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คู่มือหมอต้นไม้ฉบับน้ี จัดท าข้ึนภายใต้โครงการปฏิรูประบบการบริหาร

จัดการในพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กิจกรรมท่ี 1 โครงการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องท่ีต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผึ้ง ต าบลยางเน้ิง และต าบลสารภี อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน   
ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของเครือข่ายเฝ้าระวังและ
ติดตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดล าพูน  

การด าเนินงานของเครือข่ายดังกล่าวจะท าการเฝ้าระวัง และติดตามการปฏิบัติ
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภายใต้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องท่ี   
ต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผึ้ง ต าบลยางเน้ิงและ
ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องท่ีต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน พ.ศ. 2558  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเครือข่ายจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการเฝ้าระวัง ดูแล รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ต้นยางนา และต้นข้ีเหล็ก  ท้ังสองฝั่ง       
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (เชียงใหม่-ล าพูน) อย่างถูกวิธี 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้
รวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานในพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าว 
เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
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พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยไ ด้ประมวลองค์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ปรับข้อมูลให้มีความเข้าใจง่าย แนะน า เฉพาะ    
แนวทางการดูแลท่ีไม่ซับซ้อน สามารถเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแล รักษาต้นไม้ท้ังสองชนิด
ได้ด้วยตนเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกเหนือจากการใช้ศึกษา
เพื่อด าเนินงานในพื้นท่ีแล้ว คู่มือฉบับน้ียังเป็นประโยชน์แก่บุคคลท่ัวไปท่ีมีความรัก
ในธรรมชาติและหวงแหนต้นไม้อันเป็นมรดกที่ส าคัญของชาติอีกด้วย 

 
กองสิง่แวดลอ้มชุมชนและพืน้ที่เฉพาะ 
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รูจ้กัตน้ยางนา และตน้ขีเ้หลก็ 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพดอกยางนา (ปิยชาติ ไตรสารศรี, 2561) 

ต้นยางนา 

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus Roxb. 
ช่ือวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE 
ช่ือเรียกอื่น : ยางกุง (เลย)  ยางควาย (หนองคาย) ยางเนิน (จันทบุรี) ราลอย 

(สุรินทร์) ลอย (นครพนม) ยางตัง (ชุมพร) เคาะ (เชียงใหม่)     
ขะยาง (นครราชสีมา) และกาตีล (ปราจีนบุรี)  

การกระจายพันธุ์ : พบข้ึนเป็นกลุ่มตามท่ีราบริมห้วยในป่าพื้นล่างท่ัวไป ท่ีสูงจาก
ระดับน้้าทะเล 50-400 เมตร 

ลักษณะ : เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูงถึง 40 เมตร ล้าต้นตรง 
เปลือกค่อนข้างเรียบ สีเทาปนขาว โคนต้นมักเป็นพูพอน 
เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ทึบ ตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขน 
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และมีรอยแผลใบเห็นชัด ใบเป็นใบเด่ียว ติดเรียงเวียนสลับ 
ทรงใบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 8-15 ซม. ยาว 20-35 ซม. 
โคนใบมนกว้าง ปลายใบสอบทู่ เน้ือใบหนา ใบอ่อนมีขนสีเทา 
ใบแก่เกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบ
ยาว 3-4 ซม. มีขนประปราย ดอกสีชมพู ออกรวมกันเป็นช่อ
สั้น ๆ ตามง่ามใบตอนปลาย ช่อหน่ึงมีหลายดอก โคนกลีบดอก
เช่ือมติดกันเป็นรูปถ้วย ส่วนปลายแยกเป็น 5 แฉก ยาว 2 แฉก 
และสั้น 3 แฉก มีขนสั้น ๆ สีน้้าตาลปกคลุม กลีบดอก มี 5 กลีบ 
โคนกลีบชิดกัน ส่วนปลายจะบิดเวียน ผลเป็นผลชนิดแห้ง   
รูปกระสวย มีครีบตามยาว 5 ครีบ และมีปีกยาว 2 ปีก ขนาด 
10-12 ซม. เส้นปีกตามยาวมี 3 เส้น 

ระยะออกดอก :
ออกผล 

1) ระยะเจริญของตาปลายสุด เริ่มต้นต้ังแต่ปลายเดือน
ตุลาคม ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์  

2) ระยะแตกใบอ่อนและแตกช่อดอก ประมาณปลายเดือน
มกราคมใช้เวลา 2 สัปดาห์ 

3) ระยะดอกเริ่มบาน ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ เวลา
ประมาณ 3 สัปดาห์ก็จะร่วง 

4) ระยะติดลูก ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ดอกปลายสุด
ท่ีบานเร่ิมกลีบร่วง ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 

5) ระยะการเจริญเติบโตของผล ประมาณปลายเดือน
กุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนมีนาคม 

6) ระยะผลร่วง ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือน
พฤษภาคมจึงร่วงหมด 

ประโยชน์ : เน้ือไม้ใช้ในการก่อสร้างทั่วไป น้้ามันและชันใช้ทาไม้  ท้าไต้ 
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ต้นขี้เหล็ก 

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Senna Siamea (Lam.) 
ช่ือวงศ์ : FABACEAE 
ช่ือเรียกอื่น : ข้ีเหล็กแก่น (ราชบุรี) ข้ีเหล็กบ้าน (ล้าปาง) ข้ีเหล็กหลวง 

(ภาคเหนือ) ข้ีเหล็กใหญ่  (ภาคกลาง)  และข้ีเหล็กจิหรี่ 
(ภาคใต้) 

การกระจายพันธุ์ : พบตามป่าที่ระดับความสูงค่อนข้างต้่า  
ลักษณะ : ไม้ต้น สูง 8-15 เมตร ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อย 7-10 คู่ 

รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 1-2 ซม. ยาว 3-7 ซม. ปลายมน 
ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ    
รูปค่อนข้างกลม ขนาดไม่เท่ากัน กลีบดอกรูปไข่กลับ ยาว 
1.5-2 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน รังไข่มีขน รูปร่างของฝักแบน 
ยาว 20-30 ซม. กว้าง 1-1.5 ซม. 
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ระยะออกดอก :
ออกผล 

1) ใบอ่อนจะเริ่มแตกออกให้เห็นต้ังแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
ซึ่งในระยะน้ีจะเริ่มเก็บยอดอ่อนมาท้าอาหารได้ และใบ
จะเร่ิมแก่ในช่วงต้นฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายน ซึ่งช่วง
น้ีจะไม่น้ามาท้าอาหาร แต่ต่อไปจะน้าดอกอ่อนท่ีออก
ในช่วงกรกฎาคมมาท้าอาหารแทน 

2) ดอกจะบานในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 
3) เร่ิมติดฝักในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 

ประโยชน์ : เน้ือไม้ ใช้ท้าฟืน ใบอ่อน เป็นอาหารและเป็นยาระบาย ดอก 
เป็นยานอนหลับ นิยมเอามาปลูกตามบ้าน หรือเป็นไม้ให้ร่ม
ตามทาง 

(ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่อืหมอตน้ไม ้ 

ส่วนท่ี 2 : ป่าไม้ในเมือง                                                 2-1 

 

ปา่ไม้ในเมอืง 
 
 

ป่าไม้ในเมือง หรือ วนานคร (Urban Forest) หมายถึง กลุ่มของหมู่ไม้หรือ
พืชพรรณท่ีอยู่ในหรืออยู่รอบ ๆ บริเวณพื้นท่ีซึ่งมีการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์หนาแน่น 
นับต้ังแต่พื้นท่ีชุมชนขนาดเล็ก ๆ ในเขตชนบท จนถึงบริเวณพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ่ 
(Miller, 1996) ประเภทของป่าไม้ในเมืองจ าแนกตามบทบาทหน้าที่ โครงสร้าง 
องค์ประกอบ หรือวัตถุประสงค์ออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน  

1. ป่าในเมืองเพื่อความรื่นรมย์ (Amenity Urban forest) ได้แก่ พื้นท่ี
ปลูกต้นไม้เพื่อเน้นความงามด้านทัศนียภาพ มีส่วนเสริมที่ส าคัญในการสร้างให้เมือง
มีความเขียวและเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ ประเภทของป่าในเมืองเพื่อความรื่นรมย์ เช่น  
สวนสาธารณะ 

2. ป่าในเมืองที่เป็นริ้วยาว (Linear Urban Forest) ได้แก่ พื้นท่ีสีเขียวท่ี
เป็นแนวริ้วยาว โดยเฉพาะตามแนวเส้นทางขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ ล าคลอง 
เป็นแนวเช่ือมโยงสีเขียว (Green Links) และทางฉนวนสีเขียว (Green Corridors) 
เช่น ป่าตามริมฝั่งแม่น้ าและล าคลอง ข้างทางรถไฟ ตามแนวถนน ตามแนวทางเท้า
ดังเช่น ต้นยางนาและต้นข้ีเหล็ก ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106   
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3. ป่าในเมืองเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Urban Forest) ได้แก่ พื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยกึ่งนิเวศ เช่น พื้นที่ชุ่มน้ า 
พื้นท่ีป่า พื้นท่ีพุ่มไม้ 

4. ป่าในเมืองเพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Urban Forest) 
มุ่งประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นส า คัญและเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจด้วย รวมท้ังรักษาสภาพแวดล้อมในทางอ้อมด้วย เช่น พื้นท่ีฟาร์ม 
สวนไม้ผล สวนป่า (มณฑาทิพย์ โสมมีชัย, 2548) 
 

บทบาทของไม้ยืนต้นในเขตเมือง 
 

ไม้ยืนต้นในเขตเมืองหรือป่าไม้ในเมืองจัดเป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีบทบาทส าคัญ   
4 ประการ คือ 

