
รายงาน 
ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน 

เร่ือง รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงานและด าเนินการป้องกันก าจัดโรคแมลง 
ศัตรูต้นไม้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีฯ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก 

ในท้องที่จังหวัดเลย 
ระหว่างวันที่ 7 - 11 กรกฎาคม 2560 

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

ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนา
พื้นที่อนุรักษ์  โดยนายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ ต าแหน่ง นักกีฏวิทยาช านาญการพิเศษ นายมนัส แสงเทียน 
นายธนวัฒน์ อินทรมณี และนายกิติศักดิ์ กระจับเผือก ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูลต้นไม้ที่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  ทรงปลูก ในพ้ืนส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) 
ในท้องทีจ่ังหวัดเลย จ านวน 10 ต้น ดังนี้ 
 

1. ต้นกุหลาบแดง  
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก ณ บ้านราชาวดี อุทยานแห่งชาติภูเรือ    

ปลูกเม่ือ 7 มีนาคม 2537 ขนาดความโต 77.26 ความสูง 4.45 เมตร ทรงพุ่ม 3.20  

 
ภาพที่ 1  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดของต้นกุหลาบแดง 

ผู้ดูแลรักษา : นายทองเลื่อน ไพบูลย์  เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ 087 855 1003 
หมายเหตุ :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 

กุหลาบแดงแล้ว มีสภาพสมบูรณ์ดี ไม่พบอาการผิดปกติจากโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ได้ด าเนินการ
จัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก และติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนแล้ว 
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 2. ต้นหว้า 
         สมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก ณ บ้านราชาวดี อุทยานแห่งชาติ
ภูเรือ ปลูกเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2539 ขนาดความโต 26.69 ความสูง 145 เมตร ทรงพุ่ม 8.5 เมตร 

 
ภาพที่ 2  ป้ายชื่อ ดอก และล าต้น ต้นหว้า 

ผู้ดูแลรักษา : นายทองเลื่อน ไพบูลย์  เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ 087 855 1003 
หมายเหตุ :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้นหว้า 

แล้ว มีสภาพสมบูรณ์ดี ไม่พบอาการผิดปกติจากโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ได้ด าเนินการจัดท าป้ายชื่อ
ต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก และติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนแล้ว 

 

 3. ต้นอินทนิลน้ า 
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงปลูก ณ เรือนรับรองที่ประทับ อุทยาน
แห่งชาติภูเรือ ปลูกเม่ือ 11 มิถุนายน 2542 ขนาดความโต 13.63 ความสูง 13.5 เมตร ทรงพุ่ม 7.2 เมตร 
 

 
ภาพที่ 3  ภาพขณะทรงปลูก ป้ายชื่อ และต้นอินทนิลน้ า 

ผู้ดูแลรักษา : นายทองเลื่อน ไพบูลย์  เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ 087 855 1003 
หมายเหตุ :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 

อินทนิลน้ าแล้ว มีสภาพสมบูรณ์ดี ไม่พบอาการผิดปกติจากโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ได้ด าเนินการ   
จัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก และติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนแล้ว 
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 4. ต้นสนสามใบ 
             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ณ ยอดภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ 
ปลูกเม่ือ 23 มิถุนายน 2554 ขนาดความโต 6.62 ความสูง 2.35 เมตร ทรงพุ่ม 2 เมตร  
  

 
ภาพที่ 4  ภาพถ่ายขณะทรงปลูก ป้ายชื่อ และล าต้น ภูมิทัศน์ต้นสนสามใบ 

ผู้ดูแลรักษา :  นายปฏิคม ข าทิพย์  เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ 080 747 0589 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 

       สนสามใบ มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก 
       สวยงามดี  
 

 5. ต้นสนสามใบ  
             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก อุทยานแห่งชาติภูเรือ ปลูกเมื่อ 14 
สิงหาคม 2557 ขนาดความโต 1 ความสูง 1.98 เมตร ทรงพุ่ม 1.20 เมตร  

 
ภาพที่ 5  ป้ายชื่อทรงปลูก ล าต้น และภูมิทัศน์ของต้นสนสามใบ 

ผู้ดูแลรักษา :  นายปฏิคม ข าทิพย์  เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ 080 747 0589 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 

