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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมแผนไมอดั นี้ ไดประกาศใชครัง้ แรกเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมแผนไมอดั
มาตรฐานเลขที่ มอก.178-2519 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 93 ตอนที่ 107 วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2519
แกไขปรับปรุงเปนมาตรฐานเลขที่ มอก.178-2531 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 105 ตอนที่ 135 วันที่ 16 สิงหาคม
พุทธศักราช 2531 ประกาศแกไขเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1 เปนมาตรฐานเลขที่ มอก.178-2534 ในราชกิจจานุเบกษา เลม
108 ตอนที่ 198 วันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2534 แกไขเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 2 เปนมาตรฐานเลขที่ มอก.1782538 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 112 ตอนที่ 91ง วันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2538
ตอมาไดพจิ ารณาเห็นสมควรแกไขปรับปรุงในสาระสำคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมดังกลาว เพือ่ ใหทนั สมัย
และเหมาะสมกับขีดความสามารถของผทู ำและความตองการของผใู ช จึงไดแกไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานเดิม
และกำหนดมาตรฐานนี้ ขึน้ ใหม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ กำหนดขึน้ โดยอาศัยเอกสารตอไปนีเ้ ปนแนวทาง
ISO 1098 : 1975
Veneer plywood for general use–General requirements
ISO 12466–1 : 1999
Plywood–Bonding quality–Part 1 : Test methods
ISO 12466–2 : 1999
Plywood–Bonding quality–Part 2 : Requirements
มอก.360-2530
กาวเรซินสังเคราะห (ฟโนลิกและอะมิโนปลาสติก) สำหรับไม

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมไดพจิ ารณามาตรฐานนีแ้ ลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511

(3)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3554 ( พ.ศ. 2549 )
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรือ่ ง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
แผนไมอดั
โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม แผนไมอดั มาตรฐานเลขที่ มอก.1782538
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1366 (พ.ศ.2531)
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 เรือ่ ง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม แผนไมอดั ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2531 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่
1767 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ.2511 เรือ่ ง แกไขมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม แผนไมอดั (แกไขครัง้ ที่ 1) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2534 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 2089 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ.2511 เรือ่ ง
แกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม แผนไมอดั (แกไขครัง้ ที่ 2) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2538 และออกประกาศ
กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม แผนไมอดั มาตรฐานเลขที่ มอก. 178-2549 ขึน้ ใหม ดังมีรายการละเอียด
ตอทายประกาศนี้
ทัง้ นี้ ใหมผี ลเมือ่ พนกำหนด 90 วัน นับแตวนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2549
สุรยิ ะ จึงรงุ เรืองกิจ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม
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แผนไมอัด
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ ำหนดแผนไมอดั ทีท่ ำจากไมบางทีป่ ระกอบกันตัง้ แต 3 ชัน้ ขึน้ ไป มีลกั ษณะ
เปนแผนเรียบ โดยไมรวมวัสดุใดๆ ทีใ่ ชตกแตงผิวหนา
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีไ้ มครอบคลุมถึงคุณลักษณะของวัสดุตกแตงผิวหนา

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 แผนไมอดั หมายถึง ผลิตภัณฑทไี่ ดจากการนำไมบางหลายแผนมาประกอบอัดยึดใหตดิ กันดวยกาว ลักษณะ
สำคัญคือ ประกอบดวยไมบางตัง้ แต 3 ชัน้ ขึน้ ไป โดยชัน้ ทีต่ ดิ กันมีแนวเสีย้ นขวางตัง้ ฉากกันเพือ่ เพิม่ สมบัติ
ทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในแนวระนาบของแผนใหนอ ยทีส่ ดุ
2.2 การประกอบสมดุล (balanced construction) หมายถึง การประกอบไมบางทีจ่ ะปองกันไมใหแผนไมอดั บิดเบีย้ ว
ไปจากระนาบเดิมเพราะการเปลีย่ นแปลงปริมาณความชืน้ ในทางปฏิบตั หิ มายถึงตองใหไมบางชัน้ ทีเ่ ปนคกู นั
ซึ่งอยูดานตรงกันขามนับจากชั้นกลางแตละคู เปนไมชนิดเดียวกัน หนาเทากัน และแนวเสี้ยนอยูในทิศทาง
เดียวกัน
หมายเหตุ ไมหนาและไมหลังจะมีความหนาและชนิดตางกันได ในกรณีที่ไมหนา เปนไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ
มากกวาไมหลัง ทั้งนี้ตองไมทำใหแผนไมอัดนั้นเสียสมบัติที่ตองการ

