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มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม

ไมยางพาราแปรรูป

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีกำหนดคุณลักษณะของไมยางพาราแปรรูปท่ีไดจากการแปรรูปซุงดวย

เคร่ืองจกัร อบแหงและ/หรอืผานกรรมวิธกีารรกัษาเน้ือไมดวยสารโบรอน

1.2 มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนีไ้มครอบคลุมถงึไมแปรรปูสำหรบังานกอสรางทัว่ไป มาตรฐานเลขท่ี มอก.424

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ี ใหเปนไปตาม มอก.421 และดงัตอไปน้ี

2.1 ไมยางพาราแปรรูป หมายถึง ไมยางพาราที่ผานการแปรรูปดวยเครื่องจักร อบแหงและ/หรือผานกรรมวิธี

การรกัษาเนือ้ไม

3. ประเภทและชัน้คณุภาพ
3.1 ไมยางพาราแปรรูป  แบงเปน 2 ประเภท คือ

3.1.1 ประเภท 1 ไมยางพาราแปรรปูท่ีอบแหง

3.1.2 ประเภท 2 ไมยางพาราแปรรูปท่ีผานกรรมวิธรีกัษาเน้ือไมดวยสารโบรอนและอบแหง

3.2 ไมยางพาราแปรรปู  แตละประเภทแบงเปน 2 ชัน้คุณภาพ คือ

3.2.1 ชัน้คุณภาพ A

3.2.2 ชัน้คุณภาพ B

4. ขนาด
4.1 ขนาด ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผซูือ้กบัผขูาย โดยมขีนาดแนะนำ ดงันี้

4.1.1 ความหนา : 12 มลิลเิมตร 16 มลิลเิมตร 19 มลิลเิมตร 22 มลิลเิมตร 25 มลิลเิมตร 32 มลิลเิมตร

38 มลิลเิมตร 50 มลิลเิมตร 63 มลิลเิมตร 75 มลิลเิมตร 88 มลิลเิมตร 100 มลิลเิมตร

4.1.2 ความกวาง : 22 มลิลเิมตร 25 มลิลเิมตร 38 มลิลเิมตร 50 มลิลเิมตร 63 มลิลเิมตร 75 มลิลเิมตร

88 มลิลเิมตร 100 มลิลเิมตร 125 มลิลเิมตร

4.1.3 ความยาว : 1 000 มิลลิเมตร 1 100 มิลลิเมตร 1 200 มิลลิเมตร 1 250 มิลลิเมตร 1 300

มลิลเิมตร 1 500 มลิลเิมตร 2 000 มลิลเิมตร
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4.2 ขนาดเผ่ือ

4.2.1 ความหนาและความกวาง ใหมขีนาดเผือ่ไมนอยกวา 2 มลิลเิมตรและไมเกนิ 5 มลิลเิมตร

4.2.2 ความยาว ใหมขีนาดเผ่ือไมนอยกวา 30 มลิลเิมตร

การทดสอบใหทำโดยการวดั ตามขอ 9.2

5. คณุลักษณะทีต่องการ
5.1 คุณลกัษณะตามชัน้คุณภาพ

5.1.1 ชัน้คุณภาพ A

ไมยางพาราแปรรปูทีต่ดัตำหนอิอกแลว ตองไดไมเกลีย้ง 1 แผน ยาวไมนอยกวา รอยละ 80 ของความยาว

ไมยางพาราแปรรปูท่ีระบไุวทีฉ่ลาก

5.1.2 ชัน้คุณภาพ B

ไมยางพาราแปรรปูทีต่ดัตำหนอิอกแลว ตองมสีมบตัขิอใดขอหนึง่ ดงัตอไปนี้

5.1.2.1 ตองไดไมเกลีย้งแตละทอนยาวไมนอยกวา 300 มลิลเิมตร และไมเกลีย้งรวมกนัไมนอยกวารอยละ

70 ของความยาวไมยางพาราแปรรปู

5.1.2.2 ตองไดไมเกลีย้งทอนยาวไมนอยกวารอยละ 60 ของความยาวไมยางพาราแปรรูป

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจและการวัด

5.2 การแปรรปู

ตองแปรรปูใหสวนยาวของไมยางพาราแปรรปู ขนานกบัความยาวของซงุ ดานทัง้สีด่านตองเรยีบเปนแนวเสนตรง

