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บทนำ
การตั ดขยายระยะ (thinning) เป็ นการปฏิ บั ติ ท างด้ านวนวั ฒ นวิท ยา
ที่สาคัญที่สุด ที่ดาเนินการภายหลังการสืบต่อพันธุ์ของหมู่ไม้ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อลดความหนาแน่นของต้นไม้ท่ขี นึ้ อยู่ภายในหมู่ไม้ ปรับปรุงคุณภาพและ
การเติบโตของต้นไม้ท่เี หลืออยู่ให้เติบโตต่อไปจนได้ ผลผลิตในรูปเนือ้ ไม้ที่มีขนาด
และคุ ณภาพตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ ไม้ ในการเก็บเกี่ยวผลผลิ ต
ขั้นสุดท้าย การตัดขยายระยะอาจเป็นการดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อื่นๆ
ก็ได้ เช่น การเปลี่ยนหรือปรับปรุงองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในหมู่ไม้
ปรับปรุงสุขภาพความแข็งแรงของต้นไม้ที่เหลืออยู่ภายหลังการตัดขยายระยะ
หรือ เป็น การเปิด เรือ นยอดต้น ไม้ชั้น บนเพื่อให้ไม้พื้นล่างมีโอกาสสืบต่อพันธุ์
ตามธรรมชาติเพิ่มมากขึน้
ในเอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการตัดขยายระยะที่มีวัตถุประสงค์
ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อการค้า (commercial thinning) เท่านั้น โดยมีเป้าหมาย
สุ ด ท้ า ยของการตั ด ขยายระยะเพื่ อ ให้ ได้ ผ ลผลิ ต ในรูป เนื้อ ไม้ ที่มี ข นาดและ
คุณภาพตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ และเพื่อจากัดวัตถุประสงค์ของ
การตัดขยายระยะให้แคบลง เนื้อหาในเอกสารจะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางการ
ตัดขยายระยะที่ดาเนินการในสวนป่าเชิงพาณิชย์หรือสวนป่าเพื่อการค้าเท่านั้น
ไม่รวมถึงสวนป่าที่ปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ
และไม่รวมถึงการตัดขยายระยะในพืน้ ที่ป่าธรรมชาติ นอกจากนี้แนวทางการ
ตัดขยายระยะจะเน้นถึงสวนป่าเชิงพาณิชย์ท่มี ีองค์ประกอบของหมู่ไม้เป็นพันธุ์ไม้
ชนิด เดีย ว (pure stand) และชั้น อายุเดีย ว (even-aged stand) เนื่อ งจาก
การปลูกสร้างสวนป่าเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย เพื่อผลิตวัตถุดิบให้
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โรงงานอุ ต สาหกรรมไม้ เป็ น การปลู กสร้ า งสวนป่า ที ่ม ีล ัก ษณะดัง กล่า ว
อย่างไรก็ตามพึงระลึกไว้เสมอว่าแนวทางการตัด ขยายระยะหมู่ไม้ขึ้นอยู่กับ
วัต ถุประสงค์ของการจัด การสวนป่าเป็นส าคัญ และอาจได้รับ อิท ธิพลจาก
ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือข้อจากัดด้านเทคโนโลยี เป็นต้น
ดังนั้นจึงไม่เป็น สิ่งที่กาหนดได้แน่นอนตายตัว สามารถปรับ เปลี่ยนได้เสมอ
เพื่อให้เจ้าของสวนป่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
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แนวทำงกำรตัดขยำยระยะสวนป่ำเชิงพำณิชย์
คำจำกัดควำมของกำรตัดขยำยระยะ (thinning)
การตัดขยายระยะ หมายถึง การตัด ฟันไม้ที่กระทาภายในหมู่ไม้ ณ
เวลาใดก็ตามที่อยู่ระหว่างการเกิดขึ้นของหมู่ไม้กับการเริ่มต้นตัดฟันเพื่อการ
สืบต่อพันธุ์ (regeneration cutting) หรือการตัดหมด (clear felling) ซึ่งต้นไม้ที่
ตัดออกจากหมู่ไม้เป็นชนิดพันธุ์เดียวกันกับต้นไม้ท่ตี ้องการเหลือไว้ (Society of
American Foresters, 1971)
การตัดขยายระยะเป็นอีกขึ้นตอนหนึง่ ของการตัดไม้เมือ่ โตปานกลาง
