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ดงสักงาม ปาสักทอง บันทึกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 

ขณะที่พลตรีสนั่น ขจรประศาสน ใหสัมภาษณผานส่ือมวลชนวาปาสักทองไมมีแลว ถูกตัดไปหมดแลว 

ทําลายปาเพื่อสรางเขื่อน ฝนแลงเพราะไมมีปา 

 สถานการณน้าํแลงที่ผานมาทําใหเข่ือนแทบทุกเข่ือนทัว่ประเทศไทยอยูในภาวะวกิฤต แทบจะไมมี

น้ํา อีกทั้งฤดูฝนก็มาชา ทําใหเกิดภาวะภัยแลงตามมาทัว่หนากัน เข่ือนภูมิพลที่มีความจุนบัหมืน่ลาน เข่ือน

สิริกิจความจเุกือบหม่ืนลาน ยอมรับวาไมมีน้ําพอทีจ่ะระบายใหกับเกษตรกร และขอใหเกษตรกรเล่ือนการ

ทํานาไปอีกหนึ่งเดือน อีกทัง้ยังตองเรงทําฝนหลวงเพ่ือใหฝนตกลงเข่ือนทีว่างเปลาอยู โดยมิไดสรุปบทเรียน

เลยวาฝนแลงฝนไมตกนัน้ เพราะไมมีปา มิหนาํซํ้ายังคิดทําลายปาสักทอง เพื่อสรางเข่ือนแกงเสือเตนอีก 

ปาสักทองเร่ิมผลิใบ 
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ฝนที่ตกลงมาในชวงตนฤดูฝนที่ผานมา ทาํใหปาสักทองเร่ิมผลิใบเขียวออน ดงสักงาม เขตปาสัก

ทองที่หนาแนน ซึง่ชุมชนคนสะเอียบ อ.สอง จ.แพร รวมกันปกปองรักษาไวใหลูกหลาน เปนสมบัติอันลํ้าคา



ไมสักเปนไมผลัดใบ ขนาดใหญ ยอดกลมสูงเกนิกวา 20 เมตร เปลือกหนา สีเทาหรือน้ําตาลออน

แกมเทาแตกเปนรองต้ืนๆ ไปตามทางยาวและหลุดออกเปนแผนบางๆ เล็กๆ ใบใหญ ความกวาง 25 - 30 

เซนติเมตร ยาว 30 - 40 เซนติเมตร รูปใบรีมนหรือรูปไข แตกจากกิ่งเปนคูๆ ทองใบสากหลัง ใบสีเขียวแกม

เทาเปนขน ดอกเปน สีขาวนวลออกเปนชอใหญๆ ตามปลายก่ิง เร่ิมออกดอกเดือนมิถนุายนเปนตนไป ผล

คอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร ผลหนึ่งๆ มีเมล็ดใน 1 - 4 เม็ด เปลือกแข็งมีขน

ส้ันๆ นุมๆ สีน้ําตาลหุมอยู ผลจะแกในราว เดือน พ.ย. - ม.ค. ลักษณะเนื้อไมสีเหลืองทองถึงน้าํตาลแก มี

ลายเปนเสนสีน้ําตาลแกแทรกเส้ียนตรงเนือ้หยาบแข็งปานกลาง เล่ือนใสกบ ตบแตงงาย คุณสมบัติที่ดีบาง

ประการ คือ ไมสักปลวกมอดไมทําอันตราย เพราะในเนือ้ไมสักมีสารเคมีพิเศษ มีคุณสมบัติคงทนตอ ปลวก 

แมลง เห็นราไดอยางดียิง่ มคีวามแข็งแรงสูง นอกจากนีไ้มสักทองยังพบวามทีองคําปนอยู 0.5 ppm (ไมสัก

ทอง 26 ตัน มทีองคําหนัก 1 บาท) 
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ปาสักทองเริ่มผลิใบเขียวออน ในชวงตนฤดูฝน บันทึกเม่ือ 17 มิถุนายน 2553 
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ลักษณะของไมสักม ี5 ชนิด คือ 

1.สักทอง ข้ึนในปาโปรงชืน้ไกลหวยหรือแลง แตใกลหวยดินคอนขางสมบูรณการแตกของเปลือก

เชนเดียวกับสักหยวก แตอยูในทีท่ี่แหงชืน้ไปบางเทานัน้ เรือนยอดสมบูรณใบมีขนาดปานกลาง เนื้อไมจะ

เปนเสนตรงผางาย มีความแข็งกวาสักหยวก สีเขม เปนสีน้ําตาลเหลืองหรือทีเ่รียกกนัวา สีทอง 2.สักหยวก 

ข้ึนในปาโปรงชื้นริมหวย ตนตรงเปลือกแตกเปนรองแตยาวตรงรองของเปลือกไมสักหยวกจะกวางกวา ไม

สักทอง เรือนยอดสมบูรณ ใบขนาดกลาง เนื้อไมหรือแกนจะมีสีน้าํตาลออนหรือสีจาง ถากหรือฟนงาย 3.

