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สิ่งพิมพ์นี้ได้รับการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ข้อมูลในสิ่งพิมพ์นี้จัดเก็บในระบบที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกและอาจมีการผลิตขึ้นใหม่ได้ส่วนประกอบทั้งหมดในสิ่งพิมพ์
นี้รวมทั้งรูปภาพไม่อาจนำกลับมาใช้ในการผลิตได้ใหม่ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก AHEC โดย AHEC
ไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งมีจุดประสงค์ในการนำเสนอเพียงแค่เพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้น และไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลต่อเนื่องใดๆ

บทนำ

ป่าไม้เนือ้ แข็งในภาคตะวันออกของสหรัฐฯ ประกอบด้วยพันธุไ์ ม้ไม้เนือ้ แข็งในเขตอบอุน่ ทีห่ ลากหลาย
ซึง่ มีการจัดการเพือ่ วัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์และมิใช่เชิงพาณิชย์นบั แต่เริมศตวรรษที่ 20
ไม้เนือ้ แข็งอเมริกนั ให้สสี นั ลายไม้และคุณสมบัตทิ ห่ี ลากหลายแก่ผกู้ ำหนดรายละเอียดผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้สนิ ค้าในขัน้
สุดท้ายจากทัว่ โลกซึง่ มีตง้ั แต่สเี ข้มทีใ่ ห้ความอบอุน่ ของวอลนัทเรด อัลเดอร์เอ็ลมเชอรรีแ่ ละเรด
โอ๊คไปจนถึงสีทอ่ี อ่ นกว่าของไวท์ โอ๊คเมเปิล้ และแอช
พันธุไ์ ม้หลายพันธุเ์ หล่านีย้ งั มีสสี นี ตัดกันทีน่ า่ สนใจระหว่างไม้กระพีก้ บั แก่นไม้ ซึง่ พันธุไ์ ม้เช่น ฮิคคอรี่ แซบกัม
และทิวลิปวูด้ มีการไล่สขี องแก่นไม้ทน่ี า่ ตืน่ ใจด้วย
พันธุไ์ ม้สว่ นใหญ่ทแ่ี สดงไว้ในเอกสารนีส้ ามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย
ตัง้ แต่ทำเฟอร์นเิ จอร์และตูช้ น้ั ดีไปจนถึงงานไม้ภายในอาคารเช่น ประตูบนั ได และฉากบุผนัง
คุณสมบัตทิ างกายภาพของบางพันธุไ์ ม้เช่น โอ๊ค ฮาร์ด เมเปิล้ แอช วอลนัท และฮิคคอรี่
เหมาะสมอย่างยิง่ กับการนำมาปูพน้ื
ปัจจัยสำคัญสำหรับผูผ้ ลิตคือทัง้ ไม้แผ่นและไม้ทอ่ นมีให้เลือกในพันธุไ์ ม้เกือบทุกชนิด
ทำให้มน่ั ใจได้วา่ สามารถเลือกใช้งานกับโครงการใดก็ได้เป็นอย่างดี
ไม้ทม่ี ใี ห้เลือกและคุณสมบัตขิ องพันธุไ์ ม้เนือ้ แข็งอเมริกนั แตกต่างไปตามภูมภิ าคทีไ่ ม้เติบโต
และแผนทีข่ า้ งล่างนีอ้ าจจะเป็นประโยชน์ในแง่เป็นแนวทางบอกแหล่งกำเนิดไม้ได้
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ภาคเหนือ
ภาคกลาง

ฤดูหนาวที่ยาวนาน ฤดูร้อนสั้น เหมาะเป็นพิเศษกับพวกไม้เนื้อแข็งที่เติบโตช้า เนื้อแน่น เช่น เมเปิ้ลและ เบิร์ช

ภาคใต้

ฤดูหนาวสั้น ฤดูร้อนยาวนาน เป็นที่ผลิตสปีชีส์ที่มีขนาดใหญ่เติบโตเร็วเช่น ทิวลิปวู้ดและsapgum

ภาคพืน้
แอปปาลาเชียน

ฤดูร้อนที่ร้อน ฤดูหนาวที่เย็น เหมาะเป็นพิเศษกับพันธุ์ไม้เช่น วอลนัทและ ฮิคคอรี่
สภาพภูมิอากาศแตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างจากทั้งการยกตัวของพื้นดินและละติจูด
สปีชีส์ไม้เนื้อแข็งส่วนใหญ่จะเติบโตได้ดี

ภาคพื้นแปซิฟิกนอ ภูมิอากาศแบบชายทะเล แยกกันในเชิงภูมิศาสตร์จากบริเวณที่มีการปลูกไม้เนื้อแข็งหลัก ๆ ในภาคตะวันออก ไม้ เรด
อัลเดอร์และไม้ เมเปิ้ลแบบชายฝั่งแปซิฟิกที่มีใบใหญ่จะขึ้นเฉพาะในแถบนี้
ร์ธเวสต์
หมายเหตุ-ไม้เนือ้ แข็งอเมริกนั หลาย ๆ พันธุไ์ ม้เช่น เช่นแอชทิวลิปวูด้ ซอฟท์ เมเปิล้ และ เรด โอ๊คและ ไวท์
โอ๊คจะเติบโตทัว่ บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคพืน้ แอปปาลาเชียน แต่เนือ่ งจากมีความแตกต่างในสภาพภูมอิ ากาศ
ชนิดของดิน และการยกตัวของพืน้ ดิน ไม้ทผ่ี ลิตได้อาจจะแตกต่างกันอย่างมากในแง่ของ
สีเนือ้ ไม้และคุณสมบัตทิ างกายภาพอืน่ ๆ

แหล่งไม้ที่ยั่งยืน

อุตสาหกรรมไม้เนือ้ แข็งของสหรัฐฯ ซึง่ สามารถจะย้อนไปได้ถงึ ช่วงแรกในการตัง้ ถิน่ ฐานของชาวยุโรป
เต็มไปด้วยประสบการณ์ในการแปรรูปไม้เนือ้ แข็งพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ ในทวีปอเมริกาเหนือ แหล่งไม้เนือ้ แข็งของสหรัฐฯหลัก ๆ
จะอยูใ่ นภาคตะวันออกตัง้ แต่รฐั เมนทางเหนือไปจนถึงอ่าวเม็กซิโกทางใต้
และไปทางตะวันตกตลอดพืน้ ทีร่ าบลุม่ มิสซิสซิปปีส้ หรัฐฯ มีพนั ธุไ์ ม้ไม้เนือ้ แข็งในเขตอบอุน่ มากกว่าพืน้ ทีอ่ น่ื ในโลก
มีประเทศอืน่ อีกไม่กป่ี ระเทศทีจ่ ะเทียบความสำเร็จแบบทีส่ หรัฐฯทำได้ในเรือ่ งความยัง่ ยืนของป่าไม้เนือ้ แข็ง
จากการใช้หลักการเรือ่ งการปฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการทีด่ ที ส่ี ดุ Best Management Practices (BMP)
อย่างจริงจัง
โดยป่าไม้เนือ้ แข็งของสหรัฐทำให้มไี ม้ซงุ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์รวมถึงประชากรสิง่ มีชวี ติ ในป่าทีม่ ากมายและหลากหลาย
แม่นำ้ และลำธารทีส่ ะอาด รวมถึงเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจอย่างดีดว้ ย ซึง่ ใน 80
ปีทผ่ี า่ นมาในการจัดการป่าไม้ทไ่ี ด้รบั การปรับปรุงให้ดขี น้ึ
และข้อกำหนดของประเทศและแต่ละรัฐพร้อมกับความเข้าใจทีม่ ากขึน้ ในเรือ่ งวนวัฒนวิทยา และความ
ต้องการของสาธารณะในการอนุรกั ษ์ปา่ ได้ทำให้เกิดการฟืน้ ฟูและสร้างแหล่งไม้เนือ้ แข็งของสหรัฐฯขึน้ ใหม่อย่างรวดเร็ว
อุตสาหกรรมโรงเลือ่ ยและแปรรูปไม้เนือ้ แข็ง
ซึง่ ต้องอาศัยแหล่งทรัพยากรนีเ้ ป็นผูผ้ ลิตไม้เนือ้ แข็งทีเ่ ลือ่ ยแล้วรายใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก เมือ่ ไม่กป่ี มี านีส้ หรัฐฯ
ได้เพิม่ การส่งออกไม้อย่างมากผ่านการจัดการป่าอย่างระมัดระวัง โดยทาง สหรัฐฯ ปลูกไม้เนือ้ แข็งใน
แต่ละปีมากกว่าทีต่ ดั ไปใช้เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าจะมีไม้ให้ตดั ได้ในระยะยาวี
และเนือ่ งจากโลกกำลังเผชิญกับการเปลีย่ นแปลง
ทางสิง่ แวดล้อม เพือ่ ความยัง่ ยืนจึงให้ความสำคัญกับวัตถุทางธรรมชาติ
ข่าวดีคอื ปริมาณสุทธิของต้นไม้เนือ้ แข็งทีก่ ำลังเจริญเติบโตในสหรัฐได้เพิม่ ขึน้ จาก 184,090 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ในปี พ.ศ.
2496 เป็นเกือบ 400,000 ลูกบาศก์ฟตุ ในปี
พ.ศ. 2550 (การประเมินกฎหมายด้านการวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2550)
เพือ่ สนองตอบต่อความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ งการรับรองอย่างเป็นอิสระว่าไม้เนือ้ แข็งของสหรัฐฯ
มาจากแหล่งทีถ่ กู กฎหมายและมีความยัง่ ยืน สภาผูส้ ง่ ออกไม้เนือ้ แข็งสหรัฐฯ (AHEC) ได้จดั ทำ
การประเมินการตัดไม้ทช่ี อบด้วยกฎหมายและความยัง่ ยืนของการส่งออกไม้เนือ้ แข็งของสหรัฐฯ
รายงานฉบับนีจ้ ดั ทำโดยทีป่ รึกษาอิสระและมีการทบทวนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
การวิจยั ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นการยืนยันถึงสถานะทีช่ อบด้วยกฎหมายและมีความยัง่ ยืนของการจัดการป่าไม้เนือ้ แข็งของ
สหรัฐฯ หากต้องการอ่านรายงานและข้อมูลเพิม่ เติมสามารถไปที่ ่ www.americanhardwood.org

เกีย่ วกับเอกสารนี้

เอกสารนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้กำหนดรายละเอียด ผู้ผลิตและผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายได้เข้าใจลักษณะทางกาย
ภาพและเชิงกลศาสตร์และศักยภาพในการนำไปใช้งานของพันธุ์ไม้เนื้อแข็งอเมริกันที่นำไปใช้งานเชิงพาณิชย์
หลักๆ ดังนั้นจึงมีการให้เครื่องมือที่จำเป็นในการเลือกโดยมีการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน
คุณสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลศาสตร์ที่แสดงไว้สำหรับพันธุ์ไม้ทุกชนิดในเอกสารฉบับนี้มีที่มาจากหนังสือ
Hardwoods of North America โดย H. A. Alden
กระบวนการสุ่มและทดสอบอาจจะแตกต่างกันมากในการได้ตัวเลขเหล่านี้
และเนื่องจากขนาดและความหลากหลายจากภูมิประเทศภายในแหล่งทรัพยากรป่าไม้ของสหรัฐฯ
จึงเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น

ไม้ อเมริกัน อัลเดอร์

อัลนัส รูบรา
ชื่ออื่น:เรด อัลเดอร์ เวิสเธิร์น เรด อัลเดอร์ เวิสเธิร์น อัลเดอร์

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

พบตามชายฝัง่ ตะวันตกของสหรัฐฯ หลัก ๆ คือแถบแปซิฟกิ นอร์ธเวสต์ซง่ึ เป็นไม้เนือ้ แข็งเพือ่ การพาณิชย์ทใ่ี ช้กนั มากทีส่ ดุ
ไม้ทพ่ี บมีหลายเกรดและสเป็คทัง้ แบบท่อนซุงและแบบตัดเก็บเป็นสต็อกตามขนาด
แม้วา่ การผลิตเป็นแผ่นไม้จะจำกัดกว่า

รายละเอียดทั่วไป

ไม้ เรด อัลเดอร์เกือบจะเป็นสีขาวเมื่อตัดใหม่ ๆ
แต่จะเมื่อสัมผัสกับอากาศจะเปลียนเป็นสีน้ำตาลอ่อนอย่างรว
ดเร็วโดยมีสีเหลืองหรือออกแดง ๆ ปนอยู่เล็กน้อย
ส่วนแก่นไม้จะเกิดจะเฉพาะในต้นไม้ที่มีอายุมากและไม่มีจุดแ
บ่งแยกให้เห็นระหว่างไม้เนื้ออ่อนกับแก่นไม้
ลายเนื้อไม้จะตรงและมีเนื้อที่สม่ำเสมอ

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

ไม้ เรด อัลเดอร์เป็นไม้เนือ้ แข็งทีค่ อ่ นข้างอ่อนมีความหนาแน่นปานกลางจึงมี
แรงดัดโค้ง การต้านทานแรงอัด และความแข็งไม่สงู นัก

ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

คุณสมบัตใิ นการใช้งาน

เรด อัลเดอร์ใช้งานได้ดกี บั เครือ่ งจักร การเลื่อย
และดีเยีย่ มสำหรับการบิดงอและขัดเงา การไส
การเจาะ
สามารถจะตอกตะปูยดึ สกูร
และติดกาวได้ดี
การตอกเข็ม
และสามารถจะขัดเรียบ ทาสี
การกลึง
หรือเคลือบให้เกิดชิน้ งานทีด่ มี าก ๆ ได้ การแกะสลัก
สามารถทำให้แห้งได้งา่ ยโดยมี
บัว
คุณสม
การตอกตะปู
บัตเิ ปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้อยและมี
การยึดสกรู
ความคงทนในด้านมิตริ ปู ร่างดีหลังจาก การติดกาว
แห้งแล้ว
การขัดเงา

แย่

พอใช้

0.41
449 Kg/m3
10.1%
67.571 MPa
9515 MPa
40.129 MPa
2624 N

ดี

ดีเยี่ยม

ความคงทน

เป็นไม้ที่ไม่คงทนต่อการผุพังของแ
ก่นไม้
แต่ก็สามารถนำไปผ่านกระบวนการ
เพื่อรักษาเนื้อไม้ได้

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

เฟอร์ น ิ เ จอร์ ต ู ้ ใ นครั ว ประตู
บั ว งานตกแต่ ง ภายใน การกลึ ง
การแกะสลั ก และอุ ป กรณ์ ใ นครั ว
มี ก ารใช้ ก ั น อย่ า งกว้ า งขวางใน
อุ ต สาหกรรมเฟอร์ น ิ เ จอร์ ท ั ่ ว โลก
สี ข องไม้ ส ามารถใช้ แ ทนไม้
เชอรรี ่ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี

