
บริษทั ธนาวัฒน 999 จํากัด

Brand CHAINDRITE

CHAINDRITE (เชนไดรท)

Description

ผลิตภัณฑรักษาเน้ือไม ใชทาไมเพื่อปองกันปลวก มอดและเชื้อรา เหมาะ
สําหรับใชทาบริเวณที่มีเฟอรนิเจอร Build-in และสวนที่วัสดุไมเชื่อมตอกับผัง
มีสวนผสมของไบเฟนทริน เปนสารจํากัดแมลงในกลุมไพรีทรอยด สารสกัดที่
ไดมาจากดอกของพืชตระกูลดอกเบญจมาส

คุณสมบัติ

เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปใชงาย ไมตองผสมน้ํา
ใชทาไมและซึมเขาสูเน้ือไม เพื่อปองกันปลวก มอดและเชื้อรา อันเปนสาเหตุที่
ทําใหไมผุกรอน
ไมมีกลิ่นฉุน ปลอดภัยตอผูใช
ผสมสารปองกันเชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูง
ใชทาไมทั้งภายนอก ภายใน

การใชงาน

ออกฤทธิใ์นการปองกัน กําจัดและขับไล ปลวก มอด มด แมลงสาบและแมลง
รําคาญอื่นๆ
ทนตอแสงแดด ไมสลายตัวงาย เกาะติดเน้ือไมไดเปนอยางดี ทําใหมีความ
คงทนหลังการใชไดยาวนานถึง 6 ป(จากผลทดสอบของของกรมปาไมเชนได
รท)
ใชความเขมขนที่ตํ่ าแตมีประสิทธิภาพสูง ทําใหไมเปนอันตรายตอคนและสัตว
เลี้ยงลูกดวยนม
กลิ่นไมฉุน ทําใหสามารถใชไดทั้งภายในและภายนอกอาคารได

ขอควรระวัง

หามใช เชนไดรท 1 รักษาเน้ือไม น้ีกับพืชทุกชนิด
ควรใชกระดาษหนาปูทับพื้นหินออน หินขัด หรือหินแกรนิตกอนทาโครงคราว
หรือเฟอรนิเจอร อื่น ๆ ที่อยูเหนือพื้นดังกลาวดวย เชนไดรท 1 รักษาเน้ือไม
ขณะที่ใชงานตองอยูเหนือลมระวังอยาให เชนไดรท 1 รักษาเน้ือไม เขาปาก
ตา จมูกหรือถูกผิวหนังและเสื้อผา

--------------------------------------------------------------------------------
สูตร

สีใส
สีนํ้าตาล

ปริมาตร

แกลลอน : 5 ลิตร
ถัง : 15 ลิตร

HI-TOP ลูกแม็กเดีย่ว
Description

ลูกแม็กเดี่ยวมาตรฐาน ISO 9006 ตราไฮทอป (HI-TOP) ใชสําหรับยิงไม
ไมอัด สําหรับงานเฟอรนิเจอรและงานฝมือตางๆ ใชคูกับปนยิงตะปูลม 

บรรจุ 5000 นัดตอกลอง
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ขนาด

F10 : ความยาว 10 มิลลิเมตร

F15 : ความยาว 15 มิลลิเมตร

F20 : ความยาว 20 มิลลิเมตร

F25 : ความยาว 25 มิลลิเมตร

F30 : ความยาว 30 มิลลิเมตร

F40 : ความยาว 40 มิลลิเมตร

Wilsonart

Description

รายละเอียด
พื้นไมลามิเนต เปนพื้นไมสําเร็จรูปที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือมีลวดลายธรรมชาติ
เหมือนไมจริง แตน้ําหนักเบากวา มีสารเคลือบผิวดานบนที่กันรอยขีดขวนไดดี
กวาไม ทนตอความรอน พื้นผิวเรียบ ราคาถูก ติดตั้งงาย สามารถปูทับพื้นไม
จริง พื้นกระเบื้อง หรือพื้นปารเกไดเลย

การเลือกใชงานไมลามิเนตที่เหมาะสม เชน พื้นที่ที่มีการใชงานเยอะผูคน
คับคั่ง หรือมีการกระแทกหนัก อยางโรงแรม ทางเดินอาคาร สํานักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม หางสรรพสินคา หรือ พื้นที่ที่มีการใชการนอย เชน พื้นที่
ที่อยูอาศัย บาน ในหองนอน หองรับแขก

ลูกคาสามารถสอบถามราคาและแจงรหัสสินคา โดยดูลายและรหัส
สินคาไดทีเ่ช็คแคตตาล็อก ดานลาง

https://issuu.com/wilsonartth/docs/e-catalogwsa2018v1

เยื่อไม วีเนียรไมแอช
Description

เยื่อไม วีเนียรไมแอช

คุณสมบัติ

- เยื้อไมแอช

- ความหนา 0.6 มม

- ยาว 4×8 ฟุต หรือประมาณ 122×244ซม.

