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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ไมแปรรูปอบ

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนด ประเภท คุณลักษณะที่ตองการ เครื่ องหมายและฉลาก
การชักตวัอยางและเกณฑตดัสนิ และการทดสอบไมแปรรปูอบ

2. บทนิยาม

ความหมายของคําทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรมนี ้ มดีังตอไปนี้
2.1 ไมแปรรปูอบ (kiln-dried sawn timber) หมายถงึ ไมทีแ่ปรรปูดวยเครือ่งจกัรและผานกระบวนการทาํใหไมแหง

โดยการอบ
2.2 การอบ (kiln drying) หมายถึง กระบวนการทําใหไมแหงโดยอบภายในเตาอบไม
2.3 การผึง่ (air drying) หมายถงึ กระบวนการทําใหไมแหงโดยการผึง่ไวในทีร่ม ในบรรยากาศตามสภาพธรรมชาติ
2.4 เตาอบไม (kiln) หมายถงึ เตาทีใ่ชสาํหรบัอบและปรบัภาวะความชืน้ของไม ซึง่สามารถปรบัอณุหภมูแิละความชืน้

ของอากาศภายในใหเหมาะสมกับความตองการได
2.5 ตําหนิ (defect, blemish) หมายถึง ลักษณะตาง ๆ  ที่เมือ่ปรากฎในไมแลว ทําใหไมแปรรูปเสื่อมคุณภาพท่ีพึง

ประสงค เชน ความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม ตําหนทิี่สําคัญไดแก ตา บา กระเปาะ ยาง เปลือกตดิแทรก
ผุ ไส การเสียสี ฯลฯ

2.6 รอยปร ิ(check) หมายถึง รอยแยกเล็ก ๆ  ตามแนวเสีย้นและตามแนวรัศมีของไมแปรรูป แตไมลึกจนถงึดาน
ตรงกันขามหรอืดานขางเคยีง

2.7 รอยแตก (split) หมายถงึ รอยปริหรือรอยราว ซึ่งติดตอจากดานหนึง่ไปถงึดานตรงกันขามหรอืดานขางเคยีง
2.8 การบิดงอ (warping) หมายถึง การเสียรูปของไมแปรรูป ในขณะที่แหงลง และหมายรวมถึง โคง หอ โกง

และบดิ
2.9 โคง (bow) หมายถงึ การเสียรปูของไมแปรรปูจากการโคงตวัตามความยาวของแผน มองเหน็ไดจากดานขอบ

มกัพบในไมเลือ่ยนอน
2.10 หอ (cup) หมายถึง การเสียรูปของไมแปรรูปตามความกวาง โดยบิดโคงผิดไปจากแนวเสนตรง มักเกิดกับ

ไมเลือ่ยนอน
2.11 โกง (spring) หมายถึง การเสียรูปของไมแปรรูปจากการโคงตัวตามความยาวของแผน มองเห็นไดจากทาง

ดานกวาง มกัพบในไมเลือ่ยแบงสี่
2.12 บิด (twist) หมายถึง การเสยีรูปของไมแปรรูปโดยการบิดเปนเกลียวเนื่องจากไมเสยีความช้ืน มักเกิดในไมที่

มีแนวเสี้ยนไมสม่ําเสมอ อาจมีโคงหรือโกงอยางใดอยางหนึง่หรือทั้งสองอยางรวมดวยกไ็ด
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2.13 เบีย้ว (diamond) หมายถงึ การเสยีรปูของไมแปรรูปอนัเนือ่งมาจากการท่ีไมเสยีความช้ืนไป ทําใหลกัษณะของ
ดานภาคตดัขวางดเูปนรปูขนมเปยกปนู

2.14 ยบุตัว (collapse) หมายถงึ การยบุตัวของเซลลของไม เกดิขึน้เนือ่งจากการหดตวัของไมไมสม่ําเสมอในระยะ
แรกของการอบ ซึ่งความชื้นของไมยังไมถึงจุดหมาด

2.15 รังผึ้ง (honeycomb) หมายถึง การเสียรูปของไมแปรรูปเนื่องจากการอบผึ่งท่ีไมถูกวิธี ทําใหเนื้อไมตอนใน
แยกออกจากกัน ซึ่งมักเปนไปตามแนวรัศมี

2.16 ปริมาณความช้ืน (moisture content) หมายถงึ ปริมาณความช้ืนทีม่ใีนไม แสดงคาเปนรอยละของน้ําหนกัไมที่
อบแหงจนน้ําหนักคงที่

2.17 ปริมาณความชืน้สมดุล (equilibrium moisture content) หมายถงึ ปริมาณความช้ืนในไมท่ีไดสวนสัมพนัธกับ
ความชืน้ในอากาศในภาวะความชืน้และอณุหภมูนิัน้ ๆ  ไมทีม่ปีรมิาณความชืน้สมดลุจะไมดดูหรอืคายความชืน้อกี

2.18 การกระจายความชืน้  (moisture distribution) หมายถงึ ปรมิาณความชืน้ในระดบัตาง ๆ  นบัแตชัน้นอกถงึชัน้ใน
ของไม

2.19 การลดหลัน่ความชืน้ (moisture gradient) หมายถงึ ปรมิาณความช้ืนทีล่ดหล่ันกนัในสวนทีอ่ยูตอนผวิกบัสวนท่ี
อยูภายในของไม

2.20 การปรับภาวะความชื้น (conditioning) หมายถึง การปรับแตงปริมาณความช้ืนของไมใหเหมาะสมกับสภาพ
และวตัถปุระสงคทีจ่ะนาํไมไปใช เชน โดยการเผยผึง่ไว ณ สถานทีท่ีจ่ะใช หรอืโดยการอบในเตา หรอืในหองปรบั
ภาวะความช้ืน เปนตน เปนการปฏบิตัใินขัน้สดุทายของกาํหนดการผึง่หรอือบ ทีจ่ะทาํใหปรมิาณความชืน้เทากบั
คาที่ตองการ หรือแกไขลดหล่ันความช้ืนในไมลง

