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	 จากแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ที่ทรง

แนะน�าให้ใช้พรรณไม้ประจ�าถิ่นในการปลูกป่าทดแทน	และฟื้นฟูสภาพป่าไม้	เพื่อการพัฒนาป่าไม้

อย่างยั่งยืน	 ไม้วงศ์ไม้ยางเป็นพรรณไม้เด่นในป่าเขตร้อนภูมิภาคเอเชีย	 และเป็นไม้ประจ�าถิ่นของ

ไทยที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยมาอย่างยาวนาน	 ปัจจุบันพรรณไม้วงศ์ไม้ยางมี

จ�านวนลดลงมาก	 และไม่ค่อยได้รับความสนใจปลูกทดแทนไม้ที่ตัดไปเนื่องจากไม้วงศ์ไม้ยาง											

ส่วนใหญ่เป็นไม้ที่มีการเจริญเติบโตช้า	 ส่งผลให้พรรณไม้วงศ์นี้บางชนิดกลายเป็นไม้หายากและ

ใกล้สูญพันธุ์	 ดังนั้นการฟื้นฟูป่าและการปลูกป่าทดแทนไม้วงศ์ไม้ยางจึงเป็นเรื่องส�าคัญและ

จ�าเป็นอย่างเร่งด่วน	

	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการปลูกป่า

ทดแทนโดยใช้ไม้วงศ์ยางซึ่งเป็นไม้ประจ�าถิ่นของไทย	 ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและ

สนับสนุนการวิจัย	 ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม	ประจ�าปี	2560	ในหัวข้อเรื่อง	“การใช้หัวเชื้อราเอ็กโทไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปลูกไม้ป่าวงศ์ไม้ยาง”	และจัดท�าคู่มือ	“การใช้เห็ดไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก

ไม้ป่าวงศ์ไม้ยาง”	 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้สะสมจากการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์

และการประยุกต์ใช้ราเอ็กโทไมคอร์ไรซาหรือเห็ดไมคอร์ไรซาในการเพิ่มอัตราการเจริญและ													

การอยู่รอดของต้นกล้าไม้วงศ์ยาง	 การปลูกและดูแลรักษากล้าไม้ยาง	 ตลอดจนกฎหมายและข้อ

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับไม้	วงศ์ไม้ยางของไทย

	 อนึ่งคณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ	“การใช้เห็ดไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปลูกไม้ป่าวงศ์ไม้ยาง”	 นี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ	 หน่วยงานภาค

เอกชน		ผู้น�าชุมชน	เกษตรกร	ครู	นักเรียน	และผู้ที่สนใจในการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการปลูก

ไม้วงศ์ไม้ยางเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า	 อีกทั้งยังได้เห็ดไมคอร์ไรซาเป็นผลผลิตเพื่อใช้บริโภค

เป็นอาหารและสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง	อันจะเป็นแนวทางการปลูกจิตส�านึกให้ผู้คนตระหนักและ																									

เห็นความส�าคัญของไม้วงศ์ไม้ยาง	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาป่าไม้ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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เห็ดไมคอร์ไรซา (Mycorrhizal fungi) คืออะไร?
	 ในป่าช่วงฤดูฝน	เราจะมักพบเห็ดจ�าพวกหนึ่งที่ขึ้นมาจากดิน	เป็นเห็ดป่าที่เราไม่สามารถ

เพาะเลี้ยงได้	เช่น	เห็ดเผาะ	เห็ดระโงก	เป็นต้น	โดยเห็ดเหล่านี้	คือ	เห็ดไมคอร์ไรซา ซึ่งเกิดจาก

ราที่อาศัยอยู่กับรากของต้นไม้ในป่า รากลุ่มนี้ไม่ใช่ราที่ก่อโรคในพืช หากแต่เป็นราที่ช่วยให้

พืชสามารถดูดซึมน�้าและแร่ธาตุได้ดีขึ้น	 ในขณะเดียวกันพืชอาศัยก็จะส่งผ่านแหล่งอาหารที่ได้

จากการสังเคราะห์ด้วยแสงตอบแทนแก่รา	 ก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยแบบหนึ่ง 

ที่เรียกว่า ไมคอร์ไรซา

1  ความหมายและความส�าคัญของ

เห็ดไมคอร์ไรซา

1 2

	 รากพืชที่มีเห็ดไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่นั้น	 จะมีลักษณะ

รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	เช่น	ไม่มีขนราก ลักษณะราก

อ้วนสั้น แตกแขนงเป็นจ�านวนมาก ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะ

ส่งผลให้รากมีพื้นที่ผิวในการดูดซึมน�้าและแร่ธาตุมากกว่า

ปกติ	นอกจากนี้รากจะมีสีต่างกันไป	เช่น	ด�า	ขาว	เทา	น�้าตาล	

เป็นต้น	 ขึ้นอยู่กับชนิด	 ของรา	 ชนิดของพืช	 รวมถึงปัจจัยสิ่ง

แวดล้อมอื่น	ๆ

ในทางวิชาการ	เห็ดไมคอร์ไรซา	มีชื่อเรียกว่า	ราเอ็กโทไมคอร์ไรซา                     

(ectomycorrhizal fungi)	โดยเส้นใยของราเอ็กโทไมคอร์ไรซานั้นจะเข้าไปใน

รากพืชแต่จะไม่ทะลุเข้าเซลล์พืช	เพียงแต่สานเป็นร่างแหอยู่ระหว่างเซลล์ของราก

พืชเท่านั้น	ไม่เข้าไปในระบบท่อน�้าและอาหารของพืช	นอกจากนี้บางส่วนของ

เส้นใยจะสานเป็นแผ่นหนาปกคลุมราก	ท�าให้รากพืชมีสีต่างๆ	

เกร็ดความรู้

เห็ดเอ็กโทไมคอร์ไรซาในถุงเพาะช�า จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ

