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สายพันธุ์
8 ไมโ้อก๊แดงอเมรกินั

สายพันธุ ์Quercus

14 ไมท้วิลปิวดูอเมรกินั
Liriodendron tulipifera

22 ไมเ้ชอรร์อีเมรกินั
Prunus serotina

28 ไมแ้อชอเมรกินั
สายพันธุ ์Fraxinus

36 ไมโ้อก๊ขาวอเมรกินั
สายพันธุ ์Quercus

42 ไมเ้มเปิลออ่นอเมรกินั
Acer rubrum/Acer macrophyllum

44 ไมเ้มเปิลแข็งอเมรกินั
Acer Saccharum

50 ไมว้อลนตัอเมรกินั
Juglans nigra

56 ไมฮ้คิคอรอีเมรกินั/ไมพ้แีคน
สายพันธุ ์Carya

58 ไมเ้อลม์อเมรกินั
Ulmus rubra

59 ไมไ้ซคามอรอ์เมรกินั
Platanus occidentalis

60 ไมเ้บสวดู/ไมค้อตตอนวดูอเมรกินั
Tilia americana/Populus deltoides

62 ไมก้มัอเมรกินั
Lquidambar styraciflua

63 ไมเ้บริช์สเีหลอืงอเมรกินั
Betula alleghaniensis

68 ไมแ้อลเดอรอ์เมรกินั
Alnus rubra

69 ไมแ้อสเพนอเมรกินั
Populus tremuloides

70 ไมว้ลิโลว/์ไมซ้สัซาฟราสอเมรกินั
Salix nigra/Sassafras officinale

71 ไมแ้ฮคเบอรร์/ีไมบ้ชีอเมรกินั
Celtis Occidentalis/Fagus Grandifolia 
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ป่าไมเ้นือ้แข็งในทางตะวนัออกของสหรฐัอเมรกิาประกอบดว้ย
สายพนัธุไ์มเ้นือ้แข็งเขตอบอุน่จ�านวนมากซึง่ไดร้บัการจดัการ
เพือ่วตัถปุระสงคท์ ัง้เชงิพาณชิยแ์ละไมใ่ชเ่ชงิพาณชิ 
ยต์ ัง้แตช่ว่งศตวรรษที ่20

อตุสาหกรรมไมเ้นือ้แข็งอเมรกินัทีม่มีาตัง้แตผู่ต้ัง้ถิน่ฐานชาวยโุรป 
กลุม่แรกไดม้ปีระสบการณม์ากมายในการแปรรปูไมเ้นือ้แข็งพืน้เมอืง
ของอเมรกิาเหนอื ทรัพยากรไมเ้นือ้แข็งในสหรัฐอเมรกิาสว่นใหญแ่ลว้
อยูท่างตะวนัออก จากรัฐเมนทางตอนเหนอืไปยงัอา่วเม็กซโิกทางตอน
ใต ้และอยูท่างตะวนัตกขา้มไปยงัหบุเขามสิซสิซปิปี ประเทศ
สหรัฐอเมรกิามสีายพันธุข์องไมเ้นือ้แข็งมากกวา่ภมูภิาคอืน่ � ทัว่โลก

มเีพยีงไมก่ีป่ระเทศทีส่ามารถอวดความส�าเร็จของอเมรกิาในการพัฒนา
ป่าไมเ้นือ้แข็งอยา่งยัง่ยนื เนือ่งจากการประยกุตใ์ชอ้ยา่งเครง่ครัดของ
การปฏบิตัแิละการจัดการป่าไมท้ีด่ทีีส่ดุ (BMP) ท�าใหป่้าไมเ้นือ้แข็ง
ของอเมรกิามชีวีติชวีา ล�าตน้ของไมต้ัง้ตรงอยา่งสขุภาพด ีเชน่เดยีวกบั
ประชากรของสตัวป่์าทีม่จี�านวนมากและหลากหลาย แมน่�้าและล�าธาร
สะอาด และทีน่ีย่งัมกีจิกรรมนันทนาการอกีมากมาย 90 ปีทีผ่า่นมาใน
การปรับปรงุและจัดการป่าไม ้ทัง้กฎระเบยีบขอ้บงัคบัตา่ง � ของมลรัฐ
และรัฐบาลกลาง พรอ้มกบัความเขา้ใจในทางวฒันธรรมทีม่ากขึน้และ
ความตอ้งการของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม ้สง่ผลใหท้รัพยากรไม ้
เนือ้แข็งของอเมรกิาฟ้ืนฟแูละตอ่อายไุดเ้ป็นอยา่งมาก

อตุสาหกรรมการเลือ่ยและการผลติไมเ้นือ้แข็งทีข่ ึน้อยูก่บัทรัพยากรนี้
เป็นผูผ้ลติไมเ้นือ้แข็งแปรรปูรายใหญท่ีส่ดุในโลก ในชว่งไมก่ี ่
ปีทีผ่า่นมา สหรัฐอเมรกิามกีารสง่ออกทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคญัและ
ผา่นการจัดการป่าไมอ้ยา่งละเอยีดถีถ่ว้น โดยทีส่หรัฐอเมรกิาท�าการ
ปลกูไมเ้นือ้แข็งในแตล่ะปีมากกวา่การเกบ็เกีย่ว จงึท�าใหส้ามารถมัน่ใจ
ไดว้า่จะมสีนิคา้ไปอกีในระยะยาว ในขณะทีโ่ลกเผชญิกบัการ
เปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ความยัง่ยนืของป่าไมท้ีม่คีวาม
ส�าคญัเป็นล�าดบัตน้ � ในจติใจของใครหลาย � คน จงึท�าใหว้สัดทุีม่า
จากธรรมชาตแิละความอดุมสมบรูณนั์น้เป็นปัจจัยส�าคญั และอกีทัง้
จ�านวนการผลติสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ของป่าในอเมรกิาไดเ้พิม่มากขึน้เป็นสอง
เทา่ตัง้แตปี่ 1953

ความพรอ้มใชง้านและลกัษณะตา่ง � จะแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค  
แตไ่มเ้นือ้แข็งอเมรกินัทกุสายพันธุจ์ะเจรญิเตบิโตในอตัราทีม่ากก
วา่การเก็บเกีย่ว มเีพยีงไมก่ีป่ระเทศทีป่ระสบความส�าเร็จในระดบันี ้ 
ในเรือ่งของความยัง่ยนืของป่าไมเ้นือ้แข็ง

เมือ่เกบ็เกีย่วและน�ามาบดแลว้ ไมเ้นือ้แข็งอเมรกินัจะให ้ 
ความหลากหลายของส ีลายไม ้และคณุลกัษณะทีด่ ีจากโทนสอีบอุน่ 
โทนสเีขม้ของไม ้โอก๊แดง ไม ้เชอรร์แีละไม ้แอลเดอร ์จนไปถงึสสีวา่ง
ของไม ้เมเปิล ไม ้ทวิลปิวดู และไม ้แอช สายพันธุส์ว่นใหญท่ีส่�าคญั
ของทีน่ีส่ามารถใชง้านไดห้ลากหลายตัง้แตเ่ฟอรน์เิจอรช์ัน้ดจีนถงึ แผง
โครงสรา้งอตุสาหกรรม

ภาคเหนอื
ฤดหูนาวจะยาว ฤดรูอ้นจะสัน้ เหมาะอยา่งยิง่กบัไมเ้นือ้แข็ง 
ทีเ่ตบิโตชา้ และมลีายเนือ้ไมท้ีล่ะเอยีด เชน่ ไมเ้มเปิล และ 
ไมเ้บริช์

ภาค
กลาง

ฤดรูอ้นจะรอ้น ฤดหูนาวจะหนาวเย็น เหมาะอยา่งยิง่กบั 
สายพันธุไ์ม ้เชน่ ไมว้อลนัต ไมฮ้คิคอร ีและ ไมโ้อก๊ขาว

ภาคตะวนัตก
เฉยีงเหนอืของ
แปซฟิิก

สภาพอากาศแบบภาคพืน้สมทุร ถกูแยกตามภมูศิาสตร ์
จากพืน้ทีท่ีป่ลกูไมเ้นือ้แข็งหลกัในภาคตะวนัออก ไมแ้อลเด
อรแ์ดง/ไมเ้มเปิลใบใหญ ่จะเจรญิเตบิโตขึน้โดยเฉพาะที่
มหาสมทุรแปซฟิิก

ภาคใต้ ฤดหูนาวจะสัน้ ฤดรูอ้นจะยาว ผลติสายพันธุข์องไมข้นาดใหญ่
ทีโ่ตเร็ว เชน่ ตน้ ทวิลปิวดู ตน้ ยางเหนยีวและ แอช

ภมูภิาค  
แอปพาเลเชยี

สภาพอากาศแปรปรวนเนือ่งจากความแตกตา่งตา่ง �  
ทัง้ระดบัความสงูและเสน้ละตจิดู สายพันธุข์องไมเ้นือ้แข็ง
สว่นใหญจ่ะเจรญิเตบิโตทีน่ีแ่ละเป็นแหลง่ทีม่ตีน้ เชอรร์ ีหนา
แน่นมากทีส่ดุ

หมายเหต ุ- สายพันธุไ์มเ้นือ้แข็งอเมรกินัหลากหลายชนดิ เชน่ ไมแ้อช,ไมท้วิลปิวดู ไมเ้ม
เปิลออ่น และทัง้ ไมโ้อก๊แดง และไมโ้อก๊ขาว จะเจรญิเตบิโตทัว่ทัง้ภาคเหนอื ภาคกลาง 
ภาคใต ้และภาคแอปพาเลเชยี แตเ่นือ่งจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ ชนดิของ
ดนิ และระดบัความสงู ท�าใหไ้มท้ีจ่ะผลติอาจแตกตา่งกนัอยา่งมนัียส�าคญัในเรือ่งของส ีลาย
เนือ้ไม ้และคณุสมบตัทิางกายภาพอืน่ �
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การจดัหาไมเ้นือ้แข็งอเมรกินั

ไมเ้ป็นวสัดธุรรมชาตทิีไ่ดม้าจากทรัพยากรทีม่ชีวีติชวีา อดุมสมบรูณ ์
และสง่ผลใหไ้มเ้นือ้แข็งอเมรกินัทีไ่ดน้�าเสนอในคูม่อืนีม้รีปูลกัษณ ์
ทีแ่ตกตา่งกนัไปมาก มลีกัษณะและประสทิธภิาพจากสายพันธุส์ูส่าย
พันธุ ์สายพันธุห์นึง่ยงัสามารถแตกตา่งกนัไปจากพืน้ทีห่นึง่ไปยงัอกี
พืน้ทีห่นึง่ ซึง่ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ดนิ ความสงูและการจัดการของป่า 
พาเลททีน่่าตืน่เตน้นีส้ามารถมอบโอกาสทีด่ใีนการออกแบบตา่ง � ได ้
แตม่นัจ�าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งเลอืกสายพันธุท์ีถ่กูตอ้งและเหมาะสม 
กบัวตัถปุระสงค ์แนวทางทีม่รีายละเอยีดครา่ว � เหลา่นีเ้ป็นจดุเริม่ตน้ 
ทีเ่ราไดแ้นะน�าส�าหรับการสนทนาพดูคยุเพือ่หาแหลง่ไมเ้นือ้แข็ง
อเมรกินั และยงัท�าใหแ้น่ใจไดว้า่คณุไดเ้ลอืกสายพันธุท์ีเ่หมาะสมกบั
การใชง้านโดยเฉพาะ

คณุสมบตั ิ

มแีหลง่ขอ้มลูมากมายเกีย่วกบัลกัษณะและคณุสมบตัติา่ง �  
ในการท�างานของไมเ้นือ้แข็งอเมรกินั และขอ้มลูเหลา่นีค้วร 
คา่แกก่ารตรวจสอบเพือ่หลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาดในระหวา่งการท�างาน 
ตวัอยา่งเชน่ไมโ้อก๊แข็งแรงมากและไม ้ไมฮ้คิคอร ีกแ็ข็งมากส�าหรับท�า
วสัดปุพูืน้ ในขณะทีไ่มอ้ืน่ � ไมไ่ดแ้ข็งแรงมาก บางสายพันธุจ์ะไวตอ่
ตอ่การเคลือ่นไหวภายใตส้ภาวะความชืน้ทีแ่ตกตา่งกนัไปมากกวา่สาย
พันธุอ์ืน่ �

การเปลีย่นสี

ลกัษณะ หรอืความสวยงาม เป็นสว่นหนึง่ในคณุลกัษณะทีน่่าดงึดดูทีส่ดุ
ของไมเ้นือ้แข็งอเมรกินั ดงันัน้ควรพจิารณาส ีลายเนือ้ไม ้ 
และการเคลอืบกอ่นท�าการเลอืก ตวัอยา่งเชน่ การเคลอืบสไีม ้เชอรร์ ี
เป็นขัน้ตอนตกแตง่ทีล่ะเอยีดมากซึง่ยากตอ่การตกแตง่กบัไม ้ไม ้
คอตตอนวดู สายพันธุไ์มเ้นือ้แข็งมสีธีรรมชาตหิลากหลาย เชน่ ความ
แตกตา่งในแกน่ไมแ้ละกระพี ้หรอืริว้ลายแร ่ดงันัน้ ระวงัวา่บางสายพันธุ์
อาจเปลีย่นสตีามกาลเวลาเมือ่สมัผัสแสงไฟ โดยปกตแิลว้ ไมซ้งุสอีอ่น 
เชน่ ไม ้เชอรร์แีละไม ้ทวิลปิวดู จะมสีเีขม้ขึน้และไมซ้งุทีม่สีเีขม้กวา่ 
เชน่ ไม ้walnut จะมสีสีวา่งขึน้

ความแตกตา่งทางภมูภิาค

สายพันธุห์นึง่สามารถมลีกัษณะแตกตา่งกนัไดข้ึน้อยูก่บัสถานทีป่ลกู 
ซึง่ไดรั้บอทิธพิลจากสภาพอากาศ ระยะเวลาการปลกูในฤด ูอณุหภมูิ
ตามความสงูและอืน่ � ผูส้ง่ออกชาวอเมรกินัและผูน้�าเขา้ตา่งประเทศ
สามารถชว่ยอธบิายความแตกตา่งเหลา่นีไ้ด ้ตวัอยา่งเชน่ ไมa้shหรอื
ไม ้โอก๊ จากภาคเหนอืมกัแตกตา่งจากภาคใต ้สามารถลดความแตก
ตา่งเหลา่นีไ้ดด้ว้ยการจัดหาไมจ้ากพืน้ทีเ่พยีงแหง่เดยีว

ความแตกตา่ง

เชน่เดยีวกบัความแตกตา่งทางอาณาเขต สายพันธุม์กัแสดงการ
เปลีย่นแปลงภายในแหลง่ทีม่าเดยีวกนัตามปรมิาณของกระพีแ้ละแกน่
ไม ้ความแตกตา่งระหวา่งทัง้สองนัน้มนีอ้ยในบางสายพันธุ ์ 
(เชน่ ตน้โอก๊) แตใ่นสายพันธุอ์ืน่ (เชน่ ตน้วลิโลว)์ นัน้ชดัเจนกวา่ ไม ้
ทวิลปิวดูอเมรกินั (หรอืเรยีกกนัวา่ไมพ้อปลารเ์หลอืง ในสหรัฐอเมรกิา) 
สามารถมกีารเปลีย่นแปลงในซงุทอ่นหนึง่ 
ทีอ่าจถกูก�าหนดตามเสน้ผา่นศนูยก์ลางได ้

สายพนัธุย์อ่ย

มกีรณี 'เหมอืนกนัแตแ่ตกตา่ง' สายพันธุไ์มเ้นือ้แข็งอเมรกินั 
บางสายพันธุม์หีลากหลายสายพันธุย์อ่ย ตวัอยา่งเชน่ มตีน้ โอก๊แดง 
ประมาณแปดตน้และตน้โอก๊ขาวแปดตน้ทีม่จี�าหน่ายทัว่ไป และในขณะ
ทีท่ัง้สองสายพันธุน์ีม้กัจะเหมอืนกนั และทัง้หมดถกูขายเหมอืนกบั
ตน้rโอก๊แดง และตน้ โอก๊ขาว ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย เชน่ ตน้
โอก๊แดง บางตน้โตไวกวา่และอาจมลีายเนือ้ไมท้ีม่ากกวา่  
เพราะจากผลกระทบจากแหลง่ทีม่า

ขอ้จ�ากดัเฉพาะ

การรูข้อ้จ�ากดัของความยาว ความกวา้ง ความหนา การหดตวัเมือ่แหง้ 
และคณุภาพของความพรอ้มใชง้านของสายพันธุท์ีก่�าหนด เราเชือ่วา่
ขอ้จ�ากดัเหลา่นีเ้ร ิม่มาจากป่าทีม่คีวามแตกตา่งกนัอยา่งมากในเรือ่งของ
ขนาดของตน้ไมท้ีป่ลกู เชน่ เครง่ครัดเป็นหนึง่ในตน้ไมท้ีส่งูทีส่ดุ  
ในขณะทีต่น้ วอลนัต มกัจะขนาดเล็กและเตีย้กวา่มาก ซึง่สง่ผลตอ่ 
ขอ้จ�ากดัของไมแ้ปรรปูทีม่อียู ่เมือ่ตน้ไมถ้กูเก็บเกีย่ว โรงเลือ่ยจะไมต่ดั
ทอ่นไมท้ีย่าวเกนิ 16 ฟตุ (4.8 ม.) และในหลายสายพันธุท์ีม่คีวามกวา้ง
มากกวา่ 12 นิว้ (300 มม.) โปรดจ�าไวว้า่เกรดของไม ้วอลนัต FAS  
(ดทูีอ่ภธิานศพัทห์นา้ 99) ไมไ่ดม้คีวามยาว 25 ฟตุอยา่งชดัเจน ระบ ุ
การท�าใหแ้หง้ดว้ยการเป่าลมรอ้น (AD) หรอืการท�าใหแ้หง้ดว้ยเตาเผา 
(KD) ตามปรมิาณความชืน้ทีก่�าหนด (MC) การผลติไมแ้ปรรปูเนือ้แข็ง
สว่นใหญเ่นน้ทีค่วามบาง เชน่ 25 มม. และ 32 มม. (ผลติเป็นฟตุและ
นิว้และแสดงเป็น 4/4 นิว้ และ 5/4 นิว้) และอาจมจี�ากดัปรมิาณแม ้
วา่จะมขีนาดหนาขึน้ในบางสายพันธุ์

เกรด

หากคณุก�าลงัจัดหาไมแ้ปรรปูไมเ้นือ้แข็งอเมรกินั ทัง้ทางตรง 
จากสหรัฐอเมรกิาหรอืจากผูจั้ดจ�าหน่าย เป็นเรือ่งจ�าเป็นอยา่งยิง่ทีค่ณุจะ
ตอ้งท�าความเขา้ใจหลกัการใหเ้กรด NHLA (สมาคมไมเ้นือ้แข็งแหง่ชาต)ิ 
ทีร่ะบผุลผลติส�าหรับวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ เพือ่หลกีเลีย่งการจา่ยเงนิที่
มากเกนิไปหรอืการขาดรายละเอยีด ตวัอยา่งเชน่ ผูผ้ลติเฟอรน์เิจอร์
สามารถไดผ้ลตอบแทนทีด่เียีย่มจากเกรดของ "เฟอรน์เิจอร"์ No.1 
Common หรอืแมก้ระทัง่ในเกรดทีต่�า่กวา่กไ็ด ้ 
ในขณะทีผู่ผ้ลติไมก้รอบประตหูนา้ตา่งอาจตอ้งการความยาวของไม ้
ทีช่ดัเจนมากขึน้ในขนาดทีถ่งึเกรดเฉพาะใน FAS เทา่นัน้ ค�านวณ
ตน้ทนุตามผลผลติไมใ่ชเ่พยีงแคร่าคาเทา่นัน้ ผูจั้ดหาสามารถแกไ้ข
เกรดไดโ้ดยการเจรจาตอ่รอง

ตรงกนัขา้มกบัไมเ้ลือ่ยแปรรปู ผูผ้ลติไมว้เีนยีรม์กัจะก�าหนดเกรดของไม ้
ตามความตอ้งการของลกูคา้ ซึง่แบง่ออกเป็นแผน่ผนัง 
เฟอรน์เิจอร ์และแผน่ปพูืน้หอ้ง

หาเพือ่น

สดุทา้ยนี ้ค�าแนะน�าทีด่ทีีส่ดุคอืการท�างานรว่มกบัผูจั้ดหาของคณุและ
รับฟังพวกเขา ไมว่า่จะเป็นผูส้ง่ออกทางตรงในสหรัฐอเมรกิา หรอื 
ผูจั้ดจ�าหน่ายในประเทศ หรอืผูผ้ลติในประเทศ เพือ่ท�าความเขา้ใจกบั
ความตอ้งการของคณุ บรษัิทเหลา่นีส้ง่ออกวตัถดุบิหรอืผลติสว่น
ประกอบตา่ง � หรอืผลติภณัฑส์�าเร็จรปูทีส่ถาปนกิและนักออกแบบ
สามารถระบไุดห้รอืไดรั้บการบรโิภคโดยผูใ้ชป้ลายทาง สมาคมการคา้
สว่นภมูภิาค สหพันธรัฐ และองคก์รเทคนคิเกีย่วกบัไม ้สามารถจัดหา
ตลาดทอ้งถิน่ทีจ่ะเขา้ถงึบรษัิทการคา้ระหวา่งประเทศและการผลติของ
ไมเ้นือ้เเข็งอเมรกินัได ้เยีย่มชม americanhardwood.org
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
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ความยัง่ยนืของไมเ้นือ้แข็งอเมรกินั 

ภาพรวม

ไมเ้นือ้แข็งอเมรกินัเป็นไมท้ ีถ่กูกฎหมาย ย ัง่ยนื และมผีลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้มต�า่ เราทราบสิง่นีเ้นือ่งจาก:

• การประเมนิการเกบ็เกีย่วอยา่งถกูกฎหมายและความยัง่ยนืของ 
การสง่ออกไมเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิาไดรั้บมอบหมายจาก AHEC 
จาก Seneca Creek Associates ในปี 2008 และไดรั้บการตรวจ
สอบและปรับปรงุอยา่งถีถ่ว้นในปี 2017 การประเมนินีแ้สดงใหเ้ห็น
ถงึความเสีย่งทีน่อ้ยกวา่ 1% ของไมท้ีผ่ดิกฎหมายใด � ทีเ่ขา้สูห่ว่ง
โซอ่ปุทานไมเ้นือ้แข็งในสหรัฐอเมรกิา

• โครงการแผนการวเิคราะหแ์ละส�ารวจทรัพยากรป่าไมใ้น
สหรัฐอเมรกิา (FIA) ทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ในระหวา่งปี 1953 ถงึปี 2017 
ปรมิาณการผลติของไมเ้นือ้แข็งอเมรกินัเพิม่สงูขึน้จาก 5.2 พันลา้น
ตอ่ลกูบาศกเ์มตร เป็น 12.0 พันลา้น ตอ่ลกูบาศกเ์มตร ซึง่เป็นจ�านวนที่
เพิม่ขึน้มากกวา่ 130%

• งานประเมนิวฏัจักรชวีติทางวทิยาศาสตรท์ีก่�าลงัด�าเนนิอยูนั่น้  
ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่การเกบ็สะสมคารบ์อนของไมเ้นือ้แข็งอเมรกินั ณ 
บรเิวณจดุจัดสง่ไปยงัประเทศตา่ง � ทัว่โลก มกัจะมปีรมิาณ 
การปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนเกนิควรซึง่เกีย่วขอ้งกบัการสกดั  
การแปรรปู และการขนสง่

การใชข้อ้มลูเหลา่นีแ้ละแหลง่ขอ้มลูอืน่ � AHEC ไดพั้ฒนาระบบ
ออนไลนเ์พือ่ใหผู้ส้ง่ออกไมเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิา สามารถจัดท�า
ขอ้มลูสิง่แวดลอ้มของไมเ้นือ้แข็งอเมรกินั (AHEP) ไดอ้ยา่งครอบคลมุ
พรอ้มกบัการสง่มอบสนิคา้ทกุชิน้ทีไ่ดส้ง่ไปยงัตลาดตา่ง � ทัว่โลก

คณุสามารถส�ารวจขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มของไมเ้นือ้แข็งอเมรกินั 
เกีย่วกบัรายละเอยีดเพิม่เตมิไดโ้ดยใชเ้ครือ่งมอืออนไลนเ์หลา่นี้
ทีa่mericanhardwood.org

• แผนทีฟ่อเรสตแ์บบอนิเทอรแ์อกทฟีใหข้อ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบั
ปรมิาณของป่าไม ้การเจรญิเตบิโต และการตดัเกบ็เกีย่วของ 
ไมเ้นือ้แข็งแตล่ะสายพันธุใ์นทัง้ระดบัรัฐ และมณฑลทัว่ทัง้
สหรัฐอเมรกิา

• เครือ่งมอื LCA ใหข้อ้มลูผลกระทบตา่ง � ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม เชน่ 
คารบ์อนฟตุพรนิต ์ชว่งเวลาเตมิความสมบรูณใ์หแ้กป่่า ความเป็น 
กรด และยโูทรฟิเคชนั ของไมเ้นือ้แข็งแตล่ะสายพันธุแ์ละความหนา
ของไม ้และสถานการณก์ารขนสง่ทีแ่ตกตา่งกนัออกไป

ความถกูตอ้งตามกฏหมาย

ความส�าคญัอนัดบัแรกส�าหรับ AHEC คอืการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 
ทัง้มลูคา่และชือ่เสยีงของไมเ้นือ้แข็งอเมรกินัทีม่กีารเกบ็เกีย่วตามกฏ
หมายจะไมโ่ดนหกัลา้งภายในตลาดโลกทีม่สีนิคา้คูแ่ขง่มาจากแหลง่ผิ
ดกฏหมาย อตุสาหกรรมไมเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิา สนับสนุน
กฎหมายหา้มการคา้ไมเ้ถือ่นและผา่นทาง AHEC อกีทัง้ไดจั้ดหาเครือ่งมอื 
เพือ่สาธติใหเ้ห็นถงึความเสีย่งเล็กนอ้ยของไมเ้นือ้แข็งของ
สหรัฐอเมรกิา ซึง่ไดม้าจากแหลง่ทีผ่ดิกฎหมาย

การศกึษาอสิระ

การประเมนิการตดัไมท้ีถ่กูตอ้งตามกฎหมายและความยัง่ยนืของ 
การสง่ออกไมเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิา โดยไดรั้บมอบหมายจาก 
AHEC จาก Seneca Creek Associates ซึง่ไดร้วบรวมขอ้มลูโดย
ละเอยีดเกีย่วกบัขอบเขต ประสทิธผิล และการบงัคบัใชก้ารก�ากบัดแูล
ของรัฐบาลกลาง รัฐ และทอ้งถิน่ในรัฐทีผ่ลติไมเ้นือ้แข็งสหรัฐอเมรกิา 
งานวจัิยศกึษาจาก Seneca Creek ซึง่เป็นครัง้แรกทีไ่ดรั้บมอบหมายใน
ปี 2008 ไดรั้บการตรวจสอบและแกไ้ขอยา่งละเอยีดในปี 2017

การศกึษาของ Seneca Creek แสดงใหเ้ห็นวา่ความเสีย่งของไม ้
ทีผ่ดิกฎหมายทีจ่ะเขา้มาสูห่ว่งโซอ่ปุทานของไมเ้นือ้แข็งของ
สหรัฐอเมรกิามนีอ้ยกวา่ 1% ซึง่เป็นผลมาจากการรวบรวมผลกระทบ
ตา่ง � ในเรือ่งของสทิธใินทรัพยส์นิอยา่งชดัเจน และบงัคบัใชส้ทิธใิน
ทรัพยส์นิอยา่งเต็มทีใ่นการเป็นเจา้ของวงศต์น้ไมใ้นหลายชัว่อายคุน  
อกีทัง้เคารพในกฏหมายและภาคประชาสงัคมทีเ่ขม้แข็ง

การศกึษาจาก Seneca Creek ในปี 2017 สรปุไดว้า่: " 
โครงขา่ยรองรับดา้นความปลอดภยัของกฎหมายและกฎระเบยีบของ
รัฐบาลกลางและกฎระเบยีบของรัฐ การประเมนิทรัพยากรและแผน
ปฏบิตักิารดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า แนวทางปฏบิตัดิา้นการจัดการทีด่ทีีส่ดุ 
(BMPs) การฝึกอบรมคนตดัไมม้อือาชพี การเฝ้าระวงัและป้องกนัป่าไม ้
โครงการอนุรักษ์ ความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิ การเขา้ถงึและราคาหุน้ 
สิง่เหลา่นีม้ปีระสทิธภิาพในการชว่ยเหลอืเจา้ของป่าในการปฏบิตัติาม
กฎหมายและการก�ากบัดแูลตา่ง � การเพิม่ความเป็นมอือาชพีของ
แรงงานป่าไมแ้ละสง่เสรมิการปฏบิตัดิา้นป่าไมท้ีย่ัง่ยนื สรปุโดยรวมคอื 
โครงการป่าไมข้องรัฐบาลกลางและรัฐมสีว่นชว่ยจัดหาวสัด ุ
ไมเ้นือ้แข็งทีย่ัง่ยนืและถกูกฎหมาย”

วธิกีารและขอ้สรปุของการศกึษา Seneca Creek ทีป่รับปรงุในปี 2017 
ไดรั้บการประเมนิโดยคณะกรรมการตรวจสอบผูเ้ชีย่วชาญอสิระในปี 
2018 คณะกรรมการตรวจสอบสรปุวา่: "การศกึษา Seneca Creek 
ใหก้ารวเิคราะหค์วามเสีย่งทีซ่�า้ � และทีป้่องกนัได ้ซึง่งานวจัิย 
แสดงใหเ้ห็นวา่มคีวามเสีย่งทีต่�า่ของไมท้ีม่าจากแหลง่ทีผ่ดิกฎหมาย
หรอืไมย่ัง่ยนื"
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กฎหมาย

AHEC เป็นผูส้นับสนุนหลกัผา่นการเป็นสมาชกิของสหพันธไ์มเ้นือ้แข็ง
ของสหรัฐอเมรกิาในการแกไ้ขกฎหมายเลซยีข์องสหรัฐอเมรกิาในเดอืน
พฤษภาคม ปี 2008 ซึง่ท�าใหก้ารทีจ่ะครอบครองพชืใด � ภายใน
สหรัฐอเมรกิาเป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย (ไมร่วมพชืผลทางการเกษตร 
แตร่วมไมแ้ละผลติภณัฑอ์นุพันธ)์ "การรับมา การครอบครอง การขนสง่ 
หรอืการจ�าหน่าย" ในการละเมดิกฎหมายตา่งประเทศหรอืรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง

AHEC ยงัมสีว่นเกีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิกบัความพยายามของ 
สหภาพยโุรปและไดส้นับสนุนอยา่งเต็มทีใ่นการบงัคบัใช ้กฎระเบยีบ
การคา้ไมแ้ละสนิคา้ไมข้องสหภาพยโุรป (EUTR) ตัง้แตว่นัที ่3 มนีาคม 
2013 ระเบยีบนีก้�าหนดขอ้ก�าหนดทีบ่งัคบัใชก้บับรษัิททีผ่ลติผลติภณัฑ์
ป่าไมใ้น "ขัน้ตอนแรก" ในตลาด EU เพือ่ด�าเนนิการ "ระบบการตรวจ
สอบเชงิลกึ" เพือ่ประเมนิและลดความเสีย่งของไมท้ีผ่ดิกฎหมายในการ
เขา้สูห่ว่งโซอ่ปุทาน ขณะนีม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมายทีค่ลา้ยกนัใน
ออสเตรเลยี ญีปุ่่ น อนิโดนเีซยี มาเลเซยี นอรเ์วยแ์ละเกาหลใีต ้และยงั
ไดรั้บการพจิารณาการยอมรับในประเทศอืน่ � รวมถงึสวติเซอรแ์ลนด ์ 
และเวยีดนาม

เครือ่งมอื

เพือ่ชว่ยผูซ้ ือ้ไมเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิาใหป้ฏบิตัติาม EUTR และ
กฎหมายทีค่ลา้ยกนั ฉะนัน้ AHEC จงึไดพั้ฒนาระบบออนไลนเ์พือ่ชว่ย
ใหผู้ส้ง่ออกไมเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิาไดส้รา้งขอ้มลูของสิง่แวดลอ้ม
ไมเ้นือ้แข็งอเมรกินั (AHEP) กบัทกุ � สนิคา้ทีส่ง่ไปยงัตลาดตา่ง �  
ทัว่โลก

แตล่ะขอ้มลูของ AHEP นัน้สอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดของ EUTR  
และไดป้ฏบิตัติามเอกสารขอ้แนะน�าของ EU ในเรือ่งของกฎระเบยีบการ
คา้ไมแ้ละผลติภณัฑแ์ปรรปูไมข้องสหภาพยโุรป ส�าหรับในทกุ � สนิคา้
ทีส่ง่ไปนัน้ AHEP ไดใ้หก้ารเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัชือ่ของผูจั้ดหาใน
สหรัฐอเมรกิา รายละเอยีดสนิคา้ ปรมิาณของไม ้ชือ่สายพันธุ ์
ทางพาณชิยแ์ละทางวทิยาศาสตร ์สถานทีต่ดัเกบ็เกีย่ว และเอกสาร 
ทีแ่สดงถงึความเสีย่งเล็กนอ้ยของการตดัเกบ็เกีย่วทีผ่ดิกฎหมายควบคู่
ไปกบัขอ้มลูผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มอืน่ �

ในขณะทีก่ฎหมายอยา่ง EUTR วางขอ้ผกูพันการตรวจสอบเชงิลกึกบั
ผูน้�าเขา้อยา่งแน่นหนา AHEC ก็ไดเ้ตรยีมขอ้แนะน�าสมาชกิเกีย่วก ั
บกฎระเบยีบการคา้ไมแ้ละผลติภณัฑไ์มข้องสหภาพยโุรปและขอ้
แนะน�าเกีย่วกบัพระราชบญัญัตหิา้มการท�าไมท้ีผ่ดิกฎหมายของ
ออสเตรเลยีเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูส้ง่ออกไมเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิาไดรั้บ
การสรปุเกีย่วกบัภาระผกูพันทางกฎหมายอยา่งสมบรูณแ์ละสามารถชว่ย
เหลอืลกูคา้ตา่งประเทศของพวกเขาไดด้ยี ิง่ขึน้

แผนทีป่่าไมแ้บบอนิเทอรแ์อกทฟีของ AHEC แสดงใหเ้ห็นถงึ 
การเตบิโตของสายพนัธุใ์นระดบัประเทศ รฐั และมณฑล
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ความย ัง่ยนื

ในขณะทีป่่าเป็นระบบนเิวศทีม่ชีวีติ ซึง่องคป์ระกอบทางสายพันธุจ์ะมี
การสบัเปลีย่นอยูต่ลอด รายการทรัพยากรป่าไมท้ัว่ไปทีจั่ดท�าโดย
รัฐบาลกลางจงึแสดงใหเ้ห็นวา่ปรมิาณไมเ้นือ้แข็งทางการคา้ 
เกอืบทัง้หมดในป่าของสหรัฐอเมรกิามกีารเตบิโตอยา่งรวดเร็ว  
การเจรญิเตบิโตนีย้งัมกีารกระจายไดด้ทีัว่ทัง้ป่าไมเ้นือ้แข็งของ
สหรัฐอเมรกิา

ตามการอปัเดตเชงิสถติลิา่สดุโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมรกิา 
(USDA):

• ในชว่งปี 1953 และ 2017 มปีรมิาณของการผลติสนิคา้ไมเ้นือ้แข็ง
จากสหรัฐอเมรกิาเพิม่ขึน้จาก 5.2 พันลา้นตอ่ลกูบาศกเ์มตร เป็น 
12.0 พันลา้นตอ่ลกูบาศกเ์มตร ซึง่เพิม่ขึน้มากกวา่ 130%

• ป่าไมเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ไมท้ีม่อีายมุากขึน้เรือ่ย � 
ตน้ไมท้ีม่มีากขึน้จะถกูปลอ่ยใหเ้จรญิเตบิโตไปยงัขนาดทีไ่ด ้
กอ่นทีจ่ะถกูตดัเก็บเกีย่ว ปรมิาณของตน้ไมท้ีเ่ป็นไมเ้นือ้แข็งทีม่ี
ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 48 ซม. หรอืเพิม่ขึน้มากกวา่เกอืบสีเ่ทา่จาก 
0.73 พันลา้นตอ่ลกูบาศกเ์มตร ในปี 1953 ถงึ 2.8 พันลา้นตอ่
ลกูบาศกเ์มตร ในปี 2017 สดัสว่นของตน้ไมท้ีเ่ป็นไมเ้นือ้แข็งใน
ระดบัอายทุีโ่ตเต็มวยันีเ้พิม่ขึน้จาก 14% ในปี 1953 เป็น 24% ใน
ปี 2017 

• พืน้ทีท่ัง้หมดของป่าไมเ้นือ้แข็งและป่าไมเ้นือ้แข็งแบบผสม 
ไมเ้นือ้แข็งในสหรัฐอเมรกิาเพิม่ขึน้จาก 99 ลา้นเฮกตารใ์นปี 1953 
เป็น 117 ลา้นเฮกตารใ์นปี 2017 โดยเฉลีย่ 280,000 เฮกตารต์อ่ปี -  
เทยีบเทา่กบัการเพิม่พืน้ทีข่นาดของสนามฟตุบอลทกุ � 90  
วนิาทตีลอดระยะเวลาทัง้หมด 64 ปี

สทิธกิารครอบครอง

การขยายอยา่งรวดเร็วของป่าไมเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิามสีาเหต ุ
มาจากแรงจงูใจของเจา้ของป่าและครอบครัวจ�านวนมากทีม่แีรงจงูใจ
หลกัไมใ่ชก่ารผลติหรอืเศรษฐศาสตร์

จากป่าไมเ้นือ้แข็งทัง้หมดในปี 2016 89% มาจากพืน้ทีส่ว่นตวัและ
เพยีงแค ่11% มาจากป่าสาธารณะ ในฝ่ังตะวนัออกซึง่คดิเป็น 98% 
ของไมเ้นือ้แข็งทัง้หมดของสหรัฐทีเ่กบ็เกีย่วในปี 2016 มเีจา้ของป่าไม ้
จ�านวน 9.75 ลา้นคน เฉลีย่คนละ 15 เฮกตาร ์มพีืน้ทีป่่าเพยีง 5% 
เทา่นัน้ทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของ และขนาดพืน้ทีโ่ดยเฉลีย่อยูท่ี ่133 เฮกตาร์

ตามแบบส�ารวจเจา้ของพืน้ทีป่่าระดบัชาตทิีม่กีารส�ารวจทกุ � หา้ปีโดย
หน่วยบรกิารดา้นป่าไมข้องสหรัฐอเมรกิา เหตผุลของการถอืครองป่าไม ้
ทีไ่ดรั้บการพดูถงึมากทีส่ดุคอืความสวยงามและความเป็นสว่นตวั 
ของป่า ตามมาดว้ยการปกป้องสตัวป่์าและธรรมชาติ

การจดัการ

เจา้ของป่าไมเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิามกัปลกูป่าหมนุเวยีน 
ในระยะเวลาทีน่านมากขึน้ และมกัจะตดัตน้ไมเ้พยีงสองสามตน้ตอ่
เฮกตารม์ากกวา่การตดัโคน่หมดอยา่งชดัเจน ยิง่ไปกวา่นัน้  
หลงัจากการเกบ็เกีย่ว เจา้ของป่ามกัปลอ่ยใหป่้าฟ้ืนฟตูนเอง  
ซึง่มคีวามอดุมสมบรูณใ์นดนิอดุมสมบรูณใ์นป่าลกึของสหรัฐอเมรกิา ใน
ปี 2017 ป่าไมธ้รรมชาตคิดิเป็น 97% ของพืน้ทีไ่มเ้นือ้แข็งและป่า 
ไมเ้นือ้แข็งผสมไมเ้นือ้ออ่นในสหรัฐอเมรกิาและเพยีงแค ่3%  
เป็นพืน้ทีเ่พาะปลกู แมแ้ตใ่นพชืทีเ่พราะปลกูกย็งัไมม่กีารใชส้ายพันธุ ์
“แปลกใหม”่ หรอืการดดัแปลงพันธกุรรม

แผนทีป่่าไมแ้บบอนิเทอรแ์อกทฟีของ AHEC ไดใ้หข้อ้มลูรายละเอยีด
เพิม่เตมิเกีย่วกบัปรมิาณของป่าไมเ้นือ้แข็ง การเจรญิเตบิโต และการตดั
เก็บเกีย่วในระดบัรัฐ และระดบัมณฑลทัว่ทัง้สหรัฐอเมรกิา

ปรมิาณการเจรญิเตบิโตของป่าไมท้ ัว่ท ัง้แผน่ดนิใหญ ่
ของสหรฐัอเมรกิา

เครือ่งมอื LCA ของ AHEC แสดงใหเ้ห็นถงึหมวดหมูต่า่ง ๆ 
ของผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มแปดประเภทส�าหรบั 
แตล่ะสายพนัธุ ์
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ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

• โดยปกต ิสว่นกระพีข้องโอก๊แดงจะเป็นสนี�้าตาลออ่น  
และสว่นแกน่ไมจ้ะมตีัง้แตส่โีทนชมพไูปจนถงึสนี�้าตาลแดง แตก่ไ็ม่
เสมอไป ความแตกตา่งของสรีะหวา่งกระพีแ้ละแกน่ไมจ้ะคอ่นขา้ง
แตกตา่งกนัมาก ไมโ้อก๊แดงโดยทัว่ไปจะมลีายเนือ้ไมแ้บบตรงและ 
มพีืน้ผวิหยาบ

• คณุสมบตัไิมโ้อก๊แดงแท ้(Quercus) คอืมลีายไข และลายไขจะ 
เล็กกวา่ไมโ้อก๊ขาว เนือ้ไมม้รีพูรนุ สงัเกตไดง้า่ยจากปลายของลาย
เนือ้ไม ้จงึไมเ่หมาะทีจ่ะน�ามาท�าถงัเก็บไวน์

ตน้โอก๊แดงอเมรกินัเป็นสายพันธุห์ลกัในป่า 
ไมเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิา มลีายเนือ้ไมท้ีโ่ดดเดน่ 
และมเีนือ้ไมท้ีไ่มใ่ชส่แีดงเสมอไป  
ชือ่เรยีกมาจากสใีบไมใ้นฤดใูบไมร้ว่ง ตน้โอก๊แดง
จะมกีารขายโดยทัว่ไปในทาง ‘ตอนเหนอื’  
‘ตอนใต'้ และ ‘ภมูภิาคแอปพาเลเชยี'  
มสีายพันธุย์อ่ยในเชงิพาณชิยห์ลากหลาย 
สายพันธุข์องตน้โอก๊แดงอเมรกินั

ไมโ้อก๊แดงอเมรกินั 
(American Red Oak)

ชือ่ละตนิ

สายพันธุ ์Quercus, Quercus rubra เป็นหลกั

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

โอก๊แดงใต ้โอก๊แดงใต ้

Fugu โดย Jasper Morrison Studio ส�าหรบั Tristram Hunt 
พพิธิภณัฑ ์Victoria & Albert ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของLegacy
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1.04
วนิาที
อตัราการฟ้ืนฟู

ใชเ้วลา1.04 วนิาทใีนการปลกูไมโ้อก๊แดง
อเมรกินัตอ่ 1 ลกูบาศกเ์มตร

อตัราการแทนทีค่�านวนไดจ้ากขอ้มลูปรมิาณการเพิม่ขึน้ 
ตอ่ปีทัง้หมดของไมเ้นือ้แข็งสายพันธุท์ีก่�าหนดใน
สหรัฐอเมรกิา ขอ้มลูนีจ้ะไดม้าจากแผนการวเิคราะหแ์ละ
ส�ารวจทรัพยากรป่าไมใ้นสหรัฐอเมรกิา (FIA) และมกีาร
คาดคะเนไวว้า่การเกบ็เกีย่วไมท้กุ � 2 ลกูบาศกเ์มตร จะได ้
ไมแ้ปรรปูปรมิาณ 1 ลกูบาศกเ์มตร (หมายความวา่ 
มปีระสทิธภิาพการแปลงผันเพยีงรอ้ยละ 50)  
อตัราการแทนทีไ่ดเ้พิม่ขึน้อยา่งฉับพลนัเนือ่งจากมปีรมิาณ
ไมเ้นือ้แข็งจ�านวนมากในพืน้ทีป่่าสหรัฐอเมรกิา

คณุสมบตัเิชงิกลไก

ไมโ้อก๊แดงอเมรกินัมคีณุสมบตัดิา้นความแข็งแรงโดยรวม 
หลายอยา่งเมือ่เทยีบกบัน�้าหนัก ไมโ้อก๊แดงเป็นไมเ้นือ้แข็งและมนี�้า
หนักมาก ประกอบกบัความคงทนตอ่การโคง้งอในระดบัปานกลาง  
มคีวามแข็งและความทนตอ่แรงบบีอดัไดส้งู สามารถดดัดว้ยไอน�้า
ไดด้เียีย่ม มคีวามแข็ง มัน่คงเมือ่แหง้ และงา่ยตอ่การเคลอืบ 
และยอ้มส ีเหมาะส�าหรับงานเฟอรน์เิจอร ์งานปพูืน้ และ 
งานไมต้กแตง่ภายในทกุรปูแบบ

สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุสมบตัเิชงิกลไก 
ของไมโ้อก๊แดงและศกัยภาพทางโครงสรา้งได ้
ที ่americanhardwood.org

0.63  
แรงโน้ม้ถว่งเฉพาะ  
(12% M.C.)