2.21 การปรับภาวะความช้ืนใหม (reconditioning) หมายถงึ การเพิม่ไอน้าํและอณุหภมูเิพือ่แกไขการยบุตวัและการ
เสยีรปูทีม่ีมากใหหมดไป

2.22 ไมคั่น (sticker) หมายถึง ไมท่ีใชคัน่แยกไมในกองออกเปนชั้น ๆ  ทําใหกองไมโปรง อากาศถายเทไดสะดวก
2.23 แข็งนอก (case-hardening) หมายถึง สภาพซึ่งเกิดแกไมที่ ชั้นนอก ๆ เริ่มแหงและอยูตัวโดยไมมี

การหดตวัตามไปอกี ทําใหเกดิความเคนระหวางเนือ้ไมชัน้ในถงึไมชัน้นอก เมือ่นาํไมนัน้มาเลือ่ย หรอืไสกบกจ็ะ
ทําใหไมนัน้บดิงอได

2.24 จุดหมาด (fiber saturation point) หมายถึง ปริมาณความชื้นของไมในสภาวะที่น้ําในชองเซลลระเหย
ออกหมดแลว แตในผนังเซลลยงัมีน้ําอิม่ตวัอยู

3. ประเภท

3.1 ไมแปรรปูอบ แบงตามขอกําหนดความช้ืนและลกัษณะการใชงานออกเปน 3 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภทท่ี 1 มีความชื้นอยูระหวางรอยละ 8 ถึง 12 โดยทั่วไปใชเปนไมไส เชน ไสประตูไมแผนเรียบ
3.1.2 ประเภทท่ี 2 มีความชื้นอยูระหวางรอยละ 12 ถึง 16 โดยทั่วไปใชเปนไมพื้น และไมภายในอื่น ๆ
3.1.3 ประเภทที่ 3 มีความชื้นไมเกินรอยละ 20 โดยทัว่ไปใชเปนไมทําลังใสของ



-3-

มอก. 497-2526

4. คุณลักษณะที่ตองการ

4.1 ลกัษณะทัว่ไป
ตําหนิของไมแปรรูปอบที่เกดิขึน้เนือ่งจากการอบ ใหเปนไปตามเกณฑ ดังตอไปนี้

4.1.1 รอยปริแตละรอย ตองกวางไมเกิน 3 มิลลิเมตร ความยาวของทุก ๆ รอย เมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน
รอยละ 30 ของความยาวของไม

4.1.2 การบดิงอแตละอยาง คิดเปนอัตราสวนตอความยาวหรือความกวางของไม
4.1.2.1 โคง โกง บิด สําหรับไมสักจะมีไดไมเกิน 1 : 100 และไมกระยาเลยจะมีไดไมเกิน 1 : 120
4.1.2.2 หอ เบี้ยว จะมีไดไมเกิน 1 : 50

4.1.3 การยบุตัวและรังผึง้ ตองไมมี
4.2 ปริมาณความช้ืน เมือ่ทดสอบตามภาคผนวก ก.

4.2.1 ประเภทท่ี 1 ตองมีความชื้นอยูระหวางรอยละ 8 ถึง 12 ไมนอยกวารอยละ 90 ของขนาดตัวอยางตาม
ตารางที่ 1 สวนที่เหลือตองมีความชื้นไมเกินรอยละ 14

4.2.2 ประเภทท่ี 2 ตองมีความชื้นอยูระหวางรอยละ 12 ถึง 16 ไมนอยกวารอยละ 90 ของขนาดตัวอยางตาม
ตารางที่ 1 สวนที่เหลือตองมีความชื้นไมเกินรอยละ 18

4.2.3 ประเภทท่ี 3 ขนาดตัวอยางตามตารางที่ 1 ตองมีความชื้นไมเกินรอยละ 20
4.3 การกระจายความชื้น เมื่อทดสอบตามภาคผนวก ข. ปริมาณความช้ืนในชั้นตาง ๆ  คือ ชั้นนอก (outer layer

or shell) และชั้นใน (core) สําหรับไมทีม่ีความหนาไมเกิน 40 มิลลเิมตร หรือชั้นนอก ชั้นกลาง (Inner layer
or intermediate) และชัน้ใน สาํหรบัไมทีม่คีวามหนาเกนิ 40 มลิลเิมตร แตละชัน้ทีอ่ยูชดิกนั ตองมคีวามชืน้ตางกนั
ไมเกินรอยละ 4

5. เคร่ืองหมายและฉลาก

5.1 ทีไ่มแปรรปูอบทกุชิน้อยางนอยตองม ีเลข อกัษร หรือเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็ไดงาย ชดัเจน
(1) ชื่อผูทํา หรือผูจัดจําหนายหรือเครื่องหมายการคา
(2) ประเภท

5.2 ทีฉ่ลากหรอืหนงัสอืรบัรองกาํกบัไมทกุหนวย อยางนอยตองมเีลขอกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนี้
ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) ชื่อโรงงานที่ทํา หรือผูจัดจําหนาย หรือเครื่องหมายการคา
(2) ชื่อไม
(3) ประเภท ขนาดและปรมิาตร
(4) รหสัรุนและปทีท่ํา
(5) ปรมิาณความช้ืนสงูสดุของไมขณะสงมอบ
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ําหนดไวขางตน

5.3 ผูทําผลติภณัฑอตุสาหกรรมทีเ่ปนไปตามมาตรฐานนี ้จะแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานกบัผลติภณัฑอตุสาหกรรม
นัน้ได ตอเมือ่ไดรบัใบอนญุาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมแลว
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6. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