ข้อมูลอื่น ๆ

การนำไปใช้งานในขั้นสุดท้าย
ประตู
ปูพน้ื
เฟอร์นเิ จอร์
กรอบประตูหน้าต่างภายใน
ตูค้ รัว
บัวและการกลึง
แผ่นไม้
สินค้ากีฬา
มือจับสำหรับเครือ่ งมือ

การใช้ที่สำคัญ
√

√
√
√
√

หลักเกณฑ์ในการแบ่งเกรดไม้มีไว้โดยเฉพาะสำหรับไม้เนื้อแข็งที่ได้จากภาคตะวันตกของสหรัฐชนิดนี้
ประเด็นสำคัญได้แก่เรื่องต่อไปนี้ ไม้ซุงจะถูกอบแห้งในเตา ไสผิวหน้า และตรวจสอบจากด้านที่ดี รูเล็ก
ๆ ในเนื้อไม้เป็นลักษณะตามธรรมชาติและไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง การแบ่งเกรดเบื้องต้นได้แก่
Superior (เลือก &ดีกว่า) Cabinet (พบได้ทั่วไป ลำดับ ) และ Frame (พบได้ทั่วไปลำดับ 2)
ซึ่งได้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรฐานการแบ่งเกรดของ NHLA เมื่อกำหนดว่าจะใช้ เรด อัลเดอร์
จะดีที่สุดให้ปรึกษาอย่างละเอียดกับซัพพลายเออร์เพื่อหาเกรดที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานในขั้นสุดท้าย

ไม้อเมริกันแอช
ชื่ออื่น: นอร์ทเธิร์น แอช เซาเธิร์น์ แอช

แฟรกซินัส เอสพีพี

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้้

กระจายตัวอยูท่ ว่ั ภาคตะวันออกของสหรัฐฯ พบได้มากในรูปของไม้ทอ่ นและไม้แผ่น ไม้ทอ่ นมักจะแยกประเภทตามพืน้ ที่
ทีป่ ลูก และมีการซือ้ ขายกันโดยแบ่งเป็น นอร์ทเธิรน์ แอช เซาเธิรน์ ์ แอชบางครัง้ จะแยกตามสีและขายโดยแบ่งเป็น ไวท์แอช
(ไม้สว่ นกระพี)้ หรือ บราว์นแอช(ไม้แก่น)ไม้อเมริกนั แอชประกอบด้วยหลายพันธุไ์ ม้ยอ่ ยทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางการพาณิชย์
และมีให้เลือกหาโดยแบ่งเป็นหลายเกรดและสเป็คทัง้ แบบไม้ทอ่ นและไม้แผ่นโปรดสังเกตว่าไวท์แอช
เป็นชือ่ ทางการพาณิชย์ของFraxinus americana

รายละเอียดทั่วไป

ไม้อเมริกันแอชมีลักษณะคล้ายกับ ยูโรเปี้ยนแอช
ไม้กระพี้จะมีสีจางจนเกือบเป็นสีขาวและไม้แก่นจะมีสีต่างกันไปตังแต่ออกเทาน้ำตาล
ไปจนถึงน้ำตาลอ่อน หรือเป็นสีเหลืองจาง ๆ เป็นริ้วสลับน้ำตาล
มีลายเนื้อไม้โดยทั่วไปแบบตรง ๆ และมีเนื้อหยาบเป็นแบบเดียวกัน
ระดับหรือการหาได้ของไม้กระพี้ที่เป็นสีจาง และคุณสมบัติอื่น ๆ
จะแตกต่างกันตามพื้นที่ที่ปลูก เช่น ไม้ท่อน เซาเธิร์นแอช
จะโตเร็วกว่าและมีเนื้อไม้กระพี้มากกว่า และดังนันจึงมีเปอร์เซ็นต์สีขาวสูงกว่า
แต่เมื่อเทียบกับ นอร์เธิร์นแอชมันจะเนื้อไม้และลายไม้ที่เปิดกว้างกว่า

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

ไม้ แอชมีคุณสมบัติเรื่องความแข็งแรงโดยรวมดีมากเมื่อเทียบกับน้ำหนัก
มีแรงต้านการกระแทกดีเยี่ยม และเหมาะสำหรับการดัดโค้งด้วยไอน้ำ
ข้อมูลเรื่องความแข็งแรงเพิ่ม เติมสามารถดูได้จากเอกสารของ AHEC
เรื่องการออกแบบโครงสร้างในไม้เนื้อแข็งอเมริกัน
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

0.60
673 Kg/m3
6.2%
103.425 MPa
11,997 MPa
51.092 MPa
5871 N

ค่าที่ได้วัดจาก Fraxinus americana

คุณสมบัตใิ นการใช้งาน

ไม้ แอชใช้งานได้ดกี บั เครือ่ งจักร
และดีเยีย่ มสำหรับการตอก
การยึดสกรูแู ละการติดกาว
และสามารถจะเคลือบและขดให้ได้
ชิน้ งานทีด่ มี าก ๆ ได้
สามารถทำให้แห้งได้งา่ ยพอสมควร
โดยมีคณ
ุ สมบัตเิ ปลีย่ นแปลง
เพียงเล็กน้อย และความคงทนทีด่ ี
หมายถึงจะมีการ
เปลีย่ นแปลงในประสิทธิภาพไม่มาก

การเลื่อย
การไส
การเจาะ
การตอกเข็ม
การกลึง
การแกะสลัก
บัว
การตอกตะปู
การยึดสกรู
การติดกาว
การขัดเงา

แย่

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

ความคงทน

เป็นไม้ทไ่ี ม่คงทนต่อการผุพงั ของแก่นไม้
ไม้แก่นจะต้านการนำไปผ่านน้ำยาในกระบวนการเพือ่ รักษาเนือ้ ไม้ในระดับปานกลาง
ส่วนไม้กระพีส้ ามารถยอมให้นำ้ ยาซึมผ่านได้ การนำไปใช้งานในขั้นสุดท้าย

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

เฟอร์นิเจอร์ ปูพื้น ประตู
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน
งานไม้และบัวชั้นดี ตู้ครัว ฉากบุผนัง
ที่จับเครื่องมือ สินค้ากีฬา และการกลึง
เป็นไม้ที่ดูสวยงามใช้ประโยชน์ได้หลาก
หลายสำหรับงานไม้และทำเฟอร์นิเจอร์์

ข้อมูลอืน่ ๆ

ประตู
ปูพน้ื
เฟอร์นเิ จอร์
กรอบประตูหน้าต่างภายใน
ตูค้ รัว
บัวและการกลึง
แผ่นไม้
สินค้ากีฬา
มือจับสำหรับเครือ่ งมือ

จุดด่างสีน้ำตาลอ่อนหรือริ้วของแร่ธาตุบางครั้งเรียกกันว่า glassworm
เป็นเรื่องปกติและถือเป็นลักษณะตามธรรมชาติและไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง

การใช้ที่สำคัญ
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม้อเมริกันเชอรรี่

ชื่ออื่น: อเมริกัน แบล็ก เชอรรี่

พรูนูส เซโรติน่า

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

พบได้ทั่วไปทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ แต่พื้นที่ที่เป็นตลาดสำคัญคือ รัฐเพนซิลเวเนีย เวอร์จิเนีย เวสต์เวอร์จิเนีย
และนิวยอร์ค แม้ว่าไม้ เชอรรี่จะมีปริมาณการปลูกไม่ถึง 2 % ของแหล่งปลูกไม้เนื้อแข็ง
ก็สามารถหาได้ทั่วไปในหลาย ๆ สเป็คและเกรดทั้งในแบบไม้ท่อนและไม้แผ่น

รายละเอียดทั่วไป

ไม้แก่นของ ไม้อเมริกนั เชอรรี่
แตกต่างกันจากแดงเข้มไปจนถึงน้ำตาลแดง และเข้มขึน้ เมือ่ โดนแสง
ในทางตรงข้ามไม้กระพีจ้ ะออกสีขาวครีม ไม้เชอรรี่
สามารถนำไปอบเพือ่ ให้ได้ไม้กระพีส้ เี ข้มขึน้
หรือปล่อยโดยไม่ต้องอบก็ได้เนื้อไม้มีลายไม้ละเอียดในแบบเดียวกัน
เนือ้ ละเอียด และโดยธรรมชาติอาจจะมีจดุ สีนำ้ ตาล และกระเปาะเล็ก ๆ

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

เนื้อไม้จะมีความหนาแน่นปานกลาง มีคุณสมบัติในการดัดโค้งได้ดี
มีความแข็งต่ำ ความแข็งแรงและความต้านทานแรงอัดปานกลาง
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

คุณสมบัตใิ นการใช้งาน

การเลื่อย
การไส
ไม้ เรด อัลเดอร์
การเจาะ
ใช้งานได้ดีกับเครื่องจักร
การตอกเข็ม
สามารถตอกและติดกาวได้ดี
การกลึง
และเมื่อขัด เคลือบ และชักเงา
ให้เกิดชิ้นงานที่ดีเยี่ยมมีเนื้อละเอียดได้ การแกะสลัก
สามารถทำให้แห้งได้ค่อนข้างเร็วโดย บัว
การตอกตะปู
มีการหดตัวมากปานกลาง
การยึดสกรู
แต่ในแง่มิติต่าง ๆ
การติดกาว
จะคงเดิมหลังจากที่เผาอบแล้ว
การขัดเงา

แย่

พอใช้

0.50
561 Kg/m3
9.2%
84.809 MPa
10,274 MPa
49.023 MPa
4226 N

ดี

ดีเยี่ยม

ความคงทน

ไม้ชนิดนีจ้ ดั ว่าคงทนต่อการผุพงั ของแก่นไม้และไม้แก่นจะต้านการใช้นำยารักษาเนือ้ ไม้ในระดับปานกลาง
เฟอร์นเิ จอร์ และตู้ เป็นงานไม้ระดับสูง ตูใ้ นครัว บัว ฉากบุผนัง ปูพน้ื ประตู ตกแต่งภายในเรือ

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

เฟอร์นิเจอร์ การประกอบตู้
งานเครื่องไม้ชั้นสูง
ตู้ในครัว บัว ฉากบุผนัง ปูพื้น ประตู ตกแต่ง
ภายในเรือ เครื่องดนตรี การกลึงและแกะสลัก
โทนสีแดงจางๆ
ที่พบในไม้แก่นทำให้ไม้ชนิดนี้
เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับงานตกแต่ง
ประเภทหรูหรา

ข้อมูลอืน่ ๆ

การนำไปใช้งานในขั้นสุดท้าย
ประตู
ปูพน้ื
เฟอร์นเิ จอร์
กรอบประตูหน้าต่างภายใน
ตูค้ รัว
บัวและการกลึง
แผ่นไม้
สินค้ากีฬา
มือจับสำหรับเครือ่ งมือ

การใช้ที่สำคัญ
√
√
√
√
√
√
√

การได้รบั แสงยูวี ผลิตภัณฑ์ทำจากไม้ เชอรรีท่ ไ่ี ม่ได้มกี ารขัดเคลือบโดยทัว่ ไปจะมีสคี ล้ำขึน้ เมือ่ เวลาผ่านไป
ไม้ทม่ี คี ณ
ุ ภาพสูงชนิดนีป้ กติมกั จะมีรเู ล็ก ๆ และริว้ ทีไ่ ม่ถอื ว่าเป็นข้อบกพร่อง
ไม้กระพีไ้ ด้รบั การยอมรับโดยไม่มขี อ้ จำกัด เนือ่ งจากกฎเกณฑ์ของ NHLA นี้ ไม้ทอ่ น เชอรรี่
มักจะขายในแบบสเป็คไม้แก่น เช่น 90/50ซึง่ หมายถึงด้านหนึง่ จะเป็นไม้แก่น 90% และอีกด้านหนึง่ จะไม่ตำ่ กว่า 50%
ปรึกษากับซัพพลายเออร์ของท่านว่าไม้ เชอรรีข่ ายกันอย่างไร

ไม้อเมริกันฮาร์ด เมเปิ้ล

ชื่ออื่น: ชูการ์ เมเปิ้ล แบล็ก เมเปิ้ล

เอเซอร์ ซาคชารั่ม เอเชอร์ นิครัม

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

พบทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ หลัก ๆ คือแถบตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐรอบ ๆ ทะเลสาบ
เป็นไม้ในเขตหนาวที่ชอบอากาศทางเหนือ ที่สามารถหาได้ทั่วไปเป็นไม้ท่อนและไม้แผ่น
ไม้ท่อนเกรดที่มีคุณภาพสูงหาได้ในแบบเป็นสีขาว (ไม้กระพี้) แม้ว่าจะทำให้หาไม้ได้ยากขึ้น ไม้ เมเปิ้ล
ที่มีรูปร่างต่าง ๆ (ตานก หยิกงอ รูปไวโอลิน) โดยทั่วไปมักจะหาได้ในแบบไม้แผ่นในปริมาณเพื่อขายเท่านั้น

รายละเอียดทั่วไป

ไม้กระพีจ้ ะเป็นสีขาวครีมพร้อมทังมีออกแดงอ่อนปน
ส่วนสีไม้แก่นจะแตกต่างกันไปจากแดงน้ำตาลสีออ่ นไปจนถึงเข้ม
ปริมาณของไม้แก่นทีม่ สี นี ำ้ ตาลเข้มกว่าอาจจะแตกต่างกันได้มาก
ขึน้ กับพืน้ ทีป่ ลูก ทัง้ ไม้กระพีแ้ ละไม้แก่นอาจจะมีไส้ไม้(pith
fleck) ได้เนือ้ ไม้มคี วามละเอียดและลายไม้โดยทัว่ ไปจะตรง
แต่อาจจะเกิดลักษณะแบบ “หยิกงอ” “รูปไวโอลิน” และเป็น “ตานก” ได้

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

เนื้อไม้มีความแข็งและหนักโดยมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงที่ดี
โดยเฉพาะความคงทนสูงต่อการขีดข่วนและใช้งาน
และยังสามารถดัดงอโดยใช้ไอน้ำได้ดี
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

0.63

705 Kg/m3
11.9%
108.941 MPa
12,618 MPa
53.998 MPa
6450 N

ค่าที่ได้วัดจาก Acer saccharum

คุณสมบัตใิ นการใช้งาน

ไม้ ฮาร์ดเมเปิ้ลจะแห้งอย่างช้าๆ
และมีการหดตัวมาก
จึงมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวเปลี่ยน
แปลงในประสิทธิภาพได้
แนะนำให้มีการเจาะก่อนทำการ
ตอกหรือยึดสกรู
นำไปใช้กับเครื่องจักรได้ดีภายใต้
การดูแลทากาวได้ดี
และสามารถจะขัดเคลือบเพื่อให้ได้
ชิ้นงานที่ดีเยี่ยม

การเลื่อย
การไส
การเจาะ
การตอกเข็ม
การกลึง
การแกะสลัก
บัว
การตอกตะปู
การยึดสกรู
การติดกาว
การขัดเงา

