สรุปรายงานการถอดบทเรียน
การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการรุกขกร สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
1. ความสาคัญและความเป็นมาของการถอดบทเรียน
สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 (รำชบุรี) มีภำรกิจด้ำนงำนรุกขกรรมในกำรจัดกำร ดูแล และตัดแต่งต้นไม้ใหญ่
ต้นไม้สำคัญ ที่มีคุณค่ำในพื้นที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในรูปทรงที่สวยงำมโดยคำนึง ถึ ง รูปลักษณ์และธรรมชำติของต้นไม้
และถูกต้องตำมหลักวิชำกำร มีกำรรักษำโรคต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นกับต้นไม้อย่ำงถู กวิธี ตลอดจนประสำนควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันดูแลรักษำต้น ไม้เหล่ำนั้นให้มีอำยุยืนยำว เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สีเขียว สร้ำงคุณค่ำ
ทำงจิ ตใจ คอยช่ วยดู ดซั บก๊ ำซคำร์ บอนไดออกไซด์ และปล่ อยก๊ ำซออกซิ เจนให้ สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
รวม 5 จังหวัด ได้แก่ รำชบุรี กำญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรปรำกำร
จำกกำรดำเนินงำนรุกขกรรมของชุดปฏิบัติกำรรุกขกร ประจำสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 (รำชบุรี)
ที่ผ่ำนมำ จะพบว่ำมีปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนจริง ซึ่งก็ได้มีกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำเหล่ำนั้น
ให้ผ่ำนไปได้ด้วยดี จึงไดมีกำรดำเนินกำรถอดบทเรียน กำรปฏิบัติงำนของชุดปฏิบัติกำรรุกขกร สำนักจัดกำรทรัพยำกร
ป่ำไม้ที่ 10 (รำชบุรี) โดยเลือกเทคนิคกำรถอดบทเรียนหลังปฏิบัติกำร (After Action Review) เพื่อเป็นกำรปรับปรุง
และพัฒนำงำนใหมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นตอไป
2. วัตถุประสงค์การถอดบทเรียน
2.1 เพื่อทบทวนประสบกำรณ์ในกำรทำงำนของชุดปฏิบัติกำรรุกขกร สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10
(รำชบุรี) ที่ผ่ำนมำ เกี่ยวกับปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอกที่ทำให้เกิดควำมสำเร็จและปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
2.2 เพื่อเสนอข้อมูลปัจจัยที่ทำให้เกิดทั้งควำมสำเร็จและปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้นำไปปรับใช้ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ สำมำรถสนับสนุน
ส่ ง เสริ ม และให้ ค วำมรู้ ห น่ ว ยงำนอื่ น ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนรุ ก ขกรรมตำมหลั ก วิ ช ำกำร เกิ ด กำรบู ร ณำกำรร่ ว มกั น
กับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรดำเนินงำนรุกขกรรม
3. การเตรียมการและวิธีการถอดบทเรียน
กำรถอดบทเรียน คือ กำรทบทวนหรือสรุปประสบกำรณ์กำรทำงำนที่ผ่ำนมำในแง่มุม ต่ำง ๆ เพื่อให้เห็นถึง
รำยละเอียดของปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่งทำให้เกิดผลทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จ หรือเพื่อให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ที่