6.1 ความหมายของคําท่ีใช มดีังตอไปนี้
6.1.1 รุน หมายถึง ไมแปรรูปอบประเภทเดยีวกัน ซึ่งอบในครั้งเดียวกนัของแตละเตา
6.1.2 ขนาดตัวอยาง หมายถึง จํานวนชิน้ตัวอยางทีช่ักออกมาจากรุน
6.1.3 เลขจาํนวนทีย่อมรบั หมายถงึ คาสงูสดุของจาํนวนผลติภณัฑบกพรองหรอืขอบกพรองทีย่อมใหมใีนตวัอยาง

ในการทีจ่ะยอมรับผลติภณัฑรุนนัน้ได
6.1.4 ตวัอยาง หมายถงึ ไมแปรรปูอบที่ชักตวัอยางมาเพือ่ตรวจสอบลักษณะทั่วไป
6.1.5 ชิน้ทดสอบ หมายถงึ ตวัอยางไมแปรรปูอบทีน่าํมาตดัใหมขีนาดตามภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข. เพือ่ใช

ทดสอบปริมาณความชืน้และการกระจายความชืน้
6.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก

ตวัอยางอืน่ทีเ่ทียบเทากนัทางวชิาการกับแผนท่ีกําหนดไว
6.2.1 การชักตวัอยางสําหรับการตรวจสอบลักษณะทัว่ไป

6.2.1.1 ใหชกัตัวอยางโดยวิธีสุมตามตารางที ่1

ตารางที ่1 แผนการชกัตวัอยางสําหรบัการตรวจสอบลกัษณะทัว่ไป
(ขอ 6.2.1)

6.2.1.2 ถาจํานวนชิ้นตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4.1 มีไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับในตารางที่ 1 ใหถือวา
ไมแปรรปูอบรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

6.2.2 การชักตัวอยางสําหรับการทดสอบปรมิาณความชืน้ และการกระจายความชืน้
6.2.2.1 ใหชกัตวัอยางไมแปรรปูอบทีผ่านการทดสอบลักษณะทัว่ไปแลวโดยวธิีสุมมา 5 ชิน้
6.2.2.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 4.2 และขอ 4.3 จงึจะถอืวาไมแปรรูปอบรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

6.2.3 เกณฑตดัสนิ
ตวัอยางไมแปรรูปอบ ตองเปนไปตามขอ 6.2.1.2 และขอ 6.2.2.2 ทกุขอ จงึจะถอืวาไมแปรรูปอบรุนนัน้
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ

ชิ้น ชิ้น

ไมเกิน 500 8 1

501 ถึง 3 200 13 2

เกิน 3 200 20 3

ขนาดรุน

ชิ้น
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ภาคผนวก ก.

การทดสอบหาปรมิาณความชืน้
(ขอ 4.2 และขอ 6.1.5)

การทดสอบหาปรมิาณความช้ืนของไมใหทาํได 2 วธิ ีคอื วธิอีบแหงและวธิใีชมาตรวดัความชืน้ ในกรณทีีม่ปีญหา
ใหใชวิธอีบแหงเปนวิธตีัดสนิ

ก.1 วิธีอบแหง
ก.1.1 การเตรยีมช้ินทดสอบ

ใหเลอืกตดัดวยการตดัขวางแผนไมทีต่องการทดสอบ โดยใหตดัไมตอนทีป่ราศจากตําหนใิด ๆ  มคีวามยาว
ตามเสี้ยน 20 ถึง 25 มิลลิเมตร การเลือกตัดชิ้นทดสอบนั้นใหปฏิบัติดังนี้
(1) ถาสามารถนําชิน้ทดสอบไปชัง่ไดทันท ีใหตดัตรงจุดท่ีอยูหางจากปลายไมอยางนอย 600 มลิลิเมตร
(2) หากไมสามารถนําชิน้ทดสอบไปชัง่ไดทนัท ีใหตดัไมยาว 300 มลิลิเมตร ตรงจดุทีอ่ยูหางจากปลายไม

อยางนอย 600 มิลลิเมตร แลวจึงนําไมนี้ไปตัดตรงจุดกึ่งกลางแผนเพื่อใหไดชิ้นทดสอบดังกลาว
ขางตนภายใน 24 ชั่วโมง

ก.1.2 วธิทีดสอบ
นําชิ้นทดสอบแตละช้ินไปชัง่ทนัทหีลังจากตดั โดยใชเครือ่งชัง่ทีอ่านไดละเอียดถึง 0.1 กรัม แลวนําไปอบ
ในเตาอบทีอ่ณุหภมู ิ100 ถงึ 105 องศาเซลเซยีส และชัง่ทดสอบจนกวาจะไดน้าํหนกัคงที ่การช่ังทดสอบนี้
ตองกระทําทันทเีมือ่นําชิน้ทดสอบออกจากเตาอบ

ก.1.3 วธิคีาํนวณ
คํานวณหาความช้ืนเปนรอยละ จากสตูร

ช =  100

เมื่อ ช คือ ความชืน้ในไม เปนรอยละ
น1 คือ น้ําหนักครัง้แรกของชิ้นทดสอบ เปนกรัม
น0 คือ น้ําหนักอบแหงของชิน้ทดสอบ เปนกรัม

ก.2 วธิใีชมาตรวดัความช้ืน
วธิีนีใ้หความสะดวกรวดเรว็กวาวธิีอบแหง โดยไมทีใ่ชทดสอบไมเสยีหายหรือเสยีเศษแตอยางไร โดยทัว่ไปจงึ
มกัใชวธิวีดัความชืน้ดวยมาตรวดัความช้ืน

(น1 – น0)
น0
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ก.2.1 มาตรวัดความช้ืนนี้ ตองผานการตรวจสอบใหถูกตองตรงกันกับเครื่องที่ไดสอบเทียบกับการหาปริมาณ
ความช้ืนดวยวธิอีบแหงมาแลว และตองใชใหถกูตองตามคําแนะนําของผูผลติกบัทัง้จะตองคํานงึถงึสภาวะ
ของไมทีเ่ปนอยูในขณะทําการวัดดวย เชน

ก.2.1.1 ขณะรอน
ก.2.1.2 ผวิเปยกน้ํา
ก.2.1.3 เปนไมทีอ่าบน้าํยา
ก.2.1.4 หนากวา 25 มิลลิเมตร
ก.2.1.5 ลงน้าํยาแตงผวิหรอืทาสไีว
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ภาคผนวก ข.

