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บทคดัย่อ 

ไม้สะเดา และสะเดาเทยีมเป็นไม้ทีส่ามารถพบโดยทัว่ไปในประเทศไทย ในแถบ
ชนบทใช้ไม้สะเดา และสะเดาเทยีมทําเคร่ืองเรือน และก่อสร้างอาคาร แต่ยงัไม่มีการนําไม้ชนิด
น้ีมาใช้ประโยชน์เป็นไม้โครงสร้างอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากขาดข้อมูลทางวิศวกรรมเพือ่
ประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้การวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ทีจ่ะศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพและ
เชงิกลของไม้สะเดา และสะเดาเทยีมตามมาตรฐาน ASTM จากนัน้จึงนําข้อมูลมาวิเคราะห์
คุณสมบติัทางสถติิ ภายใต้ช่วงแห่งความเชื่อมัน่ท่ีร้อยละ 99 และความน่าจะวิบติัในการ
นําไปใช้งาน สําหรับอาคาร 3 ประเภท คือ ท่ีพกัอาศัย สํานักงาน และสถานศึกษาซึง่สูงไม่เกิน 
2 ชัน้ และมีความสูงระหว่างชัน้ 3.00 เมตร โดยทีข่นาดหน้าตัดออกแบบตามมาตรฐานของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ (ว.ส.ท.) ท้ายท่ีสุดจะแนะนํา
ขนาดทีเ่หมาะสมขององค์อาคารไม้สะเดา และสะเดาเทยีม 

ผลการศึกษาพบว่า ขนาดทีเ่หมาะสมในการใช้ไม้สะเดา และสะเดาเทยีมเป็นองค์
อาคารประเภท ทีพ่กัอาศัย  สํานักงาน  และ สถานศึกษา ซึง่รับน้ําหนักบรรทุกจร 150 กก./ม.2 
250 กก./ม.2 และ 300 กก./ม.2 ตามลําดับ มีระยะพาดช่วงระหว่างเสาถึงเสา 3.00 เมตร โดย
กําหนดค่าความน่าจะวิบติั (pf) ท่ียอมรับได้สําหรับการโก่งตัวในแนวด่ิงของตงและคานไว้ท่ี
ระดับ 10-4 และสําหรับการโก่งตัวของเสาท่ีระดับ 10-6 ในช่วงการรับน้ําหนักระยะสัน้ และ 10-2 
ในช่วงระยะยาว ดังน้ี  

ไม้สะเดา ขนาดทีเ่หมาะสมของตงคือ ขนาด 1½"x8" สําหรับท่ีพกัอาศัย และ
สถานศึกษา ส่วนสํานักงานใช้ตงไม้ขนาด 1½"x10" โดยมีระยะห่างทีเ่หมาะสมระหว่างตงไม้ไม่
เกิน 30 ซม. สําหรับอาคารทุกประเภท คานไม้สะเดาควรเป็นคานคู่เพือ่ใหส้ามารถรบัน้ําหนัก
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บรรทุกได้ ขนาดทีเ่หมาะสมสําหรับทีพ่กัอาศัยและสถานศึกษา คือ ขนาด 2-2"x12" และสําหรับ
สํานักงาน คือ ขนาด 2-2"x16" สําหรับเสาไม้สะเดา สามารถใช้ขนาด 4"x4" สําหรับอาคารทุก
ประเภท 

ไม้สะเดาเทยีม ขนาดทีเ่หมาะสมของตงคือ ขนาด 1½"x10" สําหรับท่ีพกัอาศัยและ
สํานักงาน ส่วนสถานศึกษาใช้ตงไม้ขนาด 1½"x8" โดยมีระยะห่างทีเ่หมาะสมระหว่างตงไม้ไม่
เกิน 30 ซม. สําหรับอาคารทุกประเภท คานไม้สะเดาเทยีมควรเป็นคานคู่เพือ่ให้สามารถรับ
น้ําหนักบรรทุกได้ ขนาดทีเ่หมาะสมสําหรับทีพ่กัอาศัยและสถานศึกษา คือ ขนาด 2-2"x14" 
และสําหรับสํานักงาน คือ ขนาด 2-2"x16" สําหรับเสาไม้สะเดาเทยีม สามารถใช้ขนาด 6"x6" 
สําหรับอาคารทุกประเภท 

Abstract 

Azadirachta Valeton and Azadirachta excelsa can commonly find in 
Thailand. This wood is used mainly in the rural area for furniture, and building 
construction. It is not popularly used as structural components because of the lack of 
its engineering data for decision making. Therefore, the objective of this research is to 
study physical and mechanical properties of Mango. Then the statistical properties 
under the confidence level of 99% and failure probability calculation would be carried 
out. The research scope covers three building types i.e. residence, offices, and 
schools. The building height is limited to two storeys and floor-to-floor height is 3.00 
meters. The building design is in accordance with E.I.T. Standard (The Engineering 
Institute of Thailand under His Majesty the King’s Patronage). Finally, the appropriate 
size of each structural component will be recommended. 

The appropriate size of structural members; spanned 3.00 meters for  
residence, office building, and school which received live load of 150 kg./m.2, 250 
kg./m.2, and 300 kg./m.2, respectively were based on the accepted values of failure 
probability less than 10-4 for the deflections of joist and beam, less than 10-6 for short 
term loading, and 10-2 for long term loading; were recommended as followed:  

Azadirachta Valeton joist of 1½"x8" could be used in residence, and 
school. For office building, Azadirachta Valeton joist of 1½"x10" could be used. The 
appropriate spacing of joist is 30 cm. for all building type. Azadirachta Valeton beam 
should be double beam to ensure load bearing. The appropriate size of beam for 
residence and school is 2-2"x16" and 2-2"x16" for office. Whereas 4"x4" column is 
recommended for all building type. 
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Azadirachta excelsa joist of 1½"x10" could be used in residence, and 

office. For school building, Azadirachta excelsa joist of 1½"x8" could be used. The 
appropriate spacing of joist is 30 cm. for all building type. Azadirachta excelsa beam 
should be double beam to ensure load bearing. The appropriate size of beam for 
residence and school is 2-2"x14" and 2-2"x16" for office. Whereas 6"x6" column is 
recommended for all building type. 

คาํนํา 

ในสภาพภมิูอากาศร้อนชืน้ของประเทศไทย การอยู่อาศัยในบ้านไม้มีความ
เหมาะสมมากกว่าบ้านผนังก่ออิฐฉาบปูน เน่ืองจากไม้เป็นวสัดุทีมี่ค่าการดูดความร้อนน้อยกว่า
ผนังก่ออิฐฉาบปูน17 ดังนัน้การอาศัยในบ้านไม้จึงเย็นสบายกว่า และสามารถประหยดัพลังงาน
ไฟฟ้าทีใ่ช้อย่างเกินความจําเป็นในปัจจุบนั  

การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับคุณสมบติัทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ เพือ่ให้
ผู้ออกแบบสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้ไม้ชนิดต่าง  ๆ เป็นองค์ประกอบใน
โครงสร้างอาคาร จะทําให้ไม้ท่ีมีอยู่หลากหลายชนิดในประเทศไทยถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที ่นอกเหนือจากการเผาทําถ่าน และเชือ้เพลิง  

วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 
1. ศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพและเชงิกลของไม้สะเดาและสะเดาเทยีม โดยการทดสอบ

ตามมาตรฐาน ASTM16 
2. วิเคราะห์คุณสมบติัเชงิสถิติของคุณสมบติัทางกายภาพและเชงิกลของไม้สะเดาและสะเดา

เทียม 
3. วิเคราะห์ความน่าจะวิบติัขององค์ประกอบอาคารไม้สะเดาและสะเดาเทยีม ท่ีออกแบบตาม

