
การตัดขยายระยะในสวนป่า
โดย

นายทศพร  วัชรางกูร
ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  กรมป่าไม้

กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙



การเจริญเตบิโตของต้นไม้

การเจริญเตบิโตของตน้ไม ้  คือ 

ปรากฎการณ์ทางชีววทิยาในการเพิม่ขนาดของตน้ไม ้

ที่สมัพนัธก์บัเวลา
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ความเพิ่มพนูของต้นไม้
ความเพ่ิมพูนของตน้ไม ้  คือ การเพิ่มขนาดของตน้ไมใ้นช่วงเวลาที่

ก าหนด อนัเน่ืองมาจากการเจรญิเตบิโต

การวดัความเพิม่พูน  อาจวดัไดด้งัน้ี

1. ความเพิ่มพนูปัจจุบนั (current annual increment)
2. ความเพิ่มพนูเฉล่ียรายปี (mean annual increment)
3. ความเพิ่มพนูรายคาบ (periodic annual increment)



การแก่งแย่งต่อการเจริญเตบิโตและรูปทรง
ของต้นไม้

-การแก่งแย่งและการเจริญเตบิโตทางความสูง

-การแก่งแย่งและการเจริญเตบิโตทางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของล าต้น

-การแก่งแย่งและผลผลิตในรูปของปริมาตรไม้

-การแก่งแย่งและการพัฒนาของกิ่ง



การตัดขยายระยะ(THINNING)



ค าจ ากัดความหรือความหมาย

การตัดขยายระยะ คือ การด าเนินงานทางด้านวนวัฒน
วิทยา (การปลูกและบ ารุงป่าไม้) อย่างหน่ึง โดยการ
ลดจ านวนของต้นไม้ในหมู่ไม้ เพื่อสนับสนุนให้ต้นไม้
ที่เหลืออยู่ได้ มีการพฒันาทัง้ทางด้านขนาดและ
คุณภาพของต้นไม้



เหตุผลความจ าเป็นของการตัดขยายระยะ
เหตุผลหลัก คือ
1. ลดจ านวนต้นไม้ในหมู่ไม้ เพื่อให้ต้นที่เหลืออยู่มีพืน้ที่มากขึน้ 

ส าหรับการพัฒนาเรือนยอดและราก เป็นการสนับสนุนให้ต้นไม้มี
ความเพิ่มพูนทางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น ซึ่งจะท าให้
ต้นไม้เจริญเตบิโตถึงขนาดที่น าไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึน้

2. น าต้นไม้ที่มีรูปทรงไม่ด ี(คดงอ แตกง่าม กิ่งใหญ่ และอื่นๆ) ออก
จากแปลง เพื่อให้ความเพิ่มพูนของหมู่ไม้ในอนาคตเกิดขึน้กับต้นไม้
ที่มีรูปทรงดเีท่านัน้

3. เพื่อขจัดแหล่งเพาะพนัธ์ุเชือ้โรค โดยการน าต้นไม้ที่ตาย ก าลังจะ
ตาย เป็นโรค และอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดการระบาด 
หรือเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ต้นไม้อื่นๆที่มีสุขภาพดี



เหตุผลความจ าเป็นของการตัดขยายระยะ

4. เพื่อลดการแก่งแย่งระหว่างต้นไม้ เพื่อหลีกเล่ียงความเครียดที่จะเกิด
ขึน้กับต้นไม้ ซึ่งอาจจะท าให้ต้นไม้ถูกโรคและแมลงเข้าท าอันตราย
ได้ง่าย

5. เพื่อส่งเสริมให้ต้นไม้รูปทรงด ีที่มีสุขภาพแข็งแรง ให้เจริญเตบิโต
ต่อไปจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตครัง้สุดท้าย

6. เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางการเงนิ (ก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิตครัง้
สุดท้าย) กลับคืนมา จากการขายไม้ที่ตัดขยายระยะ



วัตถุประสงค์ของการจัดการกับการตัดขยายระยะ
นโยบายการตัดขยายระยะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ไม้ทีป่กูก

การใช้ประโยชน์ไม้อย่างกว้าง 5 ประเภท
ไม้ฟืน
ไม้เสาใช้ในการก่อสร้าง
เยื่อกระดาษ แผ่นใยไม้อัด board ต่างๆ
ไม้แผ่นแปรรูป
ไม้บาง (veneer) ส าหรับท าไม้อัด ตบแต่ง