รากพืชที่มีเห็ดไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่



ชนิดของเห็ดไมคอร์ไรซา

 เห็ดไมคอร์ไรซาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มราที่สามารถสร้างดอกเห็ดเจริญพ้นพื้นดิน	 หรือ
บางชนิดสร้างดอกเห็ดอยู่ใต้ดิน	 เราสามารถพบเห็ดไมคอร์ไรซามากกว่า	 7,000	 ชนิด						
(Taylor	และ	Alexander,	2005)	ทั่วโลก	มีทั้งเห็ดที่รับประทานได้	ไม่เป็นอันตรายและมี
รสชาติดี	 และกลุ่มเห็ดพิษที่ท�าให้ถึงแก่ชีวิตได้	 ตัวอย่างของเห็ดไมคอร์ไรซาที่รู้จักกัน	 เช่น		
เห็ดระโงกเหลือง	เห็ดไข่ห่านแดง	เห็ดน�้าหมาก	เห็ดตะไคล	เห็ดหล่ม	เห็ดผึ้ง	เห็ดเผาะ	เห็ด
ถ่าน	เห็ดก่อ	เห็ดขมิ้น	เห็ดมันปูใหญ่	เห็ดเสม็ด	เห็ดตับเต่า	ฯลฯ
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3พืชอาศัยของเห็ดไมคอร์ไรซา

 เห็ดไมคอร์ไรซาจะอาศัยอยู่กับรากพืชบางชนิดเท่านั้น	 ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นไม้ยืนต้นและไม้ในป่ากว่า	2,000	ชนิดทั่วโลก	ได้แก่	สนสองใบ	

สนสามใบ	มะค่าโมง	ก�าลังเสือโคร่ง	ยูคาลิปตัส	เสม็ด		ก่อชนิดต่างๆ	เช่น	

ก่อเดือย	ก่อหมู	ก่อหมวก	เป็นต้น	และกลุ่มไม้วงศ์ไม้ยาง	 เช่น	ยางนา	ยาง

เหียง	ยางพลวง	เต็ง	รัง	ยางกราด	พะยอม	ตะเคียนทอง	เป็นต้น	ท�าให้ไม่น่า

แปลกใจที่เราไม่สามารถพบเห็ดไมคอร์ไรซาได้ทั่วไป	 แต่กลับพบในบริเวณ

ใกล้ๆ	 กับไม้เหล่านี้	 ดังนั้นถ้าหากอยากเจอกับเห็ดไมคอร์ไร

ซา	เราก็ต้องตามหาพืชอาศัยของเห็ดเหล่านั้นด้วย

เหียง

พะยอม

ยางกราดตะเคียนทองเต็ง

3 4

คุณเคยรับประทานเห็ดเหล่านี้หรือไม่ ?

เกร็ดความรู้

เห็ดไมคอร์ไรซาบางชนิดมีความจ�าเพาะกับพืชอาศัย	 ขณะเดียวกันบางชนิดสามารถมีพืชอาศัยได้

หลายชนิด	(Smith	และ	Read,	1997)



4 ประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากเห็ดไมคอร์ไรซา

	 เห็ดราไมคอร์ไรซาสามารถเพิ่มอัตราการเจริญของพืชได้	

ทั้งนี้เนื่องจากรากพืชที่มีเห็ดไมคอร์ไรซาอาศัยจะมีขนาดใหญ่กว่าราก

พืชที่ไม่มีไมคอร์ไรซา	 ท�าให้มีพื้นที่ผิวในการสัมผัสและดูดซึมน�้ากับ

ธาตุอาหารในดินมากขึ้น	 นอกจากนี้	 เส้นใยราขนาดเล็กเหล่านี้ยังท�า

หน้าที่เสมือนรากฝอยที่สามารถแทรกระหว่างอนุภาคดินแผ่ไปได้ไกล	

จึงช่วยดูดน�้าและธาตุอาหารจากแหล่งที่รากพืชไปไม่ถึง	 เห็ดไมคอร์-

ไรซายังสามารถสร้างเอนไซม์และ/หรือกรดอินทรีย์ออกมาย่อยสลาย

ธาตุอาหารและกระตุ้นการเคลื่อนที่ของธาตุอาหารที่ส�าคัญในดินให้

อยู่ในรูปที่พืชสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุ

ฟอสฟอรัส	

	 เส้นใยของเห็ดไมคอร์ไรซาท่ีเจริญอยู่ในระบบ

รากสามารถเพิ่มพื้นที่ผิวและชอนไชเพื่อดูดซับน�้าเอาไว้	

จึงท�าให้พืชที่มีไมคอร์ไรซาสามารถทนแล้งได้		นอกจาก

นี้	 กรดอินทรีย์ที่สร้างจากราไมคอร์ไรซาจะป้องกันพืช

จากความเป็นพิษของโลหะหนักที่มีอยู่ในดินได้อีกด้วย

กระตุ้นและเพิ่มอัตราการเจริญของพืช  ป้องกันรากพืชจากจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคพืช

	 เนื่องจากเห็ดไมคอร์ไรซาบางชนิดสามารถมีพืชอาศัยได้หลาย

ชนิด	 เส้นใยราที่เชื่อมต่อกันระหว่างรากพืชใต้ดินสามารถถ่ายทอด

คาร์บอนจากพืชต้นหนึ่งไปยังพืชต้นอื่นที่ขาดแคลนอาหารท�าให้

ด�ารงชีวิตต่อไปได้	 ช่วยให้ระบบนิเวศคงความหลากหลายของ

พืชพันธุ์	เกิดเป็นความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศ

 โดยเส้นใยเห็ดไมคอร์ไรซาท่ีสานกันเป็นแผ่นหนาหรือแผ่น

แมนทิลจะท�าหน้าที่เป็นส่ิงกีดขวางป้องกันการเข้าท�าลาย

ของจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชและสร้างสารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์

ยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดอื่น	ๆ	ได้

	 เห็ดไมคอร์ไรซาหลายชนิดเป็นอาหารให้

กับสัตว์ในป่า	บางชนิดรับประทานได้และมีรสชาติดี	

เป็นอาหารและสร้างรายได้ให้กับมนุษย์	เช่น	เห็ดเผาะ	เห็ดระโงก				

เห็ดเสม็ด	เห็ดหล่ม	เห็ดน�้าหมาก	เป็นต้น

 ลดการแข่งขันของพืชในระบบนิเวศ

เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ 

5

เพิ่มความทนทานของพืชต่อสภาวะแวดล้อม

ที่ไม่เหมาะสม

	 จากความสามารถของราไมคอร์ซาที่ป้องกันราก

พืชจากจุลินทรีย์และท�าให้พืชทนแล้งได้มากขึ้น	 จึงท�าให้

กล้าไม้ที่มีราไมคอร์ไรซามีความแข็งแรงและอยู ่รอดได้

มากกว่ากล้าไม้ที่ไม่มีราไมคอร์ไรซา

เพิ่มอัตราการอยู่รอดของกล้าไม้หลังงอกและ

ย้ายปลูกในแปลง



5
	 หนึ่งในพรรณไม้ท่ีเป็นพืชอาศัยที่ส�าคัญของเห็ดไมคอร์

ไรซาในประเทศไทย	 ได้แก่	 ไม้วงศ์ไม้ยาง	 ซึ่ง

ประกอบไปด้วยไม้หลากหลายชนิด	 เช่น	

ยางนา ยางกราด ยางแดง ยางพลวง 

ยางปาย เต็ง รัง พะยอม สยา

เหลือง ตะเคียนหิน ตะเคียนใต้ 

ตะเขียนชัน ไข่เขียว เคี่ยม 

พันจ�า กระบากทอง เป็นต้น	

อย่างที่เราทราบกันดีว่า	 พรรณ

ไม้เหล่านี้ล้วนแต่เป็นพรรณไม้

เด่นในป่าประเภทต่างๆ	ที่กระจาย

ตัวอยู่ทั่วประเทศไทย	 ทั้งป่าดิบชื้น	

ป่าเต็งรัง	 ป่าดิบแล้ง	 และป่า

เบญจพรรณ	 รวมถึงไม้กลุ่มนี้มีลักษณะ

พิเศษที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ระบบรากที่ดีและแข็งแรง	ช่วย

ยึดดินและป้องกันการพังทลายของดินหรือดินถล่ม	 ลักษณะ

เรือนยอดที่ลดหลั่นกัน	 ท�าให้สามารถควบคุมแสงแดดและ

การระเหยของน�้าจากผิวดิน	 จึงถือได้ว่าไม้กลุ่มนี้เป็นหนึ่งใน

ไม้ที่ส�าคัญในพื้นที่ป่าต้นน�้า	 และไม่เพียงแต่มีความส�าคัญต่อ

ระบบนิเวศเท่านั้น	 ไม้ในกลุ่มไม้ยางนี้ยังมีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจ	 เนื่องจากสามารถใช้เนื้อไม้มาท�าเฟอร์นิเจอร์	 ไม้

พื้นส�าเร็จ	ต่อเรือ	ท�าด้ามเครื่องใช้	รวมถึงท�าเสา	คาน	และฝ้า

เพดานในการก่อสร้าง	 นอกจากนี้น�้ามันยางและชันยาง	

สามารถน�ามาท�าขี้ใต้	และชันยาเรือ

ความส�าคัญและสถานภาพของป่าไม้วงศ์ไม้ยาง

8

เกร็ดความรู้

ลักษณะเด่นของไม้วงศ์นี้ที่แตกต่างจากไม้กลุ่มอื่น	คือ	ผลมีปีก 

ซึ่งอาจจะเป็น 

 - ปีกใหญ่ 2 ปีก	เช่น	พลวง	เหียง	หรือยางนา	

 - ปีกยาว 3 ปีก	เช่น	เต็ง	และรัง	

ส่วนยางพารานั้น ไม่ใช่ไม้ในกลุ่มนี้และไม่ได้เป็นพืชอาศัยของเห็ดไมคอร์ไรซา

แต่เนื่องจากไม้วงศ์น้ีสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านตั้งแต่ใน

อดีต	 จึงเป็นเป้าหมายในการลักลอบตัดไม้อยู่เสมอ	 เมื่อรวมกับ

ความต ้องการพื้นที่ ในการท�าการเกษตรซึ่ งก ่อให ้ เ กิด																		

การบุกรุกพื้นที่ป่า	 จึงส่งผลให้ในปัจจุบันพื้นที่ป่าและ

พรรณไม้กลุ่มนี้มีจ�านวนลดลงอย่างมาก	 บางชนิด

เป็นไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์	 ปัญหานี้จึง

น�าไปสู ่การออกกฎหมายเพ่ือบังคับและ

ควบคุมการใช้ประโยชน์ของไม้ในกลุ่มนี้	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาไม้วงศ์ไม้ยางนี้เอาไว้

ให้ชนรุ่นหลังต่อไป

เหียง

พลวง

ยางนา

รัง

เต็ง
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การฟื้นฟูป่าและการปลูกป่าทดแทน

ไม้วงศ์ไม้ยางโดยใช้เห็ดไมคอร์ไรซา6
	 การใช้เห็ดไมคอร์ไรซาเพื่อกระตุ้นการเจริญและการอยู่รอดของกล้า

ไม้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความจ�าเป็น	 แม้ว่าการใช้เห็ดไมคอร์ไรซาใส่ให้กับ

