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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
เสาเหลก็กลาเคลอืบสงักะสสีำหรบัไฟฟาแสงสวาง

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุเฉพาะเสาเหลก็กลาเคลอืบสงักะสสีำหรบัไฟฟาแสงสวาง ชนดิตัง้

บนพืน้ มคีวามสงูไมเกนิ 14 เมตร และมภีาคตดัขวางเปนรปูวงกลม ใชในพืน้ทีม่คีวามเรว็ลมทีร่ะดบั 10 เมตร
จากพืน้ดนิไมเกนิ 130 กโิลเมตรตอชัว่โมง

2. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีม้ดีงัตอไปนี้

2.1 เสาเหลก็กลาเคลอืบสงักะสสีำหรบัไฟฟาแสงสวาง ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา “เสาไฟฟา” หมายถงึ
เสากลวงเหลก็กลาเคลอืบสงักะสทีีเ่ปนทอเรยีว ใชสำหรบัเปนทีต่ดิตัง้ดวงโคมไฟฟาสองสวาง 1 ดวง หรอืมากกวา
และอาจมทีอกิง่หรอืไมมกีไ็ด

2.2 ความสงูระบ ุ(nominal height, h) หมายถงึ ระยะในแนวดิง่ระหวางจดุศนูยกลางทางเขาของดวงโคมไฟฟา
กบัสวนลางของหนาจาน

2.3 ความสงูสวนตรง (เสาไฟฟาแบบมทีอกิง่) (column with bracket ,h1) หมายถงึ ระยะในแนวดิง่ระหวางสวนสงูสดุ
ของสวนตรงของเสาไฟฟา ไมรวมทีย่ดึทอกิง่กับสวนลางของหนาจาน

2.4 ทอกิง่ (bracket) หมายถงึ สวนทีย่ืน่ออกจากปลายสวนตรงของเสาไฟฟา สำหรบัตดิตัง้ดวงโคมไฟฟา
2.5 สวนยืน่ทอกิง่ (bracket projection, w) หมายถงึ ระยะในแนวระดบัระหวางปลายจดุตอดวงโคมไฟฟากบัแนวแกน

ผานศนูยกลางของหนาตดัเสาไฟฟา
2.6 ชองบานเปด (door opening) หมายถงึ ชองเปดทีม่บีานเปดทีเ่สาไฟฟาสำหรบัตดิตัง้อปุกรณไฟฟา
2.7 แผนหนาจาน (flange plate) หมายถงึ แผนเหลก็กลาทีม่ชีองใหสายไฟฟาเขาไปในเสาไฟฟาได เชือ่มตดิแนนกบั

เสาไฟฟาเพือ่ตดิตัง้กบัฐานรากคอนกรตี หรอืกบัโครงสรางอืน่
2.8 เสาไฟฟาแบบมทีอกิง่ (column with bracket) หมายถงึ เสาไฟฟาทีม่ทีอก่ิงยืน่มาจากสวนตรงของเสาไฟฟา

เพือ่ตดิตัง้ดวงโคมไฟฟา 1 โคม หรอืมากกวา โดยทอกิง่แยกสวนกบัเสาไฟฟา
2.9 เสาไฟฟาแบบตรง (post top column) หมายถงึ เสาไฟฟาไมมทีอกิง่ยืน่มาจากสวนตรงของเสาไฟฟา ตดิตัง้ดวง

โคมไฟฟาทีป่ลายโดยตรง
2.10 ทีย่ดึทอกิง่ (bracket fixing) หมายถงึ สวนตอบนเสาไฟฟา เพือ่ความมัน่คงของทอกิง่ทีแ่ยกสวนกบัเสาไฟฟา

อาจมพีืน้ทีห่นาตดัเทากนัหรอืแตกตางกบัเสาไฟฟากไ็ด
2.11 ทีย่ดึดวงโคมไฟฟา (lantern fixing) หมายถงึ สวนตอทีป่ลายเสาไฟฟาหรอืปลายทอกิง่ เพือ่ความมัน่คงของ

ดวงโคมไฟฟา อาจมขีนาดพืน้ทีห่นาตดัเทากนัหรอืแตกตางกบัเสาไฟฟาหรอืทอกิง่กไ็ด
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2.12 มมุทีย่ดึดวงโคมไฟฟา (lantern fixing angle,θ) หมายถงึ มมุระหวางแนวแกนทีย่ดึดวงโคมไฟฟากบัแนวระดบั

