คูมือการรักษาและดูแลสุขภาพตนไม
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สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ

กรมปาไม

คํานํา
ตนไมเมื่อปลูกลงดินที่มีความอุดมสมบูรณดวยแรธาตุอาหาร ความชื้น และแสงแดด ตนไมนั้นก็
สามารถเติบโตไดตามปกติพัฒนาเปนตนไมที่สมบูรณ สุขภาพแข็งแรง ใหดอก ออกผล มีคุณภาพดี
ลําตนแข็งแรง แตเมื่อสภาพแวดลอม และความอุดมสมบูรณของดินไมเหมาะสม ตนไมก็จะมีการเติบโต
ไมเปนปกติ ทําใหตนไมออนแอ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโรคและแมลงเขาทําอันตรายและทําลายสวน
ตางๆ ของตนไม อาทิ ทําลายใบ ดอก ผล กิ่งกาน ลําตน และราก เมื่อใบถูกทําลายสูญเสียการทําหนาที่
สังเคราะหแสง ดอกและผลถูกทําลายกอนพัฒนาเปนผลที่สมบูรณ กิ่งกาน ลําตน ถูกกัดกินและทําลาย
ในสวนเนื้อไม ทําใหเกิดรอยแผลที่ลําตนไดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ และทําลายสวนที่เปนทอน้ําและ
ทออาหารบริเวณใตเปลือกของตนไม ทําใหสวนตางๆ ของตนไมไดรับน้ํา แรธาตุ และอาหารไมเต็มที่
และเมื่อรากซึ่งเปนสวนที่ทําหนาที่ในการสงน้ําและธาตุอาหารไปที่ใบเพื่อนําไปสังเคราะหแสงปรุงเปน
อาหารสงไปเลี้ยงและสะสมที่สวนตางๆ เพื่อการเติบโตของตนไม เมื่อไดรับความเสียหายการทําหนาที่
ดังกลาวของรากก็จะไมสมบูรณ ดวยเหตุนี้จึงทําใหตนไมมีอาการที่ผิดปกติปรากฏขึ้น ดังนั้นหากการ
ระบาดของโรคและแมลงมีการทําลายที่รุนแรงตนไมนั้นก็อาจถึงตายได หากการทําลายนั้นไมรุนแรง
มาก ตนไมก็สามารถเติบโตไดตอไป แตการเติบโตไมสมบูรณ ผลผลิตที่ไดไมมีคุณภาพ ตนไมแคระ
แกร็น รูปรางผิดปกติ ไมสวยงาม กิ่งกาน ลําตนมีแผล เนื้อไมผุเปอยกอใหเกิดเปนโพรงทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ ตนไมไมสามารถสรางเนื้อไมใหมเขามาปดคลุมแผลและโพรงได ตนไมสามารถมีชีวิตอยูตอ
ได แตก็เปนตนไมที่มีสุขภาพไมดีและไมสมบูรณ หากตนไมไมไดรับการบํารุงรักษาและดูแลที่ดีอยาง
ทันเวลา ตนไมก็จะตายในที่สุด
ดังนั้นหากตองการรักษาตนไมดังกลาว ใหสามารถเติบโตไดตอไป โดยเฉพาะที่เปนตนไมทรง
ปลูกฯ ตนไมที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร และเปนตนไมที่มีขนาดใหญ ตนไมนั้นจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองไดรับการฟนฟู บํารุง รักษาและดูแล ใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีความสมบูรณขึ้นสามารถเติบโตตอไป
ไดอยางตอเนื่อง