705 kg/m3 
น�้าหนักเฉลี่ย่ (12% M.C.)

10.8% 
การหดตัวัทางปริมิาตรโดยเฉลีย่ 

(เขียีว ถึงึ 6% M.C)

98.599 MPa 
โมดูลูสัการแตกรา้วคือื 

12,549 MPa 
โมดูลูสัความยืดืหยุ่น่คือื 

46.610 MPa 
ความแข็็งแรงทางแรงกด  
(ซึง่ขนานกับัลายเนื้อ้ไม)้

5,738 N ความแข็็งอยู่ท่ี ่

D40 
ค่า่การออกแบบ Eurocode 5
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Wilton Chair โดย Ben McCarthy

‘Seven Easy Pieces’ โดย John Kelly

Wall Street Bookcase โดย rIVA 1920
Lagom Shelf โดย Nguyễn Duy Trí ส�าหรบัการแขง่ขนั
การออกแบบเฟอรน์เิจอร ์Hoa Mai 

 The Moon Cabinet โดย Nguyễn Trí Trường giang 
and Nguyễn Văn Diện ส�าหรบัการแขง่ขนัการออกแบบ
เฟอรน์เิจอร ์Hoa Mai
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วสัดทุ ีม่อียู่

ไมโ้อก๊แดงจากสหรัฐอเมรกิาหาไดง้า่ยในลกัษณะไมเ้ลือ่ยแปรรปูและ 
แผน่ไมอ้ดั โดยมหีลายขนาดและหลายเกรด ไมแ้ปรรปูอยา่งหนา 
10/4" (63.5 มม.) และ 12/4" (76.2 มม.) มปีรมิาณคอ่นขา้งนอ้ยจาก
ผูข้ายเฉพาะ แตม่มีากในอตุสาหกรรมไมเ้นือ้แข็งซึง่มขีนาดตัง้แต ่4/4" 
(25.4 มม.) ถงึ 8/4" (50.8 มม.) ในทางตอนเหนอื พบกระพีน้อ้ยกวา่
เนือ่งจากฤดกูารเพาะปลกูสัน้กวา่ทางตอนใตซ้ ึง่เป็นทีท่ีต่น้ไม ้
จะโตเร็วกวา่ และมลีายเนือ้ไมก้บัพืน้ผวิทีห่ลากหลายกวา่ ไมโ้อก๊แดง
จะมกีารขายตามสายพันธุ ์‘ทางตอนเหนอื’ และ ‘ทางตอนใต'้  
แตข่อ้มลูดงักลา่วอาจเป็นการมองขา้มความแตกตา่งของไมโ้อก๊แดงใน
แตล่ะพืน้ที่

ปรมิาณในพืน้ทีป่่า 

ปรมิาณตน้ไมใ้นพืน้ทีป่่าอยูท่ี ่1000 ลกูบาศกเ์มตร

0-30K 30K-60K 60K-90K 90K-120K 120K-150K 150K-180K >180K

0 200K

การกระจายตวัในป่า

ตน้โอก๊แดงขึน้ตามธรรมชาตแิละแทบจะมแีตใ่นอเมรกิาเหนอืเทา่นัน้ 
แมว้า่จะมกีารปลกูในทีอ่ืน่ดว้ย ไมเ้หลา่นีก้ระจายอยูท่ัว่ไปในพืน้ที ่
สว่นใหญท่างภาคตะวนัออกของสหรัฐอเมรกิาในป่าไมเ้นือ้แข็งแบบ
ผสม ตน้โอก๊แดงเป็นตน้ไมท้ีส่งูมาก ตน้โอก๊แดงมสีายพันธุย์อ่ย
มากมาย ทัง้หมดจัดอยูใ่นหมวดหมูไ่มโ้อก๊แดง ซึง่ขึน้ทางตอนเหนอื
จรดทางตอนใต ้บางสายพันธุข์ ึน้บนภเูขาสงู บางสายพันธุข์ ึน้ในพืน้ที่
ราบ ซึง่ไดท้�าใหเ้กดิลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้ ตน้โอก๊แดงมคีวาม
หลากหลายทีส่�าคญัขึน้อยูก่บัแตล่ะพืน้ที ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระหวา่งตน้
โอก๊แดงทางตอนเหนอืทีโ่ตชา้กวา่และตน้โอก๊แดงทางตอนใตท้ีโ่ตเร็ว
กวา่ ตน้โอก๊แดงไดรั้บการพจิารณาใหเ้ป็นตน้ไมท้ีม่คีวามยัง่ยนืสงูไมว่า่
จะใชส้�าหรับการบรโิภคภายในประเทศหรอืการสง่ออก และเนือ่งจาก
เป็นกลุม่สายพันธุไ์มท้ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ จงึท�าใหม้คีวามแพรห่ลาย
มากกวา่ตน้โอก๊ขาว

สมรรถนะ

โอก๊แดงแปรรปูใชก้บัเครือ่งจักรไดด้ ีพรอ้มกบัสมรรถนะในการขนัสกรู
และตอกตะปไูดด้ ีแตต่อ้งมกีารเจาะน�ารอ่งกอ่น ไมแ้ผน่แปรรปูโอก๊แดง
ใชง้านกบักาวไดด้ ีสามารถยอ้มส ีและขดัเงาใหเ้นือ้ไมอ้อกมา 
เงางามได ้รพูรนุในเนือ้ไมโ้อก๊แดงท�าใหด้ดูซมึสารตา่ง � ไดด้ ี 
เมือ่ไมแ้หง้สนทิจะคอ่ย � ลดการสกึกรอ่นลงทีล่ะนอ้ย แตจ่ะหดตวัลง
มาก และอาจไวตอ่การเคลือ่นไหวในสมรรถนะในสภาพอากาศชืน้
เหมอืนกบัไมโ้อก๊ชนดิอืน่ แกน่ไมโ้อก๊แดงทนตอ่การผพัุงเล็กนอ้ย 
สามารถใชส้ารกนัเสยีเพือ่ชะลอการผพัุงไดใ้นระดบัปานกลาง โอก๊แดง
ยงัเหมาะกบัการแปรรปูโดยใชค้วามรอ้นอกีดว้ยหากท�าตามวธิอียา่ง
ระมดัระวงั (กรณุาองิจากหนา้ 54)

การใชง้านหลกั

กลุม่สายพันธุท์ีไ่ดรั้บการจัดการอยา่งยัง่ยนืภายในป่าธรรมชาตขิอง
อเมรกิาเหนอืกลุม่นีแ้ละเป็นกลุม่ทีม่กีารรับรองดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ทีย่อดเยีย่ม เป็นสายพันธุห์ลกัในตลาดสง่ออก การใชง้านหลกัคอื  
ใชท้�าเครือ่งเรอืน พืน้ หนา้ตา่ง ไมก้รอบประตหูนา้ตา่ง ตวัหลอ่  
และตูค้รัวเป็นหลกั และยงัสามารถน�าไปดดัแปลงเพือ่ใชก้บังานกอ่สรา้ง
ได ้เชน่ การแปรรปูโดยวธิกีลแูลม

    
การหลอ่ วสัดปุพูืน้ เครือ่งเรอืน ประตู ตู ้

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูจาก FIA แสดงใหเ้ห็นวา่ปรมิาณการเตบิโตของโอก๊แดงใน
สหรัฐอเมรกิา มจี�านวน 2.62 พันลา้นลกูบาศกเ์มตร คดิเป็น 17.9% 
จากปรมิาณการเตบิโตของไมเ้นือ้แข็งในสหรัฐอเมรกิาทัง้หมด ตน้โอก๊
แดงอเมรกินัมปีรมิาณการเตบิโตประมาณ 60.6 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี 
ในขณะทีป่รมิาณการเกบ็เกีย่วอยูท่ี ่31.9 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี 
ปรมิาณสทุธ ิ(หลงัจากเกบ็เกีย่ว) เพิม่ขึน้ 28.7 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 
ในเเตล่ะปี ไมโ้อก๊แดงในสหรัฐอเมรกิา โตกวา่หรอืเทา่กบั 
การเกบ็เกีย่วในทกุมลรัฐยกเวน้มลรัฐเท็กซสั

การเตบิโตและการเก็บเกีย่ว, ลา้นลกูบาศกเ์มตร

ปรมิาณ ไมโ้อก๊แดง  
ในพืน้ทีป่่า 
2.6 (พนัลา้น)

ปรมิาณ ป่า 
ในสหรฐัอเมรกิา  
14.6 (พนัลา้น)

Net
28.7m

Growth
60.6m

Removals
31.9m
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Bloomberg ส�านกังานใหญย่โุรปในกรงุลอนดอนเป็น
สถานทีจ่ดัแหง่ใหญข่องโครงการนี ้โดยไดม้ ีFoster และ
คณะเป็นผูอ้อกแบบ และน�าทมีโดย Norman Foster  
ดว้ยตนเอง ไมโ้อก๊แดงถกูน�าไปใชใ้นงานกอ่สรา้งเป็
ปรมิาณกวา่ 40,000 ตารางเมตร

Vortex เป็นพืน้ทีม่คีวามสงูสองระดบัทีอ่ยูใ่นบรเิวณทางเขา้ของ
ส�านักงานใหญ ่มกีารน�าไมว้เีนยีร ์โอก๊แดงกวา่ 6,000  
ชิน้มาประกอบกนัเหมอืนจิ๊กซอวช์ ิน้ใหญ ่ซึง่ประกอบไดใ้นแบบ
ทีก่�าหนดไวเ้ทา่นัน้ หอ้งอเนกประสงคส์ามารถใชเ้ป็นหอ้ง
ประชมุและหอ้งน�าเสนอได ้โดยหอ้งนีจ้ะอยูต่ดิกบัหอประชมุ
ใหญข่องตกึ โอก๊แดงอเมรกินัใชเ้พือ่เป็นกลแูลมได ้โดยใชเ้ป็น 
'ผนังเลือ่นกัน้หอ้ง' เพือ่ก�าหนดความกวา้งของหอ้ง การใช ้
นวตักรรมการออกแบบพืน้ใหมน่ีจ้ะท�าใหพ้ืน้ไมม่เีสยีงเดนิ  
แผน่ไม ้โอก๊แดงส�าหรับปพูืน้แตล่ะแผน่จะมแีทง่แมเ่หล็กตดิอยู่
ขนานกบัแผน่ไมเ้พือ่ใหด้ดูตดิกบัสว่นโครงเหล็กดา้นลา่ง  
ซึง่หมายความวา่ไมแ้ตล่ะแผน่จะทัง้สามารถยกขึน้ไดง้า่ย  
และวางลงใหเ้ขา้ทีไ่ดง้า่ย 

“ธรกุจิสว่นใหญใ่นขณะนีม้กัอยากใหต้กึส�านกังา 
นมเีอกลกัษณเ์ป็นของตวัเอง และในขณะเดยีวกนัก็ตอ้ง
สามารถตอบสนองการท�างานใหพ้นกังานไดด้ ีทาง 
Timber ก็ไมม่ปีญัหาทีจ่ะใหส้ ิง่ทีต่อ้งการท ัง้สองอยา่งนี้
ได ้ผูค้นจะรูส้กึไดร้บัความอบอุน่และมคีวามพอใจกบั
สภาพแวดลอ้มการท�างานของตนมากขึน้ ทางเราก็จะใช ้
โอก๊แดงใหม้ากขึน้ ถงึแมว้า่ท ัง้สองตกึนีจ้ะเป็นผลมาจาก
การตกลงกนัของลกูคา้และสถาปนกิ Bloomberg พอใจ
กบัผลลพัธท์ ีไ่ดแ้ละ เราก็พอใจเชน่กนั” – Michael Jones, 
Foster + Partners 

ส �านักงานใหญ
 ่BLOOM

BERG โดย FOSTER +
 PARTNERS
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ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

เอกลกัษณล์ายเนือ้ไมข้อง ทวิลปิวดู จะเดน่ชดันอ้ยลงหากเทยีบกบัไม ้
จ�าพวก ไมแ้อชและ ไมโ้อก๊ซึง่จะคลา้ยกบัลายเนือ้ไม ้เขม้กวา่  
แตม่สีเีขม้กวา่ แตว่า่มคีวามแตกตา่งทีช่ดัเจนระหวา่งกระพีแ้ละแกน่ไม ้
ทวิลปิวดู กระพีข้องไม ้ทวิลปิวดูจะมสีขีาวครมี สว่นแกน่ไมจ้ะ 
มสีเีหลอืงซดี น�้าตาล หรอืแมก้ระทัง่มสีเีขยีวหรอืมว่งในบางกรณี สขีอง
ไมจ้ะเขม้ขึน้ตามระยะเวลาทโีดนแสงยวู ีและไมส้เีขยีวจะเปลีย่นเป็น 
สนี�้าตาล ไมข้อง ทวิลปิวดู มลีกัษณะลายเนือ้ไมแ้บบตรง และมพีืน้ผวิ
ละเอยีดและหยาบปานกลาง

ในดา้นการคา้ ไมท้วิลปิวดูอเมรกินั เป็นหนึง่ในสาย
พันธุไ์มเ้นือ้แข็งทีอ่ดุมสมบรูณม์ากทีส่ดุในป่าไมเ้นือ้
แข็งของสหรัฐอเมรกิาและพบเจอไดเ้ฉพาะในทวปี
อเมรกิาเหนอื เนือ่งจากลม้ตายหมดในยโุรปในชว่ง
ทา้ยของยคุน�้าแข็ง

ทวิลปิวดูอเมรกินั 
(American Tulipwood)

ชือ่ละตนิ

Liriodendron tulipifera

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

ตน้ป็อปลารเ์หลอืง ตน้ทวิลปิป็อปลาร ์แคนารไีวทว์ูด้ ระวงั
สบัสนกบัไม ้ป็อปลารย์โุรปหรอืป๊อปลารจ์นี

Interior of Maggie’s, oldham โดย drMM Architects
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1.82
วนิาที
อตัราการฟ้ืนฟู

ไมท้วิลปิวดูอเมรกินั ใชเ้วลา 1.82 วนิาท ีใน
การขยายการเตบิโตปรมิาณ 1 ลกูบาศกเ์มตร

อตัราการแทนทีค่�านวนไดจ้ากขอ้มลูปรมิาณการเพิม่ขึน้ตอ่
ปีทัง้หมดของไมเ้นือ้แข็งสายพันธุท์ีก่�าหนดใน
สหรัฐอเมรกิา ขอ้มลูนีจ้ะไดม้าจากแผนการวเิคราะหแ์ละ
ส�ารวจทรัพยากรป่าไมใ้นสหรัฐอเมรกิา (FIA) และ 
มกีารคาดคะเนไวว้า่การเกบ็เกีย่วไมท้กุ � 2 ลกูบาศกเ์มตร 
จะไดไ้มแ้ปรรปูปรมิาณ 1 ลกูบาศกเ์มตร (หมายความ 
วา่มปีระสทิธภิาพการแปลงผันเพยีงรอ้ยละ 50)  
อตัราการแทนทีไ่ดเ้พิม่ขึน้อยา่งฉับพลนัเนือ่งจากมปีรมิาณ
ไมเ้นือ้แข็งจ�านวนมากในพืน้ทีป่่าสหรัฐอเมรกิา

คณุสมบตัเิชงิกลไก

ไม ้ทวิลปิวดูมคีณุสมบตัโิดยรวมทางดา้นความทนทานเป็นพเิศษ 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัน�้าหนักไม ้ท�าใหไ้มช้นดินีเ้หมาะกบัการใชใ้นการท�า
โครงสรา้งบา้นอยา่งมาก เชน่ คานไมอ้ดั หรอืไมล้ามเินตแนวขวาง 
(CLT) ไมช้นดินีม้คีวามหนาเเน่นนอ้ย พรอ้มกบัดดัไดส้งู  
ทนแรงกระแทก และมคีวามแข็ง เเตก่ารอดัเเละความเเข็งแรงต�า่ 
ไมช้นดินีม้คีวามสามารถในการดดัปานกลาง เเละเมือ่แหง้สนทิจะ
คงทนมาก เเละไมค่วรตัง้ไวใ้นอากาศชืน้ สามารถแตง่เนือ้ไมไ้ดง้า่ย
ไมว่า่จะเป็นการยอ้มสหีรอืทาส ีดงันัน้จงึเหมาะกบัการน�าไปแปรรปู
เป็นเครือ่งเรอืน

สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุสมบตัเิชงิกลไก  
และความสามารถทางโครงสรา้งของงานไม ้ทวิลปิวดู  
ไดท้ี ่americanhardwood.org

0.42 
ความถ่วงจ�าเพาะ (12% M.C.)

449 kg/m3 
น้�าหนักเฉลี่ย (12% M.C.)

9.8% 
ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 
6% M.C.)

69.640 MPa 
โมดูลัสของรอยแตก

10,894 MPa 
โมดูลัสของความยืดหยุ่น

38.198 MPa 
แรงอัด 
(ขนานกับลายเนื้อไม้)

2,402 N 
ความแข็ง

* ไมท้วิลปิวดูมคีวามแข็งและรับแรงไดถ้งึระดบั D40  
แตไ่มถ่กูจัดใหอ้ยูใ่น 5 อนัดบัแรกของยโุรปเนือ่งจากไมน้ีม้คีวามหนาแน่นไมถ่งึ 
ทีก่�าหนด สามารถหาขอ้มลูคา่การทดลองทัง้หมดได ้ 
ที ่americanhardwood.org
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Nieuwegein’s Theatre and Arts Centre โดย Frits 
van Dongen และ Patrick Koschuch

Au Pain Doré โดย Nature Humaine
Table Turned โดย Barnby+Day for Alex De 
rijke เป็นสว่นหนึง่ของ The Wish List
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วสัดทุ ีม่อียู่

ไม ้ทวิลปิวดูจากสหรัฐอเมรกิา จะมาพรอ้มในรปูแบบ 
ไมเ้ลือ่ยแปรรปูแลว้ดว้ยเกรดและความหนาทีแ่ตกตา่งออกไป  
(4/4" ไปจนถงึ 16/4") เนือ่งดว้ยความงา่ยตอ่การท�าใหแ้หง้ เป็นไมป่้าที ่
ใหป้รมิาณการผลติไมแ้ปรรปูไดใ้นปรมิาณมากหากเทยีบกบัไม ้
สายพันธุเ์ชงิพาณชิยอ์ืน่ � ทัง้ในแงค่วามหนาและความยาว ความกวา้ง
และความยาวของทอ่นไมท้ีแ่ปรรปูโดยเฉลีย่อาจสงูกวา่สายพันธุเ์ชงิ
พาณชิยอ์ืน่ � ไม ้ทวิลปิวดูน�าไปใชใ้นการผลติไมอ้ดั แตเ่ป็นสว่นนอ้ยที่
จะน�าไปใชใ้นการท�าไมว้เีนยีรส์�าหรับตกแตง่ สนิคา้ไมก้ระพีม้กัจะ 
ใชไ้มท้ีม่สีขีาวกวา่ เพราะแกน่ไมจ้ะใหค้วามแตกตา่งของสสีนัทีด่กีวา่ 
แตอ่ยา่งไรกต็าม นยิมใชไ้ม ้ทวิลปิวดูทีค่ละความหลากหลายของ 
สธีรรมชาตมิากขึน้ โดยเฉพาะในยโุรป มกีารคา้ขายไม ้ทวิลปิวดูภายใน
ประเทศ แตเ่มือ่มกีารสง่ออกจะเรยีกเป็นไม ้พอปลาร ์ซึง่ควรรูไ้วว้า่
ไมใ่ชพั่นธุเ์ดยีวกบัยโุรป หรอื พอปลารจ์นี

ปรมิาณในพืน้ทีป่่า 

ปรมิาณตน้ไมใ้นพืน้ทีป่่าอยูท่ี ่1000 ลกูบาศกเ์มตร

0-30K 30K-60K 60K-90K 90K-120K 120K-150K 150K-180K >180K

0 200K

การกระจายตวัในป่า

ไมท้วิลปิวดูเตบิโตโดยเฉพาะในแถบอเมรกิาเหนอืและกระจาย 
แผว่งกวา้งไปทัว่พืน้ที ่สว่นใหญใ่นทางตะวนัออกของสหรัฐอเมรกิาใน
ป่าไมเ้นือ้แข็งผสม ถงึแมว้า่บางครัง้ในสหรัฐอเมรกิาจะถกูเรยีกวา่ไม ้
พอปลารแ์ตจ่รงิแลว้เป็นไมต้ระกลู Magnoliacae และไมใ่ชพ่อปลารแ์ท ้
(Populus) มผีลผลติไมท้ีม่คีณุภาพดกีวา่พอปลารเ์ชงิพาณชิยอ์ืน่ �  
ในหลายสายพันธุ ์เป็นพันธุเ์ดยีวทีไ่มใ่ชพ่อปลารแ์ท ้(Populus)  
แตเ่ป็นไมต้ระกลู Magnoliacae มผีลผลติไมท้ีม่คีณุภาพดกีวา่พอปลาร์
เชงิพาณชิยอ์ืน่ � ในหลายสายพันธุ ์ตน้ไมม้ขีนาดใหญแ่ละจ�าแนกได ้
ดว้ยดอกไมท้ีค่ลา้ยดอกทวิลปิ ซึง่ท�าใหเ้กดิชือ่นีข้ ึน้มา แตล่ะตน้จะผลติ
เมล็ดพันธุไ์ดห้ลายลา้นตอ่ปี ไมท้วิลปิวดูแผข่ยายจากทางตอนเหนอื 
สูท่างตอนใต ้และเป็นหนึง่ในพันธุไ์มเ้นือ้แข็งทีใ่หผ้ลยัง่ยนืทีส่ดุใน
สหรัฐอเมรกิา

สมรรถนะ

• ไม ้ทวิลปิวดูแปรรปูนัน้งา่ยตอ่การใชก้บัเครือ่งจักร การไส การดดั
และตดิกาวดว้ยสมรรถนะทีด่กีบัสกร ูถงึเเมว้า่ 
จะเเนะน�าใหเ้จาะดว้ยน็อตหรอืตะปกูอ่นกต็าม เมือ่ตอกตะปแูลว้  
ไมช้นดินีม้เีเนวโนม้ทีจ่ะเเยกออกจากกนั ไม ้ทวิลปิวดู  
งา่ยตอ่การยอ้มส ีทาส ีเเละขดัใหเ้ป็นเงา ท�าใหเ้มือ่งานเสร็จจะออก
มาดดูมีคีณุภาพสงู ไมช้นดินีจ้ะมัน่คงหากอยูใ่นสภาวะแหง้  
แตจ่ะมสีมรรถนะทีไ่วตอ่การเคลือ่นไหวในอากาศชืน้

• ไมช้นดินีไ้มท่นทานตอ่การผพัุง แกน่ของไมช้นดินีส้ามารถทนตอ่
การรักษาเนือ้ไมไ้ด ้เนือ่งจากกระพีส้ามารถซมึผา่นได ้ 
โดยรวมแลว้ไม ้ทวิลปิวดูไดรั้บการพจิารณาส�าหรับเกบ็รักษา  
โดยเป็นวธิกีารรักษาเนือ้ไมด้ว้ยเคมภีณัฑต์า่ง � รวมถงึการแปรรปู
โดยใชค้วามรอ้นซึง่วธินีีเ้ป็นวธิทีีเ่หมาะสม

การใชง้านหลกั

ไมท้ีไ่ดรั้บการจัดการอยา่งยัง่ยนืภายในป่าธรรมชาตขิองอเมรกิาเหนอื 
รวมถงึมกีารรับรองดา้นสิง่แวดลอ้มทีย่อดเยีย่ม เป็นสายพันธุห์ลกั 
ในตลาดสง่ออกตา่ง � การใชง้านหลกัคอื ใชท้�าเครือ่งเรอืน ประต ู 
ไมบ้ฝุาผนัง สถาปัตยกรรมไมก้รอบประตหูนา้ตา่งภายในและการหลอ่ 
และตูต้า่ง � ในครัว ไมช้นดินีน้�าไปใชใ้นงานกอ่สรา้งเเละงานเฉพาะ
ทางบางอยา่ง เชน่ การเเกะสลกั

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูจาก FIA แสดงใหเ้ห็นวา่ปรมิาณการเตบิโตของ ทวิลปิวดูใน
สหรัฐอเมรกิา มมีลูคา่ 1.12 พันลา้นลกูบาศกเ์มตร  
ซึง่นับเป็น 7.7 เปอรเ์ซนตข์องปรมิาณการเตบิโตของไมเ้นือ้แข็ง
ทัง้หมดในสหรัฐอเมรกิา ไมท้วิลปิวดูอเมรกินั มปีรมิาณการเตบิโตถงึ 
34.6 ลา้น ลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี ในขณะทีป่รมิาณการเกบ็เกีย่วเทา่กบั 
12.8 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี ปรมิาณสทุธ ิ(หลงัจากเกบ็เกีย่ว) เพิม่ขึน้ 
21.8 ลา้นลกูบาศกเ์มตรในเเตล่ะปี การเจรญิเตบิโตของไม ้ทวิลปิวดู 
ในสหรัฐอเมรกิา สงูกวา่การเกบ็เกีย่วในทกุรัฐ

การเตบิโตและการเก็บเกีย่ว, ลา้นลกูบาศกเ์มตร

   
การหลอ่ การแกะสลกั เครือ่งเรอืน ประตู

   
ไมบ้ฝุาผนัง ตู ้ คานไมก้ลแูลม CLT

ปรมิาณพืน้ทีป่่า  
ไมท้วิลปิวดูอเมรกินั  
1.1 (พนัลา้น)

ปรมิาณ ป่า 
ในสหรฐัอเมรกิา  
14.6 (พนัลา้น)

Net
21.8m

Growth
34.6m

Removals
12.8m
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การวเิคราะหท์างเทคนคิ

ไมล้ามเินต
แนวขวาง

MultiPly โดย Waugh Thistleton Architects และ Arup ใน 
Madrid Design Festival 2020

ไมล้ามเินตแนวขวาง



การพัฒนาไมล้ามเินตแนวขวางหรอื CLT นัน้ ไดเ้ปลีย่นรปูแบบ
การใชไ้มเ้ชงิโครงสรา้ง จากการเริม่ตน้เล็ก � ในชว่งกลางปี 
1990 การใช ้CLT ในการกอ่สรา้งเป็นทีย่อมรับอยา่งแพรห่ลาย
และกลายเป็นวธิกีารสรา้งไมแ้ปรรปูทีเ่ป็นทีน่ยิมยิง่ขึน้ 
โดยเฉพาะกบัสิง่กอ่สรา้งเชงิพาณชิย ์ในชว่ง 20 ปีทีผ่า่นมา 
ไดม้กีารใชง้าน CLT ทีม่ากยิง่ขึน้ เหตผุลส�าหรับความส�าเร็จ
เหลา่นีก้ค็อืประสทิธภิาพในการสรา้งแบบส�าเร็จรปูและ
ประโยชนท์ีม่ตีอ่โครงสรา้งและสิง่แวดลอ้มของ CLT

ความอเนกประสงคข์อง CLT ก�าลงัจะน�าไปสูก่ารสรา้งไมแ้ปรรปู
แบบใหมข่ึน้ การกอ่สรา้งดว้ย CLT มปีระโยชนห์ลายอยา่ง 
อยา่งแรกคอืมคีวามเร็วในการสรา้งทีเ่ร็วกวา่มาก กระบวนการสรา้ 
งมเีสยีงดงัในระดบัทีน่อ้ยลงและการสรา้งไมแ้ปรรปูกจ็ะเบาลง
ซึง่หมายถงึความตอ้งการของรากฐานและจ�านวนชัน้ทีล่ดนอ้ย
ลง ดว้ยการใชแ้ผน่ไมแ้ปรรปูเป็นตวัเกบ็คารบ์อนในระยะยาว  
ผลดทีีเ่กดิกบัสิง่แวดลอ้มกม็มีากเชน่กนั สขุภาพและการเป็นอยู่
ทีด่ทีีม่าจากตกึทีเ่ป็นไมแ้ปรรปูกไ็ดรั้บการบนัทกึไวอ้ยา่ง
ละเอยีดเชน่กนั และประสทิธภิาพของฉนวนกนัความรอ้นของตวั
ตกึกไ็ดรั้บการปรับปรงุใหด้ขี ึน้เป็นอยา่งมาก

CLT คอืวธิกีารสรา้งแบบชาญฉลาดทีส่รา้งโครงสรา้งแผน่ไม ้
ขนาดใหญจ่ากชิน้สว่นเล็ก � จากไมแ้ปรรปู CLT  
ประกอบไปดว้ยแผน่ไม ้(หรอืลกัษณะโครงสรา้งทีเ่ป็นชัน้บาง �)  
ทีท่�ามาจากไมแ้ปรรปูเคลอืบกาวทีเ่ป็นชัน้ � โดยในแตล่ะชัน้จะ
ถกูเรยีงตอ่กนัในแนวตัง้ฉาก โดยการเรยีงชัน้ไมต้อ่กนัเป็นแนว
ตัง้ฉากนีจ้ะท�าใหไ้ดรั้บความแข็งแรงทางโครงสรา้งส�าหรับแผน่
ไมใ้นทัง้สองทศิทาง เชน่เดยีวกบัแผน่ไมอ้ดัแตว่า่มสีว่น
ประกอบทีห่นากวา่ หากท�าแบบนี ้แผน่ไมจ้ะมคีา่ความทนตอ่
แรงดงึและความแข็งแรงตอ่แรงอดัสงู แผน่ไมเ้หลา่นีส้ามารถน�า
ไปใชส้รา้งก�าแพง พืน้ และแผงหลงัคาได ้แผน่ไมเ้หลา่นี้
สามารถผลติออกไดอ้ยา่งรวดเร็วจากโรงงานและสามารถน�าไป
เพิม่ใหม้คีวามทนทานสงูได ้ปกตแิผน่ไมเ้หลา่นีจ้ะมคีวามยาว
สงู 16 เมตร กวา้ง 2.95 เมตร แตอ่าจจะมขีนาดทีใ่หญก่วา่ได ้

โรงงาน CLT แหง่แรกทีเ่ปิดท�าการในยโุรปในชว่งตน้ปี 1990 
นัน้ใชป้ระโยชนจ์ากปรมิาณเสบยีงจ�าพวกไมเ้นือ้ออ่นในทอ้งที ่
ตน้สน และตน้สปรซูทีม่อียูม่าก เป็นเวลา 20 ปีทีย่โุรป 
ไดค้รอบครองการผลติของ CLT แตใ่นปัจจบุนัมนัก�าลงัพัฒนา
ขึน้ไปเป็นธรุกจิระดบัโลกทีม่าพรอ้มกบัโรงงานทีก่�าลงัจะเปิด
ใหมใ่นทกุ � ทวปีหลกั โดยในแตล่ะภมูภิาคจะส�ารวจศกัยภาพ
ของวตัถดุบิทีม่ปีระสทิธภิาพและมปีรมิาณมาก

มกีารขดัผวิแผน่ไม ้CLT ดว้ยกระดาษทราย

ไมล้ามเินตแนวขวาง
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นับตัง้แตปี่ 2012 AHEC ทีท่�างานรว่มมอืกบัทีป่รกึษา 
ดา้นวศิวกรรมจาก ARUP ไดร้เิริม่งานวจัิยและการทดลองรว่ม
กบัสถาปนกิในเรือ่งของการใชไ้มเ้นือ้แข็งในฐานะของทพัยากร
ไฟเบอรแ์ทนทีก่ารใชไ้มเ้นือ่ออ่นในการผลติ CLT AHEC  
ไดย้กใหไ้ม ้ไมท้วิลปิวดูอเมรกินั เป็นสายพันธุเ์ร ิม่ตน้ทีด่ ี
เนือ่งดว้ยความแข็งแรงทีม่มีากเมือ่เทยีบกบัขนาดของไม ้
แนวคดิเบือ้งหลงัการวจัิยกค็อืเป้าหมายทีน่�าคณุสมบตัขิองแผน่
ไม ้CLT ทีค่อ่นขา้งบางแตม่าพรอ้มกบัความแข็งแรงมากขึน้
อยา่งมากพรอ้มกบัความงามทีแ่ปลกใหมใ่สเ่ขา้ไปในไมเ้นือ้
ออ่น ในเวลา 10 ปีทีผ่า่น AHEC ไดร้ว่มท�างานในโปรเจคทีเ่ป็น
จดุสงัเกตขุอง CLT หลายโปรเจคโดยใช ้ไมท้วิลปิวดูอเมรกินั 
CLT และในแตล่ะโปรเจคกด็�าเนนิการโดยปัจจัยของการวจัิย
และพัฒนา ทีม่จีดุมุง่หมายในการขยายขอบเขตความรูข้อง ไม ้
ทวิลปิวดูอเมรกินั ในฐานะของวตัถดุบิส�าหรับการผลติไมเ้นือ้
แข็ง CLT

การใชง้านไม ้ไมท้วิลปิวดูอเมรกินั ในรปูแบบ CLT ทีพ่บไดค้รัง้
แรกคอืใน Endless Stair เป็นจดุสงัเกตหลกัในพืน้ที ่London 
Design Festival ในปี 2013 ออกแบบโดย dRMM architects 
ไดแ้รงบนัดาลใจจากภาพของศลิปินกราฟิก 
ชาวเนเธอรแ์ลนด ์M.C. Escher ระบบเครอืขา่ยบนัไดทีเ่ชือ่ม 
กนัทัว่ตกึสามชัน้นัน้ไดช้ือ่วา่เป็นระบบแรก � ในการใชไ้มเ้นือ้
แข็งมาแปรรปูแบบไมล้ามเินตแนวขวาง มหาวทิยาลยั Trento 
ไดท้ดลองคณุลกัษณะความแข็งแรงของแผน่ไมล้ามเินตแนว
ขวางทีผ่ลติในอติาลโีดย Imolegno ทางผูท้ดลองพบวา่ไม ้
CLT มคีวามแข็งแรงสงูกวา่ไมส้ปรซูพรอ้มมคีา่ตา้นทานแรงรดี
เฉือนและคา่ชีว้ดัสมรรถนะหลกั มากกวา่ถงึสามเทา่

ดว้ยความทีม่ตีน้แบบในการออกแบบอยา่ง Endless Stair แลว้ 
ในปี 2016 สภาผูส้ง่ออกไมเ้นือ้แข็งแหง่สหรัฐกไ็ดต้ดิตอ่กบั 
Alison Brooks Architects และทา้ทายใหก้า้วขา้มขดีจ�ากดั
ของการออกแบบโดยใชไ้ม ้ทวิลปิวดูในรปูแบบ CLT และ
เป็นการออกแบบโดยใชแ้ผน่ไมท้ีใ่หญท่ีส่ดุเทา่ทีเ่คยผลติมา 
เป็นไมเ้นือ้แข็งในรปู CLT ชนดิแผน่ทีผ่ลติเพือ่เชงิอตุสาหกรรม
ครัง้แรกในเยอรมนโีดย Zueblin Timber และยงัมกีารผลติไม ้
CLT ชนดิโคง้อกีดว้ย ไดผ้ลงานออกมาเป็น The Smile  
ทีเ่ป็นโครงการออกแบบจดุสงัเกตส�าคญัอกีแหง่หนึง่จาก LDF  
ผลงานนีเ้ป็นประตโูคง้ขนาดยาว 34 เมตร ทีย่ืน่ออกจากตวั
โครงสรา้งและสามารถรับน�้าหนักคนไดม้ากถงึ 60 คน 
ในทัง้สองสว่นทีย่ืน่ออกมา แผน่ไมท้ีว่างทบักนักวา่ 12  
ชัน้มคีวามยาวถงึ 14 เมตรและกวา้ง 4.5 เมตร และมกีารใชส้กรู
เกลยีวปลอ่ยมากกวา่หกพันชิน้ The Smile ไดนั้บวา่เป็นหนึง่ใน
โครงสรา้ง CLT เชงิสถาปัตยกรรมทีซ่บัซอ้นและสรา้งยาก
ทีส่ดุ และเป็นโครงสรา้งทีไ่มส่ามารถสรา้งไดห้ากใชไ้มอ้อ่น

ศนูยม์ะเร็ง Maggie’s ณ Oldham สหราชอาณาจักร ออกแบบ
โดย dRMM Architects ในปี 2017 เป็นอาคารถาวรอาคารแรก
ทีส่รา้งโดยใชไ้มไ้มท้วิลปิวดูอเมรกินั ในรปูแบบ CLT อาคารที่
เหมาะกบัการไดรั้บรางวลัแหง่นีม้กีารใสค่วามคดิลงไปมาก  
มคีวามเป็นองคร์วม มคีวามสามารถในการรักษา มคีวามอบอุน่ 
และเต็มไปดว้ยความน่าประหลาดใจ - แมแ้ตร่ายละเอยีดทีเ่ล็ก
ทีส่ดุกไ็ดรั้บการพจิารณาอยา่งรอบคอบและเป็นตวัเลอืกทีจ่ะ
ปรับปรงุคณุภาพชวีติของผูป่้วย อาคารนีเ้ป็นตวัอยา่งรเิริม่ที ่
ผลกัดนัหลกัใหม้กีารใชไ้มใ้นสถาปัตยกรรมสมยัใหม่

The Smile โดย Alison Brooks Architects และ Arup ในงาน 
London Design Festival ปี 2016

