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คานไม้ประสานจากไม้สะเดาและไม้สะเดาเทยีม 
ผศ. สภุาวดี  บญุยฉตัร1, ผศ. ดร. สจัจา  บญุยฉตัร2, ผศ. ดร. วินยั อวยพรประเสริฐ3, นายสชุาต ิไทยเพ็ชร์4, 

ดร.จารุณี  วงศ์ข้าหลวง5, นางสวุรรณา อ่ําเผือก6, นายบญุสง่ สมเพาะ7 
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ, 2-3คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

รังสติ, 4-7กรมป่าไม้ 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนีมุ้่งท่ีจะศึกษาให้เกิดการใช้เศษไม้ท่ีเหลือจากการแปรรูปมาประกอบเป็นไม้

ประสานเพ่ือใช้เป็นคานหลกัในโครงสร้าง แต่ความน่าเช่ือถือในการใช้ไม้ชนิดใดเป็นองค์ประกอบ
โครงสร้างนัน้  นอกจากจะขึน้อยู่กับความแข็งแรงของไม้ชนิดนัน้ๆ แล้ว ความทนทานของไม้
ดังกล่าวยังเป็นข้อมูลประกอบท่ีสําคัญย่ิงซึ่งจะต้องนํามาพิจารณาร่วมด้วยทุกครัง้ ข้อมูลจาก
งานวิจัยของกรมป่าไม้ได้แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าไม้ท่ีมีค่าความแข็งแรงสูงนัน้ไม่จําเป็นจะต้องมี
ความทนทานและอายุใช้งานสูงด้วยเสมอไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงไม้โตเร็วซึ่งส่วนใหญ่จะถูก
นํามาใช้ประโยชน์ในขณะท่ีไม้เหล่านีมี้อายไุมถ่ึง 10 ปี ยงัไม่มีสารสกดัสะสมในเนือ้ไม้มากพอท่ีทํา
ให้เนือ้ไม้มีความทนทานต่อศตัรูทําลายไม้  การท่ีจะนําไม้ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะในลกัษณะใดๆ 
จงึมีความจําเป็นท่ีจะต้องหาวธีิท่ีจะทําให้ไม้นัน้มีความทนทานต่อศตัรูทําลายไม้ให้ได้เสียก่อน  จึง
จะช่วยให้การใช้ไม้เป็นไปอย่างประหยดัและคุ้มค่าท่ีสดุ แต่การศกึษาด้านความทนทาน ตลอดจน
คุณสมบัติเชิงกล (mechanical properties) และคุณสมบัติเชิงกายภาพ (physical properties) 
ซึง่เป็นข้อมลูพืน้ฐานการใช้ประโยชน์ไม้ประสานอาบนํา้ยา มีอยู่อยา่งจํากดัมากจึงมีความสําคญัท่ี
จะต้องศกึษาวจิยั   

ผลการทดสอบความทนทานการใช้งานกลางแจ้งสมัผสัดินตามมาตรฐานกรมป่าไม้ และ
การรับแรงของคานไม้ประสานด้วยกาว Resorcinol Formaldehyde พบว่า ไม้สะเดา มีความ
ทนทานในการใช้งานกลางแจ้งสมัผสัดิน 6.7 ปี มีโมดลูสัยืดหยุ่นของการรับแรงดดั 113,720 กก./
ตร.ซม. ค่าโมดลูสัยืดหยุ่นของการรับแรงอดั 72,909 กก./ตร.ซม. ค่าโมดลูสัยืดหยุ่นของการรับแรง
ดึง 104,975 กก./ตร.ซม . การวิจัยนีป้ระกอบคานไม้ประสานจากไม้สองชนิด  คือ นําไม้สน
ประดิพทัธ์มาประสานไว้ด้านนอกคาน ทําให้คานไม้สะเดา+สนประดิพทัธ์มีค่าโมดลูสัยืดหยุ่นของ
การรับแรงดดั 110,392 กก./ตร.ซม.  

ส่วนไม้สะเดาเทียมมีความทนทานในการใช้งานกลางแจ้งสัมผัสดิน 4.5 ปี มีโมดูลัส
ยืดหยุ่นของการรับแรงดดั 89,479 กก./ตร.ซม. ค่าโมดูลสัยืดหยุ่นของการรับแรงอดั 37,822 กก./
ตร.ซม. ค่าโมดูลสัยืดหยุ่นของการรับแรงดึง 70,561 กก./ตร.ซม. เม่ือนํามาประกอบเป็นคานไม้
ประสาน คานไม้สะเดาเทียม+สนประดิพทัธ์มีค่าโมดลูสัยืดหยุ่นของการรับแรงดดั  108,600 กก./
ตร.ซม. 
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นํา้หนักบรรทุกท่ีทําให้คานไม้ประสานจากไม้สะเดา และไม้สะเดาเทียมเกิดการวิบัติ
เร่ิมแรก (First Failure) ค่อนข้างสูงสามารถใช้เป็นคานได้ การใช้ซอฟต์แวร์ WCCAL ช่วยในการ
วิเคราะห์หาขนาดท่ีเหมาะสมในการใช้งานคานไม้ประสานได้ผลดงัตาราง 
ตาราง เปรียบเทียบคณุสมบตัิของคานไม้ประสานท่ีทําการวิจยั 

ชนิดไม้ 
ค่าความ
น่าจะวบิัต  ิ

(pf) 

ความยาว
คาน 
(ม.) 

ความ
กว้างคาน 

(นิว้) 

นํา้หนัก
บรรท ุก 
(กก./ม.) 

