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ผลงานวิจัยในรายงานผลการวิจัยเปนความรับผิดชอบของผูเขียนโดยเฉพาะไมผูกพันกับกรมปาไม

คาํ นํา
เอกสารวิชาการเลมนี้ เปนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ของแผนงาน "การใชประโยชน
ไมสะเดาเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ" ของสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม โดยสะทอนถึง
แนวคิดการใชประโยชนไมสวนป าใหครอบคลุมในรายละเอียดดา นตาง ๆ เพื่อใหงายต อการสืบค น
เรื่องราวของไมสะเดาดานกลสมบัติ สกายสมบัติ องคประกอบทางเคมี การใชสารสกัดจากสะเดาใน
การปองกันกําจัดปลวกใตดิน ความแข็งแรงและการเกิดโรค ความทนทานตามธรรมชาติ การปองกัน
รักษาเนื้อไม การเขาทําลายของปลวกใตดิน ตารางอบไม ตลอดจนการใชประโยชนไมสะเดาในดาน
แผนชิ้นไมอัดซีเมนต แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง ไมบางไมอัด และการทําถานอัดแทงเพื่อเปน
แหลงพลังงาน ซึ่งจะเปนแนวทางในการนําไมสะเดาไปใชใหเกิดประโยชนอยางถูกวิธี และเหมาะสม อีก
ทั้งยังเปนการเพิ่มทางเลือกใหแกเกษตรกรผูปลูกสรางสวนปา
สํานักวิจัยและพัฒนาการป าไม หวังเป นอยางยิ่งวา ผลงานวิจัย ฉบับนี้จะเปน ทางเลือกให
เกษตรกรผู ป ลู ก สร า งสวนป า และผู ป ระกอบการด า นอุ ต สาหกรรมไม ไ ด เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ประโยชน ที่
หลากหลาย เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของไมสะเดาตอไป
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สะเดา
Azadirachta indica A. Juss. var siamensis Val
ลักษณะทั่วไป
สะเดาอยูในวงศ MELIACEAE ชื่อสามัญที่เรียกทั่วไปหรือชื่อทองถิ่นวา Neem, Nim, Margosa,
Yepa, Tamaka สําหรับชื่อทองถิ่นในเมืองไทยเรียกแตกตางกันไป ภาคกลางเรียก สะเดา ภาคใตเรียก
เดา กระเดา และภาคเหนือเรียก สะเลียม ชื่อทางการคาวา Neem tree เปน
ไมสะเดาเปนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ สามารถเจริญเติบโตไดดีในเขตรอน ซึ่งอุณหภูมิที่
พอเหมาะจะอยูระหวาง 21-32 0C และสามารถทนตออุณหภูมิสูงไดถึง 44-45 0C ในระดับความสูงจาก
น้ําทะเล 50-500 เมตร ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 450-1150 มม. (พรศักดิ์, 2532) และสามารถขึ้นไดใน
สภาพดินเกือบทุกชนิด ใหรมเงาดีมีระบบรากหยั่งลึก ชอบแสง เปนไมยืนตน สูง 12–15 เมตร เรือนยอด
เปนพุมหนาทึบตลอดป ใหรมเงาดีมีระบบรากหยั่งลึก ชอบแสง มีชวงลําตนสัน้ เรือนยอดแผกวางรูปไข
ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบยอยรูปใบหอก กวาง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. ขอบใบหยัก
ฟนเลื่อยฐานใบไมเทากัน ไมสะเดาจะทิ้งใบที่อยูเฉพาะสวนลาง ๆ ประมาณเดือนมกราคมถึงมีนาคม
และใบใหมจะผลิขึ้นมาอยาง รวดเร็วในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน
ดอกชอ ออกที่ปลายกิ่งมีกลิ่นหอม กลีบดอกสีขาว ออกดอกระหวางเดือนธันวาคมถึงมีนาคม
ดอกมีกลิ่นหอมออน ๆ มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยงอยางละ 5 กลีบ ยอดออนที่แตกใหม มีสีน้ําตาลแดง
ผลสด รูปกระสวย มี 1 เมล็ด สีเขียวและเปลี่ยนเปนสีเหลืองเมื่อสุก ทุกสวนมีรสขม ผลจะสุก
ระหวางเดือนมีนาคมถึง มิถุนายน แลวแตสภาพทองที่ ผลสะเดามีลักษณะคลายผลองุน มีขนาดยาว 1 – 2
เซนติเมตร และกวางประมาณ 1 เซนติเมตร ผลสะเดาอินเดียจะมีเมล็ดเดียว ในแตละผลลักษณะผลจะ
กลมรี มีรสหวานเล็กนอย เมล็ดจะมีผิวคอนขางเรียบหรือแตกเปนรองเล็ก ๆ ตามยาว ผิวสีเหลืองซีด
หรือสีน้ําตาล
เปลือกไมคอนขางหนา สีน้ําตาลเทาหรือเทาปนดํา แตกเปนรองตื้นหรือเปนสะเก็ดยาว ๆ เยื้อง
สลับกันไปตามความยาวของลําตน เปลือกของกิ่งจะคอนขางเรียบ
ประโยชน
ใบออนและดอกใชเปนอาหาร และยาเจริญอาหาร ดอกแกพิษเลือดกําเดา บํารุงธาตุ ผลแก
โรคหัวใจ ยางดับพิษรอน เปลือกแกไขมาลาเรีย และเปนยาสมานแผล
ผลอ อนใช ถาย มี สรรพคุณแกโรคหัวใจ แก บวม เปนยาระบาย แกริ ดสี ดวง พยาธิ เมล็ด มี
สรรพคุณฆาเชื้อ เมล็ดใชรักษาโรคเบาหวาน น้ํามันจากเมล็ดสะเดาสามารถสกัดทําน้ํามันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหลอลื่นโดยให น้ํามันประมาณรอยละ 40 น้ํามันนี้ สามารถใชทํ าสบู ผสมยารักษาโรคและ
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เครื่องสําอาง มีรายงานวิจัยพบวา เมล็ดมีสารประกอบ azadirachtin, salannim, nimbin และ 6-desacetylnimbin
ซึ่งมีฤทธิ์ฆาแมลงศัตรูพืช น้ํามันจากเมล็ดมีสรรพคุณแกโรคผิวหนัง เนื้อหุมเมล็ดที่เนาเปอยใหกาซมีเทนสูง
และเศษเหลือของเมล็ดหลังจากคั้นเอาน้ํามันไปแลวใชเปนปุยไดอยางดี เพราะมีธาตุอาหารมาก
สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ ตอตานเชื้อรา ปองกันการเกิดพิษที่ตับ ปองกันการเกิดมะเร็ง ฆาตัวอสุจิ
สารสกัดจากเมล็ดและใบ มีผลในการยับยั้งการลอกคราบของแมลง ยับยั้งการวางไข และไลแมลง ใชได
ดีกับหนอนกระทูหอม หนอนเจาะยอดกะหล่ํา หนอนกระทูผัก หนอนเจาะสมอฝาย หนอนเจาะดอกมะลิ
เพลี้ยออน เพลี้ยจั๊กจั่น และเพลี้ยไกแจ สําหรับเพลี้ยไฟ และไรแดงไดผลปานกลาง กานใบและรากของ
สะเดา มีสรรพคุณแกไข เปลือกตนมีสรรพคุณแกทองเสีย แกไข (นันทวัน และอรนุช, 2542)
ลําตนและกิ่งของสะเดาใชเปนเชื้อเพลิง ซึ่งใหคาความรอน 4244 – 5043 แคลอรี่/กิโลกรัม
(บุญฤทธิ์, 2544) สะเดามีเนื้อไมสีแดงเขมปนน้ําตาล เสี้ยนคอนขางสนเปนริว้ แคบๆ เนื้อคอนขางหยาบ
แข็ง คุณสมบัติการใชงาน คือ การเลื่อย การไส การเจาะ การกลึง การยึดเหนี่ยวตะปู และการขัดเงา
ปานกลาง มีความทนทานตามธรรมชาติสูง คือ 6 ป (สุชาติและคณะ, 2547) ไมสะเดา ใชทําคาน
กลอน ตง เสา ฝา เครา พืน้ วงกบประตู หนาตาง และเครื่องเรือนตาง ๆ เชน โตะ เกาอี้ เตียง ของเลน
อุ ป กรณ ก ารเกษตรและภาชนะใส ข อง เป น ต น การสกั ด สารสะเดาจากใบและเมล็ ด จะได ส าร
Azadirachtin สามารถนําไปใชในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช (ศักดิ์พิชิต และคณะ, 2548)
สารสกัดจากเปลือกตนมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดและปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ ตอตานเชือ้ รา ปองกันการเกิดพิษที่ตับ ปองกันการเกิดมะเร็ง ฆาตัวอสุจิ (นันทวัน
และอรนุช, 2542) เปลือกมีสารแทนนินใชในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กากสะเดาใชเปนปุยผสมเปนอาหารสัตว
นอกจากนีใ้ ชปลูกเพื่อเปนแนวกันลมและใหรม
เอกสารอางอิง
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คุณสมบัติของไมสะเดา
THE PROPERTIES OF Azadirachta indica A. Juss.
บุญสง สมเพาะ1
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บทคัดยอ
คุณสมบัติของไมสะเดา ไดทําการศึกษาในป พ.ศ. 2553-2555 โดยศึกษากลสมบัติและสกาย
สมบัติของไมสะเดา จากแหลงจังหวัดลพบุรี โดยทําการศึกษากลสมบัตทิ ั้งในสภาพแหงและเปยก
ผลการศึกษาปรากฏวา คาทางกลสมบัติในสภาพแหง ของไมสะเดา มีคาตางๆ คือ มอดุลัสแตกราว
ความเคนที่ขีดจํากัดคืนรูป มอดุลัสยืดหยุน แรงเฉือนดานรัศมี แรงเฉือนดานสัมผัส แรงอัดขนานเสี้ยน
แรงอัดตัง้ ฉากเสีย้ นดานรัศมี แรงอัดตั้งฉากเสี้ยนดานสัมผัส และแรงดึง เทากับ 116, 75.8, 11,000, 17.6,
21.1, 50.2, 23.1, 26.5 และ 155 เมกะปาสคาล หรือ 1,186, 773, 113,000, 180, 215, 512, 235, 270
และ 1,581 กก./ซม2 ตามลําดับ คาความเหนียวจากการดัดกระแทก เทากับ 2.91 กก.-ม. สวนคาความแข็ง
ดานรัศมี และดานสัมผัส เทากับ 5,670 และ 6,459 นิวตัน หรือ 556 และ 633 กก. ตามลําดับ
สวนคาทางกลสมบัติในสภาพเปยกของไมสะเดานั้น มีคาตางๆ คือ มอดุลัสแตกราว ความเคนที่
ขีดจํากัดคืนรูป มอดุลัสยืดหยุน แรงเฉือนดานรัศมี แรงเฉือนดานสัมผัส แรงอัดขนานเสี้ยน แรงอัดตั้งฉาก
เสี้ยนดานรัศมี แรงอัดตั้งฉากเสี้ยนดานสัมผัส และแรงดึง เทากับ 98.6, 59.2, 10,300, 14.3, 16.4,
41.1, 14.7, 17.9 และ 93.9 เมกะปาสคาล หรือ 1,005, 594, 105,200, 146, 167, 419, 149, 183 และ
957 กก./ซม2 ตามลําดับ คาความเหนียวจากการดัดกระแทก เทากับ 4.33 กก.-ม. สวนคาความแข็ง
ดานรัศมี และดานสัมผัส เทากับ 5,261 และ 4,927 นิวตัน หรือ 516 และ 483 กก. ตามลําดับ
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สวนคาสกายสมบัติของไมสะเดา มีคาตางๆ คือ การหดตัวตามแนวรัศมี การหดตัวตามแนว
สัมผัส การหดตัวดานยาวตามแนวเสี้ยน และการหดตัวทางปริมาตร เทากับ 5.02, 7.88, 0.69 และ
12.67 เปอรเซ็นต ตามลําดับ คาความชื้นที่จุดหมาดเทากับ 22 เปอรเซ็นต คาความถวงจําเพาะ เทากับ
0.811 และคาความแนนที่สภาวะแหง เทากับ 847 กก./ม3
คําหลัก: สะเดา, คุณสมบัติ

ABSTRACT
Mechanical properties of Azadirachta indica A. Juss. was conducted in 2010-2012. The
physical and mechanical properties were studied. A. indica from Lopburi province were collected. In
case of mechanical properties studied. Dry and wet condition of them were tested.
The result of mechanical properties on dry condition of A. indica revealed that modulus of
rupture, stress at proportional limit, modulus of elasticity, radial side shearing, tangential side
shearing, compression parallel to grain, radial side compression perpendicular to grain, tangential
side compression perpendicular to grain and tension were 116, 75.8, 11,000, 17.6, 21.1, 50.2,
23.1, 26.5 and 155 Megapascal or 1,186, 773, 113,000, 180, 215, 512, 235, 270 and 1,581
kg/cm2 respectively,The impact bending was 2.91 kg-m. and hardness on radial and tangential
side were 5,670 and 6,459 Newton or 556 and 633 kg., respectively.
While the result of mechanical properties on wet condition of the samples revealed that
modulus of rupture, stress at proportional limit, modulus of elasticity, radial shearing, tangential
shearing, compression parallel to grain, radial compression perpendicular to grain, tangential
compression perpendicular to grain and tension were 98.6, 59.2, 10,300, 14.3, 16.4, 41.1, 14.7,
17.9 and 93.9 Megapascal or 1,005, 594, 105,200, 146, 167, 419, 149, 183 and kg/cm2
respectively,The impact bending was 4.33 kg-m. and hardness on radial and tangential side were
5,261 and 4,927 Newton or 516 and 483 kg., respectively.
And the result of physical properties testing of A. indica samples revealed that their radial
shrinkage, tangential shrinkage, longitudinal shrinkage and volume shrinkage were 5.02, 7.88,
0.69 and 12.67 percent, respectively.moisture content at fiber saturation point was 22 percent,
dry density was 847 kg/m3, and the specific gravity was 0.811.
Keywords : Azadirachta indica A. Juss., wood properties
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คํานํา
กลสมบัติไม (mechanical properties)หมายถึง คุณสมบัติของไมหรือวัตถุใดๆที่มีตอน้ําหนัก
หรือแรงภายนอก (external force) ที่มากระทํา ความสามารถตอตานหรือรับรองแรงหรือน้ําหนักมาก
นอยตางกัน เรียกวาความแข็งแรง (strength) ความยากงายในการเสียรูป เรียกวาความดื้อ (stiffness)
ความสามารถรั บ พลั ง งานที่ ทํ า ให ไ ม เ สี ย กํ า ลั ง โดยสิ้ น เชิ ง หรื อ ที่ ร ะดั บ ใด ๆ เรี ย กว า ความเหนี ย ว
(toughness) และความตอตานตอการขีดขวนเจาะไซ เรียกวาความแข็ง (hardness)
กายภาพสมบั ติ หรื อ สกายสมบั ติ ข องไม (physical properties) หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะ
(characteristic) และพฤติกรรมของไมตออิทธิพลภายนอก นอกเหนือจากแรงตางๆ (Winandy, 1994)
เชนการยืดหดตัว (shrinkage and swelling) ปริมาณความชื้น ความแนน ความถวงจําเพาะ คุณสมบัติที่
มีตอความรอน ไฟ การนําไฟฟา ความทนทาน เปนตน
สะเดา (Azadirachta indica A. Juss.) อยูในวงศ MELIACEAE มีชื่อทางการคาวา Neem tree
เปนไมยืนตน สูง 12–15 เมตร ทุกสวนมีรสขม ยอดออนที่แตกใหม มีสีน้ําตาลแดง เปลือกตนสีเทา
แตกเปนรอง ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบยอยรูปใบหอก กวาง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. ขอบใบ
หยักฟนเลื่อยฐานใบไมเทากัน ดอกชอ ออกที่ปลายกิ่งมีกลิ่นหอม กลีบดอกสีขาว ผลสด รูปกระสวย มี
1 เมล็ด สีเขียวและเปลี่ยนเปนสีเหลืองเมื่อ สุก สวนใบออนและดอก ใชประกอบอาหารได เมล็ดสะเดา
สามารถสกัดทําน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นโดยใหนํ้ามันประมาณรอยละ 40 น้ํามันนี้สามารถใช
ทําสบู ผสมยารักษาโรคและเครื่องสําอาง เนื้อหุมเมล็ดที่เนาเปอยใหกาซมีเทนสูง และเศษเหลือของ
เมล็ดหลังจากคั้นเอาน้ํามันไปแลวใชเปนปุยไดอยางดี เพราะมีธาตุอาหารมาก สารสกัดจากเมล็ดและใบ
มีผลในการยับยั้งการลอกคราบของแมลง ยับยั้งการวางไข และไลแมลง ใชไดดีกับหนอนกระทูหอม
หนอนเจาะยอดกะหล่ํา หนอนกระทูผัก หนอนเจาะสมอฝาย หนอนเจาะดอกมะลิ เพลี้ยออน เพลี้ย
จั๊กจั่น และเพลี้ ยไกแจ สํา หรับ เพลี้ ยไฟ และไรแดงไดผลปานกลาง ก านใบและรากของสะเดา มี
สรรพคุณแกไข เปลือกตนมีสรรพคุณแกทองเสีย แกไข เมล็ดมีสรรพคุณฆาเชื้อ ผลมีสรรพคุณแก
โรคหัวใจ แกบวม เปนยาระบาย แกริดสีดวง น้ํามันจากเมล็ดมีสรรพคุณแกโรคผิวหนัง มีรายงานวิจัย
พบวา เมล็ดมีสารประกอบ azadirachtin, salannim, nimbin และ 6-desacetylnimbin ซึ่งมีฤทธิ์ฆาแมลง
ศัตรูพืช สารสกัดจากเปลือกตนมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดและปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ ตอตานเชือ้ รา ปองกันการเกิดพิษที่ตับ ปองกันการเกิดมะเร็ง ฆาตัวอสุจิ (นันทวัน
และอรนุช, 2542) สวนสุ ชาติและคณะ (2547) สรุปวา สะเดามีเนื้อไมสี แดงเขมปนน้ํ าตาล เสี้ยน
คอนขางสนเปนริ้วแคบๆ เนื้อคอนขางหยาบ แข็ง คุณสมบัติการใชงาน คือ การเลื่อย การไส การเจาะ
การกลึง การยึดเหนี่ยวตะปู และการขัดเงาปานกลาง มีความทนทานตามธรรมชาติสูง คือ 6 ป
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วิธีการศึกษา
อุปกรณในการศึกษาครั้งนี้ คือ เครื่องทดสอบกําลังไม Testomatric รุน MICO 500 ขนาด 30 ตัน
ของสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม (สําหรับการทดสอบกลสมบัติทุก ชนิดยกเวนแรงดึง )
เครื่องทดสอบ GINIUS OLSEN model AD RECORDER ขนาด 200 ตัน ของคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สําหรับการทดสอบแรงดึง) นอกจากนีย้ ังมีอุปกรณอื่น ไดแกเวอรเนีย คาลิเปอร
ใชวัดขนาดไมตัวอยาง ตูอบไมตั้งอุณหภูมิถึง 100q ซ และเครื่องชั่งที่มีความละเอียดถึงจุดทศนิยม 3
ตําแหนง
การเก็บและการเตรียมตัวอยางไม
เก็บตัวอยางไมสะเดา อายุประมาณ 16 ป ขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยมากกวา 20 เซนติเมตร
จากสวนปาเทอดดําริ ซึ่งเปนสวนปาเอกชน ในอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นํามาเก็บไวที่ศู นย
สงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี การใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปาจังหวัดขอนแกน จนมี
ความชื้นเทากับบรรยากาศ จากนั้นจึงทําการแปรรูปใหได ตามมาตรฐานอังกฤษ (British standard)
คีอมาตรฐาน BS 373 โดยการนําไปไสตกแตงใหมีขนาด 2u2 ซม. แลวนําไปตัดความยาวใหไดตาม
ขนาดของชนิดการทดสอบกลสมบัติตางๆ (test pieces) โดยจะทําการทดสอบทั้งในสภาพแหง (air-dry
condition) และสภาพเปยก (wet condition) ตัวอยางไมที่ใชทดสอบในสภาพแหง จะนําไปผึ่งไวใหแหงใน
กระแสอากาศ ใหไดความชื้นประมาณ 12% สวนตัวอยางไมท่ีใชทดสอบในสภาพเปยก จะนําไปแชไวใน
น้ํา ใหไดไมที่มีความชื้นสูงกวาจุดหมาด (fiber saturation point) เพื่อทําการทดสอบตอไป
การทดสอบคุณสมบัติไม
การทดสอบกลสมบัติไม
1. การทดสอบแรงดัดสถิตยน้ําหนักกดกึ่งกลาง (static bending test central point loading) ใช
ไมตัวอยางขนาด 2u2 ซม. ยาว 30 ซม. ใหน้ําหนักที่จุดกึ่งกลางของไมตัวอยาง ซึ่งวางบนหมอนรอง
หางกัน 28 ซม. โดยใชความเร็วของน้ําหนักกดคงที่ 6.604 มม./นาที โดยใชดานรัศมีของไมตัวอยางรับ
แรง จะไดคามอดุลัสแตกราว ความเคนที่ขีดจํากัดคืนรูป และมอดุลัสยืดหยุน
2. การทดสอบแรงเดาะ (impact bending test) ใชไมตัวอยางขนาด 2u2 ซม. ยาว 30 ซม.วาง
บนฐานรองซึ่งหางกัน 24 ซม. ลักษณะเชนเดียวกับการทดสอบแรงดัด แลวปลอยลูกตุมน้ําหนักฟาดไป
บนไม ณ จุดกึ่งกลางไม โดยใชดานรัศมีรับแรง คาที่ไดบนหนาตัด จะเปนคางานที่ทําใหไมหัก หนวยเปน
กก-ม.
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3. การทดสอบแรงอัดขนานเสี้ยน (compression parallel to grain test) ใชตัวอยางไมขนาด 2u2 ซม.
ยาว 6 ซม. เขาเครื่องกดตามแนวเสี้ยน โดยใชความเร็วกดคงที่ 0.635 มม./นาที
4. การทดสอบแรงอัดตั้งฉากเสี้ยน (compression perpendicular to grain test) ใชไมตัวอยาง
ขนาด 2u2 ซม. ไมจํากัดความยาว ใชแผนเหล็กขนาดพื้นที่ 2u2 ซม.2 โดยวางแผนเหล็กบนตัวอยางไม
ดานรัศมี ใชน้ําหนักกดในอัตราความเร็วคงที่ 0.635 มม./นาที
5. การทดสอบแรงเฉือนขนานเสี้ยน (shear parallel to grain test) ใชไมตัวอยางขนาด 2u2u2 ซม.
เขาเครื่องทดสอบแรงเฉือนกดตามแนวเสี้ยน โดยใชน้ําหนักกดในอัตราความเร็วคงที่ 0.635 มม./นาที
ทําการหาคาแรงเฉือนทั้งดานรัศมีและดานสัมผัส
6. การทดสอบความแข็ง (hardness test) ใชไมตัวอยางขนาด 2u2 ซม. ไมจํากัดความยาว
นํ า เข า เครื่ อ งกดความแข็ ง ในอั ต ราความเร็ ว คงที่ 6.35 มม./นาที โดยเป น หั ว ทรงกลมที่ มี ข นาด
เสนผาศูนยกลาง 11.20 มม. กดลงบนเนื้อไมจมลงครึ่งลูก ทั้งดานรัศมีและดานสัมผัส เปนคาความแข็ง
7. การทดสอบแรงดึง (tension test) ใชไมตัวอยางขนาด 2u2u30 ซม. เตรียมตัวอยางโดยใช
ดานที่รับแรงดึงขนาดดานรัศมี 10-20 มม. และดานสัมผัส 5-10 มม. นํามาทดสอบกับเครื่องทดสอบ
GENIUS OLSEN model AB RECORDER ขนาด 200 ตัน จับปลายทั้งสองดานของตัวอยาง อานคาแรง
สูงสุดที่ทําใหตัวอยางขาดจากกัน นํามาหาคาแรงดึง
การทดสอบสกายสมบัติไม
1. หาคาความแนน (density) และคาความถ วงจํา เพาะ (specific gravity) นํา ไมที่ผ านการ
ทดสอบแลว มาเก็บตัวอยางขนาด 2x2x2 ซม. มาชั่งน้ําหนักและวัดขนาดแตละดานเพื่อหาความแนน
และความถวงจําเพาะของไม
2. การหดตัว (shrinkage) โดยการเตรียมตัวอยางขนาด 2u2u2 ซม. ที่ปราศจากตําหนิ และ
พยายามใหไดดานรัศมี (radial) และดานสัมผัส (tangential) ใหมากที่สุด ทําการชั่งน้ําหนัก วัดขนาดดาน
รัศมี ดานสัมผัส และดานความยาว (length) และทําการคํานวณหาปริมาตร (volume) ในแตละชิ้น โดย
ทํา การชั่ ง และวั ด ในสถานที่ แ ละเวลาเดี ย วกั น เรื่ อ ยๆ จนกว า ตั ว อย า งจะแห ง ลงตามสภาพอากาศ
ภายนอก หลังจากนั้นนําตัวอยางไปอบในตูอบไมที่อุณหภูมิ 103±2°ซ จนอยูในสภาพแหง ทําการชั่ง
น้ําหนัก วัดขนาดตางๆ อีกครั้ง นําไปทําการหาคาการหดตัวแคละดาน
3. คาความชื้นที่จุดหมาด (fiber saturation point) หาไดจากการพล็อตกราฟหาความสัมพันธ
ระหวางปริมาณความชื้น กับการหดตัวดานรัศมี (ดัดแปลงจาก พงศและคณะ, 2517)
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Figure 2 The conductions under the project.

ผลการศึกษาและวิจารณผล
การศึก ษาโครงการวิ จัยกลสมบั ติของไมสะเดา ซึ่ งดํ าเนินการในป พ.ศ.2553-2555 ไดผ ล
การศึกษา ดังนี้ (Table 1-2)
ผลการศึกษาคากลสมบัติ (Table 1)
1. มอดุลัสแตกราว (modulus of rupture : MOR) ของไมสะเดาตัวอยาง ในสภาพเปยก และ
สภาพแหง เทากับ 98.6 และ 116 เมกะปาสคาล หรือ 1,005 และ 1,186 กก/ซม.2 ตามลําดับ ซึ่งมีคาอยู
ในกลุมไมเนื้อแข็งตามมาตรฐานของกรมปาไม คือมีคา MOR สูงกวา 100 เมกะปาสคาล หรือ 1,000 กก/ซม.2
สวนการเสียรูป ของไมตัวอยาง สวนใหญจะเปนการเสียรูปแบบหักตามเสี้ยน (cross grain tension) แตมี
บางสวนที่เสียรูปแบบเปนเสี้ยนขวาง (splintering tension) และเสียรูปแบบธรรมดา (simple tension)
2. ความเคนที่ขีดจํากัดคืนรูป (stress at proportional limit) ของไมตัวอยาง ในสภาพเปยก และ
สภาพแหง มีคาเทากับ 59. 2 และ 65. 9 เมกะปาสคาล หรือ 594 และ 773 กก/ซม.2 ตามลําดับ เมื่อ
หาอัตราสวนของความเคนที่ขีดจํากัดคืนรูปเทียบกับคามอดุลัสแตกราว (MOR) ของไมตัวอยาง พบวา
อัตราสวนของ r มีคาประมาณ 60-65 เปอรเซ็นต จะเห็นวาไม สะเดามีชวงการยืดหยุน (elastic range)
ที่มีคาปานกลางถึงคอนขางสูง
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modulus of rupture (MOR)
stress at proportional limit
modulus of elasticity (MOE)
shearing (radial)
shearing (tangential)
compression // grains
compression_l_grains (radial)
compression_l_grains(tangential)
tension
impact bending
hardness (radial)
hardness (tangential)

type of properties

MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
kg-m
N
N

SI units
wet
116
75.8
11,100
17.6
21.1
50.2
23.1
26.5
155
2.91
5,670
6,459

air dry

conditions
(in SI units)

98.6
59.2
10,300
14.3
16.4
41.1
14.7
17.9
93.9
4.33
5,261
4,927

Table 1. The mechanical properties of Azadirachta indica A. Juss.

kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg-m
Kg
Kg

metric units
1,005
594
105,200
146
167
419
149
183
957
4.33
516
483

1,186
773
113,000
180
215
512
235
270
1,581
2.91
556
633

conditions
(in metric units)
wet
air dry

3. มอดุลัสยืดหยุน (modulus of elasticity : MOE) ของไมตัวอยางในสภาพเปยก และสภาพแหง
มีคาเทากับ 10,300 และ 11,100 เมกะปาสคาล หรือ 105,200 และ 113,000 กก/ซม.2 ตามลําดับ คา
มอดุลัสยืดหยุน เปนคาที่บงชี้ถึงความยากงายในการเสียรูป ที่มีตอแรงที่มากระทํา
4. แรงเดาะ (impact bending) ในสภาพเปยก และสภาพแหง ของไมสะเดาตัวอยาง มีคาเทากับ
4.33 และ 2.91 กก.-ม. ตามลําดับ คานี้เปนคาที่ชี้ความเหนียวจากการดัดกระแทกของไม และจะขึ้นอยู
กับชนิดของไม เนื่องจากไมแตละชนิดจะมีลักษณะโครงสรางของเนื้อไมแตกตางกันไป
5. แรงอัดขนานเสี้ยน (compression parallel to grain) ในสภาพเปยก และสภาพแหง ของไม
สะเดาตัวอยาง มีคาเทากับ 41.1 และ 50.2 เมกะปาสคาล หรือ 419 และ 512 กก/ซม2 ตามลําดับ ไม
ตัวอยางที่ทําการทดสอบ สวนใหญเสียรูปแบบ crushing และ shearing ซึ่งเปนการเสียรูปที่เกิดขึ้น
ตามปกติของไมที่ทําการทดสอบแรงอัดขนานเสี้ยน (ศักดิ์พิชิต, 2544)
6. แรงอัดตั้งฉากเสี้ยน (compression perpendicular to grain) ในสภาพเปยก และสภาพแหง
ของไมสะเดาตัวอยาง ในดานรัศมีมีคาเทากับ 14.7 และ 23.1 เมกะปาสคาล หรือ 149 และ 235 กก/ซม2
และในดานสัมผัสมีคาเทากับ 17.9 และ 26.5 เมกะปาสคาล หรือ 183 และ 270 กก/ซม2 ตามลําดับ
คาแรงอัดในดานสัมผัสจะมีคาสูงกวาดานรัศมี ซึ่งคาความแข็งแรงในดานสัมผัสมักจะมีคาสูงกวาดาน
รัศมีอยูแลว
7. แรงดึง (tension) โดยผลการศึกษาคาแรงดึงในสภาพเปยก และสภาพแหง สภาวะแหงของไม
สะเดาตั วอยาง 93.9 และ 155 เมกะปาสคาล หรือ 1,758, 1,325 และ 1,271 กก/ซม2 ตามลําดั บ
คาแรงดึงจะมีคาใกลเคียงหรือสูงกวาคาแรงดัด (มอดุลัสแตกราว)
8. ความแข็ง (hardness) คาความแข็งในสภาพเปยก และสภาพแหงของไมสะเดา ในดานรัศมี มี
คาเทากับ 5,261 และ 5,670 นิวตัน หรือ 516 และ 556 กก. ตามลําดับ และคาดังกลาวในสภาพเปยก
และสภาพแหง ของดานสัมผัส มีคาเทากับ 4,927 และ 6,459 นิวตัน หรือ 483 และ 633 กก.
ตามลําดับ
จากผลที่ไดดังกลาว พบวาคาความแข็งของไมสะเดา มีคาความแข็งที่สูง เนื่องจากมีความแนน
ของเนื้อไมที่คอนขางสูง ซึ่งปจจัยที่มีผลตอความแข็งของไมคือ ความแนนของเนื้อไม
ผลการศึกษาคาสกายสมบัติ (Table 2)
1. ความแนนในสภาพแหง (dry density) มีคาเทากับ 847 กก./ซม.2 ไมสะเดามีคาความแนน
คอนขางสูง นั่นคือเปนไมที่มีน้ําหนักคอนขางมากเมื่อเทียบกับไมชนิดอื่นๆ
2. ความถวงจําเพาะ (specific gravity) เทากับ 0.811
3. การหดตัว ไมสะเดามีคาการหดตัวดานรัศมี ดานสัมผัส ดานยาวตามแนวเสี้ยน และทาง
ปริมาตร เทากับ 5.02, 7.88, 0.69 และ.12.67 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ไมสะเดามีคาการหดตัวจาก
สภาพสดจนถึงสภาพแหงที่จัดวาอยูในเกณฑปานกลางจนถึงคอนขางสูง เมื่อเทียบกับไมทั่วๆไป
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4. คาความชื้นที่จุดหมาด (fiber saturation point) เทากับ 22 เปอรเซ็นต
Table 2. The physical properties of Azadirachta indica A. Juss.
type of properties
shrinkage
-radial (%)
-tangential (%)
-length (%)
-volume (%)
specific gravity
dry density (kg/m3)
fibre saturation point (%)

5.02
7.88
0.69
12.67
0.811
847
22

สรุปผล
จากการทดสอบหาคากลสมบัติของไมสะเดา พบวามักจะมีคาที่คอนขางสูง เมื่อเทียบกับไมทั่วไป และ
เมื่อนําคามอดูลัสแตกราวในสภาพแหงไปแบงประเภทไมเนื้อออนหรือไมเนื้อแข็งตามมาตรฐานกรมปาไม
(ณรงค และคณะ, 2528) แลว ปรากฏวาไมสะเดา จัดอยูในประเภทไมที่มีความแข็งแรงสูง (คามอดูลัส
แตกราวมากกวา 1,000 กก./ซม.2 หรือ 100 เมกะปาสคาล) และมีความทนทานตามธรรมชาติสูง คือ 6 ป
(สุชาติและคณะ, 2547) จากคาที่ได จึงพอถือไดวาไมสะเดา เปนไมเนื้อแข็งตามมาตรฐานกรมปาไม ซึ่ง
เมื่อพิจารณาคากลสมบัติอื่นๆ คือคาแรงอัด แรงเฉือน แรงดึง มอดุลัสยืดหยุน ความเหนียวจากการดัด
กระแทก และความแข็ ง จั ด อยู ใ นเกณฑ ใ กล เ คี ย งกั บ ไม เ นื้ อ แข็ ง ทั่ ว ไปเช น กั น แสดงว า ไม ส ะเดามี
โครงสรางที่แข็งแรงพอสมควร จึงพอสรุปไดวา การใชประโยชนไม สะเดาในสภาพแหง ในงานที่ตองรับ
แรงมากๆ เชนการกอสราง เครื่องมือตางๆ พอใชงานไดดี และถาทําการอาบน้ํายาไมแลว จะทําใหไมมี
คาความทนทานมากขึ้น จะทําใหใชงานไดดียิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาคาสกายสมบัติตางๆ คือคาความถวงจําเพาะ มีคาเทากับ 0.811 และความแนน
ในสภาวแหง มีคาเทากับ 847 กก./ม.3 จะเห็นวาไมสะเดา เปนไมที่คอนขางหนัก คาความชื้นที่จุดหมาด
มีคาอยูที่ 22 เปอรเซ็นต ถือวาคอนขางต่ํากวาไมทั่วไปเล็กนอย ซึ่ งไมทั่วไปจะมีความชื้นที่จุดหมาด
ประมาณ 28% (Hirizoglu, 2004) สวนคาการหดตัวดานสัมผัสอยูในระดับใกลเคียงกับไมทั่วไป สวนคา
การหดตัวดานรัศมีมีคาสูงกวาไมทั่วไปเล็กนอย จากคุณสมบัติที่ได จึงควรใชประโยชนไมสะเดาในสภาพ
แหง เพื่อลดผลกระทบจากการหดตัว
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องคประกอบทางเคมีของสะเดา
Chemical Constituents of Azadirachta indica JUSS. Var. siamensis Val.
สุดารัตน เกาลวณิชย 1
ปทุมวัน บุรัตน 2
อุมาพร จงศิริ 2
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บทคัดยอ
วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสะเดา (Azadirachta indica Juss. var. siamensis Val.) อายุ
16 ป จากจังหวัดลพบุรี โดยสับแยกออกเปนสวนของเนื้อไม เปลือกไม และใบไม แลวบดเปนผงและ
รอนผานตะแกรงเลือกขนาด 40-60 เมช มาวิเคราะหตามมาตรฐานของการวิเคราะหดานเยื่อและ
กระดาษ พบวาตัวอยางสะเดา มีความชื้น 6-10% การละลายในน้ํารอนหลังสกัดดวยแอลกอฮอล-เบนซีน
ของเนื้อไม เปลือกไมและใบไม มีคาประมาณ 2%, 8% และ 15% ของน้ําหนักตัวอยางแหง ตามลําดับ
การละลายในแอลกอฮอล-เบนซีนมีคาประมาณ 6%, 8-10% และ 12% ตามลําดับ การละลายใน1%
โซเดียมไฮดรอกไซด มีคาประมาณ 16%, 37% และ 70% ตามลําดับ ปริมาณลิกนินมีคา 30-38% ของ
น้ําหนักตัวอยางแหง เนื้อไมมีปริมาณเซลลูโลสสูงมาก (64.97-66.69%) และมีปริมาณเถาต่ํามาก
(0.49-0.55%)
ตรวจสอบกลุม สารสําคัญของสะเดาดวยวิธีทางพฤกษเคมี พบกลุมสารฟลาโวนอยด กลัยโคไซด
คูมาริน กลัยโคไซดแบบไมระเหย และโพลีฟน อล ทั้งในเนื้อไม เปลือกไมและใบของสะเดา
คําหลัก: องคประกอบทางเคมี สารสําคัญ สะเดา
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ABSTRACT
Analysis of chemical composition of Azadirachta indica Juss. var. siamensis Val. at the
age of 16 years from Lopburi province. Chopped the tree for separating wood, bark and leaves
then ground to sawdust and sifted through 40-60 mesh sieve sizes were analyzed by standard
analysis of pulp and paper, moisture content of the samples were 6-10%. Hot water solubility
after extracted with alcohol-benzene of wood, bark and leaves were value about of 2 %, 8% and
15% by wt. of mfs., respectively. Alcohol-benzene solubility of the samples were value about of
6%, 8-10% and 12%, respectively. The solubility in 1% sodium hydroxide of the samples were
value about of 16%, 37% and 70%, respectively. The content of lignin in the samples were value
of 30-38% by wt. of mfs.. There were very high cellulose content (64.97-66.69%)and very low
ash content (0.49-0.55%) in the wood.
Detection result of the active ingredient groups of Azadirachta indica Juss. var. siamensis
Val. by phytochemical screening of flavonoid glycosides nonvolatile coumarin glycosides and
polyphenol in wood, bark and leaves of Azadirachta indica Juss. var. siamensis Val.
Key words: Chemical constituents, Active ingredient, Azadirachta indica Juss. var. siamensis Val.
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คํานํา
ในยุคของความพอเพียงการเลือกปลูกตนไมเปนสิ่งสําคัญมาก ตนไมที่ปลูกควรใชประโยชนได
หลายทาง คือ เปนไมเชิงการคาได(เติบโตไดดี) ใชสอยในชีวิตประจําวันเพื่อลดการขาดแคลนไม เปนพืช
อาหารของคนหรือสัตว เปนยารักษาโรค เชน ไมสะเดา ไมกระถินยักษ เปนตน
สะเดา (Azadirachta indica Juss. var. siamensis Val.) หรือ Siamese Neem Tree เปนไมยืนตน
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ เปนพันธุไมโตเร็ว ปลูกงายเจริญเติบโตไดดี ขึน้ ไดในดินเกือบทุกชนิด รากหยั่งลึก
ชอบแสง ทนแลง ทนไฟ ปรับตัวไดดี ทนตอโรคและแมลงไดดี เนื้อไมมีสีน้าํ ตาลปนแดง แข็งแรง ทนทาน
เนื้อคอนขา งหยาบแตเ ปนมันเลื่อ มนิยมใชกอ สรา งบาน เปลือกสีเ ทาอมน้ําตาลแตกสะเก็ดเปนรอ ง
ผลกลมรี ผลแกเปนสีเหลือง ใบออกเปนชอ สีออกเหลือง ใบและดอกออนนิยมใชเปนอาหาร กิ่งทํา
แปรงสีฟน และเปลือกเปนสวนผสมทํายาสีฟน ทุกสวนของสะเดามีคุณสมบัติเปนยาทั้งสิ้น
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและสารสําคัญในสะเดา จะทําใหทราบปริมาณสารเคมี และ
กลุ ม สารสํา คั ญ ในไมดั ง กล า ว ซึ่ ง จะเปน ข อ มูล พื้ นฐานที่ สํ า คัญ ในการนํ า ไมไ ปใช ป ระโยชน ไ ดอ ย า ง
เหมาะสมและสามารถนําไปวิจัยในขั้นตอไป คือ นํามาสกัดเปนสมุนไพรรักษาโรค หรือใชเปนสารตั้งตน
ของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตางๆ อีกทั้งยังไมเคยมีผูศึกษาถึงองคประกอบทางเคมีของสะเดา อันเปน
แนวคิดใหทําการวิจัยเพื่อเปนองคความรูน ําไปใชประโยชนตอไป