มาตรฐานว.ส.ท.8 
4. เสนอระดับความน่าจะวิบติัที่ยอมรับได้สําหรับองค์ประกอบต่าง ใๆนอาคารโครงสร้างไม้

สะเดาและสะเดาเทยีม 
5. เสนอแนะค่าหน่วยแรงที่ยอมรับได้ และขนาดที่เหมาะสมขององค์ประกอบต่าง  ๆสําหรับ

การออกแบบอาคารด้วยไม้สะเดาและสะเดาเทยีม 

ขอบเขตของงานวิจยั 
การทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพและเชงิกลของไม้สะเดา และสะเดาเทยีม ใช้

มาตรฐาน ASTM 11 รายการ โดยขนาดของไม้ทีทํ่าการวิเคราะห์เป็นขนาดจริงหลังแต่งไสแล้ว 
(Dressed Dimension) การวิเคราะห์ความน่าจะวิบติัขององค์อาคารไม้ จะพจิารณาจากโอกาส
ท่ีองค์อาคารไม้จะเกิดการวิบติัโดยนิยามจากสภาวะขีดจํากดั (Limit State) ขององค์อาคารไม้ท่ี
ถูกออกแบบตามมาตรฐานว.ส.ท. ทัง้น้ีเงือ่นไขการวิบติัหลักเกิดจากการโก่งตัวในแนวด่ิง 
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(Deflection) สําหรับตงและคาน และหน่วยแรงอัดขนานเส้ียนไม้ (Compressive Stress 
Parallel to Grain) สําหรับเสา โดยในการวิจยัน้ีจะทําการออกแบบตง คาน และเสา ของอาคาร
ไม้สูงไม่เกิน 2 ชัน้ มีความสูงระหว่างชัน้ 3.00 เมตร สําหรับอาคาร 3 ประเภท คือ ท่ีพกัอาศัย 
สํานักงาน และสถานศึกษา ซึง่มีน้ําหนักบรรทุกจรสําหรับการออกแบบ ตามข้อกําหนดของเทศ
บญัญัติ10 คือ 150 กก./ม.2 250 กก./ม.2 และ 300 กก./ม.2 สําหรับอาคารแต่ละประเภท
ตามลําดับ คุณสมบติัทางสถติิสําหรับข้อมูลทางวิศวกรรมของไม้สะเดา และสะเดาเทยีมแต่ละ
รายการ พจิารณาจากข้อมูลท่ีให้ช่วงแห่งความเชื่อมัน่ (Confidence Interval) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 99  ผลการวิเคราะห์ขนาดไม้ทีเ่หมาะสมสําหรับการใช้งานจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับขนาด
ไม้แปรรูปท่ีขายตามท้องตลาด  

คาํนิยาม 
โครงสร้างไม้ (Wood Structure) 

หมายถึง โครงสร้างทีมี่องค์ประกอบทําด้วยไม้ เช่น พืน้ คาน เสา และ กําแพง 
ความน่าจะวิบติั (Failure Probability, pf) 

หมายถึง ความน่าจะเป็นท่ีความต้านทานของระบบโครงสร้าง (R) จะมีค่าไม่มากกว่า
ผลของน้ําหนักบรรทุก (S) ตลอดอายุการใช้งาน5 อันเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของกําลัง
ความต้านทานของชิน้ส่วนโครงสร้าง และน้ําหนักบรรทุกท่ีกระทําต่อโครงสร้าง ดังแสดงใน
สมการที ่(1) 

 p R S)f  Pr(  (1)    
ในความเป็นจริง ทัง้ R และ S เอง อาจเป็นฟังก์ชนัของตัวแปรสุ่ม (Random Variable) หลาย
ตัว จึงอาจอธิบาย pf ในรูปทัว่ไปดังแสดงในสมการที ่(2) 
 

fD
xf dx)x(fp  (2) 

เม่ือ    เป็นเวกเตอร์ของตัวแปรสุ่ม n ตัว 1, 2,…, n 

)x(fx  เป็นฟังก์ชนัความหนาแน่นน่าจะเป็นร่วม (Joint Probability Density Function) 
ของเวกเตอร์   

และ fD  เป็นอาณาบริเวณท่ีค่าของเวกเตอร์  มีผลให้ระบบโครงสร้างเกิดการวิบติั 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการดาํเนินงานประกอบด้วย 
- ไม้สะเดา และสะเดาเทยีม จํานวน 35 ลูกบาศก์ฟุต โดยไม้ทีเ่ลือกมาทดสอบ

จะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้นไม่ต่ํากว่า 12 น้ิว ความสูงไม่ต่ํากว่า 16 เมตร1 และ
นํามาแปรรูปตามขนาดทีกํ่าหนดไว้ในมาตรฐาน ASTM ดังแสดงในตารางที ่1 และเลือกเฉพาะ
ส่วนทีอ่ยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย ตรง ไม่บิดงอ ไม่มีรอยแตก ไม่มีตาไม้ หรือผ่านการใช้งานมา
ก่อน (Clear Specimen) 

- Proving ring (อุปกรณ์วดัน้ําหนักกระทํา) ขนาด 10 ตัน 
- load cell (อุปกรณ์วดัค่าของน้ําหนักกระทํา และแปลงสัญญาณไปที ่ Data 

Logger) ขนาด 10 ตัน 
- เคร่ืองอ่านค่าจาก load cell (Data Logger) 
- ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ทางสถติิ และซอฟท์แวร์วิเคราะห์ความน่าจะวิบติั 
- เคร่ืองวดัความชืน้ในเน้ือไม้  

ขัน้ตอนและวิธีการวิจยั 
1. รวบรวมและศึกษาเอกสารและข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ทดสอบการใช้

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทางสถติิ และซอฟท์แวร์วิเคราะห์ความน่าจะวิบติั 
2. เตรียมตัวอย่างทดสอบ 
3. ทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพและเชงิกลของไม้สะเดา และสะเดาเทยีม ตาม

มาตรฐาน ASTM  
4. วิเคราะห์เชงิสถติิเก่ียวกับคุณสมบติัทางกายภาพและเชงิกลของไม้สะเดา และ

สะเดาเทยีม 
5. วิเคราะห์ความน่าจะวิบติัขององค์ประกอบอาคารไม้สะเดา และสะเดาเทยีม 
ถ้าข้อมูลมีช่วงแห่งความเชื่อมัน่ต่ํากว่า 99% จะดําเนินการในข้อ 2-5 ซ้ําใหม่
เพือ่ให้ได้ค่าทีแ่ม่นยําถูกต้องย่ิงข้ึน 
6.  เสนอขนาดทีเ่หมาะสมขององค์ประกอบต่าง  ๆ สําหรับการออกแบบอาคารด้วย

ไม้สะเดา และสะเดาเทยีม 

การรวบรวมและศึกษาเอกสารและข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

พนัธ์ุไม้สกุลสะเดาจดัอยู่ในวงศ์ (Family) Meliaceae และมีพนัธ์ุไม้ยืนต้นสามชนิด
ท่ีคล้ายคลึงกนัมาก ได้แก่ 

- สะเดาอินเดีย  Azadirachta indica A. Juss.  
- สะเดาไทย Azadiarchta indica var siamensis (Val.) 
- สะเดาเทยีม Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs. 
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การจําแนกพนัธ์ุไม้สกุลสะเดาสามารถจําแนกจากความแตกต่างของลักษณะใบสะเดาทัง้สาม
พนัธ์ุ4 ได้ดังน้ี 