การทดสอบการกระจายความชืน้
(ขอ 4.3 และขอ 6.1.5)

ข.1 การเตรยีมช้ินทดสอบ
ใหเลือกตัดไมตอนกลางของแผนตัวอยางพรอม ๆ กับการตรวจสอบหาความเคนในเนื้อไม ใหมีความยาว
ตามเสี้ยนประมาณ 25 มิลลิเมตร จํานวน 2 ชิ้น
(1) ถาไมหนาไมเกนิ 40 มิลลิเมตร ใหแบงไมทางภาคตัดขวางออกเปน 4 สวนเทา ๆ  กนั แลวเลือ่ยออกมา

เปนชิ้น ๆ รูปตัว L ตามรูปที่ ข.1
(2) ถาไมหนาเกิน 40 มิลลิเมตร ใหแบงไมทางภาคตัดขวางออกเปน 6 สวนเทา ๆ กัน แลวเลื่อยออกมา

เปนชิ้น ๆ รูปตัว L ตามรูปที่ ข.2
ข.2 วธิทีดสอบ

นําเอาไมแตละช้ัน คือ ชัน้นอก ชัน้กลาง และช้ันใน ไปทดสอบหาปริมาณความช้ืนตามวธิีในภาคผนวก ก.

รปูที ่ข.1 ชิน้ทดสอบสําหรับไมทีห่นาไมเกิน 40 มิลลิเมตร
(ขอ ข.1(1))
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รปูที ่ข.2 ชิน้ทดสอบสําหรับไมทีห่นาเกนิ 40 มิลลิเมตร
(ขอ ข.1(2))



-9-

มอก. 497-2526

ภาคผนวก ค.

คําแนะนําในการอบไม

ค.1 เตาอบไม ควรมีอุปกรณและลกัษณะดงัตอไปนี้
ค.1.1 เทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกและเทอรโมมิเตอรกระเปาะแหงกบัเคร่ืองบนัทกึตาง ๆ  ตองมีความละเอยีด

ถงึ  1 องศาเซลเซยีส ตลอดพิสัยของอุณหภมูทิีจ่ะตองใช และตองตดิตัง้ในตําแหนงทีเ่ครือ่งวดัเหลานัน้
สามารถบนัทกึภาวะอณุหภมูขิองลมรอนทีผ่านเขากองไมภายในเตาอบไดอยางละเอียดถกูตอง

ค.1.2 ภายในเตาอบตองมีกระแสลมไหลหมุนเวียนอยางเพียงพอและกระจายอยางทั่วถึง และสามารถกลับ
ทิศทางลมได เพื่อใหไมแหงลงโดยสม่ําเสมอทั่วทัง้กอง

ค.1.3 มแีผงกนัลมสําหรับปองกันมใิหกระแสลมหมนุเวยีนลัดทาง
ค.2 การจดักองไมและการอบ

ค.2.1 ไมคั่น ตองเปนไมท่ีผึ่งจนมคีวามช้ืนไมสูงกวารอยละ 18 กวางไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร และไมเกิน 50
มิลลิเมตร หนาไมนอยกวา 15 มิลลิเมตร และตองไสใหหนาเทากันตลอดความยาว ไมคั่นที่ใชในการ
อบไมคร้ังหนึ่ง ๆ  ตองมีความหนาเทากันทั้งหมด

ค.2.2 ตองสอดไมคัน่ในชัน้ไมทกุ ๆ  ชัน้ใหไมคัน่เรียงตรงกนัเหนอืไมหมอนรองรบักองไม และใหมีระยะหางกนั
อยางเหมาะสมตลอดความยาวของกองไม แตระยะหางทีส่ดุตองไมเกนิ 900 มลิลเิมตร  เพือ่ปองกนัมใิหไม
ทีเ่ขาอบเสยีรปู

ค.2.3 การอบไมรวมกัน
ไมทีจ่ะนาํเขาอบรวมกนัในการอบไมแตละครัง้ ตามปกตจิะตองจาํกดัใหมแีตเฉพาะไมทีใ่ชตารางอบเดยีวกนั
และใชเวลาอบเทากนัเทานัน้ แตถาปฏบิตัเิชนนีไ้มได ควรเลอืกใชตารางอบทีเ่หมาะกบัไมชนดิทีอ่บยากทีส่ดุ
หรือไมทีห่นาทีส่ดุในกองนัน้

ค.2.4 ตารางอบ
จะตองไมใชตารางอบซึง่ทําใหไมเกดิภาวะอยางใดอยางหนึง่ดังตอไปนี้

ค.2.4.1 ความแข็งแรงของไมลดลงจนเหน็ไดชดั
ค.2.4.2 เกดิความเคนในไมอนัไมอาจทําใหคนืสูสภาพเดมิได
ค.2.4.3 เกดิตําหนชินิดรังผึง้หรือยุบตัว
ค.2.4.4 เกิดรอยคล้ําอยางมากหรือสีไมสม่ําเสมอ ซึ่งไมอาจขจัดไดดวยการไสไมเพื่อใหไดความหนาขนาด