ความลึกคานที่
เหมาะสม 

(นิว้) 

ไม้สะเดา+ไม้
สนประดิพทัธ์ 

10-4 6 
คานคู่
ขนาด 4” 

330 20 

ไ ม้ ส ะ เ ด า
เทียม+ไม้สน
ประดิพทัธ์ 

10-4 6 
คานคู่
ขนาด 4” 

300 18 

หมายเหตุ ในการหาขนาดท่ีเหมาะสมของคานไม้ประสานกําหนดให้ 
 คานไม้สะเดาและสนประดิพทัธ์ รับตงขนาด 2”x8” ความยาวตง 3.0 เมตร ระยะห่างระหว่างตง 

0.30 เมตร  พืน้หนา 1” 
 คานไม้สะเดาเทียมและสนประดิพทัธ์ รับตงขนาด 2”x6” ความยาวตง 3.0 เมตร ระยะระหว่างตง 

0.30 เมตร  พืน้หนา 1” 
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2-3Faculty of Engineering, Rangsit University; 4-7 Department of Forestry  

Abstract 
This research is intended to study the possibility of using small pieces of wood 

as glue laminated girder. The reliability of structural wood elements depends not only on 
the strength of wood but also its durability. Department of forestry report shows that high 
strength wood does not necessary have high durability. Most fast growing woods used 
for commercial purpose are less than ten years old. They do not develop enough 
preventive against insects. Therefore it is mandatory to treat the wood in order to gain 
most economic value. However physical, mechanical, and durability properties of wood 
are quite scarce, thus intensive study is required. 

Durability test result bases on Department of Forestry standard, and 
mechanical properties of glue laminated girder by Resorcinol Formaldehyde are as 
follow : Neem (Azadirachta Indica Var.Siamensis) durability is 6 . 7  year,  modulus of 
elasticity in bending of wood is 113,720 ksc., modulus of elasticity in compression of 
wood is 72,909 ksc., modulus of elasticity in tension of wood is 104,975 ksc. This 
research use two kind of woods to make glue laminated girder by having Casuarina 
Junghuhniana Mig.  as outer layers of beam. The test result of modulus of elasticity in 
bending of composite girder between Neem and Casuarina Junghuhniana Mig.  is 
110,392 ksc. 

Azadirachta Excelsa Jack Jacobs durability is 4.5 year, modulus of elasticity in 
bending of wood is 89,479 ksc., modulus of elasticity in compression of wood is 37,822 
ksc., modulus of elasticity in tension of wood is 70,561 ksc. The test result of modulus of 
elasticity in bending of composite girder between Azadirachta Excelsa Jack Jacobs and 
Casuarina Junghuhniana Mig. is 108,600 ksc. 
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Load at initial failure of composite glue laminated Neem +  Casuarina 
Junghuhniana Mig.  and Azadirachta Excelsa Jack Jacobs +  Casuarina Junghuhniana 
Mig.  are high enough to use as beam. Appropriate size of girder analyze by WCCAL 
software is shown in table below. 
Table Comparison of Tested Glue Laminated Girder 

Specie 
Failure 

Propability 
(pf)  

Girder 
Length 

(m) 

Girder 
Width 

(in) 

Load 
(kg/m) 

Girder Depth 
(in) 

Neem +  Casuarina 
Junghuhniana Mig. 

10-4 6 2 - 4” 330 20 

Azadirachta Excelsa 
Jack Jacobs + 
Casuarina Junghuhniana 
Mig. 

10-4 6 2 - 4” 300 18 

Remarks Design Criteria 
 For Neem (Azadirachta Indica Var.Siamensis) + Casuarina Junghuhniana Mig. Girder, 
joist size 2”x8”x3m at 0.30 spacing, floor thickness 1” 
and  
For Azadirachta Excelsa Jack Jacobs + Casuarina Junghuhniana Mig. Girder, joist size 
2”x6”x3m at 0.30 spacing, floor thickness 1”  
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บทนํา (Introduction) 
รัฐบาลได้ตระหนกัถงึปัญหาท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการลดลงของพืน้ท่ีป่าไม้ จงึสนบัสนนุการ

ปลกูสวนป่า ด้วยการออกพระราชบญัญตัิสวนป่า พ.ศ. 2535 ซึง่ประกาศใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 
25351  และกําหนดเปา้หมายในนโยบายและแผนการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิ พ.ศ. 2540-2559 ให้มีพืน้ท่ีป่าเศรษฐกิจร้อยละ 20 เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีป่าไม้ของประเทศซึง่
ลดลงตัง้แตปี่ พ.ศ. 2532 ซึง่พืน้ท่ีป่าไม้ของประเทศไทยในเวลานัน้มีประมาณ 89.76 ล้านไร่ หรือ
ประมาณ 28% ของพืน้ท่ีประเทศ ลดลงจากปี พ.ศ. 2504  ซึง่พืน้ท่ีป่าของประเทศมีถงึ 171.0 ล้าน
ไร่ หรือ 53.33% ของพืน้ท่ีประเทศ2 ในขณะท่ีมีประชากร 27 ล้านคน  ในปี พ.ศ. 2534 พืน้ท่ีป่าไม้
ได้ลดลงเหลือ 85.4 ล้านไร่ หรือ 26.64% ของพืน้ท่ีประเทศ แต่จํานวนประชากรเพิม่ขึน้มากถึง 57 
ล้านคน ในช่วงเวลาเพียง 2 ปี พืน้ท่ีป่าไม้ลดลง 1.36% ของพืน้ท่ีประเทศ หรือประมาณ 4.36 ล้าน
ไร่ จวบจนถงึปี พ.ศ. 2536 ข้อมลูท่ีได้จากภาพถ่ายดาวเทียมปรากฏวา่ประเทศไทยมีพืน้ท่ีป่าไม้
เหลืออยู ่ 83.4 ล้านไร่ หรือ 26.02% ของพืน้ท่ีประเทศในขณะท่ีจํานวนประชากรเพ่ิมขึน้เป็น 58 
ล้านคน (RFD, 1993) 