ประเภทการใชงาน

- เหมาะสําหรับนําไปใชติดตั้งปดผิวบนวัสดุจําพวกไมอัด ,ปารติเกิล ,MDF
,HDF หรือ Blockboard จนไดพื้นผิวตามขนาดของไมน้ันๆ(ใชกาวเปนตัวยึด
ประสาน) แลวเคลือบผิวดวยแล็กเกอรหรือยูรีเทนปองกันการขีดขวน
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- ใชตกแตงภายในอาคาร เชน ปูพื้น หรือ ปดผิวผนัง ฯลฯ

- ใชปดผิวเฟอรนิเจอรลอยตัว และเฟอรนิเจอรบิวทอิน 

----------------------------------------------

รายละเอียดสินคา

1 มวน มี 10 เสน

ขนาด

- 1"

-1½"

-2"

** ขนาดนอกเหนือจากนี้ สอบถามเพิม่เติมไดคะ **

#เยื่อไมแอช #เยื่อไม #ไมวีเนียร #Veneer #วีเนียร #วัสดุปดผิว #ผิวไมจริง
#ลายไม #ซอมแซม #พื้นผิว #แอช #wood #ไมแอช

เยื่อไม วีเนียรไมโอค
Description

เยื่อไม วีเนียรไมโอค

คุณสมบัติ

- เยื้อไมโอค

- ความหนา 0.6 มม

- ยาว 4×8 ฟุต หรือประมาณ 122×244ซม.

ประเภทการใชงาน

- เหมาะสําหรับนําไปใชติดตั้งปดผิวบนวัสดุจําพวกไมอัด ,ปารติเกิล ,MDF
,HDF หรือ Blockboard จนไดพื้นผิวตามขนาดของไมน้ันๆ(ใชกาวเปนตัวยึด
ประสาน) แลวเคลือบผิวดวยแล็กเกอรหรือยูรีเทนปองกันการขีดขวน

- ใชตกแตงภายในอาคาร เชน ปูพื้น หรือ ปดผิวผนัง ฯลฯ

- ใชปดผิวเฟอรนิเจอรลอยตัว และเฟอรนิเจอรบิวทอิน 

----------------------------------------------

รายละเอียดสินคา

1 มวน มี 10 เสน

ขนาด

- 1"

-1½"
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-2"

** ขนาดนอกเหนือจากนี้ สอบถามเพิม่เติมไดคะ **

#เยื่อไมโอค #เยื่อไม #ไมวีเนียร #Veneer #วีเนียร #วัสดุปดผิว #ผิวไมจริง
#ลายไม #ซอมแซม #พื้นผิว #สัก #wood #ไมสัก

เยื่อไม วีเนียรไมสัก
Description

เยื่อไม วีเนียรไมสัก 

คุณสมบัติ

- เยื้อไมสัก 

- ความหนา 0.6 มม

- ยาว 4×8 ฟุต หรือประมาณ 122×244ซม.

ประเภทการใชงาน

- เหมาะสําหรับนําไปใชติดตั้งปดผิวบนวัสดุจําพวกไมอัด ,ปารติเกิล ,MDF
,HDF หรือ Blockboard จนไดพื้นผิวตามขนาดของไมน้ันๆ(ใชกาวเปนตัวยึด
ประสาน) แลวเคลือบผิวดวยแล็กเกอรหรือยูรีเทนปองกันการขีดขวน

- ใชตกแตงภายในอาคาร เชน ปูพื้น หรือ ปดผิวผนัง ฯลฯ

- ใชปดผิวเฟอรนิเจอรลอยตัว และเฟอรนิเจอรบิวทอิน 

----------------------------------------------

รายละเอียดสินคา

1 มวน มี 10 เสน

ขนาด

- 1"

-1½"

-2"

** ขนาดนอกเหนือจากนี้ สอบถามเพิม่เติมไดคะ **

#เยื่อไมสัก #เยื่อไม #ไมวีเนียร #Veneer #วีเนียร #วัสดุปดผิว #ผิวไมจริง
#ลายไม #ซอมแซม #พื้นผิว #สัก #wood #ไมสัก

Brand KOT

กาวลาเท็กซ KOT-100

Description

กาวลาเท็กซ KOT-100

คุณสมบัติ
- ไมมีสวนผสมของสารตะกั่ว และสารปรอท ทําใหปลอดภัยในการใชงาน

-กาวลาเท็กซคุณภาพสูงเพียงเจาเดียวที่ไดรับมาตรฐานมอก. จากกระทรวง
อุตสาหกรรม
- สามารถลางทําความสะอาดไดดวยน้ําสะอาด
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ประเภทการใชงาน

- งานไมปารเก

- งานเฟอรนิเจอร

- งานปูพื้นไม

-งาน กระเบื้อง เซรามิก แกว

---------------------------------------------------

ขนาดบรรจุ

ขวด : 700 กรัม

กลอง : 5 กิโลกรัม

กลอง : 10 กิโลกรัม

ถัง :  50 กิโลกรัม

Brand TOA

กาวลาเท็กซ TOA รุน LA-35A

Description

กาวลาเท็กซ TOA รุน LA-35A

คุณสมบัติ

- ผสมสารปองกันเชื้อรา ไรสารประกอบและสารตะกั่ว ไมเปนอันตรายตอสิ่งมี
ชีวิตและสิ่งแวดลอม ไมเปนแหลงเพาะเชื้อโรคเมื่อใชงาน

- ใหการยึดเกาะที่ดีและแข็งแรงเหนียวแนน จับติดกันเปนเน้ือเดียวกับชิ้นงาน
- สามารถจัดแตงลวดลายไมปารเกใหสวยงามไดในขณะปู

ความหนืด :  ความขนเหลวพอเหมาะ ปาดกาวไดอยางสะดวก มีความแหง
ตัวที่เหมาะสม ตลอดจนการไหลตัวที่ดี ชวยใหทํางานงายขึ้น 

