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ค าน า 

 

 เอกสารการจัดการความรู้ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง รุกขกรเบื้องต้น ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
คู่มือในการด าเนินการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ใน รร.จปร. ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยทั้งนี้ รร.จปร. มี
ต้นไม้ที่มีความส าคัญจ านวนมาก เช่น ต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต้นไม้
ทรงปลูกของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ต้นไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัด ๗๖
จังหวัด โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และต้นไม้อ่ืน ๆ ที่ให้ความสวยงามและให้ร่มเงา ซึ่งปัญหา
ในปัจจุบันโดยทั่วไปนั้นเกิดจากต้นไม้ใหญ่มีจ านวนมาก และก าลังพลขาดความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลรักษา
ต้นไม้ใหญ่ ท าให้เกิดปัญหาจากการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การตัดผิดต าแหน่ง ผิด
ช่วงเวลา และผิดวิธี ท าให้ต้นไม้ยืนต้นตาย เกิดโรคและแมลงกัดกินเนื้อไม้ท าให้เกิดโพรงผุ เป็นปัญหาเรื้อรังที่
ต้องเสียงบประมาณและเวลาในการด าเนินการแก้ไข ดังนั้นจ าเป็นต้องให้ความรู้ก าลังพลในเรื่องรุกขกร 
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลต้นไม้ใหญ่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือลดความผิดพลาดที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อต้นไม้ในอนาคต  

โดยรายละเอียดของคู่มือการปฏิบัติงานนี้ จะเป็นการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานรุกขกรในเบื้องต้น 
โดยจะเน้นเฉพาะหลักปฏิบัติที่ส าคัญขั้นต้นในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ เพ่ือให้ก าลังพล รร.จปร. สามารถ
ปฏิบัติได้ ทั้งนี้จะเน้นการด าเนินงานกับต้นไม้ใหญ่ที่มีปัญหา ได้แก่ ปัญหาที่เกิดกับต้นไม้ต้นนั้นเองและปัญหาที่
ต้นไม้ก่อเกิดกับสังคม โดยเฉพาะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่ง
ต้องใช้วิธีการดูแลรักษาโดยการตัดแต่งกิ่งและการศัลยกรรมต้นไม้เป็นหลัก ซึ่งคณะผู้จัดท าได้รวบรวมความรู้
ทั้งจากการอบรม การฝึกปฏิบัติจริงจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสอบถามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่าง  คณะผู้จัดท าต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลและแนะแนวทางการ
จัดท าใน ณ ที่นี้   และคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง รุกขกรเบื้องต้น ฉบับนี้จะให้
ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ก าลังพล รร.จปร. และก าลังพลกองทัพบกในทุกภาคส่วน ในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
รุกขกร หรือใช้ความรู้ด้านรุกขกรในการควบคุมก าลังพลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
บริเวณพ้ืนที่หน่วยงานของกองทัพบกและพ้ืนที่บริเวณบ้านพักที่รับผิดชอบ  เพ่ือให้ต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่
กองทัพบกสามารถยืนต้นอย่างร่มรื่น สง่างาม และปลอดภัย หากมีข้อเสนอแนะประการใด คณะผู้จัดท าขอรับ
ไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง 
  

 

         ผู้จัดท า 

 

 

 

 



บทสรุปการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ชื่อผลงาน   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง รุกขกรเบื้องต้น 
เจ้าของผลงาน/สังกัด   กวล.สกศ.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน   ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน (คู่มือการปฏิบัติงาน) 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
 เป็นคู่มือการปฏิบัติงานโดยอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานรุกขกรในเบื้องต้น โดยจะเน้นเฉพาะหลักปฏิบัติ
ที่ส าคัญเบื้องต้นในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ก าลังพล รร.จปร. สามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้จะเน้นการด าเนินงาน
กับต้นไม้ใหญ่ที่มีปัญหา ได้แก่ ปัญหาที่เกิดกับต้นไม้ต้นนั้นเองและปัญหาที่ต้นไม้ก่อเกิดกับสังคม ซึ่งต้องใช้วิธีการ
ดูแลรักษาโดยการตัดแต่งก่ิงและการศัลยกรรมต้นไม้เป็นหลัก 

ลักษณะของผลงาน 
 เป็นคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับก าลังพล รร.จปร. เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ใหญ่ภายใน รร.จปร. ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
         ๑. ก าลังพล รร.จปร. มีความรู้และเข้าใจวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ     
          ๒. คณะท างานการจัดการความรู้มีการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ได้ถูกต้องครบถ้วน   
          ๓. คณะท างานการจัดการความรู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง 
          ๔. เอกสารประกอบในภาคผนวกมีรูปภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินการที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 
 ๕. เอกสารการจัดการความรู้เรื่อง รุกขกรเบื้องต้น นี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องแล้ว  

ความสัมฤทธิ์ 
           ก าลังพล รร.จปร. สามารถน าความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง รุกขกรเบื้องต้น ไปใช้ในการดูแลต้นไม้
ใหญ่ บริเวณหน่วยงานและบริเวณท่ีพักอาศัยที่ตนรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ความภูมิใจ 
     ๑. ก าลังพล รร.จปร. ที่ได้รับการอบรมหรือการเผยแพร่ความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงาน
เรื ่อ ง ร ุกขกร เบื ้อ งต้น  เข้า ใจวิธ ีก ารดูแลรักษาต้น ไม้ใหญ่ที ่ถ ูกต้อ งตามหลักว ิช า และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
   ๒. ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านรุกขกร  
     ๓. ได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้ที่ ได้จากการปฏิบัติจริงให้กับก าลังพล รร.จปร.  

 
   ตรวจถูกต้อง 
 
              พ.ท. หญิง ผศ.                                                      
                                 ( กฤตยาภรณ์  เจริญผล ) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง รุกขกรเบื้องต้น 

๑. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
    รร.จปร. มีต้นไม้ที่มีความส าคัญจ านวนมาก เช่น ต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ต้นไม้ทรงปลูกของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ต้นไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัด 
๗๖ จังหวัด โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และต้นไม้อ่ืน ๆ ที่ให้ความสวยงามและให้ร่มเงา ซึ่งปัญหา
ในปัจจุบันโดยทั่วไปนั้น เกิดจากต้นไม้ใหญ่มีจ านวนมาก และก าลังพลขาดความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลรักษาต้นไม้ 
ท าให้เกิดปัญหาจากการตัดแต่งต้นไม้ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การตัดผิดต าแหน่ง ผิดช่วงเวลา และผิด
วิธี ท าให้ต้นไม้ยืนต้นตาย เกิดโรคและแมลงกัดกินเนื้อไม้ท าให้เกิดโพรงผุ เป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้องเสียงบประมาณ
และเวลาในการด าเนินการแก้ไข ดังนั้นจ าเป็นต้องให้ความรู้ก าลังพลในเรื่องรุกขกร ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ต้นไม้ใหญ่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือลดความผิดพลาดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นไม้ในอนาคต  

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ก าลังพล รร.จปร. รู้วิธีการดูแลรักษาต้นไม้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๓. ขอบเขต  
        คู่มือการปฏิบัติงานนี้ เป็นการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานรุกขกรในเบื้องต้น โดยจะเน้นเฉพาะหลัก
ปฏิบัติที่ส าคัญขั้นต้นในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ เพ่ือให้ก าลังพล รร.จปร. สามารถปฏิบัติ ได้ ทั้งนี้จะเน้นการ
ด าเนินงานกับต้นไม้ใหญ่ที่มีปัญหา ได้แก่ ปัญหาที่เกิดกับต้นไม้ต้นนั้นเองและปัญหาที่ต้นไม้ก่อเกิดกับสังคม 
โดยเฉพาะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งต้องใช้วิธีการดูแลรักษาโดย
การตัดแต่งก่ิงและการศัลยกรรมต้นไม้เป็นหลัก ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานนี้ จะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอน ๑) พิจารณา
ชนิดพันธุ์ ถิ่นก าเนิด นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ของต้นไม้ใหญ่ชนิดนั้น ๆ ๒) ท าความเข้าใจชีพลักษณ์ หรือ
รูปฟอร์มของต้นไม้  ๓) ตรวจสอบปัญหาที่เกิดกับต้นไม้ต้นนั้นเองและปัญหาที่ต้นไม้ก่อเกิดกับสังคม  ๔) เตรียม
อุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการดูแลรักษาต้นไม้  ๕) ด าเนินการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ด้วยวิธีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้  
๖) ด าเนินการศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ที่เกิดโพรงผุจากโรคและแมลง ๗) ติดตามตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ที่ได้รับการตัด
แต่งกิ่งและการศัลยกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ๘)  การปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของต้นไม่ใหญ่  ๙) ดูแลรักษา
ต้นไม้ใหญ่และปรับภูมิทัศน์โดยรอบอย่างต่อเนื่อง 
๔. ค าจ ากัดความ  
        ๔.๑ รุกขกร (Arborist)  หรือนักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ (Tree Surgeon) หมายถึง คือ ผู้มีหน้าที่จัดการด้าน
ต้นไม้ใหญ่ในเมือง ซึ่งรวมถึงงานปลูก ตัดแต่ง ค้ าจุน งานป้องกันและรักษาโรคและแมลง หรือโรคพืชอ่ืน งาน
ป้องกันรักษา และงานตัดโค่นต้นไม้ที่แห้งตาย 
        ๔.๒ รุกขกรรม (Arboriculture) คือ วิชาชีพว่าด้วยการปลูกและจัดการเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ 
ซึ่งรวมถึงศึกษาการเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อการปฏิบัติต่อต้นไม้ ได้แก่ การคัดเลือก การปลูก การดูแล 
การท าศัลยกรรมและการตัดโค่น เรียกผู้ที่ปฏิบัติวิชาชีพทางรุกขกรรม ว่า “รุกขกร” 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
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        ๔.๓ ต้นไม้ในงานรุกขกรรม หมายถึง ต้นไม้ใหญ่ในเมืองและในบริเวณอาคารสถานที่ รวมถึงไม้เลื้อยและไม้
พุ่มมีแก่นที่เป็นไม้ยืนต้น ต้นไม้ที่ให้ความประเทืองใจ ซึ่งต้นไม้เหล่านี้จะได้รับการดูแลเพ่ืองานภูมิทัศน์ส าหรับ
มนุษย์เป็นหลัก ที่ส าคัญงานรุกขกรรมมีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของต้นไม้ การควบคุมโรคและแมลง 
การจัดการเก่ียวกับอันตรายและการพิจารณาด้านสุนทรียภาพ 
        ๔.๔ การศัลยกรรมต้นไม้  (Tree Surgery) หมายถึง การฟ้ืนฟูสภาพต้นไม้ที่ทรุดโทรมให้กลับมีสุขภาพ
แข็งแรงและมีอายุยืนนานยิ่งขึ้น โดยการรักษาบาดแผลและเสริมความแข็งแรงให้ต้นไม้ตามวิธีการศัลยกรรม เพ่ือ
หยุดยั้งการท าลายของเชื้อโรค รา และแมลงศัตรูต้นไม้ ส่วนใหญ่มักจะท าการศัลยกรรมต้นไม้ที่มีโพรงขนาดใหญ่ 
หรือโพรงที่มีความเสี่ยงในการหมักหมมของเศษใบไม้หรือน้ าขังแช่ซึ่งจะท าให้เกิดโรคราท าลายมากยิ่งขึ้น 
 
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ) 
        ๕.๑ ก าลังพล รร.จปร. พิจารณาชนิดพันธุ์ (Species) ถิ่นก าเนิด (Habitat), นิเวศวิทยา (Ecology) และ
การกระจายพันธุ์ (Distribution) ของต้นไม้ใหญช่นิดนั้น ๆ เพ่ือเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ต้นนั้นและสภาพ 
แวดล้อมที่อยู่รายรอบ  
        ๕.๒ ก าลังพล รร.จปร. ท าความเข้าใจชีพลักษณ์ (Life Form) หรือรูปฟอร์มของต้นไม้  โดยต้องสามารถ
จ าแนกระหว่างกิ่งตั้ง (Orthotropic Branch) และกิ่งนอน (Plagiotropic Branch) ของต้นไม้ได้ เพ่ือท าความ
เข้าใจถึงโครงสร้างกิ่ง/ล าต้น และเอกลักษณ์ของต้นไม้ชนิดนั้น เพ่ือที่หากจ าเป็นต้องมีการตัดแต่งกิ่ง จะได้
ด าเนินการโดยรักษารูปฟอร์มที่เป็นเอกลักษณ์ของพรรณไม้ชนิดนั้น ๆ ไว้ให้มากท่ีสุดเท่าที่จักสามารถท าได้  
        ๕.๓  ก าลังพล รร.จปร. ตรวจสอบปัญหาที่เกิดกับต้นไม้ต้นนั้นเองและปัญหาที่ต้นไม้ก่อเกิดกับสังคม ซึ่งจะ
ท าให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ได้แก่  
              ๕.๓.๑ การกีดขวาง เช่น กีดขวางสายไฟฟ้า บดบังแสงไฟส่องสว่าง และการกีดขวางบ้านเรือนและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ตรวจสอบด้วยสายตา 
              ๕.๓.๒ การโค่นล้ม หรือ มีการฉีกขาดของชิ้นส่วนขนาดเล็กหรือใหญ่ และตกลงมา (Tree Failure) 
ซ่ึงจะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บของบุคคล ให้ตรวจสอบดังนี้ 
                      ๑) ตรวจสอบล าต้น (Trunk) ได้แก่ การยืนต้นตาย เอนเอียง เสียศูนย์ เนื้อไม้แตก เปลือกมี
แผล และล าต้นผุเป็นโพรงหรือแมลงเจาะท าลาย 
                      ๒) ตรวจสอบเรือนยอด (Crown) ได้แก่ กิ่งแห้งตาย กิ่งผุ คงค้างบนเรือนยอด กิ่งที่มีโครงสร้าง
ไม่เหมาะสม โครงสร้างเรือนยอดไม่ดี และเรือนยอดหนาทึบเกินควร 
                      ๓) ตรวจสอบระบบราก (Root) ได้แก่ เปลือกแตก รากเสียหาย มีการชะล้างหน้าดิน รากลอย 
และระบบรากมีโครงสร้างไม่ดี 
        ๕.๔ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการดูแลรักษาต้นไม้  ได้แก่ อุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการตัด
แต่งก่ิง และอุปกรณ์ส าหรับการศัลยกรรมต้นไม้และการรักษาโรคและแมลง 
        ๕.๕ ด าเนินการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ด้วยวิธีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่มีปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหากับสังคม มี
รายละเอียดดังนี้ 
             ๕.๕.๑ เลือกช่วงเวลาหรือฤดูกาลที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ โดยให้ตัดแต่งในช่วงต้นไม้พัก
ตัว (ฤดูแล้ง) หรือในช่วงต้นไม้ผลัดใบ หรือชะงักการเจริญเติบโต หรือหยุดกิจกรรมทางสรีรวิทยาที่ส าคัญ จึง
เหมาะสมที่สุด เพราะท าให้มองเห็นโครงสร้างของต้นไม้ชัดเจน 
             ๕.๕.๒ จ าแนกกิ่งตั้ง (Orthotropic Branch) และกิ่งนอน (Plagiotropic Branch) ของต้นไม้ใหญ่ 
และพิจารณาว่ากิ่งใดมีปัญหา ให้ท าการตัดที่ก่ิงนั้น 
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             ๕.๕.๓ การด าเนินการตัดแต่งก่ิงต้นไม้ใหญ่ที่มีปัญหา แบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้   
                    ๕.๕.๓.๑ การตัดกิ่งที่มีขนาดเล็กออกจากล าต้นหรือก่ิงที่มีขนาดใหญ่กว่า  
                                - ให้สังเกตวงแหวนที่โคนก่ิง ซึ่งเรียกว่า คอกิ่ง (Branch Collar) และตัดให้ชิดคอกิ่ง 
โดยให้แผลเรียบ ระมัดระวังไม่ให้คอกิ่งเสียหาย 
                    ๕.๕.๓.๒ การตัดกิ่งหรือล าต้นที่มีขนาดใหญ่กว่าออก (Directional Pruning)  
                                - ไม่ต้องสังเกตคอก่ิง แต่ตัดโดยสังเกตเส้นสันเปลือก (Branch Bark Ridge)  มี
ขั้นตอนดังนี้     ๑) สังเกตแนวสันเปลือก ๒) กะแนวเส้นตั้งฉากกับกิ่ง/ล าต้นหลักนั้น ๆ ด้วยสายตา ๓) ตัดบริเวณ
กึ่งกลางระหว่างแนวในข้อ ๑) และ ๒)    
                    ๕.๕.๓.๓ การตัดก่ิงขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักมาก ๆ เพ่ือป้องกันการฉีกขาดของเปลือก                       
                                - ในการตัดต้องลดน้ าหนักก่อนเพ่ือป้องกันการฉีกขาดของเปลือก  โดยให้ด าเนินการ
ตัด ๓ ขั้นตอนดังนี้  ๑) ตัดด้านล่างลึกประมาณ ๑/๓ ของกิ่ง  ๒) พลิกเลื่อย ไปตัดด้านบนให้ขาดโดยเลื่อนจุดตัด
ออกไปด้านปลายกิ่งเล็กน้อย และ ๓) ตัดครั้งสุดท้ายที่ “คอกิ่ง” เพ่ือให้ขาดออกจากกัน 
        ๕.๖ ด าเนินการศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ที่เกิดโพรงผุจากโรคและแมลง มีข้ันตอนดังนี้  
              ๑) ท าการตรวจหาสาเหตุการเกิดโรค การเกิดแผล หรือโพรงผุ  
              ๒) ท าการสกัดเนื้อไม้ผุออกจากโพรงล าต้น ด้วยอุปกรณ์สิ่ว  
              ๓) ใช้สารป้องกันเชื้อราหรือสารเคมีป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช ทาให้ทั่วเนื้อไม้ในโพรง 
              ๔) ติดตั้งโครงเหล็กหรือตะแกรงลวดตาข่ายในโพรงเพ่ือปิดบาดแผลและเป็นโครงสร้างให้ปูนยึดเกาะ
ได ้
              ๕) โบกปูนปิดแผลในโพรง แต่งปูนที่โบกให้เรียบ โดยปูนที่โบกจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่ต่ ากว่าบริเวณ
ขอบเนื้อไม้ด้านข้าง เพ่ือให้เนื้อเยื่อของต้นไม้สามารถเจริญห่อหุ้มปิดทับปูนได้ หากโบกปูนปิดทับขอบเปลือกไม้
จะต้องท าการเซาะขอบปูนที่โบกให้ลึก อย่าให้ปูนไปทับเนื้อเยื่อเจริญของต้นไม้  
            ๖) ทาสีให้กลมกลืนกับสีผิวหรือเปลือกของต้นไม้แต่ละชนิด เพ่ือความสวยงาม 
        ๕.๗  ติดตามตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งและการศัลยกรรมต้นไม้อย่างสม่ าเสมอ หากมี
ปัญหาให้รีบด าเนินการแก้ไข เพ่ือป้องกันโรค แมลง และความชื้นที่จะเข้าไปหมักหมมในแผล ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
ผุพังของเนื้อไม้และสามารถลามเข้าไปกัดกินเนื้อไม้ในล าต้น ท าให้ต้นไม้ตายได้ 
        ๕.๘ ท าการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของต้นไม่ใหญ่ เพ่ือความสวยงาม และความปลอดภัย 
        ๕.๙  ด าเนินการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ภายใน รร.จปร. และปรับภูมิทัศน์โดยรอบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ต้นไม้
สามารถยืนต้นอย่างร่มรื่น สง่างาม และปลอดภัย 
๖. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow)  
        (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๗.๑ ก าลังพล รร.จปร. มีความรู้และเข้าใจวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