ไมล้ามเินตแนวขวาง



แผน่ไม ้CLT วางตอ่กนัในแนวต ัง้ฉาก

เร็ว � นีช้ ิน้งาน MultiPly ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความสามารถ 
เชงิโครงสรา้งของไม ้ทวิลปิวดูในรปูแบบ CLT ณ งาน London 
Design Festival project ปี 2018 ชิน้งานทีอ่อกแบบโดย 
Waugh Thistleton Architects นีเ้ป็นเขาวงกตสามมติ ิ
ทีม่โีครงสรา้งสามชัน้ โครงสรา้งทีเ่สร็จสิน้แลว้นัน้ ประกอบไปดว้ย 
สว่นตอ่เชือ่มกนั 17 แหง่ทีท่�าจากแผน่ไม ้CLT สีเ่หลีย่มหนา 
60 มลิลเิมตร 100 มลิลเิมตร และ 2.6 เมตร จ�านวนมากกวา่ 
100 แผน่ โครงสรา้งทีแ่ยกและประกอบไดน้ีส้ามารถสรา้งขึน้ได ้
โดยใชห้ลากหลายวธิ ีและนีก่เ็ป็นหนึง่เหตผุลทีท่�าใหไ้ดเ้ป็น
สว่นหนึง่ในงาน Milan Design Week ปี 2019 และไดอ้ยูใ่น
นทิรรศการควิบอยดใ์นงาน Madrid Design Festival ปี 2020 

Endless Stair โดย drMM Architects และ Arup 
ในงาน London Design Festival ปี 2013

AHEC ผลติแผน่ไม ้CLT ขึน้มาไดนั้น้เป็นผลมาจากการรว่มงาน
กบั ARUP ศนูยพั์ฒนาการคดิคน้สิง่กอ่สรา้ง (CSIC) 
Glenalmond Timber และมหาวทิยาลยั Napier การเกบ็ขอ้มลู
และการทดลองตา่ง � จะท�าใหก้ารจัดการและการสรา้งตาราง
กบัเวลาในขัน้ตอนการผลติ ทวิลปิวดูในรปูแบบ CLT  
มคีวามละเอยีดมากขึน้ และยงัชว่ยใหส้ามารถน�าขอ้มลูมาเทยีบ
กบัขอ้มลูเกีย่วกบัไมอ้อ่นในรปูแบบ CLT ทีม่อียูไ่ดอ้กีดว้ย 
สามารถดขูอ้มลูเหลา่นีไ้ดท้ีเ่อกสารขอ้มลูทางเทคนคิดา้น
คณุสมบตัแิละขอ้ก�าหนดตอ่การผลติ ทวิลปิวดู CLT ขอ้มลู
สาธารณะและขอ้มลูรายละเอยีดทัง้หมดเกีย่วกบัโครงการไม ้
ทวิลปิวดู CLT จาก AHEC นีส้ามารถดเูพิม่เตมิไดท้ี ่
americanhardwood.org

รายละเอยีดขอ้ตอ่ทีเ่ชือ่มแผน่ไมก้บัแผน่ไม้

กลอ่งไม ้CLT ทีป่ระกอบแลว้ก�าลงัถกูยกขึน้ใหเ้ขา้ที่

ไมล้ามเินตแนวขวาง

21



ไม้เชอร์รีอเมริกัน (AMERICAN CHERRY)22

ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

แกน่ไมข้องตน้ กระพีส้ามารถมหีลากหลายสจีากสแีดงเขม้ไปจนถงึ 
น�้าตาลแดง และท�าใหเ้ขม้ขึน้โดยตอ้งใชเ้วลาในการรับแดด กระพีม้สี ี
ขาวครมี แมว้า่ความแตกตา่งระหวา่งสขีองแกน่และกระพีนั้น้จะเห็นได ้
ชดั แตก่ส็ามารถท�าใหจ้างลงไดโ้ดยการอบไอน�้า ไมข้องตน้  
กระพีม้ลีกัษณะละเอยีดแบบเดยีวกนั ตรง และมลีายเนือ้ไมท้ีเ่ห็นไมช่ดั
พรอ้มดว้ยพืน้ผวิทีเ่รยีบเนยีน แกน่ไมม้ลีายจดุดา่งสนี�้าตาลเล็ก �  
ตาไมแ้ละโพรงยางเหนยีวหรอืริว้ลาย ซึง่เป็นลกัษณะพเิศษตาม
ธรรมชาตขิอง กระพีแ้ตค่วามแตกตา่งทีเ่กดิขึน้จะแตกตา่งไปตาม
ภมูภิาค

ไมเ้ชอรร์อีเมรกินั เป็นพันธุไ์มเ้นือ้แข็งทีแ่ข็งทีส่ดุใน
ป่าไมเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิา และหายาก 
ในแถบอเมรกิาเหนอื พรอ้มกบัโทนสทีีอ่บอุน่และ 
มคีณุภาพความเงางามทีด่เีลศิ ขนาดและลกัษณะ
ภายนอกจะมคีวามแตกตา่งไปจากตน้cherry 
ส�าหรับใชป้ระดบั

ไมเ้ชอรร์อีเมรกินั 
(American Cherry)

ชือ่ละตนิ

Prunus serotina

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

แบล็อกเชอรร์ี่

Bourke Street Bakery โดย grT Architects
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6.12
วนิาที
อตัราการฟ้ืนฟู

ไมเ้ชอรร์อีเมรกินั ใชเ้วลา 6.12 วนิาท ี 
ในการขยายการเตบิโตปรมิาณ 1  
ลกูบาศกเ์มตร

อตัราการแทนทีค่�านวนไดจ้ากขอ้มลูปรมิาณการเพิม่ขึน้ 
ตอ่ปีทัง้หมดของไมเ้นือ้แข็งสายพันธุท์ีก่�าหนดใน
สหรัฐอเมรกิา ขอ้มลูนีจ้ะไดม้าจากแผนการวเิคราะหแ์ละ
ส�ารวจทรัพยากรป่าไมใ้นสหรัฐอเมรกิา (FIA) และ 
มกีารคาดคะเนไวว้า่การเกบ็เกีย่วไมท้กุ � 2 ลกูบาศกเ์มตร 
จะไดไ้มแ้ปรรปูปรมิาณ 1 ลกูบาศกเ์มตร (หมายความวา่ 
มปีระสทิธภิาพการแปลงผันเพยีงรอ้ยละ 50) อตัรา 
การแทนทีไ่ดเ้พิม่ขึน้อยา่งฉับพลนัเนือ่งจากมปีรมิาณ 
ไมเ้นือ้แข็งจ�านวนมากในพืน้ทีป่่าสหรัฐอเมรกิา

คณุสมบตัเิชงิกลไก

ตน้ เชอรร์มีคีวามหนาแน่นปานกลางพรอ้มกบัคณุสมบตัทิีด่ขีอง 
การดดังอ ไมม้คีวามแข็งแรงปานกลางและกนักระแทกได ้แตม่ี
ความแข็งต�า่และสามารถท�าใหโ้คง้งอดว้ยไอน�้าได ้จะแข็งและ
มัน่คงไดเ้มือ่แหง้ พืน้เนือ้ไมง้า่ยตอ่การยอมสแีละเคลอืบเงามาก  
ไมช้นดินีม้รีาคาสงูในการท�าเครือ่งเรอืนและไมก้รอบประตหูนา้ตา่ง
ภายใน เนือ่งจากเป็นพันธุไ์มท้ีค่อ่นขา้งเบา ไมเ้ชอรร์อีเมรกินั เหมาะ
แคเ่พยีงส�าหรับการท�าพืน้ในบรเิวณทีใ่ชง้านนอ้ย เชน่ หอ้ง
นอน หรอืในสถานทีท่ีม่วีฒันธรรมไมใ่สร่องเทา้เขา้บา้นแบบใน
เอเชยี

0.50 
ความถว่งจ�าเพาะ (12% M.C)

561 kg/m3 
น�้าหนักเฉลีย่ (12% M.C.)

9.2% 
ปรมิาณการหดตวัเฉลีย่  
(สเีขยีว ถงึ 6% M.C)

84.809 MPa 
โมดลูสัของรอยแตก

10,274 MPa  
โมดลูสัของความยดืหยุน่

49.023 MPa 
แรงอดั 
(ขนานกบัลายเนือ้ไม)้

4,226 N 
ความแข็็ง
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เครือ่ง Mesamachine โดย Jaime Hayon เป็นสว่นหนึง่ของ การเชือ่มตอ่
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วสัดทุ ีม่อียู่

• ตน้ เชอรร์จีากสหรัฐอเมรกิาเหมาะจะน�าไปใชใ้นการท�าแผน่ไมอ้ดั 
และไมเ้ลือ่ยแปรรปูทัง้แบบเกรดและขนาดของไม ้ถงึแมว้า่ 
จะมขีอ้จ�ากดัวา่เป็นวสัดทุีม่คีวามหนา 10/4" (63.5 มม.) และ 
12/4" (76.2 มม.) กต็าม สายพันธุน์ีอ้าจขึน้อยูก่บัวฏัจักรของความ
นยิมหรอืแฟชัน่ ดงันัน้การขาดแคลนไมแ้ปรรปูแหง้ทีช่ดัเจนส�าหรับ 
การสง่มอบจงึอาจไมไ่ดส้ะทอ้นถงึทรัพยากรทีม่อียูส่�าหรับการ 
เก็บเกีย่ว

• ตน้ เชอรร์อีาจจะถกูขายโดยเลอืกจากส ีโดยระบปุรมิาณของวสัด ุ
ทีไ่มม่กีระพีห้รอืขายวสัดทุีไ่มม่กีระพีห้นา้เดยีว ตวัอยา่งเชน่ ไม ้เชอ
รร์แีบบแผน่อาจจะขาย 90/50 หมายความวา่ รอ้ยละ 90 เป็นแกน่ไม ้
และมแีกน่ไมน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ในดา้นกลบักนั หรอืขาย 
ในรายละเอยีดอืน่ � ควรจะมกีารปรกึษาหารอืกบัผูจ้�าหน่ายสนิคา้

ปรมิาณในพืน้ทีป่่า 

ปรมิาณตน้ไมใ้นพืน้ทีป่่าอยูท่ี ่1000 ลกูบาศกเ์มตร

0-20K 20K-40K 40K-60K 60K-80K 80K-100K 100K-120K >120K

0 200K

การกระจายตวัในป่า

ตน้ เชอรร์อีเมรกินัเตบิโตเป็นหลกัในป่าไมเ้นือ้แข็งตา่ง � ทาง 
ตะวนัออกเฉียงเหนอืของสหรัฐอเมรกิา สายพันธุน์ีแ้ตกตา่งจาก 
หลายสายพันธุอ์ืน่ � ของ เชอรร์ ีดอกทีป่ลกูทัว่โลก ตน้ เชอรร์อีเมรกินั
เป็นพชืสายพันธุเ์ดีย่วทีม่ตีน้เจรญิเตบิโตสงูและขึน้อยา่งหนาแน่นใน
หลายรัฐของสหรัฐอเมรกิา โดยจะพบเจออยา่งแพรห่ลายในรัฐเพน
ซลิเวเนยี รัฐนวิยอรก์ รัฐเวอรจ์เินยี และรัฐเวสตเ์วอรจ์เินยี ตน้  
เชอรร์มีรีอบหมนุเวยีนคอ่นขา้งสัน้และใชเ้วลาในการเจรญิเตบิโตนอ้ย
กวา่ไมเ้นือ้แข็งชนดิอืน่ � ทรัพยากรจ�านวนมากในปัจจบุนัเป็นผลมา
จากความสามารถของตน้ เชอรร์ทีีจ่ะเตบิโตอกีครัง้ตามธรรมชาตหิลงั
จากเกดิเหตกุารณไ์ฟไหมป่้า

สมรรถนะ

• ไม ้เชอรร์แีปรรปูนัน้งา่ยตอ่การใชเ้ครือ่งจักร ท�าใหเ้รยีบและงา่ย 
ตอ่การเปลีย่นแปลง ไมช้นดินีต้ดิแน่นเป็นอยา่งดพีรอ้มกบัสมรรถนะ
ทีด่ใีนการไขและตอก ซึง่ไม ้เชอรร์มีคีณุสมบตัใินการน�าไปขึน้รปู 
และแกะสลกัไดอ้ยา่งดเียีย่ม ไม ้เชอรร์นีีส้ามารถน�าไปขดั ยอ้ม
ส ีและขึน้เงาใหก้ลายเป็นชิน้ไมท้ีล่ะเอยีดและประณีตได ้

• แกน่ไมนั้น้มคีณุสมบตัทิีไ่มผ่พัุงงา่ย และทนทานตอ่การรักษาเนือ้ไม ้
ไดด้พีอสมควร

• ผูท้ีใ่ชง้านไมเ้หลา่นีค้วรค�านงึวา่ ทัง้แกน่ไม ้และไม ้เชอรร์นัีน้หาก
โดนแสง สขีองไมจ้ะเขม้ขึน้คอ่นขา้งเร็ว

การใชง้านหลกั

การจัดการไมอ้ยา่งยัง่ยนืจากป่าธรรมชาตใินอเมรกิาเหนอืทีม่ใีบรับรอง
สิง่แวดลอ้มระดบัดเียีย่มนีนั้น้ ไดแ้สดงใหท้ัว่โลกเห็นถงึความอบอุน่
ของสไีมแ้ละงานไมท้ีล่ะเอยีดของอเมรกิาเหนอื ซึง่เหมาะสมมาก
ส�าหรับเครือ่งเรอืน การผลติตูแ้ละงานไมก้รอบประตหูนา้ตา่งทีห่รหูรา 
ไดรั้บการใชง้านอยา่งแพรห่ลายในการท�าประต ูผนัง สถาปัตยกรรม 
ไมก้รอบประตหูนา้ตา่ง ไมข้ึน้รปู และตูเ้กบ็ของในหอ้งครัว รวมไปถงึ
การท�าพืน้ไมด้ว้ย และยงัรวมไปถงึงานเฉพาะทางบางประเภท  
เชน่ เครือ่งดนตร ีและการตกแตง่ภายในเรอื

     
การหลอ่ เครือ่งเรอืน เครือ่งดนตรี ประตู ไมบ้ฝุาผนัง ตู ้

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูจาก FIA แสดงใหเ้ห็นวา่ปรมิาณการเจรญิเตบิโตของตน้ เชอรร์ี
อยูท่ี ่424.2 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ซึง่คดิเป็น 2.9 เปอรเ์ซน็ตข์องปรมิาณ
การเตบิโตทัง้หมดของไมเ้นือ้แข็งในสหรัฐอเมรกิา ไมอ้เมรกินัเชอรร์ ีจะ
เตบิโต 10.3 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี ขณะทีผ่ลผลติอยูท่ี ่4.9 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี ปรมิาณสทุธ ิ(หลงัการเก็บเกีย่ว) เพิม่ขึน้ 5.4 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตรในแตล่ะปี ตน้ เชอรร์ใีนอเมรกิาเตบิโตและใหผ้ลผลติ
มากเกนิกวา่ผลผลติหลกัทัง้หมดของรัฐ

การเตบิโตและการเก็บเกีย่ว, ลา้นลกูบาศกเ์มตร

ไมเ้ชอรร์อีเมรกินั 
ปรมิาณในพืน้ทีป่่า  
424.2 (ลา้น)

ปรมิาณ ป่า 
ในสหรฐัอเมรกิา  
14.6 (พนัลา้น)

Net
5.4m

Growth
10.3m

Removals
4.9m
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Ian ritchie Architects ไดอ้อกแบบโรงละคร Susie 
Sainsbury ทีส่ามารถใชเ้ป็นท ัง้โรงละครโอเปรา่และ 
โรงละครดนตรไีด ้และมที ีต่ ัง้อยูใ่นใจกลางของ royal 
Academy of Music ณ กรงุลอนดอน

โรงละครนีไ้ดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากรปูรา่งโคง้ของเครือ่งดนตรสีาย 
โดยเป็นโรงละครทีม่ ี309 ทีน่ั่งและมกีารใชไ้ม ้เชอรร์อีเมรกินั
มาท�าเป็นผนังบ ุจงึท�าใหโ้รงละครสามารถเนน้คณุภาพของ
เสยีงไดม้ากขึน้และเหมาะตอ่การฟังดนตรทีีแ่ทจ้รงิ

สถาปนกิ Ian Ritchie กลา่ววา่ "เราไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก
รปูรา่งและโครงสรา้งของไมใ้นเครือ่งดนตรสีาย รวมไปถงึกลไก
การปรับเสยีงและความสมัพันธข์องเครือ่งดนตรแีละศลิปิน  
มาใชใ้นการออกแบบพืน้ทีใ่หมแ่หง่นี ้การศกึษาเนือ้ไมช้ว่งแรก � 
ของเรา เชน่ การศกึษาเรือ่งการแปรรปู ความสามารถในการบดิ
งอ หรอืจะเป็นการศกึษาการใชน้�้ามนัขดัเงาในอปุกรณท์ีผ่ลติใน
เมอืง Cremona บา้นเกดิของ Stradivarius การศกึษาเหลา่นี้
ไดท้�าใหเ้ราไดเ้ขา้ใจและประยกุตใ์ชค้ณุสมบตักิารสัน่ของไมท้ี่
เป็นตวัขยายเสยีงใหอ้อกมานุ่มนวล และเบาบาง

ส�าหรับโรงละครนัน้ จดุมุง่หมายของเราคอืการคดิคน้พืน้ที ่
ทีส่ามารถใหท้ัง้ความรูส้กึลกึซึง้และความรูส้กึยิง่ใหญข่องเสยีง 
ขึน้อยูก่บัดนตรทีีก่�าลงัเลน่อยู ่และความรูส้กึเหลา่นีก้ไ็ดต้ดักบัสี
เย็นออ่นของไมโ้อก๊และสขีาวของหอ้งบรรยายทีอ่ยูเ่หนอืโรง
ละคร ทกุสว่นในโรงละครอยา่งผนังบทุีเ่ป็นไม ้เชอรร์ ีสว่นหนา้
ของทีน่ั่งดา้นบน และพืน้ทีน่ั่งดา้นบน (Prunus serotina)  
ถกูออกแบบมาเพือ่เนน้คณุภาพเสยีงภายในโรงละครอยา่ง
ละเอยีด เพือ่ท�าใหเ้สยีงสะทอ้นเขา้สูผู่ฟั้งไดท้กุทศิทาง และมี
มมุสะทอ้นทีเ่หมาะสม ท�าใหผู้ฟั้งไดรั้บประสบการณท์ีก่ระหึม่
อยา่งเต็มที่
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ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

• โดยทัว่ไป ไม ้แอชเป็นสอีอ่น ดว้ยกระพีท้ีเ่ปลีย่นสจีากขาวไป
เหลอืง และแกน่ไมท้ีเ่ปลีย่นสจีากน�้าตาลออ่นเป็นน�้าตาลเขม้ ใน
บางครัง้บรเิวณริว้อาจมสีทีีอ่อ่นกวา่ ความแตกตา่งของสรีะหวา่งกระ 
พีด้า้นนอกสขีาวออ่นและแกน่ไมด้า้นในทีม่สีนี�้าตาลทีเ่ขม้กวา่นัน้
คอ่นขา้งมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน ไม ้แอชโดยปกตมิลีายเนือ้
ไมท้ีต่รงและมพีืน้ผวิหยาบ ลกัษณะทีป่รากฏมลีายเนือ้ไมท้ีค่มชดัซึง่
ตดักนัระหวา่งการเตบิโตในชว่งฤดรูอ้นออ่น � และในชว่งปีฤดหูนาว  
ไมม่ชี ิน้ใดเลยทีม่รีปูรา่งทีเ่หมอืนกนั

• รอยดา่งสนี�้าตาลออ่นหรอืริว้ลายแร ่บางครัง้อาจเรยีกเป็น "หนอน
แกว้" รอยเหลา่นีเ้ป็นสิง่ปกตบินไม ้แอชเป็นลกัษณะตามธรรมชาต ิ 
ทีไ่มถ่กูมองวา่เป็นต�าหนติามเกณฑก์ารใหเ้กรดของ NHLA ลายนี ้
ไมไ่ดเ้ป็นตวัก�าหนดความสมบรูณข์องไม ้

ไมแ้อชอเมรกินัใชด้มีากส�าหรับงานดดัและงานหมนุ 
มคีวามแข็งแรงและทนทาน พรอ้มดว้ยลายเนือ้ไม ้
ลกัษณะ และสทีีโ่ดดเดน่ 

ไมแ้อชอเมรกินั 
(American Ash)

ชือ่ละตนิ

สายพันธุ ์Fraxinus, Fraxinus americana เป็นหลกั

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

ไมแ้อชเหนอื ไมแ้อชใต ้

gable โดย Charles Wilson for Castlery
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19.05
วนิาที
อตัราการฟ้ืนฟู

ไมแ้อชอเมรกินั ใชเ้วลา 19.05 วนิาท ีใน
การขยายการเตบิโตปรมิาณ 1 ลกูบาศกเ์มตร

อตัราการแทนทีค่�านวนไดจ้ากขอ้มลูปรมิาณการเพิม่ขึน้ 
ตอ่ปีทัง้หมดของไมเ้นือ้แข็งสายพันธุท์ีก่�าหนดใน
สหรัฐอเมรกิา ขอ้มลูนีจ้ะไดม้าจากแผนการวเิคราะหแ์ละ
ส�ารวจทรัพยากรป่าไมใ้นสหรัฐอเมรกิา (FIA)  
และมกีารคาดคะเนไวว้า่การเกบ็เกีย่วไมท้กุ � 2 ลกูบาศก์
เมตร จะไดไ้มแ้ปรรปูปรมิาณ 1 ลกูบาศกเ์มตร (หมายความ
วา่มปีระสทิธภิาพการแปลงผันเพยีงรอ้ยละ 50) อตัรา 
การแทนทีไ่ดเ้พิม่ขึน้อยา่งฉับพลนัเนือ่งจากมปีรมิาณ 
ไมเ้นือ้แข็งจ�านวนมากในพืน้ทีป่่าสหรัฐอเมรกิา

คณุสมบตัเิชงิกลไก

ไม ้แอชมคีณุสมบตัขิองความแข็งแรงโดยรวมดเีมือ่เทยีบกบัน�้าหนัก 
มคีวามสามารถทนแรงกระแทกไดด้ ีสามารถรับแรงจากการเป็น
เครือ่งมอืและอปุกรณก์ฬีา เชน่ ไมเ้บสบอล ไมฮ้อกกี ้ไม ้แอชโคง้
งอไดด้มีาก ดงันัน้จงึเป็นทีช่ ืน่ชอบของผูผ้ลติเครือ่งเรอืนและผูท้ี่
ชอบท�าเป็นงานอดเิรก ไม ้แอชเหมาะส�าหรับเครือ่งเรอืนและพืน้ เพ
ราะเเข็งมาก มคีวามคงทนเมือ่เเหง้เเละงา่ยตอ่การขดัเงาเเละยอ้มสี

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุสมบตัเิชงิกลไกของไม ้แอช
โปรดอา่นคูม่อืโครงสรา้งแบบเต็ม

0.6 
ความถว่งจ�าเพาะ (12% M.C.)

673 kg/m3 
น�้าหนักเฉลีย่ (12% M.C.)

10.7% 
ปรมิาณการหดตวัเฉลีย่ (สเีขยีวถงึ 
6% M.C.)

103.425 MPa 
โมดลูสัของการแตก

11,997 MPa 
โมดลูสัของความยดืหยุน่

51.092 MPa 
ก�าลงัอดั  
(ขนานกบัลายเนือ้ไม)้

5,871 N 
ความแข็ง

D35 
คา่การออกแบบ Eurocode 5 
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Mit Mat Mama โดย román 
Izquierdo Bouldstridge

Folded Chair โดย Norie Matsumoto อนัเป็นสว่นหนงึของผลงาน 
out of the Woods 

American ashทีแ่ปรรปูโดยใชค้วามรอ้นทีใ่ชใ้นพืน้ทีร่ะเบยีง grays Inn road
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วสัดทุ ีม่อียู่

• ไมแ้อชทีม่าจากสหรัฐอเมรกิา มาพรอ้มในรปูแบบไมเ้ลือ่ยแปรรปู
และแบบแผน่ไมอ้ดัซึง่มใีหเ้ลอืกมากมายทัง้แบบเกรดและขนาด  
ในตอนเหนอื สว่นกระพีไ้มด้เูหมอืนจะมนีอ้ยกวา่เนือ่งจากฤดกูาร
เตบิโตทีส่ัน้กวา่กระพีไ้มใ้นตอนใตซ้ ึง่เป็นทีท่ีไ่มโ้ตไดเ้ร็วกวา่เพราะ
มลีายและพืน้ผวิทีเ่ปิดมากกวา่ ไมแ้อชมกัถกูขายโดยแบง่สแีละมี
จ�านวนมากตอ่การสง่ออก แตส่ภาพการสง่ออกทีม่ัน่คงนีอ้าจไดรั้บ
ผลกระทบระยะยาวจากการรกุรานของหนอนเจาะมรกต (EAB)

• ไม ้ashแปรรปูมใีหเ้ลอืกหลายเกรดจาก 4/4" (1" หรอื 25.4 มม.) 
ไปจนถงึ 8/4" (2" หรอื 50.8 มม.) แมแ้ตป่รมิาณทีจ่�ากดัอยา่ง 
10/4" 2.5" หรอื 63.5 มม.) และ 12/4" (3’ หรอื 76.2 มม.)  
กส็ามารถหาได ้

ปรมิาณในพืน้ทีป่่า 

ปรมิาณตน้ไมใ้นพืน้ทีป่่าอยูท่ี ่1000 ลกูบาศกเ์มตร

0-20K 20K-40K 40K-60K 60K-80K 80K-100K 100K-120K >120K

0 200K

การกระจายตวัในป่า

ไมแ้อชอเมรกินั โดยปกตโิตทีภ่าคตะวนัออกของสหรัฐอเมรกิา รวมอยู่
ในป่าเดยีวกนักบัป่าไมเ้นือ้แข็ง ซึง่กนิพืน้ทีจ่ากรัฐนวิยอรก์จนไปถงึรัฐ
ทางใต ้ไลย่าวตามแนวอา่วเม็กซโิก ตน้โตในบรเิวณภเูขาและ 
หาไดย้ากในทีเ่รยีบกบัชายฝ่ัง ท�าใหม้ลีกัษณะพันธุท์ีห่ลากหลาย  
ดว้ยการแพรก่ระจายทีม่ากขนาดนีใ้นเสน้ละตจิดู ภมูอิากาศ และ  
สภาพดนิ ท�าให ้ไมแ้อช มคีวามหลากหลายตามทีต่า่ง � โดยเฉพาะใน
ตอนเหนอืจะโตชา้กวา่และในตอนใตจ้ะโตเร็วกวา่ ยงัมสีายพันธุย์อ่ย
เพิม่เขา้มาอกีดว้ย แมว้า่จะมอีปุสรรคระยะยาวจากแมลงและโรคในป่าที่
สง่ผลตอ่ ไมแ้อชแตต่น้ แอชกย็งัเป็นสายพันธุท์ีม่คีวามอดุมสมบรูณ์
อยา่งมาก สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุสมบตัเิชงิกลและความ
สามารถทางโครงสรา้งของงานไม ้แอช ไดท้ีa่mericanhardwood.
org

สมรรถนะ

งานไมแ้อชแปรรปูอยา่งดจีะมสีมรรถนะทีด่สี�าหรับการตอกตะป ู 
การขนัสกร ูตดิกาว และสามารถยอ้มสแีละขดัใหง้านไมอ้อกมาดมีากได ้
ไม ้แอชยอ้มสดี�ามกีารใชง้านในวงการแฟชัน่เครือ่งเรอืนอยา่งหลาก
หลายเเละประสบความส�าเร็จอยา่งมาก ไมจ้ะเเหง้ไดง้า่ยมากเเละสกึ
กรอ่นไดน้อ้ยมาก เนือ่งดว้ยมคีวามคงทนทีด่มีาก ท�าใหม้กีาร
เคลือ่นไหวในสมรรถนะไมม่ากนัก ไมอ้ดัทีท่�าจากไม ้แอชท�าเป็นแผน่
ออกมาไดด้ตีอ่วสัดปุระเภทบอรด์ แกน่ของไม ้แอชผพัุงไดง้า่ย
เเละเเกน่ไมม้คีวามทนตอ่การรักษาเนือ้ไมใ้นระดบัปานกลาง แตใ่นสว่น
ของกระพีนั้น้ ของเหลวสามารถซมึผา่นได ้สิง่นีท้�าใหไ้ม ้แอชเหมาะ
มากส�าหรับการแปรรปูโดยใชค้วามรอ้นตามทีไ่ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่
สามารถใชไ้ดท้ัว่ไปส�าหรับพืน้ระเบยีง วสัดหุุม้ พืน้ผวิสว่นบนของเครือ่ง
เรอืน เเละเครือ่งเรอืนตกเเตง่สวน

การใชง้านหลกั

ไมท้ีไ่ดรั้บการจัดการอยา่งยัง่ยนืนีม้าจากป่าธรรมชาตขิองทวปี
อเมรกิาเหนอืทีไ่ดรั้บการรับรองดา้นสิง่แวดลอ้มทีย่อดเยีย่ม เป็นทีน่ยิม
ในหมูนั่กออกแบบ สถาปนกิ ผูใ้ชเ้ฉพาะทางและผูใ้ชง้านทัว่โลก  
การใชง้านหลกัคอื ใชท้�าเครือ่งเรอืน พืน้ ประต ูสถาปัตยกรรมดา้นงาน
ไมโ้ดยเฉพาะกรอบประตหูรอืหนา้ตา่ง เเละการหลอ่ ตูต้า่ง � ในหอ้ง
ครัว เครือ่งมอืเเละมอืจับส�าหรับใชใ้นอปุกรณก์ฬีา 

   
การหลอ่ วสัดปุพูืน้ เครือ่งเรอืน ประตู

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูการวเิคราะหแ์ละส�ารวจทรัพยากรป่าไม ้(FIA) แสดงใหเ้ห็นวา่ 
ไมแ้อชในสหรัฐอเมรกิา มจี�านวนถงึ 657.8 ลา้นลกูบาศกเ์มตร คดิเป็น 
4.5% ของไมเ้นือ้แข็งทัง้หมดในสหรัฐอเมรกิา ไมแ้อชอเมรกินั โต 3.3 
ลา้นลกูบาศกเ์มตร/ตอ่ปี ขณะทีท่�าการตดัได ้6.9 ลา้นลกูบาศกเ์มตร/
ตอ่ปี ปรมิาณสทุธ ิ(หลงัการตดั) เพิม่ขึน้ -3.6 ลา้น ลกูบาศกเ์มตร/ตอ่ปี 
ทรัพยากรปี 2014 แสดงใหเ้ห็นวา่การเตบิโตของ ไมแ้อชนัน้มากกวา่
จ�านวนทีต่ดัในทกุ � รัฐใหญ ่ยกเวน้ มชิแิกน และ โอไฮโอ ซึง่เป็น
ศนูยก์ลางการระบาดของหนอนเจาะมรกตทีเ่ตบิ 
โตโดย ไมแ้อช (EAB) คาดวา่อตัราการตายและการถอนของ ไมแ้อช
จะเพิม่ขึน้ในเร็ววนัจากการแพรร่ะบาดของ EAB เหมอืนกบัการเตบิโตที่
มากเกนิไปในบางรัฐ

การเตบิโตและการเก็บเกีย่ว, ลา้นลกูบาศกเ์มตร

ปรมิาณป่าไม ้ 
ไมแ้อชอเมรกินั 
657.8(ลา้น)

ปรมิาณป่า 
ไมใ้นสหรฐัอเมรกิา 
14.6(พนัลา้น)

Net
-3.6m

Removals
6.9m

Growth
3.3m
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ศนูยด์แูลโรคมะเร็งของ Maggie ใน oldham,  
สหราชอาณาจกัรเป็นอาคารแรกของโลกทีท่�าจากไมเ้นือ้
แข็ง (CLT) ศนูยอ์อกแบบโดยสถาปนกิ drMM โดยใช ้
ไมท้วิลปิวดูอเมรกินั CLT และการหุม้ ไมท้วิลปิวดูที ่
ดดัแปลงดว้ยความรอ้นเป็นชว่งเวลาส�าคญัส�าหรบัไมใ้น
สถาปตัยกรรมสมยัใหมแ่ละการกอ่สรา้ง

Maggie's เป็นองคก์รการกศุลทีใ่หก้ารสนับสนุนทางปฏบิตัแิละ
อารมณต์อ่ผูค้นทีอ่าศยัอยูก่บัโรคมะเร็งตามอดุมการณใ์หมข่อง
การดแูลโรคมะเร็งทีว่างไวโ้ดย Maggie Keswick Jencks  
สรา้งขึน้บนพืน้ฐานของโรงพยาบาลโรคมะเร็ง NHS ศนูยข์อง 
Maggie เป็นสถานทีท่ีอ่บอุน่และเป็นมติรกบัมอือาชพีทีม่ี
คณุสมบตัใินมอืเพือ่เสนอโปรแกรมการสนับสนุนทีแ่สดงเพือ่
ปรับปรงุคณุภาพชวีติและอารมณ์

dRMM เป็นสตดูโิอของสถาปนกิและนักออกแบบทีส่รา้งขึน้ใน
กรงุลอนดอน กอ่ตัง้ขึน้ในปี 1995 โดย Alex de Rijke, Philip 
Marsh และ Sadie Morgan ตัง้แตปี่ 2000 dRMM ไดบ้กุเบกิ
การใชไ้มท้ีอ่อกแบบมาเป็นวสัดทุีเ่กีย่วขอ้งมากทีส่ดุส�าหรับ
สถาปัตยกรรมในศตวรรษที ่21 สตดูโิอรว่มคดิคน้ ไมท้วิลปิวดู 
CLT พรอ้มกบัวศิวกร AHEC และ Arup ในปี 2013 ส�าหรับใชใ้น
โครงสรา้งทีล่�้ายคุEndless Stair

ชิน้สว่นทีบ่กุเบกิของสถาปัตยกรรมถาวรนีส้รา้งขึน้จากปรมิาณ 
20 ชัน้จากไม ้ไมท้วิลปิวดูอเมรกินั จ�านวน 5 แผน่ ขนาดตัง้แต ่
0.5เมตร - 12เมตร ศนูยก์ลางตัง้อยูบ่นพืน้เหล็ก 4 เมตร บน
แผน่คอนกรตีภายในบรเิวณโรงพยาบาล Royal Oldham สวน
ของโรงพยาบาลมลีกัษณะลาดชนัและมทีวิทศันม์มุกวา้ง 
ทีท่อดยาวไปยงั Pennines

เสน้โคง้ของผนัง CLT ภายในกอดรปูทรงของแกว้และเทพืน้
เรซนิทีไ่หลเสรมิความรูส้กึของการไหล เพดานทีร่ว่น 
ในโครงสรา้งหลงัคาแบนยงัเป็น ไมท้วิลปิวดูอเมรกินัทีท่�าจาก
ไมท้ีเ่หลอืจากกระบวนการผลติ CLT เพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะมขียะ
นอ้ยทีส่ดุ
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ศนูยแ์บง่พืน้ทีใ่หมเ่พิม่เตมิโดยคณุลกัษณะรักษาความรอ้น 
(TMT) - ครัง้แรกที ่TMT ทวิลปิวดู ถกูใชเ้พือ่หุม้โครงสรา้ง
ทัง้หมดในสหราชอาณาจักร

dRMM เลอืก ไมท้วิลปิวดู ส�าหรับการออกแบบของ Oldham 
ของ Maggie ส�าหรับอทิธพิลเชงิบวกของไมม้ตีอ่ผูค้นและ 
เพือ่ความงามความแข็งแกรง่และความอบอุน่ทีม่อียูใ่น ไมท้วิ
ลปิวดูอเมรกินั 

"ในป่ามคีวามหวงั มนุษยชาต ิขนาด ความอบอุน่  
และแผนทีช่าญฉลาดของธรรมชาตใินการดดูซบัคารบ์อน ไม ้
เป็นสารปลอดสารพษิ, อเนกประสงค,์ ออ่นโยน, ตอ่ตา้นการกอ่
มะเร็ง Maggie's Oldham มขีอ้ความการออกแบบแบบองคร์วม
ทีม่องเห็นไดซ้ ึง่สนับสนุนจดุมุง่หมายกลางของการออกแบบ -  
เพือ่ยกระดบัและเสนอความหวงัใหก้บัผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบจาก
โรคมะเร็ง การประยกุตใ์ชส้�าหรับไมเ้นือ้แข็งทีป่ลกูอยา่งยัง่ยนื
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ไมท้วิลปิวดู CLT ทีส่ามารถเตบิโตไดอ้ยา่ง
รวดเร็วนัน้ไมม่ทีีส่ ิน้สดุ" - ศาสตราจารยอ์เล็กซ ์ 
เดอ รยิะ ผูอ้�านวยการกอ่ตัง้สถาปนกิ dRMM

อาคารส�าเร็จรปูมคีวามรอบคอบ เป็นองคร์วม มกีารรักษา อบอุน่
และเต็มไปดว้ยความประหลาดใจ - แมแ้ตร่ายละเอยีดทีเ่ล็ก
ทีส่ดุกไ็ดรั้บการพจิารณาอยา่งรอบคอบและเลอืกทีจ่ะปรับปรงุ
คณุภาพชวีติของผูป่้วย 

โตะ๊ในครัวหลกัซึง่ผูเ้ขา้ชมไดรั้บการสนับสนุนใหน่ั้งรอบ � คอื
การออกแบบโดย Barnby Day ทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก Alex de 
Rijke และ AHEC ส�าหรับรายการทีต่อ้งการส�าหรับ London 
Design Festival ปี 2014 โตะ๊ทีส่องท�าโดยชา่งฝีมอืที ่
Benchmark Furniture โดยใชก้ารรไีซเคลิ ไมท้วิลปิวดู CLT 
จากสว่นเกนิจากหนา้ตา่งและประตจูาก Maggie's Oldham

ตน้ โอก๊ขาวอเมรกินั แทนทีโ่ลหะเย็นทีโ่ดยดัง้เดมิ 
จะน�ามาใชส้�าหรับมอืจับประตแูละรางรองรับทีม่คีวามหยาบตอ่
ผวิทีบ่อบบางทีเ่กดิจากการรักษาดว้ยเคมบี�าบดั 

ภายนอกพืน้ไม ้แอชอเมรกินั ทีด่ดัแปลงดว้ยความรอ้น 
ถกูปกคลมุดว้ยหลงัคา ไมท้วิลปิวดูอเมรกินั เพือ่เสนอทีพั่กพงิ
ส�าหรับผูท้ีม่ผีวิทีไ่วตอ่แสงจากการรักษาดว้ยรังสโีดย 
ไมถ่กูรบกวนจากการชืน่ชมทวิทศันอ์นัเงยีบสงบในสวนของ 
โรงพยาบาล
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ไม้โอ๊กขาวอเมริกัน (AMERICAN WHITE OAK)36

ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

• ตน้ โอก๊ขาวมลีายเนือ้ไมท้ีส่วยคลา้ยกบัตน้โอก๊สายพันธุอ์ืน่ �  
ทีป่ลกูกนัทัว่โลก โดยทัว่ไปกระพีไ้มข้องตน้ โอก๊ขาวจะมสีขีาวถงึสี
น�้าตาลออ่น และแกน่ไมเ้ป็นสอีอ่นถงึกลางหรอืสนี�้าตาลเขม้ ความ
แตกตา่งระหวา่งกระพีไ้มแ้ละแกน่ไมข้องตน้ โอก๊ขาวนัน้มคีวาม
ชดัเจนนอ้ยกวา่ของตน้ โอก๊แดง ไมข้องตน้ โอก๊ขาว สว่นใหญม่ี
ลายเนือ้ไมแ้บบตรง รวมถงึพืน้ผวิเรยีบปานกลางไปจนถงึหยาบ

• ไม ้โอก๊ขาว มลีกัษณะเป็นรอยแฉกเป็นเสน้รัศมภีายในเนือ้เยือ่ทอ่น
ไมเ้มือ่ถกูตดั ซึง่เป็นลกัษณะของตน้โอก๊แท ้(Quercus) ทัง้หมด 
และรอยแฉกเหลา่นีใ้นตน้ โอก๊ขาว นัน้ยาวกวา่ของตน้ โอก๊แดง จงึ
ท�าใหม้รีปูทรงทีเ่ดน่ชดัมากกวา่ ไมข้องแกน่ไมไ้มไ่ดม้รีพูรนุ จงึ
เหมาะกบัการน�ามาท�าเป็นถงัไวนแ์ละใชง้านภายนอก

ไมโ้อก๊ขาวอเมรกินั เป็นหนึง่ในสายพันธุท์ีไ่ดรั้บ
ความนยิมมากทีส่ดุในตลาดสง่ออกจากป่า 
ไมเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิา และเป็นสายพันธุ์
เฉพาะของทวปีอเมรกิาเหนอื

ไมโ้อก๊ขาวอเมรกินั 
(American White Oak)

ชือ่ละตนิ

สายพันธุ ์Quercus, Quercus alba

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

ไมโ้อก๊ขาวเหนอื ไมโ้อก๊ขาวใต ้

โตะ๊ NDProduct โดย The Table guy
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1.57
วนิาที
อตัราการฟ้ืนฟู

ใชเ้วลา 1.57 วนิาทใีนการเตบิโต 1 
ลกูบาศกเ์มตรของตน้ ไมโ้อก๊ขาวอเมรกินั

อตัราการแทนทีค่�านวนไดจ้ากขอ้มลูปรมิาณการเพิม่ขึน้ 
ตอ่ปีทัง้หมดของไมเ้นือ้แข็งสายพันธุท์ีก่�าหนดใน
สหรัฐอเมรกิา ขอ้มลูนีจ้ะไดม้าจากแผนการวเิคราะหแ์ละ
ส�ารวจทรัพยากรป่าไมใ้นสหรัฐอเมรกิา (FIA)  
และมกีารคาดคะเนไวว้า่การเกบ็เกีย่วไมท้กุ � 2  
ลกูบาศกเ์มตร จะไดไ้มแ้ปรรปูปรมิาณ 1 ลกูบาศกเ์มตร  
(หมายความวา่มปีระสทิธภิาพการแปลงผันเพยีงรอ้ยละ 50)  
อตัราการแทนทีไ่ดเ้พิม่ขึน้อยา่งฉับพลนัเนือ่งจากมปีรมิาณ 
ไมเ้นือ้แข็งจ�านวนมากในพืน้ทีป่่าสหรัฐอเมรกิา

คณุสมบตัเิชงิกลไก

ตน้ โอก๊ขาวอเมรกินั มคีณุสมบตัดิา้นความทนทานโดยรวม 
ดมีากเมือ่เทยีบกบัน�้าหนัก ซึง่ท�าใหต้น้ไมเ้หลา่นีเ้ป็นพันธุไ์มเ้นือ้
แข็งทีเ่ป็นทีต่อ้งการส�าหรับการใชง้านดา้นโครงสรา้งมากกวา่  
เนือ้ไมม้ลีกัษณะเป็นไมเ้นือ้แข็งและคอ่นขา้งหนัก มคีวามทนทาน 
ในการดดังอดแีละมคีวามทนทานในการบบีอดั แตม่คีวามแข็งนอ้ย 
การทดสอบดา้นโครงสรา้งซึง่ไดด้�าเนนิการในยโุรปพสิจูนว์า่ตน้ 
โอก๊ขาว มคีวามทนทานของเสน้ใยเฉพาะมากกวา่ตน้โอก๊ยโุรป 
สามารถดดัดว้ยไอน�้าไดด้เียีย่ม จะมคีวามแข็งแรง อยูต่วัเมือ่แหง้ 
และงา่ยตอ่การเคลอืบเงา ยอ้มส ีรวมถงึยงัเป็นทีน่ยิมอยา่งมากใน
การใชท้�าเครือ่งเรอืน และงานท�าพืน้โดยเฉพาะในตลาดสง่ออก

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุสมบตัเิชงิกล 
ของตน้ โอก๊ขาว และศกัยภาพของโครงสรา้งสามารถ 
พบไดท้ี ่AmericanHardwood.org

0.68  
แรงโน ้ม้ถว่งเฉพาะ (12% M.C. )

769 kg/m3 
น�้าหนักโดยเฉลีย่ (12% m.c. )

12.60%  
การหดตวัข ัองปริมิาณ 
เฉลี่ย่ (สีเีขียีวถึงึ 6% M.C.)

