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Wood : a renewable resource
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Carbon cycle for the forest products 

industry
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Chemical Composition of Wood

(% of Dry Weight)

Primary components:

Secondary components:

Wood Type Cellulose Hemi Cellulose Lignin

Hardwood 40 - 44 15 - 35 18 - 25

Softwood 40 - 44 20 - 32 25 - 35

Pectins and Starch: ~6%

Extractives: ~1-4%

Inorganics: 0.1-0.5%,  Ca, K, Mg, Si

NAC2016 [MTEC]



Cellulose is a Polymer of Glucose

• Accounts for ~1/3 of all plant 

biomass

• (Chemically) very stable material

• monomer = glucose(C6H10O5)n

• linear molecule with DP (degree of 

polymerization) of 10,000 for wood

• forms highly-ordered crystalline 

structures

• hydrogen bonds to other cellulose 

molecules, hemicellulose and water

• “Fiber” component of the wood 

wall  composite 

n
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Hemicellulose

• Contains glucose and other sugars and derivatives:

• 6-carbon sugars (glucose, galactose, mannose)

• 5-carbon sugars (xylose and arabinose)

• sugar derivatives (glucuronic acid) 
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Lignin

Lignin is a a 3D polymer of hydroxyphenyl propane monomers.
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Superior carbon footprint

Compared to any other building material
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Wood: a carbon store
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พ้ืนที่บาน 2,300 ตร.ฟุต ถาสรางดวยไม

=

เก็บคารบอนไดออกไซดได 62,735 lbs.

=

รถยนตหนึ่งคันปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ออกมา 7 ป
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• Wood outperforms all other building products:

 Releases less effluents  during manufacture

 Requires less energy

 Better insulator

 Stores carbon

 Recyclable and Renewable
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Wood: energy efficient

Material Embodied energy, Mj/kg

AD sawn hardwood 0.5

KD sawn hardwood 2.0

Concrete 4.0

Mild steel 34.0

Plastics 90.0

Aluminium 170.0
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ไมที่ใชประโยชนกันอยูในโลกน้ีแบงออกเปน 2 พวก

1. ไมซอฟวูด (Softwoods) หรือ

Coniferous woods หรือไมใบ

แคบ(Needle leaved trees) หรือ

ไมไมมีพอร (Non-porous wood)   

คือไมท่ีไมมี vessel หรือ pore 

จะมีแตเซลลทราคีด (Tracheid)  

ท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับ vessel 

(เวสเซล)  คือ ลําเลียงน้ําเล้ียงแต

รูปรางของเซลล ไม เห มือนกัน 

และทราคีดยังทําหนาท่ีใหความ

แข็งแรงกับลําตนอีกดวย เชน ไม

สน
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Softwoods (Sugar pine)
A = Earlywood, 
B = Latewood
C = Resin canals 
D = Tracheids
(Hoadley, 2000) 
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2. ไมฮารดวูด (Hardwoods) หรือไมใบกวาง (Broad leaved 

trees) หรือไมมีพอร (Porous wood) คือไมท่ีมีเวสเซล

(vessel) หรือ pore ซ่ึงเปนเซลลรูปทอทําหนาท่ีลําเลียงนํ้า

เลี้ยง สวนเซลลท่ีทําหนาท่ีใหความแข็งแรงกับลําตนในไม 

Hardwoods คือ เซลลไฟเบอร (Fiber)
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Hardwoods 

(Yellow meranti)              

A = Solitary pores,      

B = Multiple pores,      

C =Gum vein, 

D =Rays                         

( Hoadley, 2000)
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คุณสมบัติของไม (Wood Properties)

ในการนําไมไปใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด เราจําเปนตองรูถึง

คุณสมบัติ ของไม เพราะการรูถึงคุณสมบัติของไมนั้นจะทําใหเราเลือกใช

ไมอยางถูกตอง และ  มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของไมท่ีจะกลาวในท่ีนี้ 

จะกลาวถึงคุณสมบัติของไมท่ีสําคัญคือ

1. คุณสมบัติทางดานฟสิกส (Physical Properties)

2. คุณสมบัติทางกล (Mechanical Properties)

3. คุณสมบัติทางเคมี (Chemical Properties) 

4. คุณสมบัติทางชีว (Biological Properties)หรือ คุณสมบัติทาง

ความทนทาน (Durable Properties)
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1. คุณสมบัติทางฟสิกส

1.1 ความหนาแนน (Density)

1.2 คาความถวงจําเพาะ (Specific Gravity)

1.3 ความชื้น (Moisture Content)

1.4 การหดตัวและพองตัว (Shrinkage and Swelling)NAC2016 [MTEC]



2. คุณสมบัติทางกล

2.1  ความเคนอัดขนานเส้ียน (Compressive Stress Parallel to Grain) ใช

ใน การทดสอบไมท่ีนําไปใชประโยชนเปน เสาบาน เสาเข็ม

2.2 ความเคนอัดต้ังฉาก (Compressive Stress Perpendicular to Grain)