3. แบบ
3.1 เสาไฟฟาแบงตามการใชงานเปน 2 แบบ คอื

3.1.1 แบบมทีอกิง่ ตามรปูที ่1
3.1.2 แบบตรง ตามรปูที ่2

4. มติ ิและเกณฑความคลาดเคลือ่น
4.1 ความสงูระบ ุเสนผานศนูยกลางภายนอก และความหนาของเสาไฟฟา ใหเปนไปตามตารางที ่1และตารางที ่2
4.2 มมุการยดึดวงโคมไฟฟา (θ) มขีนาด 5 องศา หรอื 15 องศา และมเีกณฑความคลาดเคลือ่นไมเกนิ ± 2

องศา

รปูที ่1 เสาไฟฟาแบบมทีอกิง่ รปูที ่2 เสาไฟฟาแบบตรง
(ขอ 3.1.1) (ขอ 3.1.2)
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ตารางที ่1 ความสงูระบ ุเสนผานศนูยกลางภายนอก และความหนาของเสาไฟฟา แบบมทีอกิง่
(ขอ 4.1)

ความสูงระบุ ความสูงสวนตรง ความสูงทอก่ิง ความหนา
สวนบน สวนลาง ของสวนตรง

m
h

m
h1

m
h2

mm
D1

mm
D2

mm

        4            2.7 1.3 60 100 3.2
        5            3.7 1.3 60 113 4.0
        6            4.7 1.3 60 127 4.0
        7            5.7 1.3 60 141 4.0
        8            6.7 1.3 60 156 4.0
        9            7.7 1.3 60 170 4.0
      10            8.0 2.0 76 190 4.0
      11            9.0 2.0 76 205 4.0
      12          10.0 2.0 76 219 4.0
      14          12.0 2.0 89 260 4.0

เสนผานศูนยกลางภายนอก
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ตารางที ่2 ความสงูระบ ุเสนผานศนูยกลางภายนอก และความหนาของเสาไฟฟาแบบตรง
(ขอ 4.1)

4.3 ความยาวสวนยืน่ เสนผานศนูยกลางภายนอก และความหนาของทอกิง่ ใหเปนไปตามตารางที ่3

ตารางที ่3 ความยาวสวนยืน่ เสนผานศนูยกลางภายนอก และความหนาของทอกิง่
(ขอ 4.3)

ความสูงระบุ ความหนา
สวนบน สวนลาง

m
h

mm
D1

mm
D2

mm

        4 60 117 4.0
        5 60 131 4.0
        6 60 146 4.0
        7 60 160 4.0
        8 60 174 4.0
        9 76 205 4.0
      10 76 219 4.0
      11 76 233 4.0
      12 76 247 4.0
      14 89 289 4.0

เสนผานศูนยกลางภายนอก

ความสูงระบุ
m
h

ความยาวสวนยื่น
mm
w

เสนผานศูนยกลาง
ภายนอก

mm

ความหนา
mm

4           500 60 3.2
5   6   7   8        2 000 60 3.2

9        2 500 60 4.0
10   11   12        2 500 76 4.0

14        2 500 89 4.0
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4.4 มติขิองชองบานเปดใหเปนไปตามตารางที ่4

ตารางที ่4  มติชิองบานเปดของเสาไฟฟาแบบมทีอกิง่และแบบตรง
(ขอ 4.4 )

ความสูงระบุ
m
h

มิติชองเปด
mm
a × b

4   5   6 80 × 350
7   8   9   10   11   12   14 90 × 400
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4.5 มติขิองหนาจานและขนาดสลกัเกลยีว ใหเปนไปตามตารางที ่5

ตารางที ่5 มติหินาจานและขนาดสลกัเกลยีวของเสาไฟฟาแบบมทีอกิง่และแบบตรง
(ขอ 4.5)

หมายเหตุ  1)  เปนคาแนะนำ

ความสูงระบุ ขนาดหนาจาน ระยะหางรูเจาะ ขนาดรูเจาะ 1) เสนผาน
ศูนยกลาง
สลักเกลียว

ความยาว
สลักเกลียว

จํานวน
สลักเกลียว
ตํ่าสุด

h
m

c × c × s
mm

a1

mm
d2 หรือ a2 × b2

mm
d1

ต่ําสุด
l

mm
n
อัน

4 300 × 300 × 18 200 22 หรือ 22 × 50 M 19 400 4
5   6 350 × 350 × 25 250 32 หรือ 30 × 70 M 25 400 4

