
สรุปรายงานการถอดบทเรียน 

การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการรุกขกร ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
 
1. ความส าคัญและความเป็นมาของการถอดบทเรียน 

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 (รำชบุรี) มีภำรกิจด้ำนงำนรุกขกรรมในกำรจัดกำร ดูแล และตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ 
ต้นไม้ส ำคัญท่ีมีคุณค่ำในพื้นท่ีรับผิดชอบ ให้อยู่ในรูปทรงท่ีสวยงำมโดยค ำนึงถึงรูปลักษณ์และธรรมชำติของต้นไม้  
และถูกต้องตำมหลักวิชำกำร มีกำรรักษำโรคต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นกับต้นไม้อย่ำงถูกวิธี ตลอดจนประสำนควำมร่วมมือ 
กับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันดูแลรักษำต้นไม้เหล่ำนั้นให้มีอำยุยืนยำว เป็นส่วนหนึ่งของพื้นท่ีสีเขียว สร้ำงคุณค่ำ 
ทำงจิตใจ คอยช่วยดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และปล่อยก๊ำซออกซิเจนให้ ส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
รวม 5 จังหวัด ได้แก่ รำชบุรี กำญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรปรำกำร 

จำกกำรด ำเนินงำนรุกขกรรมของชุดปฏิบัติกำรรุกขกร ประจ ำส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 (รำชบุรี)  
ท่ีผ่ำนมำ จะพบว่ำมีปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนจริง ซึ่งก็ได้มีกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำเหล่ำนั้น
ใหผ่้ำนไปได้ด้วยดี จึงไดมีกำรด ำเนินกำรถอดบทเรียน กำรปฏิบัติงำนของชุดปฏิบัติกำรรุกขกร ส ำนักจัดกำรทรัพยำกร 
ป่ำไม้ท่ี 10 (รำชบุรี) โดยเลือกเทคนิคกำรถอดบทเรียนหลังปฏิบัติกำร (After Action Review) เพื่อเป็นกำรปรับปรุง
และพัฒนำงำนใหมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นตอไป 

2. วัตถุประสงคก์ารถอดบทเรียน 
2.1 เพื่อทบทวนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของชุดปฏิบัติกำรรุกขกร ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 

(รำชบุรี) ท่ีผ่ำนมำ เกี่ยวกับปัจจัยท้ังภำยในและภำยนอกท่ีท ำให้เกิดควำมส ำเร็จและปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน  
2.2 เพื่อเสนอข้อมูลปัจจัยท่ีท ำให้เกิดท้ังควำมส ำเร็จและปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ใหก้ับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ได้น ำไปปรับใช้ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ สำมำรถสนับสนุน 
ส่งเสริม และให้ควำมรู้หน่วยงำนอื่นในกำรปฏิบัติงำนรุกขกรรมตำมหลักวิชำกำร เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกัน 
กับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนรุกขกรรม 

3. การเตรียมการและวิธีการถอดบทเรียน 

กำรถอดบทเรียน คือ กำรทบทวนหรือสรุปประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีผ่ำนมำในแง่มุมต่ำง ๆ เพื่อให้เห็นถึง
รำยละเอียดของปัจจัยท้ังภำยในและภำยนอก ซึ่งท ำให้เกิดผลท้ังท่ีส ำเร็จและไม่ส ำเร็จ หรือเพื่อให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ท่ี
เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนจริง โดยใชวิธีกำรสกัดควำมรู และประสบกำรณจำกกลุ่มเป้ำหมำยท่ีได้ร่วมปฏิบัติงำน  
ในรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผลกำรปฏิบัติงำน และควำมรู้ใหม ่ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนท้ังท่ีส ำเร็จ
และไม่ส ำเร็จ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยต่อไป 

กำรถอดบทเรียนในครั้งนี้ เป็นกำรถอดบทเรียนเฉพำะประเด็น ท่ีเน้นเป้ำหมำย กระบวนกำร ผลลัพธ์ 
บทเรียนจำกกำรด ำเนินงำน และข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนของชุดปฏิบัติกำรรุกขกร ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ 
ท่ี 10 (รำชบุรี) โดยผู้ร่วมกระบวนกำรถอดบทเรียนร่วมตอบประเด็นค ำถำม 5 ประเด็น ท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดกำร
สังเครำะห์ข้อมูล เพื่อให้เห็นถึงบทเรียนท่ีเกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะท่ีจ ำเพำะเจำะจงและปฏิบัติได้ ดังนี้ 

