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“บำารุงดูแลิรักษาติ้นสุักใหญ่่ให้มีอายุยืนนานทุี�สุุดเทุ่าทุี� 

จะทุำาได้”

คำือพระราชีเสุาวนีย์อันอ่อนโยนในสุมเด็จพระนางเจ้า 

สุิริกิติิ� พระบรมราชีินีนาถู พระบรมราชีชีนนีพันปั่หลิวง คำรั�ง 

เสุด็จพระราชีดำาเนินเปั็นการสุ่วนพระองคำ์เพื�อทุอดพระเนติร 

ติ้นสุักใหญ่่ติ้นนี� เมื�อวันทุี� 14 มกราคำม 2541 นับจากวันนั�น 

จนถูึงวันนี�สุักใหญ่่แห่งอุติรดิติถู์จึงได้รับการทุำานุบำารุงให้แขึ้็งแรง

งดงามอย่างยิ�ง แติ่คำุณ์ูปัการขึ้องมันไม่ใชี่เพียงแคำ่ธุำารงคำวาม 

สุมบูรณ์์แห่งผืนดินเทุ่านั�น สุิ�งทุี�น้อยคำนจะรู้ก็คำือสุักติ้นใดก็ติาม 

ทุี�เห็นบนผืนดินไทุย เปั็นไปัไดสุู้งว่ามันคำือลิูกหลิานขึ้องสุักใหญ่ ่

แห่งอุติรดิติถ์ูต้ินนี�เอง

ก่อนทุี�ติ้นสุักทุี�ใหญ่่ทุี�สุุดในโลิกติ้นนี�จะยืนติ้นเดียวดาย

กลิางปั่าเบญ่จพรรณ์ ณ์ บ้านปัางเกลิือ ติำาบลินำ�าไคำร้ อำาเภอ

นำ�าปัาด จังหวัดอุติรดิติถู์ คำรั�งหนึ�งมันเคำยมีเพื�อนร่วมสุายพันธุุ์

จำานวนมาก แติ่เมื�อพื�นทุี�นี�กลิายเปั็นเขึ้ติพื�นทุี�ทุำาไม้ขึ้องบริษัทุ  

อีสุต์ิ เอเชีียติิก จำากัด จากปัระเทุศเดนมาร์ก สัุกแทุบทุุกต้ินจึงถููก

โคำ่นนำาไปัใชี้ปัระโยชีน์ มีเพียงสุักติ้นนี�ทุี�มีลิำาติ้นทุี�สุูงขึ้ึ�นไปัด้าน 

บนแลิะมีรอยติำาหนิเปั็นโพรงลิึก ไมสุ่มบูรณ์์เหมือนติ้นสุักทุั�วไปั  

บ้างรำ�าลิือกันว่าเคำยถููกฟ�าผ่ามาก่อน แติ่ไม่ว่าจะด้วยเหติุผลิใด 

รอยติำาหนิทุำาให้เสีุยมูลิค่ำาทุางเศรษฐิกิจ ไม่คุ้ำมค่ำาต่ิอการตัิดโค่ำน

เพื�อนำาเนื�อไม้ไปัใชี้ มันจึงรอดพ้นคำมขึ้วานฟันเลิื�อยแลิะยืนติ้น 

ต่ิอมาได้ 

กระทุั�งเมื�อปัระมาณ์ปั่ 2470 มีผู้เห็นปั�าย ‘ติ้นสุักใหญ่่’  