ประเภทการใชงาน

- งานไมปารเก

- งานเฟอรนิเจอร

- งานประสานไม

- งาน DIY

ขอมูลทางเทคนิค
1 ตารางเมตร ตอ กาวลาเทกซ 1 กิโลกรัม

---------------------------------------------------

ขนาดบรรจุ

ปป : 50 กิโลกรัม

กลอง : 10 กิโลกรัม
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Brand SB

กาวยางเอสบี (SB) สูตรไรกลิน่ฉุน

Description

กาวยางเอสบี (SB) สูตรไรกลิน่ฉุน 

คุณสมบัติ
 - ไรกลิ่นฉุน กลิ่นเบาบางที่สุด

ประเภทการใชงาน

- ใชสําหรับยึดติดแผนฟอรไมกา (LP: Laminated Plastic) ไดเปนอยางดี

-เหมาะกับการตกแตงที่ไมตองการกลิ่นรบกวน หรือตกคาง

------------------------------------------------------------------

ขนาดบรรจุ
ปป : 12 กิโลกรัม

กระดาษลูกฟูก
Description

กระดาษลูกฟูก หนา 2 ชัน้

คุณสมบัติ

- ประกอบดวย กระดาษแผนเรียบ 1 แผน ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผน

- ใชปูพื้นสําหรับงานกอสราง เพื่อปองกันสิ่งสกปรกและรอยขีดขวน

ขนาดสินคา

- น้ําหนัก 30กิโลกรัม / มวน

- หนากวาง 48 น้ิว
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Brand Dunlop

กาวยาง Dunlop GP (สีเขียว)

Description

กาวยาง Dunlop GP (สีเขียว)

คุณสมบัติ
-GP Low Smell (ไรกลิ่นฉุน)
- เปนกาวยางอเนกประสงคที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
- ประหยัดเวลาในการติดตั้ง และ ลดการสิ้นเปลือง

ความหนืด : 2,800-6,000 เซนติพอยส

ประเภทการใชงาน
- เหมาะสําหรับงานอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
- เหมาะสําหรับไมชนิดตางๆ ไมอัด, ไมคอรก, ยู-พีวีซี, โลหะ, ยาง, หนัง, โพลี
สไตรีน, โฟมพียู, ผาชนิดตางๆ แคนวาส, โฟเมกา

------------------------------------------------------------------

ขนาดบรรจุ

ปป : 14.8 กิโลกรัม 

แกลลอน : 3 กิโลกรัม

กระปอง : 600 กรัม

Brand Dunlop

กาวยาง Dunlop LP (สีแดง)

Description

กาวยาง Dunlop LP(สีแดง)

คุณสมบัติ
กาวยางลามิเนตคุณภาพสูงประสิทธิภาพการยึดเกาะดีเยี่ยม เหมาะสําหรับ
งานอุตสาหกรรม และงานลามิเนตที่เนนคุณภาพ

ความหนืด  : 3,000-4,500 เซนติพอยส

นํ้าหนักยาง : 24 ± 1 โดยน้ําหนัก

------------------------------------------------------------------

ขนาดบรรจุ

ปป : 14.8 กิโลกรัม 

แกลลอน : 3 กิโลกรัม

กระปอง : 600 กรัม

ไมอัดสักอิตาลี 4 มม ลายเสน
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ไมอัดสักอิตาลี 4 มม ลายภูเขา 4 ชอ

บล็อคบอรด 20 มม
Description

เหมาะสําหรับทําโครงเฟอรนิเจอรใหความแข็งแรง และมีความคลองตัว
เคลื่อนยายงาย หรือหนาบานเฟอรนิเจอรตางๆ

บล็อคบอรด 15 มม
Description

เหมาะสําหรับทําโครงเฟอรนิเจอรใหความแข็งแรง และมีความคลองตัว
เคลื่อนยายงาย หรือหนาบานเฟอรนิเจอรตางๆ
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ไมอัดไวทโอค ลายภูเขา 4 มม
Description

พบเห็นมากทางฝงตะวันออกของอเมริกา เน้ือไมออกสีขาวอมเหลือง มีเสี้ยนถี่
ละเอียด ผิวไมเรียบกวาไมโอคแดง ดวยการที่ไมโอคขาวน้ันมีสีที่ขาวออน
สวาง และผิวเรียบ 

นิยมในหมูนักออกแบบในบานเราที่จะเลือกไมชนิดน้ีมาใชในงานกันมาก และ
แนวทางการแตงบานสมัยน้ีก็นิยมชมชอบ สไตลเรียบโมเดิรน ที่ใหความ
สัมผัส เรียบ และเบาสบายไดดี

--------------------------------------------------------

White Oak is widespread across eastern North America. Its color ranges
from light tan to brown. The wood is hard and heavy. It is used in flooring,
door, furniture and interior finish.

ไมอัดยาง เกรด มอก.
Description

ไมอัดยางเกรดมอก. คือไมอัดยางที่ไดผานการทดสอบตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม หรือ มอก. 178-2549 ในเรื่องของคุณสมบัติตางๆ เชน ความ
กวาง(มม), ความยาว(มม), ความหนา(มม), ความชื้น(%) ฯลฯ มีทั้งประเภท
ชั่วคราว, ภายใน, ทนความชื้น และภายนอก โดยมีความหนาเต็มไดมาตรา
ฐาน ซึ่งดีกวบรรดาไมอัดยางเกรดปกติ

ประเภทและชัน้คุณภาพ

1. ประเภท แผนไมอัดแบงตามกาวที่ใชเปน 4 ประเภท คือ

1.1 ประเภทภายนอก ใชกาวที่ทนทานตอลมฟาอากาศ น้ําเย็น น้ํา
เดือด ไอน้ําและความรอนแหงไดดี /เหมาะสําหรับ ใชภายนอกอาคาร
หรือในที่ซึ่งถูกน้ําหรือละอองน้ํา