2.3 วัสดุตกแตงผิวหนา (overlay material) หมายถึง วัสดุใดๆ ทีใ่ ชตกแตงปดทับผิวหนาของแผนไมอดั โดยไมเปน
โครงสรางของแผนไมอัด เชน สีซึ่งทาหรือพนทับผิวหนาแผนไมบาง แผนพลาสติก หรือแผนกระดาษ
อาบกาวเรซินสังเคราะห ซึง่ ปดทับผิวหนาแผนไมอดั เปนตน
2.4 ไมบาง (veneer) หมายถึง แผนเนือ้ ไมบางๆ ทีไ่ ดจากการปอกหรือฝาน
2.5 ไมบางปอก (rotary cut veneer) หมายถึง ไมบางทีป่ อกออกมาเปนแผนตอเนือ่ งกัน ดวยใบมีดทีต่ ดิ อยกู บั
เครือ่ งปอกและอยใู นแนวขนานกับเสนแกนของซุง
2.6 ไมบางฝาน (sliced veneer) หมายถึง ไมบางทีฝ่ านออกมาเปนแผนทีละแผน ดวยใบมีดทีต่ ดิ อยกู บั เครือ่ งฝาน
ในแนวขนานกับแทนยึดทอนไมโดยประมาณ และใบมีดเคลือ่ นตัวไปกลับในทางขวางหรือทางยาวกับแกนของไม
หรือดวยใบมีดทีต่ ดิ อยกู บั ทีแ่ ตทอ นไมเคลือ่ นทีเ่ ขาหาใบมีด
2.7 ตาเข็ม (pin knot) หมายถึง ตาทีม่ เี นือ้ ไมประสานเปนอันหนึง่ อันเดียวกับเนือ้ ไมขา งเคียง มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางไมเกิน 3 มิลลิเมตร
2.8 ตาตัน (sound intergrown knot) หมายถึง ตาทีไ่ มผุ มีเนือ้ ไมประสานเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน และมีความแข็ง
ไมนอ ยกวาเนือ้ ไมขา งเคียง
–1–
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2.9 ตาผุ (unsound knot) หมายถึง ตาทีม่ เี นือ้ ไมออ นกวาเนือ้ ไมขา งเคียงเนือ่ งจากการผุ เมือ่ การผุลกุ ลามอาจ
กลายเปนรูกลวงโดยมีรอยผุใหเห็นไดตามขอบ
2.10 ตากลวง (hollow knot) หมายถึง ตาทีม่ สี ว นเปนตาหรือกิง่ หลุดหายไป แตทงั้ นีต้ ามขอบตองไมมรี อยผุ
2.11 รอยแตก (split) หมายถึง รอยแยกทีท่ ะลุถงึ ดานตรงกันขามของไมบาง
2.12 รอยแตกเปด (open split) หมายถึง รอยแยกทีป่ รากฎบนไมชนั้ นอก ถาไมอดุ จะมองเห็นไมบางชัน้ ถัดไปหรือ
ชัน้ กาว
2.13 รอยแตกปด (closed split) หมายถึง รอยแตกทีป่ รากฎบนไมบางชัน้ นอกมองเห็นเปนเสนเล็กๆ
2.14 รอยปริ (check) หมายถึง รอยแยกเล็กๆ ตามแนวเสีย้ นของไมบาง แตไมทะลุถงึ ดานตรงกันขาม
2.15 เปลือกติดแทรก (bark pocket) หมายถึง เปลือกไมที่แทรกอยูในเนื้อไมในลักษณะที่ผิดธรรมชาติของไม
ชนิดนัน้ ๆ บางทีมชี นั หรือยางไมเกิดรวมอยใู นชองเปลือกนัน้ ดวย
2.16 กระเปาะยางไม (resin pocket) หมายถึง ชองวางในเนือ้ ไมซงึ่ มีชนั หรือยางไมบรรจุอยู
2.17 ลายยางน้ำมันไม (resin streak) หมายถึง การรวมตัวของยางไมหรือน้ำมันไมทปี่ รากฏเปนเสนหรือแนว
2.18 รูมอด (worm hole, borer hole) หมายถึง รูหรือรองในเนือ้ ไมทเี่ กิดจากการเจาะไชของหนอนแมลง รวมทัง้ รู
ทีเ่ กิดจากเพรียงดวย
2.19 รูเข็ม (pin hole) หมายถึง รูมอดทีม่ เี สนผานศูนยกลางไมเกิน 1.5 มิลลิเมตร ตัง้ ฉากกับผิวหนา
2.20 รูมอดใหญ (large worm hole, large borer hole) หมายถึง รูมอดทีม่ เี สนผานศูนยกลางเกิน 1.5 มิลลิเมตร
2.21 รอยตีนไก (chicken track) หมายถึง รอยสะทอนของแสงทีเ่ กิดจากแนวเสีย้ นเรียงตัวผิดปกติภายในเนือ้ ไม
เปนบางแหง มีลกั ษณะเปนรูปสีเ่ หลีย่ มขนมเปยกปูน ทำใหเสียความสวยงามทีผ่ วิ ไมบางปอกหรือไมเลือ่ ยนอน
ซึง่ มักจะเกิดกับไมในวงศชอเรีย (Shorea species) เชน ไมสยาแดง
2.22 การเสียสี (stain) หมายถึง การทีส่ ขี องไมเปลีย่ นไปจากสีธรรมชาติอนั เนือ่ งจากราบางชนิด หรือจากปฏิกริ ยิ า
ทางเคมีของสารในเนือ้ ไม การเสียสีนตี้ อ งไมเปนเหตุใหความแข็งแรงของไมต่ำลง
2.23 รอยผุ (rot) หมายถึง การเสือ่ มสภาพของไมทเี่ กิดจากการทำลายของรา ทำใหสว นประกอบของเนือ้ ไมผดิ แผก
ไปจากเดิม มีคณ
ุ ภาพดอยลง และทำใหเกิดการเสียสีดว ย
2.24 รอยตอเปด (open joint) หมายถึง ตำหนิทเี่ กิดจากการทีไ่ มบาง 2 แผนตอไมชดิ กัน
2.25 รอยเหลือ่ ม (overlap) หมายถึง การซอนหรือเกยกันของไมบางชัน้ เดียวกันเปนบางสวนหรือตลอดแนวตอ
2.26 รอยพับ (pleat) หมายถึง ตำหนิทเี่ กิดจากการพับซอนกันของไมบางในชัน้ เดียวกัน ซึง่ จะมีผลใหความหนาของ
ไมบางบริเวณรอยพับมีมากกวา 2 ชัน้
2.27 โปง (blister) หมายถึง ตำหนิทเี่ กิดจากกาว ทำใหไมบาง 2 ชัน้ ไมยดึ ติดกัน หรือจากการแยกตัวของไมบาง
ในชัน้ เดียวกัน
2.28 รอยบมุ (hollow) หมายถึง บริเวณทีไ่ มบางชัน้ นอกถูกกดลึกลงไปจนเห็นเปนรอย
2.29 รอยนูน (bump) หมายถึง บริเวณทีไ่ มบางชัน้ นอกนูนขึน้ จนเห็นเปนรอย
2.30 รอยฝงติด (imprint) หมายถึง การทีม่ เี ศษไมบางหรือวัสดุอนื่ ถูกอัดฝงติดอยบู นผิวของไมบางชัน้ นอก
2.31 ผิวหยาบ (roughness) หมายถึง ผิวของไมอดั ไมถกู ขัดหรือขัดแลวไมเรียบ
2.32 ขัดทะลุผวิ (sanding through) หมายถึง บริเวณทีไ่ มบางชัน้ นอกถูกขัดจนทะลุเห็นแนวกาวหรือไมบางชัน้ ถัดไป
2.33 รอยกาวซึม (glue penetration) หมายถึง รอยซึมของกาวผานไมบางชัน้ นอกขึน้ มา ทำใหเกิดเปนตำหนิทผี่ วิ ไม
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2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41

