
รายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 

บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  
ทรงปลูก 

ในพ้ืนที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ในท้องที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 
ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 
.......................................................... 

      ด้วยข้าพเจ้าฯ นายสมเกียรติ อินคล้าย เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ อินทรมณี 
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 3  ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน 
ได้เดินทางไปส ารวจและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูกในพ้ืนที่ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ ที่ 3 
(บ้านโป่ง) ในท้องที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 
 ในพ้ืนทีส่ านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง)  

1. ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
ทรงปลูกต้นขานาง จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2539 
         

                                             ภาพที่ 1 ปา้ยชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้ 

                                   ภาพที่ 2 ต้นขานาง                               ภาพที่ 3  เจ้าหน้าที่ใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน 
  หมายเหต ุเจา้หน้าที่ฝ่ายวชิาการ ได้ก าชับเจา้หน้าที่อุทยานแห่งชาติไทยประจัน ให้ดูแลบ ารงุรักษา
อย่างสม่ าเสมอเป็นพิเศษ 
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2. ในความรับผิดชอบของอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีต้นไมท้รงปลูก จ านวน 3 ต้น  

2..1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นสมอพิเภก จ านวน 1 ตน้  
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ ์2547  

                                               ภาพที่ 4 ป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูก 
 

              ภาพที่ 5 ผลและใบ                                              ภาพที่ 6 ภูมิทัศน์โดยรอบต้นสมอพิเภก 
         
             หมายเหต ุเจ้าหน้าที่ฝ่ายวชิาการ ตรวจสุขภาพต้นสมอพิเภกแล้วไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้และสมบูรณ์
แข็งแรงดี 
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                          2..2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นบุนนาค จ านวน  1 ต้น 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ ์2552 
 

                                                 ภาพที่ 7 ป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูก 

                  ภาพที่ 8 ดอกและใบ                                     ภาพที่ 9 ภูมิทัศน์โดยรอบต้นบุนนาค 
 
                  หมายเหต ุเจ้าหน้าที่ฝ่ายวชิาการ ตรวจสุขภาพต้นบุนนาคแลว้ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้และสมบูรณ์
แข็งแรงด ีสว่นป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูกช ารดุ จึงได้แนะน าให้เจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
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  2..3 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปลูกต้นพระเจ้าห้าพระองค์ จ านวน  1 ตน้ 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 

                                               
                                                 ภาพที่ 10 ป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูก 
             

              ภาพที่ 11 ใบ                                             ภาพที่ 12 ภูมิทัศน์โดยรอบต้นพระเจ้าห้าพระองค ์

       หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ตรวจสุขภาพต้นพระเจ้าห้าพระองค์แล้วไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้และ
สมบูรณ์ดี ส่วนป้ายชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้ช ารุด จงึได้แนะน าให้เจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
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   3.  ในความรับผิดชอบของสวนรุกขชาติจอมพล อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีต้นไม้ทรงปลูก   
จ านวน 3 ต้น  
     3.1 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นนนทรี จ านวน 1 ต้น เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2499 

                                         ภาพที่ 13 ป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูก 

                                             ภาพที่ 14 ภูมิทัศน์โดยรอบต้นนนทร ี

              หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ตรวจสุขภาพต้นนนทรีแล้วไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้และสมบูรณ์    
                           แข็งแรงดี  
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  3.2  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ ทรงปลูกต้นสัก จ านวน 1 ต้น เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2499   

                                         ภาพที่ 15 ป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูก 
 

                                             ภาพที่ 16  ภูมิทัศน์โดยรอบต้นสัก 

              หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ตรวจสุขภาพต้นสักแล้วไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้และสมบูรณ์    
                           แข็งแรงดี  
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  3.3 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ จ านวน 1 ต้น     
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2499 

                                       ภาพที่ 17 ป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูก 

                                      ภาพที่ 18 ภูมิทัศน์โดยรอบต้นกัลปพฤกษ์ 
 
          หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ได้ตรวจสุขภาพต้นกัลปพฤกษ์และได้สอบถามเจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติ
ถ้ าจอมพลแล้ว จึงทราบว่าสาเหตุที่ต้นกัลปพฤกษ์ไม่เจริญเติบโตก็เพราะว่ามีลิงอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่สวน      
รุกขชาติถ้ าเป็นจ านวนมาก และได้ขึ้นไปท าลายต้นกัลปพฤกษ์ เช่น เด็ดใบ หักกิ่ง เป็นประจ าท าให้ต้นกัลปพฤกษ์
ไม่เจริญเติบโต เจ้าหน้าทีส่วนรุกขชาติฯ จึงได้ใช้ตาข่ายเหล็กล้อมรอบต้นไม้ไว้  
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4. ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นไทร จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2531 

 

                                        ภาพที่ 19 ป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูก 

                                              ภาพที่ 20 ภูมิทัศน์โดยรอบต้นไทร 

              หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ตรวจสุขภาพต้นไทรแล้วไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้และสมบูรณ์    
                           แข็งแรงดี  
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5. ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี  
      สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปลูกต้นประดู่ป่า จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 22  ธันวาคม  2507 
 

           ภาพที่ 21 ป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูก 

              หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ตรวจสุขภาพต้นประดู่ป่าแล้วไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้                                  
                           และสมบูรณ์แข็งแรงดี  
 
                                            ....................................................... 


