
การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ด 
สมชัย เบญจชย, ธวัช จิรายุส, พรพิมล อมรโชติ, ลักษมี สุทธิวิไลรัตน์, จรัส ช่วยนะ, บุญสง่ สมเพาะ  

และวิชิต สนธิวณิช 
 งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

บทคัดย่อ 
 การศึกษาการประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ด ดำเนินการทดลองในปี 2528 – 2545 เพ่ือ
สำรวจการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น และทดลองการพัฒนาจัดทำประดิษฐ์กรรมจากไม้เสม็ดในท้องถิ่น โดย
ดำเนินการสุ่มสัมภาษณ์ชาวบ้านในท้องถิ่นที่มีป่าเสม็ด เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดในอดีตและปัจจุบัน    
ในพื ้นที่บ้านตอหลัง หมูที ่ 3 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส บ้านยูโยหมูที ่ 6 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ           
จ.นราธิวาส บ้านโคกศิลา หมูที่ 6 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส แล้ะบ้านฮแต่ยือลอ หมูที่ 6 ต.บาเระใต        
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และสุ่มไม้ตัวอย่างในพื้นที่ป่าเสม็ดบ้านกูจำ หมู่ที ่ 6 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ    
จังหวัดนราธิวาส เพื่อทดสอบการพบว่า ปจจุบันชาวบ้านในทองถิ่นไม่มีการใช้ไม้เสม็ดขนาดใหญ่แลว ไม้เสม็ด
หลังตัดฟนมีความชื้นเฉลี่ย 102.11% เมื่อนำมาผึ่งแห้ง 8 วัน น้ำหนักลดลง 18% ไม้แปรรูปตัวอย่างมีตําหนิ
หรือตาไม้น้อยมาก มีค่าความแน่น 580.47- 682.59 กก./ม.3 ที่ความชื้น 55.03 - 85.73% ถึงสภาวะอบแห้ง 
ด้านรัศมี ด้านสัมผัส ด้านตามยาว และโดยปริมาตรเทากับ 5.00, 7.73, 0.32 และ 12.63% ตามลำดับ       
การทดลองเลื่อยไม้แปรรูปโดยใชเลื่อยโซประกอบกับเลื่อยวงเดือนฉุดด้วยมอเตอร์รถไถนาได้ผลผลิตเฉลี่ย 
36.25% ของไม้ทอน ส่วนความยากง่ายในการเลื ่อยแปรรูปไม้เสม็ดเชนเดียวกับไม้ทั ่ว ๆ ไป การทำ            
ประดิษฐ์กรรมจากไม้เสม็ดปรากฏว่า ทำได้ง่ายกว่าไม้ยางพาราแต่ยากกว่าไม้สัก และไม้เสม็ดสามารถนํามา
แกะสลักได้ดีเช่นกัน แต่เนื้อไม้เหนียวและเป็นเสี้ยนสนทำให้การแกะสลักยากกว่าไม้สัก ไม้เสม็ดไม่เหมาะสม
สำหรับการทำแผ่นไม้อัด เนื่องจากมีลักษณะเสี้ยนสนทำใหเสียเวลาในการต้มและไม้บางที่ปอกไม้ฉีกขาด     
และการเผาถ่านไม้เสม็ดโดยใชเตาอิฐขนาด 2 ม.3 แบบชาวบ้านได้ผลเฉลี่ย 29.09% ใช้เวลาในการเผา 5.2 วัน 
สวนเตาอิฐมาตรฐานของกรมปาไมไ้ดผ้ลเฉลี่ย 30.76% ใช้เวลาในการเผา 2.6 วัน 

 
 

คำสำคัญ : ไม้เสม็ด การใช้ประโยชน์ 

หลักการและเหตุผล 
 จากงานศึกษาค้นคว้าทดลองการศึกษาเพื่อใหได้ข้อมูลในการประเมินศักยภาพการใชประโยชนไม้ 
เสม็ดยังมีอีกมาก เชน การเลื่อยไม้เพื่อทดสอบ การศึกษาลักษณะขั้นพื้นฐาน การทำใหไม้แห้ง การเลื่อยไม้  
แปรรูป การทำประดษิฐ์กรรมจากไม้ การแกะสลักไม ้การทำแผ่นไม้อัด ไมป้ระกอบต่าง ๆ การผลิตเยื่อกระดาษ
และกระดาษ การทดสอบความทนทานของไม้ และการศึกษาพลังงานจากไม้หรือการเผาถ่าน เป็นต้น ดังนั้น
ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม ้และศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.นราธิวาส จึงได้จัดทำการศึกษาทดลองเพ่ือประเมินศักยภาพการใช
ประโยชนไม้เสม็ดในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อใหได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น เพื่อสงเสริมการใช้   
ประโยชนไม้เสม็ดสำหรับทองถิ่นในพื้นที่แนวกันชนปาพรุอนุรักษ์หรือพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของชาวบ้านใกลพื้นที่
โครงการฯ ตอไป 

 