แย่

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

ความคงทน

จัดว่าเป็นไม้ที่คงทนเล็กน้อยหรือไม่คงทนต่อการผุพังของแก่นไม้
ไม้แก่นสามารถจะต้านการผ่านกระบวนการเพื่อรักษาเนื้อไม้แต่ไม้กระพี้ทำได้

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

ปูพื้น เฟอร์นิเจอร์ ฉากบุผนัง ตู้ในครัว
พื้นผิวทำงานหรือพื้นโต๊ะ
งานไม้ตกแต่งภายใน บันได
ราวบันได บัว และประตู
คุณสมบัติการทนทานต่อการใช้งาน
และลายไม้ที่แน่นและเรียบทำให้ไม้ชนิ
ดนี้เหมาะสำหรับทำพื้นที่มีการใช้งาน
หนัก เช่นในโรงหนัง โรงคอนเสิร์ต
สนามกีฬา และสนามบาสเก็ตบอล

ข้อมูลอืน่ ๆ

การนำไปใช้งานในขั้นสุดท้าย
ประตู
ปูพน้ื
เฟอร์นเิ จอร์
กรอบประตูหน้าต่างภายใน
ตูค้ รัว
บัวและการกลึง
แผ่นไม้
สินค้ากีฬา
มือจับสำหรับเครือ่ งมือ

การใช้ที่สำคัญ
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม้กระพี้ที่มีสีอ่อนกว่ามักจะสีเข้มขึ้นเมื่อผ่านการใช้งานและโดนแสงยูวี ไม้ท่อนของฮาร์ด เมเปิ้ล
มักจะแยกเป็นสีขาว (ไม้กระพี้) ซึ่งตามหลักเกณฑ์การแบ่งเกรดของ NHLA กำหนดว่าเป็น ไวท์
เมเปิ้ลหรือ
แซบ เมเปิ้ลศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารของ AHEC เรื่อง คำแนะนำพร้อมภาพประกอบเรื่อง
การจัดเกรดไม้ท่อนแข็งอเมริกัน

ไม้อเมริกันซอฟท์ เมเปิ้ล

ชื่ออื่น: เรด เมเปิ้ล ซิลเวอร์ เมเปิ้ล

เอเซอร์ รูบรัม เอเซอร์ แซคชารินัม

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

มีการกระจายตัวทั่วไปทั่วทั้งฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ อย่างไรก็ดีเมเปิ้ลชายฝั่งแปซิฟิกชนิดใบใหญ่(เอเซอร์ แมคโครฟิลลั่ม)
จะปลูกกันเฉพาะแถบแปซิฟกิ นอร์ธเวสต์ สามารถหาไม้ได้งา่ ยขึน้ เนือ่ งจากความต้องการในตลาดส่งออกมีมากขึน้

รายละเอียดทั่วไป

ส่วนใหญ่เนื้อไม้ซอฟท์ เมเปิ้ลมีลักษณะคล้ายคลึงกับไม้ฮาร์ด
เมเปิ้ลมาก
แม้ว่าเนื่องจากมีการเติบโตกระจายทั่วไปซึ่งอาจจะทำให้มีสีที่แตกต่
างกันได้บ้างในแต่ละพื้นที่ โดยทั่วไปไม้กระพี้จะมีสีเทาขาว
บางครั้งมีจุดสีเข้มๆ
เนื้อไม้ปกติมีลายตรง ๆ ไม้ท่อนมักจะขายกันโดยไม่เลือกสี

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

ไม้ซอฟท์ เมเปิล้ จะมีความแข็งน้อยกว่า ฮาร์ด เมเปิล้ ประมาณร้อยละ 25
โดยมีความแข็งแรงในการดัดโค้งและการบดอัดปานกลาง
และมีความแข็งตัวและแรงต้านในการรับน้ำหนักต่ำ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการดัดโค้งด้วยไอน้ำทีด่ ี

คุณสมบัติในการ
ใช้งาน

ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย
(จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

ซอฟท์ เมเปิล้ ใช้งานได้ดกี บั เครือ่ งจักร
และสามารถจะเคลือบและขัดให้ได้
ชิน้ งานทีด่ เี ยีย่ มได้ตดิ กาว ยึดสกรูู
และตอกตะปูได้ดไี ม้จะแห้งอย่างช้าๆ
โดยมีคณุ สมบัตลิ ดลงเพียงเล็กน้อย
มีความคงตัวดีซง่ึ หมายความว่า
ประสิทธิภาพจะไม่เปลีย่ นแปลงมาก

ความคงทน

เป็นไม้ทไ่ี ม่คงทนต่อการผุพงั
ไม้แก่นจะต้านทานต่อการผ่าน
กระบวนการเพือ่ รักษาเนือ้ ไม้ได้
ปานกลางแต่ไม้กระพีจ้ ะยอมให้
สารเคมีซมึ ผ่านได้

การเลื่อย
การไส
การเจาะ
การตอกเข็ม
การกลึง
การแกะสลัก
บัว
การตอกตะปู
การยึดสกรู
การติดกาว
การขัดเงา

แย่

Acer rubrum
(ñoû)

Acer macrophyllum
(Ven TBD/laù to)

0.54

0.48

609 Kg/m3

545 Kg/m3

10.5 %

9.3%

92.393 MPa

73.777 MPa

11,308 MPa

9,998 MPa

45.093 MPa

41.025 MPa

4225 N

3780 N

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

เฟอร์นิเจอร์ ฉากบุผนัง
งานไม้ตกแต่งภายใน ตู้ในครัว บัว ประตู
เครื่องดนตรี และการกลึง ไม้ ซอฟท์ เมเปิ้ล
มักจะใช้แทนไม้ ฮาร์ด เมเปิ้ล
หรือนำไปเคลือบเพื่อใช้แทนไม้ชนิดอื่น
เช่น เชอรรี่
คุณสมบัติทางการภาพและการทำงาน
ของไม้ ซอฟท์ เมเปิ้ลยังสามารถใช้แทน
บีชได้ด้วย

ข้อมูลอืน่ ๆ

การนำไปใช้งานในขั้นสุดท้าย
ประตู
ปูพน้ื
เฟอร์นเิ จอร์
กรอบประตูหน้าต่างภายใน
ตูค้ รัว
บัวและการกลึง
แผ่นไม้
สินค้ากีฬา
มือจับสำหรับเครือ่ งมือ

การใช้ที่สำคัญ
√
√
√
√
√
√
√

อิสเทิร์น ซอฟท์ เมเปิ้ล:โดยทั่วไปไม้เรด เมเปิ้ลจะพบในภาคเหนือ ซิลเวอร์
เมเปิ้ลพบทางภาคกลางทางตะวันตกและทางใต้ของสหรัฐฯ
เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องสอบถามกับซัพพลายเออร์ของท่านเนื่องจากมีลักษณะที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก โดยที่เรด
เมเปิ้ลมีแนวโน้มที่จะเหมือนฮาร์ด เมเปิ้ลและมีสีที่คล้ายกันมากกว่า ในขณะที่ซิลเวอร์
เมเปิ้ลมีสีที่หลากหลายและมีเนื้อไม้ที่อ่อนกว่าเล็กน้อย
ไม้ทั้งสองพันธุ์นี้สามารถสร้างความหลากหลายของรูปลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหนอนซึ่งสามารถขายได้โดยระบุว่า
WHND ซึ่งย่อมาจาก Worm Holes No Defect หรือมีรูหนอน แต่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง ความหลากหลายของซอฟท์
เมเปิ้ลสามารถแยกตามสีซึ่งแบ่งไว้ใน NHLA ใน คำแนะนำพร้อมภาพประกอบเรื่องการจัดเกรดไม้ท่อนแข็ง
อเมริกันเมเปิ้ลพันธุ์ใบใหญ่ที่พบทางชายฝั่งแปซิฟิค: พันธุ์แปซิฟิค นอร์ธเวสต์ ตามคำแนะนำการแบ่งเกรดสำหรับเรด
อัลเดอร์ เกรดหลักๆ ของไม้ท่อนคือ เลือก และ ดีกว่า (Select & Better), ไม้คุณภาพชั้น 1 (No 1. Common) และกรอบ
(Frame) ซึ่งไม้ประเภทนี้จะขายโดยการอบให้แห้งด้วยเตา ไสหน้าเรียบ
และการจัดเกรดโดยดูจากผิวไม้ที่ดีกว่าซึ่งมีตาไม้ตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด
ลองปรึกษาซัพพลายเออร์ของท่านในเรื่องการแบ่งเกรดซึ่งเหมาะกับความต้องการของท่าน

ไม้อเมริกันเรด โอ๊ค

ชื่ออื่น: นอร์ธเทิร์น เรด โอ๊ค เซาท์เทิร์น เรด โอ๊ค

เคอร์คัส เอสพีพี

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

พบได้ทั่วไปในฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ไม้โอ๊คจัดเป็นกลุ่มพันธุ์ไม้ใหญ่ที่สุดที่ปลูกกันในป่าไม้แข็งในภาคตะวันออก
โดยที่เรด โอ๊คจะพบได้มากกว่า ไวท์ โอ๊ค ซึ่งในกลุ่ม เรด โอ๊คประกอบด้วยหลายพันธุ์ไม้ซึ่งมีประมาณ 8
พันธุ์ไม้ที่ใช้กันในทางพาณิชย์ พบได้จำนวนมากทั้งในรูปของไม้ท่อนและไม้แผ่น โดยมีหลายเกรดและสเป็ค
เรด โอ๊คมักจะแบ่งออกตามพื้นที่ที่ปลูก และจำหน่ายเป็น นอร์ธเทิร์น เรด โอ๊ค เซาท์เทิร์น เรด โอ๊ค

รายละเอียดทั่วไป

ไม้กระพี้ของ เรด โอ๊คจะมีสีขาวถึงน้ำตาลอ่อน
และไม้แก่นมักจะมีสีน้ำตาลออกแดงชมพูเนื้อไม้มีความคล้ายคลึงกับ ไวท์
โอ๊คแต่จะมีรูปลายที่เด่นน้อยกว่าเล็กน้อยเนื่องจากมีเส้นลายเล็กกว่าและมี
โครงสร้างลายไม้ที่มีรูพรุนมากกว่า
เนื้อไม้ส่วนใหญ่มีลายตรงและมีเนื้อหยาบ

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกล

เนื้อไม้จะแข็งและหนัก มีแรงต้านการดัดโค้งและความแข็งตัวปานกลาง
มีแรงต้านทานการบดอัดสูง ดัดโค้งด้วยไอน้ำได้ดีมาก
รายละเอียดเพิ่ม เติมเกี่ยวกับความแข็งแรงให้ดูที่เอกสารของ AHEC คือ
การออกแบบโครงสร้างในไม้เนื้อแข็งอเมริกัน
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย
(จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

คุณสมบัตใิ นการใช้งาน

เรด โอ๊คใช้งานได้ดกี บั เครือ่ งจักร
ใช้งานตอกและยึดสกรูได้ดแี ม้วา่ จะแนะนำให้
มีการเจาะนำ
และสามารถจะขัดเคลือบให้ได้ชน่ิ งานทีด่ มี าก
จะมีประสิทธิภาพดีทส่ี ดุ หากปล่อยให้แห้งช้า
ๆ โดยเป็นการลดโอกาสทีค่ ณุ สมบัตจิ ะแย่ลง
เช่นการแยกออกและบิดงอผิดรูป
สามารถจะหดตัวได้มากและไวต่อการเคลือ่ น
ไหวของคุณสมบัตภิ ายใต้สภาวะความชืน้ ทีไ่
ม่คงที่

การเลื่อย
การไส
การเจาะ
การตอกเข็ม
การกลึง
การแกะสลัก
บัว
การตอกตะปู
การยึดสกรู
การติดกาว
การขัดเงา

แย่

Quercus rubra
(Northern)

Quercus falcate
(Southern)

0.63

0.68

705 Kg/m3

753 Kg/m3

6.6 %

N/A

98.599 MPa

75.156 MPa

12,549 MPa

10,274 MPa

46.610 MPa

41.991 MPa

5738 N

4715 N

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

ความคงทน

จั ด ว่ า เป็ น ไม้ ไ ม่ ค งทนต่ อ การผุ พ ั ง ของแก่ น ไม้ เ ล็ ก น้ อ ย
แต่ ก ็ ส ามารถนำไปผ่ า นกระบวนการเพื ่ อ รั ก ษาเนื ้ อ ไม้ ไ ด้ ง ่ า ยปานกลาง

การนำไปใช้งานที่สำคั

ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ปูพื้น
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน
งานไม้ภายใน บันไดและบัว ประตู
ตู้ในครัว ฉากบุผนังและหีบ
ไม่เหมาะสมสำหรับทำถังไม้ที่แน่น ๆ
เรด โอ๊คอาจจะมีสี เนื้อไม้
ลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันได้ตา
มพื้นที่ปลูก
จึงแนะนำว่าผู้ใช้และผู้กำหนดรายละเอียด
ควรจะปรึกษาอย่างละเอียดกับซัพพลายเ
ออร์เพื่อให้มั่นใจว่าไม้ที่สั่งเป็นไปตามควา
มต้องการโดยเฉพาะ

ข้อมูลอืน่ ๆ

การนำไปใช้งานในขั้นสุดท้าย
ประตู
ปูพน้ื
เฟอร์นเิ จอร์
กรอบประตูหน้าต่างภายใน
ตูค้ รัว
บัวและการกลึง
แผ่นไม้
สินค้ากีฬา
มือจับสำหรับเครือ่ งมือ

การใช้ที่สำคัญ
√
√
√
√
√
√
√

√

ไม้โอ๊คซึง่ มีลกั ษณะน่าดึงดูดนี้
ซึง่ สามารถพบหาได้ทว่ั ไปกำลังถูกเลือกมากขึน้ โดยนักออกแบบและสถาปนิกเพือ่ ใช้ทำเฟอร์นเิ จอร์ งานไม้ และปูพน้ื
ในตลาดส่งออกทัว่ โลก ขณะทีเ่ รด โอ๊คบางประเภทมีสชี มพูเด่นหรือสีแดงได้ ทีเ่ หลือจะคล้ายกับ ไวท์
โอ๊คโดยเฉพาะเมือ่ เคลือบเงา ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ “ไม้โอ๊คผสม” มากขึน้
การผลิตไม้เรด
โอ๊คจำนวนมากทำให้มน่ั ใจว่ามีไม้ทอ่ นปริมาณเพียงพอและสัดส่วนไม้ทม่ี ลี ายไม้กว้างยาวเป็นระเบียบมากขึน้
และด้วยเหตุผลเดียวกันนีเ้ อง เรด โอ๊คจึงมีการแปรรูปเป็นขนาดความกว้างและยาวให้เหมาะสมกับการใช้งานฉพาะ
มากยิง่ ขึน้