1.2 ประเภททนความชื้น ใชกาวที่ทนทานตอลมฟาอากาศ น้ําเย็น น้ํา
เดือด ไอน้ํา และความรอนแหงในเวลาจํากัด /เหมาะสมสําหรับใช
ภายในและภายนอกอาคารหรือในที่ซึ่งถูกน้ําหรือละอองน้ําเปนครั้ง
คราว

1.3 ประเภทภายใน ใชกาวที่ทนน้ําเย็นไดดีพอสมควร ทนทานในน้ํา
รอนไดในเวลาจํากัด ไมทนทานในน้ําเดือด / เหมาะสําหรับใชภายใน
อาคารหรือในที่ซึ่งไมถูกน้ําหรือละอองน้ํา

1.4 ประเภทชัว่คราว ใชกาวที่ทนน้ําเย็นไดในเวลาจํากัด /เหมาะ
สําหรับใชงานชั่วคราว

2. ชัน้คุณภาพ แผนไมอัดแตละประเภท แบงชั้นคุณภาพตามลักษณะของ
ไมบางที่ทําเปนไมหนาและไมหลัง ซึ่งแบงเปน 4 ชั้นคุณภาพ โดย
พิจารณาแตละดานภายหลังที่ไดทําเปนแผนไมอัดแลว

หมายเหตุ 
1. ไมตระกูลสน ไมตองพิจาณาตําหนิเรื่องตาในการแบงชั้นคุณภาพ
2.แผนไมอัดซึ่งทําจากไมปอก ทั้ง 4 ชั้นคุณภาพ มีจุดมุงหมายในการนํา
ไปใชงานดังตอไปน้ี

  2.1 ชัน้คุณภาพ 1 เหมาะสําหรับงานที่ตองการ แสดงผิวหนาไม

  2.2  ชัน้คุณภาพ 2 เหมาะสําหรับงานที่ไมควรทาสีทับหรือ ปดผิว
หนาไม

  2.3  ชัน้คุณภาพ 3 เหมาะสําหรับงานที่ตองทาสีหรือปดทับผิวหนาไม
หรือที่ๆ ไมอาจเห็นผิวหนาน้ันได

  2.4  ชัน้คุณภาพ 4 เหมาะสําหรับงานที่ผิวหนาไม ไมมีความสําคัญ

ในกรณีที่แผนไมอัดทําดวยไมบางฝาน จากไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ
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เชน ไมบางฝานจากไมสัก ความเหมาะสมในการนําไปใชงาน อาจขึ้น
อยูกับความสวยงามของผิวไมน้ัน และที่ๆ จะนําไปใช

เครื่องหมายและฉลาก 

ที่แผนไมอัดทุกแผน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจง
รายละเอียดตอไปน้ีใหเห็นไดงาย ชัดเจน

1. คําวา “แผนไมอัด”
2. ประเภท โดยแสดงคําวา “ภายนอก” หรือ “ทนความชื้น” หรือ “ภายใน”

หรือ “ชั่วคราว”
3. ชั้นคุณภาพ แสดงเปนเลขอารบิก ตัวเลขหนาแสดงชั้นคุณภาพของ

ไมหนา ตัวเลขหลังแสดงชั้นคุณภาพของไมหลัง โดยมีเครื่องหมาย / คั่น
กลาง เชน 1/2

4. ขนาด (กวาง x ยาว x หนา ) เปนมิลลิเมต
5. ขอความหรือรหัสแสดงเดือน ปที่ทํา หรือรุนที่ทํา
6. ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทําหรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 

ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่
กําหนดไวขางตน

อางอิงขอมูลจาก : มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 178-2549 (แผน
ไมอัด : VENEER PLYWOOD)

http://www.fio.co.th/web/tisi_fio/fulltext/TIS178-2549.pdf

---------------------------------------------------------

ขนาดมาตราฐาน 1.22 x 2.45 เมตร ( 4 x 8 ฟุต)

ความหนา ดังน้ี

ไมอัดยาง 4 มม

ไมอัดยาง 6 มม

ไมอัดยาง 10 มม

ไมอัดยาง 15 มม

ไมอัดยาง 20 มม

ไมลามิเนด (laminate)

Description

พื้นไมลามิเนต เปนพื้นไมสําเร็จรูปที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือมีลวดลายธรรมชาติ
เหมือนไมจริง แตน้ําหนักเบากวา มีสารเคลือบผิวดานบนที่กันรอยขีดขวนไดดี
กวาไม ทนตอความรอน พื้นผิวเรียบ ราคาถูก ติดตั้งงาย สามารถปูทับพื้นไม
จริง พื้นกระเบื้อง หรือพื้นปารเกไดเลย

การเลือกใชงานไมลามิเนตที่เหมาะสม เชน พื้นที่ที่มีการใชงานเยอะผูคน
คับคั่ง หรือมีการกระแทกหนัก อยางโรงแรม ทางเดินอาคาร สํานักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม หางสรรพสินคา หรือ พื้นที่ที่มีการใชการนอย เชน พื้นที่
ที่อยูอาศัย บาน ในหองนอน หองรับแขก

ลูกคาสามารถสอบถาม รหัสสินคา และราคาของยี่หอ TD, Lamitak, Formica,
Greenlam, Wilsonart, Perstorp และอื่นๆได 

ไมปาติเกิล (Particle Board)