การฝงติดของชิน้ โลหะ (inclusion of metal particle) หมายถึง การทีช่ นิ้ สวนของโลหะ ฝงติดในแผนไมอดั
รอยซอม (repair) หมายถึง รอยทีเ่ กิดจากการอุดหรือฝงปะเพือ่ แกไขตำหนิทเี่ กิดขึน้ บนแผนไมอดั
รอยอุด (filling) หมายถึง รอยทีเ่ กิดจากการตบแตงตำหนิเปดโดยการอุดดวยสารทีเ่ หมาะสม
รอยฝงปะ (insert) หมายถึง รอยทีเ่ กิดจากการตบแตง โดยการติดปะดวยไมบาง
การตอปลาย (end joint) หมายถึง การตอระหวางไมบาง 2 แผน ในทางขวางเสีย้ น
ตำหนิเปด (open defect) หมายถึง ตำหนิทเี่ กิดขึน้ ทีแ่ ผนไมบางมีลกั ษณะเปนรู หรือชองวาง
โพรง (core gap) หมายถึง รู หรือชองวางในชัน้ ไมไสของแผนไมอดั
ดานแนน (tight side) หมายถึง ดานของไมบางปอกหรือไมบางฝาน ซึ่งอยูตรงขามกับดานที่สัมผัสใบมีด
ในขณะทีป่ อกหรือฝานซึง่ จะมีเนือ้ ไมแนนกวาอีกดานหนึง่ ของไมบางแผนเดียวกัน ซึง่ เรียกวา ดานหลวม (loose
side)
2.42 การหลุดลอน (delamination) หมายถึง ลักษณะทีไ่ มบางชัน้ ใดชัน้ หนึง่ ไมตดิ กับไมบางชัน้ ถัดไป

3. ประเภทและชัน้ คุณภาพ
3.1 ประเภท
แผนไมอดั แบงตามกาวทีใ่ ชเปน 4 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภทภายนอก ใชกาวทีท่ นทานตอลมฟาอากาศ น้ำเย็น น้ำเดือด ไอน้ำและความรอนแหงไดดี เหมาะ
สำหรับใชภายนอกอาคารหรือในทีซ่ งึ่ ถูกน้ำหรือละอองน้ำ
3.1.2 ประเภททนความชืน้ ใชกาวทีท่ นทานตอลมฟาอากาศ น้ำเย็น น้ำเดือด ไอน้ำ และความรอนแหงในเวลาจำกัด
เหมาะสมสำหรับใชภายในและภายนอกอาคารหรือในทีซ่ งึ่ ถูกน้ำหรือละอองน้ำเปนครัง้ คราว
3.1.3 ประเภทภายใน ใชกาวทีท่ นน้ำเย็นไดดพี อสมควร ทนทานในน้ำรอนไดในเวลาจำกัด ไมทนทานในน้ำเดือด
เหมาะสำหรับใชภายในอาคารหรือในทีซ่ งึ่ ไมถกู น้ำหรือละอองน้ำ
3.1.4 ประเภทชัว่ คราว ใชกาวทีท่ นน้ำเย็นไดในเวลาจำกัด เหมาะสำหรับใชงานชัว่ คราว
3.2 ชัน้ คุณภาพ
แผนไมอดั แตละประเภท แบงชัน้ คุณภาพตามลักษณะของไมบางทีท่ ำเปนไมหนาและไมหลัง ซึง่ แบงเปน 4
ชัน้ คุณภาพ ตามตารางที่ 1 โดยพิจารณาแตละดานภายหลังทีไ่ ดทำเปนแผนไมอดั แลว
หมายเหตุ 1. ไมตระกูลสน ไมตองพิจารณาตำหนิเรื่องตาในการแบงชั้นคุณภาพ
2. แผนไมอัดซึ่งทำจากไมบางปอก ทั้ง 4 ชั้นคุณภาพ ตามตารางที่ 1 มีจุดมุงหมายในการนำไป
ใชงานดังตอไปนี้
(1) ชัน้ คุณภาพ 1 เหมาะสำหรับงานทีต่ อ งการ แสดงผิวหนาไม
(2) ชัน้ คุณภาพ 2 เหมาะสำหรับงานทีไ่ มควรทาสีทบั หรือ ปดทับผิวหนาไม
(3) ชัน้ คุณภาพ 3 เหมาะสำหรับงานทีต่ อ งทาสีหรือปดทับผิวหนาไม หรือทีๆ
่ ไมอาจเห็นผิว
หนานั้นได
(4) ชัน้ คุณภาพ 4 เหมาะสำหรับงานทีผ่ วิ หนาไม ไมมคี วามสำคัญ

ในกรณีทแี่ ผนไมอดั ทำดวยไมบางฝาน จากไมทมี่ คี ณ
ุ คาทางเศรษฐกิจ เชน ไมบางฝานจากไมสกั ความเหมาะสม
ในการนำไปใชงาน อาจขึน้ อยกู บั ความสวยงามของผิวไมนนั้ และทีๆ
่ จะนำไปใช
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4. เสี้ยนไมตรง
5. รอยแตกและรอยปริ
5.1 รอยแตก
5.1.1 รอยแตกเปด

3. ตาผุและตากลวง

–4–
มีไดเล็กนอย ถาชัดแลวเรียบ

มีไดไมเกิน 1 แหงตอความกวางของ
แผน 1 เมตร โดยรอยแตกแตละแหง
ตองกวางไมเกิน 2 มิลลิเมตร ยาว
ไมเกินรอยละ 10 ของความยาวแผน
และตองอุดใหเรียบรอย