กล้าไม้จะสามารถท�าได้หลายวิธี	 แต่การคัดเลือกเห็ดไมคอร์ไรซาเพื่อผลิต

เป็นหัวเชื้อราไมคอร์ไรซาใส่ให้กับกล้าไม้ก็เป็นสิ่งที่ควรค�านึงถึง	 ถ้าใช้เชื้อ

เห็ดไมคอร์ไรซาที่สามารถเจริญได้ดีบนอาหารเลี้ยงเช้ือก็

ท�าให ้สามารถเพ่ิมจ�านวนหัวเช้ือได ้มากตาม

ต้องการ	 ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีเห็ดไมคอร์ไรซาเพียงไม่

กี่ชนิดที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ	 และหาก

เห็ดไมคอร์ไรซาที่คัดเลือก

มานั้นสามารถสร้างดอก

เห็ดที่รับประทานได้ก็จะ

เ ป ็ น แร ง จู ง ใ จ ที่ จ ะ ท� า ใ ห ้

ประชาชนหันมาอนุรักษ์ฟื้นฟู

ป่าไม้วงศ์ไม้ยางและใช้ไม้วงศ์

ไม้ยางปลูกป่าทดแทนมากยิ่งขึ้น

	 แม้ว่าไม้วงศ์ไม้ยางจะเป็นไม้ประจ�าถิ่นที่ส�าคัญของไทย	แต่ที่ผ่านมา

ประเทศไทยยังขาดการส่งเสริม	 การปลูกป่าไม้วงศ์ไม้ยางอย่างจริงจัง																		

การขยายพันธุ์ตามกระบวนการทางธรรมชาติอาศัยลมช่วยพัดเมล็ดยางที่มี

ปีก	 ไปตกตามพื้นที่ต่าง	 ๆ	 แล้วงอกขึ้นเอง	 ซึ่งเหมาะส�าหรับใช้ปลูกป่า

ทดแทนบนพื้นที่ยอดเขาไปจนถึงพื้นที่ราบลุ่ม	 แต่เนื่องจากไม้วงศ์ไม้ยางมี

การเจริญเติบโตช้ากว่าพืชชนิดอื่นและการติดดอกออกผลไม่สม�่าเสมอทุกปี	

เมล็ดมักถูกท�าลายโดยแมลง	 อี ก ทั้ ง อั ต ร า

การงอกลดลงอย่าง รวดเร็วหลัง

ร ่วงจาก ต้น	 	 ด้วย

เหตุผลดัง

ก ล ่ า ว จึ ง

จ�าเป็นต้อง

ท�าความเข้าใจ

เกี่ยวกับเมล็ดไม้

วงศ์ไม้ยาง	 เทคนิค

การปลูกรวมท้ังวิธีการ

ดแูลหลงัการปลกูทีถ่กูต้อง

9 10



7 การปลูก

ไม้วงศ์ไม้ยาง

และการดูแลรักษา

	 การปลูกหรือฟื้นฟูป่าไม้วงศ์ไม้ยางให้ประสบผลส�าเร็จนั้น	 จ�าเป็นต้องมีการวางแผน

ตั้งแต่การคัดเลือกชนิดและพันธุ์ไม้ที่ใช้เป็นแม่ไม้ที่ดี	 เช่นเดียวกับการเก็บเมล็ด	 การเพาะเมล็ด

และดูแลกล้าไม้	และการย้ายปลูกกล้าไม้

ควรเลือกชนิดไม้วงศ์นี้ตามความเหมาะสมกับ

สภาพภูมิประเทศ	และควรเลือกแม่ไม้	(ต้นที่

ให้เมล็ด)	ที่มีลักษณะดี

	ดังต่อไปนี้

	สูง

เปลาตรง	

ไม่มีโรค	และแมลง

ไม่มีปุ่มตา

ไม่มีกาฝาก	

มีท่อนซุง	อย่างน้อย	2	ท่อน

			(1	ท่อนซุง	เท่ากับ	5	เมตร)	

			หรือเท่ากับอย่างน้อย	10	เมตร

กิ่งไม่แผ่กว้าง

การคัดเลือกชนิดและพันธุ์ไม้

ที่ใช้เป็นแม่พันธุ์
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	 ไม้ในวงศ์ไม้ยาง	ติดดอกออกผลไม่สม�่าเสมอทุกปี	ไม้ชนิด

เดียวกันแต่อยู่ต่างท้องที่กันอาจติดดอกออกผลต่างกัน	ดังนั้นจึงควร

ส�ารวจติดตามการติดดอกออกผลเป็นระยะ	ๆ	ซึ่งระยะในการแก่ของเมล็ด

ไม้มักจะไล่เลี่ยกัน	

ชื่อไทย 
ชื่อวิทยาศาสตร์

 (scientific name)
ชนิดป่าที่อยู่

ระยะเวลาออกดอกเป็น

ผล

ยางนา
Dipterocarpus alatus 

Roxb.	ex	G.	Don.
ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณชื้นทั่วไป พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

ยาง

กราด

Dipterocarpus intricatus 

Dyer.

ป่าเบญจพรรณแล้งหรือป่าแดง	ทางภาค

ตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ
ธันวาคม-พฤษภาคม

พลวง
Dipterocarpus 

tuberculatus	Roxb.
ป่าเบญจพรรณแล้งหรือป่าเต็งรังทั่วไป พฤศจิกายน-มิถุนายน

เหียง
Dipterocarpus obtusifolius 

Teijsm.	ex	Miq.
ป่าเบญจพรรณแล้งหรือป่าเต็งรังทั่วไป พฤศจิกายน-มิถุนายน

ตะเคียน

ทอง
Hopea odorata	Roxb.

ป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งรวมถึงป่า

เบญจพรรณชื้นใกล้แหล่งน�้าทั่วไป
กุมภาพันธ์-มิถุนายน

กระบาก Anisoptera costata Korth. ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณชื้นทั่วไป ธันวาคม-เมษายน

เต็ง
Shorea obtusa	Wall.	ex	

Blume.

