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บทคัดย่อ 
การปลูกไม้เสม็ดขาวเพื่อพัฒนาเป็นสวนป่าเศรษฐกิจ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2531 ศูนย์ศึกษา        

การพัฒนาพิกุลทองฯ จากการทดลองปลูกพันธุ์ไม้ป่าพรุจำนวน 13 ชนิด ในพื้นที่พรุเสื่อมสภาพซึ่งพื้นที่นั้น   
เป็นดินอินทรีย์หรือดินพีท (organic soil) ในพื้นที่ดินกรดกำมะถัน (acid sulphate soil) ในพื้นที่ดินกรด
กำมะถัน (acid sulphate soil) บริเวณพ้ืนที่ขอบนอกของป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส และในต่างประเทศ          
เพื่อคัดเลือกหาชนิดพันธุ์ไม้ที ่เหมาะสมสำหรับใช้ปลูกฟื้นฟูป่าพรุเสื ่อมโทรม ปลูกในพื้นที่พรุเสื ่อมสภาพ        
ซึ่งพื้นที่นั้นเป็นดินอินทรีย์หรือดินพีท (organic soil) พบว่า ไม้เสม็ดขาวเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสามารถในการ
เจริญเติบโตทั้งทางด้านความโตและทางด้านความสูงได้ดีที่สุด โดยพบว่าที่อายุ 1-13 ปี มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางความสูงเท่ากับ 1.4, 2.3, 3.5, 5.0, 5.7, 6.7, 6.8, 7.3, 8.4, 8.6, 9.22, 9.53 และ 9.7 ตามลำดับ        
และมีอัตราการเจริญเติบโตที่ระดับเหนือดิน 10 เซนติเมตร เท่ากับ 2.1, 3.6, 6.0, 7.9, 10.2, 12.6, 14.0, 
14.9, 15.9, 16.4, 19.0, 19.21, และ 20.31 เซนติเมตร ตามลำดับ ในส่วนของการรอดตาย พบว่าการปลูก
ด้วยระยะปลูก 2x2 เมตร ที ่อายุ 5 ปี 9 ปี และ 13 ปี มีการรอดตายถึง 88, 83 และ 62 เปอร์เซ็นต์           
หรือคงเหลือต้นไม้ในแปลงจำนวน 352, 332 และ 248 ต้น/ไร่ ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอยู่ในเกณฑ์สูง      
ปลูกในพื้นที่ดินกรดกำมะถัน (acid sulphate soil) บริเวณพ้ืนที่ขอบนอกของป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส 
ซึ ่งได้ปลูกพันธุ์ไม้จำนวน 20 ชนิด เมื่อปี 2543 พบว่าเมื ่ออายุ 1 ปี ไม้เสม็ดขาวมีการเจริญเติบโตได้ดี          
โดยมีความสูงเฉลี ่ยเท่ากับ 4.39 เมตร ความโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี ่ยเท่ากับ 2.34 เซนติเมตร             
ส่วนในต่างประเทศ เช่น ในประเทศมาเลเซีย พบว่าไม้เสม็ดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกขนาด 9 นิ้ว       
และ 12 นิ้ว ต้องใช้เจริญเติบโตนานถึง 6-7 ปี และ 12 ปี ตามลำดับ และพบว่าอายุ 7 ปี เป็นรอบตัดฟัน       
ที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้เพราะที่อายุ 7 ปีนี้ จะให้อัตราเพิ่มพูนสูงสุด (Sandrasegaran, 1966) ซึ่งสอดคล้อง    
กับการศึกษาในประเทศเวียดนาม ที่พบว่าต้องใช้เวลา 8-10 ปี จึงนำเนื้อไม้เสม็ดขาวไปใช้ประโยชน์ได้        
(Thinh, 1997) ทั้งนี้อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของไม้เสม็ดขาวที่ประเทศเวียดนาม มีอัตราความเพิ่มพูนทาง
เส้นผ่าศูนย์กลาง ความสูง และปริมาตร เท่ากับ 0.6 -0.7 เซนติเมตร 0.7-1.0 เมตร และ 1.28-1.60             
ลูกบาศกเมตร/ไร่/ปี ตามลำดับ 

 
 

