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ผูเขียนและเรียบเรียง ธนิตย หนูยิ้ม และ สมชัย เบญจชย  

บรรณาธิการ ธนิตย หนูยิ้ม 

กองบรรณาธิการ อุบล รักษาศรี, ลัดดาวรรณ บุญรัตน, เพียงพิศ พรหมฉ่ำ 

 ซาการี หามะ และ สมพงษ รักษาศร ี

ถายภาพ ธนิตย หนูยิ้ม, สมชัย เบญจชย และ สมพงษ รักษาศรี 

สถานที่พิมพ โรงพิมพสุไหงโก-ลก  

 67-68 ถ. ประชาวิวัฒน ซอย 1 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

จำนวน 1,000 เลม 

งบประมาณการจัดพิมพ สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการพระราชดำร ิ 

 (สำนักงาน กปร.)   
 

ขอความ ทัง้หมดหรอืบางสวนในเอกสารเผยแพรทางวชิาการฉบบันี ้อาจนำไปเผยแพร 
ในรูปแบบใดๆ เพื่อการศึกษา หรือเพื่อประโยชนอื่นใดที่ไมแสวงหาผลกำไรได โดยไม
ตองขออนุญาตจากเจาของ แตตองอางอิงแหลงที่มาและชื่อของผูเขียนเสมอ การนำไป
เผยแพรเพื่อประโยชนที่เปนการแสวงหาผลกำไร ตองไดรับอนญาตจากโครงการศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง(งานปาไม) จังหวัดนราธิวาส เปนลายลักษณอักษรกอนทุกครั้ง 



คูมือการแปรรูปไมเสม็ดขาว  (1)

คำนำ 
 ไมเสม็ดขาว เปนไมมีคา ที่สามารถนำเกือบทุกสวนของตนไม มาใช

ประโยชนได โดยเฉพาะสวนของเนื้อไม ประชาชนในทองถิ่นนำมาใชประโยชนในงาน

กอสราง และงานหัตถกรรมไม มาเปนเวลานาน อยางไรก็ตาม การใชประโยชนสวนใหญ ยัง

จำกัดอยูเฉพาะในระดับทองถิ่น และรูปแบบการใชไม ก็ยังจำกัดเฉพาะการใชแบบงายๆ กลาว

คือ ใชโดยตรง ไมไดผานการแปรรูป ซึ่งเปนเหตุผลสำคัญที่ทำใหคุณคา และราคาของ

ผลิตภัณฑที่ได มีคุณคาและราคาต่ำ สงผลใหราษฎรขาดแรงจูงใจปลูก ดังนั้นการเพิ่มคุณคา

ของไมเสม็ดขาว ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีมูลคาของเนื้อไมสูง จึงเปนสิ่งจำเปนในการที่จะชวย

ยกระดับความสำคัญทางเศรษฐกิจของปาเสม็ดขาว ซึ่งจะเปนหนทางดึงดูดใจใหประชาชน 

หันมาปลูกไมเสม็ดขาวกันมากขึ้น เพราะการมีพื้นที่ปามาก นอกจากจะไดมีไมเพียงพอกับ 

ความตองการแลว ยงัชวยรกัษาสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ประโยชนสงูสดุ ยาวนาน ตอมวลมนษุย ดวย 

 เอกสารคูมือการแปรรูปไมเสม็ดเลมนี้ โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

จั งหวัดนราธิวาส ได รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดพิมพจากสำนักงานคณะ

กรรมการเพื่อประสานงานโครงการพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จึงขอกราบขอบพระคุณ 

เปนอยางสูงยิ่ง มา ณ โอกาสนี ้

 

 

    (นายธนิตย หนูยิ้ม) 

                              หัวหนาโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส 

                                   (งานปาไม) 
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คูมือการแปรรูปไมเสม็ดขาว 
 

บทนำ 
 เสม็ดขาว เปนไมยืนตนขนาดใหญ อาจสูงถึง 35 เมตร โตทางเสนผาศูนยกลางถึง 1.2 

เมตร เปนพันธุไมที่มีคาทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ในสกุล Melaleuca ซึ่งพันธุไมในสกุลนี้มี

ประมาณ 250 ชนิด โดยประมาณ 220 ชนิดพบในตางประเทศ สำหรับในประเทศไทย มีการ

สำรวจพบเพียงชนิดเดียว คือ ไมเสม็ดขาว มีชื่อทางพฤกษศาสตร วา Melaleuca cajuputi 

Powell มีชื่อพื้นเมืองเรียกแตกตางกันไปตามทองถิ่น เชน ภาคกลางเรียกวา เสม็ด ภาคใต 

เรียก เม็ด หรือ เหม็ด ชาวไทยอิสลาม เรียก กือแล ชื่อทั่วไปในภาษาอังกฤษเรียก cajeput, 

swamp tea tree และ paper barks ทั้งนี้เคยเขาใจกันวา ไมชนิดนี้มีชื่อทางพฤกษศาสตร วา 

M. leucadendron (L.) ซึ่งขอเท็จจริงเปนคนละชนิดกัน พืชในสกุล Melaleuca ถูกจัดอยูใน

วงศหวา (Myrtaceae) ทั่วโลกมีพันธุไมในวงศนี้ประมาณ 100 สกุล 3,000 ชนิด แตพบใน

ประเทศไทยเพียง 14 สกุล 112 ชนิด เชน สกุลหวา (Eugenia) สกุลสนทราย (Baeckea) 

สกุลขี้ไต (Decaspermum) สกุลทุ (Rhodomyrtus) และ สกุลเสม็ดขาว (Melaleuca) รวม

ทั้งไมยูคาลิปตัส (Eucalyptus) ซึ่งเปนไมโตเร็วจากตางประเทศที่สามารถเจริญเติบโตไดดีมาก

ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ก็เปนพันธุไมที่อยูในวงศเดียวกับไมเสม็ดขาวนี้ดวย ไมเสมด็ขาว

เปนพันธุไมเดนที่สามารถพบไดทั่วไปในพื้นที่ภาคใตและภาคตะวันออกของประเทศ เปนที่รูจัก

ดีของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดที่มีพื้นที่ปาพรุเปนจำนวนมาก เชน 

จังหวัดนราธิวาส นครศรีธรรมราช และ พัทลุง เปนพันธุไมที่สามารถเจริญเติบโตไดเร็วที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุไมอื่นๆ ที่ไดนำมาทดลองปลูกในพื้นที่พรุเสื่อมสภาพ เปนพันธุไม 

พื้นเมืองที่ประชาชนในทองถิ่นไดนำสวนตางๆ มาใชประโยชนในการดำรงชีวิตประจำวันมานาน

แลว เชน นำเนื้อไมมาใชสรางที่พักอาศัย ทำฟน เผาถาน รั้ว นั่งราน เสาเข็ม วงกบ คันเบ็ด 