วิธีการศึกษา
อุปกรณและสารเคมี
1. อุปกรณ
1.1 เครื่องบดไม
1.5 เครื่องสับชิ้นไม

1.2 เครื่องรอนแยกขนาด
1.6 ตูอบ

1.3 เครื่องชั่งไฟฟา
1.7 เครื่องกลั่นน้ํา

1.4. เครื่องหลอเย็น

2. สารเคมีเออารเกรด
2.1 เอทานอล
2.2 เบนซีน
2.5 กรดซัลฟุริก
2.6 แอมโมเนีย
2.9 โซเดียมคลอไรด 2.10 แมกนีเซียมริบบอน

2.3 โซเดียมไฮดรอกไซด 2.4 กรดอะซีติก
2.7 เฟอรริกคลอไรด
2.8 โซเดียมคลอไรท
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วัตถุดิบ
ตัวอยางไมและการตรียมตัวอยางไม
1. ตัวอยางไม
เก็บไมและใบไมสะเดาจากสวนปาปลูก อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อายุ 16 ป ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2554
2. การเตรียมตัวอยางไม
นําตัวอยางตนสะเดาตนที่ 1 ทอนที่ 1 (ทอนโคนยาว 1 เมตร) มาสับแยกเปนสวนเนื้อไม และ
เปลือกไม แลวนําแตละสวนของทอนที่1 รวมกับตัวอยางแตละสวนของตนที่2 ทอนที่ 1 สําหรับทอนที่ 2
ทําเชนเดียวกับทอนที่ 1 จากนั้นนํามาผึ่งใหแหงในกระแสอากาศ แลวคัดเลือกชิ้นตัวอยางที่มีลักษณะดี
มาบดเปน ผงและรอ นผา นตะแกรงเลือกขนาด 40-60 เมช มาวิ เคราะห องคป ระกอบทางเคมี ตาม
มาตรฐานการวิเคราะหดานเยื่อและกระดาษ และขนาด 20-40 เมช มาใชในการตรวจสอบสารสําคัญ
ทางพฤกษเคมี สําหรับใบไม คัดใบที่เขียวสด สมบูรณ ไมมีโรคและแมลง มาลางใหสะอาดดวยน้ํากลั่น
และอบแหงในตูอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส บดใหละเอียดแลวรอนผานตะแกรงเลือกขนาด
40-60 เมช มาวิเคราะหเชนเดียวกัน

วิธีการทดลอง
1. การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
ทําการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเปลือกไม เนื้อไม และใบสะเดา ตามมาตรฐานการ
วิเคราะหดานเยื่อและกระดาษ คือ ปริมาณความชื้น (TAPPI T258) คาการละลายในน้ํารอน (TAPPI
T207) คาการละลายในน้ําเย็น (TAPPI T207) คาการละลายใน1%โซเดียมไฮดรอกไซด (TAPPI T212)
คาการละลายในแอลกอฮอล-เบนซีน (TAPPI T204) ปริมาณลิกนิน (Anonymous, 1940) ปริมาณโฮโล
เซลลูโลส (E.L.Wise, 1946) ปริมาณเซลลูโลส (Micko, 1987) ปริมาณเถา (TAPPI T211) โดยทําการ
ทดลองตัวอยางละ 2 ซ้ํา แลวหาคาเฉลี่ย
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2. การตรวจสอบสารสําคัญ
นํ า ตั ว อย า งเปลื อ กไม เนื้ อ ไม และใบไม ส ด หมั ก ใน 80% ของแอลกอฮอล ใ นน้ํ า กลั่ น ที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน แลวกวนเปนครั้งคราว กรองเอาสารละลายใสมาระเหยแหงบนหมออังไอน้ําที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นําสารสกัดแหงที่ไดไปตรวจหากลุมสารสําคัญตามวิธีของวีณา (2534)

ผลการศึกษาและวิจารณผล
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเปลือกไม เนือ้ ไม และใบสะเดา จังหวัดลพบุรี อายุ 16 ป
ปรากฏใน Table 1
จาก Table 1 จะเห็นวาคาการละลายในน้ํารอนหลังจากสกัดตัวอยางดวยแอลกอฮอล -เบนซีน
ของใบสะเดามีคาสูง(15.66%) โดยสูงกวาเปลือกไมและเนื้อไมสะเดา (8.2-8.5%, 2.3-2.5%) ดานการ
ละลายในแอลกอฮอล-เบนซีนของสะเดาพบวา ใบสะเดามีคา (12.69%) ซึ่งมากกวาเปลือกไม (8-10%)
และเนื้อไม (6.2-6.7%) โดยสารที่ละลายไดในแอลกอฮอล -เบนซีนจะเปนสารจําพวกคารโบไฮเดรต
โมเลกุลเล็กพวกโพลีฟนอล (Michael, 2006) หากตองการนําสารแทรก(สารที่ละลายไดในน้ําหรือใน
แอลกอฮอล-เบนซีน มาใชประโยชนควรเลือกจากใบสะเดา อยางไรก็ดีใบจะเสื่อมสลายไดเร็วมากกวา
และใหผลผลิตนอยกวาเนื้อไม การละลายใน 1%โซเดียมไฮดรอกไซดของใบและเปลือกมีคาสูงมาก
(70.08%, 37.68%) สําหรับเนื้อไมมีคา 16.98% แสดงวาใบและเปลือกมีความทนทานตอเชื้อเห็ดรา
นอยมาก ปริมาณลิกนินในเนื้อไมและเปลือกไมมีคาสูง คือ 30-32% และสูงมากในใบสะเดา (38.92%)
โดยลิกนินจะทําหนาที่เชื่อมสารตางๆในไม เพิ่มความหนาแนนและความทนทานของไม แสดงวา สะเดา
ทุกตัวอยางมีความแข็งแรงสูง เนื้อไมจะใชรับน้ําหนักไดดี และใชเปนไมเชื้อเพลิงไดดี
ปริมาณเซลลูโลสในเนื้อไมสะเดามีคาสูงมาก (64-66%) แสดงวาเนื้อไมมีปริมาณเสนใยมาก
สามารถนําไปใชทํากระดาษไดดีเพราะใหผลผลิตเยื่อสูง และมีปริมาณเสนใยนอยในเปลือกและใบสะเดา
(41.46%, 30.61%) ปริมาณขี้เถาในเปลือกและใบมีคาสูง(7-8%) เหมาะใชในงานที่ตองการนําขี้เถามา
ใชประโยชนและในเนื้อไม สะเดามีขี้เถาต่ํ า (0.49-0.55%) แสดงวาเนื้อไม สะเดานํามาใช ทําเปนไม
เชื้อเพลิงที่ดี เพราะปริมาณขี้เถาต่ําจะใหคาพลังงานความรอนสูง
สําหรับการเปรียบเทียบองคประกอบทางเคมีของตัวอยางไมทอนที่ 1 และทอนที่2 พบวามีคา
ใกลเคียงกันทั้งในเนื้อไมและเปลือกไม สะเดา และไดทําการตรวจสอบสารสําคัญในเนื้อไม เปลือกไม
และใบไมสะเดา ปรากฏผลใน Table 2
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M-C
(%)
7.2743
6.3044
6.8543
6.8548
10.6120
H-W(A-B)
2.5098
2.3666
8.2037
8.5055
15.6641

C-W
5.3411
5.4346
14.1624
13.1470
15.9360

Chemical composition (%w/w)
A-B
1% NaOH
Lignin
6.2542
16.9820
30.0577
6.7236
16.0928
30.3970
10.1975
37.3840
31.7221
8.4814
37.6857
32.2140
12.6968
70.0836
38.9232

Cellulose
64.9767
66.6962
41.9704
41.4699
30.6112

M-C = moisture content
C-W = cold water solubility
NaOH = sodium hydroxide solubility
H-W(A-B) = hot water solubility after extract with A-B
A-B = alcohol-benzene solubility
Wood 1 = wood at 1 m. length from the base of tree no.1 mix wood at 1 m. length from the base of tree no.2
Wood 2 = wood at 1 m. length next above wood 1
mfs. = moisture free sample

Wood 1
Wood 2
Bark 1
Bark 2
Leaves

Parts

Ash
0.5522
0.4984
8.7636
8.2216
7.2489

Table 1. Chemical compositions of parts of Azadirachta indica Juss. var. siamensis Val. from Lopburi provinces (% by wt. of mfs.)

ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเปลือกไม เนื้อไม และใบสะเดาไทย จังหวัดลพบุรี อายุ 16 ป ปรากฏใน Table 1

ผลการศึกษาและวิจารณผล
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Cardiac
glycosides
-

Anthraquinone
glycosides

-

9 mean Detect active ingredients
- mean No detect active ingredients

Active ingredients
groups
Parts
Wood
Bark
Leaves
-

Alkaloids

Saponin
glycosides
-

Flavonoid
glycosides
9
9
9
-

V.C.
9
9
9

NV.C.

Coumarin glycosides

9
9
9

Polyphenol

Table2. Detection result of the active ingredient groups of parts of Azadirachta indica Juss. var. siamensis Val. from Lopburi province

-

Cyanotic
glycosides

จาก Table 2 ตรวจพบกลุมสารฟลาโวนอยด กลัยโคไซด คูมาริน กลัยโคไซดแบบไมระเหย
และโพลีฟนอลในเนื้อไม เปลือกไม และใบของสะเดา สําหรับแทนนินซึ่งเปนสาระสําคัญในกลุม โพ
ลีฟนอลพบเปนชนิด condensed tannin จากการตรวจพบกลุมสารสําคัญดังกลาว แสดงวาสะเดามีกลุม
สารออกฤทธิ์ทางเภสัช โดยกลุมสารฟลาโวนอยด กลัยโคไซด ใชรักษาโรค เชน เสนเลือดฝอยเปราะ
เปนยาขับปสสąวะ ยาฆาแมลง ตานเชื้อรา แกอักเสบ ตานเซลลมะเร็ง เปนตน สําหรับคูมาริน กลัยโค
ไซด สามารถใช แ ต งกลิ่ น เป นยาเบื่ อ ปลา สารป อ งกั น การแข็ งตั ว ของเลือ ด รับ ประทานปอ งกั น
แสงแดด ไหมเกรียมผิวหนัง (วีณา, 2534) สําหรับแทนนินสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียได
(นิรนาม, 2554)

สรุปผล
1. วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเนื้อไม เปลือกไม และใบของตนสะเดา อายุ 16 ป จาก
จังหวัดลพบุรี พบวาสะเดามีคาความชื้น 6-10% โดยคาการละลายในน้ํารอนและคาการละลายใน
แอลกอฮอล-เบนซีนของใบมีคา 15.66% และ12.69 % ซึ่งมากกวาเปลือกไม (8.20-8.50%, 8.4810.19%)และเนื้อไม (2.36-2.50%, 6.25-6.72%) ดังนั้นใบสะเดาจึงมีปริมาณสารแทรกมากสุด และ
เปลือกมีปริมาณสารแทรกมากกวาเนื้อ ไม และเนื้อไมมีความทนทานตอเชื้อเห็ดรามากสุด ปริมาณ
ลิกนินในใบสะเดามีคาสูง (38.92%) สําหรับในเปลือกและเนื้อไม สะเดามีคาใกลเคียงกัน (30-32%)
และเนื้อไมสะเดามีปริมาณเซลลูโลสสูงมาก (64-66%) และมีปริมาณเถาต่ํามาก (0.49-0.55%) เนื้อไม
จึงเหมาะนํามาทํากระดาษ และทําเปนไมเชื้อเพลิงไดดี และองคประกอบทางเคมีของไม สะเดาทอนที่ 1
และทอนที่ 2 มีคาใกลเคียงกัน จึงสามารถนําไมทอนที่ 1 หรือ ทอนที่ 2 มาใชประโยชนไดเหมือนกัน
2. ตรวจพบกลุมสารฟลาโวนอยด กลัยโคไซด คูมาริน กลัยโคไซดแบบไมระเหย และ
โพลีฟ นอลทั้ งในเนื้ อไม เปลื อกไม และใบของสะเดา แสดงว า สะเดามี กลุ มสารออกฤทธิ์ท างเภสั ช
สามารถใชเปนยารักษาโรคได
3. การทราบองคประกอบทางเคมีและกลุมสารสําคัญของไมในแตละสวนจะเปนขอมูลที่
สําคัญในการนําไมไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
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พัฒนาการปาไมที่มีสวนชวยใหโครงการวิจัยนีส้ ําเร็จไปไดดวยดี
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บทคัดยอ
บทบาทของเชื้อราทําลายไมมีผลตอการเกิดโรคและความแข็งแรงจากการดัดของไมสะเดา
ชั้นอายุ 16 ป ภายหลังทดสอบกับเชื้อรา 6 species (Loweporus medullae-panis, Fomitopsis feei,
Irpex sp., Pycnoporus sanguineus, Gloeophyllum sepiarium และ G. stiatum) ดวยวิธี agar-block test
และ sandwich test บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 4 เดือน ประเมินผลความทนทานตามธรรมชาติในรูป
ของเปอร เ ซ็ น ต ก ารสู ญ เสี ย น้ํ า หนั ก และค า ความสามารถในการต า นทานการแตกหั ก (MOR)
คาความสามารถในการตานทานการโกง (MOE) ผลการวิเคราะหทางสถิติดวยคา T-test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% สรุปไดวา ไมสะเดามีการสูญเสียน้ําหนักบริเวณโคนตน และกลางตนนอยกวาบริเวณ
ปลายตนในสัดสวน 1:2:5 ไมมีการสูญเสียน้ําหนักเฉลี่ย 4.48% จึงมีความทนทานตามธรรมชาติและมี
อายุการใชงาน 10-15 ป ในทํานองเดียวกัน เนื้อไมบริเวณโคนตน และกลางตน มีความแข็งแรงจากการ
ดัดมากกวาบริเวณปลายตน และมีการเปลี่ยนแปลงของคา MOR และ MOE เล็กนอย ผลลัพธดังกลาว
แสดงวาไมสะเดาเปนไมเนื้อแข็งที่มีความทนทานตามธรรมชาติ และมีความแข็งแรงจากการดัดตาม
มาตรฐานของกรมปาไม

คําสําคัญ : ไมสะเดา, ความทนทานของไม, เชือ้ ราทําลายไม, น้ําหนักที่สูญเสีย, ความแข็งแรงจากการดัด
1

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
3
ผูชวยนักวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
2
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Abstract
Wood-decay fungi play an important role in determining the pathogenicity and
decreasing bending strength of wood. The degradation of 16-year old neem wood was verified by
wood durability and strength in term of percent weight loss, modulus of rupture (MOR) and
modulus of elasticity (MOE). The experiment was firstly carried out by agar block and wood stick
sandwich method. The wood samples were selected from three parts of a stem: the bottom, the
middle and the top, and then were exposed to six different wood-decay fungi for four-month
incubation period at room temperature. After treatment, the data were analyzed by using T-test at
95% confidence level. The results showed that the bottom and the middle part had average
percent weight losses lower than that of the top part of a stem, as well as the sequence of 1:2:5
weight loss ratio of the bottom : middle : top respectively. According to the result, it performed
slightly change in weight loss about 4.48%, compare to “Durable” wood decay fungi and upheld
about 10-15 years of service life. As the same results, it indicated that the average bending
strength of the bottom and the middle part had higher than that of the top part. To summarize, the
results indicated that wood-decay fungi were able to have influence over slightly change in weight
loss, MOR and MOE on A. siamensis. Finally, it revealed that the 16-year old of neem wood
demonstrated its natural durability and bending strength as hard wood followed by RFD standard.

Keyword : Azadirachta siamensis, wood durability, wood-decay fungi, weight loss, bending strength
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คํานํา
ไมสะเดา เปนไมโตเร็วอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนํามาใชประโยชนไดหลากหลาย เชนใชเปน
พลังงานเชื้อเพลิงทดแทน ใชในทางเภสัชกรรม ทางการเกษตรตลอดจนใชเปนโครงสรางอาคาร รวมทั้ง
ผลิตภัณฑตางๆ หรือกลาวไดวา สวนตางๆ ของไมสะเดาสามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งสิ้น จึงไดชื่อว า
เปนพันธุพืชมหัศจรรย กลุมของไมสะเดาประกอบดวย สะเดาอินเดีย (Azadirachta indica) สะเดาไทย
(A. siamensis) และสะเดาเทียม (A. excelsa) อย า งไรก็ ต าม สามารถจํา แนกความแตกต า งระหว า ง
species โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา เชน ลักษณะของใบ ขนาดของผิว สีของเปลือก นอกจากนั้น
ลักษณะทางกายวิภาคก็มีแตกตางกัน
เมื่อกลาวถึงเรื่องราวการใชประโยชนจากไมทุกชนิด ปจจัยหลักที่ตองนํามาพิจารณาอันดับ
แรก ไดแก ความแข็งแรงในการรับแรงชนิดตางๆ ความทนทานตามธรรมชาติของไม เมื่อมีการใชงานใน
สภาวะที่เสี่ยงตอปญหาของศัตรูทําลายไม เชน เชื้อรา ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหไมเสื่อมสภาพในการรับแรง
โดยเฉพาะในรู ปของโครงสร า งอาคารที่ มีก ารรับ น้ํ า หนั ก มากๆ ไม ส ามารถหั ก ลงได ทัน ที ใ นขณะที่
ลักษณะภายนอกไมปรากฏอาการที่เดนชัด
ดังนั้น การศึกษาความแข็งแรงและการเกิดโรคของไมสะเดา จึงมีความจําเป นอยางยิ่ง ที่
ตองประเมินศักยภาพในการรับแรง และความทนทานตามธรรมชาติของไมในการใชงาน ใหสอดคลอง
กับคุณสมบัติของไม ซึ่งจะชวยใหการใชทรัพยากรธรรมชาติเกิดความคุมคาตอไป

วิธีการศึกษา
ดํ า เนิ น การศึ ก ษาความทนทานตามธรรมชาติ และความแข็ ง แรงจากการดั ด ของไม
สะเดาไทยชั้นอายุ 16 ป ภายหลังถูกเขาทําลายจากเชื้อราทําลายไมจํานวน 6 species ไดแก Loweporus
medullae-panis, Fomitopsis feei, Irpex sp., Pycnoporus sanguineus, Gloeophyllum sepiarium และ
G. striatum ซึ่งมีขนั้ ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาความทนทานตามธรรมชาติของไม
1.1 เพาะเลี้ยงเชื้อราทําลายไมบนอาหารเทียม malt extract agar ความเขมขน 2% ใน
ขวดทดลอง (Kolle′ flask) บมที่อุณหภูมิหอง จนกระทั่งเสนใยของเชือ้ ราเจริญเต็มขวดทดลอง
1.2 เตรียมไมทดลองจํานวน 3 กลุม คือ ไมทดลองสวนโคนตน สวนกลางตน และสวน
ปลายตน แตละสวนของลําตนมีความยาว 3 เมตร ทําการแปรรูปไมขนาด 2x2x1 ซม. ในแตละสวนทํา
การสุมเลือกชิ้นไม จํานวน 10 ซ้ํา/เชื้อรา อบแหงที่อุณหภูมิ 100±5 ํC เพื่อชั่งหาน้ําหนักคงที่
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1.3 ทําการฆาเชื้อไมทดลองที่ผานการอบแหง ดวยหมอนึ่งความดันไอน้ํา ที่อุณหภูมิ
121 ํC ความดัน 15 ปอนด/ตร.นิ้ว นาน 25 นาที หลังจากนั้น นําไมทดลองวางในขวดทดลอง ดวยวิธี
aseptic technique ปดขวดทดลองดวยสําลีใหสนิท บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 4 เดือน
1.4 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง นําไมออกจากขวดทดลอง ทําความสะอาดเสนใยของเชื้อรา
และอบแหงที่อุณหภูมิ 100±5 ํC ชั่งหาน้ําหนักคงที่ เพื่อคํานวณเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักของไม
เทียบกับน้ําหนักของไมกอนทดลอง และประเมินความทนทานตามธรรมชาติ อายุการใชงาน โดยเทียบ
กับระดับการสูญเสียน้ําหนัก ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

การสูญเสียน้ําหนัก
นอยกวา 1 %
1-5 %
5-10 %
10-30 %
มากกวา 30 %

ความทนทานตามธรรมชาติ อายุการใชงาน
ทนทานมาก
มากกวา 15 ป
ทนทาน
10 – 15 ป
ทนทานปานกลาง
5 – 10 ป
ไมมีความทนทาน
2 – 5 ป
ผุพัง
นอยกวา 2 ป

2. ศึกษาความแข็งแรงจากการดัดของไมภายหลังถูกเชื้อราทําลาย
2.1 เตรียม feeder strip ขนาด 2.5x5x1.5 ซม. ทําการนึ่งฆาเชื้อดวยหมอนึ่งความดัน
ไอน้ํ า ที่ อุณหภูมิ 121 ํC ความดั น 15 ปอนด/ตร.นิ้ว นาน 25 นาที นําไมท ดลองวางในขวดทดลอง
จนกระทั่งเสนใยของเชือ้ ราเจริญเต็มชิ้นไม โดยใช feeder strip จํานวน 12 ชิน้ /เชื้อรา
2.2 เตรียมไมทดลองขนาด 2x2x30 ซม. จํานวน 10 ซ้ํา/เชื้อรา ทําการนึ่งฆาเชื้อดวย
หมอนึ่งความดันไอน้ําเชนเดียวกับ feeder strip จากนั้นเรียงชิ้นไมทดลองประกบไมเขาหากัน โดยมี
feeder strip ขั้นกลางแบบ sandwich ในกระบะทดสอบ ซึ่งมี vermiculite ที่ปลอดเชื้อเปนตัวใหความชื้น
ปดกระบะใหสนิท ทุกขั้นตอนปฏิบัติดวยวิธี aseptic technique บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 4 เดือน
2.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําความสะอาดไมทดลอง และผึ่ งใหแหงในกระแสอากาศ
ประมาณ 20-30 วัน จนกระทั่งไมแหง จากนั้นนําไมทดลองมาทดสอบความแข็งแรงจากการดัด ดวย
เครื่องทดสอบกําลังไม โดยใหแทนรองรับชิ้นไมหางกัน 25 ซม. และมีน้ําหนักกดดวยหัวกดน้ําหนักตรง
กึ่งกลางไมทดลอง ซึ่งเคลื่อนที่ลงอยางชาๆ ดวยอัตราเร็วของน้ําหนักกด 0.6 ตรม./นาที จนกระทั่งไม
ทดลองแตกหั ก เครื่ อ งทดสอบกํ า ลั ง ไม จะบั น ทึ ก ค า ความแข็ ง แรงจากการดั ด ประกอบด ว ย ค า
ความสามารถในการตานทานการแตกหัก (modulus of rupture = MOR) และคาความสามารถในการ
ตานทานการโกง (modulus of elasticity = MOE) หรือความแข็งตึง (stiffness)
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ผลและวิจารณผล
1. ศึกษาความทนทานตามธรรมชาติของไม
1.1 ผลการทดสอบความทนทานตามธรรมชาติของไมสะเดาชั้นอายุ 16 ป ภายหลัง
ถูกทําลายจากเชื้อรา 6 species ไดแก Loweporus medullae-panis, Fomitopsis feei, Irpex sp.,
Pycnoporus sanguineus, Gloeophyllum sepiarium และ G. striatum (Table. 1) วิเคราะหผลทางสถิติ
โดยใช T-test เปรียบเทียบความแตกตางกันของคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักของไมดวยวิธี
Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบวา มีเชื้อราอยางนอย 1 คู ที่ใหคา
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก แตกตางกัน จึงสงผลใหไมมีความทนทานตามธรรมชาติตางกัน แบงได
2 กลุม คือ กลุม ของเชือ้ ราที่เขาทําลายไม มีผลใหไมมีความทนทานตามธรรมชาติปานกลาง ไดแก เชื้อรา
L. medullae-panis (6.25%) และ P. sanguineus (8.49%) ไมมีอายุการใชงาน 5-10 ป สวนกลุมตอมา
เปนกลุมของเชื้อราที่มีผลใหไมมีความทนทาน ไดแ ก เชื้อ รา F. Feei (1.76%), Irpex sp.(3.73%),
G. sepiarium (2.60%) และ G. striatum (4.03%) ไมจะมีอายุการใชงาน 10-15 ป อยางไรก็ตามเมื่อ
วิเคราะหศักยภาพของเชื้อราทั้ง 6 species ในการสรางความเสียหายแกไมสะเดา พบวา เชื้อราทําความ
เสียหายมีการสูญเสียน้ําหนักของไมเฉลี่ยเพียง 4.48% เทานั้น ไมจึงมีความทนทานตอเชื้อรา และมีอายุ
การใชงาน 10-15 ป ผลลัพธที่ได ชี้ใหเห็นวาไมสะเดาชั้นอายุ 16 ป สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น หากมีการพัฒนาคุณภาพไมดวยเทคโนโลยีปองกันรักษาเนื้อไม จะชวยใหไม
มีอายุการใชงานเพิ่มขึ้น 3-5 เทาของไมปกติ ซึ่งเปนแนวทางการใชประโยชนไมสวนปาไดอยางคุมคา
และประหยัด
Table 1. Comparison of the average percent Weight losses of Azadirachta siamensis after caused
by wood decay fungi.
Fungi species
Loweporus medullae-panis
Fomitopsis feei
Irpex sp.
Pycnoporus sanguineus
Gloeophyllum sepiarium
G. striatum
Average

Weight loss (%)
6.25 ab
1.76 a
3.73 a
8.49 b
2.60 a
4.03 a
4.48

Natural Durability class
Moderate durable
durable
durable
Moderate durable
durable
durable
durable

Service life (year)
5–10
10-15
10-15
5–10
10-15
10-15
10-15

*Means with the same letter are not significantly different according to DMRT at confidence interval 95%
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1.2 ผลการทดสอบความทนทานตามธรรมชาติของไมสะเดาบริเวณสวนตางๆ ของลําตน
ได แ ก ส ว นโคนต น ส ว นกลางต น และส ว นปลายต น จาก Table. 2 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ของ
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักเฉลี่ยของไมภายหลังถูกเชื้อราเขาทําลาย พบวาการสูญเสียน้ําหนักของไม
สวนโคนตน (2.02%) และสวนกลางตน (3.39%) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% โดยมีระดับการสูญเสียน้ําหนักระหวาง 1–5% ไมจึงมีความทนทานตอเชื้อราทําลายไม และมีอายุ
การใชงาน 10-15 ป สวนบริเวณปลายตนมีการสูญเสียน้ําหนัก (10.38%) ในชวง 5-10% ไมจะมีความ
ทนทานปานกลาง มีอายุการใชงานประมาณ 5-10 ป สําหรับเนื้อไมสวนนี้มีความเสี่ยงตอการถูกเชื้อรา
เขาทําลายได มากกวาอีกสองสวน หากมีปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตของเชื้อรา ไมจะแปร
สภาพจากมีความทนทานปานกลางเปนไมที่มีสภาพ “ไมมีความทนทาน”ได และอายุการใชงานจะลดลง
เหลือเพียง 2-5 ป เทานั้น นอกจากนั้น ยังพบวาสัดสวนการสูญเสียน้ําหนัก ของไมบริเวณสวนโคนตน :
สวนกลางตน : สวนปลายตน มีคาเทากับ 1:2:5 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Englerth และ Scheffer
(1954) ไดรายงานวา ความทนทานของไม redcedar บริเวณสวนโคนตนและสวนกลางตนจะมากกวา
บริเวณสวนปลายตน เนื่องจากบริเวณโคนตน มีสวนของแกนขยายเปนวงกวางตามอายุของไมที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนั้น Thomas (1984) ไดศึกษากายวิภาคของไมชั้นสูง พบวา ภายในเนื้อไมจะมีการพัฒนาของ
เซลลบริเวณเยื่อเจริญ (cambium) ในดานความสูง และความโตของลําตน โดยมีการเจริญเปนรูปทรง
กรวยแหลม ซึ่งสวนของกรวยแหลมจะเปนเนื้อไมที่ มีการพัฒนาของการเจริญเติบโตตลอดเวลา เรียก
สวนนี้วา Juvenile wood เปนสวนที่มีผนังเซลลบาง ความหนาแนนนอย คุณภาพของเนื้อไมจึงดอยกวา
สวนโคนลําตน ซึ่งเปนบริเวณดานฐานของกรวยแหลม เนื้อไมมีการเจริญเติบโตเต็มที่ (mature wood)
จึง มี แก น มากกวา กระพี้ ไม จึ ง มีคุ ณ ภาพดี มี ค วามทนทานมากกว า สว นปลายลํา ต น Scheffer และ
Cowling (1966) รายงานวา ไมที่มีอายุมากจะมีส วนของแกน และสารแทรกกระจายอยูตามผนังเซลล
และช อ งว า งระหว า งเซลล ซึ่ ง สารแทรกต า งๆ มี บ ทบาทเหมื อ นเป น สารป อ งกั น รั ก ษาเนื้ อ ไม ต าม
ธรรมชาติ มีผลใหไมมีความทนทานมากขึ้น
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Table 2. Comparison of percent Weight losses among three parts of timber after caused by wood
decay fungi
Fungi species

% Weight loss
middle
5.40
1.04
2.29
8.94
0.75
1.90
3.39 a
2

bottom
3.39
0.40
1.98
4.74
0.78
0.38
2.02 a
1

Loweporus medullae-panis
Fomitopsis feei
Irpex sp.
Pycnoporus sanguineus
Gloeophyllum sepiarium
G. striatum
Average
Weight loss ratio

top
12.42
5.24
9.03
14.00
8.70
12.91
10.38 b
5

* Means with the Same Letter are not Significantly different according to DMRT at confidence interval 95%

Comparison of the average percent Weight losses of
Azadirachta siamensis
8.49

10
6.25

5

3.73
1.76

2.6

4.03

Weight loss (%)
0

Figure 1. Average weight loss of Azadirachta siamensis after exposed to wood-decay fungi.
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Comparison of percent Weight losses among tree parts of timber
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Figure 2. Average weight loss from three parts of A. siamensis stem after exposed to wood-decay fungi.
2. ศึกษาความแข็งแรงจากการดัดของไมสะเดาภายหลังถูกเชื้อราเขาทําลาย
ผลจากการทดสอบความแข็ง แรงจากการดั ดของไมส ะเดาภายหลั งถู ก เชื้ อ ราเข า
ทําลาย โดยวัดจากคาความสามารถของไมในการตานทานการแตกหัก (MOR) และคาความสามารถ
ของไมในการตานทานการโกง ตั ว (MOE) จาก Table. 3 วิ เคราะห ความแตกตางของคาเฉลี่ยความ
แข็งแรงจากการดัด โดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบวาไมมีคา MOR ต่ําที่สุด (95 Mpa)
ภายหลังถูกเชื้อรา L. medullae–panis เขาทําลาย แตจะมีคามากที่สุด (133 Mpa) ภายหลังถูกเชื้อรา
G. sepiarium เขาทําลาย ในขณะที่มีตัวอยางไมทดสอบอีกกลุมหนึ่ง มีคา MOR ไมแตกตางกันทางสถิติ
ภายหลังถูกทําลายจากเชื้อรา F. feei, Irpex sp., P. sanguineus และ G. striatum และมีคา MORไม
แตกต า งจากไม ชุ ด Control แสดงว า ไม ส ะเดาชั้ น อายุ 16 ป เป น ไม ที่ มี ค วามทนทาน และมี ค า
ความสามารถในการต านทานการแตกหักได ดีเทียบเทา กับไมปกติ อยางไรก็ ตาม เมื่อเปรียบเทีย บ
คุณภาพของไมสะเดาตามมาตรฐานไมเนื้อแข็งของกรมปาไม (2548) ปรากฏวา ไมสะเดาชั้นอายุ 16 ป
เปนไมเนื้อแข็ง มีคา MOR สูงกวา 1,000 กก./ซม2 มีความทนทานตามธรรมชาติมากกวา 6 ป ยกเวนใน
กรณีที่ไมถูกทําลายจากเชื้อรา L. medullae–panis ไมมีคา MOR เทากับ 969 กก./ซม2 จึงเปนไมเนื้อ
แข็งปานกลางตามมาตรฐานกรมปาไม ที่มีความแข็งแรงในการดัด 600–1,000 กก./ซม2
เมื่อพิจารณาคา MOE ของไมสะเดา ปรากฏวา ภายหลังจากไมถูกเชือ้ ราเขาทําลาย คา MOE ที่
เกิดขึ้นมีคามากกวาไมชุด Control มีเพียงเชื้อรา F. feei ที่ทําลายไมแลวใหคา MOE (12,018 Mpa) ไม
แตกต างจากไมชุ ด Control (11,079 Mpa) ผลการทดลองครั้งนี้ แสดงให เห็นว า นาจะเกิด ความ
คลาดเคลื่อนในการคัดเลือกไมทดลอง จํานวนซ้ําของไมทดลองอาจนอยเกินไป หรืออาจเกิดจากปจจัย
ภายใน หรือปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม
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Table 3. Comparison of bending strength of A. siamensis after caused by six decay fungi
MOR*

Fungi species

Mpa
95 a
118 ab
107 ab
112 ab
133 b
117 ab
116 ab

Loweporus medullae-panis
Fomitopsis feei
Irpex sp.
Pycnoporus sanguineus
Gloeophyllum sepiarium
G. striatum
Control

Kg/cm2
969
1,203
1,180
1,142
1,356
1,193
1,183

MOE*
Mpa
Kg/cm2
15,533 b 158,387
12,018 a 122,545
16,476 b 168,002
16,904 b 172,366
16,190 b 165,086
15,704 b 160,130
11,079 a 112,970

* Means with the Same Letter are not Significantly different according to DMRT at confident interval 95%

Table 4. Comparison of bending strength of A. siamensis after caused by wood decay fungi
Part
of
Timber
Bottom
Middle
Top

Control
MOR*
MOE*
2
Mpa Kg/cm
Mpa Kg/cm2
123 b 1,254 10,647 a 108,565
118 b 1,203 11,778 a 120,098
108 a 1,101 11,097 a 113,154

Treated with Fungi
MOR*
MOE*
2
Mpa Kg/cm
Mpa Kg/cm2
129 b
1,315 16,175 b 164,933
112 b
1,142 15,519 b 158,244
897 13,128 a 133,864
88 a

* Means with the Same Letter are not Significantly different according to DMRT at confident interval 95%

จาก Table. 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความแข็งแรงจากการดัดของไมสะเดา บริเวณสวน
โคนตน สวนกลางตน และสวนปลายตน พบวา เนื้อไมสวนปลายตนมีคา MOR และคา MOE นอยกวา
บริเวณโคนตน เนื่องจากเนื้อไมบริเวณสวนปลายตน เปนบริเวณที่มีการพัฒนาการเจริญเติบโตของ
เซลลเนื้อไมตลอดเวลา เนื้อไมบริเวณนี้จะมีผนังเซลลบาง เปนผลใหมีความหนาแนนนอย ความแข็งแรง
ของไมจึงนอยกวาบริเวณสวนโคนตน ซึ่งเปนสวนที่เนื้อไมมีการเจริญเติบโตเต็มที่ (mature wood)
นอกจากนั้น Dadswell (1958) ชี้ใหเห็นวา ไฟเบอรของไมเนื้อแข็งบริเวณ mature wood จะมีความยาว
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เปน 2 เทา ของไฟเบอรบริเวณ juvenile wood และมีความแข็งแรงของไมมากกวา 40-60% ซึ่ง
คุณสมบัตดิ ังกลาว เปนลักษณะเฉพาะของไมที่มีความยืดหยุน และดัดโคงมากกวาวัสดุอื่นๆ
Comparison of bending strength of Azadirachta siamensis
150
100
50
0

95

118

112

107

133

117

116

MOR

fungi

Figure 3. Modulus of rupture of neem wood after exposed to wood-decay fungi.

Comparison of bending strength of Azadirachta siamensis after
caused by wood decay fungi
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MOR Control
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MOR Treat

0
Bottom
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Part of Timber

Figure 4. Comparison of modulus of rupture from three parts of a neem stem.
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B

A

Figure 5. Experimental method (A) Agar block test and (B) Wood stick sandwich method.

Loweporus medullae-panis

Irpex sp.

Pycnoporus sanguineus

Gloeophyllum sepiarium

G. striatum (5/42)

Fomitopsis feei

Figure 6. The characteristic of wood samples after using bending strength method.