Description

สวนมากจะเปนการนําเศษไมยางพารา ขนาดเล็ก แตไมไดบดละเอียดถึงกับ
เปนผง หรือ ที่เรียกวา ขี้เลื่อย โดยขี้เลื่อยเหลาน้ีจะมีขนาดที่ไมเทากัน บางเศษ
ก็มีขนาดใหญ บางเศษก็มีขนาดเล็ก แลวนํามาผานกรรมวิธี อัดบดเปนแผน
ผสมกาว และ ผานกระบวนการทางเคมีจนไดแผนไมตางขนาดกัน 

10 of 19

http://www.fio.co.th/web/tisi_fio/fulltext/TIS178-2549.pdf


โดยพื้นผิวดานนอกน้ันสวนใหญแลว ทางผูผลิตไมปาติเกิล จะปดทับดวย
กระดาษพิมพลายไม แผนฟอยล (Foil) หรือ แผนเมลามีน กอนการใชงาน 

ไมชนิดน้ีนิยมนําไปทําเฟอรนิเจอรอันดับตนๆ ในอุตสาหกรรมเลยก็วาได เน่ือง
จากมีราคาตนทุนที่ตํ่ ามาก และดวยความที่เศษไม เศษขี้เลื่อยมีขนาดไมเทา
กัน แตถูกนํามาอัดน้ัน จึงอาจจะทําใหมีอากาศแทรกอยูดานในระหวาง
ชองวางของเศษขี้เลื่อยดานในไดดวยเชนกัน

ขอดีไมปาติเกิล 
- ราคาถูกมาก
- มีน้ําหนักเบา ขนยายสะดวก
- เปนที่นิยมใชกันในวงกวาง หาซื้อไดงาย

ขอเสียไมปาติเกิล 
- วัตถุดิบโดยรวม ไมแข็งแรง
- ไมสามารถโดนน้ําได เพราะอาจจะยุย เปอยได ที่โดนน้ําไดเปนเพราะพื้นผิว
ดานนอกที่ปดทับชวยเอาไว
- ไมสามารถพนสีบนตัวงานได
- ปดผิว PVC ไดแบบไมเรียบแปล เน่ืองจากขี้เลื่อยที่นํามาบดอัดมีขนาดไมเทา
กัน
- อาจมีเชื้อราขึ้นได ตองหมั่นคอยดูแล อยาใหหองมีความชื้น

ความแตกตางระหวาง ปาติเกิ้ล และ MDF
ไมปาติเกิล (Particle Board) คือเอาเศษขี้เลื่อยของไมยางพารามาบดอัด ดั่งที่
ไดกลาวมาดานบน แตวา ไม MDF จะตองผานกระบวนการอัดไม ดวยเครื่อง
บดอัดไมเฉพาะที่มีแรงอัดสูงมาก พรอมกับความรอน ดวยเครื่องจักรเฉพาะ
ทาง ความหนาแนน จะอยูประมาณ 500 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (kg/m3)
ขึ้นไป

ไมปอปลา (Yellow Poplar)

Description

เปนหน่ึงในไมเน้ือแข็งหลายๆชนิดที่มีอยูมากมายทางตะวันออกของสหรัฐ
อเมริกา และเปนไมโตเร็ว ลําตนตรง และมีคุณสมบัติตางๆ ในการนําไป
ใชงานดีเลิศ สามารถเคลือบผิวและยอมสีไดดี งายตอการขัดดวย
กระดาษทราย และการใชงานเน้ือไม ไมชนิดน้ีสามารถนําไปทํากลองบรรจุ
อาหารไดดี เพราะเน้ือไมไมมีรส ไมถูกนําไปใชกวางขวางเกี่ยวกับการตกแตง
ภายใน เฟอรนิเจอร กรอบรูปภาพ ของเด็กเลน และนําไปใชแทนการใชไมเน้ือ
แข็งชนิดอื่นๆ

สี มีสีเหลืองนกขมิ้น บางครั้งมีสีเขียวออน อาจมีลายสีเขมพาดผานบาง เน้ือไม
มีความสมํ่าเสมอและมีเสี้ยนตรง น้ําหนักคอนขางเบา เน้ือไมคอนขางเหนียว
แตมีความตานทานแรงกระแทก แรงดัน และแรงกดคอนขางตํ่า ไมมีการหด
ตัวคอนขางสูงเมื่อแหงแลว แตไมยุงยากในการอบผึ่ง และคงรูปเดิมหลังจาก
น้ัน มีแนวโนมเล็กนอยในการแตกราว แตมีคุณสมบัติในการทาสีเคลือบและ
ยอมไดดีเปนพิเศษ

ไมเชอรี ่(Cherry)

Description

เปนไมเน้ือแข็ง เน้ือไมออกสีน้ําตาลเหลืองหรือออกไปทางน้ําตาลแดง 

มีลักษณะคลายไมมะคา และไมสัก ทําใหสามารถใชแทนกันได เน้ือไมมี
ลักษณะเรียบเทากันตลอด ทําใหทํางานงายและสวยงาม เหมาะกับการนําไป
ใชในงานตกแตง นิยมนํามาปูพื้น และทําเฟอรนิเจอร 
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ไมแอช (Ash)

Description

เปนไมขนาดใหญ เน้ือไมมีสีขาวครีมไปหรือสีเหลืองออน มีความเหนียวและ
แข็งแรงเปนพิเศษ สามารถทนตอแรงกระแทกไดเปนอยางดี มีลวดลายเดนชัด
สวยงาม มีเน้ือไมที่ดูสะอาดตา พบมากทางฝงตะวันออกของทวีปอเมริกา
เหนือ 