สักไข ข้ึนอยูในปาโปรงแลงเปนสวนมาก ความเจริญเติบโตชา รองของเปลือกลึกและตัวเปลือกเปนสัน

กวาง ระหวางรองลําตนตรงเปลา แตมีลักษณะแกร็นๆ พุมของเรือนยอดบอบบางแตก็มีใบเต็ม จะทราบวา

เปนสักไขก็ตอเมื่อถึงมือชางไม เพราะเนื้อไมจะมีไขปนยากแกการขัด และการทาแชลแลคหรือแลกเกอร สี

ของไมสักไขจะเปนสีน้ําตาลเขมปนเหลือง 4.สักหิน ไมสักพวกนีจ้ะอยูในปาโปรงแลงในระดับสูง การแตก

ของเปลือกเปนรองลึก และเรือนยอดดูไมคอยแข็งแรง ใบเล็กกวาปกติจะทราบไดแนนอนเมื่อมกีารโคนลม

หรือตบแตง โดยพวกโคนลมเล่ือยและชางไม เพราะเนือ้ไมจะแข็งกวาไมสัก ทั่วไปและเปราะสีของเนื้อไมสัก

เปนสีน้าํตาลเขม 5.สักขี้ควาย ไมสักพวกนี้จะเกิดอยูในที่คอนขางแลง ในปาผลัดใบตางๆ และมักจะอยูใน

บริเวณรอยตอของปาโปรง ผลัดใบและปาแพะ ลักษณะของเรือนยอดมักจะไมสมบูรณลําตนจะตายบาง 

กิ่งบนเรือนยอดแหงตายไปบางกิง่สองกิ่ง ลักษณะของ เปลือกแตกเปนรองไมสม่ําเสมอ ขาดเปนตอนๆ 

และรองลึก จะทราบไดชัดก็เมื่อโคนลงมาเล่ือยดู จะเห็นไดชัดวาเนือ้ไมมีสีเขียวปน น้ําตาล น้ําตาลแก 

น้ําตาลออน ปนกนัดูเปนสีเลอะๆ 

  ในบรรดาไมสักทัง้ 5 ชนิด ไมสักทองไดรับฉายานามในวงการปาไมวาเปน "ราชินีแหงไม" หรือ 

Queen of Timbers" เปนไมที่มีคุณภาพดีที่สุดของโลก ที่ธรรมชาติมอบใหแกคนไทยและประเทศไทย

โดยเฉพาะ อนาคตไมสักกาํลังจะหมดไป การปลูกไมสักใหมีปริมาณมากข้ึน การปกปองปาสักทอง ดงสัก

งาม เพื่อเปนมรดกของชาติและลูกหลาน จึงเปนภารกจิที่สําคัญเปนอยางยิ่ง ที่กลุมราษฎรรักปา ชุมชน

สะเอียบ รวมกันปกปองรักษาไวใหลูกหลานและคนไทยทัง้ชาติ 

ปาสักทอง ซุปเปอรมาเก็ตของชุมชนคนสะเอียบ 

 หลายช่ัวอายคุนที่ผานมา ชุมชนสะเอียบไดใชประโยชนจากปาสักทองอันอุดมสมบูรณผืนนี้มาโดย

ตลอด จนกระทั่งป 2529 กรมปาไมไดประกาศใหปาสักทองผืนนี้เปนอุทยานแหงชาติแมยม ซึง่ครอบคลุม

พื้นที่ปากวา 284,000 ไร แตอุทยานแหงชาติแมยมกผ็อนปรนใหชาวบานเก็บผัก เห็ด หนอไม รวมทัง้พืช

สมุนไพร ไปใชได โดยชาวบานก็ใหความรวมมือในการอนรัุกษ ปกปอง รักษา ปาสักทองผืนนีร้วมกันอยาง

เขมแข็งตลอดมา จนชาวบานเปรียบเปรยวาปาสักทองผืนนี้เปรียบเสมอืนซุปเปอรมาเก็ตของชุมชน 



เขื่อนแกงเสือเตนกับผละกระทบตอปาสักทอง 

  หากมีการสรางเข่ือนแกงเสือเตน ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับปาสักทองผืนนี้คงหลีกหนีไมพน พืน้ที่

อางเกบ็น้าํประมาณ 50,000-60,000 ไร นอกจากจะทวมชุมชนสะเอียบแลว ยงัทวมปาสักทองกวา 40,000 

ไรผืนนี้ไปดวย จึงเปนขอหวงใยของคนทัง้สังคมวา เราพรอมที่จะทาํลายปาสักทองผืนนี้เพื่อสรางเข่ือนแกง

เสือเตนมาไวกกัลม มนัคุมคาแลวหรือ 

 

ปาสักทอง ที่ชาวบานสะเอียบทําพิธีบวชปาเม่ือปที่แลว บันทึกเม่ือ 17 มิถุนายน 2553 

ปาสักทอง กับ อนาคตของลูกหลาน 

 หรือคนรุนเราจะสรางตราบาป ไวใหกบัส่ิงแวดลอมและลูกหลาน ดวยการปลอยใหนกัการเมืองข้ี

ฉอ โกงบานกนิเมือง ผลาญงบประมาณแผนดินดวยการสรางเข่ือนแกงเสือเตน กวา 12,000 ลานบาท และ

ผลาญปาสักทองกวา 40,000 ไรไปตอหนาตอตา 
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