การลดลงของพืน้ท่ีป่าไม้ และการท่ีรัฐบาลปิดป่าในเดือนมกราคม พ.ศ. 2532 ทําให้ไม้
ชนิดต่างๆ ท่ีใช้ในการก่อสร้างแต่เดิมมีราคาสงูขึน้ ประชาชนตามชนบทใช้ไม้จากสวนป่าและสวน
ผลไม้ทําประโยชน์ด้านต่างๆ ทัง้ทางด้านการก่อสร้าง เช่น วงกบ ประต ูหน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ หากนําไม้จากสวนป่าและสวนผลไม้ดังกล่าวมาแปรรูป จะได้ไม้แปรรูป
ประมาณ 40 % อีก 60%3 กลายเป็นเศษไม้ หรือไม้ขนาดเล็ก ซึ่งแต่เดิมเศษไม้เหล่านัน้ถูกใช้
ประโยชน์ในการทําไม้ปาร์เก้  หรือทําฟืน ซึ่งไม่เกิดประโยชน์สงูสุดในเชิงพาณิชย์ หากนําเศษไม้ 
หรือไม้ขนาดเล็กหลายๆ แผ่นมาประกบติดกันด้วยกาวเป็นไม้ประสาน โดยให้เสีย้นไม้เรียงตัว
ขนานกันและเลือกไม้ท่ีมีความแข็งแรงเหมาะสมไว้ตามตําแหน่งต่างๆ ของไม้ประสานเท่ากับ
สามารถควบคุมตําหนิในเนือ้ไม้ได้ นอกจากนีย้งัสามารถควบคมุความชืน้และลดตําหนิหรือการ
บิดงอท่ีเกิดจากการอบและผึ่งไม้ได้มากขึน้ จึงทําให้ไม้ประสานมีความแข็งแรงกว่าไม้แปรรูป 
สามารถรับแรงกระแทกได้ดีกว่าไม้แปรรูปโดยทัว่ไป โครงสร้างขนาดใหญ่ของไม้ประสานทําให้มี

                                                         
1 สํานักงานส่งเสริมการปลูกป่าเอกชน กรมป่าไม้. ระเบียบ กฎกระทรวงและพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535.  กรมป่าไม้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2535. 
2 สํานกังานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. นโยบายและแผนการส่งเสริมและ

รักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ. 2540-2559. หน้า 22-23. 
3 วรธรรม  อุ่นจิตติชัย. อุตสาหกรรมการผลิตแผ่นปาร์ติเกิลและกรรมวิธีผลิต. ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้  กรมป่าไม้, 

กรุงเทพฯ, 2541. 
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ความทนทานต่อไฟมากกวา่คานหรือโครงสร้างชิน้เด่ียว นอกจากนีค้วามต้านทานต่อความร้อนสงู
ทําให้การเผาไหม้เกิดช้าลง เป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มแกว่สัดแุละได้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพ่ิมมากขึน้ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศกึษาความเป็นไปได้ในการผลิตไม้ประสานจากไม้โตเร็วอาบนํา้ยา  โดยใช้ไม้สะเดา และไม้
สะเดาเทียม  

2. ศกึษาคณุสมบตัิเชิงกล คณุสมบตัทิางกายภาพ และความทนทานของไม้ประสานอาบนํา้ยา
ในการนําไปใช้ประโยชน์เป็นคานหลกัในโครงสร้าง 

ขอบเขตของงานวจิัย 
การศกึษาวจิยัครัง้นีจ้ะทําการศกึษาวิจยัถงึความทนทาน รวมทัง้คณุสมบติั 2 ด้าน คือ 
1. คณุสมบตัิเชิงกล อนัประกอบด้วย  

 แรงดดัประลยั (modulus of rupture)  

 แรงอดั (compression)  

 แรงเฉือน (shear)  

 ความแข็ง (hardness) และ 

 แรงดดั (bending)   
2. คณุสมบตัิเชิงกายภาพ  อนัประกอบด้วย 

 ความถว่งจําเพาะ (specific gravity)  

คาํนิยาม 
ไม้ประสาน (Glued laminated)  

หมายถงึ  ไม้ท่อนท่ีผลติขึน้โดยการนําไม้แผน่แปรรูปหลายๆ แผ่นหรือเศษไม้ขนาดเล็กมา
ประกบติดกนัด้วยกาว ในการประกบแผ่นไม้ต้องให้เสีย้นไม้เรียงตวัขนานกนัในจํานวนชัน้
ตามมาตรฐานการใช้งาน (UBC-Practical Standard) 

คานหลัก (Girder)  
หมายถงึ  คานหลกัท่ีรับนํา้หนกับรรทกุและนํา้หนกัจรของอาคาร 

ไม้อาบนํา้ยา (treated wood)   
หมายถงึ ไม้ท่ีได้ผ่านกรรมวธีิให้มีสารเคมีในเนือ้ไม้ เพ่ือเพ่ิมความทนทานตอ่การเข้าทําลาย
ของแมลงและเชือ้รา 
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สารป้องกันรักษาเนือ้ไม้ (wood preservatives)  
หมายถงึ สารประกอบทางเคมีซึง่มีสว่นประกอบสําคญั คือ สารปอ้งกนัแมลง (insecticides 
agents) สารปอ้งกนัเชือ้รา (fungicides agents) และสารท่ีทําให้สารเคมีทัง้สองประเภท
ข้างต้นติดแนน่อยูก่บัเนือ้ไม้ (fixing agents) 

ประโยชน์ท ี่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถเลือกไม้ประสานจากไม้โตเร็วอาบนํา้ยามาใช้เป็นคานหลกัในโครงสร้างไม้ได้อยา่ง

ปลอดภยัและเหมาะสม 
2. บรรจขุ้อมลูท่ีได้ในธนาคารข้อมลูทางด้านวิศวกรรม และมาตรฐานการออกแบบทางด้าน

วิศวกรรมโยธา ซึง่วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยมีนโยบายจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2543 
3. เป็นแนวทางในการพฒันาอตุสาหกรรมเกษตร 
4. เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเพ่ิมมลูค่าของไม้โตเร็วในประเทศไทย 
5. เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเพ่ิมพืน้ท่ีป่าเศรษฐกิจในประเทศ ตามเปา้หมายให้มีพืน้ท่ีป่า

เศรษฐกิจร้อยละ 20 ในนโยบายและแผนการสง่เสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2540-2559 
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อุปกรณ์และวิธ ีการวิจัย (Materials and Methods) 
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูการวิจยั ประกอบด้วย 