บนถูนนบ้านแก่ง-นำ�าปัาดกิโลิเมติรทีุ� 56-57 แลิะพบต้ินสัุกต้ินนี�

อยู่ลึิกเข้ึ้าไปัจากถูนนปัระมาณ์ 1 กิโลิเมติร จากนั�นในช่ีวงป่ั 2495-

2497 ร.ติ. ปัระเสุริฐิ พุทุธุพิทัุกษ์ ป่ัาไม้แขึ้วงห้วยแมง สุำานักงาน

ปั่าไม้แพร่ เขึ้้าไปัวัดคำวามโติขึ้องติ้นสุักใหญ่่ พบว่าเสุ้นรอบวง

ลิำาติ้นทุี�ระดับสุูงเพียงอก หรือทุี�ระดับคำวามสุูง 1.3 เมติรจาก 

พื�นดิน มีขึ้นาด 948 เซึนติิเมติร ซึึ�งนับว่ามีขึ้นาดใหญ่่ทีุ�สุุดในโลิก

จึงได้ถู่ายภาพต้ินสัุกใหญ่่แลิะนำามาเผยแพร่สูุ่สุาธุารณ์ะ ทุำาให้เกิด

แนวคำิดทุี�จะพัฒนาเปั็นแหลิ่งทุ่องเทุี�ยวแลิะศึกษาเรียนรู้ทุาง

ธุรรมชีาติิ นำามาซึึ�งการกำาหนดเขึ้ติแลิะปัระกาศจัดตัิ�งวนอุทุยาน

ต้ินสัุกใหญ่่ ในป่ั 2512 

หลิังจากสุมเด็จพระบรมราชีชีนนีพันปั่หลิวงเสุด็จ 

เยือนในป่ั 2541 กรมป่ัาไม้ซึึ�งเป็ันหน่วยงานทีุ�ดูแลิรับผิดชีอบ

ในขึ้ณ์ะนั�นรับสุนองพระราชีเสุาวนีย์อย่างแขึ้็งขึ้ัน ด้วยการ 

จัดติั �งคำณ์ะกรรมการบำารุงรักษาติ้นสุักใหญ่่เมื �อวันทุี � 30 

มกราคำมปั่เดียวกัน โดยปัระสุานงานขึ้อคำวามร่วมมือจาก 

สุมาคำมหมอติ้นไม้แห่งปัระเทุศญ่ี�ปัุ่นให้เขึ้้ามาชี่วยดูแลิในชี่วง

สุองป่ัแรก พร้อมทัุ�งเชิีญ่ ศาสุติราจารย์ ชูีพงษ์ สุุกุมลินันทุน์ 

คำณ์ะเกษติร มหาวิทุยาลิัยเกษติรศาสุติร์ ซึึ�งเปั็นผู้เชีี�ยวชีาญ่ 

ด้านพฤกษศาสุติร์ไม้ยืนต้ิน มาเป็ันทีุ�ปัรึกษาคำณ์ะกรรมการฯ

งานบำารุงรักษาติ้นสุักใหญ่่ติามหลิักวิชีาการเริ�มติ้นขึ้ึ�น

อย่างรวดเร็ว โดยแบ่งการปัฏิบัติิงานเป็ัน 3 สุ่วน

สุ่วนแรกคำือบริเวณ์ผิวดินรอบโคำนติ้นในรัศมี 15 เมติร 

ดำาเนินการตัิดต้ินไม้เพื�อลิดการแย่งธุาตุิอาหาร รื�อพื�นทุางเดิน

เดิมทุี�ปัูรอบโคำนติ้นออก ทุำาทุางเดินใหม่นอกรัศมีเรือนราก  

ทุำารั�วกั�นเพื�อปั�องกันคำนเดินเหยียบยำ�ารอบโคำนติ้นเพราะดิน 

ทุี�อัดแน่นจะสุ่งผลิกระทุบถูึงระบบราก วางระบบนำ�าหยด 24 

จุดรอบต้ิน แลิะให้ปุั�ยทุางกระบอกนำ�าหยด

สุ่วนทีุ�สุองคืำอลิำาต้ินจากระดับพื�นดินถึูงคำวามสูุง 6 เมติร

ดำาเนินการใชี้ยาปั�องกันเชีื�อราในจุดทุี�จำาเปั็น วัดคำวามโติขึ้อง

ต้ินสัุกใหญ่่ แลิะทุำาหมายแนวระดับไว้สุำาหรับการวัดในป่ัต่ิอๆ 

ไปัเพื�อเปัรียบเทีุยบการเจริญ่เติิบโติ

แลิะสุ่วนทีุ�สุามคืำอตัิ�งแต่ิระดับคำวามสูุง 6 เมติรถึูงเรือน

ยอด ดำาเนินการกำาจัดพืชีกาฝากแลิะตัิดกิ�งติายออกให้หมด

โดยเฉพาะระบบนำ�าหยดนั�นเปั็นการเพิ�มคำวามชีื�นในดิน 

ทุำาให้ติ้นสุักใหญ่่ได้รับนำ�าสุมำ�าเสุมอแลิะเพียงพอ ชี่วยกระติุ้น

การพัฒนาระบบรากใหม่ สุ่งผลิสุืบเนื�องติ่อการเจริญ่เติิบโติ 

ในทุุกสุ่วนทีุ�อยู่เหนือพื�นดิน ไม่ว่าจะเป็ันลิำาต้ิน ใบ เรือนยอด

สัก
อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ บ้านปางเกลือ อำาเภอน้ำาปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
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กระบวนการบำารุงดูแลิทุั�งหมดชี่วยเยียวยาให้ติ้นสุักใหญ่่