สรุปผล
การศึ กษาความสัม พัน ธข องการเกิ ดโรคและความแข็ งแรงของไม สะเดาชั้น อายุ 16 ป
ภายหลังถูกเชื้อราเขาทําลายเนื้อไมบริเวณสวนโคนตน สวนกลางตน และสวนปลายตน เมื่อประเมิน
ความเสียหายจากการเกิดโรคในรูปของการสูญเสียน้ําหนัก พบวา ไมสะเดามีสัดสวนของการสูญเสีย
น้ําหนักของไมสวนโคนตน : สวนกลางตน : สวนปลายตน มีคา 1:2:5 ไมมีสภาพการถูกทําลายไมรุนแรง
จึงมีความทนทานตามธรรมชาติตอเชื้อรา และมีอายุการใชงานเฉลี่ยประมาณ 10-15 ป ในดานความ
แข็งแรงจากการดัดซึ่งวัดจากคาความสามารถในการตานทานการแตกหัก (MOR) และคาความสามารถ
ในการตานทานการโกง (MOE) ผลลัพธที่ไดสรุปวา เนื้อไมสวนโคนตน และสวนกลางตน มีความแข็งแรง
จากการดัดมากกวาสวนปลายตน เนื่องจากสภาพธรรมชาติของเนื้อไมสะเดาเปนไมเนื้อแข็งที่มีความ
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ทนทานตามธรรมชาติ และความแข็งแรงจากการดัดตามมาตรฐานกรมปาไม แมวาไมผานกระบวนการ
ปองกันรักษาเนื้อไม จึงเหมาะสมตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามหากมีการพัฒนา
คุณภาพเนื้อไม จะชวยใหไมมีอายุการใชงานเพิ่มขึ้น 3-5 เทา ซึ่งเปนกระบวนการใชทรัพยากรปาไม
อยางคุมคาและยั่งยืน
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ผลของขนาดไมทดลองตอการศึกษาอายุความทนทานตามธรรมชาติของไม
กรณีศึกษา: ไมสะเดา
Effects of Sample Size to the Natural Durability of Wood, Case Study:
Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton
นางสาววรัญู ราษฎรเจริญ1 (WARANYU RATCHAROEN)
นายบางรักษ เชษฐสิงห2 (BANGRAK CHADTHASING)

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยดานอายุความทนทานของไมเปนเรื่องสําคัญพื้นฐานที่ควรกระทําเปน
อันดับตนๆ เนื่องจากจะทําใหผูใชไมสามารถเลือกใชประโยชนไมนั้นๆ ใหเหมาะสมกับอายุความทนทาน
ของไม เพื่อหลีกเลี่ยงและปองกันเนื้อไมจากศัตรูทําลายไม ยืดอายุการใชงานของไมใหยาวนานยิ่งขึ้น
การศึ กษาความทนทานตามธรรมชาติ ของไมมีก ารใชขนาดไม ทดลองที่ตา งกัน ในประเทศไทยไ ด มี
การศึก ษาในเรื่องความทนทานตามธรรมชาติข องไมม าตั้งแตป พ.ศ. 2497 โดยใชไม ทดลองขนาด
แตกตางกัน 2 ขนาด คือ 5x5x50 ซม. และ 2.5x5x50 ซม. ซึ่งทั้งสองขนาดนี้ไมไดมีการระบุไวแนชัดวา
นํามาตรฐานของประเทศใดหรือแหลงใดมาใชอางอิง ซึ่งในอนาคตอันใกลนี้ประเทศในกลุ มอาเซียน
กําลั งดํ าเนิ นการจัดทํ ามาตรฐานการศึ กษาความทนทานตามธรรมชาติของไมของประเทศในกลุ ม
อาเซี ย น ดัง นั้ น ประเทศไทยจึ ง ควรเตรีย มความพรอ มเพื่ อให ขอ มู ลรองรั บในการจั ด ทํา มาตรฐาน
ในครั้งนี้โดยดวนที่สุด กรณีศึกษาในครั้งนี้ใชไมสะเดา (Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis
Valeton) ซึ่ ง เป น ไม โ ตเร็ ว และไม ข นาดเล็ ก ที่ เ ป น วั ต ถุ ดิ บ สํ า คั ญ ในป จ จุ บั น มี ก ารใช ป ระโยชน
อยางกวางขวาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบผลของขนาดไมทดลองที่แตกตางกัน
ตอความทนทานตามธรรมชาติของไมสะเดา และ 2) ศึกษาขนาดของไมทดลองที่เหมาะสมในการศึกษา
ความทนทานตามธรรมชาติ ทํ า การทดลองกั บ ไม ส ะเดาซึ่ ง แปรรู ป ไม ท ดลองตามมาตรฐานของ
American Wood-Preservers’ Association Standard ที่ E7-93 เปน 3 ขนาดๆ ละ 45 ทอน ไดแก
2.5x5x50 ซม., 1.9x1.9x45 ซม., 0.4x3.8x25.4 ซม. และขนาดที่ใชในการศึกษาความทนทานไม
1
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แบบไมเหลี่ยมเล็ก (Stake test) ของกรมปาไมเดิม คือ 5x5x50 ซม. นําไปปกทดลองภาคสนามในแปลง
ทดลองกลางแจง (Graveyard test) ภายใตสภาพดินฟาอากาศจริงในแปลงทดลองความทนทานไม
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎรธานี เก็บบันทึกขอมูลอายุ
ความทนทานของไม พบวา ภายหลังปกทดลองกลางแจง 10 เดือน ไมขนาด 0.4x3.8x25.4 ซม. สิ้นอายุ
ความทนทานมากที่สุด คือ 27 ทอน ในขณะที่ขนาด 5x5x50 ซม. ไมมีไมทดลองในแปลงใดสิ้นอายุ
ความทนทานเลย และในแปลงทดลองความทนทานจั งหวัด เชี ยงใหม และจั งหวัด นครศรีธ รรมราช
แทบไมมีไมในทุกขนาดสิ้นอายุความทนทาน นอกจากนี้ ไมที่เหลือในทุกแปลงยังมีสภาพที่ถูกทําลาย
นอยกวา 25% และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับไมยางพารา ซึ่งเปนไมที่มีความทนทานตามธรรมชาติต่ํา
ขนาด 1.9x1.9x45 ซม., 0.4x3.8x25.4 ซม. และ 5x5x50 ซม. ขนาดละ 10 ทอน ซึ่งไดทําการศึกษา
เปรียบเทียบ ณ สถานีว นวัฒ นวิ จัย สุร าษฎรธ านี พบวา ภายหลัง ปก ทดลอง 2 เดือ น ไมย างพารา
ในแตละขนาดสิ้นอายุความทนทานลง 9, 1 และ 0 ทอน ตามลําดับ และภายหลังปกทดลอง 6 เดือน
ไมยางพาราสิ้นอายุความทนทานทุกทอน
ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังไมอาจสรุ ปไดแนชัดวาขนาดของไมทดลองมีผลตอการศึกษา
อายุความทนทานของไม โดยเฉพาะไมทดลอง 2 ขนาด คือ 2.5x5x50 ซม. และ 5x5x50 ซม. ซึ่ ง
กรมปาไมใชในการศึกษาความทนทานของไมมาโดยตลอดกวาครึ่งทศวรรษ เนื่องจากระยะเวลาในการ
เก็บบันทึกขอมูลสั้นเกินไป เพราะโดยปกติแลวการศึกษาอายุความทนทานของไมเปนการศึกษาซึ่งใช
ระยะเวลายาวนานชั่วอายุความทนทานไมซึ่งไมสามารถระบุไดวาไมแตละชนิดจะสิ้นอายุความทนทาน
เมื่อใด ดังนั้น จึงควรมีการเก็บบันทึกขอมูลผลการศึกษาอยางตอเนื่องจนสิ้นอายุความทนทานของไม
และควรมีการศึกษาซ้ํากับไมชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใหไดผลที่แนชัดและเชื่อถือได
คําหลัก:// ไมสะเดา// ความทนทานตามธรรมชาติ// ขนาด

ABSTRACT
The study of wood durability is a very important principal study for the purpose of
the most appropriate utilization to the durability of each wood, avoid and protect wood from
deterioration, and prolong wood service-life. The sample sizes are varied. In Thailand, the
durability of wood has been studied since 1954 by using 2 sample sizes that are 5x5x50 cm. and
2.5x5x50 cm. which is not specified the source or standard. Further urgency need of this science
is the ASEAN community approaching. Hence, Thailand has to set standard for durability of wood.
This study is carried out by using Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton (Ai) which is an
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important fast-growing species at present. The objectives are 1) to compare the effect of vary
sample sizes to the durability of Ai and 2) to find the suitable sample size of Ai for the wood
durability study. The sample of Ai has been cut according to the American Wood-Preservers’
Association Standard no. E7-93 to 3 sizes, 45 stakes each, which are 2.5x5x50 cm., 1.9x1.9x45
cm., 0.4x3.8x25.4 cm. and the RFD stake test size: 5x5x50 cm. All stakes have been penetrated
into ground as a Graveyard test to the real weathering of wood durability plots in Chiang-Mai,
Nakorn Sri Thammarat and Surat Thani Silvicultural Research Station. The wood durability of stakes
has been collected. The results reveal that after 10 months sample size 0.4x3.8x25.4 cm. has 27
rejected stakes. The sample size 5x5x50 cm. has no rejected stake. And there are almost none
rejected stake of all sizes in Chiang-Mai and Nakorn Sri Thammarat durability plots. The sample
stakes in all plots are destroyed less than 25%. The compared study of Hevea brasiliensis
Muell.Arg. (Hb), which is a perishable species, has been set in sizes of 1.9x1.9x45 cm.,
0.4x3.8x25.4 cm. and 5x5x50 cm., 10 stakes each at Surat Thani Silvicultural Research Station. It
shows that after 2 months each sample size of Hb rejects 9, 1 and 0 stakes, respectively. And
after 6 months all stakes are rejected.
The results of this Ai study cannot obviously conclude that the sample size has
effect to the durability of wood, especially to 2.5x5x50 cm. and 5x5x50 cm. sample sizes that the
RFD has been use since the period of study is too short for the study of wood durability which is
normally an unidentified period of study. So that the study of sample size effect to the durability of
wood should be repeated for the correct and reliable results.
Keywords:// Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton// Natural durability// size

คํานํา
ในป จ จุ บั น ไม โ ตเร็ ว และไม ข นาดเล็ ก เป น วั ต ถุ ดิ บ ที่ สํ า คั ญ ในการใช ป ระโยชน
อยางกวางขวางในการกอสรางอาคาร บานเรือน ไมโครงสราง วงกบ ประตู หนาตาง เสารั้ว ไมค้ํายันใน
ดานการเกษตร ไมสะเดานับไดวาเปนไมโตเร็วที่นาสนใจยิ่งในปจจุบัน เนื่องจากมีการปลูกกันมากใน
หลายพื้นที่ อัตราการรอดตายสูง และโตเร็ว แตเนื่องจากไมสะเดาเปนไมโตเร็ว จึงมีขอจํากัดและปญหา
ในการใชประโยชนคืออายุความทนทานตามธรรมชาติของไม และการถูกศั ตรูทํา ลายไมตางๆ เช น
ปลวก มอด เห็ดราตางๆ เขาทําลาย ทําใหอายุการใชงานของไมสนั้ ลง
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งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จึ ง สํ า คั ญ มาก เพราะการศึ ก ษาเพื่ อ ทราบอายุ ค วามทนทานตาม
ธรรมชาติของไมและการวิจัยพัฒนาเพื่อยืดอายุความทนทานของไม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพไม เปน
ความรูพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง ในการเลือกใชไมที่มีอายุความทนทานที่เหมาะสมกับการใชประโยชนดาน
ตางๆ เพื่อปองกันรักษาเนื้อไมจากศัตรูทําลายไม และเพื่อยืดอายุการใชงานของไมใหยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะนําไปสูการลดปริมาณความตองการใชไม การนําเขาไมจากตางประเทศเปนจํานวนมาก ลดปญหา
การลักลอบตัดไมทําลายปาของประเทศในระยะยาว และยังเปนการสนับสนุนใหประชาชนในประเทศใช
ไมอยางมีคุณภาพและคุมคาอีกดวย สวนการพัฒนาคุณภาพของไมโดยใชเทคโนโลยีและกรรมวิธีตางๆ
ซึ่งเหมาะสําหรับภาคอุตสาหกรรม ก็จะนําไปสูการพัฒนาเพื่อการสงออกไม ประดิษฐกรรมและบรรจุ
ภัณฑไม เพื่อใหไดไมใชประโยชนท่มี ีคุณภาพไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของตลาดสากล
อยา งไรก็ต าม จากการศึ กษาและประสบการณของนั กวิ จัยในด านความทนทานไม
พบวา การศึกษาความทนทานตามธรรมชาติของไมมีการใชขนาดไมทดลองที่ตางกัน ซึ่ง ในประเทศไทย
ไดมีการศึกษาในเรื่องความทนทานตามธรรมชาติของไมมาตั้งแตป พ.ศ. 2497 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
โดยใชไมทดลองที่แตกตางกัน 2 ขนาด คือ 5x5x50 ซม. และ 2.5x5x50 ซม. ซึ่งทั้งสองขนาดนี้ไมไดมี
การระบุไวแนชัดวานํามาตรฐานของประเทศใดหรือแหลงใดมาใชอางอิง ซึ่งในอนาคตอันใกลนี้ประเทศ
ในกลุม อาเซีย นกํ าลัง ดํา เนิน การจั ดทํา มาตรฐานการศึก ษาความทนทานตามธรรมชาติ ของไม ของ
ประเทศในกลุมอาเซียน ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรเตรียมความพรอมเพื่อใหขอมูลรองรับในการจัดทํา
มาตรฐานในครั้งนี้โดยดวนที่สุด
นอกจากนี้ปญหาที่สําคัญยิ่งอีกอยางหนึ่งคือ การศึกษาความทนทานตามธรรมชาติของ
ไมและความทนทานของไมอาบน้ํ ายาในแปลงทดลองกลางแจงภาคสนามในสถานการณจริ ง หรื อ
Graveyard Test นั้น เปนการศึกษาที่ตองใชเวลานานมาก และไมอาจระบุระยะเวลาสิ้นสุดได เนื่องจาก
ไมแตละชนิดมีอายุความทนทานไมเทากัน และเราไมอาจทราบไดวาไมแตละชนิดมีอายุความทนทาน
เทาไร และจะสิ้นสุดอายุลงเมื่อใด การเก็บขอมูลจึงตองทําทุกป อยางตอเนื่อง ดังนั้น หากมีการพัฒนา
แนวทางการศึกษาความทนทานตามธรรมชาติโดยการพัฒนาแบบจําลอง (Model) ที่สามารถเลียนแบบ
การศึกษาความทนทานตามธรรมชาติ ไดอยางใกลเคียงที่สุดและสามารถยอมรับและใชผลการศึกษา
จากแบบจําลองนั้นได ก็จะยนระยะเวลาจากภาคสนามไดมาก และผลการทดลองสามารถเชื่อถือได
มากกวา ผลการทดลองในหองปฏิบัติการแตเพียงอยางเดียว อันจะเปนนวัตกรรมและองคความรูที่
สํา คั ญ ที่ จะสนั บ สนุ น ข อ มูล ในเรื่อ งความทนทานและอายุ ก ารใช ง านของไม รวมทั้ งการนํ าไม ไ ปใช
ประโยชน เพื่อตอบคําถามและตอบสนองความตองการของประชาชนอีกดวย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของขนาดไมทดลองที่แตกตาง
กัน ตอ ความทนทานตามธรรมชาติ ของไม สะเดา และเพื่อ ศึ กษาขนาดของไม ท ดลองที่เ หมาะสมใน
การศึกษาความทนทานตามธรรมชาติ
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ความทนทานตามธรรมชาติ
ความทนทานตามธรรมชาติ (Natural durability) ของไมแตละชนิดจะแตกตางกัน และ
ไมจะแสดงออกเมื่ออยูใ นสภาวะที่เสี่ย งกับการผุพัง ยศนันท (2541) กลาววา ความทนทานของไม
หมายถึ ง ความสามารถของไม ในการตานทานการเสื่อ มสภาพจากศั ตรูทํา ลายไม ซึ่งแบงได เปน 2
ประเภท คือ ความเสียหายที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต ไดแก เชื้อรา แมลง เพรียงเจาะไม และศัตรูทําลายไม
ประเภทอื่นๆ และความเสียหายที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิต ไดแก ความเสียหายจากการเสียดสี (mechanical
wear) จากดินฟาอากาศ (weathering wear) และจากสารเคมี (chemical wear)
Déon (1990) กลาววา ความทนทานตามธรรมชาติของไม (Natural durability of Wood)
หมายถึง ความทนทานของไมโดยปราศจากสารเคมีตอตัวการทําลายไม ไดแก แมลง และเชื้อรา เปน
ต น การจะทราบความทนทานตามธรรมชาติ ข องไม แ ต ล ะชนิ ด นั้ น จํ า เป น ต อ งมี ก ารศึ ก ษาทั้ ง ใน
ภาคสนามและในหองปฏิบัติการเพื่อประเมินความทนทานตามธรรมชาติของไมชนิดตางๆ ตอไป
การวิจัยเกี่ยวกับการอาบน้ํายาปองกันรักษาเนื้อไม เปนงานวิจัยที่ทํากันอยางกวางขวาง
ในหลายประเทศ ในยุโรป อเมริการและออสเตรเลีย แตเนื่ องจากสภาพดินฟาอากาศในทวีปตางๆ
เหลานั้นผิดไปจากประเทศไทย จึงไมสามารถที่จะนําผลการวิจัยเหลานั้นมาใชไดโดยตรง และเนื่องจาก
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนชื้น สภาพภูมิอากาศเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและการขยายพันธุของ
เชื้อรา ลักษณะการเขาทําลายและความรุนแรงของความเสียหายขึ้นอยูกับเชื้อราแตละชนิด (Rananand
and Crockcroft, 1983) รวมทั้งแมลงศัตรูทําลายไมที่สําคัญคือ มอด และปลวก ซึ่งนับเปนปญหาที่
สําคัญยิ่งและแกไขไดยาก ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองทําการวิจัยเพื่อแกไขดัดแปลงและพัฒนากรรมวิธี
การตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับการที่จะนํามาใชในประเทศไทย
โดยปกติแลวสวนในของไมที่เปนแกนจะมีความแข็งแรงทนทานมากกวาสวนนอกที่เปน
กระพี้ เมื่อพิจารณาถึงโครงสรางของไมทั้งทางดานฟสิกสและดานเคมี พบวา ไมที่มีสารแทรกในเนื้อไม
มากจะมีความหนาแนนมาก และมักจะเปนไมที่มีความทนทานดวย โดยทั่วไปแลวไมที่มีความทนทาน
ตามธรรมชาติสูงจะมีสีเขมกวาไมที่มีความทนทานตามธรรมชาติต่ํา ดังนั้นลักษณะความเข มของสีเนื้อ
ไม จึงเปนตัวบงชี้พื้นฐานที่ดีของความทนทานตามธรรมชาติ ซึ่งสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในสวนของแกน
ก็คือผลของสารแทรกที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสรางแกน (ยศนันท, 2541)
การอาบน้ํายาปองกันรักษาเนื้อไม (Wood preservation) หรือการอาบน้ํายาไม เปน
เทคโนโลยีที่สํ าคัญในการยื ดอายุ ความทนทานของไม เปน การนํา เอาวิ ทยาศาตรเข ามาชว ยพัฒนา
คุณภาพไมและสงเสริมการใชประโยชนไม โดยทําใหไมนั้นมีสารเคมี หรือตัวยาปองกันรักษาเนื้อไม ซึ่งมี
คุณสมบัติเปนพิษตอศัตรูทําลายไมแทรกซึมเขาไปอยูในเนื้อไมในปริมาณที่มากเพียงพอตอ การตานทาน
การเขาทําลายของศัตรูทําลายไม เปนการใชตัวยาเคมีที่มีประสิทธิภาพในการปองกันแมลงหรือเห็ดรา
ทําลายไมมาทาหรือพนลงไปบนผิวไม หรือโดยการจุมหรือแชไมในน้ํายาเคมี หรือดวยการกระทําใดๆ ที่
จะใหน้ํายาเคมีซึมเขาไปในเนื้อไมเพียงพอกับความตองการในการปองกั นรักษาเนื้อไมใหพนจากการ
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ทําลายของแมลงหรือเห็ดราก็ได ไมที่นํามาใชกันอยูในปจจุบันสวนใหญเปนไมโตเร็ว ไมขนาดเล็ก หรือ
ไมที่ไดจากการตัดสางขยายระยะจากสวนปา ซึ่งเนื้อไมสวนใหญประกอบดวยสวนของกระพี้ ซึ่งเปน
สวนที่มีคุณภาพความทนทานต่ํา ผุพังเสียหายเร็ว ไมคุมคากับคาใชจายที่ลงทุนไป วิธีการอาบน้ํายาไมมี
อยูหลายกรรมวิธี (Processes) ดวยกัน ประกอบดวยการอาบน้ํายาไมอยางงาย แบบธรรมดาหรือแบบที่
ไมใ ชกํา ลังอั ด (Non-pressure Treatment) และแบบที่ ตองใชกํ าลัง อัด (Vacuum and Pressure
Treatment) ไมแตละชนิดมี ความสามารถในการอาบน้ํายา ความสามารถในการดูดซึมตัวยาตางกัน
ปกติการอาบน้ํายาไม น้ํายาจะซึมเขาไปในสวนของกระพี้ไดมากกวา แตก็อาจมีขอยกเวนสําหรับกระพี้
ของไมที่อาบน้ํายาไดยาก การทดลองความทนทานไมในภาคสนาม ภายใตสภาวะของดินฟาอากาศ
ธรรมชาติ จะทําใหไดผลการทดลองที่ใกลเคียงกับสภาพการใชงานไมอยางแทจริง (พจน และธีระ,
2523; 2528) จากการศึกษาของธีระและคณะ (2531) ซึ่งไดทดลองความทนทานตามธรรมชาติของไม
และความทนทานของไมอาบน้ํายา พบวา ไมที่ผานการอาบน้ํายาปองกันรักษาเนื้อไมที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการ จะมีอายุความทนทานสูงขึ้นกวาอายุความทนทานตามธรรมชาติ 3-5 เทาตัว หรือกวานั้น แต
จะสูงขึ้นมากนอยเทาใดขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ความเขมขนของน้ํายาที่ใช ปริมาณตัวยาที่ซึม
เขาไปในเนื้อไม (Net retention) ซึ่งปริมาณตัวยาที่มีอยูในไมอาบน้ํายาจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับลักษณะ
การนําไปใชประโยชน
ไมสะเดา
ไมสะเดา (Neem plant) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis
Valeton เปนไมที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย เจริญไดดใี นที่แลง ใชประโยชนไดมากมายทั้งเปนอาหาร
และสรางที่อยูอาศัย ในใบและเมล็ดสะเดามีสารอาซาดิเรซติน (Azadirachtin) ซึ่งมีฤทธิ์เปนสารฆาแมลง
ในเมล็ดมีน้ํามันที่เรียกวา margosa oil ใชเปนสียอมผาและยาฆาพยาธิในสัตวเลี้ยง ขยายพันธุดวยการ
เพาะเมล็ด แตตองรีบนําไปเพาะทันทีหลังจากเมล็ดรวง มิฉะนั้น จะสูญเสียความสามารถในการงอกไป
อยางรวดเร็ว (กมลพรรณ และสุรีรัตน, 2535)
สะเดาเปนไมโตเร็ว เจริญไดดใี นแถบรอนที่มีปริมาณน้ําฝนตั้งแต 400-1,200 มม. เปน
พืชทนอากาศแหงแลงไดดี สามารถขึ้นไดในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา แตจะเจริญเติบโตเร็ว ในสภาพ
ดินที่ไมชื้นแฉะ และปริมาณน้ําฝนไมเกิน 800 มม.
การขยายพันธุสะเดา
ใชวิธีเพาะเมล็ด ซึ่งสามารถทําไดจํานวนมาก เพราะปริมาณของผลสะเดามีมากในทุก ๆ
ป แตไมสามารถเก็บเมล็ดไวไดนาน เพราะเมล็ดจะสูญเสียเปอรเซ็นตความงอกงามไดเร็วมาก หลังจาก
เก็บผลสุกมาและเอาเนือ้ ออกหมดแลวลางเมล็ดใหสะอาด นําไปเพาะทันที จะงอกไดดีมาก เมื่อสะเดา
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เจริญเติบโตจะติดผลเมื่ออายุ 5 ปขึ้นไป และใหผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุ 10 ปขึ้นไปปริมาณของผลสะเดา
จะอยูระหวาง 10-50 กก./ตน/ ป
ชนิดของสะเดา
สะเดา แบงออกเปน 3 ชนิด คือ
1. สะเดาอินเดีย มีลักษณะขอบใบหยักเปนฟนเลื่อย ปลายของฟนเลื่อยแหลมโคนใบ
เบี้ยว ปลายใบแหลมเรียวแคบมาก ผลสุกในเดือน ก.ค.-ส.ค.
2. สะเดาไทย มีลักษณะของใบหยักเปนฟนเลื่อย แตปลายของฟนเลื่อยทู โคนใบเบี้ยว
แตกวางกวา ปลายใบแหลม ผลสุกในเดือน เม.ย.- พ.ค.
3. สะเดาชาง หรือตนเทียม ไมเทียม ขอบใบจะเรียบ หรือปดขึ้นลงเล็กนอย โคนใบเบี้ยว
ปลายเปนติ่งแหลม ขนาดใบและผลใหญกวา 2 ชนิดแรก ผลสุกในเดือน พ.ค.- ส.ค.
** ตนสะเดาอินเดีย และสะเดาไทย เปนชนิด (Species) เดียวกัน แตตางพันธุ (variety)
สวนสะเดาชางหรือตนเทียม ไมเทียม จัดอยูในวงศเดียวกับสะเดาไทย และสะเดาอิ นเดีย แตคนละชนิด
(species) สะเดาทั้ง 3 ชนิด นี้จะมีลักษณะ ใบและตนแตกตาง กันดังกลาวมาแลว
ประโยชนของสะเดา
1. เนื้อไม เหมาะสําหรับนําไปกอสรางบานเรือน ทําเสา เข็ม และ เฟอรนิเจอรตางๆ
รวมทั้งเปนเชือ้ เพลิงคุณภาพดี
2. เปนอาหารและพืชสมุนไพร เชน ในดอก และยอดออน ใชเปนอาหาร และยาเจริญ
อาหาร ดอกแกพิษเลือดกําเดา บํารุงธาตุ ผลแกโรคหัวใจ ยางดับพิษรอน เปลือกแกไขมาลาเรีย และ
เปนยาสมานแผล ผลออนใชถายพยาธิ เมล็ดใชรักษาโรคเบาหวาน
3. เป น สารป อ งกั น และกํ า จั ด แมลง สะเดามี ส ารชนิ ด หนึ่ ง ชื่ อ กะซ า หอยแรคติ ห น
สามารถนํามาสกัด เปนสารปองกันกําจัดแมลงได พบมากที่สุดในสวนของเมล็ด
4. ปลูกเพื่อเปนแนวกันลมและใหรม เนื่องจากมีใบหนาทึบ รากลึก ทนแลง ทนดินเค็ม
และผลัดใบในเวลาสัน้
5. อื่นๆ เชน น้ํามันจากเมล็ดสะเดาใชทําเชื้อเพลิงจุดตะเกียง เปลือกมีสารแทนนิน ใชใน
อุตสาหะกรรมฟอกหนัง กากสะเดาใชเปนปุย ผสมเปนอาหารสัตว เปนตน
การปลูกสะเดา
การเตรียมพืน้ ที่ ไถพรวนปรับพื้นที่ใหเรียบ เก็บเศษไมและวัชพืช สุมเผาใน ชวงฤดูรอน
แลวปกหลักกําหนดระยะปลูก
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ระยะปลูก ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการปลูก เชน ตองการไมขนาดเล็ก ใชระยะปลุก
1×2 หรือ 2×2 เมตร ตองการไมใหญ สําหรับใชในการกอสรางและ ทําเฟอรนิเจอร ใชระยะปลูก 2×4
หรือ 4×4 เมตร ตองการเมล็ดไปทําสารฆาแมลง ใชระยะปลูก 6×6 เมตร แตเพื่อไมใหเสียพื้นที่ อาจ
ปลูกระยะถี่กอ น เมื่อเรือนยอด เบียดชิดกันจึงตัดสะเดาบางสวนไปใชประโยชน ใหต นสะเดาที่เหลือ มี
ระยะหางตาม วัตถุประสงคการปลูกตอไป
หลุมปลูก ขนาดที่เหมาะสม คือ กวางxยาวxลึก ประมาณ 25×25x25 ซม.
วิธีปลูก หลังจากขุดหลุมปลูกแลว ตากดินประมาณ 1 สัปดาหเพื่อฆาเชื้อโรค ในดิน
แลวจึงใสปุยร็อคฟอสเฟส รองกนหลุม อัตรา 150-200 กรัมตอหลุม หรือครึ่งกระปองนม แลวนํากลา
ไมที่เตรียมไว ยายลงปลูก ขนาดกลาไมที่ เหมาะสมควรสูง 8-12 นิว้ อายุประมาณ 4-5 เดือน ฤดูปลูก
ควรเปนฤดูฝน โดยเลือกปลูกหลังจากวันที่ฝนตกหนัก ฉีกถุงพลาสติกใสกลาออก วางกลาลงตรง กลาง
หลุม กลบดินและกดรอบๆ โคนตนใหแนน
การดูแลรักษา
1. การกําจัดวัชพืช ในปแรกจําเปนตองเอาใจใสกําจัดวัชพืชออกบาง เพื่อไมใหสูงคลุม
เบียดบังแยงแสง และอาหาร ตนสะเดา
2. การใสปุย เมื่อกลาไมที่ปลูกตั้งตัวแลว ควรเรงการเจริญเติบโตดวยการใสปุยสูตร
15-15-15 ประมาณ 1 ชอน กาแฟ โดยการ พรวนดินรอบโคนตน แลวปุยตาม
3. การริดกิ่ง หากตองการใหสะเดามีลําตนตรงเปลา ใชประโยชนในการแปรรูปไดมาก
ขึ้น ควรหมั่นริดกิ่งอยู สม่ําเสมอ
4. การปองกันไฟ ควรทํ าแนวกัน ไฟกวา งประมาณ 6-8 เมตร รอบแปลงปลูก เพื่ อ
ปองกันไฟไหม ในฤดูแลง

วิธีการศึกษา
1. แปรรู ป ไมส ะเดาตามมาตรฐานของ American Wood-Preservers’ Association
Standard (AWPA) ที่ E7-93 เปน 3 ขนาดๆ ละ 45 ทอน ไดแก 2.5x5x50 ซม., 1.9x1.9x45 ซม.,
0.4x3.8x25.4 ซม. และขนาดที่ใชในการศึกษาความทนทานไมแบบไมเหลี่ยมเล็ก (Stake test) ของกรม
ปาไมเดิม คือ 5x5x50 ซม.
2. นําไปปกทดลองภาคสนามในแปลงทดลองกลางแจง (Graveyard test) ภายใตสภาพ
ดินฟาอากาศจริงในแปลงทดลองความทนทานไมจังหวัดเชียงใหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานี
วนวัฒนวิจัยสุราษฎรธานี
3. เก็บบันทึกขอมูลอายุความทนทานของไม สรุป และรายงานผล
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Figure 1. Study plot at Surat Thani Silvicultural Research Station

Figure 2. Study plot in Chiang-Mai

Figure 3. Study plot in Nakorn Sri Thammarat
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ผลการศึกษาและวิจารณผล
ผลการป ก ทดลองไม ท ดลองทั้ ง 4 ขนาดภาคสนามในแปลงทดลองกลางแจ ง
(Graveyard test) ภายใตสภาพดินฟาอากาศจริงในแปลงทดลองความทนทานไมจังหวัดเชียงใหม
จังหวัด นครศรีธรรมราช และสถานีว นวัฒนวิจัยสุ ราษฎรธานี พบวา ภายหลังป กทดลองกลางแจ ง
ไปแลว 10 เดือน ไมขนาด 0.4x3.8x25.4 ซม. สิ้นอายุความทนทานมากที่สุด คือ 27 ทอน ในขณะที่
ขนาด 5x5x50 ซม. ไม มี ไ ม ท ดลองในแปลงใดสิ้ น อายุ ค วามทนทานเลย ส ว นในแปลงทดลอง
ความทนทานจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดนครศรีธรรมราชแทบไมมีไมในทุกขนาดสิ้นอายุความทนทาน
(Table 1) นอกจากนี้ ไมที่เหลื อในทุก แปลงยั งมีสภาพที่ถูกทํ าลายน อยกวา 25% และเมื่ อศึกษา
เปรียบเทียบกั บ ไมย างพารา ซึ่ ง เป นไมที่ มีค วามทนทานตามธรรมชาติต่ํ า ขนาด 1.9x1.9x45 ซม.,
0.4x3.8x25.4 ซม. และ 5x5x50 ซม. ขนาดละ 10 ทอน ซึ่งไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ ณ สถานี
วนวั ฒ นวิ จัย สุ ร าษฎรธ านี พบวา ภายหลั ง ป ก ทดลอง 2 เดือ น ไม ยางพาราในแต ล ะขนาดสิ้ น อายุ
ความทนทานลง 9, 1 และ 0 ทอน ตามลําดับ และภายหลังปกทดลอง 6 เดือน ไมยางพาราสิ้นอายุ
ความทนทานทุกทอน
Table 1. Number of rejected sample stakes size
Wood Durability Plot
Surat Thani Silvicultural
Research Station
Wood Durability Plot in
Chiang-Mai
Wood Durability Plot in
Nakorn Sri Thammarat
Total

Number of rejected stake of wood durability in vary sample sizes (stake)
0.4x3.8x25.4 cm 1.9x1.9x45 cm 2.5x5x50 cm 5x5x50 cm. Total
23
10
1
0
34
2

0

0

0

2

2

5

0

0

7

27

15

1

0
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ผลการศึกษาในครัง้ นีย้ ังไมสามารถสรุป และจัดชั้นความทนทานของไมสะเดาไดแนชัด
เนื่องจากตามเกณฑการศึกษาดานความทนทานตามธรรมชาติไมของกรมปาไม โดยธีระ และคณะ
(2533) ไดแบงชั้นความทนทานของไมออกเปน 4 กลุม ดังนี้คือ
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กลุม
กลุมที่ 1
กลุมที่ 2
กลุมที่ 3
กลุมที่ 4

ผุพังงาย (Perishable)
ไมทนทาน (Non-durable)
ทนทานปานกลาง (Moderately durable)
ทนทาน (Durable)

อายุความทนทาน
นอยกวา 2 ป
2-6 ป
6-10 ป
มากกวา 10 ป

จากเกณฑดังกลาวนี้จะเห็นไดวาการศึกษาในครั้งนี้จนถึงปจจุบัน (ประมาณ 12 เดือน)
ไมสะเดาสวนใหญยังไมสิ้นอายุความทนทาน จําเปนตองมีการเก็บบันทึกขอมูลผลการศึกษาตอเนื่อง
ตอไป อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาวิจัยที่ผานมาของกรมปาไม พบวา ไมสะเดาขนาด 5x5x50 ซม. มี
พิสยั ความทนทานตามธรรมชาติ 3.3-11.2 ป และมีอายุความทนทานตามธรรมชาติเฉลี่ย 6.7 ป

Figure 4. Rejected 0.4x3.8x25.4 cm. and 1.9x1.9x45 cm. Ai sample sizes

Figure 5. Compared study plot of Hb at Surat Thani Silvicultural Research Station
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สรุป
ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังไมอาจสรุปไดแนชัดวาขนาดของไมทดลองมีผลตอการศึกษา
อายุความทนทานของไม โดยเฉพาะไมทดลอง 2 ขนาด คือ 2.5x5x50 ซม. และ 5x5x50 ซม. ซึ่งกรม
ปาไมใชในการศึกษาความทนทานของไมมาโดยตลอดกวาครึ่งทศวรรษ เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บ
บัน ทึก ขอ มูล สั้น เกิ นไป เพราะโดยปกติ แ ลว การศึ กษาอายุ ค วามทนทานของไม เป นการศึก ษาซึ่ง ใช
ระยะเวลายาวนานชั่วอายุความทนทานไมซึ่งไมสามารถระบุไดวาไมแตละชนิดจะสิ้นอายุความทนทาน
เมื่อใด ดังนั้น จึงควรมีการเก็บบันทึกขอมูลผลการศึกษาอยางตอเนื่องจนสิ้นอายุความทนทานของไม
และควรมีการศึกษาซ้ํากับไมชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใหไดผลที่แนชัดและเชื่อถือได
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ความทนทานของไมสะเดาจากสวนปาปลูกและการปองกันรักษาเนือ้ ไม
Durability of Azadirachta indica A. Juss. wood from
plantation and its protection
สุวรรณา อ่ําเผือก 1
(SUWANNA UMPHAUK)
ยุวดี แกวมณี 2
(YUWADEE KHAEWMANEE)
2
ราเชนย เพชรประสงค (RACHEN PATPRASONG)

บทคัดยอ
จากการศึกษาความทนทานตามธรรมชาติแบบฝงดินของไมสะเดา (Azadirachta indica A. Juss. )
อายุ 16 ป จากสวนปา ปลู ก ในทอ งที่ จัง หวั ดลพบุรี โดยวางแปลงทดสอบในท อ งที่ จัง หวั ดสระบุ รี
เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวา ไมสะเดามีความทนทานตามธรรมชาติในระดับ“ทนทาน” เนื้อไมถูกปลวก
ใตดินเขาทําลายเสียหายเล็กนอย โดยมีคาความเสียหายเฉลี่ย 16.29 % ซึ่งคาความเสียหายนี้ลดลง
อยางเห็นไดชัดเมื่อไมสะเดาผานการอาบน้ํายาปองกันรักษาเนื้อไมดวยสารเคมีปองกันรักษาเนื้อไม
ประเภทละลายน้ํา 3 ชนิด คือ Chromated Copper Arsenate (CCA), Chromated Copper Boron (CCB)
และ Ammonical Copper Quaternary (ACQ) ที่ระดับความเขมขน 1% 3% และ 6% โดยมีคาความเสียหาย
ของไมลดลงเหลือ 5.71%- 9.14% นอกจากนี้ ยังพบวา การอาบน้ํายาปองกันรักษาเนื้อไมโดยวิธีการ
แชเปนเวลา 3 ชั่วโมง สามารถเพิ่มความทนทานใหแกไมสะเดาไดดีกวาวิธีการจุมเปนเวลา 5 นาที
แต อ ย า งไรก็ ตาม จากการทดลองพบว า ระยะเวลาที่ ใช ใ นการทดสอบครั้ ง นี้ อ าจสั้ นเกิ น ไป ทํ า ให
ไมสามารถเห็นประสิทธิภาพที่แตกตางกันของสารปองกันรักษาเนื้อไมแตละชนิดไดอยางชัดเจน ดังนั้น
หากต อ งการศึ ก ษาประสิ ทธิ ภ าพ ในเรื่อ งดัง กลา ว ควรต อ งใช ระยะเวลาในการทดสอบที่ย าวนาน
มากกวา 6 เดือนขึ้นไป
คําหลัก : ไมสะเดา ความทนทานแบบฝงดิ น การอาบน้ํ ายาไม สารป อ งกั น รัก ษาเนื้อไมประเภท
ละลายน้ํา การจุม การแช
1

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม e-mail : suwanna502@hotmail.com

2

ผูชวยนักวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

46

ABSTRACT
To examine the natural durability of Azadirachta indica A. Juss. wood from plantation was
conducted in Saraburi province. The 16 years thinning wood from Lop Buri province was evaluated
for its durability in the under-ground condition. After 6 months exposure period, we found that
Azadiracta indica A. Juss. wood specimens were 16.29% destroyed by subterranean termites and
could be classified as durable wood. This percentage of wood damage was decreased significantly
to 5.71%-9.14% when treated with 3 types of water-borne wood preservatives : Chromated
Copper Arsenate (CCA), Chromated Copper Boron (CCB) and Ammonical Copper Quaternary (ACQ)
by using 1%, 3%, and 6% of concentration respectively. Moreover, treating wood by 3 hours
soaking in preservative solution showed better wood protection performance than 5 minutes
dipping method. However, this field testing duration was not long enough to evaluate efficiency of
the tested wood preservatives in this condition, it should be more than 6 months for further study.
Keywords : Azadirachta indica A. Juss., wood durability, under-ground condition, wood
preservation, water borne wood preservatives, dipping, soaking

คํานํา
สะเดามีชื่อวิทยาศาสตรวา Azadirachta indica A Juss. อยูในวงศ Meliaceae มีชื่อสามัญที่เรียก
ทั่วไปวา Neem, Nim, Margosa, Yepa, Tamaka สําหรับชื่อทองถิ่นในเมืองไทยเรียกแตกตางกันไป
ภาคกลางเรียก สะเดา ภาคใตเรียก เดา กระเดา และภาคเหนือเรียก สะเลียม สะเดา เปนพันธุไ ม
เศรษฐกิจที่ไดรับการสนับสนุนใหปลูกสรางเปนสวนปา มีผูนิยมปลูกกันอยางแพรหลายและเปน ที่รูจัก
กันทั่วไปเนื่องจากเปนไมอเนกประสงคชนิดหนึ่ง เนื้อไมสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย ทั้งใน
การกอสราง ทําเครื่องเรือน ทําฟน ทําเชื้อเพลิง และอุปกรณตางๆ นอกจากนี้สวนอื่นๆของลําตน
เชน ใบ ดอก สามารถนํามาเปนอาหารและยังมีสรรพคุณทางยาอีกมากมาย (ขวัญชัย,2540; ศักดิ์พิชิต
และคณะ, 2548 ; Anon, 2013)
เนื่อ งจากสะเดาเป นพัน ธุไม โตเร็ว ชนิด หนึ่ง ที่ สามารถเติบโตได ในดิ นทุก สภาพ ทําใหสะเดา
จากสวนปาปลูกที่มีการดูแลจัดการที่ดี นั้น มีขนาดลําตนที่ใหญ เพียงพอที่จะนําไปใชงานไดถึงแมอายุ
ยังนอย ซึ่งการนําไมสะเดาเหลานี้ไปใชงานใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดนั้น จําเปนตองศึกษาวิจัย
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คุณสมบัติในดานตางๆของไมอยางครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณสมบัติดานความทนทานของไม
ตลอดจนแนวทางการปองกันรักษาเนื้อไมเพื่อเพิ่มอายุความทนทานใหแกไมกอนการนําไปใช งาน ทั้งนี้
เนื่องจากไมโตเร็วสวนใหญนั้น มักถูกศัตรูทําลายไม เชน ปลวก มอด และเชื้อรา เขาทําลายไดงาย
ผุพังเร็ว ทําใหไมเหลานี้มีอายุการใชงานสัน้ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหไมมีการใชประโยชนไดในวงจํากัด
ไมหลากหลายเทาที่ควร

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความทนทานของไมสะเดาจากสวนปาปลูกและแนวทางในการยืดอายุความทนทานของไม
สะเดาโดยอาศัยหลักการอาบน้ํายาไมปองกันรักษาเนื้อไม เพื่อเปนแนวทางในการใชไม
อยางคุมคา
และหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น

วิธีการศึกษา
1. การจัดเตรียมไมทดลอง
แปรรู ป ไม ส ะเดาอายุ 16 ป จากสวนป า ปลู ก ท อ งที่ จั ง หวั ด ลพบุ รี และไม ย างพารา
(Hevea blasiliensis, Rubberwood) ใหมีขนาด 2.5 x 5.0 x 10.0 เซนติเมตร ไสเรียบทั้งสี่หนา
สําหรับการทดลองในครั้งนี้เลือกใชเนื้อไมสวนที่เปนแกน
2. การอาบน้ํายาไมทดลอง
อาบน้ํ า ยาไม ส ะเดา ด ว ยสารเคมี ป อ งกั น รั ก ษาเนื้ อ ไม ป ระเภทละลายน้ํ า จํ า นวน 3 ชนิ ด
คือ Chromated Copper Arsenate (CCA), Chromated Copper Boron (CCB) และ Ammonical Copper
Quaternary (ACQ) โดยใชระดับความเขมขน 1% 3% และ 6 % ดวยวิธีการจุมและการแชในสารละลาย
ปองกันรักษาเนื้อไมเปนเวลา 5 นาที และ 3 ชั่วโมง ตามลําดับ คํานวณปริมาณการรับน้ํายา จากนั้น
ผึ่งแหงในกระแสอากาศประมาณ 1 เดือน ติดรหัสประจําชิ้นเตรียมลงแปลงทดสอบความทนทานตอไป
3. การทดสอบความทนทาน
ทดสอบความทนทานตามธรรมชาติ แบบฝงดินของไม สะเดา ทั้งที่ผานอาบน้ํายา และไมอาบ
น้ํา ยา (Control) โดยเลือ กพื้ น ที่ว างแปลงทดลองที่ เ ป น พื้น ราบเรีย บเสมอกั น มีก ารระบายน้ํ า ที่ ดี
น้ําไมทวมขัง แผวถางวัชพืชและทําความสะอาดบริเวณแปลงทดลอง ขุดดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตร
ปรั บ พื้ น ดิ น ด า นล า งให เ รี ย บ จากนั้ น จั ด เรี ย งไม ท ดลองแต ล ะชนิ ด แบบสุ ม โดยมี ไ ม ย างพารา
ทดสอบรวมดวย และจัดใหมีระยะหางระหวางทอน 10 เซนติเมตร บันทึกรหัสและวาดแผนผังตําแหนง
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ไมทดลองแตละชิ้น ใชดินโรยกลบชิ้นไมทดลอง และปรับผิวหนาดินใหเรียบเสมอกัน พรมน้ําเล็กนอย
เพื่อใหดินมีความชื้น
การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติ แบบฝง ดิน ของไม ท ดลองในค รั้ ง นี ้ ดํ า เ นิ น กา ร
ทดลองที่ ศู น ย วิ จั ย พลั ง งานจากไม อํา เภอพุ แ ค จั ง หวั ด สระบุ รี โดยมีการวางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Block Design แบงเปน 7 ซ้ํา (Replication) เปนระยะเวลา 6 เดือน
4. การประเมินความเสียหาย
เมื่ อ ครบกํ า หนด 6 เดื อ น นํ าไม ท ดลองทั้ ง หมดขึ้ น จากแปลงทดลอง ล า งทํ า ความสะอาด
ตรวจสอบและประเมินเปอรเซ็นตความเสียหายของไมทดลอง โดยใช ก ารประเมินดวยสายตา (Visual
rate) นําคาที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติและจัดระดับความทนทานตามรายละเอียดดานลาง (ยุพาพร
2540, สุวรรณา และกฤษณา 2555)
ความเสียหายบนชิ้นไม (%)
0
1-25
26-50
51-75
>76

ลักษณะความเสียหาย
ไมพบความเสียหาย
เสียหายเล็กนอย
เสียหายปานกลาง
เสียหายมาก
เสียหายรุนแรง

ระดับความทนทาน
ทนทานมาก
ทนทาน
ทนทานปานกลาง
ไมทนทาน
ผุพังงาย

ผลการศึกษาและวิจารณผล
การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติ แ บบฝ ง ดิ น ของไม ส ะเดาจากสวนป า ปลู ก โดยใช
ไม ส ะเดาที่ ไ ม ไ ด ผ า นการอาบน้ํ า ยาป อ งกั น รั ก ษาเนื้ อ ไม (Control) เปรี ย บเที ย บกั บ ไม ส ะเดาที่ ผ า น
การปรับปรุงคุณภาพดวยการอาบน้ํายาปองกันรักษาเนื้อไมดวยตัวยาชนิดตางๆ โดยวางแปลงทดสอบ
ที่จังหวัดสระบุรี เปนเวลา 6 เดือนซึ่ง แสดงผลการทดสอบใน Table 1 ถึง 3 และ Figure 1 พบวา
ความเสี ยหายของไม สะเดาทดลองสว นใหญมี สาเหตุม าจากปลวก โดยพบปลวกใต ดิน เข าทํ าลาย
ไม สะเดาในแปลงทดลอง จํา นวน 4 ชนิ ด คื อ Microtermes obesi , Globitermes sulphureus,
Microcerotermes crassus และ Ancistrotermes pakestanicus พบการผุพังเนื่องการทําลายของเชื้อรา
บนชิ้นไมสะเดานอยมาก
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Table 1. Average damage (%) of the tested Azadirachta indica A. Juss. wood specimens in each
block after 6 months field exposure period.
Block No.
Average damage (%)
Note :

1
2
3
4
5
6
7
10.36a 7.00a 8.45a 8.00a 8.73a 9.09a 6.72a

Mean values with the same letter in the same column are not significantly different
according to Duncan’s New Multiple Range Test at 95% confidence level.