           ๗.๒ ก าลังพล รร.จปร. ในหน่วยหลักท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาต้นไม้ใน รร.จปร. โดยตรง เช่น 
พัน ร. รร.จปร. และ กกร.รร.จปร. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
        ๗.๓. ทุกหน่วยงานในกองทัพบก สามารถใช้ความรู้ด้านรุกขกรในการควบคุมก าลังพลที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้บริเวณพ้ืนที่หน่วยและพ้ืนที่บริเวณบ้านพักที่หน่วยรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
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๘. ระบบการติดตามประเมินผล  
        ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในคู่มือการปฏิบัติงาน จากการอบรมและการเผยแพร่เอกสารคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เรื่องรุกขกรเบื้องต้น ให้แก่ก าลังพล กวล.สกศ.รร.จปร. และก าลังพลที่สนใจ โดยใช้แบบสอบถาม 
๙. หน่วยที่เกี่ยวข้อง (พร้อมระบุช่องทางการประสานงาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์) 
        ๙.๑  นายธราดล ทันดว่น นักวิชาการอิสระและรุกขกรอาชีพ  โทร ๐๘๙-๑๘๒๑๓๓๖  
        ๙.๒  ดร.คงศักดิ์ มีแก้ว นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กรมป่าไม้  โทร ๐๘๒-๓๕๙๔๗๔๗ 
 ๙.๓  นายดุริยะ สถาพร  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กรมป่าไม ้ โทร ๐๘๑-๘๘๐๙๓๑๘ 
        ๙.๔  พ.อ.หญิง อรยา  พูลทรัพย์ รอง ผอ.กพ.ทบ. (เลขาคณะท างานขับเคลื่อน KM ทบ.) โทร ทบ. ๘๗๐๒๕ 
๑๐. ระเบียบ/ค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๑๐.๑ แผนพัฒนา รร.จปร. ป ี๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคลากร กลยุทธ์การพัฒนาบุคคลากร 
        ๑๐.๒ แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการ
พัฒนาบุคลากร กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร แผนงานที่ ๒๖ แผนงานพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในหน่วย ในกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
        ๑๐.๓ หนังสือ กกร.รร.จปร. ด่วนมาก ที่ กห. ๐๔๖๐.๑.๕/๗๒ ลง ๒๕ ม.ค.๖๑ เรือ่ง ขออนุมัติ รร.จปร. 
จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “รุกขกร การให้ความรู้และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลต้นไม้ใหญ่” 
๑๑. ภาคผนวก 
 ๑๑.๑ ผนวก ก นิยามศัพท์ในงานรุกขกร 
 ๑๑.๒ ผนวก ข เอกสารวิธีการดูแลรักษาและตัดแต่งก่ิงต้นไม้ใหญ่  
        ๑๑.๓ ผนวก ค อุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ 
        ๑๑.๔ ผนวก ง เอกสารวิธีการป้องกันและก าจัดโรคและแมลง 
        ๑๑.๕ ผนวก จ เอกสารวิธีการศัลยกรรมต้นไม้  
๑๒. ข้อมูลผู้จัดท า  
 ๑๒.๑ พ.ท.หญิง กฤตยาภรณ์  เจริญผล     ผศ.สกศ.รร.จปร.  โทร.ทบ. ๖๒๓๕๕-๖, ๐๘๔-๑๔๗๔๘๘๔ 
 ๑๒.๒ พ.ท.ชินภัทร  เชี่ยวบุญ                 อจ.สกศ.รร.จปร.  โทร.ทบ. ๖๒๓๕๕-๖ 
 ๑๒.๓ พ.ต.สามารถ พรเจริญ                  อจ.สกศ.รร.จปร.  โทร.ทบ. ๖๒๓๕๕-๖ 
๑๓. ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ 
        ๑๓.๑ พ.ต.สามารถ พรเจริญ                  อจ.สกศ.รร.จปร.  โทร.ทบ. ๖๒๓๕๕-๖ 
๑๔. ผู้ทบทวน   :        ลงนาม     พ.อ.  
                                                   ( มนัส  ธนวานนท์ ) 
        ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร / ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
๑๕. ผู้อนุมัติ   :          ลงนาม     พล.ท.  
                                                   ( สิทธิพล   ชินส าราญ ) 
                                ผบ.รร.จปร / ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
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กระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 
คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง รุกขกรเบื้องต้น 

 
ล าดับ ผังการปฏบิัต ิ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
เอกสาร/แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

  
 

   

๑  
 

๕ วัน - คู่มือจ ำแนกพรรณไม้  ส ำนกัวิจยักำร
อนรัุกษ์ป่ำไม้และพนัธุ์พืช กรมอทุยำน
แห่งชำติ สตัว์ป่ำ และพนัธุ์พืช. 
- หนังสือ ๑๓๐ พฤกษพรรณพื้นถ่ินแดน
ดิน จปร. 

- ทุกหน่วยใน 
รร.จปร.ที่มีต้นไม้
ใหญ่ในพื้นที่ๆ
รับผิดชอบ 

 

๒  ๑ วัน - คู่มือจ ำแนกพรรณไม้  ส ำนกัวิจยักำร
อนรัุกษ์ป่ำไม้และพนัธุ์พืช กรมอทุยำน
แห่งชำติ สตัว์ป่ำ และพนัธุ์พืช. 
 

- ทุกหน่วยใน 
รร.จปร.ที่มีต้นไม้
ใหญ่ในพื้นที่ๆ
รับผิดชอบ 

๓ 
 

๒ วัน 
 
  

- ผนวก ข เอกสารวิธีการดูแลรักษาและตัด
แต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่  
 
 

- ทุกหน่วยใน 
รร.จปร.ที่มีต้นไม้
ใหญ่ในพื้นที่ๆ
รับผิดชอบ 

๔  
 
 

๒ วัน - ผนวก ข เอกสารวิธีการดูแลรักษาและตัด
แต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่  
- ผนวก ค อุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ 

- ทุกหน่วยใน 
รร.จปร.ที่มีต้นไม้
ใหญ่ในพื้นที่ๆ
รับผิดชอบ 

๕  
 
 
 

๑ วัน - ผนวก ข เอกสารวิธีการดูแลรักษาและตัด
แต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่  
- ผนวก ค อุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ 

- ทุกหน่วยใน 
รร.จปร.ที่มีต้นไม้
ใหญ่ในพื้นที่ๆ
รับผิดชอบ 

๖  
 

๑ วัน -  ผนวก ง เอกสารวิธีการป้องกันและ
ก าจัดโรคและแมลง 
- ผนวก จ เอกสารวิธีการศัลยกรรมต้นไม้ 

- ทุกหน่วยใน 
รร.จปร.ที่มีต้นไม้
ใหญ่ในพื้นที่ๆ
รับผิดชอบ 

๗  ทุก ๓๐ วัน 
 
 
 
 
 

- ผนวก ข เอกสารวิธีการดูแลรักษาและตัด
แต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่  
-  ผนวก ง เอกสารวิธีการป้องกันและ
ก าจัดโรคและแมลง 
- ผนวก จ เอกสารวิธีการศัลยกรรมต้นไม้ 

- ทุกหน่วยใน 
รร.จปร.ที่มีต้นไม้
ใหญ่ในพื้นที่ๆ
รับผิดชอบ 

 
 
 

 

๘  ๑๕ วัน - - ทุกหน่วยใน 
รร.จปร.ที่มีต้นไม้
ใหญ่ในพื้นที่ๆ
รับผิดชอบ 

๙  ทุก ๓๐ วัน - - ทุกหน่วยใน 
รร.จปร.ที่มีต้นไม้
ใหญ่ในพื้นที่ๆ
รับผิดชอบ 

เร่ิมต้น 

พิจารณาชนิดพันธุ์ ถิ่นก าเนิด นิเวศวิทยา และ 
การกระจายพันธุ์ของต้นไม้ใหญ่ชนิดนั้น ๆ 

ตรวจสอบปัญหาที่เกิดกับต้นไม้ต้นนั้นเองและ 
ปัญหาที่ต้นไม้ก่อเกิดกับสังคม  

ท าความเข้าใจชพีลักษณ์หรือรูปฟอร์มของต้นไม้ชนิดนั้น ๆ  
เพื่อเข้าใจถึงโครงสร้างกิ่ง/ล าต้น และเอกลักษณ์ของต้นไม้ชนิดนั้น  

เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการดูแลรักษาต้นไม้   

ด าเนินการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ดว้ยวิธีการตัดแต่งกิ่ง 
ที่มีปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหากับสังคม 

ด าเนินการศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ที่เกิดโพรงผุจากโรคและแมลง 

ท าการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของต้นไม่ใหญ่ 
 เพื่อความสวยงาม และความปลอดภยั 

 

ด าเนินการดูแลรักษาต้นไม้ใหญภ่ายใน รร.จปร. และปรับภูมิทัศน์
โดยรอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นไม้สามารถยืนต้น 

อย่างร่มร่ืน สง่างาม และปลอดภยั 
 

ติดตามตรวจสอบต้นไม้ใหญ ่
ที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งและการศัลยกรรมต้นไม้ 

อย่างสม่ าเสมอ ว่ามีปญัหาหรือไม่ 
 

เกิดปัญหา 

ไม่เกิดปัญหา 
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บรรณานุกรม 
 

๑. ธราดล ทันด่วน. เอกสารประกอบอบรม เรื่อง การจัดการต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองความส าคัญและคุณค่าของ 
    ป่าในเมือง. ๒๕๖๑.   
๒. ธราดล ทันด่วน. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง รุกขกรรมส าหรับพื้นที่อนุรักษ์ข้อคิดและตัวอย่างการ 
    ปฏิบัติงานภาคสนาม. ๒๕๖๑.  
๓. ดุริยะ สถาพร. เอกสารประกอบการอบรมรุกขกร เรื่อง การตัดแต่งและดูแลต้นไม้. กรุงเทพฯ: กรมป่าไม้,  
    ๒๕๖๑.  
๔. กรมป่าไม้.  เอกสารประกอบการอบรมรุกขกร เรื่อง โรคแมลงและการศัลยกรรมต้นไม้. กรุงเทพฯ: กรมป่าไม้,  
    ๒๕๖๑.  
๕. เดชา บุญค้ า. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การอบรมความรู้พื้นฐานในงานรุกขกรรมส าหรับงานดูแล 
   รักษาต้นไม้ใหญ่ในเมืองระดับผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงาน. กรุงเทพฯ: ส านักงานเขตจตุจักร, ๒๕๖๐. 
๖. เดชา บุญค้ า. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การดูแลรักษารักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง ตอนที่ ๒. ที่มา:  
    http://www.land.arch.chula.ac.th/data/file_๒๐๑๐๐๗๒๖๑๕๐๕๓๖.pdf. ๒๕๕๓.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.land.arch.chula.ac.th/data/file_20100726150536.pdf
http://www.land.arch.chula.ac.th/data/file_20100726150536.pdf
http://www.land.arch.chula.ac.th/data/file_20100726150536.pdf
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นิยามศัพท์ในงานรุกขกร 

ผนวก ก

รวบรวมและเรยีบเรยีงโดย 

พ.ท.หญงิ กฤตยาภรณ์ เจรญิผล



รุกขกร (Arborist)
หรือ นักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ 

หมายถึง  

ผู้ที่มีหน้าที่จัดการด้านต้นไม้ใหญ่
ในเมือง ซึ่งรวมถึงงานปลูกตัดแต่ง 
ค ้าจุน ป้องกันรักษา งานป้องกัน
และรักษาโรคและแมลง หรือโรคพืช
อื่น และงานตัดโค่นต้นไม้ที่แห้งตาย



คือ วิชาชีพว่าด้วยการปลูกและจัดการเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่
ในงานภูมิทัศน์ ซึ่งรวมถึงศึกษาการเจริญเติบโตและ

การตอบสนองต่อการปฏิบัติต่อต้นไม้ ได้แก่ การคัดเลือก 
การปลูก การดูแล การท้าศัลยกรรม และการตัดโค่นต้นไม้

รุกขกรรม (Arboriculture) 



หมายถึง   ต้นไม้ใหญ่ในเมืองและในบริเวณอาคารสถานที่ 
รวมถึงไม้เลื อยและไม้พุ่มมีแก่นที่เป็นไม้ยืนต้น ต้นไม้ที่ให้ความ
ประเทืองใจ  ซึ่งต้นไม้เหล่านี จะได้รับการดูแลเพื่องานภูมิทัศน์

ส้าหรับมนุษย์เป็นหลัก ที่ส้าคัญงานรุกขกรรมมีความเก่ียวข้องกับ
การดูแลสุขภาพของต้นไม้ การควบคุมโรคและแมลง การจัดการ

เก่ียวกับอันตรายและการพิจารณาด้านสุนทรียภาพ

ต้นไม้ในงานรุกขกรรม 



หมายถึง  การฟื้นฟูสภาพต้นไม้ที่ทรุดโทรมให้กลับมีสุขภาพแข็งแรง
และมีอายุยืนนานย่ิงขึ น โดยการรักษาบาดแผลและเสริมความ

แข็งแรงให้ต้นไม้ตามวิธีการศัลยกรรม และหยุดยั งการท้าลายของ
เชื อโรค รา และแมลงศัตรูต้นไม้ ส่วนใหญ่มักจะท้า

การศัลยกรรมต้นไม้ที่มีโพรงขนาดใหญ่

การศัลยกรรมต้นไม้ (Tree Surgery) 



1. ธราดล ทันด่วน. เอกสารประกอบอบรม เรื่อง การจัดการต้นไม้ใหญ่ในเขตเมือง
ความส้าคัญและคุณค่าของป่าในเมือง. 2561.  
2. ธราดล ทันด่วน. เอกสารประกอบการอบรม เร่ือง รุกขกรรมส าหรับพื้นที่อนุรักษ์
ข้อคิดและตัวอย่างการปฏิบัติงานภาคสนาม. 2561. 
3. ดุริยะ สถาพร. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การตัดแต่งและดูแลต้นไม้. กรุงเทพฯ: 
กรมป่าไม,้ 2561. 
4. กรมป่าไม้.  เอกสารประกอบการอบรมรุกขกร เรื่อง โรคแมลงและการศัลยกรรมต้นไม้. 
กรุงเทพฯ: กรมป่าไม,้ 2561. 
5. เดชา บุญค้ า. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การอบรมความรู้พื นฐานในงานรุกขกรรม
ส้าหรับงานดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมืองระดับผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงาน กรุงเทพฯ: 
ส านักงานเขตจตุจักร, 2560.
6. เดชา บุญค้ า. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การดูแลรักษารักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง 
ตอนที่ 2. ที่มา: http://www.land.arch.chula.ac.th/data/file_20100726150536.pdf. 
2553. 

