
รายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  

ทรงปลูกในพื้นที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)  
ในท้องท่ีจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์  

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 – 3 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 11 (พิษณุโลก) ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. ศูนย์อ านวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความม่ันคงพ้ืนที่ภูขัด-ภูเมี่ยง-ภูสอยดาว       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีต้นไม้ทรงปลูกจ านวน 2 ต้น  
           1.1 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นประดู่ จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 
17 มีนาคม 2537 

                                                  ภาพที่ 1 ป้ายชื่อต้นไม้และผู้ทรงปลูก 

                                       ภาพที่ 2 ล าต้น                                             ภาพที่ 3 กิ่ง 



                                                                         -2- 

                                                      ภาพที่ 4 ภูมิทัศน์รอบต้นประดู่ 
         หมายเหตุ ภาพที่ 2 ล าตน้ต้นประดู่สมบูรณ์ดีตรวจไม่พบแมลงศัตรูต้นไม้เจาะ ภาพที่ 3 เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้แนะน าให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์นวยการประสาน งานโครงการพัฒนาเพ่ือความ
มั่นคงพ้ืนที่ภูขัด-ภูเมี่ยง-ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตัดแต่งก่ิงประดู่ที่แห้งตายออก 
                    1.2 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นพะยอม จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2538 

                                              ภาพที่ 5 ป้ายชื่อต้นไม้และผู้ทรงปลูก 

                         ภาพที่ 6 ล าต้น                              ภาพที่ 7 ภูมิทัศน์รอบต้นพะยอม 
 หมายเหตุ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ตรวจสอบต้นพะยอมแล้วปรากฏว่าสมบูรณ์
แข็งแรงและไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ 
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  2. ศูนย์ศิลปาชีพภูขัด-ภูเมี่ยง-ภูสอยดาว ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
มีต้นไม้ทรงปลูกจ านวน 3 ต้น 
                          2.1 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นพญาสัตบรรณ จ านวน 1 ต้น 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539   

                                     ภาพที่ 8 ป้ายชื่อต้นพญาสัตบรรณและชื่อผู้ทรงปลูก                                                       

                                         ภาพที่ 9 ต้นพญาสัตบรรณถูกพายุพัดล้มลง 
 หมายเหตุ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศิลปาชีพฯ ทางโทรศัพท์
ว่าเกิดพายุฝนตกหนักท าให้ต้นพญาสัตบรรณล้มลง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า จึงได้เดินทางไป
ให้การช่วยเหลือ และได้แนะน าให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศิลปาชีพฯ ยกย้ายห่อตุ้มตั้งพักอนุบาลให้ต้น
พญาสัตบรรณแข็งแรงแล้วจึงน าไปปลูกใหม่   
   2.2 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นโมกมัน จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2540 

                                        ภาพที่ 10 ป้ายชื่อต้นไม้และผู้ทรงปลูก 
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                         ภาพที่ 11 ใบ                                        ภาพที่ 12 ภูมิทัศน์รอบต้น 
 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้ตรวจสุขภาพต้นโมกมันแล้วปรากฏว่า    มี
สุขภาพแข็งแรงไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ 
                   2.3 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นศุภโชค (นุ่นน้ า) จ านวน 1 ต้น เมื่อ
วันที่ 11 มิถุนายน 2547 

                                         ภาพที่ 13 ป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูก 

                             ภาพที่ 14 ใบ                     ภาพที่ 15 ภูมิทัศน์รอบต้นศุภโชค(นุ่นน้ า) 
 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้ตรวจสุขภาพต้นศุภโชค (นุ่นน้ า) แล้วปรากฏ
ว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ 
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                    3 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ า เภอหล่มสัก อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นมณฑาดอย จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2551          

                                  ภาพที ่16 ป้ายชื่ออุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 

                           ภาพที่ 17 ใบ                           ภาพที่ 18 ล าต้น 

                                         ภาพที่ 19 ภูมิทัศน์รอบต้นมณฑาดอย 
                                                    

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้แจ้งว่าต าแหน่งเก่าที่ปลูกต้นมณฑาดอยมีปลวก
มาก จึงได้เปลี่ยนต าแหน่งปลูกต้นมณฑาดอยใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า         ได้ตรวจ
สุขภาพต้นมณฑาดอยแล้วปรากฏว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  
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    4. สวนรุกขาชาติสกุโณทยาน ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีต้นไม้ทรงปลูก
จ านวน 2 ต้น 
        4.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปลูกต้นประดู่ จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2501 

                                    ภาพที่ 20 ป้ายชื่อต้นไม้และผู้ทรงปลูก 

                                                   ภาพที่ 21 ล าต้น                                   

                                         ภาพที่ 22 ภูมิทัศน์รอบต้นประดู่ 
 
 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้ตรวจสุขภาพต้นประดู่แล้วปรากฏว่ามีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ และไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ 
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   4.2 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นพะยอม จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2501 

                                         ภาพที่ 23 ป้ายชื่อต้นไม้และผู้ทรงปลูก 

                                                   ภาพที่ 24 ล าต้น                                    

                                            ภาพที่ 25 ภูมิทัศน์รอบต้นพะยอม 
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้ตรวจสุขภาพต้นพะยอมแล้วปรากฏว่ามี

สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ 
 

                                                 ........................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