ไม้อเมริกันไวท์ โอ๊ค

ชื่ออื่น: นอร์ธเทิร์น ไวท์ โอ๊ค เซาท์เทิร์น ไวท์ โอ๊ค

เคอรซัส เอสพีพี

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

พบกระจายทัว่ ไปในฝัง่ ตะวันออกของสหรัฐฯกลุม่ ไม้ไวท์ โอ๊คประกอบด้วยหลายพันธุไ์ ม้ซง่ึ มีประมาณ 8
พันธุไ์ ม้ทใ่ี ช้ในการพาณิชย์ได้พบได้หลากหลายทัง้ ในแบบไม้ทอ่ นและไม้แผ่น มีหลายเกรดและสเป็ค

รายละเอียดทั่วไป

ไม้ ไวท์ โอ๊คมีความคล้ายคลึง ยูโรเปี้ยนโอ๊ค
ทั้งสีและลักษณะ ไม้กระพี้ของ อเมริกันไวท์ โอ๊คมีสีจาง
และไม้แก่นมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงเข้ม ไม้ ไวท์ โอ๊ค
ส่วนมากจะมีลายไม้ตรงและมีเนื้อละเอียดปานกลาง
ไปจนถึงหยาบ มีลายเส้นยาวกว่าเรด โอ๊คไม้ ไวท์ โอ๊ค
จึงมีลวดลายให้เห็นมากกว่า

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

เนื้อไม้ที่แข็งและหนักโดยมีแรงต้านการโค้งงอและบดอัดในระดับปานกลาง
มีความแข็งตัวต่ำ แต่สามารถดัดโดยใช้ไอน้ำได้ดี
ความแข็งแรงโดยรวมในระดับดีหมายถึงว่าไม้จะมีการนำไปใช้มากขึ้นในงาน
สถาปัตยกรรมและการออกแบบสำหรับโครงสร้าง
รายละเอียดเพิ่ม เติมดูได้จากเอกสารของ AHEC คือ
การออกแบบโครงสร้าง ในไม้เนื้อแข็งอเมริกัน
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

0.68

769 Kg/m3
12.6%
104.804 MPa
12,273 MPa
51.299 MPa
6049 N

ข้อมูลพิจารณาจาก Quercus alba

คุณสมบัตใิ นการใช้งาน

ไม้ไวท์ โอ๊คใช้งานได้ดกี บั เครือ่ งจักร
ตอกตะปูและยึดสกรูได้ดี
แม้วา่ จะมีการแนะนำให้มกี ารเจาะนำก่อน
เนือ่ งจากไม้ทำปฏิกริยากับเหล็ก
จึงแนะนำให้ใช้ตะปูชบุ สังกะสีหรือตะปูทอง
แดง คุณสมบัตกิ ารยึดติดไม่คงที่
แต่การเคลือบขัดให้ชน้ิ งานทีด่ ี ไม้แห้งช้า
ดังนัน้ จึงต้องมีการดูแลเพือ่ หลีกเลีย่ งการตร
วจสอบ เนือ่ งจากไม้สามารถหดตัวได้มาก
จึงไวต่อการเคลือ่ นไหวของคุณสมบัตภิ ายใ
ต้สภาวะความชืน้ ทีไ่ ม่คงที่

การเลื่อย
การไส
การเจาะ
การตอกเข็ม
การกลึง
การแกะสลัก
บัว
การตอกตะปู
การยึดสกรู
การติดกาว
การขัดเงา

แย่

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

ความคงทน

ไม้แก่นคงทนต่อการผุพัง และต้านทานต่อการใช้สารเคมีเพื่อรักษาเนื้อไม้ได้อย่างสูง
ส่วนไม้กระพี้จะต้านทานการใช้สารเคมีได้ปานกลาง ความคงทนตามธรรมชาติหมายความว่า
สามารถนำไม้แก่นของไม้ไวท์โอ๊คไปใช้ภายนอกได้โดยไม่ต้องมีกระบวนการรักษาเนื้อไม้
แต่การอยู่ในสภาพภูมิอากาศท้องถิ่นและเงื่อนไขการสัมผัสกับสิ่งต่างๆ
ก็มีผลต่อการพิจารณาประสิทธิภาพของเนื้อไม้เช่นกัน

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

งงานก่อสร้าง เฟอร์นเิ จอร์ ปูพน้ื
งานไม้ทางสถาปัตยกรรม งานไม้ภายนอกอาคาร
บัว ประตูตใู้ นครัว ฉากบุผนัง ทีห่ ยุดรถไฟ
สะพานสร้างจากไม้ลงั และหีบ
ไม้ไวท์ โอ๊คอาจจะมีสเี นือ้ ไม้ลกั ษณะ
และคุณสมบัตไิ ด้ตา่ งกันตามพืน้ ทีท่ ป่ี ลูก
จึงขอแนะนำให้ผใู้ ช้และผูก้ ำหนดรายละเอียดได้ทำงาน
ใกล้ชดิ กับซัพพลายเออร์ของตนเพือ่ ให้มนั ใจว่าไม้ทส่ี ง่ั
เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตน โดยทัง้ สองชนิด
นอร์ธเทิรน์ และ เซาท์เทิรน์
อาจจะขายแยกจากกัน ต่างหาก

ข้อมูลอืน่ ๆ

การนำไปใช้งานในขั้นสุดท้าย
ประตู
ปูพน้ื
เฟอร์นเิ จอร์
กรอบประตูหน้าต่างภายใน
ตูค้ รัว
บัวและการกลึง
แผ่นไม้
สินค้ากีฬา
มือจับสำหรับเครือ่ งมือ

การใช้ที่สำคัญ
√
√
√
√
√
√
√

√

ไม้ ไวท์ โอ๊คมีแนวโน้มที่จะมีสีสอดคล้องกันทังที่เป็นชนิด นอร์เธิร์นหรือ เซาเธิร่น
บางพื้นที่ของเขาแอพปาลาเชียนให้ผลผลิตที่มี ลักษระเหมือนมีหนอนจำนวนมากซึ่งขายเป็นชนิด หนอนดี
ส่วนไม้กระพี้ยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัดตามกฎเกณฑ์ของ NHLA
แต่มักจะแบ่งโดยมีอย่างน้อยด้านหนึ่งเป็นไม้แก่นเพื่อการส่งออก
ปรึกษากับซัพพลายเออร์เกียวกับมาตรฐานการแบ่งเกรดสำหรับไม้กระพี้
ไม้ ไวท์ โอ๊คมีการใช้กันทั่วโลกและใช้ทดแทน ไม้ยูโรเปี้ยนโอ๊คแม้ว่าความสม่ำเสมอด้านสี
และมีปริมาณไม้ท่อนที่มีมุมสีด้านเท่ากันจำนวนมากจะทำให้ไม้ชนิดนี้เป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำ
เฟอร์นิเจอร์ ปูพื้น และผลิตงานไม้

ไม้อเมริกันทิวลิปวู้ด

ชื่ออื่น: เยลโล่ พ๊อพลาร์ ทิวลิป พ๊อพลาร์

ลิโอเดรนด้อน ทิวลิพิเฟอร่า

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

พบกระจายตัวทั่วไปทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ มีให้เลือกเกือบครบทุกมาตรฐานของความหนาของไม้ท่อน
มีปริมาณให้เลือกทังไม้ท่อนและไม้แผ่น ไม้ ทิวลิปวู้ดเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในป่าของสหรัฐ
และสามารถจะทำเป็นสเป็คได้หลากหลายมากและไม่มีตาไม้โดยเป็นแหล่งไม้เนื้อแข็งที่ยืนต้นอยู่ประมาณ 9%
ซึ่งทำให้มันใจถึงความต่อเนื่องและปริมาณที่จะป้อนแก่ตลาดส่งออก

รายละเอียดทั่วไป

ไม้กระพี้จะมีสีขาวครีม และอาจจะมีริ้วได้
โดยไม้แก่นจะแตกต่างกันไปตังแต่น้ำตาลออกเหลือจางๆ ไปจนถึงเขียวมะกอก
สีเขียวที่อยู่ในไม้แก่นมีแนวโน้มจะเป็นเป็นสีเข้มขึ้นเมื่อถูกแสงยูวี
และกลายเป็นสีน้ำตาล เนื้อไม้มีความละเอียดมากจนถึงปานกลาง และมีลายไม้ตรง
ขนาดของไม้กระพี้และลักษณะทางกายภาพจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่ปลูก
เนื้อไม่มีลักษณะที่เหมาะสมหลายอย่างสำหรับการนำไปใช้งานสำคัญ ๆ ไม้
ทิวลิปวู้ดไม่ใช่ พ๊อพล่าร์ (Populus) และมีคุณสมบัติเหนือกว่าหลายอย่าง
อย่างไรก็ดีต้นจะคล้ายกับ ยูโรเปี้ยนพ๊อพล่าร์จึงเป็นที่มาของชื่อในสหรัฐฯ

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

เนือ้ ไม้มคี วามหนาแน่นปานกลาง มีแรงต้านการโค้งงอ และกระแทก ความแข็งตัว
และค่าการกดอัดต่ำ โดยจัดให้สามารถดัดให้โค้งงอด้วยไอน้ำได้ดรี ะดับปานกลาง
ไม้ทวิ ลิปวูด้ แข็งแรงมากสำหรับน้ำหนัก และเหมาะอย่างยิง่ กับการทำคานและโครงสร้างลามิเนต
ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งความแข็งแรงดูได้จากเอกสารของ AHEC เรือ่ งการออกแบบโครงสร้าง
ในไม้เนือ้ แข็งอเมริกนั

ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง
แย่
พอใช้
คุณสมบัตใิ นการใช้งาน
การเลื
อ
่
ย
เป็นไม้สารพัดประโยชน์
การไส
ใช้งานได้ดีกับเครื่องจักร
ทำแผ่นเรียบ ดัด ติดกาว หรือเจาะ การเจาะ
การตอกเข็ม
แห้งได้ง่ายโดยเปลี่ยนแปลง
การกลึง
คุณสมบัติน้อยมาก
การแกะสลัก
มีความมั่นคงแข็งแรงใน
บัว
เชิงโครงสร้า งที่ดีมาก
การตอกตะปู
และมีแนวโน้มที่น้อยมากที่จะแยก
การยึดสกรู
เมื่อมีการตอกตะปู สามารถทาสี
การติดกาว
เคลือบเงาได้ดีเยี่ยม
การขัดเงา

0.42

449 Kg/m3
9.8%
69.640 MPa
10,894 MPa
38.198 MPa
2402 N

ดี

ดีเยี่ยม

ความคงทน

เป็นไม้ทไ่ี ม่คงทนต่อการผุพงั ไม้แก่นมีความต้านทานต่อกระบวนการเพือ่ รักษาเนือ้ ไม้ได้ปานกลาง
ไม้กระพีส้ ามารถยอมให้นำ้ ยาซึมผ่านได้คณ
ุ สมบัตใิ นการดูดซับของไม้ทวิ ลิปวูด้
หมายความว่าเป็นไม้ทเ่ี หมาะสมสำหรับการผ่านกระบวนการรักษาเนือ้ ไม้การวิจยั เมือ่ ไม่นานมานีใ้ นยุโรปยืนยันว่า
ทิวลิปวูด้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลกับวิธกี ารรักษาเนือ้ ไม้แบบเก่าและแบบใหม่
โดยสามารถหารายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
www.americanhardwood.org
การนำไปใช้งานในขั้นสุดท้าย
การใช้ที่สำคัญ

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

การก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ งานไม้ภายใน
ตู้ในครัว ประตู ฉากบุผนัง บัว
ฉากบุผนังที่มีการติดกาวบริเวณขอบ
ไม้อัด (สหรัฐฯ) การกลึงและแกะสลัก

ข้อมูลอืน่ ๆ

ประตู
ปูพน้ื
เฟอร์นเิ จอร์
กรอบประตูหน้าต่างภายใน
ตูค้ รัว
บัวและการกลึง
แผ่นไม้
สินค้ากีฬา
มือจับสำหรับเครือ่ งมือ

√

√
√
√
√
√

ไม้อเมริกันเนื้อแข็งสารพัดประโยชน์
ซึ่งมีคุ้มค่าเรื่องราคาและพบหาได้ทั่วไปนี้ส่งออกไปขายยังทั่วโลก
นักออกแบบและสถาปนิกกำลังสำรวจลายสลับสีอันเป็นธรรมชาติของไม้นี้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ
รอยย่นรอยวนในลายไม้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปและไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง
สีน้ำเงินอมม่วงเข้มมีอยู่จำกัดในไม้ท่อนเกรดสูง แต่มีได้ไม่จำกัดในไม้ท่อนเกรดทั่วไป
เนื่องจากไม้ท่อนเกรดทั่วไปส่วนใหญ่มักจะถูกเคลือบหรือลงสีในชิ้นงาน
สีเทาจะมีอยู่ในไม้ก็ต่อเมื่อทำการขัดเสร็จ ไม้ทิวลิป วู้ดมีพร้อมใช้ในความกว้างที่กำหนดสังเกตว่า ทิวลิป
วู้ดถูกรู้จักกันในชื่อ เยลโล่ หรือทิวลิป พ๊อพล่าร์ในสหรัฐฯ

ไม้อเมริกันแบล็กวอลนัท
ชื่ออื่น: แบล็ก วอลนัท อเมริกัน วอลนัท

จูแกลนส์ นิกร้า

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้้

พบทั่วไปทางตะวันออกของสหรัฐฯ แต่ภูมิภาคเพื่อการพาณิชย์หลักๆอยู่ทางตอนกลางของ
สหรัฐฯ ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่สายพันธุที่ปลูกและขึ้นเองตามธรรมชาติ
มีพบได้พอสมควรทั้งในรูปของไม้ท่อนและไม้แผ่น

รายละเอียดทั่วไป

ไม้กระพี้ของ วอลนัทมีสีครีมขาว
ขณะที่ไม้แก่นจะเป็นสีน้ำตาลถึงน้ำตาลช็อคโกแลตเข้ม
บางครั้งมีเงาออกสีม่วงและมีริ้วสีเข้มกว่า ไม้ วอลนัท
ปกติจะอยู่ในรูปผ่านการอบ ซึ่งจะทำให้กระพี้เข้มขึ้น
แต่ลักษณะเป็นพิเศษจะเกิดขึ้นหากปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติ
เนื้อไม้มีลายตรง
แต่บางครั้งจะมีลักษณะเป็นคลื่นหรืองอซึ่งทำให้มีลักษณะที่น่า
สนใจในการใช้ตกแต่ง
ไม้แก่นที่เข้มจะจางลงเมื่ออายุมากขึ้นและได้รับแสงยูวี

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

ไม้ วอลนัทจะแข็ง มีความหนาแน่นปานกลาง
มีแรงต้านการโค้งงอและการบดอัดปานกลาง และมีความแข็งตัวต่ำ
จัดเป็นไม้ที่สามารถนำไปดัดด้วยไอน้ำได้ดี
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