เอกสารอ้างองิ

http://www.land.arch.chula.ac.th/data/file_20100726150536.pdf


ผนวก ข
เอกสารวิธีการดูแลรักษาและ

การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่

รวบรวมและเรยีบเรยีงโดย 

พ.ท.หญงิ กฤตยาภรณ์ เจรญิผล



1. ปัญหาจากการดูแลรักษาและ
การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่แบบผิดวิธี



การดูแลและตัดแต่งต้นไม้ไม่ถูกวิธี

ตดัแตง่ผดิวธิ ี(โดยเฉพาะประเทศไทย)

------------------------------------------------------

 ท าลายโซนปกป้องการผขุองตน้ไม ้

 การบัน่ยอด (Topping)

 การกดกิง่เหลอืตอ (Stubbing)

 ท าเปลอืกฉีก

ที่มา: ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค ้า, 2560



การดูแลและตัดแต่งต้นไม้ไม่ถูกวิธี

ที่มา: ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค ้า, 2560



การดูแลและตัดแต่งต้นไม้ไม่ถูกวิธี



การดูแลและตัดแต่งต้นไม้ไม่ถูกวิธี

ที่มา: ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค ้า, 2560



ผลของการดูแลและตัดแต่งต้นไม้ไม่ถูกวิธี



ที่มา: ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค ้า, 2560

การดูแลและตัดแต่งต้นไม้ไม่ถูกวิธี



ที่มา: ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค ้า, 2559

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติผิด โดยไม่มีความรู้ 

ต้นเหตุส้าคัญ





ตัดเหลือตอไว้ยาวเกนิควร 

ที่มา: ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค ้า, 2559



ตัดเหลือตอไว้ยาวเกนิควร 



ตดัเหลอืตอไว้ยาวเกนิควร 
เกดิโรคและแมลงเข้าไปกดักนิเนือ้ไม้

ท าให้ผุ



ตดัเหลอืตอไว้ยาวเกนิควร 
เกดิโรคและแมลงเข้าไปกดักนิเนื้อไม้

ท าให้ผุ









การตัดลึกเกินคอกิ่ง ท ำให้เนื้อไม้เกิดโพรง

ที่มา: ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค ้า, 2559



การบั่นยอด
ท ำใหก่ิ้งใหม่แตกมำกมำยกวำ่เดิม ล ำตน้ผเุป็นโพรงก่ิงหกัไดง่้ำย

ที่มา: ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค ้า, 2559






การบัน่ยอด ท าให้แตกก่ิงกระโดงมากมาย
ที่มา: ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค ้า, 2559









ทีม่า: เดชา บญุค ้า, 2560



การบั่นยอด ท าให้ก่ิงใหม่
แตกมากมายกว่าเดิม ล าต้น
ผเุป็นโพรงก่ิงหกัได้ง่าย
หากต้องการจ ากดัความสงู 
สมควรทอนยอด
ตามวิธีในรูป 
คือ ตดัก่ิงตัง้ เก็บก่ิงนอน
เอาไว้ ตามรูป 
ถ้าก่ิงหนกั ตดัเส้น 3 ไปเลย 
น า้หนกัก่ิงจะทิง้ตวัลงมาท า
ให้เกิดแผลฉีกที่จดุบี เรา
ป้องกนัก่ิงฉีกขาดได้โดยตดั 
3 ครัง้ เรียงจาก 1>2>3

ภาพจากเอกสาร อ.เดชา บญุค า้



การตัดท าให้เกดิแผลฉีกที่เนือ้ไม้ รอยแผลไม่เรียบ ท าให้เสี่ยงกบัความชืน้ ที่จะแทรก
เข้าไปตามแผลท าให้เกิดเชือ้ราและปลวก ตอ่จากนัน้ บริเวณนีอ้าจ ผกุลวง ลกุลามกิน
จากก่ิงไปถงึโคนต้น จนอาจตามมาด้วยปัญหาต้นไม้ล้มในภายหลงั



การตัดท าให้เกดิแผลฉีกที่เนือ้ไม้ รอยแผลไม่เรียบ ท าให้เสี่ยงกบัความชืน้ ที่จะแทรก
เข้าไปตามแผลท าให้เกิดเชือ้ราและปลวก ตอ่จากนัน้ บริเวณนีอ้าจ ผกุลวง ลกุลามกิน
จากก่ิงไปถงึโคนต้น จนอาจตามมาด้วยปัญหาต้นไม้ล้มในภายหลงั

ทีม่า: เดชา บญุค ้า, 2560





การตัดเหลือตอไว้ยาวเกินควร 
กิ่งส่วนท่ีเหลือไว้ จะค่อย ๆ ตำย
ไปอย่ำงช้ำๆ จึงชักน ำให้ปลวกเข้ำ
ท ำลำยเนื้อไม้ ในเวลำต่อมำ และ 
จะเกิดโพรงไม้ขึ้น



ทีม่า: เดชา บญุค ้า, 2560



ทีม่า: เดชา บญุค ้า, 2560



ทีม่า: เดชา บญุค ้า, 2560



ทีม่า: เดชา บญุค ้า, 2560



ทีม่า: เดชา บญุค ้า, 2560

ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ
ในการตัดแตง่ใหญ่

คอื 

ชว่งทีต่น้ไมส้ง่พลังงานส าหรับใช ้

ปีหนา้เขา้คลังแลว้



ทีม่า: เดชา บญุค ้า, 2560



7
9

การตดัแตง่หนักตน้ไมอ้ายมุาก

ท าไดเ้ฉพาะตน้ไม ้

ทีแ่ข็งแรงเทา่นัน้

ทีม่า: เดชา บญุค ้า, 2560



ทีม่า: เดชา บญุค ้า, 2560



ทีม่า: เดชา บญุค ้า, 2560



ทีม่า: เดชา บญุค ้า, 2560









2. วัตถุประสงค์ของการตัดแต่งกิ่ง
ต้นไม้ใหญ่



วตัถุประสงค์ของการตดัแต่งกิง่ไม้ใหญ่

• 1. ตัดแต่งเพื่อลดความแน่นทึบของทรงพุ่ม

ต้นไม้โดยปกติธรรมชำต ิหำกไม่มีกำรตัดแต่งเลย จะมีทรงพุ่มที่แน่นทึบ  
อับลม แสงแดดส่องไม่ทั่วถึง เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลง นอกจำกนี้ถ้ำ
หำกทรงพุ่มของต้นไม้ที่ยื่นไปชนกับทรงพุ่มกับอีกต้น ปริมำณที่ทรงพุ่มชนกัน
มักไม่ออกดอกออกผล กำรตัดแต่งเพื่อวัตถุประสงค์ลดควำมแน่นทึบของทรง
พุ่มก็เพื่อจะให้แสงส่องได้อย่ำงทั่วถึง ท ำให้ส่วนที่อยู่ข้ำงในทรงพุ่มหรือข้ำงล่ำง
ได้รับแสง กิ่งที่มีแมลงท ำลำย นอกจำกนั้นยังเป็นกำรตัดแต่งเพื่อไม่ให้ทรงพุ่ม
ชนกับต้นอื่น



• 2. ตัดแต่งเพื่อท้าลายก่ิงที่เสียหาย
กิ่งของต้นไม้มักจะถูกท ำลำยอยู่เสมอ อำจเนื่องมำกจำกลม

ท ำให้กิ่งฉีกขำด โรคหรือแมลงท ำลำย ท ำให้กิ่งแห้งตำยหรือหัก
เหลือตอ จึงจ ำเป็นต้องตัดแต่งเพื่อท ำลำยก่ิงที่เสียหำยเหล่ำนี้ 
เพรำะเมื่อปล่อยท้ิงไว้อำจเป็นที่สะสมของโรคท่ีเกิดข้ึนได้ กำรตัด
แต่งเพื่อท ำลำยก่ิงที่เสียหำยยังช่วยป้องกันอันตรำยกับชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนอีกด้วย

วตัถุประสงค์ของการตดัแต่งกิง่ไม้ใหญ่



• 3. ตัดแต่งเพื่อกระตุ้นให้เกิดดอกและผล
ปกติผู้ที่ปลูกไม้ดอก ไม้ผลย่อมต้องกำรทั้งปริมำณและ

คุณภำพของดอกและผล กำรตัดแต่งจะช่วยทั้งกระตุ้นให้เกิดกิ่ง
ใหม่หรือตำใหม่ ทั้งตำใบและตำดอก

วตัถุประสงค์ของการตดัแต่งกิง่ไม้ใหญ่



• 4. ตัดแต่งเพื่อบังคับให้ได้รูปทรง

• กำรตัดแต่งผู้ตัดแต่งจะสำมำรถจัดรูปทรงได้ เพรำะทุกครั้งที่ผู้ตัดแต่งกิ่ง
ออกกิ่งจะหยุดกำรเจริญเติบโตในทิศทำงนั้น และจะเจริญเติบโตในทิศทำงอื่น 
ซ่ึงผู้ตัดแต่งสำมำรถบังคับได้ เช่น จะให้ต้นไม้แตกกิ่งข้ำงออกมำๆ ก็ตัดกิ่งยอด
ออกทิ้ง หรือกรณีที่ต้องกำรให้เจริญเติบโตในส่วนยอดก็ตัดกิ่งข้ำงออก 
นอกจำกนี้กำรตัดแต่งยังสำมำรถบังคับขนำดของทรงพุ่มได้

• กำรแต่งทรงต้นและกำรตดัแต่งกิ่งจะท ำให้ต้นไม้มีรูปร่ำงตำมที่ต้องกำร ซึ่ง
จะสะดวกแก่กำรที่จะน ำเอำเครื่องมือเครื่องใช้เข้ำไปปฏิบัติงำน ทรงต้นที่ไม่สูง
เกินไปและพุ่มไม่แน่นมำกนัก จะสะดวกในกำรฉีดยำก ำจัดโรคและแมลงกำร
ให้ธำตุอำหำรทำงใบตลอดจนกำรเก็บเกี่ยวผลไม้ กำรตัดแต่งที่ดีจะท ำให้
แสงแดดผ่ำนเข้ำไปทั่วพุ่มอันจะเป็นกำรป้องกันโรคบำงชนิดได้ด้วย

วตัถุประสงค์ของการตดัแต่งกิง่ไม้ใหญ่



• 5. การตัดแต่งเพื่อให้ได้รูปทรงพิเศษ
กำรตัดแต่งนอกจำกจะได้รูปทรงตำมท่ีต้องกำรแล้ว กำรตัด

แต่งยังจะท ำให้ผู้ตัดแต่งได้รูปทรงพิเศษอีกได้ ต้นไม้ที่สูงชะลูดตัด
แต่งให้เป็นไม้พุ่มได้ ต้นไม้ที่แตกกิ่งก้ำนสำขำไว้ทุกทิศทำงอำจ
บังคับให้แตกไปเพียงสองทิศ

วตัถุประสงค์ของการตดัแต่งกิง่ไม้ใหญ่



• 6. ตัดแต่งเพื่อการขนย้าย

กำรปลูกต้นไม้บำงครั้งต้องมีกำรขนย้ำยปลูก หรือย้ำยจำกแปลงเพำะเพื่อปลูก 
โดยปกติพืชจะเจริญเติบโตโดยมีสมดุลระหว่ำงรำกกับกิ่งก้ำนและใบ ในกำรขนย้ำย
รำกอำจถูกท ำลำยได้บ้ำง ดังนั้นกำรคำยน้ ำจำกใบกับปริมำณแร่ธำตุอำหำรหรือน้ ำ
จำกรำกจึงไม่สมบูรณ์ ต้นไม้อำจจะได้รับอันตรำยได้ กำรตัดแต่งส่วนล ำต้นออกบ้ำง
ในกำรขนย้ำย จะเป็นกำรช่วยลดอันตรำยของพืชได้

• ช่วงฤดูฝน กำรตัดแต่งต้นไม้ ให้โปร่ง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักเสียหำยจำกลมแรงและ
พำยุ ถือเป็นเรื่องส ำคัญที่ไม่ควรมองข้ำม แต่ควำมจริงแล้วเรำสำมำรถตัดแต่งกิ่ง
ต้นไม้เล็กๆ น้อยๆ ได้ตลอดทั้งปีตำมควำมเหมำะสม โดยช่วงเวลาที่เหมาะสม
ที่สุดคือช่วงฤดูหนาว ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ง
เป็นระยะที่ต้นไม้พักตัว (สังเกตว่ำต้นไม้จะเริ่มผลัดใบ) และเก็บสะสมอำหำร
เตรียมส ำหรับกำรแตกยอดใบใหม่ในฤดูกำลถัดไป

วตัถุประสงค์ของการตดัแต่งกิง่ไม้ใหญ่



3. ข้อควรตระหนักในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่



3. ข้อควรตระหนักในการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่

1. คิดก่อนลงมือ ควรพิจารณาว่าตัดแต่งด้วยวัตถุประสงค์ใด มีความ
จ้าเป็นในการตัดแต่งหรือไม่ ต้นไม้มีอายุมากน้อยเพียงใด มีปัญหา
เดิมแล้วบ้างหรือไม่ หากจ้าเป็นที่จะต้องตัดต้องพิจารณาโครงกิ่งให้
ละเอียดว่าจุดใดแน่ที่เป็นจุดตัด 

2. ช่วงเวลาที่เหมาะสม ช่วงเวลาที่เหมาะสมควรเป็นช่วงที่ต้นไม้พัก
ตัวแล้ว ซึ่งมีข้อดีที่สามารถมองเห็นโครงกิ่งได้ดี แต่ควรตัดเฉพาะก่ิง
แห้ง กิ่งผุหรือกิ่งกระโดงสดด้านในที่ไม่ถูกแสดงแดด 



