
รายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 

บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  
ทรงปลูก 

ในพ้ืนที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2560 
.......................................................... 

      ด้วยข้าพเจ้าฯ นายสมเกียรติ อินคล้าย เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ อินทรมณี 
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 3  ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน 
ได้เดินทางไปส ารวจและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูกในพื้นที่ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ในพ้ืนทีส่ านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) มีต้นไม้ทรงปลูก ดังนี้  

1. ในความรับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ สถานทีป่ลูกบริเวณน้ าตกศรีดิษฐ์ อ าเภอ 
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีต้นไม้ทรงปลูก จ านวน 3 ต้น  

                                                      ภาพที่ 1 ป้ายชื่อน้ าตกศรีดิษฐ์ 
 
        1.1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี         
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ทรงปลูกต้นสนสองใบ จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่  20        
กุมภาพันธ์ 2527  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              ภาพที่ 2 ป้ายชื่อต้นไม้และผู้ทรงปลูก 
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                  ภาพที่ 3 บริเวณโคนต้น                         ภาพที่ 4 ภูมิทัศน์รอบต้นสนสอบใบ 
 
 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ ได้ท าเดินการจัดท าป้ายชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้ 
พร้อมท าเสาคล้องโซ่รอบต้นไม้ แต่ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการได้ตรวจสภาพต้นสนสองใบ
แล้ว ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ต้นสนสองใบแข็งแรงดีมาก 

 
  1.2 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงปลูกต้นสนสองใบ จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2527  
 

ภาพที่ 5 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้ 
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                 ภาพที่ 6 บริเวณโคนต้น                                   ภาพที่ 7 ภูมิทัศน์รอบต้นสนสอบใบ 

 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ ได้ท าเดินการจัดท าป้ายชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้ 
พร้อมท าเสาคล้องโซ่รอบต้นไม้ แต่ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน และก าลังด าเนินการใช้ไม้ค้ าไว้เพ่ือปรับตั้งล าต้นให้
ตั้งตรง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการได้ตรวจสภาพต้นสนสองใบแล้ว ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ต้นสนสองใบยังแข็งแรงดี 

  1.3 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปลูกต้นสนสองใบ จ านวน     
1 ต้น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527  

                                           ภาพที่ 8 ภูมิทัศน์รอบต้นสนสองใบ 

 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ แจ้งว่าต้นเดิมไดถู้กลมพัดหักและยืนต้นตาย ได้เก็บ
เมล็ดน ามาเพาะและไดป้ลูกแทนต้นเดิม ส่วนป้ายชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้ และเสารอบต้นไม้ยังไม่ได้น ามา
ติดตั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการได้ตรวจสภาพต้นสนสองใบแล้ว ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ต้นสนสองใบยังแข็งแรงดี 
และได้วัดขนาดล าต้นความโต  4 นิ้ว สูง 3.50 เมตร ทรงพุ่ม 1.5 เมตร 



-4- 

 2. ในความรับผิดชอบของศูนย์ศิลปะชีพภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว โดยเจ้าหน้าที่ทหาร  
ประจ าศูนย์อ านวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก มีต้นไม้ทรงปลูก จ านวน 5 ต้น  

                                         ภาพที่ 9 ศาลาที่พระทับทรงงาน 
 

2.1 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงปลูกต้นพญาสัตบรรณ จ านวน 1 ต้น    
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539  

                  ภาพที่ 10 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้ 
 

  ภาพที่ 11 แบคโฮก าลังขุดหลุมเพือปลูกต้นพญาสัตบรรณ               ภาพที่ 12 น้ าซึมมาเต็มหลุม 
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 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ทหารประจ าศูนย์อ านวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง
พ้ืนที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้น าแบคโฮมาขุดหลุมเพ่ือน าต้นพญาสัตบรรณที่น าไป
อนุบาลไว้มาปลูก ปรากฏว่ามีน้ าซึมเต็มหลุมที่ขุด ไม่สามารถปลูกต้นพญาสัตบรรณได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ  

จึงได้แนะน าให้จัดท าซับเลนเพ่ือระบายน้ าใต้ดิน โดยใช้แบคโฮขุดดินให้เป็นร่องแล้วใช้ตาข่ายลวดวางในร่องใช้
หินใส่ไปในตาข่ายแล้วฝังกลบด้วยดิน และเห็นควรใหเ้จ้าหนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุไ์ม่ป่า ไปติดตามผลการ
ด าเนินงานต่อไป 

2.2 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงปลูกต้นศภุโชค (นุ่นน้ า)  จ านวน 1 ต้น  
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547  
 