สะเดาอินเดีย สะเดาไทย สะเดาเทยีม 

 ขอบใบหยกัเป็นฟันเล่ือย 

 ปลายฟันเล่ือยแหลม 

 โคนใบเบ้ียว 

 ฐานใบเย้ืองกนัมาก 

 ปลายใบแหลมเรียวและ
แคบมากคล้ายเส้นขน 

 ขอบใบหยกัเป็นฟันเล่ือย 

 ปลายฟันเล่ือยทู่ 

 โคนใบเบ้ียวแต่กว้างกว่า 

 ฐานใบเย้ืองกนัเล็กน้อย 

 ปลายใบแหลม 

 ขอบใบเรียวหรือบิดข้ึนลง
เล็กน้อย 

 โคนใบเบ้ียว 

 ปลายใบเป็นต่ิงแหลม 

 ขนาดใบและผลใหญ่กว่า
สองชนิดแรก 

สะเดาอินเดียเป็นไม้ยอดนิยมชนิดหน่ึงที่ประเทศต่าง  ๆพยายามศึกษาวิจัยและ
พฒันาเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆเช่น น้ํามันสะเดา (Neem oil) การป้องกนัและกําจัด
แมลงศัตรูพืช มีชื่อสามัญและชื่อท้องถิ่นหลายชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและตาม
คุณลักษณะ เช่น ในประเทศอินเดียเรียก Neem, Nim, Nimba, Limba, Vakam, Rajavedhu 
ฯลฯ ในออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี ฟิจิ สหรัฐอเมริกา เรียก Neem ในสหราชอาณาจักร เรียก 
Neem, Indian Lilac, White cedar, Paradise tree, Chinaberry, Crack Jack ในประเทศไทย
เรียกสะเดาอินเดีย ควินิน (Khwinin) คําว่า ‘Neem’ หรือ ‘Neem tree’ ท่ีพบเหน็ในเอกสารวิจยั
ต่างประเทศทัว่ไปมักจะหมายถงึพนัธ์ุไม้สะเดาอินเดีย คุณลักษณะท่ีสําคัญคือเป็นพนัธ์ุไม้โตเร็ว
ท่ีมีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี เป็นพนัธ์ุไม้ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนของต้น 
สามารถข้ึนอยู่และเจริญเติบโตได้ดีในเกือบทุกสภาพพืน้ท่ีในหลายภูมิภาคของโลก ทนทานต่อ
ความแห้งแล้งได้ดี 

สะเดาไทย Azadirachta indica var siamensis (Val.) เป็นพนัธ์ุไม้ประจําถิน่ของไทย
ท่ีมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคล้ายคลึงกบัไม้สะเดาอินเดีย แต่ก็มีความแตกต่างทางกายวิภาค
ในส่วนต่าง  ๆของไม้สะเดาทัง้สองชนิดหลายประการ เช่น ลักษณะใบ ขนาดของผล    ดังนัน้ไม้
สะเดาไทยจึงน่าจะเป็นพนัธ์ุไม้อีกชนิดหน่ึงท่ีแยกออกมาจากสะเดาอินเดีย ซึ่งสอดคล้องกบั
ความเหน็ของ Sombatsiri et al., (1995) สะเดาไทยมีชื่อพื้นเมืองต่างกนั ได้แก่ สะเดากะเดา 
เดา (ภาคใต้) จะตัง (ส่วย) สะเดา สะเดาบ้าน (ภาคกลาง) สะเลียม (ภาคเหนือ) ชื่อสามัญหรือ
ชื่อพื้นเมือง Neem, Nim, Margosa, Yepa, Tamaka ชื่อการค้า Neem Valeton ลักษณะเน้ือ
ไม้สะเดาคล้ายกับไม้มะฮอกกานี มีสีแดงเข้มปนน้ําตาล เส้ียนค่อนข้างสบัสนเป็นร้ิวแคบ  ๆเน้ือ
ค่อนข้างหยาบ เป็นมันเล่ือม แข็ง ทนทาน ตบแต่งค่อนข้างยาก แต่ชกัเงาได้ดี ประโยชน์จาก
สะเดามีมากมายหลายอย่าง เช่น น้ํามันจากเมล็ดของสะเดาใช้ในการทําน้ํามันเชื้อเพลิงจุด
ตะเกียง น้ํามันหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ ทําสบู่ ผสมยารักษาโรคและเคร่ืองสําอางค์เน้ือหุ้มเมล็ดขณะ
เน่าเป่ือยใหก๊้าซมีเทนสูง ใบและก่ิงช่วยปรับปรุงดิน เศษเหลือของเมล็ดหลังการสกดัน้ํามันใช้
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เป็นปุ๋ยเพราะมีธาตุอาหารมากกว่าปุ๋ยหมัก เปลือกของต้นสะเดามีสารจําพวกน้ําฝาดประมาณ 
12-14% และใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าน้ําฝาดทีไ่ด้จากพชืชนิดอ่ืน  ๆเปลือกราก เปลือกต้น และผล
อ่อนเป็นยาเจริญอาหาร แก้ไข้มาเลเรีย เปลือกรากเป็นยาสมานแผล แก้บิด ใบเป็นยาพอกฝี 
ผลแก้โรคหวัใจ 

สะเดาเทยีม Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs มีกระพี้สีขาว แก่นไม้สีแดงอ่อน
แต่เดิมทางภาคใต้เรียกว่า “ไม้เทียม”  และมีชื่อเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า “สะเดาช้าง” เน่ืองจาก
ลักษณะของใบและลําต้นใหญ่กว่าไม้สะเดาไทย ทําให้มีชื่อพอ้งกบัไม้หวงห้ามตามบญัชท้ีาย
พระราชกฤษฎีกากําหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ลําดับที่ 122 และ 140 ได้แก่ ไม้สะเดาช้าง 
(Ckukrasia spp.) และไม้เทียม (Azadirachta indica) กรมป่าไม้จึงได้ออกหนังสือ (ลงวนัท่ี 5 
พฤศจิกายน 2535) เร่ืองการกําหนดชื่อไม้สะเดาเทยีม Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs. 
เพือ่ไม่ใหสั้บสนและเกิดความเข้าใจผดิ  

ในการวิจยัน้ีทําการทดสอบเฉพาะไม้ในสกุลสะเดาเพยีงสองชนิดท่ีพบในประเทศไทย 
คือ สะเดา และสะเดาเทยีมเท่านัน้ 

การเตรียมตวัอย่าง 
ขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพและเชิงกลของไม้

สะเดา และสะเดาเทยีม เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM ดังแสดงในตารางที ่1  

ตารางท่ี 1 ขนาดตัวอย่างการทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพ และเชงิกลของไม้ 

ลาํดบั รายการทดสอบไม้ ขนาดตวัอย่าง
ทดสอบ (น้ิว) 

ปริมาตร/ช้ิน 
(ลบ.ฟุต) 

1  การรับแรงดัดของไม้ (Static Bending)  2  2  30 0.069 

2 การรับแรงอัดในแนวขนานกบัเส้ียนของเน้ือไม้  
(Compression Parallel to Grain) 

2  2  8 0.019 

3 การรับแรงอัดในแนวตัง้ฉากกบัเส้ียนของเน้ือไม้ 
(Compression Perpendicular to Grain) 

2  2  6 0.014 

4 การรับแรงดึงในแนวขนานกบัเส้ียนของเน้ือไม้  
 (Tension Parallel to Grain) 

1  1  30 0.017 

5 การรับแรงดึงในแนวตัง้ฉากกบัเส้ียนของเน้ือไม้  
(Tension Perpendicular to Grain) 

2  2  2.5 0.006 

6 ความเหนียวของเน้ือไม้ (Toughness) 0.79  0.79  11 0.004 

7 ความแข็งของเน้ือไม้ (Hardness) 2  2  6 0.014 

8 การรับแรงเฉือนในแนวขนานกบัเส้ียนของเน้ือไม้  
 (Shear Parallel to Grain) 