ป่าเบญจพรรณแล้งหรือป่าเต็งรังทั่วไป

เว้นภาคใต้
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม

รัง Shorea siamensis	Miq. ป่าเบญจพรรณแล้งหรือป่าแดงทั่วไป ตุลาคม-พฤษภาคม

พะยอม Shorea roxburghii	G.	Don. ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งทั่วไป ธันวาคม-พฤษภาคม

ตาราง ระยะเวลาในการติดดอกออกผลของไม้วงศ์ไม้ยางบางชนิด (จ�าลอง เพ็งคล้าย และชวลิต นิยมธรรม, 2542)

การเก็บเมล็ด
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 การปลูกไม้วงศ์ไม้ยางและการดูแลรักษา

	 1.เมล็ด	 (ผล)	 ไม้วงศ์นี้จะแก่ช่วงมีพายุฝนเสมอ	 เพราะอาศัยลมและฝนใน																			

การกระจายพันธุ์

	 2.ก่อนเก็บต้องพิสูจน์ความสมบูรณ์ก่อนเสมอ	 โดยเนื้อ

ในของเมล็ดจะต้องเป็นสีขาว หรือสีเขียว ตามแต่ละชนิด	และ

จะต้องมีความสมบูรณ์มากกว่า	 60	 %	 จึงลงมือเก็บ	 เนื่องจาก

ผีเสื้อกลางคืนมักจะวางไข่ไว้ที่ดอกของต้นเดิม	ด้วยเหตุนี้จึงต้อง

เลือกลูกไม้จากต้นแม่ไม้ที่ไม่มีผีเสื้อกลางคืนวางไข่

	 3.ควรเก็บเมล็ดที่แก่จัด	 และเป็นเมล็ดใหม่	 ไม่ควรเก็บ

เมล็ดที่ยังอ่อนมีสีเขียว	 หรือไม่ควรเก็บเมล็ดที่ตกจากต้นมาแล้ว

หลายวัน

	 4.ต้องเก็บทันทีหลังร่วง	 หรือไม่ควรเก็บเมล็ดที่ตกจากต้น

มาแล้วหลายวัน	โดยลูกไม้วงศ์นี้แบ่งได้ออกเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่ม

ที่มีเปลือกเมล็ดบางมาก	และ	กลุ่มที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดหนาพอสมควร

เปลือกหุ้มเมล็ดหนาพอสมควร	เช่น	ยาง

นา	 ยางกราด	 เหียง	 พะยอม	 กระบาก	

พลวง	 เป็นต้น	อยู่ในภาวะตากแดดไม่เกิน	

3	 วัน	 หากเข้าร่มแล้วอยู่ได้ประมาณ	 20-

30	วัน

เปลือกหุ้มเมล็ดบางมาก เช่น	เต็ง	รัง	ตะเคียนทอง	เป็นต้น	อยู่ในภาวะ

ตากแดดได้	1	วัน	หากเก็บเข้าร่มแล้วอยู่ได้ประมาณ	5	วัน

วิธีเก็บเมล็ด

เป
ลือกหุ้มเมล็ดบาง

เป
ลือ

กห
ุ้มเ

มล็ดหนาพอสมควร

เม

ล็ด
มีความสมบูรณ์

เมล
็ดที่ไม่สมบูรณ

์

ชนิดของลูกไม้
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	 ในการเพาะเมล็ดไม้วงศ์ไม้ยางมีหลักการง่าย	ๆ 	คือ	เมล็ดต้องการเพียงความชื้น

และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการงอก	 ไม่ต้องการแสงแดด	 ไม่ปฏิบัติต่อเมล็ดถ้าไม่จ�าเป็น	

และการเพาะเมล็ดจะต้องเลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุด	 

วิธีเพาะเมล็ดไม้วงศ์ไม้ยาง

การเพาะเมล็ดและดูแลกล้าไม้ 

 ใช้กับไม้วงศ์ไม้ยางทุกชนิด	 เป็นการเตรียมแปลงเพาะด้วยทรายหยาบ	 เพราะ

ทรายน�าเชื้อโรคน้อยและง่ายต่อการย้ายกล้า	 จากนั้นใช้อิฐวางเรียงความสูงตามก้อนอิฐ	

ใส่ทรายเข้าไป	10-15	เซนติเมตร	ในกรณีที่เมล็ดใหญ่สามารถตัดปีกเมล็ดออกก่อนน�าไป

เพาะ	แต่ถ้าเมล็ดเล็กก็สามารถเพาะทั้งปีกได้เลย	ปีกจะหลุดเองภายใน	2-3	วัน	หลังจาก

นั้นโรยเมล็ดไม่ให้ทับกัน	และน�าฟางไปคลุมเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับลูกไม้

	 วิธีนี้เหมาะส�าหรับชนิดไม้ที่อัตราการงอกเกิน	95%	

และงอกเร็ว	ท�าได้โดยจิ้มเมล็ดลงถุงท�ามุมเอียง	45	องศา	ให้

เมล็ดจมลงไป	2	ใน	3	ส่วนของเมล็ดและให้จุกเมล็ดอยู่กลางถุง	

รากจะแทงออกระหว่างปีกทั้งสองข้าง	ไม่ต้องเด็ดปีก	ให้ปีกช่วย

บังแดด	เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ

การจิ้มโดยตรง
เหียง เต็ง รัง ตะเคียนทอง

เหมาะสมกับ

การเพาะในแปลงเพาะ 
ไม้วงศ์ไม้ยางทุกชนิด

เหมาะสมกับ
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 การปลูกไม้วงศ์ไม้ยางและการดูแลรักษา