1. บทบาทในการปรับสภาพภูมิอากาศให้ดีข้ึน ต้นไม้ช่วยลดความร้อนแรง
ของอากาศในเขตชุมชนเมืองลงได้ โดยช่วยลดอุณหภูมิของบรรยากาศในช่วงบ่ายได้ 
0.7-1.3 องศาเซลเซียส และลดอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูร้อนได้ถึง 3.6 องศา -
เซลเซียส โดยในขณะท่ีอุณหภูมิในชุมชนเมืองสูงกว่าในชนบทรอบนอกประมาณ 
0.5-1.5 องศาเซลเซียส (Miller, 1996)  และมีการศึกษาพบว่า การปลูกไม้ยืนต้น
เป็นแนวกว้าง 50-100 เมตร ในตัวเมืองจะช่วยลดอุณหภูมิของบรรยากาศลงได้ถึง 
3.5 องศาเซลเซียส และช่วยเพิ่มความช้ืนสัมพัทธ์ข้ึนได้ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกับ
ช่วยดูดซับฝุ่นละออง และก๊าซพิษต่าง ๆ (Grey and Deneke, 1978) 

2. บทบาททางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มลพิษทางเสียง ลดการสะท้อนของ
รังสีและแสงไฟจากยานพาหนะท่ีแล่นสวนทางมา ใช้ต้นไม้ตามแนวถนนหนทางช่วย
บอกทิศทางการจราจร ป้องกันการพังทลายของดิน เป็นแหล่งผลิตน้ าให้แก่ชุมชน 
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3. บทบาททางสถาปัตยกรรม ท าหน้าท่ีเป็นฉากก าบังทัศนียภาพท่ีไม่
ต้องการให้บุคคลอื่นเห็น ช่วยจ ากัดขอบเขตของพื้นท่ีไม่ให้ดูเวิ้งว้าง และช่วย      
หักมุมตัวอาคารหรือขอบถนนให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอื่น ๆ 

4. บทบาทในด้านความสวยงาม ชนิด สีสัน รูปทรง โครงสร้าง และความ
หลากหลายของหมู่ไม้ท่ีประกอบกันข้ึนเป็นพื้นท่ีสีเขียวก่อให้เกิดความสวยงาม   
อ่อนช้อย กลมกลืนเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ การมีป่าไม้หรือต้นไม้อยู่ในชุมชน
เมืองยังหมายถึงการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ ออ านวยต่อการอยู่อาศัยและ
ขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าบางชนิด อาทิ กระรอก กระแต และผีเสื้อ ก่อให้เกิดความ
เคลื่อนไหวและสุนทรียภาพในเชิงนันทนาการอีกด้วย (บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, 2538) 
 

อุปสรรคในการเติบโตของไม้ยืนต้นในเขตเมือง 
 

ต้นยางนา และต้นข้ีเหล็กริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 เติบโตบนพื้นท่ี
ท่ีมีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น และถนนแคบ ไม่มีไหล่ทาง ผิวถนนติดกับทางเท้า 
และต้นยางนาและต้นข้ีเหล็กจะยืนต้นอยู่บริเวณริมถนน ดังน้ันการเติบโตของต้นไม้
จึงอาจพบต่อปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน 
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ต้นไมบ้ริเวณไหล่ถนน ทางเท้า ต้องทนต่อสภาพแวดล้อมท่ีมีความเครียดสูงได้ 
เพราะสถานท่ีดังกล่าวเต็มไปด้วยมลภาวะท่ีเป็นพิษ ฝุ่นละออง ความร้อนจากมุม  
ตกกระทบของตัวอาคาร การสะท้อนความร้อนจากพื้นถนน ตัวอาคารข้างเคียง 
แรงลมจากการขับข่ียวดยาน  

บริเวณริมทางเท้า ในถนนท่ีค่อนข้างแคบ ท่ีมีพื้นท่ีน้อย มักถูกจ ากัดด้วย
สิ่งก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคข้างเคียง เช่น เสาไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิล 
ระบบระบายน้ า ความสูงของต้นไม้อาจกระทบต่อสายไฟ สายโทรศัพท์ สายเคเบิล 
และอื่น ๆ และระบบรากของต้นไม้อาจท าลายท่อระบายน้ า ท าให้เกิดการอุดตัน 
หรือแตกร้าว (มณฑาทิพย์ โสมมีชัย, 2559) เมื่อมีการปิดทับรากด้วยวัสดุต่าง ๆ 
รากของต้นไม้ก็จะเติบโตและขยายตัวจนดันพื้นผิวท่ีกดทับให้นูนข้ึน หรือแตกร้าว  
ดังน้ันการเลือกชนิดไม้ท่ีปลูกจึงควรพิจารณาถึงข้อจ ากัดดังกล่าว  

ส าหรับกรณีของต้นยางนาและต้นข้ีเหล็ก ซึ่งมีการปลูกในพื้นท่ีก่อน       
การขยายตัวของเมือง จ าเป็นต้องได้รับการดูแล บ ารุง รักษา ฟื้นฟู จากผู้เช่ียวชาญ
อย่างถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายหรือความเครียดแก่ต้นไม้  

 

การบ ารุงรักษาต้นไม้ในเขตเมือง 
 

การบ ารุงรักษาต้นไม้ในเขตเมืองน้ัน ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 
1. การให้อาหาร ได้แก่ การให้น้ า ซึ่งต้องให้อย่างสม่ าเสมอ เพียงพอกับ

ความต้องการ ไม่ควรรดโดยให้น้ ากระแทกกับดินโดยตรงเพราะจะท าให้ดินแน่นทึบ 
ควรให้น้ าขณะแดดไม่ร้อนจัด เช่น ตอนเช้าและตอนเย็น นอกจากน้ี ควรให้ปุ๋ยเป็น
ระยะ ๆ เพื่อช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตเต็มท่ี 

2. การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ควรหมั่นตัดแต่งกิ่งไม่ให้เรือนยอดต้นไม้
แน่นทึบเกินไป จนเป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลง รวมถึงการแผ้วถางวัชพืช
บริเวณโคนต้น หากต้นไม้ประสบปัญหาโรคและแมลงรบกวน ควรก าจัดโดยการ  
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จับออกหรือใช้ยาฆ่าแมลงเข้าช่วย แต่สิ่งท่ีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในกา รใช้
สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงในการก าจัดคือ จะต้องไม่ส่งผลกระทบหรือเป็นอันตราย  
ต่อผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมือง 

3. การตัดแต่งกิ่ง ควรตัดแต่งกิ่ง จะเป็นการบังคับให้ต้นไม้ท่ีปลูกมีรูปทรง
ตามท่ีต้องการได้ นอกเหนือจากการลดการสะสมของโรคและแมลง หลักการส าคัญ 
คือ หากตัดกิ่งด้านข้างออก อาหารท่ีสะสมในล าต้นจะถูกส่งไปเลี้ยงเรือนยอด ท าให้
ต้นไม้เจริญเติบโตด้านความสูง ถ้าตัดส่วนยอดออก อาหารท่ีสะสมไว้ในล าต้นจะถูก
ส่งไปเลี้ยงกิ่งก้านท่ีเหลือ ท า ให้ต้นไม้มีพุ่มใบแผ่กว้างออกด้านข้างมากข้ึน 
นอกจากน้ีการตัดแต่งกิ่งจะช่วยลดอันตรายต่อยวดยาน ผู้ท่ีสัญจรบนทางเท้า และ  
ผู้ท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียง โดยการตัดแต่งกิ่งจะต้องด าเนินการโดยผู้เช่ียวชาญ หรือรุกขกร 

4. การศัลยกรรมต้นไม้ เป็นการฟื้นฟูสภาพต้นไม้ท่ีทรุดโทรมให้กลับมี
สุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนนานยิ่ ง ข้ึน โดยการรักษาบาดแผลและเสริม        
ความแข็งแรงให้ต้นไม้ตามวิธีการศัลยกรรมท่ีถูกหลักวิชาการและจะต้องด าเนินการ
โดยผู้เช่ียวชาญ หรือรุกขกร 
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การวนิจิฉยัสุขภาพของต้นไม้ 
 
 
 

สิ่งที่ควรรู้ในการวินิจฉัยต้นไม้ 
 

1) รู้ว่าเป็นพรรณไม้ท่ีข้ึนในป่าประเภทไหน 
2) ชีพลักษณ์พรรณไม้ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศและ

ปรากฏการณ์ทางชีววิทยาของต้นไม้ท่ีเกี่ยวข้องกับเวลา เช่น การผลิดอก ออกผล 
ผลสุก และร่วงหล่นในรอบปี 

3) สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีต้นไม้ข้ึนอยู่ 
4) ลักษณะการดูแลรักษา 
5) เป็นต้นไม้ปลูกแต่เล็ก หรือเป็นต้นไม้ใหญ่ย้ายมาปลูก 
 

ลักษณะต้นไม้ปกติ และต้นไม้ป่วย 
 

 

 

 

 

 

ต้นไม้ปกติ ต้นไม้ปกติจะแตกใบ กิ่งก้าน
แข็งแรง ล าต้นสมบูรณ์ เปลือกไม่แตก  

เน้ือไม้สด รากเดินสมบูรณ์ดี 

ต้นไม้ป่วย ใบเฉา เหี่ยว แห้ง ยอดแห้ง ใบร่วง 
ใบสีจาง ใบเล็กกว่าปกติ กิ่งผุ ล าต้นผุ เน่า 

เปลือกล าต้นแตก มียางไหล รากเน่า มีเห็ดขึ้น 
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รู้ได้อย่างไรว่าต้นไม้ผิดปกติ...ต้องรู้จักต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมท่ีต้นไม้ข้ึนอยู่ เช่น 
สภาพดิน การได้รับน้ า การให้ปุ๋ย เป็นต้น ต้องเป็นนักสังเกต ลักษณะต้นไม้ท่ี
เปลี่ยนไปต้ังแต่พื้นดินจนถึงระดับเรือนยอด สังเกตลักษณะของต้นไม้โดยรวมว่า  
ผิดไปจากเดิมท่ีเคยเห็นหรือไม่อย่างไร เช่น สีใบเปลี่ยนไปหรือไม่ ขนาดใบผิดจาก
ปกติหรือไม่ ใบแก่ ใบอ่อน มีปริมาณอย่างไร มีใบแห้ง กิ่งแห้งตายมากหรือ ไม่
อย่างไร ใบมีคราบสกปรก เช่น ด า แห้ง ไหม้ ขุยสกปรก ใบไม้มีลักษณะสดช่ืนปกติ 
หรือหงอยหรือไม่ ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนคน สัตว์ จึงแสดงอาการได้ 