2  2  2.5 0.006 

9 การรับแรงฉีกของเน้ือไม้ (Cleavage) 2  2  3.75 0.009 

10 หน่วยน้ําหนักจําเพาะ และการหดตัวของเน้ือไม้  
(Specific Gravity and Shrinkage in Volume) 

2  2  6 0.014 

11 การหดตัวในแนวรัศมี และในแนววงปี  
(Radial and Tangential Shrinkage)  

1  4  1 0.002 
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การทดสอบ 

1. คุณสมบติัทางกายภาพ และเชงิกลของไม้สะเดา และสะเดาเทยีม  
ดําเนินการทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพและเชงิกลของไม้สะเดา และสะเดา

เทียม 11 รายการตามมาตรฐาน ASTM ดังรายละเอียดในตารางที ่1 สําหรับการทดสอบการรับ
แรงดัดของไม้ จะนําตัวอย่างทดสอบขนาด 2”x2”x30”  มารับน้ําหนักกระทําหน่ึงจุด (One Point 
Load) ณ ตําแหน่งก่ึงกลางช่วงคานดังแสดงในรูปที ่ 1 จนกระทัง่ตัวอย่างเกิดการวิบติั แล้วนํา
ค่าทีไ่ด้จากการทดสอบมาเขยีนกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างน้ําหนักกระทํากับระยะโก่งตัวใน
แนวด่ิง 
 
 
 
 

 
 
 

การหาค่าโมดูลัสแตกหกั (Modulus of Rupture) พจิารณาจากค่าน้ําหนัก
กระทํา ณ จุดประลัย (Ultimate Load) โดยอาศัยสมมติฐานทีว่่า ระนาบหน้าตัดยงัคงเป็น
ระนาบเม่ือรับแรงดัด แล้วแสดงผลในรูปของหน่วยแรงดัด ณ จุดประลัย (Ultimate Bending 
Stress) หรือเรียกว่ากําลังดัด (Bending Strength) หรือโมดูลัสแตกหกั 

การหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity) สามารถพจิารณาได้จาก
ความชนั (Slope) ของกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างน้ําหนักกระทํากบัระยะโก่งตัวในแนวด่ิงภาย
ในช่วงพกัิดยืดหยุ่น (Proportional Limit) ซึง่กราฟมีความสัมพนัธ์เป็นเส้นตรง โดยอาศัยทฤษฎี
การวิเคราะห์โครงสร้าง เช่น ทฤษฎโีมเมนต์ของพืน้ที ่ (Moment Area) ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นท่ีได้
จากการทดสอบโดยใช้น้ําหนักกระทําหน่ึงจุด ณ จุดก่ึงกลางช่วงคานจะต้องปรับแก้โดยการคูณ
ด้วยค่าคงตัว 1.2 ตามข้อแนะนําในมาตรฐาน ASTM เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพการใช้งาน 

2. การวิเคราะห์ทางสถติิ 
ข้อมูลของคุณสมบติัทางกายภาพ และเชงิกลของตัวอย่างทดสอบแต่ละ

รายการทีมี่จํานวนมากเพยีงพอท่ีจะทําให้ข้อมูลให้ช่วงความเชื่อมัน่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 จะ
ถูกนํามาวิเคราะห์คุณสมบติัทางสถติิของข้อมูลทางวิศวกรรมของไม้สะเดา และสะเดาเทยีม 
โดยจะแสดงผลในรูปค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
รูปแบบการแจกแจง (Type of Distribution) ทีเ่หมาะสม ซึง่ผ่านการยอมรับจากการทดสอบ
ภาวะเข้ารูปสนิท (Goodness-of-Fit Test) 2 รายการ ได้แก่ การทดสอบไคกําลังสอง (Chi – 
Square Test) และ การทดสอบโคลโมโกรอฟ–สเมียรนอฟ (Kolmogorov–Smirnov Test) หรือ
เรียกสัน้ ว่ๆา การทดสอบ K-S 

นํ้าหนกักระทาํ (P) 

รปูท่ี 1  การติดตัง้ตัวอย่างสําหรับการทดสอบการรับแรงดัดของไม้ 
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การทดสอบไคกําลังสองจะพจิารณาในแง่มุมของฟังก์ชนัความหนาแน่นน่าจะ

เป็น (Probability Density Function) โดยอาศัยหลักการเปรียบเทยีบค่าความถ่ีของข้อมูล
ตัวอย่างในแต่ละอันตรภาคชัน้กับค่าความถ่ีคาดหวงัของรูปแบบการแจกแจงทีต้่องการทดสอบ 
และจะยอมรับชนิดของการแจกแจงนัน้ก็ต่อเม่ือค่าไคกําลังสองน้อยกว่าค่าวิกฤติท่ีระดับความ
เชื่อมัน่ (Confident Level) ร้อยละ 95 สําหรับการวิจัยน้ี 

การทดสอบ K-S จะพจิารณาในแง่มุมของฟังก์ชนัการแจกแจงสะสม 
(Cumulative Distribution Function : CDF) โดยจะเปรียบเทยีบค่าความถ่ีสัมพทัธ์สะสม 
(Cumulative Relative Frequency) ของตัวอย่างกบัค่า CDF ของรูปแบบการแจกแจงที่
ต้องการทดสอบ6 ขนาดของความแตกต่างสูงสุดจะต้องมีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤต ซ่ึงกําหนดด้วย
ระดับความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 สําหรับการวิจยัน้ี 

การหาคุณสมบติัทางสถติิของข้อมูลทางวิศวกรรมของไม้ จากการ
เปรียบเทียบภาวะเข้ารูปสนิทระหว่างข้อมูลของตัวอย่างทดสอบแต่ละรายการกบัรูปแบบการ
แจกแจงแบบต่อเน่ืองทีใ่ช้กันโดยทัว่ไปในงานด้านวิศวกรรมโยธาจํานวน 11 รูปแบบ ได้แก่ 
การแจกแจงปรกติ (Normal Distribution) การแจกแจงเอกรูป (Uniform Distribution) การแจก
แจงเลขชีกํ้าลังแบบเล่ือน (Shifted Exponential Distribution) การแจกแจงเรไลย์แบบเล่ือน 
(Shifted Rayleigh Distribution) การแจกแจงค่าสูงสุดชนิดทีห่น่ึงแบบกุมเบล (Gumbel 
Distribution - Type I - Largest) การแจกแจงค่าต่ําสุดชนิดท่ีหน่ึงแบบกุมเบล (Gumbel 
Distribution - Type I - Smallest) การแจกแจงลอกปรกติ (Lognormal Distribution) การแจก
แจงแกมมา (Gamma Distribution) การแจกแจงค่าสูงสุดชนิดท่ีสองแบบเฟรเชต์ (Frechet 
Distribution - Type II - Largest) การแจกแจงค่าต่ําสุดชนิดท่ีสามแบบไวบูลล์ (Weibull 
Distribution - Type III - Smallest) และการแจกแจงบีตา (Beta Distribution) งานวิจยัน้ีใช้
ซอฟต์แวร์ CESTTEST (Civil Engineering STatistical TEST) ซึง่ถูกพฒันามาเพือ่ใช้ในงานน้ี
โดยเฉพาะ กล่าวคือ เม่ือนําข้อมูลคุณสมบติัเชงิกายภาพ หรือเชงิกลแต่ละรายการทีใ่ห้ช่วงแห่ง
ความเชื่อมัน่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 มาจดัทําเป็นแฟ้มข้อมูลนําเข้า (Input Data File) ในรูปแฟ้ม
ตัวหนังสือ (Text File) ซอฟต์แวร์ CESTTEST จะคํานวณและแสดงผล ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และรูปแบบการแจกแจงทีผ่่านการทดสอบภาวะเข้ารูปสนิทด้วยวิธีไคกําลังสอง และ
วิธี K-S ณ ระดับความเชื่อมัน่ตามทีต้่องการโดยอัตโนมัติ ในขณะทีก่ารวิเคราะห์ทางสถติิโดย
ใช้ซอฟต์แวร์อ่ืน ผู้ใช้ซอฟต์แวร์อาจจะต้องดําเนินการทดสอบภาวะเข้ารูปสนิทของรูปแบบการ
แจกแจงทลีะรูปแบบ รวมถึงอาจจะต้องคํานวณค่าพารามิเตอร์รูปร่าง (Shape Parameters) 
สําหรับรูปแบบการแจกแจงบางรูปแบบ เช่น การแจกแจงค่าสูงสุดแบบเฟรเชต์ การแจกแจงค่า
ต่ําสุดแบบไวบูลล์ และการแจกแจงบีตา เป็นต้น พารามิเตอร์รูปร่างของรูปแบบการแจกแจงทัง้
สามไม่สามารถหาได้โดยวิธีการวิเคราะห์ แต่หาได้จากระเบียบวิธีทางตัวเลข (Numerical 
Methods) เท่านัน้6 