104.804 MPa 
โมดลูสัของการแตกรา้ว

12,273 MPa 
โมดลูสั ของความยดืหยุน่

51.299 MPa  
แรงอดั (ขนานกับัลายไม)้

6,049 N 
ความแข็ง

D50 
คา่การออกแบบ Eurocode 5 
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 Church Crescent โดย Evanort Architects 

Tierra Collection จาก ALT.o โดย Commune

Single seaters at Jewel ทีส่นามบนิชา
งกีโ้ดย Nathan yong

Ves-el โดย gareth 
Neal ส�าหรบั Zaha 
Hadid เป็นสว่นหนึง่ของ
รายการทีต่อ้งการ
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วสัดทุ ีม่อียู่

ตน้ โอก๊ขาว จากสหรัฐอเมรกิา สามารถหาไดใ้นรปูของไมเ้ลือ่ยแปรรปู
และแผน่ไมอ้ดั โดยมเีกรดและขนาดทีห่ลากหลาย เนือ่งจากระยะเวลา
การท�าใหแ้หง้อนัยาวนาน ผูจั้ดหาบางรายอาจเสนอแหลง่ไมแ้ปรรปู
แบบหนากวา่ (10/4" และ 12/4") แตม่ใีนจ�านวนจ�ากดั ในทางตอน
เหนอื มแีนวโนม้ทีต่น้กระพีจ้ะมนีอ้ยกวา่ทางตอนใตซ้ ึง่เป็นเพราะวา่ฤดู
การปลกูทีส่ัน้กวา่ ท�าใหไ้มจ้ะเตบิโตเร็วกวา่ พรอ้มกบัมลีายเนือ้ไมแ้ละ
พืน้ผวิทีโ่ปรง่กวา้งมากกวา่ ตน้ โอก๊ขาว อาจจะมกีารขายตามสายพันธุ์
ทางตอนเหนอื และทางตอนใต ้แตข่อ้มลูดงักลา่วอาจเป็นการมองขา้ม
ความแตกตา่งของไมใ้นแตล่ะพืน้ที ่

ปรมิาณในพืน้ทีป่่า 

ปรมิาณตน้ไมใ้นพืน้ทีป่่าอยูท่ี ่1000 ลกูบาศกเ์มตร

0-30K 30K-60K 60K-90K 90K-120K 120K-150K 150K-180K >180K

0 200K

การกระจายตวัในป่า

ตน้ โอก๊ขาว ขึน้ในอเมรกิาเหนอืโดยเฉพาะและมกีารกระจาย 
อยา่งกวา้งขวางตลอดทัง้ภาคตะวนัออกของสหรัฐอเมรกิาบรเิวณป่า 
ไมเ้นือ้แข็งแบบผสม เชน่เดยีวกบัตน้ โอก๊แดง ทีม่หีลายสายพันธุย์อ่ย 
ทัง้หมดจัดอยูใ่นหมวดหมูไ่ม ้โอก๊ขาว และรวมกนัเป็นกลุม่สายพันธุท์ี่
พบมากทีส่ดุซึง่คดิเป็นประมาณ 33% จากทรัพยากรไมเ้นือ้แข็ง
อเมรกินั ตน้ไมเ้หลา่นีม้คีวามสงู และระบไุดง้า่ยจากรปูทรงใบกลมมน 
ซึง่จะเปลีย่นเป็นสนี�้าตาลในฤดใูบไมร้ว่ง ตน้ โอก๊ขาว ยงัเตบิโตตัง้แต่
ทางตอนเหนอืไปจนถงึทางตอนใตบ้างสายพันธุข์ ึน้บนภเูขาสงูและ
บรเิวณอืน่ � บนทีร่าบ ซึง่ท�าใหเ้กดิลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัไป  
ดงันัน้ ตน้ โอก๊ขาว จงึมคีวามแตกตา่งทีส่�าคญัขึน้อยูก่บัต�าแหน่งพืน้ที ่
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระหวา่งตน้โอก๊ทางตอนเหนอืทีเ่ตบิโตชา้กวา่ และ
ตน้โอก๊ทางตอนใตท้ีเ่ตบิโตเร็วกวา่ เชน่เดยีวกบัตน้ โอก๊แดง ตน้ โอก๊
ขาว กไ็ดรั้บการยอมรับวา่มคีวามยัง่ยนืส�าหรับการบรโิภคภายใน
ประเทศและสง่ออก

สมรรถนะ

• ไม ้โอก๊ขาว แปรรปูมสีมรรถนะทีด่กีบัเครือ่งจักรกล เชน่ การตอก
และขนัสกร ูแมว้า่ ควรจะมกีารเจาะน�ารอ่งกอ่น ไม ้โอก๊ขาว สามารถ
ตดิกนัไดด้ ี(แตค่วรจะมกีารผสมไพรเมอรไ์วส้�าหรับการตดิกาว
โครงสรา้ง) และสามารถยอ้มส ีและขดัเงาเพือ่ใหไ้ดพ้ืน้ผวิทีเ่รยีบ
สวยงาม ไมจ้ะตอ้งน�าไปท�าใหแ้หง้อยา่งชา้ � และระมดัระวงัเพือ่
หลกีเลีย่งการสกึกรอ่น รวมถงึมกีารหดตวัในแนวรัศมแีละสมัผัสวงที่
ตา่งกนัสงู ดงันัน้อาจไวตอ่การเคลือ่นไหวในสมรรถนะในสภาวะที่
ชืน้ ไมม้คีณุสมบตัใินการเจาะ และเคลอืบเงาทีด่เียีย่ม

• แกน่ไมม้คีวามทนทานตอ่การผพัุง และทนตอ่การเกบ็รักษาดว้ย 
การรักษาเนือ้ไม ้

การใชง้านหลกั

ไมท้ีไ่ดรั้บการจัดการอยา่งยัง่ยนืภายในป่าธรรมชาตขิองอเมรกิาเหนอื 
รวมถงึมกีารรับรองดา้นสิง่แวดลอ้มทีย่อดเยีย่ม เป็นสายพันธุห์ลกั 
ในตลาดสง่ออกตา่ง � การใชง้านหลกัคอื ใชท้�าเครือ่งเรอืน พืน้ ประต ู
สถาปัตยกรรมงานไมก้รอบประตหูนา้ตา่ง การหลอ่และตูค้รัว ไมย้งัถกู
น�ามาใชใ้นการใชง้านบางอยา่งส�าหรับการกอ่สรา้ง ประกอบไปดว้ย คาน
โครงสรา้งเคลอืบกาวและการใชง้านเฉพาะทางอืน่ � 

     
การหลอ่ วสัดปุพูืน้ เครือ่งเรอืน ประตู ตู ้ คานไมก้ลแูลม

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูจาก FIA แสดงใหเ้ห็นวา่ปรมิาณการเตบิโตของตน้ โอก๊ขาว จาก
สหรัฐอเมรกิา มจี�านวน 2.26 พันลา้น ลกูบาศกเ์มตร คดิเป็น 15.5% 
จากปรมิาณการเตบิโตของไมเ้นือ้แข็งทัง้หมดของสหรัฐอเมรกิา ตน้ 
โอก๊ขาวอเมรกินั มปีรมิาณการเตบิโตประมาณ 40.1 ลา้น ลกูบาศก์
เมตรตอ่ปี ในขณะทีป่รมิาณการเกบ็เกีย่วอยูท่ี ่20.1 ลา้นลกูบาศกเ์มตร
ตอ่ปี ปรมิาณสทุธ ิ(หลงัจากเกบ็เกีย่ว) เพิม่ขึน้ 20.0 ลา้นลกูบาศก์
เมตรในเเตล่ะปี การขยายตวัของตน้ โอก๊ขาว ในสหรัฐอเมรกิา มเีป็น
จ�านวนมากกวา่การเกบ็เกีย่วในทกุ � รัฐทีส่ง่ออกหลกั

การเตบิโตและการเก็บเกีย่ว, ลา้นลกูบาศกเ์มตร

ไมโ้อก๊ขาวอเมรกินั  
ระดบัป่าไม ้
2.3 (พนัลา้น)

ปรมิาณ ป่า 
ในสหรฐัอเมรกิา  
14.6 (พนัลา้น)

Net
20.0m

Growth
40.1m

Removals
20.1m
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The Marylebone Cricket Club (MCC) มอบหมาย
ให้สถาปนิกไม้ Populous ให้ออกแบบ Warner Stand 
แบบใหม่ ณ ศูนย์การกีฬาที่โดดเด่นที่สุดในโลก ซึ่งก็คือ 
Lord’s Cricket ground ใน St John’s Wood ลอนดอน

หลังคาของอัฒจันทร์นั้นสร้างมาจากจากคานไม้ โอ๊กขาว 
เคลือบกาว (glulam) 11 คานไม้ ที่เปล่งประกายอย่างมาก 
จากมุมของพื้นดินซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การใช้งานโครงสร้าง
แบบใหม่ของไม้เนื้อแข็งอเมริกันที่ยั่งยืน

แต่ละคานไม้มีขนาด 900 มม. x 350 มม. ที่จุดที่ลึกที่สุด  
คานไม้ Glulam ที่ยาวที่สุดมีน้�าหนักประมาณ 4 ตันและ 
มีความยาว 23.4 เมตร เปรียบได้กับไม้คริกเก็ต 26 ไม้วางเรียง
ติดกัน นับเป็นครั้งแรกที่มีการน�าไม้ โอ๊กขาว มาใช้ในรูปแบบนี้
และสัดส่วนนี้ รวมถึงการน�ามาใช้ในสภาพแวดล้อมที่ส�าคัญต่อ
สมรรถภาพเช่นนี้ ซึ่งได้กลายมาเป็นโครงสร้างหลักของหลังคา
ที่ยื่นออกมาเหนือผู้ชมจ�านวน 2,674 ท่าน

"ไม้ธรรมชาติและกีฬาคริกเก็ตย่อมแยกจากกันไม่ได้ การน�าไม้
วิลโลว์มาใช้ท�าไม้ตีคริกเก็ตและการน�าไม้ แอชมาท�า 
เสาคริกเก็ตเป็นส่วนหนึ่งของเกมเช่นเดียวกับลูกบอลหนัง 
สภาพสนาม และสภาพอากาศเช่นกัน Populous เลือกใช้ไม้ 
โอ๊กขาวอเมริกัน เนื่องจากเป็นไม้ที่สามารถน�า 
ไปแปรรูปได้ออกมาสวยงาม มีสีทองอร่าม รวมถึงมีความแข็ง
แรงมาก Philip Johnson ผู้อ�านวยการอาวุโสประจ�า Populous 
และผู้อ�านวยการโครงการกล่าวว่าคุณสมบัติอันโดดเด่นเหล่านี้
ท�าให้ไม้ โอ๊กขาวอเมริกัน กลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะส�าหรับใช้
เป็นโครงสร้างหลังคากระโจมแบบใหม่ที่ Lord’s

LORDS W
ARNER STAND
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ตน้ เมเปิลออ่นอเมรกินั ทีเ่ตบิโตตามธรรมชาตใิน
ป่าไมเ้นือ้แข็งในแถบอเมรกิาเหนอื เป็นหนึง่ในพันธุ์
ไมท้ีอ่ดุมสมบรูณแ์ละยัง่ยนืทีส่ดุ ซึง่คลา้ยคลงึกบั
ตน้ แตม่คีวามทนแรงกระแทกทีน่อ้ยกวา่

ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

• ไม ้เมเปิลออ่น มลีกัษณะทีค่อ่นขา้งคลา้ยกบัไมh้ard maple แตจ่ะ
มสีสีนัทีห่ลากหลายกวา่ ซึง่แตกตา่งกนัไปตามแตล่ะภาคภมู ิโดย
ทัว่ไป กระพีไ้ม ้เมเปิลออ่น จะมสีเีทาขุน่หรอืเทาเขม้และรอยจดุเล็ก 
� บนไม ้ซึง่ถอืวา่เป็นลกัษณะตามธรรมชาต ิแกน่ไม ้เมเปิลออ่น มี
สสีนัหลากหลายตัง้แตส่นี�้าตาลแดงออ่นไปจนถงึน�้าตาลแดงเขม้ 
ความแตกตา่งระหวา่งกระพีแ้ละแกน่ไม ้เมเปิลออ่น มมีากกวา่ไมเ้ม
เปิลแข็ง

• เนือ้ไม ้เมเปิลออ่น มลีายเป็นเสน้ตรงและพืน้ผวิละเอยีด  
และรปูแบบของลายไมม้คีวามคลา้ยคลงึกบัไม ้เชอรร์อีเมรกินั ไม ้
เมเปิลออ่น สามารถน�าไปยอ้มสเีพือ่ใชแ้ทนไม ้เชอรร์ ีได ้

วสัดทุ ีม่อียู่

ไม ้เมเปิลออ่น จากสหรัฐอเมรกิาสามารถหาซือ้ไดโ้ดยทัว่ไป ซึง่มา 
ในรปูแบบไมแ้ผน่แปรรปูทีม่หีลากหลายขนาดและหลากหลายเกรด  
แตร่ปูแบบไมว้เีนยีรม์กัหาไดย้าก ไมแ้ปรรปูชนดินีโ้ดยปกตจิะขายได ้
โดยไมต่อ้งเลอืกส ีผลติภณัฑจ์ากชายฝ่ังดา้นตะวนัตกมกัจะขายแบบ
ขดัมนัและประเมนิคณุภาพจากดา้นทีด่กีวา่ โดยไมไ่ดใ้ชเ้กณฑก์ารให ้
เกรดจาก NHLA

ไมเ้มเปิลออ่นอเมรกินั 
(American Soft Maple)

ชือ่ละตนิ

Acer Rubrum, Acer Macrophyllum 

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

เมเปิลแดง เมเปิลใบใหญ่

เตยีงนอนเลน่โดย Wiid Design Studio

การกระจายตวัในป่า

ไม ้เมเปิลออ่นอเมรกินั เตบิโตในป่าไมเ้นือ้แข็งแบบผสมในภาคตะวนั
ตกของสหรัฐอเมรกิาอยา่งแพรห่ลาย สว่นบรเิวณตะวนัออก 
เฉียงเหนอืจะม ีไมเ้มเปิลแดง อยูม่ากกวา่ และม ีไมเ้มเปิลสเีงนิ  
อยูอ่ยา่งหนาแน่นบรเิวณมลรัฐตอนกลางและตอนใต ้ซึง่ชือ่ของ เมเปิล
ออ่น นัน้อาจท�าใหเ้ขา้ใจผดิเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองไมไ้ด ้เนือ่งจากจรงิ 
� แลว้ ไม ้เมเปิลออ่น ไมไ่ดม้เีนือ้ไมท้ีอ่อ่นมากนัก มไีมส้ายพันธุย์อ่ย
อยูไ่มน่อ้ยทีข่ายออกไปโดยใชช้ือ่ของไม ้เมเปิลออ่น  
มอียูห่ลากหลายชนดิดว้ยกนั ประกอบดว้ย Pacific coast/big leaf maple 
(Acer macrophyllum) เตบิโตในแถบตะวนัตกเฉียงเหนอืของ
สหรัฐอเมรกิาซึง่มกีฏเฉพาะทีใ่ชใ้หเ้กรด

สมรรถนะ

• ไมแ้ปรรปู เมเปิลออ่น ใชง้านไดด้กีบัเครือ่งจักร การเจาะร ู 
การไสไม ้และการเคลอืบเงา ไม ้เมเปิลออ่น สามารถบดิ ตดิกาว 
เจาะ และแกะสลกัไดด้ ีแตก่ารขนัสกรแูละตอกตะปทู�าไดใ้นระดบัที่
พอใช ้และยงัท�าใหไ้ดก้ารหลอ่ทีด่อีกีดว้ย ไม ้เมเปิลออ่น สามารถ
ขดัดว้ยกระดาษทราย ยอ้มส ีและขดัเงาใหพ้ืน้ผวินุ่มและละเอยีดได ้
รวมถงึมคีณุสมบตัใินการดดัดว้ยไอน�้าไดด้ ีเมือ่น�าไปยอ้มส ีสามารถ
ใชแ้ทนไม ้เชอรร์ ีได ้อกีทัง้คณุสมบตัเิชงิกลไกและสมรรถนะท�าให ้
ใชแ้ทนไมบ้ชีได ้

• ไม ้เมเปิลออ่น ไมท่นตอ่การผพัุง นอกจากนี ้แกน่ไม ้เมเปิลออ่น 
ทนตอ่การรักษาเนือ้ไมใ้นระดบัปานกลาง ในสว่นของกระพีนั้น้  
ของเหลวสามารถซมึผา่นได ้

การใชง้านหลกั

ไมเ้นือ้แข็งทีไ่ดรั้บการจัดการและมคีวามยัง่ยนืมาก ซึง่มทีีม่าจากป่า
ธรรมชาตใินทวปีอเมรกิาเหนอืและไดรั้บการรับรองดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ดเีดน่ อาจจะไดรั้บการยกเวน้ใหค้ณุสมบตัดิา้นความแข็งและความ
ทนทานของไมไ้มม่คีวามส�าคญั ซึง่น�ามาใชใ้นการท�าเครือ่งเรอืน  
การท�าตูแ้ละงานไมก้รอบประตหูนา้ตา่ง รวมถงึประต ูตูเ้กบ็ของในครัว 
และยงัใชส้�าหรับการกลงึและการหลอ่อกีดว้ย 

    
การหล่อ เครื่องเรือน ประตู ตู้ การกลึง
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Acer rubrum

0.54  
ความถวงจ�าาเพืา้ะ (12% M.C.)

609 kg/m3  
น�าาหนักเฉลย ่(12% M.C.)

10.5% 
ปรมาณการหดตวิเฉลย  
(สเีขยีวถงึ 6% M.C.)

92.393 Mpa 
โมดูลูสัการแตก

11,308 MPa 
โมดูลูสัความยดืหยุน่

45.093 MPa 
ก�าลงัอดั 
(ขึน้านกบลายเนอไม)

4,225 N 
ความแข็ง

Acer Macrophyllum

0.48 
ความถวงจ�าาเพืา้ะ (12% M.C.)

545 kg/m3 
น�าาหนักเฉลย ่(12% M.C.)

9.3% 
ปรมาณการหดตวิเฉลย  
(สเีขยีวถงึ 6% M.C.)

73.777 MPa 
โมดูลูสัการแตก

9,998 MPa 
โมดูลูสัความยดืหยุน่

41.025 MPa  
ก�าลงัอดั 
(ขึน้านกบลายเนอไม)

3,781 N  
ความแข็ง

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูจาก FIA ชีใ้หเ้ห็นวา่ปรมิาณการเตบิโตของตน้ เมเปิลออ่น ใน
สหรัฐอเมรกิามจี�านวน 1.62 พันลา้นลกูบาศกเ์มตร คดิเป็น 11.1% 
จากปรมิาณการเตบิโตของไมเ้นือ้แข็งในสหรัฐอเมรกิาทัง้หมด ปรมิาณ
ตน้ เมเปิลออ่นอเมรกินั ทีก่�าลงัเตบิโตคดิเป็น 36.4 ลา้นลกูบาศกเ์มตร
ตอ่ปี ในขณะทีก่ารเกบ็เกีย่วคดิเป็น 16.0 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี 
ปรมิาณสทุธ ิ(หลงัจากเกบ็เกีย่ว) เพิม่ขึน้ 20.4 ลา้น ลกูบาศกเ์มตร
ในเเตล่ะปี ปรมิาณการเตบิโตของตน้ เมเปิลออ่น ในสหรัฐอเมรกิา 
มจี�านวนมากกวา่ปรมิาณการเกบ็เกีย่วในทกุมลรัฐหลกัทีท่�าการผลติ

การเตบิโตและการเก็บเกีย่ว, ลา้นลกูบาศกเ์มตร

ปรมิาณป่าไมเ้มเปิล
ออ่นอเมรกินั 
1.6 (พนัลา้น)

ปริมาณ ป่า 
ในสหรัฐอเมริกา  
14.6 (พันล้าน)

คณุสมบตัเิชงิกลไก

ไม ้เมเปิลออ่น มขีอ้ดคีอืโคง้งอไดด้แีละทนตอ่แรงบบีอดั ขณะทีข่อ้เสยีคอืไมม่คีวามแข็งกระดา้งและไมท่นตอ่แรงกระแทก ไม ้เมเปิล
ออ่น มคีวามแข็งนอ้ยกวา่ไม ้เมเปิลแข็ง ประมาณ 25% ดว้ยเหตนุี ้จงึไมแ่นะน�าใหใ้ชเ้ป็นวสัดปุพูืน้หรอืชัน้ท�าครัว

1.73.
วนิาที
อตัราการฟ้ืนฟู

ตน้เมเปิลออ่นอเมรกินั ใชเ้วลา 1.73 วนิาทตีอ่การเตบิโตขนาด 
1 ลกูบาศกเ์มตร

อตัราการแทนทีค่�านวนไดจ้ากขอ้มลูปรมิาณการเพิม่ขึน้ตอ่ปีทัง้หมดของไมเ้นือ้
แข็งสายพันธุท์ีก่�าหนดในสหรัฐอเมรกิา ขอ้มลูนีจ้ะไดม้าจากแผนการวเิคราะหแ์ละ
ส�ารวจทรัพยากรป่าไมใ้นสหรัฐอเมรกิา (FIA) และมกีารคาดคะเนไวว้า่การเกบ็เกีย่ว
ไมท้กุ � 2 ลกูบาศกเ์มตร จะไดไ้มแ้ปรรปูปรมิาณ 1 ลกูบาศกเ์มตร (หมายความวา่
มปีระสทิธภิาพการแปลงผันเพยีงรอ้ยละ 50) อตัราการแทนทีไ่ดเ้พิม่ขึน้อยา่งฉับ
พลนัเนือ่งจากมปีรมิาณไมเ้นือ้แข็งจ�านวนมากในพืน้ทีป่่าสหรัฐอเมรกิา

Net
20.4m

Growth
36.4m

Removals
16.0m
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ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

• กระพีข้องไม ้เมเปิลแข็ง จะมสีลีกัษณะสขีาวครมีแตใ่นบางครัง้กจ็ะ
ออกสนี�้าตาลแดงเล็กนอ้ย อาจมกีารเลอืกไมแ้ปรรปูกระพีข้าวบา้ง 
สว่นไมว้เีนยีรม์กัไดรั้บเลอืกเสมอ แกน่ไมข้องไม ้เมเปิลแข็ง  
มสีสีนัทีห่ลากหลาย ตัง้แตส่นี�้าตาลแดงออ่นไปจนถงึเขม้ และอาจ
แตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค สขีองกระพีไ้มแ้ละแกน่ไมแ้ตกตา่งกนั
เพยีงเล็กนอ้ย ไมท้ัง้สองแบบจะมลีายเป็นทางยาว ซึง่เป็นลกัษณะ
ทางธรรมชาติ

• เนือ้ไมข้องไม ้เมเปิลแข็ง มพีืน้ผวิทีแ่น่นละเอยีด และมลีายเนือ้ไมท้ี่
ขนานกนั ไม ้เมเปิลแข็ง อาจมเีนือ้ไมท้ีม่ลีกัษณะแบบ 'ลอน' 'คลืน่' 
และ 'ตานก' ซึง่มมีลูคา่สงู ตวัไมจ้ะเปลีย่นเป็นสเีขม้ 
จากการสมัผัสกบัแสงตามระยะเวลา

ไมเ้มเปิลแข็งอเมรกินั ทีเ่ตบิโตตามธรรมชาตใินป่า
ไมเ้นือ้แข็งบรเิวณทวปีอเมรกิาเหนอืนัน้ม ี
ชือ่เสยีงระดบัโลกเนือ่งจากสสีนัทีส่วยงาม ความ
แข็ง ลายเนือ้ไมท้ีล่ะเอยีดและคณุภาพไมห้ลงัการ
แปรรปู

ไมเ้มเปิลแข็งอเมรกินั 
(American Hard Maple)

ชือ่ละตนิ

Acer Saccharum

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

ชกูารเ์มเปิล รอ๊กเมเปิล แบล็กเมเปิล

Nordic Pioneer โดย Maria Bruun เป็นสว่นหนึง่ของ 
Connected
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3.31
วนิาที
อตัราการฟ้ืนฟู

ตน้เมเปิลแข็งอเมรกินั ใชเ้วลา 3.31 วนิาที
ตอ่การเตบิโต 1 ลกูบาศกเ์มตร

อตัราการแทนทีค่�านวนไดจ้ากขอ้มลูปรมิาณการเพิม่ขึน้ 
ตอ่ปีทัง้หมดของไมเ้นือ้แข็งสายพันธุท์ีก่�าหนดใน
สหรัฐอเมรกิา ขอ้มลูนีจ้ะไดม้าจากแผนการวเิคราะหแ์ละ
ส�ารวจทรัพยากรป่าไมใ้นสหรัฐอเมรกิา (FIA) และ 
มกีารคาดคะเนไวว้า่การเกบ็เกีย่วไมท้กุ � 2 ลกูบาศกเ์มตร 
จะไดไ้มแ้ปรรปูปรมิาณ 1 ลกูบาศกเ์มตร (หมายความวา่มี
ประสทิธภิาพการแปลงผันเพยีงรอ้ยละ 50) อตัรา 
การแทนทีไ่ดเ้พิม่ขึน้อยา่งฉับพลนัเนือ่งจากมปีรมิาณ 
ไมเ้นือ้แข็งจ�านวนมากในพืน้ทีป่่าสหรัฐอเมรกิา

คณุสมบตัเิชงิกลไก

ไม ้เมเปิลแข็ง เป็นไมท้ีม่ลีกัษณะแข็งตามชือ่ของไม ้ 
และมนี�้าหนักมาก รวมถงึคณุสมบตัดิา้นความแข็งแรง ไม ้เมเปิล
แข็ง เกดิรอยขดีขว่นไดย้ากและมคีณุสมบตักิารดดัดว้ยไอน�้าไดด้ ี
ดว้ยเหตนุี ้ไม ้เมเปิลแข็ง จงึเป็นพันธุไ์มท้ีน่ยิมน�ามาใชท้�าวสัดปุพูืน้ 
รวมทัง้พืน้เลน่กฬีา พืน้โยนโบวล์ิง่ และชัน้ท�าครัว

*คา่ส�าหรับ Acer Saccharum

0.63 
ความถวงจ�าาเพืา้ะ (12% M.C.)

705 kg/m3 
น�าาหนักเฉลย ่ 
(12% M.C.)

11.9% 
ปรมาณการหดตวิเฉลย  
(สเีขยีวถงึ 6% M.C.)

108.941 Mpa 
โมดูลูสัการแตก

12,618 MPa 
โมดูลูสัความยดืหยุน่

53.988 MPa 
ก�าลงัอดั 
(ขึน้านกบลายเนอไม)

6,450 N 
ความแข็ง
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Hunters roots Café โดยสถาปนกิ Kitayama K
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วสัดทุ ีม่อียู่

ไม ้เมเปิลแข็ง จากสหรัฐอเมรกิาสามารถหาซือ้ไดโ้ดยสะดวก  
ซึง่มาในรปูแบบไมแ้ผน่แปรรปูทีม่หีลากหลายขนาดและหลากหลาย
เกรด และยงัมาในรปูแบบไมว้เีนยีรอ์กีดว้ย โดยทัว่ไป ไมแ้ปรรปูจะผลติ
ออกมาในสดัสว่น 4/4" จนถงึสดัสว่น 8/4" แตไ่มข้นาดทีห่นาขึน้จะมี
อยูอ่ยา่งจ�ากดั

อาจจะมกีารน�าไมแ้ปรรปูออกมาขายตามการคดัเลอืกส ี(สขีาว)  
ซึง่มกัจะมกีารคดิราคาพเิศษ ขัน้ตอนนีม้กัจะมกีารน�ามาตรฐานการให ้
เกรดไม ้NHLA มาใชเ้พือ่การจ�าแนกส ีซึง่ไดก้�าหนดเกรดสขีองไม ้เชน่ 
"สขีาว 1 และ 2" ควรจะมกีารปรกึษาหารอืกบัผูจ้�าหน่ายสนิคา้

ปรมิาณในพืน้ทีป่่า 

ปรมิาณตน้ไมใ้นพืน้ทีป่่าอยูท่ี ่1000 ลกูบาศกเ์มตร

0-30K 30K-60K 60K-90K 90K-120K 120K-150K 150K-180K >180K

0 200K

การกระจายตวัในป่า

ไม ้เมเปิลแข็งอเมรกินั เป็นสายพันธุไ์มท้ีข่ ึน้ในภมูอิากาศเย็น แมว้า่
ตน้ไมเ้หลา่นีจ้ะสามารถเตบิโตไดใ้นป่าไมเ้นือ้แข็งแบบผสม 
ทัว่สหรัฐอเมรกิา แตต่น้ไมส้ายพันธุน์ีช้ ืน่ชอบมลรัฐทางตอนเหนอืขึน้ไป 
สายพันธุน์ีค้อ่นขา้งแตกตา่งจาก ไมเ้มเปิล สายพันธุอ์ืน่ � ในโลก 
ตน้ไมพั้นธุน์ีม้กัจะขึน้อยูอ่ยา่งหนาแน่นในดนิแบบตา่ง � รวมทัง้ยงัมกีาร
ปลกูเป็นฟารม์เพือ่น�ามาท�าน�้าเชือ่มเมเปิลอนัโดง่ดงัอกีดว้ย การเกบ็
เกีย่ว 
ตน้เมเปิลเกดิขึน้ตามฤดกูาล (ฤดใูบไมร้ว่งและฤดหูนาว)

สมรรถนะ

• ไม ้เมเปิลแข็ง แปรรปูน�าไปเขา้เครือ่ง เจาะ บดิ และเคลอืบเงาได ้
เป็นอยา่งด ีสามารถทากาวได ้ไส เจาะและแกะสลกัไดด้แีตก่ารขนัสกรู
และการตอกนัน้อยูใ่นระดบัใชไ้ด ้และยงัท�าใหไ้ดก้ารหลอ่ทีด่อีกีดว้ย  
ไม ้เมเปิลแข็ง สามารถน�าไปขดักระดาษทราย ยอ้มสไีดอ้ยา่งงา่ยดาย  
ทัง้ยงัสามารถขดัเงาใหก้ลายเป็นไมท้ีเ่รยีบเนยีนและสวยงามมากได ้

• แกน่ไมม้คีวามคงทนตอ่การผพัุงไดน้อ้ยหรอืไมท่นเลย แตแ่กน่ไม ้
มคีวามคงทนตอ่การรักษาเนือ้ไม ้ในสว่นของกระพีนั้น้ ของเหลว
สามารถซมึผา่นได ้

การใชง้านหลกั

ไมท้ีไ่ดรั้บการจัดการอยา่งยัง่ยนืพันธุน์ี ้ซ ึง่มทีีม่าจากป่าธรรมชาตใิน
ทวปีอเมรกิาเหนอืและไดรั้บการรับรองดา้นสิง่แวดลอ้มดเีดน่  
ไดรั้บการยกยอ่งไปทัว่โลกเนือ่งจากคณุสมบตัดิา้นความทนทาน สสีนั
อนัสวา่งหยดยอ้ย รวมถงึพืน้เคลอืบทีเ่รยีบเนยีน ไมช้นดินีเ้หมาะแก่
การน�าไปใชเ้ป็นวสัดปุพูืน้ทกุรปูแบบ เป็นอยา่งมาก ประกอบดว้ย พืน้ที่
มกีารใชง้านมาก เชน่ อาคารสาธารณะ เครือ่งเรอืน การท�าตู ้รวมถงึการ
ท�าไมก้รอบประตหูนา้ตา่งคณุภาพสงู มกีารน�าไมช้นดินีไ้ปใชเ้ป็นโตะ๊ 
ชัน้ท�าครัว การหลอ่  รวมถงึตูว้างอปุกรณค์รัวกนัอยา่งแพรห่ลาย 

    
การหล่อ วัสดุปูพื้น เครื่องเรือน ตู้ การน�าไปใช้

เกี่ยวกับอาหาร

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูจาก FIA ชีใ้หเ้ห็นวา่ปรมิาณการเตบิโตของตน้ เมเปิลแข็ง ใน
สหรัฐอเมรกิามจี�านวน 955.4 ลา้นลกูบาศกเ์มตร คดิเป็น 6.5% จาก
ปรมิาณการเตบิโตของไมเ้นือ้แข็งในสหรัฐอเมรกิาทัง้หมด ปรมิาณตน้ เม
เปิลแข็งอเมรกินั ทีก่�าลงัเตบิโตคดิเป็น 19.1 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี  
ในขณะทีก่ารเกบ็เกีย่วคดิเป็น 10.2 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี ปรมิาณสทุธ ิ
(หลงัจากเกบ็เกีย่ว) เพิม่ขึน้เป็น 8.9 ลา้นลกูบาศกเ์มตรในแตล่ะปี ปรมิาณ
การเตบิโตของตน้ เมเปิลแข็ง ในสหรัฐอเมรกิาเพิม่ขึน้มากกวา่ปรมิาณการ
เกบ็เกีย่วในทกุมลรัฐส�าคญัทีท่�าการสง่ออกสนิคา้ ยกเวน้มลรัฐเมน  
ในมลรัฐเมน การเกบ็เกีย่วตน้เมเปิลมอีตัราคอ่นขา้งสงูเมือ่เทยีบกบัอตัรา
การขยายตวั ซึง่มสีาเหตหุลกัมาจากการสกดัเนือ้ไมท้�ากระดาษและ
พลงังานชวีภาพทีเ่พิม่สงูขึน้ นอกจากนี ้ป่าไมเ้นือ้แข็งทีป่ระกอบไปดว้ย
ตน้เมเปิลสว่นใหญจ่ะคอ่ย � แทนทีด่ว้ยรปูแบบป่าไมเ้นือ้ออ่น

การเตบิโตและการเก็บเกีย่ว, ลา้นลกูบาศกเ์มตร

ปรมิาณป่าไมเ้มเปิล 
แข็งอเมรกินั  
955.4 (ลา้น)

ปรมิาณ ป่า 
ในสหรฐัอเมรกิา  
14.6 (พนัลา้น)

Net
8.9m

Growth
19.1m

Removals
10.2m



การตกแตง่
สถาปัตยกรรม
ภายใน

The Apex multi-function hallจากไม ้โอก๊ขาวอเมรกินั 
oak โดยสถาปนกิ Hopkinsอพารธ์เมนต ์Compact โดย Jarrod Lim

Scleraจากไม ้ทวิลปิวดู โดยสถาปนกิ David Adjaye 

การตกแตง่สถาปัตยกรรมภายใน



"ไมซ้งุ เชน่ ไม ้ทวิลปิวดู กอ่ใหเ้กดิ 
ความรูส้กึสงบและความรูส้กึเหมอืนไดอ้ยู่
ทา่มกลางธรรมชาตเิมือ่ธรรมชาต ิ
เขา้มาโอบลอ้ม" - Sir David Adjaye OBE

Essay 4 จากไม ้โอก๊แดงอเมรกินั 
โดยสถาปนกิ Mandana

Worth Abbey จากไม ้วอลนตัอเมรกินั โดย Thomas 
Heatherwick

Tsi Ming Temple จากไม ้เมเปิลแข็งอเมรกินั โดย
สถาปนกิ Archocoffice

Caroline's Place จากไม ้เชอรร์อีเมรกินั โดย
สถาปนกิ Amin Taha

การตกแตง่สถาปัตยกรรมภายใน
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ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

• กระพีข้องไม ้วอลนัต มสีขีาวครมี เเตเ่เกน่ไมม้สีนี�้าตาลออ่นถงึ 
สนี�้าตาลดารก์ชอ็กโกเเลต จงึท�าใหค้วามเเตกตา่งของสคีอ่นขา้ง
ตา่งกนัอยา่งชดัเจน ในบางครัง้ริว้ลายของแกน่ไมอ้าจมสีเีขม้ไป
จนถงึอมมว่ง โดยทัว่ไปไมข้องตน้ วอลนัต มลีายเนือ้ไมต้รงเป็นเเนว
ยาว แมว้า่ในบางครัง้ลายเนือ้ไมจ้ะเป็นลายคลืน่หรอืลายหยกั ซึง่
ท�าใหล้ายเนือ้ไมม้ลีกัษณะเฉพาะและมรีปูทรงทีน่่าสนใจ จงึเป็นที่
ตอ้งการของสถาปนกิ

• ไมว้อลนัตอเมรกินั เป็นพันธุไ์มค้นละสายพันธุก์บัไม ้วอลนัตยโุรป 
ซึง่มสีทีีค่อ่นขา้งออ่นกวา่ไม ้ไมว้อลนัตอเมรกินั

ไมว้อลนัตอเมรกินั เป็นพันธุไ์มช้นดิหนึง่ซึง่เป็น 
ทีต่อ้งการของตลาดทัว่โลก และมสีายพันธุเ์ฉพาะ
ในทวปีอเมรกิาเหนอื

ไมว้อลนัตอเมรกินั 
(American Walnut)

ชือ่ละตนิ

Juglans nigra

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

แบล็อกวอลนัท

คอลเลกชนั Axel จาก ALT.o โดย Commune
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13.09
วนิาที
อตัราการฟ้ืนฟู

ไมว้อลนัตอเมรกินั ใชเ้วลา 13.09 วนิาทตี ่
อการเตบิโต 1 ลกูบาศกเ์มตร

อตัราการแทนทีค่�านวนไดจ้ากขอ้มลูปรมิาณการเพิม่ขึน้ 
ตอ่ปีทัง้หมดของไมเ้นือ้แข็งสายพันธุท์ีก่�าหนดใน
สหรัฐอเมรกิา ขอ้มลูนีจ้ะไดม้าจากแผนการวเิคราะหแ์ละ
ส�ารวจทรัพยากรป่าไมใ้นสหรัฐอเมรกิา (FIA) และมกีาร
คาดคะเนไวว้า่การเกบ็เกีย่วไมท้กุ � 2 ลกูบาศกเ์มตร จะได ้
ไมแ้ปรรปูปรมิาณ 1 ลกูบาศกเ์มตร (หมายความ 
วา่มปีระสทิธภิาพการแปลงผันเพยีงรอ้ยละ 50)  
อตัราการแทนทีข่ ึน้อยูก่บัปรมิาณตน้ไมเ้นือ้แข็งภายในป่า
ของสหรัฐอเมรกิา

คณุสมบตัเิชงิกลไก

ไม ้วอลนัต เป็นไมเ้นือ้เเข็ง ทนทาน และมคีวามหนาเเน่นปานกลาง 
ไมช้นดินีด้ดัไดป้านกลาง ทนทานตอ่เเรงกระเเทก และเป็นไมท้ีม่ี
ความเเข็งต�า่ ไมช้นดินีจั้ดใหอ้ยูใ่นหมวดหมูไ่มท้ีด่ดัดว้ยไอน�้าไดด้ี

0.55 
ความถวงจ�าาเพืา้ะ (12% M.C.)

609 kg/m3  
น�าาหนักเฉลย ่(12% M.C.)

10.2% 
ปรมาณการหดตวิเฉลย  
(สเีขยีวถงึ 6% M.C.)