 

การตรวจอาการผิดปกติของต้นไม้ 
 

 ขาดน้้า พบใบแห้งท่ียอด หรือท้ังต้น ควรตรวจวัดความช้ืนของดิน 
ตรวจดูสภาพดิน 

 น้้ามาก ใบหงอย ใบเหี่ยว โดยเฉพาะบริเวณยอด ทรงพุ่ม ตรวจดู
สภาพดิน ความช้ืนดิน 

 รากเน่า หากพบใบเหี่ยว ใบโดยเฉพาะบริเวณยอด ความช้ืนในดินมาก 
รากมีกลิ่นเหม็น (เช้ือรา) 

 เชือ้ราข้ึนที่ใบ ใบมีคราบสกปรก เช่น ขาว ด า ใบแห้ง ใบไหม้ ใบมีขุย
สกปรก เกิดจากโรคเช้ือรา แบคทีเรียโรคแคงเคอร์ ใบหนา ใบเป็นจุด 
สีเหลือง น้ าตาลไหม้ 

 แมลงเจาะต้น พบรู ร่องรอยแตกตามเปลือก หรือน้ ายางไหล ขุยไม้
กองตามพื้นดิน ถ้าล าต้นเป็นรูคล้ายรูเข็มใบเหลืองท้ังต้นอาจเกิดจาก
มอดข้ีขุย มอดรูเข็มและเน้ือไม้ (แมลงศัตรู) 

 ล้าต้นเน่า เป็นโพรงอาจเกิดจากเช้ือรา น้ าขัง แมลงเจาะกินท่ีเปลือก
ท าให้ไส้เน่า 
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 การผิดปกติของใบ ใบแห้ง ใบไหม้ ใบเห่ียว ใบลู่ลง ใบแตกน้อย ปลาย
ยอดแห้ง ใบเปลี่ยนสี ใบด่าง ใบเล็กแคบกว่าปกติ ใบแห่วงเป็นรู      
ใบขาด ใบสกปรก สีด า ใบเป็นสีสนิม ใบกึ่งแห้งกึ่งสดมีจุดหรือขอบใบ  
สีน้ าตาล ใบม้วนติดกันมีเส้นใยพัน 

  

ตัวการที่ท้าให้ต้นไม้ป่วยและตายได้หากไม่ได้รับการแก้ไขได้ทันการณ์ 
 

1. กลุ่มสาเหตุท่ีเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น การขาดธาตุอาหาร การได้รับพิษ
จากสารเคมี หรือสภาพสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น น้ าไม่ระบาย ถูกแดดเผา และ
อากาศเป็นพิษ เป็นต้น มีผลกระทบทางสรีรวิทยาท าให้ต้นไม้เจริญผิดปกติ เมื่อท าการ
แก้ไขปัญหาตรงสาเหตุก็จะท าให้พืชเจริญตามปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นยางนาในวังสวนจิตรลดาตายเพราะน้ าใต้ดินสูง 
(วัฒนา ศักด์ิชูวงษ์, 2558) 

 

การแก้ปัญหาต้นไม้ป่วยเน่ืองจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 
 หากดินแห้งไปให้ปรับปรุงดินให้ชุ่มช้ืนข้ึน โดยการเพิ่มวัสดุชุ่มน้ า 

เช่น ขุยมะพร้าวและให้น้ าเพิ่ม 
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 ดินแข็งหรือแห้งเกินไปให้ปรับปรุงดินให้ร่วนซุยข้ึนโดยใช้ดินร่วนผสม 
ปุ๋ยหมักผสมแกลบให้น้ าเพิ่ม 

 ดินขาดอินทรียวัตถุ เช่น ในดินทรายถม ให้ใส่ดินอินทรีย์ผสมใส่    
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก สารจุลินทรีย์ 

 ดินช้ืนเกินไป ควบคุมการให้น้ า และควรใส่สารเคมีควบคุมโรครากเน่า 
 ดินเป็นกรดจัดแก้ไขด้วยปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรด 

 

2. กลุ่มสาเหตุท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ได้แก่ จุลินทรีย์ ท าให้เกิด   
ความผิดปกติทางสรีรวิทยาของต้นพืช ท าลายเน้ือเยื่อพืช และสามารถถ่ายทอด  
หรือระบาดไปยังต้นอื่นได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

3. กลุ่มสาเหตุท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ ได้แก่ แมลงศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ 
เช่น ปลวก ด้วงหนวดยาว ผีเสื้อกินเปลือกล าต้น เพลี้ยดูดน้ าเลี้ยงพืช  

4. กลุ่มสาเหตุท่ีมาจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การเทหรือปูพื้นท่ีด้วย
ซีเมนต์หรือแอสฟัลต์ หรือวัสดุอื่นท่ีเป็นอันตรายต่อระบบราก การกองขยะมูลฝอย 
การเผาขยะ การเทท้ิงของเหลวหรือของร้อนท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบราก
รวมท้ังการควั่น และเจาะใส่ดินประสิวบริเวณล าต้น  
 

 

การขาดธาตุอาหาร 
 

ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับต้นไม้ ประกอบด้วย 
1. ธาตุอาหารหลัก ประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

เป็นธาตุอาหารหลักที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต 
2. ธาตุอาหารรอง ประกอบด้วย แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ (ก ามะถัน) 
3. ธาตุอาหารเสริม ประกอบด้วย โบรอน ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี 

อะลูมิเนียม โมลิบดิน่ัม  
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เมื่อต้นไม้ขาดธาตุอาหารจะมีการแสดงออกในบริเวณส่วนต่าง ๆ ของต้น 
ดังน้ี 

1. ขาดธาตุอาหารหลัก 
 ไนโตรเจน พืชจะแสดงอาการ ใบเหลือง ต้นเหลือง ไม่มีการแตกกิ่ง

แตกตา นานเข้าใบจะร่วง ต้นจะลีบเล็ก การเจริญเติบโตช้า 
 ฟอสฟอรัส ใบล่างจะมีสีเหลือง สีม่วง สีแดงปะปน ขนาดใบก็จะเล็ก

กว่าปกติ ส่วนใบท่ีมีสีเขียวก็จะร่วงก่อนก าหนด การออกดอกจะช้า และมีน้อย    
ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ออกดอก พืชจะต้นเล็กแคระ ล าต้นหรือเถาจะบิดเป็นเกลียว    
ไม่แข็งแรง และล้มง่าย 

 โพแทสเซียม ขอบใบล่างของพืชจะมีสีเหลือง แล้วกลายเป็นสีน้ าตาล
จนเห่ียวแห้งร่วงลงจากต้น พืชจะโตช้า ออกผลน้อย 

2. ขาดธาตุอาหารรอง 
 แคลเซียม ขอบใบม้วนและขาดเป็นริ้ว มีสีน้ าตาลหรือแห้งขาวหรือเป็น

จุดตามขอบใบ ยอดอ่อนค่อย ๆ ตาย ส่วนของใบอ่อนก็จะบิดเบี้ยว ผลผลิตเสียหาย 
เช่น แตกเป็นรอยฉีก ใบและล าต้นฉีกขาดการเจริญเติบโต ทางยอด ปลายราก หรือ
ระบบรากจะช้า จึงท าให้รากมีน้อย 

 แมกนีเซียม ใบล่างของพืชมีสีเหลืองแม้ว่าเส้นใบยังมีสีเขียวอยู่ นานเข้า
จะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือน้ าตาล หรือจุดสีขาวกระจายอยู่ท่ัวไป ใบจะเปราะ หักง่าย 
และค่อย ๆ ตาย 

 ซัลเฟอร์ (ก ามะถัน) จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง 
เพราะธาตุน้ีมีส่วนส าคัญในการเพิ่มปริมาณน้ ามันในพืชโดยเฉพาะพืชน้ ามัน เช่น 
ต้นยางนา อาการคล้ายกับการขาดธาตุไนโตรเจน แต่จะเกิดข้ึนกับส่วนใบและยอด 
ออกดอกมาก แต่ไม่ติดผล 
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การแก้ไขต้นไม้ท่ีขาดธาตุอาหาร 
 ถ้าพืชขาดธาตุอาหารหลักพวก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม 

นิยมใส่ปุ๋ยให้ทางดิน เพราะพืชต้องการมาก การให้ปุ๋ยทางใบโดยปกติจะช่วยเสริม
ให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีในช่วงแรก ๆ ปุ๋ยท่ีใช้ควรเลือกสูตรให้เหมาะสมตาม
ลักษณะท่ีพืชขาด ตัวเลขสูตรปุ๋ย เช่น 30-20-10 หมายถึง ปริมาณของไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ในปุ๋ยน้ันตามล าดับ 

 ถ้าพืชแสดงอาการขาดแคลเซียมหรือแมกนีเซียมซึ่งโดยปกติจะพบ   
ในดินท่ีเป็นกรด แก้ไขได้โดยการใส่ปูน ถ้าขาดแคลเซียมอาจใช้ปูนมาร์ล ปูนขาว
หรือหินปูนบด แต่ถ้าขาดแมกนีเซียมด้วย ควรใช้ปูนโดโลไมต์ เพราะมีท้ัง แคลเซียม 
และแมกนีเซียม 

 ควรปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน pH ให้มีค่าประมาณ 5.5-7 
เพราะดินในสภาพน้ีจุลธาตุจะละลายออกมาให้พืชใช้ได้พอเหมาะไม่มากหรือน้อย
เกินไป แต่ถ้าดินมีธาตุเหล่าน้ีน้อยนิยมเพิ่มในรูปของปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก      
ปุ๋ยคอก เพราะปุ๋ยพวกน้ีมีธาตุเหล่าน้ีอยู่ด้วย 

 