มขีนาดสม่ำเสมอกันตลอดความยาวและภาคตัดขวางหัวทายตองเปนรูปสีเ่หลีย่มมุมฉาก

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ

5.3 ปริมาณความชืน้

ไมยางพาราแปรรปูท่ีผานการอบแหงแลว ตองมปีริมาณความชืน้ไมเกนิ รอยละ 12

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.3

5.4 การรกัษาเนือ้ไม (เฉพาะประเภท 2)

5.4.1 ตองผานกรรมวิธรีกัษาเน้ือไม

เม่ือทดสอบตามขอ 9.4.1 ไมทีผ่านกรรมวธิรีกัษาเนือ้ไมแลว ตองเปลีย่นเปนสแีดง

5.4.2 ปริมาณตวัยาแหงท่ีเขาไปในเน้ือไม

คิดเปนสมมูลกรดบอรกิ (Boric Acid Equivalent : BAE) ไมนอยกวารอยละ 0.2

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.4.2

6. การจดัเก็บ
6.1 หากมิไดมีการตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหจัดเก็บไมยางพาราแปรรูปเปนมัดไวในสถานที่ที่มีหลังคา และมี

อากาศถายเทไดสะดวก
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7. เครือ่งหมายและฉลาก
7.1 การทำเครือ่งหมายและฉลาก ใหเปนไปตาม มอก.421

8. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน
8.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 ขอแนะนำในการตรวจจำแนกชัน้คุณภาพไมยางพาราแปรรปู  ใหเปนไปตาม มอก.421

9.2 ขนาดและขนาดเผ่ือ

9.2.1 เคร่ืองมือ

9.2.1.1 เคร่ืองวัดละเอยีด  0.1 มลิลเิมตร

9.2.1.2 เคร่ืองวัดละเอยีด  1  มลิลเิมตร

9.2.2 วิธวัีด

9.2.2.1 การวดัความหนาและความกวาง

ใหใชเคร่ืองวัดตามขอ 9.2.1.1 วัดความกวางและความหนา มติลิะ 3 แหง โดยวัดท่ีปลายท้ัง 2

ระยะหางจากปลายทัง้ 2 ขางประมาณ 50 มลิลเิมตร และกึง่กลางของแผนไมตวัอยาง แลวรายงาน

ผลทุกคา

9.2.2.2 การวัดความยาว

ใหใชเคร่ืองวัดตามขอ 9.2.1.2 วัดความยาวของแผนไมตวัอยางทีจุ่ดท่ีสัน้ท่ีสดุ

9.3 ปริมาณความชืน้

การทดสอบหาปริมาณความช้ืนของไมยางพาราแปรรูปใหทำได 2 วิธ ีคือ วิธอีบแหงและวิธใีชมาตรความช้ืน

ในกรณีทีม่ขีอโตแยงใหใชวิธอีบแหง

9.3.1 วิธอีบแหง

9.3.1.1 เคร่ืองมือ

(1) ตอูบท่ีสามารถควบคุมอุณหภมูใิหคงท่ีที ่(103 ± 2) องศาเซลเซยีส

(2) เคร่ืองชัง่ละเอยีด 0.01 กรมั

(3) เดซิกเคเตอร

9.3.1.2 การเตรียมช้ินทดสอบ

ตัดแผนไมตัวอยางเปนช้ินทดสอบ โดยใหตัดไมสวนท่ีปราศจากตำหนิใดๆหางจากปลายดานใด

ดานหนึ่งไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร ใหมีความยาวตามเสี้ยน 20 มิลลิเมตร ถึง 25 มิลลิเมตร

ตลอดความกวางของแผนไมตวัอยาง
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9.3.1.3 วิธทีดสอบ

(1) ชัง่ช้ินทดสอบ เปนมวลของช้ินทดสอบกอนอบ

(2) อบช้ินทดสอบในตูอบท่ีอุณหภูมิ (103 ± 2) องศาเซลเซียส จนไดมวลคงที่ คือมวลของ

ชิน้ทดสอบเม่ือช่ัง 2 คร้ัง ทีเ่วลาหางกนั 6 ชัว่โมง ตองไมแตกตางกนัเกนิ  รอยละ 0.1 ของมวล