7   8   9 350 × 350 × 25 250 32 หรือ 30 × 70 M 25 400 4
10 400 × 400 × 25 300 32 หรือ 30 × 70 M 25 400 4
11 400 × 400 × 25 300 32 หรือ 30 × 70 M 25 400 4
12 450 × 450 × 25 350 32 หรือ 30 × 70 M 25 400 4
14 450 × 450 × 25 350 32 หรือ 30 × 70 M 25 400 4

l

c a1

a1
c

D2

c a 1

a1
c

D2

s

d2 a2 b2
d1
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4.6 ความยาวทีย่ดึทอกิง่ใหเปนไปตามตารางที ่6

ตารางที ่6 ความยาวทีย่ดึทอกิง่
(ขอ 4.6)

4.7 ความยาวทีย่ดึดวงโคมสำหรบัเสาไฟฟาทีม่เีสนผานศนูยกลางภายนอก 76 มลิลเิมตร และ 89 มลิลเิมตร ใหมี
ความยาวไมนอยกวา 100 มลิลเิมตรสำหรบัเสาไฟฟาแบบมทีอกิง่ และไมนอยกวา 70 มลิลเิมตรสำหรบัเสาไฟฟา
แบบตรง

4.8 แหวนรองตองมคีวามหนา 4 มลิลเิมตร
4.9 เกณฑความคลาดเคลือ่น

4.9.1 ความตรง
X ≤ 0.003 h หรอื  0.003 h1
เมื่อ h คือ ความสงูระบสุำหรบัเสาไฟฟาแบบตรง  เปนเมตร

h1คือ ความสงูสวนตรงสำหรบัเสาแบบมทีอก่ิง เปนเมตร
∆ h หรอื ∆ h1 ≥ 1 เมตร
∆  X ≤ 0.003 h หรอื 0.003 h1

การวดัความตรงใหวดัในขณะเสาไฟฟาไมมภีาระหรอืวางเสาไฟฟาในแนวนอนดงัรปูที ่3 สำหรบัเสาไฟฟา
แบบมทีอกิง่ใหวดัสวนทีต่รงไมรวมทอกิง่

ความสูงระบุ
h
m

ความยาวที่ยึดทอกิ่ง
mm

4   5   6 200
7   8   9   10 300
11   12   14 370
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รปูที ่3  การวดัความตรงของเสาไฟฟา
(ขอ 4.9.1)

4.9.2 ความหนาของเสาไฟฟา ทอกิง่และแผนฐาน จะนอยกวาทีก่ำหนดไดไมเกนิ ± รอยละ 8
4.9.3 ความสงูของเสาไฟฟาแบบตรง จะคลาดเคลือ่นไดไมเกนิ ± รอยละ 0.6 หรอื ± 25 มลิลเิมตร แลวแตคาใด

จะมากกวา
4.9.4 ความสงูของเสาไฟฟาแบบมทีอกิง่ จะคลาดเคลือ่นไดไมเกนิ ± รอยละ 1.2
4.9.5 สวนยืน่ทอกิง่ จะคลาดเคลือ่นไดไมเกนิ ± รอยละ 2
4.9.6 ชองบานเปด จะนอยกวาทีก่ำหนดไดไมเกนิ ± 5 มลิลเิมตร
4.9.7 เสนผานศนูยกลางภายนอกของเสาไฟฟาทีส่วนบนและสวนลาง (ไมรวมตะเขบ็เชือ่ม) จะคลาดเคลือ่นไดไม

เกนิ ± รอยละ 3
4.9.8 ความยาวทีย่ดึทอกิง่และความยาวทีย่ดึดวงโคม จะคลาดเคลือ่นไดไมเกนิ ± 2 มลิลเิมตร
4.9.9 ความกวางและความยาวของแผนฐาน จะคลาดเคลือ่นไดไมเกนิ ± 5 มลิลเิมตร
4.9.10 ระยะหางของรเูจาะ จะคลาดเคลือ่นไดไมเกนิ ± 3 มลิลเิมตร
4.9.11 ควาหนาของแหวนรอง จะคลาดเคลือ่นไดไมเกนิ ± 0.4 มลิลเิมตร