ตกปลา ไมคางปลูกพืชไร ไมหลักหมายแนวปลูกพืชสวน นำเปลือกมาทำฝาบาน มุงหลังคา 

อดุรรูัว่ของเรอื ยดัฟกู หมอน ใชยอมแห ทำขีไ้ตจดุไฟ นำใบมาสกดัเอานำ้มนัเขยีว (cajuput oil) 
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เพื่อใชทำยาหมอง ยาไลแมลง นำใบมาตมเพื่อใชดื่มแทนน้ำชาและเพื่อชวยรักษาโรคปวดเมื่อย 

ดีซาน โรคหอบ ถายพยาธิ แกไอ และดื่มชวยใหมดลูกของสตรีหลังคลอดบุตรเขาอูเร็ว ยอด

ออนนำมากินเปนผักสด รวมทั้งใชปาเสม็ดขาวเปนแหลงเก็บเห็ดเสม็ด และนำมาปลูกเปนพืช

ใหรมเงา ปลูกเปนแนวรั้ว และกำบังลม ไมเสม็ดขาวเปนพันธุไมที่สามารถเจริญเติบโตไดดีใน

ดินหลายสภาพ กลาวคือทั้งในสภาวะที่ดินมีความเปนกรดจัด ดินเค็ม ดินมีสภาพน้ำทวม และ

แหงแลง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุมมีน้ำขังตามขอบพรุจะสามารถเจริญเติบโตไดดีมาก ซึ่งจากการ

สำรวจในประเทศไทย พบวาพื้นที่ลุมมีน้ำขังตามขอบพรุนี้มีกระจายอยูทั่วไป เนื้อที่รวมกันมาก

กวาสามแสนไร ซึ่งสภาพพื้นที่เหลานี้ในปจจุบันสวนใหญเปนพื้นที่รกรางวางเปลาที่พืชเกษตร

และไมปาชนิดอื่นเจริญเติบโตไดไมดี ใหผลผลิตที่ไมคุมคา แตเปนพื้นที่ที่ไมเสม็ดขาวสามารถ

เจริญเติบโตไดดีมาก จึงนับไดวาเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการที่จะใหประชาชนและหนวยงาน

ของรัฐเลือกปลูกไมเสม็ดขาวเพื่อพัฒนาเปนพื้นที่สวนปาเศรษฐกิจตอไปได 
 

ลักษณะทั่วไปของไมเสม็ดขาว 
 ลำตน เสม็ดขาวเปนไมยืนตนที่ไมผลัดใบ มีรูปทรงชีวิต (life from) ไดหลายรูป

แบบ เชน เปนไมพุมขนาดใหญ (large bush) เปนไมยืนตนที่สามารถแตกหนอไดดี (bushy 

coppiced tree) และเปนไมยืนตนขนาดใหญ (tall tree) ไมเสม็ดขาวที่พบในประเทศไทยสวน

ใหญมีขนาดเล็ก คือมีความสูงตั้งแต 5-25 เมตร มีความโตทางเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยประมาณ 

20 เซนติเมตร แตมีพบไดบางในบางพื้นที่ที่พบวามีความโตทางเสนผาศูนยกลางมากกวา 50 

เซนติเมตร เชนในปาพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส สวนในตางประเทศ พบวาบางตนมีความสูง

ถึง 35 เมตร ตนไมเสม็ดขาวมีเรือนยอดทรงแคบรูปกรวยคว่ำ เปลือกนอกเปนแผนบางๆ ซอน

กันเปนชั้นหนา มีสีขาวถึงน้ำตาลเทา เปลือกชั้นในสีน้ำตาลออน ลำตนมักบิด  
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ลักษณะทั่วไปของไมเสม็ดขาว 

สภาพปาเสม็ดขาวในธรรมชาติ 

ผล 

ดอก 

ลำตน 
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ลักษณะของเนื้อไม ไมเสม็ดขาว 
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  ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ แผนใบรูปหอก ยาว 5-10 เซนติเมตร กวาง 1.5-4 

เซนติเมตร ใบออนมีขนสีขาวเปนมัน ใบแกผิวใบเกลี้ยง สีเทาแกมเขียว ปลายใบแหลม กานใบ

ยาว 0.5-1 เซนติเมตร 

 ราก มีระบบรากเปนรากฝอย ไมมีรากแกว 

 ดอก มีสีขาว ออกดอก 1-3 ดอกตามงามใบ ออกดอกเกือบตลอดป 

 ผลและเมล็ด ผลมขีนาดกวางประมาณ 4 มลิลเิมตร ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร

คลายรูปถวย ผลเสม็ดขาว 1 ผล มีเมล็ดขนาดเล็กอยูภายในประมาณ 200 เมล็ด ผลสด

จำนวน 1 กิโลกรัม ที่เก็บจากปารวมทั้งกิ่งขนาดเล็ก เมื่อนำไปตากแดดแลวแยกเอาเพียงเมล็ด 

ใหน้ำหนักเมลด็ไดประมาณ 67 กรัม แตถาแยกเอากิ่งออกกอนแลวนำผลสดเพียงอยางเดียว

มาแยก พบวาผลสดจำนวน 1 กิโลกรัม ใหเมล็ดไดประมาณ 125 กรัม ซึ่งในทางปฏิบัติ การ

เก็บเมล็ดเสม็ดขาว จะทำการเก็บผลรวมทั้งกิ่งขนาดเล็ก เพราะจะเปนการประหยัดทั้งเวลา 

และคาใชจาย ผลสดของไมเสม็ดขาว ปริมาตร 1 ลิตร มีจำนวนผลประมาณ 11,300 ผลสด

ไมรวมกิ่ง จำนวน 1 กิโลกรัม มีผลประมาณ 26,000 ผล เมล็ดเสม็ดขาว 1 กิโลกรัม มี

จำนวนเมล็ดประมาณ 5-9 ลานเมล็ด เก็บผลไดเกือบตลอดป 

การกระจายพันธุตามธรรมชาติ และสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม 

 ไมเสม็ดขาวเปนพันธุไมที่เจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมหลากหลาย ทั้งในสภาวะดิน

เปนกรดจัด ดินเค็ม สภาพน้ำทวม และแหงแลง ทนตอไอน้ำเค็ม แตจะสามารถเจริญเติบโต

และกระจายพันธุไดดีมากในที่ลุมน้ำมีน้ำขังตามขอบพรุ สำหรับในพื้นที่แหงแลงมักมีรูปทรงของ

ลำตนแคระแกร็น คดงอ และ มีขนาดเล็ก โดยสวนใหญในสภาพพื้นที่ปาพรุชอบขึ้นเปนไมชนิด

เดียว (pure forest community) สวนในบริเวณปาที่ไมมีน้ำทวมขังนั้น มักขึ้นปะปนกับพันธุไม

ประเภทอื่น ไมเสม็ดขาวเปนพันธุไมที่มีความสามารถพิเศษในการปรับตัวไดดี ดังเชนพบวาใน

พื้นที่ที่มีระดับน้ำทวมขังลึกจะสามารถเจริญเติบโตไดดีและเร็วกวาในพื้นที่ที่มีน้ำทวมขังอยูตื้น

ในประเทศไทยพบกระจายพันธุในภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงใต และ ตะวันตกเฉียงใตของ

ประเทศ โดยสวนใหญกระจายพันธุเปนกลุมใหญ อยูอยางหนาแนนในปาพรุเปลี่ยนสภาพ 
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ทุงราง มีน้ำทวมขัง เปนพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกไมเสม็ดขาว 

การกระจายพันธุตามธรรมชาติ 
พบวามักชอบขึ้นหนาแนเปนปาชนิดเดียว มีเนื้อที่ติดกันเปนผืนใหญ 
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การกระจายพันธุตามธรรมชาติ 
พบวามักชอบขึ้นหนาแนเปนปาชนิดเดียว มีเนื้อที่ติดกันเปนผืนใหญ 
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ทำใหบางครั้งเรียกปาพรุเปลี่ยนสภาพนี้วา “ปาเสม็ดขาว” จากการสำรวจไมพบไมเสม็ดขาวใน
ปาพรุดั้งเดิม จึงถือไดวาปาเสม็ดขาวเปนปาทดแทน ที่เกิดขึ้นหลังจากปาเดิมถูกทำลาย และ
จากรายงานการสำรวจเมื่อป พ.ศ. 2542 พบวาปาพรุเปลี่ยนสภาพในประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 
347,019.46 ไร โดยพบที่ภาคใต 343,441.33 ไร คือ พบที่จังหวัดนราธิวาส 137,446.88 
ไร นครศรีธรรมราช 118,412.51 ไร ชุมพร 20,531.27 ไร สุราษฎรธานี 9,637.51 ไร 
สงขลา 30,178.14 ไร ปตตานี 7,531.26 ไร ยะลา 1,187.50 ไร ตรัง 534.75 ไร พัทลุง 
17,296.88 ไร ภูเก็ต 390.63 ไร กระบี่ 294.00 ไร และ ภาคตะวันออก 3,578.13 ไร คือ
ที่จังหวัดตราด 2,828.13 ไร ระยอง 750.00 ไร  
 

การใชประโยชนไมเสม็ดขาวของประชาชนในทองถิ่น 

 ไมเสม็ดขาว เปนพนัธไุมทีเ่อือ้ประโยชนในรปูแบบตางๆ ใหแกประชาชนทีอ่าศยัอยู

รอบๆ ปา ดวยการนำสวนตางๆ ของไมมาใชประโยชนในชวีติประจำวนัมานานแลว เชน 

 เนื้อไม เนื้อไมเสม็ดขาวคงทนตอสภาพที่เปยกชื้น และทนตอน้ำเค็ม มีการนำมาใช

สรางที่พักอาศัย ทำฟน ใชทำเสารั้ว ใชทำนั่งราน และเสาเข็ม เผาถาน ซึ่งใหถานที่มีคุณภาพดี 

นำลำตนที่มีขนาดใหญมาแปรรูปใชทำเสาบาน ไมฟน วงกบ ประตู หนาตาง นำลำตนที่มีขนาด

เล็กมาใชทำคันเบ็ดตกปลา หรือทำไมคางปลูกพืชไร ทำไมหลักหมายแนวปลูกพืชสวน 

นอกจากนี้พบวาเนื้อไมเสม็ดขาวมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตแผนไมอัดซีเมนต รวมทั้ง

สามารถนำเนื้อไมมาใชในงานแกะสลักไดอยางดี การใชประโยชนไมเสม็ดขาวสำหรับทำรั้วบาน 

คอกวัว โรงเรือนเลี้ยงไก ปกติจะใชไมเสม็ดขาวอายุประมาณ 2-3 ป สวนการเลื่อยเปนไม

แปรรูป ทำโครงสรางบาน เชน คาน อกไก ทำเสาหรืออื่นๆ จะใชไมที่มีอายุมากกวา 5 ปขึ้นไป 

นอกจากนี้ยังมีการนำไมเสม็ดขาวมาทำเปนไมเสาเข็ม ไมค้ำยัน ซึ่งสามารถพบเห็นไดทั่วไป 

 เปลือก ในสมัยกอนประชาชนที่อาศัยอยูรอบๆ ปาเสม็ดขาว นำเปลือกของลำตนมา

ทำฝาบาน มุงหลังคา อุดรูรั่วของเรือ และใชเปนวัสดุในการยอมแห อวน ทำใหยืดอายุการใช

งานไดนานขึ้น ทำฉนวนกันความรอน ทำขี้ไตจุดไฟใหแสงสวาง รวมทัง้ใช ยดัฟกู และ หมอน 

นอกจากนีเ้ปลอืกของไมเสมด็ขาวมปีระโยชนในการนำมาใชในการประเมินอายุของตนไมที่ปลูกได 

โดยพบวาจำนวนชั้นของเปลือก มีความสัมพันธกับจำนวนปที่ปลูก 
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สวนหนึ่งของการใชประโยชน 
ไมเสม็ดขาว 
ของประชาชนในทองถิ่น 

เปลือกมุงหลังคา 
เนื้อไมมาใชกอสราง 

เห็ดเสม็ด 



คูมือการแปรรูปไมเสม็ดขาว 10

 ใบ ชาวบานที่อาศัยอยูในชนบทไดนำใบไมเสม็ดขาวมาตม เพื่อใชดื่มแทนน้ำชา

เปนการชวยรักษาโรคปวดเมื่อย ดีซาน โรคหอบ ถายพยาธิ แกไอ และ ดื่มชวยใหมดลูกของ

สตรีหลังคลอดบุตรเขาอูเร็ว และ ในตางประเทศ รวมทั้งในภาคใตของประเทศไทย มีการนำใบ

มาสกัดเอาน้ำมันเขียวที่เรียกทางการคาวา cajuput oil หรือ Melaleuca oil ซึ่งจัดอยูในพวก

น้ำมันที่ไมมีพิษ ไมกอใหเกิดอาการแพ นำมาใชเปนสารผสมทำยาหมอง ยาสระผม น้ำหอม 

รวมทั้งมีสรรพคุณทางยาสามัญประจำบาน ใชรับประทานแกไอ หวัด ยาระบาย ยาผอนคลาย

กลามเนื้อ และ ยาถายพยาธิ นอกจากนี้ยังพบวา cajuput oil นี้ มีสรรพคุณไลยุง และ ออก

ฤทธิ์ฆาแบคทีเรีย และ ออกฤทธิ์ฆาปลวกทำลายไมไดดี รวมทั้งยอดออนสามารถนำมากินเปน

ผักสดได  

 สำหรับในสวนของประโยชนทางออมนั้น ปาเสม็ดขาวเปนแหลงเพาะพันธุของเห็ดปา

ชนิดหนึ่ง ที่นิยมเรียกวา “เห็ดเสม็ด” นำมาปรุงเปนอาหารใหรสชาติดี และมีราคาสูง นอกจาก