คำสำคัญ : เสม็ดขาว, เสม็ด, ป่าพรุ, สวนป่า, ปลูกป่า 

หลักการและเหตุผล 
เสม็ดขาว เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ อาจสูงถึง 40 เมตร โตทางเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 1.2 เมตร         

เป็นพันธุ์ไม้ที ่มีค่าทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ในสกุล Melaleuca ซึ่งพันธุ์ไม้ในสกุลนี ้มีประมาณ 250 ชนิด 
(Brophy and Doran, 1996) โดยประมาณ 220 ชนิด พบในประเทศออสเตรเลียและทัสมาเนีย (Southwell 
and Lowe, 1999) สำหรับในประเทศไทยมีการสำรวจพบเพียงชนิดเดียว คือ ไม้เสม็ดขาว โดยมีชื ่อทาง
พฤกษศาสตร์ว่า Melaleuca cajuputi Powell (จำลอง, ชวลิต และ วิวัฒน์, 2534) โดยไม้เสม็ดขาวนี้         



มี 3 Subspecies คือ subsp. cumingiana (Turcz) Barlow, subsp. platyphylla Barlow และ supsp. 
cajuputi สำหรับชนิดที ่พบในประเทศนั ้นอยู ่ใน คือ subsp. cumingiana (Turcz) Barlow ซึ ่งเป็นชนิด
เดียวกันที่พบในพม่า เวียดนาม และ มาเลเซีย (โอเยน และ ดุง, 1999) (Southwell and Lowe, 1999)      
M. cajuputi Powell มีชื่อพื้นเมืองเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น ภาคกลางเรียกว่า เสม็ด ภาคใต้เรียก 
เม็ด หรือ เหม็ด ชาวไทยอิสลามเรียก กือแล ชื่อทั่วไปในภาษาอังกฤษเรียก cajeput, swamp tea tree     
และ paper barks ทั้งนี ้เคยเข้าใจกันว่า ไม้เสม็ดขาว มีชื ่อทางพฤกษศาสตร์ว่า M. leucadendron (L.)       
ซึ ่งเป็นคนละชนิดกับ M. cajuputi Powell พืชในสกุล Melaleuca ถูกจัดอยู ่ในวงศ์หว้า (Myrtaceae)        
ทั่วโลกมีพันธุ์ไม้ในวงศ์นี้ประมาณ 100 สกุล 3,000 ชนิด (Phil, 1978) แต่พบในประเทศไทยเพียง 14 สกุล 
112 ชนิด (ชวลิต, 2540) เช่น สกุลหว้า (Eugenia) สกุลสนทราย (Baeckea) สกุลขี้ไต้ (Decaspermum) 
สกุลทุ (Rhodomyrtus) และสกุลเสม็ดขาว (Melaleuca) รวมทั้งไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus) ซึ่งเป็นไม้โตเร็ว
จากต่างประเทศที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ก็เปนพันธุไมที่อยูในวงศเดียว   
กับไมเสม็ดขาวนี้ดวย ไมเสม็ดขาวเปนพันธุไมเดน ทีส่ามารถพบไดทั่วไปในพ้ืนทีภ่าคใตและภาคตะวันออกของ
ประเทศ เปนที่รูจักดีของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดที่มีพื้นที่ปาพรุเปนจํานวนมาก เชน 
จังหวัดนราธิวาส นครศรีธรรมราช และพัทลุง เปนพันธุไมที่สามารถเจริญเติบโตไดเร็วที่สุดเมื่อ เปรียบเทียบ
พันธุไมอื่นๆ ที่ไดนํามาทดลองปลูกในพ้ืนที่พรุเสื่อมสภาพ (Nuyim, 1998) เปนพันธุไมพื้นเมืองที่ประชาชน 
ในท องถิ่นต องการม ีการปล ูกตามห ัวไร ปลายนา และปล ูกเป นสวนป าก ันมากข ึ ้น  โดยเฉพาะที่                       
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเอกชนหลายรายไดเริ่มปลูก เปนสวนปาเศรษฐกิจแลว ดังนั้นจึงเปนพันธุไมปา      
อีกชนิดหนึ่งที่รัฐบาลควรใหการสนับสนุน สงเสริมการปลูก ทั้งการปลูกในลักษณะของการปลูกตามหัวไร  
ปลายนา ปาชุมชน งานป่าไม้ดำเนินการปลูกไม้เม็ดขาวเพื่อศึกษาไม้เสม็ดขาวเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สวนป่า
เศรษฐกิจ 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. อุปกรณ์ 
 1.1 เมล็ดเสม็ดขาว 

