
รายงานการส ารวจและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงปลูก    
ในพื้นที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) จ.ชลบุรี และ จ.จันทบุรี 

ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 - 16 กุมภาพันธ์ 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 พระบรมราชินี นาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูกในพื้นที่ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี 
โดยปฏิบัติราชการตามค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 3571/2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าไปปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีต้นไม้
ทรงปลูก จ านวน 4 ต้น 

  1.1 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปลูกต้นพญาสัตบรรณ จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 
5 มีนาคม พ.ศ.2553 

                        ภาพที่ 1 ป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูก 
 

            ภาพที่ 2                                       ภาพที่ 3 
 ภาพที่ 2 และภาพท่ี 3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่าตรวจพบเพลี้ยไก่ฟ้าที่ใบต้น

พญาสัตบรรณเป็นจ านวนมาก 
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                             ภาพที่ 4 ภูมิทัศน์รอบต้นพญาสัตบรรณ 
 
    1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นตีนเป็ดทราย จ านวน 1 ต้น 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2549 

ภาพที่ 5 ป้ายกิจกรรมเสด็จเยี่ยมชมการด าเนินงานของศูนย์การพัฒนาอ่าวคุ้มกระเบนฯ 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 และทรงปลูกต้นตีนเป็ดทราย จ านวน 1 ต้น 

    

        ภาพที่ 6 หลุมปลูกต้นตีนเป็ดทราย         ภาพที่ 7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า
          ตรวจพบมีปลวกกัดกินรากตีนเป็ดทราย                    
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  ภาพที่ 8 เจ้าหน้าที่ศูนย์การพัฒนาอ่าวคุ้มกระเบนฯ        ภาพที่ 9 ต้นตีนเป็ดทรายเริ่มแตกใบอ่อน 
       ขุดล้อมข้ึนมาอนุบาล 

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่าได้แนะน าให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การพัฒนาอ่าวคุ้มกระเบนฯ             
ห่อต้มต้นตีนเป็ดทรายใหม่ให้มีขนาดใหญ่และอนุบาลให้ต้นตีนเป็ดทรายแข็งแรงจึงน าลงปลูก โดยการ            
ปลูกให้ขุดหลุมใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม ใช้ดินที่มีแม่ธาตุและใช้สารเคมีก าจัดปลวกและยาเร่งรากลาดในการปลูกด้วย             

 1.3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นเสม็ดแดง จ านวน 1 ต้น      
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556  

                         ภาพที่ 10 ป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูก 

      ภาพที่ 11                                             ภาพที่ 12 
หมายเหตุ ภาพที่ 11 และภาพที่ 12 ภูมิทัศน์รอบบริเวณต้นเสม็ดแดง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
อารักขาพันธุ์ไม้ป่า ตรวจสุขภาพต้นเสม็ดแดงแล้วมีสุขภาพแข็งแรง ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ 
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1.4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นเสม็ดแดง จ านวน 1 ต้น       

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556 
                           

                           ภาพที่ 13 ป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูก 
     

         ภาพที่ 14                                                   ภาพที่ 15 
หมายเหตุ ภาพที่ 14 และภาพที่ 15 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่าตรวจพบกาฝาก

และเพลี้ยไก่ฟ้าที่ใบต้นพญาสัตบรรณเป็นจ านวนมาก 

                         ภาพที่ 16 ภูมิทัศน์รอบต้นพญาสัตบรรณ  
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3. โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงปลูกต้นประดู่ จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2539  

   ภาพที่ 17 ป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ทรงปลูก             ภาพที่ 18 ภูมิทัศน์รอบต้นประดู่ 

                      ภาพที่ 19 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันไม้ป่า  
              ส ารวจสุขภาพต้นประดู่ไม่พบโรคแมลงศัตรูไม้ต้น มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

 
 3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2527 
 

               ภาพที่ 20 ป้ายชื่อต้นไม้และผู้ทรงปลูก           ภาพที่ 21 เจ้าหน้าที่ฯ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
                                                         อ่างเก็บน้ าบางพระถอดไปปรับปรุงใหม่ให้สวยงามสมพระเกียรติ 
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                           ภาพที่ 22                                             ภาพที่ 23 
  ภาพที ่22 และภาพที่ 23 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้แนะน าให้เจ้าหน้าที่ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างบางพระตัดแต่งกิ่งให้สวยงามและทายาเพื่อฆ่าเชื่อรา 
 

                                                 ภาพที่ 24  
                   ภูมิทัศน์รอบต้นไทรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันไม้ป่า  
        ส ารวจสุขภาพต้นไทรโดยรวมแล้ว ไม่พบโรคแมลงศัตรูไม้ต้นมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
 
 
            
                                    ............................................... 