เกิ ด จำกกำรปฏิ บั ติ ง ำนจริ ง โดยใชวิ ธี ก ำรสกั ด ควำมรู แ ละประสบกำรณจำกกลุ่ ม เป้ ำ หมำยที่ ไ ด้ ร่ ว มปฏิ บั ติง ำน
ในรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผลกำรปฏิบัติงำน และควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนทั้งที่สำเร็จ
และไม่สำเร็จ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยต่อไป
กำรถอดบทเรียนในครั้งนี้ เป็นกำรถอดบทเรี ยนเฉพำะประเด็น ที่เน้นเป้ำ หมำย กระบวนกำร ผลลั พ ธ์
บทเรียนจำกกำรดำเนินงำน และข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนของชุดปฏิบัติกำรรุกขกร สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้
ที่ 10 (รำชบุรี) โดยผู้ร่วมกระบวนกำรถอดบทเรียนร่วมตอบประเด็น คำถำม 5 ประเด็น ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิ ดกำร
สังเครำะห์ข้อมูล เพื่อให้เห็นถึงบทเรียนที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะที่จำเพำะเจำะจงและปฏิบัติได้ ดังนี้
1) เมื่ อ ท่ ำ นได้ รั บ มอบหมำยภำรกิ จ ให้ ไ ปบ ำรุ ง ดู แ ลรั ก ษำต้ น ไม้ ใ หญ่ ท่ ำ นมี เ ป้ ำ หมำย มี ก ำรจั ด ล ำดั บ
ควำมสำคัญในกำรเลือกดำเนินกำรก่อน-หลัง และมีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร
2) ท่ำนมีรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไรบ้ำงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงำน
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-23) ขณะดำเนินงำนจัดกำรและดูแลต้นไม้ใหญ่ ท่ำนพบปัญหำ อุปสรรค หรือควำมท้ำทำยใดบ้ำงที่ไม่เป็นไป
ตำมแผนที่ท่ำนได้วำงไว้ ท่ำนคิดว่ำทำไมถึงเป็นเช่นนั้น และมีวิธีกำรแก้ไขอย่ำงไร
4) เมื่อท่ำนได้ออกไปปฏิบัติงำน คำถำมที่พบได้บ่อยจำกหน่วยงำนหรือประชำชนในพื้นที่มีอะไรบ้ำง และ
ท่ำนมีคำตอบอย่ำงไร
5) ท่ำนมีแนวคิดที่จะพัฒนำงำนด้ำนรุกขกรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นได้อย่ำงไร
4. กระบวนการถอดบทเรียน
4.1. เตรียมประเด็น และกำหนดผู้เกี่ยวข้องในกำรถอดบทเรียน “กำรปฏิบัติงำนของชุดปฏิบัติกำรรุกขกร
สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 10 (รำชบุรี) ” เพื่อให้ครอบคลุมและเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง กำรปฏิบัติง ำน
ให้บรรลุเป้ำหมำย
4.2. เลือกวิธีกำรเก็บข้อมูลโดยใช้คำถำมปลำยเปิด เพื่อใหผู้ร่วมถอดบทเรียนได้ตอบคำถำมอย่ำงเสรี
4.3. รวบรวมประเด็ นสรุ ป กำรถอดบทเรี ย นของแต่ ล ะบุ ค คล เพื่ อ ทบทวน วิ เ ครำะห์ เชื่ อ มโยงและให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่ำง ๆ
4.4. จัดทำสรุปรำยงำนกำรถอดบทเรียนใหผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้องทบทวนเพิ่มเติม
5. เนื้อหาการถอดบทเรียน
5.1 เป้าหมาย การจัดลาดับความสาคั ญในการเลือกด าเนินการก่อน-หลั ง และการวางแผนการปฏิ บั ติ งาน
เมื่อได้รับภารกิจให้ไปบารุงดูแลรักษาต้นไม้