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กรมปาไม ไดจัดตั้งคณะทํางานเรียกวา
“หมอตนไม “ เพื่อทําหนาที่ในการฟนฟู บํารุง รักษาและดูแลสุขภาพตนไมทรงปลูกฯ ตนไมที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร ในพื้นที่เขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษ และดําเนินงานตั้งแตป
๒๕๕๗
การฟนฟู บํารุง รักษาและดูแลสุขภาพตนไม
การฟนฟู บํารุง รักษาและดูแลสุขภาพตนไม โดยทีมงานหมอตนไม สํานักโครงการพระราชดําริ
และกิจการพิเศษ กรมปาไม มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. สํารวจลักษณะอาการทั่วไปของตนไม
เมื่อพบตนไมที่ตองใหการรักษาและดูแลสุขภาพ เพื่อตนไมนั้นจะไดฟนฟูและพัฒนาตนใหมี
สุขภาพและมีความสมบูรณสามารถเติบโตดีขึ้น ทีมงานหมอตนไมจะดําเนินการตรวจหาอาการตางๆ
โดยรอบตนไม ตั้งแตสวนยอด ใบ ดอก ผล กิ่งกาน ลําตน ราก และดินบริเวณรอบโคนตนและใกลเคียง
เพื่อบันทึกสวนของตนไมที่มีการอาการผิดปกติเนื่องจากโรค-แมลงเจาะทําลายตน-กัดกินใบ รอยแผล
ใหม รอยแผลเกา ทั้งรอยแผลขนาดเล็ ก-ใหญ ที่เ ปนโพรงขนาดเล็ก -ใหญ ความผุ เปอยของเนื้อ ไม
บริเวณรอบแผล สภาพทั่วไปของดินและความอุดมสมบูรณของดินโดยรอบตน รวมทั้งความสูง ความโต
และสภาพความสมบูรณข องตนไม ซึ่งอาการเหลานี้ตองบันทึกในแผนเอกสารประวัติตนไมประจําตน
ที่ดําเนินการฟนฟู กําหนดรายละเอียดที่ตอ งบันทึกไวแลวเพื่อการติดตามผลการดําเนินงานตอไป

ภาพที่ ๑ สํารวจลักษณะอาการที่มีอาการผิดปกติของตนไมโดยรอบและดินรอบโคนตน

2. วิเคราะหขอมูล
เมื่อทีมงานตรวจสอบอาการของตนไมและมีขอมูลพรอมแลว จึงดําเนินการวิเคราะหขอมูล
และวางแผนการดําเนินงาน กําหนดขั้นตอน ในวิธีดําเนินงาน การใชอุปกรณในการรักษา เพื่อความ
ถูกตองและมีประสิทธิภาพที่ดี

ภาพที่ ๒ รวมกันวิเคราะหขอมูลและวางแนวทางการปฏิบัติงาน
3. การปฏิบัติการฟนฟู และรักษาสุขภาพตนไม
๓.๑ ปฏิบัติการควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูเจาะตน
เมื่อพบวา มีหนอนผีเสื้อเจาะที่ลําตนหรือกิ่งกานของตนไม และรูถึงตําแหนงที่หนอนเจาะ
ซึ่งสังเกตไดจากขุยไม หรือมูลของหนอนที่ปรากฏใหเห็นที่ปากรูบนลําตนหรือบริเวณโคนตน (ภาพที่ 3 (a))
ใหใชวิธีอัดสารควบคุมแมลงหรือสารชีวภัณประมาณ ๕-๑๐ ซีซี ที่บรรจุในกระบอกฉีดยาขนาดใหญ
เขาไปในรูหนอนโดยตรง (ภาพที่ 3 (b)) แลวอุดดวยดินน้ํามันเพื่อกันไมใหสารฯไหลออก หรืออาจใชวิธี
โรยหรือเทราดสารควบคุมแมลงชนิดดูดซึมที่บริเวณโคนตน (ภาพที่ 3 (c)) สารควบคุมแมลงจะซึมเขาสู
ในลําตน เมื่อหนอนแมลงกินสวนของตนไมที่ปนเปอนสารควบคุมแมลง จะทําใหหนอนตายได
a
b
c