มาตรฐาน
ค.2.5 การปรบัภาวะความชืน้

หากจําเปนที่จะตองแกไขดัดแปลง หรือทําใหมีปริมาณและการกระจายความชื้นในกองไมเทากัน หรือ
บรรเทาสภาพความเคนในเนือ้ไม ตองมกีารปรบัภาวะความชืน้ของไมในขัน้สดุทาย หรอืถาจาํเปนกใ็หมกีาร
ปรบัภาวะความชืน้ใหมดวย
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ค.2.6 การปลอยใหไมเย็นลงภายในเตาอบ เพื่อปองกนัความเสียหายทีเ่กิดจากเนือ้ไมปริ หรือแตกราว กอนนํา
ไมออกจากเตาอบจะตองปลอยใหกองไมนัน้เยน็ลงภายในเตาอบจนอณุหภมูภิายในเตาอบตางกบัอณุหภมูิ
ภายนอกไมเกิน 20 องศาเซลเซียส

ค.3 ระหวางการอบไมแตละคร้ัง ตองมีบันทึกรายการตาง ๆ  ดังนี้
ค.3.1 อุณหภูมิของอากาศภายในเตาอบท่ีผานเขาในกองไมตองบันทึกจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกและ

กระเปาะแหงไวตลอดเวลา หรือเวนชวงเวลาหางเทา ๆ กัน ซึ่งตองไมเกิน 6 ชั่วโมง และทุกครั้งที่มี
การเปลีย่นแปลงภาวะในเตาอบไม

ค.3.2 การขัดของ ตองหยุดชะงักตาง ๆ  ของพัดลม น้ําเลี้ยงไสเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก การจายไอน้ํา หรือ
การทํางานของอปุกรณอืน่ใดในเตาอบ

ค.3.3 รายละเอยีดการช่ังน้าํหนกัไมตวัอยางแตละครัง้ และการคํานวณปรมิาณความชืน้ หรือการทดสอบปรมิาณ
ความชืน้ตามท่ีกําหนดในภาคผนวก ก. เพือ่แสดงลําดับการแหง

ค.3.4 เมื่อสงสัยวาจะเกิดสภาพการแข็งนอกหรือสภาพความเคนในแผนไม ตองทดสอบตามวิธีที่กําหนดใน
ภาคผนวก ฉ.

ค.4 ตองเกบ็รกัษาไมท่ีอบแลวทัง้หมดไวในโรงเก็บท่ีแหง และกนัแดดฝน และละอองน้ําได
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ภาคผนวก ง.

การจัดเตรยีมไมตวัอยางและการหาปริมาณความชืน้ในการอบไม

ง.1 การจดัเตรียมตัวอยาง
ง.1.1 ระหวางการจดักองไมเพือ่นาํเขาอบ ใหเลอืกไมทีจ่ะใชทาํตวัอยางจากไมทีม่คีวามยาวเตม็ขนาดไวจาํนวนหนึง่

เพือ่เปนไมตวัแทน และเตรยีมโดยวธิีใดวธิีหนึง่ดงันี้
(1) ใหตัดไมตัวอยางตอนกลางของไมตัวแทน ยาว 450 มิลลิเมตรออกไว ปลายท่ีเหลือทั้ง 2 ขางนั้น

ใหนําไปเขากองตามปกติ จากไมตัวอยางยาว 450 มิลลิเมตร ใหตัดชิ้นทดสอบยาว 25 มิลลิเมตร
ออกจากปลายทั้งสองขางของชิ้น 450 มิลลิเมตรนั้นอีก ดังนั้นจากไมตัวแทนแผนแรกที่เลือก
เอามาตัด จะมีชิ้นไมตาง ๆ  เรียงลําดับไดดังนี้ คือ ชิ้นทดสอบช้ินแรกยาว 25 มิลลิเมตร ชิ้นถัดไป
เปนแผนตัวอยางยาวประมาณ 400 มิลลิเมตร และชิน้ทดสอบชิ้นที ่2 ยาว 25 มลิลิเมตร

(2) ใหตดัสวนปลายขางใดขางหนึง่ของไมตวัแทนออก 450 มลิลเิมตร และตดัไมตวัอยางจากไมตวัแทน
นั้นเขาไปอีก 450 มิลลิเมตร แลวใหตัดชิ้นทดสอบยาว 25 มิลลิเมตรออกจากปลายทั้งสอง
ของไมตัวอยาง 450 มิลลิเมตรนั้นอีก ดังนั้น จะไดแผนตัวอยางและช้ินทดสอบเชนเดียวกันกับ
ขอ ง.1.1(1) ใหทําเครื่องหมายไวเปนชิ้นทดสอบ 1ก ชิ้นทดสอบ 1ข และแผนตัวอยาง 1ค
ตามลําดบัการตดัไมสําหรับไมตวัอยางแผนที ่1 และเปลีย่นใชเลขเรยีงตอไปสําหรับไมตวัอยางแผน
อื่นๆ ใหนําชิ้นทดสอบ ก และ ข จากตัวอยางทุกแผน ไปชั่งน้ําหนักทันที แลวนําไปอบแหง
สวนแผนตัวอยาง ค ทั้งหมดนั้นใหนําไปเคลือบปดปลายทั้ง 2 ขางดวยวัตถุกันความช้ืน แลว
ชั่งน้ําหนักและเก็บกองชิดกันโดยมีสิ่งปกคลุมไวภายในรม จนกระทั่งไดเวลานํากองไมเขาเตาอบ
จึงนําแผนตวัอยางเขาวางไวตามตําแหนงตาง ๆ  ในกองไม โดยวางตามวธิีท่ีบงไวในขอ ง.1.2
ปริมาณความช้ืนเฉลี่ยจากชิ้นทดสอบ ก และ ข นําไปใชเปนปริมาณความช้ืนของแผนตัวอยาง ค
เพือ่ทีจ่ะไดใชคาํนวณหาน้าํหนกัอบแหงของแผนตวัอยาง ค (ตามขอ ง.3) น้าํหนกัอบแหงนีเ้มือ่นาํไป
คํานวณพรอมดวยน้ําหนกัของแผนตวัอยาง ค ทีช่ัง่แตละครัง้ในระหวางการอบ จะทําใหทราบลําดบั
การแหงของการอบไมกองนั้น