ของช้ินทดสอบ

(3) นำมาใสในเดซกิเคเตอรปลอยไวใหเยน็

(4) ชัง่ช้ินทดสอบ เปนมวลของช้ินทดสอบหลังอบแหง

9.3.1.4 วิธคีำนวณ

คำนวณหาคาปรมิาณความชืน้จากสตูร

ปรมิาณความชืน้ รอยละ = × 100

เมื่อ m1 คือ มวลของช้ินทดสอบกอนอบ เปนกรัม

m2 คือ มวลของช้ินทดสอบหลงัอบแหง เปนกรัม

9.3.2 วิธใีชมาตรความชืน้

9.3.2.1 เคร่ืองมือ

มาตรความช้ืนท่ีผานการสอบเทยีบหรอืผานการตรวจสอบใหถกูตองตรงกบัเครือ่งทีไ่ดสอบเทยีบ

กบัการหาปรมิาณความชืน้ดวยวิธอีบแหงแลว

9.3.2.2 วิธทีดสอบ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผูผลิตเคร่ืองมือ และตองคำนึงถึงสภาวะของแผนไมตัวอยางที่เปนอยูใน

ขณะทำการทดสอบ เชน ขณะรอน เปนไมทีอ่าบน้ำยา

9.4 การรกัษาเนือ้ไม (เฉพาะประเภท 2)

9.4.1 ตองผานกรรมวิธรีกัษาเน้ือไม

9.4.1.1 การเตรยีมสารละลายตวัอยาง

(1) สารละลายเคอรคูมนิ (curcumin solution)

(1.1) เติมกรดไฮโดรคลอริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพทัธ 1.18) 100 มลิลลิติร ลงใน

เอทานอล 800 มลิลลิติร และเจอืจางดวยเอทานอล จนมีปริมาตรเปน 1 ลติร

(1.2) ละลายเคอรคูมนิ 0.25 กรมั และกรดซาลไิซลกิ 10 กรมั ในสารละลายตามขอ (1.1)

100 มลิลลิติร

9.4.1.2 การเตรียมช้ินทดสอบ

ตัดแผนไมตัวอยางเปนช้ินทดสอบ โดยใหตัดไมสวนท่ีปราศจากตำหนิใดๆ หางจากปลายดานใด

ดานหน่ึงไมนอยกวา 250 มลิลเิมตร แลวตรวจพินิจ แผนไมตวัอยางตองไมพบรองรอยการทำลาย

ของเช้ือราและรเูจาะของแมลง

m1 – m2

m2
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9.4.1.3 วิธทีดสอบ

พนหรือทาสาละลายตามขอ 9.4.1.1(1.2) ที่ภาคตัดขวางของช้ินทดสอบ เน้ือไมที่บริเวณพื้นท่ี

หนึง่สวนในเกาสวนของพ้ืนท่ีหนาตดัของช้ินทดสอบ ดงัรปูท่ี 1 จะตองปรากฏเปนสีแดง จึงจะถอืวา

มกีารรกัษาเนือ้ไมแลว หากปรากฏเปนสเีหลอืงใหถอืวายงัไมมกีารรกัษาเน้ือไม

9.4.2 ปริมาณตวัยาแหงท่ีเขาไปในเน้ือไม

9.4.2.1 เคร่ืองมือ

(1) ซลิกิาครซูเิบลิ ขนาด 30 ลกูบาศกเซนติเมตร

(2) เตาเผา ทีค่วบคุมอณุหภมูไิด ที ่150 องศาเซลเซยีส ถงึ 650 องศาเซลเซยีส

(3) บวิเรตต ขนาด 50 มลิลลิติร

9.4.2.2 สารเคมีและสารละลาย

(1) สารละลายแบเรยีมไฮดรอกไซด  รอยละ 7.5 ในน้ำกลัน่

(2) สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิความเขมขน 1:1

เจือจางกรดไฮโดรคลอริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18) ในน้ำกลัน่ท่ีมปีริมาตรเทากนั