คุณสมบัตใิ นการใช้งาน

ไม้วอลนัท
ใช้กบั งานทำด้วยมือและเครือ่ ง
จักรได้ดแี ละสามารถตอก ยึดสกรูู
และติดกาวได้ดี
สามารถยึดสีและสารเคลือบได้ดี
มากและสามารถจะขัดเคลือบเพือ่
ให้ชน้ิ งานทีด่ มี าก
จะใช้งานได้ดเี มือ่ ปล่อยให้แห้งช้า
ๆ ลดโอกาสทีจ่ ะเสือ่ มคุณภาพ
ไม้วอลนัทมีความมัน่ คงทางด้าน
มิตติ า่ ง ๆดี

การเลื่อย
การไส
การเจาะ
การตอกเข็ม
การกลึง
การแกะสลัก
บัว
การตอกตะปู
การยึดสกรู
การติดกาว
การขัดเงา

แย่

พอใช้

0.55

609 Kg/m3
10.2%
100.667 MPa
11,584 MPa
52.264 MPa
4492 N

ดี

ดีเยี่ยม

ความคงทน

จัดเป็นไม้ที่คงทนอย่างมากต่อการเน่าผุของแก่นไม้
เป็นหนึ่งในบรรดาไม้ที่มีความทนทานแม้ในสภาพที่เอื้อต่อการเน่าผุ
เฟอร์นิเจอร์ ทำตู้ ตกแต่งภายใน งานไม้ระดับสูง ประตู ปูพื้น ด้ามปืน และเป็นพื้น
เป็นไม้ที่นิยมใช้เพื่อให้สีตัดกับไม้สีอ่อน

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

เฟอร์นิเจอร์ ทำตู้ ตกแต่งภายใน
งานไม้ระดับสูง ประตู ปูพื้น ด้ามปืน
และเป็นฉากบุผนัง
เป็นไม้ที่นิยมใช้เพื่อให้สีตัดกับไม้สีอ่อน

ข้อมูลอื่น ๆ

การนำไปใช้งานในขั้นสุดท้าย
ประตู
ปูพน้ื
เฟอร์นเิ จอร์
กรอบประตูหน้าต่างภายใน
ตูค้ รัว
บัวและการกลึง
แผ่นไม้
สินค้ากีฬา
มือจับสำหรับเครือ่ งมือ

การใช้ที่สำคัญ
√
√
√
√
√
√
√

มีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งเกรดของ NHLA
สำหรับพันธุ์ไม้นี้เนื่องจากแหล่งของไม้และธรรมชาติการเจริญเติบโตของไม้ซุง (ประมาณร้อยละ 1
ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่) เกรดไม้ท่อนของ FAS อนุญาตให้มีความกว้างน้อยสุด 5 นิ้ว
และความยาวน้อยสุดที่ 6 ฟุต เมื่อผ่านการอบ
ไม้แก่นจะมีสีที่เข้มขึ้นซึ่งไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องเพื่อช่วยให้กลมกลืมในขั้นตอนการขึ้นเงาและมีการยอ
มรับโดยไม่มีข้อจำกัด ปรึกษากับซัพพลายเออร์ของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ไม้อเมริกันแอสเพน
ชื่ออื่น: ไวท์ พ๊อพล่าร์ พ๊อพเพิล

พ๊อพพูลัส เทรมูลัวเดส

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

ไม้แอสเพนเป็นไม้พอ๊ พล่าร์อยางแท้จริงและมีการตัดเชิงพาณิชย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ
มีปริมาณจำกัดของไม้ทอ่ นและไม้แผ่นโดยมีขนาดและเกรดทุกแบบ

รายละเอียดทั่วไป

ไม้กระพี้มีสีขาว กลมกลืนกับสีน้ำตาลของไม้แก่น
การตัดกันระหว่างสีของไม้กระพี้กับไม้แก่นมีน้อย
เนื้อไม้ละเอียดเป็นระเบียบและมีลายตรง

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

ไม้จะเบาและอ่อน มีแรงต้านการโค้งงอและความแข็งตัวต่ำ
มีความสามารถในการต้านแรงกระแทกปานกลาง
จัดชั้นในการโค้งงอที่ระดับต่ำมาก

ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

0.38

417 Kg/m3
9.2%
57.918 MPa
8,136 MPa
29.304 MPa
1557 N

คุณสมบัตใิ นการใช้งาน

ไม้ แอสเพนจะไม่แตกเมื่อตอกตะปู ใช้งานกับเครื่องจักรได้ดี มีเนื้อผิวหน้าเป็นขุยเล็กน้อย
และดัด เจาะ และขัดเรียบได้ดี สามารถทาสีและเคลือบได้ดีเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดี
แม้ว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะผิวหน้าจะเป็นขุยได้ง่าย มีการหดตัวต่ำถึงปานกลาง
และมีความคงตัวของขนาดมิติต่าง ๆ ดี ในฐานะเป็นไม้ พ๊อพล่าร์
อย่างแท้จริงจึงมีลักษณะที่เหมือนกับ อเมริกันคอททอนวู้ดและ ยูโรเปี้ยนพ๊อพลาร์

ความคงทน

จจัดเป็นไม้ที่ไม่คงทนต่อการผุพังของแก่นไม้ และคงทนมากต่อน้ำยารักษาเนื้อไม้

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ (ทำลิ้นชัก) ประตู บัว กรอบรูป งานไม้ภายใน ของเล่น เครื่องครัว ก้านไม้ขีด
(สหรัฐฯ) รวมถึงนำไปทำห้องซาวน่า เนื่องจากไม่มีรสไม่มีกลิ่น

ข้อมูลอื่น ๆ

ในภูมิภาคจะเรียกว่า พ๊อพเพิล และจะต้องไม่สับสนกับ ไม้อเมริกัน ทิวลิปวู้ด (ลิโอเดรนด้อน
ทิวลิพิเฟอร่า)ซึ่งยังรู้จักกันในสหรัฐฯในชื่ออื่นคือ
เยลโลพ๊อพล่าร์ริ้วสีน้ำตาลอ่อนเป็นสิ่งปกติและไม่ถือว่าเป็นจุดบกพร่อง

ไม้อเมริกันแบสวู้ด
ชื่ออื่น: ลินเด้น

ทิเลีย อเมริกาน่า

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

ทางตะวันออกของสหรัฐฯ โดยเฉพาะบริเวณรัฐรอบทะเลสาบและรัฐทางเหนือ
ซึ่งมีปริมาณไม้พอสมควรทั้งไม้ท่อนและไม้แผ่นไม้ท่อนมีการผลิตที่ความหนาสเป็คและเกรดต่างๆ
กัน แม้ว่าปริมาณอาจจะจำกัด

รายละเอียดทั่วไป

ไม้กระพี้ของ แบสวู้ด ปกติจะใหญ่และมีสีขาวครีม
กลืนกันไปกับไม้แก่นซึ่งมีน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลแดง
บางครั้งมีริ้วสีเข้มด้วย
ไม้มีเนื้อละเอียดและเป็นระเบียบและมีลายตรงสม่ำเสมอ

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

ไม้จะเบาและอ่อน
โดยทั่วไปมีความแข็งแรงต่ำและจัดชั้นในการโค้งงอที่ระดับต่ำมาก
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

0.37
417 Kg/m3
12.6%
59.987 MPa
10,067 MPa
32.613 MPa
1824 N

คุณสมบัติในการใช้งาน

ไม้ แบสวู้ด
ใช้งานกับเครื่องจักรได้ดีและทำงานกับเครื่องมือช่างได้ง่ายทำให้เป็นไม้ชั้นดีสำหรับงานแกะสลัก สามารถตอก
ยึดสกรู และติดกาวได้ค่อนข้างดีและสามารถจะขัด เคลือบได้ทำให้ได้ชิ้นงานที่เรียบดี
แห้งค่อนข้างเร็วโดยมีการผิดรูปหรือลดคุณสมบัติลงเล็กน้อย
มีการหดตัวค่อนข้างมากแต่คงมิติขนาดได้ดีเมื่อแห้งแล้ว

ความคงทน

จัดเป็นไม้ทไ่ี ม่คงทนต่อการผุพงั ของแก่นไม้แต่เนือ้ ไม้สามารถซึมซับสารต่าง ๆ ได้
เหมาะสำหรับการรักษาเนือ้ ไม้

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

แกะสลัก กลึง เฟอร์นิเจอร์ ทำแพทเทิร์น บัว งานไม้ภายใน และเครื่องดนตรี
ที่สำคัญคือนำไปใช้ทำที่บังตา หรือบานเกล็ดหน้าต่างภายใน

ข้อมูลอืน่ ๆ

มักจะผลิตในแบบความหนา 9/4 (57.15 มม) สำหรับใช้ทำที่บังตา
รูและริ้วสีน้ำตาลอ่อนเป็นลักษณะปกติและไม่ถือว่ามีจุดบกพร่อง

ไม้อเมริกันบีช
ชื่ออื่น:

Fagus grandifolia***

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

มีทั่วไปในฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ
แม้ว่าบริเวณที่มีการทำไม้เพื่อการพาณิชย์จะอยู่ที่ภาคกลางและรัฐแถบมิดเดิลแอตแลนติก
ปริมาณที่ผลิตของไม้ท่อนเกรดสูงและหนาอาจจะมีจำกัด

รายละเอียดทั่วไป

ไม้กระพีม้ สี ขี าวและมีตาสีแดง
ส่วนไม้แก่นจะเป็นน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลแดงเข้ม ไม้ อเมริกนั บีช
มักจะสีเข้มกว่าและมีความสม่ำเสมอน้อยกว่าเล็กน้อยเมือ่ เทีย่ บกับ ยูโรเปีย้ น
บีชเนือ้ ไม้โดยทัว่ ไปมีลายไม้ตรงและมีเนือ้ เป็นระเบียบชิดกัน

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

ไม้อเมริกันบีชจัดเป็นไม้ที่หนัก แข็ง และแข็งแรงพอสมควร
มีความต้านทานสูงต่อการกระแทกและเหมาะทำการดัดโค้งด้วยไอน้ำ
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

0.64
721 Kg/m3
13.0%
102.736 MPa
11,859 MPa
50.334 MPa
5782 N

คุณสมบัตใิ นการใช้งาน

ไม้American บีชใช้งานได้ดีทั้งกับเครื่องมือธรรมดาและที่เป็นเครื่องจักร
สามารถตอกตะปูและติดกาวได้ดีและสามารถจะขัดเคลือบได้ชิ้นงานที่ดี
ไม้แห้งค่อนข้างเร็วแต่มีแนวโน้มที่จะบิดผิดรูป แยก และมีรอยที่ผิว
มักจะหดตัวอย่างมากและมีการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติปานกลาง

ความคงทน

จัดเป็นไม้ทไ่ี ม่คงทนต่อการผุพงั ของแก่นไม้แต่สามารถซึมซับน้ำยารักษาเนือ้ ไม้ได้

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

เฟอร์นิเจอร์ ประตู พื้น งานไม้ภายใน ที่บังตา ด้ามแปรง และกลึง
เหมาะเป็นพิเศษกับการทำที่ใส่อาหารเนื่องจากไม่มีกลิ่นหรือรส

ข้อมูลอืน่ ๆ

บางครั้งจะมีริ้วสีน้ำตาลในไม้แก่นและไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง ในทางการค้า การผลิตไม้ บีช
ไม่อยู่ในระดับเท่ากับฝั่งยุโรปแต่มีบริษัทในสหรัฐที่เชียวชาญเป็นพิเศษในการอบและส่งออก

ไม้อเมริกันเยลโลเบิร์ช
ชื่ออื่น:

เบทูล่า อัลเลกาเนียนซิส

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้
ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐ โดยเฉพาะรัฐทางเหนือและรอบ ๆ ทะเลสาป พอหาได้
แต่จะจำกัดกว่าหากเลือกสี ได้แก่ เรด เบิร์ช (ไม้แก่น) หรือ ไวท์เบิร์ช (ไม้กระพี้)
พบมากขึ้นในตลาดส่งออกแม้ว่าปริมาณที่ผลิตจะจำกัดในข
นาดและเกรด

รายละเอียดทั่วไป

ไม้กระพี้มีสีขาว ไม้แก่นมีสีน้ำตาลแดงอ่อน
ลายไม้ทั่วไปจะตรงและมีเนื้อละเอียดเป็นระเบียบ

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

ไม้จะหนัก แข็ง และแข็งแรง มีคุณสมบัติในการดัดโค้งดีมาก
และมีแรงต้านการบดอัดและกระแทกดี
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

0.62
689 Kg/m3
13.4%
114.457 MPa
13,859 MPa
56.332 MPa
5604 N

คุณสมบัติในการใช้งาน

เนื้อไม้สามารถนำไปใช้งานได้ค่อนข้างง่าย สามารถติดกาวได้ดีหากระมัดระวัง
สามารถเคลือบขัดได้ดีมาก การตอกตะปูและยึดสกรูทำได้ดีโดยเฉพาะเมื่อมีการเจาะนำ
ไม้จะแห้งค่อนข้างช้ามีคุณสมบัติเปลียนเล็กน้อย แต่ละมีการหดตัวค่อนข้างมาก
ดังนั้นจึงมีความไวต่อการเคลื่อนไหวขณะปฏิบัติงาน

ความคงทน

จัดเป็นไม้ที่ไม่คงทนต่อการผุพังของแก่นไม้ และคงทนปานกลางต่อน้ำยารักษาเนื้อไม้
แต่ไม้แก่นสามารถซึมซับสารต่าง ๆ ได้

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

เฟอร์นิเจอร์ งานไม้ภายใน และบังตา ประตู ปูพื้น ตู้ครัว กลึง และของเล่น

ข้อมูลอื่น ๆ

มักจะมีการแบ่งเป็นไม้กระพี้ หรือไม้แดง (ไม้แก่น) เมื่อแบ่งตามสี การแบ่งเกรดตาม FAS
จะอนุญาตให้มีความกว้างอย่างน้อย 5 นิ้ว อ้างอิงถึง
กฏสำหรับมาตรการและการตรวจสอบไม้เนื้อแข็งและไม้สนของ NHLA’s สำหรับการระบุการจำแนกสี
เพเพอร์ เบิร์ชถือว่ามีเนื้อนุ่มกว่าไม้เบิร์ชพันธุ์อื่นๆ มาก ซึ่งมีสีที่อ่อนกว่า
โดยมีจุดสีน้ำตาลกระจัดกระจายและไม่ควรสับสนกับไม้เยลโล่ เบิร์ช