ในการจัดการสวนป่า ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์
ให้ชัดเจน



กรณีของการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อผลิตเชือ้เพลิงและไม้ขนาดเล็ก 
(wood lots) สวนป่าขนาดเล็กแบบไร่นา (farm forestry) ไม่ต้องตัด
ขยายระยะ เพราะมีวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ไม้หลากหลาย 
เช่น การท าเชือ้เพลิง ท าไม้เสา เป็นต้น ไม่ได้เน้นการปรับปรุงหมู่ไม้
เพื่อเพิ่มขนาดและคุณภาพของไม้ที่ปลูก

การด าเนินการตดัขยายระยะที่ถูกเวลา (right time) ถูกวิธี (right 
method) และใช้ความหนักเบาของการตดัขยายระยะที่เหมาะสม 
(right intensity) เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดการกับการตัดขยายระยะ (ต่อ)



ผลของการตัดขยายระยะ
1. ผลต่อสรีระวทิยาของต้นไม้ (Physiological Effects)

สวนป่านาด้วง จ.เลย ที่มีการตัดขยายระยะ

สวนป่าเกษตรกร จ.อุดรธานี 
ที่ไม่มีการตัดขยายระยะ



2. ผลต่อขนาดของต้นไม้ (Mensuration Effects)

2.1 การเตบิโตรายต้น (Individual Tree Growth)

การตดัขยายระยะเป็นการเพิ่มการเตบิโตของทางขนาดเส้นผา่น
ศนูย์กลางของต้นไม้
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ไม้สักที่มีการเจริญเตบิโตไม่สม ่าเสมอ ไม้ Sugi ที่มีการเจริญเตบิโตสม ่าเสมอ

2. ผลต่อขนาดของต้นไม้

2.1 การเตบิโตรายต้น (ต่อ)



2. ผลต่อขนาดของต้นไม้
2.1 การเจริญเตบิโตรายต้น (ต่อ)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (เซนตเิมตร)

ไม่ได้ตัดขยายระยะ ตัดขยายระยะ 30% ตัดขยายระยะ 50%



2. ผลต่อขนาดของต้นไม้
2.1 การเจริญเตบิโตรายต้น (ต่อ)

0.00

5.00

10.00

15.00

ความสูง (เมตร)

ไม่ได้ตัดขยายระยะ ตัดขยายระยะ 30% ตัดขยายระยะ 50%



• หลงัจากการตัดขยายระยะ การเติบโตจะ
เพิม่ขึน้เท่าไรขึน้อยู่กบัระยะปลูก ต าแหน่งของ

ต้นไม้ที่เป็นคู่แข่ง
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การเพิม่ข้ึนของปรมิาตรหมู่ไมร้ายปีหลงัการตดัขยายระยะอย่างหนกั

2. ผลต่อขนาดของต้นไม้
2.2 การเจริญเตบิโตของหมู่ไม้



ค่าเฉลีย่ปริมาตรของหมู่ไม้

0.00
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10.00
12.00
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16.00

ปริมาตรของหมู่ไม้ (ลบ.ม.)

ไม่ได้ตัดขยายระยะ ตัดขยายระยะ 30% ตัดขยายระยะ 50%



ผลของการตัดขยายระยะ

ปัจจัยหลัก 4 ประการ ที่มีผลต่อการเตบิโตของหมู่ไม้ใน
ระยะยาว

1) อายุของหมู่ไม้ที่ท าการตดัขยายระยะแต่ละครัง้

2) สภาพเรือนยอดและต าแหน่งของต้นไม้ที่เหลืออยู่
ภายหลังการตัดขยายระยะ

3) ระยะห่างของต้นไม้ภายหลังการตัดขยายระยะ

4) ช่วงระยะเวลาในการตัดขยายระยะครัง้ต่อไป



ผลกระทบทางลบบางประการจากการตัดขยายระยะ

 มวลชีวภาพรวม (total biomass) ของหมู่ไม้มีแนวโน้ม
ลดลง

 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นไม้ที่เหลือและพืน้ที่
 การเข้าท าลายและการสูญเสียจากแมลงและเชือ้รา อาจ
เพิ่มขึน้