ภาพที่ ๓ การควบและกําจัดหนอนผีเสื้อเจาะลําตน (a) รูที่หนอนเจาะลําตนและโคนตน (b) การอัด
สารควบคุมแมลง/สารชีวภัณฑ (c) การโรยหรือเทราดสารควบคุมแมลงชนิดดูดซึม

กรณีตําแหนงที่แมลงศัตรูเจาะและทําลายอยูสูง ไมสามารถฉีดสารฯ เขาไปในรูแมลง
โดยตรงได ตองใชวิธีอัดสารควบคุมแมลงศัตรูเขาลําตน (ภาพที่ 4) ซึ่งสามารถปฏิบัติไดโดยใชสวาน
เจาะที่ลําตน ใชหลอดพลาสติกแข็งตอกเขาไปในรูที่เจาะไว จากนั้นเอากระบอกฉีดยาขนาดใหญที่บรรจุ
สารควบคุมแมลงใสเ ขาไปที่หลอดพลาสติก แข็ งแลว อัด สารละลายควบคุ มแมลงดว ยกานฉีด จนไม
สามารถกดลงไปไดอีก แลวใชตะปูขนาดที่เหมาะสมกับรูที่เจาะไวที่กระบอกฉีดยาและกานฉีดกั้นไวไมให
กานฉีดถอยกลับ เพราะแรงดันนี้จะชวยใหสารควบคุมแมลงซึมเขาสูลําตนไมและแพรซึมไดดีขึ้น เมื่อ
แมลงกินสวนของตนไมที่มีสารควบคุมแมลงปนเปอนก็จะทําใหแมลงตายได
วิธี ก ารนี้ น อกจากใช ใ นการควบคุ มและกํ า จั ด แมลงศั ต รู ไ ดแ ล ว ยั ง สามารถใช ใ น
การบํารุงรั กษาใหตนไมไ ดรับสารที่เปนประโยชนตอการเติบ โตตนไมไ ดอีก ดว ย โดยการใสสารชว ย
การเติบโต บํารุงสุขภาพของตนไม เชน วิตามิน สารเรงการออกดอก ผล เปนตน

ภาพที่ ๔ การควบคุมแมลงศัตรูเจาะตนโดยใชแรงอัดลมในเข็มชวยใหสารฯเขาตนดีขึ้น
๓.๒ ขั้นตอนการฟนฟู รักษา และดูแลแผลตนไมที่เกิดจากธรรมชาติ โรคและแมลง
1) อุปกรณ เครื่องมือ ที่ใชในการปฏิบัติงาน
อุป กรณ และเครื่อ งมือ สําคัญ ที่ใ ชใ นการฟน ฟู รัก ษา และดูแลสุขภาพตนไม
มีมากมายหลายอยางตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการฟนฟู รักษา และดูแลสุขภาพตนไม
- การทํ าความสะอาดแผล จํ าเป นต อ งมี การสกั ด และขู ด เอาส ว นที่ เ สี ย หาย
ออกจากแผล จึงตองใชของมีคมและเครื่องมือประกอบ อาทิ มีดคัดเตอร มีด สิ่ว มีดกรีดยาง ขวาน
คอน ขนาดตามความเหมาะกับการใชงาน
- การปองกันโรคและแมลง เมื่อทําความสะอาดแผลแลว ตองทาสารปองกัน
และควบคุมโรค-แมลง ไมใหเขามาทําลายตนไมในภายหลัง สารที่ใช เชน คลอไพริฟอส (สารปองกัน
และควบคุ ม แมลง) เมทา แลคซิ ล (สารป อ งกั น และควบคุ ม โรค) สารป อ งกั น โรคทางดิ น เป น ต น
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณอื่นๆ เชน พูกัน แปรงทาสีหลายขนาด ภาชนะสําหรับใสสารฯ เครื่องพนสารฯ ฯลฯ
- การตัดแตงกิ่ง บางครั้งตนไมมีกิ่งกานที่แหงตายและผิดปกติ จําเปนตองมีการ
ตัดแตงเพื่อปองกันโรค-แมลง ความสวยงาม และพุมทรงที่ดีของตนไม เครื่องมือที่จําเปนคือ กรรไกร
ตัดกิ่งไมแบบเล็กและแบบมีกานยาวกระตุก เลื่อยขนาดตางๆ รวมทั้งเลื่อยยนตดวย
- การปรับความสมบูรณของดินโดยรอบตน เมื่อตนไมไดรับการรักษาและดูแล
รักษาแผลแลว จําเปนตองเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินโดยการเพิ่มปุยอินทรีย สารวิตามิน เปนตน
- การปรับภูมิทัศนรอบตนไม โดยเฉพาะตนไมทรงปลูกควรปรับภูมิทัศนใหมี
ความสวยงามและปายแสดงรายละเอียดใหครบถวนใหสมพระเกียรติ อุปกรณที่ใช เชน จอบ เสียม ฯลฯ
๒) การรักษาแผลขนาดเล็กและไมเปนโพรง มีขั้นตอนดังนี้
๒.๑ ทําความสะอาดแผล
แผลบริเวณลําตน กิ่งกานของตนไมที่ถูกโรค-แมลงทําลาย ทําใหเนื้อไมและ
สวนของเปลือกเสียหาย และเปนที่อยูของโรค-รา แผลยังคงขยายเพิ่มขนาดอยูตลอด สงผลใหตนไมมีสุขภาพ
ไมดี ไมสมบูรณ และออนแอ (ตนไมปวย) ดังนั้นการที่จะไมใหแผลลุกลามตอไป ตองรักษาและดูแล ดังนี้
ทําความสะอาดแผลใหปลอดจากโรค-รา ดวยการใชของมีคม เชน มีด สิ่ว
สกัดเนื้อไมที่ผุเปอยออกจนถึงเนื้อไมที่ดีหรือเนื้อไมสดไมมีโรค-ราแลว สวนบริเวณเปลือกที่เปนขอบรอย