นี้ใชปลูกเปนพืชใหรมเงา กำบังลม และ ปลูกเพื่อปองกันหนาดินไมใหถูกชะลาง รวมทั้งมี

ประโยชนในทางนเิวศวทิยา โดยปาเสมด็ขาวเปนทีอ่ยูอาศยัของผึง้ สตัวปาตางๆ และ นกนำ้ตางๆ 

ลักษณะทั่วไปของเนื้อไมเสม็ดขาว  
  1. เซลของไม เปนเนื้อหยาบ ลักษณะหลวมๆ เนื้อไมแนน จึงดูดซึมน้ำไดมาก 

  2. สีเนื้อไม มีสีขาวอมชมพู ตนขนาดเล็กสวนของแกนและกระพี้ แยกกันไมออก 

คลายไมยางพารา กระทอน ยูคาลิปต และ สน  

  3. ไมเสม็ดขาว มีเนื้อละเอียด ขัดงาย เนื้อไมไมติดกระดาษทราย เชนเดียวกับ 

ไมยางพารา 

  4. ไมเสม็ดขาว มีกลิ่นหอมออนๆ แตกตางกับไมสะเดา ที่จะทำใหผูสูดกลิ่นรูสึกขมใน

ลำคอ ไมมะคา มีกลิ่นฉุน และ ไมจามจุรี มีกลิ่นแสบจมูก 

  5. ไมเสม็ดขาว จะมีปลวกเขาทำลายในเร็ววัน หากตัดทิ้งไวกับพื้นดิน จะเกิดเชื้อรา 

สีน้ำเงินไดงาย 

 6. เนื้อไมเสม็ดขาว ไมแข็ง ทำชิ้นงานไดงาย เมื่อเปรียบเทียบกับไมยางพารา พบวาไม

ยางพารามคีวามเหนียวกวา ทำใหขัดหรือไสกบ ไดยากกวาไมเสม็ดขาว 

 7. ไมเสม็ดขาว ไมเปราะ 
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 8. ไมเสม็ดขาว มีเสี้ยนตรง แตพบในบางแผนหรือบางตนมีลักษณะเสี้ยนวน 

 9. ไมเสม็ดขาว มีน้ำหนักใกลเคียงไมยางพารา แตเบากวาไมยูคาลิปตัส 

 10. ไมเสม็ดขาว มีการหดตัวมาก และเมื่อไดรับความชื้น จะขยายตัวอีก ซึ่งมคีวาม 

หดตวัมากกวาไมยางพารา แตใกลเคยีงกบัไมยคูาลปิตสัตนทีม่อีายปุระมาณ 10 ป  

 11. ไมเสม็ดขาว มีวงป กวาง ซึ่งเปนลักษณะของไมโตเร็ว 

 12. ไมเสม็ดขาว มีตาไมนอยมาก นับเปนขอดีในการใชทำประดิษฐกรรม 

 13. ไมเสม็ดขาว มีหนาตัดไมแตละดานไมแตกตางกัน 

 

คุณสมบัติทั่วไปบางประการ ที่พบจากการใชไมเสม็ดขาว  

 1. การจับยึดตะปูหรือตะปูเกลียว พบวาตอกตะปูไดงาย เนื้อไมไมแตก และจับยึด 

ไดดีกวาไมโดยทั่วๆ ไป 

 2. การเลื่อย ตัด และ ซอย ทำไดงาย ไมดูดใบเลื่อย 

 3. การไส และ การขัด ทำไดงาย 

 4. การกวาน เจาะ และ กลึง ทำไดงาย  

 5. การทำส ี หรอื ขดัเงา ดวยแลคเกอรหรอืยรูเีทน ตองรองพืน้กอน เพราะไมเสมด็ขาว

คอนขางจะดูดซึมมาก โดยการทาครั้งแรกแลวปลอยทิ้งไว และทาทับอีกครั้งจะทำใหดูดซึม

นอยลง  

 6. การติดกาว การทำลิ้น-รอง และการตอไมทั้งดานปลายและดานขาง กระทำไดงาย 

แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติที่ดีของเครื่องมือที่ใชดวย  

 โดยสรุปการใชงานไมเสม็ดขาว นับวาทำไดงาย ดังนั้นจึงสามารถนำมาใชทำสิ่ง

ประดิษฐชิ้นงานตางๆ เชน โตะสนาม โตะหมูบูชา ของที่ระลึก ได ใหคุณภาพในระดับเดียวกับ

ไมยางพารา แต ไมเสม็ดขาว ทำไดงายกวา อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับไมสักแลว พบวา

ไมเสม็ดขาวมีความดอยกวา 
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อุปกรณและเครื่องมือ 
 อุปกรณและเครื่องมือที่ ใชในการ

ทำไม และการแปรรูปไมเสม็ดขาว เพื่อที่จะนำ

ไมจากแปลงปลกูหรอืสวนปามาใชประโยชนใน

รูปแบบตางๆ นั้น มีหลายชนิด ซึ่งในบางครั้ง 

บางราย ใชเพียงอุปกรณพื้นบานแบบงายๆ 

แตถาหากตองการความรวดเร็ว และ ตองการ

สินคาเปนจำนวนมากตองอาศัยเครื่องมือหรือ

อุปกรณพิเศษ ที่มีผูคิดขึ้นมาในการชวยอำนวย

ความสะดวก เปนเครื่องชวยทุนแรง ซึ่งปจจุบันมี

ผูผลิตที่หลากหลายทั้งคุณภาพ และ ราคา ผูใช

หรือผูประสงคจะซื้อจะตองคำนึงถึงปริมาณงาน 

และวัตถุประสงคของการทำไม และ การแปรรูป 

นั้น 

 เครือ่งมอืและอปุกรณ สำหรบัใชในการทำ

ไมและการแปรรูปไมเสม็ดขาว ก็เหมือนกับเครื่อง

มือและอุปกรณ สำหรับใชในการทำไมและการ

แปรรูปไมขนาดเล็กชนิดอื่นทั่วไป เชน เครื่องมือ

ที่ใชในการตัด แตง และ ทอนไม ประกอบดวย 

การทำไมและการแปรรูปไมเสม็ดขาวเพื่อใชประโยชนในรูปแบบตางๆ 
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มีดพรา ขวาน ตลับเมตร เลื่อยยนต ในบางครั้ง

อาจตองเตรียมเชือกสำหรับการชักลากไม หรือ

ผูกบังคับไม ใหลมในทิศทางที่ตองการ รวมทั้ง

ยางลอรถจักรยาน หรือลอรถจักรยานยนต ใน

บางครั้งก็อาจเตรียมไปดวย เพื่อวาไวใชหาม  

ไมทอน หรือซุงขนาดใหญ 

  สวนเครื่องมือในการแปรรูปไม และการ

ทำประดิษฐกรรมจากไม โดยทั่วไปประกอบ

ดวย เลื่อยมือ เลื่อยวงเดือน เลื่อยยนต เลื่อย

สายพาน เลื่อยฉลุ กบ เครื่องสับ เครือ่งราวเตอร 

สวาน เครื่องมือแกะสลัก ตูอบ เครื่องปมหรือ

เปาลม เครื่องลับใบกบ ใบเลื่อย ใบมีด 
เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องไส เครื่อง
ตัด เครื่องตัดองศา เครื่องเจียร เครื่องสับ 
เครื่องอัดรอน เครื่องผสมกาว ทัดลอยาง 
เครื่องขัด เปนตน 
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อุปกรณและเครื่องมือการทำไมและการแปรรูปไม 
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ขั้นตอนการทำไมและการแปรรูปไมเสม็ดขาว 
 การคัดเลือกไมและคัดขนาด 
 การใชประโยชนไมใหคุมคา อยางชาญฉลาด ไดประโยชนสูงสุด เปนหัวใจสำคัญของ

