
รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและด าเนินการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ 
ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีฯ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก 

ในท้องทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร 
ระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2560 

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

ด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน 
ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์  ประกอบด้วย 

1. นายสุขเกชา  พูลผล   นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
2. นายมนัส แสงเทียน  พนักงานธุรการ ระดับ ส 4  
3. นายธนวัฒน์ อินทรมณี  พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 3 
4. นายกิติศักดิ์ กระจับเผือก พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
เดินทางไปปฏิบัติราชการติดตามผลการปฏิบัติงานและด าเนินการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรู

ต้นไม้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  ทรงปลูก ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร  โดย
ปฏิบัติราชการตามค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1260/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 
พ.ศ.2560 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ และค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ที่ 27/2560 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
ไปปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 5 ต้น 
1.1 ต้นพะยอม 
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9) ทรงปลูก ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า    

เขาท่าเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงปลูกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2502 ขนาดความโต 33 นิ้ว 
ความสูง 25.2 เมตร ทรงพุ่ม 18.5 เมตร 

 
ภาพที่ 1  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นพะยอม 

ผู้ดูแลรักษา : หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าฯ โทรศัพท์ 084 991 6801   
หมายเหตุ :   เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

      ต้นพะยอม พบว่า มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ดี ก าลังผลิใบและแตกยอดอ่อน ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้  
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 1.2 ต้นพะยอม 
      สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร 

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงปลูกเม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2502 ขนาดความโต 23 นิ้ว ความสูง 15.5 
เมตร ทรงพุ่ม 8 เมตร 

 

 
ภาพที่ 2  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นพะยอม 

ผู้ดูแลรักษา : หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าฯ โทรศัพท์ 084 991 6801   
หมายเหตุ :   เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

      ต้นพะยอม พบว่า มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ดี ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้  
 

 1.3 ต้นเคี่ยม  
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงปลูก ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า

เขาท่าเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงปลูกเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2527 ขนาดความโต 14 นิ้ว 
ความสูง 22 เมตร ทรงพุ่ม 10.5 เมตร 

 
ภาพที่ 3  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นเคี่ยม 

ผู้ดูแลรักษา : หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าฯ โทรศัพท์ 084 991 6801   
หมายเหตุ :   เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

      ต้นเคี่ยม พบว่า มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ดี ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม ้ 
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1.4 ต้นบุนนาค  นาคบุตร (ใต้)  
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงปลูก ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก อ าเภอ

พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงปลูกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2537 ขนาดความโต 11 นิ้ว ความสูง 15 เมตร 
ทรงพุ่ม 7.2 เมตร 

 
ภาพที่ 4  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นบุนนาค 

ผู้ดูแลรักษา : เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสก โทรศัพท์ 0 7739 5139   
หมายเหตุ :   เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

      ต้นบุนนาค พบว่า มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ดี ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม ้ 
 

1.5 ต้นพญาไม้ใบสั้น 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงปลูก ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก อ าเภอ

พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงปลูกเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2531 ขนาดความโต 13.5 นิ้ว ความสูง 14.5 
เมตร ทรงพุ่ม 8 เมตร 

 
ภาพที่ 5  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นพญาไม้ใบสั้น 

ผู้ดูแลรักษา : เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสก โทรศัพท์ 0 7739 5139   
หมายเหตุ :   เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

      ต้นพญาไม้ใบสั้น พบว่า มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ดี ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม ้ 
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2. จังหวัดชุมพร จ านวน 1 ต้น 
 

 2.1 ต้นเสม็ดชุน 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงปลูก ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ 

ทรงปลูกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ขนาดความโต 0.9 นิ้ว ความสูง 1.6 เมตร ทรงพุ่ม 1 เมตร       

 
ภาพที่ 6  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นเสม็ดชุน 

ผู้ดูแลรักษา :  เจ้าหน้าที่โครงการฯ โทร.081 424 2677 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

       ต้นเสม็ดชุน พบว่า มีสภาพไมส่มบูรณ์ ไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร ใบและกิ่งก้านมีลักษณะ 
       แห้งตาย เนื่องจากสภาพดินที่ใช้ปลูกเป็นดินลูกรังที่อัดแน่น  ต้นเสม็ดชุนไม่สามารถดูดน้ า 
       จากรากข้ึนสู่ล าต้นได้ดี การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูกยังใช้ป้ายชื่อเดิม เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ    
       ไดแ้นะน าให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด าเนินการขุดดินเดิมออกลึกประมาณ 30-40 ซ.ม. เพื่อเปลี่ยนดิน   
       ผสมขุยมะพร้าว พร้อมใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 และใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์เร่งการเจริญเติบโตของราก  
       (B-1) เพ่ือให้ต้นเสม็ดชุนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีกว่าเดิม 
 