แผล ใหขูดหรือสกั ดเอาส วนเปลือกที่ไดรับความเสียหายออกใหหมดจนถึงสวนเปลือกที่สดและมีชีวิ ต
(ภาพที่ ๖ (a)) แผลที่ทําความสะอาดดีแลวจะไมมีสวนที่เนื้อที่ถูกโรค-ราทําลายเสียหาย (ภาพที่ ๖ (b))

(a)
(b)
ภาพที่ ๖ (a) ทําความสะอาดแผล (b) และแผลที่ทําความสะอาดแลว
๒.๒ ทาสารปองกันโรค-รา และแมลง
แผลตนไมที่ไดรับการทําความสะอาดแลว จําเปนตองไดรับการพนหรือทา
สารฯ เพื่อปองกันไมใหโรคและแมลงเขาทําลายในภายหลัง ถาพบวา มีปลวกหรือแมลงบริเวณแผล
ใหพนสารควบคุมแมลง ทาสารปองกันเชื้อราใหทั่วบริเวณแผล หลังจากสารฯ แหง จึงทาสีน้ํามันใหมีสี
ใกลเคียงกับเปลือกตนไมเพื่อความสวยงามและความกลมกลืน
แผลที่ไดรับการรักษาและดูแลดีแลว เปลือกของตนไมจะสรางเนื้อเยื่อ
หรือเปลือกขึ้นมาใหมเพื่อปดรอยแผล ซึ่งตองมีการดูแลรักษาและติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อไมให
แผลที่ถูกโรคและแมลงเขาทําลายเพิ่ม ตนไมจะสรางเนื้อไมและเปลือกไดดียิ่งขึ้น แผลจะมีโอกาสปด
สนิทลงในที่สุด ตนไมก็จะมีสุขภาพดีและเติบโตไดดีเปนปกติ
โดยปกติ ใ นธรรมชาติ เมื่ อ ต น ไม เ กิ ด แผลขึ้ น ที่ เ ปลื อ ก ต น ไม จ ะสร า ง
เนื้อเยื่อของเปลือกเพิ่มขึ้นทดแทนเปลือกที่สูญเสียไป หากแผลมีโรค-รา เขาทําลายยังความเสียหาย
ใหกับเนื้อไมและเปลือก ตนไมจะสรางเนื้อเยื่อและเปลือกไดไมดี แผลก็จะขยายเพิ่มขนาดใหญขึ้นและ
เปนอันตรายตอตนไมมากยิ่งขึ้นอาจถึงตนไมตายได