Damage (%)

20

16.29b

15
10

7.29a

5.71a

7.57a

8.00a

9.14a

5
0
CCA 1%

CCA 3%

CCB 3%

ACQ 3%

ACQ 6%

Control

Wood Preservatives

Figure1. Effects of some wood preservatives on Azadirachta indica A. Juss. wood in the
under- ground condition for 6 months exposure period
Note : Mean values with the same letter in the same column are not significantly different
according to Duncan’s New Multiple Range Test at 95% confidence level.
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Table2. Percentage of damage of Azadirachta indica Juss. wood treated with some wood
preservatives in the under- ground condition for 6 months exposure period
Wood Preservatives
CCA 1%
CCA 3%
CCB 3%
ACQ 3%
ACQ 6%
Control
Rubberwood
Note :

Treatment
Dipping
Soaking
Dipping
Soaking
Dipping
Soaking
Dipping
Soaking
Dipping
Soaking
No treatment
No treatment

Retention (kg/m3)
0.15
0.27
0.24
0.81
0.28
0.74
0.28
0.93
0.62
1.63
-

Average damage (%)
11.00
4.14
9.43
2.00
7.00
7.57
12.86
5.43
12.00
4.00
16.29
95.73

Mean values with the same letter in the same column are not significantly different
according to Duncan’s New Multiple Range Test at 95% confidence level.

Table 3. Effects of treating methods on Azadirachta indica A. Juss. wood in the under- ground
condition for 6 months exposure period
Treatment

Note :

Damage (%)

Dipping

10.46a

Soaking

4.63b

Control (no treatment)

16.29c

Mean values with the same letter in the same column are not significantly different
according to Duncan’s New Multiple Range Test at 95% confidence level.
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การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติ แ บบฝ ง ดิ น ของไม ส ะเดาจากสวนป า อายุ 16 ป
จํานวน 7 ซ้ํา (Block) ดังแสดงใน Table 1 ผลปรากฏวา ไมทดลองใน block ตางๆ นั้น มีอัตรา
การถู ก ทํ า ลายที่ ใ กล เ คี ย งกั น ในทางสถิ ติ โดยมี ค า ความเสี ย หายของไม ท ดลองเฉลี่ ย อยู ร ะหว า ง
6.72-10.37 % จากผลการทดลองใน Table 2 และ 3 จะเห็นไดวาไมสะเดาที่ไมผานการอาบน้ํายา
(Control) ถูกปลวกเขาทําลายเสียหายไมมากนัก โดยมีคาเปน 16.29% จัดอยูในเกณฑระดับ ‘ทนทาน’
(durable) ในขณะที่ไมยางพาราที่ทดสอบรวมกัน นั้น พบวา ถูกทําลายเสียหายรุนแรงถึง 95.73 %
จัดอยูในเกณฑระดับ ‘ผุพังงาย’ (perishable)
การที่ไมสะเดามีความทนทานตามธรรมชาติในระดับ ‘ทนทาน’ นั้น นาจะเปนผลมาจากชนิด
และปริมาณของสารแทรกที่สะสมอยูภายในแกนของไมสะเดา ที่อาจมีคุณสมบัติในการตานทานศัตรู
ทําลายไม เชน ปลวกและเชื้อราได โดยมีรายงานการพบสาร Beta-sitosterol, 24-Methylenelophenol และ
Nimatone ในแกนของไมสะเดา ซึ่งสารเหลานี้มีคุณสมบัติในการกําจัดแมลง นอกเหนือจากสารในกลุม
Limonoids เชน Azadirachtin , Meliantrol และ Nimocinolide ที่มีรายงานพบในเมล็ดและใบของสะเดา
ซึ่งตางก็มีประสิทธิภาพในการตานทานแมลงและเชื้อรา (Adebowale and Adedire, 2006; Anon,2013;
Eaton and Hale,1993 ) สอดคลองกับผลการศึกษาของ Asamoah และคณะ (2011) ซึ่งไดทดลองนํา
สารสกัดดวยน้ําของแกนไมสะเดามาอาบน้ํายาไม Alstonia พบวา สามารถตานทานการเขาทําลาย
เนื้อไมของปลวกได
แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากไมสะเดาเปนไมโตเร็ว ลักษณะของเนื้อไมจึงมัก ประกอบดวยสวน
ที่เปนกระพี้มากกวาสวนที่เปนแกน สวนที่เปนกระพี้นี้มีแปงและน้ําตาลซึ่งเปนอาหารของศัตรูทําลายไม
สะสมอยูมาก จึงมักถูกทําลายเสียหายผุพังไดงาย ดังนั้น หากตองนําไมสะเดาจากสวนปาปลูกเหลานี้
ไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ นั้น ควรตองทําการอาบน้ํายาปองกันรักษาเนื้อไม เสียกอน เพื่อเพิ่มอายุ
ความทนทานโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนที่เปนกระพี้ โดยใชสารปองกันรักษาเนื้อไม และกรรมวิธี การ
อาบน้ํายาที่เหมาะสม กอนนําไมสะเดานั้นไปใชงาน
จากผลการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการเพิ่มความทนทานใหแกไมสะเดาทดลอง ดังแสดง
ใน Figure 1 และ Table 2 และ 3 โดยนําไมสะเดาทดลองมาอาบน้ํายาดวยสารปองกันรักษาเนื้อไม
ทั้ง 3 ชนิด คือ CCA, CCB และACQ ที่ระดับความเขมขน1% 3% และ 6% พบวา สามารถเพิ่มความ
ทนทานใหแกไมสะเดาไดเปนอยางดี โดยไมสะเดาที่ผานการอาบน้ํายาเหลานี้ มีเปอรเซ็นตความเสียหาย
ของไม ลดลงอยา งเห็นไดชั ด โดยมีค า เปน 5.71-9.14% ซึ่ง คา เหลานี้ จัด วา ไมมี ความแตกตา งกั น
ในทางสถิติ อยางไร ก็ตาม ในชวงระยะเวลาของการทดสอบ 6 เดือนนีอ้ าจสั้นเกินไปสําหรับไมที่มีความ
ทนทานอย า งสะเดา ทํ าให ไม ส ามารถเห็ น ประสิท ธิ ภาพที่แ ตกต างกั น ของสารป องกั นรั ก ษาเนื้อ ไม
แตละชนิดไดอยางชัดเจน ดังนั้น หากตองการศึกษาประสิทธิภาพในเรื่องดังกลาว ควรตองใชระยะเวลา
ในการทดสอบที่ยาวนานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป
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เมื่อเปรียบเทียบกรรมวิธีในการอาบน้ํายาปองกันรักษาเนื้อไมสะเดาในครั้งนี้ (Table 2 และ 3)
จะเห็นไดวา กรรมวิธีมีผลตอความทนทานของไมสะเดาอยางชัดเจน โดยการอาบน้ํายาปองกันรักษา
เนื้อไมดวยวิธีการแชเปนเวลา 3 ชั่วโมง นั้น ตัวยาหรือสารปองกันรักษาเนื้อไม สามารถดูดซึมเขาไป
ในเนื้อไมส ะเดาทดลองไดม ากกวา กรรมวิธีก ารจุม เปน เวลา 5 นาที สง ผลให ไ มส ะเดาที่ผา นการ
อาบน้ํา ยาปอ งกัน รัก ษาเนื้อ ไม โ ดยวิธีก ารแชนั้น ถูก ทํา ลายเสีย หายนอ ยกวา ไม ส ะเดาที่ผา นการ
อาบน้ํายาปองกันรักษาเนื้อไมโดยวิธีการจุมและไมสะเดาที่ไมไดผานการอาบน้ํายา (Control) อยางเห็น
ไดชัด โดยมีคาความเสียหายเปน 4.63% , 10.46% และ 16.29% ตามลําดับ นอกจากกรรมวิธีที่ใช
ในการอาบน้ํายาปองกันรักษาเนื้อไมจะมีอิทธิพลตอการดูดซึมตัวยาของไมแลว ยังมีปจจัยสําคัญอื่นๆ
ที่มีผลตอการดูดซึมตัวยาของไมอีก เชน ชนิดและประเภทของตัวยา ลักษณะของเนื้อไมซึ่งมีความหยาบ
ความละเอียดที่แตกตางกัน ความชื้นของไม และปริมาณสารแทรกที่ฝงตัวอยูในเนื้อไม เปนตน (Nicolas
and Siua, 1973; Eaton and Hale 1993)

สรุปผล
1. ไม ส ะเดาจากสวนป า ปลู ก จากจั ง หวั ด ลพบุ รี อายุ 16 ป มี ค วามทนทานตามธรรมชาติ
แบบฝงดินในระดับ ‘ทนทาน’ เมื่อทดสอบเปนเวลานาน 6 เดือน แตอยางไรก็ตาม หากนําไมสะเดา
ไปใช ป ระโยชน นั้ น ควรทํ า การอาบน้ํ า ยาป อ งกั นรั ก ษาเนื้ อ ไม เ สี ย ก อ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม ความทนทาน
ใหแกไมสะเดากอนนําไปใชงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สวนที่เปนกระพี้ซึ่งมักถูกทําลายเสียหายจากศัตรู
ทําลายไมไดงาย
2. การอาบน้ํายาปองกันรักษาเนื้อไมดวยสารปองกันรักษาเนื้อไม ประเภทละลายน้ํา CCA CCB
และACQ ที่ระดับความเขมขน 1% 3% และ 6% นั้น สามารถเพิ่มความทนทานใหแกไมสะเดาได
โดยการอาบน้ํายาไมดวยวิธีการแบบแชเปนเวลา 3 ชั่วโมงจะใหผลในการปองกันรักษาเนื้อไมสะเดา
จากสวนปาปลูกไดดีกวาวิธีการจุมเปนเวลา 5 นาที
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ทดลองวิจัย ขอบคุณ คุณกฤษณา ชายกวด นักวิทยาศาสตรชํานาญการ ที่ ใหความอนุเคราะหการ
จําแนกชนิดและประเภทของปลวก ทําใหการทดลองครั้งนี้สมบูรณ มากยิ่งขึ้น ขอบคุณหัวหนาศูนยวิจัย
พลังงานจากไม จังหวัดสระบุรี ที่อนุเคราะหสถานที่ในการทดสอบความทนทานของไม
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ประสิทธิภาพของไมสะเดาตอการเขาทําลายของปลวกทําลายไม
และแนวทางเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
The Efficacy on wood of Azadirachta indica var. siamensis
to the attack of subterranean termites and value added
ขวัญชัย เจริญกรุง (Khwanchai Charoenkrung)1
วรรษชล เพ็งแยม (Wassachon Pengyam) 2
ธิดาวรรณ ชมเดช (Tidawan chomdech) 2
นฤชา จากปลอง (Naroecha Jakpong)2

บทคัดยอ
การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพความทนทานของไมสะเดา (Azadirachta indica var. siamensis) ตอ
การเขาทําลายของปลวกใตดิน ดําเนินการทดสอบทั้งในหองปฏิบัติการและในภาคสนาม กับปลวกใตดิน
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทยชนิด Coptotermes gestroi Wasmann โดยใชวิธีการทดสอบ
แบบบังคับ (no choice test) เปนระยะเวลา 8 สัปดาห ในหองปฏิบัติการ และในภาคสนามใชวิธีการ
ทดสอบแบบเลือกอิสระ (choice test) เปนระยะเวลา 6 เดือน ในการทดสอบใช ตัวอยางไมสะเดาจาก
สวนปาเทอดดําริ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จํานวน 3 ตน รวม 11 ตัวอยาง ทําการทดสอบใน
หองปฏิบัติการโดยใชแผนการทดลองแบบ CRD และในภาคสนามใชแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน
4 ซ้ํา ผลการทดสอบ พบว า ทุ กตั ว อย างของไม ส ะเดาในการทดสอบทั้ ง ในห องปฏิ บั ติก ารและใน
ภาคสนาม มี ร ะดั บ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากการเข า ทํ า ลายของปลวกอยู ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได
(acceptable) มีความเสียหายนอย สามารถทนทานตอการเขาทําลายของปลวกได เหมาะเปนไมที่ควร
สงเสริมใหใชประโยชนในทางเศรษฐกิจตอไป
คําหลัก: //ไมสะเดา//การปองกันกําจัด//ปลวกใตดิน
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ABSTRACT
The durable efficacy of Neem woods (Azadirachta indica var. siamensis) from Therddamri
plantation Lopburi Province to the attack of subterranean termites. The experiments were
conducted by using most economically subterranean termite, Coptotermes gestroi Wassmann. One
experiment was conducted in laboratory for 8 weeks using “no choice test” with CRD method.
Another experiments was conducted in the field for 6 months using “choice test” with RCBD
method. Both experiments were performed in 4 replications. Result revealed that all of the samples
of Neem wood were resistant to termite attack. It should to promote for economically usage.
Keyword: Neem wood//protection and prevention//subterranean termite

คํานํา
กรมป า ไม ได มี แ นวคิ ด ในการจั ด ทํ า โครงการวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการในการใช ป ระโยชน ไ ม ที่ มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจและนิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน ซึ่งมีอยูดวยกันหลายชนิด ไมจาก
สวนปาเศรษฐกิจชนิดโตชา เช น ไม สั ก และไม ป ระดู ไม เ ศรษฐกิ จ โตปกติ เช น ไม ส ะเดาเที ย ม และ
ไม ส ะเดาป า ไม ส ะเดาบ า น ไม เ ศรษฐกิ จ โตเร็ ว เช น ไมยูคาลิปตัส ไมในตระกูลกระถิน (Acacia)
เปนตน ไมสะเดา เปนไมอีกชนิดหนึ่งที่มีการนํามาใชประโยชนอยางมากมาย การศึกษาประสิทธิภาพ
ของไม ส ะเดาต อ การเข า ทํา ลายของปลวก ใต ดิ น และแนวทางการเพิ่ ม มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ
จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ไมสะเดามีชื่อวิทยาศาสตรวา Azadirachta indica A Juss. var. siamensis Valeton อยูในวงศ
Meliaceae และมีชื่อสามัญที่เรียกทั่วไปหรือชื่อทองถิ่นวา Neem, Nim, Margosa, Yepa, Tamaka
สําหรับชื่อทองถิ่นในเมืองไทยเรียกแตกตางกันไป ภาคกลางเรียก สะเดา ภาคใตเรียก เดา กระเดา และ
ภาคเหนือเรียก สะเลียม ไมสะเดาสามารถเจริญเติบโตไดดีในเขตรอนและสามารถขึ้นไดในสภาพดิน
เกือบทุกชนิด ลําตนและกิ่งของสะเดาใชเปนเชือ้ เพลิง ซึ่งใหคาความรอน 4,244 – 5,043 แคลอรี่/กิโลกรัม
(บุญฤทธิ์, 2544) ไมสะเดามีเนื้อไมที่สวยงาม แข็งแรง เสี้ยนตรงเนื้อละเอียด ใสกบตกแตงไดงาย ใชทํา
คาน กลอน ตง เสา ฝา เครา พืน้ วงกบประตู หนาตาง และเครื่องเรือนตางๆ เชน โตะ เกาอี้ เตียง ของเลน
อุ ป กรณ ก ารเกษตรและภาชนะใส ข อง เป น ต น การสกั ด สารสะเดาจากใบและเมล็ ด จะได ส าร
Azadirachtin สามารถนําไปใชในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช (ขวัญชัย, 2541) ซึ่งสามารถลดตนทุน
การผลิตของเกษตร และลดปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีอีกดวย
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การนําไมจากสวนปาเหลานี้ออกไปใชประโยชน โดยเฉพาะการแปรรูปไมเปนผลิตภัณฑตางๆ
รวมทั้งการนําไปพัฒนาใชประโยชนเปนผลิตภัณฑทดแทนไมในรูปแบบตางๆ กัน มักจะประสบกับปญหา
ในดานแมลงศัตรูทําลายไม โดยเฉพาะอยางยิ่งปลวกใตดิน ซึ่งเปนศัตรูทําลายไมที่มีความสําคัญมาก
ทางเศรษฐกิจ ในประเทศไทยพบวามีปลวกอยูสิบกวาชนิด ที่พบเขาทําความเสียหายใหแกไมใชประโยชน
ในอาคารบานเรือนทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยกวารอยละ 90 ของความเสียหายในอาคารที่อยูในเขต
เมือง เกิดจากการเขาทําลายของปลวกใตดิน ซึ่งการทําลายที่เกิดขึ้นจากปลวกนี้ ส งผลทําใหไมที่จะ
นําไปใชประโยชนมีอายุการใชง านที่สั้ น ไม คงทน และไมเป นที่นิ ยมของผูใช ไมผูผ ลิตหรื อผูลงทุนใน
อุตสาหกรรมไมชนิดตางๆ ซึ่งเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาไมหรือผลิตภัณฑที่ทํามาจากไม หรือวัสดุอื่นๆ
ที่มีเซลลูโลสเปนองคประกอบนัน้ มักจะถูกปลวกเขาทําลาย และกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
อยูเสมอๆ (Harris, 1964; Hickin, 1971) ดังนั้นวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ทําขึ้นมาจากไมเหลานี้ซึ่งมีเซลลูโลส
เปนองคประกอบสําคัญนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาและทดสอบในดานความทนทานตอ
การเขาทําลายของปลวกเสียกอน เพื่อใหทราบถึงขอมูลเบื้องตนในดานความทนทานตอศัตรูทําลายไม
โดยเฉพาะอยา งยิ่งปลวกใตดิ น เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณานําไปสู การพัฒ นาหรือ ปรับปรุ ง
แนวทางในการยืดอายุไม รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อใหผลิตภัณฑจากไมเหลานี้ใหมี
คุณภาพดี แข็งแรงและทนทานตอปลวกมากยิ่งขึ้น เพื่อการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

วิธีการศึกษา
การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพความทนทานของไมสะเดา (Azadirachta indica var.
siamensis) ตอการเขาทําลายของปลวกใตดิน ดําเนินการทดสอบทั้งในหองปฏิบัติการและในภาคสนาม
โดยในหองปฏิบัติการใชวิธีการทดสอบแบบ Modified Wood Block Test ซึ่งเปนการทดสอบในรูปวิธีการ
บังคับ (no choice test) โดยใชปลวกชนิด Coptotermes gestroi Wasmann ซึ่งเปนปลวกที่ใชเปน
มาตรฐานในการทดสอบในหองปฏิบัติการ สวนในการทดสอบในภาคสนาม ใชวิธีการทดสอบแบบเลือก
อิสระ (choice test) (JWPAS, 1981) โดยไดดําเนินการทดสอบความทนทานของไมสะเดาตอการเขาทําลาย
ของปลวกทํ าลายไม จากพื้ นที่ สวนป าเทอดดํ า ริ ตํ า บลศิ ล าทิ พย อํ าเภอชั ย บาดาล จั ง หวั ดลพบุ รี มี
รายละเอียดในแตละชุดดังตอไปนี้
1. ไมทดลองตนที่ 1 ตัวอยางที่ 1
2. ไมทดลองตนที่ 1 ตัวอยางที่ 2
3. ไมทดลองตนที่ 1 ตัวอยางที่ 3
4. ไมทดลองตนที่ 1 ตัวอยางที่ 4
5. ไมทดลองตนที่ 2 ตัวอยางที่ 1
6. ไมทดลองตนที่ 2 ตัวอยางที่ 2
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7. ไมทดลองตนที่ 2 ตัวอยางที่ 3
8. ไมทดลองตนที่ 2 ตัวอยางที่ 4
9. ไมทดลองตนที่ 2 ตัวอยางที่ 5
10. ไมทดลองตนที่ 3 ตัวอยางที่ 1
11. ไมทดลองตนที่ 3 ตัวอยางที่ 2
การทดสอบในหองปฏิบัติการ
การสํารวจและเก็บตัวอยางปลวกทําลายไม
ทําการสํารวจและเก็บตัวอยางปลวกทําลายไมในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล
เก็บตัวอยางปลวกเพื่อนําไปจําแนกชนิดในหองปฏิบัติการ จัดเตรียมอุปกรณสําหรับใชในการดักจับ
ปลวก และนําปลวกไปเพาะเลี้ยงสําหรับใชในการทดสอบในหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงปลวกชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ไดแกปลวก C.gestroi Wasmann ซึ่งเปนปลวกที่อยูในวงศ Rhinotermitidae สําหรับใชใน
การทดสอบในหองปฏิบัติการ โดยจัดเตรียมบอซีเมนตขนาด 45 x 150 x 60 ซม. สําหรับเปนที่อยูของ
ปลวก รองพื้นบอซีเมนตดวยดินหรือทรายเพื่อใหเปนที่เก็บความชื้น เพื่อใหสภาพแวดลอมภายในบอ
ซีเมนตใกลเคียงกับสภาพธรรมชาติของปลวก หลอน้ําไวรอบๆ บอซีเมนตเพื่อปองกันไมใหปลวกหนีจาก
แหลงเพาะเลี้ยง และปูรองดวยชิ้นไมยางพาราเพื่อใชเปนแหลงอาหารของปลวก

A

B

Figure 1. C. gestroi Wasmann (A) Worker (B) Soldier
วิธีการทดสอบในหองปฏิบัติการ
ใชวิธีการทดสอบแบบบังคับ (no choice test) โดยนําชิน้ ตัวอยางไมสะเดา (A. indica var. siamensis) ขนาด
2.5 x 2.5 x 1 ซม. และทรีทเมนตควบคุม (control) ซึ่งใชไมยางพารา (Hevea brasiliensis) ขนาดเดียวกัน
ทดสอบในกลองพลาสติกขนาด 8 x 11x 5 ซม. ซึ่งไดใสทรายที่ผานการอบฆาเชื้อและใหความชื้นแลว
โดยใชปลวกทดลองประมาณ 400 ตัว ในแตละทรีทเมนต ทํา การทดสอบทั้ง หมดจํานวน 4 ซ้ํ า
(replication) ใชเวลาในการทดสอบทั้งสิ้นประมาณ 8 สัปดาห
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400 workers and 40 soldiers

Termites

Sand

Neem wood

B

A

Figure 2. Laboratory test. (A) In plastic block (B) Termites attack wood

A

B

Figure 3. Size of Neem wood were 2.5 x 2.5 x 1 cm. (A-C) Wood from Lopburi site
การวางแผนการทดลอง
ในหองปฏิบัติการใชแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) เปรียบเทียบ
ความทนทานของไมสะเดาตัวอยางตางๆ และมีทรีทเมนตควบคุมเปรียบเทียบจํานวน 1 ทรีทเมนต ตาม
แบบหุนสถิติดังนี้
; เมื่อ
i = 1,2,...,t
Yij = P + τi + Hij
P = คาเฉลี่ยรวม
j = 1,2,...r
τi = อิทธิพลของทรีทเมนต
Hij = ความคลาดเคลื่อนของการทดลอง
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การบันทึกและประเมินผลการทดสอบ
การประเมินความเสียหายบนไมทดสอบ โดยใชคาน้ําหนักของไมที่สูญหาย (weight loss) จาก
น้ําหนักไมกอนและหลังการทดสอบ เปนเปอรเซ็นตความเสียหายที่เกิดจากการเข าทําลายของปลวกใน
หองปฏิบัติการ ตามสูตรดังนี้ (JWPAS, 1981)
Weight loss (%) = (W1 - W2) / W1 x 100
Weight loss (%) = คาน้ําหนักที่สูญหาย
W1 = น้ําหนักไมกอนการทดสอบ
W2 = น้ําหนักไมหลังการทดสอบ
ระดับเปอรเซ็นตความเสียหายที่เกิดจากการเขาทําลายของปลวก ดังนี้
ระดับคะแนน อัตราการเขาทําลาย
ความเสียหายของวัสดุทดลอง
ประสิทธิภาพ
(เปอรเซ็นต)
1
0
ไมพบทําลายผิววัสดุทดลอง
ดีมาก
(excellent-acceptable)
2
1-10
ทําลายผิววัสดุทดลองเล็กนอย
ดี
(good-acceptable)
3
> 10-35
ทําลายภายในวัสดุทดลองปานกลาง
ไมยอมรับ
(unacceptable)
4
> 35-80
ทําลายภายในวัสดุทดลองมาก
ไมยอมรับ
(unacceptable)
5
> 80-100
ทําลายภายในวัสดุทดลองอยางรุนแรง ไมยอมรับ
(unacceptable)
แนวทางการพิจารณา
ตองสามารถปองกันปลวกเขาทําลายไดในเกณฑ ดี หรือ ดีมาก คือ พบความเสียหายที่เกิดจาก
การเขาทําลายของปลวกบนชิ้นไม ทดสอบ ไมเกิน 10 เปอรเซ็นต และพบการเขาทําลายชิ้นไมทดสอบ
(ไม ย างพารา) ที่ ใ ช เ ป น ทรี ท เมนต ค วบคุ ม (control) ไม ต่ํ า กว า 35 เปอร เ ซ็ น ต ในการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ
การวิเคราะหขอมูล
การทดสอบความทนทานของไมสะเดาตอการเขาทําลายของปลวกทําลายไม ขอมูลที่ได ไดแก
เปอรเซ็นตความเสียหายของไมทดสอบ นําไปวิเคราะหคาความแปรปรวน เปรียบเทียบค าเฉลี่ย ถา
คาเฉลี่ยนั้น มีนัยสําคัญทางสถิติ ตามวิธีการ Duncan’s multiple range tests (อนันตชัย, 2539)
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การทดสอบในภาคสนาม
การเตรียมแปลงทดสอบ
ออกศึ กษาสํ ารวจพื้น ที่ที่ จะใช ในการวางแปลงทดสอบความทนทานของไม สะเดาตอการเข า
ทํ าลายของปลวกทํ าลายไม โดยใช พื้ น ที่ บ ริ เ วณศู น ย ส ง เสริ ม พั ฒ นาและถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารใช
ประโยชนไมขนาดเล็กและของปา จังหวัดราชบุรี หลังจากไดพื้นที่แลวทําความสะอาดและปรับพื้นที่
รวมทั้งสํารวจและเก็บตัวอยางปลวกทําลายไมที่พบในพืน้ ที่ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบ
วิธีการทดสอบในภาคสนาม
การทดสอบแบบไมสัมผัสดิน
นําบอซีเมนตทรงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 ซม. สูง 60 ซม. หัวทายเปด จํานวนเทากับ
จํานวนซ้ําที่จะทดสอบ วางในพื้นที่ที่ไดจัดเตรียมไว โดยมีระยะหางแตละจุดเทากับ 1 เมตร ปูรองพื้นดวย
ทรายหยาบ นําชิ้นตัวอยางไมสะเดาซึ่งมีขนาด 5 x 10 x 2.5 ซม. และไมยางพารา(ทรีทเมนตควบคุม)
จํานวนทั้งหมด 4 ซ้ํา วางบนอิฐบล็อกเพื่อใหอยูใ นระดับเหนือดิน
การทดสอบแบบสัมผัสดิน
ทําการทดสอบในพื้นที่โลงโดยใชไมสะเดาขนาด 5 x 5 x 30 ซม. และไมยางพารา(ทรีทเมนต
ควบคุม) จํานวนทั้งหมด 4 ซ้ํา ปกลงพื้นดินใหลึก 10 ซม. ใชระยะหางระหวางแถว 30 x 30 ซม.
Neem wood
Cement circular tube

A
Neem wood

Cement block

Ground level

B

Figure 4. Field test (A) Above ground (B) On ground
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การวางแผนการทดลอง
ในการทดสอบในภาคสนามนี้ ไดกําหนดวิธีการทดลองในลักษณะชิ้นงานทดสอบทั้งในลักษณะ
ไมสัมผัสดินและสัมผัสดิน โดยวิธีเลือกอิสระ (choice test) ใชแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized
Complete Block Design) เปรียบเทียบความทนทานของตัวอยางไมสะเดาจากตนตางๆ ตอการเขาทําลาย
ของปลวกทําลายไม และมีทรีทเมนตควบคุมเปรียบเทียบจํานวน 1 ทรีทเมนตในแตละซ้ํา ตามแบบหุน
สถิติดังนี้
; เมื่อ
i = 1,2...,r
Yij = P + Ui + τj + Hij
P = คาเฉลี่ยรวม
j = 1,2,...t
Ui = อิทธิพลของบล็อค
τj = อิทธิพลทรีทเมนต
Hij = ความคลาดเคลื่อนของการทดลองวิเคราะหขอมูล
การประเมินผลการทดลอง
การทดสอบในภาคสนาม ใช ระยะเวลาในการทดสอบทั้ งสิ้ นไม ต่ํ ากว า 6 เดื อน บั นทึ กและ
ประเมินผลการทดสอบ โดยการประเมินความเสียหายของไมสะเดาดวยสายตา (visual rating) และ
บันทึกอัตราการเขาทําลายเปนเปอรเซ็นตการเขาทําลาย (ยุพาพร และ จารุณี, 2540) เชนเดียวกับ
การศึกษาในหองปฏิบัติการ
แนวทางการพิจารณา
ตองสามารถปองกันปลวกเขาทําลายไดในเกณฑ ดี หรือ ดีมาก คือ พบความเสียหายที่เกิดจาก
การเขาทําลายของปลวกบนชิ้นไม ทดสอบ ไมเกิน 10 เปอรเซ็นต และพบการเขาทําลายชิ้นไมทดสอบ
(ไมยางพารา) ที่ใชเปนทรีทเมนตควบคุม (control) ไมต่ํากวา 75 เปอรเซ็นต ในการทดสอบในภาคสนาม
การวิเคราะหขอมูล
ข อมู ลที่ ได ได แก เปอร เซ็ นต ความเสี ยหายของไม ทดสอบ นํ าไปวิ เคราะห ค าความแปรปรวน
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ถาคา เฉลี่ย นั้นๆ มีนัยสํา คัญทางสถิติ ตามวิธีการ Duncan’s multiple range
tests (อนันตชัย, 2539)
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ผลการศึกษาและวิจารณผล
ดําเนิ นการทดสอบความทนทานของไม สะเดาต อการเข าทํ าลายของปลวกทํ าลายไม ทั้ ง ใน
หองปฏิบัติการและภาคสนาม โดยมีผลการทดสอบดังนี้
การทดสอบความทนทานของไมสะเดา จากสวนปาเทอดดําริ ตําบลศิลาทิพย อําเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี ตอการเขาทําลายของปลวกทําลายไม ผลการทดสอบในหองปฏิบัติการและภาคสนาม
ตามตารางที่ 1-2
Table 1. Average percentage of damage on 11 samples of A. indica var. siamensis from Lopburi
province in laboratory.
Samples of
A. Indica var. siamensis
Sample from Lopburi
1. No. 1 Sample 1
2. No. 1 Sample 2
3. No. 1 Sample 3
4. No. 1 Sample 4
5. No. 2 Sample 1
6. No. 2 Sample 2
7. No. 2 Sample 3
8. No. 2 Sample 4
9. No. 2 Sample 5
10. No. 3 Sample 1
11. No. 3 Sample 2
Control

Average percentage of damage

Score level

4.63a
4.14a
4.76a
4.20a
2.90a
2.62a
4.28a
2.37a
3.34a
0.45a
4.00aa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

45.71b

4
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Table 2. Average percentage of damage on 11 samples of A. indica var. siamensis from Lopburi
province in field trial
On ground
Samples of
A. Indica var. siamensis

Above ground
Average
Score level
percentage
of damage

Average
percentage
of damage

Score level

Sample from Lopburi
1. No. 1 Sample 1
2. No. 1 Sample 2
3. No. 1 Sample 3
4. No. 1 Sample 4
5. No. 2 Sample 1
6. No. 2 Sample 2
7. No. 2 Sample 3
8. No. 2 Sample 4
9. No. 2 Sample 5
10. No. 3 Sample 1
11. No. 3 Sample 2

0.00a
0.00a
0.00a
0.00a
8.75b
5.00ab
2.50a
0.00a
0.00a
0.00a
1.25a

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1

0.00a
0.00a
2.50a
0.00a
0.00a
2.50a
6.25a
0.00a
0.00a
0.00a
5.00a

0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1

Control

100.00c

4

100.00b

4

ไมสะเดาจากสวนปาเทอดดําริ ตําบลศิลาทิพย อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามเกณฑ
มาตรฐานการทดสอบของ Japan Wood Preservative Associations (JWPAS) ไมทดสอบที่ทําการ
ทดสอบทั้งในหองปฏิบัติการและในภาคสนามตองสามารถทนทานตอการเขาทําลายของปลวกได โดยมี
คาระดับความเสียหายไมเกิน 2 (ไมเกิน 10 เปอรเซ็นต) และไมที่เปนทรีทเมนตควบคุมตองมีความ
เสียหายมากกวา 35 เปอรเซ็นต ในการทดสอบในหองปฏิบัติการ และ 75 เปอรเซ็นต ในการทดสอบใน
ภาคสนาม เพราะฉะนั้นจึงสามารถสรุปไดวา ในการทดสอบความทนทานของไมสะเดาจากสวนปาเทอด
ดําริ ตอการเขาทําลายของปลวกทําลายไม จากตนสะเดาจํานวน 3 ตน 11 ตัวอยาง ไดแกสะเดาตนที่ 1
จํานวน 4 ตัวอยาง, ตนที่ 2 จํานวน 5 ตัวอยาง และตนที่ 3 จํานวน 2 ตัวอยาง ในการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ และภาคสนาม ณ ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาด
เล็กและของปา จังหวัดราชบุรี ทั้งการทดสอบลักษณะแบบไมสัมผัสดินและแบบสัมผัสดิน พบความ
เสียหายที่เกิดจากการเขาทําลายของปลวกในไมทดสอบโดยรวมอยูในระดับที่ สามารถยอมรับได แสดง
ใหเห็นวา ไมสะเดาจากแหลงนี้ทุกตัวอยางที่ทําการศึกษาสามารถทนทานตอการเขาทําลายของปลวกได
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สําหรับไมที่ไมสามารถทนทานตอการเขาทําลายของปลวกรวมทั้งแมลงศัตรูทําลายไมอ่นื ๆ ควรจะมีแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ดังนี้
การพัฒนาอายุความทนทานของไม จะชวยใหการปองกันรักษาเนื้อไมกอนการนําไปใชประโยชน
มีประสิทธิภาพสูง ปจจัยที่สําคัญมีดังนี้
1. ความทนทานตามธรรมชาติ (natural durability) หรือความทนทานโดยเนื้อแทของไม ซึ่งมีผล
ตอการเขาทําลายของแมลงศัตรูทําลายไมตางๆ โดยไมมีการใชสารเคมีหรือกรรมวิธีการอื่นใดมาชวยให
ไมนั้นมีความทนทานเปลี่ยนไป
2. ลักษณะการใชไม (exposure) คือความเสี่ยงของไมที่จะถูกศัตรูทําลายไมเขาทําลาย เชน การ
ใชไมในลักษณะที่สัมผัสดินและอยูกลางแจง ยอมมีความเสี่ยงตอการที่ปลวกและเชื้อราทําลายไมเขา
ทําลายมากกวาการใชไมในลักษณะที่อยูในรมและไมสัมผัสดิน
3. อายุการใชงานที่ตองการ ดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ไมที่จะตองใชงานในลักษณะที่ตองการ
อายุการใชงานยาวนาน หรือเปนสวนประกอบของโครงสรางที่ซอมแซมเปลี่ยนแปลงไดยาก ควรจะตอง
ผานขบวนการอาบน้ํายาที่มีประสิทธิภาพการปองกันสูง
การอาบน้ํายาปองกันรักษาเนื้อไม (Wood Preservation) เปนการนําเอาวิทยาศาสตรเขามาชวย
ในการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนไมในกิจการกอสรางอาคารบานเรือน สาธารณูปโภคและอื่นๆ
เพื่อใหการใชไมเหลานั้นมีความคงทนถาวร และใชการไปไดนานยิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูตามธรรมชาติของไม
การปองกันรักษาเนื้อไมใหมีความทนทานดีขึ้นกวาที่เปนอยูต ามธรรมชาติใหสามามรถใชงานได
นานกวาปกติ อาจทําไดหลายกรรมวิธี ความแตกตางของกรรมวิธีที่นํามาใชทําใหมีปริมาณของตัวยาอยู
ในเนื้อไมตางกัน ซึง่ สงผลใหไมที่ไดผานกรรมวิธีการอาบน้ํายาแลวนั้นทนทานตอการเขาทําลายของศัตรู
ทําลายไมตางกันไปดวย วิธีการมีอยูดวยกัน 2 แบบ คือ การอาบน้ํายาอยางงายหรือการอาบน้ํายาไม
แบบไมใชกําลังอัด (non-pressure processes) และการอาบน้ํายาไมดวยกําลังอัด (pressure processes)
การอาบน้ํายาไมอยางงายมีวิธีการดําเนินการอยูหลายวิธี ที่รูจักและใชกันโดยทั่วไป ไดแก การ
ใชน้ํายาปองกันรักษาเนื้อไมทาหรือพนลงบนผิวไม การไมจุมหรือแชไมในน้ํายา การตมไมในน้ํายารอน
แลวนํามาแชในน้ําเย็น การอาบน้ํายาตนไมที่ยังยืนตนและมีชีวิตอยู การใชน้ํายาเทลงไปในรูที่เจาะไว
ในไม เปนตน
การอาบน้ํ า ยาไม ด ว ยกํ า ลั ง อั ด หรื อ ตามที่ เ รี ย กกั น โดยทั่ ว ไปว า “การอั ด น้ํ า ยาไม ” โดยใช
เครื่องจักร ซึ่งปจจุบันนิยมทําการอาบน้ํายาไมดวยกําลังอัดกันมากที่สุด เพราะไดผลดีกวากรรมวิธีอื่น
มาก โดยสามารถอัดน้ํายาเขาไปในไมไดลึกและสม่ําเสมอดีกวา ยิ่งไปกวานั้นยังสามารถควบคุมปริมาณ
ของยาที่จะใหเขาไปในไมไ ดตามตองการอีกดวย สามารถทําการอาบน้ํายาไมไดครั้งละมากๆ ภายใน
เวลาเพียงไมกี่ชั่วโมง และอาบไดดีทั้งไมสดและไมแหง
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สรุปผล
ผลการทดสอบการศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพความทนทานของไมสะเดา (Azadirachta
indica var. siamensis) ตอการเขาทําลายของปลวกใตดิน ไดผลการทดสอบดังนี้
การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพความทนทานของไมสะเดา (Azadirachta indica var.
siamensis) ตอการเขาทําลายของปลวกใตดิน ดําเนินการทดสอบทั้งในหองปฏิบัติการและในภาคสนาม
กับปลวกใตดินที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทยชนิด Coptotermes gestroi Wasmann โดยใช
วิธีการทดสอบแบบบังคับ (no choice test) เปนระยะเวลา 8 สัปดาห ในหองปฏิบัติการ และใน
ภาคสนามใชวิธีการทดสอบแบบเลือกอิสระ (choice test) เปนระยะเวลา 6 เดือน ในการทดสอบใช
ตัวอยางไมสะเดาจากสวนปาเทอดดําริ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จํานวน 3 ตน รวม 11 ตัวอยาง
ทําการทดสอบในหองปฏิบัติการโดยใชแผนการทดลองแบบ CRD และในภาคสนามใชแผนการทดลอง
แบบ RCBD จํ า นวน 4 ซ้ํ า ผลการทดสอบ พบว า ทุ ก ตั ว อย า งของไม ส ะเดาในการทดสอบทั้ ง
ในหองปฏิบัติการและในภาคสนาม มีระดับความเสียหายที่เกิดจากการเขาทําลายของปลวกอยูในระดับ
ที่ยอมรับได (acceptable) มีความเสียหายนอย สามารถทนทานตอการเขาทําลายของปลวกได เหมาะ
เปนไมที่ควรสงเสริมใหใชประโยชนในทางเศรษฐกิจตอไป
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ตารางอบไมสะเดา
KILN-DRYING SCHEDULE FOR Azadirachta indica A. Juss.
วัลยุทธ เฟองวิวัฒน1
ปยะวดี บัวจงกล1
วีรญา ธรรมขันธ2