3. ข้อควรตระหนักในการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่

3. ปล่อยกิ่งใบในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องไว้มากที่สุด เนื่องจากพุ่มใบเป็นตัวดูด
ซับพลังงานโดยการสังเคราะห์แสง ดังนั นไม่ว่าจะให้ปุ๋ยอย่างดีมากเพียงใด 
หากไม่มีใบก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์ ควรตัดเฉพาะส่วนล่วงหรือส่วนที่ไม่ได้
รับแสงแดดหรือรับแสงแดดน้อย

4. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและวิธีการที่ถูกต้อง เครื่องมือที่ดีจะลดความ
บอบช ้า จากการตัดแต่งกิ่งได้เป็นอย่างดี โดยจะต้องมีความคมและความ
สะอาดเพ่ือป้องกันต้นไม้ติดโรคบางชนิด

5. ท้าศัลยกรรมตามความจ้าเป็น เช่น พบกิ่งง่ามมุมแคบที่มีเปลือกฝังใน
และเริ่มมีรอยแยก ควรเสริมด้วยการใส่น๊อตเหล็ก รวมทั งท้าความสะอาด
โพรงด้วยวิธีที่ถูกต้อง



- ชว่งทีต่น้ไมช้ะงักการเจรญิเตบิโต เหมาะสมทีส่ดุในการ
ตดัแตง่กิง่ชว่ง

- ตน้ไมห้ยดุกจิกรรมทางสรรีวทิยาทีส่ าคญั
- ชว่งตน้ไมผ้ลดัใบ เหมาะสม เพราะมองเห็นโครงสรา้ง
ของตน้ไมช้ดัเจน

- หากเป็นตน้ไมท้ีใ่หด้อก ควรตดัแตง่กิง่ทนัทภีายหลงั 
ดอกโรย รว่งลงไปแลว้

- ชว่งปลายฤดฝูน ไมค่วรตดัแตง่กิง่ เพราะตน้ไมต้อ้งการ
สะสมอาหารไวใ้ชใ้นชว่งฤดแูลง้

4. ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมตอ่การตดัแตง่กิง่ไมใ้หญ่



1) ตน้ไมก้ลุม่ Spring Bloomer

เมือ่ฤดใูบไมผ้ลเิริม่ตน้ ตน้ไมใ้นกลุม่นี ้จะออกดอกออกมากอ่น 

ไดแ้ก ่ตน้ซากรุะ ตน้นางพญาเสอืโครง่ คณู เสลา กระพีจ่ั้น ประดู ่
กลัปพฤกษ์ ศรตีรัง ติว้แตว้ ทองกวาว เหลอืงอนิเดยี ชมพพัูนทพิย ์
พฤกษ์ หางนกยงูฝร่ัง 

Spring Bloomer : ผลัดใบ – ออกดอก – แตกยอดออ่น

แมจ้ะแนะน าใหต้ัดแตง่ตน้ไมใ้นชว่งตน้ไมผ้ลัดใบเต็มที ่เริม่ตัง้แตช่ว่ง
ปลายฝน ไปจนถงึปลายฤดหูนาว แตด่ว้ยความรูค้วามเขา้ใจทีม่จี ากดั
เกีย่วกบันสิยัในการออก ดอกของตน้ไมใ้นกลุม่นี ้จงึแนะน าวา่ ยงัไม่
ตอ้งรบีตัดหนักในชว่งตน้ไมผ้ลัดใบ แตใ่หร้อใหด้อกโรยเสยีกอ่นจงึเริม่
ตัดแตง่ได ้

4. ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมตอ่การตดัแตง่กิง่ไมใ้หญ่



2) ตน้ไมก้ลุม่ Summer Bloomer
คือ เมื่อฤดูใบไมผ้ลมิาถงึ จะยังไม่ออกดอก แต่กลับแตกยอด

ออ่น ใบ ออ่นออกมากอ่น เมือ่สรา้งยอดออ่น กิง่ออ่นออกมาสักระยะ
หนึง่ จงึผลดิอกออกมาใหช้มกนั เรยีกกนัวา่ Summer Bloomer 
ดอกของตน้ไมใ้นกลุม่นี ้จงึมสีเีขยีวของใบเป็นฉากหลังเสมอ เชน่ 
อนิทนลิน ้า อนิทนลิบก ตะแบก นนทร ียีเ่ขง่ 

Summer Bloomer : ผลัดใบ – แตกยอดออ่น – ออกดอก 

ค าแนะน า คือ ทันทีที่ตน้ไมผ้ลัดใบ เต็มที่ ใหร้ีบตัดหนัก (Hard 
Pruning) ไดเ้ลย ในขณะทีต่ัดแต่งหนัก ควรจัดโครงสรา้งกิง่ของ
ตน้ไมต้น้นัน้ๆใหส้วยงามไปพรอ้มๆกัน ทัง้นี้ แนะน าให ้ปลายกิง่ทุก
กิง่ทีเ่หลอืไว ้ควรมีขนาด ใกลเ้คยีงกัน ทัง้นี้ เมือ่ตัดแต่งพรอ้มๆกัน 
ตน้ไมย้อ่มผลยิอดออ่นออกมาพรอ้มๆกนั

4. ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมตอ่การตดัแตง่กิง่ไมใ้หญ่4. ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมตอ่การตดัแตง่กิง่ไมใ้หญ่



5. ลักษณะของกิ่งที่สมควรตัดทิ ง



• 4. ลักษณะของกิ่งที่สมควรตัดทิ ง
1 กิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ ำค้ำง เป็นกิ่งที่เจริญเติบโต

แยกจำกส่วนของกิ่งใหญ่ตอนล่ำง ลักษณะช้ีตั้ง
ตรงไม่โผล่ออกมำนอกพุ่มใบ หำกปล่อยทิ้งไว้จะ
เป็นภำระในอนำคต เพรำะล ำต้นจะส่งอำหำรไป
เลี้ยงกิ่งอื่นๆที่จ ำเป็นต่อกำรให้ดอกให้ผล เท่ำกับ
ว่ำต้องแบ่งอำหำรมำให้กิ่งกระโดงด้วยบำงส่วน

2 หน่อหรือก่ิงโคนต้น กิ่งที่แตกออกมำบริเวณ
ส่วนล่ำงของโคนต้น ควรตัดทิ้งเช่นกัน

3 ง่ำมกิ่ง ที่บริเวณปลำยกิ่งขนำดย่อย
4 กิ่งคดงอ เป็นกิ่งที่คดโค้งอยู่ภำยในพุ่ม มีลักษณะ

อ่อนแอ ไม่สมบูรณ์ เนื่องจำกได้รับแสงไม่เพียงพอ
จึงควรตัดทิ้ง

5 กิ่งที่ฉีกหักคำต้น ถ้ำก่ิงที่ฉีกหักคำต้นมีขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำงตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป ควรตัดทิ้ง แล้ว
ตกแต่งแผลด้วยกำรทำปนูแดงหรือสนี้ ำมันให้ทั่ว 
เพื่อป้องกันเช้ือรำ





6. กลไกลป้องกันการผุของต้นไม้ใหญ่











ตัดแต่งกิ่งตรงไหน? ต้นไม้ถึงรักษาแผลตัวเองได้
ยิ่งเนื อเยื่อหุ้มปิดได้เร็วแผลยิ่งหายเร็ว ดังนั นต้อง ตัดชิดคอกิ่ง

- ต้นไม้เก็บพลังงำนไว้มำกมำยท่ีคอกิ่ง (Branch Collar)
เมื่อเรำตัดใกล้ ๆ จุดนี้  ต้นไม้จะส่งพลังงำนมำสร้ำงเนื้อเยื่อหุ้มแผล

ได้เร็ว  น้ ำและออกซิเจนเข้ำแผลไม่ได้
- ทีค่อกิ่งยังมี "โซนปกป้อง" ซึ่งส่งสำรฟินอลมำปิดท่อส่งน้ ำ 

ไม่ให้เชื้อรำเติบโต คล้ำยกับว่ำเป็นที่สร้ำงก ำแพงต้ำนเชื้อผุจำก
ภำยนอก 
จุดตัดแต่งให้ต้นไม้รักษาแผลตัวเองได้ จากการศกึษาของ Dr. Alex L. Shigo
พบว่าที่ "คอก่ิง (Branch Collar) มี โซนปกป้องจากเชือ้ผแุละมีแหลง่อาหารด้วย 
ดงันัน้ การตดัแตง่ที่คอก่ิงชว่ยให้ต้นไม้ต้านเชือ้โรคได้และเอาพลงังานตรงคอก่ิงมาใช้ปิด
แผล แตถ้่าเราตดัเพลินไม่เก็บคอก่ิงไว้ ก็จะได้ผลกลบักนั



ต้นไม้สรา้งสารเคมีบางชนิด  ท่ีสามารถหยดุการลามของเช้ือราได้

• ต้นไม้เปล่ียนพลงังานในรปูแบบแป้งและน ้าตาล เป็น

“สารฟินอล” (กรดแขง็อุดใหป้ลายทอ่สง่น ้าตบีตนั)

• สารฟินอลเกิดจากการกระตุ้นของเอน็ไซมเ์ช้ือรา

เมื่อเช้ือราลามมาถึง

• ต้นไมจึ้งสะสมพลงังานไว้มากท่ีบริเวณ “คอก่ิง”

ต้นไม้มีวิวฒันาการในการจดัการกบัก่ิงผุ





โซนป้องกนัตามธรรมชาติของก่ิง
จดุลกูศร โซนปกป้อง (protection zones)

บริเวณสีคล า้เกิดจากกระจกุตวั
ของเอนไซมท่ี์ต้นไมส้รา้ง

ท าหน้าท่ีปกป้องการลามของเช้ือผุ

"คอกิ่ง (Branch Collar) มี โซนปกป้องจาก
เชือ้ผุและมีแหล่งอาหารด้วย 

ดังนัน้ การตัดแต่งที่คอกิ่งช่วยให้ต้นไม้ต้าน
เชือ้โรคได้และเอาพลังงานตรงคอกิ่งมาใช้ปิดแผล 

แต่ถ้าตัดเพลนิไม่เกบ็คอกิ่งไว้ กจ็ะได้ผล
กลับกัน































7. ขั นตอนการปฏิบัตใินการตดัแต่งกิ่ง
ต้นไม้ใหญ่ 



6.1. พิจารณาชนิดพันธุ์ (Species) ถิ่นก้าเนิด (Habitat), นิเวศวิทยา (Ecology) และ

การกระจายพันธุ์ (Distribution) ของต้นไม้ใหญ่ชนิดนั น ๆ เพื่อเข้าใจธรรมชาติของ

ต้นไม้ต้นนั นและสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รายรอบ 

6. ขั นตอนการปฏิบัติในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ 

- ถิ่นก้าเนิด บ่งบอกสภาพดิน – ฟ้า – อากาศ ทีต่้นไม้แต่ละชนิดคุ้นเคย 
- นิเวศวิทยา บ่งบอกว่า อยู่ในป่ากลุ่มใด ป่ากลุ่มต่าง ๆ มีสภาพแวดล้อมต่างกัน 
เช่น ป่าดงดิบชื น / ป่าดงดิบเขา, ป่าผลัดใบ / ป่าแดง (ป่าเต็งรัง) ,
ป่าพลุ / ป่าบึง, ป่าชายเลน / ป่าชายหาด
- ต้นไม้นั น ๆ เป็นไม้ผลัดใบ หรือไม่ผลัดใบ



6.2. พิจารณาชีพลักษณ์ (Life Form) หรือรูปฟอร์มของต้นไม้
- โดยต้องรู้จักและสามารถท้าการจ้าแนกระหว่างกิ่งตั ง (Orthotropic branch) และ

กิ่งนอน (Plagiotropic branch) ของต้นไม้แต่ละชนิดได้ 
เพ่ือท้าความเข้าใจถึงโครงสร้างกิ่ง/ล้าต้น และเอกลักษณ์ของต้นไม้ชนิดนั น 

เพ่ือท่ีจะรักษารูปฟอร์มที่เป็นเอกลักษณ์ของพรรณไม้ชนิดนั น ๆ ไว้ให้มากที่สุดเท่าท่ีจัก
สามารถท้าได้ 

6. ขั นตอนการปฏิบัติในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ 



























6.3. ตรวจสอบปัญหาที่เกิดกับต้นไม้ใหญ่ท่ีส้าคัญ ดังนี 

6.3.1 ตรวจสอบปัญหาที่เกิดกับต้นไม้ต้นนั นเอง ได้แก่ สุขภาพของต้นไม้ 

- พิจารณาพื นที่ใบบนเรือนยอด ในช่วงนอกฤดูผลัดใบต้นไม้ที่มีใบบนเรือนยอด
หนาแน่นเป็นต้นไม้ท่ีมีสุขภาพดี ต้นไม้ที่มีใบบนเรือนยอดบางตาเป็นต้นไม้ท่ีก้าลังป่วย 
โดยจะต้องรีบด้าเนินการรักษา

6. ขั นตอนการปฏิบัติในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ 



6.3. ตรวจสอบปัญหาที่เกิดกับต้นไม้ใหญ่ท่ีส้าคัญ ดังนี 

6.3.2 ตรวจสอบปัญหาที่ต้นไม้ก่อให้กับสังคม 
ได้แก่ อันตรายจากต้นไม้ใหญ่ต้นนั นๆ (Tree hazard) คือความเป็นไปได้ที่จะ

เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บของบุคคลอันเป็นผลมาจากต้นไม่ใหญ่ 
หรือชิ นส่วนขนาดใหญ่โค่นล้ม ฉีกขาด และตกลงมา (Tree Failure) ให้ตรวจสอบดังนี 

6. ขั นตอนการปฏิบัติในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ 

1) ตรวจสอบล้าต้น (Trunk) ได้แก่ การยืนต้นตาย เอนเอียง เสียศูนย์ 
เนื อไม้แตก เปลือกมีแผล ล้าต้นผุเป็นโพรง

2) ตรวจสอบเรือนยอด (Crown) ได้แก่ กิ่งแห้งตาย กิ่งผุ คงค้างบนเรือน
ยอด กิ่งที่มีโครงสร้างไม่เหมาะสม โครงสร้างเรือนยอดไม่ดี และเรือนยอดหนาทึบ
เกินควร

3) ตรวจสอบระบบราก (Root) ได้แก่ เปลือกแตก รากเสียหาย มีการชะ
ล้างหน้าดิน รากลอย และระบบรากมีโครงสร้างไม่ดี



6. ขั นตอนการปฏิบัติในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ 

6.4. ด าเนินการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ด้วยวิธีการตัดแต่งกิ่ง แบ่งออกเป็น 3 กรณี 

ได้แก่

6.4.1 ถ้าตัดกิ่งที่มีขนาดเลก็ออกจากล าต้นหรือกิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่า 

6.4.2 ถ้าจะตัดกิ่ง/ล าต้นที่มีขนาดใหญ่กว่าออก (Directional Pruning) 

6.4.3 การตัดกิ่งขนาดใหญ่ที่มีน า้หนักมาก ๆ                     



1) ให้ตัดชิดคอกิ่ง

โดยให้สังเกตวงแหวนที่โคนกิ่ง
ซึ่งเรียกว่า

“ คอกิ่ง : Branch Collar ”
และตดัให้ชดิคอกิ่ง 

โดยระมัดระวังไม่ให้คอกิ่งเสียหาย คอกิ่งอยู่บริเวณ จุด A-B







คอกิ่งของต้นไม้แต่ละต้น  
อยู่ในต าแหน่งที่แตกต่างกัน 

ภาพนีเ้ป็นบริเวณที่ตัดคอกิ่งถกูต้องทัง้หมด 
**การตัดให้สังเกตที่คอกิ่งเป็นหลัก**

ภาพจากเอกสาร อ.เดชา บญุค า้













ภาพจากเอกสาร อ.เดชา บญุค า้







2.1) ให้สังเกตแนวสันเปลือก (Branch Bark 
Ridge)
2.2) กะแนวเส้นตั งฉากกับ“กิ่ง/ล้าต้นหลัก” 
นั นๆ 
ด้วยสายตา
2.3) แนวตัด อยูก่ึ่งกลางระหว่างเส้นทั งสอง

2) ตัดบริเวณจุดกึ่งกลางระหว่างแนวสันเปลือกกับแนวเส้นตั งฉากกับ
กิ่งหรือล้าต้นหลัก