นิยมนํามาใชผลิตเฟอรนิเจอร เพราะเปนไมที่สามารถสรางชิ้นงานไดหลาย
รูปแบบ มีความสวยงาม และทนทานมากกวาไมชนิดอื่นๆ

ไมเอ็มดีเอฟ (MDF)

Description

เปนไมที่มีผิวหนาเรียบ มีผิวเน้ือในละเอียดเปนเน้ือเดียวกันตลอดทั่วทั้งแผน มี
ความหนา ความแนน และความเรียบสมํ่าเสมอตลอดทั้งแผน เหมาะสําหรับ
การติดแผนโฟเมกา ประกอบเฟอรนิเจอร น้ําหนักเบากวาไมอัด มีคุณภาพดี

ขอดีไม MDF
- ความหนาแนน (Density) ของแผนไมสูงกวา ไมปารติเกิ้ล
- ผิวละเอียด เรียบเนียน สมํ่าเสมอ ตลอดทั้งแผน
- มีความแข็งแรงมากกวากวา รับน้ําหนักไดมากกวา
- สามารถพนสี ทาสีลงเขาไปในเน้ือไมได
- สามารถทนน้ําไดดีกวาไมปารติเกิ้ล

ขอเสียไม MDF 
- มีราคาที่สูงกวาไมปารติเกิ้ล
- มีน้ําหนักมากกวาไมปารติเกิ้ล เน่ืองจากเน้ือไมมีความหนาแนนมากกวา
- ตองระวังเรื่องความชื้น และ การโดนน้ําเชนกัน แมจะทนกวาไม
ปารติเกิ้ลก็ตาม
- ขณะตัดไม จะมีฝุนเปนจํานวนมาก ชางไม และ ผูที่อยูบริเวณใกลเคียงตอง
ระวังใหดี

ความแตกตางระหวางMDF และ ปาติเกิ้ล

ไมปาติเกิล (Particle Board) คือเอาเศษขี้เลื่อยของไมยางพารามาบดอัด ดั่งที่
ไดกลาวมาดานบน แตวา ไม MDF จะตองผานกระบวนการอัดไม ดวยเครื่อง
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บดอัดไมเฉพาะที่มีแรงอัดสูงมาก พรอมกับความรอน ดวยเครื่องจักรเฉพาะ
ทาง ความหนาแนน จะอยูประมาณ 500 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (kg/m3)
ขึ้นไป

---------------------------------------------------------

ขนาดมาตราฐาน 1.22 x 2.45 เมตร ( 4 x 8 ฟุต)

ความหนา ดังน้ี

MDF 2.6 มม.

MDF 3 มม.

MDF 4 มม.

MDF 5.5 มม.

MDF 6 มม.

MDF 9 มม.

MDF 12 มม.

MDF 15 มม.

MDF 16 มม.

MDF 18 มม.

MDF 19 มม.

MDF 25 มม.

ไมบีช (Beech)

Description

เปนไมมาจากทางฝงยุโรป สีน้ําตาลออกขาวอมเหลือง หรืออมสม เปนผลจาก
การนําไปผานกระบวนการ Steam ไม เพื่อลดการโกงตัวหรือบิดตัวของไม
ทําใหไมมีสีออกสมมากขึ้น ปกติจะทําการ Steam ประมาณ 24 ชั่วโมง แตถา
ไมตองการสีที่ไมตองการสีออกสมมากก็จะ ใชเวลาเพียง ครึ่งหน่ึง คือ 12
ชั่วโมงเทาน้ัน ดวยเน้ือไมของไมบีชมีความละเอียดมาก ลายไมเยอะ จึงนิยม
นํามาทําพื้น และเฟอรนิเจอร สีไมบีชที่คอนขางจะออกเปนสีของเน้ือไมน้ําตาล
อมสมกลางๆ ใหความรูสึกเปนธรรมชาติของไมไดมาก แตบานเราจะนิยมใช
ไมโอคมากกวา

-----------------------------------------------------------------------------------------

European beech is native to most of Europe. Its color varies from creamy
white to brown. It has beautiful texture with lightweight and moderate
strength. European Beech is used in flooring, veneer, furniture and interior
finish.

ไมเมเปล (Maple)

Description

เน้ือไมมีสีขาวครีม ถึงน้ําตาลอมเหลืองหรืออมแดง ลายไมและตาคอนขาง
เยอะ แตในตลาดที่เห็นสวนใหญจะเปนไมที่ผานการคัดมาแลว เกรดที่แบงก็
จะแบงไดจากสี ยิ่งขาวมากเกรดก็จะสูงมาก 

นิยมใชทํางานตกแตงภายใน เหมาะที่จะทําพื้นเพราะจะทําใหบานดูสวางและ
หรูหรา และราคาน้ันจะแพงกวาไมโอคประมาณสองเทา แตในบานเราไม
เหมาะที่จะใชไมชนิดน้ี เพราะดวยสีของไมที่ออนและอากาศบานเราที่ชื้นมาก
อาจจะทําใหเมื่อใชไปนานๆ แลวอาจเกิดเปนราหรือลายดําที่เน้ือไมได

-----------------------------------------------------------------------------------------

Maple is commonly found in America. The color ranges from nearly white
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to creamy white. It has beautiful texture with lightweight and moderate
strength. Hard Maple is used in flooring, furniture and interior finish.