ง.1.2 ใหนําแผนตัวอยาง ค ซึ่งจัดเตรียมตามวิธีที่ระบุไวในขอ ง.1.1 นั้นจํานวนครึ่งหนึ่ง สอดลงตามชองท่ี
เตรียมไวทางดานขวา โดยใหกระจายอยูตามตําแหนงตาง ๆ  ของกองไมดานนัน้ทัง้ทางความสูงและความ
ยาว จํานวนทีเ่หลอืใหวางตามวธิีเดยีวกนัในดานซายของกองไมตามรูป ดงัแสดงไวในรูปที่ ง.1
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รูปที่ ง.1 แสดงการวางแผนตัวอยาง ค
(ขอ ง.1.2)

ง.1.3 หลงัจากนําไปชัง่น้าํหนกัแตละครัง้แลว ใหนาํแผนตวัอยาง ค ทกุแผนกลบัไปไวตามชองเดมิของแตละแผน
ง.2 วธิทีดสอบ

นําชิ้นทดสอบซ่ึงไดตัดมาตามขอ ง.1.1 แตละชิ้นไปชั่งในทันทีหลังจากการตัด โดยใชเครื่องชั่งท่ีอานน้ําหนัก
ไดละเอียดถึง 0.1 กรัม แลวนําแตละช้ินนั้นไปอบในเตาอบท่ีอุณหภูมิ 100 ถึง 105 องศาเซลเซียส จนได
น้ําหนักคงที่ การช่ังแตละครั้งใหกระทําทันทีเมือ่นําชิน้ทดสอบออกจากเตาอบ

ง.3 วธิคีาํนวณ
ง.3.1 ปริมาณความชื้นเฉลีย่ของชิ้นทดสอบ ก และ ข

คํานวณหาความช้ืนเปนรอยละของชิน้ทดสอบ ก และ ข จากสูตร

ช =  100

เมื่อ ช คือ ความชืน้ในไม เปนรอยละ
น1 คือ น้ําหนักกอนอบของชิน้ทดสอบ เปนกรัม
น0 คือ น้ําหนักอบแหงของชิน้ทดสอบ เปนกรัม

(น1 – น0)
น0

แผนตัวอยาง

คว
าม
สูง

คว
าม
สงู

61
คว
าม
สงู

61
คว
าม
สงู

31
คว
าม
สงู

31
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ง.3.2 คํานวณหาน้ําหนักอบแหงของแผนตัวอยาง ค จากสตูร

น0 =

เมื่อ น0 คือ น้ําหนักอบแหงของแผนตัวอยาง ค ที่คํานวณได เปนกรัม
น1 คือ น้ําหนักครั้งแรกของแผนตัวอยาง ค ตามขอ ง.1 เปนกรัม
ช คือ ความช้ืนเฉลี่ยซึ่งหาไดจากความช้ืนของชิ้นทดสอบ ก และ ข เปนรอยละ

น1

(1      )ช
100
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ภาคผนวก จ.

ตวัอยางตารางอบไมบางชนดิ

จ.1 ตารางอบไมมะคาโมง (Afzelia xylocarpa)

หมายเหต ุ 1. D.B.T. หมายถึง อุณหภูมิของอากาศภายในเตาอบอานจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะแหง
2. W.B.T. หมายถึง อุณหภูมิของอากาศภายในเตาอบอานจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก
3. R.H. หมายถึง ความช้ืนสัมพัทธโดยประมาณของอากาศภายในเตาอบ
4. E.M.C. หมายถึง ปริมาณความชื้นสมดุลโดยประมาณของเนื้อไม

จ.2 ตารางอบไมตะแบก (Lagerstroemia calyculata)

R.H. E.M.C.
รอยละ รอยละ

เกิน 10 แตไมเกิน 15 68.3 (155) 51.1 (124) 40.0 5.8

เกิน 15 แตไมเกิน 20 65.6 (150) 52.8 (127) 50.0 7.5

เกิน 20 แตไมเกิน 25 62.8 (145) 53.3 (128) 60.0 9.0

เกิน 25 แตไมเกิน 30 60.0 (140) 53.3 (128) 70.0 10.8

เกิน 30 แตไมเกิน 35 48.9 (138) 52.2 (126) 72.0 12.3

เกิน 35 แตไมเกิน 40 57.2 (135) 52.2 (126) 75.0 12.5

เกิน 40 54.4 (130) 50.6 (123) 80.0 14.0

(องศาฟาเรนไฮต)(องศาฟาเรนไฮต)

ความชื้นเฉลี่ย
ของไมตัวอยาง

รอยละ
D.B.T

องศาเซลเซียส

ความหนา 12 ถึง 38 มิลลิเมตร (0.5 ถึง 1.5 นิ้ว)
W.B.T

องศาเซลเซียส

R.H. E.M.C.
รอยละ รอยละ

73.9 (165) 50.6 (123) 30.0 4.0

เกิน 10 แตไมเกิน 15 65.6 (150) 50.6 (123) 45.0 6.0

เกิน 15 แตไมเกิน 20 60.0 (140) 50.0 (122) 58.0 8.6

เกิน 20 แตไมเกิน 25 57.2 (135) 51.1 (124) 71.0 11.6

เกิน 25 แตไมเกิน 30 54.4 (130) 48.3 (119) 70.0 11.6

เกิน 30 แตไมเกิน 40 51.7 (125) 46.7 (116) 75.0 13.0

เกิน 40 48.9 (120) 45.0 (113) 80.0 14.0

(องศาฟาเรนไฮต)(องศาฟาเรนไฮต)

ไมเกิน 10

ความชื้นเฉลี่ย
ของไมตัวอยาง

รอยละ
D.B.T

องศาเซลเซียส

ความหนา 12 ถึง 38 มิลลิเมตร (0.5 ถึง 1.5 นิ้ว)
W.B.T

องศาเซลเซียส
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จ.3 ตารางอบไมกระบาก (Anisoptera spp.)

