
หมอต้นไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน  
มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานอารักขาพันธุ์ไมป้่า ให้ค าแนะน าและปฏิบัติงานบ ารุงรักษาต้นไม้
ส าคัญ ตามที่หน่วยราชการ หน่วยงานเอกชน หรือประชาชนทั่วไปขอรับการสนับสนุน
มายังหมอต้นไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ถ้าหน่วยงาน หรือท่าน มีความประสงค์ขอให้งานหมอต้นไม้ไปให้
ค าแนะน าหรือไปให้การบ ารุงรักษาต้นไม้ ติดต่อได้ที่ “ศูนย์สนับสนุนการปลูก
และบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน” โทรฯ  ๐๒ ๕๖๑ ๐๗๗๗ 
ต่อ ๑๕๑๘     เว็ปไซต์ http://www2.dnp.go.th/gpbt/kk1.html
ถ้ าต้ อ งการให้หน่ วยง านของ เร า เข้ า ไปด า เนินการ  ให้ท าหนั งสื อ ถึ ง                     
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

http://www2.dnp.go.th/gpbt/kk1.html


ต้นพิกุลทองทรงปลูก
วันที่ ๙ - ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปลูกต้นพิกลุทอง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพกิุลทอง
อ าเภอเมือง จงัหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ต้นพิกุลทองได้รับความ
เสียหายจากการท าลายของปลวกและเชื้อราบริเวณล าต้น ได้ด าเนินการก าจัดปลวก เชื้อรา และ
โบกปูนปิดแผลรอยผุต้นพิกุลทอง



ปฏิบัติงานรักษาแผลต้นสนฉัตร สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงปลูก ถูกแมลง 
“ต่อสน” ท าลาย ทีอุ่ทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๕๔

สนฉัตร ต้นนี้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ ได้
ถูกแมลง “ต่อสน” เข้าท าลายส่วนยอด ได้ด าเนินการฉีดสารก าจัดแมลงและทาสารก าจัด
เชื้อราที่บาดแผล จึงต้องใช้รถเครนขนาด ๒๕ ตัน ยกบูมข้ึนปฏิบัติงาน เพราะยอดสนฉัตร 
มีความสูงถึง ๒๒ เมตร



การปฏิบัติงาน รักษาต้นเชาเวอร์ทรี (กัลปพฤกษ์) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทรงปลูก ณ  เรือนรับรองที่ประทับ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๔

ส ารวจอาการของต้นเชาเวอร์ทรี พบมีอาการใบร่วง
หล่นเป็นจ านวนมาก ล าต้นและกิ่งก้านบางส่วนแห้งตาย
โดยเฉพาะตามปลายกิ่ง ส ารวจพื้นดินบริเวณโคนต้น 
ทรงพุ่มและระบบราก พบว่าดินมีสภาพเปียกชื้นและอัด
แน่นมากเนื่องจากได้รับน้ าทุกวัน ท้ังนี้ปัญหาอาจเกิด
เนื่องจากปริมาณฝนท่ีมากในปีท่ีผ่านมาท าให้ต้นท้ิงใบ
นานกว่าทุกปี จากการปฏิบัติงานสังเกตเห็นว่าบางกิ่ง
เร่ิมแตกใบอ่อนประปราย 

ได้ด าเนินการก าจัดเชื้อราท่ีพบตามกิ่งสด ตัดแต่งก่ิงท่ีแห้งไม่มีน้ าเลี้ยงออก เหลือแต่กิ่งท่ีดี
ไว้ และทาสารป้องกันเชื้อราตามรอยตัด และรอยแผล หลังจากนั้นได้ด าเนินการพรวนดินรอบๆ 
โคนต้น ใส่สารก าจัดเชื้อราชนิดไตรโคลเดอร์ม่าป้องกันรักษาโรครากเน่า และได้แนะน าให้
เจ้าหน้าท่ีน าสารอินทรียวัตถุ เช่น แกลบด าใส่ลงไปในดินรอบโคนต้นเพื่อปรับปรุงดินให้ร่วนซุย 
และเพื่อให้ระบายน้ าได้ดีขึ้น รวมท้ังแนะน าให้ลดการให้น้ า โดยให้สังเกตว่าความชื้นของดินเป็น
อย่างไร เบ้ืองต้นจึงได้แนะน าเจ้าหน้าท่ีให้น้ าสัปดาห์ละ ๒ วัน เพื่อไม่ให้สภาพดินเปียกชื้นหรือ
แห้งเกินไปซึ่งจะมีผลกระทบต่อต้นไม้ได้ 