100.677 Mpa 
โมดูลูสัการแตก

11,584 MPa 
โมดูลูสัความยดืหยุน่

52.264 MPa 
ก�าลงัอดั 
(ขึน้านกบลายเนอไม)

4,492 N 
ความแข็ง
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ovo Furniture range โดย Foster + Partners สรา้งขึน้จากเครือ่งเรอืนมาตรฐาน

หอ้งนอนของอพารท์เมนต ์Periphery Apartment โดย Studio SKLIM

โตะ๊ดา้น Bento โดย BIKA Living
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วสัดทุ ีม่อียู่

ไม ้วอลนัต จากสหรัฐอเมรกิาหาซือ้ไดใ้นรปูแบบของไมแ้ผน่แปรรปู
และไมว้เีนยีร ์ไมแ้ปรรปูชนดินีจ้�าหน่ายโดยทัว่ไปในรปูแบบทีย่งัไมผ่า่น
การอบไอน�้า และยงัไมเ่ลอืกส ีผูผ้ลติเฉพาะทางอาจจะน�าเสนอไมว้อ
ลนัตทีอ่บไอน�้าซึง่ท�าใหก้ระพีม้สีเีขม้ขึน้ จงึไปลดความเเตกตา่ง
ระหวา่งสขีองแกน่ไมก้บักระพี ้ไมก่ีปี่ทีผ่า่นมานี ้มคีวามตอ้งการ 
ไมส้ายพันธุน์ีเ้พิม่ขึน้ทัว่โลก มกีารแกไ้ขหลกัเกณฑก์ารใหเ้กรด NHLA 
ของไม ้วอลนัต ซึง่สง่ผลใหม้ขีอ้ก�าหนดทีน่อ้ยลง อกีทัง้ยงัท�าให ้
การตดัไมล้ดลงดว้ย กระพีเ้ป็นทีต่อ้งการอยา่งตอ่เนือ่ง ควรจะมกีาร
ปรกึษาหารอืกบัผูจ้�าหน่ายสนิคา้

ปรมิาณในพืน้ทีป่่า 

ปรมิาณตน้ไมใ้นพืน้ทีป่่าอยูท่ี ่1000 ลกูบาศกเ์มตร

0-4K 4K-8K 8K-12K 12K-16K 16K-20K 20K-24K > 24k

0 200K

การกระจายตวัในป่า

ไมว้อลนัตอเมรกินั เจรญิเตบิโตในป่าไมเ้นือ้แข็งแบบผสมในภาค 
ตะวนัออกของสหรัฐอเมรกิาอยา่งแพรห่ลาย รวมทัง้ในไร ่ซึง่มกัจะอยู่
ทางภาคกลางของสหรัฐอเมรกิา เเตก่พ็บไดต้ัง้แตม่ลรัฐเท็กซสัไป
จนถงึชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออก ตน้ไมพั้นธุน์ีเ้ป็นหนึง่ในพันธุไ์มเ้นือ้
เเข็งไมก่ีส่ายพันธุท์ีม่กีารเพาะปลกู และยงัเตบิโตไดเ้องตามธรรมชาต ิ
ตน้ไมพั้นธุน์ีม้ลีกัษณะทีค่อ่นขา้งสงูและล�าตน้ตรง รวมถงึมกัจะไมม่กี ิง่
ดา้นลา่ง ซึง่ท�าใหไ้มเ่กดิตาไมใ้นไมแ้ปรรปู

สมรรถนะ

• ไมว้อลนัตอเมรกินั สามารถใชง้านงา่ยดว้ยมอืและเครือ่งมอืกล  
ไมช้นดินีม้คีณุสมบตัทิีง่า่ยตอ่การออกแบบ การดดั และการหลอ่  
ไมช้นดินีม้คีณุสมบตังิา่ยตอ่การตอก และการตดิกาว และสามารถ
ยอ้มสเีเละขดัใหเ้ป็นเงาได ้ท�าใหเ้มือ่งานเสร็จจงึออกมาดดู ีไมช้นดิ
นีเ้เหง้ยากเเละเมือ่แหง้เเลว้มคีวามสามารถในการคงขนาดไดด้ ี

• ไมช้นดินีเ้ป็นแกน่ไมท้ีม่อีตัราการผพัุงไดย้าก และเป็นหนึง่ในไม ้
ทีม่คีวามทนทานทีส่ดุของไมเ้นือ้เเข็งในสหรัฐอเมรกิา (ทนตอ่การผพัุง)

การใชง้านหลกั

ไม ้วอลนัต ไดรั้บการพจิารณาใหเ้ป็นสายพันธุไ์มท้ีด่ทีีส่ดุส�าหรับ 
น�าไปใชท้�าเครือ่งเรอืนราคาเเพง รวมถงึตู ้ประตเูเละงานไมก้รอบประตู
หนา้ตา่งภายใน มกีารน�าไปใชเ้ป็นวสัดปุพูืน้และไมบ้ฝุาหนัง และ 
ในบางครัง้กม็กีารน�าไปใชร้ว่มกบัไมเ้นือ้แข็งชนดิอืน่ทีม่สีอีอ่นกวา่ดว้ย 

    
วสัดปุพูืน้ เครือ่งเรอืน ประตู ไมบ้ฝุาผนัง ตู้

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูจาก FIA ชีใ้หเ้ห็นวา่ปรมิาณการเตบิโตของตน้ วอลนัต  
ในสหรัฐอเมรกิามจี�านวน 139.3 ลา้น ลกูบาศกเ์มตร คดิเป็น 1.0% 
จากปรมิาณการเตบิโตของไมเ้นือ้เเข็งในสหรัฐอเมรกิาทัง้หมด ปรมิาณ
ตน้ ไมว้อลนัตอเมรกินั ทีก่�าลงัเตบิโตคดิเป็น 4.8 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่
ปี ในขณะทีก่ารเกบ็เกีย่วคดิเป็น 1.9 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี ปรมิาณ
สทุธ ิ(หลงัจากเกบ็เกีย่ว) เพิม่ขึน้ 2.9 ลา้นลกูบาศกเ์มตรในเเตล่ะปี 
ปรมิาณการเตบิโตของตน้ วอลนัต ในสหรัฐอเมรกิาเพิม่ขึน้มากกวา่
ปรมิาณการเกบ็เกีย่วในทกุมลรัฐส�าคญัทีส่ง่ออก  
ยกเวน้มลรัฐมชิแิกน

การเตบิโตและการเก็บเกีย่ว, ลา้นลกูบาศกเ์มตร

ปรมิาณป่า ไม ้ 
วอลนตัอเมรกินั  
139.3 (ลา้น)

ปรมิาณ ป่า 
ในสหรฐัอเมรกิา  
14.6 (พนัลา้น)

Net
2.9m

Growth
4.8m

Removals
1.9m



การแปรรปูไมเ้นือ้แข็งอเมรกินั 
โดยใชค้วามรอ้น

ไมแ้ปรรปูดว้ยความรอ้น (TMT) ไมใ่ชส่ ิง่ทีเ่กดิขึน้ใหม ่ 
ชาวไวกิง้โบราณรูว้า่หากจะสรา้งแนวป้องกนัใหก้บัป้อมปราการ 
เสาทีท่�าจากไมเ้ผาจะอยูไ่ดน้านกวา่เสาทีท่�าจากไมท้ัว่ไป การ
ศกึษายคุใหมเ่กีย่วกบัประโยชนข์อง TMT ทีเ่ป็นไปไดเ้ริม่ตน้ใน
ชว่งทศวรรษ 1930 และ 1940 ในยโุรปและสหรัฐอเมรกิา แตก่็
ยงัไมเ่กดิการพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นเชงิพาณชิย ์จนกระทัง่
เมือ่ถงึชว่งปลายทศวรรษ 1990 สแกนดเินเวยีกไ็ดเ้ริม่ใชว้ ิธี
การแปรรปูโดยใชค้วามรอ้นในเชงิพาณชิยเ์ป็นครัง้แรก ซึง่เป็น
วธิทีีเ่รารูจั้กกนัในปัจจบุนั อนัเป็นวธิหีนึง่ทีใ่ชพั้ฒนาความ
ทนทานและความเสถยีรของไมเ้นือ้ออ่นทอ้งถิน่ งานดา้นการ
พัฒนาและทดลองเมือ่ไมน่านมานีช้ ีใ้หเ้ห็นวา่กระบวนการ
แปรรปูโดยใชค้วามรอ้นประสบความส�าเร็จกบัพันธุไ์มเ้นือ้แข็ง
อเมรกิาเหนอืบางสายพันธุ ์ในทวปีอเมรกิาเหนอื  
มกีารน�าเตาเผา TMT เชงิพาณชิยม์าใชเ้ป็นครัง้แรกในชว่ง
กลางทศวรรษ   2000

ตามหลกัการแลว้ กระบวนการ TMT คอืตารางเวลาของเตาเผา
ทีม่คีวามเขม้ขน้สงู ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต ่3 ไปจนถงึ 4 วนั ขึน้อยูก่บั
สายพันธุแ์ละสดัสว่นของไม ้อณุหภมูสิงูขึน้ 180 ไปจนถงึ 215 
องศาเซลเซยีส ขึน้อยูก่บัระดบัความทนทานของไม ้
กระบวนการนีต้อ้งใชบ้รรยากาศเฉื่อยอนัปราศจากออกซเิจน
เพือ่ทีจ่ะยบัยัง้การเผาไหม ้มกัจะเป็นไอน�้าหรอืสญูญากาศ  
ในระหวา่งการท�างาน คณุสมบตัทิางกายภาพและคณุสมบตัิ
ทางเคมขีองไมจ้ะเปลีย่นแปลงไปอยา่งถาวร

ผลลพัธจ์ากกระบวนการ TMT ทีม่ปีระโยชนอ์ยา่งยิง่ 
สองประการคอืชว่ยใหไ้มส้ายพันธุต์า่ง � มเีสถยีรภาพมากยิง่ขึน้ 
และชว่ยใหไ้มส้ายพันธุต์า่ง � มคีวามทนทานมากยิง่ขึน้  
ซึง่โดยธรรมชาตมิกัจะมคีวามทนทานต�า่ เชน่ ไมแ้อชและไมท้วิ
ลปิวดู หลงัสิน้สดุการท�างาน ปรมิาณความชืน้ลดลงประมาณ 
4-6% ปรมิาณความชืน้สมดลุลดลงอยา่งถาวร ซึง่หมายความ
วา่การเปลีย่นแปลงความชืน้ทางบรรยากาศมผีลตอ่ไมแ้ปรรปู
โดยใชค้วามรอ้นนอ้ยลง ซึง่ชว่ยลดศกัยภาพในการดดูซบั
ความชืน้ของไม ้ดงันัน้จงึท�าใหค้ณุสมบตัดิา้นเสถยีรภาพของ
ไมด้ขี ึน้เป็นอยา่งมาก

การน�าเฮมเิซลลโูลสและคารโ์บไฮเดรตออกจากไมช้ว่ยใหไ้ม ้
มคีวามทนทานมากยิง่ขึน้ เนือ่งจากสารเหลา่นีเ้ป็น 
แหลง่อาหารหลกัของเชือ้ราทีท่�าลายไม ้การทดสอบความ
ทนทานโดยองคก์รอสิระทีจั่ดท�าขึน้ที ่CATAS ประเทศอติาลไีด ้
ชีใ้หเ้ห็นวา่ความทนทานของไมเ้นือ้แข็งอเมรกิาเหนอืสีส่าย
พันธุ ์ซ ึง่ไดแ้ก ่ไมแ้อช ไมท้วิลปิวดู ไมเ้มเปิลออ่น และไมโ้อก๊
แดงหนึง่สว่นสี ่สามารถดขีึน้ไดด้ว้ยการแปรรปูโดยใชค้วามรอ้น
เพือ่ใหบ้รรลรุะดบัความทนทานประเภท 1  
(ทนทานมาก) ตามทีก่�าหนดโดย EN 350: 2016 ประเภทดงั
กลา่วคอืระดบัสงูสดุทีม่อียูแ่ละเทยีบไดก้บัไมข้องพันธุไ์มเ้ขต
รอ้น เชน่ Ipe เพราะฉะนัน้ ในปัจจบุนัสายพันธุไ์มเ้หลา่นี้
สามารถน�าไปใชส้�าหรับงานภายนอกได ้เชน่ วสัดหุุม้ พืน้
ระเบยีง รวมถงึผลติภณัฑท์ีใ่ชภ้ายนอก เชน่ เครือ่งเรอืนประจ�า
สวน 

Infinity Bench โดย Martino gamper สรา้งจากไมโ้อก๊ TMT, ไมท้วิลปิวดู ไม ้เบริช์สเีหลอืง และไมเ้มเปิลแข็ง
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ประโยชนอ์ืน่ � คอืการทีส่ภาพน�าความรอ้นลดลงเหลอืประมาณ 
20 - 25% เมือ่เทยีบกบัสภาพดัง้เดมิของไม ้ซึง่เป็นประโยชน์
ตอ่ผูผ้ลติหนา้ตา่งเป็นอยา่งมาก นอกจากนี ้ยงัเป็นทีป่ระจักษ์วา่
ความแข็งของพืน้ผวิของไมบ้างสายพันธุม์มีากขึน้ แมจ้�าเป็น 
จะตอ้งมกีารท�าวจัิยเพิม่เตมิเพือ่หาปรมิาณใหค้รบถว้นวา่เป็น
สายพันธุไ์หนและเพิม่ขึน้เทา่ไหร ่

ลกัษณะเฉพาะอกีอยา่งของ TMT คอืการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ซึง่กอ่ใหเ้กดิเฉดสทีีเ่ขม้ขึน้ ระดบัความเขม้ของสไีมข้ึน้อยูก่บั
อณุหภมูแิละสายพันธุ ์โครงการทดลอง AHEC ทีจั่ดขึน้โดย 
นักออกแบบและสถาปนกิไดช้ีใ้หเ้ห็นวา่ไมเ้นือ้แข็งอเมรกินัที่
แปรรปูโดยใชค้วามรอ้นสามารถเขา้เครือ่งไดเ้ป็นอยา่งด ี 
แปรรปูไดเ้ป็นไมเ้คลอืบทีม่คีวามเรยีบเนยีนคณุภาพสงูซึง่มกัไม่
ตอ้งน�าไปขดัเพิม่เตมิ

ในปัจจบุนั ไมเ้นือ้แข็งอเมรกินัทีแ่ปรรปูโดยใชค้วามรอ้น 
ไดก้ลายมาเป็นหนึง่ตวัเลอืกทีใ่ชส้�าหรับงานภายนอกทัว่ไป
อยา่งแทจ้รงิ แทนทีไ่มท้ีใ่ชส้ารกนัเสยีแบบดัง้เดมิ ไมป่ราก 
ฏขอ้ควรระวงัดา้นการจัดการพเิศษทีจ่�าเป็นตอ้งใชก้บั TMT  
รวมถงึไมเ่กดิปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท�าลาย
ไม ้หรอืประเด็นดา้นการชะลา้งของสารเคมเีมือ่น�าไมม้าใชง้าน  
อกีปัจจัยหนึง่ทีส่�าคญัคอืเมือ่ใชไ้มเ้นือ้แข็งอเมรกินัตลาด 
จะสามารถเชือ่มัน่ในความยัง่ยนืและการรับรองความถกูตอ้ 
งตามกฏหมายทีพ่วกเขามไีด ้

แมจ้ะมกีารพสิจูนว์า่กระบวนการแปรรปูโดยใชค้วามรอ้นสง่ผล
ตอ่ความแข็งแรงของไมใ้นบางแง ่เชน่ การดดัขึน้รปู แตก่็ 
ควรเขา้ใจดว้ยวา่ตามธรรมชาตไิมเ้นือ้แข็งหลายชนดิ 
มคีวามแข็งแรงกวา่ไมเ้นือ้ออ่นสว่นใหญท่ีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งมา
ดัง้แตเ่ดมิ อยา่งไรก็ด ีไมแ่นะน�าใหน้�าไปใชง้านเป็นโครง 
สรา้งส�าคญัตา่ง � จนกวา่จะมขีอ้มลูเพิม่เตมิ แตโ่ครงการ AHEC 
กพ็สิจูนใ์หเ้ห็นวา่วศิวกรรมศาสตรไ์มเ้นือ้แข็งอเมรกินั TMT  
ทีป่ระสบความส�าเร็จไดด้ว้ยการตอ่ไมแ้บบปากฉลามและการ
ประกบไมแ้บบกาวยงัคงมคีวามเป็นไปได ้โดยทัว่ไป 
กระบวนการแปรรปูโดยใชค้วามรอ้นไมเ่หมาะกบัไมท้ีค่วามหนา
มากกวา่ 50 มม.

จนถงึขณะนี ้มกีจิการ TMT ในเชงิพาณชิยป์ระมาณ 120 แหง่
ทัว่โลก ซึง่เกอืบ 100 แหง่ตัง้อยูใ่นยโุรป สว่นในสหรัฐอเมรกิา 
มปีระมาณ 10 แหง่ และมบีางแหง่ทีต่ัง้อยูใ่นเอเชยี ไมเ้นือ้แข็ง
อเมรกินัทีแ่ปรรปูโดยใชค้วามรอ้นสามารถหาซือ้ไดจ้ากผูผ้ลติ
เฉพาะดา้นและผูส้ง่ออกในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึจากบรษัิท 
ดา้นการบ�าบดัในยโุรปและทีอ่ืน่ � เชน่กนั

กระทอ่มของพอล โดย Nathalie de Leval ซึง่สรา้งใหก้บั Paul Smith ท�าดว้ย TMT ash ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของชิน้สว่น
ทีต่อ้งการ

สว่นกลงึของไมท้ีถ่กูปรบัแตง่ดว้ยความรอ้น
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วสัดทุ ีม่อียู่

ไมเ้ลือ่ยแปรรปู ไมฮ้คิคอร ีและ ไมพ้แีคนพรอ้มจ�าหน่ายในเกรดสง่ออก 
แตข่ายแบบเลอืกสแีละแบบผสมไมไ่ด ้ไมเ้กรด FAS ของ NHLA มี
ความกวา้งขัน้ต�า่เทา่กบั 4 นิว้ (101.6 มม.) เนือ้ไมเ้กรด NHLA ทีต่�า่
กวา่ (คณุภาพชัน้ 1 และ 2) สามารถสรา้งรปูลกัษณท์ีน่่าดงึดดูและเรยีบ
งา่ยไดอ้ยา่งทนัสมยั ไมแ้ปรรปูสว่นใหญจ่ะผลติในจ�านวนทีน่อ้ยกวา่ 
(4/4" และ 5/4") แมว้า่จะมวีสัดทุีห่นาขึน้ในจ�านวนจ�ากดักต็าม

การกระจายตวัในป่า

ไมฮ้คิคอร ีเป็นกลุม่สายพันธุท์ีส่�าคญัและเป็นตน้ไมท้ีเ่ตบิโตตาม
ธรรมชาตใินแถบฝ่ังตะวนัออกของสหรัฐอเมรกิาจากตอนเหนอื 
ถงึตอนใต ้โดยแบง่ออกเป็นสองกลุม่ดว้ยกนั คอื ไมฮ้คิคอร ีทีส่�าคญั
อยา่งแทจ้รงิและ ไมฮ้คิคอรทีีอ่อกผลเป็นถัว่ ไมพ้แีคน ซึง่ไดก้ลายมา
เป็นไมผ้ลทีม่คีวามส�าคญัในเวลาตอ่มา ตน้ไมผ้ล ไมพ้แีคนเตบิโตขึน้
ตามธรรมชาตใินแถบฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมรกิา และสว่น
มากในแถบหบุเขามสิซสิซปิปี ตน้ไมช้นดินีม้ขีนาดทีแ่ตกตา่งกนัเป็น
อยา่งมาก

วสัดปุพู ืน้ไม ้American hickory

ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

เนือ้ไมข้อง ไมฮ้คิคอรแีละ ไมพ้แีคนนัน้มสี ีลวดลายเนือ้ไมแ้ละลกัษณะ
ทีแ่ตกตา่งจากกลุม่ทีม่คีวามหลากหลายนี ้ไมฮ้คิคอรมีแีนวโนม้ทีจ่ะเป็น 
เนือ้ไมท้ีด่ ีไมพ้แีคนจะมเีนือ้ไมท้ีห่ยาบกวา่ และลายเนือ้ไมม้กัจะตรง 
แตส่ามารถเป็นลายคลืน่หรอืลายทีไ่มเ่ป็นระเบยีบได ้กระพีจ้ะมสีขีาว
หรอือาจจะมสีนี�้าตาลปนอยูเ่ล็กนอ้ย ในขณะทีแ่กน่ไมม้สีซีดีไปทาง
น�้าตาลออกเหลอืงไปจนถงึด�า ลายแถบสมีว่งหนิแรเ่ป็นลกัษณะตาม
ธรรมชาต ิรอยนกจกิถอืเป็นลกัษณะทัว่ไปเชน่กนัและไมถ่อืวา่เป็นขอ้
บกพรอ่ง

สมรรถนะ

• การน�า ไมฮ้คิคอรเีขา้เครือ่งจักรและตดิกาวถอืวา่เป็นเรือ่งยาก ไมพ้ี
แคนน�าเขา้เครือ่งจักรไดง้า่ยกวา่ แตไ่มท้ัง้สองนัน้ท�างานกบัเครือ่ง
มอื ไดย้าก ไมท้ัง้สองสามารถยดึกบัตะปแูละสลกัเกลยีวไดด้ ีแตม่ี
แนวโนม้ทีจ่ะเกดิรอยแตก ดงันัน้ควรมกีารเจาะดว้ยน็อตหรอืตะปู
กอ่น เนือ้ไมส้ามารถน�าไปขดักบักระดาษทราย ทาสแีละขดัเงาเพือ่
ใหไ้ดเ้นือ้งานทีด่ไีด ้สามารถท�าใหแ้หง้ไดอ้ยา่งงา่ยดาย แตม่กีาร
หดตวัทีค่อ่นขา้งสงูซึง่อาจสง่ผลตอ่ความแข็งแรงภายใตส้ภาพ
ความชืน้ผันผวนและความกวา้งของวสัดกุวา้งขึน้

• ไมไ้มท่นตอ่การผขุองแกน่ไมแ้ละถกูจัดประเภทเป็นไมท้ีท่นตอ่การ
รักษาเนือ้ไมใ้นระดบัปานกลาง

การใชง้านหลกั

เครือ่งเรอืน ตูเ้กบ็ของ บนัได เดอืยเจาะและอปุกรณก์ฬีา แตเ่ดมิ  
จะถกูใชโ้ดยชา่งซอ่มลอ้รถและส�าหรับการผลติไมก้ลอง ดว้ยคณุสมบตัิ
ทีท่นทานของ ไมฮ้คิคอรที�าใหไ้มน้ีเ้ป็นตวัเลอืกทีย่อดเยีย่มส�าหรับ 
การปพูืน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานทีท่ีม่กีารใชก้ารจราจรมาก ใน
อดตีนัน้ เพลาไมก้อลฟ์คนัแรกทีท่�าจากไมท้�าจากจากไม ้ไมฮ้คิคอรี
และผูว้ดัคณุภาพไมแ้ปรรปูของ NHLA กย็งัใชไ้มว้ดั ไมฮ้คิคอรแีบบ
ดัง้เดมิทีม่คีวามยดืหยุน่

   
ดา้มจับ  

เครือ่งมอื
วสัดปุพูืน้ เครือ่งเรอืน ตู ้

ไมฮ้คิคอรอีเมรกินั (American Hickory) 
และ ไมพ้แีคนอเมรกินั (American Pecan)

ไมฮ้คิคอรอีเมรกินั และ ไมพ้แีคนอเมรกินั นัน้เป็นสายพันธุท์ีแ่ตกตา่งกนัจากกลุม่พันธุไ์มอ้ืน่ � แตใ่นกลุม่ไม ้
ซงุนัน้ ตน้ไมส้องพันธุน์ีไ้มส่ามารถแยกออกได ้จงึมกัผา่นกระบวนการแปรรปูโดยโรงเลือ่ยและขายไมแ้ปรรปู
เหลา่นีผ้สมกนั
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ไมฮ้คิคอรอีเมรกินั ไมพ้แีคนอเมรกินั

ชือ่ละตนิ

สายพันธุ ์Carya

ชือ่ละตนิ

สายพันธุ ์Carya

Carya glabra

0.75  
ความถวงจ�าาเพืา้ะ (12% M.C.)

833 kg/m3  
น�าาหนักเฉลย ่(12% M.C.)

14.3%  
ปรมาณการหดตวิเฉลย  
(สเีขยีวถงึ 6% M.C.)

138.590 MPa 
โมดูลูสัการแตก 

15,583 Mpa 
โมดูลูสัความยดืหยุน่  

63.365 MPa  
ก�าลงัอดั 
(ขึน้านกบลายเนอไม)

N/A  
ความแข็ง

Carya Illinoensis

0.66 
ความถวงจ�าาเพืา้ะ (12% M.C.)

737 kg/m3  
น�าาหนักเฉลย ่(12% M.C.)

N/A 
ปรมิาตรเฉลีย่ของการหดตวั  
(สเีขยีวถงึ 6% M.C. )

94.462 Mpa 
โมดูลูสัการแตก

11,928 MPa 
โมดูลูสัความยดืหยุน่ 

54.126 MPa 
ก�าลงัอดั 
(ขึน้านกบลายเนอไม)

8,095 N 
ความแข็ง

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูจากการวเิคราะหแ์ละส�ารวจทรัพยากรป่าไมแ้สดงใหเ้ห็นวา่
ปรมิาณการเตบิโตของตน้ ไมพ้แีคน ในสหรัฐอเมรกิาอยูท่ี ่46.8 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร คดิเป็น 0.3% จากปรมิาณการเจรญิเตบิโตของ 
ไมเ้นือ้แข็งทัง้หมดในสหรัฐอเมรกิา ตน้ พแีคนอเมรกินั เตบิโตอยูท่ี ่
931,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี ในขณะทีก่ารเกบ็เกีย่วอยูท่ี ่355,000 
ลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี ปรมิาณสทุธ ิ(หลงัการเก็บเกีย่ว) เพิม่ขึน้ 576,000 
m3 ในแตล่ะปี การเตบิโตของตน้ ไมพ้แีคน ของสหรัฐอเมรกิานัน้มี
ปรมิาณสงูเกนิกวา่การเกบ็เกีย่วในสีม่ลรัฐหลกัทีท่�าการผลติ เชน่ รัฐ
อารค์นัซอ รัฐแคนซสั รัฐลยุเซยีนาและรัฐมสิซสิซปิปี

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูจากการวเิคราะหแ์ละส�ารวจทรัพยากรป่าไม ้แสดงใหเ้ห็นวา่ 
ปรมิาณการเตบิโตของตน้ ไมฮ้คิคอรใีนสหรัฐอเมรกิาเทา่กบั 742.3  
ลา้นลกูบาศกเ์มตรคดิเป็น 5.1% จากปรมิาณการเตบิโตของไมเ้นือ้แข็ง
ทัง้หมดในสหรัฐอเมรกิา ไมฮ้คิคอรอีเมรกินั เพิม่ขึน้ 14.6 ลา้น สาม
ลกูบาศกเ์มตร/ตอ่ปี ในขณะทีก่ารเกบ็เกีย่วอยูท่ี ่6.0 ลา้น  
สามลกูบาศกเ์มตร/ตอ่ปี ปรมิาณสทุธ ิ(หลงัจากเกบ็เกีย่ว) เพิม่ขึน้ 8.6 
ลา้น สามลกูบาศกเ์มตรในเเตล่ะปี การเตบิโตของตน้ ไมฮ้คิคอร ี 
ในสหรัฐอเมรกิามปีรมิาณสงูเกนิกวา่การเกบ็เกีย่วในมลรัฐทัง้หมด
ทีท่�าการผลติทีส่�าคญั ยกเวน้รัฐลยุเซยีนา

คณุสมบตัเิชงิกลไก

ไม ้ฮคิคอรคีอ่นขา้งหยาบและแตกตา่งเรือ่งความแข็งจาก 
แข็งมากไปจนถงึแข็งนอ้ย แตม่คีวามหนักและความแน่นมาก  
มคีวามแข็งแรงตอ่แรงดดัทีด่ ีทนตอ่แรงกระแทกและยงัมี
คณุสมบตักิารดดัดว้ยไอน�้าทีย่อดเยีย่ม

คณุสมบตัเิชงิกลไก

ไมข้องตน้ ไมพ้แีคน โดยปกตแิลว้มคีวามแข็งแรงมาก พรอ้มกบั
การถกูจัดเป็นประเภทไมท้ีด่ดัดว้ยไอน�้าไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม  
แรงบดขยีส้งู มคีวามแข็งมากและทนตอ่แรงกระแทกสงู
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ไมเ้อลม์อเมรกินั เป็นตน้ไมท้ีร่อดชวีติจากโรค 
Dutch elm ทีท่�าลายจ�านวนกลุม่พชืตน้ เอลม์  
ทีอ่ืน่ � ในโลก

วสัดทุ ีม่อียู่

ตน้ เอลม์ จากสหรัฐอเมรกิาจัดจ�าหน่ายในปรมิาณทางการคา้ทีจ่�ากดั
และไมเ้ลือ่ยแปรรปูจะไดรั้บการผลติใหม้คีวามหนาขนาด 4/4" (25.4 
มม.) ดงันัน้ ขอ้ก�าหนดและเกรดส�าหรับการสง่ออกอาจกลายเป็น
อปุสรรคในการหาแหลง่ซือ้สนิคา้ไดต้ามปกต ิไมว้เีนยีรอ์าจจะมี
จ�าหน่ายจากผูจั้ดจ�าหน่ายเฉพาะทาง

การกระจายตวัในป่า

ตอนนีต้น้ เอลม์แดงอเมรกินั ก�าลงังอกใหมต่ามธรรมชาต ิ
ในบางภมูภิาค ซึง่ท�าใหม้จี�านวนทีใ่ชไ้ดอ้ยูเ่ป็นแหง่ � การกระจายพันธุ ์
คอืการขยายพันธุเ์ป็นวงกวา้ง แตส่ภาพพืน้ทีส่ง่ผลตอ่ตน้ไมเ้ป็นอยา่ง
มาก ขนาดของตน้คอ่นขา้งเล็ก และมกัจะมลี�าตน้ทีแ่ตกแยกออก

ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

ลายเนือ้ไมท้ีล่ะเอยีดของ ไมเ้อลม์แดง อาจมลีกัษณะตรงหรอืเชือ่มตอ่
กนัอยา่งเหนยีวแน่น และมเีนือ้ไมท้ีห่ยาบกระดา้ง กระพีท้ีม่ลีกัษณะตบี
มสีเีทาขุน่ไปจนถงึสนี�้าตาลออ่น และแกน่ไมม้สีนี�้าตาลออ่นไปจนถงึ
น�้าตาลเขม้ รอยจกิกดัของนกสามารถพบไดใ้นไม ้เอลม์และยงัไดรั้ 
บการพจิารณาใหเ้ป็นลกัษณะทางธรรมชาต ิไมใ่ชข่อ้บกพรอ่งตาม
เกณฑก์ารใหค้ะแนนจากสมาคมไมเ้นือ้แข็งแหง่ชาติ

สมรรถนะ

• ไม ้เอลม์ ใชก้บัเครือ่งจักรไดเ้ป็นอยา่งด ีและยงัตอกตะปแูละขนัสกรู
ไดอ้ยา่งงา่ยดาย ไม ้เอลม์ ทากาวไดง้า่ย และสามารถน�าไปขดักบั
กระดาษทราย ทาสแีละขดัเงาเพือ่ใหไ้ดเ้นือ้งานทีด่ ีไม ้เอลม์ แหง้
ไดง้า่ยพรอ้มกบัการสกึกรอ่นทีน่อ้ย และมกีารเคลือ่นไหวทาง
สมรรถนะเล็กนอ้ย

• ไม ้เอลม์ไดรั้บการประเมนิวา่ไมท่นตอ่การผพัุงของแกน่ไม ้ 
แตไ่ดรั้บการจัดใหเ้ป็นไมท้ีซ่มึผา่นไดเ้พือ่รักษาเนือ้ไม ้

การใชง้านหลกั

ไมเ้อลม์อเมรกินั เป็นสายพันธุท์ีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นทีต่อ้งการมาก
ส�าหรับเครือ่งเรอืนและการท�าตูเ้ตยีง รวมถงึยงัสามารถใชส้�าหรับ 
งานไมก้รอบประตหูนา้ตา่งภายใน วสัดทุ�าพืน้ และไมบ้ฝุาผนัง 

   
วสัดปุพูืน้ เครือ่งเรอืน ไมบ้ฝุาผนัง ตู ้

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูจากการวเิคราะหแ์ละส�ารวจทรัพยากรป่าไมแ้สดงใหเ้ห็นวา่
ปรมิาณการเตบิโตของตน้ เอลม์ ในสหรัฐอเมรกิา อยูท่ี ่297.6 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตรคดิเป็น 2.0% ของปรมิาณการเตบิโตของไมเ้นือ้แข็ง 
จากทัง้หมดในสหรัฐอเมรกิา ตน้ เอลม์อเมรกินั มปีรมิาณการเตบิโตถงึ 
5.9 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี ในขณะทีป่รมิาณการเกบ็เกีย่วมเีพยีง 2.5 
ลา้นลกูบาสกเ์มตรตอ่ปี ปรมิาณสทุธ ิ(หลงัการเกบ็เกีย่ว) เพิม่ขึน้ 3.4 
ลา้นลกูบาสกเ์มตรในแตล่ะปี การเตบิโตของตน้ เอลม์ ของ
สหรัฐอเมรกิามปีรมิาณสงูเกนิกวา่ปรมิาณการเก็บเกีย่วในมลรัฐทีท่�าการ
ผลติทีส่�าคญัทีส่ดุ ยกเวน้มลรัฐโอไฮโอ ถงึแมว้า่ตน้ เอลม์ รอดพน้จาก
โรค Dutch เอลม์ ได ้แตต่น้ เอลม์ยงัคงออ่นแอตอ่โรคซึง่สง่ผลตอ่การ
เจรญิเตบิโตและการเก็บเกีย่วในบางมลรัฐ

ไมเ้อลม์อเมรกินั 
(American Elm)

ชือ่ละตนิ

Ulmus rubra

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

สลปิเปอรร์เีอลม์ เอลม์น�้าตาล เอ ลม์เทาเอลม์แดง
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ไมไ้ซคามอรอ์เมรกินัเป็นหนึง่ในสายพัน 
ธุท์ีม่กัสบัสนกบัพันธุท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัทางฝ่ังยโุรป 
Acer pseudoplatnus ซึง่แตกตา่งกนัในดา้น
พฤกษศาสตร์

วสัดทุ ีม่อียู่

ไมไ้ซคามอรแ์ปรรปูจากสหรัฐอเมรกิาจัดจ�าหน่ายในปรมิาณจ�ากดัโดย
กลุม่ผูผ้ลติจากทางใตแ้ละหาแหลง่ซือ้สนิคา้ในปรมิาณเล็กนอ้ยไดง้า่ย
กวา่ (4/4" และ 5/4") ตรวจสอบเรือ่งเกรดตา่ง � ของไมส้�าหรับ 
การสง่ออกกบัผูจั้ดจ�าหน่าย ไมว้เีนยีรห์าซือ้ไดจ้ากผูจั้ดจ�าหน่ายเฉพาะ
ทางไดเ้ชน่เดยีวกนั 

การกระจายตวัในป่า

ตน้ไซคามอรอ์เมรกินัสว่นมากจะมขีนาดใหญ ่ทีเ่ป็นหนึง่ในสายพันธุ ์
ไมเ้นือ้แข็งทีใ่หญท่ีส่ดุในอเมรกิาเหนอื ไดเ้ตบิโตทัว่ทัง้ป่าไมเ้นือ้แข็ง
ธรรมชาตทิางตะวนัออกและทางตอนกลางของสหรัฐอเมรกิา สว่นไม ้
American planes พันธุอ์ืน่ � เตบิโตในแคลฟิอรเ์นยีและแอรโิซนา แต่
ไมม่คีวามส�าคญัทางการคา้ขาย

ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

ไมข้องตน้ไซคามอรม์สีทีีห่ลากหลาย กระพีม้สีขีาวจนถงึสเีหลอืงออ่น
และแกน่ไมม้สีนี�้าตาลออ่นจนถงึน�้าตาลเขม้ ไซคามอรม์พีืน้ผวิที่
ละเอยีดและเชือ่มตอ่กนั ลายเนือ้ไมม้ลีกัษณะเฉพาะคอื มจีดุดา่ง

สมรรถนะ

• ไมไ้ซคามอรใ์ชก้บัเครือ่งจักรและท�าการแปรรปูไดเ้ป็นอยา่งด ีแต่
ตอ้งใชเ้ครือ่งตดัความเร็วสงูเพือ่หลกีเลีย่งการบิน่ ไมไ้ซคามอร์
ทนทานตอ่การแยกออก เนือ่งจากลายเนือ้ไมท้ีเ่ชือ่มตอ่กนั  
ไมเ้ชือ่มกาวไดด้ ียอ้มสแีละขดังานไมด้ว้ยความใสใ่จเพือ่ความ
สวยงาม แหง้เร็วและมแีนวโนม้บดิงอไดง้า่ย มกีารหดตวัปานกลาง
และมกีารเคลือ่นไหวในสมรรถนะเล็กนอ้ย

• ไมช้นดินีไ้มท่นทานตอ่การผพัุงของแกน่ไมแ้ตข่องเหลวสามารถ 
ซมึผา่นไดเ้พือ่ท�าการรักษาเนือ้ไม ้

การใชง้านหลกั

ไมไ้ซคามอรอ์เมรกินัทีเ่ตบิโตในป่าธรรมชาตใินสหรัฐอเมรกิา เหมาะกบั
การน�าไปแปรรปูเป็นตู ้และเครือ่งเรอืน น�าไปใชส้�าหรับการหลอ่ ไม ้
กรอบประตหูนา้ตา่งภายใน และโครงของไมว้เีนยีร ์การน�าไปใช ้
เฉพาะทาง รวมถงึเขยีงรา้นขายเนือ้และรา้นขายเสือ้ผา้ 

    
การหลอ่ เครือ่งเรอืน ตู ้ แผน่ผนังไมว้ี

เนยีร์
 การน�าไปใช ้

เกีย่วกบัอาหาร

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูจากการวเิคราะหแ์ละส�ารวจทรัพยากรป่าไมแ้สดงใหเ้ห็นถงึ
ปรมิาณการเตบิโตของไมไ้ซคามอรใ์นสหรัฐอเมรกิา (ยกเวน้
แคลฟิอรเ์นยีและแอรโิซนา) มจี�านวน 144.5 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ซึง่
เทา่กบั 1% ของปรมิาณการเตบิโตของไมเ้นือ้แข็งทัง้หมดของ
สหรัฐอเมรกิา ตน้ไซคามอรอ์เมรกินัมปีรมิาณการเตบิโตถงึ 4.00 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี ในขณะทีป่รมิาณการเกบ็เกีย่วมเีพยีง 1.22 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี ปรมิาณสทุธ ิ(หลงัจากเกบ็เกีย่ว) เพิม่ขึน้ 2.78 ลา้น
ลกูบาสกเ์มตรในเเตล่ะปี การเตบิโตของตน้ไซคามอรใ์นสหรัฐอเมรกิา
สงูเกนิกวา่ปรมิาณการเกบ็เกีย่วในทกุมลรัฐทีท่�าการ 
สง่ออกทัง้หมด

ไมไ้ซคามอรอ์เมรกินั 
(American Sycamore)

ชือ่ละตนิ

Platanus occidentalis

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

บทัเทลิวูด้ อเมรกินัเพลน
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เบสวดูเป็นสายพันธุท์ีม่นี�้าหนักเบาเเละมชีือ่เสยีง 
ในเรือ่งของสคีรมีเเละความสามารถในการกลงึเเละ
ท�าใหเ้ป็นทอ่นไมข้นาดเล็กไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เเละ
เป็นไมค้ณุภาพดเีหมาะกบัการเเกะสลกั

วสัดทุ ีม่อียู่

ไมเ้บสวดูในสหรัฐอเมรกิามอียูใ่นปรมิาณทีค่อ่นขา้งจ�ากดั เมือ่เทยีบกบั
สายพันธุอ์ืน่ � ทัง้ในรปูแบบไมเ้ลือ่ยแปรรปูเเละไมว้เีนยีร ์ไมแ้ปรรปู 
มเีกรดหลายระดบัและมคีวามหนาตัง้แต ่4/4" (25.4 มม.) ไปจนถงึ 
16/4" (101.6 มม.) เนือ่งจากแหง้ไดง้า่ย ไมแ้ปรรปูเบสวดูยงัมขีนาด 
9/4" (57.2 มม.) ซึง่เป็นความหนาทีผ่ลติขึน้เป็นพเิศษส�าหรับการผลติ
บานประตหูนา้ตา่งและมูล่ี่

การกระจายตวัในป่า

ไมเ้บสวดูอเมรกินัมคีวามเกีย่วขอ้งทางพฤกษศาสตรก์บัตน้มะนาว 
ทีพ่บในยโุรป โดยทัว่ไปแลว้ตน้ไมจ้ะมคีวามสงูและเสน้ผา่ศนูยก์ลา 
งขนาดใหญ ่และมกัจะมลี�าตน้ตรงและไมค่อ่ยมกี ิง่กา้นซึง่ชว่ยในการลด
ตาไม ้ไมเ้บสวดูสามารถพบไดท้ัว่ทัง้สหรัฐอเมรกิาในป่าไมเ้นือ้เเข็ง 
ตามธรรมชาติ

ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

กระพีข้องไมเ้บสวดูมแีนวโนม้ทีจ่ะมขีนาดใหญเ่เละมสีคีรมีขาว  
ซึง่ท�าใหเ้เกน่ไมม้สีซีดีจนไปถงึสนี�้าตาลแดง อาจมรีิว้ลายสเีขม้เกดิขึน้
ซึง่ไมใ่ชร่อยต�าหนเิเตอ่ยา่งใด ความเเตกตา่งระหวา่งกระพีเ้เละเเกน่ไม ้
นัน้มนีอ้ยมากและอาจจะแยกไมอ่อก ไมข้องตน้เบสวดูมเีนือ้ไมท้ีล่ะ
เอยีดเเละลายไมท้ีเ่ป็นระเบยีบซึง่ไมเ่เตกตา่งชดัเจนมากนัก