ไม้อเมริกันคอททอนวู้ด

พ๊อพพูลัส เดลทัวเดส

ชื่ออื่น: อีสเทิร์น คอททอนวู้ด อีสเทิร์น พ๊อพล่าร์ แคโลลีน่า พ๊อพล่าร์

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

ไม้คอททอนวูด้ เป็นไม้พอ๊ พล่าร์แท้และมีการปลูกเชิงพาณิชย์ในแถบรัฐภาคกลางและใต้
ซึง่ สามารถจะหาไม้ได้ทง้ั แบบไม้ทอ่ นและไม้แผ่น พันธุไ์ ม้นอ้ี าจจะจำกัดในตลาดส่งออกบางทีท่ ไ่ี ม่คอ่ ยมีอปุ สงค์

รายละเอียดทั่วไป

ไม้กระพีม้ สี ขี าวและอาจจะมีรว้ิ สีนำ้ ตาลขณะทีไ่ ม้แก่นอาจจะเป็นสีน้
ำตาลจาง ๆ ถึงน้ำตาลอ่อน
ไม้มรี พู รุนทัว่ ไปและมีเนือ้ หยาบปกติเนือ้ ไม้มลี ายตรงและมีจดุ บกพ
ร่องค่อนข้างน้อย ซึง่ ในฐานะเป็นไม้พอ๊ พล่าร์แท้
ไม้คอททอนวูด้ มีลกั ษณะและคุณสมบัตทิ ค่ี ล้ายคลึงกับไม้อเมริกนั แ
อสเพนและ ยูโรเปีย้ นพ๊อพล่าร์

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์
ไม้ คอททอนวู้ดมีน้ำหนักค่อนข้างจะเบา เนื้อไม้อ่อน
และไม่แข็งแรงเมื่อมีการดัดงอและอัด
มีแรงต้านการกระแทกต่ำ และไม่มีกลิ่นและรสเมื่อแห้ง
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

0.40
449 Kg/m3
11.3%
58.608 MPa
9,466 MPa
33.854 MPa
1913 N

คุณสมบัติในการใช้งาน

การใช้งานช่างทัว่ ไปอยูใ่ นระดับพอใช้แม้วา่ จะพบว่ามีเนือ้ ไม้ฝนื แรงดึงบ่อย และอาจจะทำให้เกิดผิวหน้าเป็นขุยเมือ่ ตัด
หากเครือ่ งตัดไม่คมพอ หรือตัง้ มุมผิดไป ซึง่ จะต้องใช้ความระมัดระวังเพิม่ ขึน้ ในการประกอบชิน้ งาน
ไม้สามารถติดกาวได้ดแี ละมีแรงต้านทีด่ ตี อ่ การแยกเมือ่ ตอกตะปูและยึดสกรูู
สามารถแห้งได้งา่ ยแต่อาจจะมีแนวโน้มทีผ่ ดิ รูปร่าง และมีการเปลีย่ นแปลงในคุณสมบัตเิ ล็กน้อย

ความคงทน

จัดเป็นไม้ที่ไม่คงทนต่อการผุพัง

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

เฟอร์นิเจอร์ ชินส่วนเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ภายในและกลึง ของเล่นและเครื่องครัว มีการใช้โดยเฉพาะในสหรัฐฯ
สำหรับเป็นที่บังตาหรือบานเกล็ด ตลาดส่งออกบางตลาดในเอเชียและยุโรป โดยเฉพาะในอิตาลี
ใช้ไม้ชนิดนี้ซึ่งมีความคุ้มค่าและมีสีอ่อนสำหรับการย้อมสีเข้มในการผลิตเฟอร์นิเจอร์

ข้อมูลอื่น ๆ

บางครัง้ จะเรียกว่า ไม้ไวท์ พ๊อพล่าร์และควรระวังอย่าให้สบั สนกับ ไม้อเมริกนั ทิวลิปวูด้ ซึง่ ยังรูจ้ กั กันในสหรัฐฯในชือ่ อืน่ คือ
เยลโล่ พ๊อพล่าร์โดยบางครัง้ จะเลือ่ ยเป็นขนาดความหนา 9/4 (57.15 มม) สำหรับทำทีบ่ งั ตา

ไม้อเมริกัน เรด เอ็ลม
ชื่ออื่น: สลิพเพอรี่ เอ็ลม บราวน์ เอ็ลม เกรย์ เอ็ลม

อัลมัส รูบร้า

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

ในแถบตะวันออกไปจนถึงมิดเวสต์ของสหรัฐฯ มีปริมาณจำกัดทัง้ แบบไม้ทอ่ นและไม้แผ่น
เนือ่ งจากผลกระทบของโรคงDutchเอ็ลมdisease โดยไม้เอ็ลม
ปัจจุบนั สามารถปลูกทดแทนได้ดกี ว่าในบางพืน้ ทีแ่ ละยังคงมีการส่งออก แต่ในปริมาณทีค่ อ่ นข้างน้อย
ดังนันบางเกรดและสเป็คจึงอาจจะมีจำกัด

รายละเอียดทั่วไป

ไม้ เรด เอ็ลม มีไม้กระพี้ไม่หนาสีเทาขาวไปจนถึงน้ำตาลอ่อน
ส่วนไม้แก่นออกน้ำตาลแดงไปจนถึงน้ำตาลเข้ม
ลายไม้จะตรงแต่บ่อยครั้งจะมีการขัดกัน
เนื้อไม้มีลักษณะหยาบ

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

ไม้ เอ็ลม จะค่อนข้างหนัก แข็ง
และแข็งตัวและมีแรงต้านการโค้งงอและการกระแทกที่ดีเยี่ยม
เป็นการยากที่เนื้อไม้จะแยกเนื่องจากลายไม้จะขัดกัน
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลีย่ (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

0.53
593 Kg/m3
11.0%
89.635 MPa
10,274 MPa
43.852 MPa
3825 N

คุณสมบัติในการใช้งาน

เนื้อไม้ของ เรด เอ็ลมสามารถนำมาใช้งานได้ง่ายพอสมควร สามารถจะตอก ยึดสกรู และติดกาวได้ดี และสามารถขัด
ย้อมเคลือบ ให้ได้ชิ้นงานที่ดี แห้งได้ดีโดยมีคุณภาพลดต่ำลงเพียงเล็กน้อย

ความคงทน

จัดเป็นไม้ที่ไม่คงทนต่อการผุพังของแก่นไม้ และสามารถซึมซับยารักษาเนื้อไม้ได้

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

เฟอร์นิเจอร์ ทำตู้ ปูพื้น งานไม้ภายในและฉากบุผนัง

ข้อมูลอื่น ๆ

รอยนกเจาะเป็นลักษณะตามธรรมชาติของไม้พันธุ์นี้ทั้งหมด
และไม่ถือเป็นจุดบกพร่องเมื่อมีการจัดเกรดไม้ท่อนตามมาตรฐานของ NHLA
1

โรคเชื้อราที่แพร่กระจายโดย แมลงปีกแข็งที่เกาะตามต้นเอ็ลมแม้ว่าเชือว่าต้นกำเนิดมาจากเอเชีย
โรคแต่กลับมีการนำเข้ามาโดยบังเอิญในอเมริกาและยุโรปในช่วงทศวรรษ 1920ซึ่งได้ทำลายประชากรไม้ เอ็ลม
ที่ไม่มีโอกาสในการวิวัฒนาการถูมิต้านโรคไปจำนวนมาก

ไม้อเมริกันกัม
ชื่ออื่น: เรดกัม แซพกัม สวีทกัม

ลิควิดแดมบาร์ สไตเรซิฟลัว

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

ไม้กมั ถือเป็นส่วนสำคัญของป่าไม้เนือ้ แข็งทางภาคตะวันออก และพบได้ทว่ั ไปในตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ
สามารถหาได้มากทัง้ ไม้ทอ่ นและไม้แผ่นในหลายเกรดและสเป็ค เมือ่ แยกตามสีเรดกัม (ไม้แก่นส่วนใหญ่)
จะมีปริมาณจำกัดกว่า

รายละเอียดทั่วไป

ไม้กระพี้ของ อเมริกัน กัม มักจะกว้าง
มีสีขาวจนถึงชมพูอ่อน ขณะที่ไม้แก่นจะออกน้ำตาลแดง
และมักจะมีริ้วสีเข้ม เนื้อไม้มีลายไม่สม่ำเสมอ
ปกติลายจะขัดกัน ทำให้มีลวดลายที่น่าสนใจ
มีเนื้อละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์
ไม้อเมริกัน กัมจะค่อนข้างแข็ง ไม่ค่อยยืดหยุ่น และหนัก
และจัดชั้นในการโค้งงอด้วยไอน้ำที่ระดับต่ำ
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

0.52
545 Kg/m3
12.0%
86.188 MPa
11,308 MPa
43.576 MPa
3781 N

คุณสมบัตใิ นการใช้งาน

ความคงทน

เป็นไม้ทส่ี ามารถนำไปใช้งานได้งา่ ยทัง้ ด้วยเครือ่ งมือและเครือ่ งจักร
สามารถจะตอกตะปูยดึ สกรูแู ละติดกาวได้ดยี อ้ มติดสีได้งา่ ยและสามารถจะขัดและเคลือบเงาไ
ด้ชน้ิ งานทีด่ เี ยีย่ ม
ไม้แห้งเร็วโดยมีแนวโน้มทีจ่ ะผิดรูปและบิด มีการหดตัวมาก
และเกิดการเปลีย่ นแปลงในคุณสมบัตไิ ด้

จัดเป็นไม้ทไ่ี ม่คงทนต่อการผุพงั ของแก่นไม้ โดยทีไ่ ม้แก่นมีความต้านทานปานกลางต่อการรักษาเนือ้ ไม้
แต่สว่ นไม้กระพีส้ ามารถซึมซับน้ำยาได้

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

ทำตู้ ชินส่วนเฟอร์นิเจอร์ ประตู งานไม้ภายใน แถบไม้และบัว
ใช้ในตลาดส่งออกบางที่แบบย้อมสีเพื่อแทนไม้ วอลนัทหรือ มะฮอกกานี

ข้อมูลอืน่ ๆ

ไม้ท่อนมักจะขายในแบบ แซพกัม และไม่จำเป็นต้องจัดแบ่งสเป็คสี ตามมาตรฐานการจัดเกรดของ
NHLA เมื่อขายเป็น แซพกัม จะต้องตัดให้ชัดเจนในแต่ละครั้งเพื่อให้มีด้านหนึ่งเป็นสีแดง (ไม้แก่น)

ไม้อเมริกันฮัคเบอรรี่

ชื่ออื่น: คอมม่อน ฮัคเบอรรี่ ชูการ์เบอรรี่

เซลติส อ๊อกซิเดนทาลิส

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้
พบได้ทั่วฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ แม้ว่าจะไม่พบในปริมาณมากสำหรับการพาณิชย์
มีการส่งออกไม้ท่อนอยู่บ้าง ส่วนใหญ่จะมีสต็อกไม่มาก เกรดสูงอาจจะมีจำกัด

รายละเอียดทั่วไป

ไม้ ฮัคเบอรรี่จะมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ ชูการ์เบอรรี่
(CeltisLaevigata) และอยู่ในตระกูล เอ็ลม
มีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างไม้กระพี้กับไม้แก่น
ซึ่งจะออกเทาเหลืองถึงน้ำตาลอ่อนและมีริ้วออกสีเหลือง
เนื้อไม้มีลายไม่สม่ำเสมอ บางครั้งตรง และบางครั้งมีขัดกัน
และมีเนื้อละเอียดเป็นระเบียบ

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

ไม้ฮัคเบอรรี่ มีความแข็งปานกลาง หนัก
และมีแรงต้านการโค้งงอปานกลาง แรงต้านการกระแทกสูง
แต่มีความแข็งตัวต่ำ
สามารถจัดชั้นในการโค้งงอด้วยไอน้ำที่ระดับดี
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

0.53
593 Kg/m3
13.5%
76.535 MPa
8,205 MPa
37.509 MPa
3914 N

คุณสมบัติในการใช้งาน

ไม้สามารถจะไสและกลึงได้ดี มีความสามารถปานกลางในการยึดตะปูและสกรู และย้อมและเคลือบได้ดี ไม้
ฮัคเบอรรี่ แห้งง่ายโดยมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเพียงเล็กน้อย มีการหดตัวค่อนข้างสูง
และอาจจะทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปได้

ความคงทน

จัดเป็นไม้ที่ไม่คงทนต่อการผุพังของแก่นไม้ ไม้แก่นมีการต้านทานต่อการรักษาเนื้อไม้ปานกลาง
ส่วนไม้กระพี้สามารถซึมซับน้ำยาได้ดี

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

เฟอร์นิเจอร์ และตู้ครัว งานไม้ ประตู บัว

ข้อมูลอื่น ๆ

บางครั้งจะเรียกว่า ชูการ์เบอรรี่และใช้แทนไม้ แอชสามารถจะย้อมสีน้ำเงินได้ก่อนและหลังอบแห้ง
ไม้ท่อนที่ขายอยู่ในสหรัฐฯมักจะมีการไสเรียบร้อยแล้ว

ไม้อเมริกันฮิคคอรี่แอนด์พีคอน

ชื่ออื่น:

คาร์ยา เอสพีพี

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

ฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ พื้นที่หลักที่มีการตัดเพื่อจำหน่ายจะเป็นรัฐทางตอนกลางและใต้
มีปริมาณที่เพียงพอ แต่จะจำกัดขึ้นหากขายโดยเลือกสีไม่ว่า เรดฮิคคอรี่หรือ ไวท์ ฮิคคอรี่หรือ
พีคอนในการส่งออกอาจจะมีจำนวนไม้ท่อนจำกัดหากเป็นเกรดสูงและที่มีส่วนใหญ่จะเป็นแบบบาง

รายละเอียดทั่วไป

ไม้ฮคิ คอรีเ่ ป็นกลุม่ สำคัญของป่าไม้เนือ้ แข็งในฝัง่ ตะวันออก
ในเชิงพฤกษศาสตร์จะแยกออกเป็นสองกลุม่ ฮิคคอรีแ่ ท้ๆ กับ พีคอนฮิคคอรี่ (มีผลด้วย)
เนือ้ ไม้โดยรวมจะเหมือนกันระหว่างสองชนิดและมักจะขายไปด้วยกัน ไม้กระพีข้ อง
ฮิคคอรีแ่ ละ พีคอนจะเป็นสีขาว มีจดุ น้ำตาลขณะทีไ่ ม้แก่นจะเป็นน้ำตาลจาง ๆ
ถึงน้ำตาลแดง
ทัง้ สองชนิดมีเนือ้ หยาบและลายไม้มกั จะตรงแต่อาจจะมีเป็นคลืน่ หรือไม่สม่ำเสมอได้

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

ความหนาแน่นและความแข็งแรงของไม้ ฮิคคอรี่ จะแตกต่างกันไปตามอัตราการเติบโต
โดย ฮิคคอรี่ แท้ จะมีมูลค่าสูงกว่า พีคอนฮิคคอรี่
เนื้อไม้เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีความแข็งแรงดีมาก และมีแรงต้านการกระแทก
และยังมีคุณสมบัติในการดัดโค้งด้วยไอน้ำได้ดีเยี่ยมอีกด้วย
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย
(จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