การทำไมและการใชประโยชนไม ดังนั้นโดยทั่วไป จะเห็นไดวาโรงงานอุตสาหกรรมไมตางๆ จะ

ตองวางแผนการใชไมใหมีการรับชวงวัตถุดิบไมในการผลิตกันอยางเปนขั้นตอนและตอเนื่อง 

โดยไมใหทิ้งเนื้อไมโดยสูญเปลาไปในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด ซึ่งรวมเรียกวา อุตสาหกรรมไม 

ตอเนื่อง และหากจะใหไดผลยั่งยืน ที่ยาวนาน ตลอดไป ดวยแลวนั้น จำเปนจะตองวางแผน

รวมถึงการปลูก และบำรุงรักษาปา หรือตนไมที่เปนแหลงวัตถุดิบเบื้องตน ใหสามารถมีปอน

โรงงาน หรือมีใชเพียงพอ อยางตอเนื่องดวย ซึ่งเปนรูปแบบของการจัดการที่เรียกวา การ

จัดการแบบครบวงจร นั่นเอง 

 การวางแผนการผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการผลิตที่ตอเนื่องสม่ำเสมอ 

ตองมีการบริหารจัดการวัตถุดิบไม เชน ระบบการใชประโยชนไมอยางคุมคา ตองมีการจัดลำดับ

ความสำคัญการใชประโยชน โดยคัดแยกไมที่ทำออกจากปา หรือสวนปาออกเปน 4 ระดับหรือ

กลุม คือ ไมทอนใหญที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อใหไดมูลคาสูงที่สุด ใชทำไมบางหรือไมอัด ไมขนาด

เล็กและสั้น ที่มีคุณภาพดีสวยงาม ใชเปนไมทำเครื่องเรือน เปนไมที่มีความสวยงามไมมากนัก 

อาจมีตำหนิบาง แตไมเสียความแข็งแรงในโครงสรางไม ใชเปนไมกอสราง สวนไมขนาดเล็ก

หรือเศษไมที่เหลือ ซึ่งไมจำเปนตองใชไมทอนใหญคุณภาพดี ใชเปนฟน ถาน ชิ้นไมสับ และ

ไมอัด ไมประกอบชนิดตางๆ รวมทั้งปกและเศษไม สามารถนำไปผลิตเครื่องมือเครื่องใชหรือ

ผลิตภัณฑไมอื่นๆ เชน ทำไมพื้นปารเก เปนตน 

 ดังนั้นเมื่อคำนึงถึงการใชประโยชนไมใหคุมคา อยางชาญฉลาด ไดประโยชนสูงสุด จึง

จะเห็นไดวาไมทุกขนาด ทุกสวน สามารถนำมาใชประโยชนได ดังนั้นการคัดเลือกไมเพื่อจะ 

ตัดโคน นั้น หากสามารถเลือกได ก็ใหเลือกจากตนที่คาดวาจะสามารถนำมาใชประโยชนที่ตรง

กับความตองการมากที่สุด แตถาเปนการตัดสางขยายระยะ เพื่อใหไมตนที่เหลือสามารถเจริญ

เติบโตไดดีแลว ก็ขอใหนำไมกลับมาใชใหมากที่สุด เทาที่คุมคากับแรงงานและการจะใช

ประโยชน ที่ตรงกับความตองการมากที่สุด  
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 การตัดโคน 

  การตัดลำตนเพื่อนำไปใชประโยชน โดยปกติใหตัดตรงจุดที่ติดกับผิวดินมากที่สุด เพื่อ

จะไดเนื้อไมมาใชประโยชนสูงสุด แตถาหากมุงหวังจะใหไมที่ถูกตัดแตกหนอเองตามธรรมชาติ

กลับขึ้นมาใหม นั้น ตองทำการตัดที่จุดเหนือผิวดินประมาณ 30 เซนติเมตร เพราะเปนจุดที่

เหมาะสมที่สุดสำหรับการแตกหนอใหม การตัดในระดับต่ำเกินไป หนอใหมที่แตกขึ้นมาอาจถูก

น้ำทวมและตายได แตหากตัดสูงเกินไปหนอใหมที่แตกมาไมแข็งแรง เพราะแตกออกจากตา

ดานขาง หนอมีโอกาสหักงาย และทิ้งเนื้อไมไวในแปลงมากไป ไมเสม็ดขาวที่ขึ้นในพื้นที่พรุของ

จังหวัดนราธิวาสที่แตกหนอขึ้นมาใหมหลังจากการตัดฟน พบวาอายุ 6 ป สามารถตัดฟนใหม

เอามาใชประโยชนอีกรอบ หลังจากตัดโคนลงมาแลว ใหใชมีดพรา หรือขวาน ตัดแตงกิ่ง แลว

ใชตลับเมตร หรือสายวัด วัดใหไดขนาดตามที่ตองการ แลวทำการตัดทอนออกเปนทอน จาก

นั้นทำการ ลาก จูง แบก หรือบรรทุกเรือ กลับมายังจุดที่รถยนตเขาไดถึง 

 การลอกเปลือก  
  ใชไมทอน ทุบเปลือกตนไมเสม็ดที่ตัดมาได ใหช้ำ แลว ใชพรา ผา กรีด แลวลอก ดึง 

เอาเปลือกนอกออกมา ทั้งนี้ อยาทิ้งไวนาน เพราะหากนานวัน การลอกเปลือกออก ทำไดยาก 

 การเคลื่อนยายและการขนสงลำเลียงไม 
 ไมเสม็ดขาว รัฐบาลไทย กำหนดใหเปนไมนอกประเภท ซึ่งโดยทั่วไป การขนสง การ

ลำเลียงไปใชประโยชน สามารถทำไดงาย แตในทางปฏิบัติปจจุบัน กลับเปนสิ่งที่ยาก ทั้งนี้

เพราะตามกฎหมายแลว จะตองเปนหนาที่ของผูครอบครองไม ที่จะตองพิสูจนหรือยืนยันให 

ไดวา ไมที่ครอบครองอยูนี้ เปนไมที่ตัดมาจากที่ดินกรรมสิทธิ์ ไมไดตัดมาจากพื้นที่ปาอนุรักษ 

