
รายงาน 
ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน 

เร่ือง ติดตามผลการปฏิบตัิงานและด าเนินการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ 
ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีฯ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก 

ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวดัยโสธร และจงัหวัดศรีสะเกษ 
ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2560 

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

ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนา
พื้นที่อนุรักษ์  โดยนายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ ต าแหน่ง นักกีฏวิทยาช านาญการพิเศษ นายมนัส แสงเทียน 
และนายกิติศักดิ์ กระจับเผือก ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการติดตามผลการปฏิบัติงานและด าเนินการป้องกัน
ก าจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  ทรงปลูก ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน 6 ต้น ดังนี้ 
 

1. จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 3 ต้น 
 

1.1 ต้นยางนา  
      สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก ณ ส านักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอด

โดม อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ทรงปลูกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2538 ขนาดความโต 7.3 นิ้ว ความสูง 
14 เมตร ทรงพุ่ม 8.6 เมตร 

 
ภาพที่ 1  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดของต้นยางนา 

ผู้ดูแลรักษา : นางประนอม ทาสอน โทรศัพท์ 087 463 9008   
หมายเหตุ :  เนื่องจากพบด้วงหนวดยาวเจาะท่ีล าต้น ได้ด าเนินการฉีดสารคลอไพรีฟอส เข้าที่ล าต้นยางนา 
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 1.2 ต้นไทรย้อย 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยาน

แห่งชาติแก่งตะนะ ปลูกเม่ือ 25 พฤษภาคม 2533 ขนาดความโต 42.3 เมตร ความสูง 7 เมตร ทรงพุ่ม 18 
เมตร  

  
ภาพที่ 2  ต้นไทรย้อย และป้ายชื่อ 

ผู้ดูแลรักษา :  เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ โทร. 045 252 722 - 3 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 

       ไทรย้อยมีสภาพสมบูรณ์ดี ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้  
 

 1.3 ต้นจอง  
           พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงปลูก ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น้ าตกห้วยหลวง 
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ปลูกเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2552 ขนาดความโต 1.5 เมตร ความสูง 1.55 
เมตร ทรงพุ่ม .50 เมตร 

 
ภาพที่ 3  ภาพต้นจอง 

ผู้ดูแลรักษา :  เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  โทร. 045 210 706 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 

จอง มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลง และได้แนะน าให้ติดตั้งป้ายชื่อทรงปลูก สร้างเสาล้อม
ต้นไม้ตามแบบแปลนให้สวยงามสมพระเกียรติ 
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2. จังหวัดยโสธร จ านวน 2 ต้น 
 

 2.1 ต้นยางนา 
      สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ชบ.บ้าน

น้อมเกล้า) ร.16 พัน 2 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ต าบลบุ่งค้า อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทรงปลูก
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 ขนาดความโต 12.5 นิ้ว ความสูง 13 เมตร ทรงพุ่ม 10.5 เมตร   

ภาพที่ 4  ภาพถ่ายต้นยางนาและป้ายชื่อทรงปลูก 
ผู้ดูแลรักษา :  ร.ต. แหลมทอง จันทร์ซ้าย  ชุดปฏิบัติการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โทร.080 180 4180 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

       ต้นยางนา มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก 
       สวยงามสมพระเกียรติ  

 

 2.2 ต้นยางนา (2 นาง) 
           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้านน้อมเกล้า 
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ปลูกเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2538 ขนาดความโต นางที่ 1 ความโต 16.40 นิ้ว 
ความสูง 18 เมตร ทรงพุ่ม 3.2 เมตร นางที่ 2 ความโต 15.90 นิ้ว ความสูง 16 เมตร ทรงพุ่ม 3 เมตร 

ภาพที่ 5  ต้นยางนา 
ผู้ดูแลรักษา :  ร.ต. แหลมทอง จันทร์ซ้าย  ชุดปฏิบัติการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โทร.080 180 4180 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 

       ยางนา มีสภาพสมบูรณ์ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ และได้แนะน าให้ติดตั้งป้ายชื่อทรงปลูก สร้าง 
       เสาล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนให้สวยงามสมพระเกียรติ 
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3. จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 1 ต้น 
 

3.1 ต้นล าดวน  
            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ณ ส านักงานสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า   
จุฬาภรณ์ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ปลูกเมื่อ 2 สิงหาคม  2551 ขนาดความโต 3.9 นิ้ว ความสูง 6 
เมตร ทรงพุ่ม 3.7 เมตร  

 
ภาพที่ 6  ต้นล าดวนและป้ายชื่อทรงปลูก 

ผู้ดูแลรักษา :  นายช านาญ แก่นจันทร์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์  โทร. 081 321 5480 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

ต้นล าดวน มีสภาพสมบูรณ์ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อผู้ทรงสวยงาม 
สมพระเกียรติ 

 
 
 
 
 
    (นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์) 
นักกีฏวิทยาช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษา 
       ต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน 


