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ดงสักงาม ปาสักทอง บันทึกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553
ขณะที่พลตรีสนั่น ขจรประศาสน ใหสัมภาษณผานสื่อมวลชนวาปาสักทองไมมีแลว ถูกตัดไปหมดแลว

ทําลายปาเพื่อสรางเขื่อน ฝนแลงเพราะไมมีปา
สถานการณนา้ํ แลงที่ผา นมาทําใหเขื่อนแทบทุกเขื่อนทัว่ ประเทศไทยอยูในภาวะวิกฤต แทบจะไมมี
น้ํา อีกทั้งฤดูฝนก็มาชา ทําใหเกิดภาวะภัยแลงตามมาทัว่ หนากัน เขื่อนภูมิพลที่มีความจุนบั หมืน่ ลาน เขื่อน
สิริกิจความจุเกือบหมืน่ ลาน ยอมรับวาไมมีน้ําพอทีจ่ ะระบายใหกับเกษตรกร และขอใหเกษตรกรเลื่อนการ
ทํานาไปอีกหนึ่งเดือน อีกทัง้ ยังตองเรงทําฝนหลวงเพื่อใหฝนตกลงเขื่อนทีว่ างเปลาอยู โดยมิไดสรุปบทเรียน
เลยวาฝนแลงฝนไมตกนัน้ เพราะไมมีปา มิหนําซ้าํ ยังคิดทําลายปาสักทอง เพื่อสรางเขื่อนแกงเสือเตนอีก

ปาสักทองเริ่มผลิใบ
ฝนที่ตกลงมาในชวงตนฤดูฝนที่ผา นมา ทําใหปา สักทองเริ่มผลิใบเขียวออน ดงสักงาม เขตปาสัก
ทองที่หนาแนน ซึง่ ชุมชนคนสะเอียบ อ.สอง จ.แพร รวมกันปกปองรักษาไวใหลกู หลาน เปนสมบัติอันล้ําคา
ดงสักงาม ปาสักทอง ปาชุมชนคนสะเอียบ 1

ไมสักเปนไมผลัดใบ ขนาดใหญ ยอดกลมสูงเกินกวา 20 เมตร เปลือกหนา สีเทาหรือน้ําตาลออน
แกมเทาแตกเปนรองตื้นๆ ไปตามทางยาวและหลุดออกเปนแผนบางๆ เล็กๆ ใบใหญ ความกวาง 25 - 30
เซนติเมตร ยาว 30 - 40 เซนติเมตร รูปใบรีมนหรือรูปไข แตกจากกิ่งเปนคูๆ ทองใบสากหลัง ใบสีเขียวแกม
เทาเปนขน ดอกเปน สีขาวนวลออกเปนชอใหญๆ ตามปลายกิง่ เริ่มออกดอกเดือนมิถนุ ายนเปนตนไป ผล
คอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร ผลหนึ่งๆ มีเมล็ดใน 1 - 4 เม็ด เปลือกแข็งมีขน
สั้นๆ นุมๆ สีน้ําตาลหุมอยู ผลจะแกในราว เดือน พ.ย. - ม.ค. ลักษณะเนื้อไมสีเหลืองทองถึงน้าํ ตาลแก มี
ลายเปนเสนสีน้ําตาลแกแทรกเสี้ยนตรงเนือ้ หยาบแข็งปานกลาง เลื่อนใสกบ ตบแตงงาย คุณสมบัติที่ดีบาง
ประการ คือ ไมสักปลวกมอดไมทําอันตราย เพราะในเนือ้ ไมสักมีสารเคมีพิเศษ มีคุณสมบัติคงทนตอ ปลวก
แมลง เห็นราไดอยางดียงิ่ มีความแข็งแรงสูง นอกจากนีไ้ มสักทองยังพบวามีทองคําปนอยู 0.5 ppm (ไมสัก
ทอง 26 ตัน มีทองคําหนัก 1 บาท)