(3) สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิความเขมขนเขมขน 1:40

เจอืจางกรดไฮโดรคลอรกิเขมขนในน้ำกลัน่ท่ีมปีริมาตร 40 เทา

(4) สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ประมาณรอยละ 10

ละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ดวยน้ำกลัน่ประมาณ 10 เทาโดยน้ำหนกั

(5) สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 โมลตอลูกบาศกเดซิเมตร ที่ปราศจาก

คารบอนไดออกไซด

(6) แมนิทอล (manital , neutral)

(7) สารละลายเมทลิเรดอินดิเคเตอร  รอยละ 0.1 โดยน้ำหนกัในเอทานอล

(8) สารละลายฟนอลฟทาลนีอินดิเคเตอร รอยละ 0.1 โดยน้ำหนกัในสารละลายเอทานอล รอยละ

50 โดยน้ำหนกั

9.4.2.3 วิธทีดสอบ

(1) ตัดแผนไมตัวอยาง ที่ปราศจากตำหนิใดๆ หางจากปลายดานใดดานหนึ่งไมนอยกวา 250

มลิลเิมตร ใหไดความหนาประมาณ 50 มลิลเิมตร แลวนำมาตดัเปนช้ินทดสอบ ใหไดน้ำหนกั

ประมาณ 10 กรัม หนาประมาณ 6 มลิลเิมตร โดยใหชิน้ทดสอบอยตูรงกลางของแผนไมตัวอยาง

ดงัรปูท่ี 1 นำชิน้ทดสอบมาทำใหมขีนาดเล็กสามารถผานแรงเบอร 16 ได จนไดมวลประมาณ

5 กรมั ใสลงในซลิกิาครูซเิบลิ ตวัอยางทีเ่หลอืใชสำหรบัทดสอบหาคาปรมิาณความช้ืน
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หนวยเปนมิลลเิมตร

รปูที ่1 การตดัตัวอยางเปนชิน้ทดสอบ
(ขอ 9.4.2.3(1))

(2) เตมิสารละลายแบเรยีมไฮดรอกไซด 15 มลิลลิติร ลงในครซูเิบลิ ผสมใหเขากนั นำไปอบในตอูบ

ทีอ่ณุหภมู ิ105 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 2 ชัว่โมง แลวนำไปเผาในเตาเผาทีอ่ณุหภมูเิริม่ตน

200 องศาเซลเซยีส จนมีอณุหภมูเิปน 600 องศาเซลเซยีส โดยเผาทีอ่ณุหภมูน้ีิเปนเวลา 2

ชั่วโมง นำครูซิเบิลออกจากเตาเผา ทิ้งไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง หยดน้ำกลั่นลงไป 2 ถึง 3

หยด แลวเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 1:1 ลงไปจนเพียงพอ ปดดวย

แผนกระจก ทิง้ไวใหเยน็ จากน้ันเผยอแผนกระจกข้ึน แลวคอยๆ เลือ่นออกทางดานขาง ในขณะ

เดยีวกันใหใชน้ำกลัน่จำนวนเล็กนอยลางแผนกระจก โดยใหน้ำกลัน่ท่ีลางไหลลงในครซูเิบลิ

(3) ลางสารทีค่างอยบูนครูซเิบลิแลวกรองดวยกระดาษกรองวัตตแมน เบอร 4 ขนาด 90 มลิลเิมตร

ใสสารละลายที่กรองไดลงในขวดแกวรูปกรวย ขนาด 250 มิลลิลิตร ลางครูซิเบิลดวย

สารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 1:1 และน้ำรอน ตามลำดับ ลางสารที่คางบน

กระดาษอกี 3 คร้ัง ดวยน้ำรอน

(4) ถามขีอปญหาเกีย่วสารท่ีคางบนกระดาษกรองหรือในครูซิเบลิ ใหทดสอบซ้ำตามขอ 9.4.2.3(2)

และขอ 9.4.2.3 (3)
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(5) สารละลายทีก่รองทัง้หมด ตองม ีปรมิาตร 60 มลิลลิติร ถงึ 100 มลิลลิติร แลวเติมสารละลาย

เมทลิเรดอนิดิเคเตอร ลงไป 3 หยด ทำใหเปนกลางดวย สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด รอยละ