(intermediate cutting) โดยการตัดไม้บางส่วนออกจากหมู่ไม้ในสวนป่าหรือป่า
ธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเร่งการเติบโตของหมู่ไม้ที่เหลืออยู่เป็นการ
เพิ่มพูนผลผลิตทั้งหมดของสวนป่าและทาให้ไม้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์
(วิสุทธิ์, 2544) โดยปกติการตัดขยายระยะมักกระทาหลังการทาความสะอาด
สวนหรือกาจัดวัชพืชในสวนป่า และการตัดไม้บารุงป่า โดยจะกระทาเมื่อหมู่ไม้
เริ่มมีการแก่งแย่งกัน
ควำมจำเป็นของกำรตัดขยำยระยะ
ก่อนที่จะกล่าวถึง ความจาเป็นของการตัดขยายระยะ ควรทาความ
เข้า ใจเกี่ย วกับ ศั กยภาพการผลิ ต ของหมู่ไม้ การพั ฒ นาของหมู่ ไม้ และการ
แก่งแย่งของต้นไม้ในหมู่ไม้เสียก่อน
ศักยภาพการผลิตของหมู่ไม้ หมายถึงความสามารถในการผลิตของ
ประชากรของต้นไม้โดยจาเพาะเจาะจงจานวนหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่ ณ พื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่ง คือหน้าที่ประการหนึ่งของพื้นที่ และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของต้นไม้ที่
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ขึ้น อยู่ ในพื้ น ที่ นั้ น ยกตั ว อย่ า งเช่น อั ต ราการผลิ ต หรือ ผลิ ต ภาพของพื้ น ที่
สามารถบอกได้จากลักษณะเฉพาะตัวของดินและภูมิอากาศ ลักษณะดังกล่าว
เป็ น ลั กษณะส าคัญ ตายตั ว ของพื้ น ที่ นั้น ถึงแม้ว่าจะมีปั จจั ย ภายนอกต่างๆ
(ยกตัวอย่างเช่น การจัดการดินที่เลว การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศไป
ในทางเลวลง มลพิษจากอุตสาหกรรม เป็นต้น ) ที่อาจทาให้อัตราผลผลิตต่อ
พืน้ ที่ลดลงอย่างชั่วคราว หรืออย่างถาวรก็ตาม ในทางตรงกันข้าม การปฏิบัติ
ทางด้านป่าไม้อย่างเข้มข้น ยกตัวอย่างเช่น การเพาะปลูก การระบายน้า และ
การให้ปุ๋ย อาจทาให้ศักยภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามในทาง
ปฏิ บั ติ แ ล้ ว การที่ จ ะท าให้ อั ต ราผลผลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ มี ค่ า สู ง มากเป็ น ไปได้ ย าก
เนื่ อ งจากการจั ด การเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ เป็ น ข้ อ จ ากั ด ของผลผลิ ต มี ต้ น ทุ น
ค่าใช้จา่ ยสูง
สมรรถนะในการให้ผ ลผลิตของชนิดพั นธุ์ ไม้ใดชนิด หนึ่งโดยเฉพาะ
หรือหลายชนิดผสมกัน ได้รับอิทธิพลจากความสามารถในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในพื้นที่ของชนิดพันธุ์ไม้นั้นเอง สิ่งดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของลักษณะทางนิเวศสรีระวิทยาของพั น ธุ์ไม้ และเป็น สิ่งที่ตายตั วเป็ น
อย่างมาก อย่างไรก็ตามยังมีขอ้ ยกเว้นสาคัญ ดังนี้
1. การคัด เลือ กต้น ไม้ที่ม ีล ัก ษณะแข็ง แรงดี ระหว่า งการเข้า ไป
ดาเนิน การจัด การทางวนวัฒนวิทยาต่างๆ สามารถทาให้ประสิท ธิภาพการ
ผลิตของหมู่ไม้เพิ่มขึน้ หรือลดลงก็ได้ เนื่องจากศักยภาพการผลิตของต้นไม้แต่
ละต้นมีความผันแปรมาก
2. ความไม่ใส่ใจในการเลือกชนิดพันธุ์ ไม้ที่มีถ่ินกาเนิดที่เหมาะสมใน
การปลูกสร้างสวนป่า ทาให้อัตราผลผลิตของพันธุ์ไม้ชนิดนั้นลดต่าลงได้
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3. การคัดเลือกทางพั นธุกรรมและการใช้ กล้าไม้ ที่ได้มีการปรับปรุง