45 องศา



ตารางเปรียบเทียบการเพาะเมล็ด

วิธีการ ข้อดี ข้อเสีย

การจิ้มโดยตรง

ลดขั้นตอนในการเพาะ	เป็นการเลียนแบบ

ธรรมชาติได้มากที่สุด	ต้นกล้าไม่ชะงัก			

การเจริญเติบโต	มีโรครบกวนน้อย

ท�าได้ในปริมาณและเวลาที่จ�ากัด

การเพาะในแปลงเพาะ
เพาะได้ทุกชนิดในปริมาณมาก	ไม่เร่งงาน

จนเกินไป

กล้าไม้ชะงักการเจริญเติบโต	บาง

ชนิดอาจจะต้องตัดรากแก้ว	เพื่อ

ให้ปักลงถุงได้สะดวก

การเพาะในกระสอบหรือถุง	
ต้นกล้าไม่หยุดการเจริญเติบโต	เสมือน

แทงรากลงดิน	ตอนย้ายลงถุง

ท�าได้ในปริมาณไม่มาก	1,500	/

คน/ชุด	ต้องย้ายลงถุงทุกวันเมื่อ

รากงอก

วิธีเพาะเมล็ดไม้วงศ์ไม้ยาง

 

	 การเพาะวิธีนี้หากเมล็ดใหญ่ให้ตัดปีกออก	แต่

ถ้าเมล็ดเล็กไม่จ�าเป็นต้องตัดออก	 น�าเมล็ดใส่กระสอบ

ประมาณ	 1	 ใน	 3	 ของกระสอบ	 น�าเข้าร่ม	 รักษา

ความชื้น	 หรือใส่ถุงแล้วมัดปาก	 หรือใช้ถุงซิป	 จนกว่า

รากจะงอก	 โดยที่เมล็ดกลุ่มที่งอกช้า ผลหนาคล้าย

เปลือกไม้  ให้แช่น�้า	1	คืน	หรือ		12	ชั่วโมง	ก่อนน�าไป

เพาะในกระสอบ	และจะใช้เวลาประมาณ	7-	10	วันใน

การงอกราก

ยางนา ยางกราด พลวง พะยอม กระบาก
เหมาะสมกับการเพาะในกระสอบหรือถุง
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 การปลูกไม้วงศ์ไม้ยางและการดูแลรักษา

	 	 	 เป็นการย้ายเมล็ดที่งอกแล้วที่ได้จากการเพาะเมล็ดในแปลงหรือ

กระสอบ	 โดยน�าดินปลูกใส่ถุงเพาะ	 รดน�้าให้ชุ่มให้ดินในถุงยุบตัวลง

เหลือจากขอบถุงเพาะประมาณ	 0.3-0.5	 เซนติเมตร	 ใช้ไม้ปลาย

แหลมจิ้มน�าร่องตรงกลางถุง	ใส่เมล็ดที่งอกแล้วลงไป

	 กล้าไม้ที่ได้จากการเพาะควรดูแลในโรงเรือนเพาะช�าที่มุงด้วยวัสดุพรางแสง	 	 50	%	 ทั้ง

ด้านบนและด้านข้าง	รดน�้า	และก�าจัดวัชพืช	โดยก�าจัดเพียงร้อยละ	90	และอีก	10%	ที่เหลือให้

เป็นตัวล่อแมลง	โดยวัชพืชที่เหลือไว้จะเป็นพวก	สาบเสือ	สาบแร้ง	สาบกา	จากนั้นท�าการคัดกล้า

และท�ากล้าให้แกร่ง	เมื่อผ่านไป	45	วัน	ให้ท�าการคัดเลือกต้นกล้าที่ดีออกตากแดด	ในช่วงแรกน�า

มาตากแดดตอนเช้า	 และน�าเข้าร่มตอนบ่าย	 สามารถน�ามาตากได้ตลอดเพื่อให้กล้าไม้ปรับสภาพ

เมื่อย้ายปลูก

 การดูแลกล้าไม้
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 การปลูกไม้วงศ์ไม้ยางและการดูแลรักษา

 การย้ายช�า



	 เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ	 6-12	 เดือน	 ขึ้นอยู่กับชนิดไม้และความแข็ง

แรงของต้นกล้า	 ให้ย้ายปลูกต้นกล้า	 การปลูกป่าทดแทนไม้วงศ์นี้ควรปลูกคละ

กันมากกว่า	 1	 ชนิด	 โดยสามารถแบ่งกลุ่มกล้าไม้ได้ตามระยะปลูกออกเป็นก

ลุ่มไม้โตเร็วและโตช้า 

การย้ายปลูกกล้าไม้
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 การปลูกไม้วงศ์ไม้ยางและการดูแลรักษา