อุปกรณ์และวิธีการ 
 

1. อุปกรณ์ 
 1.1 ไม้เสม็ด 
 1.2 เตาเผาถ่าน 
 1.3 เลื่อย 

1.4 อุปกรณว์ัดความชื้นและอ่ืนๆ  
2. วิธีการ 
 2.1 การหาข้อมลูเบื้องตน 
      ทำการสุ่มสัมภาษณ์ชาวบ้านในทองถิ่นที่มีปาเสม็ด เกี่ยวกับการใชประโยชนไม้เสม็ดทั้งในอดีต
และปจจุบัน รวมถึงความคาดหวังจากหน่วยงานราชการที่จะใหมีการสงเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์      
ไม้เสม็ดตอ่ไป โดยทำการสุ่มสัมภาษณ์ชาวบ้านทีบ่้านตอหลัง หมูที่ 3 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  บ้านยโูย
หมูที ่ 6 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส บ้านโคกศิลา หมูที ่ 6 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส และ           
บ้านฮแตย่ือลอ หมูที่ 6 ต.บาเระใต อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
 2.2 การสุมไม้ตัวอย่าง 
      1) แปลงตัวอย่างเป็นปาเสม็ดทีบ่้านกูจำ หมูที่ 6 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยพิจารณาจาก
ไม้เสม็ดที่ชาวบ้านใชงานสำหรับการเผาถ่าน ทำรั้วบ้านโรงเรือนเลี้ยงไก หรือไมเ้สาเข็ม ซึ่งใช้ไม้ขนาดเล็ก เสนผ
าศูนยก์ลางระดับอกวัดสูงจากพ้ืนดิน 130 ซม. ตํ่ากว่า 5 นิ้วลงมา ไมเ้สม็ดสำหรับการเลื่อยแปรรูปไม ้ซึ่งมีเสนผ
าศูนยก์ลางระดับอก 6 นิ้วขึ้นไป และไมเ้สม็ดสำหรับการทำแผ่นไม้อัดซึ่งใช้เส้นผาศูนยก์ลางระดับอก 12 นิ้วขึ้น
ไป 
      2) การตัดตนไม้ตัวอย่าง ในแปลงตัวอย่างสุมตัดไม้เสม็ดเพื่อทดลองการเผาถ่าน การทำใหไม้แห้ง
โดยผึ่งในบรรยากาศ การเลื่อยไมแ้ปรรูป การทำประดษิฐ์กรรมจากไม ้การแกะสลัก และการทำแผ่นไมอั้ด 
      3) การตัดทอนไมตั้วอย่าง  ใหตัดทอนไม้เสม็ดสำหรับการเผาถ่านยาว 1 ม. นอกนั้นตัดทอนไม้ยาว 
2 ม. พรอมทำเครื่องหมายที่หนาตัดประจำต้นและท่อนส่วนที่เป็นโคนหรือปลายที่ตัดทอนใหชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือ 
เป็นขอ้มูลในการศึกษาและเพ่ือความสะดวกในการขนสง 
      4) การขนสงไม้ ทำการขนสงไม้เสม็ดใหเร็วที่สุดเทาที่ทำได้ โดยทำการลอกเปลือกไม้ออก พรอม 
ทาเชลพริ้นโคสเป็นการป้องกันการแตก่ของไมจ้ากการระเหยของน้ำในไม ้ยกเว้นไมส้ำหรับการเผาถ่าน 
 2.3 การเลื่อยไมเ้พ่ือทดสอบ 
      1) การเลื่อยไม้แผ่นใจไม้ ทำการสุ่มไม้เสม็ด จำนวน 3 ตน จากไมส้ำหรับการเลื่อยแปรรูป ทำการ
เลื่อยไมท้ี่ใจไมห้นา 50 มม. (ด้านละ 25 มม. จากจุดใจไม)้ ทำเครื่องหมายไวทุกแผ่นทุกตน 
      2) การตรวจสอบเชื้อราที่แผ่นใจไม้ (heart rot) ใหบันทึกตำแหน่งและขนาดเชื้อราที่แผ่นใจไม้ 
โดยวัดสวนกว้างและยาวของเชื้อราตามแนวยาวของตนไม้ 
      3) การเลื่อยไม้แบบเลื่อยดะ (through and through) ทำการเลื่อยไม้ที่เลื ่อยแผ่นใจไม้ไวแบบ
เลื่อยดะทั้งด้านซ้ายและขวา หนา 30 มม. พรอมทำเครื่องหมายไวทุกแผ่นทุกตน จากนั้นกองเก็บไวโดยปองกัน
การบิดงอ (warp) การเกิดเชื้อรา สีน้ำเงิน (blue stain fungi) การผุของไม้ (decay) เป็นตน เพื่อทดสอบ
คุณสมบัติของไม้เสม็ดในด้านอื่นๆ ตอไป ทำการเลื่อยไม้เสม็ดด้วยเลื่อยโซ (chain saw) ที่บ้านโคกงู หมูที่ 3    
ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส แลวขนสงไปทดสอบคุณสมบัติไม้ที่สวนวิจัยและพัฒนาผลิตผลปาไม้     
กรมปาไม ้
 