3. การวิเคราะห์ความน่าจะวิบติัของโครงสร้าง 
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การวิเคราะห์ความน่าจะวิบติัขององค์อาคารไม้ จะพจิารณาโอกาสทีอ่งค์

อาคารไม้จะวิบติัจากสภาวะขีดจํากดัหลัก (Main Limit State) ได้แก่ การโก่งตัวในแนวด่ิง 
(Deflection) ของตงและคาน และแรงอัดในแนวขนานกบัเส้ียนไม้ (Compressive Stress 
Parallel to Grain) ของเสา การวิเคราะห์ความน่าจะวิบติัสําหรับหน้าตัดองค์อาคารไม้จากการ
ออกแบบตามมาตรฐาน ว.ส.ท. จะใช้ซอฟต์แวร์ WCCAL-2.0 (Wood Components 
CALibration) ซึง่อาศัยค่าขีดจํากดัการโก่งตัว และการโก่งเดาะ และสามารถให้คําตอบถูกต้อง
สําหรับอาคารตามขอบเขตทีกํ่าหนดไว้สําหรับการวิจยัน้ี คือ อาคารไม้สูงไม่เกิน 2 ชัน้ มีความ
สูงระหว่างชัน้ 3.00 เมตร สําหรับอาคาร 3 ประเภท คือ ทีพ่กัอาศัย สํานักงาน และสถานศึกษา 
โดยน้ําหนักบรรทุกจรทีใ่ช้ในการออกแบบ คือ 150 กก./ม.2 250 กก./ม.2 และ 300 กก./ม.2 
สําหรับอาคารแต่ละประเภทตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ขนาดไม้ทีเ่หมาะสมสําหรับการใช้งาน
จะถูกเปรียบเทยีบกับขนาดไม้แปรรูปท่ีขายตามท้องตลาด 

ผลการวิจยั 

คณุสมบติัทางวิศวกรรม 
ข้อมูลจากการทดสอบแต่ละรายการที่ให้ช่วงแห่งความเชื่อมัน่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

99 และผลการวิเคราะห์หาคุณสมบติัทางสถิติโดยใช้ซอฟต์แวร์ CESTTEST โดยใช้จํานวน
ตัวอย่างระหว่าง 95-130 ชิน้ สามารถสรุปรายละเอียดดังแสดงในตารางที ่2 และ 3 
ตารางท่ี 2 คุณสมบติัทางสถติิสําหรับข้อมูลทางวิศวกรรมของไม้สะเดา  

รายการทดสอบไม้ หน่วย ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส.ป.ส. การ
แปรผนั 
(COV) 

รปูแบบการแจกแจงต่อเน่ือง 
ท่ีเหมาะสม1 

การรับแรงดัดของไม้      
โมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of 
Elasticity) 

กก./ ซม.2 113,720 0.167 Gamma, Normal, Lognormal 

โมดูลัสแตกหกั (Modulus of 
Rupture) 

กก./ ซม.2 1,011.24 0.113 Lognormal, Gamma, Normal 

การรับแรงอัดในแนวขนานกับเส้ียน 
(Compression Parallel to Grain) 

กก./ ซม.2 484.70 0.152 Gumbel (Type I-Largest), 
Lognormal 

การรับแรงอัดในแนวตัง้ฉากกับเส้ียน 
(Compression Perpendicular to 
Grain) 

กก./ ซม.2 156.02 0.172 Gamma, Lognormal, Normal 

การรับแรงดึงในแนวขนานกบัเส้ียน 
(Tension Parallel to Grain) 

กก./ ซม.2 1,183.55 0.210 Gamma, Lognormal, Normal 

การรับแรงดึงในแนวตัง้ฉากกับเส้ียน 
(Tension Perpendicular to Grain) 

กก./ ซม.2 28.465 0.201 Lognormal, Gamma, Normal 

ตารางท่ี 2 คุณสมบติัทางสถติิสําหรับข้อมูลทางวิศวกรรมของไม้สะเดา (ต่อ) 

รายการทดสอบไม้ หน่วย ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส.ป.ส. การ
แปรผนั 
(COV) 

รปูแบบการแจกแจงต่อเน่ือง 
ท่ีเหมาะสม1 
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ความเหนียวของไม้ (Toughness) กก.-ซม. 628.66 0.113 Beta, Weibull, Normal 
ความแข็งของไม้ (Hardness) กก. 768.375 0.142 Beta, Weibull, Gumbel (Type I-

Smallest) 
การรับแรงเฉือนในแนวขนานกบัเส้ียน 
(Shear Parallel to Grain) 

กก./ ซม.2 113.59 0.175 Beta, Gumbel (Type I-Largest), 
Lognormal 

การรับแรงฉีกของเน้ือไม้ (Cleavage) กก./ ซม. 59.25 0.162 Normal, Beta, Gamma 
ความชืน้ และหน่วยน้ําหนักจําเพาะ      
ความชืน้ (Moisture Content) ร้อยละ 12.02   
หน่วยน้ําหนักจําเพาะ (Specific 
gravity) 

- 0.81256 0.026 Beta, Normal, Gamma 

การหดตัว (Shrinkage)     
การหดตัวในแนววงปี (Tangential 
Shrinkage) 

- 5.64933 0.200 Beta, Normal, Weibull 

การหดตัวในแนวรศัมี (Radial 
Shrinkage) 

- 5.24917 0.164 Lognormal, Gumbel (Type I-
Largest), Gamma 

       หมายเหต ุ1 รูปแบบการแจกแจงต่อเน่ืองท่ีเหมาะสมเรียงตามลําดับจากดีท่ีสุด 

ตารางท่ี 3 คุณสมบติัทางสถติิสําหรับข้อมูลทางวิศวกรรมของไม้สะเดาเทยีม  

รายการทดสอบไม้ หน่วย ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส.ป.ส. การ
แปรผนั 
(COV) 

รปูแบบการแจกแจงต่อเน่ือง 
ท่ีเหมาะสม1 

การรับแรงดัดของไม้      
โมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of 
Elasticity) 

กก./ ซม.2 89,479 0.178 Gamma, Normal, Lognormal 

โมดูลัสแตกหกั (Modulus of 
Rupture) 

กก./ ซม.2 522.71 0.128 Weibull, Normal, Gamma, 
Lognormal, Gumbel (Type I – 
Largest) 

การรับแรงอัดในแนวขนานกับเส้ียน 
(Compression Parallel to Grain) 

กก./ ซม.2 285.74 0.129 Weibull, Normal 

การรับแรงอัดในแนวตัง้ฉากกับเส้ียน 
(Compression Perpendicular to 
Grain) 