(VALLAYUTH FUEANGVIVAT)
(PIYAWADE BAUCHONGKOL)
(WEERAYA THAMMAKHAN)

บทคัดยอ
สะเดาเปนไมโตเร็วที่ไดรับการสงเสริมใหปลูกโดยกรมปาไม ไมที่ใชทดลองไดจากสวนปาทองที่
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทําการตัดโคนเมื่อป พ.ศ. 2554 และแปรรูปเปนไมแผนขนาดความกวาง
100 มิลลิเมตร ความยาว 200 มิลลิเมตร และความหนา 20 มิลลิเมตร เลือกแผนไมที่ปราศจากตําหนิ
นํามาชั่งน้ําหนัก และเขาอบที่อุณหภูมิ 103 + 2 0C สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่หนาตัดของแผนไม พบวา
เกิดรอยแตกบริเวณผิวหนาไมท่รี ะดับ 3 หลังจากนั้นอบจนความชื้นของแผนไมตัวอยางเปนศูนย พบการ
แตกแบบรังผึ้งอยูในระดับ 4 และการเสียรูปอยางถาวรอยูในระดับ 1 โดยคาความแตกตางของการเสียรูป
ประมาณ 0-0.10 มิลลิเมตร จากนั้น นํามาอบดวยเตาอบไมมาตรฐานโดยใชตารางอบที่สรางขึ้นทําการ
คํานวณเวลาที่ใชอบไม ปกติความชื้นนอกอาคารเฉลี่ยในประเทศไทย อยูที่ 15 % ผลการคํานวณใชเวลา
ในการอบประมาณ 9½ วัน
คําหลัก: ไมสะเดา ตารางอบไม รอยแตกปริ การแตกแบบรังผึ้ง การเสียรูป

-------------------------------1
2

นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
ผูชวยนักวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
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ABSTRACT
Neem (Azadirachta indica) is one of fast growing species that remarkable characteristic
attracted by the Royal Forest Department. Experimented Neem tree was collected from private
plantation at Chai Badan site, Lopburi province. Dimension of planed sawn timber was
20x100x200 millimeters. The defects-free of sawn timbers were used for the experiment. Each
test pieces were weighted at green and oven dried condition at 103+2oc until reached constant
weight. Test results showed that there were 3 types of defects observed, 1) surface checking,
mostly fell at level 3, 2) honeycombing at level 4 and 3) deformation at level 1 which was lower
than the origin dimension about 0-0.10 mm.
Drying schedule were produced and estimation for drying time was calculated for 15
percents moisture content of sawn timber would be 9 and a half days operation. This drying
schedule needs to readjust before regular kiln drying.
Keywords: Neem (Azadirachta indica), kiln drying, check, honey combing, deformation

คํานํา
การอบไม เปนกรรมวิธีปฏิบัติกอนการใชประโยชนไมอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีไมจํานวนมากและมีดินฟาอากาศแถบโซนรอ นชื้นมักเกิดปญหาในดานการ
ใชประโยชนอยางมาก เนื่องจากลักษณะโครงสรางของเนื้อไมที่สลับซับซอนมักเกิดตําหนิ เชน เกิดรอย
ปริแตก (checks) ตาม ผิวไม ( Terazawa, 1965 ) หรือการเกิดรอยแตกแบบรังผึ้ง (honey comb), ศรัณธร
(2539), กลาววาการเกิดรอยแตกแบบรังผึ้ง เปนการแตกตามแนวเสี้ยนภายในเนื้อไม มักจะเกิดตาม
แนวรั ศ มี นอกจากนี้ ยั ง มี ตํ า หนิ ที่ เ กิ ด การหดตั ว ทํ า ให เ กิ ด การเสี ย รู ป อย า งถาวร (deformation)
Soontonbura et al, (2001) กลาววา การสรางตารางอบไม มักใชขอมูลประกอบดวย คา checks,
honeycomb และ deformation มาคํานวณเปรียบเทียบกับตารางมาตรฐาน เพื่อสรางเปนตารางอบไม
นอกจากนี้ วรกิจ และคณะ (2541) กลาววา ตําหนิตาง ๆ ในไมแปรรูปยังมีลักษณะแตกตางกันออกไปอีก
เชน เกิดการโคง โกง บิด หอ ยุบตัว และแตกไส เปนตน บุญยง (2546) ไดเคยทดลองอบไมสะเดาเทียม
พบวา เกิดตําหนิที่เกิดจากการหอตัวมากที่สุด ผลจากการสรางตารางอบไมสะเดาที่ดําเนินการวิจัย
ในครั้งนี้ เมื่ อนํา ไมส ะเดามาแปรรูป แลว ทําการอบไมตามตารางอบไมที่ จัดทํ าขึ้น จนเหลือ ความชื้ น
ระหวาง 8-16 % เหมาะสําหรับสภาวะอากาศของประเทศไทย จะทําใหไดไมที่แหง และไมเกิดตําหนิ
ตามที่กลาวมาขางตน นําไปใชประโยชนไดตอไป
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วิธีการวิจัย
1. การเตรียมไมตัวอยาง
ไมสะเดา อายุประมาณ 16 ป จากทองที่อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นํามาแปรรูป และ
ไสเรียบทั้ง 4 หนา ขณะสด จากนั้นตัดเปนแผนไมตัวอยาง ขนาดความกวาง 100 มิลลิเมตร ความยาว
200 มิลลิเมตร และความหนา 20 มิลลิเมตร จํานวน 3 แผน โดยแผนไมตองปราศจากตําหนิ
2. วิธีทดสอบ
ชั่งน้ํ าหนักไมทุ ก แผนก อนเข าอบที่อุ ณหภูมิ 103±2OC วางไม ให ดานกว างตั้งขึ้ น (Figure 1)
จากนั้น ทุกๆ 1 ชั่วโมง นําแผนไมออกมาชั่งน้ําหนักและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผิวหนาและลักษณะ
ตําหนิที่เกิดขึ้น บันทึกขอมูล การเกิดตําหนิ และคํานวณหาความชื้นในเนื้อไมเพื่อ จะไดทราบวา ไมมี
ความชื้นเหลือเทาไร และทราบถึงการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตําหนิไมที่เกิดมากที่สุดเมื่อเวลาใด

Figure 1

Weighting and drying specimens.

เมื่อตําหนิที่เกิดกับแผนไมที่ผิวหรือหนาตัดไมปดลง (สังเกตจากรอยแตกปริ: degree of check
ลดลง) ทําการเปรียบเทียบความรุนแรงของการเกิดตาม Figure 2 ทําการชั่งน้ําหนักไมที่ลดลง โดยอาจ
ชั่งน้ําหนักทุก 5 หรือ 6 ชั่วโมง หรือตามความจําเปนและเหมาะสม จนกระทั่ง ความชื้นในแผนไม
ตัวอยางลดลงเหลือ 1% อาจใชเวลาประมาณ 15-60 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับความแนนของชนิดไม อบแผนไม
ตออีกประมาณ 15-30 ชั่วโมงเพื่อใหแนใจวาแผนไมไมมีความชื้นเหลืออยู
แผ น ไม ที่ แ ห ง สนิ ท แล ว นํ า มาผ า กึ่ ง กลางชิ้ น ไม ต รวจสอบการเกิ ด ตํ า หนิ ก ารแตกแบบรั ง ผึ้ ง
(honeycombing) โดยเปรียบเทียบความรุนแรงของการเกิดตาม Figure 3 และการยุบตัว (deformation)
ของแผนไมตัวอยางที่ผานการอบแหงตาม Figure 4 ตําหนิที่เกิดขึ้นจะเปนตัวชี้วัดเพื่อปรับอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธของตารางอบไม ตอไป
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ผลการศึกษาและวิจารณผล
การนําแผนไมสะเดามาอบในเตาอบและบันทึกขอมูลน้ําหนัก ปริมาณความชื้นในเนื้อไม การเกิด
ตําหนิ และรอยแตกปริมาสรางตารางอบไมสะเดาไดผลการทดสอบ ดังนี้
1. ระยะเวลาอบไมตัวอยางสะเดาจนความชื้นในไมเหลือ 1% และ 0%
แผนไมสะเดาตั วอย างมีป ริมาณความชื้น ในเนื้ อไม เฉลี่ย อยูที่ 49.47% ทํา การอบที่อุ ณหภู มิ
O
103±2 C และชั่งน้ําหนักหาปริมาณความชื้นที่เปลี่ยนแปลงจนเหลือปริมาณความชื้นในเนื้อไม 1%
จากนั้น อบตอจนไมไมมีความชื้น นําคาที่ไดมาสรางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางเวลาและความชื้น
ภายในไม (Figure 5)
จากกราฟจะเห็นไดวา แผนไมสะเดาตัวอยางมีปริมาณความชื้นในเนื้อไม 1% ใชร ะยะเวลา
ในการอบทั้งสิ้น 39 ชั่วโมง จากนั้นอบตออีกเปนเวลา 28 ชั่วโมง จนไมไมมีความชื้น
2. ตําหนิท่เี กิดจากการอบไมในระยะแรก
เมื่อนําแผนไมสะเดาตัวอยางเขาอบ ทุก 1 ชั่วโมง นําแผนไมสะเดา (Figure 6) ออกมาสังเกตดู
ตําหนิที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับภาพแสดงลําดับชั้นรอยแตกปริตาม Figure 3 พบวา แผนไมสะเดาเกิด
ตําหนิในระยะแรก อยูที่ระดับ 3
3. การยุบตัวหลังอบแหงจนไมไมมีความชื้น
เมื่ออบแผนไมสะเดาตัวอยางจนไมไมมีความชื้น นํามาผากึ่งกลางแลววัดระยะการยุบตัวตาม
Figure 4 พบวา แผนไมสะเดาตัวอยางมีคาการยุบตัวเฉลี่ยประมาณ 0.10 มิลลิเมตร เมื่อเปรียบเทียบ
กับตารางแสดงระดับการยุบตัว (Table 1) พบวาไมสะเดามีระดับการยุบตัวอยูที่ ระดับ 1

Figure 2.

Degree of check.
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Level 1

without honeycombing

Level 2

1 major honeycombing

Level 3

2 majors or 4-5 minors or combination of 1 major
and 3 minors honeycombing
4 majors or 7-9 minors or combination of 1 major
and 4-6 minors honeycombing

Level 4

Level 5
Level 6

Figure 3.

6-8 majors or 15 minors or combination of 4
major and 6-8 minors honeycombing
15-17 majors or 7-9 minors
or 1 continuous minors honeycombing

Degree of honeycombing.

ระยะการยุบตัว เทากับ A-B (มม.)
Figure 4.

72

Measuring deformations.

Moisture content (%)
50
40
30
20

10

39 hours
1

0

Figure 5.
Table 1.

Hours
10

20

30 40

50 60

Relationship between moisture lost down to 1% and hours drying time.

Degree of deformation.
Degree of deformation
No 1
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6
No 7
No 8

Differential from A -B (mm)
0.0 - 0.3
0.3 - 0.5
0.5 - 0.8
0.8 - 1.2
1.2 - 1.8
1.8 - 2.5
2.5 - 3.5
Above 3.5
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4. ตําหนิกลางแผนไมแตกแบบรังผึ้ง
นําแผนไมสะเดาที่ไมมีความชื้นและผากึ่งกลางแลว (Figure 7) มาเปรียบเทียบกับระดับของการ
เกิดตําหนิแตกแบบรังผึ้ง (Figure 3) พบวา แผนไมสะเดาตัวอยางมีระดับของการเกิดตําหนิแตกแบบรังผึ้ง
ระดับ 4

Figure 6.

Figure 7.

Check on early stage.

Measuring honeycombing.

5. การสรางตารางอบไม
นําผลที่ไดจากตรวจวัดในขอ 2-4 คือ
คารอยแตกปริที่เกิดชวงแรกของการอบ
เทากับ 3
คาการยุบตัว
เทากับ 1
คาการเกิดรอยแตกแบบรังผึ้ง
เทากับ 4
นําคาที่ไดมาเปรียบเทียบกับตารางมาตรฐานแสดงตําหนิที่เกิดจากการอบไม (Table 2) จะเห็น
ไดวา จากระดับตําหนิที่เกิด ทั้งสามชนิดมีผลใหคาอุณหภูมิเริ่มแรกของการอบ (initial temperature)
อุณหภูมิสุดทายของการอบ (final temperature) และคาความแตกตางของกระเปาะแหงและกระเปาะเปยก
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(wet bulb depression) เมื่อ พิจ ารณาทั้ง สามปจ จัย แลว พบวา ระดับ ตํา หนิ ก ารแตกแบบรัง ผึ้ง มี
ความรุนแรงจึงเลือกสภาวะที่จะใชการสรางตารางอบไมตามปจจัยนี้ โดย
คาอุณหภูมิเริ่มแรกของการอบที่
49OC
อุณหภูมิสุดทายของการอบที่
73OC
คาความแตกตางของกระเปาะแหงและกระเปาะเปยกที่ 3.3OC
นําคาที่ไดสรางกราฟความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและปริมาณความชื้นในการอบไม (Figure 8)
จากกราฟดังกลา วจะไดคาความแตกตา งของกระเปาะแหง และกระเปาะเปยก และหาค าความชื้น
สัมพัทธ จากกราฟแสดงความสัมพันธของอุณหภูมิ ความชืน้ สัมพัทธและความชื้นสมดุลของไม (Figure 9)
นําคาที่ไดมาสรางตารางอบไมสะเดา ดังแสดงใน Table 3
Table 2.

Degree of defects from each stand point of drying condition

Variety
Drying condition
of defects
Initial temp.(oC)
Check
Wet Bulb Depression (oC)
on
early stage Final temp. (oC)
Initial temp. (oC)
Deformation Wet Bulb Depression (oC)
Final temp. (oC)
Initial temp. (oC)
Honeycomb Wet Bulb Depression (oC)
Final temp. (oC)
Remark:

*

1
70
6.5
95
70
6.5
95
70
6.5
95

2
65
5.5
90
66
6.0
88
55
4.5
83

Degree of defects
3
4
5 6
60 55 53 50
4.3 3.6 3.0 2.3
85 83 82 81
58 54 50 49
4.7 4.0 3.6 3.3
83 80 77 75
50 49* 48 45
3.8 3.3* 3.0 2.5
77 73* 71 70

7
47
2.0
80
48
2.8
73
-

8
45
1.8
79
47
2.5
70
-

Select the lowest initial temperature from each defect result.
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O

Temperature ( C)

80
70
60
50

จุดหมาด

40
30

20

10

3.3

1

26.5%

Moisture content (%)
5

10

15

20

25

30

35

40

45

Final moisture content
after kiln drying

Figure 8.
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Relationship between temperature and moisture content on kiln drying.

Source : RFD 2554.
Figure 9.

Relationship between equilibrium moisture content of wood as a function of dry bulb
temperature, wet bulb depression and relative humidity.

Table 3.

Kiln Drying Schedule for 2 cm. thickness of 16 years old Azadirachta siamensis.

Moisture content
(%)
Fresh
40-35
35-30
30-25
25-20
20-15
<15

Dry bulb temperature
(OC)

Wet and dry bulb depression
(OC)

Relative humidity
(%)

49
49
49
53
65
75

3.3
3.3
3.5
9.1
20.4
30.0

83.5
83.5
82.0
59
31.0
19.5
77

6. การคํานวณหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบไม
จากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางเวลาและความชื้นภายในไม (Figure 5) การทดลองอบ
แผนไมสะเดาตัวอยางที่อุณหภูมิ 103±2OC จากปริมาณความชื้นในเนื้อไม เฉลี่ยอยูที่ 49.47% จนไม
เหลือความชื้น 1% ใชระยะเวลา 39 ชั่วโมง นําคาที่ไดมาเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานแสดงการ
ประมาณชวงเวลาที่เหมาะสมในการอบไม (Figure 10) พบวา
1. จากคาแกน y ทางดานซายมือเมื่อใชระยะเวลาในการอบไมในเตาอบจนมีความชื้นที่ 1% ใช
เวลา 39 ชั่วโมง จะไดคาประมาณการเวลาในการอบ 10½ วัน
2. คาความแตกตางของกระเปาะเปยกและกระเปาะแหงที่ไดจาก Table 2. มีคาเทากับ 3.3OC
เมื่อนําคาที่ไดมาเทียบในกราฟตามแกน y ทางดานขวามือ พบวา จะไดคาประมาณการเวลาในการอบ 8 วัน
3. นําผลที่ไดจากการอานกราฟตามขอ 1. และ ขอ 2. มาหาคาเฉลี่ย จะไดวา ระยะเวลาที่ใช
ในการอบไมใหมีความชื้น 15% ใชเวลาประมาณ 9½ วัน
Estimation of drying time

90
80
70

6
Relation between drying time at 100oC test
and drying time at kiln

100

60
50
40
30

4

3

20
10

2

0

0
0

4

8

12

16

Day
Source : RFD 2554.
Figure 10. Estimation of drying time at IF type dry kiln.
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5

20

24

28

Wet bulb temperature depression (oC )

7
Relation between W.B. depression
and drying time at kiln

Time to 1% MC at 100OC oven drying test (hrs.)

110

เนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณความชื้นสมดุลในไมกับบรรยากาศประมาณ 8-16% (ศรัณธร,
2539) หากตองการอบไมใหมีความชื้นเฉลี่ย 15% ก็สามารถคํานวณหาระยะเวลาในการอบไมโดย
พิจารณาจากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางเวลาและความชื้นภายในไม (Figure 5) เมื่อปริมาณ
ความชื้นในไมลดลงเหลือ 15% ตองใชเวลาในการอบไมตัวอยางประมาณ 10½ ชั่วโมง และคาที่ไดจาก
กราฟแสดงการประมาณชวงเวลาที่เหมาะสมในการอบไม (Figure 10) คาความแตกตางของกระเปาะเปยก
และกระเปาะแหงที่ไดจาก Table 2 มีคาเทากับ 3.3OC จะไดคาประมาณการเวลาในการอบ 8 วัน ดังนั้น
เมื่อนํามาหาคาเฉลี่ย จะไดวา ระยะเวลาที่ใชในการอบไมใหมีความชื้น 15% ใชเวลาประมาณ 9½ วัน
สรุ ปไดว า เมื่ อต องการอบไม สะเดาจากน้ํ าหนัก สดแรกชั่ง ให มีค วามชื้ นลดลงเหลือ 15%
จะตองใชเวลาในการอบนาน 9½ วัน

สรุปผลและวิจารณผล
ผลการทดลองอบไมสะเดาตัวอยางจากสวนปาทองที่ อํา เภอชัยบาดาล จั งหวัดลพบุรี โดย
เลือกชิ้นไมปราศจากตําหนินํามาอบที่อุณหภูมิ 103±2°C สรุปผลการทดลองไดดังนี้
1. การเกิดรอยแตกปริ (checks) ตามผิวไมในลักษณะตางๆ จะเกิดรอยแตก อยูในระดับ 3
มากที่สุด
2. การเสียรูปอยางถาวร (deformation) เกิดในระดับ 1 ทั้งหมด โดยมีคาของความแตกตาง
ระหวาง 0-0.1 มม. สําหรับระดับที่ 2-8 ไมปรากฏแตอยางใด
3. การเกิดรอยแตกแบบรังผึ้ง (honeycomb) เกิดในระดับ 4 ทั้งหมด สําหรับระดับ 1-2 และ
ระดับ 5-6 ไมปรากฏแตอยางใด
4. การคํานวณหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบไม ผลของการตรวจวัดปรากฏวา การอบไม
ตัวอยางจากน้ําหนักสดเมื่อแรกชั่ง จนถึงความชื้น 1% ใชเวลาในการอบนาน 39 ชั่วโมง
5. หากตองการอบไมจากความชื้นในไมเมื่อเริ่มแรกที่ 49.47% จนถึงความชื้น 15%ตามสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย จะใชเวลาในการอบนาน 9½ วัน
6. จากตารางอบไมสะเดาที่สรางขึ้นนี้ใชเปนพื้นฐานสําหรับไมขนาดเล็กเพื่อพิจารณานําไปใช
ประโยชนกับไมชนิดอื่นๆ ที่ยังไมเคยมีตารางอบได โดยพิจารณาคุณสมบัติไมที่ใกลเคียงกันกับไมสะเดา
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คุณสมบัติของไมเศรษฐกิจโตเร็ว (ไมสะเดา) หลังจากแชน้ําสมควันไมและอัดแนน
Properties of Fast growing trees (Azadirachta indica A. Juss)
after treated with wood vinegar and densified.
นางสาวศรัณธร สุขวัฒนนจิ กูล
(SARUNTORN SUKWATNIJAKUL)
นายทินกร พิรยิ โยธา
(TINAKORN PIRIYAYOTHA)
นางสาวกัญธิชา ปสวาส
(KANTHICHA PASWAS)

บทคัดยอ
ไมสะเดาเปนไมเศรษฐกิจโตเร็ว หนึ่งชนิดพรรณไมที่กรมปาไม สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อเพิ่มรายได
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ การนําไมสะเดาอายุ 16 ป มาทดลองใชประโยชนโดยเพิ่มมูลคาเนื้อไม
ใหใกลเคียงกับไมสะเดาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีอายุมากกวาเปนการลดเวลาการใชประโยชนเนื้อไม
การทดลองไมตามธรรมชาติของสะเดาอายุ 16 ป โดยนําไปแชในน้ําสมควันไม ผลการทดลองพบวา
ไมสะเดาอายุ 16 ป ที่ผานการแชในน้ําสมควันไม นาน 15 นาทีแลวนําไปอัดรอนที่อุณหภูมิ 180-200 0ซ.
ดวยความดันที่ 100-120 กก/ซม2 เวลาที่ใชอัดรอนนาน 15 นาที ใหผลทางกลสมบัติใกลเคียงกับไมสะเดา
ที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติ คือ มีคาความแนน 0.78-0.88 กรัม/ลบ.ซม. คา MOR 135.86-151.78 MPa
และคา MOE 15061-16011 MPa เนื้อไมหลังอัดรอนมีสีน้ําตาลเขม ซึ่งมีคาใกลเคียงไมสะเดา ที่
เจริญเติบโตโดยธรรมชาติที่มีคาความแนน 0.86 กรัม/ลบ.ซม. คา MOR 147 MPa และคา MOE 12240 MPa
เปนตน กลาวโดยสรุปไดวาการนําไมสะเดาที่มีอายุ 16 ป นํามาเพิ่มมูลคาเนื้อไมโดยการแชในน้ําสมควันไม
แล ว ทํา การอั ด ร อ นและความดั น ที่ เ หมาะสม สามารถเพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ เ นื้ อ ไม ด า นกลสมบั ติ แ ละ
สกายสมบัติ ไดชั้นหนึ่ง หากมีการพัฒนาโดยอัดผิวหนาไมใหเปนลวดลายตางๆ ตามตองการจะเปน
การขยายการใชงานไมโตเร็วไดอีกทางหนึ่ง
คําหลัก : //ไมสะเดาและการเพิ่มมูลคาเนื้อไม //กลสมบัติและสกายสมบัติไมสะเดา
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ABSTRACT
Neem is one of the fast growing trees that Royal Forest Department had promoted to the
public to plant as for increased farmers’ income as well as increasing green areas of the country.
To put more value-added to this 16 years old Neem sawntimber, by dip in wood vinegar and high
temperature pressing. Finding that after Neem sawntimber dipped in wood vinegar for 15 minutes,
then pressed with 180-200 0c temperature under 100-120 kg/cm2 pressure for another 15 minutes long,
mechanical properties of sawntimbers slightly equal to old Neem from forest. Density of tested
Neem sawntimbers were 0.78-0.88 gm/cm3, MOR between 135.86-151.78 MPa and MOE
between 15061-16011 MPa which surface color was shiny brown than non treated sawntimber.
Compare to old Neem from forest which its density was 0.86 gm/cm3, MOR 147 MPa and MOE
12240 MPa. Therefore, this treated Neem sawntimbers improve its mechanical and physical
properties. To further study, improving figure surface of sawntimber may bring to consideration as
well as proper equipments and machines to suit the purposes.
Key word : //Neem sawntimber and its value-added// Physical and Mechanical properties

คํานํา
ไมสะเดามีชื่อวิทยาศาสตรวา Azadirachta indica A Juss. Var. Siamensis Valeton อยูในวงศ
Meliaceae และมีชื่อสามัญหรือทองถิ่นวา สะเดา ภาคใต เรีย ก เดา กระเดา และภาคเหนือ เรีย ก
สะเลียม (บุญฤทธิ์, 2544) สะเดาเปนไมเอนกประสงคมีศักยภาพในการใชประโยชน ทั้งยังมีสรรพคุณ
ทางยาโดยใชเปนยาระบาย แกโรคพิษในโลหิต บํารุงธาตุ (ชิงชัย, 2536)
การใชประโยชนเนื้อไมเหมาะกับการทําเครื่องเรือน เชน โตะ เกาอี้ ของเลน เครื่องมือการเกษตร
และภาชนะใสของ เปนตน (ขวัญชัย, 2540) เพราะเนื้อไมสะเดาสวยงาม แข็งแรง นอกจากนี้ยังมีเสี้ยนตรง
เนื้อละเอียดไสกบตกแตงไดงาย
น้ําสมควันไม ไดจากการเผาถานและควันกลั่นตัวเปนหยดน้ํา มีลักษณะเปนสีน้ําตาลแกมแดง
มี ก ลิ่ น ไหม ทิ้ ง ไว จ นตกตะกอนและแยกตั ว ออกจากกั น โดยธรรมชาติ น้ํ า ส ม ควั น ไม มี ป ระโยชน
ดานอุตสาหกรรม เชน ใชผลิตสารปองกันเนื้อไมจากเชื้อราและแมลง ความสามารถในการยืดอายุการใชงาน
ของเนื้ อไมจ ะเปน การเพิ่ม มูล คา ของไมแ ปรรูป พรอ มใชป ระโยชน ดา นต างๆ ให ห ลากหลายมากขึ้ น
ดังนั้น การศึกษาคุณสมบัติไมเศรษฐกิจโตเร็วหลังจากแชน้ําสมควันไมและอัดแนน ชวยใหความรูดานวิชาการ
การใชประโยชนไมสะเดาไดหลายทางเลือก
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วัตถุประสงค
ศึกษาลักษณะทางสกายสมบัติ และกลสมบัติของไมสะเดา หลังแชน้ําสมควันไมและใชแรงอัดความรอน
เพิ่มความแนนเพื่อเปนวัตถุดิบงานผลิตภัณฑไม

วิธีการวิจัย
แผนการทดลอง :
1. คัดเลือกไมตัวอยางสะเดาแปรรูป จากโคนสูงขึ้นมา 3 เมตร
2. สุมขนาดไมแปรรูปสําหรับงานไมทั่วไป
3. เพิ่มคุณภาพเนื้อไม โดยการแชน้ําสมควันไมและอัดแนนดวยความรอนและแรงดัน

วิธีการศึกษา
วัตถุดิบ :
ไมสะเดาจากแปลงปลูกไมเศรษฐกิจโตเร็ว จังหวัดลพบุรี หมายทอนจากโคนถึงความ
สูงที่ 3.00 เมตร จํานวน 20 ทอน ไมตัวอยางมีอายุ 16 ป
การเตรียมไมตัวอยาง
แปรรูปไมโดยการเลื่อยแบบดะ ไมแปรรูปมีความหนา 25 มิลลิเมตร ทําเครื่องหมายแผนไว
โดยพนสี ที่หัวไม นําไมแปรรูป ที่คัดเลือกแลวมาซอยเปนไมตัวอยาง ขนาด 50x25x350 มิลลิเมตร
และ 100x25x350 มิลลิเมตร แลวนํามาผึ่งกระแสอากาศ ทําการสุมไมตัวอยางแตละขนาด จํานวน
ทั้งสิ้น 50 ชิน้

Figure 1-3 Neem logs process and stack for test.
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แผนการทดลองการเพิ่มคุณภาพเนื้อไม
แผนการเพิ่มคุณภาพเนื้อไมโดยการแชน้ําสมควันไมและอัดดวยความดันสูงและความรอนโดยใชเวลา
ที่ตางกัน ดังนี้
วิธีทดลอง
1. Steam pressing ทําการนึ่งที่ความดันไอน้ํา 1 กก./ซม2 นาน 20 นาที หลังจากนั้นอัด
เย็นที่แรงดัน 100-120 กก./ซม2 นาน 15 นาที
2. Hot pressing อัดดวยความรอนนาน 15 นาที ทีแ่ รงดันอัด 100-120 กก./ซม2
อุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียส
3. Soak and hot pressing ไมสะเดาแชน้ําสมควันไมนาน 15 นาที แลวอัดดวยความ
รอนนาน 15 นาที ที่แรงดัน 100-120 กก./ซม2 อุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียส
อุปกรณที่ใชทดลอง

Figure 4 Circular saw

Figure 7 Electric oven

Figure 9 Universal test machine
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Figure 5 Jointer planer

Figure 6 Hydraulic hot press

Figure 8 Electric balance

Figure 10 Plastic bucket

ลักษณะทางกายภาพ
เปนไมเนื้อละเอียดแข็ง สีน้ําตาลออนแกมนวล สามารถมองเห็นกระพี้และแกนอยางเดนชัด
มีตาอยูประปราย
Table 1 Physical properties of Neem sawntimber before and after tested
After tested

Before tested
Steam pressing (01)
สี เ นื้ อ ไ ม น ว ล แ ก ม สีเนื้อไมซีดกวากอนทดลอง
น้ํ า ตาลอ อ นมองเห็ น มีน้ําหนักเพิ่ม ขึ้น ผิวหนาที่
แกนและกร ะพี้ แ ยก ถูกอัดจะเรียบกวาของเดิม
จากกันชัดเจน

หมายเหตุ

Hot pressing (02)

Soak & hot pressing (03)

สี เ นื้ อ ไม เ ป น สี น้ํ า ตาล
ผิวหนามัน และเรียบมี
น้ํ า หนั ก มากกว า ก อ น
ทดลอง

สีเนื้อไมเปนสีน้ําตาลเขม กวา
(02) ผิ ว หน า เรี ย บวาว มี
น้ําหนัก มากกวา กอ นทดลอง
บางชิ้นแตกตามเสี้ยน

(01) Steam pressing นึ่งความดันไอน้ํา 1 กก./ซม2 นาน 20 นาที
อัดเย็นที่แรงดัน 100-120 กก./ซม2 นาน 15 นาที
(02) Hot pressing อัดดวยความรอนนาน 15 นาที ที่แรงดัน 100-120 กก./ซม2
อุณหภูมิ 180-200 องคาเซลเซียส
(03) Soak and hot pressing ไมสะเดาแชน้ําสมควันไมนาน 15 นาที อัดดวยความรอนนาน 15 นาที
อุณหภูมิ 180-200 องคาเซลเซียส ที่แรงดัน 100-120 กก./ซม2

Table 2 Means of Neem sawntimber Mechanical properties before and after tested
Mechanical
Properties

Steam pressing (01)

Hot pressing (02)

100 mm.
width

50 mm.
width

0.68-0.72

0.78-0.85

Soak & hot pressing (03)

100 mm.
width
0.650.91

50 mm.
width
0.780.88

Natural timber*

100 mm.
width

20 x 20 x300
mm.

0.78-0.83

0.86

Density
(gm/cm3)

50 mm.
width
0.580.86

MOR (Mpa)

101.35

113.57

107.69

115.67

151.73

135.86

147

MOE (Mpa)

9936.90

11584.53

11256.85

12489.38

16011.00

15061.00

12240

Hardness (kg)

4715.00

4610.50

5959.25

6470.50

4941.50

5623.00

7320

* ที่มา : ไมเนื้อแข็งของประเทศไทย เลขที่ ร. 188 สํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม กรมปาไม (2548)
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Table 3 Difference of finished sizes at 23 mm. stopper.
Neem size 50 x 25 x 350 mm.
Size before tested
W x T x L (mm.)
50 x 25 x 350
% Spring back from
23 mm. stopper

Size after tested
Steam pressing (01)
W x T x L (mm.)

Hot pressing(02)
W x T x L (mm.)

Soak & Hot pressing (03)
W x T x L (mm.)

49.69 x 24.25 x 350

50.75 x 22.81 x 350

51 x 22.75 x 350

5.4

-0.82

-1.08

Neem size 100 x 25 x 350 mm.
Size before tested

Steam pressing (01)

Size after tested
Hot pressing (02)
Soak & Hot pressing (03)

W x T x L (mm.)

W x T x L (mm.)

W x T x L (mm.)

W x T x L (mm.)

100 x 25 x 350
% Spring back from
23 mm. stopper

99.88 x 24.06 x 350

99.44 x 22.63x 350

100.31 x 22.50 x 350

4.6

-1.60

-2.17

สรุปผลและแนวทางพัฒนา
ลักษณะทางสกายสมบัติ
สีเ นื้ อ ไม ต ามธรรมชาติ น วล
แกมเหลือ งถึ ง น้ํ า ตาลออ นเมื่ อ ผ า น
การอัดรอน ปรากฏวาสีผิวหนาเปนสี
น้ํ า ตาลเข ม และมี ค วามมั น วาวกว า
ลัก ษณะทางธรรมชาติ อี กประการ
หนึ่ ง น้ํ า หนั ก ชิ้ น ไม เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจาก
ความแน นเพิ่มขึ้ นจากเดิม ลัก ษณะ
เชนนี้เหมาะทําเปนพื้นรองรับน้ําหนัก
เชน พื้นบาน หรือ พืน้ โตะ
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01

02

Figure 11 Neem sawntimber after tested

03

ลักษณะทางกลสมบัติ
ชิ้นไมตัวอยางกวาง 50 มม. และ 100 มม. ผลทางกลสมบัติ มีความแตกตางกันไมมากนัก
ทั้งนี้เมื่อทําการอัดแนนโดยใหความหนาเดิมลดลงประมาณ 2 มม. ความแนนของไมตัวอยางเปน
0.7-0.8 ก/ซม3 การพองกลับ (spring back) ในการอัดรอนไมมีการพองกลับ (-0.82 ถึง -2.17%) แต
การอัดเย็นปรากฏวามีการพองกลับขึ้นไปประมาณ 5.4% เห็นไดวาในการอัดแนนปจจัยหนึ่งที่ทําให
การพองกลับของความหนาลดลงคือ ความรอนและความชื้นภายในไมตัวอยาง ขอสังเกตอีกประการ
หนึ่งเนื่องจากเปนไมที่มีอายุเพียง 16 ป การยุบตัวอาจเกิดขึ้นงายเนื่องจากความแข็งแรงของผนังเซลล
ไม ม ากพอ จึ ง เกิ ด การแตกปริ ใ นไม ตั ว อย า งบางชิ้ น โดยทั่ ว ไปค า ทางกลสมบั ติ เ กื อ บเท า ไม ต าม
ธรรมชาติ ดูกราฟ Fig.12 ถึง Fig.15 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3

MOR size 50 m m . from
difference .treated
160
140

MPa

120

1

100

2

80

3

60

4

40
20
0
1

2

3

4

Treament

Figure 12 MOR size 50 mm. from difference treated.
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Figure 13 MOR size 50 mm. from difference treated.
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Figure 14 MOR size 100 mm. from difference treated.
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Figure 15 MOR size 100 mm. from difference treated.
ดังนั้น อาจสรุปไดวาการเพิ่มมูลคาไมเศรษฐกิจโตเร็ว เชน ไมสะเดา ทําการอัดรอนเพิ่มคาความ
แน น และค า กลสมบั ติส ามารถนํ า ไปใช งานได กว า งขวาง เพื่ อ เปน วั ต ถุ ดิบ หนึ่ งของอุ ตสาหกรรมไม
ภายในประเทศได
ในอนาคตหากอัดผิวหนาไมตัวอยางใหเปนลวดลายตามตองการเพื่อเพิ่มความสวยงามหรือเพิ่ม
ขนาดของไมตัวอยางที่ทดลองนี้ เปนแนวทาง การพัฒ นาคุณภาพเนื้อไมและเครื่องมือที่ใชในการ
ทดลองใหเหมาะสมเพื่อภาคเอกชน สามารถนําไปตอยอดการใชไมอยางมีประสิทธิภาพ
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กิตติกรรมประกาศ
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ผลกระทบของอัตราสวนเกล็ดชิน้ ไมกับซีเมนต
ตอสมบัติของแผนชิ้นไมอดั ซีเมนตจากไมสะเดา
THE EFFECTS OF WOOD PARTICLE AND CEMENT RATIO ON THE PROPERTIES OF
PARTICLE CEMENT BOARDS FROM Azadirachta indica A. Juss.
วัลยุทธ เฟองวิวัฒน1
ปยะวดี บัวจงกล1
วีรญา ธรรมขันธ2

(VALLAYUTH FUEANGVIVAT)
(PIYAWADE BAUCHONGKOL)
(WEERAYA THAMMAKHAN)

บทคัดยอ
การวิจัยนี้ไดนําเศษไมปลายไมสะเดา (Azadirachta indica A. Juss.) จากการตัดฟนและแปร
รูปมาผลิตเปนแผนชิ้นไมอัดซีเมนตโดยนําชิน้ เกล็ดไมสะเดามาปรับสภาพ ดังนี้ 1) ไมปรับสภาพ 2) ปรับสภาพ
โดยแชในน้ําอุณหภูมิปกติเปนเวลา 24 ชั่วโมง ใชอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 4 ระดับ
คือ 1) 25:75 2) 30:70 3) 35:65 4) 40:60 และใชส ารเรง การแข็ง ตัว ของปูน ซีเ มนต 2 ชนิด คือ
1) แคลเซียมคลอไรด 3% 2) โซเดียมเมตตาซิลิเกต 3% รวมกับสารสม 0.5% ในการผลิต โดยแผนที่
ผลิ ต ได นํ า ไปทดสอบคุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม มอก. 878-2537
จากนั้น นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ
จากการวิเคราะหขอมูลสมบัติดานตางๆ ของแผนชิ้นไมอัดซีเมนตจากไมสะเดาสรุปไดวา การ
นําไมสะเดามาผลิตเปนแผนชิ้นไมอัดซีเมนตโดยไมตองปรับสภาพชิ้นเกล็ดไมสะเดา และใชอัตราสวน
ของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนตที่ 30:70 หรือ 35:65 โดยใชแคลเซียมคลอไรด เปนสารเรงการ
แข็งตัวของปูนซีเมนต แตตองปรับปรุงสมบัติในดานการพองตัวตามความหนาของแผนใหต่ําลง และตอง
เพิ่ ม ค า ความต า นแรงดั ด และค า มอดุ ลัส ยื ด หยุ น ของแผ น โดยเพิ่ ม ปริ ม าณสารเร ง การแข็ ง ตั ว ของ
ปูนซีเมนต หรือปรับสภาพชิ้นเกล็ดไมดวยกรรมวิธีอื่น เชน แชในน้ํารอน หรือแชในสารเคมี เปนตน
คําหลัก: แผนชิ้นไมอัดซีเมนต ไมสะเดา สารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนต
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ABSTRACT
Research study for particle cement board from Neem tree (Azadirachta indica) residual that
treated by various 2 treatment conditions; 1) non treatment (non soaking) 2) soaking in water at
room temperature. Lab size boards were manufactured by Neem tree and cement ratio 4 level
were 25:75, 30:70, 35:65 and 40:60 and 2 accelerators type that 1) calcium chloride: CaCl2 3%
2) aluminium sulfate: Al2(SO4)3 0.5% and sodium metasilicate: Na2SiO3 3%. All experimental
boards were tested and analyzed the results for properties according to TISI 878-2537.
Suitable matrix for manufacturing particle cement board from Neem tree is particle and
cement ratio 30:70 or 35:65 and CaCl2 for accelerator. Adding more accelerators or soaking in hot
water or chemical can be reduced thickness swelling and increased mechanical properties (MOR
and MOE).
Key words: wood cement board, Neem ((Azadirachta indica ), accelerator