                                           ภาพที่ 13 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้ 

                                                ภาพที่ 14 ภูมิทัศน์รอบต้นศุภโชค   

 หมายเหตุ ต้นศุภโชคปลูกบริเวณศาลาทรงงานไม่เจริญเติบโต สาเหตุเกิดจากมีน้ าใต้ดินท่วมรากเน่า 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ จึงได้แนะน าให้จัดท าซับเลนเพ่ือระบายน้ าใต้ดิน โดยใช้แบคโฮขุดดินให้เป็นร่องแล้วใช้ตา
ข่ายลวดวางในร่องใช้หินใส่ไปในตาข่ายแล้วฝังกลบด้วยดิน 
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2.3  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงปลูกต้นโมกมัน จ านวน 1 ตน้ เมื่อวนัที่  

4 กุมภาพันธ ์2540  

                                       ภาพที่ 15 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้ 

                                         ภาพที่ 16 ภูมิทัศน์รอบต้นโมกมัน  

 หมายเหตุ ต้นโมกมัน ปลูกบริเวณศาลาทรงงานไม่เจริญเติบโต สาเหตุเกิดจากมีน้ าใต้ดินท่วมรากเน่า 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ จึงได้แนะน าให้จัดท าซับเลนเพ่ือระบายน้ าใต้ดิน โดยใช้แบคโฮขุดดินให้เป็นร่องแล้วใช้ตา
ข่ายลวดวางในร่องใช้หินใส่ไปในตาข่ายแล้วฝังกลบด้วยดิน 

2.4 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงปลูกต้นพะยอม จ านวน 1 ตน้ เมื่อวันที ่ 
10 เมษายน 2538 

                                                      ภาพที่ 17 ป้ายชื่อผูท้รงปลูกและชื่อต้นไม ้
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                                             ภาพที่ 18 ภูมิทัศน์รอบต้นพะยอม 

 หมายเหต ุเจา้หน้าที่ฝ่ายวชิาการ ได้ตรวจตน้พะยอมแล้วปรากฏว่าไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม ้ต้นพะยอม
แข็งแรงสมบูรณ์ดีมาก 

2.5 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงปลูกต้นประดู่ จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่  
17 มีนาคม 2537 

         ภาพที่ 19 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้                 ภาพที่ 20 ภูมิทัศน์รอบต้นประดู่ 

 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ได้ตรวจความสมบูรณ์ของต้นประดู่แล้วปรากฏว่าพบด้วงหนวดยาว
เจาะล าต้นต้นประดู่ จึงได้ด าเนินการผสมสารเคมีคลอไพรีฟอดกับกับลาดบริเวณโคนต้น และเห็นควรให้เจ้าหน้าที่  
ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม่ป่า ไปด าเนินการอัดสารเคมีเข้าล าต้นและติดตามผลต่อไป 
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 3. ในความรับผิดชอบของสวนรุกขชาติสกุโณทยาน จังหวัดพิษณุโลก มีต้นไม้ทรงปลูก     
จ านวน 2 ต้น  

  3.1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงปลูกต้นประดู่ เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2501  

                                             ภาพที่ 21 ป้ายชื่อผู้ทรงปลกูและชื่อต้นไม้ 

         ภาพที่ 22 ภูมิทัศน์โคนต้นประดู่                                 ภาพที่ 23 ภูมิทัศน์รอบต้นประดู่ 

 หมายเหตุ ป้ายชื่อผู้ทรงปลุกและป้ายชื่อต้นไม้ เสารอบต้นไม้โซ่ และจัดภูมิทัศน์รอบต้นไม้สวยงาม
สมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการได้ตรวจความสมบูรณ์ของต้นประดู่แล้วไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ ต้นประดู่
สมบูรณ์แข็งแรงดีมาก 
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3.2  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงปลูกต้นพะยอม จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที ่ 
28 กุมภาพันธ์ 2501 

                                              ภาพที่ 24 ปา้ยชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้ 

 

                ภาพที่ 25 ภูมิทัศน์โคนต้นพะยอม                                 ภาพที่ 26 ภูมิทัศน์รอบต้นพะยอม 

 หมายเหตุ ป้ายชื่อผู้ทรงปลุกและป้ายชื่อต้นไม้ เสารอบต้นไม้โซ่ และจัดภูมิทัศน์รอบต้นไม้สวยงาม
สมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการได้ตรวจความสมบูรณ์ของต้นพะยอมแล้วไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้   
ต้นพะยอมสมบูรณ์แข็งแรงดีมาก 

 

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