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.1
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5. วสัดแุละการทำ
5.1 เสาไฟฟาทีข่ึน้รปูโดยมวนโลหะแผนและเชือ่มเปนทอเรยีวทีจ่ะนำไปเคลอืบสงักะส ีตองกำจดัสนมิออก ใหหมด

และลางใหสะอาด แลวนำไปเคลอืบสงักะสโีดยวธิกีารทีเ่หมาะสม เพือ่ใหสงักะสทีีเ่คลอืบตดิแนนอยางสม่ำเสมอ
ทัง้ภายในและภายนอก สงักะสใีนอางทีใ่ชเคลอืบควรมคีวามบรสิทุธิไ์มนอยกวารอยละ 98.5 โดยน้ำหนกั

6. คณุลกัษณะทีต่องการ
6.1 ลกัษณะทัว่ไป

เสาไฟฟาตองมผีวิเรยีบ ไมมรีอยปรหิรอืแตกราว มตีะเขบ็เชือ่มตามแนวยาวเสาไฟฟาได 1 ตะเขบ็ ตะเขบ็เชือ่ม
ตองมเีนือ้โลหะเชือ่มทีส่มบรูณ ปราศจากตำหนหิรอืขอบกพรองทีเ่หน็ไดดวยสายตา หนาตดัของปลายเสาไฟฟา
และหนาจานตองเรยีบและตัง้ฉากกบัแนวแกนเสาไฟฟา บานเปดตองทำจากวสัดเุดยีวกบัเสาไฟฟา และตองมี
วสัดทุีส่ามารถปองกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิแกระบบไฟฟา
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ

6.2 มวลสงักะสทีีเ่คลอืบ
6.2.1 เมื่อทดสอบตามขอ 9.2 แลว มวลสังกะสีที่เคลือบเฉลี่ยจากการทดสอบ 2 ชิ้น ตองไมนอยกวา 550

กรัมตอตารางเมตร โดยการทดสอบแตละครั้งตองมีมวลสังกะสีที่เคลือบไมนอยกวา 490 กรัมตอ
ตารางเมตร

6.2.2 การตดิแนนของสงักะสี
เมือ่ทดสอบตามขอ 9.3 แลว ตองไมมสีงักะสหีลดุลอนออกมาเปนแผนจนเหน็เนือ้เหลก็

6.3 สมบตัทิางกล
6.3.1 เสาไฟฟาและสลกัเกลยีวตองมคีวามตานแรงดงึไมนอยกวา 418 เมกะพาสคลั ความตานแรงดงึทีจ่ดุคราก

ไมนอยกวา 255 เมกะพาสคลั และความยดืไมนอยกวารอยละ 21
การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.4

7. เครือ่งหมายและฉลาก
7.1 เสาไฟฟาทกุตนอยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนี ้ใหเหน็ไดงาย และชดัเจน

(1) ความสงู เปนเมตร
(2) เดอืน ปทีท่ำ หรอืรหสัรนุทีท่ำ
(3) ชือ่ผทูำ หรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน
ในกรณใีชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

8. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
8.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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9. การทดสอบ
9.1 ขนาด

9.1.1 ความสงู ความหนา ความยาวสวนยืน่ มติชิองบานเปด มติหินาจาน ขนาดสลกัเกลยีว ความยาวทีย่ดึทอกิง่
และความยาวทีย่ดึดวงโคมของเสาไฟฟา

9.1.1.1 เครื่องมือ
เครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตรสำหรบัวดัความสงู ความยาวสวนยืน่ และเครือ่งวดัทีว่ดัได
ละเอียดถึง 0.05 มิลลิเมตรสำหรับวัดความหนา มิติชองบานเปด มิติหนาจาน ขนาดสลักเกลียว
ความยาวทีย่ดึทอกิง่ และความยาวทีย่ดึดวงโคม

9.1.1.2 วธิวีดั
วดัขนาดมติติางๆ อยางนอย 2 ตำแหนง

9.1.1.3 การรายงานผล
ใหรายงานเปนคาเฉลีย่

9.1.2 เสนผานศนูยกลางภายนอก
9.1.2.1 เครื่องมือ

เครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.05 มลิลเิมตร
9.1.2.2 วธิวีดั

วดัเสนผานศนูยกลางภายนอก แตละแหงใหวดัอยางนอย 3 ตำแหนง หางเปนระยะเทาๆกนัโดย
ประมาณตามแนวเสนรอบวง

