
หมวดประเภทสินค้าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ 

ค าศัพท์ ค าแปล 

Batten ไม้ยาวส าหรับดามหรอืเป็นที่ค  า ไม้ระแนง, ไม้

ส าหรับตรึงผ้าใบเรือ 

Beam (Structure) ขื่อ, คร่าว, คาน, ไม้ขวาง, ไม้หรอืเหล็กท่อนยาว

ส าหรับใช้ในการก่อสร้าง, รอด 

Bressummer ไม้คานขนาดใหญ่ 

Cruck ไม้คานโค้ง 

Flitch beam / Flitched beam เดือยไม้ 

Wood Flooring ไม้ปูพื น 

Joist รอดรองพ ืนกระดาน , ไม้ที่สอดรูเสาส าหรับรับ

กระดานพื นเรือน 

Lath ระแนง 

Molding คิ วบนผนัง 

Panelling ไม้หรอืวัสดุบุฝาผนัง 

Plank ไม้กระดานแผ่น 

Post เสา 

Purlin แป ที่รองกลอนบนหลังคา 

Rafter คานค  าหลังคา , จันทัน 

Railroad Tie หมอนรองรางรถไฟ 

Wood Shingle ไม้แผ่นไม้มุงหลังคา 

Siding ไม้ขอบ 

Sill Plate แผ่นธรณีประตู 

Timber Roof Truss โครงหลังคาไม้ 

Treenail ตะปูไม้ ลิ่มไม้ 

Truss โครงยึด 

Utility Pole เสาตา่งๆ 

Wood Veneer ไม้บาง 

Laminate Veneer Lumber / LVL ไม้พื นบิดผวิ 

Glued laminated timber / glulam ไม้ท่อนติดกาว 

Fiberboard แผ่นใยไม้อัด 



Hardboard / High-Density Fiberboard / HDF แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นสูง 

Mansonite กระดาษอัด 

Medium-Density Fibreboard / MDF แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง 

Oriented Strand Board / OSB ไม้อัดเกล็ดเรียงเสี ยน , ไม้ชิ นอัดร้อน ,แผน่เกล็ด

ไม้อัดเรียงชิ น 

Particle board แผ่นไม้ที่ประกอบขึ นจากเส้นใยหรอืชิ นไม้

ละเอียด , แผน่ชิ นไม้อัด 

Wood-Plastic Composites / WPCs ไม้ประกอบพลาสตกิ 

Ply wood ไม้อัด,ไม้อัดแผ่น 

Composite lumber ไม้ประกอบ 

Charcoal ถ่าน 

Fire log ไม้ฟืน (อุตสาหกรรม) 

Firewood ฟืน 

Pallet fuel ถ่านอัดแท่ง 

Wood fuel เชื อเพลิงจากไม้ (หมายรวมถึงทุกส่วนจากไม้ที่

น ามาใช้เป็นเชื อเพลิงได้) 

Cardboard / Paperboard กระดาษแข็ง 

Corrugated fiberboard แผ่นใยไม้อัดลูกฟูก 

Paper กระดาษ 

Pulp เยื อกระดาษ 

Pulpwood เนื อไม้หรอืวัสดุท าเยื่อกระดาษ 

Rayon แพรเทียม ที่ท าจากไม้หรอืสิ่งอื่น , ใยสังเคราะห์

ชนิดหนึ่ง 

Cellulose เซลลูโลซ 

Hemicellulose เฮมิเซลลูโลซ 

Cellulosic ethanol เซลลูโลซิกเอทานอล (เช ือเพลิงจากเศษวัสดุ) 

Dyewood ไม้ที่ใช้ส าหรับย้อมสี 

Lignin ลิกนิน เป็นสารประกอบที่มมีาก รองจาก

เซลลูโลสพบทั งในไม้ใบแคบหรอืไม้ตระกูลสน 

(softwood) และในไม้ใบกว้าง (hardwood) 

Lye น  าด่าง 



Methanol เมทิลแอลกอฮอร์ 

Pine tar น  ามันดินจากต้นสน 

Pitch ยางเหนียว , ยางด า 

Sandalwood oil น  ามันไม้จันทน์ 

Tannin แทนนิน 

Wood gas แก๊สชีวะมวล 

Barkdust (bark dust, bark chips, bark mulch, or 

beauty bark) 

เปลือกไม้ที่หลุดออกโดยธรรมชาติ 

Black liquor น  าด า , น  ายางด า, ของเหลวสีด า เป็นของเสียที่

เกิดจากกระบวนการผลติเยื่อกระดาษ ซึ่งมี

ลิกนินเป็นองค์ประกอบหลัก  

Ramial chipped wood เศษไม้ปลายไม้สับ 

Sawdust / Wood dust ขี เลื่อย 

Wood flour ผงขี เลื่อย 

Wood wool ฝอยไม้ 

Wood chip ชิ นไม้สับ 

Bamboo ไผ ่

Parquet / Mosaic parquet แผ่นไม้ปาร์เก้ 

Block board แผ่นไม้ประสาน 

Waferboard แผ่นเวเฟอร์บอร์ด 

Wood Mineral-bonded panel แผ่นไม้อัดสารแร่ 

Cement board แผ่นไม้อัดซีเมนต์ 

Wood-wool cement board แผ่นฝอยไม้อัดซีเมนต์ 

Cement bonded particleboard แผ่นชิ นไม้อัดซีเมนต์ 

Cement bonded fiberboard แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ 

Wood gypsum board แผ่นไม้อัดยิปซัม 

Gypsum particleboard แผ่นชิ นไม้อัดยิปซัม 

Gypsum fiberboard แผ่นใยไม้อัดยิปซัม 

Other wood mineral-bonded panel แผ่นไม้อัดสารอื่นๆ  

 