ไมยอมใหมี

2
มีไดไมเกิน 6 แหงตอตารางเมตร
มีตาขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน 30
มิลลิเมตรได แตเมื่อรวมกันแลวตอง
ไมเกิน 50 มิลลิเมตรตอตารางเมตร
ตาเหลานี้มีรอยแตกและรอยแยก
เล็กนอยได และตองอุดใหเรียบรอย
ไมยอมใหมี

ชั้นคุณภาพ

มีไดนอยมาก ถาชัดแลวเรียบ

ไมยอมใหมี

1
1. ตาเข็ม
มีไดไมเกิน 3 แหงตอตารางเมตร
2. ตาตัน ขนาดเสนผานศูนยกลาง มีตาขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน 15
เกิน 3 มิลลิเมตร
มิลลิเมตรได แตเมื่อรวมกันแลวตอง
ไมเกิน 25 มิลลิเมตรตอตารางเมตร

ตําหนิ

ตารางที่ 1 การแบงชัน้ คุณภาพของไมบาง
(ขอ 3.2 และขอ 5.1.1.1)

มีไดไมเกิน 3 แหงตอความกวางของ
แผน 1 เมตร โดยรอยแตกแตละแหง
ตองกวางไมเกิน 5 มิลลิเมตร ยาว
ไมเกินรอยละ 15 ของความยาวแผน
และตองอุดใหเรียบรอย

มีได
มีตาขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน 60
มิลลิเมตรได แตเมื่อรวมกันแลว ตอง
ไมเกิน 120 มิลลิเมตรตอตารางเมตร
ตาเหลานี้อาจมีรอยแตกและรอยแยกได
แยกได
มีตาขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน 6
มิลลิเมตรได แตเมื่อรวมกันแลวตอง
ไมเกิน 25 มิลลิเมตรตอตารางเมตร
และตองอุดใหเรียบรอย
มีได

3

มีได

มีได

มีได

มีได
มีได

4
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7.4 รอยตีนไก
8. การเสียสีที่ไมผุและไมไดเกิด
จากเชื้อรา
9. รอยผุ
10. รอยตอเปด

ไมยอมใหมี
มีไดไมเกิน 1 แหงตอความกวางของ
แผน 1 เมตร โดยรอยตอแตละแหง
ตองกวางไมเกิน 1 มิลลิเมตร ยาว
ไมเกินรอยละ 10 ของความยาวแผน
และตองอุดใหเรียบรอย

ไมยอมใหมี
มีไดไมเกิน 2 แหงตอความกวางของ
แผน 1 เมตร โดยรอยตอแตละแหง
ตองกวางไมเกิน 4 มิลลิเมตร ยาว
ไมเกินรอยละ 30 ของความยาวแผน
และตองอุดใหเรียบรอย

มีได ไมรวมเปนกลุมชัดเจน
มีได ไมรวมเปนกลุมชัดเจน
ขนาดของรองตองกวางไมเกิน 1.5
มิลลิเมตร และยาวไมเกิน 50
มิลลิเมตร
มีได
มีได

มีได เปนรูเดี่ยวและอยูหางกัน
ไมยอมใหมี
ไมยอมใหมี

ไมยอมใหมี
ไมยอมใหมี

มีได
มีไดเฉพาะเปลือกติดแทรกและตอง
อุดใหเรียบรอย

ไมยอมใหมี
ไมยอมใหมี

มีได
มีไดเพียงเล็กนอย

มีได

3

มีได

2

ชั้นคุณภาพ

ไมยอมใหมี
ไมยอมใหมี

1
5.1.2 รอยแตกปด
มีไดไมเกิน 2 แหงตอความกวางของ
แผน 1 เมตร แตเมื่อรวมกันแลวตอง
ไมเกิน 200 มิลลิเมตร
5.2 รอยปริ
ไมยอมใหมี
6. เปลือกติดแทรก กระเปาะยางไม ไมยอมใหมี
ลายยางน้ํามันไม
7. ตําหนิท่เี กิดจากหนอนแมลง
เจาะไชหรือกาฝาก
7.1 รูเข็ม
ไมยอมใหมี
7.2 รูมอดใหญ
ไมยอมใหมี
7.3 รองหนอนแมลงเจาะไช
ไมยอมใหมี
(worm channel)

ตําหนิ

ตารางที่ 1 การแบงชัน้ คุณภาพของไมบาง (ตอ)

ไมยอมใหมี
มีได

มีได
มีได

มีได
มีได
มีได

มีได
มีได

มีได

4
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19. ตําหนิที่ขอบแผนเนื่องจาก
การขัดทะลุผิวหรือการเลื่อย
20. ตําหนิอื่นซึ่งมิไดกําหนดไว

มีไดไมเกิน 1 แหงตอทุก 1 ตารางเมตร
ของพื้นที่ผิวแผน รอยตอตองเรียบรอย
และแนนสนิท
มีไดไมเกิน 3 มิลลิเมตรจากขอบ

ไมยอมใหมี

มีไดไมเกินรอยละ 5 ของพื้นที่ผิวแผน

2
มีไดไมเกิน 1 แหงตอความกวางของ
แผน 1 เมตร โดยรอยแตละแหงนี้ตอง
ยาวไมเกินรอยละ 5 ของความยาวแผน
ไมยอมใหมี
มีไดเล็กนอยถาเปนรอยขนาดเล็ก
มีไดไมเกินรอยละ 5 ของพื้นที่ผิวแผน
ไมยอมใหมี

ชั้นคุณภาพ

มีไดไมเกิน 3 มิลลิเมตรจากขอบ

มีไดไมจํากัด รอยตอเปดตองกวาง
ไมเกิน 3 มิลลิเมตร

มีไดไมเกินรอยละ 5 ของพื้นที่ผิวแผน

3
มีไดไมเกิน 2 แหงตอความกวางของ
แผน 1 เมตร โดยรอยแตละแหงนี้ตอง
ยาวไมเกินรอยละ 15 ของความยาวแผน
ไมยอมใหมี
มีไดเล็กนอย
มีไดไมเกินรอยละ 15 ของพื้นที่ผิวแผน
มีไดไมเกิน 1 000 ตารางมิลลิเมตรตอ
1 ตารางเมตรของพื้นที่ผิวแผน