 2.4 ลักษณะพ้ืนฐานของไม้ 
      1) การสังเกตตาไม้  (knots) จากแผ่นไม้ ในขอ 3.1 ใหนํามาเรียงแผ่นจากใจไม้ถึงเปลือกไม้        
แลวนับจำนวนตาไม้พร้อมวัดขนาดตาไม้ที่มีเสนผาศูนย์กลางมากกว่า 10 มม. ตามความยาวของไม้ และวัด
ระยะหางจากใจไมด้้วย 
      2) ปริมาณความชื้น (moisture content) ความหนาแน่น (density) ความถวงจำเพาะ (specific 
gravity) และการหดตัว (shrinkage) จากแผ่นไม้ในขอ 3.1 (แผ่นกลางใจไม้ ) ตัดไม้กว้าง50 มม. ที ่ระยะ
ประมาณ 1 ม. เพ่ือหาปริมาณความชื้น ความหนาแน่น ความถวงจำเพาะ และการหดตัว 
  2.1) การเตรียมชิ้นทดสอบ ทำการตัดชิ้นทดสอบ ขนาด 20x20x50 มม. จากเปลือกไม้เขาไป
ใจไม้ซึ่งจะเห็นทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสัมผัส ด้านรัศมี และด้านตามยาว (longitudinal) แลวทำเครื่องหมายไวทุก 
ชิ้น จากนั้นวัดขนาดทุกด้านและชั่งน้ำหนักเป็นสภาวะสด (green condition) แลวทิ้งไวในบรรยากาศหอง 
จนน้ำหนักคงที่จึงวัดขนาดและชั่งน้ำหนักเป็นสภาวะผึ่งแห้งในบรรยากาศ (air dry condition) จากนั้นนํา 
เขาตูอบที่อุณหภูมิ 103+20 C. จนมีน้ำหนักคงที่ให้วัดขนาดและชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งเป็นสภาวะอบแห้ง 
(oven dry condition) 
  2.2) ปริมาณความชื้น ความหนาแน่น และความถวงจำเพาะ หาปริมาณความชื้นโดยคํานวณ
เป็นเปอร์เซ็นต์จากอัตราสวนน้ำหนักของไม้ที่น้อยลงกอนอบแห้งตอน้ำหนักของไม้เมื่ออบแห้งแลว ความ
หนาแน่นของไม้คํานวณจากอัตรา สวนน้ำหนักของไม้ตอปริมาตรของไม้ ในที่นี้หาความหนาแน่นที่สภาวะสด
และท่ีสภาวะผึ่งแห้งในบรรยากาศ สวนความถวงจำเพาะคํานวณจากอัตราสวนน้ำหนักของไม้ตอน้ำหนักของน้ำ
ที่มีปริมาตรเทากับไม้ที่มีความชื้นขณะทำการทดลองซึ่งในที่นี้ใชสภาวะอบแห้ง โดยทั้งหมดคํานวณจากชิ้นไม้
ทดสอบในขอ 4.2.1 
  2.3) การหดตัว การหดตัวของไม้ จากสภาวะสดถึงสภาวะผึ่งแห้งในบรรยากาศ และการหด
ตัวทั้งหมดจากสภาวะสดถึงสภาวะอบแห้ง โดยคํานวณการหดตัวของไม้ด้านต่างๆ เป็นเปอร์เซ็นต์จากอัตรา    
สวนขนาดของไม้ที่หดตัวลงต่อขนาดของไม้กอนหดตัว และการหดตัวของไม้โดยปริมาตรเป็นเปอร์เซ็นต์จาก
อัตราสวนปริมาตรของไมท้ี่หดตัวลงตอปริมาตรของไมก้อนหดตัว โดยการวัดขนาดทุกด้านของชิ้นไม้ ทดสอบใน
สภาวะสด สภาวะผึ่งแห้งในบรรยากาศ และสภาวะอบแห้ง จากชิ้นทดสอบขอ 4.2.1 ทำการศึกษาวิจัยที่หอง
ทดลองของสวนวิจัยและพัฒนาผลิตผลปาไม ้กรมปาไม ้
 2.5 การทำใหไม้แห้ง ทำใหไมท้อนเสม็ดแห้งโดยการผึ่งแห้งในบรรยากาศ โดยผึ่งไมเ้สม็ดที่ลอกเปลือก
ออกแล้วในที่ร่มและกลางแจงที่ศูนย์วิจัยศึกษาธรรมชาติปาพรุสิรินธร อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ซึ่งทำการชั่ง  
น้ำหนักไม้ทอนเสม็ดทุกวันจนน้ำหนักเริ่มคงที่ประมาณ 20 วัน หลังจากนั้นชั่งน้ำหนักสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา
ประมาณ 8 สับปดาห พรอมทั้งสังเกตการณ์แตก่ของเนื้อไม ้
 2.6 การเลื่อยไม้แปรรูป ทำการเลื่อยแปรรูปไม้เสม็ดแบบชาวบ้านที่บ้านโคกงู หมูที่ 3 ต.บางขุนทอง 
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยเปิดปีกไม้ด้านแรกและด้านที่สองด้วยเลื่อยโซ แลวใชเลื่อยวงเดือนฉุดด้วยมอเตอร์
จากรถไถนา เพ่ือเปิดปีกด้านที่สามและเลื่อยซอยไม้แปรรูป หรือเปิดปีกด้านที่หนึ่งด้วยเลื่อยโซแล้วเปิดปีกด้าน
ที่สอง ด้านที่สามและซอยไมแ้ปรรูปด้วยเลื่อยวงเดือนดังกล่าว โดยขนาดไมแ้ปรรูปใหช่างเลื่อยไมเ้ป็นผู้พิจารณา
ตามความเหมาะสมของขนาดทอนไม้ที่เลื่อยในแต่ละทอน ซึ่งวัดขนาดเสนรอบวงหัวท้ายของไม้ทอนกอนเลื่อย
แปรรูปไม้และวัดขนาดไม้แปรรูปที่ได้ แลวคํานวณหาเปอร์เซ็นต์ผลผลิตอัตราสวนปริมาตรของ ไม้ท่อนตอ  
ปริมาตรไมแ้ปรรูปที่เลื่อยได้  
 2.7 การทำประดิษฐ์กรรมจากไม้  นําไม้แปรรูปที่ได้ในขอ 6 ไปทดลองทำประดิษฐ์กรรมจากไม้เป็น
เครื่องเรือนเครองใช้และของเด็กเล่นต่างๆ ไดแ้ก โตะ เก้าอ้ี ชั้นวางของ กรอบรูป กลองจดหมาย รถไฟเด็กเล่น
ลูกเต๋า ลูกดิ่ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังทดลองกลึงไม้เสม็ดเพื่อทดสอบด้วย โดย นายสมปอง ศรีสอาด ช่างไม้ ที่ 