 1.2 จอบ 

 1.3 ปุ๋ยคอก 

 1.4 ถุงเพาะชำ 

2. วิธีการ 
 2.1 การเตรียมกล้าและการปลูก 

 การเตรียมกล้าไม้เสม็ดขาวสำหรับใช้ปลูกนั้น สามารถทำได้ทั้งการเพาะด้วยเมล็ด และถอน
กล้าเปลือยรากจากป่าธรรมชาติมาชำในถุงดิน รวมทั้งการขุดล้อมต้นที ่มีขนาดใหญ่ก็สามารถทำได้ง่าย           
ให้เปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง การเพาะชำจากเมล็ด ใช้เมล็ดหว่านลงในแปลงเพาะ หมั่น รดน้ำด้วยบัวรดน้ำ
แบบฝอย และใช้พลาสติกใสคลุมกันน้ำฝน เมื่อต้นกล้าแข็งแรงให้ย้ายชำลงในถุงขนาด 4x6 หรือ 5x8 นิ้ว       
ที่บรรจุหน้าดินผสมแกลบเหมือนกับการเตรียมกล้าไม้ป่าบกทั่วไป หรือในกรณีสถานที่เพาะชำอยู่ใกล้พื้นที่พรุ 
สามารถใช้ดินพีทผสมปุ๋ยคอกก็ได้ ใช้เวลาในการเตรียมกล้าตั้งแต่เริ ่มเพาะชำภายใต้ผิวน้ำระดับความลึก        
5 เซนติเมตร ให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่าเมล็ดที ่เพาะชำภายใต้ผิวน้ำที ่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร            
ให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่าเมล็ดที่เพาะที่จุดความลึกของน้ำ 1 เซนติเมตร (Sasaki, et al., 1995) การเตรียม
กล้าจากกล้าเปลือยรากที่งอกเองตามธรรมชาติ ซึ ่งพบว่าในบางพื้นที่มีต้นกล้าเสม็ดขาวขึ้นหนาแน่นมาก      
ต้นกล้าเหล่านี้สามารถถอนไปชำในถุงมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูงโดยให้เลือกถอนต้นกล้าที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่น้ำ  



ไม่ท่วม เพราะการรอดตายสูงกว่าต้นกล้าที่ถอนจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง การเตรียมกล้าโดยวิธีนี้จะช่วยลด
ระยะเวลาการเตรียมกล้าลงได้มาก โดยใช้เวลาเตรียมเพียง 2-3 เดือน ก็สามารถนำไปปลูกได้ หรือถ้าหาก
ฤดูกาลปลูกนั้นเป็นฤดูฝน การถอนกล้าแบบเปลือยรากนี้นำไปปลูกโดยตรงในพ้ืนที่ก็สามารถทำได้ 

2.2 การปลูก 
 การปลูกไม่จำเป็นต้องพูนดินให้เป็นโคกก่อนปลูก ทั้งนี้เพราะ พบว่าการพูนดินให้เป็นโคก

ก่อนปลูก ทั้งนี้เพราะพบว่าการพูนดินให้เป็นโคกก่อนปลูกและการไม่พูนดินให้ผลการเจริญเติบโตและการรอด
ตายใกล้เคียงกันมาก การทำโคกเป็นการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายต่อไร่ค่อนข้างสูง อีกทั้งการขุดเอาดินรอบๆ 
หลักที่จะปลูกต้นไม้มากองทำเป็นโคกนั้น ทำให้เกิดเป็นหลุมรอบต้นไม้ อาจเป็นสาเหตุทำให้ต้นไม้ปลูกล้มได้
ง่ายขึน้ 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 1. การเจริญเติบโต และผลผลิต 