9.1.2.3 การรายงานผล
ใหรายงานทกุคา

9.2 มวลสงักะสทีีเ่คลอืบ
9.2.1 สารละลายและวธิเีตรยีม

9.2.1.1 สารละลายแอนทโิมน ี(III) คลอไรดในกรดไฮโดรคลอรกิ
(1) ละลายแอนทโิมน ี(III) ออกไซด (Sb2O3) 20 กรมั หรอืแอนทโิมน ี(III) คลอไรด (SbCl3)

32 กรมั ในกรดไฮโดรคลอรกิเขมขน (ความหนาแนน 1.19 กรมัตอลกูบาศกเซนตเิมตร)
ปรมิาตร 1 000 ลกูบาศกเซนตเิมตร

(2) เตมิสารละลายแอนทโิมน ี(III) คลอไรด ตามขอ 9.2.1.1 (1) ปรมิาตร 5 ลกูบาศกเซนตเิมตร
ลงในกรดไฮโดรคลอรกิเขมขน (ความหนาแนน 1.19 กรมัตอลกูบาศกเซนตเิมตร) ปรมิาตร
100 ลกูบาศกเซนตเิมตร

9.2.2 การเตรยีมชิน้ทดสอบ
(1) ใหตดัเสาไฟฟาเคลอืบสงักะสตีวัอยาง จากปลายทอทัง้ 2 ขาง ขางละ 1 ชิน้ เปนชิน้ทดสอบ 2 ชิน้

แตละชิน้ยาวประมาณ 10 เซนตเิมตร
(2) ทำความสะอาดชิน้ทดสอบ โดยใชตวัทำละลายทีเ่หมาะสม เชน ไตรคลอโรเอทลินี (trichloroethylene)

แลวลางดวยแอลกอฮอล และเชด็ใหแหง
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9.2.3 วธิทีดสอบ
9.2.3.1 ชัง่ชิน้ทดสอบใหละเอยีดถงึ 0.1 กรมั แลวจมุลงในสารละลายแอนทโิมน ี(III) คลอไรดในกรดไฮโดร

คลอรกิ จนกระทัง่ละลายสงักะสอีอกหมด (สารละลายเดยีวกนันีส้ามารถนำมาใชซ้ำได จนกวาการ
ละลายสงักะสอีอกจะใชเวลานานขึน้) ขณะละลายสงักะสอีอก สารละลายตองมอีณุหภมูไิมเกนิ 38
องศาเซลเซยีส เมือ่สงักะสลีะลายหมดแลว นำชิน้ทดสอบมาลางใหสะอาด โดยใชน้ำไหลผานชิน้ทดสอบ
ตลอดเวลา แชชิน้ทดสอบลงในน้ำรอนแลวนำมาเชด็ใหแหง ชัง่ชิน้ทดสอบใหละเอยีดถงึ 0.1 กรมั
และคำนวณหาพืน้ทีผ่วิทัง้ 2 ดานของชิน้ทดสอบ แลวคำนวณหามวลสงักะสทีีเ่คลอืบจากสตูรตอไปนี้

m  =

เมื่อ m คือ มวลสงักะสทีีเ่คลอืบ เปนกรมัตอตารางเมตร
m1 คือ มวลของชิน้ทดสอบกอนจมุสารละลาย เปนกรมั
m2 คือ มวลของชิน้ทดสอบหลงัจมุสารละลาย เปนกรมั
A คือ พืน้ทีผ่วิทัง้ 2 ดานของชิน้ทดสอบ เปนตารางเมตร

9.3 การตดิแนนของสงักะสี
9.3.1 การเตรยีมชิน้ทดสอบ

ใหตดัเสาไฟฟาเคลอืบสงักะสตีวัอยางเปนชิน้ทดสอบ ยาวประมาณ 50 เซนตเิมตร และอาจแตงรอยตดั
ใหราบเรยีบและหายคมได

9.3.2 วธิทีดสอบ
ใชปลายแหลมของมดีหนาแขง็ (stout knife) ขดุเซาะชิน้ทดสอบอยางแรง แลวตรวจพนิจิวา มสีงักะสหีลดุ
ลอนเปนแผนหรือไม โดยไมรวมถึงสังกะสีที่หลุดลอนบริเวณขอบปลายเสาไฟฟา และขุยสังกะสีที่เกิด
จากการขดู