Hickory
(Carya glabra)

Pecan
(Carya illinoinensis or illinoensis)

0.75

0.66

833 Kg/m3

737 Kg/m3

14.3 %

N/A

138.590 MPa
15,583 MPa

94.462 MPa
11,928 MPa

63.365 MPa

54.126 MPa

N/A

8095 N

คุณสมบัตใิ นการใช้งาน

ไม้ฮคิ คอรีจ่ ดั ว่ายากในการใช้กบั เครือ่ งจักรและติดกาว และยากมากในการทำงานด้วยเครือ่ งมือปกติจงึ ต้องใช้ความระมัดระวังสูง
สามารถจะยึดตะปูและสกรูได้ดแี ต่มแี นวโน้มทีจ่ ะแยก ดังนันควรจะมีการเจาะนำ
เนือ้ ไม้สามารถจะขัดเรียบและเคลือบได้งานทีด่ อี าจจะทำให้แห้งได้ยากและมีการหดตัวมาก
ซึง่ อาจจะกระทบต่อความคงตัวภายใต้สภาพความชืน้ ต่าง ๆ

ความคงทน

จัดเป็นไม้ที่ไม่คงทนต่อการผุพังของแก่นไม้ ไม้จัดเป็นพวกต้านทานต่อน้ำยารักษาเนื้อไม้

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

ด้ามจับเครื่องมือ เฟอร์นิเจอร์ ตู้ พื้น บันได้ไม้ หมุด และเครื่องกีฬา ไม้ ฮิคคอรี่ มีการส่งออกเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อใช้ทำพื้นเนื่องจากมีลักษณะหยาบที่ดูน่าดึงดูด และมีความแข็งแรงต่อการใช้งาน

ข้อมูลอืน่ ๆ

ปกติมกั จะเรียกว่า ฮิคคอรีใ่ นทางเหนือ และเรียก พีคอนในทางใต้ของสหรัฐฯ
รอยนกเจาะถือว่าปกติและไม่ถอื เป็นจุดบกพร่องลายออกม่วงเข้มเป็นลักษณะตามธรรมชาติและไม่ถอื เป็นจุดบกพร่องเช่นกัน
การจัดเกรดไม้ทอ่ นของ FAS กำหนดความหนาต่ำสุด 4 นิว้ (101.6 มม)

ไม้อเมริกันไซคามอร์
ชื่ออื่น: บัททอนวู้ด อเมริกัน เพลน

พลาเตนัส อ๊อกซิเดนทาลิส

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

พบได้ทว่ั ไปในฝัง่ ตะวันออกของสหรัฐฯ มีจำนวนพอสมควรในหลายสเป็คและเกรดทัง้ ไม้ทอ่ นและไม้แผ่น
แม้วา่ จำนวนในตลาดส่งออกอาจจะแตกต่างกันไปและค่อนข้างจำกัดจากการทีม่ อี ปุ สงค์หรือความสนใจน้อย

รายละเอียดทั่วไป

ไม้กระพี้ของ ไซคอมอร์ จะมีสีขาวถึงเหลืองอ่อน
ส่วนไม้แก่นมีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม
เนื้อไม้ละเอียดและมีลายไม้ขัดกัน
ไม่เกียวข้องแต่ประการใดกับ ยูโรเปี้ยนไซคามอร์ (Acer
pseudoplatanus) แต่อยู่ในตระกูลเดียวกัน

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์
จัดเป็นไม้ที่มีน้ำหนัก ความแข็ง ความแข็งตัว
และการต้านทานการกระแทกในระดับปานกลาง
สามารถกลึงได้ดีและมีคุณสมบัติในการดัดโค้งได้ดี
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

0.49
545 Kg/m3
11.4%
68.950 MPa
9,791 MPa
37.095 MPa
3425 N

คุณสมบัติในการใช้งาน

เป็นไม้ที่สามารถนำไปเข้าเครื่องจักรได้ดี
แต่จำเป็นต้องใช้การตัดด้วยความเร็วสูงเพื่อไม่ให้ไม้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
มีความต้านทานต่อการแยก เนื่องจากลายไม้ขัดกัน
สามารถติดกาวได้ดีและย้อมและเคลือบเงาด้วยความระมัดระวังจะได้ชินงานที่ดีเยี่ยม ไม้แห้งค่อนข้างเร็ว
และมีแนวโน้วจะผิดรูป มีการหดตัวปานกลางและมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเล็กน้อย

ความคงทน

จัดเป็นไม้ที่ไม่คงทนต่อการผุพังของแก่นไม้ แต่สามารถซึมซับต่อน้ำยารักษาเนื้อไม้ได้

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

เฟอร์นเิ จอร์ชน้ิ ส่วนเฟอร์นเิ จอร์(ด้านข้างลิน้ ชัก) งานไม้ภายใน ฉากบุผนังและบัว เครือ่ งครัว โต๊ะทำครัว และไม้แผ่นบุผนัง

ข้อมูลอื่น ๆ

ในบางพื้นที่ส่งออก เช่นยุโรป ไม้ ไซคามอร์ จะหมายถึง ไม้พันธุ์ไม้ที่ดูเหมือน เมเปิ้ลบางชนิด
ซึ่งอาจจะทำให้สับสนได้ ไม้อเมริกันไซคอมอร์ ให้เนื้อไม้แบบเดียวกับ
ยูโรเปี้ยนเพลนโดยมีลายเนื้อไม้เป็นพิเศษ แต่อาจจะพบซื้อขายได้มากกว่า

ไม้อเมริกันวิลโลว์
ชื่ออื่น: แบล็ก วิลโลว์ สแวมป์ วิลโลว์

ซาลิกซ์ ไนกร้า

การแพร่กระจาย และประเภทของไม้ที่สามารถพบหรือหาได้

ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ พื้นที่ที่มีการตัดขายเป็นหลักคือรัฐแถบตอนกลางและใต้
ไปตามแนวแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ มีจำนวนพอสมควรในแต่ละภูมิภาคในแบบไม้ท่อนและไม้แผ่น
แม้ว่าปริมาณสำหรับการส่งออกอาจจะแตกต่างไปและอาจ
จะจำกัดในบางเกรดและลำต้นที่บางกว่า

รายละเอียดทั่วไป

ไม้กระพี้ของ วิลโลว์ จะแตกต่างกันไปตามสภาพการเติบโต
และมีสีครีมน้ำตาลอ่อน ในทางตรงข้าม
ไม้แก่นจะเป็นสีน้ำตาลแดงจาง ๆ ถึงน้ำตาลเทา
เนื้อไม้ละเอียดและแม้ว่าทั่วไปลายไม้จะตรง
อาจจะมีการขัดกันบางครั้ง หรือแสดงให้เห็นลวดลาย

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลศาสตร์

ไม้ไม่ค่อยแข็งแรงต่อการดัดโค้ง การบีบอัด การกระแทกและความแข็งตัว
อยู่ในประเภทการทำให้โค้งงอด้วยไอน้ำที่ต่ำมาก
ความถ่วงจำเพาะ (12%MC)
น้ำหนักเฉลี่ย (12%MC)
การหดตัวเชิงปริมาตรเฉลี่ย (จากสดถึง 6%MC)
ค่ามอดูลัสในการปริแตก
ค่ามอดูลัสในความยืดหยุ่น
ค่าแรงอัด (ขนานกับแนวลายไม้)
ความแข็ง

0.39
417 Kg/m3
11.5%
53.800 MPa
6,960 MPa
28.300 MPa
N/A

คุณสมบัติในการใช้งาน

ไม้ วิลโลว์ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายด้วยเครื่องมือธรรมดาและเครื่องจักร
แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลียงไม่ให้ผิวหน้าเป็นขุยเมื่อมีลายไม้แบบขัดกัน การตอกตะปู
และยึดสกรูทำได้ดี ติดกาวได้ดีเยี่ยม และสามารถจะขัดเคลือบได้ชิ้นงานที่ดีมาก
ไม้แห้งค่อนข้างไวโดยมีคุณสมบัติลดลงเพียงเล็กน้อย แม้ว่าอาจจะไวต่อโพรงที่มีความชื้น ได้
ความคงตัวในมิติและขนาดจะดีเมื่อแห้ง

ความคงทน

จัดเป็นไม้ที่ไม่คงทนต่อการผุพังของแก่นไม้
ไม้แก่นจะต้านทานต่อน้ำยารักษาเนื้อไม้และไม้กระพี้สามารถซึมซับน้ำยาได้

การนำไปใช้งานที่สำคัญ

เฟอร์นเิ จอร์งานไม้บวั บุผนัง ประตูอปุ กรณ์กฬี า เครือ่ งครัว และของเล่น ในบางตลาดของยุโรป เช่นอิตาลีไม้
วิลโลว์จะมีการใช้เพิม่ มากขึน้ โดยมีการย้อมเพือ่ ทำให้เกิดโทนสีทอ่ี อ่ นลงสำหรับไม้ ยูโรเปีย้ นวอลนัท

ข้อมูลอื่น ๆ

การเกิดตาไม้และลายขดในลายไม้เป็นลักษณะตามธรรมชาติและไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง

พันธุ์ไม้อื่น ๆ

ป่าทางตะวันออกของสหรัฐยังมีไม้เนื้อแข็งพันธุ์ไม้อื่น ๆ
อีกหลายชนิดซึ่งหาได้น้อยกว่าในเชิงการใช้เพื่อการพาณิชย์ และมีการผลิตกันจำนวนน้อยในระดับภาค
เนื่องจากตำแหน่งและการใช้ขั้นสุดท้าย
ไม้เนื้ออ่อนบางจำพวกก็มีการผลิตเช่นกันโดยอุตสาหกรรมโรงเลือยไม้เนื้อแข็ง
ตารางต่อไปนี้กล่าวถึงแปดพันธุ์ไม้ที่รู้จักกันดี
ชื่อ
ไม้เนื้อแข็ง
White birch
Betula papyrifera
Butternut
White walnut
Juglans cinerea
Pacific coast maple
Big leaf maple
Acer macrophyllum
Sassafras
Sassafras albidum

Tupelo
Black gum
Nyssa sylvatica
ไม้เนื้ออ่อน
Aromatic red cedar
Eastern red cedar
Juniperus virginiana

รายละเอียดทั่วไป &การหาได้ในภูมิภาค
อ่อนแต่ก็ยังหนักปานกลาง ไม้สีขาวและมีจุดสีน้ำตาลเป็นลักษณะเฉพาะ
ใช้ทำชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ พื้น และ Oriented Strand Board (OSB)
ภูมิภาคที่พบ: ทางเหนือ
จากตระกูลไม้ walnut มีสีครีมน้ำตาลอ่อนและมีลักษณะลายไม้แบบ วอลนัท
น้ำหนักเบาและทำงานขัดได้ดี บัตเตอร์นัททนทานต่อการผุพังสูง แต่จะอ่อนกว่า
แบล็กวอลนัทใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ และนิยมใช้ในผู้สลักไม้ บัตเตอร์นัท
ไม่ถูกกับเชื้อราทำให้ทำให้ปริมาณลดลงในบางพื้นที่
ภูมิภาคที่พบ: เหนือและอัพปาลาเชียน
ในทางพฤกษศาสตร์ อยู่ในกลุ่มสปีชีส์ ซอฟท์ เมเปิ้ลสีออกขาวจะเข็มขึนเล็กน้อยกว่า
อีสเทิร์น เมเปิ้ลและมีความกลมกลืนกว่า
เนื่องจากมีจำกัดอยู่ในพื้นที่ปลูกเฉพาะที่แยกออกไปในแถบแปซิฟิกนอร์ธเวสต์
ใช้ทำงานไม้หลายอย่างและเฟอร์นิเจอร์
ภูมิภาคที่พบ: ตะวันตกเฉียงเหนือ
เป็นตระกูลของตัวเอง ไม้แก่นของ sassafras จะเป็นสีน้ำตาลจาง ๆ ถึงน้ำตาลส้ม
คล้ายของ แอชหรือ chestnut ไม้กระพี้ค่อนข้างแคบมีสีเหลืองขาว
เนื้อไม้หยาบและมีลายไม้โดยทั่วไปตรง รู้จักกันดีในพันธุ์ไม้ที่มีกลิ่น ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
และงานไม้ แต่ไม่ค่อยได้ส่งออกเป็นไม้ท่อนเนื่องจากมีปริมาณน้อย
ภูมิภาคที่พบ: ภาคกลาง
จากตระกูล gum มีสเี หลืองจาง ๆ และมีไม้กระพีส้ ขี าว เนือ้ ไม้จะแข็งและมีลายไม้ขวาง
เหมาะสำหรับงานกลึง ของเล่นเด็ก และชินส่วนเฟอร์นเิ จอร์ภายใน
ภูมภิ าคทีพ่ บ: ภาคใต้
เนื้ออ่อน มีลายละเอียด และมีแก่นหอมสีชมพู แดง และน้ำตาล
เนื้อไม้เบามากและใช้ไล่แมลงกินผ้าได้จึงมักจะใช้สำหรับตู้เสื้อผ้าและลิ้นชัก
ภูมิภาคที่พบ: ภาคกลาง

Cypress
Bald cypress
Taxodium distichum

ไม้กระพีแ้ คบและมีสขี าวนวลส่วนไม้แก่นแตกต่างกันมากตังแต่นำ้ ตาลออกเหลืองอ่อน
ไปถึงน้ำตาลแดงแก่เนือ้ ไม้หนัก แข็งแรง และแข็ง ปานกลาง
มีความคงทนตามธรรมชาติดแี ละจึงสามารถใช้กบั งานภายนอก หรือเฟอร์นเิ จอร์สวนได้
cypress รวมอยูใ่ นมาตรฐานการจัดเกรดไม้เนือ้ แข็งของ NHLA ด้วย
ภูมภิ าคทีพ่ บ: ภาคใต้

Eastern white pine
Pinus strobus

white pin มีสีฟางครีมแต่จะเข้มขึ้นตามอายุจนถึงสีแทนแก่
เนื้อไม้อ่อนและง่ายต่อการตัดและใช้ทำที่บังตา พื้น และเฟอร์นิเจอร์
ภูมิภาคที่พบ: ภาคเหนือและอัพปาลาเชียน

ตารางเปรียบเทียบ

สำหรับการเปรียบเทียบโดยตรงทางกายภาพ เชิงกลศาสตร์ และคุณสมบัตใิ นการทำงานแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

ค ุ ณ สมบ ั ต ิ ด ้ า น กายภาพ&เ ชิ ง กลศาสต ร ์
ความถ่วง น้ำหนักเฉลีย่ การหดตัวเชิง
จำเพาะ (12% MC), ปริมาตรเฉลีย่
(12% MC) kg/m3
(จากสดถึง
6% MC), %

