
 

 

สัก 

ชื่อวิทยาศาสตร: Tectona grandis L.f. 

ชื่อวงศ : LAMIACEAE 

ชื่อสามัญ : Teak 

ชื่อทองถ่ิน : ปฮี ปฮือ เปอยี (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน), ปาย้ี (กะเหรี่ยง-

กาญจนบุร)ี, เสบาย้ี (กะเหรี่ยง-กําแพงเพชร), เคาะเยียโอ (ละวา-เชียงใหม)  

เปนตน 

ลักษณะของตนสัก 

ตนสัก มีถ่ินกําเนิดอยูทางตอนใตของประเทศอินเดีย พมา ลาว และไทย (สวนที่ติดภาคเหนือของไทย) โดยจัดเปนไมยืนตนผลัดใบขนาด

ใหญ ที่มีความสงูของตนต้ังแต 20 เมตรข้ึนไป และอาจสงูไดถึง 30 เมตร มลีําตนเปลาตรง เรือนยอดเปนทรงพุมกลมคอนขางทึบ เปลือก

ตนหนาเปนเทา หรือสีนํ้าตาลออนแกมเทา เปลือกตนเรียบหรือแตกเปนรองเล็ก ๆ ตามความยาวของลําตน พอตนแกโคนตนจะเปนรอง

และมีพูพอนข้ึนบางเลก็นอย ตามกิ่งออนเปนรปูเหลี่ยม ตามกิ่งออนและยอดออนมีขนสเีหลือง สวนลักษณะของเน้ือไมจะเปนสีนํ้าตาลทอง 

(เรียกวา “สักทอง”) ถึงสีนํ้าตาลแก และมกัมีเสนสีนํ้าตาลแกแทรกอยู (เรียกวา “สักทองลายดํา”) เน้ือไมสักเปนเสี้ยนตรง เน้ือหยาบ มี

ความแข็งปานกลาง เลื่อยไสกบตกแตงไดงาย และไมคอยยืดหดหรอืบิดงองายเหมอืนไมชนิดอื่น ขยายพันธุดวยการใชเมล็ดและแบบไม

อาศัยเมล็ด (การติดตา, การปกชํา, เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ) ชอบข้ึนตามพื้นที่ทีเปนภูเขา หรอืตามพื้นราบทีม่ีดินระบายนํ้าไดดี และนํ้าไมทวมขัง 

หรืออาจจะเปนดินรวนปนทรายหรือดินที่มีความลกึมาก ๆ (โดยเฉพาะดินทีเ่กิดจากหินปูน ที่แตกแยกผพุังจนกลายเปนดินรวนลึก) ตนสัก

จะเจรญิเติบโตไดดีมาก โดยมักจะข้ึนเปนกลุม ๆ หรืออาจข้ึนปะปนกบัไมเบญจพรรณอื่น ๆ 

ใบสกั ใบเปนใบเด่ียว แตกออกจากกิง่เปนคู ๆ ตรงขามกัน ในแตละคูจะต้ังฉากสลับกันไปตามความยาวของกิ่ง ลักษณะของใบเปนรปูรี

กวาง หรือรูปไขกลับ ปลายใบมหีางสั้น ๆ โคนใบสอบ สวนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกวางประมาณ 12-35 เซนติเมตร และยาวประมาณ 15-

60 เซนติเมตร พื้นใบดานบนและดานลางสากมือ ทองใบเปนสีเขียวและมีขนปกคลุม มีกานใบยาวประมาณ 1-5 เซนติเมตร ที่ทองใบของใบ

ออนเมื่อนํามาขย้ีแลวจะมีสีแดงคลายเลือด โดยจะผลัดใบในชวงฤดูแลง (ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม) และจะแตกใบใหม

ในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 

ดอกสกั ออกดอกเปนชอขนาดใหญ โดยจะออกตามซอกใบและปลายยอด ดอกเปนดอกแบบสมบรูณเพศที่มีทัง้เกสรเพศผูและเพศเมียอยู

ในดอกเดียวกัน ดอกยอยมีขนาดเล็ก กลีบดอกเปนสเีขียวนวล มีกลบีดอก 6 กลีบ โคนกลีบดอกเช่ือมติดกันเปนหลอดและมีขนทัง้ดานนอก

และดานใน ดอกมีเกสรเพศผู 5-6 อัน ย่ืนยาวพนออกจาดอก สวนเกสรเพศเมียจะยาวเทากับเกสรเพศผูและมี 1 อัน ที่รังไขมีขนอยู

หนาแนน ตนสักจะออกดอกชอดอกชอแรกที่ปลายยอดสุดของแกนลําตนกอนกิ่งอื่น ๆ แลวจึงจะเกิดดอกทีป่ลายยอดของกิ่ง และดอกจะ

บานเพียง 1 วัน หลังจากน้ันดอกที่ไดรบัการผสมจะเปลี่ยนแปลงไปเปนผลตอไปในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 

 

 



 

 

 

ผลสัก ลักษณะของผลเปนรูปทรงกลมแปน มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1-2 เซติเมตร ผลจะมีช้ันของกลีบเลี้ยงหุมอยู มลีักษณะ

พองลมและบาง เปนสเีขียว ในผลหน่ึงผลจะมเีมล็ดอยูประมาณ 1-4 เมลด็ (โดยทั่วไปเรียกผลสักวา “เมล็ดสัก“) และเมือ่ผลแกจัดจะ

เปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล (ผลจะเริม่แกในชวงเดือนพฤศจกิายนถึงเดือนมกราคม) เมล็ดจะอยูในชอง ชองละ 1 เมล็ด ลักษณะของเมล็ดเปน

