื่องหมายบนถุงนํ้ายางพารา แล้ววางต่อกันบนพ้ืนราบ จากน้ันนําแผ่นทดสอบวางบนช้ิน
ทดสอบ ให้กลุ่มทดลองที่มีนํ้าหนักระหว่าง 45 kg ถึง 64 kg จํานวน 10 คน แต่ละคนนอนบนช้ินทดสอบ 
ในท่านอนหงายนาน 8 min และในท่านอนตะแคงนาน 8 min บันทึกค่าแรงกดรายบุคคลในแต่ละท่านอน
แล้วหาค่าเฉล่ียแรงกดทับที่เกิดขึ้น 
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ภาคผนวก ก. 
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 

(ข้อ 6.1) 
ก.1 รุ่น ในที่น้ี หมายถึง ที่นอนขนาดเดียวกันที่ทําจากวัสดุอย่างเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือซื้อขาย  

หรือส่งมอบในระยะเวลาเดียวกัน 
ก.2 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กําหนดต่อไปน้ี หรืออาจใช้แผน         การ

ชักตัวอย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว้ 
ก.2.1  การชักตัวอย่างสําหรับการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก  

ให้ชักตัวอย่างจากรุ่นเดียวกันจํานวน 2 หลัง 
ก.3  เกณฑ์ตัดสิน 

ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3. ข้อ 4. และข้อ 5. จึงจะถือว่าที่นอนรุ่นน้ันเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี 

 
 


