
รายงาน 
ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน 

เร่ือง การปฏิบัติงานส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลต้นไม้ 
ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีฯ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก 

ในท้องที่จังหวัดน่าน 
ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 

--------------------------------- 
 

ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนา
พ้ืนที่อนุรักษ์โดยนายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ ต าแหน่ง นักกีฏวิทยาช านาญการพิเศษ นายมนัส แสงเทียน และ
นายกิติศักดิ์  กระจับเผือก ได ้เด ินทางไปปฏิบ ัต ิราชการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลต้นไม้ที ่สมเด ็จ            
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  ทรงปลูก ในพ้ืนส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ในท้องที่
จังหวัดน่าน จ านวน 15 ต้น ดังนี้ 
 

1. ต้นหวายติ้วดีด  
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ณ โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและส่งเสริม

การปลูกหวายและไผ่ ตามพระราชด าริ ของสมเด็จพระเทพฯ ปลูกเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ขนาดความโต 
0.86 ความสูง 12 เมตร ความสูงจากระดับน้ าทะเล 309 เมตร 

 
ภาพที่ 1  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดของต้นหวายติ้วดีด  

ผู้ดูแลรักษา : นายนัทวุฒิ  จันทรรุจิกุล  หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าแหน  
หมายเหตุ :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้นหวาย 

     ติ้วดีดแล้ว มีสภาพสมบูรณ์ดี ไม่พบอาการผิดปกติจากโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ได้แนะน าให้จัดท าป้าย 
     ชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก และติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนให้สวยงามสมพระเกียรติ 
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 2. ต้นเสี้ยวดอกขาว 
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ปลูกเมื่อ 

28 กุมภาพันธ์ 2539 ขนาดความโต 13.16 ความสูง 12 เมตร ทรงพุ่ม 8 เมตร ความสูงจากระดับน้ าทะเล 
1,267 เมตร 

  
ภาพที่ 2  ป้ายชื่อ ดอก และล าต้น ต้นเสี้ยวดอกขาว 

ผู้ดูแลรักษา :  นายฉัตรชัย โยธาวุฒิ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 

       เสี้ยวดอกขาวมีสภาพสมบูรณ์ดี ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก 
       สวยงามดี ได้แนะน าให้ติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนให้สวยงามสมพระเกียรติ 

 3. ต้นชมพูภูคา  
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ปลูกเมื่อ 
28 กุมภาพันธ์ 2539 ขนาดความโต 1.47 ความสูง 3.80 เมตร ความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,267 เมตร 

 
ภาพที่ 3  ภาพขณะทรงปลูก ป้ายชื่อ และต้นชมพูภูคา 

ผู้ดูแลรักษา :  นายฉัตรชัย โยธาวุฒิ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 

       ชมพูภูคา มีสภาพสมบูรณ์ดี ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก 
       สวยงามดี ได้แนะน าให้ติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนให้สวยงามสมพระเกียรติ 
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 4. ต้นชมพูภูคา 
         สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงปลูก  ณ ลาน
ดูดาว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ปลูกเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2538 ขนาดความโต 2.49 ความสูง 5 เมตร   
ทรงพุ่ม 2.50 เมตร ความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,277 เมตร 

 
ภาพที่ 4  ภาพถ่ายขณะทรงปลูก ป้ายชื่อ และล าต้น ภูมิทัศน์ต้นชมพูภูคา 

ผู้ดูแลรักษา :  นายฉัตรชัย โยธาวุฒิ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 

       ชมพูภูคา มีสภาพไม่สมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก 
       สวยงามดี ได้แนะน าให้ติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนให้สวยงามสมพระเกียรติ 

 5. ต้นมะแข่น (มะแขว่น) 
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ณ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน ปลูกเมื่อ 1 ตุลาคม  2555 ขนาดความโต 2.58 ความสูง 7 เมตร ทรงพุ่ม 2 เมตร ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 551 เมตร 