- ไม้สะเดา ไม้สะเดาเทียม และไม้สนประดิพัทธ์ โดยไม้ท่ีเลือกมาทดสอบจะต้องมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้นไม่ต่ํากว่า 12 นิว้ ความสงูไม่ตํ่ากว่า 8 เมตร และนํามาแปรรูป
ตามขนาดท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐาน ASTM และเลือกเฉพาะส่วนท่ีอยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย ตรงไม่
บิดงอ ไมมี่รอยแตก ไม่มีตาไม้ หรือผ่านการใช้งานมาก่อน 

- กาว Resorcinol Formaldehyde ผลติโดยบริษัท ยเูอสพลายวู้ด ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า “Welwood”  

- Proving ring (อปุกรณ์วดันํา้หนกักระทํา) ขนาด 10 ตนั 
- Load cell (อปุกรณ์วดัคา่ของนํา้หนกักระทํา และแปลงสญัญาณไปท่ี Data Logger) 

ขนาด 10 ตนั 
-  เคร่ืองอา่นคา่จาก load cell (Data Logger)  
-  โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิต ิและเขียนแบบ 
- เคร่ืองวดัความชืน้ในเนือ้ไม้   
- เคร่ืองปอกฝานไม้ 
- เคร่ืองอดัร้อน 
- เคร่ืองเล่ือยไม้ไฟฟ้า 
- เคร่ืองไสขนาด 
- เคร่ืองไสเพลาะ 
- เคร่ืองตดัซอยไม้ปรับมมุ 
- เคร่ืองลอกบวั 
- เลื่อยวงเดือนมือถือ 
- ปากกาอดัไม้ 
- แปรงทากาว 
- ตราชัง่ 
- ภาชนะผสมกาว 
- ประแจอดัแรง 
- Dial Gauge (1 Div.=0.01 mm.) 
- Hydraulic 
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ขัน้ตอนและวิธ ีการ  
- รวบรวม ศกึษาเอกสารและข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง  

- สํารวจ-คัดเลือกชนิดสารเคมีท่ีใช้ในการป้องกัน รักษาเนือ้ไม้  ในการวิจัยนีใ้ช้ 
Chromated Copper Arsenate หรือท่ีรู้จกักนัทั่วไปว่า CCA เป็นตวัยาป้องกนัรักษาเนือ้ไม้ท่ีนิยม
ใช้กนัอย่างแพร่หลายในการอาบนํา้ยาไม้ท่ีใช้ในการก่อสร้างทั่วไป CCA เป็นเกลือเคมีละลายนํา้
ของทองแดง โครเม่ียม และสารหนู มีประสิทธิภาพสงูในการป้องกนัรักษาเนือ้ไม้จากปลวก มอด 
เพรียง และเห็ดรา ไม่ละลายนํา้ คงทนต่อการชะล้างได้ดี นอกจากนีย้งัสามารถตรึงเซลลโูลส และ
ลิกนินในเนือ้ไม้ในรูปของสารประกอบเชิงซ้อนท่ีมีเสถียรภาพสงู  

- ทดสอบคุณสมบัติความทนทานของไม้อาบนํา้ยาในการใช้งานกลางแจ้งสมัผัสดิน
ตามมาตรฐานกรมป่าไม้ โดยใช้ไม้ขนาด 1/2

"x 1/2
" x 3"  ความชืน้ไม่เกิน 12% อาบนํา้ยา CCA 

เข้มข้น 5% มาทําการทดสอบคุณสมบตัิความทนทานสําหรับการใช้งานกลางแจ้งสัมผสัดินตาม
มาตรฐานของกรมป่าไม้ 

- ทดสอบและวิเคราะห์เชิงสถิติเก่ียวกบัคณุสมบตัิทางกายภาพและเชิงกลของไม้และ
ไม้ประสาน 

: การทดสอบการรับแรงอัดในแนวขนานเสีย้น ขนาดตัวอย่างท่ีใช้สําหรับการ
ทดสอบการรับแรงอดัตามมาตรฐาน ASTM คือ 1''x1''x 4'' จํานวน 10 ตัวอย่าง
ตอ่ไม้แต่ละชนิด 

: การทดสอบการรับแรงดึงในแนวขนานเสีย้น รูปแบบของตัวอย่างสําหรับการ
ทดสอบการรับแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM ดงัรูปท่ี 1 จํานวน 10 ตวัอย่างต่อไม้
แตล่ะชนิด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1  รูปแบบของตวัอย่างสําหรับทดสอบการรับแรงดงึในแนวขนานเสีย้น 

1"

1"

4"
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: การทดสอบคณุสมบตัิของกาว Resorcinol Formaldehyde โดยการหาคา่โมดลูสั
ยืดหยุ่นโดยแรงดึงตามมาตรฐาน  ASTM โดยการผสมกาวท่ีอตัราส่วน Powder 
Catalyst : Liquid Resin  เท่ากบั 1:7 โดยนํา้หนัก และหล่อกาวให้ได้ขนาดตาม

แบบหล่อชนิด briquet shape ดังรูปท่ี 2 และทรงสี่เหล่ียมลูกบาศก์ขนาด 1”  

1” 1” เพ่ือหาค่าโมดูลสัยืดหยุ่นโดยแรงอดั การทดสอบคุณสมบัติของกาวใน
งาน วิจั ย นี ้ไ ด้ รับ ค วาม อนุ เค ราะ ห์ จ ากสถาบั น  AIT (Asian Institute of 
Technology) 

 
 
 
 
 
 

 
 
: การทดสอบการรับแรงเฉือนระหว่างไม้กบักาว โดยประกบอดัไม้แผ่นซึ่งมีความ

ยาว 20 ซม. จํานวน 2 ชิน้เข้าด้วยกนัโดยให้มีส่วนท่ีเหลื่อมกนั 5 ซม. หรือมีเนือ้ท่ี
ประสานกาว 15 ซม . (ดังรูปท่ี  3) และใช้แรงอัดประสานขนาด  70 ปอนด์ /
ตารางนิว้ ในการทดสอบการรับแรงเฉือนใช้ตวัอย่างจํานวน 3 ตวัอย่างต่อไม้แต่
ละชนิด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือได้ตวัอย่างสําหรับการทดสอบการรับแรงเฉือนระหว่างไม้กบักาวแล้วให้
วดัขนาดของตัวอย่าง และพืน้ท่ีหน้าตัดของไม้บริเวณท่ีติดกาว (พืน้ท่ีรับแรงเฉือน) 

10 cm.