กก./ ซม.2 160.36 0.215 Lognormal, Normal, Gamma 

การรับแรงดึงในแนวขนานกบัเส้ียน 
(Tension Parallel to Grain) 

กก./ ซม.2 1025.88 0.202 Normal, Gamma 

การรับแรงดึงในแนวตัง้ฉากกับเส้ียน 
(Tension Perpendicular to Grain) 

กก./ ซม.2 29.22 0.219 Gumbel (Type I – Smallest) 

ความเหนียวของไม้ (Toughness) กก.-ซม. 194 0.091 Uniform, Gamma 
ความแข็งของไม้ (Hardness) กก. 2622.46 0.117 Uniform, Weibull 
การรับแรงเฉือนในแนวขนานกบัเส้ียน 
(Shear Parallel to Grain) 

กก./ ซม.2 107.46 0.110 Gumbel (Type I – Largest) 

ตารางท่ี 3 คุณสมบติัทางสถติิสําหรับข้อมูลทางวิศวกรรมของไม้สะเดาเทยีม (ต่อ) 

รายการทดสอบไม้ หน่วย ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส.ป.ส. การ
แปรผนั 
(COV) 

รปูแบบการแจกแจงต่อเน่ือง 
ท่ีเหมาะสม1 
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การรับแรงฉีกของเน้ือไม้ (Cleavage) กก./ ซม. 139.53 0.058 Gumbel (Type I – Largest) 
ความชืน้ และหน่วยน้ําหนักจําเพาะ      
ความชืน้ (Moisture Content) ร้อยละ 20.50 0.205 Normal, Gamma, Lognormal, 

Weibull 
หน่วยน้ําหนักจําเพาะ (Specific 
gravity) 

- 0.48 0.093 Lognormal, Normal,  Gamma 

การหดตัว (Shrinkage)     
การหดตัวในแนววงปี (Tangential 
Shrinkage) 

- 2.25 0.252 Gumbel (Type I – Largest), 
Lognormal 

การหดตัวในแนวรศัมี (Radial 
Shrinkage) 

- 2.34 0.293 Frechet (Type II – Largest) 

       หมายเหต ุ1 รูปแบบการแจกแจงต่อเน่ืองท่ีเหมาะสมเรียงตามลําดับจากดีท่ีสุด 

จะเหน็ได้ว่าค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity) ของไม้สะเดา และสะเดา
เทียมมีค่าสูงกว่าค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้เน้ืออ่อนมากทีกํ่าหนดไว้ในมาตรฐาน ว.ส.ท. (78,900 
กก./ซม.2) ในขณะทีค่่าโมดูลัสแตกหกั (Modulus of Rupture) ของไม้สะเดา และสะเดาเทยีม มี
ค่าเฉล่ียแตกต่างกนัมาก คือ  1,011.24 กก./ซม.2 และ 522.71 กก./ซม.2 ตามลําดับ 

ความน่าจะวิบติัของโครงสร้าง 
การวิเคราะห์ความน่าจะวิบติัขององค์อาคารไม้ (ตง คาน และเสา) ท่ีทําการ

ออกแบบตามมาตรฐาน ว.ส.ท. โดยใช้ซอฟท์แวร์ WCCAL การทดสอบและวิเคราะห์น้ีเน้นท่ี
อาคารซึง่รับน้ําหนักบรรทุกจรตามเทศบญัญัติ 3 ประเภท คือ ท่ีพกัอาศัย สํานักงาน และ
สถานศึกษา โดยเปรียบเทียบข้อมูลทีไ่ด้จากการทดสอบกับข้อมูลตัวอย่างในตารางที ่4 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลน้ําหนักบรรทุกจรตามเทศบญัญัติทีจ่ดัเก็บในประเทศไทย9 

ประเภทการ
ใช้งานอาคาร 

ค่าระบุ 
(กก./ม.2) 

ข้อมลูท่ีจดัเกบ็ 

ค่าเฉล่ีย 
ค่าเฉล่ีย/ 
ค่าระบ ุ

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ส.ป.ส. การ
แปรผนั 

ชนิดของ
การแจกแจง 

ท่ีพกัอาศัย 150 182.40 1.216 33.93 0.186 ปกติ 
สํานักงาน 250 350.80 1.403 63.85 0.182 ปกติ 
สถานศึกษา 300 163.30 0.544 21.72 0.133 ปกติ 

ผลการวิเคราะห์สามารถแบ่งตามประเภทขององค์อาคารไม้ได้ดังต่อไปน้ี 
1. ตง (Joist)  
การทดสอบตงไม้สะเดา และไม้สะเดาเทียมท่ีออกแบบตามมาตรฐาน ว.ส.ท. (EIT 

CODE) โดยยึดค่าความน่าจะวิบติัของตงไม้เน่ืองจากการโก่งตัวท่ียอมรับได้ท่ีระดับ 10-4 (pf   
10-4) ในการทดสอบกําหนดให้ไม้ตงยาว 3.00 เมตร  หน้ากว้าง 1½ ระยะห่างระหว่างตง 
(Spacing) เท่ากับ 30 ซม. เน่ืองจากเป็นระยะปลอดภัยที่สุดในภาพรวมสําหรับอาคารทุก
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รปูท่ี 2 Safety Factor ของตงไม้สะเดา ยาว 3.00 ม. หน้ากว้าง 1½ (3.81 ซม.) ท่ีระยะห่างระหว่างตง 
30 ซม. ซ่ึงรับน้ําหนักบรรทุกจรของทีพ่กัอาศัย 

 

ประเภท เม่ือใส่ค่าต่าง  ๆท่ีกําหนดลงในซอฟท์แวร์ จะได้ค่า FS (Factor of Safety) สําหรับตง
ไม้สะเดา และไม้สะเดาเทยีมในกรณีศึกษาต่าง  ๆดังน้ี 

- ในกรณีท่ีพกัอาศยั ตงไม้สะเดามีค่า FS 2.88 และตงไม้สะเดาเทยีมมีค่า FS  3.22 
ดังรูปท่ี 2 และรูปท่ี 3 ตามลําดับ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
จากค่า Factor of Safety ที่ได้สามารถคํานวณหาขนาดที่เหมาะสมของตงไม้สะเดา 

และตงไม้สะเดาเทยีม สําหรับท่ีพกัอาศัย ได้เท่ากบั 1½ 8  และ 1½ 10 ตามลําดับ 

รปูท่ี 3 Safety Factor ของตงไม้สะเดาเทยีม ยาว 3.00 ม. หน้ากว้าง 1½ (3.81 ซม.) ท่ีระยะห่าง
ระหว่างตง 30 ซม. ซ่ึงรับน้ําหนักบรรทุกจรของทีพ่กัอาศัย 
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- ในกรณีสาํนักงาน ตงไม้สะเดามีค่า FS 2.90 และตงไม้สะเดาเทยีมมีค่า FS  3.23 

ดังรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากค่า Factor of Safety ที่ได้สามารถคํานวณหาขนาดที่เหมาะสมของตงไม้สะเดา 
และตงไม้สะเดาเทยีม สําหรับสํานักงาน ได้เท่ากบั 1½ 10  

รปูท่ี 4 Safety Factor ของตงไม้สะเดา ยาว 3.00 ม. หน้ากว้าง 1½ (3.81 ซม.) ท่ีระยะห่างระหว่างตง 
30 ซม. ซ่ึงรับน้ําหนักบรรทุกจรของสํานักงาน 

รปูท่ี 5 Safety Factor ของตงไม้สะเดาเทยีม ยาว 3.00 ม. หน้ากว้าง 1½ (3.81 ซม.) ท่ีระยะห่าง
ระหว่างตง 30 ซม. ซ่ึงรับน้ําหนักบรรทุกจรของสํานักงาน 
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- ในกรณีสถานศึกษา ตงไม้สะเดามีค่า FS 2.77 และตงไม้สะเดาเทยีมมีค่า FS  3.1 

