
การใสปุย ในพื้นที่มีดินเลว ควรใสปุยเพื่อเรงการ

เจริญเติบโตในระยะแรก ๆ โดยใสปุยสูตร 15-15-15 

หรือ 22-11-11 ใสตนไม ปละ 1-2 ครั้ง โดยปแรกใส

ครั้งละ 25 กรัม/ตน ปที่ 2 ใส 50 กรัม/ตน ปที่ 3 ใส 

75 กรัม/ตน ปที่ 4-5 ใส 100 กรัม/ตน อาจใสปุยเคมี 

ปุยคอก หรือปุยหมักดวย เพ่ือปรับโครงสรางของดินใหดีข้ึน

โรคและแมลง โรคระบาดในแปลงเพาะสักสวนใหญ

แลวไมคอยจะปรากฏ เพราะแปลงเพาะสวนใหญเปน

ระบบเปด ไดรับแสงสวางอยางเต็มท่ี สภาพอากาคท่ีรอนช้ืน

หรือในสภาวะที่การระบายน้ำไมดีอาจจะ ถูกทำลายโดย

โรคเนาคอดินได เน่ืองจากรากและลำตนจะถูกเขาทำลาย

โดยเชื้อราซึ่งการรักษาควรทำลายกลาที่ติดโรค และพบ

กลาสักดวยยาฆาเชื้อรา

การลิดก่ิง มีความจำเปนมากในชวงอายุ 2-6 ป เพราะจะ

ทำไมสักมีลำตนเปลาตรงสวยงาม เพิ่มราคาและคุณภาพ

ไมอีกดัวย

การตัดสางขยายระยะ สักที่ปลูกดวยระยะอื่น ๆ 

เชนระยะ 4×2 เมตร จะตองทำการตัดสางตนที่มีขนาดเล็ก

ออกเมื่ออายุ 5 ป เปนอยางนอย และครั้งตอไปทุก ๆ 5 ป 

หรือเมื่อเรือนยอดเบียดกันมาก เพื่อเปดโอกาสใหตนไม

เจริญเติบโตไดเต็มที่

การทำแนวกันไฟ โดยการทำแนวปองกันไฟรอบ ๆ 

แปลง และควบคุมวัชพืช ซึ่งเปนเชื้อเพลิงในบริเวณสวน

ที่โลงเตียนตลอดฤดูแลง เพราะหากเกิดไฟปาในสวนสัก 

จะทำใหตนไมที่ยังเล็กอยูไดรับความเสียหายได

สักเปนไมที่มีลักษณะ สูงใหญ ลำตนเปลาตรง ปราศจาก

กิ่งกาน ไมทอนขบาดเล็กที่ไดมาจากการตัดสางขยายระยะ

ในสวนปาปที่ 11 สามารถนำมาทำเปนบานไมซุงหรือนำมา

ผาซีกทำเปนไมโมเสค วงกบ ประตู หนาตาง ไดความนิยม

เปนอยางมากเน่ืองจากไมสักมีเน้ือไมสวยงาม เสนวงปชัดเจน 

ความแข็งเนื ้อไมปานกลาง เลื ่อย ไส กบ ตกแตงงาย 

ไมขนาดใหญสามารถนำไปทำเฟอรนิเจอรได

กรมปาไม

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ

สำนักเศรษฐกิจการปาไม

สัก
Tectona grandis L. f.

การบำรุงดูแลรักษาการบำรุงดูแลรักษา การใชประโยชนการใชประโยชน

การแผวถางวัชพืช ควรกำจัดใหโลงเตียน

ตลอดเวลาเพ่ือลดการแกงแยงธาตุอาหารในดิน และเบียดบัง

แสงแดด ซ่ีงจำเปนตอการเจริญเติบโต ท้ังยังชวยปองกัน

ไฟปาอันอาจเกิดขึ้นในฤดูแลงไดดวย สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม

โทร. 0 - 2579 7725

0 - 2561 4292–3 ตอ 5536



ไมสัก เปนไมตนผลัดใบขนาดใหญ มีลำตนเปลาตรง 

โคนตนเปนพูพอนเล็กนอย กิ ่งออนเปนเหลี ่ยม 

เรือนยอดเปนทรงพุมกลมคอนขางทึบ ลำตนมีความสูง 

ตั้งแต 20 เมตร ขี้นไป

ลำตน เปลือกหนา สีเทา หรือสีน้ำตาลออนแกมเทา 

เรียบหรือแตกเปนรองเล็ก ๆ ตามความยาวของลำตน 

ลักษณะเน้ือไมเปนสีน้ำตาลทอง (สักทอง) ถึงสีน้ำตาลแก 

และมักจะมีสีน้ำตาลแกแทรก (สักทองลายดำ) เน้ือไมมี

เส้ียนตรง เน้ือหยาบแข็งปานกลาง เล่ือยไสกบ ตกแตงงาย 

ไมคอยยืดหด หรือบิดงองายเหมือนไมขนิดอื่น

ใบ เปนใบเดี ่ยว แตกออกจากกิ ่งเปนคู  ๆ ตรงขามกัน

แตละคู ตั ้งฉากสลับกันไปตามความยาวของกิ ่ง ใบรูปรี

หรือรูปไขกลับ ยาว 30-60 เซนติเมตร ผิวใบดานบน

และด านล างสากม ือ ผ ิวใบด านล างส ี เข ียว ใบอ อน

เมื่อขยี้แลวจะมีสีแดงคลายเลือด สักจะผลัดใบในฤดูแลง

ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และเริ ่มผลิใบใหม

เดือนเมษายน-มิถุนายน

ดอก มีขนาดเล็กกลีบดอกขาวนวล ออกเปนชอขนาดใหญ

บริเวณปลายกิ ่ง สักจะออกดอกชอแรกที ่ปลายยอดสุด

ของแกนลำตนกอนกิ่งอื ่น ๆ ตอไปจึงจะเกิดดอกที่ปลาย

ยอดของกิ ่งดอกบานเพียง 1 ว ันหลังจากผสมแลวจะ

เปลี่ยนเปนผลชวงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม

ผลและเมล็ด  คอนขางกลมขนาดเสนผานศูนยกลางผล 

1-2 เซนติเมตร ผลมี 1-4 เมล็ด โดยท่ัวไป มักเรียกผลสักวา “เมล็ดสัก” 

ผลจะพัฒนาจนแกเต็มท่ี และรวงหลนในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม

ของทุกป

   การปลูกสัก ก อนปลูกจะขุดหลุมขนาดประมาณ 

40x40x40 เซนติเมตร หรือขนาดเหมาะสมกับกลาไม 

รองกนหลุมดวยปุ ยคอกหรือปุ ยหมักคลุกเคลากับดิน

หรืออาจใชปุยวิทยาศาสตร 1 ชอนโตะ และยาปองกัน

แมลง เชน ฟูราดาน 5-10 กรัม คลุกเคลากับดินและ

สำหรับกลบหลุมดวยก็จะทำใหกล าไม ม ีอ ัตราการ

รอดตายสูง และเจริญเติบโตดี สำหรับระยะปลูกไมแนนอน 

แลวแตวัตถุประสงคของเกษตรกร เชน ปลูกในเชิงพาณิชย 

เปนการปลูกไมชนิดเดียว ใชระยะปลูก 2x3 , 4x4 

และ 5x5 เมตร 

2. ปกหลักหมายระยะปลูก

4. กลาอายุ 4-5 เดือน

5. ฉีกถุงพลาสติกออก 6. กลบดินรอบตนใหแนน 

ลึกกวาระดับดิน 8-10 ซม.

1. ไถปาดไมพื้นเดิม

3. ขุดหลุมปลูก 40x40x40 ซม.

สักสัก

ลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไป

พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูก การปลูกการปลูก
1. ปริมาณน้ำฝน สักจะเจริญเติบโตไดดีพื ้นที ่ช ุ มชื ้น

มากกวาที่แหงแลง ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะแกการเจริญ

เติบโตและมีเนื ้อไมงดงามของไมสักอยูระหวาง 1,000

-2,000 มิลลิเมตรตอป และฝนไมทิ ้งชวงนานเกินไปใน

ระหวางฤดูการเจริญเติบโต นอกจากนี ้จะตองมีช วง

ฤดูแลงที่ชัดเจน 3-4 เดือน

2. อุณหภูมิ อุณหภูมิที ่เหมาะแกการเจริญเติบโตของ

ไมสักอยูระหวาง 25-35 องศาเซลเซียส

3. ปริมาณแสง ไมสักเปนไมที ่ชอบแสงสวาง ความเขม

แสงที่เหมาะสม คือ 75-95 เปอรเซ็นตของปริมาณแสง

กลางวันที ่ไดรับเติมที ่ การปลูกสักจึงไมควรปลูกในรม

หรือใกลตนไมใหญ ซึ ่งอาจบดบังแสงแกตนไมที ่ปลูกได

4. ดิน ที ่ เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของไมส ัก คือ 

ดินที่มีการระบายน้ำไดดี ไมเปนดินดาน ดินคอนขางลึก 

ดินรวนปนทรายหรือดินที่เกิดจากการผุสลายของหินปูน

และมีคา pH ประมาณ 6.5-7.5 สวนดินที ่ไมเหมาะสม

กับการปลูกสัก คือ ดินเหนียว ดินลูกรัง และดินทราย

5. สภาพภูมิประเทศ ที ่เหมาะสมแกการเจริญเติบโต

ของสักโดยทั ่วไปที ่สูงจากระดับทะเลปานกลางไมเกิน 

700 เมตร เปนพื ้นที ่ราบถึงลาดชันเล็กนอยไมเกิน 15 

เปอรเซ็นต 

ชื่อวิทยาศาสตร : Tectona grandis L. f.

ชื่อวงศ : LAMIACEAE

ชื่อพื้นเมือง : สัก (ทั่วไป), เคาะเยียโอ (เชียงใหม), 

เสบายี้ (กำแพงเพชร), ปายี้ (กาญจนบุรี), ปฮี ปฮือ 

เปอยี (แมฮองสอน)