15 cm.

 

รูปท่ี 3   ตวัอย่างสําหรับการทดสอบการรับแรงเฉือน 

 
รูปท่ี 2   ตวัอย่างทดสอบชนิด briquet shape 
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แล้วนําตัวอย่างไปกดทดสอบด้วยเคร่ือง universal testing machine (ดังรูปท่ี 4) 
บนัทึกค่าแรงกดสูงสุดท่ีทําให้ตวัอย่างเกิดการวิบตัิ แล้วนําค่าท่ีได้มาคํานวณหาค่า
การรับแรงเฉือนระหว่างไม้กบักาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: การทดสอบการรับแรงดึงระหว่างไม้กับกาว โดยต่อชนปลายไม้ท่ีบากแล้วซึ่งมี
ความยาว 15 ซม. จํานวน 2 ชิน้เข้าด้วยกัน (ดังรูปท่ี 5) ด้วยกาวและแรงอัด
ประสานขนาด  70 ปอนด์ /ตารางนิว้ ในการทดสอบนีใ้ช้ตัวอย่างจํานวน 3 
ตวัอยา่งตอ่ไม้แต่ละชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P

P

รูปท่ี 4  ลกัษณะการกดทดสอบด้วยเคร่ือง universal testing machine 

รูปท่ี 5   ตวัอย่างสําหรับการทดสอบการรับแรงดงึ 

15 cm.

15 cm.

10 cm.
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รูปท่ี 6  ลกัษณะการดงึทดสอบด้วยเคร่ือง universal testing machine 

15 cm.

15 cm.

10 cm.

9 cm.

9 cm.

P

P

 

 
เม่ือได้ตวัอย่างสําหรับการทดสอบการรับแรงดึงระหว่างไม้กบักาวแล้วให้วดั

ขนาดของตวัอย่าง และพืน้ท่ีหน้าตดัของไม้บริเวณท่ีติดกาว (พืน้ท่ีรับแรงดงึ) จากนัน้
เจาะรูขนาด 3/4” จํานวน 2 รู ท่ีระยะห่าง 9 ซม. จากปลายไม้ทัง้สองด้านเพ่ือร้อยน็อต
ขนาด 3/4” สําหรับใช้ในการดึง (ดังรูปท่ี 6) แล้วนําตัวอย่างไปดึงทดสอบด้วยเคร่ือง 
universal testing machine บนัทึกค่าแรงดึงสงูสดุท่ีทําให้ตวัอย่างเกิดการวิบติั แล้ว
นําคา่ท่ีได้มาคํานวณหาคา่การรับแรงดงึระหวา่งไม้กบักาว 

 

 

 

 

 

 

 

 
: การทดสอบคาน โดยอดัประสานไม้สะเดา ขนาด 1”x4”x2 ม. จํานวน 14 ชัน้ ด้วย

ไม้สนประดิพทัธ์ท่ีด้านนอกสดุทัง้สองด้านของคานรวมเป็น 16 ชัน้ ให้มีความยาว 
6 เมตร จํานวน 5 คาน และอดัประสานไม้สะเดาเทียม ขนาด ขนาด 1”x4”x2 ม. 
จํานวน 14 ชัน้ ด้วยไม้สนประดิพัทธ์ท่ีด้านนอกสุดทัง้สองด้านของคานรวมเป็น 
16 ชัน้  ให้มีความยาว 6 เมตร จํานวน 5 คาน  ด้วยปากกาอดัไม้ท่ีแรงอดัขนาด 
70 ปอนด์/ตารางนิว้ ด้วยกาว Resorcinol Formaldehyde (ดงัรูปท่ี 7) 

 
 
 
 
 
 
 

       10  ซม.

               6.00   เมตร

รูปท่ี 7    ลกัษณะการอดัประสานคานไม้สะเดาและไม้สะเดาเทียมประกบด้วยไม้
สนประดิพทัธ์ท่ีด้านบนและด้านลา่งของคานอย่างละหนึง่ชัน้รวม 16 ชัน้ 
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- วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือเชิงโครงสร้างของคานหลกัในโครงสร้างไม้ประสานตวัอยา่ง  
- เสนอระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้สําหรับองค์ประกอบตา่งๆ ในโครงสร้างอาคารและ

ขนาดท่ีเหมาะสมของไม้สะเดา และไม้สะเดาเทียม เพ่ือการใช้งานทางสถาปัตยกรรม และ
วิศวกรรม   

- จดัทํารายงานผลการวิจยั และเผยแพร่ผลงานวจิยั 

ผล  (Results) 

การวิจัยนีทํ้าการทดสอบความทนทานของเนือ้ไม้ คุณสมบัติของกาว Resorcinol 
formaldehyde และท้ายสุดทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของคานไม้ ผลจากการ
ทดสอบสามารถสรุปได้ว่า ไม้สะเดา มีความทนทานของเนือ้ไม้ในการใช้งานกลางแจ้งสมัผัสดิน 
6.7 ปี  ไม้สะเดาเทียม มีความทนทานของเนือ้ไม้ในการใช้งานกลางแจ้งสมัผสัดิน 4.5 ปี  และไม้
สนประดิพทัธ์ มีความทนทานของเนือ้ไม้ในการใช้งานกลางแจ้งสมัผสัดิน 4.6 ปี 

กาว Resorcinol formaldehyde มีคณุสมบตัิในการรับแรงอดั 633.85 กก./ตร.ซม.   การ
รับแรงดึง 40.46 กก./ตร.ซม.  โมดูลสัยืดหยุ่นของการอัด 6,701.92 กก./ตร.ซม.  โมดูลสัยืดหยุ่น
ของการดงึ 86,500 กก./ตร.ซม.   