การบันทึกข้อมูลสุขภาพต้นไม้ 
 

การบันทึกข้อมูลสุขภาพต้นไม้ สามารถด าเนินการได้หลายวิธี ข้ึนอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของผู้บันทึก หากเป็นการศึกษาด้านการเจริญเติบโต และติดตามอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่องานวิจัยด้านพฤษศาสตร์ ด้านวนศาสตร์ จ าเป็นต้องใช้แบบบันทึก
ข้อมูลท่ีมีความละเอียด และใช้ทักษะความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน  

ส าหรับการบันทึกข้อมูลสุขภาพต้นยางนาและต้นข้ีเหล็กเพื่อการเฝ้าระวัง 
ติดตามการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าแบบบันทึกข้อมูล 
โดยประยุกต์จากแบบฟอร์มของกรมป่าไม้ และน ามาตรการที่เกี่ยวข้องของประกาศ
พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมาด าเนินการร่วมด้วย  
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ท้ังน้ี ในการบันทึกข้อมูลสุขภาพต้นยางนา และต้นข้ีเหล็ก ควรด าเนินการ
อย่างต่อเน่ือง โดยมีระยะเวลาด าเนินการท่ีสม่ าเสมอ ไม่ควรเกินระยะเวลา 3 ปีต่อครั้ง 
เพื่อสามารถติดตามผลของการเปลี่ยนแปลง และประเมินสุขภาพของต้นไม้ใน
ภาพรวม พร้อมการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วย 
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(ตัวอย่าง) แบบบันทึกข้อมูลต้นยางนาและต้นขี้เหล็ก 
เพื่อติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลา้พูน 
 

วัน/เดือน/ปี   ผู้บันทึกข้อมูล  
พิกัด GPS X :   Y :  หมายเลขต้นไม ้

 ช่ือต้นไม้  ต้นยางนา                           ต้นขี้เหล็ก                               สัญลักษณ์สีท่ีติดบนต้น แดง ส้ม เหลือง 

สภาพแวดล้อม 
ในการเจริญเติบโต 

 ติดสายไฟฟา้/สายส่ือสาร                     มีคอนกรีต/แอสฟัลต์/อิฐ ทับโคนต้น  มีการตอก/ติดตั้งป้าย 
 มีกองขยะโคนต้น  มีการเทท้ิงของเหลวบริเวณโคนต้น  ก่ิงไม้ยื่นคลุมหลังคาบ้านเรือน 
 อ่ืนๆ ระบุ 

 

สภาพปัจจุบัน 

ลักษณะท่ีปรากฏ มี ไม่ม ี  ลักษณะท่ีปรากฏ มาก ปานกลาง น้อย ไม่ม ี
ก่ิงแห้งตาย    การแตกก่ิง     
โพรงท่ีล าต้น    การติดดอก     
ผุพัง/รอยแยกของล าต้น    การติดผล     
รอยโรค/แมลงเจาะ    การหลุดล่อนของเปลือกไม้     
กาฝาก/โพธ์ิ/ไทร    หมายเหตุ     
รากเจริญดันผิวถนน         

รอยคว่ันล าต้น         
การตัดแต่งก่ิง         
การเสริม/พยุงล าต้น ก่ิง         
การรัดตรึงล าต้นไม่ให้แยก         

 

รูปทรงของต้นไม้ 

เส้นรอบวงโคนต้น  
 

เมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลาง  เมตร 

ความสูงถึงยอด    เมตร 
ความกว้างของทรงพุ่ม   

ทิศตะวันออก   เมตร 
ทิศตะวันตก   เมตร 

ทิศเหนือ   เมตร 
ทิศใต ้  เมตร 

 

 
บันทึกภาพล าต้น 

 

 
บันทึกภาพโคนต้น 

 

 
บันทึกภาพทรงพุ่ม 

 

บันทึกภาพรวมท้ังต้น บันทึกภาพสภาพผิดปกติ 
 

บันทึกภาพสภาพผิดปกติ 
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สิ่งแวดล้อม
เหมาะสมในการ

เกิดโรค 

ต้นไม้อ่อนแอ 
มีเชื้อสาเหตุ
โรคในพื้นที่ 

 

โรคและแมลงศตัร ู
 
 
 

โรคของต้นยางนาและ 
ต้นขี้เหล็ก 
การเกิดโรคของต้นไม้น้ัน

เกิดข้ึนได้เมื่อมีปัจจัย ท่ีเหมาะสม     
3 ส่วน คือ สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวย 
เช้ือโรค และความอ่อนแอของต้นไม้ 
ส าหรับไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในเขต
เมือง อย่างต้นยางนาและต้นข้ีเหล็ก 
อาจพบเห็นการป่วยของต้นไม้จากโรคต่าง ๆ ดังน้ี 

 

1. โรคที่เกิดกับต้นยางนา 
 

1.1 รากเน่าคอดิน สาเหตุเกิดจากเช้ือ Phytophthora spp., Sclerotium spp. 
ลักษณะอาการเช้ือสามารถเข้าท าลายรากฝอย รากแขนง และตามโคนต้น 
สังเกตเห็นได้ว่าอาการใบจะมีสีเหลืองซีดถึงเหลืองโดยเริ่มท่ีเส้นกลางใบก่อน     
แล้วลุกลามไปเรื่อย ๆ จากโคนใบไปถึงยอด ใบจะเขียวม้วนงอ เมื่อโดนแดดจัด ๆ 
ในตอนกลางวัน หรือใบเหี่ยวคล้ายขาดน้ า ใบจะร่วงกิ่งแห้งตาย ผลมีสีเหลืองร่วง
หล่นง่าย เมื่อขุดดูท่ีรากจะพบว่ารากฝอยเน่าถอดปลอก รากแขนงหรือรากขนาดโต
เน่าเปื่อยยุ่ย และลุกลามไปท่ัว ใบแห้งผลร่วง ถ้าเป็นมากอาจถึงต้นตายได้ในเวลา
รวดเร็ว นอกจากน้ันยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีกท่ีท าให้รากเน่า เช่น น้ าท่วมขัง การใช้
สารเคมีผิด และพิษจากปุ๋ยเคมี เป็นต้น พบได้ท้ังต้นยางนาและต้นข้ีเหล็ก 
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1.2 เห็ดราท าลายไม้ เห็ดราประเภทน้ีสามารถท าลายไม้ได้ทุกระยะการ
เจริญเติบโตจนถึงไม้ยืนต้น เห็ดราท่ีท าลายไม้หลายชนิดเป็นสมาชิกใน class 
Ascomycetes และ Basidiomycetes สามารถท าลายส่วนท่ีเป็นแก่นไม้และกระพี้
ของไม้ โดยปล่อยเอ็นไซม์ออกมาย่อยสลายส่วนประกอบของไม้ จะเห็นว่าส่วนมาก
เห็ดราจะท าลายส่วนท่ีมีอาหารมาก คือ ท าลายกระพี้ก่อนแล้วจึงท าลายถึงแก่นไม้ 
เมื่ออยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมจะเจริญและงอกเส้นใยแทงทะลุไปในเน้ือไม้ ท าให้เน้ือ
ไม้ผุพัง จนล้มลงได้  

1.3 โรคไหม้แห้งและเห่ียวของต้นกล้ายางนา (Seedling blight and wilt) 
เกิดจากเช้ือรา Fusarium sp. ในต้นกล้าหรือต้นอ่อน เมื่อถูกเช้ือเข้าท าลาย พืชจะ
ต้ังตัวช้า ระบบรากเสีย ท าให้เกิดการชะงักงัน หยุดการเจริญเติบโต ต้นและ
ใบเหลืองเหี่ยวแห้งตายในท่ีสุด หากอากาศช้ืนมาก ๆ จะปรากฏเส้นใยสีขาว หรือ
ชมพูอยู่ท่ัวตามบริเวณท่ีเช้ือเข้าท าลาย ส่วนในต้นแก่จะเกิดอาการเหี่ยวอย่างชัดเจน 
และจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น หากอากาศร้อน ต้นท่ีแสดงอาการเหล่าน้ี ถ้าขุดข้ึนมาดูจะ
พบว่ารากหรือส่วนของโคนต้นท่ีอยู่ใต้ดินมีสีคล้ าหรือสีน้ าตาลแดง (ส านักพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตร, 2561) 

 

2. โรคที่เกิดกับต้นขี้เหล็ก 
 

2.1 รากเน่าคอดิน เกิดจากเช้ือรา Phytophthora spp., Sclerotium spp. 
ลักษณะอาการท่ีปรากฏเช่นเดียวกับต้นยางนา 

2.2 โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา Cercospora sp.     
อาการส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนท่ีใบโดยมีลักษณะเป็นแผล         
จุดเล็ก ๆ รูปร่างไม่แน่นอนหรือค่อนข้างกลมสี น้ าตาล     
จาง ๆ ตรงกลางขาว มีขอบสีด าหรือม่วงล้อมอยู่โดยรอบ        
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561) 
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2.3 โรคเห็ดราท าลายไม้ เห็ดราประเภทน้ี จะท าลายไม้ได้ทุกระยะ     
การเจริญเติบโต จนถึงไม้ยืนต้น เห็ดราท่ีท าลายไม้หลายชนิดเป็นสมาชิกใน class 
Ascomycetes และ Basidiomycetes สามารถท าลายส่วนท่ีเป็นแก่นไม้และกระพี้
ของไม้เช่นเดียวกับการเกิดโรคในต้นยางนา  

 

แมลงศัตรูต้นยางนาและและต้นขี้เหล็ก 
 

1. แมลงศัตรูต้นยางนา 
 

 เจาะล าต้นและกิ่ง เป็นหนอนด้วงหนวดยาวในวงศ์ Cerambycidae 
อันดับ Coleoptera ตัวเต็มวัยและตัวหนอน น่าจะเป็นชนิดเดียวกับด้วงหนวดยาว
ท่ีเจาะคอราก ลักษณะภายนอกท่ีพบ คือ รูเป็นรูปวงรี ขนาดเล็กและใหญ่ คล้ายกับ  
ท่ีพบบริเวณคอราก พบได้ในล าต้นปกติ มีเพียง 1-2 รูเท่าน้ันท่ีตัวหนอนใช้ขับขุยไม้
ออกมา ขุยท่ีตกอยู่ท่ีโคนต้นมีลักษณะเช่นเดียวกับท่ีพบท่ีคอราก เพียงแต่จุดท่ีตก
ของขุยจะอยู่ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยทิศทางของรู (จากการทดลองใช้ลวดแทง
ตรวจสอบ) พบว่ามีทิศทางข้ึน บางครั้งยาวถึง 20 ซม.  
 