ดังนั้นการขนสงหรือขนยายไม ควรประสานเจาหนาที่ฝายปกครองหรือเจาหนาที่ปาไม เพื่อขอ

ใบเบิกทาง หรือหาหลักฐานการแสดงการครอบครองติดรถไปดวย  
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การตัดโคน 
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การลอกเปลือก และ การขนสงลำเลียงไม 
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การปฏิบัติตอไมกอนแปรรูป 

 การแชน้ำ  
 ชาวบานมีวิธีการยืดอายุการใชงาน โดยการแชทอนไมเสม็ดขาวไวในน้ำประมาณ 20 

วัน กอนนำมาใช ซึ่งเชื่อวามีสารบางอยางละลายออกมา โดยดูจากสีของน้ำหลังแชไว ที่พบวา

จะเปนสีดำ นอกจากนี้ยังเชื่อวาเปนการทำลายมอดและแมลง โดยปกติรั้วบานจากไมเสม็ดขาว

ที่ตากแดดตากฝน จะมีอายุการใชงานนานเพียง 2 ป สวนไมเสม็ดขาวที่ใชในรมจะมีอายุนาน

ถึง 10 ป ไมเสม็ดขาวที่ใชเปนหลักปกไวในน้ำ พบวามีความทนทานกวา 10 ป  
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การแชน้ำและการทำใหไมแหง 
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 การทำใหไมแหง  

 ไมเสม็ดขาวหลังตัดฟน มีความชื้นเฉลี่ย 102.11 % เมื่อลอกเปลือกออกแลวผึ่งไว

ในที่รม การแหงในรมชวง 8 วันแรก จะอยูในอัตรา 17.84 % หลังจากนั้นจะคอยๆ แหงใน

อัตรา 3.29 % สำหรับการแหงของไมเสม็ดขาวที่ทิ้งไวกลางแจง ชวง 8 วันแรก จะอยูในอัตรา 

18.03 % หลังจากนั้นจะคอยๆ แหงลง

ในอัตรานอยกวา 1 % ซึ่งนอยมาก สวน

การแตกของเนื้อไม จะแตกทั้งดานหนา

ตัดและผิวทอนไม โดยเริ่มแตกตั้งแตวัน

ที่สองเปนตนไป และยังคงทยอยแตก

เปนริ้วเล็กๆ อยางตอเนื่องเมื่อน้ำระเหย

ออกไปเรื่อยๆ การทำใหไมแหง อาจทำ

โดยการอบหรือกองผึ่งแหงในบรรยากาศ

ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน แตการกองผึ่ง

แหงในบรรยากาศ อาจใชเวลาประมาณ 

1.5-3 เดือน เพื่อใหขนาดไมแปรรูปคงที่ 

 สวนการหดตัวของไมเสม็ดขาวจาก

สภาวะสด ที่ความชื้น 55.03-85.73 % ถึง

สภาวะอบแหง พบวาการหดตัว ดานรัศมี 

ดานสัมผัส ดานตามยาว และ โดยปริมาตร 

เทากับ 5.00, 7.73, 0.32 และ 12.63 % 

ตามลำดับ ซึ่งถือวาการหดตัวไมเสม็ดขาวมี

เปอรเซ็นตสูง ดังนั้นการทำการอบไมเสม็ด

ขาว จึงตองควบคุมใหดี  

 การจัดเรียงไมเพื่อรอใหไมแหงนั้น 

สามารถเรยีงไมไวไดทัง้แบบแนวตัง้หรอืแนวนอน 

แตโดยหลักการแลว จะตองเวนชองวางระหวางไมแตละแผน หรือแตละทอน อยาใหทอนไม

ติดทับกัน 
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 การเลื่อยไมใหเปนไมแปรรูป 
 การเลื่อยไมซุงเพื่อใหเปนไมแปรรูป มีวิธีการเลื่อยหลายวิธีดวยกัน แตวิธีที่เปนที่นิยม

กันมาก มีอยู 2 วิธี คือ 

 1. การเลื่อยดะ โดยการนำไมซุงมาเลื่อยเปดปกออกดานหนึ่ง จากนั้นกลับไมซุง 

โดยเอาดานที่เปดปกวางบนแทนเลื่อย แลวทำการเลื่อยตามขนาดที่ตองการ การเลื่อยไมวิธีนี้

นิยมใชแปรรูปไมเพื่อใชในงานอุตสาหกรรมไมทำเครื่องเรือน หรืองานฝมือ หรือบางกรณีที่ตอง

เลื่อยไมขนาดเล็กๆ ซึ่งมีขอดี คือ เปนการปรับเปลี่ยนดานเพื่อเลื่อยไมนอย แตมีขอเสีย คือ 

เปอรเซ็นตผลิตผลที่ไดคอนขางนอย และตองทำการซอยขางไมแผนมากกวาปกติ ทำให 

สูญเสียเนื้อไม 

 2. การเลื่อยเปดปก 2 ขาง การเลื่อยวิธีนี้จะนำไมซุงมาเลื่อยเปดปกทีละ

ดาน จนไดไมเหลี่ยมที่สามารถเลื่อยออกตามขนาด และคุณภาพที่ตองการ การเลื่อยไมวิธีนี้

นิยมเลื่อยมากที่สุด เพราะมีขอดี คือ ไมแปรรูปที่ไดหรือปกไม มีการซอยขางนอย สามารถ

กำหนดความกวางไดตามตองการ และ เปอรเซ็นตไมแปรรูปที่ไดคอนขางสูง 

 สำหรับการเลื่อยแปรรูปไมเสม็ดขาวแบบชาวบาน โดยปกติทำการเลื่อยเปดปกไมดาน

แรกและดานที่สองดวยเลื่อยโซ แลวใชเลื่อยวงเดือนฉุดดวยมอเตอรจากรถไถนาเพื่อเปดปก

ดานที่สาม แลวเลื่อยซอยเปนไมแปรรูป หรือเปดปกดานที่หนึ่งดวยเลื่อยโซแลวเปดปกดานที่

สอง ดานที่สาม แลวซอยไมแปรรูปดวยเลื่อยวงเดือน โดยขนาดไมแปรรูป ใหชางเลื่อยไมเปน

ผูพิจารณาตามความเหมาะสมของขนาดทอนไมที่เลื่อยในแตละทอน ซึ่งการเลื่อยแปรรูปไม

เสม็ดขาวโดยใชเลื่อยโซและเลื่อยวงเดือนฉุดดวยมอเตอรรถไถนาไดผลผลิตโดยเฉลี่ยเพียง 

36.25 % ของทอนไม เนื่องจากมีสูญเสียเนื้อไมไปมากกับคลองเลื่อย ทั้งเลื่อยโซและเลื่อยวง

เดือน แตเปนอัตราโดยทั่วไปสำหรับการเลื่อยไมในลักษณะนี้ แตหากยอนยุคไปในสมัยเกากอน 

ชาวบานเลื่อยไมเสม็ดขาวที่มีขนาดใหญ โดยใชเลื่อยชัก ที่เลื่อยดวยแรงคน ซึ่งวางไมทอนไว