การทดสอบคุณสมบตัิของไม้เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานในการแบ่งช่วงความแข็งแรง
ของไม้ท่ีกรมป่าไม้กําหนดจากไม้ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) ท่ีความชืน้ 12% ซึ่งเป็น
ไม้เนือ้แข็ง มีความแข็ง 625 กก. ความแข็งแรงของเนือ้ไม้ (โมดูลัสแตกหัก) 1,172 กก./ตร.ซม. 
สรุปได้ว่าไม้สะเดาเป็นไม้เนือ้แข็ง มีความแข็ง 768 กก. ความแข็งแรงของเนือ้ไม้ 1,011 กก./ตร.
ซม. ไม้สะเดาเทียมเป็นไม้เนือ้ออ่น มีความแข็ง 262 กก. ความแข็งแรงของเนือ้ไม้ 523 กก./ตร.ซม. 
และไม้สนประดิพทัธ์เป็นไม้เนือ้แข็ง มีความแข็ง 1,084 กก. ความแข็งแรงของเนือ้ไม้ 1,418 กก./
ตร.ซม. 

การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของไม้และกาวตามขัน้ตอนและวิธีการตามมาตรฐาน 
ASTM สรุปได้ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคณุสมบตัิของไม้ท่ีใช้ในการทดสอบคานไม้ประสาน 

ชนิดไม้ 

การรับ
แรงอ ัดใน
แนวขนาน
เสีย้น  

(กก./ตร.ซม.)  

การรับแรงดงึ
ในแนวขนาน

เสีย้น 
(กก./ตร.ซม.) 

การรับแรง
เฉ ือน 

(กก./ตร.ซม.) 

การรับแรง
เฉ ือนระหว่าง
ไม้กับกาว  

(กก./ตร.ซม.) 

การรับแรงดงึ
ระหว่างไม้กับ

กาว 
(กก./ตร.ซม.) 

ไม้สะเดา 484.7 1,183.5 113.6 43 41.85 

ไม้สะเดาเทียม 285.74 1,025.88 107.46 26.25 40.97 

ไม้สนประดิพทัธ์ 559.66 1,830 177.1 57.46 51.93 

การทดสอบคานไม้ประสานจากไม้สะเดา และไม้สะเดาเทียมใช้กาว Resorcinol 
Formaldehyde เป็นกาวประสานไม้ท่ีแรงอดัขนาด 70 ปอนด์/ตารางนิว้ ด้วยปากกาอดัไม้  โดยใน
การทดสอบนีนํ้าไม้สนประดิพัทธ์มาประกบท่ีด้านบนและด้านล่างของคานจํานวนหนึ่งชัน้       
เน่ืองจากค่าโมดูลสัยืดหยุ่นท่ีได้จากการทดสอบคานไม้ประสานจากไม้ทุเรียน และไม้มะม่วงป่า
ค่อนข้างตํ่า จึงปรับวิธีการทดสอบโดยการนําไม้ท่ีมีค่าโมดูลสัค่อนข้างสูง (ไม้สนประดิพัทธ์) มา
ประสานรวมกบัไม้ท่ีมีค่าโมดลูสัต่ํากว่า (ไม้สะเดา ไม้สะเดาเทียม) ซึง่ทําให้ได้คานไม้ประสานท่ีมี
ค่าโมดูลสัสงูขึน้ สามารถรับนํา้หนักได้เพ่ิมขึน้และยงัสามารถนําไปใช้กบัโครงสร้างท่ีมีช่วงกว้าง
มากขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าโมดลูสัของคานไม้ท่ีประกอบจากไม้โมดลูสัตํ่าเพียงชนิดเดียว (การ
ทดลองด้วยไม้ทุเรียน และไม้มะม่วงป่า) การทดสอบนีใ้ช้คานไม้ประสานจํานวนอย่างละ 5 คาน 
โดยให้นํา้หนกักระทําแบบ 2 จุด โดยแบ่งระยะของคานไม้ประสานออกเป็นส่ีส่วนเพ่ือกดนํา้หนัก
ลงท่ีจดุแบง่ด้านปลายสองจดุ การทดสอบคานไม้ประสานได้ผลดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคานไม้ประสานจากไม้สะเดา และไม้สะเดาเทียมเปรียบเทียบกบั

คานไม้ประสานจากไม้โมดลูสัต่ําเพียงชนิดเดียว 

ชนิดไม้ 

นํา้หนักบรรทุกท ี่เก ิด
การวิบัตเิร ิ่มแรก  

(First Failure) 
(kg) 

หน่วยแรงดงึของ 
คานไม้ประสาน 

(ksc) 

โมดูลัสยืดหยุ่นของ  
คานไม้ประสาน 

(ksc) 

ไม้สะเดา+ไม้สน
ประดิพทัธ์ 

4,970 256.6 110,392 

ไม้สะเดาเทียม+
ไม้สนประดิพทัธ์ 

4,000 364 108,600 

ไม้ทเุรียน 497.19 36.80 76,443.23 
ไม้มะม่วงป่า 709.80 58.71 78,347.49 
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รูปท่ี 8   ความสมัพนัธ์ระหว่าง นํา้หนกับรรทกุกบัระยะการโก่งของคานไม้ประสานจากไม้สะเดา 
และไม้สนประดิพทัธ์ 

ระยะโก่ง (ซม.) 

แร
งก
ระ
ทาํ

 (ก
ก.)

  

 

 

รูปท่ี 9   ความสมัพนัธ์ระหว่าง นํา้หนกับรรทกุกบัระยะการโก่งของคานไม้ประสานจากไม้สะเดาเทียม 
และไม้สนประดิพทัธ์ 

ระยะโก่ง (ซม.)  

แร
งก
ระ
ทาํ

 (ก
ก.)