หมายเหตุ: วธีิ 1.2 นีใ้ช้ตัดแต่งในกรณีที่มองไม่เหน็
คอกิ่ง เน่ืองจากอาจผิดพลาดได้
**แต่ถ้าเหน็คอกิ่ง ให้ตัดชิดคอกิ่ง







ตัดตรงจุดเส้นสีเขียว





ตัดตรงจุดเส้นสีเขียว



ตัดตรงจุดเส้นสีเขียว



ตัดตรงจุดเส้นสีเขียว





ส้าหรับต้นไม้ ที่ปลูกใต้สายไฟฟ้า ควรตัดเพ่ือเบ่ียงทิศทางของล้าต้น 
ด้วยวิธี Directional Pruning

6.4.2 ถ้าจะตัดก่ิง/ล้าต้นที่มีขนาดใหญ่กว่าออก







6.4.2 ถ้าจะตัดก่ิง/ล้าต้นที่มีขนาดใหญ่กว่าออก

- ไม่ต้องสังเกตคอกิ่ง 
- แตต่ัดโดยสังเกตเส้นสันเปลือก (Branch Bark Ridge) 

มีขั นตอนดังนี 
1) สังเกตแนวสันเปลือก 
2) กะแนวเส้นตั งฉากกับก่ิง/ล้าต้นหลักนั น ๆ ด้วยสายตา 
3) แนวตัดอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นทั งสอง 













ให้ตัดตรงจุดเส้นสีเขียว









ตัดตรงจุด
เส้นสีเขียว















ตัดตรงจุด
เส้นสีเขียว









6.4.3 การตัดกิ่งขนาดใหญ่ที่มีน ้าหนักมาก ๆ                     

การตัดต้องลดน ้าหนักก่อนเพื่อป้องกันการฉีกขาดของเปลือก  
โดยต้องตัดรวม 3 ขั นตอนดังนี  
1) ตัดด้านล่างลึกประมาณ1/3 ของกิ่ง  
2) พลิกเลื่อย ไปตัดด้านบนให้ขาด
โดยเลื่อนจุดตัดออกไปด้านปลายกิ่งเล็กน้อย
3) ตัดครั งสุดท้ายที่ “คอกิ่ง”

จากภาพ เริ่มจาก ตัดจุด 1 ต่อมาตัดจุด 2
และตัดจุด 3 คือ A-B บริเวณคอกิ่ง











สรุปเทคนิคการตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่

• (A) เลื่อยด้ำนล่ำงของกิ่งห่ำงจำกล ำต้นประมำณ 20 
เซนติเมตร โดยตัดให้ลึกประมำณครึ่งหนึ่งของควำม
หนำของก่ิง เพื่อควำมปลอดภัยควรผูกเชือกไว้ท่ีกิ่งกับ
ล ำต้น ป้องกันกำรหล่นลงมำใส่ผู้ท ำงำนที่อยู่ด้ำนล่ำง

• (B) ตัดด้ำนบนให้ห่ำงจำกรอยเดิมประมำณ 10 
เซนติเมตร ตำมภำพ

• (C) ครั้งสุดท้ำยตัดให้ชิดล ำต้น โดยให้รอยตัดตั้งฉำก
กับกิ่ง แผลจำกกำรตัดต้องเรียบ ไม่เป็นแอ่ง เพรำะ
อำจเกิดน้ ำขังจนเป็นเชื้อรำ อย่ำลืมทำปูนแดงหรือสี
น้ ำมันทุกครั้ง หลังกำรตัดแต่งกิ่งท่ีเกิดแผล









ที่มา: ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค ้า, 2560















8. เทคนิคทั่วไปในการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่



























9. การท้าลายระบบราก



ระบบการท้างานของรากต้นไม้ใหญ่















10. การด้าเนินการกับต้นไม้บริเวณแนวสายไฟ





































ตัวอย่างการตัดกิ่งไม้พาดหน่วงสายไฟ



ตัวอย่างการตัดกิ่งไม้พาดหน่วงสายไฟ



ตัวอย่างการตัดกิ่งไม้พาดหน่วงสายไฟ



ตัวอย่างการตัดกิ่งไม้พาดหน่วงสายไฟ



























1. ธรำดล ทันด่วน. เอกสารประกอบอบรม เรื่อง การจัดการต้นไม้ใหญ่ในเขตเมือง
ความส้าคัญและคุณค่าของป่าในเมือง. 2561.  
2. ธรำดล ทันด่วน. เอกสารประกอบการอบรม เร่ือง รุกขกรรมส ำหรับพื้นที่อนุรักษ์
ข้อคิดและตัวอย่ำงกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม. 2561. 
3. ดุริยะ สถำพร. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การตัดแต่งและดูแลต้นไม้. กรุงเทพฯ: 
กรมป่ำไม,้ 2561. 
4. กรมป่ำไม้.  เอกสารประกอบการอบรมรุกขกร เรื่อง โรคแมลงและการศัลยกรรมต้นไม้. 
กรุงเทพฯ: กรมป่ำไม,้ 2561. 
5. เดชำ บุญค้ ำ. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การอบรมความรู้พื นฐานในงานรุกขกรรม
ส้าหรับงานดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมืองระดับผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงาน กรุงเทพฯ: 
ส ำนักงำนเขตจตุจักร, 2560.
6. เดชำ บุญค้ ำ. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การดูแลรักษารักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง 
ตอนที่ 2. ที่มำ: http://www.land.arch.chula.ac.th/data/file_20100726150536.pdf. 
2553. 

เอกสารอ้างองิ

http://www.land.arch.chula.ac.th/data/file_20100726150536.pdf


อุปกรณ์และเครื่องมือ

ในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ 

ผนวก ค 

รวบรวมและเรยีบเรยีงโดย
พ.ท.หญงิกฤตยาภรณ์ เจรญิผล และ

พ.ต.สามารถ พรเจรญิ 



1. เคร่ืองมือในการตดัแต่งก่ิงต้นไมใ้ญ่่

1. เลื่อยยนต์

2. เลื่อยมือ



2. การเคร่ืองมือในการตดัแต่งก่ิงต้นไม้ใญ่่



2.1  การใช้เลื่อยยนต์ ในการตดัแต่งก่ิงต้นไมใ้ญ่่

เพือ่ใหเ้ลือ่ยโซย่นตม์คีวามปลอดภัยตอ่ผูใ้ชง้านและสามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ ควรปฏบิัตดิังนี้

2.1 จับเครือ่งเลือ่ยโซย่นตด์ว้ยสองมอื ก ามอืจับใหแ้น่น และจับยดึเครือ่งใหม้ั่นคง 
2.2 อยา่ท างานบนพืน้ผวิทีไ่มม่ั่นคงหรอืมสี ิง่กดีขวางในพืน้ทีท่ างาน ตอ้งแน่ใจวา่
จดุยนื       

ท างานมคีวาม ปลอดภัย
2.3 ใชง้านเลือ่ยโซย่นตเ์ฉพาะในเวลาทีม่แีสงสวา่งและทัศนะวสิยัทีด่พีอ 
2.4 อยา่เลือ่ยไมใ้นระดับทีส่งูกวา่ไหลข่องผูใ้ชง้าน



2.2 การใช้เล่ือยมือในการตดัแต่งก่ิงต้นไม้ใญ่่

1.ตดัดา้นลา่งลกึประมาณ 1/3 ของกิง่
2. พลกิเลือ่ย ไปตดัดา้นบนใหข้าดโดยเลือ่นจุดตดั
ออกไปดา้นปลายกิง่เลก็น้อย
3.ตดัครัง้สุดทา้ยที่ “ คอกิง่’’



อุปกรณ์ในการท าความ
สะอาดแผล

สารเคมีควบคุมโรคแมลง อุปกรณ์ในการศัลยกรรม

3. วัสดุ - อุปกรณ์ศัลยกรรมต้นไม้



กรมป่าไม้ วิธีการป้องกันและก าจัดโรคและแมลงในต้นไม้ใหญ่

ผนวก ง

ที่มา: กรมป่าไม้, 2561

รวบรวมโดย พ.ท.หญงิ กฤตยาภรณ์ เจรญิผล 



ลักษณะต้นไม้ที่ปกติ

ต้นไม้ปกติ
เจริญเติบโตดี 

ล าต้นสมบูรณ์

เปลือกไม่แตก

ใบเขียว แผ่กิ่งก้านแข็งแรง

รากเดินสมบูรณ์ดี

ออกดอก ออกผล

1. ลักษณะอาการของต้นไม้ที่ได้รับความเสียหาย
จากปัจจัยรบกวน



ต้นไม้ที่ผิดปกติ
เจริญเติบโตไม่ดี 

แคระแกรน
เปลือกล าต้นแตก                

ล าต้นผุ เน่า    
ใบเฉา ใบเห่ียว ใบแห้ง          
ใบไหม้  ใบเหลือง                   
มียางไหล  รากเน่า

เห็ดข้ึน 

ลักษณะต้นไม้ที่ผิดปกติ 



 เปลือกหลุดร่อนที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
 เปลือกได้รับความเสียหาย

ลักษณะอาการของต้นไม้ที่ได้รับความเสียหายจากปัจจัยรบกวน



 มีของเหลวไหลเย้ิมออกจากล าต้น
 รูปทรงของล าต้นและกิ่งที่ผิดปกติ
 ปลายยอดหัก
 มีการผุ เปื่อย ภายในล าต้น เนื้อเย่ือมีการตาย

ลักษณะอาการของต้นไม้ที่ได้รับความเสียหายจากปัจจัยรบกวน



 กิ่งบริเวณปลายยอดมีการตาย ใบมีขนาด รูปร่าง สีสัน ที่ผิดปกติ
 อัตราการเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ต่ า
 มีช่องเปิดหรือรูบริเวณล าต้น กิ่ง
 มีดอกเห็ด (fruiting body) หรือเส้นใยของเห็ดรา เกิดขึ้นที่ต้นไม้
 มีอาการบวม โป่งพอง ตามล าต้น
 ใบมีขนาด สี รูปร่าง ผิดปกติ

ลักษณะอาการของต้นไม้ที่ได้รับความเสียหายจากปัจจัยรบกวน



ที่มา: วัฒนา ศักด์ิชูวงษ์, ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน.

ลักษณะต้นไม้ผิดปกติ (ป่วย)



 รู้ว่าเป็นพรรณไม้ที่ขึ้นในป่าประเภทไหน
 ชีพลักษณ์พรรณไม้
 สภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้นไม้ขึ้นอยู่
 ลักษณะการดูแลรักษา
 เป็นต้นไม้ปลูกแต่เล็ก หรือเป็นต้นไม้ใหญ่บอนมาปลูก

2. สิ่งที่ควรรู้ในการวินิจฉัยต้นไม้



3. การวินิจฉัยสาเหตุเบื้องต้นของอาการผิดปกติของพืช

ที่มา : กฤษณา พงษ์พานิช โรคในกล้าไม้.

 สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
 ขาดธาตุอาหาร        สีผิดปกติ แผลไหม้ เกิดอาการทั้งต้น
 ขาดน้ า เหี่ยว แห้ง
 น้ าท่วมขัง รากเน่า ใบเหี่ยว ใบร่วง
 สารเคมี แผลไหม้เป็นหย่อมๆ
 ไฟไหม้ ใบกิ่งก้านไหม้แห้งเป็นแถบ



มีสาเหตุที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต การขาดธาตุอาหาร การได้รับพิษจาก
สารเคมี สภาพสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น ดินเหนียวจัดจนน้ าไม่ระบาย 
ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ถูกแดดเผา และอากาศเป็นพิษ เป็นต้น มีผลกระทบ
ทางสรีรวิทยาท าให้ต้นไม้เจริญผิดปกติ เมื่อท าการแก้ไขปัญหาตรงสาเหตุ
ก็จะท าให้พืชเจริญตามปกติ

อาการผิดปกติของต้นไม้ เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ไม่เหมาะสม



ต้นยางนาตายในวังสวนจิตรลดาเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อม
ไม่เหมาะสม (น้ าใต้ดินสูง)

ที่มา: วัฒนา ศักด์ิชูวงษ์, ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน.



ให้น้ ามากเกินไป

สภาพต้นกัลปพฤกษ์ 
ที่ได้รับน้ ามากเกินไป

ความชื้นสูง รดน้ ามากเกินไป ดินค่อนข้างแน่นท าให้ต้นทิ้งใบนานกว่า
ปกติ กิ่งเร่ิมแห้งตาย แก้ไขโดยตัดแต่งกิ่งตายออก ใส่ยาก าจัดโรครากเน่า 
ปรับปรุงดินและควบคุมความชื้น ท าให้แตกใบอ่อนในเวลาต่อมา

ที่มา: วัฒนา ศักด์ิชูวงษ์, ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน.



ให้น้ าน้อยเกินไป (ให้น้ าไม่เพียงพอ)

ที่มา: วัฒนา ศักด์ิชูวงษ์, ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน.



การปฏิบัติไม่เหมาะสมต่อต้นไม้

การติดตั้งโคมไฟที่กิ่ง การน้ าที่ไม่เหมาะสมมารดต้นไม้
ที่มา: วัฒนา ศักด์ิชูวงษ์, ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน.



การกานต้นไม้โดยไม่ตั้งใจ

ที่มา: วัฒนา ศักด์ิชูวงษ์, ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน.

การตัดหญ้ารอบโคนต้นไม้



• ดินแข็งหรือแห้งเกินไป ให้ปรับปรุงดินให้ร่วนซุยขึ้นโดยใช้ดินร่วนผสม 
ปุ๋ยหมักผสมแกลบให้น้ าเพิ่ม

• ดินขาดอินทรียวัตถุ เช่นปลูกในดินทรายถม ให้ใส่ดินอินทรีย์ผสมใส่ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยหมัก สารจุลินทรีย์

• ดินชื้นเกินไป ควบคุมการให้น้ า และควรใส่สารเคมีควบคุมโรครากเน่า
• ดินเป็นกรดจัดแก้ไขด้วยปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรด ดินเหนียวจะเป็นกรด  
ค่อนข้างสูง ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ ละลายได้ยากจึงควรปรับปรุงดิน
ให้ดีก่อนปลูกต้นไม้ จะช่วยลดปัญหาต้นไม้ไม่สมบูรณ์

การแก้ปัญหาต้นไม้ป่วยเน่ืองจากสภาพแวดล้อม
ไม่เหมาะสม



การปรับปรุงสภาพแวดล้อม (ดินและน้ า)

ย้ายลงปลูกใหม่ ใบร่วงมากท าการปรับปรุงดิน
ใส่สารเร่งรากเพิ่มการให้น้ า

แตกใบอ่อนรอดตาย

ตัวอย่างการแก้ไขต้นไม้เสื่อมโทรมที่เกิดสภาพแวดล้อม

ที่มา: วัฒนา ศักด์ิชูวงษ์, ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน.



การวินิจฉัยสาเหตุเบื้องต้นของอาการผิดปกติของพืช

ที่มา : กฤษณา พงษ์พานิช โรคในกล้าไม้.