 
ภาพที่ 5  ป้ายชื่อทรงปลูก ล าต้น และภูมิทัศน์ของต้นมะแข่น 

ผู้ดูแลรักษา :  นายฤทธี ลิ่วโฮ้ง หัวหน้าโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โทร. 081 8839831 
       นายธีระพงษ์ ศรีทะแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าฯ โทร. 081 3781171 

หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 
มะแข่น มีสภาพสมบูรณ์ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ได้แนะน าการจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรง      
ปลูกติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนให้สวยงามสมพระเกียรติ 
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6. ต้นต๋าว  
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ณ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน ปลูกเมื่อ 25 กุมภาพันธ์  2553 ขนาดความโต 7.68 ความสูง 3.80 เมตร ทรงพุ่ม 4 เมตร 
ความสูงจากระดับน้ าทะเล 519 เมตร 

 
ภาพที่ 6  ป้ายชื่อทรงปลูก ล าต้น และภูมิทัศน์ของต้นต๋าว 

ผู้ดูแลรักษา :  นายฤทธี ลิ่วโฮ้ง หัวหน้าโครงการศูนย์ภูฟ้า โทร. 081 8839831 
       นายธีระพงษ์ ศรีทะแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าฯ โทร. 081 3781171 

หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 
มะแข่น มีสภาพสมบูรณ์ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ได้แนะน าการจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรง      
ปลูกติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนให้สวยงามสมพระเกียรติ 

7. ต้นรักใหญ่ (รักหลวง) 
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ณ ศูนย์สาธิตการสร้างตนเอง ศูนย์

พัฒนาภูฟ้าตามพระราชด าริ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ปลูกเมื่อ 21 กุมภาพันธ์  2551 ขนาดความโต 
4.30 ความสูง 5 เมตร ทรงพุ่ม 2 เมตร  

 

 
ภาพที่ 7  ป้ายทรงปลูก ล าต้นและภูมิทัศน์ ต้นรักใหญ่ 

ผู้ดูแลรักษา :  นายฤทธี ลิ่วโฮ้ง หัวหน้าโครงการศูนย์ภูฟ้า โทร. 081 8839831 
       นายธีระพงษ์ ศรีทะแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าฯ โทร. 081 3781171 

หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 
รักใหญ่ มีสภาพสมบูรณ์ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ได้แนะน าการจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรง      
ปลูกติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนให้สวยงามสมพระเกียรติ 
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 8. ต้นท้อ 
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ณ โรงเรียนบ้านนาบง ต าบลบ่อเกลือใต้ 

อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ปลูกเมื่อ 19 มิถุนายน 2541 ขนาดความโต 2.58 ความสูง 3 เมตร ทรงพุ่ม 
4.50 เมตร ความสูงระดับน้ าทะเล 849 เมตร 
 

 
ภาพที่ 8  ป้ายทรงปลูก ล าต้นและภูมิทัศน์ ต้นท้อ 

ผู้ดูแลรักษา :  นายนิมิตร แจ้งเกษมสุข  หัวหน้าหน่วย พพม.9  โทร. 085 0408975 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้นท้อ 

มีสภาพสมบูรณ์ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ได้แนะน าการจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรง      
ปลูกติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนให้สวยงามสมพระเกียรติ 

 
9. ก าลังเสือโคร่ง 

     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก ณ บริเวณหน้าส านักงานบ้านน้ าตวง 
อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ปลูกเมื่อ 21 มีนาคม 2537 ขนาดความโต 1.15 ความสูง 5.50 เมตร ทรงพุ่ม 
3.20 เมตร ความสูงระดับน้ าทะเล 783 เมตร 
 

 
ภาพที่ 9  ป้ายทรงปลูก ล าต้นและภูมิทัศน์ ต้นก าลังเสือโคร่ง 

ผู้ดูแลรักษา :  นายยงยุทธ สุขยานะ หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โทร. 081 7645154 
       นายสัว แซ่ท้าว ผู้ช่วยหัวหน้าฯ โทร. 091 0359391  

หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 
ต้นก าลังเสือโคร่ง มีสภาพสมบูรณ์ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ จัดท าป้ายชื่อและคอกล้อมได้ดี 
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10. ต้นชมพูภูคา  
             สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก ณ บริเวณหน้าส านักงานบ้านน้ าตวง 
อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ปลูกเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2538 ขนาดความโต 0.93 ความสูง 2 เมตร ทรงพุ่ม 
0.50 เมตร ความสูงระดับน้ าทะเล 783 เมตร 
 

 
 

ภาพที่ 10  ป้ายทรงปลูก ล าต้นและภูมิทัศน์ ต้นชมพูภูคา 
 
ผู้ดูแลรักษา :  นายยงยุทธ สุขยานะ หัวหน้าโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง โทร. 081 7645154 

       นายสัว แซ่ท้าว ผู้ช่วยหัวหน้าฯ โทร. 091 0359391  
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

ต้นชมพูภูคา มีสภาพไมส่มบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ได้แนะน าการจัดท าป้ายชื่อต้นไม้  
ชื่อผู้ทรงปลูกติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนให้สวยงามสมพระเกียรติ และถอนต้นไม้ 
ประดับบริเวณรอบโคนต้นออกเพราะการรดน้ าต้นไม้เล็กจะท าให้ต้นไม้ใหญ่ได้รับน้ าปริมาณ
มาก จะท าให้เกิดเชื้อรารากเน่าเข้าท าลาย ท าให้ต้นไม้ใหญ่เจริญเติบโตช้าหรือตายได้ 
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11. ต้นกาสะลองค า 
             สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก ณ บริเวณหน้าส านักงานบ้านน้ าตวง 
อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ปลูกเมื่อ 6 มีนาคม 2542 ขนาดความโต 7.36 ความสูง 11 เมตร ทรงพุ่ม 
4.50 เมตร ความสูงระดับน้ าทะเล 783 เมตร 
 

 
 

ภาพที่ 11  ป้ายทรงปลูก ล าต้นและภูมิทัศน์ ต้นกาสะลองค า 
 
ผู้ดูแลรักษา :  นายยงยุทธ สุขยานะ หัวหน้าโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง โทร. 081 7645154 

       นายสัว แซ่ท้าว ผู้ช่วยหัวหน้าฯ โทร. 091 0359391  
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

ต้นกาสะลองค า มีสภาพไม่สมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ศูนย์พัฒนาฯ ได้จัดท าป้ายชื่อ
ต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูกติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนได้สวยงามสมพระเกียรติ และได้
แนะน าให้น าต้นไม้เล็กบริเวณรอบโคนต้นออกเพราะการรดน้ าต้นไม้เล็กจะท าให้ต้นไม้ใหญ่
ได้รับน้ าปริมาณมาก ท าให้เกิดเชื้อรารากเน่าเข้าท าลายได้ ท าให้ต้นไม้ใหญ่เจริญเติบโตช้าหรือ
ตายได ้
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12. ต้นกาสะลองค า 
      สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์  อัครราชกุมารี ทรงปลูก ณ บริเวณหน้า

ส านักงานบ้านน้ าตวง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ปลูกเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2542 ขนาดความโต 4.65 ความ
สูง 7.20 เมตร ทรงพุ่ม 2.80 เมตร ความสูงระดับน้ าทะเล 783 เมตร 
 

 
 
 

ภาพที่ 12  ป้ายทรงปลูก ล าต้นและภูมิทัศน์ ต้นกาสะลองค า 
 
ผู้ดูแลรักษา :  นายยงยุทธ สุขยานะ หัวหน้าโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง โทร. 081 7645154 

       นายสัว แซ่ท้าว ผู้ช่วยหัวหน้าฯ โทร. 091 0359391  
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