18

 การปลูกไม้วงศ์ไม้ยางและการดูแลรักษา

ได้แก่	ยางนา	ตะเคียนทอง

ควรมีระยะห่าง 6x6 ถึง 8x8 ตารางเมตร โดยให้ปลูกไม้กลุ่มนี้ใน

ระยะแรก	 จากนั้นสามารถน�าไม้ชนิดอื่นมาปลูกแซมต้นไม้ได้	 เช่น													

ผักหวาน	หรือกาแฟ	

กลุ่มโตเร็ว

ได้แก่	 พลวง	 เหียง	 เต็ง	 รัง	 กราด	

พะยอม	กระบาก	ควรปลูกให้มีระยะ

ห่าง 4x4 ถึง 6x6 ตารางเมตร

กลุ่มโตช้า



5.	 น�าดินกลบหน้าให้คลุมตุ้มดินทั้งหมด	

โดยเหลือขอบหลุมให้ต�่ากว่าระดับดิน	 1-2	

นิ้ว	 เพื่อรองรับน�้า	หรือท�านูนขึ้นกว่าระดับ

ดินหากเป็นที่ลุ่ม

7.	 รดน�้าให้ชุ่ม	 เพื่อให้ดินเชื่อมติดกัน

เหมือนเดิม	 ถ้ารดไม่ชุ่มดินจะแห้งเร็ว	

และเป็นสาเหตุการตายหลังปลูก

6.	 ปักหลักให้ห่างจากต้นกล้าเล็กน้อย	 แล้ว

แบ่งต้นกล้าตามความสูงของต้นออกเป็น	 3	

ส่วน	น�าเชือกฟางที่ผุใน	1	ปี	มัดตามจุดแบ่ง

โดยให้เชือกฟางอยู่เหนือซอกใบ

8.	 คลุมฟางหรือหญ้าแห้ง	 หนา	 5-10	

เซนติเมตร	กว้าง	รัศมี	50-70	เซนติเมตร	

เพื่อคลุมวัชพืชในหน้าฝนและป้องกัน

ความชื้นในหน้าแล้ง

19

3.	 	 น�าปุ๋ยคอก	 1	 ลิตร	 โพลิเมอร์	 1-2	 ลิตร	

และดิน	1	ลิตร	ผสมให้เข้ากันในหลุม	น�าขึ้น

มา	1	ส่วน

1.	เตรียมต้นกล้าและวัสดุ	ได้แก่	ปุ๋ยคอก	โพลิเมอร์	

อุ้มน�้า	หลัก	และเชือกฟาง

2.	 ขุดหลุม	 ขนาด	 20x20x40	 ลูกบาศก์

เซนติเมตร	 (กว้างยาวxลึก)	 	 (ถ้ามีระบบน�้าลึก	

30	เซนติเมตร)

4.	 น�ากล้าลงปลูก	 ระวังอย่าให้ตุ้มดินแตก	

แล้วน�าส่วนผสมที่เหลือกลบรอบ	ๆ	ตุ้มดิน

 การปลูกไม้วงศ์ไม้ยางและการดูแลรักษา  การปลูกไม้วงศ์ไม้ยางและการดูแลรักษา
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วิธีการย้ายปลูกกล้าไม้วงศ์ไม้ยาง



8  เทคนิคการใส่เห็ดไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปลูกป่าไม้วงศ์ไม้ยาง

วิธีใส่เชื้อราเอ็กโทไมคอร์ไรซาให้กับกล้าไม้

1)	ขุดดินที่มีเชื้อไมคอร์ไรซาลึกประมาณ	10	

ถึง	20	เซนติเมตร	ให้รากพืชอาศัยติดมาด้วย	

น�ามาใช้ทันที	หรือเก็บในที่ร่มไม่เกิน	7	วัน

2)	ผสมดินเชื้อกับดินเพาะอัตรา	1:6	ถึง	1:10	

แล้วใช้เพาะเมล็ดและต้นกล้า

วิธีนี้เป็นการใช้ดินในป่า

ธรรมชาติที่มีพืชอาศัยของ

ราเอ็กโทไมคอร์ไรซาหรือ

เห็ดไมคอร์ไรซา เช่น ดินใน

ป่าเต็งรัง ดินบริเวณรอบ ๆ 

ต้นไม้วงศ์ไม้ยาง

การใช้ดินเชื้อ 

21 22

ขั้นตอนการท�า

การใช้ดินเชื้อ 

การใช้สปอร์

การใช้ดอกเห็ดและสปอร์

การใช้หัวเชื้อเส้นใย

การใช้ต้นกล้าแม่เชื้อ



	 น�าดอกเห็ดไมคอร์ไรซาสดประมาณ	100	กรัมต่อน�้าสะอาด	1	ลิตร	ปั่นประมาณ	5	ถึง	10	

วินาที	 แล้วใส่ให้กับกล้าไม้บริเวณโคนต้นประมาณ	10	ถึง	 20	มิลลิลิตรต่อต้น	หรือใส่บัวรดน�้ารด

ต้นกล้า

การใช้ดอกเห็ดและสปอร์

เป็นการใช้ดอก

เห็ดไมคอร์ไรซา

มาเป็นหัวเชื้อเพื่อ

ใส่ให้กับกล้าไม้
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	 น�าสปอร์ของเห็ดไมคอร์ไรซา	 ซึ่งมีลักษณะเป็นผง	

มีสีต่าง	 ๆ	 กันขึ้นอยู่กับชนิด	 โดยใช้สปอร์คลุกกับวัสดุปลูก

ก่อนน�าไปเพาะ	 หรือน�าสปอร์ไปผสมกับน�้าแล้วน�าไปรด	

หรือใส่บริเวณใกล้รากของต้นกล้า

วิธีนี้เป็นการใช้สปอร์

ของเห็ดไมคอร์ไรซา 

พวกที่สร้างสปอร์

จ�านวนมาก เช่น 

เห็ดเผาะ เห็ดหัวเข่า 

ขั้นตอนการท�า
ขั้นตอนการท�า

การใช้สปอร์

เทคนิคการใส่เห็ดไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าไม้วงศ์ไม้ยาง เทคนิคการใส่เห็ดไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าไม้วงศ์ไม้ยาง



									น�ากล้าไม้ที่มีเชื้อราเอ็กโทไมคอร์ไรซามาใช้เป็นแม่เชื้อวางกระจายในเรือนเพาะช�า

เป็นระยะ	 ๆ	 แล้วน�ากล้าไม้ที่ต้องการปลูกเชื้อวางไว้โดยรอบ	 สลับหมุนเวียนต�าแหน่งของ

กล้าไม้เพื่อให้ได้รับเชื้อไมคอร์ไรซาอย่างสม�่าเสมอ

การใช้ต้นกล้าแม่เชื้อ
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เป็นวิธีการเพาะกล้าไม้ที่ไม่มีราไม

คอร์ไรซาไว้ใกล้กับ กล้าไม้ที่รากมี

ราไมคอร์ไรซาอยู่แล้ว เพื่อให้เส้นใย

ของราไมคอร์ไรซาจากกล้าแม่เชื้อ

สามารถสร้างเส้นใยเจริญไปยังราก

ของกล้าไม้ที่ไม่มีรา และก่อให้เกิด

การติดเชื้อราไมคอร์ไรซาที่ราก

25

2)	ใช้เส้นใยที่เจริญในวัสดุผสม	เช่น	เวอร์มิคูไลท์

กับพีทมอส	 หรือขุยมะพร้าวกับแกลบ	 ที่ชุ่มด้วย

อาหารเลี้ยงเชื้อในสภาพปลอดเชื้อ	 แล้วน�ามา

ผสมกับวัสดุหรือดินปลูกในอัตราส่วน	 1:6	 โดย

ปริมาตร

1)	 ใช้เส้นใยที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ	 น�ามาปั่นในน�้าสะอาด	