พันธุ์แล้วสาหรับหมู่ไม้ท่มี ีการจัดการในอนาคต สามารถเพิ่มอัตราผลผลิตตาม
ธรรมชาติของหมู่ไม้ได้จากพันธุลักษณ์ที่ดีขนึ้ (genetic gain)
4. การหยุ ด ชะงั กการเติบ โต ซึ่ง เป็ น ปรากฏการณ์ท างชีว วิท ยาที่
สาคั ญ ที่ เ กิด ขึ้น กั บ พั น ธุ์ไ ม้ สามารถทาให้อัตราการเติบโตทางความสูงและ
อัตราผลผลิตของต้นไม้ทุกต้นภายในหมู่ไม้ ที่ปลูกด้วยความหนาแน่นสูงลดลง
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในชั้นคุณภาพพื้นที่ที่ให้ผลผลิตปานกลางหรือต่าอยู่
แล้ว
การพั ฒ นาของหมู่ ไ ม้ หรื อ พลวั ต ของหมู่ ไ ม้ เป็ น กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างที่เกิดขึ้นกับหมู่ไม้ตลอดเวลา พัฒนาการของ
หมู่ไม้เริ่มจากจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของหมู่ไม้ และมีอิท ธิพ ลต่อ รูป แบบ
ของการเติบ โตของต้น ไม้ โครงสร้า งของหมู่ไ ม้ และผลผลิต ไม้ ต ลอดอายุ
ของหมู่ไม้นั้น อัตราการเติบโตทางความสูงและความผันแปรของการเติบโต
ทางด้านความสูงของต้นไม้จากต้น หนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งนั้น เป็นกลไกหลักที่
ขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ ในการพัฒนาของหมู่ไม้
ลักษณะทางกายภาพของต้นไม้ อาทิเช่น การเติบโตทางความสูง และ
กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ เช่น การสังเคราะห์แสงมีความผัน แปร
ทางด้านพันธุกรรมเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น อัตราความเพิ่มพูนทางด้าน
ความสู ง ของต้ น ไม้ ที่ มี ค วามแข็ ง แรงน้ อยที่ สุ ด ในหมู่ ไ ม้ ช นิ ด เดี ย วล้ ว น
(monoculture) มั กจะมีค่าเป็ น ครึ่งหนึ่งของต้น ที่มีลั กษณะแข็งแรงมากที่ สุ ด
ความผันแปรที่ติดมากับต้นไม้ดงั กล่าวมีผลทาให้ต้นไม้แต่ละต้นมีศักยภาพการ
ผลิตที่แตกต่างกันมาก แต่ก็มีข้อยกเว้นสาหรับพันธุ์ไม้บางชนิดซึ่งสามารถ ทา
ให้เกิด หมู่ไม้ที่สามารถขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศได้ นอกเหนือจากนี้ความ
แตกต่ า งของจุ ลิ น ทรีย์ ที่ อ ยู่ในพื้ น ที่ แมลงและสั ตว์ต่ างๆ กระบวนการตาม
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ธรรมชาติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อหมู่ไม้ การเข้าไปดาเนินการจัดการหมู่ไม้ ทาให้
ความผันแปรทางด้านการเติบโตระหว่างต้นไม้แต่ละต้นมีความแตกต่างกันได้
ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของต้นไม้และพื้นที่ที่ใช้ในการเติบโต
เป็นเรื่องซับซ้อน ในหมู่ไม้ที่มีชั้นอายุสม่าเสมอ การเติบโตของต้นไม้ตั้งแต่เริ่ม
ปลู ก จะไม่ ถู ก จ ากั ด โดยพื้ น ที่ ตราบจนกระทั่ ง ต้ น ไม้ เริ่ ม มี ก ารแก่ ง แย่ ง
ทรัพยากรแวดล้อมในพื้นที่นั้น การเติบโตของต้นไม้ในระยะนี้เป็น การเติบโต
อย่างอิสระ ในระยะนี้ผลผลิตทางด้านปริมาตรของหมู่ไม้จะเป็นสัดส่วนกับ
จานวนต้นไม้ที่ขนึ้ อยู่ในพื้นที่ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว ภายหลังจากต้นไม้
เริ่มมีการแก่งแย่งพืน้ ที่กันแล้ว ชีววิทยาและพลวัตของหมู่ไม้จะมีความซับซ้อน
กว่าเดิมมาก ในระยะเริ่มแรกของการเติบโต ต้นไม้แต่ละต้นที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่
เดียวกันจะมีทั้งการสนับสนุนและการแก่งแย่งระหว่างกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป
ต้นไม้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น มีความต้องการธาตุอาหารในดิน น้าและแสง
สว่างเพิ่ ม ขึ้น การพึ่ งพาอาศั ย ระหว่างกัน จะเปลี่ย นเป็ น การแก่งแย่งปั จ จั ย
แวดล้อมที่มีอยู่อย่างจากัดในพืน้ ที่นั้น
กำรแก่ ง แย่ ง (competition) คื อ รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สิ่ง มีชีวิต ชนิด เดีย วกัน หรือ ต่างชนิด กัน ก็ได้ โดยที่สิ่งมี ชีวิต ดั งกล่า วมีความ
ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดร่วมกัน ทาให้อัตราการตายเพิ่มขึ้น แต่
การเติบโตและพัฒนาตลอดจนการแพร่ขยายพันธุ์มีอัตราลดลง การแก่งแย่ง
จะเริ่มเกิดเกือบทันทีเมื่อกลุ่มต้นไม้อยู่ติดกัน โดยต้นไม้จะพยายามพัฒนาส่วน
ต่างๆ เพื่อให้ตัวเองสามารถใช้ทรัพยากรในพืน้ ที่ได้มากกว่าต้นที่อยู่ขา้ งเคียง
การแก่งแย่งระหว่างต้นไม้ (inter-tree competition) เป็นปัจจัยหนึ่งที่
มีความสัม พั น ธ์กับพื้น ที่ ที่ใช้ในการเติบ โตของต้นไม้ (growing space) ซึ่งจะ
ควบคุมกระบวนการพัฒนาของหมู่ไม้ ทรัพยากรแวดล้อมที่มีอยู่ในพืน้ ที่จะเป็น
ตัวจากัดการเติบโตของต้นไม้ที่มีชั้นเรือนยอดเดียวกันและเป็นต้นไม้ใหญ่ของ
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พื้นที่ ในทันที่ที่ระบบเรือนยอดและระบบรากของต้นไม้มีความพยายามที่จ ะใช้
ประโยชน์ทรัพยากรตัวเดียวกัน และจะนาไปสู่การแก่งแย่งอย่างรุนแรงระหว่าง
ต้นไม้ ในพื้นที่แห้งแล้งการแก่งแย่งใต้พนื้ ดิน (การแก่งแย่งทางระบบราก) อาจ
จากัดการเติบโตจนถึงจุดที่ต้นไม้ไม่สามารถมีเรือนยอดชิดติดกันได้ ในพื้นที่ชื้น
น้อยถึงชื้นมาก การแก่งแย่งทางเรือนยอดของต้นไม้เพื่อต้องการแสงสว่างมี
ความสาคัญเป็นอันดับแรก
การศึกษาพลวัตของการแก่งแย่งทางเรือนยอดของหมู่ไม้ตระกูลสน
(conifer) ที่มีชั้นอายุสม่าเสมอกัน จะทาให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี
ในระหว่างช่วงเวลาที่ต้นไม้มีการเติบโตอย่างเป็นอิสระนั้น การหยุดชะงักการ
เติบโตทางความสูงจะไม่เกิดขึ้นและเรือนยอดของต้นไม้จะปกคลุมส่วนที่เป็น
ลาต้นทั้งหมด โดยปราศจากปัจจัย ที่ควบคุมการเติบโต เช่น พืชพรรณชนิด
อื่นๆ และแมลงและสัตว์ต่างๆ ช่วงเวลานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อกิ่งของต้นไม้ที่อยู่
ข้างเคียงกันมาบรรจบกันและขัดขวางการเติบโตซึ่งกันและกัน เนื่องจากเกิด
การแก่งแย่งทรัพยากรชนิดเดียวกัน จุดที่อยู่สูงกว่าระดับที่เรือนยอดระหว่าง
ต้นไม้สัมผัสกันดังกล่าว จะเติบโตและขยับสูงขึ้นไปและร่มเงาที่เกิดขึ้นกั บกิ่งที่
อยู่ด้านล่างจะมีความรุนแรงเมื่อการขยายตัวของเรือนยอดที่อยู่ดา้ นบนเพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่อง และท้ายที่สุดกิ่งที่อยู่ด้านล่างสุดจะเกิดการตายและส่วนฐาน
ของเรือนยอดของต้นไม้ท่อี ยู่ขา้ งเคียงเริ่มยกตัวขึน้ ในอัตราเดียวกัน
การแก่งแย่งมีผลทั้งทางบวกและทางลบต่อการเติบโตของต้นไม้และ
คุ ณ ภาพของเนื้ อ ไม้ ในสวนป่ า ที่ มี อ ายุ น้ อ ยความหนาแน่ น ของสวนป่ า จะ
ส่งเสริมให้ต้นไม้มีอัตราการเติบโตเร็ว โดยเรือนยอดของต้นไม้จะช่วยข่มวัชพืช
และต้น ไม้แต่ละต้นจะช่วยกัน ป้องกันลมแรงอีกด้วย แต่อ ย่างไรก็ตาม เมื่อ
ต้นไม้อายุมากขึ้น ความต้องการน้าและแสงสว่างที่เพิ่มมากขึ้นทาให้อัตราการ
