
รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและด าเนินการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ 
ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีฯ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก 

ในท้องทีจ่ังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี  
ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 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 ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี  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. จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 3 ต้น 
1.1 ต้นไทร (สามนาง) 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ทรงปลูก ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทรงปลูก

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2531 ขนาดความโต 15.6, 19.8, 13.5 นิ้ว ความสูง 8.7 เมตร ทรงพุ่ม 9 เมตร 
ภาพที่ 1  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นไทร 

 
ผู้ดูแลรักษา : นางศศิธร ดลเทศ โทรศัพท์ 061 607 1397   
หมายเหตุ :   เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพสภาพต้นไทร 

      สมบูรณ์ดี ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ แต่พบว่าในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว ดินมีความชื้นค่อนข้างสูง 
เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้มอบสารซา
พรอลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูและต้นไม้ทรงปลูก เพ่ือใช้ในการป้องกันและก าจัดโรคพืชจากเชื้อรา 
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 1.2 ต้นประดู่ป่า 
      สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ทรงปลูก ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 

ปลูกเม่ือ 22 ธันวาคม 2507 ขนาดความโต 23.56 นิ้ว ความสูง 24 เมตร ทรงพุ่ม 18.5 เมตร  
  

 
ภาพที่ 2  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นประดู่ป่า 

ผู้ดูแลรักษา :  เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

       ต้นประดู่ป่ามีสภาพสมบูรณ์ดี ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้  ป้ายชื่อสวยงาม 
 

 1.3 ต้นยางนา  
           พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ทรงปลูก ณ หน่วยพิทักษ์ป่าวังยาง อ าเภอ
หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ขนาดความโต 4.24 นิ้ว ความสูง 7.3 เมตร 
ทรงพุ่ม 4.2 เมตร 
 

ภาพที่ 3  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นยางนา 
ผู้ดูแลรักษา :  นางประคอง สายจ าปา  โทร. 087 072 1526 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

ต้นยางนา มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลง และได้แนะน าให้ติดตั้งป้ายชื่อทรงปลูก สร้างเสา
ล้อมต้นไม้ตามแบบแปลนให้สวยงามสมพระเกียรติ 
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2. จังหวัดราชบุร ีจ านวน 7 ต้น 
 

 2.1 ต้นสมอพิเภก 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงปลูก ณ อุทยานแห่งชาติวิทยา         

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทรงปลูกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 ขนาด
ความโต 14.81 นิ้ว ความสูง 16.6 เมตร ทรงพุ่ม 18 เมตร       

 
ภาพที่ 4  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นสมอพิเภก 

ผู้ดูแลรักษา :  นายสุเทพ ไกรเทพ โทร.085 938 1284 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

       ต้นสมอพิเภก มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก 
       ยังใช้ป้ายชื่อเดิม  

 

 2.2 ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ 
           พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปลูก ณ อุทยานแห่งชาติวิทยา อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทรงปลูกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 ขนาดความโต 6.88 นิ้ว 
ความสูง 16.3 เมตร ทรงพุ่ม 7 เมตร  

ภาพที่ 5  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นพระเจ้าห้าพระองค์ 
ผู้ดูแลรักษา :  นายสุเทพ ไกรเทพ โทร.085 938 1284 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

       ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้  
       ชื่อผู้ทรงปลูกได้สวยงาม  
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2.3 ต้นบุนนาค  
            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ณ อุทยานแห่งชาติวิทยา     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทรงปลูกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 ขนาด
ความโต 2.36 นิ้ว ความสูง 6.1 เมตร ทรงพุ่ม 3 เมตร  

 
ภาพที่ 6  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นบุนนาค 

ผู้ดูแลรักษา :  นายสุเทพ ไกรเทพ โทร.085 938 1284 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

ต้นบุนนาค มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูกได้
สวยงาม 

 

2.4 ต้นสัก 
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9) ทรงปลูก ณ สวนรุกขชาติถ้ าจอมพล จังหวัด
ราชบุรี ทรงปลูกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2499 ขนาดความโต 8.12 นิ้ว ความสูง 18 เมตร ทรงพุ่ม 5 เมตร  
 

 
ภาพที่ 7  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นสัก 

ผู้ดูแลรักษา :  เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติถ้ าจอมพล 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

ต้นสัก มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูกได้
สวยงาม 
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2.5 ต้นกัลปพฤกษ์ 
            สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก ณ สวนรุกขชาติถ้ าจอมพล จังหวัดราชบุรี 
ทรงปลูกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2499 ขนาดความโต 2 นิ้ว ความสูง 4.6 เมตร ทรงพุ่ม 1.5 เมตร  

 
ภาพที่ 8  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นกัลปพฤกษ์ 

ผู้ดูแลรักษา :  เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติถ้ าจอมพล 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

ต้นกัลปพฤกษ์ มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูก
ได้สวยงาม 

 
2.6 ต้นนนทรี 

            สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชนนี ทรงปลูก ณ สวนรุกขชาติถ้ าจอมพล จังหวัดราชบุรี 
ทรงปลูกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2499 ขนาดความโต 26.37 นิ้ว ความสูง 28 เมตร ทรงพุ่ม 15 เมตร  
 

 
ภาพที่ 9  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นนนทรี 

ผู้ดูแลรักษา :  เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติถ้ าจอมพล 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

ต้นนนทรี มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ยังใช้ป้ายชื่อเดิม  
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2.7 ต้นขานาง 
              สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย
ประจัน ทรงปลูก เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2539 ขนาดความโต 2.10 นิ้ว ความสูง 0.8  ทรงพุ่ม 1.5 เมตร  

  
ภาพที่ 10  ป้ายชื่อ ล าต้น และเรือนยอดต้นขานาง 

ผู้ดูแลรักษา :  นายธานี ฉายศรี  โทร.090 796 1163 
หมายเหตุ   :  เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ฯ ได้ตรวจสุขภาพของ 

ต้นขานาง มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ การจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อผู้ทรงปลูกได้
สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 