 โรค
พบอาการเฉพาะของโรค อาการเกิดเฉพาะที่

 แมลง
พบร่องรอยการกัดหรือดูดกิน  พบตัวหนอน  ดักแด้ และร่องรอย
การเข้าท าลาย 



กรมป่าไม้

4. แมลงศัตรูและการป้องกันก าจัด

http://www.forestryimages.org/images/768x512/2106087.jpg


แมลง



แมลงศัตรูพืช



 แมลงศัตรูต้นไม้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นทุกขณะ หากมีอาหารสมบูรณ์และ
ไม่มีศัตรูธรรมชาติ

 ความเสียหายของต้นไม้อาศัยจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาและปริมาณของแมลงศัตรู
 การควบคุมก าจัดกระท าได้ง่ายในระยะแรก ที่ประชากรของแมลงศัตรูยังน้อย  

ประหยัด และได้ผลดี ต้นไม้ยังไม่เสียหายรุนแรง
 การควบคุมก าจัดกระท าได้ยากขึ้นในระยะที่เกิดการระบาดแล้ว ค่าใช้จ่ายสูง 

และต้นไม้เสียหายไปมากแล้ว บางคร้ังอาจตายได้ 
 ไม่มีวิธีการใดที่จะก าจัดแมลงหรือโรคได้หมดไปจากพื้นที่ได้ แต่สามารถที่จะ

ควบคุมจ ากัดแมลงหรือความเสียหายให้ลดลงหรือยุติ หากด าเนินการได้
ทันเวลา

แมลงศัตรูพืช



แมลงที่เป็นอันตรายต่อต้นไม้



ในเรื่องที่แมลงท าอันตรายแก่ต้นไม้นั้น เนื่องจาก

 แมลงจ าเป็นต้องหาอาหาร 

 ความสมดุลแหล่งธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปกติ  

 ปัจจัยแวดล้อมเหมาะสมกับการขยายพันธ์ุ จะเพิ่มปริมาณ

มากขึ้น สร้างความเสียหายแก่ต้นไม้มากขึ้น

สาเหตุที่แมลงท าอันตรายต่อต้นไม้
(Causes of Insect Attacks)



1. แมลงกินใบ (leaf eaters)

การจ าแนกชนิดของแมลงที่ท าอันตรายแก่ต้นไม้ 
(System of classifying forest insects)

หนอนผีเสื้อกินใบกฤษณา
Heortia vitessoides

หนอนผีเสื้อกินใบสัก
Hyblaea puera

หนอนผีเสื้อกินผิวใบสัก 
Paliga damastesalis

แมลงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ใบ 
ท าให้ใบแหว่ง เนื้อใบหรือผิวใบถูกท าลาย 



2. แมลงท าลายล าต้นและก่ิง (trunk and branch borers) 

การจ าแนกชนิดของแมลงที่ท าอันตรายแก่ต้นไม้ 
(System of classifying forest insects)

หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก
Xyleutes ceramicus

หนอนสร้างปมในต้นสัก 
Acalolepta cervinus

เป็นแมลงเจาะท าลายล าต้น และ/หรือกิ่งของต้นพืช การท าลายลักษณะนี้ท าให้เนื้อไม้มีรอย ร่อง หรือรู
ต าหนิที่ถาวรปรากฏในเนื้อไม้ภายในล าต้นพืช ต้นพืชที่ถูกท าลายอาจไม่แสดงอาการใดๆ เกี่ยวกับการ
เจริญเติบโต แต่ต้นพืชบางชนิดอาจมีอาการให้เห็นในลักษณะกิ่งแห้งตาย แคระแกร็น 



ด้วงหนวดยาวเจาะต้นประดู่
Aristrobia horridula



หนอนผีเสื้อกลางคืนกินเปลือกไม้
Indabela sp.



มอดรูเข็ม
Phatypus sp.



3. แมลงกัดกินราก (root feeders) 

การจ าแนกชนิดของแมลงที่ท าอันตรายแก่ต้นไม้ 
(System of classifying forest insects)

Coptotermes curvignathus
ปลวกอาศัยในดิน
(รากยางพารา) ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

หนอนด้วงในวงศ์ Scarabaeidae ที่เรียกกันว่า แมงนูน 
(white grub) 

แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่ท าอันตรายต่อต้นไม้ถึงตายได้ โดยจะกัดกินส่วนรากของต้นไม้ ท าให้

ระบบรากถูกท าลายหากระบาดรุนแรงจะท าให้ต้นไม้ตาย ต้นไม้แสดงอาการเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด 



4. แมลงท าลายดอก (inflorescence destroyers)

การจ าแนกชนิดของแมลงที่ท าอันตรายแก่ต้นไม้ 
(System of classifying forest insects)

หนอนเจาะดอกมะลิ 
Hendacasis duplifascialis

หนอนเจาะดอกล าไย

http://research.rae.mju.ac.th

ท าให้ช่อดอกเหี่ยวเฉาและแห้ง 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjryYv9yr7SAhWHr48KHVjvB8gQjRwIBw&url=https://xn--12ca1dng7cglfq6etccwq9esj9f.blogspot.com/2015/09/blog-post_15.html&psig=AFQjCNGB9ruugYR1bdlqTpuWHrCL3PDTJw&ust=1488776543955315
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2hb273L7SAhXGJpQKHaiwAckQjRwIBw&url=http://sinkiid.blogspot.com/2015/04/1000000-part-6.html&psig=AFQjCNFzNbodkXJ1LoB-2Ujk9f_ccFHm0w&ust=1488781243966240
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc8vWL3b7SAhUEipQKHaKHBKsQjRwIBw&url=http://research.rae.mju.ac.th/raebase/index.php/knowledge/2010/98-2553-02-04-08-m-s&psig=AFQjCNELnLkSCfsazdN0BMK3M3RxmZ-rWQ&ust=1488781310205689


5. แมลงท าลายยอดอ่อน (shoot borers)

การจ าแนกชนิดของแมลงที่ท าอันตรายแก่ต้นไม้ 
(System of classifying forest insects)

เพลี้ยจักจั่นแดง 
Bothrogonia indistincta

(ยอดอ่อนต้นประดู่)

เพลี้ยกระโดดด า
Callitetrix versicolor

(ยอดอ่อนต้นประดู่)

มีแมลงหลายชนิดที่สามารถเจาะยอดของต้นไม้ได้และท าให้ยอดต้นไม้เห่ียวแห้งตาย 



6. แมลงดูดน้ าเลี้ยง (sap sucking)

การจ าแนกชนิดของแมลงที่ท าอันตรายแก่ต้นไม้ 
(System of classifying forest insects)

มวนปีกแก้ว (Tingis beesoni)
(ใบต้นซ้อ)

เพลี้ยกระโดดสองหัว
Ancyra vicina

ดูดน้ าเลี้ยงใบท าให้ใบแห้ง เหี่ยว 



7. แมลงศัตรูเมล็ดและผล (seed and fruit insect pests)

การจ าแนกชนิดของแมลงที่ท าอันตรายแก่ต้นไม้ 
(System of classifying forest insects)

มอดแป้ง 
Tribolium castaneum

http://aciar.gov.au/

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
Mudaria luteileprosa

www.agriqua.doae.go.thThairat.co.th

แมลงที่ท าอันตรายต่อผลและเมล็ดของพรรณไม้มีหลายชนิดที่ท าให้ผลและเมล็ดได้รับ
ความเสียหาย ไม่สามารถน าไปเพาะเป็นต้นกล้าได้ หรือท าให้ผลไม่สามารถพัฒนาได้จน
ผลแก่ หรือท าให้เมล็ดไม้มีคุณภาพต่ า เก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน ความมีชีวิตของเมล็ดสั้น 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY0M7PwL7SAhUGgI8KHZsQAhQQjRwIBw&url=http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/durian/seed_borer.html&psig=AFQjCNHYDQgxpkqUbJantSEC11O7Pk_kOQ&ust=1488773763543708
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY0M7PwL7SAhUGgI8KHZsQAhQQjB0IBg&url=http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/durian/seed_borer.html&psig=AFQjCNHYDQgxpkqUbJantSEC11O7Pk_kOQ&ust=1488773763543708


วิธีการป้องกันก าจัดอันตรายจากแมลง 

แบ่งออกเป็นวิธีใหญ่ๆ  คือ
1. อาศัยศัตรูตามธรรมชาติ (Control by natural enemies)
2. การป้องกันก าจัดโดยการท าลายต้นไม้หรือส่วนต่างๆ ของต้นไม้ 

(Control by treatment of infested trees or partions of trees)
3. โดยวิธีดักจับแล้วท าลาย (Control by collecting or trapping)
4. โดยการใช้สารเคมี (Control by application of chemicals)
5. โดยวิธีการจัดการป่าไม้ (Control by forest management)
6. โดยการจัดตั้งด่านกักกัน (Control by quarantine)



วิธีการป้องกันก าจัดอันตรายจากแมลง 

1. อาศัยศัตรูตามธรรมชาติ (Control by natural enemies)  ศัตรู
ตามธรรมชาติของแมลงจะมีหลายกลุ่ม  เช่น  แมลงที่เป็นตัวห้ าและตัวเบียน  
นก  สัตว์บางชนิด  และโรคต่างๆที่เกิดกับแมลง  เป็นต้น  ศัตรูตามธรรมชาติ
เหล่านี้จะเป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุมปริมาณของแมลงไม่ให้แพร่กระจาย
ไปมาก  ซึ่งควรได้รับการส่งเสริมและศึกษามากข้ึน

- ตัวเบียน (parasite)  ในระยะ 1 ของช่วง
ชีวิตจะต้องอาศัยแมลงชนิดอื่น

- ตัวห้ า  (predators)  คือ  แมลงที่กินแมลง
ชนิดอื่นเป็นอาหาร

แตนเบียน
หนอนโคทีเชีย







วิธีการป้องกันก าจัดอันตรายจากแมลง 

2. การป้องกันก าจัดโดยการท าลายต้นไม้หรือส่วนต่างๆ ของต้นไม้ 
(Control by treatment of infested trees or partions of trees)  
ท าลายส่วนของต้นไม้ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง



วิธีการป้องกันก าจัดอันตรายจากแมลง 

3. โดยวิธีดักจับแล้วท าลาย (Control by collecting or trapping)  
อาศัยแรงคนท าลายไข่  ดักแด้  ตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัย  เช่น  ใช้ผ้าชุบน้ ายาพันรอบต้นไม้
เพื่อให้แมลงมาติดแล้วท าลาย  หรือการใช้แสงไฟล่อ

แบล็คไลท์ ขนาด 20
หรือ 40 วัตต์ ฉากผ้าสีขาว 
ซึ่งมีขนาด 1.5x1.2 ม หรือ 
1.5x1.5 ม

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjum9HNvb7SAhWBLo8KHYfIC_wQjRwIBw&url=http://www.dnp.go.th/FOREMIC/WEB SITE2/light_trap.php&psig=AFQjCNFs0Hur3k7baMeg33CajmtILbWMwQ&ust=1488772930921470






วิธีการป้องกันก าจัดอันตรายจากแมลง 

4. โดยการใช้สารเคมีหรือสารธรรมชาติ (Control by application of 
chemicals)  ส่วนใหญ่จะใช้ทางด้านกสิกรรมหรือสวนสาธารณะ  แต่การใช้ในป่าจะท ากับป่าที่มี
พื้นที่ไม่มาก  มักจะใช้วิธีการพ่นโดยใช้เครื่องบิน  การป้องกันก าจัดแมลงบางชนิด  เช่น  bark beetle 
จะใช้วิธีใส่น้ ายาที่มีพิษต่อแมลง  เช่น  copper sulphate เข้าในต้นไม้  โดยวิธีการลอกเปลือกออกเป็น
แถบรอบต้นแล้วใช้ยางพันโดยรอบ  โดยให้น้ ายาลงไปขังได้พอดีน้ ายาจะซึมเข้าสู่ท่อน้ าและท่ออาหาร  
ส่วนน้ ายาที่ใช้ฉีดพ่นจะเหมาะกับพวก defoliator or leaf eating insect เน่ืองจากพวกน้ีจะท าอันตราย
ภายนอกของต้นไม้













สารเคมีควบคุมก าจัดแมลงศัตรู



การก าจัดปลวก

ที่มา: วัฒนา ศักด์ิชูวงษ์, ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน.



การฉีดสารเคมีก าจัดด้วงหนวดยาวเจาะประดู่

ที่มา: วัฒนา ศักด์ิชูวงษ์, ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน.



การฉีดพ่นสารก าจัดเพลี้ยดูดน้ าเลี้ยงลีลาวดีเพื่อก าจัดเพลี้ย

ที่มา: วัฒนา ศักด์ิชูวงษ์, ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน.



การฉีดสารเคมีเข้าล าต้นท าลายเพลี้ยดูดน้ าเลี้ยงต้นไม้

ที่มา: วัฒนา ศักด์ิชูวงษ์, ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน.



วิธีการป้องกันก าจัดอันตรายจากแมลง 

5. โดยวิธีการจัดการป่าไม้ (Control by forest management)  
 การจัดการป่าไม้ที่ถูกต้องจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุด

 การเลือกปลูกพันธ์ุไม้ให้เหมาะสมกับสภาพของท้องที่ 

 การปรับปรุงดินให้สมบูรณ์

 การตัดสางขยายระยะ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwjVo8asu77SAhVGL48KHaTCBzMQjRwIBw&url=http://203.172.198.146/rice/08.html&psig=AFQjCNH4tuB_L0iHLiR2gTxRrykMPTibWg&ust=1488772348398014


วิธีการป้องกันก าจัดอันตรายจากแมลง 

6. โดยการจัดตั้งด่านกักกัน (Control by quarantine) 

การออกกฎหมายควบคุมการน าเข้า-ออกไม้ เมล็ดพันธุ์ 

ส่วนต่างๆของพันธุ์ โดยวางระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ

ให้รัดกุม ตั้งด่านตรวจและกักกันโรค



 ทราบระยะแรก แก้ไขได้ดี ควบคุมได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย

 ด าเนินการอย่างเหมาะสมตามชนิดของแมลงศัตรู และสภาพ  
ของต้นไม้ ทั้งการใช้สารเคมี หรือวิธีอื่นๆ ผสมผสานกัน

 การใช้สารเคมีต้องเคร่งครัดในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

การป้องกันแมลงศัตรูต้นไม้



5. โรคพืชและการป้องกันก าจัด



เชื้อสาเหตุ
รุนแรง

พืชอาศัย
อ่อนแอ

สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม

สามเหลี่ยมโรคพืช

เวลา

การเกิดโรคต้นไม้มีปัจจัยหลัก 3 ประการ



ภาวะที่พืชมีลักษณะผิดปกติ จนมีผลต่อความ
เสียหายต่อพืช เกิดจาก 2 สาเหตุ คือ

- โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต 
- โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต

โรคพืช 



โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต

- เรียกว่า“โรคติดเชื้อ” สามารถระบาดไปยังต้นอื่นได้
เช่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อไฟโตพลาสมา   
และ ไส้เดือนฝอย 

- เชื้อโรคพืชเหล่านี้ท าให้พืชแสดงอาการโรค
หลายแบบ ได้แก่ รากเน่า ต้นเหี่ยวตาย ใบเป็นจุด 
ใบไหม้  ใบด่าง ยอดเป็นพุ่มไม้กวาด ราสนิม ฯลฯ



เชื้อไวรัส ใบหด ใบหงิก 
ใบสีเหลืองส้ม  
ใบด่างเหลือง 

เชื้อแบคทีเรีย  เหี่ยว, เน่าเละ, ไหม,้   
แผลเป็นจุด,
เกิดปุ่มปม

ลักษณะอาการ (symptom) ของโรคพืช



เช้ือรา   ใบไหม้ ใบจุด ราสนิม ราแป้ง ต้นเหี่ยว  เน่าระดับดิน  
รากและโคนเน่า  

โรคราสนิมในพะยูง โรคใบไหม้ในประดู่ โรคล าต้นผุเน่า

ลักษณะอาการ (symptom) ของโรคพืช



โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต

- เรียกว่า “ โรคไม่ติดเชื้อ” ไม่สามารถระบาดไปยังต้นอื่น  
เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  เช่น ดินขาดธาตุ
อาหาร  ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินแน่นอากาศร้อนจัด แห้งแล้ง 
น้ าแฉะ ท่วมขัง

- อาการต่างๆ เช่น  ใบเหลืองซีด  ใบร่วง ใบไหม้  ต้นไม่
เจริญเติบโต แคระแกรน ฯลฯ



โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต

ขาดแมงกานีส 

ใบไหม้ จากสารก าจัดวัชพืช

ขาดไนโตรเจน 

แห้งแล้ง 



โรคพืชป่าไม้ที่ส าคัญ

- เช้ือราสาเหตุ : Maravalia pterrocarpi
- ลักษณะรอยแผลบนผิวใบ เป็นจุดนูน
เล็กๆ สีเหลือง เมื่อแผลแตกจะเห็น
กลุ่มของสปอร์เป็นผงสีเหลืองท่ัวผิวใบ   
สามารถแพร่กระจายโดยอาศัยลม

 โรคราสนิม (Rust) พะยูง



-เช้ือสาเหตุ : Olivea tectonae
-ลักษณะของแผลเป็นตุ่มสีสนิม แผลแตก   
จะปรากฏกลุ่มของสปอร์สีเหลืองส้ม       

- เชื้อราไม่สามารถท าให้ต้นสักตายได้ 
ต้นสักจะมีการผลัดใบ เมื่อสักผลิใบใหม่   
อาการจะดีขึ้นตามธรรมชาติ จึงไม่มี  
ความจ าเป็นต้องใช้สารเคมีฆ่าเชื้อรา   
ควบคุมโรค    

ท่ีมา : กฤษณา พงษ์พานิช ไม้สกัและโรคของไม้สกัในประเทศไทย.