เติบโตของต้นไม้แต่ละต้นลดลงจากอัตราเติบโตปกติ นอกจากนี้การแก่งแย่งมี
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ผลทาให้ความเรียวของต้นไม้ลดลง ซึ่งเป็นผลเสีย ต่อรูปทรงและความแข็งแรง
ของต้นไม้ ดังนั้น การปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาที่เรียกว่า “การตัดขยายระยะ”
จึง มีความจาเป็น ต้องดาเนิน การเพื่อ จัด การให้ต้น ไม้แต่ล ะต้น มีพื้น ที่ว่า งที่
เหมาะสมสาหรับการเติบโต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการจัดการให้หมู่ไม้มี
ความหนาแน่นที่เหมาะสม เพื่อลดการแก่งแย่งระหว่างต้นไม้ท่ีอยู่ภายในหมู่ไม้
การตั ด ขยายระยะแบ่ งได้ ส องประเภท ตามวั ต ถุป ระสงค์ ข องการ
ดาเนินการ คือ
1. การตั ด ขยายระยะที่ ไ ม่ ไ ด้ ห วั ง ผลเพื่ อ การค้ า (Pre–commercial
thinning) คือ การตั ดขยายระยะเมื่อหมู่ไม้มีอ ายุน้อ ย เพื่อให้ไม้ที่เหลืออยู่มี
พื้นที่ว่างสาหรับการเติบโตเพิ่มขึ้น จนต้นไม้มีขนาดที่ตลาดต้องการ ดังนั้น ไม้ที่ได้
จากการตัดขยายระยะไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางการค้าได้ การตัดขยายระยะ
ดังกล่าว อาจเรียกได้ว่าเป็นการตัดขยายระยะครัง้ แรกของหมู่ไม้ (first thinning)
แต่โดยทั่วไปแล้ วการตัดขยายระยะครั้งแรกไม่เป็ นการตั ดขยายระยะประเภทนี้
เสมอไป เนื่ อ งจากการตั ด ขยายระยะอาจด าเนิ น การเมื่ อ หมู่ไม้ มี อ ายุ ม าก
พอสมควรแล้ว และสามารถนาไม้ที่ได้จากการตัดขยายระยะไปจาหน่ายเพื่อ
การค้าได้
2. การตัดขยายระยะเพื่อการค้า (commercial thinning) คือ การตัดไม้
ที่กระทาในหมู่ไม้ที่ยังไม่แก่ตัวเต็มที่ เมื่อต้นไม้มีขนาดโตพอที่ จะจาหน่ายเป็น
สินค้าได้ ไม้ที่ถูกตัดฟันทั้งหมดหรือบางส่วนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิต สิน ค้ าได้ การตั ด ขยายระยะประเภทนี้มี ความจ าเป็ น มากส าหรับ การ
จัดการสวนป่าเชิงพาณิชย์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไม้ซุงท่อนขนาดใหญ่ เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ
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วัตถุประสงค์ของกำรตัดขยำยระยะสวนป่ำเชิงพำณิชย์
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการตัดขยายระยะสวนป่าเชิงพาณิ ชย์
หรือ สวนป่า เพื่อ การค้า เท่า นั้น ไม่รวมถึง สวนป่า ที่ป ลูกเพื่อ วัต ถุป ระสงค์
ในการอนุรักษ์ ความหมายที่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปของการตัดขยายระยะ
คือ การทาให้หมู่ไม้มีจานวนต้นไม้ลดลง ซึ่งตามปกติแล้วจะกระทาภายหลังที่
เรื อ นยอดของหมู่ ไ ม้ เริ่ ม ชิ ด กั น เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ ต้ อ งการ
วัตถุประสงค์ของการตัดขยายระยะสวนป่าเชิงพาณิชย์อาจจาแนกได้ดังนี้
1. เพื่อให้ห มู่ไม้มีจานวนต้น ไม้ลดลง ซึ่งจะทาให้ต้น ไม้ที่เหลืออยู่มี
พืน้ ที่วา่ งสาหรับการพัฒนาเรือนยอดและรากมากขึน้ เป็นการสนับสนุนให้เกิด
ความเพิ่มพูนทางขนาดเส้นผ่า นศูนย์กลางลาต้น และทาให้ต้นไม้มีการเติบโต
จนถึงขนาดที่นาไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น
2. เพื่อเคลื่อนย้ายต้นที่ตาย กาลังตาย เป็นโรค และต้นอื่นที่อาจเป็น
แหล่งแพร่เชื้อ หรือทาให้เกิดความเสียหายต่อต้นที่ มีลักษณะดีและแข็งแรง
ออกจากหมู่ไม้