1) เมื่อท่ำนได้รับมอบหมำยภำรกิจให้ไปบ ำรุงดูแลรักษำต้นไม้ใหญ่ ท่ำนมีเป้ำหมำย มีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญในกำรเลือกด ำเนินกำรก่อน-หลัง และมีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร 

2) ท่ำนมีรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไรบ้ำงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงำน 
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3) ขณะด ำเนินงำนจัดกำรและดูแลต้นไม้ใหญ่ ท่ำนพบปัญหำ อุปสรรค หรือควำมท้ำทำยใดบ้ำงท่ีไม่เป็นไป
ตำมแผนท่ีท่ำนได้วำงไว้ ท่ำนคิดว่ำท ำไมถึงเป็นเช่นนั้น และมีวิธีกำรแก้ไขอย่ำงไร 

4) เมื่อท่ำนได้ออกไปปฏิบัติงำน ค ำถำมท่ีพบได้บ่อยจำกหน่วยงำนหรือประชำชนในพื้นท่ีมีอะไรบ้ำง และ
ท่ำนมีค ำตอบอย่ำงไร 

5) ท่ำนมีแนวคิดท่ีจะพัฒนำงำนด้ำนรุกขกรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นได้อย่ำงไร 

4. กระบวนการถอดบทเรียน 
 4.1. เตรียมประเด็น และก ำหนดผู้เกี่ยวข้องในกำรถอดบทเรียน “กำรปฏิบัติงำนของชุดปฏิบัติกำรรุกขกร 
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 10 (รำชบุรี)” เพื่อให้ครอบคลุมและเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ให้บรรลุเป้ำหมำย 
 4.2. เลือกวิธีกำรเก็บข้อมูลโดยใช้ค ำถำมปลำยเปิด เพื่อใหผู้ร่วมถอดบทเรียนได้ตอบค ำถำมอย่ำงเสรี   
 4.3. รวบรวมประเด็นสรุปกำรถอดบทเรียนของแต่ละบุคคล เพื่อทบทวน วิเครำะห์ เช่ือมโยงและให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่ำง ๆ  
 4.4. จัดท ำสรุปรำยงำนกำรถอดบทเรียนใหผู้ท่ีมีสวนเกี่ยวข้องทบทวนเพิ่มเติม  

5. เนื้อหาการถอดบทเรียน 
     5.1  เป้าหมาย การจัดล าดับความส าคัญในการเลือกด าเนินการก่อน-หลัง และการวางแผนการปฏิบัติงาน 
เม่ือได้รับภารกิจให้ไปบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ 
                 5.1.1. เป้ำหมำยของภำรกิจกำรบ ำรุงดูแลรักษำต้นไม้คือ เพื่อตัดแต่งต้นไม้ให้มีควำมสมบูรณ์ ปรับปรุง
ให้มีรูปร่ำงท่ีสมดุลสวยงำมตำมควำมต้องกำร กำรตัดแต่งต้องมีทักษะควำมรู้และต้องอำศัยควำมเข้ำใจในธรรมชำติ
ของต้นไม้ มีกำรน ำเทคนิคพิเศษมำประยุกต์ใช้ เพื่อให้ต้นไม้มีรูปทรงท่ีสวยงำมและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
สร้ำงประโยชน์โดยเป็นแหล่งปัจจัยส่ีในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นปอดขนำดใหญ่ในกำรดักกรองมลพิษต่ำง ๆ 
                 5.1.2 กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรเลือกด ำเนินกำรก่อน-หลัง 

1) ควำมส ำคัญของต้นไม้ (ต้นไม้ทรงปลูก ต้นไม้รุกขมรดก ต้นไม้ส ำคัญของชุมชน เป็นต้น) 
2) ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน/ปัญหำท่ีเกิดจำกต้นไม้ (ควำมเสียหำยต่อชีวิต ทรัพย์สินหรือต้นไม้เอง)  