 

ลักษณะการวิบัติของคานไม้ประสานจากไม้สะเดาและไม้สนประดิพัทธ์ และคานไม้
ประสานจากไม้สะเดาเทียมและไม้สนประดิพทัธ์ โดยส่วนใหญ่เป็นการวิบตัิระหวา่งผิวล่างถึงชัน้ท่ี 
5 ของคาน  ซึง่เกิดจากกําลงัรับแรงดงึระหว่างไม้กบักาว ช่วงท่ีกราฟเป็นเส้นตรงจะเป็นช่วงยืดหยุน่
ของคานไม้ประสานแบบท่ีมีความยืดหยุ่นเป็นเส้นตรง (Linear elastic material) จนถึงจดุแตกหกั 
จงึเป็นการวิบตัิแบบทนัที ดงัรูปท่ี 8 และรูปท่ี 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปรียบเทียบระยะโก่งจากการทดสอบท่ีมีการวิบัติเร่ิมแรกกับระยะโก่งจากการ
คํานวณและระยะโก่งท่ียอมให้ (L/360) ของคานไม้ประสานจากไม้สะเดาและไม้สะเดาเทียม ซึ่ง
เท่ากบั 1.64 ซม. พบว่าระยะการโก่งของคานไม้ประสานจากไม้สะเดาท่ีเกิดการวิบติัเร่ิมแรกและ
ระยะโก่งท่ีได้จากการคํานวณมีค่ามากกว่าระยะการโก่งท่ียอมให้สําหรับการใช้งาน (1.64 ซม.) 
เฉล่ีย 2.5 เท่า (4.1 ซม.) และสําหรับคานไม้ประสานจากไม้สะเดาเทียมเฉล่ีย 2.1 เท่า (3.34 ซม.) 
ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัคานไม้ประสานจากไม้ชนิดเดียว (ไม้ทุเรียน ไม้มะม่วงป่า) จะเห็นว่าคานไม้
ประสานจากไม้สะเดาและไม้สนประดิพัทธ์ และคานไม้ประสานจากไม้สะเดาเทียมและไม้สน
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ประดิพทัธ์สามารถรับนํา้หนกัได้มากขึน้ สงัเกตได้จากความสามารถในการรับนํา้หนกับรรทกุท่ีทํา
ให้คานไม้ประสานจากไม้สองชนิดเกิดการวิบตัิเร่ิมแรกมากกว่าคานไม้ประสานจากไม้ชนิดเดียว 
แต่ในการใช้งานหลงัจดุท่ีการโก่งตวัมากกว่าการโก่งตวัท่ียอมให้ ทําให้การใช้คานไม้ประสานจาก
ไม้สะเดาและไม้สะเดาเทียมไมค่่อยปลอดภยัแตค่านยงัสามารถรับนํา้หนกัได้ต่อไปอีก 

อย่างไรก็ตาม การใช้ไม้ท่ีมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นน้อย (ไม้สะเดาเทียม) มาประสานไว้ตรง
กลาง พบวา่คา่โมดลูสัยืดหยุน่ของคานไม้ประสานเพิม่ขึน้ แตถ้่าเลือกใช้ไม้ท่ีมีค่าโมดลูสัยืดหยุน่สงู 
(ไม้สะเดา) มาประสานไว้ตรงกลาง พบว่าค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคานไม้ประสานไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลงไปจากคา่โมดลูสัยืดหยุน่ของการรับแรงดดัของไม้เอง ดงัตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคณุสมบติัของคานไม้ประสานท่ีทําการวิจยั 

ชนิดไม้ 

โมดลูัสยืดหยุ่น
ของการรับแรง
ดัดของไม้ 

(กก./ตร.ซม.) 

โมดลูัสยืดหยุ่น
ของการรับ
แรงอัดของไม้ 
(กก./ตร.ซม.) 

โมดลูัสยืดหยุ่น
ของการรับแรง
ดงึของไม้ 

(กก./ตร.ซม.) 

โมดลูัสยืดหยุ่น
ของการรับแรง
ดัดของคานไม้
ประสาน  

(กก./ตร.ซม.) 

ไม้ทเุรียน 83,549 63,168.52 117,533.80 76,443 

ไม้มะม่วงป่า 89,444 83,815.72 89,171.54 78,347 

ไม้สนประดิพทัธ์ 134,643 77,306.9 178,401 - 

ไม้สะเดา 113,720 72,909.3 104,975 110,392* 

ไม้สะเดาเทียม 89,479 37,822.5 70,561.8 108,600* 

หมายเหตุ * โมดลูสัยืดหยุ่นของการรับแรงดดัของคานไม้ประสานจากไม้สะเดา+ไม้สนประดิพทัธ์ และไม้สะเดา
เทียม+ไม้สนประดิพทัธ์  

 
อภปิรายและวิจารณ์ (Discussion) 

จากการวิเคราะห์ค่าโมดลูสัยืดหยุ่นของคานไม้ประสานเทียบกบัค่าโมดูลสัยืดหยุ่นของ
ไม้ชนิดนัน้ๆ ปรากฏวา่มีค่าใกล้เคียงกนั และการใช้ไม้ท่ีมีค่าโมดลูสัยืดหยุ่นน้อย (ไม้สะเดาเทียม) 
มาประสานไว้ตรงกลางของไม้ท่ีมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นสูงกว่ามาก (ไม้สนประดิพัทธ์)  พบว่าค่า
โมดลูสัยืดหยุน่ของคานไม้ประสานเพิ่มขึน้ แต่ถ้าเลือกใช้ไม้ท่ีมีคา่โมดลูสัยืดหยุน่สงู (ไม้สะเดา) มา
ประสานไว้ตรงกลางของไม้ท่ีมีค่าโมดลูสัยืดหยุ่นสงูกวา่เพียงเล็กน้อย (ไม้สนประดิพทัธ์) พบวา่ค่า
โมดลูสัยืดหยุ่นของคานไม้ประสานไม่ค่อยเปล่ียนแปลง ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีหน้าตดัแปลงของ
คานผสม (Composite Beam) อย่างไรก็ตามนํา้หนกับรรทุกท่ีทําให้คานไม้ประสานจากไม้สะเดา 
และไม้สะเดาเทียมค่อนข้างสงู การใช้ซอฟต์แวร์ WCCAL ช่วยในการวิเคราะห์สามารถหาขนาดท่ี
เหมาะสมในการใช้งานของคานไม้ประสานได้ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 ขนาดท่ีเหมาะสมในการใช้งานของคานไม้ประสานท่ีทําการวิจยั 

ชนิดไม้ 

ดชันีความ
ปลอดภยั 
หรือ 

ค่าความ
น่าจะวบิัต  ิ

(pf)  

ความยาว
คาน 
(ม.) 