มีได

ไมยอมใหมี
มีได
มีได
มีไดไมเกิน 5 000
ตารางมิลลิเมตรตอ
1 ตารางเมตรของ
พื้นที่ผิวแผน
มีได

มีได

4

มีไดไมเกิน 25
มิลลิเมตรจากขอบ
ไมยอมใหมี ยกเวนตําหนิเหลานั้นมีลักษณะคลายหรือใกลเคียงกับตําหนิที่ไดกําหนดไวขางตนซึ่งในกรณีเชนนี้ใหใชตามขอกําหนดที่กลาวมาแลว

1

มีไดไมเกิน 2 มิลลิเมตรจากขอบ

ไมยอมใหมี

ไมยอมใหมี

ไมยอมใหมี
ไมยอมใหมี
ไมยอมใหมี
ไมยอมใหมี

12. โปง
13. รอยบุม รอยนูน รอยฝงติด
14. ผิวหยาบ
15. ขัดทะลุผิว

16. รอยกาวซึม
17. การฝงติดของชิ้นโลหะ
18. รอยซอม

ไมยอมใหมี

11. รอยเหลื่อมหรือรอยพับที่ผิว

ตําหนิ

ตารางที่ 1 การแบงชัน้ คุณภาพของไมบาง (ตอ)
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4. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่ น
4.1 ความหนา และเกณฑความคลาดเคลือ่ น ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในตารางที่ 2
4.2 ความกวางและความยาว ใหเปนไปตามทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคลือ่ นไมเกินทีก่ ำหนดไวใน
ตารางที่ 2
4.3 ความแตกตางของเสนทแยงมุมทัง้ สองเสน จะมีไดไมเกินรอยละ 0.25 ของเสนสัน้
4.4 ความตรงของขอบ จะคลาดเคลือ่ นไปจากแนวตรงไดไมเกิน 3.0 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.1
ตารางที่ 2 เกณฑความคลาดเคลือ่ น
(ขอ 4.1 และขอ 4.2)

ความหนา
ระบุ
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
12.0
13.5
15.0
18.0
20.0
25.0

หนวยเปนมิลลิเมตร
เกณฑความคลาดเคลื่อน
ความหนา ความกวางและความยาว
± 0.2
± 0.2
± 0.2
± 0.2
± 0.2
± 0.3
± 0.3
± 0.3
± 3.0
± 0.3
± 0.3
± 0.4
± 0.4
± 0.5
± 0.5
± 0.6
± 0.7
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5. สวนประกอบและการทำ
5.1 สวนประกอบ
5.1.1 ไมบาง
5.1.1.1 ไมหนา ไมหลัง
ใหเปนไปตามตารางที่ 1
5.1.1.2 ไมไส
(1) ไมบางทีเ่ ปนชัน้ ของไมไส อาจมีการตอปลายหรือไมกไ็ ด และอาจมีตำหนิเปด โพรง รอยเหลือ่ ม
หรือรอยพับได ตำหนิเหลานีต้ อ งไมทำใหแผนไมอดั เปนคลืน่ หรือทำใหเสียความเรียบของ
ผิวหนาทีต่ อ งการทาสีหรือทาน้ำมัน
(2) แผนไมอดั ทีใ่ ชไมบางชัน้ คุณภาพ 1 หรือ 2 เปนไมหนา ตำหนิเปดหรือโพรงของไมไสชนั้ ทีต่ ดิ
กับไมหนาตองไมมี แตในชัน้ อืน่ ยอมใหมไี ด แตขนาดไมเกิน 2.5 มิลลิเมตร และตองไมมี
รอยเหลือ่ มหรือรอยพับ
5.1.2 กาว ควรเปนไปตามมอก.360 และอาจมีสารอืน่ เชน ตัวเรงแข็ง ตัวผสมเพิม่ ตัวอุด ประกอบอยดู ว ย
5.2 การทำ
5.2.1 การประกอบไมบางเปนแผนไมอดั
(1) ใหแนวเสีย้ นของไมบางแตละชัน้ ทีอ่ ยตู ดิ กัน ตัง้ ฉากกันในกรณีทแี่ ผนไมอดั ประกอบดวยชัน้ ไมบาง
จำนวนคู ใหแนวเสีย้ นไมบางคกู ลางอยใู นทางเดียวกัน ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอยางแนวเสีย้ นของไมบางแตละชัน้
(ขอ 5.2.1(1))
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(2) แผนไมอดั จะตองเปนการประกอบสมดุล และใชไมทมี่ คี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะใกลเคียงกัน ทำดวยวิธี
เดียวกันคือเปนไมบางปอกดวยกันหรือเปนไมบางฝานดวยกัน
(3) ควรใหดา นแนนของไมบางทัง้ ไมหนาและไมหลังอยดู า นนอก
(4) ตองไมมกี ระดาษกาวติดอยทู ผี่ วิ หนาของแผนไมอดั
(5) แผนไมอดั ทีม่ คี วามหนาตัง้ แต 10 มิลลิเมตรขึน้ ไป ตองทำดวยไมบางไมนอ ยกวา 5 ชัน้
5.2.2 การติดกาวระหวางไมบางแตละชัน้ ตองติดแนนสม่ำเสมอทัว่ ทัง้ แผน และตองไมมสี ว นใดสวนหนึง่ หลุดลอน
หรือโปง
5.2.3 ในกรณีทมี่ กี ารตอแผนไมอดั ใหมขี นาดใหญกวาแทนอัด โดยความยินยอมของผซู อื้ ตองใชกาวประเภท
เดียวกันกับกาวทีใ่ ชในการทำแผนไมอดั นัน้ และใหใชวธิ ตี อ เฉียง โดยรอยตอตองมีความเฉียงดังตอไปนี้
5.2.3.1 แผนไมอดั ทีห่ นาไมเกิน 10 มิลลิเมตร ตองใหเฉียง 1 ตอ 10
5.2.3.2 แผนไมอดั ทีห่ นาเกิน 10 มิลลิเมตร ตองใหเฉียง 1 ตอ 8
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.2

6. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
6.1 ความชืน้
ตองอยรู ะหวางรอยละ 7 ถึงรอยละ 15
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.3
6.2 การติดกาว
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.4 คาความตานแรงเฉือนและคาการแตกทีไ่ ม (wood failure) ตองเปนไปตามตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 การติดกาว
(ขอ 6.2)
ความตานแรงเฉือน (fv)

คาการแตกที่ไม

N/m2
0.2 ≤ fv < 0.4
0.4 ≤ fv < 0.6
0.6 ≤ fv < 1.0
1.0 ≤ fv

%
≥ 80
≥ 60
≥ 40
ไมกําหนด

6.3 ความตานแรงดัดและมอดุลสั ยืดหยนุ
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.5 คาความตานแรงดัดและมอดุลสั ยืดหยนุ ตองเปนไปตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ความตานแรงดัดและมอดุลสั ยืดหยนุ
(ขอ 6.3)
ความหนาระบุ

ความตานแรงดัด

มอดุลัสยืดหยุน

mm
2.0 ถึง 9.0
9.0 ถึง 12.0
ตั้งแต 12.0 ขึ้นไป

N/m2
34
26
24

N/m2
4 500
4 000
3 850

7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 ทีแ่ ผนไมอดั ทุกแผน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมาย แจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน
(1) คำวา “แผนไมอดั ”
(2) ประเภท โดยแสดงคำวา “ภายนอก” หรือ “ทนความชืน้ ” หรือ “ภายใน” หรือ “ชัว่ คราว”
(3) ชัน้ คุณภาพ แสดงเปนเลขอารบิก ตัวเลขหนาแสดงชัน้ คุณภาพของไมหนา ตัวเลขหลังแสดงชัน้ คุณภาพ
ของไมหลัง โดยมีเครือ่ งหมาย / คัน่ กลาง เชน 1/2
(4) ขนาด (กวาง × ยาว × หนา) เปนมิลลิเมตร
(5) ขอความหรือรหัสแสดงเดือน ปทที่ ำ หรือรนุ ทีท่ ำ
(6) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 ขนาด
9.1.1 เครื่องมือ
9.1.1.1 ความกวางและความยาว
สายวัดโลหะ ทีม่ คี วามละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร
9.1.1.2 ความหนา
ไมโครมิเตอร ทีม่ คี วามละเอียดถึง 0.05 มิลลิเมตร สวนของปากจับมีพนื้ ทีห่ นาตัดสัมผัสไมนอ ยกวา
200 ตารางมิลลิเมตร
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9.1.2 วิธวี ดั
9.1.2.1 ความกวางและความยาว
ใหวดั ทีจ่ ดุ ทีล่ กึ เขาไปจากขอบประมาณ 100 มิลลิเมตร ตามรูปที่ 2
9.1.2.2 ความหนา
ใหวดั ทีบ่ ริเวณกึง่ กลางของขอบของแผนไมอดั ทัง้ 4 ดาน และใหลกึ เขาไปจากขอบประมาณ 25
ถึง 200 มิลลิเมตร ตามรูปที่ 2
9.1.2.3 ความแตกตางของเสนทแยงมุม
9.1.2.4 ความตรงของขอบ
ขึงเสนดายระหวางมุมประชิดของแผนใหตงึ แลววัดระยะทีข่ อบทัง้ 4 ดานคลาดเคลือ่ นจากแนวเสนดาย
มากทีส่ ดุ
9.2 สวนประกอบและการทำ
ใหใชวธิ ตี รวจพินจิ และการวัด

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 2 การวัดขนาดของแผนไมอดั
(ขอ 9.1.2.1 และขอ 9.1.2.2)
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9.3 ความชืน้
9.3.1 เครื่องมือ
9.3.1.1 เครือ่ งชัง่ ทีม่ คี วามละเอียดถึง 0.01 กรัม
9.3.1.2 ตอู บ ทีส่ ามารถควบคุมอุณหภูมใิ หคงทีท่ ี่ (103 ± 2) องศาเซลเซียส
9.3.1.3 เดซิเคเตอร
9.3.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดตัวอยางเปนชิน้ ทดสอบขนาด 100 มิลลิเมตร × 100 มิลลิเมตร แผนละ 5 ชิน้
9.3.3 วิธที ดสอบ
9.3.3.1 ชัง่ ชิน้ ทดสอบโดยไมตอ งปรับสภาพความชืน้ ใหทราบคาทีแ่ นนอนถึง 0.01 กรัม เปนมวลของชิน้
ทดสอบ กอนอบ
9.3.3.2 อบในตอู บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (103 ± 2) องศาเซลเซียส จนไดมวลคงที่ ใสในเดซิกเคเตอร ปลอยใหเย็น
9.3.3.3 ชัง่ ครัง้ สุดทายใหทราบคาทีแ่ นนอนถึง 0.01 กรัม เปนมวลของชิน้ ทดสอบหลังอบแหง
9.3.4 วิธคี ำนวณ
คำนวณหาความชืน้ ไดจากสูตร
m1 – m2
× 100
ความชืน้ รอยละ =
m2
เมื่อ m1 คือ มวลของชิน้ ทดสอบกอนอบ เปนกรัม
m2 คือ มวลของชิน้ ทดสอบหลังอบแหง เปนกรัม
9.3.5 การรายงานผล
ใหรายงานตามรายการดังตอไปนี้
9.3.5.1 หมายเลขชิน้ ทดสอบ
9.3.5.2 คาความชืน้ ของชิน้ ทดสอบแตละชิน้
9.3.5.3 คาความชืน้ เฉลีย่ ของตัวอยางแตละแผน
9.4 การติดกาว
9.4.1 เครื่องมือ
เครือ่ งดึง ซึง่ สามารถอานคาแรงดึงไดละเอียดถึง 1 นิวตัน และใชแรงดึงเพือ่ แยกชิน้ ทดสอบออกในเวลา
(30 ± 10) วินาที
9.4.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
9.4.2.1 ตัดตัวอยางเปนชิน้ ทดสอบกวาง (25 ± 0.5) มิลลิเมตร ยาว (135 ± 0.2) มิลลิเมตร โดยใหดา นยาว
ขนานกับแนวเสีย้ นไม แลวนำไปเซาะรองโดยใชเลือ่ ยใหมคี ลองเลือ่ ยผานแนวกาวทุกแนวกาว จำนวน
5 ชิน้ ตอ 1 แนวกาว เปนจำนวนชิน้ ทดสอบรวมดังนี้
(1) 5 ชิน้ สำหรับแผนไมอดั ทีป่ ระกอบดวยไมบาง 3 หรือ 4 ชัน้
(2) 10 ชิน้ สำหรับแผนไมอดั ทีป่ ระกอบดวยไมบาง 5 หรือ 6 ชัน้
(3) 15 ชิน้ สำหรับแผนไมอดั ทีป่ ระกอบดวยไมบาง 7 หรือ 8 ชัน้
(4) 20 ชิน้ สำหรับแผนไมอดั ทีป่ ระกอบดวยไมบาง 9 ชัน้
9.4.2.2 สำหรับแผนไมอดั ทีป่ ระกอบดวยไมบางตัง้ แต 9 ชัน้ ขึน้ ไป ใหไสหรือขัดออกใหเหลือ 9 ชัน้
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โดยที่