         3) ควำมยำกง่ำยของกำรปฏิบัติงำน (พื้นท่ีปฏิบัติงำน ควำมสูงของต้นไม้) 
 5.1.3 กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 

1) ตรวจสอบชนิดของต้นไม้ และรำยละเอียดต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ลักษณะทรงพุ่ม เรือนยอด 
กำรเจริญเติบโต ลักษณะของเนื้อไม้) 

2) ประเมินสภำพและสุขภำพของต้นไม้ (อำยุ ควำมสูง ควำมสมบูรณ์ โรค แมลง โพรง รอยแตก) 
3) ประเมินปัญหำท่ีต้องด ำเนินกำร (สุขภำพของต้นไม้ กำรก่อให้เกิดปัญหำต่อส่ิงแวดล้อมรอบตัว) 
4) ล ำดับควำมควำมส ำคัญของกำรแก้ปัญหำ 
5) ประเมินควำมปลอดภัยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำร 
6) ล ำดับรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนของทีมรุกขกรต้ังแต่เริ่มจนถึงส้ินสุด 
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 5.2 รายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน 
      5.2.1. วำงแผนกำรปฏิบัติงำนโดยกำรประเมินสภำพของต้นไม้  ตรวจสอบชนิดของต้นไม้ ควำมสูง 

ปัญหำท่ีเกิดกับต้นไม้ หรือผลกระทบของต้นไม้ต่อส่ิงแวดล้อมบริเวณโดยรอบ โดยสอบถำมเจ้ำของต้นไม้ หรือทีมรุกขกร
ลงพื้นท่ีไปดูต้นไม้ท่ีจะต้องปฏิบัติงำนก่อนวันท่ีจะลงไปปฏิบัติงำนจริง 

      5.2.2 ท ำควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ในกำรเข้ำไปดูแลต้นไม้กับทีมรุกขกร ซึ่งต้นไม้แต่ละต้นจะมีวิธีกำร
ด ำเนินกำรท่ีแตกต่ำงกัน 

      5.2.3 ก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสม โดยอยู่ภำยใต้กรอบของหลักวิชำกำร 
      5.2.4 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุท่ีจะต้องน ำไปใช้ปฏิบัติงำน พร้อมท้ังตรวจสอบควำมพร้อม

ของเครื่องมือ 
                 5.2.5 ประชุมวำงแผนกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนต่ำงๆ แบ่งหน้ำท่ีของแต่ละคนในทีม (บนต้นไม้/ภำคพื้นดิน)  
โดยมีหัวหน้ำทีมเป็นคนตัดสินใจ และมีกำรซักซ้อมบทบำทหน้ำท่ีของแต่ละคนในกำรปฏิบัติงำน 
                 5.2.6 ขณะปฏิบัติงำนจะท ำกำรประเมินผู้ท่ีท ำหน้ำท่ีอยู่บนต้นไม้ตลอดเวลำ ว่ำสภำพร่ำงกำยพร้อม
หรือไม่ โดยจะต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนในท่ีสูง และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนล่ำงให้มำกท่ีสุด 
                 5.2.7 ภำยหลังด ำเนินกำรเสร็จแล้ว ตรวจสอบเครื่องมือต่ำง ๆ ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยและพร้อมใช้งำน 
 5.3 ปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดการและดูแลต้นไม้ที่ได้วางไว้ ปัจจัย
ของเหตุ และวิธีการแก้ไข 

      ในกำรปฏิบัติงำนกับต้นไม้ใหญ่ มักพบปัญหำท่ีไม่คำดคิดเสมอ เนื่องจำกต้นไม้ส่วนใหญ่มีอำยุมำก  
และไม่ได้รับกำรดูแลรักษำดีเท่ำท่ีควร จึงท ำให้เกิดเป็นปัญหำสะสม กำรแก้ปัญหำจะต้องตรวจสอบสภำพโดยรวม        
และจัดล ำดับควำมส ำคัญ ก ำหนดแนวทำงกำรดูแลรักษำ ท้ังนี้ จะต้องอยู่บนพื้นฐำนของหลักวิชำกำร และควำมปลอดภัย
ของต้นไม้ และผู้ปฏิบัติงำนเป็นหลัก  