จากการทดลองปลูกพันธุ์ไม้ป่าพรุจำนวน 13 ชนิด เมื่อปี พ.ศ. 2531 ในพ้ืนที่พรุเสื่อมสภาพซึ่งพ้ืนที่
นั้นเป็นดินอินทรีย์หรือดินพีท (organic soil) เพ่ือคัดเลือกหาชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับใช้ปลูกฟ้ืนฟูป่าพรุ
เสื่อมโทรม ที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส พบว่าไม้
เสม็ดขาวเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสามารถในการเจริญเติบโตทั้งทางด้านความโตและทางด้านความสูงได้ดีที่สุด 
โดยพบว่าที่อายุ 1-13 ปี มีอัตราการเจริญเติบโตทางความสูงเท่ากับ 1.4, 2.3, 3.5, 5.0, 5.7, 6. 7, 6.8, 7.3, 
8.4, 8.6, 9.22, 9.53 และ 9.7 ตามลำดับ และมีอัตราการเจริญเติบโตที่ระดับเหนือดิน 10 เซนติเมตร เท่ากับ 
2.1, 3.6, 6.0, 7.9, 10.2, 12.6, 14.0, 14.9, 15.9, 16.4, 19.0, 19.21, และ 20.31 เซนติเมตร ตามลำดับ    
ในส่วนของการรอดตาย พบว่าการปลูกด้วยระยะปลูก 2x2 เมตร ที่อายุ 5 ปี 9 ปี และ 13 ปี มีการรอดตาย  
ถึง 88, 83 และ 62 เปอร์เซ็นต์ หรือคงเหลือต้นไม้ในแปลงจำนวน 352, 332 และ 248 ต้น/ไร่ ตามลำดับ    
ซึ่งจะเห็นได้ว่าอยู่ในเกณฑ์สูง 

ในส่วนของผลผลิตมวลชีวภาพ พบว่าเมื่ออายุ 5 ปี 6 เดือน มีผลผลิตมวลชีวภาพส่วนของลำต้น กิ่ง 
และใบ เท่ากับ 2.06, 0.78 และ 0.42 ตัน/ไร่ และมีปริมาตรของส่วนลำต้นเท่ากับ 6.06 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ 
ส่วนที่อายุ 10 ปี 6 เดือน พบว่ามวลชีวภาพของส่วนลำต้น กิ่ง ใบ และเปลือก มีค่าเท่ากับ 4.14, 1.04, 0.73 
และ 0.52 ตันต่อไร ่ ตามลำดับ และจากการนำเนื ้อไม้เมื ่อนำมาอบแห้ง หรือตากจนแห้งสนิทแล้ว                   
พบว่ามีน้ำหนักลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำหนักสดเท่านั้นในขณะที่ส่วนของใบและเปลือกมีน้ำหนัก
แห้งเหลือเพียงประมาณ 38.01 และ 28.27 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักสดเท่านั้น 

ผลการเจร ิญเติบโตของไม้เสม็ดขาวที ่ปลูกในพื ้นที ่ด ินกรดกำมะถัน (acid sulphate soil)            
เพื่อคัดเลือกหาชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับใช้ปลูกฟื้นฟูป่าพรุเสื่อมโทรม ที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส พบว่าไม้เสม็ดขาวเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสามารถในการ เจริญเติบโตทั้งทางด้าน
ความโตและทางด้านความสูงได้ดีที่สุด โดยพบว่าที่อายุ 1-13 ปี มีอัตราการเจริญเติบโตทางความสูงเท่ากับ 
1.4, 2.3, 3.5, 5.0, 5.7, 6.7, 6.8, 7.3, 8.4, 8.6, 9.22, 9.53 และ 9.7 เมตร ตามลำดับ และมีอัตราการ
เจริญเติบโตทางความโตที่ระดับเหนือดิน 10 เซนติเมตร เท่ากับ 2.1, 3.6, 6.0, 7.9, 10.2, 12.6, 14.0, 14.9, 
15.9, 16.4, 19.0, 19.21 และ 20.31 เซนติเมตร ตามลำดับ ในส่วนของการรอดตาย พบว่าการปลูกด้วยระยะ
ปลูก 2x2 เมตร ที่อายุ 5 ปี 9 ปี และ 13 ปี มีการรอดตายสูงถึง 88, 83 และ 62 เปอร์เซ็นต์ หรือคงเหลือ
ต้นไม้ในแปลงจำนวน 352, 332 และ 248 ต้น/ไร่ ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอยู่ในเกณฑ์สูง 

ในส่วนของผลผลิตมวลชีวภาพ พบว่าเมื่ออายุ 5 ปี 6 เดือน มีผลผลิตมวลชีวภาพส่วนของลำต้นกิ่ง 
และใบ เท่ากับ 2.06, 0.78 และ 0.42 ตัน/ไร่ และมีปริมาตรของส่วนของลำต้นเท่ากับ 6.06 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ 