ดังรูปท่ี 6 และรูปท่ี 7 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากค่า Factor of Safety ที่ได้สามารถคํานวณหาขนาดที่เหมาะสมของตงไม้สะเดา 
และตงไม้สะเดาเทยีม สําหรับสถานศึกษา ได้เท่ากับ 1½ 8 

รปูท่ี 6 Safety Factor ของตงไม้สะเดา ยาว 3.00 ม. หน้ากว้าง 1½ (3.81 ซม.) ท่ีระยะห่างระหว่างตง  
30 ซม. ซ่ึงรับน้ําหนักบรรทุกจรของสถานศึกษา 

 

รปูท่ี 7 Safety Factor ของตงไม้สะเดาเทยีม ยาว 3.00 ม. หน้ากว้าง 1½ (3.81 ซม.) ท่ีระยะห่างระหว่าง
ตง 30 ซม.ซึง่รับน้ําหนักบรรทุกจรของสถานศึกษา 
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2. คาน (Beam) 
การทดสอบคานไม้สะเดา และไม้สะเดาเทยีมที่ออกแบบตามมาตรฐาน ว.ส.ท. (EIT 

CODE)  โดยยึดค่าความน่าจะวิบติัของคานไม้เน่ืองจากการโก่งตัวท่ียอมรับได้ที่ระดับ 10-4   
(pf   10-4)  ในการทดสอบกําหนดใหค้านไม้ยาว 3.00 เมตร  เป็นคานคู่หน้ากว้าง 2 เม่ือใส่
ค่าต่าง  ๆท่ีกําหนดลงในซอฟท์แวร์ จะได้ค่า FS (Factor of Safety) สําหรับคานไม้สะเดา และ
ไม้สะเดาเทยีมในกรณีศึกษาต่าง  ๆดังน้ี 

- ในกรณีท่ีพกัอาศยั คานไม้สะเดามีค่า FS 2.84 และคานไม้สะเดาเทยีมมีค่า FS  
3.18 ดังรูปท่ี 8 และรูปที ่9 ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 8 Safety Factor ของคานไม้สะเดา ยาว 3.00 ม. เป็นคานคู่หน้ากว้าง 2 ซึง่รับน้ําหนักบรรทุกจรของ 
ท่ีพกัอาศัย 
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จากค่า Factor of Safety ท่ีได้ สามารถคํานวณหาขนาดทีเ่หมาะสมของคานไม้สะเดา 

และสะเดาเทยีมสําหรับท่ีพกัอาศัย ได้เท่ากบั 2-212  และ 2-214 ตามลําดับ  
- ในกรณีสํานักงาน คานไม้สะเดามีค่า FS 2.87 และคานไม้สะเดาเทียมมีค่า FS  

3.21 ดังรูปท่ี 10 และรูปท่ี 11 ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รปูท่ี 10 Safety Factor ของคานไม้สะเดา ยาว 3.00 ม. เป็นคานคู่หน้ากว้าง 2 ซึง่รับน้ําหนักบรรทุกจรของ
สํานักงาน 
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จากค่า Factor of Safety ท่ีได้ สามารถคํานวณหาขนาดทีเ่หมาะสมของคานไม้สะเดา 
และสะเดาเทยีมสําหรับสํานักงาน ได้เท่ากบั 2-216  

- ในกรณีสถานศึกษา คานไม้สะเดามีค่า FS 2.73 และคานไม้สะเดาเทยีมมีค่า FS  
3.055 ดังรูปที ่12 และรูปท่ี 13 ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12 Safety Factor ของคานไม้สะเดา ยาว 3.00 ม. เป็นคานคู่หน้ากว้าง 2 ซึง่รับน้ําหนักบรรทุกจร
ของสถานศึกษา 
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จากค่า Factor of Safety ท่ีได้ สามารถคํานวณหาขนาดทีเ่หมาะสมของคานไม้สะเดา 
และสะเดาเทยีมสําหรับสถานศึกษา ได้เท่ากับ 2-212 และ2-214 ตามลําดับ 

3. เสา (Column) 
การทดสอบเสาไม้สะเดา และไม้สะเดาเทยีมท่ีออกแบบตามมาตรฐาน ว.ส.ท. (EIT 

CODE)  เป็นการนําสมการของออยเลอร์ (Euler’s Formula) มาใช้ในการคํานวณหาขนาดหน้า
ตัดเสาไม้ โดยใช้ค่าตัวคูณความปลอดภยั (Factor of Safety) ส่วนค่าความน่าจะวิบติัของเสา
ไม้เน่ืองจากการโก่งเดาะที่ยอมรับได้จะอยู่ท่ีระดับ 10-6 (pf   10-6)  ในการทดสอบกําหนดให้
เสายาว 3.00 เมตร เม่ือใส่ค่าต่าง  ๆท่ีกําหนดลงในซอฟท์แวร์ จะได้ค่า FS (Factor of Safety) 
สําหรับเสาไม้สะเดา และไม้สะเดาเทยีมในกรณีศึกษาต่าง  ๆดังน้ี 

- ในกรณีท่ีพกัอาศยั เสาไม้สะเดามีค่า FS 5.10 และเสาไม้สะเดาเทียมมีค่า FS  
6.75 ดังรูปท่ี 14 และรูปท่ี 15 ตามลําดับ  
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จากค่า Factor of Safety ท่ีได้สามารถคํานวณหาขนาดที่เหมาะสมของเสาไม้สะเดา 

และไม้สะเดาเทยีม สําหรับท่ีพกัอาศัย ได้เท่ากับ 44 และ 66 ตามลําดับ 

รปูท่ี 15 Safety Factor ของเสาไม้สะเดาเทยีมหน้ากว้าง 6 ยาว 3.00 ม. ซ่ึงรับน้ําหนักบรรทุกจรของ

ท่ีพักอาศัย 
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- ในกรณีสํานักงาน เสาไม้สะเดามีค่า FS 5.04 และเสาไม้สะเดาเทียมมีค่า FS  

6.80 ดังรูปท่ี 16 และรูปท่ี 17 ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากค่า Factor of Safety ท่ีได้สามารถคํานวณหาขนาดที่เหมาะสมของเสาไม้สะเดา 
และไม้สะเดาเทยีม สําหรับสํานักงาน ได้เท่ากบั 44 และ 66 ตามลําดับ 

รปูท่ี 16 Safety Factor ของเสาไม้สะเดาหน้ากว้าง 4 ยาว 3.00 ม. ซ่ึงรับน้ําหนักบรรทุกจรของสํานักงาน 

รปูท่ี 17 Safety Factor ของเสาไม้สะเดาเทยีมหน้ากว้าง 6 ยาว 3.00 ม. ซ่ึงรับน้ําหนักบรรทุกจรของ 
สํานักงาน 
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- ในกรณีสถานศึกษา เสาไม้สะเดามีค่า FS 4.98 และเสาไม้สะเดาเทยีมมีค่า FS  

6.65 ดังรูปท่ี 18 และรูปท่ี 19 ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากค่า Factor of Safety ท่ีได้สามารถคํานวณหาขนาดที่เหมาะสมของเสาไม้สะเดา 

และไม้สะเดาเทยีม สําหรับสถานศึกษา ได้เท่ากบั 44 และ 66 ตามลําดับ 

รปูท่ี 18 Safety Factor ของเสาไม้สะเดาหน้ากว้าง 4 ยาว 3.00 ม. ซ่ึงรับน้ําหนักบรรทุกจรของสถานศึกษา 

 