10 เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 1:40 2 ถงึ 3 หยด ใหมากเกนิพอ ปด

ขวดแกวดวยกระจกแกว ปลอยท้ิงไวใหเดือดเปนเวลา 2 นาที เพื่อไลคารบอนไดออกไซด

ทิ้งใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง และทำใหเปนกลางดวยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด

โดยใชบวิเรตต

(6) เตมิแมนิทอล (ประมาณ 1 กรมัตอสารละลายตวัอยาง 10 มลิลลิติร) แลวหยดสารละลาย

ฟนอลฟทาลนีอินดิเคเตอร จำนวน 10 หยด นำไปไทเทรตดวยสารละลายมาตรฐานโซเดียม

ไฮดรอกไซด จนถึงจุดยุติไดสารละลายตัวอยางเปนสีชมพู บันทึกปริมาตรของสารละลาย

มาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด ทีใ่ชในการไทเทรตไว เปนมิลลลิติร (V1)

(7) ทำแบลงกเปรยีบเทยีบเชนเดียวกับตวัอยาง บนัทึกปรมิาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดยีม

ไฮดรอกไซด ทีใ่ชในการไทเทรตไว เปนมิลลลิติร (V2 )

(8) หลงัจากหกัคาแบลงกออกแลว บนัทึกปรมิาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดยีมไฮดรอกไซด

ทีใ่ชในการไทเทรตไว  เปน V = V1 – V2  เปน มลิลลิติร

(9) คำนวณคาปรมิาณความช้ืน หลงัจากขูด หรอืบดเปนผง โดยวิธดีงัน้ี

(9.1) ชัง่ชิน้ทดสอบ ประมาณ 5 กรมั เปนมวลของชิน้ทดสอบกอนอบ (m1)

(9.2) อบในตอูบทีอ่ณุหภมู ิ103 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส เปนเวลาไมนอยกวา

24 ชัว่โมง จนมวลคงท่ี

(9.3) ชัง่ชิน้ทดสอบอกีครัง้ เปนมวลของชิน้ทดสอบหลงัการอบแหง (m2)

9.4.2.4 การคำนวณ

คำนวณหาคา สมมูลกรดบอริก ไดจากสตูร

สมมลูกรดบอรกิ รอยละ = (m1/m2)

เมื่อ c คือ ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด เปนโมลตอลูกบาศก

เดซเิมตร

m คือ มวลของไมทีช่ัง่เม่ือแหงในอากาศ เปนกรัม

V × c × 6.184

m
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน

(ขอ 8.1)

ก.1 รนุ ในท่ีน้ี หมายถงึ ไมยางพาราแปรรูป ประเภทและช้ันคุณภาพเดยีวกัน ขนาดเดียวกัน แปรรูปดวยกรรมวิธี

เดยีวกัน ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกัน

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปน้ี หรืออาจใชแผนการ

ชกัตวัอยางอืน่ท่ีเทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบขนาด คุณลกัษณะตามชัน้คุณภาพ การแปรรปู และปรมิาณความชืน้

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน ตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก.1 ตัวอยางตองเปนไปตาม

ขอ 4. ขอ 5.1 ขอ 5.2 และขอ 5.3 ทกุขอ จึงจะถอืวาไมยางพาราแปรรปูรนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ตารางท่ี ก.1 แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบขนาด
คณุลกัษณะตามช้ันคณุภาพ การแปรรปู และปรมิาณความชืน้

(ขอ ก.2.1)

ก.2.2 การชกัตวัอยางสำหรับการทดสอบการรักษาเน้ือไม (เฉพาะประเภท 2)

ใหชกัตัวอยางโดยวิธสีมุจากรนุเดียวกัน จำนวน 1 แผน สำรอง 2 แผน ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 5.4

จึงจะถอืวาไมยางพาราแปรรปูรนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตวัอยางตองเปนไปตามขอ ก.2.1 และ ขอ ก.2.2 ทกุขอ จึงจะถอืวาไมยางพาราแปรรปูรนุน้ันเปนไปตาม

มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนท่ียอมรับ

แผน แผน

ไมเกิน 1 200 5 0

1 201 ถึง 35 000 8 1

35 001 ข้ึนไป 13 2