รูปทรงไข มีขนาดกวางประมาณ 0.4 เซนติเมตร และยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร ซึ่งเมล็ดจะเรียงไปตามแนวต้ังของผลสัก ในแตละเมล็ด

จะถูกหอหุมไปดวยเปลือกหุมเมล็ดที่มลีักษณะบาง ๆ 

สรรพคุณของสัก 

1. ใบนํามาตมกบันํ้ารบัประทานเปนยาลดระดับนํ้าตาลในเลือด (ใบ) 

2. เน้ือไมและใบมรีสเผ็ดเลก็นอย สรรพคุณเปนยาบํารุงโลหิต (เน้ือไม,ใบ) 

3. ใบมีรสเผ็ดเล็กนอย มสีรรพคุณเปนยาแกพิษโลหิต (ใบ) 

4. ชวยแกอาการออนเพลีย (เน้ือไม) 

5. เปลือกไมมสีรรพคุณแกอาการปวดศีรษะ (เปลือกไม) 

6. เมล็ดใชเปนยารกัษาโรคตา (เมลด็) 

7. ใบใชทําเปนยาอมแกเจ็บคอ (ใบ) 

8. ชวยแกไข คุมธาตุในรางกาย (เน้ือไม) 

9. เน้ือไมใชรับประทานเปนยาขับลมไดดีมาก สวนใบก็มีสรรพคุณเปนยาขับลมเชนกัน (เน้ือไม,ใบ) 

10. เน้ือไมมสีรรพคุณเปนยาขับพยาธิ (เน้ือไม) 

11. เน้ือไม ใบ และดอกมีสรรพคุณเปนยาขับปสสาวะ (เน้ือไม,ใบ,ดอก) 

12. ใบใชเปนยาแกทางเดินปสสาวะอักเสบ (ใบ) 

13. ชวยรักษาประจําเดือนไมปกติ (ใบ) 

14. ชวยรักษาโรคผิวหนัง (เน้ือไม) 

15. เปลือกมสีรรพคุณเปนยาฝาดสมาน (เปลือก) 

16. เปลือกไมมสีรรพคุชวยบรรเทาอาการบวม (เปลือกไม)[1] สวนเน้ือไมมสีรรพคุณเปนยาแกบวม (เน้ือไม) 

17. ชวยแกลมในกระดูก (เน้ือไม) 

ประโยชนของสกั 

- ไมสักเปนไมที่เราสามารถนํามาใชประโยชนไดหลากหลายรูปแบบตามอายุและขนาดของไม ต้ังแตไมซงุขนาดใหญ ที่นํามาแปรรูป

ใชในการกอสรางอาคาร บานเรือน ไมอัด ไมปารเก ไมแกะสลัก เฟอรนิเจอรตาง ๆ หรือใชตอเรือ รถ ทําเครือ่งมือกสกิรรม ฯลฯ 

สวนไมซุงขนาดเล็กลงมาก็สามารถนํามาทําบานไมซงุไดอยางสวยงามและคงทน หรือจะนํามาผาซกีทําไมโมเสด วงกบประตู และ

หนาตางไดดี ซึ่งเปนที่นิยมกันมาก เน่ืองจากมีเน้ือไมมลีวดลายที่สวยงาม เห็นเสนวงปไดชัดเจน เน้ือไมมีความแข็งปานกลางและ 

 

 



 

 

 

ทนทาน เลือ่ย ผา ไสกบตกแตงไดงาย และชักเงาไดดี ปลวก มอด ไมชอบทําลายเพราะมีสารเทคโทควิโนน (Tectoquinone)  

ทําใหมีคุณสมบัติคงทนตอปลวก แมลง เห็ดราข้ึนไดดี 

- นอกจากน้ีไมสักทองยังมีทองคําปนอยู 0.5 ppm. โดยไมสกัทอง 26 ตน จะมีทองคําหนัก 1 บาท 

- ในดานความเปนมงคล สักทองจัดเปนไมมงคลนาม เพราะคนไทยโบราณเช่ือวาหากบานปลูกตนสักทองไวเปนไมประจาํบาน จะทํา

ใหมีศักด์ิศรี เพราะคําวา “สัก” หรือ “ศักด์ิ” หมายถึง การมีศักด์ิศรี มีเกียรติศักด์ิ มียศถาบรรดาศักด์ิ นอกจากน้ีคําวา “สัก” หรือ 

“สักกะ” ยังหมายถึง พระอินทรผูมีอํานาจย่ิงใหญในสวรรค โดยตําแหนงทีป่ลกูเพื่อเปนสิรมิงคลแกบานและผูอยูอาศัย ใหปลูกตนสกั

ทองไวทางทิศเหนือของบาน และควรปลูกในวันเสาร เพราะคนโบราณเช่ือวาการปลูกไมเพื่อเอาคุฯใหปลูกในวันเสาร และถาจะให

เปนมงคลมากย่ิงข้ึน ผูปลูกควรเปนผูใหญที่มผีูเคารพนับถือและเปนผูประกอบคุณงามความดี ก็จะเปนสิริมงคลย่ิงนัก 

 


	ชื่อท้องถิ่น : ปีฮี ปีฮือ เป้อยี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ปายี้ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), เส่บายี้ (กะเหรี่ยง-กำแพงเพชร), เคาะเยียโอ (ละว้า-เชียงใหม่)  เป็นต้น ลักษณะของต้นสัก
	/สรรพคุณของสัก
	ประโยชน์ของสัก