 อันตรายจากไฟป่าเพิ่มขึน้ช่ัวคราว เน่ืองจากการเพิ่มขึน้
ของเชือ้เพลิง

 คุณภาพของต้นไม้ลดลง เน่ืองจากกิ่งเล็กและกิ่งแตกใหม่
จากตาที่งนั (epicormic branch) ไม่ลิดกิ่งตามธรรมชาติ

 อันตรายจากลมพายุเพิ่มขึน้



วิธีการตัดขยายระยะ

แบ่งออกเป็น 2 วิธีหลัก

1. วิธีกล (Systematic, Mechanical or Line Thinning)

2. วิธีเลือกตัด (Selective Thinning)



ชัน้เรือนยอดเด่น

ชัน้เรือนยอดรอง

การแบ่งชัน้เรือนยอดของหมู่ไม้



ชัน้เรือนยอดปานกลาง

ชัน้เรือนยอดถูกข่ม

การแบ่งชัน้เรือนยอดของหมู่ไม้



1. วิธีกล (Systematic, Mechanical or Line Thinning)

- ไม่ได้พจิารณาคุณภาพและชัน้เรือนยอด (crown 
class) ของต้นไม้แต่ละต้น

- พจิารณาเฉพาะความเข้มของการตัดขยายระยะ 
(intensity) หรืออัตราการตัดขยายระยะ (thinning rate)

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต ่ากว่าวิธีเลือกตัด



วิธีกล อาจเรียกได้อีกอย่างว่า

“การตัดออกเป็นแถว” หรือ “การตัดออกเป็นแถบ”

การคดัเลอืกตน้ไมท้ี่จะตดัออก พจิารณาระยะหา่งหรอืรูปแบบ โดยไม่ค านึงถงึ

ชัน้เรอืนยอดของตน้ไม ้

มีผลท าใหต้น้ไมท้ี่ถกูตดัออก และที่เหลอืไวภ้ายหลงัการตดัขยายระยะ มีอยู่ทกุ

ชัน้เรอืนยอดของตน้ไม ้

วธิกีารน้ี เหมาะสมที่สดุส าหรบัหมู่ไมท้ี่มีชัน้เรอืนยอด หรอื คณุภาพของตน้ไม ้

แตกต่างกนัเพยีงเลก็นอ้ย

ตามปกตแิลว้ จะใชว้ธิน้ีีกบัหมู่ไมอ้ายนุอ้ย ในการตดัขยายระยะคร ัง้แรก 

เท่านั้น



A geometric thin performed by removing every 5th row in a 14-year-old slash pine plantation 

in Georgia. Photo Credit: David Moorhead, UGA, Bugwood.org

ตดัออกแบบเป็นแถว

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1403013


After 5th row thinning with thin from below in leave rows in a 14-year old stand. Initial Basal 

Area = 140 square feet per acre, Residual Basal Area = 70 square feet per acre.



Aspen stand, 15 ft wide machine corridor, first summer post-harvest. 

ตดัออกแบบเป็นแถบ



ไม่ได้ตัดขยายระยะ ตัดขยายระยะวธีิกล ค านึงถงึระยะห่าง

การตดัขยายระยะวิธีกล โดยพจิารณาระยะห่างของต้นไม้

ต้นไม้ที่เหลือหลังการ
ตัดขยายระยะโดยวธีิกล



ตัดขยายระยะวธีิกลแบบแถว

ไม่ได้ตัดขยายระยะ

การตดัขยายระยะวิธีกล โดยพจิารณาแถวของต้นไม้

ต้นไม้ที่เหลือหลัง
การตัดขยายระยะโดยวธีิกล



2. วิธีเลือกตัด (Selective Thinning)

- คน (ผู้ด าเนินการ) เป็นผู้ตัดสินใจในการคัดเลือกต้นไม้
ที่จะตัดขยายระยะ

- พจิารณาชัน้เรือนยอดและคุณภาพของต้นไม้แต่ละต้น
- พจิารณาความเข้มของการตัดขยายระยะด้วย
- ค่าใช้จ่ายสูงกว่าวธีิกล



2. วิธีเลือกตัด (Selective Thinning)
มี 4 วธีิย่อย
2.1 การตัดขยายระยะไม้ช้ันก่าง (Low thinning,Thinning from below )