ส่วนที่อายุ 10 ปี 6 เดือน พบว่ามวลชีวภาพของส่วนลำต้น กิ่ง ใบ และเปลือก มีค่าเท่ากับ 4.14, 1.04, 0.73 
และ 0.52 ตัน/ไร่ ตามลำดับ และจากการนำเนื้อไม้เม่ือนำมาอบแห้ง หรือตากจนแห้งสนิทแล้ว พบว่ามีน้ำหนัก
ลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำหนักสดเท่านั้น ในขณะที่ส่วนของใบและเปลือกมีน้ำหนักแห้งเหลือ
ประมาณ 38.01 และ 28.27 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักสดเท่านั้น 

ผลการเจริญเติบโตของไม้เสม็ดขาวที่ปลูกในพื้นที่ดินกรดกำมะถัน (acid sulphate soil) บริเวณ
พื้นที่ขอบนอกของป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้ปลูกพันธุ์ไม้จำนวน 20 ชนิด เมื่อปี 2543 พบว่าเมื่อ
อายุ 1 ปี ไม้เสม็ดขาวมีการเจริญเติบโตได้ด ี โดยมีความสูงเฉลี ่ยเท่ากับ 4.39 เมตร ความโตทาง
เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 เซนติเมตร นอกจากนี้ที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีราษฎร
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการปลูกจากรัฐบาล 
ไร่ละ 3,000 บาท พบว่าราษฎรหลายรายได้เลือกไม้เสม็ดขาวมาปลูกในพ้ืนที่ดินกรดกำมะถัน ซึ่งมี pH ของดิน
ประมาณ 3.8-4 โดยพื้นที่เดิมเป็นทุ่งร้างถูกปกคลุมด้วยวัชพืชจำพวกหญ้า ไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ จากการสุ่มวัด
ต้นไม้ที่ปลูกโดยใช้ร ูปแบบการปลูกที ่แตกต่างกัน เช่น แปลงปลูกของนายอาทิตย์ ดรุณเดช หมู ่ที ่ 7           
ตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาปลูกสวนป่า ได้ปลูกเมื่อปี 2538 จำนวน 
11 ไร่ โดยปลูกเป็นแถบด้วยระยะปลูกระหว่างต้น 1x1 เมตร จำนวน 3 แถว แล้วเว้น 2 เมตร พบว่าเมื่อต้นไม้
มีอายุได้ 7 ปี มีความโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกเฉลี่ย 7.05 (SD±0.63) เซนติเมตร และมีความสูงเฉลี่ย 
8.37 (SD±0.68) เมตร มีจำนวนต้นไม้คงเหลือในแปลงจำนวน 743 ต้น/ไร่ ส่วนแปลงของนายฉวาง เส้งทัน 
ปลูกไม้เสม็ดขาว จำนวน 10 ไร่ ด้วยระยะปลูก 1.6x1 เมตร เมื่อปี 2537 พบว่าเมื่ออายุ 8 ปี ต้นไม้มีความโต
ทางเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกเฉลี่ย 8.42 (SD±2.31) เซนติเมตร และมีความสูงเฉลี่ย9.72 (SD±0.98) เมตร 
และในแปลงปลูกของนายคำรพ ประดิษฐ์ ปลูกเมื่อปี 2537 เนื้อที่ 30 ไร่ ด้วยระยะปลูก 1.6 x0.5 เมตร       
เมื่ออายุต้นไม้ได้ 8 ปี ต้นไม้มีความโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกเฉลี่ย 7.96 (SD±1.74) เซนติเมตร      
และมีความสูงเฉลี่ย 9.73 (SD±0.67) เมตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม้เสม็ดขาวที่ปลูกในพ้ืนที่อำเภอชะอวดทั้ง 3 แปลง
นี ้ มีอัตราการเจริญเติบโตทางความสูงดีกว่าไม้เสม็ดขาวในแปลงปลูกทดลองที ่ปลูกในพื้นที ่ดินอินทรีย์             
ที่จังหวัดนราธิวาส และสภาพต้นไม้ในแปลงมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเจริญเติบโตไปได้ดีเรื ่อยๆ ดังนั้น         
เมื่อพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตที่ดี และมีการรอดตายสูงด้วย จึงถือได้ว่าเป็นพันธุ์ไม้พิเศษที่มีศักยภาพ
ในการใช้ปลูกฟ้ืนฟู ทุ่งร้างให้เป็นสวนป่าไม้ยืนต้นได้ 