ภาพที่ ๗ ทาสารปองกันและควบคุมโรคและแมลงที่แผลที่ทาํ ความสะอาดแลว
๓. การรักษาแผลที่มีขนาดใหญและเปนโพรง (การศัลยกรรมแผล)
รอยแผลที่ ป รากฏบนลํ า ต น หรื อ กิ่ ง ก า นของต น ไม หากเป น แผลขนาดเล็ ก
ดําเนินการรักษาเชนที่กลาวมาขางตน แตหากเปนรอยแผลขนาดใหญ เนื้อไมและเปลือกถูกโรค-ราทํา
ความเสียหายมาก เนื้อไมผุพังเปนโพรงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ การรักษาดูแลตองเพิ่มวิธีการมาก
ขึ้น เนื่องจากเนื้อเยื่อเจริญถูกทําลายไป จึงไมสามารถสรางเนื้อไมและเปลือกใหมได ดังนั้นจึงตองทํา
ศัลยกรรมมารองรับ โดยใชมีวัสดุมาอุดโพรง วัสดุที่ใชคือ ปูนซีเมนต การศัลยกรรมแผลตนไมท่ีเปน
โพรงสามารถปฏิบัติไดดังนี้
ขั้นตอนแรกตองทําการทําความสะอาดแผลและทาหรือพนสารฯ ปองกันโรคแมลงเหมือนการทําความสะอาดแผลดังที่กลาวมาแลวขางตน ถาเปนโพรงไมลึกมากอาจใชปูนโบกปด
โพรงนั้นทั้งหมด โดยมีเหล็กหรือตะปูที่ยึดติดกับเนื้อไมเปนตัวกลางสําหรับใหปนู เกาะ ระดับปูนที่ปดรอย
แผลตองอยูต่ํากวาความหนาของเปลือกเล็กนอย เพื่อใหเนื้อไมและเปลือกที่สรางใหมมีที่รองรับไดอยาง
เหมาะสม เมื่อปู นซีเ มนตแหง ทาสีน้ําตาลเขมใหใ กลเ คีย งกับ สีของเปลือ กตนไมเ พื่อ ความสวยงาม
และกลมกลืนกับตนไม รอยศัลยกรรมนี้ตองหมั่นติดตามผลดวย หากพบรอยแยกหรือแตกใหซอมแซม
ใหดีปองกันไมใหน้ําซึมเขาไปในรอยแผล เพราะจะทําใหแผลถูกโรคและแมลงเขาทําลายได

ภาพที่ ๘ การรักษาแผลเปนโพรงที่เนื้อไมผุพังโดยการศัลยกรรมดวยปูนซิเมนต
รอยแผลที่เปนโพรงขนาดใหญและเนื้อไมถูกทําลายผุพังเปนแผลลึก (ภาพที่ ๙
(a)) ดําเนินการรักษาทําเชนเดียวกันหรือคลายกับแผลเปนโพรงขนาดเล็ก แตที่แตกตางนั้น คือ การใช
ปูนปดโพรง โพรงขนาดใหญหากใสปนู เขาไปทั้งโพรงอาจเกิดปญหากับความแข็งแรงกับตนไม เนื่องจาก
ตนไมมีความเปราะบางไมแข็งแรงจากการสูญเสียเนื้อไม หากเพิ่มน้ําหนักปูนเขาไปจะทําใหตนไมลมลงได
ดังนั้นการปฏิบัติการโดยทีมหมอตนไมจึงใชตาขายลวดโลหะหรือโครงลวดเหล็ก
แบบหนา ทําเปนโครงคลุมรอยโพรงแผลตลอดแนว (ภาพที่ ๙ (b)) โดยโครงลวดตาขายเหล็กมีระดับต่ํา
กวาเปลือกของตน ไมพอสมควรตามความตองการความหนาของปูน ซีเ มนตที่ตอ งการปดรอยแผล
จากนั้นจึงโบกปูนปดตลอดรอยแผล (ภาพที่ ๙ (c)) ระดับปูนต่ํากวาความหนาของเปลือกเล็กนอย เมื่อ
ปูนแหงจึงทาสีน้ําตาลใหกลมกลืนกับเปลือกตนไม