ค่ามอดูลั
สการปริ
แตก
MPa

ค่ามอดูลัส
ความ
ยืดห
ยุ่น Mpa

แรงต้านการ ความแข็ง
บีบอัด
N
(ขนานกับ
ลายไม้) MPa

อัลเดอร์

0.41

449

10.1

67.571

9,515

40.129

2624

แอช

0.60

673

6.2

103.425

11,997

51.092

5871

แอสเพน

0.38

417

9.2

57.918

8,136

29.304

1557

แบสวู้ด

0.37

417

12.6

59.987

10,067

32.613

1824

บีช

0.64

721

13.0

102.736

11,859

50.334

5782

เยลโล่เบิร์ช

0.62

689

13.4

114.457

13,859

56.332

5604

เชอรรี่

0.50

561

9.2

84.809

10,274

49.023

4226

คอททอนวู้ด

0.40

449

11.3

58.608

9,466

33.854

1913

เอ็ลม

0.53

593

11.0

89.635

10,274

43.852

3825

กัม

0.52

545

12.0

86.188

11,308

43,576

3781

ฮัคเบอรรี่

0.53

593

13.5

76.535

8,205

37.509

3914

ฮิคคอรี่

0.75

833

14.3

138.590

15,583

63.365

N/A

พีคอน

0.66

737

N/A

94.462

11,928

54.126

8095

เมเปิ้ลแข็ง

0.63

705

11.9

108.941

12,618

53.988

6450

เอเซอร์รูบรัม

0.54

609

10.5

92.393

11,308

45.093

4225

เอเซอร์มาโครไฟลัม

0.48

545

9.3

73.777

9,998

41.025

3780

เคอรซัส รูบรา

0.63

705

6.6

98.599

12,549

46.610

5738

เคอรซัส ฟัลคาตตา

0.68

753

N/A

75.156

10,274

41.991

4715

ไวท์ โอ๊ค

0.68

769

12.6

104.804

12,273

51.299

6049

ไซคามอร์

0.49

545

11.4

68.950

9,791

37.095

3425

ทิวลิปวู้ด

0.42

449

9.8

69.640

10,894

38.198

2402

วอลนัท

0.55

609

10.2

100.677

11,584

52.264

4492

วิลโลว์

0.39

417

11.5

53.800

6,960

28.300

N/A

ซอฟท์ เมเปิ้ล

โอ๊คแดง

คุณสมบัติการใช้งาน
อัลเดอร์
แอช
แอสเพน
แบสวู้ด
บีช
เยลโล่เบิร์ช
เชอรรี่
คอททอนวู้ด
เอ็ลม
กัม
ฮัคเบอรรี่
ฮิคคอรี่แอนเพค
อน
ฮาร์ด เมเปิ้ล
ซอฟท์ เมเปิ้ล
เรดโอ๊ค
ไวท์โอ๊ค
ไซคอามอร์
ทิวลิปวู้ด
วอลนัท
วิลโลว์

เลื่อย

การไส

การเจาะ การเจาะรู การกลึง การแกะสลัก บัว

ตอกตะปู ยึดสกรู ติดกาว

เคลือบขัดเงา

การนำไปใช้งานขั้นสุดท้าย
สปีชี่ส์
อัลเดอร์
แอช
แอสเพน
แบสวู้ด
บีช
เยลโล่เบิร์ช
เชอรรี่
คอททอนวู้ด
เอ็ลม
กัม
ฮัคเบอรรี่
ฮิคคอรี่แอนเพคอน
ฮาร์ด เมเปิ้ล
ซอฟท์ เมเปิ้ล
เรดโอ๊ค
ไวท์โอ๊ค
ไซคอามอร์
ทิวลิปวู้ด
วอลนัท
วิลโลว์

ประตู

พื้น

√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

เฟอร์นิเจอร์ งานไม้

ตู้ครัว

บัวและงา ไม้แผ่น
นกลึง

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

เครื่องกีฬา ด้ามจับ
เครื่องมือ
√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√

√

อธิบายคำศัพท์
การตรวจสอบ
การแยกตามแนวนอนของเส้นใยในเนื้อไม้ที่จะไม่ผ่านการตั
ดขวางทั้งหมดผลการตรวจสอบจากแรงตึงระหว่างกระบวน
การทำให้แห้ง
แรงอัด
ความสามารถในการต้านแรงที่พยายามจะทำให้โครงสร้างสั้
นลงโดยการบีบอัดเส้นใยตามยาว
การผุพัง การย่อยสลายของเนื้อไม้โดยเชื้อรา
ความหนาแน่น
น้ำหนักต่อปริมาตรต่อหน่วย
ความหนาแน่นของไม้แตกต่างกันตามอัตราการเติบโต
เปอร์เซ็นต์ของเนื้อไม้ที่เหลือ และในแต่ละชิ้น
สัดส่วนของไม้แก่น
ความคงตัวในขนาดมิติ
คำใช้สำหรับอธิบายว่าส่วนของไม้จะทนต่อการเปลี่ยนแปล
งในปริมาตรเมื่อมีความชืนต่าง ๆ กัน
ความคงทน
ความต้านทานของไม้ต่อการโจมตีโดยเชื้อราที่ทำให้ผุพัง
แมลง และความผุกร่อนจากน้ำทะเล
FAS เกรดที่มีคุณภาพสูงสุดของ NHLA
ลวดลาย
รูปแบบที่เกิดขึ้นในผิวหน้าเนื้อไม้จากการเติบโตของวงปี
เส้น จุด การเบียงเบนจากลายไม้ปกติ เช่นการขัดกัน
การเป็นคลื่น และสีที่ไม่สม่ำเสมอ
ลายไม้
ทิศทาง ขนาด การจัดเรียง ลักษณะปรากฏ
หรือคุณภาพของเส้นใยในไม้ที่มีการเลื่อยแล้ว
ลายตรงใช้อธิบายไม้ท่อนที่เส้นใยและองค์ประกอบตามยาว
อื่น ๆ อยู่ในแนวขนานกันกับแกนของชิ้นไม้
กัมPocket
มีการสะสมตัวมากเกินไปของเรซิ่นหรือ กัม ในเนื้อไม้
ความแข็ง
ความต้านทานของไม้ต่อการบุบหรือขีดข่วน
ค่าที่ได้จะระบุเป็นนิวตัน (N)
และวัดโดยการบรรทุกน้ำหนักลูกเหล็กขนาด 11.3 มม
จนได้หนึ่งในสองของเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้
ไม้เนื้อแข็ง
คำนิยามที่ใช้กับไม้ยืนต้น คำนี้ไม่ได้บ่งบอกความแข็ง
จริงๆ ของเนื้อไม้
ไม้แก่น
ชัน้ ในของเนือ้ ไม้ในต้นไม้ทเ่ี ติบโตและหยุดการมีเซลล์ทม่ี ชี วี ติ
ไม้แก่นมักจะสีเข้มกว่าไม้กระพีแ้ ต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องแยก
กันได้ชดั เจนเสมอไป
การอบ
กระบวนการที่ไม่ได้อาศัยธรรมชาติในการทำให้ไม้ท่อนแห้ง
โดยใช้สภาวะที่มีการควบคุมทางวิทยาศาสตร์
ที่อบจะเป็นช่องสำหรับกระบวนการนี
มอดูลัสความยืดหยุ่น
แรงสมมติที่ใช้ในการยืดวัตถุให้ได้ความยาวสองเท่าและอัด

ให้ยาวเหลือครึ่งหนึ่ง ค่าที่ได้สำหรับแต่ละพันธุ์ไม์
จะระบุเป็นเมกาปาสกาล (MPa เท่ากับ N/mm2)
และใช้การทดสอบชิ้นไม้แห้งเล็ก ๆ
ค่ามอดูลัสการปริแตก
แรงอัดต่อเส้นใยเท่า ๆ กันที่การรับน้ำหนักสูงสุด
ใช้อย่างสม่ำเสมอในการออกแบบโครงสร้างและได้จากการ
บรรทุกน้ำหนักชิ้นไม้จนเสียหาย
ปริมาณความชื้น
น้ำหนักของน้ำที่อยู่ในไม้ที่แสดงเป็นร้อยละของน้ำหนักไม้
อบแห้ง
NHLA สมาคมไม้เนื้อแข็งท่อนแห่งชาติ
Pith Flecks
ริ้วที่มีสีไม่สม่ำเสมอในเนื้อไม้
เนื่องจากแมลงในช่วงไม้เติบโต
ไม้กระพี้
โซนชั้นนอกของไม้ในต้นไม้ ต่อจากเปลือกไม้
ไม้กระพี้โดยทั่วไปจะเบากว่าไม้แก่น
และไม่ค่อยทนต่อการผุพัง
การหดตัว
การหดตัวของเส้นใยเนื้อไม้ที่เกิดจากการแห้งที่ต่ำกว่าจุดตก
ผลึกของเส้นใย (ปกติประมาณ 25-27% MC)
ค่าที่แสดงจะเป็นร้อยละของขนาดมิติของไม้ขณะยังสด
ความถ่วงจำเพาะ
น้ำหนักสัมพัทธ์ของวัตถุเทียบกับที่มีน้ำปริมาณเท่ากัน
ค่าความถ่วงจำเพาะที่ได้เทียบกับปริมาตรไม้ที่12% MC
และเป็นน้ำหนักอบแห้ง
แยก
การแยกกันของเส้นใยในชิ้นไม้จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
คราบ
ความแตกต่างจากสีธรรมชาติของไม้หรือการมีสีเปลี่ยนแปล
งไปที่อาจจะเนื่องมาจากจุลชีพ โลหะ และสารเคมี
คำที่ใช้ยังใช้กับวัสดุที่ใช้ในการนำสีไปติดไม้
ไส
คำที่ใช้ในสหรัฐฯ ที่ชี้ว่าไม้ท่อนได้มีการไสเรียบแล้ว
ความเค้นแรงดึง
ความสามารถในการต้านแรงที่กระทำต่อวัตถุและพยายาม
จะยึดวัตถุออกหรือดึงให้เส้นใยแยกออกในทางยาว
ความละเอียดของเนื้อไม้
พิจารณาจากขนาดและการกระจายตัวขององค์ประกอบเนื้อ
ไม้ แบ่งเป็น หยาบ (มีองค์ประกอบขนาดใหญ่) ละเอียด
(มีองค์ประกอบขนาดเล็ก หรือสม่ำเสมอ (ขนาดเท่ากัน)
Warp
การบิดหรือผิดรูปของไม้ท่อนทำให้มีการเบียงไปจากแนว
ระดับเดิมของไม้ ปกติเกิดระหว่างการอบแห้ง
ซึ่งประกอบด้วย cup, bow, crook และ twist
น้ำหนัก
น้ำหนักของไม้แห้งขึ้นกับช่องว่างระหว่างเซลล์
นันคือสัดส่วนของวัสดุเนื้อไม้กับช่องว่างอากาศ
ค่าจะระบุเป็น Kg/m3 ท 12% MC

การติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติม

สภาผู้ส่งออกไม้เนื้อแข็งแห่งสหรัฐ American Hardwood Export Council (AHEC)
เป็นองค์กรด้านการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมไม้เนื้อแข็งของสหรัฐ
เป็นตัวแทนของสมาชิกบริษัทผู้ส่งออกไม้เนื้อแข็งของสหรัฐฯ และสมาคมการค้าผลิตภัณฑ์ไม้เนื้อแข็งสำคัญ ๆ ทังหมด จากวอชิงตัน
ดี.ซี. และสำนักงานในต่างประเทศอีกห้าแห่ง
AHEC ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการค้าทั่วโลกในกว่า ประเทศ สำนักงานของ AHEC ในลอนดอน โอซาก้า ฮ่องกง เม็กซิโกซิตี้
และเซียงไฮ้มีการตั้งขึ้นให้อยู่ในตลาดไม้เนื้อแข็งสำคัญ นโยบายของ AHEC
คือการพัฒนาตลาดทั่วโลกสำหรับพันธุ์ไม้ทุกชนิดและทำให้เกิดสมดุลในการส่งออกสิ่งที่ปลูกอยู่ในป่า ทั้งปัจจุบันและในอนาคต
สำหรับรายละเอียดการติดต่อสำนักงาน และข้อมูลด้านเทคนิคเพิ่มเติมเกียวกับพันธุ์ไม้ของไม้เนื้อแข็งอเมริกัน ผลิตภัณฑ์ การจัดเกรด
การนำไปใช้ กรุณาเข้าดูที่ www.americanhardwood.org ซึ่งท่านยังสามารถดาวน์โหลดหรือสั่งเอกสารแจกฟรีดังต่อไปนี้ได้ด้วย

ที่สำหรับติดต่อเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศถ่ายภาพ

ปกหน้า/ปกใน จอห์นนี่ บอยแลน · เนื้อหา จอห์นนี่ บอยแลน (บี) · หน้า 3 เกียรติจากรางวัลไม้แห่งสหราชอาณาจักร, แกรี่ โอ เลรี่,
เดนนิส กิลเบิร์ต, AHEC (แอล-อาร์) ·หน้า 4 ไม้เนื้อแข็งแห่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ที) ·หน้า 5 ไม้เนื้อแข็งแห่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
·หน้า 7 จอห์น อปาลิซิโอ (แอล) ·เกียรติจากรางวัลไม้แห่งสหราชอาณาจักร (อาร์) · หน้า 9 เปาโล เกียราดี/อาลี ปาร์เก้ (อาร์) · หน้า 13
เฟอร์นิเจอร์จากไม้วูดสต๊อก (อาร์) · หน้า 14 เอียน แมคโดนัลด์ (ที)·จอห์นนี่ บอยแลน (บี)· หน้า 15 RIVA 1920 (แอล) จอห์น
มาร์แชล (อาร์) · หน้า 17 สมาคมซาลาแมนคา (แอล) · จอห์น เคลลี่ เฟอร์นิเจอร์ (อาร์) · หน้า 18จอห์นนี่ บอยแลน (ที)· หน้า 19
เกียรติจากรางวัลไม้แห่งสหราชอาณาจักร(แอล) จอห์นนี่ บอยแลน (อาร์)· หน้า 20 เกียรติจากรางวัลไม้แห่งสหราชอาณาจักร(ที)·
หน้า 21 RIVA 1920 (แอล&อาร์)· หน้า 24 เจย์ มอร์ริสัน/แคเปลินี่สปา (บี) · หน้า 27 เออร์คอล เฟอร์นิเจอร์ (บี) · หน้า 28 ฮาร์ทแมนน
โมเบิลเวิรค์ จีเอมบีเอช (บี) · หน้า 30 พื้นไม้โรบินสัน · ภาพอื่นๆ ทั้งหมด – AHEC
(บี) = ภาพล่าง; (ที) = ภาพบน; (แอล) = ซ้าย; (อาร์) = ขวา

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
http://www.ahec-china.org or www.ahec-seasia.org