ส่วนในต่างประเทศ เช่น ในประเทศมาเลเซีย พบว่าไม้เสม็ดที ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที ่ระดับอก       
ขนาด 9 นิ้ว และ 12 นิ้ว ต้องใช้เจริญเติบโตนานถึง 6-7 ปี และ 12 ปี ตามลำดับ และพบว่าอายุ 7 ปี เป็นรอบ
ตัดฟันที ่เหมาะสมที ่ส ุด ทั ้งนี ้เพราะที ่อายุ 7 ปีนี ้ จะให้อัตราเพิ ่มพูนสูงส ุด (Sandrasegaran, 1966)               
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศเวียดนาม ที่พบว่าต้องใช้เวลา 8-10 ปี จึงนำเนื้อไม้เสม็ดขาวไปใช้
ประโยชน์ได้ (Thinh, 1997) ทั้งนี้อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของไม้เสม็ดขาวที่ประเทศเวียดนาม มีอัตรา   
ความเพิ่มพูนทางเส้นผ่าศูนย์กลาง ความสูง และปริมาตร เท่ากับ 0.6 -0.7 เซนติเมตร 0.7-1.0 เมตร และ 
1.28-1.60 ลูกบาศกเมตร/ไร่/ปี ตามลำดับ (Thinh, 1997) เป็นต้น นอกจากนี้มีแปลงปลูกไม้เสม็ดขาวในชวา
ซึ่งปลูก โดยรัฐบาล ปลูกเพื่อนำใบมาสกัดน้ำมันเขียว รวมเนื้อที่ 56,250 ไร่ เริ่มเก็บผลผลิตได้หลังจากปลูก
นาน 4 ปี โดยปลูกจำนวน 800 ต้น/ไร่ (โอเยน และดุง, 1999) รวมทั้งในประเทศปากีสถานตะวันตก อินเดีย 
สิงคโปร์ บอร์เนียว และอเมริกาเหนือ พบว่ามีการปลูกไม้เสม็ดขาวด้วย  

สำหรับความเพิ่มพูนของไม้เสม็ดขาวในป่าธรรมชาติ ที่จังหวัดนราธิวาส มีอัตราเพิ่มพูนในส่วนของ
ลำต้น กิ่ง ใบ เท่ากับ 499, 145, 37 กิโลกรัม/ไร่/ปี ตามลำดับ หรือมีอัตราเพิ่มพูนรวมปีละ 651 กิโลกรัม/ไร่ 
ปริมาตรส่วนของลำต้นมีอัตราเพ่ิมพูนถึงปีละ 1.65 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ (ชรินทร์, 2528) 



2. การบำรุงรักษาและการจัดการสวนป่า 
ไม้เสม็ดขาวโดยธรรมชาติเป็นไม้เบิกนำหลังจากเกิดไฟไหม้ มีความสามารถในการทดแทนด้วยตัวเอง

ค่อนข้างสูงมาก ในบางพื้นที่หลังจากเกิดไฟไหม้ผ่านไป 1-2 ปี มีต้นกล้าไม้เสม็ดขาวขึ้นหนาแน่นถึง 400 ต้น 
ต่อตารางเมตร โดยต้นกล้าส่วนหนึ่งเกิดจากเมล็ดและส่วนหนึ่งแตกจากส่วนโคนต้น สามารถเจริญเติบโตได้ดี
มาก อาจสูงถึงปีละ 2 เมตร โดยโรค แมลง และศัตรูธรรมชาติมีน้อยอาจพบปลวกกัดกินเปลือกของลำต้นบ้าง
เพียงเล็กน้อย ดังนั้นการดูแลรักษาสวนป่าเสม็ดขาวที่ปลูกสร้างขึ้นมานั้น จึงดูแลรักษาได้ง่าย และไม่มีความ
จำเป็นที่จะต้องเอาใจใส่มากนัก เพียงแต่ในช่วง 1-3 ปี หลังจากปลูกให้ทำการกำจัดวัชพืช ปีละ 1-2 ครั้ง    
และเฝ้าระวังไฟอย่าให้ไฟไหม้ในสวนป่า นอกจากนี้การตัดสางต้นที่โตช้า มีลักษณะไม่ดีออก เพ่ือให้ต้นสมบูรณ์
ที่เหลือเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำรวมทั้งถ้าหากการปลูกเพื่อหวังเก็บใบมาสกัดเอาน้ำมัน 
จะต้องมีการควบคุมไม่ให้ลำต้นสูงการตัดแต่งก่ิงให้เป็นพุ่ม สามารถทำได้ 