 
 
 
 
 

 เจาะยอด ตัวหนอนเจาะบริเวณยอดของไม้ยางนา โดยเฉพาะต้นยางนา
ท่ีอ่อนแอ เช่น ถูกเถาวัลย์พันจนการเจริญเติบโตไม่ดี พบตัวหนอนสีขาว มีขนาด   
3-4 ซม. ส่วนหัวสีน้ าตาล เจาะภายในยอดจนกลวง พบรู 1-2 รู ท่ีตัวหนอนใช้ขับขุย 
ออกมา มีขนาด 0.7-0.8 ซม. เป็นรูปวงรีลักษณะคล้ายพวกด้วงหนวดยาว 

         ตัวเต็มวัย                           รูออกของด้วง                           ขุยไม้ท่ีร่วง 
(ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, 2561) 
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ด้วงงวง 
(Natural-Japan.net, 2561) 

 กัดกินเปลือกยอดและกิ่งไม่พบตัวเต็มวัย แต่ลักษณะการท าลายเป็นการ
กัดกินเปลือกบริเวณยอดหรือกิ่ง บางครั้งพบว่า เสียหายมากจนกิ่งยอดแห้งตาย 
และพบเห็นได้ท่ัวไป ลักษณะการท าลายคล้าย
ด้วงหนวดยาว  

  เจาะใต้เปลือก เป็นด้วงงวง ในวงศ์ 
Curculionidae อันดับ Coleoptera ดักแด้ สีขาว 
มีงวงเห็นได้ชัดเจนโดยงวงยาวประมาณ 0.3 ซม. 
และล าตัวยาว 2.0 ซม. ลักษณะท่ีพบเห็นจาก
ภายนอกล าต้น คือ ตัวหนอนจะขับขุยสีด าเปียก 
ออกมาจากเปลือกยางนา ขุยท่ีขับออกมาจะติดกัน  
เป็นเส้น เมื่อใช้มีดฝานเปลือกออกจะพบรอยเจาะเป็นทางท่ีมีขุยสีน้ าตาลด าอัดแน่น
อยู่ภายใน มีทิศทางไม่แน่นอนวกไปเวียนมา ระยะทางประมาณ 40-50 ซม. และต้น
จะมีรอยเจาะเป็นทางแตกสาขาจนเกือบรอบต้น ในกรณีของต้นยางนาขนาดเล็ก   
ถ้ามีการกินเปลือกจนรอบจะท าให้ต้นตายได้ แต่ถ้าเป็นต้นท่ีมีขนาดใหญ่ พบว่า
เปลือกมีรอยแตกเห็นชัดเจน และบางครั้งมีปลวกเข้าซ้ า ท าให้เห็นเป็นร่อง ๆ   

 เจาะกินใต้เปลือกและตามล าต้น เป็นตัวหนอน มีสีขาว หัวโตพบบริเวณ
ยอด หรือง่ามกิ่ง สิ่งท่ีสังเกตเห็นได้ คือ บริเวณท่ีถูกกินน้ันจะพองข้ึนมาและมียาง  
สีเทาหม่นผสมกับขุยปิดอยู่ ลักษณะคล้ายกับทางของปลวก แต่เมื่อแกะออกจะพบ
ตัวหนอนอยู่ภายใน บางครั้งกินเปลือกจนเห็นเป็นรอยยุบตัวของเปลือก ในกรณีท่ี
เป็นต้นขนาดใหญ่ รวมท้ังแมลงจ าพวกมอด ปลวก 
ท่ีกัดกินเป็นโพรงในล าต้น 

 กินเปลือก เป็นหนอนผีเสื้อสีเขียวข้ีม้า 
หรือน้ าตาลพบตัวหนอนชักใยท่ีมีขุยสีน้ าตาล ติดอยู่
บริเวณง่ามกิ่ง และตัวหนอนกินเปลือกของยางนา รอยแมลงเจาะล าต้น  
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เห็นเป็นหลุม และเจาะรูเข้าไปในบริเวณตา  
นอกจากน้ี ยังพบว่ามีแมลงท่ีท าอันตราย

ต่อไม้ยางนาอีกหลายชนิด ได้แก่ หนอนผีเสื้อกินใบ  
หนอนผีเสื้อกลางคืนซึ่งจะน าใบสองใบมาประกอบ
กันและกินผิวภายใน และแมลงค่อมทองท่ีกินใบ
ของยางนา (ธิติ วิสารัตน์,  บรรดิษฐ์ หงส์ทอง, และ
สมบูรณ์ บุญยืน, ม.ป.ป.)  

นอกเหนือจากแมลงศัตรูแล้ว ศัตรูท่ีส าคัญ
ของต้นยางนาท่ีพบเห็นได้บ่อยคือ กาฝาก ซึ่งเป็น
กาฝากประเภทเบียนล าต้น คือ กาฝากท่ีเกาะอยู่
กับล าต้น หรือกิ่งก้าน ใช้น้ า แร่ธาตุ หรือสารอาหาร
จากท่อล าเลียงบริเวณท่ีเกาะ กาฝากประเภทน้ีมัก
มีใบสีเขียว ซึ่งท าให้สามารถสังเคราะห์ด้วยแสง
เองได้ (ส านักงานหอพรรณไม้, 2561) พบเห็น   
ได้บ่อย คือ กาฝากไม้โพธิ์ ไทร  

 

2. แมลงศัตรูต้นขี้เหล็ก 
 

 กัดกินหรือท าลายใบ ได้แก่ หนอนผีเสื้อ 
ต๊ักแตน ด้วงปีกแข็ง แมลงค่อมทอง แมลงจ าพวก
น้ีจะกัดกินใบพืช ท าให้พืชขาดส่วนท่ีจะใช้ในการสังเคราะห์แสง หยุดการเจริญ 
เติบโต ส่วนไรแดงแอฟริกันดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณด้านบนใบพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ใบแก่ ท าให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวจางและเหลืองซีด (เทวินทร์ และคณะ, 2561) 
นอกจากน้ียังมีกลุ่มของหนอนชอนใบ ได้แก่ หนอนผีเสื้อกลางคืน หนอนแมลงวัน
บางชนิด ตัวอ่อนของแมลงจ าพวกน้ีจะเป็นหนอนท่ีมีขนาดเล็กกัดกินเน้ือเยื่อ

แมลงค่อมทอง 
(ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน, 2561) 
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ระหว่างผิวใบของพืช ส่งผลให้พืชขาดส่วนท่ีจะใช้
สังเคราะห์แสง หรือขาดส่วนท่ีสะสมอาหารเพื่อใช้
ในการเจริญเติบโต ท าให้พืชหยุดการเจริญเติบโต 
โดยตัวอ่อนจะอาศัยบริเวณยอดต้นข้ีเหล็กจนเป็น
ดักแด้ ภาคอีสาน เรียกว่า นางบ้งข้ีเหล็ก สามารถ
น าไปรับประทานได้ 

 แมลงจ าพวกดูดกินน้ าเลี้ยง ได้แก่ เพลี้ย
ชนิดต่าง ๆ โดยแมลงเหล่าน้ีจะใช้ปากแทงเข้าไปใน
ท่อล าเลี้ยงน้ าและอาหารของพืช เพื่อดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน ดอก ผล หรือ
ส่วนต่าง ๆ ของพืช ท าให้พืชท่ีถูกดูดน้ าเลี้ยงจะมีรอยไหม้ ใบมีลักษณะม้วนงอ     
ไม่เจริญเติบโต  มีขนาดแคระแกรน นอกจากน้ีแมลงจ าพวกน้ียังเป็นสาเหตุส าคัญ  
ต่อการแพร่กระจายของโรคเช้ือไวรัสชนิดต่าง ๆ ท าให้พืชอ่อนแอและตายได้ 

 เจาะล าต้น ได้แก่ หนอนด้วง หนอนผีเสื้อ และปลวก แมลงจ าพวกน้ี
มักจะไข่ไว้ตามใบหรือเปลือกไม้ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอน ก็จะชอนไชเข้าไปอยู่ในกิ่ง 
ล าต้นหรือผลของพืช ท าให้พืชขาดน้ าและอาหารแล้วแห้งตาย หรือท าให้ผลเน่า 
หล่นเสียหายได้ 

 กัดกินราก ได้แก่ ด้วงดีด จิ้งหรีด แมลงกระชอน ด้วงดิน ด้วงงวง ฯลฯ 
แมลงจ าพวกน้ีจะอาศัยและวางไข่ลงบนพื้นดิน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลง
จ าพวกน้ีจะเข้าท าลายรากพืช ท าให้พืชยืนต้นแห้งตายเน่ืองจากขาดน้ าและอาหาร 
 

นางบ้งขี้เหล็ก 
(kunpoo2013.blogspot.com, 2561) 
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การตดัแตง่กิง่  
 

เรียบเรียงโดย อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
การตัดแต่งกิ่งไม้นับว่ามีความส าคัญมาก เพราะสามารถท่ีจะบังคับให้

ต้นไม้มีรูปร่างทรวดทรงและขนาดตามท่ีต้องการได้ นอกจากน้ัน การตัดแต่งกิ่ งใบ
ส่วนท่ีเป็นโรค หรือถูกแมลงท าลาย แล้วน าไปเผาไฟท าลายก็เป็นการช่วยป้องกัน  
มิให้เช้ือโรคและแมลงแพร่ขยายไปยังส่วนอื่น ๆ ของต้นไม้ได้อีกด้วย การตัดแต่ง
เพื่อความสวยงาม ท าเพื่อให้ต้นไม้มีรูปทรงตามท่ีเราต้องการน้ัน ต้องอาศัยความรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติของต้นไม้ เช่น ถ้าตัดกิ่งด้านข้างออก อาหารท่ีสะสมไว้ในล าต้น   
ก็จะถูกส่งไปเลี้ยงส่วนยอด ท าให้ต้นไม้น้ันเจริญทางความสูง ถ้าตัดส่วนยอดออก
อาหารท่ีสะสมไว้ในต้นก็จะถูกส่งไปเลี้ยงกิ่งก้านท่ีเหลือ ท าให้ต้นไม้มีพุ่มใบแผ่ขยาย
ออกทางด้านข้างมากข้ึน 
 