ต้นกาสะลองค า มีสภาพไม่สมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ศูนย์พัฒนาฯ ได้จัดท าป้ายชื่อ
ต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูกติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนได้สวยงามสมพระเกียรติ และได้
แนะน าให้น าต้นไม้เล็กบริเวณรอบโคนต้นออกเพราะการรดน้ าต้นไม้เล็กจะท าให้ต้นไม้ใหญ่
ได้รับน้ าปริมาณมาก ท าให้เกิดเชื้อรารากเน่าเข้าท าลายได้ ท าให้ต้นไม้ใหญ่เจริญเติบโตช้าหรือ
ตายได ้
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 13. ต้นกฤษณา  
       สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก ณ บริเวณพลับพลาทรงงาน อ าเภอแม่จริม 

จังหวัดน่าน ปลูกเมื่อ 3 มีนาคม 2543 ขนาดความโต 2.65 ความสูง 5 เมตร ทรงพุ่ม 0.50 เมตร ความสูง
ระดับน้ าทะเล 780 เมตร 
 

 
 
 

ภาพที่ 13  ป้ายทรงปลูก ล าต้นและภูมิทัศน์ ต้นกฤษณา 
 
ผู้ดูแลรักษา :  นายยงยุทธ สุขยานะ หัวหน้าโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง โทร. 081 7645154 

       นายสัว แซ่ท้าว ผู้ช่วยหัวหน้าฯ โทร. 091 0359391  
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

ต้นกฤษณา มีสภาพสมบูรณ์ดี ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ศูนย์พัฒนาฯ ได้จัดท าป้ายชื่อต้นไม้  
ชื่อผู้ทรงปลูกติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนได้สวยงามสมพระเกียรติ และได้แนะน า
ให้น าต้นไม้เล็กบริเวณรอบโคนต้นออกเพราะการรดน้ าต้นไม้เล็กจะท าให้ต้นไม้ใหญ่ได้รับน้ า
ปริมาณมากท าให้เกิดเชื้อรารากเน่าเข้าท าลายได้ ท าให้ต้นไม้ใหญ่เจริญเติบโตช้าหรือตายได้ 
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 14. ต้นเสี้ยวดอกขาว 
       สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก ณ บริเวณพลับพลาทรงงาน  อ าเภอแม่จริม 

จังหวัดน่าน ปลูกเมื่อ 19 มกราคม 2540 ขนาดความโต 15.74 ความสูง 11.70 เมตร ทรงพุ่ม 9.60 
เมตร ความสูงระดับน้ าทะเล 780 เมตร 
    

 
ภาพที่ 14  ป้ายทรงปลูก ล าต้นและภูมิทัศน์ ต้นเสี้ยวดอกขาว 

 
ผู้ดูแลรักษา :  นายยงยุทธ สุขยานะ หัวหน้าโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง โทร. 081 7645154 

       นายสัว แซ่ท้าว ผู้ช่วยหัวหน้าฯ โทร. 091 0359391  
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

ต้นเสี้ยวดอกขาว มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ศูนย์พัฒนาฯ ได้จัดท าป้ายชื่อ
ต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูกติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนได้สวยงามสมพระเกียรติ  
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15. ต้นขนุน 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

พีระยานุเคราะห์ 3 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองราชย์ ปีที่ 50 บ้านสว่าง 
ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ปลูกเมื่อ 21 ตุลาคม 2540 ขนาดความโต 2.93 ความสูง 
1.50 เมตร ทรงพุ่ม 1.10 เมตร 
 

 
 

ภาพที่ 15  ล าต้นและภูมิทัศน์ ต้นขนุน 
 
ผู้ดูแลรักษา :  จสต.ชุมพล ยอดออน  โทร. 054 731322 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

ต้นขนุน มีสภาพสมบูรณ์ แต่ยอดหักจากลมแรง ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ได้แนะน าให้จัดท า
ป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก และติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนให้สวยงามสมพระ
เกียรติ  

 
 
 
 
 
    (นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์) 
นักกีฏวิทยาช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษา 
       ต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน 