3. เพื่อเคลื่อนย้ายต้นที่มีลักษณะไม่ดี อาทิเช่น คดงอ แตกง่าม มีก่ิง
ขนาดใหญ่มาก และอื่นๆ ออกจากแปลง ซึ่งจะทาให้ความเพิ่มพูนของผลผลิต
ของหมู่ไม้ในอนาคตเกิดจากต้นที่มีลักษณะที่ดีที่สุดเท่านั้น
4. เพื่อส่งเสริมให้ต้นไม้ที่แข็งแรงที่สดุ และมีรูปทรงดี เติบโตต่อไปเป็น
ผลผลิตขั้นสุดท้ายของหมู่ไม้
5. เพื่อให้มีผลตอบแทนทางการเงินในช่วงกลางของการลงทุนจาก
การจาหน่ายไม้ท่ไี ด้จากการตัดขยายระยะ
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ผลของกำรตัดขยำยระยะต่อกำรเติบโตและผลผลิตของหมู่ไม้
1. ผลของกำรตัดขยำยระยะต่อกำรเติบโตในรูปของปริมำตรไม้
ทั้งหมด
ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของหมู่ไม้กับการเติบโตของ
ต้นไม้ในรูปของเนื้อไม้นั้นได้มีผู้ให้ความสนใจและศึกษาไว้นานแล้ว แต่การวัด
การเติบโตในรูปของเนื้อไม้ทั้งหมดทาให้ถูกต้องได้ยาก จึงทาให้การสรุปผล
ของความสัมพันธ์นี้ให้แน่นอนลงไปได้ลาบาก จากผลของการทดลอง พบว่า
การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของหมู่ไม้โดยการตัดขยายระยะในระดับปาน
กลางถึงระดับเบานั้น ไม่ได้ทาให้หมู่ไม้นั้นผลิตเนื้อไม้เพิ่มขึ้น จึงอาจกล่าวอีก
นัยหนึ่งได้ว่าการเติบโตในรูปของเนือ้ ไม้ที่หมู่ไม้ใดหมู่ไม้หนึ่งจะผลิตเพิ่มขึ้นอัน
เป็นผลจากการตัดขยายระยะมีน้อยมาก ด้วยเหตุนี้จึงให้ความสนใจต่อการตัดขยายระยะ
ไปในแง่ผลดีทางเศรษฐกิจมากกว่า
2. ผลของกำรตัดขยำยระยะในแง่เศรษฐกิจของหมู่ไม้
ผลทางเศรษฐกิจของการตัดขยายระยะอาจจะสรุปได้ ดังนี้
1) การตั ด ขยายระยะช่วยลดการสู ญ เสี ย เนื้อ ไม้ โดยการน าไม้
ออกมาใช้เสียก่อนที่มันจะตายแล้วผุ พังไปเอง ไม้พวกนี้มักจะเป็นไม้ที่มีเรือน
ยอดปานกลางและต้นที่มีเรือนยอดถูกเบียดบัง ซึ่งหากปล่อยไว้ในหมู่ไม้ ต้นไม้
พวกนี้ก็จะถูกเบียดบังตายไป และผุพังในที่สุด การตัดมาใช้ประโยชน์จึงเป็น
การลดความสูญเสียได้ทางหนึ่ง แต่การลดนี้อาจทาได้เพียงบางส่วน เพราะ
การใช้ไม้พวกนีม้ ีขอบเขตจากัดโดยเฉพาะต้นที่ถูกเบียดบัง จะเป็นต้นไม้ขนาดเล็ก
จนอาจใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้
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2) การตั ด ขยายระยะจะช่วยเพิ่ ม คุณ ค่าทางการเงิน ของเนื้อ ไม้
เพราะการตัดขยายระยะเป็นการเร่งการเติบโตทางด้านความโตของต้นไม้ต้นที่
ยังเหลืออยู่ให้โตมากขึ้น ได้ไม้ขนาดใหญ่ขึ้น การใช้ประโยชน์จึงมากขึ้น ราคา
ย่อมดีข้นึ
3) ท าให้ มี รายได้ เป็ น เงิน คื น กลั บ มาก่ อ นถึ ง กาหนดตั ด ฟั น ครั้ง
สุดท้าย จึงเป็ นการลดดอกเบี้ย ของเงิน ทุน ได้ และนอกจากนี้ยัง เป็น การ
ควบคุมปริมาณไม้ ทาให้ได้ไม้มีขนาดโตตามต้องการในระยะเวลาอันสั้นลง
จึงเป็นการลดอายุของรอบหมุนเวียนให้สั้นลงได้
4) ช่วยปรับปรุงคุณ ภาพไม้ให้ดีขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสาคัญ ของ
การตั ด ขยายระยะ เพราะการตั ด ขยายระยะท าให้ ไ ด้ ต้ น ไม้ ในรอบตั ด ฟั น
สุดท้ายเป็นต้นที่มีขนาดใหญ่ คุณภาพดี เพราะต้นที่มีคุณภาพเลว มีตาหนิ จะ
ถูกคัดเลือกตัดฟันออกไปในการตัดขยายระยะ
5) ช่วยปรับปรุงองค์ประกอบของหมู่ไม้ให้ดีข้นึ ตามลาดับ และเป็น
การช่วยเตรียมพืน้ ที่เพื่อการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติไปด้วยในตัว โดยการกาจัด