คํานํา
แผนใยไมอัดซีเมนต (Wood Cement Board) เปนผลิตภัณฑกลุมหนึ่งในแผนไมอัดสารแร (Wood
Mineral-bonds Panels) และรวมอยูในพวกผลิตภัณฑแผนไมประกอบ (Wood-based Panels) ซึ่งเปน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม (Wood Science and Technology) ชนิดหนึ่งที่ไดรับความสนใจมากใน
การวิจัยทดลองพัฒนาตลอดชวง 30 ปที่ผานมา สิ่งเรงเราในความกาวหนาของผลิตภัณฑไมอัดสารแรนั้น
เนื่องมาจากวิกฤตการณน้ํามัน ซึ่งกาวสังเคราะห (Synthetic Resin) ผลิตจากน้ํามันทําใหตนทุนการผลิต
แผนไมประกอบอื่นๆ ที่ใชกาวมีราคาสูงขึ้น และวิกฤตการณดานปาไมซึ่งไมใหญๆ จากปาธรรมชาติ
เริ่มขาดแคลน จึงหันมาใหความสนใจและตองนําไมโตเร็วจากปาปลูกมาใช ประกอบกับการตระหนักถึง
อันตรายจากฝุนผงใยหิน (Asbestos fiber) จากแผนกระเบื้องซีเมนตใยหิน (Asbestos-cement Board)
และสารระเหยฟอรมัลดีไฮด (Formaldehyde) จากแผนไมอัดไมประกอบที่ใชกาวเปนสารเชื่อม
จากสภาวะการณดังกลาวประกอบกับลักษณะการรวมคุณสมบัติที่ดีของไมและสารแร ซึ่ง
ซีเมนตถูกนํามาใชมากที่สุด จึงทําใหแผนไมอัดซีเมนตมีความเหมาะสมในการประยุกตเปนวัสดุเพื่อการ
กอสรางไดอยางกวางขวาง เนื่องจากสมบัติในการดูดซึมน้ํา (Water absorption) ไดนอยกวาไมจริง
(Solid Wood) เปนฉนวนปองกันเสียงและความรอน (Sound and Thermal Insulation) ทนทานตอการ
ทําลายของแมลงและเห็ดรา (Insect and Fungal Resistance) และทนทานตอการเผาไหม (Fire Resistance)
ไดเปนอยางดี จึงทําใหแผนไมอัดซีเมนตไดรับความสนใจนํามาใชในการกอสรางจนสามารถพัฒนาเปน
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องคอาคาร (Members) ไดทั้งหลัง เรียกวา อาคารสิ่งกอสรางสําเร็จรูป (Prefab Buildings) เชน บาน
สํานักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน
ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต แผน ชิ้น ไมอัด ซีเ มนตเ พื่อ ศึก ษาเทคโนโลยี
การผลิตใหมๆ รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต ตลอดจนคุณภาพ
ของผลิตภั ณฑให ไดม าตรฐานการใช งานที่ดีควบคูไ ปกับการพั ฒนารู ปแบบ ในการนําแผ นชิ้น ไมอั ด
ซีเมนตไปใชงานใหกวางขวางยิ่งขึ้น จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการไปพรอมกับการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมประเภทนี้ นอกจากนั้น การวิจัยเพื่อแกไขปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการผลิต ไมวาจะเปนดานวัตถุดิบและกระบวนการผลิตนับเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต ได แ ก ชนิ ด ไม แ ละสารเคมี เ ติ ม แต ง
เปนปญหาที่มีความสลับซับซอนมีความสัมพันธกระทบถึงปจจัยในกระบวนการผลิตทั้งระบบหากมี
การเปลี่ยนแปลงทั้งชนิดและปริมาณของวัตถุดบิ อยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนผลกระทบใหกระบวนการผลิต
ตองเปลี่ยนแปลงไปดวยการแกไขปญหาจึงตองดําเนินการเปนรูปแบบการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดผลใน
การนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในโรงงาน จนเกิดประสิทธิภาพไดตอไป

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยผลิตแผนชิ้นไมอัดซีเมนตจากเศษไมปลายไมสะเดา (Azadirachta indica A. Juss.)
จากการตัดฟนและแปรรูปของสวนปาเอกชน ทองที่อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อายุ 16 ป นําเศษไม
ปลายไมที่เหลือจากการแปรรูป มาทําเปนชิ้นไมสับ (wood chip)
นําชิ้นไมสับมาตีเปนชิน้ เกล็ดไม (flake) จากนั้น นําเกล็ดไมมารอนเพื่อคัดขนาดดวยตะแกรงเพื่อ
แยกเอาชิ้นเกล็ดไมที่มีขนาดใหญและฝุนละเอียดออก ชิ้นเกล็ดไมสะเดาที่ไดนําไปทํา แผนชิ้นไมอัด
ซีเมนตโดยมีปจจัยในการทดลอง ดังนี้
1. การปรับสภาพของชิ้นเกล็ดไมสะเดากอนนําไปทําแผนชิ้นไมอดั โดย
1.1 ไมปรับสภาพ
1.2 ปรับสภาพโดยแชน้ําอุณหภูมิปกติ เปนเวลา 24 ชั่วโมง
2. อัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 1 จํานวน 4 ระดับ คือ
25:75 30:70 35:65 และ 40:60
3. สารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนต (accelerator) 2 ชนิด คือ
3.1 แคลเซียมคลอไรด (calcium chloride; CaCl2) 3%
3.2 โซเดียมเมตตาซิลิเกต (sodium metasilicate; Na2SiO3) 3% รวมกับสารสม (potassium
aluminium sulfate; alum; K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%
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แผ น ชิ้ น ไม อั ด ซี เ มนต ที่ ไ ด นํ า มาตั ด เป น ชิ้ น ทดสอบสํ า หรั บ ทดสอบสมบั ติ ต ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 878-2537

ผลการศึกษาและวิจารณผล
เมื่อทําการเปรียบเทียบสมบัติของแผนชิ้นไมอัดซีเมนตจากไมสะเดาที่ทําการศึกษากับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 878-2537 แสดงใหเห็นวา
1. ความหนาแนน
แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ทําจากไมสะเดามีคาความหนาแนนเฉลี่ยอยูในชวง 1128.87-1357.90 กก./ม.3
(Table 1)
2. ความหนา และปริมาณความชื้น
แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ทําจากไมสะเดามีคาความหนาเฉลี่ยอยูในชวง 10.24-11.95 มม. และ
ปริมาณความชื้นเฉลี่ยอยูในชวง 8.34% – 12.08% (Table 1)
3. การดูดซึมน้ํา
การดูดซึมน้ําของแผนชิ้นไมอัดซีเมนตมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 10.63% – 23.49% โดยแผนชิ้นไมอัด
ซีเมนตที่ทําจากชิ้นเกล็ดไมสะเดาที่ปรับสภาวะโดยแชในน้ําอุณหภูมิปกติ เปนเวลา 24 ชั่วโมง อัตราสวน
ของชิน้ เกล็ดไมสะเดาตอปริมาณปูนซีเมนตที่ 25:75 และใชแคลเซียมคลอไรด 3% เปนสารเรงการแข็งตัว
ของปูนซีเมนต มีคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยต่ําสุด คือ 10.63% (Table 1 และ Figure 1)
เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลจากการทดลอง พบวา ปจจัยเดี่ยวของการปรับสภาพ
ของชิ้นเกล็ดไมกอนนําไปทําแผนชิ้นไมอัดมีอิทธิพลตอคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
(p<0.01) ปจจัยเดี่ยวของอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต และชนิดของสารเรงการแข็งตัว
ของปูนซีเมนตมีอิทธิพลตอคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) สวนปจจัยรวม
พบวา มีเพียงปจจัยรวมของอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนตกับชนิดของสารเรงการแข็งตัว
ของปูนซีเมนตมีอิทธิพลตอ คาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
นําคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยมาทําการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan’s New Multiple Range Test พบวา
3.1 แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ทําจากไมสะเดาที่ใชอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต
25:75 30:70 และ 40:60 ที่ใชสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนตตางชนิดกันมีคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตที่อัตราสวน 35:75 เมื่อใชสารเรงการแข็งตัวของ
ปูนซีเมนตตางชนิดกันมีคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
3.2 แผนชิ้นไมอั ดซีเมนตที่ทําจากไมสะเดาที่ใชอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต
25:75 30:70 และ 35:65 มีคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แต
แตกตางจากแผนที่ใชอัตราสวน 40:60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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Table 1.

Physical properties of wood cement boards from Azadirachta indica A. Juss.

Treatment

Ratio

Accelerator
type

TISI 878-2537
25:75

30:70
Non
soaking
35:65

40:60

25:75

24 hrs.
soaking
in water

30:70

35:65

40:60

CaCl2 3%
Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%
CaCl2 3%
Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%
CaCl2 3%
Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%
CaCl2 3%
Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%
CaCl2 3%
Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%
CaCl2 3%
Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%
CaCl2 3%
Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%
CaCl2 3%
Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%

10 ± 1.0
10.24

Moisture
content
(%)
9 -15
9.23

Water
absorption
(%)
19.92

Thickness
swelling
(%)
<2
1.61

1300.64
1319.07

10.26
10.81

8.34
10.92

23.49
13.75

1.30
2.09

1256.06
1233.51

10.65
11.03

9.13
11.11

18.44
15.64

1.69
2.44

1213.34
1184.82

11.00
11.87

8.51
10.24

19.18
20.73

3.52
3.46

1141.17
1301.82

11.67
10.48

10.18
12.08

23.13
10.63

4.10
1.23

1357.90
1297.84

10.26
10.65

9.15
9.70

17.49
14.06

3.64
1.74

1286.72
1251.20

10.58
11.14

9.83
10.28

19.32
16.60

1.63
2.56

1191.04
1142.45

11.05
11.95

8.57
11.58

18.45
17.41

2.78
3.34

1128.87

11.65

10.32

21.14

4.24

Density
(Kg/m.3)

Thickness
(mm.)

1100-1300
1356.64

Water absorption
(%)

25
20
15
10
5
0
non soaking

24 hrs. soaking in water

25:75 Calcium 3%
25:75 Alum 0.5% and Sodium metasilicate 3%
30:70 Calcium 3%
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Figure 1. Water absorption of wood cement boards from Azadirachta indica A. Juss.
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3.3 แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ทําจากชิ้นเกล็ดไมสะเดาที่ปรับสภาพโดยแชในน้ําอุณหภูมิปกติ เปน
เวลา 24 ชั่วโมง มีคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยต่ํากวาแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ทําจากชิ้นเกล็ดไมสะเดาที่ไมปรับ
สภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
3.4 แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชแคลเซียมคลอไรด 3% เปนสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนต มี
คาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยต่ํากวาแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ ใชโซเดียมเมตตาซิลิเกต 3% รวมกับสารสม 0.5%
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
4. การพองตัวตามความหนา
ค า การพองตั ว ตามความหนาของแผ น ชิ้ น ไม อั ด ซี เ มนต มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นช ว ง 1.23%–4.24%
พบวา มีเพียงแผนชิ้นไมอัดซีเมนตทําจากไมสะเดาที่ใช ชิ้นเกล็ดไมสะเดาไมปรับสภาพ ที่อัตราสวนของ
ชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 25:75 และแผนชิ้นไมอัดซีเมนตทําจากไมสะเดาที่ใช ชิ้นเกล็ดไมสะเดา
ปรับสภาพ ที่อัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 30:70 ที่ใชสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนต
ทั้งสองชนิด และแผนชิ้นไมอัดซีเมนตทําจากชิน้ เกล็ดไมสะเดาไมปรับสภาพ ที่อัตราสวนของชิน้ เกล็ดไมสะเดา
ตอปูนซีเมนต 30:70 ที่ใชโซเดียมเมตตาซิลิเกตรวมกับสารสมเปนสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนตมีคา
การพองตัวตามความหนาผานตามเกณฑมาตรฐาน มอก. 878-2537 กําหนด (Table 1 และ Figure 2)
เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลจากการทดลอง พบวา มีเพียงปจจัยเดี่ยวของ
อัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนตมีอิทธิพลตอคาการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) และปจจัยเดี่ยวของชนิดสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนต มีอิทธิพลตอ
คาการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
นําคาการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยมาทําการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan’s New Multiple
Range Test พบวา
4.1 แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 25:75 และ 30:70
มีคาการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และมีคาการ
พองตัวตามความหนาเฉลี่ยต่ํากวาแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต
35:65 และ 40:60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
4.2 แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชแคลเซียมคลอไรดเปนสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนต มีคาการ
พองตัวตามความหนาเฉลี่ยต่ํากวาแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชโซเดียมเมตตาซิลิเกตรวมกับสารสมเปนสาร
เรงการแข็งตัวของปูนซีเมนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
5. คาความตานแรงดัด
คาความตานแรงดัดเฉลี่ยของแผนชิ้นไมอัดซีเมนตมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 2.50-5.77 MPa พบวา
ไมมีแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ทําจากไมสะเดาที่มีคาความตานแรงดัดเฉลี่ยผานตามเกณฑมาตรฐาน มอก.
878-2537 (Table 2 และ Figure 3)
95

Thickness swelling
(%)

5
4
3
2
1
0
non soaking

Figure 2.

24 hrs. soaking in
water
Treatment

TISI 878-2537

25:75 Calcium 3%
25:75 Alum 0.5% and Sodium metasilicate 3%
30:70 Calcium 3%
30:70 Alum 0.5% and Sodium metasilicate 3%
35:65 Calcium 3%
35:65 Alum 0.5% and Sodium metasilicate 3%
40:60 Calcium 3%
40:60 Alum 0.5% and Sodium metasilicate 3%
TISI 878-2537

Thickness swelling of wood cement boards from Azadirachta indica A. Juss.

เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลจากการทดลอง พบวา ปจจัยเดี่ยวของอัตราสวน
ของชิ้ น เกล็ ด ไม ส ะเดาต อ ปู น ซี เ มนต และชนิ ด ของสารเร ง การแข็ ง ตั ว ของปู น ซี เ มนต มี อิ ท ธิ พ ลต อ
คาความตานแรงดัดเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) สวนปจจัยรวมพบวา มีเพียงปจจัยรวม
ของการปรั บ สภาพชิ้ น เกล็ ด ไม ส ะเดากั บ ชนิ ด ของสารเร ง การแข็ ง ตั ว ของปู น ซี เ มนต มี อิ ท ธิ พ ลต อ
คาความตานแรงดัดเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
นําคาความตานแรงดัดเฉลี่ยมาทําการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan’s New Multiple Range Test
พบวา
5.1 แผ น ชิ้น ไม อัด ซี เมนต ที่ใ ช ชิ้น เกล็ด ไมส ะเดาไมป รั บ สภาพเมื่ อ ใช ส ารเร งการแข็ ง ตัว ของ
ปูนซีเมนตตางชนิดกันมีคาความตานแรงดัดเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
5.2 แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชชิน้ เกล็ดไมสะเดาที่ปรับสภาพโดยแชน้ําที่อุณหภูมิปกติ เปนเวลา 24
ชั่วโมง เมื่อใชสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนตตางชนิดกันมีคาความตานแรงดัดเฉลี่ยไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
5.3 แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 30:70 35:65 และ
40:60 มีคาความตานแรงดัดเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และมีคาสูงกวา
แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชอัตราสวนของชิน้ เกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 25:75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
5.4 แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชแคลเซียมคลอไรดเปนสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนตมีคาความ
ตานแรงดัดเฉลี่ยสูงกวาแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชโซเดียมเมตตาซิลิเกตรวมกับสารสมเปนสารเรงการ
แข็งตัวของปูนซีเมนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
6. คามอดุลัสยืดหยุน
คามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ยของแผนชิ้นไมอัดซีเมนตมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 874– 1,954 MPa พบวา
ไมมีแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ทําจากไมสะเดาที่มีคามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ยผานตามเกณฑมาตรฐาน มอก.
878-2537 (Table 2 และ Figure 4)
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Figure 3. Modulus of rupture of wood cement boards from Azadirachta indica A. Juss.
เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลจากการทดลอง พบวา มีเพียงปจจัยเดี่ยวของ
อัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต และปจจัยรวมของอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอ
ปูนซีเมนต กับ ชนิดของสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนตมีอิทธิพลตอคามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
นําคามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ยมาทําการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan’s New Multiple Range
Test พบวา
6.1 แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนตทุกอัตราสวนเมื่อใช
สารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนตตางชนิดกันคามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05)
6.2 แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 25:75 30:70 และ
35:65 มีคามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ที่อัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 40:60 โดยที่อัตราสวน
ของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 30:70 มีคามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคื อ ที่อัตราสวน
ของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 25:75 และ 35:65 ตามลําดับ
7. คาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา
คา ความตา นแรงดึง ตั้ง ฉากกับ ผิว หนา เฉลี่ย ของแผน ชิ้น ไมอัด ซีเ มนตมีคา เฉลี่ย อยูใ น ชว ง
0.18 – 0.61 MPa พบวา มีเพียงแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชชิ้นเกล็ดไมสะเดาไมผานการปรับสภาพที่
อัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 30:70 35:65 และ 40:60 และแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใช
ชิน้ เกล็ดไมสะเดาที่ผานการปรับสภาพแลวที่อัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 25:75 30:70
และ 35:65 ใชแคลเซียมคลอไรดเปนสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนตมีคาความตานแรงดึงตั้งฉากกับ
ผิวหนาเฉลี่ยผานตามเกณฑมาตรฐาน มอก. 878-2537 กําหนด (Table 2 และ Figure 5)
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เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลจากการทดลอง พบวา มีเพียงปจจัยเดี่ ยวของ
ชนิดสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนต มีอิทธิพลตอคาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาเฉลี่ยอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
นําคาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาเฉลี่ยมาทําการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan’s New
Multiple Range Test พบวา
แผนชิ้นไมอัดซีเมนตจากไมสะเดาที่ใชแคลเซียมคลอไรดเปนสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนตมี
คาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาเฉลี่ยสูงกวาแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชโซเดียมเมตตาซิลิเกตรวมกับ
สารสมเปนสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

สรุปผล
คุณลักษณะของแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชชน้ิ เกล็ดไมสะเดาไมผานการปรับสภาพ และปรับสภาพ
โดยแชในน้ําอุณหภูมิปกติเปนเวลา 24 ชั่วโมง ที่อัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 25:75
30:70 35:65 และ 40:60 ใชสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนต คือ แคลเซียมคลอไรด และโซเดียม
เมตตาซิลิเกตรวมกับสารสมในการผลิต ผลสรุปไดดังนี้
1. การดูดซึมน้ํา
การดูดซึมน้ําของแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ทําจากชิ้นเกล็ดไมสะเดาปรับสภาพโดยแชในน้ําอุณหภูมิ
ปกติเ ปน เวลา 24 ชั่ วโมง อัต ราส วนของชิ้ น เกล็ด ไม ส ะเดาตอ ปริม าณปูน ซี เมนต ที่ 25:75 และใช
แคลเซียมคลอไรด 3% เปนสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนต มีคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยต่ําสุด คือ 10.63%
แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ทําจากไมสะเดาอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 25:75
30:70 และ 35:65 มีคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยต่ํากวาแผนที่ใชอัตราสวน 40:60
การปรับสภาพชิ้นเกล็ดไมสะเดาโดยแชในน้ําอุณหภูมิปกติ เปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนนําไปทํา
แผนชิ้นไมอัดซีเมนตมีผลใหคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยต่ําลดลง
เมื่อใชแคลเซียมคลอไรด 3% คาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยจะต่ํากวาแผนที่ใช โซเดียมเมตตาซิลิเกต
3% รวมกับสารสม 0.5% เปนสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนต
2. การพองตัวตามความหนา
แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ทําจากชิน้ เกล็ดไมสะเดาปรับสภาพโดยแชน้ําอุณหภูมิปกติเปนเวลา 24 ชั่วโมง
อัต ราสว นของชิ้น เกล็ด ไมส ะเดาตอ ปูน ซีเ มนต 25:75 และใชแ คลเซีย มคลอไรด 3% เปน สารเรง
การแข็งตัวของปูนซีเมนต มีคาการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 1.23%
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Table 2. Mechanical properties of wood cement boards from Azadirachta indica A. Juss.

Treatment

Ratio

Accelerator
type

TISI 878-2537

Non
soaking

24 hrs.
soaking
in water

CaCl2 3%
25:75 Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%
CaCl2 3%
30:70 Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%
CaCl2 3%
35:65 Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%
CaCl2 3%
40:60 Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%
CaCl2 3%
25:75 Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%
CaCl2 3%
30:70 Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%
CaCl2 3%
35:65 Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%
CaCl2 3%
40:60 Na2SiO3 3% and
K2SO4.Al2(SO4)3 0.5%

Modulus
of rupture
(MPa)

Modulus
of elasticity
(MPa)

Internal
bonding
(MPa)

t9
3.42

t 3,000
1,261

t 0.5
0.46

2.50
4.63

1,777
1,939

0.18
0.57

3.36
5.41

1,876
1,941

0.34
0.54

3.65
5.77

1,394
1,811

0.34
0.61

2.88
3.24

874
1,562

0.28
0.59

2.78
3.73

1,954
1,640

0.34
0.52

3.70
4.40

1,794
1,560

0.28
0.58

3.53
3.68

1,509
1,129

0.27
0.49

4.03

1,280

0.23
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3,000

Modulus of elasticity
(MPa)

2,500
2,000
1,500
1,000

500
0

non soaking

24 hrs. soaking in TISI 878-2537
water
Treatment

25:75 Calcium 3%
25:75 Alum 0.5% and Sodium metasilicate 3%
30:70 Calcium 3%
30:70 Alum 0.5% and Sodium metasilicate 3%
35:65 Calcium 3%
35:65 Alum 0.5% and Sodium metasilicate 3%
40:60 Calcium 3%
40:60 Alum 0.5% and Sodium metasilicate 3%
TISI 878-2537

Figure 4. Modulus of elasticity of wood cement boards from Azadirachta indica A. Juss.
0.7

25:75 Calcium 3%

0.6

Internal bonding
(MPa)

25:75 Alum 0.5% and Sodium metasilicate 3%

0.5

30:70 Calcium 3%

0.4

30:70 Alum 0.5% and Sodium metasilicate 3%

0.3

35:65 Calcium 3%

0.2

35:65 Alum 0.5% and Sodium metasilicate 3%

0.1

40:60 Calcium 3%

0

non soaking

24 hrs. soaking in
water

TISI 878-2537

40:60 Alum 0.5% and Sodium metasilicate 3%
TISI 878-2537

Treatment

Figure 5. Internal bonding of wood cement boards from Azadirachta indica A. Juss.
แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 25:75 และ 30:70 มีคา
การพองตัวตามความหนาเฉลี่ยต่ํากวาแผนที่ใชอัตราสวน 35:65 และ 40:60 และเมื่อใชแคลเซียมคลอไรด
คาการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยต่ํากวาแผนที่ใชโซเดียมเมตตาซิลิเกตรวมกับสารสมเปนสารเรง
การแข็งตัวของปูนซีเมนต
3. คาความตานแรงดัด
คาความตานแรงดัดเฉลี่ยของแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ทําจากชิน้ เกล็ดไมสะเดาไมผานการปรับสภาพ
อัต ราสว นของชิ้น เกล็ด ไมส ะเดาตอ ปูน ซีเ มนต 40:60 และใชแ คลเซีย มคลอไรด 3% เปน สารเรง
การแข็งตัวของปูนซีเมนต มีคาความตานแรงดัดเฉลี่ยสูงสุด คือ 5.77 MPa
เมื่อ ใชช้ินเกล็ดไมสะเดาที่ปรับสภาพโดยแชน้าํ ที่อุณหภูมิปกติ เปนเวลา 24 ชั่ว โมง ทํา แผน
ชิ้นไมอัดซีเมนต และใชสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนตตางชนิดกันไมมีผลตอคาความตานแรงดัดเฉลี่ย
แตถา ใชชน้ิ เกล็ดไมสะเดาไมปรับสภาพ สารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนตที่เหมาะสมคือ แคลเซียมคลอไรด
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แผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 30:70 35:65 และ
40:60 มีคาความตานแรงดัดเฉลี่ยสูงกวาแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอ
ปูนซีเมนต 25:75 และแผนที่ใชแคลเซียมคลอไรดมีคาความตานแรงดัดเฉลี่ยสูงกวาแผนที่ใชโซเดียม
เมตตาซิลิเกตรวมกับสารสมเปนสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนต
4. คามอดุลัสยืดหยุน
คามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ยของแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ทําจากชิ้นเกล็ดไมสะเดาปรับสภาพโดยแชน้ํา
ที่อุณหภูมิปกติ เปนเวลา 24 ชั่วโมง อัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 25:75 และใชโซเดียม
เมตตาซิลิเกตรวมกับสารสมเปนสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนตมีคามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ยสูงสุด คือ
1,954 MPa
แผนชิ้นไม อัดซีเมนตที่ใชอัตราสวนของชิ้นเกล็ด ไมสะเดาตอปูนซีเ มนต 25:75 30:70 และ
35:65 มีคามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ยสูงกวาแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอ
ปูนซีเมนต 40:60 เมื่อใชสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนตตางชนิดกันไมมีผลตอคามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ย
5. คาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา
คาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาเฉลี่ยของแผนชิ้นไมอัดซีเมนตที่ใชชน้ิ เกล็ดไมสะเดาไมผาน
การปรับสภาพที่อัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนต 40:60 ใชแคลเซียมคลอไรดเปนสารเรง
การแข็งตัวของปูนซีเมนตมีคาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.61 MPa
เมื่อใชแคลเซียมคลอไรดเปนสารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนตแผนชิ้นไมอัดซีเมนตจากไมสะเดา
จะมีคาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาเฉลี่ยสูงกวาแผนชิ้นที่ใชโซเดียมเมตตาซิลิเกตรวมกับสารสม
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะของแผ น ชิ้ น ไม อั ด ซี เ มนต จ ากไม ส ะเดาสรุ ป ได ว า
หากตองการนําไมสะเดามาผลิตเปนแผนชิ้นไมอัดซีเมนตโดยใชชิ้นเกล็ดไมสะเดาที่ไมผานการปรับสภาพ
ควรใชอัตราสวนของชิ้นเกล็ดไมสะเดาตอปูนซีเมนตที่ 30:70 หรือ 35:65 โดยใชแคลเซียมคลอไรด เปน
สารเรงการแข็งตัวของปูนซีเมนต แตตองปรับปรุงคาการพองตัวตามความหนาของแผนใหต่ําลง และ
ตองเพิ่มคาความตานแรงดัด และคามอดุลัสยืดหยุนของแผนโดยเพิ่มปริมาณสารเรงการแข็งตัวของ
ปูนซีเมนต หรือปรับสภาพชิ้นเกล็ดไมดวยกรรมวิธีอื่น เชน แชในน้ํารอน หรือ แชในสารเคมี เปนตน
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แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางจากไมสะเดา
MEDIUM DENSITY FIBERBOARD FROM Azadirachta indica A. Juss.
ปยะวดี บัวจงกล1
วัลยุทธ เฟองวิวัฒน1
วีรญา ธรรมขันธ2

(PIYAWADE BAUCHONGKOL)
(VALLAYUTH FUEANGVIVAT)
(WEERAYA THAMMAKHAN)

บทคัดยอ
การวิจัยนีไ้ ดนําไมสะเดา (Azadirachta indica A. Juss.) ผลิตเปนแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง
ที่ความหนาแนน 650 กก./ลบ.ม. และ 750 กก./ลบ.ม. โดยใชก าว 3 ชนิด คือ 1) Modify starch
2) กาวยูเรียฟอรมัลดีไฮดที่มีการปลดปลอยสารระเหยฟอรมัลดีไฮด ไมเกิน 5.0 มก./ล. (E2) 3) กาวยูเรีย
ฟอรมัลดีไฮดที่มีการปลดปลอยสารระเหยฟอรมัลดีไฮด ไมเกิน 0.5 มก./ล. (E0) ในปริมาณ 10% ของ
เยื่อ แหง โดยแผนที่ผ ลิต ไดนําไปทดสอบคุณ ลัก ษณะตามเกณฑมาตรฐานผลิต ภัณ ฑอุต สาหกรรม
มอก. 966-2547 และ JIS A 5906-1994 จากนั้น นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ
จากการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางจากไมสะเดา
สรุปไดวา ไมสะเดามีศักยภาพในการนํามาผลิตแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง ที่ความหนาแน น
750 กก./ลบ.ม. โดยใชกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด (E2) เพราะแผนที่ไดมีคุณลักษณะที่ดีแตตองปรับปรุง
คาการพองตัวตามความหนาของแผนใหนอยลง หากตองการแผนที่ไมมีสารระเหยฟอรมัลดีไฮดควรใช
modify starch เปนสารเชื่อมแตตองเพิ่มปริมาณสารที่ใชมากขึ้น
คําหลัก: แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง ไมสะเดา ปริมาณความชื้น ความหนาแนน
ความตานแรงดัด มอดุลัสยืดหยุน ความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา การดูดซึมน้ํา
การพองตัวตามความหนา กาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด แปงสังเคราะห

-------------------------------1
2

นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
ผูชวยนักวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
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ABSTRACT
Research study for medium density fiberboard (MDF) made from Neem (Azadirachta indica).
The density of experiment boards at 650 and 750 kg./cu.m. processed with various 3 glue types;
1) modify starch 2) urea formaldehyde (UF) less than 5.0 mg/l formaldehyde emission (E2) 3) urea
formaldehyde (UF) less than 0.5 mg/l formaldehyde emission (E0) content at 10% (by dry weight of
fiber). Properties of boards were tested by TISI 966-2547 and JIS A 5906-1994. The data gathered
were analyzed by statistical method.
The results demonstrated that Neem at 750 kg./cu.m. with 10% UF (E2) (by dry weight of
fiber) suitable for manufacturing MDF but thickness swelling were decrease. Non-emission MDF
made by modify starch but increase glue content.
Key words: medium density fiberboard (MDF), Neem ((Azadirachta indica ), moisture content,
density, modulus of rupture, modulus of elasticity, internal bond, water absorption,
thickness swelling, Urea formaldehyde (UF), modify starch

คํานํา
ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตแผนไมประกอบสามารถใชงานไดหลากหลาย อีกทั้งยังเปนที่นิยม
ใชงานกันอยางกวางขวาง แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางเปนวัสดุแผนไมประกอบชนิดหนึ่งที่สามารถ
นํามาใชประโยชนทดแทนไมไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในงานเฟอรนิเจอร เนื่องจาก มีน้ําหนักเบา ความ
เปนฉนวนปองกันเสียงและความรอน ความทนทานตอการทําลายของแมลงและเห็ดรา จึงทําใหไดรับ
ความสนใจเปนอยางมากโดยเฉพาะในตางประเทศ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสวนใหญใชไมยางพารา และยูคาลิปตัส ซึ่งมีการแขงขันที่สูงมาก ดังนั้น
จึงไดศึกษาวิจัยเพื่อหาวัตถุดบิ ในการผลิตเพื่อเปนการเพิม่ ทางเลือกใหใหมแกโรงงานอุตสาหกรรม จึงได
ทําการศึกษาถึงความเหมาะสมของไมสะเดาเพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิต
ไมสะเดามีชื่อวิทยาศาสตรวา Azadirachta indica A. Juss. vas. siamensis Valeton อยูในวงศ
Meliaceae และมีชื่อสามัญที่เรียกทั่วไปหรือชื่อทองถิ่นวา Neem, Nim, Margosa, yepa, tamaka สําหรับ
ชื่อทองถิ่นในเมืองไทยเรียกตางกันไปคือ สะเดา (ภาคกลาง) เดา กระเดา (ภาคใต) สะเรียม (ภาคเหนือ)
ไมสะเดา เปนไมขนาดกลาง – ขนาดใหญ เปนพันธุไมที่ขึ้นไดดีในแถบแหงแลงทั่วไป มีความสามารถ
ในการทนแลง และที่มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เจริญเติบโตเร็ว แตกหนอไดงาย เหมาะสําหรับการ
ปลูกสรางสวนปา
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วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยการผลิตแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางจากไมสะเดา (Azadirachta indica)
ของสวนปาเทอดดําริ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อายุ 16 ป นํามาสับเปนชิ้นไมสับ และแยกเยื่อโดย
ใชกรรมวิธีการแยกเยื่อแบบแอสพลุนด เยื่อที่ไดนําไปทําแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางโดยใชกาว
ปริมาณ 10% ของน้ําหนักเยื่อแหง ดังนี้
1) Modify starch เปนกาวที่ไมมีสารระเหยฟอรมัลดีไฮด
2) กาวยูเรียฟอรมัลดีไฮดที่มีการปลดปลอยสารระเหยฟอรมัลดีไฮด ไมเกิน 5.0 มก./ล. (E2)
3) กาวยูเรียฟอรมัลดีไฮดที่มีการปลดปลอยสารระเหยฟอรมัลดีไฮด ไมเกิน 0.5 มก./ล. (E0)
แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางที่ได นํามาตัดเปนชิ้นทดสอบสําหรับทดสอบสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 966-2547 และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม JIS A
5906-1994

ผลการศึกษาและวิจารณผล
เมื่อทําการเปรียบเทียบสมบัติของแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางจากไมสะเดาที่ทําการศึกษา
กับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 966-2547 และ JIS A 5906-1994 แสดงใหเห็นวา
1. ความหนา และปริมาณความชื้น
แผนใยไมอัด ความหนาแนน ปานกลางที่ทํา จากไม ไ มส ะเดามีคา ความหนาเฉลี่ย อยูใ นชว ง
9.73-9.94 มม. และปริมาณความชื้นเฉลี่ยอยูในชวง 5.16% – 7.99% (Table 1)
2. การดูดซึมน้ํา
การดูดซึมน้ําของแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 81.06% – 252.43%
โดยแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางที่ทําจากไมสะเดาที่ใชกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด E2 ที่ความ
หนาแนน 750 กก./ลบ.ม. มีคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยต่ําสุด คือ 81.06% (Table 1 and Figure 1)
เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลจากการทดลอง พบวา ทั้งปจจัยรวมและปจจัยเดี่ยว
ของชนิดกาว และความหนาแนนของแผนมีอิทธิพลตอคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
(p<0.01)
นําคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยมาทําการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan’s New Multiple Range Test
พบวา
แผนใยไมอัดความหนาแนน ปานกลางที่ทํ าจากไมสะเดาที่ ใ ชกาว E0 และ กาว E2 ที่ความ
หนาแนนของแผนเทากันคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยจะแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แต
แตกตางจากแผนที่ใช Modify starch อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
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Table 1.

Glue type

Physical properties of medium density fiberboard from Azadirachta indica A. Juss..
Density
(kg./m.3)

Thickness
(mm.)

TISI 966-2547
JIS A 5906-1994
650
Modify
starch
750
650
UF (E2)
750
650
UF (E0)
750

10 ± 1.0
10 ± 1.0
9.83
9.83
9.83
9.94
9.75
9.73

Moisture
content
(%)
4.00 – 10.00
5.00 – 13.00
5.27
5.16
7.99
7.43
5.37
5.35

Water
absorption
(%)
252.43
191.88
109.72
81.06
108.76
88.26

Thickness
swelling
(%)
≤8.00
≤12.00
100.26
86.30
22.65
19.53
28.06
27.95

Water absorption (%)

300

Modify starch
EU (E2)
EU (E0)

200
100

Density (kg./cu.m.)

0
650

750

Figure 1. Water absorption of medium density fiberboard from Azadirachta indica A. Juss..
3. การพองตัวตามความหนา
คาการพองตัวตามความหนาของแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางมีคาเฉลี่ยอยูในชวง
19.53% – 100.26% ซึ่งไมผานตามเกณฑมาตรฐาน มอก. 966-2547 และเกณฑมาตรฐาน JIS A
5906-1994 กําหนด (Table 1 and Figure 2)
เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลจากการทดลอง พบวา ทั้งปจจัยรวมและปจจัยเดี่ยว
ของชนิด กาว และความหนาแน น ของแผ น มี อิ ท ธิพ ลต อ คา การพองตั วตามความหนาเฉลี่ ยอย า งมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
นําคาการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยมาทําการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan’s New Multiple
Range Test พบวา
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เมื่อแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางจากไมสะเดาที่ใชกาว E0 และ กาว E2 ที่มีความ
หนาแนนแตกตางกัน คาการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยจะแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(p>0.05) แตแผนที่ใช Modify starch มีคาการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)
Thickness swelling (%)

120
100

Modify starch

80

EU (E2)
EU (E0)

60

TISI 966-2547

40

JIS A 5906-1994

20

Density (kg./cu.m.)

0
650

750

TISI 966-2547 JIS A 5906-1994

Figure 2. Thickness swelling of medium density fiberboard from Azadirachta indica A. Juss..
4. คาความตานแรงดัด
คา ความตา นแรงดัด เฉลี่ย ของแผน ใยไมอัด ความหนาแนน ปานกลางมีคา เฉลี่ย อยูใ น ชว ง
11.44 – 22.60 MPa พบวา มีเพียงแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางที่ทําจากไมสะเดาที่ใชกาว E2
ที่ความหนาแนนของแผน 750 กก./ลบ.ม. มีคาผานตามเกณฑมาตรฐาน มอก. 966-2547 แตไมผาน
ตามเกณฑมาตรฐาน JIS A 5906-1994 (Table 2 and Figure 3)
เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลจากการทดลอง พบวา ปจจัยเดี่ยวของความหนาแนน
ของแผน และปจจัยรวมของชนิดกาวและความหนาแนนของแผนมีอิทธิพลตอคาความตานแรงดัดเฉลี่ย
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
นําคาความตานแรงดัดเฉลี่ยมาทําการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan’s New Multiple Range
Test พบวา
4.1 แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางที่ความหนาแนนของแผน 650 กก./ลบ.ม. เมื่อใชกาว
แตกตางชนิดกัน คาความตานแรงดัดเฉลีย่ จะแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
4.2 แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางที่ความหนาแนนของแผน 750 กก./ลบ.ม. แผนที่ใช
กาว E2 และกาว E0 มีคาความตานแรงดัดเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
สวนแผนที่ใชกาว E0 และ Modify starch มีคาความตานแรงดัดเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05)
5. คามอดุลัสยืดหยุน
ค า มอดุ ลั ส ยื ด หยุ น เฉลี่ ย ของแผ น ใยไม อั ด ความหนาแน น ปานกลางมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ น ช ว ง
1,096 – 2,514 MPa พบวา แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางที่ทําจากไมสะเดาที่ความหนาแนน
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ของแผน 750 กก./ลบ.ม. ใชกาว E0 และกาว E2 มีคามอดุลัสยืดหยุนผานตามเกณฑมาตรฐาน JIS A
5906-1994 สวนแผนที่ใช Modify starch มีคามอดุลัสยืดหยุนผานทั้งเกณฑมาตรฐาน JIS A 5906-1994
และ มอก. 966-2547 (Table 2 and Figure 4)
Table 2. Mechanical properties of medium density fiberboard from Azadirachta indica A. Juss.
Modulus of
rupture
(MPa)

Modulus of
elasticity
(MPa)

Internal
bending
(MPa)

TISI 966-2547

t22.00

t2,500

t0.60

JIS A 5906-1994
650
Modify
starch
750
650
UF (E2)
750
650
UF (E0)
750

t25.00
13.73
18.21
11.44
22.60
11.98
20.41

t2,000
1,735
2,514
1,096
2,028
1,234
2,086

t0.40
0.17
0.14
0.27
0.42
0.20
0.30

Density
(kg./m.3)

Glue type

Modulus of rupture (MPa)

25
20

Modify starch

15

EU (E2)
EU (E0)

10

TISI 966-2547

5

JIS A 5906-1994

0
650

750

TISI 966-2547 JIS A 5906-1994

Density (kg./cu.m.)