จุดประสงค์ของการตัดแต่งกิ่ง 
 

1) เพื่อให้ต้นไม้แข็งแรงและอายุยืน ในการแต่งทรงต้น ควรเริ่มต้นท า
ต้ังแต่พืชยังต้นเล็กอยู่ โดยเลือกเอาไว้เฉพาะกิ่งท่ีแข็งแรง และอยู่ในทิศทางท่ี
ต้องการ กิ่งอ่อนแอหรือกิ่งท่ีฉีกง่ายก็ตัดท้ิงไป เมื่อต้นโตข้ึนมาโครงร่างของต้นย่อม
แข็งแรงดีกว่าต้นท่ีปล่อยท้ิงไว้ 

2) ตัดแต่งทรงต้นไม้ผล ต้นไม้ท่ีให้ผลแต่ไม่ได้รับการแต่งทรงต้นและการ
ตัดแต่งกิ่งเลยน้ัน จะตกผลเร็ว แต่จะให้ผลผลิตสูงสุดได้ไม่นาน ต้นไม้จะให้ผลน้อย
มากและต้นจะโทรม ส่วนต้นท่ีได้รับการตัดแต่งกิ่งอย่างถูกต้องน้ัน จะให้ผลช้ากว่า 
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แต่เมื่อถึงจุดท่ีให้ผลสูงสุดซึ่งจะอยู่ ในระดับต่ ากว่าต้นท่ีไม่ได้รับการตัดแต่ง       
เพียงเล็กน้อย ต้นท่ีได้รับการแต่งทรงต้นและตัดแต่งกิ่งจะให้ผลนานกว่าและอายุยืน
นานกว่า 

3) การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่งจะท าให้ต้นไม้มีรูปร่างตามท่ีต้องการ 
ซึ่งจะสะดวกแก่การท่ีจะน าเอาเครื่องมือเครื่องใช้เข้าไปปฏิบัติงาน ทรงต้นท่ีไม่สูง
เกินไปและพุ่มไม่แน่นมากนัก จะสะดวกในการฉีดยาก าจัดโรคและแมลง การให้ธาตุ
อาหารทางใบตลอดจนการเก็บเกี่ยว การตัดแต่งท่ีดีจะท าให้แสงแดดผ่านเข้าไป   
ท่ัวท้ังพุ่มอันจะเป็นการป้องกันโรคบางชนิดได้ 

4) การตัดแต่งจะท าให้มีการกระจายของกิ่งไปท่ัวพุ่ม และท าให้ผลออก
กระจายท่ัวท้ังต้นไม่แออัดอยู่กิ่งใดกิ่งหน่ึง ท าให้กิ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่รับน้ าหนัก
มากในบางกิ่ง ผลไม้ก็จะมีความสมบูรณ์สม่ าเสมอกัน 

5) เพื่อให้แสงแดดสามารถส่องทะลุพุ่มได้ การสร้างอาหารก็เป็นไปอย่าง
เต็มท่ี ช่วยให้อาหารในล าต้นมีอยู่ตลอด 

6) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคและแมลง การตัดกิ่งท่ีเป็นโรคและ 
แมลงออกไปเสียจากต้นจะเป็นการป้องกันไม่ให้โรคและแมลงระบาดไปสู่กิ่งอื่น ๆ 
ภายในต้น การตัดเอากาฝากออกบางครั้งจ าเป็นต้องตัดท้ังกิ่ง ท้ังน้ีเพราะรากกาฝาก
จะชอนไชไปตามกิ่งระหว่างเน้ือไม้กับเปลือก ถ้าเอารากออกไม่หมดก็อาจแตกเป็น
ต้นใหม่ได้ 

 

7) หลักการตัดแต่งกิ่ง 
 

1) ตัดแต่งกิ่งให้ใบได้รับแสงโดยท่ัวถึง เพื่อให้ต้นไม้ผลมีประสิทธิภาพ 
การสังเคราะห์แสงเต็มท่ี 
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2) ตัดแต่งให้มีการระบายอากาศภายในต้นดี จะช่วยในการป้องกัน
ก าจัดโรคแมลง เพราะการระบายอากาศดีจะช่วยลดความช้ืนสัมพัทธ์ภายในพุ่มใบ 
นอกจากน้ีการพ่นยาป้องกันก าจัดโรคแมลงก็ท าได้อย่างทั่วถึง 

3) ควรตัดกิ่งท่ีสานกัน หรือกิ่งท่ีมีทิศทางไม่เป็นระเบียบออก ตัดกิ่งมุมแคบ
ซึ่งมีปัญหาฉีกหักออกกิ่งที่แห้งตาย เพราะโรคหรือแมลงจะต้องตัดออก 

4) ตัดแต่งกิ่งให้มีการรับน้ าหนักสมดุลบนล าต้น ควรตัดให้มีแผลเรียบ
ติดกับกิ่งใหญ่เพื่อให้แผลหายเร็ว ผู้ ท่ีท าการตัดแต่งกิ่งจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
อุปนิสัยการเจริญเติบโตทางกิ่งใบและการออกดอกของไม้ผลท่ีปลูก ต้องประมาณให้
มีการออกดอกพอเหมาะกับขนาดของกิ่ง ส่วนใหญ่จะท าการตัดแต่งกิ่งแต่เพียง   
เบาบาง โดยท่ัวไปมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ 

 เด็ดยอดหรือเด็ดตา (Pinching) โดยการใช้มือเด็ดเอาส่วนยอดออก
หรือตาอ่อนออก ท้ังน้ีเพื่อบังคับให้แตกกิ่งก้านสาขาตามท่ีต้องการ 

 การตัดกิ่งให้เบาบางลง (Thinning) การตัดแต่งวิธีน้ีจะตัดท้ังกิ่งท้ิง
เพื่อให้ทรงต้นโปร่ง กระตุ้นกิ่งท่ีเหลืออยู่ให้เจริญเติบโต นอกจากน้ันยังช่วยท าลาย
กิ่งท่ีไม่ต้องการ เช่น กิ่งไขว้กัน กิ่งกระโดง กิ่งท่ีถูกโรคหรือแมลงท าลาย ลักษณะ
การตัดแต่งให้เบาบางลง 

 การตัดยอดให้สั้น (Heading back) จะช่วยกระตุ้นการเจริญของ
จุดเจริญให้มีมากข้ึน เพราะตาอ่อนท่ีอยู่บนยอดจะปล่อยฮอร์โมนเพื่อยับยั้ง    
การเจริญเติบโตของตาข้าง 

 

   เครื่องมือตัดแต่งกิ่ง 
 

1) กรรไกรส าหรับตัดแต่งกิ่ง (Pruning shear) 
โดยท่ัวไปมักเป็นกรรไกรท่ีมีใบมีดด้านหน่ึง คมบางอีก
ด้านหน่ึงคมหนา ด้านบางท าหน้าท่ีตัด ด้านหนาท า
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หน้าท่ียึดกิ่งท่ีตัด วิธีจับกรรไกรท่ีถูกต้อง ถ้าถนัดมือขวา ควรถือกรรไกรให้ด้ามของ
คมมีดท่ีบางอยู่ทางน้ิวช้ีถึงน้ิวก้อย ส่วนด้ามของคมหนาอยู่ทางน้ิวหัวแม่มือ เวลาจะ
อ้าคมกรรไกรใช้น้ิวท้ังสี่จับด้ามด้านคมมีดด้ามกรรไกรแล้วใช้น้ิวหัวแม่มือเปิดล็อค  
ก็จะอ้ากรรไกรได้ เมื่อใช้เสร็จปิดล็อคก็ท าอย่างเดียวกัน ท่ีล็อคกรรไกรบางรุ่นอาจ
ท าไว้ท่ีปลายด้ามกรรไกร ปกติการใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน
ครึ่งน้ิว ถ้ากิ่งท่ีจะตัดมีขนาดใหญ่กว่าครึ่งน้ิว มักใช้เลื่อยตัดแต่งกิ่ง กิ่งใดท่ีตัดออกมา
มักตัดให้ชิดโคนกิ่ง ในต าแหน่งจากจุดท่ีกิ่งน้ัน ๆ แตกออกมาไม่ให้เหลือเศษเพราะ
ถ้าเหลือเศษไว้ ถ้ามีตาเหลืออยู่กิ่งจะแตกใหม่จากตาท่ีเหลือไว้ท าให้เสียเวลาต้องมา
ตัดต้นใหม่อีก ดังน้ันการปฏิบัติท่ีถูกต้องมีหลักอยู่ว่าต้องให้คมของใบมีด้านแบน
แนบกับกิ่งท่ีจะเอาไว้ เช่น ถ้าตัดกิ่งท่ีช้ีออกทางด้านซ้ายของต้น เวลาตัดให้คว่ ามือ
คมกรรไกรด้านแบนจะแนบล าต้นพอดีไม่มีเหลือเศษ (ตอ) และถ้าจะตัดกิ่งท่ีอยู่
ด้านขวาล าต้นออก ให้พลิกกรรไกรหงายมือเอาคมมีดด้านแบนแนบกับล าต้นหรือ  
กิ่งอีกเช่นกัน  