a

b

c

ภาพที่ ๙ การศัลยกรรมแผลตนไมที่เปนโพรงขนาดใหญและเนื้อไมถูกทําลายเสียหายม

การศัลยกรรมรอยแผลตนไมที่เปนโพรง มิไดจํากัดทั้งวิธีการและวัสดุที่ใชในการ
ปดรอยแผลตามที่กลาวแลวขางตนเทานั้น สามารถที่จะปฏิบัติและประยุกตใชไดในหลายรูปแบบวิธีการ
ตามความเหมาะสมและการพัฒนาการที่ดีตามยุคสมัย ซึ่งวิธีการที่กลาวขางตนนั้นเปนเพียงวิธีที่ทีม
หมอตนไม สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กรมปาไม ไดนํามาใชเปนวิธีการหนึ่งเทานั้น
๔. การทําค้ํายัน

a

b

ภาพที่ ๑๐ การค้ํายันตนไมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตนไม
ตนไมเมื่อแรกปลูกและเติบโตเพิ่มขนาดและความสูงเปนตนไมใหญ ไมมีปญหาเรื่องการโอน
เอียงของตนไม แตเมื่อกาลเวลาผานไปเปนเวลานานสภาพแวดลอม (เชน พื้นดินรอบๆ ตนไมมีการทรุด
ตัว ) และสภาพตนไม (เชน ระบบรากแกว และรากแขนงถูก ทําลาย) เปลี่ย นแปลงไป ตนไมมีอ าการ
ผิดปกติ โรค-แมลงเขาทําลาย ทําใหตนไมเอนเอียง ไมมั่นคง ลมลงงาย
การค้ํายันตนไมจะชวยพยุงใหตนไม ใหตั้งตรง ไมลม และเติบโตไดตอไป มี ๒แบบ คือ
- แบบชั่วคราว เปนค้ํายันที่ใชวัสดุที่ไมถาวร ผุพังงาย เชน ไมชนิดตางๆ ที่หาไดงายและทั่วไป
มาประกอบเปนแบบลอมรอบตนไม (ภาพที่ 10 (a)) ใชไดประมาณ ๓-๔ ป
- แบบถาวร เปนค้ํายันที่ใ ชวัสดุที่มีความคงทน แข็ งแรง เชน เหล็ ก ประกอบเปนค้ํายันรอบ
ตนไม (ภาพที่ 10 (b)) มีความคงทนอยูไดนานกวา ๕-๑๐ ป
ค้ํายันสามารถทําไดในหลายรูป หลายลักษณะ ขึ้นกับจุดประสงคของการค้ํายัน ที่ตองการพยุง
ในสวนใดของพืช โดยตนไมที่มีขนาดใหญและมีลักษณะลําตนเอียง หรือมีกิ่งกานที่ใหญและน้ําหนักมาก
จําเปนตองไดรับการพยุงจากค้ํายัน เพื่อปองกันการลมและหักโคน เปนตน