โรคราสนิม (Leaf rust) ในสัก



- เช้ือสาเหตุ Phytophthora spp., Sclerotiums spp.
- เกิดแผลสีน้ าตาลสว่นโคนและราก 

สังเกตเห็นได้ว่าอาการใบเหลือง หรือใบเหี่ยวคล้ายขาดน้ า 
ใบจะร่วงก่ิงแห้งตาย ดูที่รากจะพบว่ารากฝอยเน่าถอดปลอก 
รากแขนงหรือรากขนาดโตเน่าเปื่อยยุ่ย 
ถ้าเป็นมากอาจถึงต้นตายได้ ในเวลารวดเร็ว 

- นอกจากนั้นยังมีสาเหตุนอกจากนัน้ยงัมีสาเหตุอื่น ๆ
อีกที่ท าให้รากเน่า เช่น น้ าท่วมขัง ดินเหนียว                         การใช้
สารเคมีผิด และพิษจากปุ๋ยเคมี เป็นต้น 

โรครากเน่าในสัก

 โรครากและโคนเน่า (Root and Stem rot)



เห็ดราท าลายไม้



หลักการป้องกันก าจัดโรคพืช

1) หลีกเลี่ยงไม่ให้พืชอยู่ในสภาพที่เหมาะสม โดยปลูกในพื้นที่ที่ไม่เชื้อโรค และ
เลือกเวลาปลูกที่ไม่เหมาะต่อการเกิดโรค

2) กีดกัน  ใช้เมล็ดหรือส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค 
3) ก าจัดเชื้อโรค เช่น ใช้สารเคมีหรือชีววิธีก าจัดโรคพชื ท าลายเศษซากพืช   

เป็นโรค
4) ป้องกันพืชไม่ให้ถูกเชื้อโรคเข้าท าลาย เช่น ใช้สารเคมี บ ารุงพืชให้มีความ

สมบูรณ์
5) ความต้านทานโรค ใช้พันธุ์ต้านทานโรค หรือให้ธาตุอาหาร
6) รักษาพืชที่เป็นโรคให้สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ 



ตัวอย่างสารเคมีที่ใช้รักษาโรคพืช

สารไตรโคเดอร์ม่า ใช้รักษาโรครากเน่าแบบค่อย
เป็นค่อยไป(จุลินทรีย)์

วิธีใช้ ผสมน้ าราดและโรยรอบโคนต้น  

ฟังก์กัส เคลียร์ (ผงจุนสี) ใช้ก าจัดเชื้อรา
วิธีใช้ ผสมในอัตราส่วน 1-2.5 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร

ฉีดพ่นทั้งต้น บนใบและใต้ใบ



ตัวอย่างสารเคมีที่ใช้รักษาโรคพืช

สารเมตาแลคซิล
- ใช้รักษาโรครากเน่า

วิธีใช้ ผสมน้ าราดและโรยรอบโคนต้น  

- ใช้ป้องกันและก าจัดเชื้อราตามรอยผุ และรอยตัด      
ของต้นไม้ 

วิธีใช้ ผสมน้ าทาบาดแผลจากการผุ
และรอยตัดแต่งกิ่งต้นไม้  



การรักษาโรครากเน่า

ลักษณะอาการ  
- ใบเหี่ยวแห้ง  ใบร่วงกิ่งแห้งตาย
- รากเปื่อยยุ่ย รากถอดปลอก
- พบเส้นใยของเช้ือรา 

การรักษา 
- ท าความสะอาดราก ตัดส่วนท่ีเน่าออก 
ทาสารเคมีก าจัดโรครากเน่า 

- เปลี่ยนดินผสมบริเวณโคนต้นไม้
- ราดดินบริเวณโคนต้นด้วยสารก าจัด

เชื้อรา เช่น แมคตาลคิซิล



การป้องกันโรครากเน่า

1. ป้องกันอย่าให้น้ าขังหรือแฉะที่โคนต้น เพราะเป็นสาเหตุท าให้เกิดเชื้อรา

2.  ปรับสภาพดินปลูกให้โปร่ง โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือให้ดินระบายน้ าอากาศดี

3.  ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพ่ือให้อากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องมาถึงโคน

4. ควรหลีกเลี่ยงที่ท าให้โคนต้น ราก เกิด บาดแผล เพราะเชื้อราจะเข้าท าลายได้ง่าย

5.  หากต้นทรุดโทรม ควรบ ารุงต้นด้วยการให้ธาตุอาหารทางใบ เพราะรากท างานไม่
เต็มท่ี



ส ำรวจกำรท ำลำยของโรค-รำ-แมลง



ปฏิบัติกำรควบคุมแมลง
- ฉีดสำรเคมีเข้ำรูแมลงโดยตรง
- โรยสำรเคมีแบบดูดซึมบริเวณรอบโคนต้น



ปฏิบัติกำรควบคุมแมลง

- ฉีด-อัดสำรเคมีเข้ำล ำต้นโดยตรง





เอกสารอ้างองิ

1. กรมป่าไม.้  เอกสารประกอบการอบรมรุกขกร เรื่อง โรคแมลงและการ
ศัลยกรรมต้นไม้. กรุงเทพฯ: ส านกัวิจยัและพฒันาการป่าไม้, กรมป่าไม้ , 2561. 

2. วัฒนา ศักดิ์ชวูงษ.์ การป้องกันโรคและแมลงศัตรูต้นไม้ใหญ่. ศูนย์สนับสนุนการ
ปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน, กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ: ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้
ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน, 2559.



ผนวก จ
เอกสารวิธีการศัลยกรรมต้นไม้

ที่มา: กรมป่าไม้, 2561

รวบรวมโดย พ.ท.หญงิ กฤตยาภรณ์ เจรญิผล 



เป็นการฟื้นฟูสภาพต้นไม้ที่ทรุดโทรมให้กลับมีสุขภาพแข็งแรงและ
มีอายุยืนนานยิ่งข้ึน โดยการรักษาบาดแผลและเสริมความแข็งแรงให้ต้นไม้ตาม
วิธีการศัลยกรรม หลักการศัลยกรรมต้นไม้โดยทั่วๆ ไปแล้วมี 2 หลักการที่ส าคัญ
ด้วยกัน คือ 

ความหมายและหลักการของการศัลยกรรมต้นไม้ (Tree Surgery) 

1. การศัลยกรรมต้นไม้เพื่อป้องกัน
-เป็นการด าเนินการศัลยกรรมเพื่อป้องกัน
ต้นไม้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น เช่น 
กิ่งง่ามตัววี กิ่งเปลือกฝังใน กิ่งใหญ่ที่ยื่น
ยาว ส่วนใหญ่แล้วการศัลยกรรมเพื่อ
ป้องกันจะประหยัดกว่าการศัลยกรรมเพื่อ
การรักษาหลายเท่าตัว ซึ่งวิธีการในการ
ศัลยกรรมเพื่อป้องกันมีดังนี้ 

- การด าเนินการตรวจสอบว่ามีหนอน 
แมลงเจาะตามก่ิงก้าน ล าต้นหรือไม่ 
- การตัดแต่งก่ิงให้ถูกวิธี และเกิดบาดแผล
กับต้นไม้ท่ีตัดแต่งก่ิงน้อยท่ีสุด 
- การระมัดระวังอย่าให้เคร่ืองมือ
เกษตรกรรมท าอันตราย หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายกับส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ 
- ตัดแต่งก่ิงท่ีฉีกหัก หรือก่ิงท่ีเสียดสีกันออก 
และควรตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง



การสกัดเอาเน้ือไม้ท่ีผุ เป็นแผลออก

2. การศัลยกรรมเพื่อรักษาหรือแก้ไข 
- เป็นการท าศัลยกรรมเพื่อรักษา หรือ
แก้ไข ความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นกับต้นไม้
แล้ว เช่น กิ่งฉีกหัก โพรงผุ แผลถูกชน 
รากรัดกัน กิ่ งสีกัน ฯลฯ ส าหรับการ
ศัลยกรรมเพื่อการรักษา หรือแก้ไขนี้ มี
วิธีการในการด าเนินการ 2 วิธีด้วยกันคือ

การฉีดพ่นยาและทาสีให้กลมกลืนกับเปลือกไม้ 
พร้อมท้ังการเปิดบาดแผลไว้ 

2.1 การศัลยกรรมแบบเปิด
- เป็นวิธีการศัลยกรรมโดยสกัด

เอาบาดแผล หรือเนื้อไม้ที่ผุ หรือตาย
แล้วออก จากนั้นอาจฉีดพ่น หรือ
ทายาป้องกันก าจัดศัตรูพชื แล้วท า
การทาสีให้กลมกลืนกับเปลือกของ
ต้นไม้ 





ศัลยกรรมแบบเปิด



2.2 การศัลยกรรมแบบปิด 
เป็นวิธีการศัลยกรรมโดยขั้นตอนช่วงแรกท าเช่นเดียวกับการท าศัลยกรรม

แบบเปิดคือ ท าการสกัดเอาเนื้อไม้ส่วนที่ผุหรือเปื่อยออก จากนั้นท าการฉีดพ่น หรือ
ทาสารเคมีเพื่อป้องกันก าจัดแมลง จากนั้นจึงท าการปิดปากแผลด้วยวัสดุต่าง ๆ แล้ว
ค่อยด าเนินการทาสีเพื่อให้กลมกลืนกับเปลือกของต้นไม้ ส าหรับตัวอย่างการ
ศัลยกรรมแบบปิดนั้น โดยนิยมใช้ลวดขึงเพื่อปิดปากแผลแล้วโบกทับด้วยปูน 
เนื่องจากวัสดุหาได้ค่อนข้างง่ายและมีราคาถูก แต่มีข้อเสียคือ ปูนจะค่อนข้างมี
น้ าหนักมากและมีความยืดหยุ่นตัวค่อนข้างน้อย เมื่อต้นไม้มีการสั่นไหว หรือโยก
คลอน อาจท าให้ปูนที่โบกปิดปาดแผลต้นไม้ไว้อาจเกิดการแตกร้าวได้ ซึ่งจ าเป็น
จะต้องมีการด าเนินการซ่อมแซมใหม่อยู่เรื่อย ๆ 



อุปกรณ์ในการท า
ความสะอาดแผล

สารเคมีควบคุมโรคแมลง
อุปกรณ์ในการศัลยกรรม

วัสดุ - อุปกรณ์ศัลยกรรมต้นไม้



อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาและดูแลแผลต้นไม้



วิธีการศัลยกรรมต้นไม้ที่เกิดโพรง

1. ท าการตรวจหาสาเหตุการเกิดโรค การเกิดแผล หรือโพรงผุ 
2. ท าการสกัดเนื้อไม้ผุออกจากโพรงล าต้นด้วยอุปกรณ์สิ่ว 
3. ใช้สารป้องกันเชื้อราหรือสารเคมีป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช ทาให้ทั่วเนื้อไม้ในโพรง
4. ติดตั้งโครงเหล็กหรือตะแกรงลวดตาข่ายในโพรง เพ่ือปิดบาดแผล และเป็นโครงสร้างให้
ปูนยึดเกาะได้
5. โบกปูนปิดแผล แต่งปูนที่โบกให้เรียบ โดยปูนที่โบกจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่ต่ ากว่าบริเวณ
ขอบเนื้อไม้ด้านข้าง เพ่ือให้เนื้อเยื่อของต้นไม้สามารถเจริญห่อหุ้มปิดทับปูนได้ หากโบกปูน
ปิดทับขอบเปลือกไม้จะต้องท าการเซาะขอบปูนที่โบกให้ลึก อย่าให้ปูนไปทับเนื้อเยื่อเจริญ
ของต้นไม้ 
6. อาจทาสีให้กลมกลืนกับสีผิวหรือเปลือกของต้นไม้แต่ละชนิด เพ่ือความสวยงาม
7. ท าการติดตามตรวจสอบสม่ าเสมอ ว่าปูนมีการแตกร้าวหรือไม่ หากมีการแตกต้องท าการ
ซ่อม เพ่ือไม่ให้เกิดโพรงซึ่งท าให้โรคและแมลงเข้าไปในเนื้อไม้ได้อีก



การสกัดเอาเนื้อไม้ท่ีผุ เปื่อยออก การขึ้นโครงลวดหรือตาข่ายเพื่อเสริมความ
แข็งแรงของล าต้นที่ศัลยกรรม 

การโบกและฉาบปูดปิดบาดแผล การทาสีให้กลมกลืนกับเปลือกของต้นไม้ 



กรมอุทยานแห่งชาติฯ



กรมอุทยานแห่งชาติฯ



การสกัดเอาเนื้อไม้ท่ีผุ เปื่อยออก การขึ้นโครงลวดหรือตาข่ายเพื่อเสริมความ
แข็งแรงของล าต้นที่ศัลยกรรม 

การโบกและฉาบปูดปิดบาดแผล การทาสีให้กลมกลืนกับเปลือกของต้นไม้ 



การศัลยกรรมต้นไม้ที่เกดิโพรง
บริเวณหน้า กปศ.สกศ.รร.จปร.

ขดูเชือ้ราที่บาดแผลและ
ทาน า้ยากนัเชือ้รา

น าตะแกรงลวดใสใ่นโพรง
เพ่ือให้ปนูยดึเกาะ

โบกปนูลงไปในชอ่งให้เรียบ 
โดยเว้นขอบเนือ้เยื่อเจริญไว้ 
เพ่ือให้เนือ้ไม้เจริญหุ้มปิดได้

ทีม่า: พ.ท.หญงิ กฤตยาภรณ์ เจรญิผล



ตัวอย่างงานซ่อมแซมต้นไม้ที่ล าต้นเป็นโพรงผุ



**อย่าโบกปูนให้เกินออกมานอกแผล หรือปิดทับเนื้อเยื่อเจริญบริเวณเปลือก เพราะจะ
ท าให้เนื้อเยื่อเจริญไม่สามารถเจริญห่อหุ้มปูนได้และดันปูนแตก





ขั้นตอนการรักษาและดูแลแผลต้นไม้

ส ารวจทั่วไป

วิเคราะห์ข้อมูล

ด าเนินการรักษาและดูแลแผล

ปรับปรุงความสมบูรณ์ของดิน

ท าศัลยกรรมแผล: กรณีแผลเป็นโพรงใหญ่

ท าค้ ายัน: กรณีต้นไม้มีลักษณะเอนเอียง

ปรับภูมิทัศน์ จัดการระบบให้น้ า



การส ารวจทั่วไป

วินิจฉัยสภาพดินและ
วิเคราะห์สาเหตุ



วินิจฉัยข้อมูลทั่วไป



ส ารวจการท าลายของโรค-รา-แมลง



ปฏิบัติการควบคุมแมลง
- ฉีดสารเคมีเข้ารูแมลงโดยตรง
- โรยสารเคมีแบบดูดซึมบริเวณรอบโคนต้น



ปฏิบัติการควบคุมแมลง

- ฉีด-อัดสารเคมีเข้าล าต้นโดยตรง



ขั้นตอนการศัลยกรรมต้นไม้



ตกแต่งรอยแผล (ท าความสะอาดแผล)





