
ไม (Wood) 
 ไมเปนผลิตภัณฑอันย่ิงใหญจากธรรมชาติ เปนวัตถุดิบที่มีคายิ่ง จัดวาเปนวัสดุที่มีความสําคัญในการกอสราง 
เพราะมีนํ้าหนักนอยตัดกลึงหรือเปลี่ยนรูปไดงาย  มีความสวยงาม ตลอดจนสามารถปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึน ไดขอเสีย
ของไมก็คือมีความแข็งแรงต่ําและมีคุณภาพในแตละทิศทางไมเทากัน (anisotropic) เชน ความแข็งในทางปลาย (ขนาน
กับแนวเสี้ยน) จะตางกับความแข็งที่รัศมี (radial) หรือดานสัมผัส (tangential) เปนตนนอกจากนั้นในไมชนิดเดียวกันก็
อาจจะมีความแตกตางกันมากในดานคุณสมบัติเชิงกลซ่ึงข้ึนกับคุณภาพของไมแตละทอน ลักษณะการเลื่อย อายุของไม 
เปนตน 
 การแบงประเภทของไม 
 ไมอาจจําแนกแบงเปนไมเนื้อออน (saftwood) ซึ่งปกติจะเปนไมใบแคบและไมเนื้อแข็ง (hardwood) ซ่ึงเปน
ไมจากตนไมใบกวางอยางไรก็ตามในปจจุบัน เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงแยกประเภทของไมตามหนังสือของกรมปา
ไมที่ กส.0702/6679 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2517  ดังน้ีคือใหแบงไมออกเปน 3 ประเภท โดยถือเอาคาความแข็งแรงใน
การดัดของไมแข็งและความทนทานตามธรรมชาติของไมน้ันๆเปนเกณฑดังตารางที่  

 
ตารางที่  แสดงความแข็งแรงของไมและความทนทานของไม 

ประเภทไม ความแข็งแรง (kg.cm2) ความทนทาน (ป) 
ไมเน้ือแข็ง 
ไมเน้ือแข็งปานกลาง 
ไมเน้ือออน 

> 1000 
600 – 1000 

< 600 

> 6 
2 – 10 
< 2 

 
 
 คุณสมบัติและประโยชนของไมแตละชนิด 
 ในที่น้ีจะกลาวถึงคุณสมบัติและประโยชนของไมเน้ือแข็งไมเน้ือแข็งปานกลางและไมเนื้อออนที่ควรทราบ
ตามลําดับ ดังนี้ 
    ไมเนื้อแข็ง มีหลายชนิด อาทิเชน ไมเต็ง ไมสัก ไมตะแบก ไมแดง ซ่ึงมีคุณสมบัติและประโยชนที่ควร
ทราบดังตอไปนี้ 
  ไมเต็ง  เปนตนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ ข้ึนเปนหมูตามปาแดดทั่วไปยกเวนภาคใตลักษณะเนื้อไม
เปนสีนํ้าตาลออนเม่ือแรกตัดทิ้งไวนานจะเปนสีนํ้าตาลแกแกมแดง เสี้ยนสับสน เนื้อหยาบแตสมํ่าเสมอแข็งเหนียวแข็งแรง
และทนทานมากแหงแลวเลื่อยไสกบตกแตงไดยาก น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,040 กิโลกรัม ตอลูกบาศกเมตร ใชทํา
หมอนรางรถไฟเครื่องมือกสิกรรมโครงสรางอาคาร เชน ตง คาน วงกบ ประตูหนาตาง โครงหลังคา เสา 
   