2) เลื่อยตัดแต่งกิ่ง (Pruning saw) ใช้ส าหรับตัดแต่งกิ่งไม้ที่มีขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ต้ังแต่ครึ่งน้ิวข้ึนไป เลื่อยบางชนิดใช้ตัดแต่งกิ่งท่ีมีขนาดใหญ่ได้ดี 
เช่น 4-10 น้ิว ควรใช้เลื่อยคันธนู ถ้ากิ่งขนาด 0.5-4 น้ิว 
ควรใช้เลื่อยตัดแต่งกิ่งเล็ก เลื่อยตัดแต่งกิ่งมีท้ังชนิด
ฟันเลื่อยคมกัดเน้ือไม้ เมื่อดึงเลื่อยเข้าหาตัวและชนิด
คมสองทาง ชนิดคมสองทางใช้ได้ดีกว่าคมทางเดียว 
และปัจจุบันเลื่อยเล็กตัดแต่งกิ่งน้ีมีชนิดด้ามไม้ ด้ามเหล็ก ด้ามพลาสติก ชนิดพับ
เก็บใบเลื่อยได้ และท่ีพับเก็บใบเลื่อยไม่ได้ ชนิดพับเก็บใบเลื่อยได้ ท่ีมีขายอยู่
ปัจจุบันเป็นแบบท่ีเบากะทัดรัด เมื่อไม่ใช้สามารถพับใบเลื่อยท่ีมีคมเก็บไว้ในกระเป๋า
กางเกงได้ หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนใบเลื่อยใหม่ก็มีจ าหน่าย แต่ราคาก็แพงกว่า
ประมาณ 2-3 เท่า วิธีการตัดแต่งกิ่งด้วยเลื่อย การตัดกิ่งเอน ๆ หรือกิ่งนอน      
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เพื่อเป็นการป้องกันกิ่งท่ีตัดมิให้มีรอยแผลใหญ่เกินไปอันเกิดจากกิ่งแตกหัก หรือ
น้ าหนักของกิ่งท่ีถ่วงลง เราอาจตัดแต่งกิ่งให้ห่างจากต าแหน่งท่ีต้องการตัดออกไป
เล็กน้อย โดยเลื่อยด้านล่างของกิ่งเข้าไป 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งก่อน    
แล้วจึงเลื่อยด้านบนกิ่งให้กิ่งขาด แล้วจึงเลื่อยกิ่งให้ชิดบริเวณท่ีต้องการ รอยแผลท่ี
ตัดควรให้เรียบและเสมอเป็นหน้าเดียว 
 
 
 
 
 
 

 
 

การตัดแต่งกิ่ง 
 

1. การตัดกิ่งใหญ่ 
 

1) การตัดแต่งกิ่งยอดเด่นคู่ เพื่อคัดเลือกไว้เฉพาะยอดใดยอดหน่ึง หากปล่อยไว้
อาจมีปัญหาล าต้นแบะโค่นจากพายุ  

 

A : ตัดที่ S ก่อน 
B : หลังตัด 
C : บางครั้งเปลือกอาจแห้งตาย 

ควรตัดแต่งเมื่อเน้ือเปลือก
งอกใหม่  

    (เดชา บุญค้ า, 2553)  
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2) การตัดแต่งกิ่งข้างล าต้นโดยท่ัวไป เพื่อควบคุมทรงพุ่มให้สวยงาม ตัดกิ่งท่ีข้าง
มีระดับต่ าออกไม่ให้กีดขวางการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องระวังการฉีก
ของเปลือก เน่ืองจากมีความส าคัญมากต่อสุขภาพของต้นไม้ อาจท าให้แผล
ปิดยาก  

 
 
 
 
 
 

การตัดกิ่งข้างล าต้น 
(Peter J.Bedker, 1995) 

วิธีการตัดกิ่งข้างล าต้น 
(เดชา บุญค้ า, 2553) 

 

3) การตัดกิ่งตาย เป็นการตัดกิ่งท่ีแห้งตายออก โดยต้องระวังไม่ตัดไปถูกเน้ือ
และเปลือกสด  

4) การตัดกิ่งยอด เพื่อควบคุมความสูงของทรงพุ่ม และปรับแต่งรูปทรงของ
ต้นไม้ โดยเลือกกิ่งท่ีแข็งแรงไว้ และอย่าตัดเหลือเป็นตอ เพราะตอท่ีปล่อย
ท้ิงไว้มักผุ 

 
 
 
 
 

 

(Peter J.Bedker, 1995) 
 

ล าดับการตดั 1-2-3 
จุดท่ีหมายตัด A-B 
และจุดสังเกต C, D 
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5) ง่ามมุมแหลมข้างล าต้น เป็นการตัดแต่งกิ่งท่ีไม่ต้องการซึ่งกิ่งดังกล่าวท ามุม
กับล าต้นค่อนข้างแคบ จึงต้องระมัดระวังแผลท่ีเกิดบริเวณคอกิ่ง  

 
 
 
 
 

การตัดกิ่งง่ามมุมแหลมขา้งล าต้น 
(Peter J.Bedker, 1995) 

คอก่ิงกับโซนป้องกัน 
(เดชา บุญค้ า, 2553) 

 

6) ตัดกิ่งไขว ้เป็นการตัดกิ่งท่ีซ้อนไขว้ออก โดยเลือกเฉพาะกิ่งท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 
 
 
 
 

การเลือกตัดกิ่งไขว้ (Peter J.Bedker, 1995) 
 

7) เปลือกฝังใน หรือ กิ่งกระโดง ซึ่งไม่มีคอกิ่ง แต่มีเปลือกฝังขวางการลุกลาม
ของเช้ือผุ จึงตัดชิดล าต้นได้ หากปล่อยไว้กิ่งกระโดงจะโตจนเบียดล าต้น    
กิ่งยิ่งโตยิ่งอ่อนแอ (เดชา บุญค้ า, 2553) 
 

 
 
 
 

C คอกิ่ง: ท่ีสะสมอาหารเก็บพลังงาน 
D ตาจ าศีล 
H ง่ามกิ่ง อ่อนแอต่อการโจมต ี
P รัศมีกระจายของล าต้น 

1-2-3 คือล าดับการตัดแต่ง 
W รอยเบียดมีเปลือกแทรก 
D รอยตุ่มตาท่ีแตกเป็นกิ่งกระโดง 

(เดชา บุญค้ า, 2553) 
 

ห้าม...ตัดต่ ากว่าจุดท่ี 
ลูกศรชี้เป็นอันขาด 
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2. การตัดแต่งตั้งแต่ต้นไม้ยังเล็ก (ตัดฝึก)  

 

เป็นการตัดแต่งต้นไม้ต้ังแต่ต้นไม้ยังเล็ก ให้เติบโตได้รูปร่างลักษณะท่ีดี เช่น 
การตัดแต่งสางโปร่งต้นไม้เม่ือโตเบียด ชิดอาคาร บังแสงแดด บังทิศทางลม 

 
 
 
 

 
การปล่อยให้ต้นไม้อยู่ชิดอาคารจนมีกิ่งขนาดใหญ่เบียดทับหลังคาจนเสียหาย 

 

3. การตัดแต่งต้นไม้ในงานสาธารณูปโภค  

 

ต้นไม้ใหญ่กับสายไฟฟ้าเหนือดิน ต้นไม้ท่ีปลูกอยู่ใต้แนวสายไฟ หรือกิ่งก้าน
เข้าไปอยู่ในแนวสายไฟ มักเป็นปัญหาในการดูแลรักษาให้มีรูปทรงเป็นธรรมชาติ
สวยงาม 

 
 
 
 
 

 

ภาพแสดงต้นไม้ใหญ่กับสายไฟฟ้าเหนือดิน 
 

วิธีการตัดมีหลายวิธี ดังน้ี 
1) การตัดแบบมนยอด เป็นวิธีการตัดแต่งท่ีแพร่หลายในต่างประเทศเพื่อ

หลีกเลี่ยงความน่าเกลียด 
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การตัดต้นไม้ที่ระสายไฟ (ก) ให้โค้งมนสวยงาม (ข) แต่หลังจากน้ัน 1-2 ปี จะเกิดกิ่งย่อย
หนาแน่นสูงข้ึนมากกว่าเดิม ตามรูป (ค) ท าให้ต้องตัดแต่งมากกว่าเดิม (ง)  
(เดชา บุญค้ า, 2543) 
 

2) การตัดแนวใหม่ ใช้วิธีการตัดแบบ ยอด ข้าง ล่าง และเจาะกลาง โดยจะตัด 
ณ จุดท่ีเหมาะสมโดยใช้ท้ังสามวิธีน้ีจะไม่เกิดกิ่งกระโดงหนาแน่นมาก อาจท าให้
ต้นไม้ดูเสียรูปทรงบ้าง แต่ยังเป็นธรรมชาติมากกว่าการบ่ันยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ที่ระสายไฟที่ถูกต้องใช้วิธีการตัดแบบ (1) ตัดส่วนยอด    
(2) ตัดกิ่งข้างส่วนบน  (3) ตัดกิ่งข้างส่วนล่าง และ(4) ตัดแต่งผ่านกลางทรงพุ่มเจาะกลาง    
(เดชา บุญค้ า, 2543) 
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3) การโค่นต้นไม้ การตัดโค่นต้นไม้ใหญ่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก 
ควรด าเนินงานโดยผู้ช านาญการ ต้องตัดทอนออกทีละกิ่ง เพื่อมิให้กิ่งฉีกหักถึงล าต้น
เวลาน้ าหนักกิ่งถ่วงลงในขณะตัดกิ่ง 

 

4. การระวังและรักษาบาดแผลหลังการตัดแต่งกิ่ง  

 

1) เลื่อยทางด้านข้างใต้กิ่งก่อน (ห่างจากโคนกิ่งประมาณ 20 เซนติเมตร) เลื่อย
เข้าไปในเน้ือไม้ครึ่งหน่ึงหรือเลื่อยไปจนกว่าเลื่อยฝืด จึงตัดหรือเปลี่ยนข้างบน    
(ห่างจากต าแหน่งท่ีเลื่อยครั้งแรกประมาณ 30 เซนติเมตร) เลื่อยไปจนกว่ากิ่งจะหัก 

2) ตัดตอกิ่งท่ีเหลือชิดโคนต้นให้มากท่ีสุด ท้ังน้ีเพื่อป้องกันการฉีก โดยให้ตัด
ด้านล่างก่อนจึงค่อยตัดด้านบนเช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 

การตัดแต่งกิ่ง บาดแผลเรียบ (www.treesaregood.org, 2011) 
 

3) ใช้มีดแต่งบาดแผลให้เรียบรูปไข่ (ป้องกันน้ าขัง) 
4) ฉีดยากันเช้ือราท่ัวบาดแผล หรือใช้สีทาไม้ทาปิดไว้ กรณีใช้สีทาหากเป็น