โดยใช้เส้นใยที่เจริญบนอาหาร	 แล้วใส่ให้กับต้นกล้าประมาณ	

10	มิลลิลิตร	ต่อต้น

มี	2	วิธี	ได้แก่

การใช้หัวเชื้อเส้นใย

วิธีนี้เป็นการใช้

เส้นใยราที่แยกได้

จากเนื้อเยื่อดอก

เห็ดที่เจริญบน

อาหารเลี้ยงเชื้อ 

ขั้นตอนการท�า ขั้นตอนการท�า

เทคนิคการใส่เห็ดไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าไม้วงศ์ไม้ยาง เทคนิคการใส่เห็ดไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าไม้วงศ์ไม้ยาง



	ค�าขอฉบับจริง 1 ฉบับ

	แผนที่สังเขปแสดงจุดที่ตั้ง	ฉบับจริง 1 ฉบับ

	แผนผังแสดงอาณาเขตและสถานที่ข้างเคียง	ฉบับจริง 1 ฉบับ

	หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง	ฉบับจริง 4 ฉบับ

 ส�าเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ 
	กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	

    ฉบับจริง 1 ฉบับ

	หนังสือมอบอ�านาจ	กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ได้มาติดต่อด้วยตัวเองพร้อม

					แนบส�าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ	ฉบับจริง 1 ฉบับ

	อากรแสตมป์	30 บาท

	ใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์	3	ที่กรมป่าไม้ออกให้	พร้อมของคนงาน	3 ฉบับ

 ส�าเนาบัตรก�านันหรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่	1 ฉบับ
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  ค่าธรรมเนียม:	ใบอนุญาตท�าไม้	ฉบับละ 5 บาท,

	ใบคู่มือคนงานหรือลูกจ้าง	ฉบับละ 1 บาท

9  กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ไม้วงศ์ไม้ยาง

	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับควบคุมการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ไม้วงศ์ไม้ยาง

ได้ก�าหนดให้	ไม้วงศ์ไม้ยางเป็นไม้หวงห้ามประเภท	ก.	นั่นคือ	เป็นไม้หวงห้าม	ซึ่งการตัด

ฟัน	 ท�าไม้	 จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่	 หรือได้รับสัมปทานตาม																					

พระราชบัญญัติ	พุทธศักราช	2484	ไม้หวงห้ามประเภท	ก.	

	 ส�าหรับ	“ไม้ยางนา”	 ในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะขึ้นอยู่ในป่า	หรือขึ้นอยู่ใน

ที่ดินกรรมสิทธิ์ครอบครอง	 เช่น	 ที่ดินที่มีโฉนดหรือหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ 

เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ที่ต้องขออนุญาตก่อนท�าการตัด การตัดนั้นเพื่อท�า

ประโยชน์ได้เฉพาะเพื่อการใช้สอยส่วนตัว หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์

เท่านั้น ไม่มีนโยบายให้ท�าออกเพื่อการค้า	ส่วนไม้ชนิดอื่นที่มีชื่ออยู่ในบัญชีไม้หวงห้าม

จะหวงห้ามเฉพาะในป่าเท่านั้น	 ถ้าขึ้นอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ครอบครอง	 หรือสิทธิครอบ

ครองโดยกฎหมายย่อมไม่เป็นไม้หวงห้าม	 การตัดฟันไม้	 (ยกเว้นไม้ยางนา)	 ในที่ดิน

ตนเองจึงไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่	(จินตนา	บุพบรรพต	และคณะ,	2556)

	 เนื่องจากไม้วงศ์ไม้ยางประจ�าถิ่นของไทยในสภาพธรรมชาติได้ลดลงเหลือน้อย

มาก		ดังนั้นจึงได้มีกฎหมายบังคับ	และควบคุมการใช้ประโยชน์ของไม้วงศ์ไม้ยาง	เพื่อ

อนุรักษ์ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทย

การอนุญาตท�าไม้ยางนาในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ในการขออนุญาตท�าไม้ยางนา  ผู้ขอจะต้องยื่นค�าขอด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอ�าเภอฯ 

หรือ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (สนง. ทสจ.)

27

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอ
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ผู้ยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนสวนป่า

ยื่นค�าขอต่อนายอ�าเภอหรือปลัดอ�าเภอ	 แห่งท้องที่	 ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่	 เพื่อตรวจสอบ

เอกสาร/รับเรื่อง	ลงทะเบียน			พร้อมเอกสารประกอบค�าขอ

นายอ�าเภอหรือปลัดอ�าเภอตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน																								

เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้ส่งเรื่องต่อจังหวัดภายใน	7	วัน	นับตั้งแต่วันรับค�าขอ

เมื่อจังหวัดได้รับเรื่องจากอ�าเภอแล้ว	 แจ้งสนง.ทสจ.	 เพื่อพิจารณาสั่งเจ้า

หน้าที่ของ	 สน.จทป.	 (ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้)	 ออกไปร่วม

กับเจ้าหน้าที่ของ	 ทสจ.	 ท�าการตรวจสอบและรายงานผล													

การตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชา

พนักงานเจ้าหน้าที่	 ทสจ.	 สรุปเรื่องราวเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

พิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตท�าไม้

30 นาที

10 วัน

30 วัน

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นหลังจากขั้นตอนต่างๆ ภายใน 15 วัน

ขั้นตอน และระยะเวลา

ในการด�าเนินงานรวม 56 วัน
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