      ปัญหำท่ีพบเจอได้แก่ 1. ปัญหำจำกต้นไม้ใหญ่ท่ีได้ด ำเนินกำรตัดแต่งเพื่อลดขนำดและยกระดับ 
ของทรงพุ่ม ปรำกฏว่ำเมื่อเวลำผ่ำนไปประมำณ 1 สัปดำห์ เกิดลมพำยุท ำให้กิ่งไม้หักใส่อำคำร  สำเหตุคำดว่ำเกิดจำก
ตอนท่ีตัดแต่งทรงพุ่มไม่ได้สำงให้ทรงพุ่มโปร่ง เพื่อให้ลมสำมำรถพัดผ่ำนได้ เมื่อเจอลมพำยุท ำให้กิ่งของต้นไม้ปะทะลม 
ท ำให้หักใส่อำคำร วิธีแก้ไขคือ หำกได้รับภำรกิจท่ีต้องตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่ท่ีอยู่ติดกับอำคำร หรือส่ิงก่อสร้ำง นอกจำก  
จะตัดแต่งกิ่งเพื่อลดขนำดของทรงพุ่มแล้ว ต้องแต่งกิ่งให้โปร่ง เพื่อให้ลมสำมำรถพัดผ่ำนได้เวลำเจอลมพำยุ เพื่อไม่ให้
เกิดควำมเสียหำยต่ออำคำรและส่ิงก่อสร้ำง 2. ปัญหำท่ีพบขณะด ำเนินกำรดูแลต้นไม้ พบว่ำบำงครั้งผู้ท่ีปีนขึ้นไป 
บนต้นไม้ มีปัญหำสุขภำพและข้อจ ำกัดทำงด้ำนร่ำงกำย และอุปกรณ์ท่ีใช้เกิดกำรช ำรุดบกพร่อง วิธีแก้ไขคือ เมื่อพบ
ปัญหำดังกล่ำว จะต้องมีกำรฝึกฝนกำรปีนขึ้นไปปฏิบัติงำนบนต้นไม้ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีอยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมทำง  
ด้ำนร่ำงกำย รวมถึงฝึกผู้ปีนเพิ่ม เพื่อสลับกันท ำงำนในทีม ซึ่งจะช่วยลดควำมเส่ียงอันตรำยของผู้ปฏิบัติงำน  
และหมั่นตรวจสอบเช็คสภำพอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  
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 5.4 ค าถามที่พบเจอบ่อยจากหน่วยงานหรือประชาชนในพื้นที่ขณะออกไปปฏิบัติงาน และมีค าตอบ
อย่างไร 
                5.4.1. ถาม ท ำไมไม่โค่นต้นไม้เสียทีเดียวไม่ต้องตัดแต่งกิ่งอีก 
                         ตอบ กำรโค่นต้นไม้เป็นทำงเลือกสุดท้ำยท่ีจะใช้กับต้นไม้ท่ีประเมินแล้วมีโอกำสรอดน้อยมำก  
ต้นไม้ทุกต้น กว่ำจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ใช้เวลำนำนหลำยปี เรำจะดูแลเค้ำให้ดีท่ีสุดเท่ำท่ีท ำได้ 

      5.4.2. ถาม ช่วงเวลำท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรตัดแต่งต้นไม้ 
                         ตอบ ช่วงหลังฤดูฝนไปจนถึงช่วงแล้ง เพรำะกิ่งของต้นไม้สร้ำงอำหำรในช่วงฤดูฝนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และบำดแผลท่ีตัดในช่วงแล้งจะลดควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำลำยของโรคและแมลง ลดควำมเส่ียงของกำรเกิด 
เช้ือรำบริเวณแผลท่ีตัดแต่ง แต่ถ้ำมีควำมจ ำเป็นต้องตัดแต่งช่วงหน้ำฝนให้ใช้ยำเมทำเลคซิลผสมน้ ำทำบริเวณแผลท่ีตัด  
               5.4.3. ถาม  ใน 1 ปี เรำต้องตัดแต่งต้นไม้กี่ครั้งและเริ่มเมื่อใด 
                        ตอบ 1 ครั้ง ช่วงหลังฤดูฝนไปจนถึงช่วงแล้ง โดยเริ่มเม่ือต้นไม้มีอำยุ 1 ปีข้ึนไป 