- ไม้เรือนยอดชัน้ล่างส่วนใหญ่ถูกตดัออก
- ความเข้มของการตัดขยายระยะอาจมี 4-5 ระดับ

ระดับ ค าอธิบาย อัตราการตัด (% พืน้ที่หน้าตัดหมู่ไม้)

1 ตัดขยายระยะแบบเบา 30 %

2 ตัดขยายระยะแบบปานกลาง 40 %

3 ตัดขยายระยะแบบหนัก 55 %

4 ตัดขยายระยะแบบหนักมาก 70 %

ตัวอย่าง
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เกรด A ตัดขยายระยะแบบตัดไม้เรือนยอดถูกข่มออก
ตัดขยายระยะแบบเบามาก
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CD
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เกรด B ตัดขยายระยะแบบตัดไม้เรือนยอดถูกข่ม
และเรือนยอดปานกลางออก...ตัดขยายระยะแบบเบา



DDD CD CDCD

เกรด C ตัดขยายระยะแบบตัดไม้เรือนยอดถูกข่ม เรือนยอดปานกลาง
และชัน้เรือนยอดเด่นบางส่วนออก...ตัดขยายระยะแบบปานกลาง

DDCD

เกรด D ตัดขยายระยะแบบตัดไม้เรือนยอดถูกข่ม เรือนยอดปานกลาง
และชัน้เรือนยอดเด่นทัง้หมดออก...ตัดขยายระยะแบบหนักมาก

DCD



เลือกตัดต้นถูกข่มออก



แปลงทดลองตัดขยายระยะ 30%



แปลงทดลองตัดขยายระยะ 50%



แปลงทดลองที่ไม่ได้ตัดขยายระยะ



2.2 การตัดขยายระยะไม้ช้ันบน 
(Crown thinning , Thinning from above)
- เลือกตัดไม้ชัน้เรือนยอดเด่น (Dominants), รองเด่น (Codominants) 

เพื่อให้ไม้ที่มีรูปทรงดีที่สุดในชัน้เรือนยอดนีไ้ด้พัฒนา

- ต้นไม้ที่มีรูปทรงดีและสุขภาพแข็งแรงจ านวนหน่ึงอาจถูกเลือกตัดออก
เพื่อให้เรือนยอดของต้นไม้ที่เหลือได้มีการพัฒนา

- ความเข้มของการตัดขยายระยะ (Thinning intensity) ก าหนดได้ 2 ระดับ
คือ แบบเบา กับ แบบหนัก

- แตกต่างจาก Low thinning ไม่ว่าความหนักเบาของการตัดขยายระยะจะ
น้อยเพียงใด ต้นไม้ที่ถูกตัดออกจะเป็นต้นที่อยู่ในชัน้เรือนยอดรองเด่น

- ให้รายได้มากกว่า Low thinning



เลือกตัดต้นทีด่ีแต่แก่งแย่งออก
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2.3 การตัดขยายระยะไม้เรือนยอดเด่น
(Selection thinning ,Thinning of dominants)

- อาจเรียกว่าเป็นการตัดขยายระยะไม้ชัน้บนขนาดหนัก 
(Extreme crown thinning) กไ็ด้ 

- ตัดต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นใหญ่กว่าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของหมู่ไม้ที่คาดว่าจะได้ในขณะนัน้ เพื่อช่วยให้
ต้นไม้ที่มีขนาดเล็กกว่ามีการเตบิโตและรูปทรงดี และขึน้อยู่ใน
ต าแหน่งหรือสภาพที่ดีกว่า ให้มีการเตบิโตดีขึน้

- ตัดต้นไม้ในชัน้เรือนยอดเด่น แต่รูปทรงไม่ดี เพื่อสนับสนุนการ
เตบิโตของต้นไม้ที่มีรูปทรงดีและลักษณะแข็งแรง 
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การเลือกตัดในครัง้ที่ 1 (ตัดต้นที่ท าเคร่ืองหมาย     )
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ต้นไม้ที่เหลือหลังจากเลือกตัดครัง้ที่ 1
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ต้นไม้ที่เหลือหลังจากการเลือกตัดครัง้ที่ 2

เมื่อต้นไม้มีการเตบิโตขึน้ เลือกตัดครัง้ที่ 2 (ตัดต้นที่ท าเคร่ืองหมาย     )