บ้านนา หมูที่ 3 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งได้รับการสงเสริมใหเป็นหมูบ้านประดิษฐ์กรรมจากไม้
ของสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี 
 2.8 การแกะสลักไม ้ นำไมท้อนเสม็ดขนาดต่างๆ ทั้งสดและแห้งไปทดลองแกะสลักในทองถิ่นภาค 
เหนือ ซึ่งมีชื่อเสียงในงานไม้แกะสลัก ในรูปแบบเชิงศิลปะที่ศูนย์ศิลปะชุมชนเมืองงาว บ้านทาเจริญ หมูที่ 3 ต.
บ้านรอง อ.งาว จ.ลําปาง ซึ่งกอตั้งโดย นายคําอาย เดชดวงตา ผูมีผลงานดีเดนด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ 
การแกะสลักไม้  โดยใหลูกศิษย์คือ นายแกว ชุมใจ ที่บ้านชอย หมูที ่ 4 ต.บ้านรอง อ.งาว จ.ลําปาง เป็น           
ผู้แกะสลักเป็นรูปโขลงช้างและแกะสลักเชิงศิลปรูปช้างและใบบัง ซึ่งช่างแกะสลัก คือ นายเรวัฒ อินประสทธิ์ ที่
ศูนย์อนุรักษช้างไทย จ.ลําปาง ลูกศิษย์ของ นายคําอ้าย เดชดวงตา ด้วยเชนกัน เป็นผู้แกะสลักและใหชื่อ
ชิ้นงานวา "ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปดไมม้ิด" สำหรับการแกะสลักเชิงการคาที่หมบู้านหัตถกรรมแกะสลักไม้ของ
ลําปาง    บ้านแม่หลุก หมูที่ 6 ต.นาครัว อ.แม้ทะ จ.ลําปาง โดย นายจันทรดี แกวชุม ผูริเริ่มแกะสลักไม้เป็น
อาชีพ ซึ่งแกะสลักเป็นรูปมา ช้างและวัว และทดลองแกะสลักเป็นรูปคนเลนดนตรีแบบพมาที่โรงงานบ้าน
ประสิทธิ์ซึ่งมีนายประสิทธิ์ ตันกาศ ประธานสหกรณบริการแกะสลักไม้แม้ทา จำกัด เป็นเจาของโดยให นาย
วิชัยจินะกาศ และ นางคําโพธิ์ จินะกาศ สองสามี-ภรรยาเป็นผูทดลองแกะสลัก โรงงานบ้านประสิทธิ์นี้ตั้งอยู่ที ่
บ้านหนองยางฟา หมูที่ 5 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม้ทา จ.ลําพูน 
 2.9 การทำแผ่นไม้อัด (Plywood) ทำแผ่นไม้อัดแบบ 3 ชั้น (1.1+2.1+1.1 มม.) ซึ่งวางสลับชั้นเสี้ยน
ตั ้งฉากกันโดยใชกาวสำหรับภายในคือ กาวยูเร ียฟอร มัลดีไฮด  และกาวสำหรับใชภายนอกคือกาว                  
ฟนอลฟอรมัลดีไฮด (Phenol formaldehyde) ทำการปอกไม้บางและทำแผ่นไม้อัดขนาดมาตรฐาน 4x6 ฟุต 
ที่บริษัทไมอั้ดไทย จำกัด 
  1) การปอกไมบ้าง โดยปอกไม้เสม็ดขนาดใหญ่ ซึ่งมีเสนผาศูนยก์ลางประมาณ 40 ซม. สำหรับ
แผ่นผิวหนา หนา 1.1 มม. และแผ่นชั้นไส หนา 2.1 มม 
  2) การหดตัวของไม้บาง ศึกษาการหดตัวตามความกว้างของไม้บาง โดยวัดความกว้างไม้
บางขณะสดและอบแห้งแล้ว ด้วยการลากเสนตรงยาว 100 ซม. ตรงกลางของไม้บางขณะสด แลววัดอีกครั้ง
หลังอบแห้งไม้บางจะได้เปอร์เซ็นต์การหดตัวตามความกว้างของไม้บาง ทั้งนี้โดยผานเครื่องอบแห้งไม้บางใน
สายงานการผลิตแผ่นไมอั้ดของบริษัทไม้อัดไทย จำกัด 
  3) การทำแผ่นไม้อัด ทำแผนไม้อัดขนาดมาตรฐาน ทำแผ่นไม้ 3 ชั้น (1.1+2.1+1.1 มม.) 
ขนาด 4x6 ฟุต โดยใชกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด จำนวน 2 แผ่น และกาวฟนอลฟอรมัลดีไฮด จำนวน 1 แผ่น ซึ่ง
แผ่นไม้อัดที่ได้จากกาวยูเรียฟอร์มัลดไฮดไม้ตองขัดผิวหนา 1 แผ่น นอกนั้นขัดผิวหนาเสร็จแลววัดความหนา    
8 จุด (มุมทั้งสี่และระหว่างมุมทั้งสี่ด้าน) และสังเกตความโคงงอ 4 ครั้ง คือ กอนและหลังอัดเย็น หลังอัด 
รอนเป็นแผ่นไมอั้ด และทำเป็นแผ่นไมอั้ดแลว 1 สัปดาห ์โดยเก็บวางแผ่นตั้งตามแนวยาวโดยอิสระ 
 2.10 การเผาถ่าน ทำการทดลองเผาถ่านจากไม้ เสม็ด โดยดําเนินงานทดลองและสงเสริม 3 ขั้น 
ตอน คือ การทดลองเผาถ่านเตาอิฐแบบชาวบ้านการทดลองเผาถ่านเตาอิฐมาตรฐาน และการทดลอง 
เผาถ่านเตาอิฐสงเสริม โดยศึกษาผลผลิตและคุณภาพถ่านไม้ เสม็ดด้วยการชั่งน้ำหนักไม้ เขาเตาเผาเป็น 
ถ่านพรอมสุมตัดตัวอย่างแวนไม้เพื่อหาความชื้น และชั่งน้ำหนักไม้หนาเตาที่จุดเป็นเชื้อไฟในชวงแรกของการ
เผาถ่านพรอมสุมไม้ตัวอย่างเพื่อหาความชื้นเช่นกัน ซึ่งไม้ทั้งสองสวนนี้รวมเป็นไม้ตนทุนในการผลิตถ่านโดย
คํานวณเป็นน้ำหนักแห้งของไม ้
 เมื่อทำการเผาถ่านเสร็จแลวใหเปิดเตาและชั่งน้ำหนักผลผลิตที่ได้ทันทีโดยจำแนกคุณภาพถ่านเป็น  
ถ่านกอนทั้งถ่านกอนใหญแ่ละถ่านกอนเล็กที่คางอยู่บนตะแกรงรอนขนาด 2x2 ซม. สวนที่รอนผ่านตะแกรงเป็น
ถ่านปน สำหรับไม้ฟนที่ไม้ เป็นถ่านคือ สนถ่าน และที่เหลือคือ ขี้เถา จากนั้นคํานวณหาผลผลิตถายเป็น 
เปอร์เซ็นต์จากอัตราสวนของน้ำหนักไม้เขาเตาและน้ำหนักไม้หนาเตาโดยน้ำหนักแห้งตอน้ำหนักถ่านกอนและ 