ซึึ�งก่อนหน้านี�อยู่ในสุภาพคำ่อนขึ้้างทุรุดโทุรมกลิับมามีสุุขึ้ภาพ 

ดีขึึ้�นอีกคำรั�ง

คำวามพิเศษอย่างหนึ�งขึ้องติ้นสุักคำือ เปั็นไม้ยืนติ้นเพียง 

ไม่กี�ชีนิดพันธุุ์ในปัระเทุศไทุยทุี�เห็นวงปั่ได้ชีัดเจนแลิะติรวจนับ 

อายุจากจำานวนวงปั่ได้ นั�นจึงเปั็นหนึ�งในติัววัดผลิทุี�พอจะบ่งชีี� 

คำวามเปัลิี�ยนแปัลิงทุางสุุขึ้ภาพขึ้องมัน ในเดือนมิถูุนายนขึ้อง 

ทุุกปั่จึงมีการวัดวงปั่แลิะบันทุึกขึ้้อมูลิคำวามโติหรือเสุ้นรอบวง 

ลิำาต้ินสัุก โดยจัดแสุดงภายในห้องนิทุรรศการขึ้องอุทุยานแห่งชีาติิ

ต้ินสัุกใหญ่่

ป่ั 2535 แลิะ 2536 เสุ้นรอบวงป่ัอยู่ทีุ� 1,003 เซึนติิเมติร 

แติ่ลิะวงนั�นแคำบมาก สุะทุ้อนถูึงการเติิบโติทุี�เชีื�องชี้าอันอาจ 

สุืบเนื�องมาจากปััจจัยคำวามสุมบูรณ์์ขึ้องผืนดิน ภาวะโดดเดี�ยว

จากการเปั็นผู้เหลิือรอดอยู่เพียงติ้นเดียว แลิะอีกหลิายปััจจัย 

ทีุ�สุอดคำล้ิอง ทุำาให้ช่ีวงป่ั 2537-2542 วงป่ัขึ้องมันหยุดนิ�งทีุ� 1,005 

เซึนติิเมติร 

แต่ิหลัิงจากสุมเด็จพระบรมราชีชีนนีพันป่ัหลิวงมีพระราชี- 

เสุาวนยี์ในปั ่ 2514 งานบำารุงรักษาก็เกิดขึึ้�นแลิะดำาเนินไปัอย่าง

ติ่อเนื�อง สุะทุ้อนผ่านติัวเลิขึ้เสุ้นรอบวงทุี�ขึ้ยับเพิ�มขึ้ึ�นเรื�อยๆ  

จาก 1,007 เซึนติิเมติรในปั่ 2543 เปั็น 1,024.1 เซึนติิเมติร 

ในป่ั 2562 โดยอัติราการเจริญ่เติิบโติทีุ�เห็นจากวงป่ัสุะทุ้อนปััจจัย

ทุี�แติกติ่างกันมากมาย ทุั�งภูมิอากาศทุี�แติกติ่างกันอย่างชีัดเจน 

ในแติ่ลิะฤดูกาลิ ชี่วงฤดูฝนทุี�ปัริมาณ์นำ�ามาก ติ้นไม้เจริญ่เติิบโติ

เร็วเซึลิล์ิจึงมีขึ้นาดใหญ่่ ผนังเซึลิล์ิบาง แลิะพัฒนาเป็ันวงป่ัสีุอ่อน

แถูบกว้าง ขึ้ณ์ะทีุ�ช่ีวงฤดูหนาวแลิะฤดูร้อน ต้ินไม้ได้รับนำ�าน้อยลิง

แลิะชีะลิอการเติิบโติ เซึลิลิ์จึงมีขึ้นาดเลิ็กกว่า ผนังเซึลิลิ์หนา 

กว่า แลิะพัฒนาเป็ันวงป่ัสีุเข้ึ้มแถูบแคำบๆ

หนึ�งขึ้วบป่ัขึ้องต้ินไม้ใหญ่่จึงเป็ันสุมุดเล่ิมสุำาคัำญ่ทีุ�จดบันทึุก

เรื�องราวขึ้องธุรรมชีาติิอย่างต่ิอเนื�อง ติราบชีีวิติอันยาวนานขึ้อง