แม่ ไม้ห รือ แหล่ งของเมล็ ด ชนิด ที่ ไม่ต้ อ งการออกไป ในขณะเดี ย วกัน ก็ช่ว ย
ส่งเสริมแม่ไม้ชนิดที่ต้องการไว้เพื่อการสืบพันธุ์ต่อไป
นอกจากนี้การตัดขยายระยะยังเป็นการช่วยป้องกันอันตรายจากโรค
แมลง โดยกาจัดต้นไม้ที่เป็นแหล่งของโรคแมลงออกไปเสียด้วยในขณะทาการ
ตัดขยายระยะ
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3. ผลของกำรตัดขยำยระยะต่อกำรพัฒนำของต้นไม้
3.1 ทำงระบบเรือนยอดและเรือนรำก
ปริมาณอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ต้นไม้ต้นหนึ่งจะสร้างขึ้นมานั้น
ขึน้ อยู่กับขนาดของเรือนยอด และความสามารถที่รากจะหาน้าและแร่ธาตุมาได้
หลังจากที่ต้นไม้บางต้นถูกตัด ขยายระยะออกไป การเติบโตที่เพิ่มขึ้นทันทีนั้น
เกิดจากการที่มันได้รับน้าเพิ่มมากขึ้น แต่เรือนยอดจะยังไม่มีการเติบโตขึ้นแต่
อย่างใดจนถึงระยะหนึง่ จึงเจริญขยายปกคลุมพืน้ ที่ทางระบบราก รากสามารถ
ขยายตั ว ออกได้ ท างด้า นข้ า งอย่ า งรวดเร็ว กว่า เรือ นยอด เพราะว่า รากไม่
จาเป็นต้องรองรับน้าหนักตัวมันเองเหมือนอย่างเรือนยอด จึงทาให้มีการแตก
แขนงรากออกไปไม่จากัด และก็มักจะแผ่ขยายไปปนกับรากของต้นอื่นๆ และ
อาจจะเชื่อมต่อกันกับรากของต้นอืน่ ที่เป็นชนิดเดียวกันที่ถูกตัดออกไปแล้วก็ได้
ดังนั้นต้นไม้ต่างๆ ในหมู่ไม้เดียวกันจะแยกกันเฉพาะส่วนของเรือนยอดเท่านั้น
แต่ระบบรากภายในดินอาจใช้ระบบรากร่วมกัน อันเนื่องมาจากการเชื่อมต่อ
ราก (Root grafting) ก็ได้
Live crown ratio เป็นตัวชีว้ ัดที่ดีที่แสดงถึงความสามารถของ
เรือนยอดในการปรุงอาหารให้กับต้นไม้ แม้จะเป็นตัวชี้วัดที่หยาบ แต่ก็ง่ายใน
การแสดงผลและทาความเข้าใจ Live crown ratio คือเปอร์เซ็ นต์ของความ
ยาวของลาต้นที่ปกคลุมด้วยกิ่งก้านที่ยังมีชีวิต (ภาพที่ 1) ปกติต้นไม้จะเติบโต
ได้ดีเมื่อมี live crown ratio มีค่าร้อ ยละ 40 ถ้าต่ากว่าร้อ ยละ 30 ก็จะท าให้
ความแข็งแรงของต้นไม้ลดลง และทาให้การเติบโตทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลาง
ลดลงตามไปด้วย ถ้า live crown ratio ของต้นไม้ใดมีค่ายิ่งต่าลงมากเท่าใด ก็
จะทาให้การเปิดช่องว่างให้ต้นไม้ต้นนั้นไม่มีผลในทางเสริมสร้าง และอาจจะทาให้
มันตายได้ในที่สุด
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ภำพที่ 1 Live crown ratio
Height/diameter ratio อั ตราส่ วนของความสู งและขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลางลาต้น (ภาพที่ 2) เป็นตัวชี้วัดที่ ง่ายต่อการเข้าใจและแสดงถึง
เสถียรภาพ (stability) ของต้นไม้ ตัวชี้วัดนี้เป็นประโยชน์ต่อการตัดขยายระยะ
เพื่อ การค้ามาก เนื่อ งจากต้นไม้ที่เหลือ อยู่ภ ายหลังการตัด ขยายระยะเพื่อ
การค้าอาจได้รับอันตรายจากลมพายุได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงเสถียรภาพ
ของต้นไม้ก่อนทาการตัดขยายระยะ หน่วยวัดที่ใช้ในการวัดความสูงและขนาด
เส้น ผ่านศูน ย์กลางลาต้น ต้อ งเป็ น หน่วยเดีย วกัน หรือ แปลงค่าให้เป็ น หน่ว ย
เดียวกันก่อนจึงนามาคานวณหาค่าอัตราส่วน อัตราส่วนมีค่าสูง หมายถึง มี
ความเป็นไปได้ที่ต้นไม้ที่เหลืออยู่ภายหลังการตัดขยายระยะจะได้รับอันตราย
จากลมพายุจนทาให้ต้นไม้โค่นล้ม ลาต้นแตกหักเสียหายหรือคดงอได้ ดังนั้น
การตัดขยายระยะหมู่ไม้ที่ต้นไม้มีอัตราส่ วนของความสูงและขนาดเส้นผ่าน