ถ่านปน โดยสนถ่านและขี้เถาไม้สามารถไปใชงานในลักษณะถ่านที่ตองการได้ นอกจากนี้ใหบันทึกระยะเวลา
การเผาถ่านเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบด้วย ดังนี้ 
  1) การทดลองเผาถ่านเตาอิฐแบบชาวบ้านทำการศึกษาลักษณะเตาอิฐของชาวบ้านที่บ้านยูโย 
หมูที่ 6 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยศึกษาเตาอิฐขนาดความจุ 2 ม.3 และ 10 ม.3 พร้อมทั้งทดลอง
เผาไมเ้สม็ดเพื่อเกบ็ข้อมูลทั้งปริมาณและคุณภาพถ่านที่ได้ 
  2) การทดลองเผาถ่านเตาอิฐมาตรฐาน ทำการตดัไมเ้สม็ดที่บ้านกูจำ หมูที่ 3 ต.ไพรวัน อ.ตาก
ใบ จ.นราธิวาส มาทดลองเผาถ่านที่ศูนย์วิจัยการผลิตถ่าน จ.สระบุรี เพื่อหาข้อมูลผลผลิตและคุณภาพถ่านไม้
เสม็ด 
  3) การทดลองเผาถ่านเตาอิฐส งเสริม ทำการสนับสนุนใหชาวบ้านบ้านยูโย หมู ที ่  6              
ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สร้างเตาอิฐมาตรฐานขนาดความจุ 2 ม.3 และขนาดเดียวกันอีกหนึ่งเตาที่
งานปาไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดย นายคําพูล  
บรรพชาติ ช่างก่อเตาอิฐของศูนย์ว ิจ ัยการผลิตถ่าน จ.สระบุรี เพื ่อสาธิตและสงเสริมการเผาถ่านด้วย 
เตาอิฐใหมีผลผลิตถ่านสูงขึ ้น พรอมทั้งทดลองเผาถ่านเพื ่อเก็บข้อมูลผลผลิตและคุณภาพถ่านไม้ เสม็ดที่ 
ไดด้้วย 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
1. การหาขอ้มูลเบื้องตน 
 จากการสุ่มสัมภาษณ์ชาวบ้านในทองถิ่นที่มีปาเสม็ด 4 หมูบ้านคือ บ้านตอหลัง บ้านยูโย บ้านโคกศิลา 
และบ้านฮูแต่ยือแล มีการใชประโยชนไม้เสม็ดสำหรับทำรั้วบ้านคอกวัว โรงเรือนเลี้ยงไก ซึ่งจะใช้ไม้เสม็ดอายุ
ประมาณ 2-3 ป เผาถ่านจะใชไม้เสม็ดอายุประมาณ 3 ป ขึ้นไป สวนทำเสาหรือสร้างบ้านจะอายุมากกว่า 5 ป
ขึ้นไป สมัยกอนมีการใชไม้เสม็ดตนใหญ่ ๆ เลื่อยเป็นไม้แปรรูปโครงสร้างบ้านเชน คาน อกไก แต่เนื้อไม้มักจะ
บิดซึ่งเป็นขอเสียของไม้เสม็ดนี้ โดยเลื่อยด้วยแรงคน นอกจากนี้ยังมีการนำไม้เสม็ดทำเป็นไม้เสาเข็ม ไม้คํ้ายัน 
และไมเ้สม็ดขนาดเล็ก ๆ อายุประมาณ 1-2 ป ทำเป็นคนัเบ็ดตกปลาซึ่งมีความทนทานเพียง 1 เดือน สวนความ
ทนทานในการใชงานจะมีมอดกินเนื้อไม้ โดยปกติรั้วบ้านจากไม้เสม็ดที่ตากแดดตากฝนจะมีอายุการใช้งานนาน
เพียง 2 ป สวนไม้เสม็ดที่ใชในรมจะมีอายุนานถึง 10 ป และมีการใชไม้เสม็ดเป็นหลักปักในน้ำ พบว่ามีความ
ทนทานกว่า 10 ป ซึ่งชาวบ้านมีวิธีการยืดอายุการใชงานโดยการแชทอนไม้เสม็ดในน้ำ 20 วัน กอนนํามาใช ซึ่ง
เชื่อวามีสารบางอย่างละลายออกไปโดยดูจากน้ำหลังแชขังไวจะเป็นสีดำ ปญหาของไมเ้สม็ดคือ แตก่หักง่าย ไม้
ทน และมีน้ำหนักมากจึงไม้มีการนําไปใชทำเครื่องมือต่างๆ ซึ่งเป็นขอดีสำหรับถ่านที่ได้จากไม้เสม็ดมีราคาดี  
กว่าไม้ชนิดอื่น ๆ คือ ไม้แตกป่นและให้ความร้อนสูงกว่า ซึ่งถ่านจากไม้เสม็ดมีราคากระสอบละ 200 บาท 
ขณะทีไ่มช้นิดอ่ืน ๆ มีราคาเพียง 150 บาท ในอดีตชาวบ้านนำเปลือกไม้เสม็ดมาทำหลังคาโดยมีอายุการใชงาน
ประมาณ 5 ป โดยมีขนาดกว้างประมาณ 60 ซม. ยาว 1 ม. ซึ่งชาวบ้านเลิกใชกว่า 20 ปแลว เนื่องจากไม้เสม็ด
ใหญ่ ๆ และแนวเปลือกหรือเสี้ยนตรงหายาก ประกอบกับหาซื้อหลังคาใบจากได้สะดวกกว่า แต่ยังคงเห็นอยู่   
บ้างในการทำเพิงพักหลบแดดหลบฝนในทุ่งนา ซึ่งทนนานกว่าใชหลังคาใบจากหรือใบสาคู สวนใบเสม็ดใช้     
เป็นยาผสมน้ำอุ่นแก้น้ำกัดเทาแต่จะทำใหเทาดำ หรือนําใบเสม็ดมาตากแดดแลวต้มใหผู้หญิงกินแทนน้ำหลัง
คลอดลูก ซึ่งทำใหเหงื่อออกและไม้ปวดเมื่อยเนื้อตัว โดยกินนานประมาณ 3 เดือน และยอดใบเสม็ดออน ๆ กิน
สดแทนผักไดด้้วย  
 สำหรับการเผาถ่าน ปรากฎว่าชาวบ้านสวนใหญ่เลิกการเผาถ่านจากไม้เสม็ดแลว เนื่องจากไม้เสม็ดหา
ยาก การปลูกไม้เสม็ดใชเองเกรงวาดินจะเสียและเปรี้ยว นอกจากนี้หาไม้เสม็ดในปาจะง่ายกว่าและไม่เสียทีดิ่น
ทำกินอีกด้วย ประกอบกับพฤติกรรมการใชเชื้อเพลิงจากถ่านเปลี่ยนเป็นการใชแกสในการหุงต้มแทน และการ