ไมตะแบก (Tabak)

Description

ลักษณะเน้ือไมสีน้ําตาลออนอมเหลือง สีไมออนที่สุดในบรรดาไมในประเทศจึง
สามารถนําไมไปยอมสีตามที่ตองการไดงาย ลายไมเรียกไดวามีความสวยงาม
ใกลเคียงกับ ไมสัก

ทําการไสตกแตงไดงาย แตในขณะเดียวกันหากโดนความรอนหรือความชื้น ก็
สามารถบิดและโกงตัวไดงายเชนกัน นิยมนํามาใชงานภายในเทาน้ัน เชน
พื้นบาน บานประตู

----------------------------------------------------------------------------

Tabak has a grayish brown with beautiful texture. The wood is hard and
durable. It is used for flooring, ceiling and structural component of home
such as beams and pillars.

ไมมะคา (Makha)

Description

ไมมะคา

ลักษณะไมมีสีน้ําตาลเขมอมสม ไมมะคาก็เปนไมอีกชนิดหน่ึงที่นิยมมาก ซึ่งมี
คุณสมบัติที่ดีคือ เน้ือไมมีความแข็งแรงมาก สีไมและเสนลวดลายไมชัดเจน
สวยงามนิยมใชกันมาก 

ซึ่งนํามาใชเปน พื้นไม หรือ พื้นบันได หรือสวนโครงสรางในบานที่ตองการโชว
ใหเห็นผิวไมที่มีความสวยงาม ทําใหปจจุบันไมมะคาหายากและมีราคาแพง 

-----------------------------------------------------------------------------

Makha is a golden brown timber with beautiful grain and texture. It is
repellent to moth and termite. Makha wood is normally used for flooring,
stairs, railings, and other home components to show the beauty of wood
grain.

ไมแดง (Pyinkado)

Description

ไมแดง

ลักษณะไมมีสีน้ําตาลเขมอมแดง มีลวดลายสวยงาม ทนทานตอมอดและปลวก
มีน้ําหนักมาก ผิวลายไมมีความชัดเจน เน้ือไมมีความแข็งแรงทนทาน มีสัมผัส
ผิวลาย สีสันของไมที่มีความสวยงาม 

นิยมนํามาใชในสวนประกอบโครงสรางที่เห็นไดชัด อยางเชน พื้น วงกบประตู
หนาตาง แตไมนิยมนํามาทําเฟอนิเจอร เพราะเน้ือไมมีความแข็งทําใหขัดแตง
ไดยาก

---------------------------------------------------------

Pyinkado is a reddish brown to dark red timber with beautiful grain and
texture. It is heavy and durable. The wood is suitable for flooring, framing,
doors, windows, stairs and other heavy and structural works.

ไมเต็ง (Siamese Sal)

Description

ไมมีสีน้ําตาลออน ไมนิยมใชสําหรับงานภายในเน่ืองจากผิวหยาบและเสี้ยน
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ลายไม จึงนิยมใชกับงานโครงสรางที่ไมตองการความสวยงามมาก เชน เสา
คาน ตง วงกบ ประตูหนาตาง 

เหมาะที่จะใชกับงานภายนอกเปนหลัก เน่ืองจากทนสภาพดิน ฟา อากาศไดดี

-----------------------------------------------------------------------------------------

Siamese Sal is a hard and durable timber. The color is matte reddish
brown. It is normally used for structural home component such as joists,
beams and pillars.

ไมสัก (Teak)

Description

เปนไมเน้ือแข็งปานกลางที่มีลวดลายสวยงามและคุณภาพดีที่สุด เน้ือไมมีสีน้ํา
ตาลทอง ผิวลายไมตรงละเอียดสวยงามไมเกิดการบิดงอโกงตัวไดยาก ไมสักที่
ดีจะตองใชเวลานานมากในการเจริญเติบโต ไมสักที่มีอายุมากจะเกิดการผลิต
น้ํามันธรรมชาติของสักซึ่งมีกลิ่นที่ปลวกไมชอบ จึงเปนเหตุผลที่ทําใหเกิด
ความเชื่อวาไมสักไมโดนปลวกกิน แตหากเปนสักปลูกที่โตเร็วจะไมมีน้ํามัน
ชนิดน้ีสะสมอยูในเน้ือไม ปลวกจึงเลือกกินไมสักชนิดน้ีไดเชนกัน หรือที่เรียก
ไมสักชนิดน้ีวาเปนไมสักที่ไดจากปาปลูก ซึ่งระยะเวลาการปลูกยังไมยาวนาน
พอที่จะเกิดน้ํามันตามธรรมชาติจึงแกปญหาดวยการอาบน้ํายากันปลวกแทน
ก็สามารถชวยปองกันปลวกไดอีกทางหน่ึง 

ไมสักมีหลายประเภท ไดแก สักทอง สักหิน และสักขี้ควาย ไมสักที่ดีที่สุด คือ
ไมสักทอง ซึ่งในสมัยน้ีคอนขางที่จะหาไดยากมาก แทบจะไมมีการนํามาใชเปน
ไมจริงลวนๆ เน่ืองจากมีราคาสูง นิยมนํามาทําเปนไมวีเนียรเพื่อใชปะผิวไม
ชนิดอื่นแทน จะนิยมใชในงานที่มีราคาแพง เชน นําไปใชเปนผิวของ เรือยอรช
เน่ืองจากไมสักทองเปนไมที่มีความสวยงามและคงทน จึงนิยมเลือกใชไมชนิด
น้ีเปนสวนประกอบโครงสรางหรือสวนตองการ ความสวยงามประณีต เชน
บานประตู หนาตาง เฟอรนิเจอร

---------------------------------------------------------

Teak is a golden brown timber with very beautiful grain and texture. It is
durable, easy to work and very beautiful when polished. Its Tectoquinone
is highly repellent to moth and termite. Teak is highly valuable and used in
many purposes including flooring, ceilings, trim, cornices, stairs, doors,
plywood and veneer.