สเปรย์จะป้องกันเช้ือโรคเข้าท าลายได้ดีกว่าใช้แปรงยารักษาแผล แผลท่ีเกิดจากการ
ตัดแต่งอาจใช้ยากันราผสมน้ าข้น ๆ ทารอบแผล เพื่อป้องกันเช้ือราเข้าท าลายและ
ช่วยให้ปิดสนิทเร็ว นอกจากยากันราอาจใช้สีน้ ามัน สีพลาสติก ยางมะตอย ฟลิ้นโค๊ท 
หรือปูนแดงกินกับหมากก็ได้ แต่ปูนแดงกินกับหมากราคาถูกท่ีสุด ส าหรับต้นท่ี    
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ตัดแต่งกิ่งเอากิ่งใหญ่ ๆ ท่ีเจริญทางสูงออกเพื่อลดความสูงน้ันควรใช้ปูนขาวผสมกับ
แป้งเปียกทากิ่งโดยเฉพาะกิ่งท่ีถูกแสงแดดมากเพื่อลดความร้อน (เพราะก่อนตัด
ยอดกิ่งท่ีอยู่ถัดลงมาได้รับแสงแดดเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อตัดยอดกลางออกท าให้
แสงแดดเผาได้โดยตรง) หลังจากตัดกิ่งเสร็จต้องรักษาบาดแผลทันทีเพื่อมิให้เช้ือโรค
เข้าท าลาย (กิ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางต้ังแต่ 0.5 น้ิว ข้ึนไป) โดยใช้สารเคมีโดยเฉพาะ     
ยาป้องกันเช้ือรา (สารประกอบทองแดง) สี น้ ามัน ดิน หรือปูนแดง ทาปิดปากแผล 
เพื่อรักษาบาดแผลให้เช่ือมปิดสนิทได้เร็วข้ึน แต่ถ้าแผลยังไม่ประสานเกิดแผลแห้ง
ลามเข้าไปให้ตัดใหม่อีกครั้ง (ตัดให้ถึงเน้ือไม้ท่ียังไม่ตาย) ในต าแหน่งชิดกับล าต้น 
ตัดเสร็จแต่งบาดแผลให้เรียบเป็นปากฉลาม พร้อมกับฉีดพ่นด้วยสีให้ท่ัวเต็มบริเวณ
แผลในการตัดแต่งกิ่งเพื่อทอนกิ่งให้สั้นไม่หวังให้เกิดกิ่งใหม่น้ัน ให้เข้าหน้ากรรไกร
หรือเลื่อยชิดข้อ (ตา) ให้มากท่ีสุดเพื่อมิให้ตาแตกกิ่งต้องให้รอยแผลเป็นปากฉลาม
หันออกจากตา (ข้อ) เสมอ 

การตัดแต่งกิ่งผิดวิธี หรือการปล่อยให้ต้นไม้รักษาตัวเอง หลังจากเกิดความ
เสียหายกิ่งหัก โค่น ท าให้ต้นไม้เกิดความทรุดโทรม เน่ืองจากการผุและการเข้า
ท าลายเน้ือไม้ของเช้ือรา แมลง ปลวก 
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5. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่ง 

 

ระยะเวลาของการตัดแต่งน้ันควรมีอยู่สม่ าเสมอ โดยเฉพาะการก าจัดกิ่งท่ี  
ไม่พึงประสงค์ กิ่งเป็นโรค กิ่ง ท่ีถูกแมลงท าลายออกให้ทรงต้นโปร่งอยู่ เสมอ        
แต่อย่างไรก็ตามควรมีระยะเวลาตัดแต่งใหญ่ประจ าปี ดังน้ี 

1) ต้นไม้ท่ีไม่ผลัดใบ เช่น ต้นยางนา ต้นข้ีเหล็ก ระยะเวลาท่ีเหมาะสมควร
เป็นต้นฤดูของการเจริญเติบโต ช่วงต้นฤดูฝน 

2) ต้นไม้ผลัดใบ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมควรเป็นหลักการจากการผลัดใบของ
ต้นไม้ชนิดน้ัน 

3) ตัดแต่งหลังการเก็บเกี่ยวผล เพื่อท าลายกิ่งท่ีแห้ง กิ่งท่ีเป็นโรค หรือตัดกิ่ง
ท่ีออกผลไปแล้วเพื่อให้แตกกิ่งใหม่ท าให้ทรงต้นโปร่งและบ ารุงต้นไม้ผลให้สมบูรณ์
ต่อไป 

 

6. ปริมาณของกิ่งที่ตัดออก  
 

ผู้ตัดแต่งกิ่งต้องค านึงถึงปริมาณการตัดแต่งของกิ่งท่ีตัดออก โดยแบ่งคร่าว ๆ 
ได้ 3 วิธี ดังน้ี 

1) การตัดแต่งอย่างเบาบาง (Light pruning) วิธีการนี้เป็นการตัดแต่ง
เพียงเล็กน้อย ภายหลังท่ีต้นไม้ได้รับการจัดทรงพุ่มท่ีถูกต้องแล้ว ผู้ตัดแต่งมักจะตัด
เอากิ่งท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น กิ่งแห้ง กิ่งถูกโรคและแมลงเข้าท าลายออก ถ้าตัดแต่งกิ่ง
ออกมากเกินไปต้นอาจโทรมได้ 

2) การตัดแต่งกิ่งปานกลาง (Medium pruning) ส าหรับการตัดแต่งกิ่ง
วิธีนี้ปริมาณของกิ่งท่ีถูกตัดออกจะมากกว่าวิธีแรก คือ นอกจากจะเอากิ่งท่ีไม่พึง
ประสงค์ออกแล้ว อาจจะตัดยอดออกเพื่อท าลายอิทธิพลของฮอร์โมนการเติบโตของ
ต้นไม้ ซึ่งท าให้เกิดการแตกกิ่งของล าต้นเหนือดินหรือตาข้าง  
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3) การตัดแต่งกิ่งอย่างหนัก (Heavy pruning) มักใช้ส าหรับไม้โดยจะ   
ตัดแต่งจนโกร๋นไปท้ังต้น หลังจากที่ตัดกิ่งท่ีไม่พึงประสงค์ออกแล้ว จะท าการตัดแต่ง
กิ่งแขนงย่อยท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งเล็กกว่า 4 มิลลิเมตรออก ตัดส่วนปลายยอด
ของทุกกิ่งท่ีเหลือ แล้วท าการตัดใบท้ิงให้หมด ท้ังน้ีเพื่อเป็นการบังคับให้เกิดดอก
เกิดผล การตัดแต่งกิ่งในปริมาณท่ีมาก ท้ังน้ีเพื่อกระตุ้นให้เกิดกิ่งใหม่ข้ึน ท าให้เพิ่ม
คุณภาพและปริมาณของผล 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพมุมบนของต้นยางนาริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (เชียงใหม-่ล าพูน) 
(oknation.nationtv.tv, 2561) 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับตน้ยางนา 

 
 

ส าหรับต้นยางนาเป็นต้นไม้ท่ีมีขนาดใหญ่มาก เมื่อเติบโตอยู่ในเขตเมือง   
วิธีการดูแล บ ารุง รักษา ตลอดจนการ    
เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อผู้ท่ีสัญจรไปมาหรือผู้ ท่ี  
อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงเป็นภารกิจท่ี
ด าเนินการได้ค่อนข้างยากและมีความ
ซับซ้อนมากกว่าต้นข้ีเหล็ก   

ในกรณีท่ีเกิดพายุ ลมแรง อาจ
ส่งผลให้ต้นยางนาหักโค่นได้ เน่ืองจากเป็นไม้ใหญ่ท่ี
มีอายุมาก บางต้นอาจป่วยเป็นโรค เป็นโพรง
ภายในล าต้น ซึ่งสังเกตอาการจากภายนอกได้ยาก 
ประกอบกับการถูกกดทับของรากโดยแอสฟัลต์ 
หรือซีเมนต์ ท าให้โครงสร้างของรากเพื่อค้ ายัน
ต้นไม้ขยายพื้นท่ีได้ไม่เต็มท่ี สังเกตได้จากความ
พยายามในการดันตัวของรากจนผิวถนนโก่งตัวข้ึน 

  

แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 

1) พยายามลดความสูงของเรือนยอดมาอยู่ท่ีระดับปลอดภัย ในกรณีท่ีมี
กระแสลมแรงเท่ากัน แรงท่ีส่งไปกระท าต่อระบบราก ย่อมแปรผันสูงข้ึนตามความสูง  
ท่ีเพิ่มข้ึนของเรือนยอดของต้นไม้น้ัน (ตามหลักคานดีด และคานงัด) จึงท าให้ไม้สูง
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โค่นล้มได้ง่ายข้ึนถ้ารากไม่แข็งแรง ซึ่งการลดความสูงของต้นไม้อาจมีท้ังข้อดี และ
ข้อเสีย  

 ข้อดี คือ ช่วยลดความรู้สึกทางลบต่อต้นยางนา ท าให้ต้นยางนามี
สุขภาพแข็งแรงกว่าในปัจจุบัน (เป็นกระบวนการ Rejuvenate   
ไม้ยืนต้น) และช่วยให้การบ ารุงรักษาในอนาคตดีข้ึน 

 ข้อเสีย คือ อาจได้รับการต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้ และอาจ
ต้องมีการทดลองท าจริงให้เห็นผลส าเร็จ 

2) จัดต้นไม้สกุลโพธิ์ ไทร ท่ีอยู่ตามล าต้น และท าการบูรณะโพรงไม้ให้
เรียบร้อย 

3) ฟื้นฟูระบบราก ขยายพื้นท่ีให้รากแขนงผิวดินพัฒนาได้อย่างเต็มท่ี    
ถ้าท าได้ น าเช้ือเห็ดเผาะ เห็ดระโงก หรือเห็ดชนิดอื่น ๆ ท่ีด ารงชีพร่วมกับต้นไม้ใน
สกุลยางนามาแพร่พันธุ์ (ธราดล  ทันด่วน, ม.ป.ป.) 
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