ลักลอบตัดไม้เสม็ดมาขายสำหรับเผาถ่านยังคงมีรายได้ดีกว่าไปรับจ้างแรงงาน โดยไมเ้สม็ด 1 หลา (90x90x90 
ซม.) ขายได ้100 บาท ซึ่งเผาถ่านได้ประมาณ 2 กระสอบ นอกจากนี้บางหมูบ้านเปลี่ยนมาใชไม้อ่ืน ๆ ที่ขึ้นอยู่
รอบบ้านรวมทั้งไม้จากสวนยางพารามาเผาถ่านเป็นครั้งคราว สำหรับการหุงข้าวหรือต้มแกงเพื่องานบุญใชฟืน
มากกว่าถ่านหรือซื้อถ่านมาใช นอกจากนี้ยังมีผลมาจาก ความเข้มงวดในการปองกันรักษาปาของทางราชการ
อีกด้วย ปจจุบันการเผาถ่านไม้เสม็ดมีอยู่ที่บ้านยูโย แต่ลดน้อยลงมากเหลือเพียง 6 เตา จากเดิมกว่า 30 เตา 
เนื่องจากไม้เสม็ดเหลือน้อยและเก็บหายากมากขึ้น สิ่งที่ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานราชการแนะนําในการใช
ประโยชนไม้เสม็ดคือ การปองกันรักษาเนื้อไม้เสม็ดให้ใช้งานให้ทนนานมากขึ้นจากมอดที่กัดกินเนื้อไม้เสม็ด แม้
วาชาวบ้านจะพยายามทานำ้ยาเคมีภายนอกแลวก็ตาม  
 

2. การสุ่มไม้ตัวอยา่ง  
   ทำการสุ่มตัดไม้ตัวอย่างที่บ้านกูจำ เพื ่อการทดลองใชประโยชนไม้เสม็ด 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก      
เส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก 3-5 นิ้ว ทดลองการแห้งของไม้และการเผาเป็นถ่าน ขนาดกลางเสนผาศูนย์กลาง
ระดับอก 6-12 นิ้ว ทดลองแปรรูปไม้และทำประดิษฐ์กรรมจากไม้ ในรูป ของเครื่องเรือน เครื่องใชและ
ของเด็กเล่นต่าง ๆ และทดลองแกะสลักไม้และขนาดใหญ่เสนผาศูนย์กลาง ระดับอก 16 นิ้วขึ้นไป ทดลองการ
ปอกไม้บางและแผ่นไม้อัด ทดสอบปริมาณความชื ้น ความหนาแน่น และความถ่วงจำเพาะของไม้เสม็ด 
เปอรเ์ซ็นต์การ    หดตัวของไม้เสม็ดจากสภาวะสดถึงสภาวะผึ่งแห้งในบรรยากาศและสภาวะอบแห้ง ผลผลิตไม้
แปรรูปที่ได้จากไม้ทอนและราคาในการเลื่อยไม้เสม็ด ราคาคาเลื่อยไม้เสม็ดแปรรูปที่ เลื่อยแบบชาวบ้าน ความ
หนาและการหดตัวของแผ่นไม้อัดเสม็ด ณ สภาวะต่างๆ และแสดงข้อมูลการเผาถ่านไม้เสม็ดเตาอิฐของชาวบ้าน
เตาอิฐมาตรฐาน และเตาอิฐสงเสริม ดังตารางที่ 1 – 6  
 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณความชื้น ความหนาแน่น และความถ่วงจำเพาะของไม้เสม็ด  
ต้นที ่ ความชื้น ความหนาแน่น (กก./ม3) ความถ่วงจำเพาะ 

ขณะสด ผึ่งแห้ง ขณะสด ผึ่งแห้ง 
1 55.03 14.87 862.91 580.47 0.54 
2 74.19 14.98 978.36 682.59 0.63 
3 85.73 15.06 991.41 649.40 0.61 

 

   ส่วนการหดตัวโดยเฉลี่ยจากสภาวะสดถึงสภาวะผึ่งแห้งในบรรยากาศด้านรัศมีด้านสัมผัส ด้านตามยาว 
และการหดตัวโดยปริมาตรมีคาเทากับ 2.32 4.23 0.12 และ 6.55% ตามลำดับ และ การหดตัวสภาวะสดถึง
สภาวะอบแห้งด้านรัศมด้ีานสัมผัส ด้านตามยาว และการหดตัวโดยปริมาตรมีคา เทากับ 5.00, 7.73, 0.32 และ 
12.63% ตามลำดับ ดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่2 แสดงเปอร์เซ็นต์การหดตัวของไมเ้สม็ดจากสภาวะสดถึงสภาวะผึ่งแห้งในบรรยากาศและสภาวะ 
             อบแห้ง  
 

ต้นที ่ การหดตัวด้านรัศมี 
(%) 

การหดตัวด้านสัมผัส 
(%) 

การหดตัวด้านความยาว 
(%) 

การหดตัวโดยปริมาตร 
(%) 

สดถึงผึ่ง
แห้ง 

ผึ่งแห้ง สดถึงผึ่ง
แห้ง 

ผึ่งแห้ง สดถึงผึ่ง
แห้ง 

ผึ่งแห้ง สดถึงผึ่ง
แห้ง 

ผึ่งแห้ง 

1 1.54 3.96 2.35 5.95 0.13 0.35 3.97 10.01 
2 2.31 5.12 4.91 8.07 0.09 0.31 7.19 13.05 
3 3.10 5.92 5.42 9.18 0.13 0.29 8.48 14.82 