2.4 Free thinning
- ใช้อย่างน้อย 2 วิธีขึน้ไปร่วมกัน บางครัง้เรียกว่า Combine method

- วิธีนีเ้น้นการช่วยให้ต้นไม้ที่ต้องการน าไปใช้ประโยชน์ (Crop tree) มี
การเตบิโตที่ดี

- ต้องก าหนดบรรทดัฐาน (Criteria) ของการคัดเลือก Crop trees ก่อน 
อาทเิช่น ต าแหน่งของเรือนยอด (crown position), คุณภาพของไม้ (bole 
quality), ระยะห่างของต้นไม้ (spacing interval) เป็นต้น

- มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกต้นไม้ที่ดีที่สุดไว้ โดยไม่ค านึงถงึต าแหน่งของ
เรือนยอด

- แตกต่างจากวธีิ crown thinning กล่าวคือ ระยะห่างระหว่างต้นไม้ที่เหลือ
ภายหลังการตัดขยายระยะ ไม่จ าเป็นต้องสม ่าเสมอ

- วธีิปฏบิัต ิคือ ก าหนดเป้าหมายของต้นไม้ที่จะตัดออกจากหมู่ไม้ไว้ก่อน 
(เช่น 50 ต้น หรือ 100 ต้น)



ไม่ได้ตัดขยายระยะ
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การตัดขยายระยะ แบบ ตัด 2 แถว เว้น 1 แถว



การตัดขยายระยะ แบบ ตัด 1 แถว เว้น 1 แถว



ผลของวิธีการตัดขยายระยะ
ต่อการพฒันาของหมู่ไม้

วิธีตัดขยายระยะ มีผลต่อ

ความสูงเฉลีย่ของหมู่ไม้

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลีย่ของหมู่ไม้และการกระจาย
ของช้ันเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น

อตัราส่วนของขนาดเฉลีย่ของต้นไม้ที่ตัดขยายระยะกับขนาด
เฉลีย่ของต้นไม้ที่เหลือไว้



ท ำไมต้องตัดขยำยระยะ

 ต้นไม้ท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัการตดัขยายระยะ มีอตัราความเพิ่มพนูทางเส้นผ่าศนูย์กลางล า
ต้นสงูกวา่ไมต่ดัขยายระยะ

ลดความยาว (อาย)ุ ของรอบหมนุเวียนท่ีจะท าให้ไม้มีขนาดตรงตามวตัถปุระสงค์
ปรับปรุงคณุสมบตัิโดยเฉล่ียของต้นไม้ (มีคณุคา่เพิ่มขึน้)
ท าให้เกิดรายได้ก่อนครบรอบอายหุมนุเวียน
หลีกเล่ียงภาวะชะงกังนัของการเติบโต ซึง่อาจเกิดขึน้ได้ในหมูไ่ม้ท่ีมีความหนาแน่นมาก
ลดการสญูเสียเนือ้ไม้ท่ีเกิดจากการตายของต้นไม้
ลดการเกิดอนัตรายจากแมลง
 เพิ่มความสามารถในการผลติเมลด็
ช่วยปรับปรุงอาหารสตัว์ป่าให้มีเพียงพอ
ปรับปรุงด้านสนุทรียภาพ โดยการเปิดช่องวา่งของหมูไ่ม้ ซึง่สามารถใช้เป็นท่ีพกัผ่อน
หย่อนใจ



ข้อพจิารณาในการตัดขยายระยะ

1. จะตดัขยายระยะเม่ือใด?

2. ความหนกัเบาของการตดัขยายระยะ ควรเป็นเทา่ใด?

3. ควรใชว้ธิีใดในการตดัขยายระยะ?