รปูท่ี 19 Safety Factor ของเสาไม้สะเดาเทยีมหน้ากว้าง 6 ยาว 3.00 ม. ซ่ึงรับน้ําหนักบรรทุกจรของ
สถานศึกษา 
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อภิปรายและวิจารณ์ 

จากผลการวิเคราะห์ความน่าจะวิบติัทัง้ตง คาน และเสา จะได้ข้อสรุปไปในทาง
เดียวกันว่า การใช้งานองค์อาคารในอาคารสํานักงานจะมีความเส่ียงมากทีสุ่ด รองลงมาได้แก่
อาคารทีพ่กัอาศัย และอาคารสถานศึกษาตามลําดับ ซึง่สอดคล้องกับค่าเฉล่ียต่อค่าระบุของ
น้ําหนักบรรทุกจรทีแ่สดงไว้ในตารางที ่4 ซ่ึงค่าเฉล่ียต่อค่าระบุสําหรับอาคารสํานักงานทีมี่ค่าสูง
ท่ีสุด ในขณะทีอั่ตราส่วนน้ีมีค่าน้อยกว่าสําหรับอาคารทีพ่กัอาศัย และอาคารสถานศึกษา 
ตามลําดับ 

เม่ือนําคุณสมบติัของไม้สะเดา และไม้สะเดาเทยีม มาเปรียบเทียบกับไม้เน้ือแข็งท่ี
นิยมใช้เป็นโครงสร้างแต่เดิม และค่าความแข็งแรงในการดัดท่ีกรมป่าไม้กําหนดจากค่าของไม้
ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) ท่ีความชืน้ 12% เป็นค่ามาตรฐานในการแบ่งช่วงความ
แข็งแรงของไม้เป็น 3 ประเภท ดังตารางที ่ 5 จะเหน็ว่าเน้ือไม้สะเดา และไม้สะเดาเทยีม มี
คุณสมบติัไม่ด้อยไปกว่าไม้อ่ืน มๆากนัก ดังรายละเอียดแสดงในตารางที ่6 
ตารางท่ี 5  มาตรฐานในการแบ่งช่วงความแข็งแรงของไม้ โดยกรมป่าไม้ 

 ความแขง็แรงในการดดั  
(กก./ ซม.2) 

ความทนทานตามธรรมชาติ (ปี) 

ไม้เน้ือแข็ง สูงกว่า 1,000 สูงกว่า 6 

ไม้เน้ือแข็งปานกลาง 600-1,000 2-6 

ไม้เน้ืออ่อน ต่ํากว่า 600 ต่ํากว่า 2 

ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบคุณสมบติัของไม้ท่ีนิยมใช้เป็นโครงสร้างกบัสะเดา และสะเดาเทยีม  

ชนิดของไม้ ความ
ถ่วงจาํเพาะ 

ความ
แขง็ 
(กก.) 

ความ
เหนียว 
(กก.-ม.) 

ความแขง็แรง 
(Modulus of 

Rapture) 
(กก./ตร.ซม.) 

โมดลูสั
ยืดหยุ่น 

(กก./ตร.ซม.) 
ประเภทไม้ 

เต็ง1 1.01 964 6.10 1,732 175,100 

ไม้เน้ือแข็ง 

สนประดิพทัธ์2 1.12 1,072 5.84 1,418 134,643 
รัง1 1.00 755 3.42 1,352 143,100 
ประดู่1 1.07 926 3.20 1,334 119,000 
มะค่าโมง1 0.85 807 3.80 1,229 101,700 
ตะเคียนทอง1 0.82 625 4.70 1,172 120,200 
สัก1 0.83 493 1.95 1,034 108,800 
สะเดา2 0.813 768 6.28 1,011 113,720 
ทุเรียน2 0.465 389 2.52 993 115,853 แข็งปานกลาง 
สะเดาเทียม2 0.48 2,622 1.94 523 89,479 

ไม้เน้ืออ่อน 
มะม่วงป่า2 0.468 515.22 2.49 470.51 89,444 
ท่ีมาของข้อมลู  1  กองค้นคว้า, กรมป่าไม้. 2526 .ไม้และของป่าบางชนิดในประเทศไทย. ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่3, สมาคมป่าไม้

แห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 
 2  ผลการวจิยั 
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สรปุ 

เน้ือไม้สะเดา และสะเดาเทยีมมีสีสวยงามและมีความเหมาะสมในการใช้เป็น
องค์ประกอบของโครงสร้างอาคาร จากผลการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถอืขององค์อาคารไม้ซึง่
ออกแบบตามมาตรฐาน ว.ส.ท. เพือ่รับน้ําหนักบรรทุกจรตามเทศบญัญัติ 3 ประเภท คือ ท่ีพกั
อาศัย สํานักงาน และสถานศึกษา ไม้แต่ละชนิดมีขนาดทีเ่หมาะสมสําหรับใช้เป็นองค์อาคาร
ส่วนต่าง  ๆดังแสดงในตารางที ่7 

ตารางท่ี 7 ขนาดทีเ่หมาะสมของไม้สะเดา และสะเดาเทยีมในการใช้เป็นองค์อาคารส่วนต่าง  ๆ

ชนิดของไม้
ท่ีทดสอบ 

ชนิดของ
องคป์ระก

อบ 

ค่าความ
น่าจะวิบติั (pf)

ขนาดหน้าตดัองคอ์าคารส่วนต่างๆ  
สาํหรบัอาคารแต่ละประเภท 

ท่ีพกัอาศยั สาํนักงาน สถานศึกษา 
ไม้สะเดา ตง 10-4 1½8 @ 0.30 1½10 @ 0.30 1½8 @ 0.30 

คาน 10-4 คานคู่  212 คานคู่  216 คานคู่  212 
เสา 10-6 44 44 44 

ไม้สะเดา
เทียม 

ตง 10-4 1½10 @ 0.30 1½10 @ 0.30 1½8 @ 0.30 
คาน 10-4 คานคู่  214 คานคู่  216 คานคู่  214 
เสา 10-6 66 66 66 

หมายเหต ุ: ความสูงอาคารไม่เกิน 2 ชัน้ ระยะระหว่างเสา 3.00 ม. ความสูงพืน้ถงึพืน้ 3.00 ม. 
: ขนาดทีแ่นะนําเป็นขนาดภายหลังแต่งไสแล้ว (Dressed Dimension) 

ข้อเสนอแนะ 
ให้สังเกตว่า สําหรับอาคารทุกประเภททีอ่อกแบบตามมาตรฐาน ว.ส.ท. ตงจะมีค่า

ความน่าจะวิบติัน้อยลงเลก็น้อย เม่ือระยะระหว่างตงเพิม่ข้ึน ทัง้น้ีเน่ืองจากระยะระหว่างตงที่
เพิม่ข้ึนจะทําใหน้ํ้าหนักของตงต่อความยาวมีค่าลดลง ในทางตรงกนัข้ามท่ีทุกค่าความลึกของ
หน้าตัดตง (น้ําหนักตงคงที)่ ค่าความน่าจะวิบติัเพิม่ข้ึนค่อนข้างมากเม่ือระยะระหว่างตง
เพิม่ข้ึน เน่ืองจากระยะเรียงท่ีเพิม่ข้ึนจะทําใหต้งรับน้ําหนักบรรทุกจรในสัดส่วนทีเ่พิม่ข้ึนเม่ือ
เทียบกับน้ําหนักตง โดยปกติแล้วความไม่แน่นอนของน้ําหนักบรรทุกจรจะมีค่ามากกว่าความ
ไม่แน่นอนของน้ําหนักตง น้ําหนักบรรทุกจรจึงมีผลต่อค่าความน่าจะวิบติัมากกว่าน้ําหนักตง จึง
ควรใช้ระยะห่างระหว่างตงน้อย 

คาํขอบคณุ (Acknowledgements) 
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