เฉลี่ย 2.32 5.00 4.23 7.73 0.12 0.32 6.55 12.63 
 

ตารางที ่3 แสดงผลผลิตไมแ้ปรรูปที่ไดจ้ากไมท้อนและราคาในการเลื่อยไมเ้สม็ด  
 

ต้นที ่ ความโต ความสูง ความยาว (ม.) ปริมาตร คาเลื่อยไม ้
(ซม.) (ม.) ไม่ท่อนที่เลื่อย ไม้ทอน(ซม.3) ไม้แปรรูป(ซม.3) ผลผลติ (%) (บาท) 

1 101 17.01 6 317,100.84 150,967.44 47.61 520 
2 80 14.15 8 168,132.40 50,322.48 29.93 260 
3 41.5 14.75 2 20,560.95 5,161.28 25.10 40 
4 84 18.47 8 245,886.61 75,483.72 30.70 340 
5 79 19.94 8 219,843.07 92,903.04 42.26 364 
6 48 15.35 4 50,833.76 16,774.16 33.00 100 
7 64 18.06 4 101,405.98 25,161.24 24.81 124 
8 49.5 12.63 4 49,061.41 14,838.68 30.25 86 
9 71 16.31 6 127,539.40 50,322.48 39.46 224 
10 99.5 17.33 8 363,182.23 130,967.48 36.06 564 
11 63 16.79 6 98,311.42 21,935.44 22.31 140 
12 63 17.21 6 110,260.70 43,870.88 39.79 188 

รวม 1,872,118.78 678,708.32 36.25 2,950 
 

  หมายเหตุ   
  1. ความโต คือเสนรอบวงตนไมท้ี่ระดับอกวัดสูงจากพ้ืนดิน 130 ซม.  
  2. ความสูง คือ ความสูงตนไมจ้ากพ้ืนดินถึงปลายดอกไม้  
  3. ความยาวไมท้อนที่เลื่อยจะถูกตัดเปน็ทอน ๆ ละ 2 ม.  
  4. ไมแ้ปรรูปที่ได้มีความยาว 2 ม. แต่มีความหนาและกว้างหลายขนาด  
  5. คาเลื่อยไมค้ิดตามขนาดไมแ้ปรรูปที่ได ้
  ไมเ้สม็ดทีเ่ลื่อย ไมมี้ขนาดตา่ง ๆ กัน ซึ่งราคาเลื่อยไมเ้สม็ดแปรรูปคิดจากขนาดไมแ้ปรรูปที่ได้ 
          ดังตารางที ่4  
   
 
 



ตารางที่ 4 แสดงราคาคาเลื่อยไมเ้สม็ดแปรรูปที่ เลื่อยแบบชาวบ้าน  
 

ขนาด (นิ้ว) ราคา 
(บาท) 

ขนาด (นิ้ว) ราคา 
(บาท) 

ขนาด (นิ้ว) ราคา 
(บาท) 

ขนาด (นิ้ว) ราคา 
(บาท) 

1x2 8 1.5x3 15 2x5 20 2x2 20 
1x2.5 9 1.5x4 17 2x6 20 3x3 30 
1x3 10 1.5x5 20 2x9 24 4x4 40 
1x4 12 1.5x6 20 1x5 14 1.5x8 22 
1x6 16 1x7 18     

หมายเหตุ ราคาทีค่วามยาว 1 ม. 
 

ตารางที่ 5 แสดงความหนาและการหดตัวของแผ่นไมอั้ดเสม็ด ณ สภาวะต่างๆ 
 

สภาวะ กาวฟนอลฯขัดผิว กาวยูเรียฯขัดผิว กาวยูเรียฯ ไมข้ัดผิว 
 ความหนา

เฉลี่ย(มม.) 
การหดตัว(%) ความหนา

เฉลี่ย(มม.) 
การหดตัว

(%) 
ความหนา
เฉลี่ย(มม.) 

การหดตัว
(%) 

หลังอัดเย็น 4.55 - 4.79 - 4.45 - 
หลังอัดร้อน 4.31 5.25 4.47 6.58 4.31 4.33 

หลงขัดผิว/ไมข่ัด
ผิว 

4.21 2.26 4.42 1.23 4.45 -3.19 

ทิ้งไว 7 วัน 4.20 0.18 4.40 0.34 4.47 -0.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางที ่6 แสดงข้อมูลการเผาถ่านไม้เสม็ดเตาอิฐของชาวบ้านเตาอิฐมาตรฐาน และเตาอิฐสงเสริม 

เตาอิฐ ความจ ุ คร้ังที่ น้ำหนักแห้ง(กก.) ความชื้น(%) น้ำหนักแห้ง(กก.) เวลา(ชม.) 
 (ม.3)  ไม้เข้าเตา ไม้หน้าเตา ไม้เขาเตา ถ่านกอน ถ่านปน ขีเ้ถ้า สนถ่าน การเผาถ่าน 

ชาวบ้าน 2 1 467.23 80.21 55.16 158.50 1.00 2.50 9.00 144 
  2 470.13 58.78 28.07 160.60 1.40 3.20 11.00 106 
  3 514.99 56.26 16.41 156.00 1.80 2.20 13.00 - 
  เฉลี่ย 484.12 65.08  158.37 1.40 2.63 11.00 125 
 10 1 2,319.07 500.56 24.64 839.40 0.90 7.80 0.10 118 
  2 2,342.85 143.19 23.61 723.00 4.50 8.00 18.00 190 
  เฉลี่ย 2,330.96 321.88  781.20 2.70 7.90 9.05 154 
มาตรฐาน 2 1 635.18 23.70 73.02 182.00 0.40 1.00 90.80 61 
  2 467.57 45.00 73.02 169.50 0.60 0.80 72.00 57 
  3 666.09 52.91 64.33 233.65 2.00 1.00 2.00 61 
  4 666.70 78.81 64.39 218.70 1.00 0.60 97.60 72 
  เฉลี่ย 608.89 47.61  200.96 1.00 0.85 65.60 62.75 
สงเสริม  21/ 1 483.71 15.38 17.01 151.00 3.00 1.80 156.00 28 
 21/ 1 666.38 32.46 17.05 143.50 1.00 0.50 186.50 29 