จ.4 ตารางอบไมสัก (Tectona grandis)

R.H. E.M.C.
รอยละ รอยละ

73.9 (165) 50.6 (123) 30.3 4.0

เกิน 10 แตไมเกิน 15 65.6 (150) 50.6 (123) 45.0 6.0

เกิน 15 แตไมเกิน 20 60.0 (140) 48.9 (120) 55.0 7.0

เกิน 20 แตไมเกิน 25 57.2 (135) 49.4 (121) 65.0 9.0

เกิน 25 แตไมเกิน 30 54.4 (130) 48.3 (119) 70.0 11.0

เกิน 30 แตไมเกิน 40 51.7 (125) 46.7 (116) 75.0 13.0

เกิน 40 48.9 (120) 45.0 (113) 80.0 14.0

(องศาฟาเรนไฮต)(องศาฟาเรนไฮต)

ไมเกิน 10

ความชื้นเฉลี่ย
ของไมตัวอยาง

รอยละ
D.B.T

องศาเซลเซียส

ความหนา 12 ถึง 38 มิลลิเมตร (0.5 ถึง 1.5 นิ้ว)
W.B.T

องศาเซลเซียส

R.H. E.M.C.
รอยละ รอยละ

79.9 (175) 55.0 (131) 29.0 3.7

เกิน 10 แตไมเกิน 15 73.9 (165) 55.6 (132) 42.0 5.5

เกิน 15 แตไมเกิน 20 62.3 (155) 55.0 (131) 51.0 7.0

เกิน 20 แตไมเกิน 25 62.8 (145) 52.8 (127) 59.0 8.6

เกิน 25 แตไมเกิน 30 60.0 (140) 53.3 (128) 70.0 10.9

เกิน 30 แตไมเกิน 35 57.2 (135) 51.7 (125) 74.0 12.0

เกิน 35 54.4 (130) 50.6 (123) 81.0 14.0

ความชื้นเฉลี่ย
ของไมตัวอยาง

รอยละ
D.B.T

องศาเซลเซียส

ความหนา 12 ถึง 38 มิลลิเมตร (0.5 ถึง 1.5 นิ้ว)
W.B.T

องศาเซลเซียส
(องศาฟาเรนไฮต)(องศาฟาเรนไฮต)

ไมเกิน 10
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จ.5 ตารางอบไมเต็ง (Shorea obtusa)

จ.6 ตารางอบไมสมพง (Tetrameles nudiflora)

R.H. E.M.C.
รอยละ รอยละ

68.3 (155) 43.9 (111) 24.0 3.8

เกิน 10 แตไมเกิน 15 65.6 (150) 48.9 (120) 41.0 5.7

เกิน 15 แตไมเกิน 20 62.8 (145) 50.0 (122) 50.0 7.2

เกิน 20 แตไมเกิน 25 60.0 (140) 50.6 (123) 60.0 8.7

เกิน 25 แตไมเกิน 30 57.2 (135) 50.6 (123) 69.0 10.4

เกิน 30 แตไมเกิน 40 54.4 (130) 49.4 (121) 76.0 12.2

เกิน 40 51.7 (125) 47.8 (118) 80.0 16.0

(องศาฟาเรนไฮต)(องศาฟาเรนไฮต)

ไมเกิน 10

ความชื้นเฉลี่ย
ของไมตัวอยาง

รอยละ
D.B.T

องศาเซลเซียส

ความหนา 12 ถึง 38 มิลลิเมตร (0.5 ถึง 1.5 นิ้ว)
W.B.T

องศาเซลเซียส

R.H. E.M.C.
รอยละ รอยละ

68.3 (155) 47.8 (118) 33.5 4.9

เกิน 20 แตไมเกิน 30 65.5 (150) 47.8 (118) 39.0 5.4

เกิน 30 แตไมเกิน 40 60.0 (140) 46.1 (115) 46.0 6.9

เกิน 40 แตไมเกิน 60 54.4 (130) 45.0 (113) 48.0 9.0

51.7 (125) 43.9 (111) 63.0 10.0ไมสด

ความชื้นเฉลี่ย
ของไมตัวอยาง

รอยละ
D.B.T

องศาเซลเซียส

ความหนา 12 ถึง 38 มิลลิเมตร (0.5 ถึง 1.5 นิ้ว)
W.B.T

องศาเซลเซียส
(องศาฟาเรนไฮต)(องศาฟาเรนไฮต)

ไมเกิน 20
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จ.7 ตารางอบไมยาง (Dipterocarpus spp.)