ในเวลาต่อมาได้รับรายงานว่า อาการของต้นเชาเวอร์ทรี (กัลปพฤกษ)์ มีอาการดีขึ้น
ตามล าดับ และสมบูรณ์เป็นปกติในที่สุด



ต้นสักใหญ่
บ้านแม่จองไฟ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ ๑๓-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

ต้นสักใหญ่ต้นนี้ได้รับความเสียหายจากพายุ ท าให้ยอดหักและเกิดโพรงในกลางล าต้น 
ซึ่งเสี่ยงต่อการท าลายจากโรคและแมลงศัตรูพืชต่างๆ อาจล้มตายในท่ีสุด ศูนย์สนับสนุนการปลูก
จึงได้ด าเนินการบ ารุงรักษาต้นสักใหญ่ต้นนี้โดยเร่งด่วน โดยการโรยสารเมตาแลกซิล รักษาราก 
ฉีดสารคลอไพรีฟอส ก าจัดปลวก และโบกปูนปิดแผลรอยผุเพื่อป้องกันน้ าไหลเข้าล าต้น และ
ติดตั้งไม้ค้ ายันต้นสักใหญ่ เนื่องจากล าต้นเอนอาจจะล้มได้



ต้นเมเปิ้ล
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย 
วันที่ ๒๓ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ต้นเมเปิ้ลต้นนี้ปลูกอยู่อยู่คู่กับน้ าตกขุนพองมาช้านาน และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์
ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง คาดว่ามีอายุประมาณ ๑๕๐ - ๒๐๐ ปี ส ารวจพบร่องรอยการเข้า
ท าลายของแมลง พบการเข้าอาศัยของหนอนด้วงมอดแป้ง และด้วงเขี้ยวกางบริเวณรอยแผล
แตกที่โคนต้น จึงฉีดสารเคมีก าจัดแมลงคลอไพรีฟอสเข้าล าต้นเมเปิ้ล เพื่อป้องกันไม่ให้
หนอนด้วงมอดแป้งเข้ามาวางไข่ในเนื้อไม้ต่อไป หลังจากนั้นประมาณ ๑ ชั่วโมง จึงได้        
ทาสารเคมีเมตาแลกซิล (พารากอน) เพื่อป้องกันเชื้อราท าลายเนื้อไม้ 



ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาปลวกและเช้ือราท าลายล าต้นต้นไข่เขียว 
ณ คาลีม่า รีสอร์ท แอน สปา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๑๖ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ต้นไข่เขียว มีความสูง ๓๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
ล าต้น ๑๙๐ ซ.ม. ทรงพุ่ม ๑๕ เมตร มีแผลขนาดใหญ่ที่
โคนต้น ๒ แผล แผลที่ ๑ ลักษณะเป็นโพรงสามเหลี่ยม 
สูงจากพื้นดิน ๙๐ ซ.ม. แผลที่ ๒ เป็นทางยาวสูงจาก
พื้นดินสู่ล าต้น ๓.๒ เมตร โพรงในล าต้นสูง ๔ เมตร ด าเนินการสกัด

เนื้อไม้ผุออก ทาสาร
ก าจัดปลวกและสาร
ก าจัดเชื้อรา ติดตั้ง
โครงเหล็กแล้วโบก
ปูนแต่งแผลโพรงผุ 
โ รยสารฯภายใน
โพรงและรอบต้น