การตัดลำต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้ตัดที่จุดเหนือผิวดิน 30 เซนติเมตร เพราะเป็นจุดที่เหมาะสม
ที่สุดสำหรับการแตกหน่อใหม่ การตัดในระดับที่ต่ำเกินไป หน่อใหม่ที่แตกขึ้นมาอาจถูกน้ำท่วมและตายได้     
แต่หากตัดสูงเกินไปหน่อใหม่ที ่แตกมาไม่แข็งแรง เพราะแตกออกจากตาด้านข้าง หน่อมีโอกาสหักง่าย    
(อานนท์ และมาเนตร์, 2544) ไม้เสม็ดขาวที่ขึ้นในพ้ืนที่พรุของจังหวัดนราธิวาส ที่แตกหน่อขึ้นมาใหม่หลังจาก
การตัดฟัน (Saravisuitra, 1997) พบว่าอายุ 6 ปี เป็นรอบตัดฟันที่มีความเหมาะสมที่สุด 

3. ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการปลูกไม้เสม็ดขาว 
การปลูกและการจัดการสวนป่าไม้เสม็ดขาวเป็นสวนป่าเศรษฐกิจเพ่ือหวังใช้เนื้อไม้ และเพ่ือนำใบมา

ผลิตน้ำมันเขียว เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่มีแนวทางที่สดใส แต่จากผลการศึกษาที่พบว่าในแต่ละต้น
หรือแต่ละพื้นที่ มีลักษณะภายนอก รวมทั้งมีปริมาณและชนิดของสารที่ผสมปนอยู่ ในน้ำมันเขียวที่สกัดได้
แตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาวิธีการทางวนวัฒนวิทยาเพิ่มเติมโดยเฉพาะทางด้านการ
คัดเลือก เช่น ทำการปรับปรุงพันธุ์หรือคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่โตเร็วและมีสารซีนีออลในน้ำมันสูง เป็นต้น รวมทั้ง
ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในด้านสรรพคุณทางยาและการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย จะเป็นการเพิ่มคุณค่าของไม้
เสม็ดขาวให้มีคุณค่าสูงขึ้น สำหรับข้อจำกัดที่สำคัญคือปัญหาไฟป่า การป้องกันไม่ให้ไฟไหม้สวนป่าเสม็ดขาว    
ที ่ปลูก เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา ส่วนพื้นที ่ที ่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้เสม็ดขาวนั้น พื ้นที ่พรุ
เสื่อมสภาพถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในการปลูกไม้เสม็ดขาวมาก รวมทั้งตามแนว คันนาในแปลงปลูกข้าว     
ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าให้การสนับสนุน 

สรุป 
จากประโยชน์ของไม้เสม็ดขาวที่หลากหลายและเป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในหลายสภาพ

ของพื้นที่ รวมทั้งการที ่รัฐบาลได้กำหนดให้พันธุ ์ไม้ชนิดนี้เป็นไม้นอกประเภทตามพระราชบัญญัติป่าไม้          
ซึ่งกฎหมายป่าไม้เปิดช่องให้สามารถทำไม้และขนย้ายได้ง่าย จึงกล่าวได้ว่าพันธุ์ไม้ชนิดนี้เป็นพันธุ์ไม้อีกชนิด
หนึ่งที่มีศักยภาพสูง ในการที่จะส่งเสริมราษฎรให้ปลูกกันอย่างแพร่หลาย  โดยเฉพาะการปลูกในพื้นที่พรุ
เสื่อมสภาพ ที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถปลุกพืชเกษตรกรใดให้ผลคุ้มค่า การปลูกหรือจัดการป่าเสม็ดขาวในพื้นที่
ลักษณะนี้ จะเปน็ทางเลือกใหม่ทางหนึ่งของประชาชน 
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