ปาสักทองเริ่มผลิใบเขียวออน ในชวงตนฤดูฝน บันทึกเมื่อ 17 มิถุนายน 2553
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ลักษณะของไมสักมี 5 ชนิด คือ
1.สักทอง ขึ้นในปาโปรงชืน้ ไกลหวยหรือแลง แตใกลหวยดินคอนขางสมบูรณการแตกของเปลือก
เชนเดียวกับสักหยวก แตอยูในทีท่ ี่แหงชืน้ ไปบางเทานัน้ เรือนยอดสมบูรณใบมีขนาดปานกลาง เนื้อไมจะ
เปนเสนตรงผางาย มีความแข็งกวาสักหยวก สีเขม เปนสีน้ําตาลเหลืองหรือทีเ่ รียกกันวา สีทอง 2.สักหยวก
ขึ้นในปาโปรงชื้นริมหวย ตนตรงเปลือกแตกเปนรองแตยาวตรงรองของเปลือกไมสกั หยวกจะกวางกวา ไม
สักทอง เรือนยอดสมบูรณ ใบขนาดกลาง เนื้อไมหรือแกนจะมีสีนา้ํ ตาลออนหรือสีจาง ถากหรือฟนงาย 3.
สักไข ขึ้นอยูใ นปาโปรงแลงเปนสวนมาก ความเจริญเติบโตชา รองของเปลือกลึกและตัวเปลือกเปนสัน
กวาง ระหวางรองลําตนตรงเปลา แตมีลกั ษณะแกร็นๆ พุมของเรือนยอดบอบบางแตก็มีใบเต็ม จะทราบวา
เปนสักไขก็ตอเมื่อถึงมือชางไม เพราะเนื้อไมจะมีไขปนยากแกการขัด และการทาแชลแลคหรือแลกเกอร สี
ของไมสักไขจะเปนสีน้ําตาลเขมปนเหลือง 4.สักหิน ไมสักพวกนีจ้ ะอยูในปาโปรงแลงในระดับสูง การแตก
ของเปลือกเปนรองลึก และเรือนยอดดูไมคอยแข็งแรง ใบเล็กกวาปกติจะทราบไดแนนอนเมื่อมีการโคนลม
หรือตบแตง โดยพวกโคนลมเลื่อยและชางไม เพราะเนือ้ ไมจะแข็งกวาไมสัก ทั่วไปและเปราะสีของเนื้อไมสัก
เปนสีนา้ํ ตาลเขม 5.สักขี้ควาย ไมสักพวกนี้จะเกิดอยูในที่คอนขางแลง ในปาผลัดใบตางๆ และมักจะอยูใน
บริเวณรอยตอของปาโปรง ผลัดใบและปาแพะ ลักษณะของเรือนยอดมักจะไมสมบูรณลําตนจะตายบาง
กิ่งบนเรือนยอดแหงตายไปบางกิง่ สองกิ่ง ลักษณะของ เปลือกแตกเปนรองไมสม่ําเสมอ ขาดเปนตอนๆ
และรองลึก จะทราบไดชัดก็เมื่อโคนลงมาเลื่อยดู จะเห็นไดชัดวาเนือ้ ไมมีสีเขียวปน น้ําตาล น้ําตาลแก
น้ําตาลออน ปนกันดูเปนสีเลอะๆ
ในบรรดาไมสักทัง้ 5 ชนิด ไมสักทองไดรับฉายานามในวงการปาไมวาเปน "ราชินีแหงไม" หรือ
Queen of Timbers" เปนไมที่มีคุณภาพดีที่สุดของโลก ที่ธรรมชาติมอบใหแกคนไทยและประเทศไทย
โดยเฉพาะ อนาคตไมสักกําลังจะหมดไป การปลูกไมสกั ใหมีปริมาณมากขึ้น การปกปองปาสักทอง ดงสัก
งาม เพื่อเปนมรดกของชาติและลูกหลาน จึงเปนภารกิจที่สําคัญเปนอยางยิ่ง ที่กลุมราษฎรรักปา ชุมชน
สะเอียบ รวมกันปกปองรักษาไวใหลกู หลานและคนไทยทัง้ ชาติ

ปาสักทอง ซุปเปอรมาเก็ตของชุมชนคนสะเอียบ
หลายชั่วอายุคนที่ผา นมา ชุมชนสะเอียบไดใชประโยชนจากปาสักทองอันอุดมสมบูรณผืนนี้มาโดย
ตลอด จนกระทั่งป 2529 กรมปาไมไดประกาศใหปา สักทองผืนนี้เปนอุทยานแหงชาติแมยม ซึง่ ครอบคลุม
พื้นที่ปากวา 284,000 ไร แตอุทยานแหงชาติแมยมก็ผอนปรนใหชาวบานเก็บผัก เห็ด หนอไม รวมทัง้ พืช
สมุนไพร ไปใชได โดยชาวบานก็ใหความรวมมือในการอนุรักษ ปกปอง รักษา ปาสักทองผืนนีร้ วมกันอยาง
เขมแข็งตลอดมา จนชาวบานเปรียบเปรยวาปาสักทองผืนนี้เปรียบเสมือนซุปเปอรมาเก็ตของชุมชน
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เขื่อนแกงเสือเตนกับผละกระทบตอปาสักทอง
หากมีการสรางเขื่อนแกงเสือเตน ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับปาสักทองผืนนี้คงหลีกหนีไมพน พืน้ ที่
อางเก็บน้าํ ประมาณ 50,000-60,000 ไร นอกจากจะทวมชุมชนสะเอียบแลว ยังทวมปาสักทองกวา 40,000
ไรผืนนี้ไปดวย จึงเปนขอหวงใยของคนทัง้ สังคมวา เราพรอมที่จะทําลายปาสักทองผืนนี้เพื่อสรางเขื่อนแกง
เสือเตนมาไวกกั ลม มันคุมคาแลวหรือ

ปาสักทอง ที่ชาวบานสะเอียบทําพิธีบวชปาเมื่อปที่แลว บันทึกเมื่อ 17 มิถุนายน 2553

ปาสักทอง กับ อนาคตของลูกหลาน
หรือคนรุนเราจะสรางตราบาป ไวใหกบั สิ่งแวดลอมและลูกหลาน ดวยการปลอยใหนกั การเมืองขี้
ฉอ โกงบานกินเมือง ผลาญงบประมาณแผนดินดวยการสรางเขื่อนแกงเสือเตน กวา 12,000 ลานบาท และ
ผลาญปาสักทองกวา 40,000 ไรไปตอหนาตอตา

......................................................
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