R.H. E.M.C.
รอยละ รอยละ

เกิน 10 แตไมเกิน 15 65.6 (150) 50.6 (123) 45.0 6.0

เกิน 15 แตไมเกิน 20 60.0 (140) 48.9 (120) 55.0 7.0

เกิน 20 แตไมเกิน 25 57.2 (135) 49.4 (121) 65.0 9.0

เกิน 25 แตไมเกิน 30 54.4 (130) 48.3 (119) 70.0 11.0

เกิน 30 แตไมเกิน 40 51.7 (125) 46.7 (116) 75.0 13.0

เกิน 40 48.9 (120) 45.0 (113) 80.0 14.0

องศาเซลเซียส
(องศาฟาเรนไฮต)(องศาฟาเรนไฮต)

ความชื้นเฉลี่ย
ของไมตัวอยาง

รอยละ
D.B.T

องศาเซลเซียส

ความหนา 12 ถึง 38 มิลลิเมตร (0.5 ถึง 1.5 นิ้ว)
W.B.T
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จ.8 ตารางแสดงความสมัพันธระหวางอณุหภมูกิบัปริมาณความชืน้สมดลุของเนือ้ไม
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จ.9 ตารางแสดงความสมัพันธระหวางอณุหภมูกิบัความชืน้สมัพัทธของอากาศภายในเตาอบ
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จ.9 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางอณุหภมูิกับความชื้นสัมพทัธของอากาศภายในเตาอบ (ตอ)
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จ.9 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางอณุหภมูิกับความชื้นสัมพทัธของอากาศภายในเตาอบ (ตอ)
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ภาคผนวก ฉ.

การทดสอบการแขง็นอกและความเคนในเนือ้ไมดวยวธิแีบบซ่ีสอม
(ขอ ค.3.4)

ฉ.1 การเตรยีมช้ินทดสอบ
ใหเลือกตัดไมตอนที่ปราศจากตําหนิใด ๆ ตามขวางของแผนไมตอนกลาง ๆ ที่ตองการทดสอบใหมี
ความยาวตามเสี้ยนประมาณ 25 มิลลเิมตร จํานวน 2 ชิ้น
(1) ถาไมหนาไมเกิน 40 มิลลิเมตร ใหแบงไมดานหนาออกเปน 3 สวนเทา ๆ กัน เลื่อยเปนซี่ ๆ แลวเอา

ซี่กลางออก สวนที่เหลอืมีลักษณะตามรูปที่ ฉ.1
(2) ถาไมหนาเกิน 40 มิลลิเมตร ใหแบงไมดานหนาออกเปน 6 สวนเทา ๆ  กัน เลื่อยเปนซี่ ๆ  แลวเอาซี่ท่ี

2 และ 5 ออก สวนที่เหลือมีลักษณะตามรูปที่ ฉ.2
ฉ.2 การสังเกตการโคงของซี่สอม ตามรูปที่ ฉ.3

ฉ.2.1 ใหสงัเกตการโคงทีเ่กดิขึน้กบัซีส่อมหลงัจากไดเลือ่ยตดัออกใหม ๆ  ซึง่จะแสดงถงึความเคนทีม่อียูในเนือ้ไม
กอนตัด ดังนี้
(1) ถาซี่สอมโคงออก แสดงวามแีรงดงึอยูในเนือ้ไมทางดานนอก และแรงอัดอยูในเนือ้ไมทางดานใน
(2) ถาซีส่อมโคงเขาหากัน แสดงวามแีรงดึงอยูในเนื้อไมทางดานใน และแรงอัดอยูในเนื้อไมทางดาน

นอก
(3) ถาซีส่อมอยูในสภาพตรง แสดงวาไมมคีวามเคนอยูในเนือ้ไม

ฉ.2.2 ใหทิ้งช้ินทดสอบไวใหแหงเองในอุณหภูมิของหองไมนอยกวา 24 ชั่วโมง แลวสังเกตการโคงของซี่สอม
เชนเดียวกับขอ ฉ.2.1 ซึ่งจะแสดงถึงการอยูตัวตามธรรมชาติ หรือการแข็งนอกของเนื้อไม ดังนี้
(1) ถาซี่สอมโคงออก แสดงวาเกิดการอยูตัวเนื่องจากแรงดึงอยูในเนื้อไมทางดานใน และเกิดการ

อยูตัวเนื่องจากแรงอัดอยูในเนื้อไมทางดานนอก เปนลักษณะของการแข็งนอกกลับทาง
(2) ถาซี่ สอมโคงเขาหากัน แสดงวาเกิดการอยูตัวเนื่ องจากแรงดึงอยู ในเนื้ อไมทางดานนอก

และเกดิการอยูตัวเนื่องจากแรงอดัอยูในเนือ้ไมทางดานใน เปนลกัษณะการแข็งนอก
(3) ถาซีส่อมอยูในสภาพตรง แสดงวาไมมีการแขง็นอก

ฉ.2.3 เปรยีบเทยีบสภาพในขอ ฉ.2.1 และขอ ฉ.2.2 จะแสดงใหเหน็ถงึการกระจายของความชืน้ในแผนไม ดงันี้
(1) ถาซีส่อมโคงออก แสดงวาดานนอกของแผนไมชืน้กวาดานใน
(2) ถาซีส่อมโคงเขา แสดงวาดานนอกของแผนไมแหงกวาดานใน
(3) ถาซีส่อมอยูในสภาพตรง แสดงวาการกระจายของความช้ืนเปนไปอยางสม่ําเสมอ
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หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่ฉ.1 ชิน้ทดสอบสําหรับไมที่หนาไมเกิน 40 มิลลิเมตร
(ขอ ฉ.1(1))

หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่ฉ.2 ชิน้ทดสอบสําหรบัไมทีห่นาเกิน 40 มิลลิเมตร
(ขอ ฉ.1(2))
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ไมมีการแข็งนอก มีการแข็งนอก มกีารแข็งนอกกลับทาง
(ซีส่อมอยูในสภาพตรง) (ซีส่อมโคงเขา) (ซี่สอมโคงออก)

รปูที ่ฉ.3 การโคงของซ่ีสอม
(ขอ ฉ.2)


