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กระแสของวัสดุทดแทนไม้ ในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา
เริ่มเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
ไม่เพียงจะเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่การ
ใช้ประโยชน์จากเศษไม้ มาแปรรูปเป็นวัสดุ ทดแทนไม้
นอกจากจะเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แล้ว ยังสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นช้ินงานหรือวัสดุใหม่ๆ
สำาหรับวงการออกแบบอีกด้วย
 วัสดุทดแทนไม้ท่ีเราเห็นกันส่วนใหญ่เรียกว่า
“แผ่นอัด” ซึ่งสามารถนำาวัสดุเหลือใช้จากเศษไม้
และเศษวัสดุการเกษตร นำามาอัดกาวเรซินและ
เติมสารพิเศษเพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ให้เนื้อไม้
เช่น ใส่น้ำายากันปลวกและเชื้อราต่างๆ ทำาให้
แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นสูงกว่าไม้อัดทั่วไป 
โดยนำาเศษเหลือใช้จากผลผลิตอย่างชานอ้อย
ฟางข้าว ปาล์มน้ำามัน ขุยมะพร้าว หญ้าแฝก ฝ้าย
ข้าวโพด มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุทดแทน
ไม้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ไม้แผ่นแปรรูป
(Sawn Lumber) ไม้ประสาน (Laminated Board)
แผ่นชิ้นไม้อัด (Particle board) แผ่นใยไม้อัด 
(Fiberboard) แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (Wood Particle
Cement Board) และไม้พลาสติก (Wood Plastic
Composites) สามารถใช้ในงานก่อสร้างท้ังภายใน
และภายนอกอาคาร เช่น การปูรองใต้หลังคาไม้
ซีดาร์และหลังคาแอสฟัลต์ รวมถึงใช้ทำาเฟอร์นิเจอร์
กรุผนัง กรุฝ้า หรือปูพื้น เนื่องจากพื้นผิวหยาบ
ของเศษไม้ที่อัดกันดูสวยงามแปลกตา เหมาะกับ
งานท่ีต้องการให้ดูเป็นธรรมชาติ หรือดูดิบๆ แบบ
อุตสาหกรรมคุณสมบัติเด่นๆ ของวัสดุทดแทนไม้
เหล่าน้ีคือ มีน้ำาหนักเบา สะดวกในการติดต้ังได้ท้ัง
โครงสร้างไม้ อะลูมิเนียม หรือโครงเหล็กเคลือบสี
สามารถตอกตะปู ขุด เจาะ หรือเลื่อยได้เหมือน
ไม้อัด แต่การตัด หรือเล่ือยให้เรียบสวย ขัดตกแต่ง
ผิวให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทรายได้ ป้องกัน
แมลงกินไม้ และทนทานกับสภาพภูมิอากาศได้ดี
จึงสามารถนำาไปใช้กับทุกส่วนของงานก่อสร้าง
โดยใช้อุปกรณ์และครื่องมือเกี่ยวกับการก่อสร้าง
เช่นเดียวกับงานไม้ อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการบำารุงรักษา และค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง

นอกจากนี้ วัสดุทดแทนไม้ยังสามารถผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านได้หลากหลาย
อาทิ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ กรอบรูป โคมไฟ กล่องใส่ของ
ที่เสียบปากกา ฯลฯ 
 ปัจจุบันตลาดส่งออกในส่วนของเฟอร์นิเจอร์
กับแผ่นอัดเพื่อการก่อสร้าง สามารถนำาเงินเข้า
ประเทศ ประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อปี ซ่ึงนับว่า
เป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงมาก ดังนั้น เมื่อไม้หายาก
มากขึ้นและมีราคาแพงขึ้นทุกวัน จะเป็นโอกาส

ของวัสดุทดแทนไม้เข้ามาแทนที่
 ผู้ที่สนใจ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมทำา
วัสดุทดแทนไม้ได้ที่ งานอุตสาหกรรมวัสดุ
ทดแทนไม้ กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และ
ป้องกันรักษาเนื้อไม้ สำานักวิจัยและการจัดการ
ป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร.0-2561-4292-3 ต่อ 471

Composite
 Wood
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As natural wood is less and become 
even more expensive, recently people
are more aware of the using of alternative
wood materials. These kinds of products
have become more popular in local and 
international markets as they not only add
the value in terms of economy, but also 
benefit environment and design circles. 
 The substitutes for solid wood
are widely known as “composite wood” 
which turn wood waste and agricultural 
residuals into useful products. Pressed 
together and adding resin and specific 
chemicals, for examples, termite and 
mold control chemicals, this will give 
more strength and flexibility to the 
product. Residuals from the agricultural 
process such as bagasse, rice straw, 
oil palm, coir, vetiver grass, cotton, or 
corncob can be used as raw materials for 
various kinds of composite woods-sawn 
lumber, laminated board, particle
board, fiberboard, wood particle cement
board, or wood plastic composites. These 
alternative woods are suitable for all 
areas of constructions both inside and 
outside the building, for instance, as a 
cedar and asphalt roof, furniture, wall 
decoration, ceiling, or flooring. Because 
of the material’s rough texture, people 

some time love to use it when it comes 
to the work with natural and industrial 
tough looks and feels.
 Some outstanding characteristics
of the composite woods include light-
weight quality which is easy to install  
with wooden, aluminum, or colored metal
frameworks. They also can be easily 
nailed, drilled, punched, cut, or polished 
with sandpaper just like plywood. 
Moreover the composite woods are 
insect-protected, durable in all weather 
conditions, very economical, and can be
made into various forms of furniture and
other decoration items, for examples, 
tables, chairs, cabinets, photo frames, 
lamps, boxes, stationery containers, etc. 
 Nowadays, the export market for 
composite woods and by-products is 
proved to be very fast-growing and 
brings in about 50,000 million baht to
the country. It is obvious that the chance
of wood substitute materials is bright as 
a result of the rarity and high price of 
natural solid woods.
 If you are interested in composites
manufacturing training, please contact 
Royal Forestry Department, Ministry of 
Natural Resources and Environment at 
Tel. 0-2561-4292-3 ext. 471. 