Figure 3. Modulus of rupture of medium density fiberboard from Azadirachta indica.
เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลจากการทดลอง พบวา มีเพียงปจจัยเดี่ยวของ
ชนิดกาวที่ใชและความหนาแนนของแผนมีอิทธิพลตอคามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)
นําคามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ยมาทําการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan’s New Multiple Range
Test พบวา
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Modulus of elasticity (MPa)

5.1 แผ น ใยไม อั ด ความหนาแน น ปานกลางที่ ทํ า จากไม ส ะเดาที่ ร ะดั บ ความหนาแน น ของ
แผน 650 กก./ลบ.ม. มีคามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ยแตกตางกัน จากแผนที่ ระดับความหนาแนนของแผน
750 กก./ลบ.ม. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
5.2 แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางที่ทําจากไมสะเดาที่ใชกาว E0 และกาว E2 มีคา
มอดุลัสยืดหยุนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตแตกตางจากแผนที่ใชกาว Modify
starch อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
3000
Modify starch

2500

EU (E2)

2000

EU (E0)

1500

TISI 966-2547

1000

JIS A 5906-1994

500
Density (kg./cu.m.)

0
650

Figure 4.

750

TISI 966-2547 JIS A 5906-1994

Modulus of elasticity of medium density fiberboard from Azadirachta indica.

6. คาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา
คาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาเฉลี่ยของแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางมีคาเฉลี่ย
อยูในชวง 0.14 – 0.42 MPa พบวา มีเพียงแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางที่ทําจากไมสะเดาที่
ความหนาแนนของแผน 750 กก./ลบ.ม. ใชกาว E2 มีคาผานตามเกณฑมาตรฐาน JIS A 5906-1994
แตไมผานตามเกณฑมาตรฐาน มอก. 966-2547 กําหนด (Table 2 and Figure 5)
เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลจากการทดลอง พบวา ทั้งปจจัยรวมและปจจัยเดี่ยว
ของชนิดกาว และความหนาแนนของแผนมีอิทธิพลตอคาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา เฉลี่ยอยาง
มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
นําคาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาเฉลี่ยมาทําการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan’s New
Multiple Range Test พบวา
6.1 แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางจากไมสะเดาที่ใชกาว Modify starch เมื่อความ
หนาแนนของแผนตางกันคาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาเฉลี่ย จะแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05)
6.2 แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางจากไมสะเดาที่ใชกาว E0 และกาว E2 ที่มีความ
หนาแนนแตกตางกันคาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาเฉลี่ยจะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)
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Internal bonding of medium density fiberboard from Azadirachta indica.

สรุปผล
สมบัติทางกายภาพและกลสมบัติของแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางจากไมสะเดาที่ความ
หนาแนนของแผน 650 และ 750 กก./ลบ.ม. ใชกาว Modify starch กาว E2 และกาว E0 ในการผลิต
ผลสรุปไดดังนี้
1. การดูดซึมน้ํา
การดู ด ซึ ม น้ํ า ของแผ น ใยไม อั ด ความหนาแน น ปานกลางที่ ทํ า จากไม ส ะเดาที่ ใ ช ก าวยู เ รี ย
ฟอรมาลดีไฮด E2 ที่ความหนาแนน 750 กก./ลบ.ม. มีคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยต่ําสุด คือ 81.06%
ชนิดกาวที่ใช และความหนาแนนของแผนมีอิทธิพลตอคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ (p<0.01) โดยแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางที่ มีความหนาแนนเทากันเมื่อ ใชกาว E2
และกาว E0 คาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยจะไมแตกตางกัน แตถา ใช Modify starch คาการดูดซึมน้ําจะแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. การพองตัวตามความหนา
คาการพองตัวตามความหนาของแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางจากไมสะเดาไมผานตาม
เกณฑมาตรฐาน มอก. 966-2547 และเกณฑมาตรฐาน JIS A 5906-1994 กําหนด
ชนิดกาวที่ใช และความหนาแนนของแผนมีอิทธิพลตอคาการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางที่มีความหนาแนนแตกตางกันจะมี
คาการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยไมแตกตางกันเมื่อใชกาว E0 และกาว E2 แตถาใชกาว Modify starch
คาการพองตัวตามความหนาเฉลี่ยจะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. คาความตานแรงดัด
มีเพียงแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางที่ทําจากไมสะเดาที่ใชกาว E2 ที่ความหนาแนนของ
แผน 750 กก./ลบ.ม. มีคาความตานแรงดัดเฉลี่ยเทากับ 22.60 เมกกะพาสคัล ซึ่ง ผานตามเกณฑ
มาตรฐาน มอก. 966-2547 แตไมผานตามเกณฑมาตรฐาน มอก. JIS A 5906-1994
111

เมื่อความหนาแนนของแผนเพิ่มขึ้นคาความตานแรงดัดจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางที่ความหนาแนนของแผน 650 กก./ลบ.ม. เมื่อใชกาวแตกตางชนิด
กันคาความตานแรงดัดเฉลี่ยจะไมแตกตางกัน แตแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางที่ความหนาแนน
ของแผน 750 กก./ลบ.ม. มีคาความตานแรงดัดเฉลี่ยแตกตางกัน โดยแผนที่ใชกาว E2 จะไมแตกตาง
จากแผนที่ใชกาว E0 แตแตกตางจากแผนที่ใชกาว Modify starch อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. คามอดุลัสยืดหยุน
แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางที่ทําจากไมสะเดาที่ความหนาแนนของแผน 750 กก./ลบ.ม.
แผนที่ใชกาว E2 และกาว E0 มีคามอดุลัสยืดหยุนเทากับ 2,028 และ 2,086 เมกกะพาสคัล ตามลําดับ
ซึ่งผานตามเกณฑมาตรฐาน JIS A 5906-1994 สวนแผนที่ใช Modify starch มีคามอดุลัสยืดหยุน
เทากับ 2,514 MPa ซึ่งผานทั้งเกณฑมาตรฐาน JIS A 5906-1994 และ มอก.966-2547
เมื่ อ ความหนาแน น ของแผ น เพิ่ ม ขึ้ น ค า มอดุ ลั ส ยื ด หยุ น เฉลี่ ย จะเพิ่ ม ขึ้ น โดยแผ น ใยไม อั ด
ความหนาแนนปานกลางที่ ระดับความหนาแนนเดียวกันใชกาว E0 และกาว E2 มีคามอดุลัสยืดหยุน
ไมแตกตางกันแตแตกตางจากแผนที่ใชกาว Modify starch อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
5. คาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา
มีเ พีย งแผน ใยไมอัด ความหนาแนน ปานกลางที่ทํา จากไมส ะเดาที่ค วามหนาแนน ของแผน
750 กก./ลบ.ม. ใชกาว E2 มีคาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาเฉลี่ยเทากับ 0.42 เมกกะพาสคัล ซึ่ง
ผานตามเกณฑมาตรฐาน JIS A 5906-1994 แตไมผานตามเกณฑมาตรฐาน มอก. 966-2547 กําหนด
ชนิดกาว และความหนาแนนของแผนมีอิทธิพลตอคาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา เฉลี่ย
โดยแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางจากไมสะเดาที่ใช Modify starch เมื่อความหนาแนนของแผน
ตางกันคาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาเฉลี่ยจะไมแตกตางกัน แตแผนที่ใชกาว E0 และ กาว E2
เมื่อความหนาแนนของแผนตางกันคาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาเฉลี่ย จะแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยความหนาแนนที่เพิ่มขึ้นจะทําใหคาความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนาเฉลี่ยสูงขึ้น
จากการวิเคราะหขอมูลสมบัตดิ า นตาง ๆ ของแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางจากไมสะเดา
สรุปไดวา ไมสะเดามีศักยภาพในการนํามาผลิตแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง ที่ความหนาแนน
750 กก./ลบ.ม. โดยใชกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด (E2) เพราะแผนที่ไดมีสมบัติที่ดี แตตองปรับปรุงสมบัติใน
ดานการพองตัวตามความหนาของแผ นใหน อยลง หากตองการแผน ที่ไมมี สารระเหยฟอรมั ลดีไฮด
ควรใช Modify starch เปนสารเชื่อมแทนกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮดแตตองเพิ่มปริมาณสารที่ใชเพื่อเปน
การเพิ่มคาความตานแรงดัด ความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา และลดคาการพองตัวตามความหนา
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ไมบางไมอัดจากไมสะเดา
VENEER AND PLYWOOD OF Azadirachta indica A. Juss.
ปยะวดี บัวจงกล1
วัลยุทธ เฟองวิวัฒน1
วีรญา ธรรมขันธ2

(PIYAWADE BAUCHONGKOL)
(VALLAYUTH FUEANGVIVAT)
(WEERAYA THAMMAKHAN)

บทคัดยอ
การวิจัยนีไ้ ดนําไมสะเดา (Azadirachta indica A. Juss.) อายุ 16 ป จากจังหวัดลพบุรี ทําเปนไมบาง
และแผนไมอัด 3 ชั้น โดยใชก าว 4 ชนิด คือ 1) กาวยูเ รีย ฟอรมัล ดีไ ฮด (urea formaldehyde: UF)
2) กาวฟนอลฟอรมัลดีไฮด (phenol formaldehyde : PF) 3) กาว methylene diphenyl diisocyanate
(MDI) และ 4) กาว emulsion polymer isocyanate (EPI) ในปริมาณ 190 กรัมตอตารางเมตร โดยแผนที่
ผลิตไดนําไปทดสอบคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 178-2549
จากขอมูลคุณลักษณะของแผนไมอัดจากไมสะเดาสรุปไดวา ความหนาแนนของไมบางสะเดา
อยูใ นระดับ 0.76 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร แผนไมอัดสะเดาประเภทการใชงานภายนอกที่ใชกาว MDI
มีคาความตานแรงดัด คามอดุลัสยืดหยุน และคาความตานแรงเฉือนเฉลี่ยผานตามเกณฑมาตรฐานและ
เปนคาที่สูงสุด

ABSTRACT
Research study for veneer and 3 layers plywood made from Neem (Azadirachta indica)
16 years old from Lop Buri province. The experiment boards processed with various 4 glue types;
1) urea formaldehyde (UF) 2) phenol formaldehyde (PF) 3) methylene diphenyl diisocyanate (MDI)
and 4) emulsion polymer isocyanate (EPI) content at 190 g/m.2 (single glue line). Properties of
boards were tested by TISI 178-2549.
The results demonstrated that veneer density of Neem at 0.76 g./cm.3 Plywood made from
MDI mechanical properties is the best and passed industrial standard.
-------------------------------1
2

นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
ผูชวยนักวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
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คําหลัก: ไมบาง แผนไมอัด ไมสะเดา
Key words: veneer, plywood, neem (Azadirachta indica

คํานํา
นับตั้งแตป พ.ศ. 2532 รัฐบาลไดมีการประกาศปดปาสัมปทานปาบกทั่วประเทศเพื่อตองการ
รักษาพื้นที่ปาของประเทศ ทําใหไมมีการทําไมออกจากปา สงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนไมใชสอย
ซึ่ ง มี ป ริ ม าณที่ ไ ม เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการของโรงงานอุ ต สาหกรรมประเภทที่ ใ ช ไ ม เ ป น วั ต ถุ ดิ บ
โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมไมบางและไมอัด เนื่องจากอุตสาหกรรมประเภทนี้ใชไมและกาวเปน
วัตถุดิบในการผลิตที่สําคั ญ มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชไมซุงขนาดใหญที่มีคุณภาพ มีลักษณะ
เปลาตรง ปราศจากตําหนิตางๆ ไดแก พูโพรง ไสผุ รอยแตกราว ปุมตาแข็งขนาดใหญ และตําหนิที่เกิด
จากการเจาะไชของแมลงตางๆ มาเปนวัตถุดิบในการปอนโรงงาน ดังนั้นจึงตองพิถีพิถันคัดเลือกไมซุง
เปนพิเศษเพื่อใหไดไมที่ดีมีคุณลักษณะเปนที่นิยมใชเป นวัตถุดิบผลิตไมบางและไมอัด ชนิดไมที่นิยมใช
เชน ไมสัก (Tectona grandis) ไมยางนา (Dipterocarpus alatus) ไมยมหอม (Toona sp.) ไมยมหิน
(Chukrasia sp.) ไมกะบาก (Anisoptera sp.) และไมสยา (Shorea spp.) เปนตน
ปจจุบันชนิดไมซุงชั้นคุณภาพ (veneer logs) จากไมเหลานี้เกิดการขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น
เรื่อยๆ ในขณะที่ปาไมของเราก็ไมอาจเอื้ออํานวยผลผลิตใหใชไมไดตามที่ตองการ จึงจําเปนที่จะตองทํา
ทุกวิถีทางเพื่อใหไดไมมาเปนวัตถุดิบในการผลิต มีการสั่งไมจากตางประเทศเขามาเปนวัตถุดิบปอน
โรงงานเพื่อใหกิจการดําเนินการตอไป ซึ่งไมอาจเลือกชนิดไมตามที่ตองการได จําเปนที่จะตองจัดหา
และเลื อ กใช ไ ม ช นิ ด อื่ น มาใช ใ นการผลิ ต ไม อั ด เพื่ อ นํ า มาเป น วั ต ถุ ดิ บ ทดแทนไม จ ากป า ธรรมชาติ
เนือ่ งจากไมสะเดา (Azadirachta indica A.. Juss. var.siamensis Valeton) เปนไมที่มีการสงเสริมใหปลูก
ทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศ เนื้อไมมีคุณลักษณะอยูในเกณฑที่ นาจะนํามาใชในการทําไมบางไมอัด
ได จึงนับเปนไมอีกชนิดหนึ่งที่นา สนใจสําหรับการทดลองในกระบวนการผลิตแผนไมบางและไมอัด

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยผลิตแผนไมอัดจากไมสะเดา (Azadirachta indica) ของสวนปาเทอดดําริ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อายุ ประมาณ 16 ป ตัดใหเปนทอนยาว 50 เซนติเมตร จากนั้น นําไปทําเปน
ไมบางและไมอัดโดยมีขนั้ ตอน ดังนี้
1. การเตรียมไมบางจากไมสะเดา
1.1 ตมไมซุงสะเดาที่อุณหภูมิ 80-90OC เปนเวลา 24 ชั่วโมง
1.2 นําไมสะเดามาปอกดวยเครื่องปอกไมบาง ใหมีความหนาประมาณ 1.6 มิลลิเมตร
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1.3 นํ า ไม บ าง (veneer) ที่ ไ ด ไ ปผึ่ ง กระแสอากาศจนแห ง พอสมดุ ล กั บ บรรยากาศที่
อุณหภูมิหอง
1.4 คัดเลือ กไมบ างที่ป ราศจากตํา หนิ สว นหนึ่ง ไปหาการหดตั ว โดยตั ดเปน แผ นขนาด
10X10 ตารางเซนติเมตร จํานวน 10 แผน
1.5 ตัดไมบางที่เหลือใหไดขนาด 40X40 ตารางเซนติเมตร แลวนําเขาเครื่องอบรอนใหมี
ความชื้นเหลือประมาณ 5-8%
2. การทดลองการหดตัวของไมบางจากไมสะเดา
2.1 นําแผนไมบางที่ตัดไดขนาดแลวจากขอ 1.4 มาแชน้ําจนอิ่มตัว แลวใชผาเช็ดน้ําออกให
แหงพอหมาดๆ ทําการวัดขนาดความกวาง (ดานสัมผัส: tangential) ความยาว (ดานยาว: longitudinal)
และความหนา (ดานรัศมี: radial) ดวยเครื่องวัดขนาด โดยทําเครื่องหมายตรงตําแหนงที่ทําการวัด
บนไมบางแตละแผนไวดวย
2.2 หลังจากนั้นใหนําไมบางดังกลาว ไปชั่งน้ําหนักดวยเครื่องชั่ง ที่มีค วามละเอียดถึง
0.01 กรัม เพื่อหาปริมาณความชื้นโดยเปรียบเทียบกับน้ําหนักอบแหง บันทึกขนาด และน้ําหนักครั้งแรก
ของแผนไมบางแตละแผนแลวนําไปผึ่งกระแสอากาศ
2.3 ในแตละวัน ใหทําการวัดขนาดความกวาง ความยาว และความหนาตรงตําแหนงที่ทํา
เครื่องหมายไวพรอมชั่งน้ําหนัก บันทึกขอมูลไวแลวนําไปผึ่งกระแสอากาศทําเชนนี้ทุกวันจนครบ 6 วัน
นําแผนไมบางตัวอยางไปเขาตูอบที่อุณหภูมิ 103±2OC อบใหแหงเปนเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง จนได
น้ําหนักคงที่ นําไมบางตัวอยางออกมาวัดขนาดและชั่งน้ําหนักบันทึกขอมูลเก็บไว
2.4 นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางอัตราการหดตัว (% shrinkage) และ
รอยละของปริมาณความชื้น (% moisture content)
3. การทดลองทําแผนไมอัดจากไมสะเดา โดยใชไมบางที่เตรียมไวในขอ 1.5
3.1 การทดลองนี้ทําแผนไมอัดชนิด 3 ชั้น โดยนําแผนไมบางขางตนมาทากาวในปริมาณ
190 กรัมตอตารางเมตร โดยกาวที่ใชในการทดลองมีดังนี้
3.1.1 กาวที่ใชทําแผนไมอัดประเภทใชงานภายใน
- กาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด (Urea formaldehyde: UF)
3.1.2 กาวที่ใชทําแผนไมอัดประเภทใชงานภายนอก
- กาวฟนอลฟอรมัลดีไฮด (Phenol formaldehyde: PF)
- กาว Methylene diphenyl diisocyanate (MDI)
- กาว Emulsion Polymer Isocyanate (EPI)
3.2 แผ น ไม อั ด ที่ ไ ด นํ า มาตั ด เป น ชิ้ น ทดสอบสํ า หรั บ ทดสอบหาค า ความต า นแรงดั ด
(modulus of rupture) คามอดุลัสยืดหยุน (modulus of elasticity) ความตานแรงเฉือน (shear strength)
และคาการแตกที่ไม (wood failure) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 178-2549
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ผลการศึกษาและวิจารณผล
คุณลักษณะของไมบาง
ไมสะเดาที่ใชในการทดลองครั้งนี้อายุ ประมาณ 16 ป จากจังหวัดลพบุรี มีขนาดความโตของ
เสนผาศูนยกลางเฉลี่ยประมาณ 21.65 เซนติเมตร มีความหนาแนนของไมบางประมาณ 0.76 กรัมตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร เนื้อไมบางที่ไดคอนขางหยาบ มีสีแดงปนน้ําตาลมีลักษณะเสี้ยนสน เมื่อนําไมบางที่
ไดจากการปอกไปทดสอบการหดตัว จะเห็นไดวา
การหดตัวของไมบางสะเดาจากกระพี้ทางดานสัมผัสและรัศมี (Table 1 and Figure 1) อยูใน
ระดับ 4.78% และ 3.86% ตามลําดับ สวนการหดตัวที่ระดับความชื้นประมาณ 5-8% การหดตัวของ
ไมบางสะเดาจากกระพี้ทางดานสัมผัสและรัศมี อยูในชวง 4.55-4.60% และ 3.25-3.50% ตามลําดับ
Table 1. Relationship between moisture contents and veneer shrinkages of Azadirachta indica A. Juss.
Veneer

Sapwood
Density
0.75 g./cm.3

Heartwood
Density
0.77 g./cm.3

Moisture content
(%)
117.34
21.20
13.85
11.94
10.59
0
116.39
21.12
13.95
11.81
10.57
0

Veneer shrinkage (%)
Tangential
Radial
Longitudinal
O
0
0
1.03
0.23
0.07
3.38
1.41
0.10
4.32
2.88
0.11
4.81
3.07
0.12
4.78
3.86
0.16
0
0
0
1.34
0.30
0.02
3.99
1.87
0.09
4.95
2.06
0.14
5.09
2.48
0.16
5.42
3.09
0.18
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Veneer shrinkage (%)
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Figure 1. Relationship between sapwood veneer shrinkages from different section.

Veneer shrinkage (%)

เมื่อเปรียบเทียบกับ การหดตัวของไมบางสะเดาจากแกนทางดานสัมผัสและรัศมี (Table 1 and
Figure 2) อยูใ นระดับ 5.42% และ 3.09% ตามลําดับ และการหดตัวที่ระดับความชื้นประมาณ 5-8%
การหดตัวของไมบางสะเดาจากแกนทางดานสัมผัสและรัศมี อยูใ นชวง 5.20-5.25% และ 2.60-2.75%
ตามลําดับ จะเห็นไดวา ไมบางสะเดาจากแกนมีการหดตัวดานสัมผัสสูงกวาไมบางสะเดาจากกระพี้ ซึ่ง
การหดตัวของไมบางนี้เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเกิดตําหนิระหวางการอบไมบาง ไมบางที่มีการหดตัว
สูง มักมีแนวโนมที่จะเกิดรอยแตกแยกบนผิวไม รอยฉีกขาดบนผิวไมบาง เกิดการโคงงอ ทําใหผิวและ
ขอบไมบางมักเปนลูกคลื่น เปนผลใหคุณภาพในการติดกาวของไมอัดต่ําลง (มนตรี, 2537)
เมื่อเปรียบเทียบการหดตัวจากไมชนิดอื่นๆ ที่มีความหนาแนนในระดับที่แตกตางกัน ดัง Table 2
จะเห็นวา การหดตัวของไมบางสะเดาอยูในระดับใกลเคียงกับไมบางสะเดาเทียม (Azadirachta excels)
แตต่ํากวาไมบางยางนา (Dipterocarpus alatus) แสดงใหเห็นวา การโคงตัวของไมบางจากไมสะเดามี
การโคงงอนอย
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Figure 2. Relationship between heartwood veneer shrinkages from different section.
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Table 2. Relationship between moisture contents and veneer shrinkages from different species.
Veneer
Density
Veneer shrinkage (%)
3
speciese
(g./cm. ) Tangential
Radial
Longitudinal
Azadirachta indica
Sapwood
0.75
4.78
3.86
0.16
Heartwood
0.77
5.42
3.09
0.18
1
Azadirachta excelsa
Sapwood
0.48
5.62
2.37
0.44
Heartwood
0.51
6.84
2.18
0.10
1
Dipterocarpus alatus
Sapwood
0.68
11.06
6.32
0.28
Heartwood
0.75
12.60
6.89
0.25
Source : 1 Montri (2537)
คุณลักษณะของไมอัด
เมื่อทําการทดสอบสมบัติของแผนไมอัดจากกาว UF ที่ใชงานภายใน และแผนไมอัดจากกาว PF
MDI และ EPI ที่ใชงานภายนอกตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.178-2549 พบวา
1. ความหนา และปริมาณความชื้น
แผนไมอัดที่ทําจากไมสะเดามีคาความหนาเฉลี่ยอยูในชวง 4.62 - 5.05 มม. และปริมาณ
ความชื้นเฉลี่ยอยูในชวง 7.64% – 9.98% (Table 3)
2. คาความตานแรงดัด
คาความตานแรงดัดเฉลี่ยของแผนไมอัดมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 60.04-94.90 MPa พบวา แผนไมอัด
ที่ทําจากไมสะเดาทุกชนิดกาวที่ใ ชมีคาผา นตามเกณฑมาตรฐาน มอก. 178-2549 (Table 4 and
Figure 3) โดยแผนไมอัดภายนอกที่ใชกาว MDI มีคาความตานแรงดัดเฉลี่ยสูงสุด คือ 94.90 MPa เมื่อ
ทําการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลจากการทดลอง พบวา ชนิดกาวที่ใชไมมีอิทธิพลตอคาความตาน
แรงดัดเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
3. คามอดุลัสยืดหยุน
คามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ยของแผนไมอัดมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 6,922 – 9,927 MPa พบวา แผนไมอัด
ที่ทําจากไมสะเดาทุกชนิดกาวที่ใชมีคาผานตามเกณฑมาตรฐาน มอก. 178-2549 (Table 4 and Figure 4)
โดยแผนไมอัดภายนอกที่ใชกาว MDI มีคามอดุลัสยืดหยุนเฉลี่ยสูงสุด คือ 9,927 MPa เมื่อทําการ
วิเคราะหความแปรปรวนของขอ มูลจากการทดลอง พบวา ชนิด กาวที่ใชไมมีอิท ธิพลตอคามอดุลั ส
ยืดหยุนเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
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Table 3. Physical properties of plywood from Azadirachta indica.
Thickness
(mm.)
5 ± 0.2
5.05
4.62
4.80
4.72

Glue type
TISI 178-2549
Urea Formaldehyde (UF)
Phenol Formaldehyde (PF)
Methylene diphenyl diisocyanate (MDI)
Emulsion Polymer Isocyanate (EPI)

Moisture content
(%)
7.00 – 15.00
9.50
9.98
7.64
7.74

Table 4. Mechanical properties of plywood from Azadirachta indica.

Glue type
TISI 178-2549
Urea Formaldehyde (UF)
Phenol Formaldehyde (PF)
Methylene diphenyl diisocyanate (MDI)
Emulsion Polymer Isocyanate (EPI)

Modulus of
rupture
(MPa)
34
63.85
76.78
94.90
60.04

Modulus of
Rupture (MPa)

100

Shear
strength
(MPa)
0.85
1.26
1.69
0.49

UF
PF
MDI
EPI
TISI 178-2549

50

0
Glue type

Figure 3. Modulus of rupture of Azadirachta indica.
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Modulus of
elasticity
(MPa)
≥4,500
7,054
8,338
9,927
6,922

Wood
failure
(%)
90
45
50
25

UF
PF
MDI
EPI
TISI 178-2549

Modulus of
elasticity (MPa)

10000

5000

0
Glue type

Figure 4. Modulus of elasticity of Azadirachta indica.
4. การติดกาว
คาความตานแรงเฉือนเฉลี่ยของแผนไมอัดมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 0.49 – 1.69 MPa โดยมีคาการ
แตกที่ไมเฉลี่ยอยูในชวง 25-90% พบวา แผนไมอัดที่ทําจากไมสะเดาที่ใชกาว MDI มีคาความตาน
แรงเฉือ นเฉลี่ย สูงสุด คือ 1.69 MPa และมีคาการแตกที่ไมเฉลี่ยเทากับ 50% ซึ่งผานตามเกณฑ
มาตรฐาน มอก. 178-2549 ที่กําหนดวาไมอัดที่มีคาความตานแรงเฉือนมากกวา 1 MPa จะไมคํานึงถึง
คาการแตกที่ไม (Table 5, 6 and Figure 5)
เมื่อทําการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลจากการทดลอง พบวา ชนิดกาวที่ใชมีอิทธิพลตอ
คาความตานแรงเฉือนเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
นําคาความตานแรงเฉือนเฉลี่ยมาทําการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan’s New Multiple
Range Test พบวา กาว MDI มีคาความตานแรงเฉือนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือแผนไมอัดสะเดาที่ ใช
กาว PF กาว UF และ กาว EPI ตามลําดับ โดยคาความตานแรงเฉือนเฉลี่ยนี้มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
Table 5. Shear strength and wood failure of TISI 178-2549
Shear strength (fv)
Wood failure
(MPa)
(%)
0.2 d fv < 0.4
0.4 d fv < 0.6
0.6 d fv < 1.0
1.0 d fv

t 80
t 60
t 40
non assigned
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Table 6. Shear strength and wood failure of plywood from Azadirachta indica.
Shear
strength
(MPa)
0.85
1.26
1.69
0.49

Glue type
Urea Formaldehyde (UF)
Phenol Formaldehyde (PF)
Methylene diphenyl diisocyanate (MDI)
Emulsion Polymer Isocyanate (EPI)

Shear strength
(MPa)

2.00

Wood
failure
(%)
90
45
50
25
UF
PF
MDI
EPI

1.50
1.00

0.50
0.00
Glue type

Figure 5. Shear strength of Azadirachta indica.
คาการแตกที่ไมของแผนไมอัดสะเดาที่ใชกาว UF ซึ่งเปนกาวภายในที่ทดสอบในสภาวะแหง จะมี
คาสูงกวาแผนไมอัดสะเดาที่ใชกาวชนิดอื่นซึ่งเปนกาวภายนอกที่ท ดสอบในสภาวะเปยก โดยแผนไมอัด
สะเดาที่ใชกาว EPI จะมีคาการแตกที่ไมต่ําสุด

สรุปผล
การนํ าไม สะเดาอายุประมาณ 16 ป จากจั งหวัด ลพบุ รี ทดลองทํา ไมบางและแผ นไม อัด ทั้ ง
ประเภทใชงานภายในและภายนอกมาเปรียบเทียบกับไมอัดที่ทําจากไมชนิดอื่น พบวา
1. ความหนาแนนของไมบางสะเดาอยูในระดับ 0.76 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร สูงกวาความ
หนาแนนของไมบางสะเดาเทียม แตมีคาใกลเคียงกับไมบางยางนา
2. การหดตัวของไมบางสะเดาทางด านสัมผัสและรัศมีอยูในระดับเดียวกับไมบางสะเดาเทียม
แตหดตัวนอยกวาไมบางยางนา
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3. เมื่อใชกาวตางชนิดกันทํา แผนไมอัดสะเดา คาความตานแรงดัดและคามอดุลัสยืดหยุนของ
แผนไมอัดจะแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. แผนไมอัดสะเดาที่ใชกาว MDI มีคาความตานแรงเฉือนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือแผนไมอัด
สะเดาที่ใชกาว PF กาว UF และ กาว EPI ตามลําดับ
5. คาการแตกที่ไมของแผนไมอัดสะเดาที่ใชกาว UF ซึ่งเปนกาวภายในที่ทดสอบในสภาวะแหง
จะมีคาสูงกวาแผนไมอัดสะเดาที่ใชกาวชนิดอื่นซึ่งเปนกาวภายนอกที่ทดสอบในสภาวะเปยก โดยแผนไมอัด
สะเดาที่ใชกาว EPI จะมีคาการแตกที่ไมต่ําสุด
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Energy from Azadirachta siamensis
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บทคัดยอ
การทดลองนําสวนของไมสะเดา คือ เศษไมส ะเดาขนาดเล็ก กิ่งขนาดเล็ก และปกไม มาใช
ประโยชนทางดานพลังงาน โดยนํามาทําถานอัดแทง พบวา เมื่อ ใชถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม
ผสมกับแปงมันสําปะหลัง ในอัตราสวน 100, 200, 300 และ 400 กรัม สามารถผลิตถานอัดแทง ได
ทุกสวนผสม สวนผสมที่เหมาะสมที่สุดคือ ถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000
กรัม กับแปงมันสําปะหลัง 200 กรัม ซึ่งมีคางานที่ไดเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 1.36 อัตราการเผาไหม
เฉลี่ ย ต่ํ า ที่ สุ ด เท า กั บ 4.09 กรั ม ต อ นาที ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ง านเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด เท า กั บ 26.63
เปอรเซ็นต และคาพลังงานความรอนเฉลี่ยเทากับ 5,748.85 แคลอรีตอกรัม สําหรับการทําถานอัด
แทงโดยใชถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม ผสมกับกาวแปงมันสําปะหลังที่ระดับความเขมขน 5, 8,
10 และ 15 เปอรเซ็นต สามารถผลิตถานอัดแทง ไดทุกสวนผสมเชนกัน สวนผสมที่เหมาะสมที่สุดคือ
ถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับกาวแปงมันสําปะหลัง 5% ซึ่งมี
คางานที่ไดเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 2.06 อัตราการเผาไหมเฉลี่ยเทากับ 5.65 กรัมตอนาที ประสิทธิภาพ
การใชงานเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 33.87 เปอรเซ็นต และคาพลังงานความรอนเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ
5,710.71 แคลอรีตอกรัม

คําหลัก : ไมสะเดา//เศษไมสะเดา//พลังงาน//ถานอัดแทง

1
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ABSTRACT
A study on energy potential of Azadirachta siamensis was conducted by making charcoal
briquette from wood residue. Charcoal briquettes were made by combining 4,000 g of fine
charcoal with tapioca starch at 100, 200, 300 and 400 g. The charcoal briquette made with
4,000 g fine charcoal and 200 g tapioca starch gave the best overall results, providing a work
done value of 1.36, a burning rate value of 4.09 g/min, a heat utilization efficiency of 26.63
percent and a calorific value of 5,748.85 cal/g. Charcoal briquettes were also made by combining
4,000 g of fine charcoal with tapioca starch glue at 5, 8, 10 and 15 percent concentration by
weight. The result found that the best combination was the charcoal briquette from 4,000 g of fine
charcoal mixed with tapioca starch glue at 5 percent, providing a work done value of 2.06, a
burning rate value of 5.65 g/min, a heat utilization efficiency of 33.87 percent and a calorific
value of 5,701.71 cal/g.
Keywords: Azadirachta siamensis//wood residue//energy//charcoal briquette

คํานํา
จากราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหราคาของพลังงานแทบทุกชนิดเริ่มขยับราคาตาม
ไปดวย การหาพลังงานทดแทนเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากในขณะนี้ การนําเศษวัสดุที่เหลือใชหรือเศษชีว
มวลตางๆ มาผานกระบวนการเพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนทางดานพลังงานก็เปนการชวยแกปญหานี้
ไดเปนอยางดีอีกวิธีหนึ่ง ไมสะเดา เปนไมที่มีเนื้อไมเหมาะสําหรับนําไปกอสรางบานเรือน ทําเสาเข็ม
และทําเฟอรนิเจอร ในการนําไมสะเดาไปใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ จะตองมีเศษเหลือใช กิ่งขนาดเล็ก
หรือเศษวัสดุ ในรูปทรงที่ไมสามารถนําไปใชประโยชนอยางอื่นเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก การนําเศษวัสดุ
เหลานีม้ าใชประโยชนดว ยการนํามาทําถานอัดแทง เปนการเพิ่มมูลคาเศษวัสดุโดยนํามาผานกระบวนการ
เผาและอัดขึ้นรูปใหเปนแทงถานเพื่อให มีความหนาแนนมากขึ้น อยูในรูปแบบที่ สามารถนําไปใชงานได
สะดวกขึน้ ซึ่งการเผาเศษวัสดุใหเปนถานเปนการปรับปรุงคุณภาพวัสดุ ทําใหมีคาพลังงานความรอน
มากขึ้น และหากเลือกใชตัวประสานที่เหมาะสมในการอัดขึ้นรูป ก็จะทําใหถานอัดแทงมีคาพลังงานความ
ร อนและประสิ ทธิ ภาพการใช งานดี ยิ่ งขึ้ นไปอี ก อั น จะส ง ผลให มี แ หล ง เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี คุ ณ ค า มากขึ้ น
นอกจากนี้ยั งเปนแนวทางไปสูการพัฒนารูปแบบการใชทรั พยากรจากไมหรื อวัสดุ อื่น ๆ อยา งคุมค า
ประหยัด และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
125

วิธีการศึกษา
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เตาถังเดี่ยว
เศษไมสะเดาขนาดเล็ก
เทอรโมมิเตอร
ตูอบความชื้น
เครื่องชั่ง
โถดูดความชื้น
เครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงแข็งแบบอัดเย็น
แปงมันสําปะหลัง
เครื่องบดยอย
เตาหุงตมประสิทธิภาพสูงของกรมปาไม
หมออลูมิเนียมเบอร 24

วิธีการ
1. การทําถานอัดแทงโดยใชแปงมันสําปะหลังเปนตัวประสาน
นําเศษไมสะเดาขนาดเล็ก กิ่งขนาดเล็ก และปกไม มาเผาใหเปนถาน (ภาพที่ 1) นําถานที่ได
จากการเผาบดใหละเอียดดวยเครื่องบดยอย (ภาพที่ 2) จากนั้นนําไปทดลองอัดใหเปนแทงดวยเครื่อง
อัดแทงเชื้อเพลิงแข็งแบบอัดเย็น โดยใชผงถานบด 4,000 กรัม ผสมกับแปงมันสําปะหลังเพื่อ เปนตัว
ประสานในอัตราสวนตาง ๆ กัน ดังแสดงในตารางที่ 1 จับเวลาและวัดความยาวของแทง ถานที่อัดได
ทั้งหมดจากสวนผสมแตละอัตราสวน นําแทงถานไปผึ่งใหแหงเพื่อเตรียมนําไปทดสอบหาประสิทธิภาพ
การใชงาน (ภาพที่ 3)
ตารางที่ 1 อัตราสวนระหวางถานเศษไมสะเดาบดกับแปงมันสําปะหลังที่ปริมาณตาง ๆ กัน
ถานเศษไมสะเดาบด
(กรัม)
4,000
4,000
4,000
4,000
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แปงมันสําปะหลัง
(กรัม)
100
200
300
400

2 การทําถานอัดแทงโดยใชกาวแปงมันสําปะหลังเปนตัวประสาน
นําเศษถานทดลองอัดใหเปนแทงดวยเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงแข็งแบบอัดเย็น โดยใชผงถาน
บด 4,000 กรัม ผสมกับกาวแปงมันสําปะหลังในอัตราสวนตาง ๆ กัน ดังแสดงในตารางที่ 2 จับเวลา
และวัดความยาวของแทงถานที่อัดไดทั้งหมดจากสวนผสมแตละอัตราสวน นําแทงถานไปผึ่งใหแหงเพื่อ
เตรียมนําไปทดสอบหาประสิทธิภาพการใชงาน
ตารางที่ 2 อัตราสวนระหวางถานบดกับกาวแปงมันสําปะหลังที่ระดับความเขมขนตาง ๆ กัน
ถานเศษไมสะเดาบด
(กรัม)
4,000
4,000
4,000
4,000

ระดับความเขมขนของกาวแปงมันสําปะหลัง
(เปอรเซ็นต)
5
8
10
15

จากนั้นนําตัวอยางถานอัดแทงที่ได ไปวิเคราะหหาคาพลังงานความรอนโดยใช Adiabatic
oxygen bomb calorimeter ตามวิธีการของ ASTM D 3172 and D 5865 และทดสอบหาประสิทธิภาพ
การใชงานโดยการตมน้ําดวยเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงของกรมปาไม (ภาพที่ 4) เติมน้ําในหมอตมน้ํา
อลูมิเนียมเบอร 24 น้ําหนักน้ําเทากับ 3,700 กรัม (ปริมาตร ¾ ของปริมาตรหมอ) ปดฝาหมอ ตมน้ํา
โดยใชถานอัดแทงจํานวน 400 กรัม เปนเชื้อเพลิง สังเกตการแตกปะทุของถาน ปริมาณควันขณะติดไฟ
บันทึกอุณหภูมิของน้ําตลอดเวลาจนกระทั่งน้ําเดือด บันทึกเวลาที่ใชไป จากนั้นเปดฝาหมอแลวปลอย
ทิ้งไวใหน้ําเดือดตออีก 30 นาที บันทึกน้ําหนักน้ําและถานที่เหลือ หางานที่ได อัตราการเผาไหม และ
ประสิทธิภาพการใชงานของถาน โดยคํานวณจากสูตร
งานที่ได

=

น้ําหนักของน้ําที่ระเหยไป
น้ําหนักของถานที่ใชสุทธิ

อัตราการเผาไหม

=

น้ําหนักของถานที่ใชสุทธิ
ระยะเวลาที่ใชทั้งหมด

ประสิทธิภาพการใชงาน =
(%)

MCp (T2-T1) + (M-MI) L x 100
MfH1-MkH2
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เมื่อ

M
MI
L
Cp
T1
T2
Mf
Mk
H1

=
=
=
=
=
=
=
=
=

H2

=

น้ําหนักน้ําที่ใชทดลอง (กรัม)
น้ําหนักน้ําที่เหลือหลังการเดือด (กรัม)
ความรอนแฝงของน้ําเทากับ 540 แคลอรี/กรัม
ความรอนจําเพาะของน้ําเทากับ 1 แคลอรี/กรัม
อุณหภูมิของน้ํากอนตั้งไฟ (องศาเซลเซียส)
อุณหภูมิของน้ําเดือด (องศาเซลเซียส)
น้ําหนักของเชื้อเพลิง (กรัม)
น้ําหนักของเชื้อไฟ (กรัม)
คาพลังงานความรอนของเชื้อเพลิง
(กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม)
คาพลังงานความรอนของเชื้อไฟ
(แคลอรีตอกรัม)

ผลการศึกษาและวิจารณผล
1. การทําถานอัดแทงโดยใชแปงมันสําปะหลังเปนตัวประสาน
การทดลองทําถานอัดแทงจากเศษไมสะเดา โดยใชถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม ผสมกับ
แปงมันสําปะหลัง ในอัตราสวน 100, 200, 300 และ 400 กรัม (ภาพที่ 5) พบวาสามารถผลิตถานอัดแทง
ที่มีความยาวเทากับ 330, 321, 300 และ 282 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) โดยสวนผสมที่มี
อัตราสวนระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับแปงมันสําปะหลัง 100 กรัม ใหความยาวแทง
ถานมากที่สุดเทากับ 330 เซนติเมตร และมีอัตราการผลิตสูงสุดเทากับ 0.97 เซนติเมตรตอวินาที
ตารางที่ 3 ความยาวของถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม
กับแปงมันสําปะหลังที่ปริมาณตางๆ กัน
ปริมาณแปงมันสําปะหลัง
(กรัม)
100
200
300
400
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ระยะเวลาที่ใช ความยาวแทงเชื้อเพลิงที่ได อัตราการผลิต
(วินาที)
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร/วินาที)
340
330
0.97
348
321
0.92
350
300
0.85
364
280
0.76