การศัลยกรรมและตกแต่ง



ก่อนศัลยกรรม หลังศัลยกรรม



สภาพดินก่อนฟ้ืนฟู สภาพดินหลังฟื้นฟู



ปรับสภาพภูมิทัศน์รอบต้นไม้



สาเหตุที่ต้องค้ ายัน:
- ต้นไม้เอน  
- รากไม่แข็งแรง
- ล้มได้ง่ายเมื่อมีลมพัดแรง

เมื่อค้ ายันแล้ว:
- ต้นไม้ได้รับการค้ า พยุง
- ไม่ล้มง่าย 
- เจริญเติบโตต่อไปได้







1. กรมป่าไม้.  เอกสารประกอบการอบรมรุกขกร เรื่อง โรคแมลงและการศัลยกรรมต้นไม้. 
กรุงเทพฯ: กรมป่าไม,้ 2561. 
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. การศัลยกรรมต้นไม้. 
ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/Anan/2017/08/03/entry-1., 2561.
3. เดชา บุญค ้า. การอบรมความรู้พ้ืนฐานในงานรุกขกรรมส าหรับงานดูแลรักษาต้นไม้
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4. เดชา บุญค ้า. การดูแลรักษารักษาตน้ไม้ใหญ่ในเมือง ตอนที่ 2.
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เอกสารอ้างอิง
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แบบฟอร์มที่ ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด :   รร.จปร. (กวล.สกศ.รร.จปร.) / นครนายก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
(objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 

ของตัวขี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ 

การปฏิบัติราชการ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคลากร  

- ก าลังพล รร.จปร. เข้าใจวิธีการ
ดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ท่ีถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

ร้อยละ ๘๐ การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ภายในหน่วยงาน 

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง รุกขกรเบ้ืองต้น 
แผนการ
จัดการความรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  
กลยุทธ์ รร.จปร.     : การพัฒนาบุคลากร 

แผนท่ี ๑ องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น  :  การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ภายในหน่วยงาน 
 เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ : เป็นองค์ความรู้ก าลังพลทุกหน่วยใน ทบ.สามารถปฏิบัติได้ เกี่ยวข้องกับแผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยในกิจกรรมการ

ปรับภูมิทัศน์และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของ รร.จปร. โดยมีวัตถุประสงค์  คือ ๑) เพื่อให้ก าลังพล รร.จปร. รู้วิธีการดูแลรักษาต้นไม้ท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ๒) เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง รุกขกรเบื้องต้น ท่ีชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท่ีแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติของ
กิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและบรรลุข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ ๓) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ได้รับทราบและท าความเข้าใจ  สามารถน าไปใช้ในปฏิบัติงานได้ทันที ๔) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ใน รร.จปร.มีความ
ถูกต้อง เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และลดความผิดพลาดท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายต่อต้นไม้ใหญ่อย่างรุนแรงและถาวร 

 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายท่ีเลือกใช้วัดการท า KM :  ก าลังพล รร.จปร. ท่ีได้รับการอบรมหรือการเผยแพร่ความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงานรุกขกรเบ้ืองต้น 
เข้าใจวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการร้อยละ ๘๐ 

ผู้ทบทวน 
                     พ.อ. 
                              ( มนัส  ธนวานนท์ ) 
           ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร    
       ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. (CKO) 

ผู้อนุมัติ 
                       พล.ท. 
                                       ( สิทธิพล  ชินส าราญ ) 
                                              ผบ.รร.จปร. 
                             ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CEO) 



 



๑ 
 

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน:  สกศ.รร.จปร. (กวล.สกศ.รร.จปร.) 
ประเด็นยุทธศาสตร์: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น:  การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ภายในหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด (KPI): ก าลังพล รร.จปร. ที่ได้รับการอบรมหรือการเผยแพร่ความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องรุกขกรเบื้องต้น เข้าใจวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง:  ร้อยละ ๘๐ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กระบวนการ
บริหารการ

เปลี่ยนแปลง 
๑ 

 
 
 
 

การบ่งชี้ความรู ้
๑.๑ นิยามศัพท์ในงานรุกขกร 
๑.๒ วิธีการดูแลรักษาและตดัแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ ่
๑.๓ อุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ ่
๑.๔ วิธีการป้องกันและก าจดัโรคและแมลงในต้นไม้ใหญ ่
๑.๕ วิธีการศัลยกรรมต้นไม ้

ม.ค.๖๑ จ านวนสมาชิก 
ที่ร่วมประชุม
บ่งช้ีความรู้ 

 

๓ คน KM Team 
 

- ฐานความรู้  - KM Team 
 

Cmp ๑,๒,๓ 

๒ 
 
 
 
 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 
๒.๑ การค้นคว้าข้อมลูจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลัก
ปฏิบัติของรุกขกร และการดูแลรักษาต้นไม้ในเมือง 
๒.๒ รวบรวมข้อมลูจากผู้เชี่ยวชาญหรือผูม้ีประสบการณ ์
๒.๓ การเข้าร่วมการอบรมด้านรุกขกร 

๑ ก.พ.-
๑๕ มี.ค.

๖๑ 

จ านวน
แหล่งข้อมูล 

 

ไม่น้อย
กว่า ๒ 
แหล่ง  

- กรมป่าไม้  
- กรมอุทยานฯ 
-วิทยากรจาก
ภายนอกฯ ท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ี 
รุกขกรอาชีพ 

- ฐานความรู้  
- การสัมภาษณ์
Story telling 

- KM Team 
 

Cmp 
๑,๒,๓,๔ 

๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
๓.๑ จัดล าดับความรู้ให้เป็นระบบ ประกอบด้วย 
  ๓.๑.๑ นิยามศัพท์ในงานรุกขกร 
  ๓.๑.๒ วิธีการดูแลรักษาและตดัแต่งก่ิงต้นไม้ใหญ ่
         ๑) ปัญหาจากการดูแลและตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่
ไม่ถูกวิธ ี
         ๒) วัตถุประสงค์ของการตดัแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ ่
         ๓) ข้อควรตระหนักในการตัดแต่งต้นไม้ใหญ ่

๑๖ ม.ีค.- 
๓๐ เม.ย.

๖๑ 

จ านวนความรู้
ที่ได้รับการจัด
ให้เป็นระบบ 

๔ เรื่อง - การจัด
ความรู้ให้เป็น
ระบบในหัวข้อ 
ความรู้ ๕ เรื่อง 
- จัดท าล าดับ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ  

- ฐานความรู ้
 

- KM Team 
 

Cmp 
๑,๒,๓,๔ 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน:  สกศ.รร.จปร. (กวล.สกศ.รร.จปร.) 
ประเด็นยุทธศาสตร์: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น:  การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ภายในหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด (KPI): ก าลังพล รร.จปร. ที่ได้รับการอบรมหรือการเผยแพร่ความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องรุกขกรเบื้องต้น เข้าใจวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง:  ร้อยละ ๘๐ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กระบวนการ
บริหารการ

เปลี่ยนแปลง 
๓. 

 
 
 
 
 
 

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (ต่อ) 
         ๔) ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ ่
         ๕) ลักษณะของกิ่งที่สมควรตัดทิ้ง 
         ๖) กลไกลป้องกันการผุของต้นไม้ใหญ ่
         ๗) ขั้นตอนการปฏิบัติในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่  
         ๘) เทคนิคท่ัวไปในการตัดแต่งต้นไม่ใหญ ่
         ๙) การท าลายระบบราก 
        ๑๐) การด าเนินการกับต้นไม้บริเวณแนวสายไฟ 
  ๓.๑.๓ อุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลรักษาต้นไม้
ใหญ่ 
         ๑) เครื่องมือในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ ่
         ๒) การใช้เครื่องมือในการตัดแต่งก่ิงต้นไม้ใหญ ่
  ๓.๑.๔ วิธีการป้องกันและก าจัดโรคและแมลงในต้นไม้
ใหญ่ 
         ๑) ลักษณะอาการของต้นไม้ที่ไดร้ับความ
เสียหายจากปัจจยัรบกวน 
         ๒) สิ่งที่ควรรู้ในการวินิจฉยัต้นไม ้
         ๓) การวินิจฉัยสาเหตเุบื้องต้นของอาการผิดปกติ
ของพืช 

        



๓ 
 

 

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน:  สกศ.รร.จปร. (กวล.สกศ.รร.จปร.) 
ประเด็นยุทธศาสตร์: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น:  การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ภายในหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด (KPI): ก าลังพล รร.จปร. ที่ได้รับการอบรมหรือการเผยแพร่ความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องรุกขกรเบื้องต้น เข้าใจวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง:  ร้อยละ ๘๐ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กระบวนการ
บริหารการ

เปลี่ยนแปลง 
๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (ต่อ) 

        ๔)  แมลงศตัรูและการป้องกันก าจัด 
        ๕) โรคพืชและการป้องกันก าจัด 
  ๓.๑.๕ วิธีการศัลยกรรมต้นไม ้
         ๑) ความหมายและหลักการของการศัลยกรรม
ต้นไม้       
         ๒) วัสดุอุปกรณ์ศลัยกรรมต้นไม ้
         ๓) วิธีการศัลยกรรมต้นไมท้ี่เกิดโพรง 
 
๓.๒ ล าดับขั้นตอนการปฏิบตัิในการด าเนินงานดูแล
รักษาต้นไม้ใหญ ่(รุกขกรเบื้องต้น) โดยจัดท า
กระบวนการปฏิบัติ (Work Flow)  

        

๔ 
 
 
 
 
 

การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
๔.๑ เรียบเรียงความรู้และจัดประเภทเป็นหมวดหมู่  
๔.๒ ตรวจสอบภาษาและความถูกต้องของข้อมูล 
๔.๓ ส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้อง และเสนอแนะเพิ่มเติม และน าข้อเสนอแนะที่
ได้มาด าเนินการปรับปรุงพัฒนา 

พ.ค.-มิ.ย. 
๖๑ 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
ที่ตรวจสอบ

ความรู ้

ไม่น้อย
กว่า ๒ คน 

กวล.ฯ 
กรมป่าไม ้

- Mentoring 
System 

- KM Team 
 

Cmp ๑,๒,๓, 
๔,๕ 

 



๔ 
 

 

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน:  สกศ.รร.จปร. (กวล.สกศ.รร.จปร.) 
ประเด็นยุทธศาสตร์: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น:  การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ภายในหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด (KPI): ก าลังพล รร.จปร. ที่ได้รับการอบรมหรือการเผยแพร่ความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องรุกขกรเบื้องต้น เข้าใจวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง:  ร้อยละ ๘๐ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กระบวนการ
บริหารการ

เปลี่ยนแปลง 
๕. การเข้าถึงความรู้ 

- น าร่างคู่มือฯ ที่ไดร้ับการปรับปรงุตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปจัดท าเป็นรูปเลม่คู่มือฯ และบรรจุใน
คลังความรูภ้ายในหน่วยแล้วและให้ก าลังพล กวล.สกศ. 
รร.จปร. ทดลองใช้และผลสะท้อนกลับ 

ก.ค. ๖๑ จ านวนก าลังพล 
กวล.สกศ. 
รร.จปร. 

ไม่น้อย
กว่า ๕ 
นาย 

ก าลังพล กวล.
สกศ. รร.จปร. 

- เอกสารคู่มือ 
- Intranet 

- KM Team 
 

Cmp ๑,๒,๓, 
๔,๕ 

๖. 
 
 
 
 
 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้
๖.๑ เข้าร่วมนิทรรศการ การจัดการความรู้ รร.จปร. 
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 ส.ค.๖๑ จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมสมัมนา 

จ านวน 
๒๐ คน 

ก าลังพล 
รร.จปร.  

 
 

- KF เวที
ส าหรับการ
แลกเปลีย่น
ความรู ้
- ST เทคนิค
การเลา่เรื่อง 

- รร.จปร. 
 

Cmp ๑,๒,๓, 
๔,๕ 

๗. การเรียนรู้ 
๗.๑ การเรยีนรู ้
    ๗.๑.๑ จดัอบรมให้กับก าลังพลที่เกี่ยวข้อง 
 
     

ส.ค.๖๑ 
 
 
 

จ านวนก าลังพลที่
เข้ารับการอบรม 

 
 
 

๑๐ คน 
 
 
 
 

ก าลังพล  
กวล.ฯ และ
ก าลังพลจาก
หน่วยอ่ืนท่ี
สนใจ 
 

 

- MS ระบบพ่ี
เลี้ยง 
- ST เทคนิค
การเลา่เรื่อง 
 
 

- - กวล.สกศ. 
รร.จปร. 

- KM Team 
 

Cmp ๑,๒,๓, 
๔,๕ 



๕ 
 

 

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน:  สกศ.รร.จปร. (กวล.สกศ.รร.จปร.) 
ประเด็นยุทธศาสตร์: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น:  การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ภายในหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด (KPI): ก าลังพล รร.จปร. ที่ได้รับการอบรมหรือการเผยแพร่ความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องรุกขกรเบื้องต้น เข้าใจวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง:  ร้อยละ ๘๐ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กระบวนการ
บริหารการ

เปลี่ยนแปลง 
๗ 

 
 
 
 
 

การเรียนรู ้(ต่อ) 
   ๗.๑.๒ จดัท าเป็นเอกสารเผยแพร่ 
 
 
 
 
   ๗.๑.๓ เผยแพร่ความรู้ในระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
  
  ๗.๑.๔ ติดตามประเมินผลและปรับปรุงองค์ความรู้ให้
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน  

 
ส.ค.๖๑ 

 
 
 
 

ส.ค.๖๑ 
 
 
 
 
 

พ.ย.๖๑ 

 
จ านวนหน่วย

ภายใน รร.จปร.ที่
ได้รับการแจกจ่าย 

 
 

จ านวนก าลังพล 
รร.จปร. และ
ผู้สนใจที่เปดิ
เว็บไซต์ใช้งาน 

 
 

หัวข้อท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 

 
๕ หน่วย 

 
 
 
 

๓๐ คน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๕๐ 

 
หน่วยท่ีมีพื้นท่ี
รับผิดชอบใน
การดูแลต้นไม ้

 
 

ก าลังพล 
รร.จปร.และ

ผู้สนใจ 
 

 
 

หัวข้อท่ีท าการ
ปรับปรุง 

 
- การจัดเก็บ
ความรู้และวิธี
ปฏิบัติที่เป็น
เลิศในรูปแบบ
เอกสาร 
- การจัดเก็บ
ความรู้และวิธี
ปฏิบัติที่เป็น
เลิศในรูปแบบ
เอกสาร 
- การสอบถาม 
- การจัดเก็บ
ความรู้และวิธี
ปฏิบัติที่เป็น
เลิศในรูปแบบ
เอกสาร 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
KM Team 

 
 
 
 

KM Team 
 
 
 
 
 

KM Team 
 

 
Cmp ๑,๒,๓, 
๔,๕ 
 
 
 
Cmp ๑,๒,๓, 
๔,๕ 
 
 
 
 
Cmp ๑,๒,๓, 
๔,๕ 
 

 



๖ 
 

 

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้  (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน:  สกศ.รร.จปร. (กวล.สกศ.รร.จปร.) 
ประเด็นยุทธศาสตร์: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น:  การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ภายในหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด (KPI): ก าลังพล รร.จปร. ที่ได้รับการอบรมหรือการเผยแพร่ความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องรุกขกรเบื้องต้น เข้าใจวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง:  ร้อยละ ๘๐ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กระบวนการ
บริหารการ

เปลี่ยนแปลง 
๗ 

 
 
 
 
 

การเรียนรู ้(ต่อ) 
๗.๒ การยกย่องชมเชยก าลังพลที่อบรมแล้วน าความรูไ้ป
ปฏิบัติและขยายต่อ 
 

 
ส.ค. ๖๑ 

 
จ านวนรางวัล 

 
๑ รางวัล 

 
ก าลังพล  
กวล.ฯ  และ
ก าลังพลที่
สนใจเข้ารับ
การอบรมหรือ
การแจก
เอกสารคูม่ือฯ  
(ก าลังพลใน
ข้อ ๗.๑.๑) 

 
แบบประเมิน
ความรู้และ
หลักฐานเชิง
ประจักษใ์น

การน าความรู้
ไปปฏิบตัิได้

ถูกต้อง 
 
 

 
- 

 
KM Team 

 
Cmp ๖ 

 ผู้ทบทวน : 
 

 
ลงนาม                                พ.อ.  
                                                               ( มนัส  ธนวานนท์ ) 
             ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร / ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)                  

 ผู้อนุมัติ :   
ลงนาม                                พล.ท.  
                                                               ( สิทธิพล  ชินส าราญ ) 
                              ผบ.รร.จปร / ผู้บริหารสูงสดุของส่วนราชการ (CEO) 

 


