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ABSTRACT

 Anthocephalus chinensis is a perennial plant with a large, shrubby, round crown. Branches
are almost perpendicular to the trunk and the leaves are large.  It can grow well in moist, warm 
and swampy areas. It has quick early growth and so has been promoted as an agroforestry crop. 
The purpose of this research was to study the chemical properties of the wood as guidance in the 
use of Anthocephalus chinensis. The results showed that Anthocephalus chinensis had moderate 
strength but low natural durability. It had higher volumes of alpha-cellulose and holocellulose 
than wood from eucalypt, rubber and acacia species, but it had a lower volume of ash. The wood 
of Anthocephalus chinensis had several good properties, which enhanced its use as a raw material 
for the lumber, pulp and paper industries. However, due to low natural durability, it required 
more treatment to prevent fungal, termite and insect damage before utilization.

Keywords: Anthocephalus chinensis, chemical properties, age classes

บทคัดย่อ

 ตะกูเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีเรือนยอดเป็นพุ่มกลม กิ่งตั้งฉากกับล�าต้นและใบมีขนาดใหญ่เติบโตได้ดี

ในพื้นที่ชุ่มน�้า และมีการส่งเสริมให้มีการปลูกอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของ

ไม้ตะกูจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อเป็นการหาแนวทางการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการศึกษาพบว่า ตะกูเป็นไม้

เนื้ออ่อนที่มีความทนทานตามธรรมชาติต�่า ความถ่วงจ�าเพาะและความแข็งแรงของไม้ตะกูค่อนข้างต�่า ตะกูมีปริมาณ

แอลฟา-เซลลูโลส และโฮโลเซลลูโลสมากกว่าไม้ยูคาลิปตัส ยางพารา และอะเคเซียแต่มีปริมาณเถ้าน้อยกว่า ตะกูมี

คุณสมบัติเด่นหลายประการที่จะเป็นแหล่งและวัตถุดิบในการผลิตไม้แผ่นขนาดเล็ก ไม้ท่อน และท�าเยื่อกระดาษ

ซึ่งในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษต้องการไม้ที่มีปริมาณเซลลูโลสสูง และปริมาณเถ้าต�่าแต่ต้องขึ้นอยู่กับกรรมวิธี

การผลิตเยื่อเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณสมบัติของเยื่อด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากตะกูเป็นไม้ที่มีความทนทานตาม

ธรรมชาติต�่า จึงต้องมีการบ�าบัดเพื่อป้องกันรักษาเนื้อไม้ก่อนน�าไปใช้ประโยชน์

ค�าส�าคัญ: ไม้ตะกู คุณสมบัติทางเคมี ชั้นอายุ

นิพนธ์ต้นฉบับ
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ค�าน�า

 ไม้ตะกูมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anthocephalus 

chinensis (Lam.) A. Rich. ex Walp. เป็นไม้อยู่ในวงศ์ 

Rubiaceae มีชื่อสามัญว่า กระทุ่มหรือกระทุ่มบก (ภาค

กลางและภาคเหนือ) ตะโกใหญ่หรือตะโกส้ม (ภาค

ตะวันออก) ตุ้มขี้หมู (ภาคใต้) ในภาษาอังกฤษไม้ตะกู

มีชื่อสามัญว่า Bur-flower tree ไม้ชนิดนี้พบมากในแถบ

เอเชยี เช่น ไทย พม่า มาเลเซยี ศรลีงักา เนปาล บงัคลาเทศ 

อินเดีย ลาว อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี และออสเตรเลีย 

(บุญวงศ์, 2551) ไม้ตะกูเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงเฉลี่ย

ประมาณ 27 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม กิ่งตั้งฉากกับ

ล�าต้น และใบมีขนาดใหญ่ เป็นไม้ที่เติบโตได้ดีใน

พื้นที่ชุ่มน�้ามีปริมาณน�้าฝน 1,500-5,000 มิลลิเมตร/ปี 

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 21-32 องศาเซลเซียส 

และทีค่วามสงู 1,000 เมตรเหนอืระดบัน�า้ทะเลปานกลาง 

ไม้ตะกูมีการเติบโตโดยเฉลี่ยดีในระยะแรกโดยมีเส้น

ผ่านศูนย์กลางเพียงอก (diameter at breast height, DBH) 

เกนิกว่า 3 เซนตเิมตร/ปี (กรมป่าไม้, 2551; บญุวงศ์, 2551) 