เม่ือใดจะตัดขยายระยะคร้ังแรกแกะคร้ังต่อๆไป

การตดัขยายระยะครัง้แรกมีความส าคัญที่สุด ต่อการ
จัดการและการปฏบิตัทิางวนวัฒนวทิยาต่อสวนป่า

การตดัขยายระยะครัง้แรก เป็นโอกาสที่จะตัดต้นไม้ที่มีกิ่ง
ใหญ่หรือต้นที่มีหลายยอด ออกจากแปลงก่อนที่จะท าไม้

การตดัขยายระยะครัง้แรกควรท าก่อนที่ขนาดเรือนยอด
ของต้นไม้จะลดลงจนมีขนาดเล็กเกินไป



เม่ือใดจะตัดขยายระยะคร้ังแรกแกะคร้ังต่อๆไป
Live crown ratio ใช้เป็นเกณฑ์ในการพจิารณาว่าควรจะตดั
ขยายระยะเม่ือใด นอกจากนัน้ยังใช้พืน้ที่หน้าตัดของหมู่ไม้
หรืออัตราการเจริญเตบิโตทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ส าหรับไม้สน การตดัขยายระยะครัง้แรกจะด าเนินการ
ภายหลังจากเรือนยอดชิดกัน เป็นเวลา 2 – 4 ปี

โดยทั่วไปแล้ว หมู่ไม้ที่มีการเตบิโตดกีว่าจะตดัขยายระยะครัง้
แรกและครัง้ต่อไปเร็วกว่า ในขณะที่หมู่ไม้ที่ปลูกด้วยระยะ
ปลูกที่กว้างกว่าและมีการตดัขยายระยะครัง้แรกหนักกว่าจะมี
ผลตรงกันข้าม



ส่วนของเรือนยอดควรมีไม่ต า่กว่า 30% ของความสูงต้นไม้ท้ังหมด

เรือนยอด
30% 6 เมตร

20 เมตร



กักษณะการเจริญเตบิโตกับการตัดขยายระยะ

6 ปี 13 ปี

ช่วงที่ควรท าการตัดขยายระยะ



ควำมหนักเบำของกำรตัดขยำยระยะ

ถ้าต้องการให้หมู่ไม้มีผลผลิตสูงสุด (maximum yield) การตัดขยาย
ระยะจะต้องตัดไม้ออกเท่ากับหรือน้อยกว่า พืน้ที่หน้าตัดของหมู่ไม้
ที่ควรจะเป็น (limiting basal area) ในเวลานัน้ และต้องพจิารณาถึง
ขนาดของต้นไม้ที่ต้องการ ตามความยาวของรอบหมุนเวียนที่
ก าหนด 

เช่น  ก ำหนดรอบหมุนเวียนของสวนป่ำไม้สัก 30 ปี ต้องกำรต้นไม้
ทีมี่ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงล ำต้นเฉล่ีย 45 ซม. เป็นต้น

ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ limiting basal area คือ คุณภาพของพืน้ที่ 
(ดี ปานกลาง เลว เป็นต้น) 



ควำมหนักเบำของกำรตัดขยำยระยะ (ต่อ)

ในบางสถานการณ์ อาจตัดขยายระยะออกมากกว่า จนท าให้
พืน้ที่หน้าตดัของหมู่ไม้น้อยกว่า limiting basal area เช่น ตดัขยาย
ระยะแบบหนัก (heavy thinning) เพื่อให้ได้ไม้ขนาดใหญ่ที่มีราคาสูง 
ไปผลิตไม้บาง (veneer) เป็นต้น มูลค่าเพิ่มของไม้บางมีค่ามากกว่า
ปริมาตรของหมู่ไม้ที่สูญเสียไปจากการตดัขยายระยะ

เน่ืองจากการตัดขยายระยะมีค่าใช้จ่าย วิธีการหน่ึงที่จะลดค่าใช้จ่าย คือ 
การตดัขยายระยะให้หนักขึน้ แต่ก าหนดความถี่ของการตดัขยายระยะ
ให้น้อยลง เช่น ตดัไม้ออกจากหมู่ไม้ 50 ลบ.ม. ทุก 5 ปี จะประหยัด
ค่าใช้จ่ายกว่าการตัดไม้ออก 10 ลบ.ม. ทุกๆปี