ไมอัดยาง เกรด A, AA, AAA, B

Description

ไมอัดยาง หรือ ไมอัดสลับชัน้ คือการนําไมบางหลายแผนมาประกอบใหยึด
ติดกันดวยกาวและผานกระบวนการอัดรอนเพื่อใหกาวแข็งตัว 

มี 3 เกรด A, AA, AAA

1) ไมอัดยางเกรด A มีคุณสมบัติดอยกวาเกรดAA เล็กนอย ในเรื่องของ
ความเรียบ ใชในงานเฟอรนิเจอรทั่วไปสามารถใชในงานโชวผิวไมไดทั้งสอง
ดาน ไมอัดเกรดน้ีจะใชไมวีเนียรที่ผลิตจากไมโตเร็ว อาจขัดหนาแผวๆหรือไม
ขัดหนา มีความแข็งแรง ไสไมแนนสามารถตัดได,ขึ้นรูปได สวนใหญใชทําแบบ
หลอคอนกรีต, ทําชั้นวางของ พื้นชั่วคราวเปนตน

2)ไมอัดยางเกรด AA คือ เปนไมอัดที่มีขนาดและความหนาไดมาตรฐาน
และมีผิวหนาเรียบสวย และสามารถใชในงานโชวผิวไมไดทั้งสองดาน มี
คุณสมบัติดอยกวาเกรดAAA เล็กนอย ในเรื่องของความเรียบ ใชในงาน
เฟอรนิเจอรทั่วไป พื้นเวทีคอนเสิรทเปนตน

3) ไมอัดยางเกรด AAA คือ เปนไมอัดที่มีขนาดและความหนาไดมาตรฐาน
และมีผิวหนาเรียบสวย และสามารถใชในงานโชวผิวไมไดทั้งสองดาน เปน
ไมอัดเกรดเฟอรนิเจอร เหมาะสําหรับงานที่ตองการทําสี พนสี งานโชวผิวไม
ใชในงานเฟอรนิเจอร/งานตกแตงแตงภายใน/บิวทอิน

4) ไมอัดยางเกรด B คือ เหมาะสําหรับการทําไมแบบ ใชในงานเฟอรนิเจอร
ทั่วไป ไมรองพื้น มีคุณสมบัติดอยกวาเกรด A
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---------------------------------------------------------

ขนาดมาตราฐาน 1.22 x 2.45 เมตร ( 4 x 8 ฟุต)

ความหนา ดังน้ี

ไมอัดยาง 3 มม 

ไมอัดยาง 4 มม 

ไมอัดยาง 6 มม 

ไมอัดยาง 10 มม 

ไมอัดยาง 15 มม 

ไมอัดยาง 20 มม 

ไมวอลนัท (Walnut)

Description

ไมวอลนัทเปนไมที่ไดรับขนานนามวาไมเน้ือแข็งชั้นสูง เปนไมสีเขมที่คนชอบ
กันมาก และเปนตัวเลือกอันดับแรกสําหรับคนที่ตองการเฟอรนิเจอรชั้นดีเปน
สีเขม ไมตกแตงภายในที่เปนสีเขมและดามปน 

เปนไมที่คอนขางมีน้ําหนัก แข็ง เหนียว และแข็งแรง ตานทานตอแรงกระแทก
ดี การเรียงตัวของเสี้ยนไมแปรผันจากเน้ือเรียบจนมีลวดลายสวยงาม แกนไม
วอลนัทเปนหนึงในไมเน้ือแข็งที่ทนทานที่สุด สามารถตกแตงไดงายทั้งดวยมือ
และเครื่องจักร ทาสียอมสีไดดีเปนพิเศษ ชักเงาไดดี ติดกาวไดงาย ตกแตงไม
ใหสวยงามดวยลายไม สีและลวดลายสวยเดน สีแปรผันจากน้ําตาลเทาออนไป
สูน้ําตาลช็อคโกแลตที่สวยงาม จนถึงน้ําตาล อมมวง

ไมมะฮอกกานี (Mahogany)
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ไมพื้น

ไมปารเก
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ไมบัว

ไมโครง

ไมอัดไวทโอค ลายเสน 4 มม
Description

พบเห็นมากทางฝงตะวันออกของอเมริกา เน้ือไมออกสีขาวอมเหลือง มีเสี้ยนถี่
ละเอียด ผิวไมเรียบกวาไมโอคแดง ดวยการที่ไมโอคขาวน้ันมีสีที่ขาวออน
สวาง และผิวเรียบ 

นิยมในหมูนักออกแบบในบานเรา และแนวทางการแตงบานสมัยน้ีก็นิยมชม
ชอบ สไตลเรียบโมเดิรน ที่ใหความสัมผัส เรียบ และเบาสบายไดดี

--------------------------------------------------------

White Oak is widespread across eastern North America. Its color ranges
from light tan to brown. The wood is hard and heavy. It is used in flooring,
door, furniture and interior finish.

โทร 02-912 6970
โทร 02-912 6971
แฟกซ 02-912 6975
โทรศัพทมือถือ 081-445 0712
อีเมล tnw999@hotmail.com

บริษทั ธนาวัฒน 999 จํากัด
275/1-9, ซอยไสวสุวรรณ ถนนประชาราษฏร สาย 1, แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร, 10800

Facebook www.facebook.com/thanawath999
Line ID tnw999
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