9.4 ความตานแรงดงึ ความตานแรงดงึทีจ่ดุครากและความยดื
9.4.1 เครือ่งทดสอบแรงดงึทีส่ามารถใหแรงดงึไดอยางสม่ำเสมอและตอเนือ่งดวยอตัราความเรว็ทีก่ำหนด
9.4.2 ชิน้ทดสอบ

9.4.2.1 ตดัชิน้ทดสอบตามแนวยาวของเสาไฟฟาใหมรีปูรางและมติติามรปูที ่4

m1 - m2
A
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รปูที ่4 รปูรางและมติขิองชิน้ทดสอบทีต่ดัตามแนวยาวของเสาไฟฟา
(ขอ 9.4.2.1)

หนวยเปนมลิลเิมตร

หมายเหตุ  ความกวางของชิน้ทดสอบตลอดความยาวของสวนขนานจะแตกตางกนัไดไมเกนิ 0.05 มลิลเิมตร
9.4.2.2 วธิทีดสอบ

ใหปฏบิตัติามมอก. 244 เลม 6

เสนผานศูนยกลาง
ภายนอกของเสา

ไฟฟา

ความกวางชิ้นทดสอบ
ระหวางสวนขนาน

b

ความยาว
พิกัด

ความยาวสวน
ขนาน

โดยประมาณ

รัศมีสวนโคงของ
บา
ตํ่าสุด

50 ถึง 170 25 ± 0.7 50 ± 0.5 60 15
มากกวา 170 38 ± 0.7 50 ± 0.5 60 15
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

(ขอ 8.1)

ก.1 รนุในทีน่ีห้มายถงึ เสาไฟฟาแบบเดยีวกนัทีม่คีวามสงูระบแุละความหนาเดยีวกนั  ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซือ้ขาย
ในระยะเวลา เดยีวกนั

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบความสงู เสนผานศนูยกลางภายนอก ความหนา มมุทีย่ดึ
ดวงโคม ความยาวสวนยืน่ทอกิง่ มติขิองชองบานเปด มติขิองหนาจาน ความยาวทีย่ดึทอกิง่ ความยาวทีย่ดึ
ดวงโคม วสัดแุละการทำ ลกัษณะทัว่ไป และมวลสงักะสทีีเ่คลอืบ

ก.2.1.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัตามจำนวนทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1
ก.2.1.2 จำนวนตวัอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 4.2 ขอ 4.3 ขอ 4.4 ขอ 4.5 ขอ 4.6 ขอ 4.7 ขอ 5.1

ขอ 6.1และขอ 6.2 ตองไมมากกวาเลขจำนวนทีย่อมรบัทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1 จงึจะถอืวาเสาไฟฟา
รนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ตารางที ่ก.1 แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบความสงู เสนผานศนูยกลางภายนอก ความหนา
มมุทีย่ดึดวงโคม ความยาวสวนยืน่ทอกิง่ มติขิองชองบานเปด มติขิองหนาจาน ความยาวทีย่ดึทอกิง่

ความยาวทีย่ดึดวงโคม วสัดแุละการทำ ลกัษณะทัว่ไป และมวลสงักะสทีีเ่คลอืบ

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบความตานแรงดงึ ความตานแรงดงึทีจ่ดุครากและความยดื
ก.2.2.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัจำนวน 3 ตน
ก.2.2.2 เตรยีมชิน้ทดสอบจากตวัอยางตนละ 3 ชิน้ เพือ่ทดสอบ 1 ชิน้ และสำรองเพือ่การทดสอบซ้ำอกี 2

ชิน้
ก.2.2.3 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 6.3.1 ถาไมเปนไปตามขอ 6.3.1 ใหทดสอบซ้ำดวยชิน้ทดสอบอกี 2

ชิน้ ผลการทดสอบซ้ำทกุชิน้ตองเปนไปตามขอ 6.3.1 จงึจะถอืวาเสาไฟฟารนุนัน้เปนไปตามเกณฑ
ทีก่ำหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ
ตวัอยางเสาไฟฟาตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.3 จงึจะถอืวาเสาไฟฟารนุนัน้เปนไปตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ขนาดรุน
ตน

ขนาดตัวอยาง
ตน

เลขจํานวนท่ียอมรับ

ไมมากกวา 150 5 1
มากกวา 150 20 2


