
รายงานการส ารวจและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทรงปลูกในพื้นที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 

ระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม 2559 
.......................................................... 

 ด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขต
พระราชฐาน 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 12 (นครสวรรค์ ) จังหวัดก าแพงเพชร  
จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดยปฏิบัติราชการตามค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช      
ที่ 3571/2558 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าไปปฏิบัติราชการ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                  1.  ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีต้นไม้ที่พระบรม      
วงศานุวงศ ์ปลูก จ านวน 3 ต้น 

   1.1 พระยาวิเชียรปราการ (ฉาย อัมพเศวต) เจ้าเมืองก าแพงเพชร ปลูกต้นสัก วันที่ 15 มกราคม 2450  

                ภาพที่ 1 ป้ายชื่อผู้ปลูก                        ภาพที่ 2 ต้นสักมีกิ่งแขนงแตกออกมากลางล าต้น                                            

                                            ภาพที่ 3 ต้นสักมีกาฝากไทร   
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           1.2 กรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน ปลูกต้นสัก ในวโรกาสทรงร่วมเสด็จประพาสเมืองก าแพงเพชร 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2450 

               ภาพที่ 4 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูก                            ภาพที่ 5  ต้นสักมีกาฝากโพธิ์ 

                                     ภาพที่ 6 ต้นสักมีกิ่งแขนงแตกออกมากลางล าต้น 
           1.3 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงปลูกต้นสัก ขณะทรงด ารงพระอิสริยศ 
สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสทรงเสด็จประพาสเมืองก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2450 

            ภาพที่ 7 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูก                          ภาพที่ 8 ต้นสักมีกิ่งแขนงแตกออกมากลางล าต้น 
 
หมายเหตุ เพ่ือความสวยงามและไม่เป็นที่อาศัยของศัตรูต้นไม้ จึงได้แนะน าเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ตัดแต่งกาฝากและก่ิงแขนงที่แตกออกมากลางล าต้นทั้งหมด  
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 2.  บริเวณพ้ืนที่วัดศรีสวรรค์สังฆราม (วัดถือน้ า) ต าบลนครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
มีต้นไม้ทรงปลูก จ านวน 4 ต้น 
               2.1 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นพิกุล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2519 

            ภาพที่ 9 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูก                                  ภาพที่ 10 ต้นพิกุล 

             2.2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปลูกต้นพิกุล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2519                                                                                                     

                  ภาพที่ 11 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูก                              ภาพที่ 12 ต้นพิกุล 

               2.3 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร ทรงปลูกต้นสารภี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2539  

                    ภาพที่ 13 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูก                   ภาพที่ 14 ภูมิทัศน์รอบต้นสารภี 
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                2.4 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร ทรงปลูกต้นสารภี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2539 

           ภาพที่ 15 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูก                         ภาพที่ 16 ภูมิทัศน์รอบต้นไม้ 
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้ตรวจสุขภาพของต้นไม้ทรงปลูกทั้ง 4 ต้นแล้วปรากฏว่า 
ต้นที่ 2.1 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นพิกุล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2519 ตรวจพบว่า
ต้นไม้มีกิ่งปลายยอดแห้งขาดน้ า ได้แนะน าให้ผู้ดูแลรดน้ าและตัดแต่งกิ่งแห้งตายออก ต้นที่ 2.2, ต้นที่ 2.3 และ
ต้นที่ 2.4 สุขภาพสมบูรณ์ดีมาก 
 
 3. บริเวณพ้ืนที่วัดสังกัสรัตนคีรี (วัดเขาสะแกกรัง) อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีต้นไม้ทรงปลูกจ านวน 
2 ต้น 
     3.1 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นไทร จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2522 

        ภาพที่ 17 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูก                            ภาพที่ 18 ภูมิทัศน์รอบต้นไทร 
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       3.2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปลูกต้นโพธิ์ จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2522 
 

           ภาพที่ 19 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูก                            ภาพที่ 20 ภูมิทัศน์รอบต้นโพธิ์           
 
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้ตรวจต้นไม้ทรงปลูกทั้งสองต้นแล้วปรากฏว่า สุขภาพ
สมบูรณ์ดีมาก  
 
 
 
                                                ............................................ 