สมรรถนะ

• เบสวดูน�าเขา้เครือ่งจักรและท�างานเขา้กบัเครือ่งมอืชา่งชนดิใชง้าน
ดว้ยมอืไดเ้ป็นอยา่งด ีท�าใหเ้บสวดูเป็นสายพันธุท์ีเ่หมาะกบัการแกะ
สลกั เบสวดูยดึตดิดว้ยสกรไูดด้กีวา่ตะป ูและตดิกาวไดพ้อสมควร 
และสามารถขดัดว้ยกระดาษทราย ยอ้มส ีและขดัเงาเพือ่ให ้
ไดเ้นือ้งานทีเ่รยีบเนยีน เบสวดูแหง้เร็ว พรอ้มดว้ยการสกึกรอ่นทีต่�า่
และมคีวามสามารถในการคงขนาดทีด่เีมือ่แหง้แลว้

• ไมไ้มท่นตอ่การผพัุงของแกน่ไมแ้ตส่ามารถซมึผา่นได ้ซึง่ท�าให ้
สามารถรักษาเนือ้ไมแ้ละท�าการยอ้มสไีด ้

การใชง้านหลกั

ไมเ้นือ้แข็งลกัษณะพเิศษทีเ่ตบิโตในป่าธรรมชาตใินสหรัฐอเมรกิานี ้
ถอืวา่เป็นสายพันธุท์ีด่ทีีส่ดุส�าหรับการท�ามูล่ีแ่ละบานประตหูนา้ตา่ง
ภายใน ไมเ้บสวดูมกีารใชอ้ยา่งแพรห่ลายส�าหรับการแกะสลกั การหลอ่ 
และเครือ่งเรอืน มกีารใชเ้ฉพาะทาง รวมถงึการใชใ้นการผลติลวดลาย
และผลติเครือ่งดนตร ีโดยเฉพาะส�าหรับชิน้สว่นเปียโน

    
การหลอ่ การแกะสลกั เครือ่งเรอืน เครือ่งดนตรี การกลงึ

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูการวเิคราะหแ์ละส�ารวจทรัพยากรป่าไม ้(FIA) เเสดงใหเ้ห็นวา่ 
ไมเ้บสวดูในสหรัฐอเมรกิาเตบิโตเป็นจ�านวน 210.9 ลา้นลกูบาสกเ์มตร
หรอื 1.4% ของจ�านวนไมเ้นือ้เเข็งทีเ่ตบิโตทัง้หมดในสหรัฐอเมรกิา  
ไมเ้บสวดูอเมรกินัมกีารเตบิโต 3.3 ลา้นลกูบาสกเ์มตรตอ่ปี ในขณะที่
การเกบ็เกีย่วอยูท่ี ่1.7 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี ปรมิาณสทุธ ิ 
(หลงัการเก็บเกีย่ว) เพิม่ขึน้ 1.6 ลา้น ลกูบาสกเ์มตรในแตล่ะปี  
การเตบิโตของไมเ้บสวดูในสหรัฐอเมรกิาสงูเกนิกวา่หรอืสมดลุกบัการ
เก็บเกีย่วในทกุมลรัฐทีเ่ป็นผูผ้ลติหลกั

ไมเ้บสวดูอเมรกินั 
(American Basswood)

ชือ่ละตนิ

Tilia Americana

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

ลนิเดน
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ไม ้สีเทริน์คอตตอนวดูอเมรกินัเป็นหนึง่ในตน้ พอ
ปลาร ์สายพันธุแ์ท ้เชน่ ไมแ้อสเพน แตไ่มเ้หลา่นี ้
ตอ้งใชค้วามช�านาญเพือ่ใชง้านไดอ้ยา่งสมบรูณ ์

วสัดทุ ีม่อียู่

คอตตอนวดู นัน้สามารถน�าไปใชใ้นงานไมเ้ลือ่ยแปรรปูและไมว้เีนยีร ์
แตอ่าจจะมใีชใ้นปรมิาณทีจ่�ากดัตามขอ้ก�าหนดการสง่ออก ซึง่พจิารณา
จากความตอ้งการการสง่ออกในขณะนัน้ ไมแ้ปรรปู cottonwood สว่น
ใหญนั่น้มาจากผูผ้ลติฝ่ังตอนใตเ้ป็นหลกัซึง่มขีนาด 4/4" (25.4 มม.) 
และ 5/4" (31.8 มม.) ทีจ่ะตอ้งผา่นกระบวนการอยา่งรวดเร็วตอนทีย่งั
เป็นรอยตดัใหม ่(สเีขยีว) เพือ่หลกีเลีย่งรอยแตกในไมแ้ละรอยช�า้

การกระจายตวัในป่า

ไมอ้สีเทริน์คอตตอนวดูอเมรกินั นัน้เตบิโตอยา่งรวดเร็ว และ 
เป็นสายพันธุท์ีใ่หญท่ีส่ดุของไมช้นดินีท้ีเ่ตบิโตอยา่งแพรข่ยายไปทัว่
สหรัฐอเมรกิา และโดยปกตแิลว้ไมช้นดินีเ้ตบิโตไดด้ใีนทีท่ีม่นี�้า เชน่ 
แมน่�้ามสิซสิซปิปี ไมอ้สีเทริน์คอตตอนวดูอเมรกินั สามารถม ี
เสน้ผา่นศนูยก์ลางไดม้ากถงึ 8 ฟตุ ตน้ คอตตอนวดู อาจจะหมายถงึตน้ 
พอปลารข์าว ซึง่ไมค่วรถกูจ�าสบัสนกบั ทวิลปิวดู ซึง่เป็นทีรู่จั้กกนัในชือ่ 
พอปลารเ์หลอืง ในสหรัฐอเมรกิา

ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

ไม ้คอตตอนวดู เป็นไมท้ีม่รีพูรนุและพืน้ผวิทีห่ยาบ โดยทัว่ไปแลว้ 
ลายเนือ้ไมช้นดินีจ้ะมลีายเป็นเสน้ตรงและมรีอยผคุอ่นขา้งนอ้ย มกีระ 
พีส้ขีาว แตอ่าจมรีิว้ลายสนี�้าตาลดว้ย แกน่ไมม้สีอีอ่นไปจนถงึน�้าตาล
ออ่น

สมรรถนะ

• ไม ้คอตตอนวดู มปัีญหาการใชเ้ครือ่งจักรอยูบ่า้ง ซึง่สามาร 
ถแกไ้ขได ้ไมช้นดินีอ้าจเกดิพืน้ผวิเลอืนหรอืขนไมบ้นผวิเมือ่ตดั ดงั
นัน้จงึจ�าเป็นตอ้งใชใ้บเลือ่ยทีค่มและตัง้ใหอ้ยูใ่นองศาทีถ่กูตอ้งเพือ่
หลกีเลีย่งปัญหานี ้นอกจากนีไ้มช้นดินีย้งัสามารถใชง้านกบักาวและ
การขนัสกรไูดด้โีดยไมม่กีารแยกออกจากกนั ไมน้ีแ้หง้ไดง้า่ยแตก่็
มกัจะบดิงอดว้ยการเคลือ่นไหวในสมรรถนะทีเ่ล็กนอ้ย

• ไมช้นดินีไ้มท่นทานตอ่การผพัุง

การใชง้านหลกั

โดยทัว่ไปแลว้จะใชส้�าหรับมูล่ี ่ไม ้คอตตอนวดู ใชส้�าหรับเครือ่งเรอืน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เครือ่งเรอืนทีผ่ลติซ�้าและชิน้สว่นของเครือ่ง
เรอืน บางสว่นใชส้�าหรับงานไมก้รอบประตหูนา้ตา่งภายในและการหลอ่

  
การหลอ่ เครือ่งเรอืน ตู ้

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูจากการวเิคราะหแ์ละส�ารวจทรัพยากรป่าไม ้แสดงใหเ้ห็นวา่
ปรมิาณการเจรญิเตบิโตของตน้ คอตตอนวดู ในสหรัฐอเมรกิาอยูท่ี ่
236.5 ลา้น ลบ.ม. หรอื 1.6% ของปรมิาณการเจรญิเตบิโตของไมเ้นือ้
แข็งทัง้หมดในสหรัฐอเมรกิา ตน้ คอตตอนวดู ในสหรัฐอเมรกิาเตบิโต
ปรมิาณ 4.3 ลา้น ลบ.ม. ตอ่ปี ในขณะทีก่ารเกบ็เกีย่วอยูท่ี ่1.8 ลา้น 
ลบ.ม. ตอ่ปี ปรมิาณสทุธ ิ(หลงัจากเกบ็เกีย่ว) เพิม่ขึน้ 2.5 ลา้น ลบ.ม. 
ในเเตล่ะปี การเตบิโตของ คอตตอนวดู มปีรมิาณสงู เกนิกวา่การเกบ็
เกีย่วในทกุมลรัฐการผลติหลกั ยกเวน้รัฐเมน (ซึง่เป็นรัฐทีป่ลกูไมช้นดินี้
สว่นมากในเขตเมอืง) รัฐเนบราสกา้ และรัฐเท็กซสั ตน้ คอตตอนวดู มี
จ�านวนลดลงในบางพืน้ทีก่ ึง่แหง้แลง้ในอเมรกิาเนือ่งจากปัญหาภยัแลง้ 
การรกุรานของสายพันธุต์า่งถิน่และการกนิหญา้ทีม่ากเกนิไปของสตัว์

ไมค้อตตอนวดูอเมรกินั 
(American Cottonwood)

ชือ่ละตนิ

Popolus deltoides

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

คอตตอนวดูตะวนัออก ป๊อปลารต์ะวนัออก
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ไมก้มัอเมรกินั มคีวามส�าคญัและพบได ้
หลากหลายในกลุม่ของไมเ้นือ้แข็ง ซึง่มกัถกูตรีาคา
ต�า่และเตบิโตอยา่งยัง่ยนืโดยทัว่ทางตะวนัออกและ
ในบางสว่นทางตะวนัออกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมรกิา 
อยา่สบัสนกบัไม ้กมัออสเตรเลยีน (Eucalypt)

วสัดทุ ีม่อียู่

ไมก้มัอเมรกินั มจี�าหน่ายในรปูแบบไมเ้ลือ่ยแปรรปูและไมว้เีนยีร ์
ในหลากหลายเกรดและขนาด โดยมกัจะขายเหมอืนกบัไม ้ยางเหนยีว  
ทีไ่มม่กีารจ�ากดัส ีภายใตเ้กณฑก์ารใหเ้กรดจากสมาคมไมเ้นือ้แข็งแหง่
ชาต ิการตดัแตล่ะครัง้ตอ้งมหีนา้ (แกน่ไม)้ ดา้นหนึง่เป็นสแีดง เมือ่แยก
ประเภทส ีกมัแดง (แกน่ไมส้ว่นใหญ)่ หาไดย้ากกวา่มาก ไมแ้ปรรปู 
มกัจ�าหน่ายในขนาดทีบ่างกวา่ (4/4" และ 5/4") และอาจมปีรมิาณ
จ�ากดัมากขึน้ในตลาดสง่ออก

การกระจายตวัในป่า

ไมก้มัอเมรกินั มขีนาดใหญแ่ละมลี�าตน้ตรง เจรญิเตบิโต 
อยา่งกวา้งขวางโดยทัว่ในทางตะวนัออกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมรกิา ยงัมี
ตน้ กมั อืน่ � อกีมากมายทีไ่มใ่ชเ่ชงิพาณชิย ์ซึง่เจรญิเตบิโตใน
สหรัฐอเมรกิาเชน่กนั

 ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

ไม ้กมั มผีวิเนือ้ไมท้ีค่อ่นขา้งละเอยีด แตม่ลีายเนือ้ไมท้ีไ่มส่ม�า่เสมอ 
และมกัจะเชือ่มตอ่กนั บอ่ยครัง้มกัจะมลีายเนือ้ไมท้ีส่วยงาม กระพีข้อง
ไม ้กมั มกัจะมขีนาดกวา้งและมตีัง้แตส่ขีาวไปจนถงึสชีมพอูอ่น  
ขณะทีแ่กน่ไมม้สีนี�้าตาลอมแดงและโดยทัว่ไปจะมรีิว้ลายสเีขม้

สมรรถนะ

• ไม ้กมั งา่ยตอ่การใชง้านดว้ยมอืและเครือ่งมอืกล เหมาะก ั
บการตอกตะป ูขนัสกร ูและตดิกาวไดอ้ยา่งด ียอ้มสไีดง้า่ยและ
สามารถขดัดว้ยกระดาษทรายและเคลอืบเงาใหไ้ดพ้ืน้ผวิเคลอืบที่
ยอดเยีย่ม ไม ้กมั แหง้เร็วและอาจจะบดิงอและหมนุไดง้า่ย มกีารหด
ตวัมากและงา่ยตอ่การเคลือ่นไหวในสมรรถนะ 

• ไมช้นดินีไ้ดรั้บการประเมนิวา่ไมท่นทานตอ่การผพัุง แกน่ไมช้นดินี้
ทนทานตอ่การรักษาเนือ้ไมไ้ดพ้อสมควร แตก่ระพีนั้น้ของเหลว
สามารถซมึผา่นได ้

การใชง้านหลกั

การใชง้านหลกัคอื การท�าตูเ้ตยีง เครือ่งเรอืนและชิน้สว่นขอ 
งเครือ่งเรอืน ประต ูไมก้รอบประตหูนา้ตา่งภายในและการหลอ่ มกีารใช ้
และยอ้มสไีม ้กมั แทนไม ้วอลนัต หรอืไม ้มะฮอกกาน ี

   
การหล่อ เครื่องเรือน ประตู ตู้

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูจากการวเิคราะหแ์ละส�ารวจทรัพยากรป่าไม ้แสดงใหเ้ห็นวา่ 
ปรมิาณการเจรญิเตบิโตของไม ้กมัในสหรัฐอเมรกิาอยูท่ี ่714.6 ลา้น 
ลบ.ม. หรอื 4.9% ของปรมิาณการเจรญิเตบิโตของไมเ้นือ้แข็งใน
สหรัฐอเมรกิา ไมก้มัอเมรกินั เตบิโตปรมิาณ 22.9 ลา้น ลบ.ม. ตอ่ปี ใน
ขณะทีป่รมิาณการเกบ็เกีย่วอยูท่ี ่11.7 ลา้น ลบ.ม. ตอ่ปี ปรมิาณสทุธ ิ
(หลงัจากเกบ็เกีย่ว) เพิม่ขึน้ 11.2 ลา้น ลบ.ม. ในเเตล่ะปี การเตบิโต
ของตน้ กมั ในสหรัฐอเมรกิามปีรมิาณสงูเกนิไปหรอืไมส่มดลุก ั
บการเกบ็เกีย่วในมลรัฐการผลติทัง้หมด

ไมก้มัอเมรกินั 
(American Gum)

ชือ่ละตนิ

Lquidambar styraciflua

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

เร็ดกมัสวตีกมั
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ไมเ้บริช์สเีหลอืงอเมรกินั เป็นหนึง่ในกลุม่สายพันธุ์
ขนาดใหญแ่ละเป็นสายพันธุเ์ชงิพาณชิยท์ีด่ทีีส่ดุ
ของกลุม่ เจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนืดว้ยการกระจาย 
ทีก่วา้งขวาง มกัโตอยูใ่นเขตภมูภิาคทีม่อีากาศเย็น
และฝนตกชกุ

วสัดทุ ีม่อียู่

ไมเ้บริช์ จากสหรัฐอเมรกิามจี�าหน่ายในปรมิาณจ�ากดัในรปูแบบไมเ้ลือ่ย
แปรรปูไมเ่ลอืกส ีแตจ่ะมปีรมิาณจ�ากดัมากขึน้ในขนาดและเกรดหาก 
มกีารระบเุป็นพเิศษวา่ตอ้งมแีกน่ไมส้แีดงหรอืกระพีส้ขีาว เมือ่เลอืกส ี
เกรดของ FAS จะอนุญาตใหม้คีวามกวา้งอยา่งนอ้ย 5 นิว้ อา้งองิจาก
เกณฑก์ารใหเ้กรดจากสมาคมไมเ้นือ้แข็งแหง่ชาตสิ�าหรับการจ�ากดั 
การแยกส ีไมเ้บริช์ สว่นใหญม่จี�าหน่ายในขนาดทีบ่างคอื 4/4" (25.4 
มม.) และ 5/4" (31.8 มม.) ไมว้เีนยีรอ์าจจะมจี�าหน่ายจากผูจั้ด
จ�าหน่ายเฉพาะทาง

การกระจายตวัในป่า

โดยทัว่ไปแลว้ตน้เบริช์สเีหลอืงอเมรกินั มขีนาดไมใ่หญม่ากนัก 
ในสายพันธุพ์ชืบกุเบกิ ซึง่อาจเจรญิเตบิโตไดเ้ร็วโดยสายพันธุส์งูสดุ 
เชน่ ตน้ เมเปิล ตน้ เบริช์สเีหลอืง โตในสภาพภมูอิากาศหนาวทางตอน
เหนอื มขีนาดปานกลางและมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางปานกลาง อยา่งไรกต็าม 
ตน้ขนาดใหญจ่ะพบไดไ้มบ่อ่ยนัก อยา่สบัสนกบัตน้ เบริช์สเีหลอืง และ
ตน้ เปเปอรเ์บริช์ ซึง่มเีนือ้ไมนุ่้มกวา่ มสีอีอ่นกวา่ และมจีดุสนี�้าตาล
กระจัดกระจาย

ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

ไม ้เบริช์สเีหลอืง มคีวามแตกตา่งทีช่ดัเจนระหวา่งกระพีท้ีม่สีขีาวและ
แกน่ไมท้ีม่สีนี�้าตาลแดงออ่น โดยทัว่ไปลายเนือ้ไมจ้ะเป็นเสน้ตรงและ
ม ีเนือ้ไมท้ีค่อ่นขา้งละเอยีด

สมรรถนะ

• ไม ้เบริช์ใชก้บัเครือ่งจักรไดค้อ่นขา้งงา่ยและใชก้บัการดแูลรักษา 
ไดด้ ีรวมถงึใชก้บัการกลงึ การยอ้มส ีและการเคลอืบเงาไดด้มีาก � 
แนะน�าวา่ควรเจาะดว้ยน็อตหรอืตะปกูอ่น ไมช้นดินีต้อกตะปแูละ 
ขนัสกรไูดอ้ยา่งดเียีย่ม ไมช้นดินีแ้หง้ชา้ และอาจมกีารสกึกรอ่ 
นเล็กนอ้ย แตม่กีารหดตวัอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้อาจเกดิการ
เคลือ่นไหวได ้

• ไมช้นดินีไ้มท่นทานตอ่การผขุองแกน่ไม ้แตท่นตอ่การรักษาเนือ้ไม ้
ไดพ้อสมควร และกระพีนั้น้ของเหลวสามารถซมึผา่นได ้

การใชง้านหลกั

ตน้ เบริช์สเีหลอืงอเมรกินั ทีเ่ตบิโตอยา่งยัง่ยนืในป่าธรรมชาตขิอง
สหรัฐอเมรกิา ใชส้�าหรับเครือ่งเรอืนและงานไมก้รอบประตหูนา้ตา่ง เชน่ 
ประต ูไมบ้ฝุาหนังภายในและตูใ้นหอ้งครัว 

  
เครือ่งเรอืน ไมบ้ฝุาผนัง ตู ้

การเตบิโตของป่า

ขอ้มลูการวเิคราะหแ์ละส�ารวจทรัพยากรป่าไม ้(FIA) แสดงใหเ้ห็นวา่
ปรมิาณการเจรญิเตบิโตของตน้เบริช์สเีหลอืง อยูท่ี ่541 ลา้น ลบ.ม. 
หรอื 3.7% ของปรมิาณการเจรญิเตบิโตทัง้หมดของไมเ้นือ้แข็ง 
ในสหรัฐอเมรกิา ตน้เบริช์สเีหลอืงอเมรกินั มปีรมิาณการเจรญิเตบิ 
โตอยูท่ี ่7.09 ลา้น ลบ.ม. ตอ่ปี ในขณะทีป่รมิาณการเก็บเกีย่วอยูท่ี ่4.8 
ลา้น ลบ.ม. ตอ่ปี ปรมิาณสทุธ ิ(หลงัจากเกบ็เกีย่ว) เพิม่ขึน้ 2.3 ลา้น 
ลบ.ม. ในเเตล่ะปี การเตบิโตของตน้เบริช์สเีหลอืง ในสหรัฐอเมรกิา 
มปีรมิาณสงูเกนิกวา่การเกบ็เกีย่วในมลรัฐการผลติหลกัสว่นใหญ ่ไดแ้ก ่
รัฐเมน รัฐนวิแฮมป์เชยีร ์รัฐนวิยอรก์ รัฐเพนซลิเวเนยี และรัฐเวอรม์อนต์

ไมเ้บริช์สเีหลอืงอเมรกินั 
(American Yellow Birch)

ชือ่ละตนิ

Betula alleghaniensis

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

ไมม่ี



เครือ่งเรอืน
และการมุง่เนน้
ตามผลติภณัฑ์

The Butlerใน ไมว้ลิโลวอ์เมรกินั โดย David Chipperfield Architects และ E15 

เครือ่งเรอืนและการมุง่เนน้ตามผลติภณั
ฑ

์



oVo furniture range ใน ไมว้อลนตัอเมรกินั โดย Foster + Partners ซึง่สรา้งขึน้โดย Benchmark Furniture

"ไมม้คีณุสมบตัทิีแ่ตกตา่งกนัมากมาย
หากคณุสามารถใชม้นัไดอ้ยา่งด ี 
ซึง่รวมทัง้ความสามารถในการดกัจับ
คารบ์อนดว้ย จะมวีสัดหุลกัอะไรด ี
ไปกวา่นีอ้กีในบา้นของผูค้น” - Thomas 
Heatherwick

มา้น ัง่ทานอาหาร Vincent และโตะ๊ถ ัว่อลนตัโดย 
Castlery

Arco  โดย Maria Jeglinska-Adamczewska ใน ไมเ้ชอ
รร์อีเมรกินั ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของConnected

เครือ่งเรอืนและการมุง่เนน้ตามผลติภณั
ฑ

์



"ไมเ้มเปิล เป็นไมท้ีไ่วว้างใจได ้ทัง้ใน
เรือ่งของคณุสมบตัเิชงิกลไก และความ
สวยงาม ไมช้นดินีเ้บาและมสีขีาวมาก
จนเกอืบจะหายไปกบัทีว่า่งและ
กลมกลนืกบับรเิวณรอบขา้ง" - Maria 
Bruun

Taburete Barlovento ใน ไมโ้อก๊แดง
อเมรกินั โดย AndrésMariño Maza เป็น
สว่นหนึง่ของ Toca Madera

Stammtisch  ใน ไมโ้อก๊แดงอเมรกินั โดย  
Sebastian Herkner ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของConnected

The Blushing Bar ใน ไมโ้อก๊แดงอเมรกินั  
โดย Sebastian Cox และ Chan + Eayres

Humble Administrator ใน ไมเ้ชอรร์อีเมรกินั และ 
ไมโ้อก๊แดง โดย Studio Swine ซึง่เป็นสว่นหนึง่
ของ Connected

เครือ่งเรอืนและการมุง่เนน้ตามผลติภณั
ฑ

์



Stem ใน ไมเ้มเปิลอเมรกินัโดย Heatherwick Studio ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของConnected

เครือ่งเรอืนและการมุง่เนน้ตามผลติภณั
ฑ

์



ไม้แอลเดอร์อเมริกัน (AMERICAN ALDER)68

ไมแ้อลเดอรอ์เมรกินั คอืสายพันธุห์ลกัเชงิพาณชิย ์
ทีเ่จรญิเตบิโตบรเิวณชายฝ่ังทางตะวนัตกของ
สหรัฐอเมรกิา และหาไดย้ากในแหลง่ป่าไมเ้นือ้แข็ง
ของทวปีอเมรกิาเหนอื ซึง่เป็นหนึง่ในไมก่ีส่ายพันธุ์
ของไมเ้นือ้แข็งสแีดง

วสัดทุ ีม่อียู่

• ไม ้แอลเดอร ์ไดรั้บการใหเ้กรดโดยใชเ้กณฑ ์ไมแ้อลเดอรแ์ดง
ชายฝ่ังแปซฟิิกของ NHLA ซึง่ตพีมิพใ์น “เกณฑ ์NHLA ส�าหรับการ
วดัและตรวจสอบไมเ้นือ้แข็งและตน้ ไซเปรส" เกณฑก์ารใหเ้กรด
หลกั � จะใหค้วามส�าคญักบับรเิวณหนา้ไมท้ีด่ดูมีากกวา่ดา้นขา้ง
ของไม ้ตามมาตรฐานเกณฑก์ารใหค้ะแนนของ NHLA ซึง่พจิารณา
ตาไมเ้ป็นลกัษณะและไมม่องเป็นขอ้บกพรอ่ง การใหเ้กรดหลกั � 
ประกอบดว้ย ยอดเยีย่ม (เลอืกและปรับปรงุ) ตู ้(สามญัขอ้ที ่1) และ 
กรอบ (สามญัขอ้ที ่2) ตามมาตรฐานเกรดของ NHLA

• ไมแ้อลเดอร ์จากสหรัฐอเมรกิา มจี�าหน่ายในรปูแบบไมเ้ลือ่ยแปรรปู 
ผา่นเตาอบแหง้ และมกัจะจ�าหน่ายภายใตเ้กณฑก์ารใหเ้กรดของ 
NHLA หากการใหเ้กรดไมต่รงตามเกณฑข์องสมาคม แนะน�าวา่ควร
ปรกึษากบัซพัพลายเออร์

• ไมแ้ปรรปูอาจจ�าหน่ายในรปูแบบเลือ่ยหยาบ � หรอืแบบไสไม ้
ตามขนาด หากเป็นไมว้เีนยีรจ์ะมปีรมิาณจ�ากดั

ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

ไมแ้อลเดอร ์จะกลายเป็นสเีกอืบขาวตอนทีต่ดัใหม ่� และเมือ่โดน
อากาศ จะกลายเป็นน�้าตาลออ่นผสมเหลอืงหรอืมสีแีดงปนเล็กนอ้ย ไม่
สามารถมองเห็นความแตกตา่งระหวา่งกระพีแ้ละแกน่ไม ้ถงึแมว้า่แกน่
ไม ้จะสรา้งขึน้ตอนทีต่น้โตเต็มทีแ่ลว้เทา่นัน้กต็าม ไมแ้อลเดอร ์มลีาย
เนือ้ไมท้ี ่คอ่นขา้งตรง มลีกัษณะเหมอืนไมc้herryและมเีนือ้ไมท้ี่
ละเอยีด

การกระจายตวัในป่า

ตน้ แอลเดอรอ์เมรกินั เตบิโตอยา่งอดุมสมบรูณใ์นทาง 
ตะวนัตกเฉยีงเหนอืของมหาสมทุรแปซฟิิกภายใตก้ารจัดการอยา่งยัง่ยนื 
ตน้ แอลเดอรม์ ีวฏัจักรทีส่ัน้กวา่สายพันธุอ์ืน่ ซึง่ใชเ้วลาในการเกบ็เกีย่ว
นอ้ยกวา่ไมเ้นือ้แข็งพันธุอ์ืน่ �

สมรรถนะ

• ไม ้แอลเดอรใ์ชง้านไดง้า่ยและเหมาะกบัการไส การขดุ การเจาะ  
การแกะสลกั การหลอ่ การตอกตะป ูการขนัสกร ูและการใชก้าว  
ซึง่เหมาะสมอยา่งมากในการน�าไปท�าเป็นเครือ่งเรอืนและท�า 
ไมก้รอบประตหูนา้ตา่ง

• ไมช้นดินีไ้มท่นทานตอ่การผพัุงของแกน่ไมแ้ตข่องเหลวสามารถ 
ซมึผา่นไดเ้พือ่ท�าการรักษาเนือ้ไม ้

การใชง้านหลกั

• ไมเ้นือ้แข็งทีอ่ดุมสมบรูณจ์ากบรเิวณตะวนัตกเฉียงใตข้อง 
มหาสมทุรแปซฟิิก โดยมกีารรับรองสภาพแวดลอ้มทีด่เียีย่ม ไมน้ีใ้ช ้
ส�าหรับท�าเครือ่งเรอืน ตูใ้นครัว และไมก้รอบประตหูนา้ตา่ง
ภายใน นอกจากนีย้งัใชส้�าหรับประตแูละไมบ้ฝุาหนังดว้ย

• ลวดลายของลายเนือ้ไมแ้ละสขีองไม ้แอลเดอรท์�าใหไ้มช้นดินี้
เหมาะ ส�าหรับการใชแ้ทนไม ้เชอรร์ี

   
เครือ่งเรอืน ประตู ไมบ้ฝุาผนัง ตู ้

ไมแ้อลเดอรอ์เมรกินั 
(American Alder)

ชือ่ละตนิ

Alnus rubra

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

แอลเดอรแ์ดง แอลเดอรแ์ดงตะวนัตก แอลเดอรต์ะวนัตก



ไม้แอสเพนอเมริกัน (AMERICAN ASPEN) 69

แอสเพนอเมรกินัเป็นพอปลารพั์นธุเ์เทท้ีเ่ตบิโต
อยา่งกวา้งขวางในสหรัฐอเมรกิา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื รัฐเลกส ์และทัว่บรเิวณ
เทอืกเขาร็อกก ีสกลุ Populus ประกอบดว้ย 
สายพันธุม์ากมาย ซึง่ทัง้หมดจะดเูหมอืนกนัเมือ่
มองผา่นกลอ้งจลุทรรศน ์เเตอ่ยา่งไรกต็ามไม ้แอส
เพนเเตกตา่งจากไม ้ทวิลปิวดูอยา่งสิน้เชงิ ซึง่บอ่ย
ครัง้มกัเรยีกวา่ พอปลารเ์หลอืง ในสหรัฐอเมรกิา แม ้
จะไมใ่ชส่กลุPopulusกต็าม

วสัดทุ ีม่อียู่

ไมแ้อสเพนจากสหรัฐอเมรกิามจี�าหน่ายในรปูแบบไมเ้ลือ่ยแปรรปูและ
ไมว้เีนยีร ์ไมแ้ปรรปูมกัจะมจี�าหน่ายในขนาดทีบ่าง ซึง่มขีนาด  
4/4" (1" หรอื 25.4 มม.) เเละ 5/4" (1.25" หรอื 31.8 มม.) อยา่งไร
กต็ามปรมิาณทีจ่�ากดัขนาด 6/4" (38.1 มม.) เเละ 8/4" 50.8 มม. อาจ
มจี�าหน่ายโดยผูผ้ลติบางราย

การกระจายตวัในป่า

ตน้แอสเพนอเมรกินัเจรญิเตบิโตในพืน้ทีท่บึ ซึง่เป็นไมย้ัง่ยนื  
เเตม่คีวามส�าคญัในเชงิพาณชิยน์อ้ยกวา่ไมเ้นือ้แข็งอืน่ �  
ในสหรัฐอเมรกิา ล�าตน้สามารถเจรญิเตบิโตไดถ้งึ 120 ฟตุ (48 ม.) 
เเละมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางถงึ 4 ฟตุ (1.2 ม.) เนือ่งจากความแปรปรวน
ทางพันธกุรรม ล�าตน้อาจเป็นทรงกระบอกเรยีวเล็กเเละมกี ิง่กา้นทีเ่ล็ก
มาก หรอืคดเคีย้วและบดิเบีย้ว แอสเพนเป็นหนึง่ในสายพันธุท์ีไ่ด ้
รับประโยชนจ์ากการตดัเพือ่สบืตอ่พันธุ ์ซ ึง่ทนตอ่แสงเงา และงอกใหม่
ทัง้จากตน้กลา้และรากหน่อ ซึง่เป็นสายพันธุบ์กุเบกิทีเ่กดิขึน้ตาม
ธรรมชาตหิลงัจากเกดิไฟป่า สีม่ลรัฐหลกั � ทีผ่ลติไมแ้อสเพนไดเ้เก ่ 
รัฐมนินโิซตา รัฐวสิคอนซนิ รัฐเมน เเละรัฐมชิแิกน

ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

กระพีข้องแอสเพนมสีขีาวเเละแกน่ไมม้สีนี�้าตาลออ่น ซึง่กระพีแ้ละแกน่
ไมม้คีวามแตกตา่งกนัเพยีงเล็กนอ้ย ไมแ้อสเพนมเีนือ้ไมล้ะเอยีด 
ทีส่ม�า่เสมอเเละมลีายเนือ้ไมท้ีเ่ป็นเสน้ตรง

สมรรถนะ

• แอสเพนนัน้ไสหรอืกลงึดว้ยเครือ่งไดง้า่ยเเตอ่าจจะท�าใหเ้กดิพืน้ผวิ
เลอืนเล็กนอ้ยเมือ่ตดั ไมช้นดินีไ้มแ่ยกออกจากกนัเมือ่ตอกตะป ู 
รวมถงึเปลีย่นและขดัไดค้อ่นขา้งงา่ย สตีดิไดง้า่ยและยอ้มสไีดด้ใีน
การท�าพืน้ผวิเคลอืบทีด่ ีแตจ่�าเป็นตอ้งดแูลตรงพืน้ผวิทีเ่ลอืน  
ไมแ้อสเพนมกีารหดตวัทีต่�า่ถงึปานกลาง เเละมคีวามสามารถในการ
คงขนาดทีด่ ีซึง่คลา้ยกนัในเชงิสมรรถนะกบัพอปลารส์ายพันธุเ์เท ้
อืน่ � ทีเ่จรญิเตบิโตทัว่โลก

• ไมช้นดินีไ้มท่นทานตอ่การผขุองแกน่ไมแ้ตท่นทานตอ่การรักษา 
เนือ้ไม ้

การใชง้านหลกั

ไมช้นดินีเ้ป็นไมเ้นือ้แข็งทีเ่จรญิเตบิโตอยา่งรวดเร็ว ซึง่พบไดท้ัว่ไป 
ในสหรัฐอเมรกิา ใชส้�าหรับท�าชิน้สว่นของเครือ่งเรอืน โดยเฉพาะลิน้ชกั 
อกีทัง้ยงัมกีารใชง้านอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก ่ประต ูไมก้รอบประตู
หนา้ตา่งภายใน การหลอ่ เเละกรอบรปู รวมถงึการใชง้านทีผู่เ้ชีย่วชาญใช ้
ไดแ้ก ่การใชท้�าทีน่ั่งในซาวน่า เนือ่งจากไมช้นดินีม้คีา่การน�าความรอ้นต�า่ 
และการใชใ้นบรรจภุณัฑอ์าหารและตะเกยีบ เนือ่งจากไมม่กีลิน่และ
รสชาต ินอกจากนีไ้มแ้อสเพนยงัใชส้�าหรับผลติเยือ่กระดาษอกีดว้ย

  
การหลอ่ ประตู ตู ้

การเตบิโตของป่า

– ขอ้มลูการวเิคราะหแ์ละส�ารวจทรัพยากรป่าไม ้(FIA) เเสดงใหเ้ห็นวา่ 
ปรมิาณการเจรญิเตบิโตของไมแ้อสเพนในสหรัฐอเมรกิาอยูท่ี ่637.1 
ลา้น ลบ.ม. หรอื 4.4% ของปรมิาณการเจรญิเตบิโตของไมเ้นือ้แข็ง
ทัง้หมดในสหรัฐอเมรกิา ไมแ้อสเพนอเมรกินัมปีรมิาณการเจรญิเตบิโต
อยูท่ี ่10.4 ลา้น ลบ.ม. ตอ่ปี ในขณะทีก่ารเกบ็เกีย่วอยูท่ี ่8.9 ลบ.ม. ตอ่ปี 
ปรมิาณสทุธ ิ(หลงัจากเกบ็เกีย่ว) เพิม่ขึน้ 1.5 ลา้น ลบ.ม. ในเเตล่ะปี

ไมแ้อสเพนอเมรกินั 
(American Aspen)

ชือ่ละตนิ

Populus tremuloides

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

ป๊อปลารข์าว เทรมบลงิแอสเพน ป๊อปเปิล



70 ไมว้ลิโลวอ์เมรกินั (AMERICAN WILLOW) และ ไมซ้สัซาฟราสอเมรกิา (AMERICAN SASSAFRAS) 

แบล็กวลิโลวอ์เมรกินัเป็นสายพันธุไ์มท้างตอนใต ้
ของสหรัฐอเมรกิา เจรญิเตบิโตไดด้ใีนพืน้ทีชุ่ม่น�้า 
เเละเป็นเพยีงหนึง่ในสายพันธุข์องไมส้กลุวลิโลว์

ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

เนือ้ไมข้องตน้วลิโลวม์คีวามละเอยีดเเละสม�า่เสมอ เนือ้ไมอ้าจม ี
ลายเสีย้นไมต้รงหรอืลายทีเ่ชือ่มตอ่กนั เเละอาจเเสดงใหเ้ห็นถงึ
ลวดลายทีส่วยงาม ความเเคบของกระพีม้คีวามหลากหลายตามสภาพ
พืน้ทีท่ีเ่จรญิเตบิโต เเละกระพีม้สีอีอ่นไปจนถงึสนี�้าตาลครมี เเตอ่าจมสีี
เกอืบขาว สขีองแกน่ไมช้นดินีม้คีวามเเตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน ตัง้แตส่ี
น�้าตาลแดงออ่นไปจนถงึสเีทาน�้าตาล เเละอาจมสีคีอ่นขา้งเขม้ ตาไม ้
เเละเสน้ขดงอบนลายเนือ้ไมช้นดินีเ้ป็นลกัษณะเฉพาะทางธรรมชาต ิ
เเละไมถ่อืวา่เป็นต�าหนิ

ซสัซาฟราสอเมรกินัเป็นตน้ไมข้นาดกลางที ่
มคีวามส�าคญัตอ่สตัวป่์าและอตุสาหกรรมน�้าหอม 
เนือ่งจากเป็นไมท้ีม่กีลิน่หอม ไมช้นดินีใ้ชส้�าหรับ
ท�าเครือ่งเรอืนและงานไมก้รอบประตหูนา้ตา่ง แต่
ไมไ่ดแ้ปรรปูเพือ่สง่ออกอยา่งแพรห่ลาย เนือ่งจาก
เป็นไมท้ีม่อียูอ่ยา่งจ�ากดั

ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

แกน่ไมข้องตน้ซสัซาฟราสจะมสีนี�้าตาลออ่นไปจนถงึสนี�้าตาลเขม้ แต่
สว่นมากมกัมสีทีอง ไมช้นดินีม้คีวามยดืหยุน่ เบา และมสีอีอ่น  
ลายเนือ้ไมอ้าจเป็นลายเชือ่มตอ่กนั หรอืเป็นลายตรง แตม่กัจะเป็นลาย
แบบลอน และท�าใหเ้กดิลายคลืน่ทีส่วยงามมาก เนือ้ไมจ้ะมทีัง้แบบ
หยาบและละเอยีด และลายเนือ้ไมจ้ะมลีกัษณะคลา้ยกบัเนือ้ของไม ้
แอช และเหมอืนตน้เกาลดั

ไมว้ลิโลวอ์เมรกินั 
(American Willow)

ไมซ้สัซาฟราสอเมรกินั 
(American Sassafras)

ชือ่ละตนิ

Salix nigra

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

แบล็อกวลิโลว ์สแวมป์วลิโลว์

ชือ่ละตนิ

Sassafras officinale

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

ซาซาฟราแดง เอลม์ทอง ไมซ้นินามอน



71ไมแ้ฮคเบอรร์อีเมรกินั (AMERICAN HACKBERRY) และ ไมบ้ชีออเมรกินั (AMERICAN BEECH) 

ไมแ้ฮคเบอรร์อีเมรกินั เป็นไมเ้นือ้แข็งอเมรกินัทีม่ี
ความโดดเดน่ แตไ่มค่อ่ยเป็นทีรู่จั้กภายนอก
สหรัฐอเมรกิา

ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

ไมข้องตน้ แฮคเบอรร์ ีนัน้มคีวามคลา้ยคลงึกบัตน้ เอลม์ ทีม่ ี
ความสมัพันธใ์กลเ้คยีงกนั และแมว้า่ไมช้นดินีจ้ะมนี�้าหนักมาก  
แตก่เ็ป็นไมเ้นือ้ออ่นและไมค่อ่ยมคีวามแข็งแรง เนือ้ไมท้ีม่สีมัผัสหยาบ
และไมเ่รยีบอาจจะเป็นลายตรง และบางครัง้อาจมลีายเชือ่มตอ่กนั แตก่็
มเีนือ้ไมท้ีล่ะเอยีดแบบเดยีวกนั กระพีแ้ละแกน่ไมม้คีวามแตกตา่งกนั
เล็กนอ้ยตรงทีม่สีเีทาอมเหลอืงไปจนถงึน�้าตาลออ่นโดยทัว่

ไมแ้ฮคเบอรร์อีเมรกินั 
(American Hackberry)

ไมบ้ชีอเมรกินั 
(American Beech)

บชีอเมรกินัเป็นสายพันธุท์ีส่�าคญัในไมต้ระกลูใหญ่
อยา่ง Fagaceae ในองคป์ระกอบทางวนวฒันข์อง
ป่าไมเ้นือ้แข็งในทวปีอเมรกิาเหนอื ซึง่ประกอบไปดว้ย
ตน้โอก๊และตน้เกาลดั แตบ่ชีอเมรกินัไมไ่ดเ้ป็นหนึง่
ในไมท้ีม่กีารจัดจ�าหน่ายมากทีส่ดุ