     5.4.4. ถาม วิธีกำรจัดกำรต้นไม้ในกรณีท่ีต้นไม้เริ่มเติบโตไม่ค่อยดี 
                        ตอบ ให้พิจำรณำปัจจัยท่ีท ำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี ได้แก่ ดิน น้ ำ แสงแดด ถ้ำมีปัจจัยใด 
ท่ีบกพร่องไป แนะน ำให้แก้ไขจุดนั้น 

     5.4.5. ถาม กำรดูแลต้นไม้เพิ่มเติมนอกจำกกำรตัดแต่งแล้ว มีอะไรอีกบ้ำง 
                        ตอบ นอกจำกกำรตัดแต่งแล้วควรพิจำรณำในเรื่องของโรคและแมลงท่ีเกิดขึ้นกับต้นไม้เพื่อ  
กำรดูแลบ ำรุงรักษำท่ีถูกต้อง 

      5.4.6. ถาม กำรดูแลต้นไม้ต้องท ำอะไรบ้ำง 
                ตอบ ดูแลต้ังแต่ระบบรำก ล ำต้น และเรือนยอด 
      5.4.7. ถาม ต้นไม้ผุและเป็นโพรงต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

                         ตอบ ใช้หลักกำรศัลยกรรมต้นไม้ กล่ำวคือ น ำเนื้อไม้ท่ีผุและตำยออก ก ำจัดโรค เช้ือรำ แมลง  
และปลวกด้วยสำรเคมี และท ำกำรปิดโพรงด้วยวัสดุต่ำง ๆ ท่ีคงทน เช่น โฟม ปูน หรือซิลิโคน 
 5.5 แนวคิดในการพัฒนางานด้านรุกขกรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
           5.5.1 ปัจจุบันเจ้ำหน้ำท่ีป่ำไม้ท่ีมีควำมรู้ด้ำนรุกขกรมีน้อย ไม่เพียงพอในกำรสนับสนุนหน่วยงำน
รำชกำร วัด สถำนศึกษำ หรือเอกชน ท่ีขอรับกำรสนับสนุนทีมรุกขกรไปด ำเนินกำรตัดแต่ง ดูแลรักษำต้นไม้ใหญ่  
หรือขอรับกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำท่ีรุกขกรไปถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับบุคคลของหน่วยงำนท่ีมีกำรดูแลบ ำรุงรักษำ
ต้นไม้  จึงมีแนวคิดว่ำควรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนรุกขกรให้กับเจ้ำหน้ำ ท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนำป่ำไม้ ซึ่งเป็น
หน่วยงำนของกรมป่ำไม้ท่ีอยู่ใกล้ชิดประชำชนมำกท่ีสุดให้สำมำรถบริกำรงำนรุกขกรแก่หน่วยงำนรำชกำร วัด 
สถำนศึกษำ หรือเอกชนในพื้นท่ีรับผิดชอบได้ เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้กับกรมป่ำไม้ต่อไป 

5.5.2 ควรมีกำรรวบรวมข้อมูล ปัญหำและแนวทำงแก้ไข ท่ีทีมรุกขกรได้ลงพื้นท่ีไปปฏิบัติงำน 
ในแต่ละกรณีปัญหำ ควรมีกำรติดตำมผลลัพธ์หลังจำกกำรท่ีได้ด ำเนินกำรไปแล้วว่ำต้นไม้ท่ีได้รับกำรดูแลไปนั้น 
มีสภำพเป็นอย่ำงไร เพื่อจะได้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในอนำคต หรือถ้ำต้นไม้ท่ีได้รับกำรดูแลไปแล้วไม่มีสุขภำพ
ท่ีดีขึ้นจะได้หำวิธีกำรแก้ไขต่อไป 

      5.5.3 ควรมีกำรเพิ่มบุคลำกรด้ำนรุกขกร พัฒนำกำรท ำงำนเป็นทีม และพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรดูแล
ต้นไม้ใหญ่แก่ทีมรุกขกร ด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำย พันธมิตร ในกำรดูแลต้นไม้ใหญ่ และจัดหำอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีทันสมัย 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน 



ภาพประกอบการปฏิบตัิงานของชุดปฏิบตัิการรุกขกร ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