  ไมแดง เปนตนไมขนาดใหญ ข้ึนทั่วไปในปาเบญจพรรณแลงและชื้น ลักษณะของเนื้อไมมีสีแดงเรื่อๆ 
หรือ สีนํ้าตาลอมแดง เสี้ยนเปนลูกคลื่นหรือสับสน เน้ือละเอียดพอประมาณ แข็ง เหนียวแข็งแรงและทนทาน เลื่อยใสกบ
แตงไดเรียบรอยขัดชักเงาไดดีนํ้าหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 960 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรไมนี้นิยมในการกอสรางในสวนที่
ไมใชโครงสราง เชน พื้น วงกบประตูหนาตาง ทําเกวียน ทําเรือหนอนรางรถไฟ เครื่องเรือน เครื่องมือกสิกรรม ดาน
เครื่องมือ คันชั่ง ไมแดงนี้ปลวกหรือเพรียงจะไมคอยรบกวน และเปนไมที่ตานทานไฟในตัวดวย 
  ไมตะเคียนทอง เปนตนไมใหญและสูงมากขึ้นเปนหมูตามปาดิบชื้นทั่วไปลักษณะเนื้อไมมีสีเหลือง
หมนสีน้ําตาลอมเหลืองมักมีเสนสีขาวหรือเทาขาวผานเสมอ สีที่ผานนี้เปนทอน้ํามันหรือยาง เสี้ยนมักสับสนเนื้อละเอียด
ปานกลางแข็ง เหนียว ทนทาน ทนปลวกไดดี เม่ือนําไปเลื่อย ใสกบตกแตงและชักเงาไดดีมาก น้ําหนักโดยเฉลี่ย 750 
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชในการกอสรางอาคาร ไมหมอนรางรถไฟ ไมชนิดน้ีนิยมใชทําเรือมาก และยังใชการไดดีทุก
อยางที่ตองการความแข็งแรง เหนียวและทนทาน 
  ไมตะแบก เปนตนไมสูงใหญตอนโคนมีลักษณะเปนพู ข้ึนในปาเบญจพรรณชื้นและแลงทั่วไปลักษณะ
เนื้อไมสีเทาจนถึงสีนํ้าตาลอมเทาเสี้ยนตรงหรือเกือบตรง เน้ือละเอียดปานกลาง เปนมัน แข็งเหนียว แข็งแรงทนทานดีถา
ใชในรมไมตากแดดตกฝนใชทําเสาบาน ทําเรือ แพ เกวียน เครื่องกสิกรรม ไมตะแบบชนิดลายใชทําเครื่องเรือนได
สวยงามมาก ใชทําดามมีด ไมถือ กรอบรูป ดามปน เปนตน 
  ไมสัก เปนตนไมขนาดใหญ ขึ้นเปนหมูในปาเบญจพรรณทางภาคเหนือและบางสวนของภาคกลาง
และตะวันตกลักษณะเนื้อไมสีเหลืองทองนานเขาจะกลายเปนสีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลแกมีกลิ่นเหมือนหนังฟอกเกาๆ และมี
นํ้ามันในตัวมักมีเสนสีแกแทรกเสี้ยนตรงเนื้อหยาบและไมสมํ่าเสมอ แข็งพอประมาณแข็งแรงทนทานที่สุดปลวกมอดไมทํา
อันตราย นําไปเลื่อย ไสกบตกแตงงาย แกะสลักไดดี ชักเงาไดงายและดีมากเปนไมที่ผึ่งใหแหงไดงายและอยูตัวดี 
นํ้าหนักโดยประมาณ 640 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมสักเปนที่นิยมมากในการทําเครื่องเรือนทําบานประตูหนาตาง ทํา
เรือ แกะสลักตางๆ ปริมาณที่ทําออกจําหนายยังมีมากพอสมควร ไมสักเปนไมที่เปนสินคาขาออกและเปนที่นิยมของชาว
ตางประเทศมาก ไมสักที่ใหญที่สุดในโลกปจจุบันนี้ข้ึนอยูที่บานปางเกลือ  ตําบลน้ําไคร  อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ มี
ความสูง 51 เมตร วัดรอบตนได 10.58 เมตร ใชคนกางแขนโอบรอบตนไดไมนอยกวา 8 คน กรมปาไมไดประมาณอายุตน
สักน้ีไวไมนอยกวา 1,500 ป 
 ไมมะคาแต เปนตนไมขนาดกลางถึงขนาดสูงใหญข้ึนประปรายในปาแดงและปาเบญจพรรณแลวทั่วไป
ลักษณะเนื้อไมสีนํ้าตาลออนถึงสีน้ําตาลแก เลื่อยทิ้งไวนานสีจะเขมข้ึน มีเสนเสี้ยน ผานซึ่งมีสีแกกวาสี้พ้ืนเสี้ยนสับสนเนื้อ
คอนขางหยาบแตสมํ่าเสมอเปนมันเลื่อม แข็งและทนทานมากทนมอดปลวกไดดี เลื่อยใสกบตกแตงไดยาก ถาตอกตะปูลง
ในแกนไมจะตอกไมยากและตะปูมักคดงอเพราะความแข็งแรงของไม นํ้าหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,090 กิโลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ใชในการกอสรางตาง ๆ ทําไมหมอนรางรถไฟทําเครื่องเกวียน เครื่องไถนา เครื่องเรียน เปนตน  
  ไมประดู เปนไมตนสูงใหญ ข้ึนในเบญจพรรณชื้นและ แลงทั่วไปเวนแตทางภาคใต มีชุกชุมทาง
ภาคเหนือและภาคอีสานลักษณะเนื้อไมสีแดงอมเหลืองถึงสีแดงอยางสีอิฐแกสีเสนเสี้ยนแกกวาสีพ้ืนบางทีมีลวดลาย 
สวยงามมาก เสี้ยนสับสนเปนริ้ว เน้ือละเอียดปานกลาง แข็งและทนทาน ไสกบตบแตงไดดีและชักเงาไดดีนํ้าหนักโดย



