
รายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  

ทรงปลูกในพื้นที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ในท้องที่จังหวัดสระบุรี  
และจังหวัดปราจีนบุรี และในพื้นที่ส านกบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)  

ในท้องท่ีจังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี 
ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2559 

................................................. 
      ด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้                                                                                 
ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ประกอบด้วย 
  1. นายสมเกียรติ อินคล้าย  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
  2. นายวิชิต ศรหนองกุง           พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2 
เดินทางไปส ารวจและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก ดังนี้ 
 ในพ้ืนทีส่ านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ในท้องทีจ่ังหวัดสระบุรี 

1. สวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปลูกต้นประดู่ 
จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2501 
 

                                             ภาพที่ 1 ป้ายชื่อสวนรุกขชาติมวกเหล็ก 
                        

                                                                                   ภาพที่ 3 ล าต้น 

 

      ภาพท่ี 2 ป้ายช่ือผู้ทรงปลกูและช่ือต้นไม้ 
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ภาพที่ 4 ภูมิทัศน์รอบบริเวณต้นประดู่ 
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ตรวจสอบต้นประดู่ทรงปลูกแล้วปรากฏว่า       

มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ 
  2. อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ทรงปลูกต้นลาน จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2544 

                                 ภาพที่ 5 ป้ายอุทยานแห่งชาติทับลาน 

                                                                          ภาพที่ 7 ภูมิทัศน์รอบต้นลาน 

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ตรวจสอบต้นลานทรงปลูกแล้วปรากฏว่า         
มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ 

ภาพท่ี 6 ป้ายช่ือผู้ทรงปลกูและช่ือต้นไม้ 
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  3. โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นประดู่ จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2539 

                                            ภาพที่ 8 ป้ายชื่อโครงการป่าสิริเจริญวรรษ 
 

                                                                             ภาพที่ 10 ภูมิทัศน์รอบต้นประดู่ 
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ตรวจสอบต้นประดู่ทรงปลูกแล้วปรากฏว่า         

มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ 

  4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

                                          ภาพที่ 11 ป้ายชื่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
 
 

ภาพท่ี 9 ป้ายช่ือผู้ทรงปลกูและช่ือต้นไม้ 
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  4.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นเกต จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.
2527 

                                                                             ภาพที่ 12 ภูมิทัศน์รอบต้นเกด 
 

                                                                 ภาพที่ 14 เจ้าหน้าที่ลาดสารเคมีคลอร์ไพริฟอส                                
                                                                               บริเวณรอบโคนต้นเกด 

           หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจพบปลวกท่ีบริเวณโคนต้นและล าต้น จึงได้ใช้สารคลอร์ไพริฟอสผสมน้ า 
ตามอัตราส่วนลาดที่บริเวณรอบโคนต้นเกด 
   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 ป้ายช่ือผู้ทรงปลกูและช่ือต้นไม้ 

ภาพท่ี 13 เจ้าหน้าที่ผสมสารคลอร์ไพริฟอส 

               กบัน า้ตามอตัราสว่น 
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  4.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ จ านวน 1 ต้น 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2523 
 
                                                                       

                                                                         ภาพที่ 16 ภูมิทัศน์รอบต้นกัลปพฤกษ์ 
                                  

                                              ภาพที่ 17 เจ้าหน้าที่ลาดสารเคมีคลอร์ไพริฟอสผสมน้ า                                
                                                           บริเวณรอบโคนต้นกัลปพฤกษ์ 
           หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจพบปลวกท่ีบริเวณโคนต้นและล าต้น จึงได้ใช้สารคลอร์ไพริฟอสผสมน้ า 
ตามอัตราส่วนลาดที่บริเวณรอบโคนต้นกัลปพฤกษ์ 
   
 
 

ภาพท่ี 15 ป้ายผู้ทรงปลกูและช่ือต้นไม้ 
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  4.3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นพะยูง จ านวน 1 ต้น เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2523 

                       ภาพที่ 18 ต้นพะยูงไม่มีป้ายชื่อผู้ทรงปลูกชื่อต้นไม้และเสารอบต้นไม้พะยูง 

           หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจพบปลวกท่ีบริเวณโคนต้นและล าต้น จึงได้ใช้สารคลอร์ไพริฟอสผสมน้ า 
ตามอัตราส่วนลาดที่บริเวณรอบโคนต้นพะยูง  

 4.4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปลูกต้นประดู่ จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2527 

                                                                    ภาพที่ 20 ภูมิทัศน์รอบต้นประดู่ 

 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ สุขภาพสมบูรณ์ดี ป้ายชื่อผู้ทรงปลูก ชื่อต้นไม้ 
และเสาล้อมรอบต้นไม้ไม่มี ไม่สวยงามสมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแจ้งว่าไม่มีงบประมาณด าเนินการ 

           ภาพท่ี 19 ป้ายผู้ทรงปลกูและช่ือต้นไม้ 
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   4.5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นโพศรีมหาโพธิ์ จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม พ.ศ.2523 

                                                                ภาพที่ 19 ป้ายผู้ทรงปลกูและช่ือต้นไม ้

                                           ภาพที่ 20 ภูมิทัศน์รอบต้นโพศรีมหาโพธิ์ 

         หมายเหต ุเจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ สุขภาพสมบูรณ์ดี ป้ายชื่อผู้ทรงปลูกชื่อต้นไม้  
และเสาล้อมรอบต้นไม้ไม่สวยงามสมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแจ้งว่าไม่มีงบประมาณด าเนินการ 
 
 
                                                   ........................................... 
 
 