๕. การเพิ่มความสมบูรณของดินรอบตนไม
ดินรอบโคนตนเป นป จจัยสําคัญ ปจจัย หนึ่งที่มีผลตอการเติบโตของตนไม เนื่อ งจากเป น
แหลงสะสมธาตุอาหารของตนไม หากดินมีธาตุอาหารมากดินนั้นก็อุดมสมบูรณ ตนไมสามารถใชเปน
อาหารเพื่อการเติบโตไดดี ดังนั้นการฟนฟูและบํารุงตนไมจําเปนตองปรับปรุงความสมบูรณของดิน โดย
การนําเอาเศษวัสดุกอสราง หินกรวดขนาดใหญออก แลวเพิ่มดิน ปุยอินทรีย ใสปุยมูลสัตว พรวนดิน
เพื่อใหเกิดชองวางใหอากาศแทรกลงไปได รากจะไดมีอากาศหายใจ พรอมทั้งราดสารปองกันโรคแมลงบริเวณรอบโคนตนเพื่อปองกันโรคและแมลงเขาทําลายราก หากดินแนนมากอาจตองใชทอน้ํา
พลาสติกที่เจาะรูโดยรอบทอผังรอบๆ ตนไม เพื่อเพิ่มอากาศใหกับรากตนไม จํานวนทอขึ้นกับขนาดของ
ตนไม กรณีเปนตนไมขนาดใหญมีอายุมากและมีความสําคัญ อาจกั้นบริเวณรอบโคนตนและทําทางเดิน
ยกพื้นรอบตน เพื่อปองกันคนเดินย่ําดินทําใหดินแข็งและแนน น้ําซึมผานลงไดยาก นอกจากนี้อาจตองมี
การจัดระบบน้ํา ใหน้ํารอบตน เปนการใหความชื้นกับตนไมอยางเหมาะสม

ภาพที่ ๑๑ การเพิ่มความสมบูรณของดินบริเวณรอบโคนตนไม
๖. ปรับภูมิทัศนรอบตนไมใหสวยงาม
ตนไมท่ไี ดรับการฟนฟู บํารุงรักษาและดูแลหากเปนตนไมทรงปลูกฯ ตนไมในสวนประดับ
สถานที่สําคัญพิเศษ หรือเปนตนไมที่เกี่ยวของทางประวัติศาสตร จําเปนตองมีการปรับภูมิทัศน ตกแตง
ดวยไมดอก ไมประดับและสิ่งตางๆ ใหสมพระเกียรติ หรือดูสวยสงางามใหเปนแหลงทองเที่ยว แหลง
ประวัติศาสตร ตามสถานะภาพของตนไมนั้น

ภาพที่ ๑๒ การปรับภูมิทัศนรอบตนไมใหสวยและสงางาม
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเผยแพรวิธีการและขั้นตอนในการฟนฟู บํารุงรักษาและดูแลสุขภาพตนไมเบื้องตนใหกับ
ขาราชการ เจาหนาที่ปาไม พนักงานปาไมและผูสนใจไดรับรู เพื่อนําไปใชในการรักษาและดูแลสุขภาพ
ตนไมในพื้นที่เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยรักษาตนไมใหมีสุขภาพดีกอนที่ตนไมจะไดรับความเสียหายจนถึงทํา
ใหตนไมตายได
ที ม งานหมอต น ไม สํ า นั ก โครงการพระราชดํ า ริ แ ละกิ จ การพิ เ ศษ ได จั ด การอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการใหกับเจาหนาที่สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ และเจาหนาที่ที่อยูในพื้นที่สํานัก
บริหารจัดการพื้นที่ปาไมทั่วประเทศ บรรยายในหัวขอ การฟนฟู รักษาสุขภาพตนไม (หมอตนไม)ใหกับ
การอบรมรุกขกร รุน ๑ (จํานวน ๑๐๐ คน) ที่กรมปาไม ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งปรากฏผลวา ผูที่
ไดรับการอบรมสมารถนําความรูไปปฏิบัติในการรักษาแผลตนไมไดในระดับหนึ่งและเปนที่นาพอใจ

ภาพที่ ๑๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการกับขาราชการและเจาหนาที่ปาไม