บนหาง แลวคนเลื่อยขึ้นยืนครอม ไมทอน แลวชักใบเลื่อยขึ้นลง 

 สำหรับไมทอนซุงมีลักษณะโคงหรืองอและคอนขางยาว สามารถแกไขโดยการทอน 

ไมซุงนี้ใหไดความยาวที่ใหมีสวนที่ตรงอยูในทอนเดียวกันมากที่สุด เพราะพบวา ไมคดให 

ไมแปรรูปนอยกวาการเลื่อยไมตรงประมาณ 15 % และ ตองใชเวลาเลื่อยไมซุงที่คดโคง 
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การเลื่อยไมใหเปนไมแปรรูป 
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ศึกษา เรียนรู็ ดานการแปรรูปไมเสม็ดขาว 

นานกวาการเลื่อยไมตรง ประมาณ 28 % การเลื่อยไมเสม็ดขาวดวยเลื่อยโซ (chain saw) 

ทําการเลื่อยไมที่ ใจไม หนา 50 มิลลิ เมตร (ดานละ 25 มิลลิ เมตร จากจุด 

ใจไม) แลวตรวจสอบเชื้อราที่แผนใจไม (heart rot) จากนั้นเลื่อยดะ ทั้งดานซายและขวา 

หนา 30 มิลลิเมตร แลวกองเก็บไว โดยปองกันการบิดงอ การเกิดเชื้อราสีน้ำเงิน และการผุ

ของไม เปนตน ลักษณะแผนไมเสม็ดขาวมีความโคงหรืองอนอย การบิดมีปานกลาง การโกง

จะเกิดกับไมชิ้นเล็กๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับไมทุกชนิด จึงควรเลื่อยเปนแผนไมใหญแลวจึงซอยเปน

ชิ้นเล็กๆ เมื่อจะใชงาน  

 นอกจากนี้เนื่องจากไมแปรรูปที่ไดจากไมขนาดเล็ก เมื่อยังสดอยูจะมีการโคงงอขณะ

เลื่อยและการแตกราวคอนขางมาก ดังนั้นเพื่อชวยลดปญหาการโคงงอ ควรเลื่อยเปนไมขนาด

สั้น ความยาวประมาณ 1.50-2.50 เมตร ไมทอนขนาดเล็ก เลื่อยเปนไมแปรรูปแลว ได

ผลผลิต 25-35 % เมื่อนําไปใชงานคงเหลือประมาณ 20-25 % ลักษณะการใชงานเหมาะ

สําหรับผลิตภัณฑที่ใชไมชิ้นเล็ก  

 สําหรับการใชเลื่อยยนต มักนิยมเปดปกใหเปนเหลี่ยมทั้ง 4 ดาน กอน แลวใชเชือก 

(ทัด) ตีเสน ใหไดตามขนาดที่ตองการ แลวทําการเลื่อยใหเปนไมแปรรูป แลวจึงนํามาวางผึง

เรียงเปนชั้นใหมีชองวาง รอจนไมแหงดีแลว จึงนํามาตัดขนาดใหไดความยาวที่ตองการ และนํา

ไปไสกบใหผิวเรียบ และไดขนาดความหนาตามที่กําหนดรอขึ้นรูป ประกอบเปนเครื่องเรือน 

และ สิ่งกอสรางตอไป 
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 จากคุณสมบัติของไม เสม็ดขาวที่

กลาวมาแลว จะเห็นไดวา สามารถนํามาทํา

ประดิษฐกรรมจากไม เปนเครื่องเรือน  

เครื่องใช และ ของเด็กเลนตางๆ ไดดี การทํา

ประดิษฐกรรมจากไมเสม็ดขาวปรากฏวาทําได

งายกวาไมยางพารา แตดอยกวาไมสัก ถาหาก

จะใหสิ่งประดิษฐที่ได ไมมีตําหนิ หรือรอย

แตกทีหลัง ตองทําใหไมแหงกอน โดยการอบ

หรือกองผึ่งแหงในบรรยากาศ ทั้งแนวตั้งหรือ

แนวนอนโดยใชเวลาประมาณ 1.5-3 เดอืน 

เพื่อใหขนาดไมแปรรูปคงที ่ ไมเสม็ดขาวมี

ลักษณะเนื้อไม และ การใชงานไมเหมาะสม

กับการทําประดิษฐกรรมชิ้นเล็กๆ เชน  

โตะสนาม โตะหมูบูชา ของใช และ  

ของเดก็เลน เปนตน ในปงบประมาณ 2550 

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

จงัหวดันราธวิาส อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 

ไดทดลองนําไมเสม็ดขาวมาใชประโยชนใน

รูปแบบตางๆ เชน โตะ ชั้นวางหนังสือ เกาอี้ 

พวงกุญแจ ปายชื่อ กลองบังกระถางตนไม 

การทําสิ่งประดิษฐกรรมจากไมเสม็ดขาว 

ภาพเรือใบไวกิ้ง ไมนวดแปง ไมตะบอง 

เปนตน (ดังภาพถายในหนาที่ 27-33) ทั้งนี้

เพื่อมุงหวังเพิ่มมูลคาไมเสม็ดขาวใหสูงขึ้น 

จะเปนการชวยสงเสริมใหราษฎรหันมาสนใจ

ปลูกไมเสม็ดขาวกันมากขึ้น ซึ่งจะมีผลดีตอ

การอนุรักษทรัพยากรปาไมของชาติ และ

ชวยรักษาสภาพแวดลอม  
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แปรรูบใชทำทงเดินศึกษาธรรมชาติ 
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การทําแผนไมอัด 
ไมเสม็ดขาว ทอนที่มีขนาดใหญ 

สามารถนํามาใชทําแผนไมอัด (plywood) 

ได ซึ่งโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล

ทอง จังหวัดนราธิวาส ไดทดลองนํามาทํา

แผนไมอัด แบบ 3 ชั้น (1.1+ 2.1+1.1 

มิลลิเมตร) ขนาดมาตรฐาน 4 X 6 ฟุต ที่

บริษัทไมอัดไทย จํากัด พบวา เมื่อนําไปตม

นาน 2 วัน ไดอุณหภูมิปลายทอนลึก 5 

เซนติเมตร เพียง 500 องศาเซลเซียส ซึ่ง

ถือวาตมไดยาก แสดงถึงลักษณะของไมที่

แข็งทําใหการสงผานความรอนไดยาก เปน

สาเหตุใหไมบางที่ปอกฉีกขาดงาย นอกจาก

นีย้ังมีรอยตาแตกหรือตาหลุด และ ในบาง

แผนเนื้อไมเปนเสี้ยนสนไม ทําใหบางทีได

เปนรอยคลื่นเสี้ยนนูนและลึกลงไป ทําให

ตองใชกาวมากกวาปกติและตองตัดตอไม

ทำใหเสียเนื้อไม และเวลาในการผลิต แผน

ไมอัดที่ไดจึงดอยคุณภาพ และ ราคาต่ำ จึงไม

ค อยเหมาะสํ าหรับการใชทํ าแผนไมอัด 

นอกจากนี้การปอก (peeling) ใหไดไมบาง 

(veneer) ตองใช ไม เสม็ดขาวที่มี เสน 

ผาศูนยกลางอยางนอย 30 เซนติเมตร ใน

ปจจุบันไมเสม็ดขนาดใหญหาไดยาก 

 อยางไรก็ตาม สําหรับการใชทําเปน

แผนชิ้ น ไมอัดและแผนชิ้ น ไมอัดซี เมนต 

ปรากฏวาไมเสม็ดขาว สามารถทําแผนชิ้น

ไมอดั และ แผนชิน้ไมอดัซเีมนตไดเปนอยางด ี
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การทำแผนไมอัด 
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การแกะสลักไม 
 