ความ
กว้างคาน 

(นิว้) 

นํา้หนัก
บรรท ุก 
(กก./ม.) 

ความลึกคานที่
เหมาะสม 

(นิว้) 

ไม้สะเดา+ไม้
สนประดิพทัธ์ 

10-4 6 
คานคู่
ขนาด 4” 

330 20 

ไ ม้ ส ะ เ ด า
เทียม+ไม้สน
ประดิพทัธ์ 

10-4 6 
คานคู่
ขนาด 4” 

300 18 

หมายเหตุ ในการหาขนาดท่ีเหมาะสมของคานไม้ประสานกําหนดให้ 
 คานไม้สะเดาและสนประดิพทัธ์ รับตงขนาด 2”x8” ความยาวตง 3.0 เมตร ระยะห่างระหว่างตง 

0.30 เมตร  พืน้หนา 1” 
 คานไม้สะเดาเทียมและสนประดิพทัธ์ รับตงขนาด 2”x6” ความยาวตง 3.0 เมตร ระยะระหว่างตง 

0.30 เมตร  พืน้หนา 1” 
 

ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 
การวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมของคานไม้ประสานด้วยกาว Resorcinol Formaldehyde 

มีข้อเสนอแนะดงันี ้ 
1. การประกอบคานไม้ประสานในการวิจยันีเ้ป็นการประกอบด้วยมือ ซึง่การทากาวอาจ

ไม่สม่ําเสมอ คานไม้ประสานมีการประกอบขึน้รูปไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร ควรมีการทดสอบโดยการ
ประกอบคานไม้ในโรงงานท่ีมีอปุกรณ์หรือเคร่ืองจกัรท่ีมีมาตรฐานสากล 

2. การทดสอบใช้ส่วนผสมกาว Resorcinol Formaldehyde จากผงกาว 1 ส่วน กบั นํา้
กาว 7 ส่วน เน่ืองจากเป็นส่วนผสมท่ีแห้งช้า เหมาะกับการประกอบคานด้วยมือในอณุหภูมิห้อง
ปกติ ส่วนผสมท่ีแตกต่างกนัอาจจะให้คณุสมบตัิของกาว Resorcinol Formaldehyde ท่ีแตกต่าง
กนัด้วย ควรมีการทดสอบด้วยสว่นผสมกาวในอตัราส่วนอ่ืนๆ ด้วย 

3. ควรมีการทดสอบคณุสมบตัิของคานไม้ประสานท่ีประกอบด้วยจํานวนชัน้ท่ีแตกต่าง
กนั เน่ืองจากจํานวนชัน้ท่ีแตกตา่งกนัอาจจะทําให้พฤติกรรมการรับแรงแตกต่างกนั  
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สรุป (Conclusion) 

จากการทดสอบการรับแรงดดัของคานไม้ประสานด้วยกาว Resorcinol Formaldehyde  
ขนาดเท่าจริง (Actual size) ด้วยแรงอดัประสานขนาด 70 ปอนด์/ตารางนิว้ โดยให้นํา้หนกับรรทกุ 
2 จดุ บนคานท่ีระยะ L/4 โดยคานมีจํานวนชัน้และจํานวนคานท่ีทดสอบดงัตารางท่ี 5  
ตารางที่ 5 ขนาดคานไม้ประสานจากไม้ชนิดตา่งๆ ท่ีใช้ในการทดสอบ 

ชนิดไม้ 
ขนาดไม้ท ี่
น ํามา
ประสาน 

จาํนวนชัน้ 
ความยาวคาน 

(ม.) 
จาํนวน
คาน  

ไม้สะเดา+ไม้สน
ประดิพทัธ์ 

1”x4”x2 ม. 16 6 5 

ไม้สะเดาเทียม+
ไม้สนประดิพทัธ์ 

1”x4”x2 ม. 16 6 5 

การวิบตัิเร่ิมแรก (First Failure) ของคานไม้ประสานเกิดในตําแหน่งกึ่งกลางคานระหว่าง
แรงกระทําทัง้ 2 จุด ซึ่งเป็นการวิบัติเน่ืองจากการรับแรงดึงในแนวขนานเสีย้นระหว่างไม้กับกาว 
โดยแนวแกนสะเทิน (Neutral Axis) ของคานไม้ประสานเคล่ือนท่ีต่ําลงมาจากตําแหน่งกลางหน้า
ตดัคาน เหมือนกนัทกุคาน แต่ชัน้ท่ีเกิดการวิบตัิของคานแต่ละตวัไมเ่หมือนกนั สว่นมากจะเกิดการ
วิบติัในชัน้ท่ี 1-5 นับจากด้านล่างของคาน ดงัตารางท่ี 6 และจากความสมัพันธ์ระหว่าง นํา้หนัก
บรรทกุกบัระยะการโก่งของคานไม้ประสานแสดงให้เห็นว่าคานไม้ประสานมีคณุสมบตัิเป็นวสัดท่ีุมี
ความยืดหยุน่เป็นเส้นตรง (linear elastic material) 

ตารางที่ 6  สรุปผลการทดสอบหาค่าคณุสมบตัิเชิงกลของคานไม้ประสาน 

ชนิดไม้ 

นํา้หนักบรรทุกท ี่
ทาํให้เกิดการ
วิบัตเิริ่มแรก 
(First Failure) 

(กก.) 

ชัน้ท ี่เก ิดการ
วิบัต  ิ

หน่วยแรงดงึ
ของคานไม้
ประสาน 

(กก./ตร.ซม.) 

โมดูลัสยืดหยุ่นของ 
คานไม้ประสาน 

(กก./ตร.ซม.) 

ไม้สะเดา 4,970 1-5 256.6 110,392 

ไม้สะเดาเทียม 4,000 1-5 364 108,600 
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