l1
l2

b1
b2

คือ ความยาวทีจ่ ดุ วัดแรงเฉือน = (25 ± 0.5) มิลลิเมตร
(คา l1 ลดลงเหลือ 10 มิลลิเมตร ไดหากไมบางชัน้ นอกหนานอยกวา 1.5 มิลลิเมตร)
คือ ระยะหางระหวางทีจ่ บั = 50 มิลลิเมตร
คือ ความกวางทีจ่ ดุ วัดแรงเฉือน = (25 ± 0.5) มิลลิเมตร
คือ ความกวางของคลองเลือ่ ย = 2.5 มิลลิเมตร ถึง 4 มิลลิเมตร
คือ ทิศทางแนวเสีย้ นไมผวิ หนา
รูปที่ 3 ขนาดและระยะหางระหวางคลองเลือ่ ย
(ขอ 9.4.2.1)

9.4.3 การปรับภาวะชิน้ ทดสอบ
9.4.3.1 วัดความกวางและความยาวของพืน้ ทีท่ รี่ บั แรงเฉือน ใหไดคา ละเอียดถึง 0.1 มิลลิเมตร
9.4.3.2 นำชิน้ ทดสอบจากขอ 9.4.2.1 ไปปรับภาวะตามขัน้ ตอนทีก่ ำหนดในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ขัน้ ตอนการปรับภาวะ
(ขอ 9.4.3.2)
ประเภท
ภายนอก

ทนความชื้น
ภายใน
ชั่วคราว

การปรับภาวะ
ตมในน้ําเดือด
นําไปอบในตูอบที่อุณหภูมิ (60 ± 3) องศาเซลเซียส
นําไปตมในน้ําเดือดอีก
แชในน้ําเย็น จนชิ้นทดสอบมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง
ตมในน้ําเดือด
แชในน้ําเย็น จนชิ้นทดสอบมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง
แชในน้ําที่อุณหภูมิหอง
-

เวลา

h

4
16 ถึง 20
4
1
6
1
24
-

หมายเหตุ – หมายถึง ใหนำชิ้นทดสอบไปทดสอบโดยไมตองปรับภาวะ

9.4.4 วิธที ดสอบ
ใหทดสอบในขณะที่ชิ้นทดสอบยังเปยกอยู โดยยึดปลายชิ้นทดสอบทั้ง 2 ดานเขากับที่จับชิ้นทดสอบ
ใหชิ้นทดสอบอยูกึ่งกลางของที่จับแลวนำไปติดตั้งเขากับเครื่องดึง ใหแรงดึงผานแนวศูนยกลางของ
ชิน้ ทดสอบ จนชิน้ ทดสอบแยกออกจากกัน อัตราการเพิม่ แรงดึงตองเปนไปอยางสม่ำเสมอ เวลาทีใ่ ชตงั้ แต
เริม่ ดึงจนกระทัง่ ชิน้ ทดสอบแยกออกจากกัน ตองอยใู นชวง (30 ± 10) วินาที
9.4.5 วิธคี ำนวณ
9.4.5.1 หาคาการแตกทีไ่ ม
ปลอยชิน้ ทดสอบใหแหง แลวนำไปเปรียบเทียบคาการแตกทีไ่ ม เปนรอยละ ตาม ISO 12466-1
9.4.5.2 หาคาความตานแรงเฉือน จากสูตร
F
fv =
lb
เมื่อ fv คือ ความตานแรงเฉือน เปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร
F คือ แรงดึงสูงสุดทีช่ นิ้ ทดสอบดึงได เปนนิวตัน
l คือ ความยาวทีจ่ ดุ วัดแรงเฉือน เปนมิลลิเมตร
b คือ ความกวางทีจ่ ดุ วัดแรงเฉือน เปนมิลลิเมตร
9.4.6 การรายงานผล
ใหรายงานการติดกาวเปนคาเฉลีย่ ของคาการแตกทีไ่ มและคาเฉลีย่ ของความตานแรงเฉือน
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9.5 ความตานแรงดัดและโมดุลสั ยืดหยนุ
9.5.1 เครื่องมือ
9.5.1.1 เครือ่ งกด ซึง่ วัดแรงกดไดละเอียดถึง 5 นิวตัน หรือรอยละ 5 ของแรงกดสูงสุดทีช่ นิ้ ทดสอบ รับได
แทงกดตองมีปลายทีใ่ ชกดเปนรูปครึง่ วงกลม มีรศั มีประมาณ 10 มิลลิเมตร และมีความยาวของ
แทงกด ไมนอ ยกวาความกวางของชิน้ ทดสอบ
9.5.1.2 แทงรองรับ ตองมีลกั ษณะหนาตัดรูปวงกลม หรือรูปครึง่ วงกลม มีรศั มีประมาณ 10 มิลลิเมตร และ
มีความยาวของแทงรองรับไมนอ ยกวาความกวางของชิน้ ทดสอบ
9.5.1.3 เครือ่ งวัดการแอนตัว ซึง่ อานคาไดละเอียด 0.1 มิลลิเมตร
9.5.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดตัวอยางเปนชิน้ ทดสอบ กวาง 50 มิลลิเมตร ยาว (24t + 50) มิลลิเมตร (t = ความหนาของ ชิน้ ทดสอบ)
โดยใหดา นยาวขนานกับแนวเสีย้ นไมบางหนา 1 ชิน้ และดานยาวตัง้ ฉากกับแนว เสีย้ นไมบางหนา 1 ชิน้
9.5.3 วิธที ดสอบ
9.5.3.1 วางชิน้ ทดสอบบนแทนรองรับใหมรี ะยะหางกัน 24 เทาของความหนาระบุของชิน้ ทดสอบ ตามรูปที่
4 ใหปลายชิน้ ทดสอบยืน่ ออกไปจากจุดทีร่ องรับขางละ 25 มิลลิเมตร