ค�าอธบิายเกีย่วกบัไม้

บชีอเมรกินัคอ่นขา้งมสีทีีเ่ขม้กวา่และเนือ้มคีวามเหนยีวนอ้ยกวา่ 
บชียโุรป กระพีม้สีเีกอืบขาวปนสแีดงจาง � และแกน่ไมม้สีนี�้าตาลแดง
ออ่นไปจนถงึถงึสนี�้าตาลแดงเขม้ ลายเนือ้ไมข้องตน้บชีโดยทัว่ไปแลว้
มกัจะเป็นเสน้ตรง และมเีนือ้ไมท้ีล่ะเอยีดสม�า่เสมอ มกีารคดงอและ
ความทนทานตอ่แรงกดระดบักลาง แตม่คีวามแข็งและความตา้นทาน
แรงกระแทกต�า่ ไมอ้าจมรีิว้ลายแรส่นี�้าตาลในแกน่ไม ้ซึง่ตามกฎการให ้
เกรดของ NHLA แลว้ไมถ่อืวา่เป็นต�าหนิ

ชือ่ละตนิ

Celtis occidentalis

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

ชกูารเ์บอรร์ี่

ชือ่ละตนิ

Fagus grandifolia

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

ไมม่ี
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เกรดของไมแ้ปรรปู Am
ericAn HArdw

ood

บทน�า

จดุประสงคข์องสว่นนีค้อืการใหค้�าอธบิายทีง่า่ย แต ่
ละเอยีดถีถ่ว้นของกฎการใหเ้กรดส�าหรบั American 
hardwood lumber กฎการใหเ้กรดดงักลา่วไดร้บั 
การสรา้งขึน้เมือ่ 100 กวา่ปีทีแ่ลว้ โดยสมาคมไมเ้นือ้แข็ง
แหง่ชาตทิีก่อ่ต ัง้ข ึน้ใหม ่(NHLA) วนันี ้NHLA มสีมาชกิ
มากกวา่ 2,000 คนท ัว่โลกและกฎของ NHLA ยงัคงเป็น
มาตรฐานแหง่ชาตสิ�าหรบัอตุสาหกรรมไมเ้นือ้แข็งของ
สหรฐัอเมรกิา และเป็นพืน้ฐานส�าหรบัการใหเ้กรด 
ไมส้ง่ออก

ไมเ้ป็นวสัดธุรรมชาตแิละโดยธรรมชาตขิองมนัอาจมลีกัษณะ
และต�าหนทิีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่จ�าเป็นตอ้งท�าความเขา้ใจและ
พจิารณาในแอปพลเิคชนัทีก่�าหนดให ้การจัดเกรดทอ่นไมท้ี่
เลือ่ยเป็นแผน่แลว้ใหเ้ป็นหมวดหมูต่ามทีไ่ดม้กีารแปรรปู จะชว่ย
บง่ชีถ้งึมลูคา่และการใชป้ระโยชนข์องไมเ้ลือ่ยแปรรปูแตล่ะแผน่
ไดม้ากขึน้

กฎการใหเ้กรดของ NHLA ไดจั้ดเตรยีมภาษาทีไ่ปในทศิทาง
เดยีวกนัเพือ่ใชใ้นการระบธุรุกรรมไมเ้นือ้แข็งใหก้บัผูซ้ ือ้ 
และผูข้าย ถงึแมว้า่กฎการใหเ้กรดของ NHLA สรา้งขึน้เพือ่
ตลาดซือ้ขายของสหรัฐอเมรกิา แตค่วามรูท้ีส่มเหตสุมผลนัน้ก็
เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นส�าหรับผูซ้ ือ้ทัว่โลกเพือ่ใหบ้รรลรุะดบัคณุภาพ
และผลผลติทีผู่ซ้ ือ้คาดหวงั 

เกรดของไมแ้ปรรปูทีซ่ ือ้โดยผูผ้ลติจะก�าหนดทัง้ปัจจัย 
ดา้นตน้ทนุและของเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ เนือ่งจากการใหเ้กรดจะขึน้
อยูก่บัเปอรเ์ซน็ตข์องไมท้ีไ่มม่ตี�าหนบินแผน่ไม ้ลกัษณะที่
สวยงามและเป็นธรรมชาตหิลายอยา่งทีพ่บในไมเ้นือ้แข็งจะไม่
ไดรั้บการพจิารณาในการค�านวณผลผลติทีช่ดัเจน ภาพประกอบ
ของเกรดชัน้น�าส�าหรับพันธุไ์มเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิาทีม่อียู่
ในสิง่พมิพน์ีจ้ะชีใ้หเ้ห็นถงึขอ้เท็จจรงินี้

ไมแ้ปรรปูเนือ้แข็งมกัจะไดรั้บการจัดเกรดตามมาตรฐานขนาด
และจ�านวนการตดั (ชิน้) ทีส่ามารถท�าไดจ้ากแผน่ไมห้นึง่แผน่
เมือ่มกีารตดัและน�าไปใชใ้นการผลติผลติภณัฑไ์มเ้นือ้แข็ง กฎ
ของ NHLA ไดรั้บการออกแบบโดยค�านงึถงึการคา้เฟอรน์เิจอร์
เพือ่เป็นเปอรเ์ซน็ตท์ีส่ามารถวดัไดข้องไมท้ีไ่มม่ตี�าหน ิซึง่
ปราศจากขอ้บกพรอ่งในแตล่ะเกรด เกรดทีส่งูกวา่ใหแ้ผน่ไมช้ ิน้
ยาวทีไ่มม่ตี�าหนกิบัผูใ้ช ้ในขณะทีเ่กรดทัว่ไปไดรั้บการออกแบบ
ใหต้อ้งแปรรปูใหมเ่ป็นแผน่ไมท้ีไ่มม่ตี�าหนชิ ิน้ทีส่ัน้กวา่

เกรดทีส่งูกวา่ซึง่จะรวมถงึ FAS, FAS-ONE-FACE (FAS / 1F) 
และ Selects เหมาะสมทีส่ดุส�าหรับผลติภณัฑท์ีท่�าจากไมห้ลอ่
แผน่ยาวทีไ่มม่ตี�าหนแิละไมก้รอบประตหูนา้ตา่ง เชน่ กรอบประต ู
การตกแตง่ภายในทางสถาปัตยกรรม และแอปพลเิคชนัเครือ่ง
เรอืน ซึง่จ�าเป็นตอ้งใชเ้ปอรเ์ซน็ตท์ีม่ากของการตดัแผน่ไมข้ 
นาดกวา้งและยาว

เกรดทีพ่บทัว่ไปซึง่สว่นใหญเ่ป็น Number 1 Common (No. 
1C) และ Number 2A Common (No. 2AC) มแีนวโนม้ทีจ่ะ
เป็นเกรดทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรับอตุสาหกรรมตูใ้นครัว ชิน้สว่น
เครือ่งเรอืนสว่นใหญ ่ไมก้ระดานและพืน้ไม ้ทีน่่าสงัเกตคอื 
ขอ้เท็จจรงิทีว่า่เมือ่มกีารแปรรปูใหม ่แผน่ไมท้ีต่ดัไดจ้ากไม ้
เกรดทัว่ไปจะเป็นไมท้ีไ่มม่ตี�าหนเิหมอืนกบัเกรดทีส่งูกวา่ใน
ขนาดทีเ่ล็กกวา่ (สัน้กวา่ และ/หรอื แคบกวา่) ชือ่เกรดเป็นเพยีง
แคก่ารก�าหนดเปอรเ์ซน็ตข์องไมท้ีไ่มม่ตี�าหนบินแผน่ไม ้
เทา่นัน้ ไมไ่ดก้�าหนดถงึลกัษณะโดยรวม

ทรัพยากรป่าไมเ้นือ้แข็งอเมรกินัเป็นแหลง่ทรัพยากรไมเ้นือ้แข็ง
ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกทีม่ปีระวตัคิวามยัง่ยนืทีส่�าคญั การส�ารวจดู
เกรดทัว่ไปทีเ่ป็นไปไดม้ปีระโยชนม์ากในการท�าใหเ้กดิมลูคา่
สงูสดุทัง้ในตน้ทนุไมแ้ปรรปูและผลผลติ ความพยายามเหลา่นี้
จะชว่ยใหม้ัน่ใจในความยัง่ยนืของทรัพยากรส�าหรับคนรุน่ตอ่ไป
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การวดั
กฎการใหเ้กรดไมแ้ปรรปูของ NHLA ทีน่�ามาปรับใชโ้ดยอตุสาหกรรมไมเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิานัน้
ขึน้อยูก่บัระบบการวดัอมิพเีรยีลซึง่มหีน่วยวดัเป็นนิว้และฟตุ ในทางตรงกนัขา้ม ตลาดสง่ออกสว่นใหญ่
จะมคีวามคุน้เคยกบัมาตรฐานเมตรกิ นอกจากนีก้ฎการใหเ้กรดไดรั้บการพัฒนาดว้ยการค�านงึถงึ 
ความกวา้งและความยาวแบบสุม่ของไมแ้ปรรปู ควรมกีารพจิารณาตวัเลอืกส�าหรับขอ้ก�าหนดเฉพาะใด 
� กต็าม กอ่นทีจ่ะมกีารสัง่ซือ้

พืน้ผวิหนา้แผน่ไม้

พืน้ผวิหนา้แผน่ไม ้(SM) เป็นขนาดพืน้ทีผ่วิหนา้ของแผน่ไม ้
กระดานโดยวดัเป็นตารางฟตุ ในการค�านวนหาคา่พืน้ผวิหนา้
แผน่ไม ้ใหค้ณูความกวา้งของแผน่ไมท้ีม่หีน่วยเป็นนิว้ ดว้ย
ความยาวของแผน่ไมท้ีม่หีน่วยเป็นฟตุ และหารดว้ย 12  
หากมคีา่เป็นเศษ ใหปั้ดเศษขึน้หรอืลงเป็นจ�านวนเต็มทีใ่กล ้
เคยีงทีส่ดุ เปอรเ์ซน็ตข์องไมท้ีไ่มม่ตี�าหนซิ ึง่จ�าเป็นส�าหรับแตล่ะ
เกรด จะขึน้อยูก่บัพืน้ผวิหนา้แผน่ไม ้ไมใ่ชบ่อรด์ฟตุ เนือ่งจาก
แผน่ไมท้ัง้หมดนีจ้ะไดรั้บการแบง่เกรดดว้ยวธิกีารเดยีวกนั ไมว่า่
แผน่ไมนั้น้จะมคีวามหนาเทา่ไหร่

ตวัอยา่งของพืน้ผวิหนา้แผน่ไมแ้ละบอรด์ฟตุ:

แผน่ไมด้า้นลา่งมคีวามหนา 2 นิว้ กวา้ง 6 1/4นิว้ และยาว 8 ฟตุ

เมือ่มกีารเตรยีมจ�านวนมดัของไมเ้พือ่การสง่ออก จะมกีารบนัทกึความกวา้งและความยาวของแผน่ไม ้ความกวา้งสุม่ทีม่คีา่สงูหรอืต�า่กวา่
ครึง่นิว้จะปัดเศษเป็นนิว้ทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ ความกวา้งของแผน่ไมท้ีม่คีา่เทา่กบัครึง่นิว้พอดจีะปัดเศษขึน้หรอืลงกไ็ด ้ความยาวทีม่คีา่ 
อยูร่ะหวา่งสว่นเพิม่ของฟตุรวมจะปัดเศษเป็นฟตุทีใ่กลเ้คยีงฟตุรวมทีส่ดุ

ตวัอยา่งเชน่ แผน่ไมม้คีวามกวา้ง 5 1/4 นิว้และความยาว 8 1/2 ฟตุจะนับเป็น 5 นิว้กบั 8 ฟตุ

4 ฟตุ × 2 นิว้= 8 ฟตุ

= SM

W L
(กวา้งเป็นนิว้) (ความยาวเป็นฟตุ)

×

บอรด์ฟตุ

บอรด์ฟตุ (BF) เป็นหน่วยวดัปรมิาตรของไมแ้ปรรปูเนือ้แข็ง

บอรด์ฟตุมคีา่เทา่กบัความยาว 1 ฟตุ × กวา้ง 1 ฟตุ × หนา 
1 นิว้ 

(1 ฟตุ = 0.305 เมตร, 1 นิว้ = 25.4 มม.)

สตูรในการค�านวณหาคา่บอรด์ฟตุในแผน่ไมแ้ปรรปูหนึง่แผน่คอื:

เปอรเ์ซน็ตข์องไมท้ีไ่มม่ตี�าหนซิ ึง่จ�าเป็นส�าหรับแตล่ะเกรดนัน้
ขึน้อยูก่บัหน่วยวดัทีม่คีา่เทา่กบั 12 ฟตุนี้

12
= BF

W L D
(กวา้งเป็นนิว้) (ความยาวเป็นฟตุ) (ความหนาเป็นนิว้)

××

12

12
6 1/4นิว้ × 8 ฟตุ = 4 1/6นิว้

ดงันัน้ พืน้ผวิหนา้แผน่ไมม้คีา่เทา่กบั 4 ฟตุ หาคา่พืน้ผวิหนา้แผน่ไมไ้ดโ้ดยคณูความหนา 2 นิว้ กบับอรด์
ฟตุ 8 ฟตุ
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ความหนามาตรฐานส�าหรบัไมเ้ลือ่ยแปรรปูแบบหยาบ 

ความหนามาตรฐานส�าหรับไมเ้ลือ่ยแปรรปูแบบหยาบจะแสดง
ในรปูแบบสีส่ว่นเทา่กนั � ในหนึง่นิว้ ตวัอยา่งเชน่ 1 นิว้ = 4/4 
การผลติไมเ้นือ้แข็งของสหรัฐอเมรกิาสว่นใหญ ่มกีารแปรรปูไม ้
ใหม้ขีนาดอยูร่ะหวา่ง 1 และ 2 นิว้ แมว้า่ความหนาขนาดอืน่ � 
จะมอียูใ่นปรมิาณทีจ่�ากดัมากกวา่ ความหนามาตรฐานและ 
การปรับเทยีบระบบเมตรกิทีแ่น่นอนของพวกเขา มดีงัตอ่ไปนี้

3/4 (3/4นิว้ = 19.0 มม.) 
4/4 (1 นิว้ = 25.4 มม.)  
5/4 (11/4นิว้ = 31.8 มม.) 
6/4 (11/2นิว้ = 38.1 มม.)

8/4 (2 นิว้ = 50.8 มม.) 
10/4 (21/2 นิว้ = 63.5 มม.) 
12/4 (3 นิว้ = 76.2 มม.) 
16/4 (4 นิว้ = 101.6 มม.)

ความหนามาตรฐานส�าหรบัไมแ้ปรรปูขดัมนั   
(ทีไ่สหนา้ไมแ้ลว้)

เมือ่มกีารขดัมนั (ไสไม)้ ไมเ้ลือ่ยแปรรปูแบบหยาบใหม้ ี
ความหนาทีส่มบรูณแ์ลว้ ต�าหน ิอยา่งเชน่ รอยแตก  
คราบและการบดิงอจะไมไ่ดรั้บการพจิารณาในการประเมนิเกรด
ของไมแ้ผน่ หากสามารถเอาแผน่ไมเ้หลา่นีอ้อกไดใ้น
กระบวนการขดัมนั (ไสไม)้ ความหนาทีส่มบรูณแ์ลว้ส�าหรับไม ้
แปรรปู 11/2นิว้และนอ้ยกวา่สามารถก�าหนดไดโ้ดยการหกั 
3/16นิว้ ออกจากความหนาระบ ุส�าหรับไมแ้ปรรปู 13/4 นิว้และ
มคีวามหนากวา่ หกัลบ 1/4 นิว้

การวดัไมแ้ปรรปูอบแหง้

จ�านวนสทุธ:ิ บอรด์ฟตุจรงิของไมแ้ปรรปูอบแหง้ทีจ่ะไดรั้บ 
การวดัหลงัจากการอบแหง้

ผลรวมหรอืผลรวมสเีขยีว: ขนาดบอรด์ฟตุ ทีว่ดักอ่นท�า 
การอบแหง้ เมือ่ มกีารขายไมแ้ปรรปูอบแหง้ตามหลกัการนี ้ 
ผูซ้ ือ้ตอ้งทราบกอ่นวา่ จะไดรั้บแผน่ไมท้ีม่ขีนาดบอรด์ฟตุนอ้ย
ลงประมาณ 7% เนือ่งจากการหดตวัในกระบวนการอบแหง้ใน 
เตาเผา

การตรวจสอบไมแ้ปรรปูอบแหง้

ความกวา้งและความหนาขัน้ต�า่ทีก่ลา่วในเอกสารเลม่นี ้
ขึน้อยูก่บัวา่ไมแ้ปรรปูเป็นแบบสเีขยีวหรอืเป็นแบบอบอากาศ
แหง้ กฎการอบแหง้ตามมาตรฐานทีร่ะบไุวใ้นกฎของ NHLA  
อนุญาตใิหม้คีา่เผือ่การหดตวัหลงัจากการอบแหง้ ซึง่ประกอบ
ไปดว้ยดงันี:้

ไมแ้ปรรปูอบแหง้แบบหยาบทีร่ะบไุวว้า่มคีวามหนา3/8" 
ถงึ 13/4" อาจมคีวามหนาหายไป 1/16" ของความหนา
ปกต;ิ ขนาด 2" และหนากวา่นีอ้าจมคีวามหนาหายไป 
1/8" ความกวา้งข ัน้ต�า่ทีก่ลา่วไวใ้นทกุ ๆ เกรดอาจ 
ขาดหายไป 1/4"

การประเมนิขนาดบอรด์ฟตุในบนัเดลิ ของไมแ้ปรรปู

ในการก�าหนดขนาดบอรด์ฟตุของแผน่ไมห้นึง่แผน่ ตอ้งท�า 
การคณูพืน้ผวิดว้ยความหนา บนัเดลิของไมแ้ปรรปูสามารถใช ้
การประมาณในลกัษณะเดยีว � กนัได ้ขัน้แรก ใหค้�านวณพืน้ผวิ
ของแผน่ไมจ้�านวนหนึง่ชัน้ ท�าไดโ้ดยการใชค้วามกวา้งของ 
บนัเดลิทีล่บชอ่งวา่งออกแลว้คณูดว้ยความยาวของบนัเดลิ และ
น�าผลคณูมาหารดว้ย 12 หากวดับนัเดลิไดค้า่ความยาวหลายคา่ 
ใหใ้ชค้า่ความยาวเฉลีย่ เมือ่ประเมนิชัน้ไมช้ัน้หนึง่แลว้ ใหค้ณู
ผลรวมดว้ยจ�านวนชัน้ทัง้หมด
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ปจัจยัการเปลีย่นแปลง 
1" 25.4 มลิลเิมตร (mm)

1 m 3.281 ฟตุ

1,000BF (1MBF) 2.36 ลกูบาศกเ์มตร (m3)

1m3 424 บอรด์ฟตุ (BF)

1m3  35.315 ลกูบาศกฟ์ตุ (cu.ft)

เคล็ดลบั:

1. ความหนามาตรฐานส�าหรบัไมเ้ลือ่ยแปรรปูแบบหยาบจะแสดงในรปูแบบสีส่ว่นเทา่กนั ๆ ในหนึง่นิว้

2. จะไมม่กีารพจิารณาขอ้บกพรอ่ง เชน่ การตรวจสอบ คราบ และการผดิรปู ในการคดิเกรดของแผน่ไม ้

หากสิง่เหลา่นีส้ามารถลบออกไดใ้นกระบวนการท�าพืน้ผวิ

3.  หากซือ้ไมแ้ปรรปูอบแหง้ตามยอดรวมท ัง้หมด ผูซ้ ือ้ตอ้งทราบกอ่นวา่จะไดร้บัแผน่ไมท้ ีม่ขีนาดบอรด์ฟตุ

นอ้ยลงประมาณ 7%

ความกวา้งเฉลีย่ของชนดิ 40" 
(ไมแ้ปรรปูเทา่นัน้ โดยท�าหลงัจากการเวน้ชอ่งวา่งระหวา่งแผน่)

SM ของชัน้หนึง่ชัน้        

BF ของชัน้หนึง่ชัน้ (คณู SM ดว้ยความหนา)       33.33 × 2" = 66.66

BF ของบนัเดลิ (คณูดว้ยจ�านวนชัน้)       66.66 × 10 = 666.67

ขนาดบอรด์ฟตุของบนัเดลิทีป่ระเมนิได ้= 667 BF

40" × 10' =         = 33.3312
400

  ตวัอยา่ง:
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เกรด
FAS 

เกรด FAS ซึง่มาจากเกรดดัง้เดมิ "First And Seconds" มอบการตดัช�าทีย่าวและคมใหก้บัผูใ้ช ้- เหมาะสมทีส่ดุกบัเฟอรน์เิจอรค์ณุภาพสงู 
กรอบประตหูนา้ตา่งภายใน และเครือ่งปัน้ไมแ้ข็ง ขนาดแผน่ไมข้ัน้ต�า่คอืตอ้งมคีวามกวา้ง 6" หรอืมากกวา่ และมคีวามยาว 8' หรอืมากกวา่ 
เกรด FAS มชีว่งความคมในการตดัช�าบนพืว้ผวิแผน่ไมต้ัง้แต ่831/3% (10/12ths) ถงึ 100% การตดัช�าทีค่มตอ้งมขีนาดขัน้ต�า่กวา้ง 3" 
ยาว 7' หรอื กวา้ง 4" ยาว 5' จ�านวนการตดัช�าทีไ่ดรั้บอนุญาตขึน้อยูก่บัขนาดของแผน่ โดยแผน่สว่นมากจะไดรั้บการอนุญาตที ่1 ถงึ 
2 ความกวา้งและความยาวขัน้ต�า่ขึน้อยูก่บัสายพันธุแ์ละขึน้อยูก่บัวา่แผน่ไมเ้ป็นแบบสเีขยีวหรอืแบบอบแหง้ 

หนา้ท ัง้สองของแผน่ไมจ้ะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก�าหนดข ัน้ต�า่ FAS

SELECTS 

เกรดนีเ้หมอืนกบั FAS 1F มาก � เวน้แตค่วามตอ้งการขัน้ต�า่
ของขนาดแผน่ไม ้เลอืกแผน่ไมท้ีม่คีวามกวา้ง 4" หรอืมาก 
กวา่ และยาว 6' หรอืมากกวา่ เกรด Select โดยทัว่ไปแลว้มี
ความเกีย่วขอ้งกบัภมูภิาคตอนเหนอืของสหรัฐอเมรกิา และยงั
จัดสง่รว่มกบัเกรด FAS การสง่ออกของเกรดด ีเรยีกงา่ย � ไดว้า่ 
FAS การท�าธรุกจิโดยทัว่ไปส�าหรับไมเ้นือ้แข็งอเมรกินัคอืการ
จัดสง่ของเกรดดรีวม � กนั การท�างานอยา่งใกลช้ดิกบั
ซพัพลายเออรจ์ะชว่ยใหผู้ซ้ ือ้มัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บคณุภาพตามที่
คาดหวงัไว ้เมือ่ใช ้FAS รว่มกบั F1F หรอื Selects หนา้ไมข้อง
แผน่ไมท้กุแผน่ในการจัดสง่จะตอ้งตรงตามความตอ้งการขัน้ต�า่
ของ FAS 

FAS oNE FACE (F1F)

เกรดนีเ้กอืบไดจั้ดสง่ดว้ย FAS ทกุ � ครัง้ หนา้ไมท้ีด่ดูกีวา่จะ
ตอ้งตรงตามขอ้ก�าหนดของ FAS ทัง้หมด ในขณะทีห่นา้ไม ้
ทีด่ไูมด่ตีอ้งตรงตามขอ้ก�าหนดทัง้หมดของเกรด Number 1 
Common ซึง่เป็นการรับประกนัวา่ผูซ้ ือ้จะไดรั้บหนา้ไมแ้บบ 
FAS อยา่งนอ้ยหนึง่ช ิน้ ไมม่เีปอรเ์ซน็ตม์าตรฐาน FAS One 
Face ทีอ่าจจะอยูใ่นการจัดสง่; ซึง่จะแตกตา่งกนัไปตาม
ซพัพลายเออรแ์ละการจัดสง่ หากมคีวามกงัวลเรือ่งจ�านวน 
ในการจัดสง่ โปรดปรกึษาซพัพลายเออร์

หมายเหต:ุ ตอ้งมคีวามคมในการตดัช�าขัน้ต�า่ 83 1/3 % บนหนา้ไมท้ีไ่มด่ี
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เคล็ดลบั:

1. เกรด FAS มอบการตดัช�าทีย่าวและคมใหก้บัผูใ้ช ้- เหมาะสมทีส่ดุกบัเฟอรน์เิจอรค์ณุภาพสงู กรอบประตหูนา้ตา่ง

ภายใน และเครือ่งขึน้รปูไมแ้ข็ง

2. หนา้ไมท้ ีด่ดูเีกรด F1F ตอ้งตรงตามขอ้ก�าหนด FAS ท ัง้หมด ในขณะทีห่นา้ไมท้ ีด่ไูมด่ตีอ้งตรงขอ้ก�าหนดท ัง้หมดของ

เกรด Number 1 Common

3. เกรด Selects เหมอืนกบั FAS 1F มาก ๆ เวน้แตข่นาดข ัน้ต�า่ของแผน่ไมท้ ีอ่นญุาตคอืมคีวามกวา้ง 4" หรอืมากกวา่ 

และมคีวามยาว 6' หรอืมากกวา่ 

4. เกรด Number 1 Common ประกอบดว้ยแผน่ไมท้ ีม่คีวามกวา้งข ัน้ต�า่ 3 " และยาว 4' การตดัช�าทีเ่ล็กทีส่ดุทีอ่นญุาต

คอืขนาด กวา้ง 3" ยาว 3' และขนาดกวา้ง 4" ยาว 2'

NUMBEr 1 CoMMoN (No. 1C): 

เกรด Number 1 Common มักเรยีกกนัวา่ 'เกรดตู'้  
ในสหรัฐอเมรกิา เนือ่งจากประตตููค้รัวทีใ่ชก้นัทัว่ทัง้ประเทศ
สหรัฐอเมรกิานัน้มคีวามสามารถในการปรับขนาดใหเ้ทา่กบั
มาตรฐาน Number 1 Common ก็มกีารใชอ้ยา่งแพรห่ลายใน
การผลติชิน้สว่นเฟอรน์เิจอร ์เชน่กนั โดยมเีหตผุลมาจากปัจจัย
เดยีวกนั เกรด Number 1 Common มแีผน่ไมท้ีม่คีวามกวา้ง
ขัน้ต�า่ 3" และยาวขัน้ต�า่ 4' และมคีวามคมในการตดัช�าหนา้ไม ้
ตัง้แต ่662/3% (8/12ths) สงูจนถงึขอ้ก�าหนดขัน้ต�า่ของ FAS 
(831/3%) แตไ่มนั่บรว่มดว้ย การตดัช�าทีเ่ล็กทีส่ดุทีอ่นุญาตคอื
ขนาด กวา้ง 3" ยาว 3' และขนาดกวา้ง 4" ยาว 2' จ�านวนการ
ตดัช�าทีค่มเหลา่นีก้�าหนดโดยขนาดของแผน่ไม ้

หนา้ท ัง้สองของแผน่ไมต้อ้งตรงตามขอ้ก�าหนดข ัน้ต�า่ของ 
Number 1 Common

หมายเหต:ุ หากหนา้ไมท้ีด่ดูตีรงตามขอ้ก�าหนด FAS และหนา้ไมท้ีด่ไูมด่ตีรงตามขอ้ก�าหนดส�าหรับหมาย Number 1 Common อาจตไีดว้า่เป็นเกรด F1F หรอื Selects
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เคล็ดลบั:

1. หากหนา้ไมท้ ีด่แูยท่ ีส่ดุของ No. 2AC ตรงตามขอ้ก�าหนดข ัน้ต�า่ Number 2A Common ก็ไมส่�าคญัวา่เกรดของ 

หนา้ไมท้ ีด่กีวา่คอือะไรไมจ่�าเป็นตอ้งสนใจเกรดของหนา้ไมท้ ีด่ดู ี

NUMBEr 2A CoMMoN (No. 2AC):

เกรด Number 2A Common มักเรยีกวา่ 'เกรดเศรษฐกจิ' เนือ่งจากราคาและมคีวามเหมาะสมกบัชิน้สว่นเฟอรน์เิจอรห์ลากหลายแบบ 
นอกจากนีย้งัเป็นเกรดส�าหรับอตุสาหกรรมงานท�าพืน้หอ้งไมเ้นือ้แข็งทีส่หรัฐอเมรกิา เกรด Number 2A Common มแีผน่ไมท้ีม่คีวามกวา้ง
ขัน้ต�า่ 3" และยาวขัน้ต�า่ 4' มปีระสทิธภิาพตัง้แต ่50% (6/12ths) สงูจนถงึขอ้ก�าหนดขัน้ต�า่ Number 1 Common (662/3%) แต ่
ไมนั่บรว่มดว้ย การตดัช�าอยา่งคมทีเ่ล็กสดุทีอ่นุญาตคอื 3" 2' และจ�านวนการตดัเหลา่นีข้ ึน้อยูก่บัขนาดของบอรด์ หากหนา้ไมท้ีด่แูยท่ีส่ดุ
ตรงตามขอ้ก�าหนดขัน้ Number 2A Common ไมจ่�าเป็นตอ้งสนใจเกรดของหนา้ไมท้ีด่ดูี

หมายเหต:ุ หากหนา้ไมท้ีด่ดูกีวา่ตรงตามขอ้ก�าหนด FAS หรอื Number 1 Common และหนา้ไมท้ีด่ไูมด่ตีไีดว้า่เป็นเกรด Number 1 Common เกรดของแผน่ไมค้อื 
Number 2A Common

NUMBEr 2B CoMMoN (No. 2BC):

Number 2B Common มขีอ้ก�าหนดเหมอืน Number 2A Common เวน้แตว่า่ตอ้งการแคฟั่งเสยีงจากการตดัช�าเทา่นัน้

Number 2 Common เป็นการรวมกนัของ Number 2A Common และ Number 2B Common โดยไมจ่�าเป็นตอ้งมเีปอรเ์ซน็ตข์องเกรด
ทัง้สองในการจัดสง่เลย

เกรดมาตรฐานเหลา่นีใ้ชส้รา้งเฟรมเวริค์การคา้ไมเ้นือ้แข็งแหง่สหรัฐอเมรกิาทัง้หมด ตอ้งทราบไวว้า่กฎเหลา่นีม้ขีอ้ยกเวน้ส�าหรับผูซ้ ือ้และ 
ผูข้าย ค�าอธบิายฉบบัเต็มของเกรด NHLA สามารถดไูดจ้าก กฏของ NHLA ในเรือ่งการวดัและตรวจสอบไมเ้นือ้แข็งและไซปรัส
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แกน่ไม ้และ กระพี ้(HEArTWooD 
AND SAPWooD)

แกน่ไมค้อืไมท้ีโ่ตเต็มที ่ซ ึง่มสีเีขม้กวา่ 
และเป็นสว่นทีง่อกออกมาจากกระพีแ้ละ
ขยายไปถงึใจไม ้กระพีค้อืไมส้อีอ่นกวา่
ซึง่เจรญิเตบิโตมาจากดา้นในเปลอืกไม ้
จนไปถงึแกน่ไม ้

ร ิว้ลายแร ่(MINErAL STrEAKS)

แตล่ะริว้ลายมสีแีตกตา่งกนั ตัง้แตส่เีขยีว 
โอลฟีไปจนถงึน�้าตาลเขม้ โดยจะมี
ลวดลายตามลายเนือ้ไม ้

ไมปุ้่ ม (BUrL)

มรีอยหมนุหรอืรอยบดิบนลายเนือ้ไมซ้ ึง่
ไมม่ตีาไม ้

หนอนแกว้ (gLASSWorM)

ลายเสน้คลา้ยแรธ่าตทุีไ่มส่ามารถนยิามได ้
มกัจะประกฎในไม ้แอช

ร ิว้ลายยางเหนยีว (gUM STrEAKS)

ริว้ลายคลา้ยแรธ่าต ุมกัปรากฎในไม ้เชอรร์ี
ตามธรรมชาติ

รอยดา่งจากไมค้ ัน่ (STICKEr MArK)

รอยดา่งทีท่ ิง้ไวบ้นแผน่ไมซ้ ึง่เกดิจากไมค้ัน่
ทีใ่ชใ้นการตากแหง้ไม ้สามา 
รถเอารอยออกไดโ้ดยกระบวนการขดัมนั
หรอืไสไม ้

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงลกัษณะของไมเ้นือ้แข็งในสหรัฐอเมรกิา บางพันธุเ์ป็นสายพันธุต์ามธรรมชาต ิและสายพันธอ์ืน่ � เป็นสายพันธุท์ัว่ไป 
ลกัษณะเหลา่นีท้ีเ่กดิขึน้ในไมแ้ปรรปูอาจเกดิขึน้ตามธรรมชาตหิรอือาจเป็นผลมาจากกระบวนการอบแหง้ ตามทีก่ลา่วไวก้อ่นหนา้นี ้ 
เกรดจะขึน้อยูก่บัเปอรเ์ซน็ตค์วามคม และความสมบรูณไ์รต้�าหนบินแผน่ไม ้

หากมเีปอรเ์ซ็นตก์ารตดัทีค่ม กฎการใหเ้กรด NHLA อนญุาตใหม้ลีกัษณะตอ่ไปนีไ้ดใ้นทกุ ๆ เกรด และจะไมถ่อืวา่เป็นขอ้
บกพรอ่ง

ลกัษณะ

หมายเหตุ: แม้ว่าเกณฑ์การให้คะแนนจากสมาคมไม้เนื้อแข็งแห่งชาติจะไม่พิจารณาว่าลักษณะเหล่านี้ว่าเป็นรอยต�าหนิตามเกณฑ 
์มาตารฐาน แต่การอนุโลมนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์

ตัวอย่าง: สายพันธุ์ เช่น ไม้เมเปิลแข็ง และ ไม้แอชจะได้รับการอนุโลมมากกว่าถ้าหากแผ่นไม้นั้นประกอบด้วยกระพี้เป็นส่วน
ใหญ่ (แบบ สีขาว) และแก่นไม้เป็นส่วนน้อย ในทางตรงกันข้าม สายพันธุ์เฉพาะอย่าง ไม้เชอร์รี ไม้โอ๊ก และ ไม้วอลนัต จะได้รับ
การอนุโลมน้อยกว่า ส่ิงท่ีส�าคัญคือนอกจากผู้ซ้ือจะท�าความเข้าใจกับไม้แต่ละสายพันธ์ุแล้ว ควรท�าความเข้าใจในแต่ละภูมิภาคท่ีมี 

การปลูกไม้แต่ละสายพันธุ์ทั่วสหรัฐอเมริกาเช่นกัน สภาพภูมิอากาศ ดิน และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต เช่น เนินและหุบเขา มี
บทบาทส�าคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ตามที่กล่าวข้างต้น กฎของ NHLA คือขอบข่ายส�าหรับการเริ่มต้นกระบวนการค้าขาย 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติทางกายภาพ และการใช้งานของไม้แต่ละสายพันธุ์สามารถดูได้ที่ americanhardwood.org 
และในสิ่งพิมพ์เฉพาะทางอื่น � ของ AHEC
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รอยจกิกดัของนก (BIrD PECKS)

จดุดา่งเล็ก � บนลายเนือ้ไมซ้ ึง่เกดิจาก 
การจกิกดัของนก บางกรณีอาจมรีอย
เปลอืกภายใน กฎนีจ้ะไมใ่ชก่บัตน้ hickory 
และ elm

รอยผพุงัหรอืเนา่เป่ือย (DECAy or 
roT)

เนือ้ไมท้ีเ่ร ิม่แตกลายซึง่เกดิจากเชือ้รา  
สดีา่งของกระพีเ้ป็นสญัลกัษณบ์ง่บอกถงึ
รอ่งรอยของการผพัุง

รหูนอน (WorM HoLES)

รใูนไมท้ีม่ขีนาดตัง้แต ่1/16" จนมากกวา่ 
1/4

ตาแข็งตนั (SoUND KNoT)

ตาไมแ้บบแข็งบนพืน้ผวิซึง่ไมแ่สดงถงึรอ่ง
รอยของการผพัุง

ตาผ ุ(UNSoUND KNoT)

บรเิวณวงกลมทีเ่คยเป็นฐานของกิง่หรอืกิง่
ออ่น และมใีจไมอ้ยูต่รงกลาง (บางกรณีไม ้
สว่นนัน้อาจหายไปแลว้)

เปลอืกฝงัใน (BArK PoCKET)

สว่นบดิเบีย้วทีม่เีปลอืกไมฝั้งอยูบ่น 
ลายเนือ้ไม ้

รอยดา่งจากไมค้ ัน้ (STICKEr 
STAIN)

รอยดา่งทีม่กัจะเป็นสเีทาเกดิจากไมค้ัน่ 
ทีใ่ชใ้นการท�าใหไ้มแ้ปรรปูแหง้

รอยปร ิ(CHECK)

เป็นรอยปรแินวยาวตาม 
แผน่ไมซ้ ึง่เกดิจากกระบวนการท�าไมแ้หง้ที่
เร็วเกนิไปหรอืผดิพลาด

รอยต�าหนิ
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หมายเหต:ุ รอยต�าหนเิหลา่นีถ้อืวา่เป็นรอยต�าหนแิบบทนทาน 
และไดรั้บอนุญาตโดยถอืวา่เป็นไมแ้บบเรยีบตามเกณฑ ์2B 
Common: รอยจกิกดัของนก ตาแข็งตนั รอยดา่งจากไมค้ัน่ 
และรหูนอน

รอยแตก (SHAKE)

เป็นรอยแยกบรเิวณกึง่กลางของวงปี

ใจไม ้(PITH)

แกนกลางออ่นขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลาง
โครงสรา้งของตน้ไม ้

บา่หรอืรมิไมข้าดหาย (WANE)

เปลอืกไมห้รอืสว่นทีไ่มข้าดหายไปเกดิจาก
บรเิวณสว่นโคง้ของล�าตน้หรอืทอ่นไม ้

โพรงหนอน (grUB HoLES)

เป็นโพรงทีม่ขีนาดใหญก่วา่ 1/4"

รอยแตก (SPLIT)

เป็นรอยแตกตามแนวยาวของไม ้ 
เกดิขึน้เมือ่ไมแ้หง้
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ชือ่ละตนิ

สายพันธุ ์Fraxinus, Fraxinus americana เป็นหลกั

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

แอชเหนอื แอชใต ้

เกรดของไมแ้ปรรปู Am
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No. 1C

FAS

No. 2AC

ไมแ้อชอเมรกินั 
(AMERICAN ASH)
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ชือ่ละตนิ

Prunus serotina

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

แบล็อกเชอรร์ี่

FAS

No. 1C

No. 2AC

ไมเ้ชอรร์อีเมรกินั 
(AMERICAN CHERRY)
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No. 1C

No. 2AC

No. 2BC

ชือ่ละตนิ

สายพันธุ ์Carya

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

มกัเรยีกวา่ ตน้ pecanในทางตอนใต ้

ไมฮ้คิคอรอีเมรกินั 
(AMERICAN HICKORY)

FAS



86

เกรดของไมแ้ปรรปู Am
ericAn HArdw

ood

No. 1C

No. 2AC

ชือ่ละตนิ

Acer Saccharum

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

ชกูารเ์มเปิล รอ๊กเมเปิล แบล็กเมเปิล

ไมเ้มเปิลแข็งอเมรกินั 
(AMERICAN HARD 
MAPLE)

FAS
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No. 2BC

No. 1C

No. 2AC

ชือ่ละตนิ

Acer Rubrum, Acer Macrophyllum 

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

เมเปิลแดง เมเปิลเงนิ

ไมเ้มเปิลออ่นอเมรกินั 
(AMERICAN SOFT 
MAPLE)
FAS
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No. 1C

No. 2AC

ชือ่ละตนิ

สายพันธุ ์Quercus, Quercus rubra เป็นหลกั

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

โอก๊แดงเหนอื โอก๊แดงใต ้

ไมโ้อก๊แดงอเมรกินั 
(AMERICAN RED 
OAK)

FAS



89

เกรดของไมแ้ปรรปู Am
ericAn HArdw

ood

No. 1C

No. 2AC

ชือ่ละตนิ

สายพันธุ ์Quercus, Quercus alba

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

โอก๊ขาวเหนอื โอก๊ขาวใต ้

ไมโ้อก๊ขาวอเมรกินั 
(AMERICAN WHITE 
OAK)

FAS



90

เกรดของไมแ้ปรรปู Am
ericAn HArdw

ood

No. 2AC

No. 1C

ชือ่ละตนิ

Liriodendron tulipifera

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

ป๊อปลารเ์หลอืง ทวิลปิป๊อปลาร ์แคนารไีวทว์ูด้  
ระวงัสบัสนกบัไม ้ป๊อปลารย์โุรป หรอื ป๊อปลารจ์นี

ไมท้วิลปิวดูอเมรกินั 
(AMERICAN 
TULIPWOOD)

FAS
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No. 1C

No. 2AC

No. 2BC

ชือ่ละตนิ

Juglans nigra

ชือ่สามญัอืน่ ๆ

แบล็อกวอทนัท

ไมว้อลนัตอเมรกินั 
(AMERICAN 
WALNUT)

FAS
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ค�าแนะน�าเพิม่เตมิ

ขอ้ยกเวน้ทางภมูภิาคตามเกณฑก์ารใหเ้กรด NHLA แบบมาตรฐาน 

เกณฑก์ารใหเ้กรด NHLA ครอบคลมุ  
สายพันธุไ์มเ้นือ้แข็งทางการคา้สว่นใหญท่ีเ่จรญิเตบิโตเพิม่ขึน้ในสหรัฐอเมรกิา  
บทความดงัตอ่ไปนีเ้ป็นสว่นสรปุสัน้ � ของ สายพันธุต์า่ง �  
และการคดัแยกสทีีส่ามารถสัง่ซือ้จาก ผูผ้ลติชาวอเมรกินั