       สนสามใบ มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก 
       สวยงามดี  
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6. ต้นอินทนิลน้ า (เพิ่มใน Web ล าดับที่ 17) 
             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก อุทยานแห่งชาติภูเรือ ปลูกเมื่อ 3 
ตุลาคม 2559 ขนาดความโต 4.5 ความสูง 1.60 เมตร ทรงพุ่ม 1.5 เมตร 

 
ภาพที่ 6  ป้ายชื่อทรงปลูก ล าต้น และภูมิทัศน์ของต้นอินทนิลน้ า 

ผู้ดูแลรักษา : นายทองเลื่อน ไพบูลย์  เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ 087 855 1003 
หมายเหตุ :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 

อินทนิลน้ าแล้ว มีสภาพสมบูรณ์ดี ไม่พบอาการผิดปกติจากโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ได้ด าเนินการ
จัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก และติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนแล้ว 

 

7. ต้นสนสามใบ (เพิ่มใน Web ล าดับที่ 16) 
    พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปลูก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

จังหวัดเลย ปลูกเม่ือ 11 มกราคม  2559 ขนาดความโต 5.89 ความสูง 1.75 เมตร ทรงพุ่ม 1.20 เมตร  

 
ภาพที่ 7  ภาพทรงปลูก ป้ายทรงปลูก ล าต้นและภูมิทัศน์ ต้นสนสามใบ 

ผู้ดูแลรักษา :  นายปฏิคม ข าทิพย์  เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ 080 747 0589 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 

       สนสามใบ มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก 
       สวยงามดี  
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 8. ต้นสนสามใบ 
    พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ทรงปลูก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ปลูกเมื่อ 

10 มกราคม 2558 ขนาดความโต 9.33 ความสูง 2.95 เมตร ทรงพุ่ม 2.60 เมตร 

 
ภาพที่ 8  ป้ายทรงปลูก ล าต้นและภูมิทัศน์ ต้นสนสามใบ 

ผู้ดูแลรักษา :  นายปฏิคม ข าทิพย์  เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ 080 747 0589 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 

       สนสามใบ มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก 
       สวยงามดี  
 
9. ต้นพะยูง 

         พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ทรงปลูก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ปลูกเมื่อ 
11 มกราคม 2558 ขนาดความโต 1.1 ความสูง 3.5 เมตร ทรงพุ่ม 2.8 เมตร 

 
ภาพที่ 9  ป้ายทรงปลูก ล าต้นและภูมิทัศน์ ต้นพะยูง 

ผู้ดูแลรักษา : นายทองเลื่อน ไพบูลย์  เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ 087 855 1003 
หมายเหตุ :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 

พะยูงแล้ว มีสภาพสมบูรณ์ดี ไม่พบอาการผิดปกติจากโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ได้ด าเนินการจัดท า
ป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก และติดตั้งเสาคอกล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนแล้ว 
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10. ต้นสนสามใบ (เพิ่มใน Web ล าดับที่ 18) 
      พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปลูก ณ ยอดภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

จังหวัดเลย ปลูกเม่ือ 23 พฤศจิกายน 2559 ขนาดความโต 4.30 ความสูง 1.34 เมตร ทรงพุ่ม 0.60 เมตร 
 

        
ภาพที่ 10  ป้ายทรงปลูก ล าต้นและภูมิทัศน์ ต้นสนสามใบ 

ผู้ดูแลรักษา :  นายปฏิคม ข าทิพย์  เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ 080 747 0589 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของต้น 

       สนสามใบ มีสภาพไม่สมบูรณ์แตกใบน้อย ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้  
       ชื่อผู้ทรงปลูกสวยงามดี  
 
ทั้งนี้ ข้อมูลการส ารวจต้นไม้ในจังหวัดเลย ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์สนับสนุนการปลูกและ

บ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน แล้ว (http://www2.dnp.go.th/gpbt/kk1.html) 
 
 
 

 
 
 
 
    (นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์) 
นักกีฏวิทยาช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษา 
       ต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน 