 ไมเสม็ดขาว เนื้อไมมีสีชมพูจางๆ 
สวยงาม เนื้อแนน ไมแข็ง ไมเหนียว ไมมี

กลิ่น ไมมีเชื้อราหรือโรคแมลง ไมมีสารอะไร

ปรากฏที่มีผลกระทบตอการแกะสลักไม มี 

ตาไมที่เปนไปตามธรรมชาติ ไมทําใหการแกะ

ยุงยาก มีตําหนินอย ไมทําใหชิ้นงานมีตําหนิ 

แตการแกะสลักไมเสม็ดขาวทําไดชากวา 

ไมสัก เนื่องจากไมเสม็ดขาวมีความเหนียว

มากกวาตองใชเครื่องมือ คือ สิ่ว ที่คม ไมสด

จะแกะสลักไดดีกวาไมแหง แตดูดคมสิ่ว ไม

สดถาตากแดดไว เนื้อไมจะแตก ใหเก็บไวใน

ที่รม การแกะสลักสวนโคงเวา ทําไดยาก 

กลาวคือ แกะโคงขึ้นไมได แกะไดเฉพาะโคง

ลง ทั้งนี้เพราะไมเสม็ดขาวเปนเสี้ยนสน โดย

คุณภาพยังไมดี เทาไมสัก เนื้อไมมีความ

เหนียวทําใหเหลาหรือผาไดยาก ขัดกระดาษ

ทรายซึ่งไดงาย ชักเงาโดยลงแลคเกอรไดงาย

 

เชนกัน จากเนื้อไมเสม็ดขาวสีชมพูออนๆ เมื่อ

ชักเงาแลวจะออกสีแดงๆ ไมเสม็ดขาวเมื่อ

แหงจะมีรอยแตก สามารถทําการยาดวยขี้

เลื่อยผสมดินสอพองและสีอุดรอยแตกกอน

ทําสี ชิ้นงานจากไมเสม็ดขาวนี ้ มีคุณภาพใกล

เคยีงไมจามจรุ ี 
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 การเผาถาน 

  ไมเสม็ดขาว ใหถานคุณภาพดี มีคาความแนนสูง คาความรอนสูง ควันนอย 

ไมแตกกระเด็นขณะติดไฟ เปนกอนถานดี และ 

มีขี้เถานอย ทําใหมีราคาดีกวาไมชนิดอื่นๆ คือ

ถานจากไมเสม็ดขาว มีราคากระสอบละ 200 

บาท ขณะที่ไมชนิดอื่นๆ มีราคาเพียง 150 

บาท ไมที่ ใชเผาถานจะใชไมเสม็ดขาวอายุ

ประมาณ 3 ป ขึ้นไป ไมเสม็ดขาว 1 หลา (90 

X 90 X 90 เซนติเมตร) เผาถานไดประมาณ 

2 กระสอบ  

 การเผาถานไมเสม็ดขาว โดยใชเตาอิฐแบบชาวบาน ขนาดความจุ 2 ลูกบาศกเมตร 

ลักษณะเตามีความหนา 20 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางที่ฐานภายในกวาง 203 เซนติเมตร 

แปรรูปใชทำไมฟน 
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ความสูงจากระดับดินถึงกลางยอดโดมดานนอก 144 เซนติเมตร ไมมีปลองเรงไฟ ปลองควันมี

เสนผาศูนยกลาง 7 เซนติเมตร มี 3 ปลองอยูตรงขามชองสุมไฟและดานขางทั้งสองสูงจาก

ระดับดิน 5 เซนติเมตร ชองสุมไฟสูง 44 เซนติเมตร ชวงบนกวาง 22 เซนติเมตร ชวงลางที่

ระดับดินกวาง 39 เซนติเมตร และชองเปดใสไมเผาถานรูปสามเหลี่ยมสูง 78 เซนติเมตร ที่

ระดับดินกวาง 74 เซนติเมตร เมื่อปดชองใสไมเผาถานแลวจะทําเปนปลองควันขางขวาของ

ชองสุมไฟ ใชปริมาณไมเสม็ดขาวคิดโดยน้ำหนักแหงที่เขาเตาเผาเปนถาน 484.12 กิโลกรัม 

และไมหนาเตาเปนไมเชื้อไฟใชไมชนิดอื่น 65.08 กิโลกรัม รวม 549.20 กิโลกรัม ไดถาน

กอนและถานปน 159.77 กิโลกรัม คิดเปนผลผลิต 29.09 % โดยมีขี้เถา 2.63 กิโลกรัม 

หรือ 0.48 % และสนถานหรือยังคงเปนไมฟนอยู 11 กิโลกรัม หรือ 2.00 % ไมที่เขาเตาเผา

ถานมีความชื้น 16.41-55.16 % ใชเวลาในการเผาถานโดยเฉลี่ย 125 ชั่วโมงหรือประมาณ 

5.2 วัน สวนเตาอิฐมาตรฐานของกรมปาไม (เตาอิฐเผาถานมาตรฐาน (BB3)) ไดผลผลิตเฉลีย่ 

30.76 % ใชเวลาในการเผา 2.6 วนั  
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คุณสมบัติอื่นๆ ของไมเสม็ดขาว  
  

 เมื่อนําไปเปรียบเทียบตามเกณฑมาตรฐานของสถาบันวิจัยปาไมและผลิตผลปาไม 

ประเทศญี่ปุน พบวาไมเสม็ดขาวมีคาความถวงจําเพาะ การหดตัวดานสัมผัสและดานรัศมี 

คามอดุลัสแตกราว มอดุลัสยืดหยุน และคาแรงกดขนานเสี้ยนอยูในระดับ 4 ซึ่งนับวาอยูใน

ระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับไมอื่นๆ ในเขตรอน โดยสรุปคือไมเสม็ดขาวมีความแข็งแรงที่จะนาํ

ไปใชเปนไมโครงสรางอาคารไดด ี ยกเวนคาแรงเฉอืน จะอยูในระดบั 2 จากระดบัทัง้หมด 5 ระดบั 

 สาํหรบัคาความยาวของเสนใย มีคาเฉลี่ย 1.04 มิลลิเมตร และในตําแหนงตางๆ ของ

ตนไมแตกตางกัน ซึ่งเปนผลดีตอการนําไมเสม็ดขาวไปใชในเชิงอุตสาหกรรม  
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