เมื่อนําถานอัดแทงไปทดสอบคางานที่ได อัตราการเผาไหม และประสิทธิภาพการใชงานดวยเตา
หุงตมประสิทธิภาพสูง พบวา ถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับแปง
มันสําปะหลัง 200 กรัม มีคางานที่ไดเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 1.36 มีอัตราการเผาไหมเฉลี่ยต่ําที่สุด
เทากับ 4.09 กรัมตอนาที และมีประสิทธิภาพการใชงานเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 26.63 เปอรเซ็นต
(ตารางที่ 4, ภาพที่ 6) ถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับแปงมัน
สําปะหลัง 100 กรัม มีคางานที่ไดเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 1.02 ถานอัดแทงที่มีอัตราการเผาไหมสูง
ที่สุด คือ ถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับแปงมันสําปะหลัง 100
กรัม ซึ่งมีคาอัตราการเผาไหมเฉลี่ยเทากับ 4.51 กรัมตอนาที และมีประสิทธิภาพการใชงานต่ําที่สุด
เทากับ 21.55 เปอรเซ็นต
ถานอัดแทงที่มีคาพลังงานความรอนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษ
ไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับแปงมันสําปะหลัง 100 กรัม โดยมีคาพลังงานความรอนเฉลี่ยเทากับ
5,816.12 แคลอรีตอกรัม ถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับแปงมัน
สําปะหลัง 200, 300 และ 400 กรัม มีคาพลังงานความรอนเฉลี่ยเทากับ 5,748.85, 5,678.55 และ
5,577.66 แคลอรีตอกรัม ตามลําดับ
ตารางที่ 4 คางานทีไ่ ด อัตราการเผาไหม ประสิทธิภาพการใชงาน และพลังงานความรอนเฉลี่ย
ของถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับแปงมัน
สําปะหลังทีป่ ริมาณตาง ๆ กัน
ปริมาณแปงมันสําปะหลัง (กรัม)
งานที่ไดเฉลี่ย
อัตราการเผาไหมเฉลี่ย (กรัมตอนาที)
ประสิทธิภาพการใชงานเฉลี่ย (เปอรเซ็นต)
พลังงานความรอนเฉลี่ย (แคลอรีตอกรัม)

100
200
300
400
1.02
1.36
1.25
1.28
4.51
4.09
4.15
4.43
21.55
26.63
25.29
26.56
5,816.12 5,748.85 5,678.55 5,577.66

2. การทําถานอัดแทงโดยใชกาวแปงมันสําปะหลังเปนตัวประสาน
เมื่อ ทดลองทําถ านอั ดแทงโดยใชถ านเศษไมส ะเดาบด 4,000 กรัม ผสมกับ กาวแป งมั น
สําปะหลังในอัตราสวนของแปงตอน้ําโดยน้ําหนักเทากับ 5, 8, 10 และ 15 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 7) พบวา
ทุกสวนผสมสามารถอัดเปนแทงถานได โดยมีความยาวของแทงถานเทากับ 335, 325, 312 และ 327
เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 5) โดยสวนผสมที่มีอัตราสวนระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม
กับกาวแปงมันสําปะหลัง 5 เปอรเซ็นต ใหความยาวแทงถานมากที่สุดเทากับ 335 เซนติเมตร และมี
อัตราการผลิตสูงสุดเทากับ 0.97 เซนติเมตรตอวินาที
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ตารางที่ 5 ความยาวของถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม
กับกาวแปงมันสําปะหลังที่ระดับความเขมขนตาง ๆ กัน
ความเขมขนของกาวแปง
(เปอรเซ็นต)
5
8
10
15

ระยะเวลาที่ใช
(วินาที)
345
340
365
360

ความยาวแทงถานที่ได อัตราการผลิต
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร/วินาที)
335
0.97
325
0.95
312
0.85
327
0.90

เมื่อนําถานอัดแทงไปทดสอบคางานที่ได อัตราการเผาไหม และประสิทธิภาพการใชงานดวยเตา
หุงตมประสิทธิภาพสูง พบวา ถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับกาว
แปงมันสําปะหลัง 5 เปอรเซ็นต มีคางานที่ไดเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 2.06 และมีคาประสิทธิภาพการใช
งานสูงที่สุด เทากับ 33.87 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 6, ภาพที่ 8) ถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษ
ไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับกาวแปงมันสําปะหลัง 8 เปอรเซ็นต มีคางานที่ไดเฉลี่ยต่ําที่สุด เทากับ
1.32 สําหรับคาอัตราการเผาไหม พบวา ถา นอัดแทงที่มีอัตราการเผาไหมต่ํา ที่สุด คือ ถานอัดแทงที่มี
สวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับกาวแปงมันสําปะหลัง 10 เปอรเซ็นต ซึ่งมีคา
อัตราการเผาไหมเฉลี่ยเทากับ 5.32 กรัมตอนาที ถานอัดแทงที่มีอัตราการเผาไหมสูงที่สุด คือ ถานอัดแทง
ที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับกาวแปงมันสําปะหลัง 8 เปอรเซ็นต ซึ่งมีคา
อัตราการเผาไหมเฉลี่ยเทากับ 6.22 กรัมตอนาที และมีประสิทธิภาพการใชงานต่ําที่สุดเทากับ 24.41
เปอรเซ็นต
ถานอัดแทงที่มีคาพลังงานความรอนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถาน
เศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับกาวแปงมันสําปะหลัง 5 เปอรเซ็นต ซึ่งมีคาพลังงานความรอนเฉลี่ย
เทากับ 5,710.71 แคลอรีตอกรัม ถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับ
กาวแปงมันสําปะหลัง 8, 10 และ 15 เปอรเซ็นต มีคาพลังงานความรอนเฉลี่ยเทากับ 5,638.59,
5,520.41 และ 5,514.72 แคลอรีตอกรัม ตามลําดับ
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ภาพที่ 1 ถานที่ไดจากการเผาเศษไมสะเดาขนาดเล็ก ภาพที่ 2 ถานที่บดแลวเพื่อเตรียมนําไปอัดแทง

ภาพที่ 3 การผึ่งถานอัดแทงจากสวนผสมตาง ๆ
เพื่อเตรียมนําไปทดสอบ และหา
ประสิทธิภาพการใชงาน

ภาพที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพการใชงาน
โดยใชเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงของ
กรมปาไม

ภาพที่ 5 การผสมถานบดกับแปงมันสําปะหลัง
เพื่อนําไปอัดแทง

ภาพที่ 6 ถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวาง
ผงถานบด 4,000 กรัม กับแปง
มันสําปะหลัง 200 กรัม
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ภาพที่ 7 การผสมถานบดกับกาวแปงมันสําปะหลัง
เพื่อนําไปอัดแทง

ภาพที่ 8 ถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวาง
ผงถานบด 4,000 กรัม กับกาวแปง
มันสําปะหลังที่ระดับความเขมขน
5 เปอรเซ็นต

ตารางที่ 6 คางานที่ได อัตราการเผาไหม ประสิทธิภาพการใชงาน และพลังงานความรอนเฉลี่ย
ของถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับกาว
แปงมันสําปะหลังที่ระดับความเขมขนตาง ๆ กัน
ความเขมขนของกาวแปงมันสําปะหลัง
(เปอรเซ็นต)
งานที่ไดเฉลี่ย
อัตราการเผาไหมเฉลี่ย (กรัมตอนาที)
ประสิทธิภาพการใชงานเฉลี่ย (เปอรเซ็นต)
พลังงานความรอนเฉลี่ย (แคลอรีตอกรัม)

5

8

10

15

2.06
1.32
1.67
1.72
5.65
6.22
5.32
5.61
33.87
24.41
29.77
30.57
5,710.71 5,638.59 5,520.41 5,514.72

จากตารางที่ 4 และ 6 เห็นไดวาถานอัดแทงที่มีอัตราการเผาไหมสูง จะมีประสิทธิภาพการใชงาน
ต่ํา เชน ถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับแปงมันสําปะหลัง 100
กรัม มีคาอัตราการเผาไหมเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับถานอัดแทงจากสวนผสมอื่น ๆ คือเทากับ
4.51 กรั มต อนาที และมีค าประสิท ธิภาพการใช งานต่ํ าที่สุ ดเมื่อ เปรีย บเทียบกับ ถา นอั ดแทง จาก
สวนผสมอื่น ๆ โดยมีคาเทากับ 21.55 เปอรเซ็นต เชนเดียวกับถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษ
ไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับกาวแปงมันสําปะหลัง 8 เปอรเซ็นต มีคาอัตราการเผาไหมเฉลี่ยสูงที่สุด
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ถ า นอั ด แท ง จากส ว นผสมอื่ น ๆ โดยมี ค า เท า กั บ 6.22 กรั ม ต อ นาที และมี
ประสิทธิภาพการใชงาน 24.41 เปอรเซ็นต ซึ่งต่ําที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับถานอัดแทงจากสวนผสมอื่น
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ๆ ดวยเชนกัน สิริลักษณและคณะ (2538) กลาววา ถานที่มีอัตราการเผาไหมสูงแมจะทําใหน้ําเดือด
เร็วจริง แตถานจะเผาไหมหมดไปเร็ว และจะสิ้นเปลืองถานมากกวาถานที่มีอัตราการเผาไหมต่ํา ดังนั้น
ถานที่มีอัตราการเผาไหมต่ํากวาจะถือวามีลักษณะที่ดีกวาถานที่มีอัตราการเผาไหมสูง และเนื่องจาก
ถานที่มีอัตราการเผาไหมสูงจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกวา เชื้อเพลิงจะหมดเร็วกวา ก็ยอมหมายถึง
ประสิทธิภาพการใชงานต่ํากวาดวยนั่นเอง นอกจากนี้ยังพบวาคาพลังงานความร อนเฉลี่ยของถานอัด
แทงที่ได จะลดลงตามปริมาณแปงมันสําปะหลังหรือระดับความเขมขนของกาวแปงมันสําปะหลังที่
เพิ่มขึ้น โดยพลังงานความรอนเฉลี่ยของถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000
กรัม กับแปงมันสําปะหลัง 100, 200, 300 และ 400 กรัม มีคาพลังงานความรอนเฉลี่ยเทากับ
5,816.12, 5,748.85, 5,678.55 และ 5,577.66 แคลอรีตอกรัมตามลําดับ และพลังงานความรอน
เฉลี่ยของถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับกาวแปงมันสําปะหลังที่
ระดับความเขมขน 5, 8, 10 และ 15 เปอรเซ็นต มีคาพลังงานความรอนเฉลี่ยลดลงตามความเขมขน
ของกาวแปงที่เพิ่มขึ้นเชนกัน โดยเทากับ 5,710.71, 5,638.59, 5,520.41 และ 5,514.72 แคลอรีตอ
กรัม ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองทําถานอัดแทงจากถานเศษตอรากไมยูคาลิปตัส ที่ใช
ถานบด 3,000 กรัม ผสมกับแปงมันสําปะหลัง 100, 200, 300 และ 400 กรัม พบวาถานอัดแทงที่ไดมี
คาพลังงานความรอนเฉลี่ยเทากับ 3,118.12, 3,100.04, 3,047.80 และ 3,026.82 แคลอรีตอกรัม ซึ่ง
ลดลงตามปริมาณแปงมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นตามลําดับ (ลักษมี และ จิระพงษ, 2548) และสอดคลอง
กับผลการทดลองผลิตถานอัด แทงจากเปลือกกลวยที่มีสวนผสมระหวางถานเปลือกกลวยบด 2,000
กรัม กับกาวแปงมันสําปะหลังที่ระดับความเขมขน 5, 8 และ 10 เปอรเซ็นต พบวามีคาพลังงานความ
รอนเฉลี่ยเทากับ 6,104.26, 5,765.62 และ 5,718.25 แคลอรีตอกรัม (ลักษมี 2554) ซึ่งคาพลังงาน
ความรอนเฉลี่ยจะลดลงตามระดับความเขมขนของกาวที่เพิ่มขึ้นตามลําดับเชนกัน

สรุปผล
1. การทําถานอัดแทงจากเศษไมสะเดา โดยใชถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม ผสมกับแปง
มันสําปะหลัง ในอัตราสวน 100, 200, 300 และ 400 กรัม สามารถผลิตถานอัดแทง ไดทุกสวนผสม
สวนผสมที่สามารถผลิตถานอัดแทงมีความยาวมากที่สุดและมีอัตราการผลิตสูงที่สุด คือ สวนผสมที่มี
ถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับแปงมันสําปะหลัง 100 กรัม โดยมีความยาวของแทงถานทั้งหมด
เทากับ 330 เซนติเมตร และมีอัตราการผลิตสูงสุดเทากับ 0.97 เซนติเมตรตอวินาที สวนผสมที่
เหมาะสมที่ สุด คือ ถา นอัดแทงที่มี สวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรั ม กับแปงมั น
สําปะหลัง 200 กรัม ซึ่งมีคางานที่ไดเฉลี่ย สูงที่สุด เทากับ 1.36 อัตราการเผาไหมเฉลี่ยต่ําที่สุด
เทากับ 4.09 กรัมตอนาที ประสิทธิภาพการใชงานเฉลี่ยสูงที่สุ ด เทากับ 26.63 เปอรเซ็นต และมีคา
พลังงานความรอนเฉลี่ยเทากับ 5,748.85 แคลอรีตอกรัม
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2. การทําถานอัดแทงจากเศษไมสะเดา โดยใชถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม ผสมกับกาว
แปงมันสําปะหลังที่ระดับความเขมขน 5, 8, 10 และ 15 เปอรเซ็นต สามารถผลิตถานอัดแทงไดทุก
สวนผสมเชนกัน สวนผสมที่สามารถผลิตถานอัดแทงมีความยาวมากที่สุดและมีอัตราการผลิตสูงที่สุด
คือ สวนผสมที่มีถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับกาวแปงมันสําปะหลัง 5 เปอรเซ็นต โดยมีความ
ยาวของแทงถานเทากับ 335 เซนติเมตร และมีอัตราการผลิตสูงสุดเทากับ 0.97 เซนติเมตรตอวินาที
สวนผสมที่เหมาะสมที่สุด คือ ถานอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางถานเศษไมสะเดาบด 4,000 กรัม กับกาว
แปงมันสําปะหลัง 5% ซึ่งมีคางานที่ไดเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 2.06 อัตราการเผาไหมเฉลี่ยเทากับ
5.65 กรัมตอนาที ประสิทธิภาพการใชงานเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 33.87 เปอรเซ็นต และคาพลังงาน
ความรอนเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 5,710.71 แคลอรีตอกรัม
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การใชสารสกัดจากสะเดาในการปองกันกําจัดปลวกใตดิน
Using the extract from Neem to prevention and control of subterranean termites
ขวัญชัย เจริญกรุง (Khwanchai Charoenkrung)1
วรรษชล เพ็งแยม (Wassachon Pengyam) 2
ธิดาวรรณ ชมเดช (Tidawan chomdech) 2
นฤชา จากปลอง (Naroecha Jakpong)2

บทคัดยอ
การใชสารสกัดจากสะเดาในการปองกันกําจัดปลวกใตดิน ไดทําการทดสอบดวยวิธี Feeding
test และ Contact test โดยใชสารสะเดาที่สกัดจากธรรมชาติ จํานวน 5 ตัวอยาง เปรียบเทียบกับทรีทเมนต
ที่ไมไดใชสารสกัด ผลการศึกษาพบวาสารทั้งหมดมีฤทธิ์ในการกําจัดปลวก และมีผลตอพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหว และยับยั้งการกินอาหารของปลวกซึ่งมีผลกระทบตออัตราการตายของปลวกในระดับที่นาสนใจ
ดวย

Abstract
Study on the efficacy of the extraction from 5 samples Neem plant extracts. By feeding
and contact test methods. The result reveled that mode of action of the neem extractive on termite
from the laboratory was classified as killing and antifeedant which result in final motality of tested
termites.

1
2

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม email : Khwanchai@msn.com.
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
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คํานํา
ปลวกจัดเปนศัตรูทําลายไมที่กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงที่สุด โดยทําความเสียหาย
ตอพืชที่ปลูกไว ตนไมในปาธรรมชาติ ตลอดจนไมใชประโยชนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งไมที่ใชประโยชนใน
อาคารบานเรือน รวมถึงวัสดุอื่นๆ ที่มีเซลลูโลสเปนองค ประกอบนั้น มักถูกปลวกเขาทําลายและกอใหเกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจอยูเสมอๆ (Pearce, 1999) วิธีการในการปองกันและกําจัดที่นิยมใชกันโดยทั่วๆ
ไปในปจจุบันนี้ คือการใชสารเคมีซ่งึ เปนวิธีการที่ใหผลดีและมีประสิทธิภาพสูง จึงมีการใชกันอยางแพรหลาย
ดังนั้ นประเทศไทยเราจึงตองมีการนําเขาสารเคมี ปราบศัตรูพืชหรือสารเคมี ปองกันกํ าจัดปลวกในปหนึ่ ง
นับเปนมูลคาหลายรอยลานบาท (สุภาณี, 2540) ซึ่งการนําเขาสารเคมีปราบศัตรูพืชชนิดตางๆ เปนจํานวน
มากมายในแต ละป ส งผลให ป ระเทศต องเสี ยดุ ลการค า และจากการใช สารเคมี กั น อย างมากมายและ
แพรหลาย เปนเหตุใหเกิดอันตรายทั้งทางตรงคือเปนพิษตอคนและสัตว รวมถึงมีผลกระทบในทางออมตอ
การสูญเสียทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเกิดการสูญเสียสมดุลในธรรมชาติไปเปนอันมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบนิเวศปาไม ซึ่งมีความซับซอนและเปนที่มาของความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญ
ซึ่งเป นต นกําเนิ ดของทรั พยากรธรรมชาติ ทั้งหลายภายในประเทศ และจากการใชสารเคมี ปราบศั ตรู พื ช
ติดตอกันเปนเวลานานจึงเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดการตานทานตอสารเคมีขึ้น ทั้งในโรคและแมลงตางๆ
รวมทั้งกอใหเกิดสภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษ ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาสารเคมีกลุมใหมๆ ที่มีความปลอดภัยสูง
ขึ้นมาใชเพิ่มเติมอีกหลายชนิด และปจจุบันก็ไดมุงศึกษาและคนควาหาสารฆาแมลงในกลุมใหมๆ โดยจะเนน
ใหมีผลทางชีววิทยาที่เฉพาะเจาะจงตอศัตรูที่เปนเป าหมาย โดยอาจใชจุลินทรี ย หรือ สารคลายฮอรโมน
(hormone) สารยับยั้งการสรางไคติน (chitin synthesis inhibitors) ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาของแมลงรวมถึง
สารเคมี ที่ ไม แ สดงผลในการฆ าแมลงโดยตรง แต จะมี ผลต อพฤติ กรรมของแมลง เช น การเป น สารล อ
(attractant) หรือสารขับไล (repellent) หรือสารยับยั้งการกินอาหาร (antifeedant) เปนตน ซึ่งสารเคมีในกลุม
เหลานี้ เชน methoprene, hexaflumaron หรือ insect regulator อื่นๆ ก็ไดมีการศึกษาวิจัยและทดสอบใชใน
การปองกันกําจัดปลวกอยางแพรหลายในตางประเทศ (Howard, 1980; Su และคณะ 1985; Su และ
Scheffrahn, 1990; 1993) นอกจากนี้การศึกษาในปจจุบันยังมุงเนนในการที่จะคนควาหาโครงสรางทางเคมี
ของสารฆ าแมลงชนิดใหม ๆ จากผลิตภัณฑธรรมชาติ (natural product) เพื่อนําไปใช เปนตนแบบในการ
สังเคราะห และพั ฒนาสารฆ าแมลงชนิ ดใหมที่ มี กลไกการออกฤทธิ์ ที่ แตกตางไปจากเดิมซึ่งจะเป นการ
แกปญหาแมลงสรางความตานทานได
ดังนั้นการศึกษาเพื่อพัฒนาสารสกัดและกรรมวิธีการใชสารสกัดจากสะเดา ใหสามารถนํามาใช
ทดแทนสารเคมีปราบศัตรูพืช หรือสารเคมีปองกันกําจัดปลวกในอนาคตตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จึง
เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว อีกทั้งเปนการชวยใหเกษตรกรในชนบท
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สามารถมี ร ายได จ ากการเพิ่ ม ผลผลิต และลดต น ทุ น การผลิต อี ก ดว ย เป น การสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมออกไปสูภู มิภาคและชนบท และสนับสนุน การวิจั ยและพัฒ นาทางดานวิท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ซึ่งเปนนโยบายหลักที่รัฐบาลไดกําหนดไว เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และตอบสนองตอ
นโยบายของประเทศ

อุปกรณและวิธกี ารดําเนินการ
การสํารวจและเก็บตัวอยางปลวก
ออกสํารวจและเก็บตัวอยางปลวกทําลายไมชนิด Coptotermes gestroi ในบริเวณอาคารบานเรือนทั้ง
ในเขตเมืองและชนบท ในทองที่อําเภอรังสิตและธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อ
ใชในการทดสอบ
กรรมวิธีการดักจับปลวกสําหรับนํามาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการ
1. การดักจับปลวกโดยใชกลองเหยื่อไมยางพารา มีขนั้ ตอนในการดักจับดังนี้
- นํากลองกระดาษบรรจุดวยไมยางพาราที่มีขนาด 5u30u 2.5 ซม. (กuยuหนา) จนเต็มกลอง
แลวปดฝาใหสนิท
- นํากลองเหยื่อไม ยางพาราที่ใหความชื้นไว เรี ยบรอยแลว ไปวางไวตามมุมห อง ซอกอาคาร
ริมฝาผนังหรือตรงบริเวณที่สํารวจพบวามีเสนทางเดินของปลวกชนิด C. gestroi ปดกลองดวยผาพลาสติก
หรือวัสดุอื่นใหมิดชิดทิ้งไวเปนระยะเวลา 1-2 เดือน
- ออกไปเก็บกลองเหยื่อไมยางพาราที่มีปลวกจํานวนมากเขามาอยูภายในกลองแลว และนําไป
เพาะเลี้ยงภายในหองปฏิบัติการ
- เปลี่ยนกลองเหยื่อใหมลงแทนที่ในบริเวณเดิม เพื่อดักจับปลวกในครั้งตอไป
2. เพาะเลี้ยงปลวกในหองปฏิบัติการ
นําปลวกที่ ดั กจับมาจากแต ละสถานที่ แยกเลี้ ยงลงในบ อซีเมนต ที่เตรี ยมไว โดยที่ ก นบ อ
ซี เมนต ปู รองพื้ นไว ดวยวั ส ดุ ดินหรื อทราย เพื่ อเป นแหลงเก็ บความชื้ นภายในรั ง และปู รองไว ดวยชิ้ นไม
ยางพารา เพื่อใชเปนแหลงอาหารใหนํา้ หรือความชื้นภายในบอเพาะเลี้ยงโดยการฉีดพนน้ําวันเวนวัน
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- ทําความสะอาดบริเวณปากขอบบอเพาะเลี้ยงทุกวันเพื่อกําจัดเสนทางเดินดินที่ปลวกทําขึ้นมา
เพื่อเปนการปองกันไมใหปลวกหนีออกจากบอเพาะเลี้ยง
- ดูแลใหอาหารปลวกประมาณเดือนละ 2 ครั้ง
ศึกษาและทดสอบปฏิกริ ิยาการตอบสนองของปลวกตอสารสกัดสะเดาในหองปฏิบัติการ
สารสกัดจากสะเดา จํานวน 5 ตัวอยาง นํามาจากตัวอยางสารสกัดซึ่งเกิดจากภูมิปญญาชาวบานใน
พืน้ ที่จังหวัดสิงหบุรี, พระนครศรีอยุธยา, อางทอง, นครปฐม และราชบุรี เปนตน
1. เตรียมสารสกัดสะเดา ชนิดของสารสกัดสะเดาที่ใชในการทดสอบ จํานวน 5 ตัวอยาง นํามา treted
บนกระดาษกรอง ทิ้งไวเปนระยะเวลา 4 สัปดาห เพื่อทดสอบฤทธิ์ตกคางของสารสกัดสะเดา
2. เตรียมสารสกัดสะเดา ชนิดของสารสกัดสะเดาที่ใชในการทดสอบ จํานวน 5 ตัวอยาง นํามา
treted บนกระดาษกรอง แลวทดสอบทันที
การทดสอบทางชีววิทยา
การเตรียมปลวกสําหรับใชในการทดสอบ
นําปลวกที่เพาะเลี้ยงไวใหปรับตัวอยูในสภาพหองทดลองแลว 1-2 อาทิตย มาแยกตัวออกโดยการนํา
ชิ้นไมที่มีปลวกอยูภายในมาเคาะใหตัวปลวกรวงหลนออกมาจากชิ้นไมลงบนถาด นํากระดาษกรองขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 12 นิว้ ฉีดพนน้ําใหความชื้นเล็กนอย วางทับไวบนตัวปลวกที่อยูในถาด ทิ้งไวประมาณ 10-15
นาที จนกวาปลวกจะขึ้นมาเกาะอยูบนกระดาษกรอง จากนั้นจึงยายปลวกที่เกาะอยูบนกระดาษกรองไปเคาะ
ลงในถาดอีกใบหนึ่งซึ่งมีกระดาษกรองชื้นๆอยู เพื่อใหปลวกหลบอยูใตกระดาษกรองเปนการปองกันการ
สูญเสียความชืน้ จากลําตัวปลวกทดลอง
1. การทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของปลวก เมื่อทดสอบโดยวิธี feeding test โดยใชกระดาษ
กรอง เปนแหลงอาหารและความชืน้
1.1 การเตรียมตัวอยางสารสกัดสะเดาเพื่อใชในการศึกษาและทดสอบ
- นําสารทดสอบที่เตรียมไว 1 ml. มาหยดลงบนกระดาษกรอง Wattman No.2 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 4.7 ซม. โดยแบงหยดดานละ 0.5 ml. พลิกดานแลวหยดเพิ่มอีก 0.5 ml.
1.2 ขั้นตอนการศึกษาและทดสอบ
- นํ าปลวกงานที่ แยกไว ในถาดมานับจํ านวน โดยในแต ละหน วยทดลองใช ปลวกงาน
จํานวน 50 ตัว ปลวกทหาร 5 ตัว ใสลงใน Petri-dish ซึ่งบรรจุกระดาษกรองที่ treat สารสกัดสะเดาไว
เรียบรอย ปดฝาไว โดยแตละ treatment ทําทั้งหมด 4 ซ้ํา
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- สังเกตและจดบันทึกปฏิกิริยาการตอบสนองของปลวกทดลอง บันทึกอัตราการตายที่
ระยะเวลาทุก 6 ชั่วโมง จนครบ 1 วัน หลังจากนั้นตรวจเช็คที่ระยะเวลา 3, 5 และ 7 วัน ตามลําดับ
- ในการประเมินผลจะคิดจากเปอรเซ็นตการตาย (% mortality) ผานสูตรของ Abbottซึ่ง
จะใชคาเปนเปอรเซ็นตการตายที่แทจริง เนื่องจากผลของสารโดยคํานวณผานสูตรดังนี้
เปอรเซ็นตตายที่แทจริง = Pc– C
X 100
100 - C
เมื่อ

Pc = เปอรเซ็นตตายในสัตวทดลอง
C = เปอรเซ็นตตายใน Control

2. การทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของปลวกโดยวิธี Contact test คือ
นําปลวกที่นับจํานวนและแยกไว (50w 5s) ใสลงใน Petri-dish ซึ่งบรรจุกระดาษกรอง ที่
treated ดวยสารสกัดสะเดา โดยปลอยใหปลวกเดินสัมผัสกับสารบนกระดาษกรองเปนระยะเวลา 15 นาที
- ยายปลวกทั้งหมดไปยัง Petri-dish ใหมที่มีกระดาษกรองซึ่งไมได treated ดวยสารสกัด
- สังเกตและศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองของปลวกทุกระยะ 30 นาที, 1 ชั่วโมง และทุก
6 ชั่วโมง จนครบ 1 วัน และทุก 3 วัน, 5 วัน และ 7 วัน ตามลําดับ ทําการตรวจนับจํานวนตัวปลวกที่ยังมีชีวิต
อยู แลวนําไปคิดคํานวณเปนเปอรเซ็นตการตายสะสมที่แทจริงของปลวกทดลอง
- บันทึกขอมูลอัตราการกินอาหารของปลวก เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลอง (7 วัน) โดย
การประเมินดวยสายตา
3. ประเมินผลและวิเคราะหคาความเปนพิษของสารสกัดตอปลวกทําลายไม ในการประเมินความ
เปนพิษของสารสกัดเพื่อพัฒนาเปนสารฆาแมลงนั้น จะใชวิธีการประเมินความเปนพิษในลักษณะเฉียบพลัน
(สุภาณี, 2540)
- ทําการประเมินความเปนพิษโดยใชคา LT (Lethal time) คือคาที่ใชบอกระดับความเปนพิษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งมักใชในการศึกษาความเปนพิษของสารฆาแมลง การบอกความเปนพิษจะใชระยะเวลาใน
การทําใหสัตวทดลองตาย เมื่อไดรับสารในปริมาณเดียวกัน ซึ่งมีหนวยวัดเปนวินาที นาที ชั่วโมงหรือเปนวัน
ซึ่งอาจประเมินเปนคา LT50 หรือ LT100 คือ ระยะเวลาที่ทําใหสัตวทดลองตาย 50% หรือ 100% ในความ
เขมขนระดับหนึ่ง
- การประเมินระดับการกินอาหารของปลวกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลอง
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จากการประเมินการกิ นอาหารของปลวกดวยสายตาสามารถจั ดแบงเป น 4 ระดั บ
คะแนน คือ
0 = ไมกินเลย
1 = กินเล็กนอย ไมเกิน 15 %
2 = กินปานกลาง 15 % ไมเกิน 50 %
3 = กินมากกวา 50 % ขึ้นไป

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาและทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของปลวกตอ สารสกัดจากสะเดา โดยวิธี feeding
test ในลักษณะการทดสอบทันที ดังแสดงไวในตารางที่ 1 พบวา สารสกัดจากสะเดาทั้ง 5 ตัวอยาง สามารถ
ทําใหปลวกตายได 100% ภายในเวลา 7 วัน (Lt100=7 วัน) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลอง (7วัน) จากระดับ
การกินอาหาร พบวาปลวกกินอาหารที่ treated ดวยสารสกัดจากสะเดาทุกตัวอยางในระดับคะแนน ตั้งแต 12 โดยปลวกจะกินอาหารที่มีในสารสกัดจากสะเดาตัวอยางที่ 5 ไดมากกวาตัวอยางอื่นๆ ในขณะที่ control มี
อัตราการกินอาหารสูงสุดถึงระดับ 3 สวนในการทดสอบในลั กษณะฤทธิ์ตกค าง ดังแสดงไวในตารางที่ 2
พบวา สารสกัดจากสะเดาทั้ง 5 ตัวอยาง สามารถทําใหปลวกตายได 100% ภายในเวลา 7 วัน (Lt100=7 วัน)
เชนกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลอง (7วัน) จากระดับการกินอาหาร พบวาปลวกกินอาหารที่ treated
ดวยสารสกัดจากสะเดาทุกตัวอยางในระดับคะแนน ตั้งแต 2-3 ในขณะที่ control มีอัตราการกินอาหารที่
ระดับ 3 จะสังเกตไดวาเปอรเซ็นตการตายของปลวกที่ทดสอบในลักษณะพิษตกคาง ปลวกจะมีเปอรเซ็นต
การตายที่ต่ํากวา treated สารสะเดาแลวทดสอบทันที ในทุกชวงเวลา แตไมวาอยางไรก็ตาม ทั้ง 2 ลักษณะ
สามารถมีฤทธิ์กาํ จัดปลวกไดภายในระยะเวลา 7 วันเชนกัน
ขอสังเกต สําหรับปลวกที่กนิ อาหารที่มีสารสกัดจากสะเดาในทุกตัวอยาง พบวาตัวปลวกมี
สีขุนขาวกวาเดิม และเริ่มเฉื่อยชา เคลื่อนไหวชาลง ไมกินอาหาร และตายในเวลาตอมา
ผลการศึกษาและทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของปลวกตอ สารสกัดจากสะเดา โดยวิธี contact
test ทั้งในลักษณะการทดสอบทันทีและในลักษณะพิษตกคาง แสดงไวในตารางที่ 3-4 พบวา ผลการทดสอบ
เปนไปในลักษณะเดียวกันกับการทดสอบแบบ feeding test โดยสารสกัดจากสะเดาทั้ง 5 ตัวอยาง สามารถ
ทําใหปลวกตายได 100% ภายในเวลา 14 วัน (Lt100=14 วัน) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลอง (14วัน) จาก
ระดับการกินอาหาร พบวาปลวกกินอาหารที่ treated ดวยสารสกัดจากสะเดาทุกตัวอยางในระดับคะแนน
ตั้งแต 2-3 โดยปลวกจะกินอาหารที่มีในสารสกัดจากสะเดาตัวอยางที่ 5 ไดมากกวาตัวอยางอื่นๆ ในขณะที่
control มีอัตราการกินอาหารสูงสุดถึงระดับ 3
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ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตการตายของปลวกเมื่อทดสอบกับสารสกัดสะเดา โดยวิธี feeding test ในการทดสอบ
ทันที
อัตราการตายที่แทจริง ( % real mortality )

ระดับการกิน
อาหารที่ 7 วัน

สารสกัดสะเดา

6 ช.ม.

12 ช.ม.

1 วัน

3 วัน

7 วัน

ทดสอบทันที
ตัวอยางที่ 1
ตัวอยางที่ 2
ตัวอยางที่ 3
ตัวอยางที่ 4
ตัวอยางที่ 5

25.31cd
17.28bc
22.81cd
28.80d
10.77b

30.16c
24.62c
29.16c
38.17d
14.07b

51.00d
31.29c
34.86c
45.43d
17.65b

82.58cd
73.85bc
74.89bc
87.68d
71.29b

100.00b
100.00b
100.00b
100.00b
100.00b

1
1
1
1
2

Control

0.25a

0.50a

1.00a

2.50a

9.50a

3

ตารางที่ 2

เปอรเซ็นตการตายของปลวกเมื่อทดสอบกับสารสกัด สะเดา โดยวิธี feeding test ในการ
ทดสอบฤทธิ์ตกตกคางที่ระยะเวลา 1 เดือน
อัตราการตายที่แทจริง ( % real mortality )

ระดับการกิน
อาหารที่ 7 วัน

สารสกัดสะเดา

6 ช.ม.

12 ช.ม.

1 วัน

3 วัน

7 วัน

ผลตกคาง
(ทิง้ ไว 4 สัปดาห)
ตัวอยางที่ 1
ตัวอยางที่ 2
ตัวอยางที่ 3
ตัวอยางที่ 4
ตัวอยางที่ 5

5.50a
2.00a
15.50b
9.00a
3.00a

7.00ab
2.50ab
17.50c
11.00bc
3.50ab

9.00abc
2.50ab
18.50c
11.50bc
4.00ab

44.88bc
35.72b
62.21d
59.19d
51.55cd

100.00b
100.00b
100.00b
100.00b
100.00b

3
3
2
2
3

Control

0.00a

0.00a

0.00a

2.00a

4.50a

3
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ตารางที่ 3

เปอรเซ็นตการตายของปลวกเมื่อทดสอบกับสารสกัด สะเดา โดยวิธี contact test ในการ
ทดสอบทันที
อัตราการตายที่แทจริง ( % real mortality )

ระดับการกิน
อาหารที่ 14 วัน

สารสกัดสะเดา

ทดสอบทันที
ตัวอยางที่ 1
ตัวอยางที่ 2
ตัวอยางที่ 3
ตัวอยางที่ 4
ตัวอยางที่ 5

Control

ตารางที่ 4

6 ช.ม.

12 ช.ม.

1 วัน

3 วัน

7 วัน

14 วัน

12.28cd
7.76bc
10.78cd
13.77d
5.26b

14.08c
11.56c
14.08c
18.58d
6.03b

24.74d
14.63c
16.16c
21.70d
7.56b

39.50bc
34.87b
35.91b
42.04c
34.36b

44.76bc
44.20bc
44.20bc
45.85c
41.98b

100.00b
100.00b
100.00b
100.00b
100.00b

2
2
2
2
3

0.25a

0.50a

1.00a

2.50a

9.50a

32.50a

3

เปอรเซ็นตการตายของปลวกเมื่อทดสอบกับสารสกัด สะเดา โดยวิธี contact test ในการ
ทดสอบฤทธิ์ตกตกคางที่ระยะเวลา 1 เดือน
อัตราการตายที่แทจริง ( % real mortality )

ระดับการกิน
อาหารที่ 14 วัน

สารสกัดสะเดา

6 ช.ม.

12 ช.ม.

1 วัน

3 วัน

7 วัน

14 วัน

ผลตกคาง
(ทิง้ ไว 4 สัปดาห)
ตัวอยางที่ 1
ตัวอยางที่ 2
ตัวอยางที่ 3
ตัวอยางที่ 4
ตัวอยางที่ 5

2.50bc
0.50a
7.00c
4.00bc
1.00a

3.00a
0.50a
8.50b
5.00ab
1.50a

4.00abc
0.50ab
9.00c
5.50bc
1.50ab

20.91bc
16.33b
29.57d
28.06d
24.50cd

38.76c
37.18bc
38.72c
40.31c
34.04b

100.00b
100.00b
100.00b
100.00b
100.00b

3
3
3
3
3

Control

0.00a

0.00a

0.00a

2.00a

4.50a

28.50a

3
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ภาพที่ 1

เปรียบเทียบเปอรเซ็นตการตายที่แทจริงของปลวก เมื่อทดสอบกับสารสกัดจากสะเดา
จํานวน 5 ตัวอยาง โดยวิธี feeding test ในลักษณะการทดสอบทันที
100.00

80.00
1
2

60.00

3
4

40.00

5
control

20.00

0.00

6h

ภาพที่ 2

12 h

1d

3d

7d

เปรียบเทียบเปอรเซ็นตการตายที่แทจริงของปลวก เมื่อทดสอบกับสารสกัดจากสะเดา
จํานวน 5 ตัวอยาง โดยวิธี feeding test ในลักษณะการทดสอบฤทธิ์ตกคาง 1 เดือน
100.00

80.00
1
2

60.00

3
4

40.00

5
control

20.00

0.00
6h

12 h

1d

3d

7d
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ภาพที่ 3

เปรียบเทียบเปอรเซ็นตการตายที่แทจริงของปลวก เมื่อทดสอบกับสารสกัดจากสะเดา
จํานวน 5 ตัวอยาง โดยวิธี contact test ในลักษณะการทดสอบทันที
100.00

80.00
1
2

60.00

3
4

40.00

5
control

20.00

0.00
6h

ภาพที่ 4

12 h

1d

3d

7d

14 d

เปรียบเทียบเปอรเซ็นตการตายที่แทจริงของปลวก เมื่อทดสอบกับสารสกัดจากสะเดา
จํานวน 5 ตัวอยาง โดยวิธี contact test ในลักษณะการทดสอบฤทธิ์ตกคาง 1 เดือน
100.00

80.00
1
2

60.00

3
4

40.00
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นอกจากนี้ไดนําการศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับชนิดและปริมาณ protozoa ที่อยูภายในลําไสปลวกชนิด
C. gestroi ซึ่งใชในการศึกษาทดสอบครั้งนี้ พบวาภายในลําไสปลวกจะมี protozoa อยู 3 ชนิด ซึ่งทําหนาที่
สําคัญในการผลิต enzyme ชวยในการยอย cellulose (Yoshimura et al. 1992) คือ
Pseudotrichonympha sp. (P) เปน protozoa ที่มีข นาดใหญที่สุด มีรูป รา งคลา ยกระสวย
Holomastigotoides sp. (H) เปน protozoa ขนาดกลางมีรูปรางคอนขางกลมหรือรูปไข และ
Spirotrichonympha sp. (S) เปน protozoa ขนาดเล็กที่สุด มีรูปรางคลายกรวย (ภาพที่ 5)

P
S
H

ภาพที่ 5 รูปรางลักษณะของ protozoa 3 ชนิด (P,H, S) ที่ถายภายใตกลองจุลทรรศน

สรุปผล
ผลการศึกษาและทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของปลวกตอ สารสกัดจากสะเดา โดยวิธี feeding
test ในลักษณะการทดสอบแบบ tread สารสกัดแลวทดสอบทันทีกับ tread สารสกัดแลวทิ้งไว 1 เดือนจึง
นํามาทดสอบเพื่อดูฤทธิ์ตกคาง สารสกัดจากสะเดาทั้ง 5 ตัวอยาง สามารถทําใหปลวกตายได 100% ภายใน
เวลา 7 วัน (Lt100=7 วัน) ในขณะที่การทดสอบวิธี contact test ทั้งในลักษณะการทดสอบทันทีและในลักษณะ
พิษตกคาง ผลการทดสอบเปนไปในลักษณะเดียวกันกับการทดสอบแบบ feeding test โดยสารสกัดจาก
สะเดาทั้ง 5 ตัวอยาง สามารถทําใหปลวกตายได 100% ภายในเวลา 14 วัน (Lt100=14 วัน)
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