วธีิการควบคุมปริมาณไม้ทีท่ าการตัดขยายระยะ

1. ควบคุมโดยพืน้ที่หน้าตดัของหมู่ไม้
2. ควบคุมโดยจ านวนต้นไม้ของหมู่ไม้



ระยะ ตัดขยาย อายุ จ านวนต้นไม้ (ต้น/ไร่) DBH จ านวนต้นไม้ (ต้น/ไร่) % การตัด

ปลูก ระยะ (ปี) เร่ิมปลูก รอดตาย 80-90% (ซม) ควรเหลือ ต้นที่ต้องตัด ขยายระยะ

2 x 4 ม. ครัง้ที่ 1 10 200 160 180 15 94 66 86 42-48

ครัง้ที่ 2 15 15 20 62 32 0 34.13

ครัง้ที่ 3 20 10 25 45 17 0 27.67

ครัง้ที่ 4 25 7 30 34 10 0 23.25

ตัดหมด 30 5 35 - 34 0 100.00

4 x 4 ม. ครัง้ที่ 1 10 100 80 90 15 94 -14 -4 ไม่จ าเป็น

ครัง้ที่ 2 15 80 20 62 18 0 23.00

ครัง้ที่ 3 20 10 25 45 17 0 27.67

ครัง้ที่ 4 25 7 30 34 10 0 23.25

ตัดหมด 30 5 35 - 34 0 100.00

ตัวอย่างของแผนการตัดขยายระยะสวนป่าไม้สัก



การตัดสินใจไม่ด าเนินการตัดขยายระยะ
เน่ืองจากการตัดขยายระยะมีต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) จึงต้องพจิารณาสมดุลระหว่าง 

รายได้จากการขายไม้และมูลค่าของไม้ทีจ่ะได้ในอนาคตจากการปรับปรุงขนาด
และคุณภาพของไม้ทีป่ลูก กบั ต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการตัดขยายระยะ

เม่ือค่าแรงงานสูงขึน้  จึงมีแนวโน้มทีจ่ะไม่ท าการตัดขยายระยะ

การหลกีเลีย่งไม่ด าเนินการตัดขยายระยะ มีข้อพจิารณา คือ

ไม่ท าให้ปริมาตรรวมของหมู่ไม้ลดลง

หมู่ไม้ไม่เกดิการแก่งแย่งอย่างหนัก จนเป็นสาเหตุให้อตัราการตายสูงมาก

การก าหนดอายุรอบหมุนเวยีนให้ส้ันลง หรือก าหนดระยะปลูกเม่ือเร่ิมปลูกให้
กว้างขึน้



การตัดสินใจไม่ด าเนินการตัดขยายระยะ (ต่อ)

กรณทีีก่ารจัดการสวนป่าเพ่ือวตัถุประสงค์ในการผลติเส้นใย (fiber) และ
ต้องการผลผลติสูงสุด และคุณภาพของต้นไม้ไม่ใช่ส่ิงส าคญั การด าเนินการตัด
ขยายระยะกไ็ม่จ าเป็นต้องท า

ส่วนใหญ่แล้ว การผลติไม้ฟืน ไม้ท าเย่ือกระดาษ ไม้เสาแบบหยาบ (rough 
pole) ทีต้่องการผลผลติสูง ขนาดไม้ปานกลาง และรอบหมุนเวยีนส้ัน ไม่ท าการ
ตัดขยายระยะ

ในสวนป่าทีป่ลูกเพ่ือป้องกนัดินและการกดัชะดิน ไม่ตัดขยายระยะ

ข้อควรระวงัในการไม่ตัดขยายระยะ คือ ในหมู่ไม้บางชนิด ถ้ามีความหนาแน่น
มาก มีโอกาสได้รับอนัตรายจากโรคและแมลงบางชนิดสูง



การตัดขยายระยะกับข้อพจิารณาด้านเศรษฐกิจ

การตัดขยายระยะเป็นการลงทุนในระยะกลางของกจิการปลูกสร้างสวนป่า

รายได้จากการขายไม้ที่ตัดขยายระยะ อาจมากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการตัด
ขยายระยะกไ็ด้

กรณทีีต่ัดขยายระยะ เม่ือหมู่ไม้มีอายุน้อย อาจไม่มีรายได้จากการขายไม้ แต่
เป็นการเพิม่มูลค่าของไม้ทีเ่หลืออยู่

เม่ือค่าจ้างแรงงานสูง การตัดขยายระยะด้วยวธีิกล (Mechanical Thinning) 
จะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวธีิเลือกตัด (Selection thinning) แต่ในพืน้ที่ที่ค่าจ้าง
แรงงานถูกกว่า การใช้วธีิการเลือกตัด จะเหมาะสมกว่า



แปลงทดลองตดัขยายระยะที่สวนป่าทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดิตถ ์






