
รายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  

ทรงปลูกในพื้นที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  
ในท้องท่ีจังหวัดเชียงใหม่  

ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2559 – 17 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 16 (เชียงใหม่) ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ศูนยป์ฏิบัติการโครงการฯ สะเมิง อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นสักทอง จ านวน 3 ต้น สถานที่ทรงปลูกโรงเรียนวัดยั้งเมิน อ าเภอสะเมิง จังหวัด 
เชียงใหม่  

                ภาพที่ 1 ป้ายชื่อโรงเรียนวัดยั้งเมิน      ภาพที่ 2 ทรงปลูกต้นสักทอง จ านวน 3 ต้น 
 

             ภาพที่ 3 ป้ายชื่อต้นไม้และผู้ทรงปลูก                ภาพที่ 4 ต้นสักทอง จ านวน 3 ต้น 
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 หมายเหตุ รายการต้นไม้ทรงปลูกท่ีตกส ารวจในพ้ืนที่ สบอ.16(เชียงใหม่) จ านวน 14 ต้น ล าดับที่ 
1  ตามรายงานที่ สบอ.16(เชียงใหม่) แจ้งว่าเป็นต้นประดู่ เจ้าหน้าที่ฝ่ ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้ไป
ด าเนินการส ารวจแล้วปรากฏว่าเป็นต้นสักทอง จ านวน 3 ต้น 

  2. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นชมพูภูพิงค์ จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 
  

                     ภาพที่ 5 ป้ายชื่อโครงการฯ                    ภาพที่ 6 ทรงปลูกต้นชมพูภูพิงค์ 

             ภาพที่ 7 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้                          ภาพที่ 8 ใบ 
 

                                       ภาพที่ 9 ภูมิทัศน์รอบต้นชมพูภูพิงค์ 
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 หมายเหตุ รายการต้นไม้ทรงปลูกที่ตกส ารวจในพ้ืนที่ สบอ.16(เชียงใหม่) จ านวน 14 ต้น ล าดับที่ 6  
ตามรายงานที่ สบอ.16(เชียงใหม่) แจ้งว่า อยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้
ป่า ได้ไปด าเนินการส ารวจแล้วปรากฏว่าโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ อยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ 

  3. สถานีควบคุมไฟป่าดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ มีต้นไม้ทรงปลูก จ านวน 3 ต้น  

                       3.1 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นสาธร จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539 

                                       ภาพที่ 10 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้ 

      ภาพที่ 11 ใบ                             ภาพที่ 12 ล าต้นและภูมิทัศน์รอบต้นสาธร 

 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้ส ารวจสภาพต้นสาธรแล้วปรากฏว่าราก
ต้นสาธรถูกปลวกกัดกิน กิ่งยอดแห้งตาย และภูมิทัศน์ไม่สวยงาม จึงได้แนะน าให้เจ้าหน้าที่ สถานีควบคุมไฟป่า
เชียงใหม่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามสมพระเกียรติ และตัดแต่งก่ิงที่ตายออก 
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3.2 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นสาธร จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539 

          ภาพที่ 13 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้    ภาพที่ 14 ล าต้นและภูมิทัศน์รอบต้นค ามอกหลวง 

 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้ส ารวจสภาพต้นค ามอกหลวงแล้วปรากฏ
ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

 3.3 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นสาธร จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539 

          ภาพที่ 15 ป้ายชื่อผู้ทรงปลูกและชื่อต้นไม้       ภาพที่ 16 ล าต้นและภูมิทัศน์รอบต้นอบเชย 

 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้ส ารวจสภาพต้นอบเชยแล้วปรากฏไม่พบ
โรคแมลงศัตรูต้นไม้ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
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 หมายเหตุ รายการต้นไม้ทรงปลูกที่ตกส ารวจในพ้ืนที่ สบอ.16(เชียงใหม่) จ านวน 14 ต้น ล าดับที่ 8  
ตามรายงานที่ สบอ.16(เชียงใหม่) แจ้งว่า เป็นต้นชงโค (เสี้ยวดอกขาว) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า 
ได้ไปด าเนินการส ารวจแล้วปรากฏว่า ต้นชงโค (เสี้ยวดอกขาว) เป็นต้นไม้ที่ผู้ติดตามเสด็จสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้ปลูก 

 4. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ มีต้นไม้ทรงปลูก จ านวน 3 ต้น 

                                 ภาพที่ 17 ป้ายบ้านพักอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

  4.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปลูกต้นสนฉัตร จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 24 มกราคม 
2520 

                           ภาพที่ 18 ใบ                  ภาพที่ 19 ล าต้นและภูมิทัศน์รอบต้นสนฉัตร 

 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้ส ารวจสภาพต้นสนฉัตรแล้วปรากฏไม่พบ
โรคแมลงศัตรูต้นไม้ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
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  4.2 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นสนฉัตร จ านวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2520 

                          ภาพที่ 20 ใบ                       ภาพที่ 21 ล าต้นและภูมิทัศน์รอบต้นสนฉัตร 

 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้ส ารวจสภาพต้นสนฉัตรแล้วปรากฏไม่พบ
โรคแมลงศัตรูต้นไม้ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง แต่ต้นสนฉัตรถูกพายุพัดล าต้นหักมานานแล้ว  

  4.3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นบุนนาค จ านวน 1 ต้น 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2534 

                         ภาพที่ 22 ล าต้น                        ภาพที่ 23 ภูมิทัศน์รอบบริเวณต้นบุนนาค 
 หมายเหตุ รายการต้นไม้ทรงปลูกที่ตกส ารวจในพ้ืนที่ สบอ.16(เชียงใหม่) จ านวน 14 ต้น ล าดับที่ 9  
ต้นบุนนาคตกส ารวจ 1 ต้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอารักขาพันธุ์ไม้ป่า ได้ไปด าเนินการส ารวจแล้วปรากฏว่าพบ
ต้นบุนนาค จ านวน 1 ต้น ตรวจสุขภาพต้นบุนนาคแล้วปรากฏว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และได้แนะน าให้
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดท าป้ายชื่อต้นไม้และผู้ทรงปลูก พร้อมด้วยเสารอบต้นไม้ทั้ง 3 ต้น
เป็นการชั่วคราว 
                                              .................................................... 



 

 
 

 

 

 

 