เฉลี่ย 800 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชในการกอสราง ทําเกวียนเรื่องเรือนที่สวยงามทําจากปุมประดูทําดามเครื่องมือและ
สิ่งอื่นๆ ที่ตองการความแข็งแรงทนทาน ในประเทศจีนและญ่ีปุนนิยมใชทําเครื่องเรือนกันมาก 
 ไมเนื้อแข็งปานกลาง   มีหลายชนิดเชนไมยางไมกระบากหรือไมกะบากไมกระทอน และอื่นๆ ซ่ึงมีคุณสมบัติ
และประโยชนที่ควรทราบดังตอไปนี้ 
  ไมยาง เปนตนไมสูงใหญ สูงชลูด ไมมีกิ่งที่ลําตน มักขึ้นเปนหมูในปาดิบชื้น และที่ต่ําชุมชื้นตาม
บริเวณใกลเคียงแมน้ําลําธารในปาดบิและปาอ่ืนๆ ทั่วไป ตนบางชนดิสามารถเผาเอาน้ํามันยางได (แตเปนคนละชนดิกับตน
ยางพารา) ลักษณะเนื้อไมสีแดงเรื่อหรือสีนํ้าตาลหมนเสี้ยนมักตรง เน้ือหยาบ แข็งปานกลางใชในรมทนทานดีเลื่อยไสกบ
ตกแตงไดดนํ้ีาหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 650 – 720 กิโลเมตรตอลูกบาศกเมตร ใชในงานกอสรางทั่วไป ทําหีบ ที่นิยมใชกัน
มากคือใชเปนไมฝา ไมคราว ฝาเพดาน คราวฝา 
  ไมกระบากหรือไมกะบาก เปนตนไมสูงใหญขึ้นปะปรายในปาดิบชื้นและปาเบญจพรรณชื้นทั่ว
ประเทศ ทางพฤกษศาสตรจะมีอยูหลายชนิด แตในสวนเนื้อไมและการใชมีลักษณะคลายคลึงมากใชรวมกันไดดีลักษณะ
เนื้อไมโดยรวมมีสีตั้งแตนวลเหลืองถึงนํ้าตาลออนแกมแดงเรื่อๆ เสี้ยนมักตรงเนื้อหยาบแตสมํ่าเสมอ  แข็ง เหนียว เดง
พอประมาณ เลื่อยไสกบตกแตงไดไมยาก แตมีขอเสียคือเนื้อเปนทรายทําใหกัดคมเครื่องมือ ผึ่งแหงงายและไมคอยเสื่อม
เสีย น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 600 กิโลเมตรตอลูกบาศกเมตร ใชทําแบบหลอคอนกรีตไดดีเพราะถูกนํ้าแลวไมบิดงอหรือ
โคง ทําเครื่องเรือนราคาถูก ทํากลองใสของเกาอี้ 
      
 มาตรฐานไม 
 มาตรฐานของไมตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ มอก. ในปจจุบันมีดังน้ี 

1. มอก.421 –2525  หมายถึง ไมแปรรูปและขอกําหนดทั่วไป 
2. มอก.422 –2525  หมายถึง ไมสักแปรรูป 
3. มอก.423 –2525  หมายถึง ไมกระยาเลยแปรรูป 
4. มอก.424 –2525  หมายถึง ไมแปรรูปสําหรับงานกอสรางทั่วไป 
5. มอก.497 –2526  หมายถึง ไมแปรรูปอบ 
6. มอก.516 –2527  หมายถึง ไมอัดน้ํายา CCA 

 
ซ่ึงในมาตรฐานดังกลาวจะมีหัวขอที่กลาวมาถึงคือ 

1. ขอบขาย 
2. บทนิยาม 
3. ชั้นคุณภาพ 
4. วัสดุและการทํา 
5. คุณลักษณะที่ตองการ 
6. เครื่องหมายและฉลาก 
7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

 
 มาตรฐานของไมแปรรูปนั้น มีมิติ (ขนาด)  เปนมิลลิเมตร ซ่ึงกําหนดตาม มอก.421-2535 เปนดังนี้ 
 1.  ขนาด ไมแปรรปูตามมาตรฐานนี้ มีขนาดดังตอไปนี ้
  ความหนา :  12 , 16 , 19 , 22 , 25 , 32  , 38 , 44 , 50 , 63 , 75 , 88 , 100 , 113 , 
                                        125 , 138 , 150 และ 200 
  ความกวาง : 25 , 38 , 50 , 63 , 75 , 88 , 100 , 113 , 125 , 150 , 175 , 200 , 
                                        225 ,250 , 275 , 300 , 350 และ 400 มิลลิเมตร  (ยกเวนไมสักเหลี่ยม ให 
                                        ถือตามขนาดไมสกัเหลี่ยมแปรรูป มาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมไมสักแปร 
                                        รปูมาตรฐานเลขที ่มอก.422) 
  ความยาว :   สาํหรบัไมสัก เริ่มตั้งแต 0.30 เมตร และใหมีความยาวเพิ่มขึ้นชวงละ 0.15 
                                        เมตร สวนไมกระยาเลย เริ่มตั้งแต 0.30 เมตร และใหมีความยาวเพิ่มข้ึนชวงละ 
                                        0.30 เมตร 
 2.  การเรียกชื่อขนาด  ใหเรียกชื่อขนาดไมเรียงลําดับดังนี ้
      ความหนา × ความกวาง ×  ความยาว 
 3.  การแปรรูป ตองแปรรูปใหสวนยาวของไมแปรรปู ขนานกับความยาวของทอนซุง ดานทั้ง 
 4.  ดานตองเรียบเปนแนวเสนตรง มีขนาดสม่ําเสมอกันตลอดความยาวของแผน และภาคตดัขวาง 
                   หวัทายตองเปนสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 