5.1.1. เป้ำหมำยของภำรกิจกำรบำรุงดูแลรักษำต้นไม้คือ เพื่อตัดแต่งต้นไม้ให้มีควำมสมบูรณ์ ปรับปรุง
ให้มีรูปร่ำงที่สมดุลสวยงำมตำมควำมต้องกำร กำรตัดแต่งต้องมีทักษะควำมรู้และต้องอำศัยควำมเข้ำใจในธรรมชำติ
ของต้นไม้ มีกำรนำเทคนิคพิเศษมำประยุกต์ใช้ เพื่อให้ต้นไม้มีรูปทรงที่สวยงำมและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์ สิน
สร้ำงประโยชน์โดยเป็นแหล่งปัจจัยสี่ในกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นปอดขนำดใหญ่ในกำรดักกรองมลพิษต่ำง ๆ
5.1.2 กำรจัดลำดับควำมสำคัญในกำรเลือกดำเนินกำรก่อน-หลัง
1) ควำมสำคัญของต้นไม้ (ต้นไม้ทรงปลูก ต้นไม้รุกขมรดก ต้นไม้สำคัญของชุมชน เป็นต้น)
2) ควำมจำเป็นเร่งด่วน/ปัญหำที่เกิดจำกต้นไม้ (ควำมเสียหำยต่อชีวิต ทรัพย์สินหรือต้นไม้เอง)
3) ควำมยำกง่ำยของกำรปฏิบัติงำน (พื้นที่ปฏิบัติงำน ควำมสูงของต้นไม้)
5.1.3 กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน
1) ตรวจสอบชนิดของต้นไม้ และรำยละเอียดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง (ลักษณะทรงพุ่ม เรือนยอด
กำรเจริญเติบโต ลักษณะของเนื้อไม้)
2) ประเมินสภำพและสุขภำพของต้นไม้ (อำยุ ควำมสูง ควำมสมบูรณ์ โรค แมลง โพรง รอยแตก)
3) ประเมินปัญหำที่ต้องดำเนินกำร (สุขภำพของต้นไม้ กำรก่อให้เกิดปัญหำต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว)
4) ลำดับควำมควำมสำคัญของกำรแก้ปัญหำ
5) ประเมินควำมปลอดภัยต่ำงๆ ในกำรดำเนินกำร
6) ลำดับรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนของทีมรุกขกรตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุด
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-35.2 รายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน
5.2.1. วำงแผนกำรปฏิบัติงำนโดยกำรประเมินสภำพของต้นไม้ ตรวจสอบชนิดของต้นไม้ ควำมสูง
ปัญหำที่เกิดกับต้นไม้ หรือผลกระทบของต้นไม้ต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ โดยสอบถำมเจ้ำของต้นไม้ หรือทีมรุกขกร
ลงพื้นที่ไปดูต้นไม้ที่จะต้องปฏิบัติงำนก่อนวันที่จะลงไปปฏิบัติงำนจริง
5.2.2 ทำควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ในกำรเข้ำไปดูแลต้นไม้กับทีมรุกขกร ซึ่งต้นไม้แต่ละต้นจะมีวิธีกำร
ดำเนินกำรที่แตกต่ำงกัน
5.2.3 กำหนดวิธีกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสม โดยอยู่ภำยใต้กรอบของหลักวิชำกำร
5.2.4 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จะต้องนำไปใช้ปฏิบัติงำน พร้อมทั้งตรวจสอบควำมพร้อม
ของเครื่องมือ
5.2.5 ประชุมวำงแผนกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนต่ำงๆ แบ่งหน้ำที่ของแต่ละคนในทีม (บนต้นไม้/ภำคพื้นดิน)
โดยมีหัวหน้ำทีมเป็นคนตัดสินใจ และมีกำรซักซ้อมบทบำทหน้ำที่ของแต่ละคนในกำรปฏิบัติงำน
5.2.6 ขณะปฏิบัติงำนจะทำกำรประเมินผู้ที่ทำหน้ำที่อยู่บนต้นไม้ตลอดเวลำ ว่ำ สภำพร่ำงกำยพร้อม