มัน 

ในป่ั 2548 สุมเด็จพระกนิษฐิาธิุราชีเจ้า กรมสุมเด็จพระ- 

เทุพรัตินราชีสุุดาฯ สุยามบรมราชีกุมารี รับสุั�งให้โคำรงการ

อนุรักษ์พันธุุกรรมพืชีอันเนื�องมาจากพระราชีดำาริ สุมเด็จพระ- 

เทุพรัตินราชีสุุดาฯ สุยามบรมราชีกุมารี (อพ.สุธุ.) ดำาเนินงาน

อนุรักษ์พืชีพรรณ์แลิะติรวจสุอบลิายพิมพ์ดีเอ็นเอขึ้องพืชีพรรณ์

ทัุ�วปัระเทุศ รวมทัุ�งสัุกใหญ่่ต้ินนี�ด้วย

ในคำรั�งนี�เองทุี� อพ.สุธุ.วางแผนเพาะเลิี�ยงเนื�อเยื�อเพื�อ

กระจายพันธ์ุุต้ินกล้ิาสัุกใหญ่่ให้แพร่หลิายแลิะนำาคำวามขึึ้�นกราบ

บังคำมทุูลิสุมเด็จพระกนิษฐิาธุิราชีเจ้า กรมสุมเด็จพระเทุพ- 

รัตินราชีสุุดาฯ สุยามบรมราชีกุมารี พระองค์ำจึงทุรงพระกรุณ์า

โปัรดเกลิ้าฯ พระราชีทุานนามติ้นสุักเก่าแก่แลิะมีอายุมาก 

ทุี�สุุดในโลิกติ้นนี�ว่า ‘มเหสุักขึ้์’ เมื�อวันทุี� 29 กันยายน 2552  

ซึึ�งแปัลิว่า ‘เทุวดาผู้ยิ�งใหญ่่’ อันมีทุี�มาจากเรื�องราวการขึ้ยาย 

พันธุุ์สุักใหญ่่ติ้นนี�แจกจ่ายให้ปัลิูกกันทุั�วปัระเทุศ ไม่ติ่างอะไร 

กับการปัระทุานพรจากเทุวดาผู้ทุรงศักดิ�

กระบวนการขึ้ยายพันธุุ์นี�ทุำาโดยการติรวจสุอบดีเอ็นเอ  

(DNA fingerprint) แลิะการเพาะเลิี�ยงเนื�อเยื�อ เพื�อสุ่งติ่อ 

พันธุุกรรมแห่งคำวามแข็ึ้งแรงแลิะอายุยืนยาวขึ้องมัน

ในระยะแรกเริ �มแจกจ่ายภายในโคำรงการรวมใจภักดิ� 

ปัลิูกมเหสุักขึ้์-สุักสุยามินทุร์ฯ ติั�งแติ่เดือนธุันวาคำม 2554 ถูึง

ธุันวาคำม 2558 เพื�อเฉลิิมฉลิองในโอกาสุทุี�พระบาทุสุมเด็จ-

พระบรมชีนกาธิุเบศร มหาภูมิพลิอดุลิยเดชีมหาราชี บรมนาถู- 

บพิติรทุรงเจริญ่พระชีนมพรรษาคำรบ 84 พรรษา แลิะดำาเนิน

การต่ิอมาจนถึูงปััจจุบันเพื�อเทิุดพระเกียรติิพระบาทุสุมเด็จพระ- 

วชิีรเกล้ิาเจ้าอยู่หัว

ปััจจุบันโคำรงการฯ ได้จัดสุ่งติ้นกลิ้าสุักไปัทุั�วปัระเทุศ

จำานวนกว่าสุิบลิ้านติ้นแลิ้ว ลิูกหลิานขึ้องมันกระจายไปัเจริญ่

เติิบใหญ่่อยู่ทุั�วแผ่นดินไทุย จึงไม่แปัลิกเลิยทุี�หนึ�งในนั�นอาจ

เป็ันต้ินทีุ�อยู่ไม่ใกล้ิไม่ไกลิบ้านคุำณ์