ใชในการทดสอบไมท่ีนําไปใชประโยชนเปน ไมหมอนรองรางรถไฟ เปน

คานบาน

2.3 ความเคนดึงขนานเส้ียน (Tensile Stress Parallel  to Grain) ใชใน

การทดสอบไมท่ีนําไปใชประโยชนเปน สวนของโครงถักท่ีรับแรง

2.4  ความเคนดึงต้ังฉากเส้ียน (Tensile Stress perpendicular to Grain)

ใชในการทดสอบไมท่ีนําไปใชประโยชนเปน คานไมประกับ ไมประกับ

โคงประกับ
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2. คุณสมบัติทางกล(ตอ)

2.5  ความเคนเฉือนขนานเส้ียน (Shearing Stress Parallel to Grain) ใช

ในการทดสอบไมท่ีนําไปใชประโยชนเปน ขอตอไม ขอตอคาน คานไม

ประกับ

2.6 ความแข็งแรง และความแข็งตึง  ในการดัดสถิตย (Strength and 

Stiffness in Static Bending) ใชในการทดสอบไมท่ีนําไปใชประโยชน

ในรูปแบบของ คาน ตง จันทัน แป สวนของโครงถักท่ีรับแรงดัด ซ่ึง

สามารถแบงคาทดสอบออกเปน 2 คา คือ Modulus of Rupture (MOR)

และ Modulus of Elasticity (MOE)

2.7  ความแข็ง (Hardness) ใชในการทดสอบไมท่ีนําไปใชประโยชนใน

รูปแบบของไมพื้น ไมปารเก
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2. คุณสมบัติทางกล(ตอ)

2.8 การฉีก (Cleavage) ใชในการทดสอบไมท่ีนําไปใชประโยชนในรูปแบบ 

ของขอตอไม ดามเครื่องมือ อุปกรณกีฬา

2.9   ความเหนียว (Toughness) ใชในการทดสอบไมท่ีนําไปใชประโยชน

ในรูปแบบของไมรองยก ดามเครื่องมือ

2.10  กําลังยึดของตะปู  และตะปูควง (Nail and Screw Holding Power)

ใชในการทดสอบไมท่ีนําไปใชประโยชนในรูปแบบของชิ้นงานท่ีตองยึด

ติดดวยตะปูหรือตะปูควง เชน ประตู หนาตาง วงกบ โครงหลังคา
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3. คุณสมบัติทางเคมี
องคประกอบทางเคมีของเนื้อไม มีสารท่ีสําคัญอยู 2 ประเภท คือ 

 สารพวกโพลีแซดคาไรด ซ่ึงเรียกรวมๆ วาโฮโลเซลลูโลส  

ประกอบดวย เซลลูโลส และ เฮมิเซลลูโลส

 ลิกนิน

นอกจากนั้นยังมีสารอินทรียอื่นๆ ท่ีเปนองคประกอบสวนนอยอีก  

เชน เทนนิน ยางน้ํามันไม แอลคาลอยด และสารท่ีมีสีอื่นๆ อีกหลายชนิด 

เปนตน สารเหลานี้ จัดอยูในประเภทสารแทรกหรือสารท่ีสกัดได สวน

สารประกอบอินทรียนั้นก็คือ สวนท่ีเปนขี้เถา ปริมาณ และชนิดของสารเคมี

ท่ีมีองคประกอบของผนังเซลลจะแตกตางกันไปในไมชนิดตางๆ สําหรับใน

ไมตระกูลสน และไมใบกวาง ก็มีปริมาณและชนิดของสารเคมีท่ีเปน

องคประกอบแตกตางกันไป
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4. คุณสมบัติเก่ียวกับความทนทาน

เปนความทนทานของไมตอศัตรูทําลายไมพวก เชื้อรา และแมลง ตาม

สภาพธรรมชาติ แบงอายุความทนทานตามธรรมชาติของไม แบง

ออกเปน 4 หมูคือ
• หมูท่ี 1 ผุพังงาย มีอายุความทนทานนอยกวา 2 ป เชน ยางพารา 

สมพง มะกอก ฯลฯ

• หมูท่ี 2  ไมทนทาน มีอายุความทนทาน 2-6 ป เชน ยาง กะบก 

กระบาก ฯลฯ

• หมูท่ี 3 ทนทานปานกลาง มีอายุความทนทาน 6-10 ป เชน ขานาง 

ไขเขียว ตะแบก ฯลฯ

• หมูท่ี 4  ทนทาน มีอายุความทนทานมากวา 10 ป เชน ชิงชัน สัก 

แดง ประดู เต็ง ฯลฯ
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การแบงไมเน้ือแข็ง ไมเน้ือแข็งปานกลาง           

และไมเน้ือออน  ตามมาตรฐานของกรมปาไม

ประเภทไม
ความแข็งแรงในการดัด  

( กก/ตร.ซม )(N/mm2)

ความทนทานตาม

ธรรมชาติเฉล่ีย (ป)

ไมเน้ือแข็ง สูงกวา 1000 (95) สูงกวา  6

ไมเน้ือแข็งปานกลาง 600–1000 (60-94.9) 2 - 6

ไมเน้ือออน ต่ํากวา 600 (60) ต่ํากวา  2NAC2016 [MTEC]



ขอบคุณ

จบการนําเสนอ
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