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 4 การทดสอบความตานแรงดัดและมอดุลสั ยืดหยนุ
(ขอ 9.5.3.1)
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9.5.3.2 ใหแรงกดลงทีจ่ ดุ กึง่ กลางของชิน้ ทดสอบ โดยมีอตั ราการเพิม่ แรงกดอยางสม่ำเสมอ เวลาทีใ่ ชตงั้ แต
เริม่ กด จนกระทัง่ ชิน้ ทดสอบหัก ตองไมนอ ยกวา 30 วินาที แตไมมากกวา 90 วินาที (ความเร็วใน
การกดประมาณ 10 มิลลิเมตรตอนาที)
9.5.4 วิธคี ำนวณ
9.5.4.1 ความตานแรงดัด
หาคาความตานแรงดัด จากสูตร
3 F l1
ƒm =
2 b t2
เมื่อ ƒm คือ ความตานแรงดัด เปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร
F
คือ แรงกดสูงสุดทีช่ นิ้ ทดสอบรับได เปนนิวตัน
l1 คือ ระยะหางของแทงรองรับ เปนมิลลิเมตร
b
คือ ความกวางทีจ่ ดุ กึง่ กลางดานยาวของชิน้ ทดสอบ เปนมิลลิเมตร
t
คือ ความหนาทีจ่ ดุ กึง่ กลางของชิน้ ทดสอบ เปนมิลลิเมตร
9.5.4.2 มอดุลสั ยืดหยนุ
หาคามอดุลสั ยืดหยนุ จากสูตร
l13 (F2–F1)
Em =
4 b t3 (a2–a1)
เมื่อ Em คือ มอดุลสั ยืดหยนุ เปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร
l1 คือ ระยะหางของแทงรองรับ เปนมิลลิเมตร
F2–F1 คือ ความแตกตางของแรงกดระหวางคาสูงและคาต่ำทีเ่ ปนสัดสวนกัน เปนนิวตัน
b
คือ ความกวางทีจ่ ดุ กึง่ กลางดานยาวของชิน้ ทดสอบ เปนมิลลิเมตร
t
คือ ความหนาทีจ่ ดุ กึง่ กลางของชิน้ ทดสอบ เปนมิลลิเมตร
a2–a1
คือ ระยะแอนตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ ในชวง F2–F1 เปนมิลลิเมตร
9.5.5 การรายงานผล
ใหรายงานความตานแรงดัดและมอดุลสั ยืดหยนุ เปนคาเฉลีย่ ของชิน้ ทดสอบทัง้ 2 แนว
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง แผนไมอดั ประเภท ชัน้ คุณภาพ และความหนาเดียวกัน ทีท่ ำหรือสงมอบหรือซือ้ ขายใน
ระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด และไมหนาและไมหลัง
ก.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน ตามจำนวนทีก่ ำหนดไวในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จำนวนตัวอยางทีไ่ มเปนไปตามขอ 4. และขอ 5.1.1.1 ในแตละรายการ ตองไมเกินเลขจำนวนที่
ยอมรับทีก่ ำหนดไวในตารางที่ ก.5 จึงจะถือวาแผนไมอดั รนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสำหรับการทดสอบขนาด
และไมหนาและไมหลัง
(ขอ ก.2.1)

91
151
291
501

ขนาดรุน
แผน
ไมเกิน
ถึง
ถึง
ถึง
ขึ้นไป

90
150
280
500

ขนาดตัวอยาง
แผน
5
8
13
20
32

เลขจํานวน
ที่ยอมรับ
0
1
2
3
5

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบสวนประกอบและการทำ (ยกเวนขอ 5.1.1.1) ความชืน้
ความตานแรงดัด และมอดุลสั ยืดหยนุ
ก.2.2.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากแผนไมอดั ทีเ่ ปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนดในเรือ่ งขนาด ไมหนาและไมหลัง
แลวจำนวน 5 แผน
ก.2.2.2 ตัวอยางทุกแผนตองเปนไปตามขอ 5. (ยกเวนขอ 5.1.1.1) ขอ 6.1 และขอ 6.3 จึงจะถือวา
แผนไมอดั รนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
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ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบการติดกาว
ก.2.3.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากแผนไมอดั ทีเ่ ปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนดเรือ่ งขนาด ไมหนาและไมหลังแลว
จำนวนเพียงพอทีจ่ ะใชทดสอบ
ก.2.3.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 6.2 จึงจะถือวาแผนไมอดั รนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางแผนไมอดั ตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 และขอ ก.2.3.2 ทุกขอ จึงจะถือวาแผนไมอดั รนุ
นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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