หรือไม่ โดยจะต้องคำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนในที่สูง และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนล่ำงให้มำกที่สุด
5.2.7 ภำยหลังดำเนินกำรเสร็จแล้ว ตรวจสอบเครื่องมือต่ำง ๆ ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยและพร้อมใช้งำน
5.3 ปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดการและดูแลต้นไม้ที่ได้วางไว้ ปัจจัย
ของเหตุ และวิธีการแก้ไข
ในกำรปฏิบัติงำนกับต้นไม้ใหญ่ มักพบปัญ หำที่ไ ม่คำดคิด เสมอ เนื่องจำกต้นไม้ส่วนใหญ่มีอำยุ ม ำก
และไม่ไ ด้รับกำรดูแลรักษำดีเท่ำที่ควร จึงทำให้เกิด เป็น ปัญ หำสะสม กำรแก้ปัญ หำจะต้องตรวจสอบสภำพโดยรวม
และจัดลำดับควำมสำคัญ กำหนดแนวทำงกำรดูแลรักษำ ทั้งนี้ จะต้องอยู่บนพื้นฐำนของหลักวิชำกำร และควำมปลอดภัย
ของต้นไม้ และผู้ปฏิบัติงำนเป็นหลัก
ปั ญ หำที่ พ บเจอได้ แ ก่ 1. ปั ญ หำจำกต้ น ไม้ ใ หญ่ ที่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรตั ด แต่ ง เพื่ อ ลดขนำดและยกระดั บ
ของทรงพุ่ม ปรำกฏว่ำเมื่อเวลำผ่ำนไปประมำณ 1 สัปดำห์ เกิดลมพำยุทำให้กิ่งไม้หักใส่อำคำร สำเหตุคำดว่ำเกิดจำก
ตอนที่ตัดแต่งทรงพุ่มไม่ได้สำงให้ทรงพุ่มโปร่ง เพื่อให้ลมสำมำรถพัดผ่ำนได้ เมื่อเจอลมพำยุทำให้กิ่งของต้นไม้ปะทะลม
ทำให้หักใส่อำคำร วิธีแก้ไขคือ หำกได้รับภำรกิจที่ต้องตัดกิ่ง ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ติดกับอำคำร หรือสิ่งก่อสร้ำง นอกจำก
จะตัดแต่งกิ่งเพื่อลดขนำดของทรงพุ่มแล้ว ต้องแต่งกิ่งให้โปร่ง เพื่อให้ลมสำมำรถพัดผ่ำนได้เวลำเจอลมพำยุ เพื่อไม่ให้
เกิดควำมเสียหำยต่ออำคำรและสิ่งก่อสร้ำง 2. ปัญ หำที่ พบขณะดำเนินกำรดูแลต้นไม้ พบว่ำ บำงครั้งผู้ ที่ปีนขึ้นไป
บนต้นไม้ มีปัญหำสุขภำพและข้อจำกัดทำงด้ำนร่ำงกำย และอุปกรณ์ที่ใช้เกิดกำรชำรุดบกพร่อง วิธีแก้ไขคือ เมื่อพบ
ปัญหำดังกล่ำว จะต้องมีกำรฝึกฝนกำรปีนขึ้นไปปฏิบัติงำนบนต้นไม้ให้กับเจ้ำหน้ำที่อยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมทำง
ด้ ำ นร่ ำ งกำย รวมถึ ง ฝึ ก ผู้ ปี น เพิ่ ม เพื่ อ สลั บ กั น ท ำงำนในที ม ซึ่ ง จะช่ ว ยลดควำมเสี่ ย งอั น ตรำยของผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน
และหมั่นตรวจสอบเช็คสภำพอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ

/5.4 คำถำม…

-45.4 คาถามที่พบเจอบ่อยจากหน่วยงานหรือ ประชาชนในพื้นที่ขณะออกไปปฏิบัติงาน และมีคาตอบ
อย่างไร
5.4.1. ถาม ทำไมไม่โค่นต้นไม้เสียทีเดียวไม่ต้องตัดแต่งกิ่งอีก
ตอบ กำรโค่นต้นไม้เป็นทำงเลือกสุดท้ำยที่จะใช้กับต้นไม้ที่ประเมินแล้วมีโอกำสรอดน้อยมำก
ต้นไม้ทุกต้น กว่ำจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ใช้เวลำนำนหลำยปี เรำจะดูแลเค้ำให้ดีที่สุดเท่ำที่ทำได้
5.4.2. ถาม ช่วงเวลำที่เหมำะสมสำหรับกำรตัดแต่งต้นไม้
ตอบ ช่วงหลังฤดูฝนไปจนถึงช่วงแล้ง เพรำะกิ่งของต้นไม้สร้ำงอำหำรในช่วงฤดูฝนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และบำดแผลที่ตัดในช่วงแล้งจะลดควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำลำยของโรคและแมลง ลดควำมเสี่ยงของกำรเกิด