ไมแ้อลเดอรแ์ดงอเมรกินั

เจรญิเตบิโตเฉพาะในแถบมหาสมทุรแปซฟิิกตะวนัตกเฉียงเหนอืทา่มกลางพืน้ทีข่นาดใหญท่ีเ่ต็มไปดว้ยไมเ้นือ้ออ่น เชน่ Douglas Fir และ 
pine และเป็นไมเ้นือ้แข็งทางการคา้ทีส่�าคญัทีส่ดุในภมูภิาคนี ้กฎการใหค้ะแนนส�าหรับตน้ แอลเดอร ์มกีารปรับเปลีย่นโดยขึน้อยูก่บัการใช ้
งานโดยเฉพาะและรปูพรรณสณัฐานมากขึน้ ตน้ แอลเดอรไ์ดรั้บการใหเ้กรดโดยใชก้ฎเกณฑส์�าหรับตน้แอลเดอรแ์ดง ทางชายฝ่ังทะเล
แปซฟิิกของ NHLA ซึง่ตพีมิพใ์น “เกณฑก์ารใหเ้กรด NHLA ในการวดัและประเมนิคณุภาพไมเ้นือ้แข็งและตน้ไซเปรส กฎเกณฑเ์หลา่นีถ้กู
ออกขึน้ 
ในแถบชายฝ่ังทางตะวนัตกของสหรัฐอเมรกิาโดยใหค้วามส�าคญักบัผูผ้ลติและการสง่ออก

เกณฑก์ารใหเ้กรดหลกั � รวมถงึการใหเ้กรดหนา้ไมด้า้นทีด่ดูมีากกวา่ดา้นทีไ่มด่ดู ีตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนจากสมาคมไมเ้นือ้แข็งแหง่
ชาต:ิ ตาไม ้(pin knots) ถอืวา่เป็นลกัษณะเฉพาะ ไมใ่ชร่อยต�าหน ิการใหเ้กรดหลกั � ประกอบดว้ย Superior (Select & Better) Cabinet 
(No. 1 Common) และ Frame (No. 2 Common) ซึง่คลา้ยกบัเกณฑก์ารใหเ้กรดตามมาตรฐาน NHLA ไมเ้กรดคณุภาพเยีย่มระดบัเครือ่ง
เรอืนจ�าพวกตู ้(cabinet) มกัจะเป็นไมท้ีผ่า่นการขดัมนั และตดัในระดบัความกวา้งและยาวโดยเฉพาะ ปรกึษากบัผูจั้ดจ�าหน่ายในทอ้งทีข่อง
คณุหากตอ้งการค�าอธบิายรายละเอยีดเพิม่เตมิในเรือ่งของเกรดตน้ แอลเดอรแ์ละผลติภณัฑอ์ืน่ �

ไมว้อลนตัอเมรกินั

ไมว้อลนัต เป็นทีช่ ืน่ชอบส�าหรับเครือ่งเรอืนชัน้ด ีของประดบัภายใน หรอืชัน้เกบ็ปืนทีใ่ชไ้มส้เีขม้ ถอืเป็นไม ้เนือ้แข็งอเมรกินั ชัน้เลศิ Waln
utเจรญิเตบิโตไปทัว่ทกุพืน้ทีท่างครึง่ตะวนัออกของสหรัฐอเมรกิา อยูใ่นแถบตะวนัตกกลางเป็นหลกั ในอดตี เกณฑก์ารใหเ้กรด 
Walnutระดบั FAS มกีารปรับเปลีย่นเพือ่สนับสนุนใหม้กีารใช ้สายพันธุข์องตน้ไมน้ีห้ลากหลายยิง่ขึน้ ดว้ยเหตนุี ้เกณฑก์ารใหเ้กรด 
Walnutระดบั FAS จงึอนุญาตใหม้กีารใชแ้ผน่ไมท้ีเ่ล็กกวา่แตก่อ่น ทัง้ในเรือ่งของความกวา้งและความยาว แถมไมอ้นัทีม่ลีกัษณะเฉพาะ
ทางธรรมชาตยิงัไดรั้บการยอมรับมากกวา่กฎเกณฑก์ารใหเ้กรดแบบมาตรฐาน NHLA ในไมส้ายพันธุอ์ืน่ � สามารถศกึษาค�าอธบิายอยา่ง
ละเอยีดไดใ้นคูม่อืกฎเกณฑข์อง NHLA ปรกึษากบัผูจั้ดจ�าหน่ายในทอ้งทีข่องคณุหากตอ้งการค�าอธบิายรายละเอยีดเพิม่เตมิในเรือ่งของ
การใหเ้กรดตน้ Walnut และผลติภณัฑอ์ืน่ �

เคล็ดลบั:

1. U.S. ไมแ้อลเดอรแ์ดง ใชเ้กณฑก์ารใหเ้กรดโดยค�านงึจากผวิไมด้า้นทีด่ดูมีากกวา่ดา้นทีด่ไูมด่ ี

2. เกณฑก์ารใหเ้กรด U.S. ไมว้อลนตั อนญุาตใหใ้ชแ้ผน่ไมท้ ีเ่ล็กลง ท ัง้ในเรือ่งของความกวา้งและความยาว
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การคดัแยกสี

นอกเหนอืจากการคดัเกรดหรอืการคดัความกวา้งของไมท้ีเ่ฉพาะเจาะจง สิง่ทีช่ว่ยเพิม่มลูคา่ในการขาย
มากยิง่ขึน้คอืสขีองสายพันธุต์า่ง � สิง่ทีค่วรทราบ: สทีีจ่ะอธบิายดงัตอ่ไปนีก้ลา่วถงึสขีองกระพีแ้ละ
แกน่ไมเ้ทา่นัน้

rED oNE FACE AND BETTEr

สามารถน�ามาใชท้างการคา้ไดก้ต็อ่เมือ่ผวิของแผน่ไม ้
อยา่งนอ้ยหนึง่ดา้นเป็นแกน่ไม ้มกัใชก้บัสายพันธุไ์มอ้ยา่งเชน่ 
ไมเ้ชอรร์,ี โอก๊, ไมว้อลนัต, ไมก้มั รวมถงึ ไมเ้บริช์ และ เมเปิล  
ในบางกรณี สิง่ทีผู่ผ้ลตินัน้มองหาเป็นพเิศษคอืไมแ้บบเรยีบที่
ตอ้งมผีวิไมอ้ยา่งนอ้ยหนึง่ดา้นทีเ่ป็นแกน่ไม ้

ผูผ้ลติไมเ้นือ้แข็งอเมรกินัมตีวัเลอืกหลากหลายมากขึน้ใน 
การคดัแยกและเลอืกความยาวความกวา้ง รวมถงึลายเนือ้ไม ้
ตามความตอ้งการของแตล่ะบคุคลมากขึน้กวา่เดมิ หากผูผ้ลติ
และผูซ้ ือ้ท�าขอ้ตกลงและเห็นตรงกนัทัง้สองฝ่าย การปรับ
เปลีย่นเกณฑก์ารใหเ้กรดมาตรฐานในคูม่อืนีอ้าจเป็นประโยชน์
มากขึน้ และอาจชว่ยเพิม่ผลผลติจาก ไมใ้นแตล่ะทอ่น สรา้ง
ความยัง่ยนืใหแ้กป่่าไมม้ากยิง่ขึน้ นอกจากนีย้งัชว่ยลดคา่ใช ้
จา่ยใหก้บัทัง้สองฝ่าย หรอืเพิม่มลูคา่ในการจัดสง่สนิคา้

NUMBEr 1 WHITE / NUMBEr 2 WHITE

โดยทัว่ไปการคดัเลอืกสมีกัจะใชก้บั hard mapleแตอ่นัทีจ่รงิ 
การคดัสสีามารถน�าไปใชไ้ดก้บัทกุสายพันธุห์ากไมก้ระพีแ้บบ
เรยีบเป็นทีต่อ้งการ เชน่ ไม ้แอช ไม ้เบริช์ และ ไมเ้มเปิลออ่น

'Number 1 white' หมายถงึผวิและขอบไมท้ัง้สองดา้นของไม ้
แบบเรยีบตอ้งเป็นกระพี้

'Number 2' หมายความวา่ผวิไมด้า้นใดดา้นหนึง่และขอบไม ้
ทัง้สองดา้นของไมแ้บบเรยีบตอ้งเป็นกระพี ้และอกีดา้นหนึง่
ตอ้งเป็นกระพีไ้มน่อ้ยกวา่ 50%

SAP AND BETTEr

สามารถน�ามาใชท้างการคา้ไดก้ต็อ่เมือ่ผวิของแผน่ไมต้อ้งเป็นก
ระพีด้า้นเดยีวเทา่นัน้ มกัใชก้บัพันธุไ์มเ้ดยีวกนักบัในหมวด 
'Number 1 white' และ 'Number 2 white': แมว้า่จะเขม้งวด
นอ้ยกวา่เล็กนอ้ย ในรปูแบบ 'Sap and better' แผน่ไมท้กุแผน่
จะตอ้งมอียา่งนอ้ยหนึง่ดา้นทีเ่ป็นกระพีแ้ละเป็นไมแ้บบเรยีบ



94

เกรดของไมแ้ปรรปู Am
ericAn HArdw

ood

ความหมายของ
ไมแ้บบทนทาน

ไมท้ีผ่า่นการตดัตอ้งไมม่รีอยเน่าเป่ือย ใจไม ้รอยแตก หรอืรมิไมข้าดหาย โดยจะไมม่กีารพจิารณา 
ในสว่นของเนือ้ไม ้ตาแข็งตนั รอยจกิกดัของนก การยอ้มส ีริว้ลายตา่ง � หรอืเทยีบเทา่  
รอยปรจิากการท�าไมแ้หง้โดยไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิการสญูเสยีความแข็งแรงของไม ้ตาไม ้หรอืรหูนอนที่
ปรากฎจะยงัถอืวา่ไมแ้ผน่นัน้เป็นไมแ้บบทนทาน รอูืน่ � ขนาด1/4 "หรอืใหญก่วา่จะไดรั้บการอนุโลม 
แตต่อ้งอยูใ่นเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี:้ หนึง่ 1/4" เสน้ผา่ศนูยก์ลางเฉลีย่ในแตล่ะแผน่ไมต้อ้งนอ้ยกวา่ 12 
บอรด์ฟตุ; สอง 1/4 "หรอืหนึง่ 1/2" ทกุ � 12 บอรด์ฟตุแตต่อ้งอยูใ่นแผน่ไมเ้พยีงดา้นเดยีวเทา่นัน้

ข ัน้ตอนในการก�าหนดเกรด:

1. ก�าหนดพนัธุไ์ม ้

2. ค�านวณการวดัพืน้ผวิหนา้แผน่ไม ้(Surface Measure)

3. ก�าหนดดา้นทีไ่มด่ขีองแผน่ไม้

4. ค�านวณเปอรเ์ซ็นของสว่นทีเ่รยีบทีเ่หลอือยูจ่ากดา้นทีไ่มด่ ี

5. หาก No.1C เป็นเกรดของดา้นทีไ่มด่ ีใหต้รวจสอบอกีดา้นทีด่วีา่ดา้นน ัน้อยูใ่นเกรด FAS ทีส่ามารถอยูใ่นระดบั 

F1F หรอื Select ไดห้รอืไม่

6. เมือ่ก�าหนดเกรดแลว้ ใหต้รวจสอบคณุสมบตัพิเิศษอืน่ ๆ เชน่ ไมแ้ผน่จากกระพีห้รอืแกน่ไมท้ ีส่ามารถน�ามา 

คดัแยกสแีบบพเิศษ

7. คดัแยกหมวดหมูต่ามความตอ้งการของผูซ้ ือ้และผูข้าย
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FAS FAS 1 FACE SELECTS No. 1 CoMMoN No. 2A & 2B 
CoMMoN

ขนาดแผน่ไม ้
ข ัน้ต�า่ 6 "× 8 ' เกณฑก์ารใหเ้กรด

เหมอืนกนักบัของ FAS 4 "× 6 ' 3 "× 4 ' 3 "× 4 '

ขนาดของแผน่ไม ้
ทีถ่กูตดั 
ข ัน้ต�า่

4 "× 5' 
3" × 7 '

แผน่ไมด้า้นทีด่ที ีส่ดุจะตอ้งไดเ้กรด FAS

แผน่ไมด้า้นทีไ่มด่จีะตอ้งไดเ้กรด No. 1 
Common 

4 "× 2' 
3" × 3 ' 3 "× 2 '

ปรมิาณความเรยีบ
ข ัน้ต�า่

SM × 10  
831/3%

SM × 8 
662/3%

SM × 6 
50%

สตูรค�านวณจ�านวน
ไมแ้ผน่เรยีบ

SM

4

SM + 1

3

SM

2

สรปุเกรดไมแ้ปรรปู U.S. HARDWOOD
เกรดของไมแ้ปรรปู Am

ericAn HArdw
ood

หมายเหต:ุ

• แผนภมูนิีส้รปุเพยีงแคข่อ้ก�าหนดส�าคญัหลกัส�าหรับการใหเ้กรดมาตรฐาน หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ ศกึษาเพิม่เตมิไดท้ีคู่ม่อืกฎเกณฑ์
ของ NHLA ในสว่นนัน้ �

• ส�าหรับไมแ้ปรรปูทีผ่า่นการอบแหง้ ขนาดของแผน่ไมส้ามารถหดไดถ้งึ1/2" จากเกณฑท์ีก่�าหนดไวใ้นแตล่ะเกรด

• No. 2A Common ตอ้งเป็นแผน่ไมแ้บบเนยีน

• No. 2B Common เป็นเกรดไมท้ีส่�าหรับใชง้าน ตอ้งเป็นแผน่ไมแ้บบทนทาน
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ตาราง  
เปรยีบเทยีบ

คณุสมบตักิารท�างาน

การเลือ่ย การไสไม้ การขดุ
เจาะ

การเจาะ
น�ารอ่ง การกลงึ การแกะ

สลกั การหลอ่ การตอก
ตะปู

การขนัสก
รู

การตดิ
กาว

การ
เคลอืบ

ไมแ้อลเดอรอ์เมรกินั

ไมแ้อชอเมรกินั

ไมแ้อสเพนอเมรกินั

ไมแ้อสเพนอเมรกินั

ไมบ้ชีอเมรกินั

ไมเ้บริช์สเีหลอืงอเมรกินั

ไมเ้ชอรร์อีเมรกินั

ไมค้อตตอนวดูอเมรกินั

ไมเ้อลม์อเมรกินั

ไมก้มัอเมรกินั

ไมแ้ฮคเบอรร์อีเมรกินั

ไมฮ้คิคอรอีเมรกินั

ไมพ้แีคนอเมรกินั

ไมเ้มเปิลแข็งอเมรกินั

ไมเ้มเปิลออ่นอเมรกินั

ไมโ้อก๊แดงอเมรกินั

ไมโ้อก๊ขาวอเมรกินั

ไมไ้ซคามอรอ์เมรกินั

ไมท้วิลปิวดูอเมรกินั

ไมว้อลนตัอเมรกินั

ไมว้ลิโลวอ์เมรกินั

ส�าคญั

 ปานกลาง   ด ี  ดเียีย่ม

ส�าหรับการเปรยีบเทยีบโดยตรง คณุสมบตัทิางกายภาพ เชงิกล
และการท�างานตา่ง � จะแสดงในตารางดงัตอ่ไปนี:้
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การน�าไปใชง้านในข ัน้ตอนสดุทา้ย

ประตู วสัดปุพู ืน้ เครือ่งเรอืน ไมก้รอบประตู
หนา้ตา่ง ตูค้รวั การหลอ่และ

การกลงึ
แผน่ผนงั 
ไมว้เีนยีร ์ สนิคา้กฬีา ดา้มจบั 

เครือ่งมอื

ไมแ้อลเดอรอ์เมรกินั

ไมแ้อชอเมรกินั

ไมแ้อสเพนอเมรกินั

ไมเ้บสวดูอเมรกินั

ไมบ้ชีอเมรกินั

ไมเ้บริช์สเีหลอืงอเมรกินั

ไมเ้ชอรร์อีเมรกินั

ไมค้อตตอนวดูอเมรกินั

ไมเ้อลม์อเมรกินั

ไมก้มัอเมรกินั

ไมแ้ฮคเบอรร์อีเมรกินั

ไมฮ้คิคอรอีเมรกินั

ไมพ้แีคนอเมรกินั

ไมเ้มเปิลแข็งอเมรกินั

ไมเ้มเปิลออ่นอเมรกินั

ไมโ้อก๊แดงอเมรกินั

ไมโ้อก๊ขาวอเมรกินั

ไมไ้ซคามอรอ์เมรกินั

ไมท้วิลปิวดูอเมรกินั

ไมว้อลนตัอเมรกินั

ไมว้ลิโลวอ์เมรกินั

ส�าคญั

 ใช่
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ความถว่งจ�าเพาะ 
(12% M.C)

น�า้หนกัเฉลีย่ 
(12% MC), 

Kg / M3

การหดตวั 
เชงิปรมิาตร

เฉลีย่  
(สเีขยีวถงึ 

6% MC),%

รอยแตก, MPa
โมดลูสัของ

ความยดืหยุน่, 
MPa

ความทนทาน
ตอ่แรงอดั 
(ขนานกบั 
ลายเนือ้

ไม)้, MPa

ความแข็ง, N

ไมแ้อลเดอรอ์เมรกินั 0.41 449 10.1 67.571 9,515 40.129 2624

ไมแ้อชอเมรกินั 0.60 673 10.7 103.425 11,997 51.092 5871

ไมแ้อสเพนอเมรกินั 0.38 417 9.2 57.918 8,136 29.304 1557

ไมเ้บสวดูอเมรกินั 0.37 417 12.6 59.987 10,067 32.613 1824

ไมบ้ชีอเมรกินั 0.64 741 13.0 102.736 11,859 50.334 5782

ไมเ้บริช์สเีหลอืงอเมรกินั 0.62 689 13.4 114.457 13,859 56.332 5604

ไมเ้ชอรร์อีเมรกินั 0.50 561 9.2 84.809 10,274 49.023 4226

ไมค้อตตอนวดูอเมรกินั 0.40 449 11.3 58.608 9,466 33.854 1913

ไมเ้อลม์อเมรกินั 0.53 593 11.0 89.635 10,274 43.852 3825

ไมก้มัอเมรกินั 0.52 545 12.0 86.188 11,308 43.576 3781

ไมแ้ฮคเบอรร์อีเมรกินั 0.53 593 13.5 76.535 8,205 37.509 3914

ไมฮ้คิคอรอีเมรกินั 0.75 833 14.3 138.590 15,583 63.365 ไมม่ี

ไมพ้แีคนอเมรกินั 0.66 737 ไมม่ี 94.462 11,928 54.126 8095

ไมเ้มเปิลแข็งอเมรกินั 0.63 705 11.9 108.941 12,618 53.988 6450

ไมเ้มเปิลออ่นอเมรกินั

Acer rubrum 0.54 609 10.5 92.393 11,308 45.093 4225

Acer Macrophyllum 0.48 545 9.3 73.777 9,998 41.025 3781

ไมโ้อก๊แดงอเมรกินั

Quercus rubra 0.63 705 10.8 98.599 12,549 46.610 5738

Quercus Falcata 0.68 753 ไมม่ี 75.156 10,274 41.991 4715

ไมโ้อก๊ขาวอเมรกินั 0.68 769 12.6 104.804 12,273 51.299 6049

ไมไ้ซคามอรอ์เมรกินั 0.49 545 11.4 68.950 9,791 37.095 3425

ไมท้วิลปิวดูอเมรกินั 0.42 449 9.8 69.640 10,894 38.198 2402

ไมว้อลนตัอเมรกินั 0.55 609 10.2 100.677 11,584 52.264 4492

ไมว้ลิโลวอ์เมรกินั 0.39 417 11.5 53.800 6,960 28.300 ไมม่ี

ตาราง 
เปรยีบเทยีบ

คณุสมบตัทิางกายภาพและเชงิกล
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' ฟตุ

" นิว้

1" 25.4 มลิลเิมตร (มม.)

1m 3.281 ฟตุ

1m3 35.315 ลกูบาศกฟ์ตุ (cu.ft)

1m3 424 บอรด์ฟตุ (BF)

1MBF 2.36 ลกูบาศกเ์มตร (m3)

AHEP ขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มของไมเ้นือ้แข็ง
อเมรกินั (American Hardwood 
Environmental Profile) เอกสารการขนสง่
สนิคา้ทีส่ง่ไปแบบเฉพาะ ประกอบดว้ยขอ้มลูที่
อธบิายถงึความถกูตอ้งตามกฏหมาย และ
ความยัง่ยนืของสายพันธุไ์มเ้นือ้แข็งอเมรกินั
ซึง่รวมอยูใ่นสนิคา้ทีส่ง่มอบ รวมถงึขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณเกีย่วกบัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มที่
เกีย่วขอ้งกบัการขนสง่สนิคา้ทัว่ทกุมมุโลก

BF บอรด์ฟตุ

BM การวดับอรด์

คารบ์อนฟตุพรนิต ์ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก
ทีป่ลอ่ยออกมาผา่นกระบวนการการผลติวตัถ ุ
โดยจะแสดงคา่ออกมาเป็นหน่วยกโิลกรัม หรอื
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ (kg CO2 eq)

การกกัเก็บคารบ์อน ระหวา่งทีต่น้ไมท้ี ่
เจรญิเตบิโตดดูซมึ CO2จากชัน้บรรยากาศ 
เมือ่ตน้ไมถ้กูเกบ็เกีย่วและแปรรปูเพือ่น�าไป
ผลติไมเ้ลือ่ยแปรรปู (หรอืผลติภณัฑไ์มอ้ืน่ใด) 
ตน้ไมเ้หลา่นีย้งัคงกกัเกบ็ CO2 ตอ่ไป  
วธิกีารกกัเกบ็ CO2 เชน่นี ้เรยีกวา่การกกัเก็บ
คารบ์อน

รอยปร ิรอยแตกตามยาวของเสน้ใยไมท้ี ่
ไมไ่ดผ้า่นกระบวนการผา่กึง่กลางอยา่ง
ถีถ่ว้น ตรวจสอบผลจากความเคน้แรงดงึ
ระหวา่งกระบวนการอบแหง้

แรงอดั ความสามารถในการทนทานตอ่ 
แรงตา้นทีท่�าใหอ้งคป์ระกอบเชงิโครงสรา้งมี
ขนาดเล็กลงโดยวธิกีารกดทบัเสน้ใยตามแนว

CLT ไมล้ามเินตแนวขวาง (Cross 
laminated timber)

ผพุงั การยอ่ยสลายของสสารไมซ้ ึง่เกดิจาก
เชือ้รา (ค�าศพัทอ์ืน่ �: เน่าเป่ือย เสือ่มโทรม)

ความหนาแนน่ น�้าหนักตอ่หน่วยปรมิาตร 
ความหนาแน่นของไมไ้ดรั้บอทิธพิลจากอตัรา
การเจรญิเตบิโต เปอรเ์ซนตข์องเนือ้ไม ้
ปลายฤดแูละในแตล่ะชิน้ สดัสว่นของแกน่ไม ้

ความสามารถในการคงขนาด  หมายความ
ถงึสว่นตา่ง � ของไมว้า่สามารถรักษาขนาด
ของไมใ้หค้งเดมิไดห้รอืไม ่หากไดรั้บความชืน้
ทีต่า่งกนัออกไป (ศพัทอ์ืน่: การเคลือ่นไหว 
ในสมรรถนะ)

ความทนทาน ความทนของไมเ้มือ่ไดรั้บ
ความเสยีหายจากเชือ้รา แมลง หรอืเพรยีง
ทะเล

FAS grade เกรดไมแ้ปรรปู NHLA ทีม่ี
คณุภาพสงูสดุ

FAS หน่วยงานบรกิารดา้นการเกษต 
รตา่งประเทศ (Foreign Agricultural Service) 

FIA โครงการวเิคราะหแ์ละส�ารวจทรัพยากรป่
าไม ้โครงการวเิคราะหแ์ละส�ารวจทรัพยากร 
ป่าไมต้ดิตามการเจรญิเตบิโตของสายพันธุ ์
ไมเ้นือ้แข็งอเมรกินัในแตล่ะปี แตล่ะเทศ
มณฑล รวมถงึทัว่ทกุมลรัฐทีม่กีารผลติ 
ไมเ้นือ้แข็งในสหรัฐอเมรกิา

ลวดลาย  ลวดลายทีป่รากฎบนผวิของไม:้ วง
ปี ลายไข ตาไม ้รอยผดิทรงไปจากลายเนือ้ไม ้
เดมิ เชน่ ลายเชือ่มตอ่กนั ลายคลืน่ หรอืสทีี่
ผดิปกติ

ไม ้Flitch ทอ่นไมห้รอืสว่นของทอ่นไมท้ี ่
ถกูเล็มและน�าไปแปลงเป็นไมว้เีนยีร ์หรอืสว่น
ของไมท้ีถ่กูน�าไปแปรสภาพเหมาะสมส�าหรับ
น�าไปแปรสภาพอกีที

ไม ้glulam ไมป้ระกบัโครงสรา้ง (Glue 
laminated timber)

ลายเนือ้ไม ้ทศิทาง ขนาด การจัดเรยีง  
รปูพรรณสณัฐาน หรอืคณุภาพของเสน้ใยใน
ทอ่นไมท้ีเ่ลือ่ยเป็นแผน่แลว้ ลายเนือ้ไมแ้บบ
ตรงใชอ้ธบิายไมแ้ปรรปูทีซ่ ึง่ไฟเบอรแ์ละสว่น
ประกอบแนวยาวอืน่ � ทีม่แีนวทางขนานกบั
แกนของชิน้ไม ้

โพรงยางเหนยีว ปรมิาณของยางไมห้รอืยาง
เหนยีวทีส่ะสมอยูใ่นบางพืน้ทีข่องไมม้ากเกนิ
ไป

ความแข็ง ความทนตอ่รอยบากหรอืรอยขดี
ขว่นของไม ้แสดงคา่เป็นหน่วยนวิตนั (N) และ
เป็นตวัวดัน�้าหนักทีต่อ้งใชส้�าหรับการฝัง
ลกูบอลโลหะขนาด 11.3 มม. ลงไปครึง่หนึง่
บนเสน้ผา่นศนูยก์ลางของไม ้

ไมเ้นือ้แข็ง หมายถงึตน้ไมใ้บกวา้งทัง้ 
แบบผลดัใบและไมผ่ลดัใบ (พชืดอก) ค�านีไ้ม่
ไดห้มายความถงึความเเข็งแรงของไมแ้ต่
อยา่งใด

แกน่ไม ้ชัน้ดา้นในของตน้ไมท้ีก่�าลงัเจรญิ
เตฺบิโต ไมม่เีซลลข์องสิง่มชีวีติอาศยัอยู ่โดย
ทัว่ไปแกน่ไมม้สีเีขม้กวา่กระพี ้แตท่ัง้คูไ่มไ่ด ้
มคีวามแตกตา่งอยา่งชดัเจนเสมอไป

การอบแหง้ กระบวนการอบแหง้ไมแ้ปรรปู
แบบเทยีมภายใตส้ภาวะการควบคมุ 
ทางวทิยาศาสตร ์เตาเผาคอืชอ่งทีใ่ชใ้น
กระบวนการนี ้

LCA การประเมนิวฏัจักรชวีติ (LCA) มกัเป็น
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ระบบการวดัซึง่องิ
วทิยาศาสตร ์ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูทัง้ขาเขา้
และขาออกของวตัถดุบิ พลงังาน และของเสยี
ตลอดทัง้วงจรชวีติของผลติภณัฑนั์น้ � เพือ่
ค�านวณผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม

อภธิานศพัทข์องค�าตา่ง �
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ไมแ้ปรรปู ศพัทข์องชาวอเมรกินัที่
หมายความถงึไมท้ีถ่กูแปลง หรอืทอ่นไมท้ี่
เลือ่ยเป็นแผน่แลว้ โรงเลือ่ยไมแ้ปรรปูและ 
โรงเลือ่ยคอืค�าศพัทท์ีใ่ชเ้พือ่อธบิายถงึหน่วย
ทีด่�าเนนิการแปลงนี้

m เมตร

m2 ตารางเมตร

m3 ลกูบาศกเ์มตร

การเตมิเต็มวสัด ุ ตวัเลขทีแ่สดงระยะเวลาที่
ตอ้งใชส้�าหรับการฟ้ืนฟทูางธรรมชาตขิองป่า
ไมเ้นือ้แข็งอเมรกินัทกุพืน้ที ่เพือ่ทดแทน
ปรมิาณไมท้ีเ่กบ็เกีย่วและน�าไปใชใ้นการสรา้ง
สิง่ตา่ง �

MBF พันบอรด์ฟตุ

mm มลิลเิมตร

โมดลูสัของความยดืหยุน่ คา่ความเคน้ที่
สมมตุขิ ึน้มา จ�าเป็นตอ่การยดืวสัดใุหย้าวขึน้
สองเทา่ หรอืบบีใหเ้หลอืความยาวครึง่นงึ 
จากเดมิ คา่ของแตล่ะสายพันธุม์หีน่วยเป็น
เมกะปาสคาล (MPa – เทยีบเทา่กบั นวิตนั/
มลิลเิมตร2)

โมดลูสัของการแตก คา่ความเคน้ของ
เสน้ใยเทยีบเทา่ในระดบัความจสุงูสดุ  
คา่คงทีท่ีใ่ชใ้นการออกแบบโครงสรา้ง และได ้
จากการบรรทกุชิน้สว่นของไมเ้ป็นจ�านวนมาก
จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

ปรมิาณความชืน้ 
(MC) ปรมิาณน�้าหนักของน�้าในไม ้แสดงคา่
เป็นเปอรเ์ซน็น�้าหนักของไมท้ีผ่า่นการอบแหง้

N นวิตนั

NHLA สมาคมไมเ้นือ้แข็งแหง่ชาติ

PAr ไสไม ้(ขดัมนั) ทกุดา้น (เหมอืน
กบั S4S)

จดุดา่ง ริว้ลายทีม่สีดีา่งผดิปกตติามเนือ้เยือ้
ในไม ้เกดิจากความเสยีหายทีม่าจากแมลงบน
ตน้ไมท้ีก่�าลงัเตบิโต

ไม ้Quarter/rift sawn ไมแ้ปรรปูทีต่ดั 
จากซงุทีอ่ยูบ่นหรอืใกลแ้กนรัศมเีพือ่สรา้ง
ขอบ ลวดลายของลายเนือ้ไมแ้บบเสน้ตรงหรอื
แนวตัง้

rWL ความกวา้งและความยาวสุม่

S2S ขดัมนั (ไสไม)้ 2 ดา้น

S4S ขดัมนั (ไสไม)้ สีด่า้น (เหมอืน PAR)

กระพี ้โซนดา้นนอกของไมใ้นตน้ไม ้ใกลก้บั
เปลอืกไม ้โดยทัว่ไปกระพีจ้ะมสีอีอ่นกวา่แกน่
ไม ้แตม่คีวามทนตอ่การผพัุงนอ้ยกวา่

การหดตวั การหดตวัของเสน้ใยไมท้ีเ่กดิขึน้
จากการอบแหง้ต�า่กวา่จดุอิม่ตวัของเสน้ใย 
(โดยปกตทิีค่วามชืน้ประมาณ 25-27%) คา่
ตา่ง � เป็นเปอรเ์ซนตข์องขนาดเมือ่ไมเ้ป็นสี
เขยีว

SM พืน้ผวิหนา้แผน่ไม ้

ความถว่งจ�าเพาะ น�้าหนักสมัพัทธข์องสสาร
เมือ่เทยีบกบัน�้าในปรมิาตรทีเ่ทา่กนั คา่ S.G. 
ขึน้กบัปรมิาตรไมท้ีค่วามชืน้ 12% และน�้าหนัก
อบแหง้

รอยแตก รอยแตกแยกของไฟเบอรใ์นชิน้ไม ้
จากหนา้ไม ้(ค�าศพัทอ์ืน่ �: แยกปลาย)

การยอ้มส ีสทีีต่า่งไปจากสไีมธ้รรมชาต ิหรอื
สดีา่งทีอ่าจเกดิจากจลุนิทรยี ์โลหะ หรอื
เคม ีค�าศพัทย์งัใชก้บัวสัดทุีใ่ชใ้นการแยกสไีม ้
อกีดว้ย

ขดัมนั ค�าศพัทท์ีช่าวอเมรกินัใชอ้ธบิายถงึไม ้
แปรรปูทีผ่า่นการไสแลว้

Tally ค�าศพัทท์ีช่าวอเมรกินัใชส้�าหรับ 
การวดัขนาดของไมแ้ปรรปู Green tally หมาย
ถงึการวดัขนาดกอ่นการอบแหง้ net 
tally หมายถงึการวดัขนาดหลงัการอบแหง้

ความตา้นทานแรงดงึความสามารถใน 
การตา้นทานแรงทีม่แีนวโนม้ท�าใหอ้งค์
ประกอบเชงิโครงสรา้งยาวขึน้โดยการดงึ
ไฟเบอรใ์นแนวยาวออกจากกนั

เนือ้ไม ้ระบไุดจ้ากขนาดสมัพันธแ์ละ 
การกระจายขององคป์ระกอบไม ้หยาบ (องค์
ประกอบใหญ)่ ละเอยีด (องคป์ระกอบเล็ก) 
หรอืเรยีบเนยีน (องคป์ระกอบมาตรฐาน)

บดิงอ การบดิเบีย้วของไมแ้ปรรปูทีท่�าให ้
สญูเสยีความเรยีบของไมไ้ปจากเดมิ โดยปกติ
จะเกดิขึน้ระหวา่งการอบแหง้ การท�าใหบ้ดิงอ 
รวมถงึการงอ โคง้ แอน่ และบดิ

น�า้หนกั น�้าหนักของไมแ้หง้ขึน้อยูก่บัพืน้ที่
เซลล ์เชน่ สดัสว่นของสสารไมต้อ่พืน้ที่
อากาศ คา่ส�าหรับแตล่ะพันธุไ์มม้หีน่วยเป็น 
kg/m3 ทีค่วามชืน้ 12% MC



อภิธานศัพท์ของค�าต่าง � 101

รปูถา่ยกติตกิรรมประกาศ

จนิตภาพทีใ่ชต้ลอดโดย Petr Krejčí

โรงเรยีน Yale Forestry โดย Morley 
von Sternberg

Timber Wave โดย Dennis Gilbert

Bloomberg HQ โดย James Newton และ 
Nigel Young (Bloomberg)

Maggie’s Oldham โดย Jon Cardwell

Au Pain Doré โดย Adrien Williams

โรงละคร Nieuwegein โดย Allard van der Hoek

MultiPly in Madrid โดย Uxio de Vila

The Smile โดย Tom Donald

Endless Stair โดย Judith Stichtenoth

Bourke Street Bakery โดย 
Michael Vahrenwald

รปูภาพจาก Connected โดย 
David Cleveland

Royal Academy of Music โดย Adam Scott

Mit Mat Mama โดยa Adrià Goula

Maggie’s Oldham โดย Alex De Rijke

สนามบนิ Heydar Aliyev โดย Sergio Ghetti

ครสิตจักร Crescent โดย Jaine Airey

The Living Staircase โดย 
Mark Cocksedge

Lord's Warner Stand โดย Jon Cardwell

Runcible โดย Joseph Fox

พพิธิภณัฑ ์Mechelen โดย Hof 
van Buysleden

The Apex โดย Morley von Sternberg

ศนูยแ์พทยศาสตร ์Erasmus โดย 
Bart Gosselin

Worth Abbey โดย Edmund Sumner

Essay 4 โดย Jaime Navarro

โรงละคร The Linbury โดย Hufton 
และ Crow

The Butler โดย Giovanni Nardi

‘Seven Easy Pieces’ โดย John Kelly

Wilton Chair โดย Ben McCarthy

Gable โดย Charles Wilson for Castlery

โตะ๊ NDProduct โดย The Table Guy

ทีน่ั่งเดีย่วที ่Jewel ทีส่นามบนิชางกโีดย 
Nathan Yong        

คอลเลกชนั Tierra จาก ALT.O 
โดย Commune 

อพารท์เมนต ์Compact โดย Jarrod Lim

คอลเลกชนั Axel จาก ALT.O โดย Commune

หอ้งนอนของอพารท์เมนต ์Periphery โดย 
Studio SKLIM

โตะ๊ดา้นขา้งแบบเบนโตะโดย BIKA Living

มา้น่ังทานอาหาร Vincent และโตะ๊วอลนัท
โดย Castlery



คูม่อืไมเ้น
ือ้แข็งอเมรกินัท

ีย่
ัง่ยนื

ตดิตอ่ 
กวา่ 30 ปีทีส่ภาผูส้ง่ออกไมเ้นือ้แข็งแหง่สหรฐั (AHEC) ทีอ่ยูใ่นระดบัแนวหนา้ของการสง่เสรมิการขายไมใ้นระดบันานาชาต ิ 
ไดป้ระสบความส�าเร็จในการสรา้งแบรนดท์ีโ่ดดเดน่และสรา้งสรรคข์องไมเ้นือ้แข็งในสหรฐัอเมรกิา โครงการระดบัโลกของ AHEC  
ไดร้บัรองถงึความม ัน่คงของไมเ้นือ้เเข็งอเมรกินัในอนาคต โดยการสาธติถงึสมรรถนะเเละคณุสมบตัคิวามสวยงามของวสัดทุ ีย่ ัง่ยนื
เหลา่นี ้พรอ้มกบัใหค้ณุคา่ในการสรา้งสรรคแ์รงบนัดาลใจตา่ง ๆ และใหค้ณุคา่แกผู่ช้ว่ยดา้นเทคนคิ

รฐัวอชงิตนั ด.ีซ.ี เเละส�านกังานในตา่งประเทศท ัง้หกแหง่ทีต่ ัง้อยูใ่นตลาดไมเ้นือ้แข็งทีส่�าคญัตามหลกัยทุธศาสตรก์ารคา้ ซึง่ AHEC 
จะด�าเนนิโครงการทีส่ง่เสรมิการไมแ่สวงหาผลก�าไรท ัว่โลกพรอ้มกบัท�ากจิกรรมตา่ง ๆ ในกวา่ 35 ประเทศ โปรแกรมท ัง้หมด 
ก�าลงัด�าเนนิการโดยใชค้วามอตุสาหะรว่มกนัของอตุสาหกรรมไมเ้นือ้แข็งแหง่สหรฐัอเมรกิาและหนว่ยงานบรกิารดา้นการเกษตร 
ตา่งประเทศ (FAS) ของกระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA)

ส�านกังาน AHEC: 

ส�านกังานใหญใ่นสหรฐัฯ
www.ahec.org

ยโุรป
europe@americanhardwood.org

ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา
mena@americanhardwood.org

ออสเตรเลยี/นวิซแีลนด์
oceania@americanhardwood.org

จนีและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
info@ahec-china.org

เม็กซโิกและละตนิอเมรกิา
info@ahec-mexico.org

ญีปุ่่ น
info@ahec-japan.org

อนิเดยี (รวมท ัง้ เนปาล 
บงัคลาเทศ และศรลีงักา)
india@americanhardwood.org

สมาคมพนัธมติร:

สมาคมผูผ้ลติไม ้American Walnut
(AWMA)
www.walnutassociation.org

ผูผ้ลติไม ้Appalachian Hardwood 
จ�ากดั
(AHMI)
www.appalachianwood.org

สมาคมผูผ้ลติไมเ้นือ้แข็ง
(HMA)
www.hardwoodinfo.com

สมาคมไมเ้นือ้แข็งส�าหรบัตกแตง่
(DHA)
www.decorativehardwoods.org

สมาคมไมแ้ปรรปูเนือ้แข็งแหง่ชาติ
(NHLA)
www.nhla.com

สมาคมวสัดปุพู ืน้ไมแ้หง่ชาติ
(NWFA)
www.woodfloors.org

สมาคมไมเ้นือ้แข็งแหง่ตะวนัตก
(WHA)
www.westernhardwood.com

สมาคมคนตดั 
ไมแ้หง่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
(NELA)
www.northernlogger.com

สมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นไม ้
(WCMA)
www.woodcomponents.org

อตุสาหกรรมการสง่ออกประกอบไปดว้ยหลากหลายบรษัิท ซึง่ครอบคลมุหลายอยา่ง ไมว่า่จะเป็นโรงเลือ่ย ผูผ้ลติแผน่ไมอ้ดั ผูผ้ลติวสัด ุ
ส�าหรับการขึน้รปูเเละการท�าพืน้ ผูค้า้ทีม่พีืน้ทีเ่เละเตาเผามาก หรอืมทีัง้สองอยา่งดว้ยกนั รว่มกนัสง่ออกอตุสาหกรรมนีใ้นปรมิาณทีม่าก  
(โดยใชตู้ค้อนเทนเนอร)์ ไปยงักวา่ 50 ประเทศทัว่โลก ดว้ยสายพันธุข์องไมเ้นือ้แข็งมากกวา่ 20 ชนดิทีม่จี�าหน่ายทัว่ไป

AHEC เป็นตวัเเทนอตุสาหกรรมไมเ้นือ้เเข็งในการสง่ออกสูต่ลาดและเป็นตวัแทนทีมุ่ง่มัน่ของผูส้ง่ออกไมเ้นือ้แข็งอเมรกินัและเป็นสมาคมการคา้
ผลติภณัฑไ์มเ้นือ้แข็งรายใหญข่องสหรัฐฯ 

American Hardwood Export Council - Southeast Asia & Greater China
Rm. 2005, 20/F., Lippo Centre, Tower One, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
Tel : (852) 2724-0228 Fax : (852) 2366-8931
E-mail : info@ahec-china.org
Website : www.ahec-china.org / www.americanhardwood.org

Follow us on Social Media:
Instagram: @ahec_SEA       Facebook: @americanhardwoodSEA