หมายเหตุ  
  1/ เตาอิฐสง่เสริมทีบ่้านยูโย หมูที่ 6 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  
  2/ เตาอิฐ ส่งเสริมที่งานป่าไม้ ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.เมือง        
              จ.นราธิวาส  
   ไมห้นาเตา คือไม้ฟนทีใ่ชเป็นเชื้อไฟจุดเผาไม้ในเตาใหเป็นถ่าน  
   ถ่านปน คือถ่านกอนขนาดเล็กท่ีรอนผานตะแกรงขนาด 2x2 ซม.  
   สนถา่น คือไมเ้ขาเตาที่เผาแลวยังไมเ้ป็นถ่าน 

 
สรุป 

 การวิจัยทดลองประเมินศักยภาพการใชประโยชนไม้เสม็ด เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยและสงเส
ริมการใช ประโยชนไมเ้สม็ดตอไปในอนาคต ปรากฎวาปัจจุบันไม้มีไม้เสม็ดทอนใหญ่ ๆ สำหรับเลื่อยแปรรูปแล
วคง เหลือแต่ไม้เสม็ดขนาดเล็กท ี่ใชทำเสาหรือรั้วบ้านและโรงเรือนเลี้ยงไก เป็นตน ซึ่งมีปญหาในความคงทน 
ของอายุการใช้งานเพียง 1-2 ปเทานั้น สวนในการเรื่องการใชถ่านและเผาถ่าน ไม้เสม็ดซึ่งมีคุณภาพดีเป็น ที่ต
องการเริ่มขาดแคลนหรือลดน้อยลงด้วยเช่นกนั จึงอาจกล่าวได้วาการใชประโยชนไม้เสม็ดของชาว บ้านในทอง
ถิ่นเริ่มเขาสู่ช่วงวิกฤติหรือไม้มีจะใชแลวในอนาคตอันใกลนี้ งานศึกษาวิจัยทดลองประเมินศักยภาพการใชประ
โยชนไมเ้สม็ด จากการได้สุมไม้เสม็ดตัวอย่าง 3 ขนาด คือ ขนาดเล็กเสนผาศูนย์กลางระดับอก 3-5 นิ้ว ทดลอง
การแห้งของไม้และการเผาเป็นถ่าน ขนาดกลางเสนผาศูนย์กลางระดับอก 6-12 นิ้ว ทดลองแปรรูปไม้และทำ
ประดิษฐ์กรรมจากไม้ในรูป ของเครื่องเรือน เครื่องใชและของเด็กเล่นต่าง ๆ และทดลองแกะสลักไม้และขนาด
ใหญเ่สนผาศูนยก์ลาง ระดบัอก 16 นิ้วขึน้ไป ทดลองการปอกไมบ้างและแผ่นไม้อัด ซึ่งมีขอสรุปดังนี้  
 1. การทำใหไม้เสม็ดแห้ง ตองการควบคุมใหดีเพ่ือใหไม้แปรรูปมีความคงสภาพหรือขนาดเมื่อนําไปใช
ทำประดิษฐ์กรรมต่าง ๆ  
   2. เวลาการขนสงไมเ้สม็ดทีเ่หมาะสม คือหลังตัดฟนและลอกเปลือกไมเ้สม็ดทิ้งไวแลว 8 วัน  



    3. การเลื่อยไมแ้ปรรูปแบบดั้งเดิมด้วยแรงคนโดยใชเลื่อย “ฆายี” ลักษณะเป็นเลื่อยชักข้ึนลง ไมม้ีมีการ
สูญเสียเนื้อไม้ไปมากกว่าการใช้เลื่อยโซซึ่งกว้างถึง 1 ซม. จึงไดผ้ลผลิตไม้แปรรูปเพียง 36.25% ของไมท้อน ซึ่ง
อยู่ ในอัตราทีต่ํ่าของการแปรรูปไม้แตเ่ป็นอัตราโดยทั่วไปสำหรับการเลื่อยไมใ้นลักษณะนี้ สวนความยากง่าย ใน
การเลื่อยแปรรูปไมเ้สม็ดเชนเดียวกับการเลื่อยไมโ้ดยทั่วไป  
     4. การทำประดษิฐ์กรรมจากไมเ้สม็ด ตองทำใหไมแ้ห้งกอนโดยการอบหรือกองผึ่งแห้งในบรรยากาศทั้ง
แนวตั้งหรือแนวนอนโดยใชเวลาประมาณ 1.5-3 เดือน เพ่ือใหขนาดไม้แปรรูปคงที ่ไมเ้สม็ดเหมาะสมกับการทำ
ประดิษฐ์กรรมชิ้นเล็ก สวนการแกะสลักไม้เสม็ดสามารถทำได้ตองใชสิ่วในการแกะสลักที่มีความคมและไม้เสม็ด
จะมีปญหาในลักษณะของเสี้ยนสนทำให้แกะได้ยากขึ้น  
   5. การปอกไม้บางและทำแผ่นไม้อัดจากไม้เสม็ด ทำการต้มและปอกไม้บางได้ยากและมีเสี้ยนสนทำให
คุณภาพและปริมาณไม้บางที่ได้ตํ่า ตองตัดตอไม้บางและใชปริมาณกาวมากในการทำแผ่นไม้อัด ไม้เสม็ดจึงไม่
เมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมไมอั้ด  
   6. การเผาถา่นจากไม้เสม็ด พบว่าถ่านไมเ้สม็ดมีคุณภาพที่ดี มีค่าความหนาแน่นสูง มีความรอ้นสูง ควัน
น้อย ไม่แตกกระเด็นขณะติดไฟ การเป็นกอนถ่านดี ผลผลิตการเผาถ่านด้วยเตาอิฐขนาดความจุ 2 ม.3 ของ
ชาวบ้านในทองถิน่ได ้29.09% ใชเวลาในการเผาถ่านประมาณ 5.2 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับการเผาถ่านด้วยเตา
อิฐขนาดจุเดียวกันของศูนย์วิจัยการผลิตถ่าน จ.สระบุรี ได้ผลผลิตถ่านมากกว่าคือ 30.76% และใช้เวลาน้อย
กว่าเพียง 2.6 วัน  
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