เชื้อรำบริเวณแผลที่ตัดแต่ง แต่ถ้ำมีควำมจำเป็นต้องตัดแต่งช่วงหน้ำฝนให้ใช้ยำเมทำเลคซิลผสมน้ำทำบริเวณแผลที่ตัด
5.4.3. ถาม ใน 1 ปี เรำต้องตัดแต่งต้นไม้กี่ครั้งและเริ่มเมื่อใด
ตอบ 1 ครั้ง ช่วงหลังฤดูฝนไปจนถึงช่วงแล้ง โดยเริ่มเมื่อต้นไม้มีอำยุ 1 ปีขึ้นไป
5.4.4. ถาม วิธีกำรจัดกำรต้นไม้ในกรณีที่ต้นไม้เริ่มเติบโตไม่ค่อยดี
ตอบ ให้พิจำรณำปัจ จัย ที่ท ำให้ ต้นไม้เ จริญ เติบโตได้ ดี ได้แก่ ดิน น้ำ แสงแดด ถ้ำมีปัจ จั ย ใด
ทีบ่ กพร่องไป แนะนำให้แก้ไขจุดนั้น
5.4.5. ถาม กำรดูแลต้นไม้เพิ่มเติมนอกจำกกำรตัดแต่งแล้ว มีอะไรอีกบ้ำง
ตอบ นอกจำกกำรตัดแต่ง แล้วควรพิจำรณำในเรื่องของโรคและแมลงที่ เกิดขึ้นกั บต้นไม้ เ พื่ อ
กำรดูแลบำรุงรักษำที่ถูกต้อง
5.4.6. ถาม กำรดูแลต้นไม้ต้องทำอะไรบ้ำง
ตอบ ดูแลตั้งแต่ระบบรำก ลำต้น และเรือนยอด
5.4.7. ถาม ต้นไม้ผุและเป็นโพรงต้องดำเนินกำรอย่ำงไร
ตอบ ใช้หลักกำรศัลยกรรมต้นไม้ กล่ำวคือ นำเนื้อไม้ที่ผุและตำยออก กำจัดโรค เชื้อรำ แมลง
และปลวกด้วยสำรเคมี และทำกำรปิดโพรงด้วยวัสดุต่ำง ๆ ที่คงทน เช่น โฟม ปูน หรือซิลิโคน
5.5 แนวคิดในการพัฒนางานด้านรุกขกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.5.1 ปั จ จุ บั น เจ้ ำ หน้ำ ที่ ป่ ำไม้ ที่ มีค วำมรู้ด้ ำ นรุก ขกรมี น้อย ไม่ เ พี ย งพอในกำรสนับ สนุนหน่วยงำน
รำชกำร วัด สถำนศึกษำ หรือเอกชน ที่ขอรับกำรสนับสนุนทีมรุกขกรไปดำเนินกำรตัดแต่ง ดูแลรักษำต้นไม้ใหญ่
หรือขอรับกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่รุกขกรไปถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับบุคคลของหน่วยงำนที่มีกำรดูแลบำรุง รักษำ
ต้นไม้ จึง มีแนวคิดว่ำควรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนรุกขกรให้กับเจ้ำหน้ำ ที่หน่วยป้องกันและพัฒนำป่ำไม้ ซึ่ง เป็น
หน่ ว ยงำนของกรมป่ ำ ไม้ที่ อยู่ ใ กล้ ชิ ด ประชำชนมำกที่ สุ ด ให้ ส ำมำรถบริกำรงำนรุ กขกรแก่ห น่วยงำนรำชกำร วั ด
สถำนศึกษำ หรือเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมป่ำไม้ต่อไป
5.5.2 ควรมี ก ำรรวบรวมข้ อ มู ล ปั ญ หำและแนวทำงแก้ ไ ข ที่ ที ม รุ ก ขกรได้ ล งพื้ น ที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง ำน
ในแต่ละกรณีปัญหำ ควรมีกำรติดตำมผลลัพธ์ห ลัง จำกกำรที่ไ ด้ ดำเนินกำรไปแล้วว่ำ ต้นไม้ที่ไ ด้ รับกำรดูแ ลไปนั้ น
มีสภำพเป็นอย่ำงไร เพื่อจะได้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนในอนำคต หรือถ้ำต้นไม้ที่ได้รับกำรดูแลไปแล้วไม่มีสุขภำพ
ที่ดีขึ้นจะได้หำวิธีกำรแก้ไขต่อไป
5.5.3 ควรมีกำรเพิ่มบุคลำกรด้ำนรุกขกร พัฒนำกำรทำงำนเป็นทีม และพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรดูแล
ต้นไม้ใหญ่แก่ทีมรุกขกร ดำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำย พันธมิตร ในกำรดูแลต้นไม้ใหญ่ และจัดหำอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน
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