 ไม้ตะกูมีประโยชน์อย่างมากในการเป็นพืช

เบิกน�าในป่าที่เสื่อมโทรม (Otsamo et al., 1997) ใบของ

ไม้ตะกูมีขนาดใหญ่และอาจมีสีแดงซึ่งเป็นแหล่ง

สะสมของสารจ�าพวกแอนโธไซยานิน (anthocyanin) 

ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันแสงจึงช่วยปกป้อง

เอ็นไซม์บางจ�าพวกที่อยู่ในใบด้วย (Cai et al., 2005; 

Feng et al., 2004) ในการปลูกไม้ตะกูในเชิงการค้าจะมี

รอบตัดฟันปานกลาง อายุการตัดฟันที่เหมาะสมคือ 

10-20 ปี (บุญวงศ์, 2551)

 การส่งเสริมการปลูกไม้ตะกูมีกันอย่างแพร่

หลายในประเทศไทยเนื่องจากไม้ตะกูมีการเติบโตโดย

เฉลี่ยได้ดีในระยะแรก แม้ว่าจะมีการเติบโตช้าลงใน

ระยะถัดมา การหารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม

จึงเป็นสิ่งส�าคัญ การศึกษาคุณสมบัติด้านต่างๆ ของ

ไม้ตะกูจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นโดยเฉพาะคุณสมบัติทาง

ด้านเคมีซึ่งจะมีประโยชน์ในการอธิบาย และเข้าใจ

พฤติกรรมในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ 

ซึ่งจะมีประโยชน์ในทางด้านวนผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การ

ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของไม้ตะกูในแต่ละช่วงอายุ

จงึมคีวามจ�าเป็นส�าหรบัการหาแนวทางการใช้ประโยชน์

ไม้ตะกูโดยใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบทาง

ด้านเคมีกับไม้เศรษฐกิจชนิดอื่นๆ

 คุณสมบัติทางเคมีของไม้เป็นคุณสมบัติหนึ่ง

ที่มีประโยชน์ในการออกแบบการใช้ประโยชน์ของไม้

แต่ละชนดิขึน้อยูก่บัปรมิาณของสารเคมชีนดิต่างๆ ทีอ่ยู่

ในไม้ สารเคมีหลักๆ ที่มีอยู่ในไม้ทั่วๆไปคือ เซลลูโลส 

เฮมิ-เซลลูโลส ลิกนิน และสารแทรกชนิดต่างๆ ซึ่ง

สารเคมีในผนังเซลล์มีรวมกันมากกว่าร้อยละ 90 และ

บางส่วนทีอ่ยูใ่นช่องว่างระหว่างเซลล์ เช่น ยาง ไข แทนนนิ 

และพวกเกลือ อนินทรีย์ต่างๆ ปริมาณสารเคมีต่างๆ 

อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดไม้ อายุ ความสูง 

และสภาพแวดล้อมต่างๆ (Rowell, 2005) ไม้ทุกชนิดจะ

มีปริมาณของเซลลูโลสมากที่สุด มีเฮมิเซลลูโลส และ

ลิกนิน ในปริมาณรองลงมา และมีสารแทรกปริมาณ

น้อยที่สุด โดยทั่วไปลิกนินในไม้ใบแคบมีอยู่ประมาณ

ร้อยละ 24-37 ในไม้ใบกว้างมีร้อยละ 17-30 ในพืช

พลังงานที่ไม่ให้เนื้อไม้จะมีอยู่ที่ร้อยละ 11-27 ในไม้ไผ่

มีร้อยละ 20-26 (Dence, 1992; Fengel and Wegener, 

2003) การวิจัยในประเทศฟิลิปปินส์พบว่าสามารถน�า

ไม้ตะกูอายุ 3 ปีไปท�าเยื่อชั้นดีและกระดาษเขียนหนังสือ

ที่มีคุณภาพดี เยื่อจากไม้ตะกูเมื่อท�ากระดาษแล้วจะให้

กระดาษที่มีความเหนียวสูง (Manzo et al., 1971)

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนี้เพื่อศึกษา

อิทธิพลของอายุ และต�าแหน่งความสูงเหนือระดับพื้น

ดินต่อองค์ประกอบทางเคมีของไม้ตะกู

อุปกรณ์และวิธีการ

 การศกึษาวจิยันีแ้บ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน 

คือ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของอายุต่อองค์ประกอบทาง

เคมีโดยใช้แผนการทดลองแบบ completely randomized 
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design (CRD) มี 3 ทรีตเมนต์โดยใช้ไม้ตะกูที่ความสูง 

