
รายงานการส ารวจและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงปลูก    

ในพื้นที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) จังหวัดสระบุรี  
และส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 มีนาคม 2559 
.......................................................... 

          คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน 
ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ประกอบด้วย 
  1. นายสมเกียรติ อินคล้าย  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
   2. นายวิชิต ศรหนองกุง  พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2 
  3. นายมนัส แสงเทียน  พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 
เดินทางไปส ารวจและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูกในพ้ืนที่ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จังหวัดสระบุรี และส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยปฏิบัติราชการตามค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาต ิ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 3571/2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าไป
ปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี มีต้นไม้ทรงปลูก จ านวน 3 ต้น 

  1.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงปลูกต้นรัง จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 
8 กันยายน พ.ศ.2511 

                        ภาพที่ 1 ป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูก 
 

                     ภาพที่ 2                                       ภาพที่ 3 
 ภาพที่ 2 และภาพท่ี 3 ตรวจใบและล าต้นไม่พบโรคแมลงศัตรูตน้ไม้ สภาพสมบูรณ์ดีมาก 
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1.2 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปลูกต้นทองกวาว จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 

8 กันยายน พ.ศ.2511                          
 

                              ภาพที่ 4 ป้ายชื่อต้นไม้และผู้ทรงปลูก 
 

           ภาพที่ 5                                                     ภาพที่ 6 
ภาพที่ 5 และภาพที่ 6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ตรวจพบเถาหัวใจทศกัณฐ์เกาะกินล าต้น

และกิ่งต้นทองกวาว จึงแนะน าเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์พุแค ตัดแต่งกิ่งที่แห้งตายและก าจัดเถาหัวใจทศกัณฐ์ออก
จากล าต้นและกิ่งที่ยังไม่ตายออกให้หมด  

                              ภาพที่ 7 ภูมิทัศน์รอบต้นทองกวาว 
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1.3 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ จ านวน 1 ต้น     

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2515 
                         

                             ภาพที่ 8 ป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูก 
 

                             ภาพที่ 9                                                     ภาพที ่10  
 
ภาพที่ 9 และภาพที่ 10 เจ้าหน้าทีส่วนพฤกษศาสตร์พุแค ได้ท าศัลยกรรมด้วยปูนซีเมนต์ ต้นกัลปพฤกษ์ตามที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่าแนะน า สภาพต้นแตกกิ่งใหม่สมบูรณ์แข็งแรงดีมาก 
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      2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีต้นไม้ทรงปลูกจ านวน 3 ต้น 
          2.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงปลูกต้นสน จ านวน 1 ต้น 

                                                           ภาพที่ 11  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า 

ตรวจสุขภาพต้นสนแล้วไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้สภาพสมบูรณ์ดีมาก 
 
          2.2 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นสน จ านวน 1 ต้น 

                                                             ภาพที่ 12  
เจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ตรวจสุขภาพต้นสนแล้วไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ แต่สภาพ 

ต้นสนเอน จึงได้แนะน าเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อใช้ไม้ค้ ายันเพ่ือไม่ให้ต้นสนเอนหรือล าต้นหักล้ม 
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          2.3 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ทรงปลูกต้นสน จ านวน 1 ต้น 

                                 
                                 ภาพที่ 13 ต้นสนที่เพาะจากเมล็ดต้นแม่น ามาปลูกแทน 
 
     หมายเหตุ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ รายงานว่า ต้นสนที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

สยามกุฎราชกุมารทรงปลูกได้ถูกปลวกกัดกินล าต้นเป็นโพลงยืนต้นตายและหักกลางต้น เจ้าหน้าที่ฯ ได้เก็บเมล็ด
ไปเพาะและได้ต้นใหม่มาปลูกแทน สภาพป้ายชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้ หลุดลอกไม่เห็นตัวอักษรและเสารอบ
ต้นไม้ไม่มี เจ้าหน้าที่แนะน าให้จัดท าป้ายชื่อต้นไม้และผู้ทรงปลูก และเสารอบต้นไม้ใหม่ตามแบบแปลน 
         
        3. อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้น
จ าปีศรีเมืองไทย จ านวน 1 ต้น 

                                           
                                         ภาพที่ 14 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้ 
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               ภาพที่ 15 ใบ                                               ภาพที่ 16 ล าต้น 
  

ภาพที่ 17 ภูมิทัศน์รอบต้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า 
ได้แนะน าให้ขุดล่องรอบต้นไม้แล้วใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน 

 
       4. สวนรุกขชาติสกุโณทยาน จังหวัดพิษณุโลก มีต้นไม้ทรงปลูกจ านวน 2 ต้น 

4.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปลูกต้นประดู่ จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์      
พ.ศ.2501 

                                             ภาพที่ 18 ป้ายชื่อต้นไม้และผู้ทรงปลูก 
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                         ภาพที่ 19                                             ภาพที่ 20 
ภาพที่ 19 และภาพที่ 20 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้ตรวจสุขภาพต้นประดู่แล้วไม่พบโรค
แมลงศัตรูต้นไม้ ต้นประดูม่ีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
 
           4.2 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นพะยอม จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่  28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2501 
 

 
                                          ภาพที่ 21 ป้ายชื่อต้นไม้และผู้ทรงปลูก 
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                        ภาพที่ 22                                                     ภาพที่ 23 
ภาพที่ 22 และภาพที่ 23 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้ตรวจสุขภาพต้นพะยอมแล้วไม่พบโรค
แมลงศัตรูต้นไม้ ต้นพะยอมมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
 
 
 
                                             ...................................................... 