1.3 เมตร อายุ 5, 10, และ 18 ปี 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ

ต�าแหน่งความสูงเหนือระดับพื้นดินโดยใช้แผนการ

ทดลองแบบ CRD มี 3 ทรีทเมนต์ โดยใช้ไม้ตะกูอายุ 

10 ปี ที่ความสูงเหนือระดับพื้นดิน 1.3, 6 และ 9 เมตร 

(Figure 1) มี 3 ซ�้าในแต่ละการทดลอง โดยการทดลอง

นี้ใช้ไม้ตะกูจากสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด 

และสวนป่าของ บรษิทั ไทย-สโตร่าเอน็โซ่ จ�ากดั จงัหวดั

สระแก้ว โดยเลือกให้มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันมาก

ที่สุด

 ไม้ตะกูแต่ละช่วงอายุถูกตัดที่ระดับความสูง 

1.3, 6 และ 9 เมตร ออกเป็นแว่นๆ ความหนาแว่นละ

ประมาณ 20 เซนติเมตร หลังจากนั้นท�าการผึ่งในอากาศ

เพื่อลดความชื้น 2-3 วัน แล้วท�าการตัดแยกย่อยเป็น

ชิน้เลก็ๆ ขนาดเท่าก้านไม้ขดี หลงัจากนัน้ท�าการบดเป็น

ผงไม้ด้วยเครื่องบด (hammer mill) เมื่อได้ผงไม้แล้วท�า

การคัดขนาดให้ผ่านตะแกรงคัดขนาดที่ระดับ 40 เมช 

(mesh) (425 ไมครอน) ผงไม้ทีไ่ด้น�าไปวเิคราะห์ปรมิาณ 

แอลฟา-เซลลโูลส โฮโลเซลลโูลส ลกินนิ เถ้า ปรมิาณการ

ละลายในน�า้ร้อน และปรมิาณการละลายในแอลกอฮอล์-

เบนซินโดยใช้วิธีการตามมาตรฐาน TAPPI (TAPPI 

Standard, 1999)

Figure 1 Cutting diagram for wood disk samples.

ผลและวิจารณ์

องค์ประกอบทางเคมีของไม้ตะกู
 องค์ประกอบทางเคมีของไม้ตะกูดังแสดงใน 

Table 1 พบว่า ปริมาณแอลฟาเซลลูโลส โฮโลเซลลูโลส

และลิกนินเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 54.01, 79.86 และ 28.51 

ตามล�าดับ โฮโลเซลลูโลสโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย

แอลฟา-เซลลโูลส และเฮมเิซลลโูลส แอลฟา-เซลลโูลส

จะท�าหน้าที่หลักในการรับแรงเชิงกลในไม้ ในขณะที่

เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ท�าหน้าที่คล้ายกาวในเนื้อไม้

เพือ่ประสานองค์ประกอบอืน่ๆ ในเนือ้ไม้ให้เชือ่มตดิกนั

(Fengel and Wegener, 2003) ปรมิาณสารแทรกทีล่ะลาย
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ในน�้าร้อนและสารแทรกที่ละลายในแอลกอฮอลล์-

เบนซินเฉลี่ยของไม้ตะกูอยู่ที่ร้อยละ 3.82 และ 1.82 ตาม

ล�าดบั สารแทรกทีล่ะลายได้ในน�า้ส่วนใหญ่เป็นสารพวก

แทนนิน ยางไม้ น�้าตาล สารให้สีและคาร์โบไฮเดรต 

ปริมาณของคาร์โบไฮเดรตในไม้มีอิทธิพลอย่างมาก

ในด้านความคงทนในการใช้งาน และอายกุารใช้งานของ

ไม้ตะกูในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นมาก เพราะเชื้อรา

บางชนิดกินคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารซึ่งความคงทน

ต่อพวกเชื้อรา มอด และแมลงมีความสัมพันธ์อย่าง

ใกล้ชิดกับปริมาณสารเคมีที่มีอยู่ในไม้  (Liese, 1980) 

สารแทรกที่ละลายได้ในแอลกอฮอลล์-เบนซินส่วน

ใหญ่เป็นสารพวก ไข ไขมัน ยาง ชัน และบางส่วนเป็น

สารทีล่ะลายได้ในน�า้อืน่ๆ รวมทัง้เป็นสารพวกโพลฟีีนอล 

(polyphenols) และสารแทรกที่เป็นกรดชนิดต่างๆ เช่น 

กรดเอลลาจิค (ellagic acid) กรดแกลลิค (gallic acid)  

สารพวกแอลลาจแิทนนนิ (ellagitannins) แกลโลแทนนนิ 

(gallotannins) และสารพวกเฟลโวนอยส์ (flavonoids) 

(Suleman and Kausar, 1990) ปริมาณสารที่ละลายได้

ในแอลกอฮอลล์-เบนซินนี้ถ้ามีมากจะสามารถป้องกัน

การผุได้ (Feng et al., 2002) ปริมาณเถ้าเฉลี่ยร้อยละ 

0.81 ซึง่เถ้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่อนนิทรย์ี ส่วนใหญ่

เป็นพวก ซลิกิา แคลเซีย่ม และโปแตสเซีย่ม อกีบางส่วน

เป็นพวกแมงกานีส และแมกนีเซี่ยม (Rydholm, 1965) 

ปริมาณเถ้าที่มากจะมีผลอย่างมากต่อการใช้เครื่องมือ

ในการแปรรูปท�าให้เครื่องมือทื่อเร็วต้องลับบ่อยๆ 

ปริมาณเถ้ายังอาจมีผลในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ

ท�าให้มกีารเปลีย่นสขีองเยือ่กระดาษเนือ่งจากการท�า

ปฏกิริยิาของสารแทรกต่างๆ (Watson and Cohen, 1969)

อิทธิพลของอายุต่อคุณสมบัติทางเคมี
 จาก Table 1 พบว่าอายุของไม้ตะกูมีอิทธิพล

ต่อองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อไม้ โดยองค์ประกอบ

ทางเคมีของเนื้อไม้ในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่าง

กันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญโดยต้นตะกูอายุ 18 ปี มี

ปริมาณของแอลฟา-เซลลูโลสและโฮโลเซลลูโลส

มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
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ต้องการไม้ที่มีปริมาณเถ้าต�่า และมีปริมาณแอลฟา-

เซลลูโลสสูงเนื่องจากปริมาณแอลฟา-เซลลูโลสที่สูง

มีแนวโน้มว่าจะได้ปริมาณผลผลิตเยื่อที่สูงไปด้วย 

และปริมาณเถ้าน้อยจะช่วยลดการเปลี่ยนสีของเยื่อที่

เกิดจากการท�าปฏิกิริยาของเถ้ากับสารแทรกที่ละลาย

ในน�้าเยื่อ จาก Table 1 จะเห็นได้ว่าปริมาณแอลฟา-

เซลลูโลส และโฮโลเซลลูโลสของตะกูอายุ 10 และ 

18 ปี มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งไม่มีความแตกต่าง

กันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญแต่มีความแตกต่างกัน

ทางสถิติกับไม้ตะกูอายุ 5 ปี ดังนั้น ถ้าจะใช้ตะกูเป็น

วตัถดุบิในการท�าเยือ่กระดาษควรใช้ไม้ตะกอูายปุระมาณ 

10 ปี หรือมากกว่า ถึงแม้ว่าปริมาณแอลฟา-เซลลูโลส

จะบอกแนวโน้มในการผลิตเยื่อกระดาษได้ แต่อย่างไร

ก็ตามกรรมวิธีในการผลิตเยื่อและคุณสมบัติของเยื่อ

กระดาษเป็นอีกปัจจัยที่ต้องค�านึงถึงในการใช้ไม้ตะกู

ในทางอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ไม้ตะกูอายุ 10 ปี มี

ปริมาณลิกนินมากกว่าไม้ตะกูอายุ 5 และ 18 ปี ถึงแม้ว่า

ไม้ตะกูอายุ 10 ปีจะมีปริมาณลิกนินแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติกับไม้ตะกูอายุ 5 และ 18 ปี แต่เนื่องจาก

แหล่งที่มาของไม้ตะกูอายุ 10 ปี และอายุ 5 กับ 18 ปี 

แตกต่างกนั อย่างไรกต็ามเมือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณลกินนิ

ของไม้ตะกทูีม่าจากแหล่งเดยีวกนัพบว่าอายไุม่มอีทิธพิล

ต่อปริมาณของลิกนิน แหล่งที่มาจึงน่าจะมีอิทธิพล

อย่างมากต่อปริมาณของลิกนินโดยไม้ตะกูที่ขึ้นอยู่ใน

ปริมาณที่มีน�้าฝนตลอดปีมากและน�้าท่วมขังเป็นระยะๆ 

จึงน่าจะท�าให้มีปริมาณลิกนินมากกว่าไม้ตะกูที่ขึ้น

อยู ่ในปริมาณที่มีน�้าฝนน้อยกว่าและน�้าไม่ท่วมขัง 

อย่างไรก็ตามในการใช้ประโยชน์ไม้ตะกูในการผลิตเยื่อ

และกระดาษ ปริมาณเซลลูโลส ลิกนิน และเถ้า สามารถ

บอกแนวโน้มได้ในขั้นต้นแต่ปัจจัยด้านพื้นที่ปลูก 

รอบตดัฟัน และกรรมวธิกีารผลติเพือ่ให้ได้เยือ่ทีม่คีณุภาพ

ดี ควรเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาความเป็นไปได้ใน

การใช้ประโยชน์และการลงทุน

 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารเคมีของไม้จาก

แหล่งที่มาเดียวกันพบว่า อายุไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณ

สารทีล่ะลายได้ในน�า้ ดงันัน้ แหล่งทีม่าจงึน่าจะมอีทิธพิล
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ต่อปริมาณของสารที่ละลายได้ในน�า้ โดยไม้ตะกูที่ขึ้น

อยูใ่นปรมิาณทีม่นี�า้ฝนตลอดปีมากน่าจะท�าให้มปีรมิาณ

สารทีล่ะลายได้ในน�า้มากกว่าไม้ทีข่ึน้ในพืน้ทีแ่ห้งแล้ง 

เช่น พวกคาร์โบไฮเดรต ซึ่งจะท�าให้มีความทนทานต่อ

เชือ้ราได้น้อยกว่า อย่างไรกต็าม อายมุอีทิธพิลต่อปรมิาณ

ของสารที่ละลายได้ในแอลกอฮอลล์-เบนซิน ซึ่งเป็น

สารพวกไข ไขมัน ยาง และชัน ปริมาณสารที่ละลายได้

ในแอลกอฮอลล์-เบนซินจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

เมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้นไม้อายุน้อยจึงมีแนวโน้มว่าจะ

มีความทนทานต่อการผุน้อยกว่าไม้อายุมาก ไม้อายุ

น้อยมีปริมาณเถ้ามากกว่าไม้อายุมากอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติซึ่งท�าให้ไม้อายุน้อยอาจมีปัญหาในการ

แปรรูปซึ่งจะท�าให้คมของเครื่องมือแปรรูปทื่อเร็ว

กว่าการแปรรูปไม้อายุมาก

อิทธิพลของต�าแหน่งความสูงเหนือระดับพื้น
ดินต่อคุณสมบัติทางเคมี
 จาก Table 2 พบว่าความสูงไม่มีอิทธิพลต่อ

องค์ประกอบทางเคมีของไม้ตะกู ยกเว้นแต่ปริมาณสาร

ที่ละลายได้ในแอลกอฮอลล์-เบนซินซึ่งส่วนใหญ่เป็น

สารพวกไข ไขมัน ยาง ชัน และสารที่ละลายได้ในน�้า

บางชนิดโดยพบว่าเนื้อไม้ที่บริเวณโคน และปลายของ

ต้นจะมีปริมาณสารที่ละลายได้ในแอลกอฮอลล์-เบนซิน

มากกว่าบริเวณกลางล�าต้น ซึ่งไม้ตะกูเป็นไม้ที่มีแมลง

รบกวนอยูม่าก เมือ่แมลงเจาะท�าลายเนือ้ไม้บรเิวณล�าต้น

ท�าให้มีการสร้างสารพวกไข ไขมัน ยางและชันเพื่อ

รักษาหรือสมานแผลที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นไปได้ว่าส่วน

ใหญ่แมลงเข้าท�าลายเนื้อไม้ที่บริเวณกลางล�าต้น

มากกว่าโคน และปลายของต้นโดยผลวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (ANOVA) ของไม้ตะกไูด้แสดงไว้ใน Table 3 

อิทธิพลของชนิดไม้ต่อคุณสมบัติทางเคมี
 Figure 2 แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบ

ทางเคมขีองไม้ตะกกูบัไม้เศรษฐกจิชนดิอืน่ๆ (อบิรอเฮม

และคณะ, 2550; Suleman and Kausar, 1990; Ona et 

al., 1997; Law and Daum, 2000; Siregar, 2001; Pinto 

et al., 2005; Puad et al., 2005; Ayata, 2008) พบว่า ไม้Ta
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ตะกูมีปริมาณแอลฟา-เซลลูโลส และโฮโลเซลลูโลส

มากกว่าไม้ยูคาลิปตัส ยางพารา และกระถินเทพาแต่มี

ปริมาณเถ้าน้อยกว่าจึงท�าให้ปัญหาในการแปรรูป เช่น

การสึกหรอของเครื่องมือน้อยกว่ายูคาลิปตัส ปริมาณ

แอลฟา-เซลลูโลสมีมากกว่ายูคาลิปตัส และปริมาณเถ้า

ที่น้อยกว่าน่าจะท�าให้เยื่อที่ได้จากไม้ตะกูเปลี่ยนสีได้

น้อยกว่า และท�าการล้างเยื่อได้ง่ายกว่าปริมาณลิกนิน 

ซึ่งมีผลต่อค่าแข็งตึงของไม้โดยไม้ที่ปริมาณลิกนิน

มากจะมีความแข็งตึงมากกว่าไม้ที่มีปริมาณลิกนิน

น้อย ไม้ตะกูมีปริมาณลิกนินมากกว่าไม้ยูคาลิปตัส ไม้

ยางพารา และไม้กระถินเทพา ซึ่งอาจมีปัญหาบ้างใน

การผลิตเยื่อกระดาษโดยอาจกระทบกับผลผลิตที่ได้ 

ในแง่การใช้ประโยชน์ด้านพลังงานไม้ที่มีความหนา

แน่นเท่ากันคาดว่าไม้ที่มีปริมาณลิก-นินสูงจะให้ค่า

ความร้อนที่สูงขึ้นด้วย (Scurlock et al., 2000) ไม้ตะกู

มีปริมาณลิกนินมากกว่าไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพารา 

และไม้กระถินเทพา ซึ่งอาจจะมีข้อได้เปรียบในการใช้

ประโยชน์ในแง่พลังงาน อย่างไรก็ตามความหนาแน่น

ของไม้ชนดิต่างๆควรใช้ในการพจิารณาด้วย สารแทรก

ที่ละลายได้ในน�้า และแอลกอฮอลล์-เบนซินที่มีอยู่ใน

ไม้ตะกูมีปริมาณน้อยกว่าที่พบในไม้ยูคาลิปตัส และ

ไม้ยางพารา เพราะฉะนั้นไม้ตะกูมีแนวโน้มว่าจะไม่

ทนทานต่อการเข้าท�าลายของแมลง มอด เห็ดรา และ

ไม่ทนต่อการผุ ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณลิกนินมากกว่าไม้

ชนิดอื่นๆ ก็ตาม

สรุปและข้อเสนอแนะ

 ตะกูถือเป็นไม้เนื้ออ่อน มีความทนทานตาม

ธรรมชาติต�่า ความถ่วงจ�าเพาะและความแข็งแรงต�่า อายุ

ของไม้ตะกูมีผลต่อปริมาณของแอลฟา-เซลลูโลสโดย

ปริมาณแอลฟา-เซลลูโลสจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น 

Figure 2 Comparison of chemical components of Bur-flower tree and other tree species.
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อายุของไม้ตะกูไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณลิกนินและสาร

ที่ละลายได้ในน�้าร้อนเท่ากับแหล่งที่ปลูกของไม้นั้น 

แต่จะมอีทิธิพลต่อสารที่ละลายได้ในแอลกอฮอลล์-

เบนซิน ไม้อายุน้อยจะมีปริมาณเถ้ามากกว่าไม้อายุมาก 

อย่างไรก็ตาม ต�าแหน่งความสูงไม่มีผลต่อปริมาณ

สารเคมีของไม้ตะกู ยกเว้นปริมาณสารที่ละลายได้ใน

แอลกอฮอลล์ ไม้ตะกูมีคุณสมบัติเด่นหลายประการที่

จะเป็นแหล่งและวัตถุดิบในการผลิตไม้แผ่นขนาดเล็ก 

ไม้ท่อน และท�าเยื่อกระดาษ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

ไม้ตะกูมีความทนทานตามธรรมชาติต�า่ จึงต้องการ

บ�าบัดเพื่อป้องกันเชื้อรา ปลวก และแมลงก่อนการน�า

ไปใช้ประโยชน์
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