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ศูนย์กลางลาต้นมากกว่า 100 จะทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
ดังกล่าว

ภำพที่ 2 Height/diameter ratio
3.2 ผลต่อขนำดของต้นไม้
การเติบ โตทางด้า นเส้น ผ่า นศูน ย์กลางลาต้น เป็น ตัว ชี้วัด
อัน แรกถึ ง การเพิ่ ม ปริม าตรไม้ วงปี ห นึ่ ง รอบของต้ น ไม้ ข นาดใหญ่ ย่ อ มให้
ปริมาตรเนื้อไม้มากกว่าวงปีของต้นขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อต้นไม้มีอายุมากขึ้น
แม้ ว่าวงปี ที่ เกิด แต่ล ะปี จ ะแคบลงก็อ าจไม่ ได้ ท าให้ ค วามเพิ่ ม พู น ในรูป ของ
ปริมาตรไม้ลดลง เพื่อให้ต้นไม้ผลิตวงปีได้กว้างสม่าเสมอก็จาเป็นต้องให้เรือน
ยอดของต้ น ไม้มีช่อ งว่า งที่จะแผ่ขยายได้อ ย่างเพีย งพอ แบบอย่างของการ
เติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ท่ีได้รับการตัดขยายระยะอย่างถูกต้อง
ตามเวลาที่สมควรจะมีความกว้างของวงปีที่ค่อยๆ ลดลงเพียงเล็กน้อยอย่าง
สม่าเสมอออกมาจากใจกลาง ซึ่ง ลักษณะเช่น นี้จ ะเห็น ได้ชัด ก็ต่อ เมื่อ นาไป
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เปรียบเทีย บกับลักษณะของวงปีของต้นไม้ที่ไ ม่ได้รับ การตัด ขยายระยะ ผล
ของการตัด ขยายระยะต่อ การเติบ โตทางด้านเส้น ผ่า นศู น ย์กลางของต้นไม้
อาจมีความผันแปรได้มาก การตัดขยายระยะเพียงเบาๆ อาจจะไม่ได้ช่วยเร่ง
การเติบ โตทางเส้นผ่า นศูน ย์กลางลาต้น เลยก็ได้ และในขณะเดียวกัน การ
ตัด ขยายระยะอย่า งหนัก ก็ไม่ได้ ห มายความว่า จะทาให้ต้น ไม้ที่เหลือ โตขึ้น
เป็นสองเท่า อย่างไรก็ตามอาจจะคาดคะเนผลของการตัดขยายระยะได้วา่ ถ้า
ตั ด ขยายระยะไม้ อ อกอย่างเหมาะสมจะท าให้การเติ บ โตทางด้า นเส้ น ผ่า น
ศูนย์กลางของต้นไม้ท่เี หลือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 20
จากการศึกษาถึงผลของการตัดขยายระยะในของสวนป่าไม้สัก
อายุ 6 ปี ที่มีระยะปลูกเริ่มแรก 2x4 เมตร ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทาการ
ตัดขยายระยะแบบตัด ต้นไม้ที่มีชั้นเรือนยอดต่ากว่าออกก่อน (low thinning)
โดยคิดเป็นร้อยละของพืน้ ที่หน้าตัดของต้นไม้ทงั้ หมดในพืน้ ที่ ได้แก่ ร้อยละ 30
และร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับไม่มีการตัดขยายระยะ พบว่า ภายหลังจาก
การตัดขยายระยะเป็นเวลา 3 ปี ปริมาตรส่วนที่เป็นลาต้นเฉลี่ยรายต้น ของ
แปลงที่ทาการตัดขยายระยะมี ค่ามากกว่าแปลงที่ไม่ได้ตัดขยายระยะอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (ภาพที่ 3) ในขณะเดียวกันความเพิ่มพูนทางด้านปริมาตร
เฉลี่ยรายปีของส่วนที่เป็นลาต้นของสักในแปลงที่ทาการตัดขยายระยะมีค่ า
มากกว่าแปลงที่ไม่ได้ตัดขยายระยะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเช่นกัน (ภาพที่ 4)
และจากการศึกษาเปรียบเทียบผลของความหนักเบาของการตัดขยายระยะ
(Thinning intensity) ต่อ การเติบ โตในสวนป่าเดีย วกัน พบว่า ภายหลังการ
ตัด ขยายระยะเป็ น เวลา 3 ปี การตั ด ขยายระยะด้วยวิธี low thinning ท าให้
ปริมาตรส่วนลาต้นเฉลี่ยรายต้นและความเพิ่มพูนด้านปริมาตรเฉลี่ยรายปีของ
ส่วนที่เป็นลาต้นในแปลงที่มีความหนักเบาหรืออัตราการตัดขยายระยะร้อยละ 50
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มีแนวโน้มสูงกว่าอัตราการตัดขยายระยะร้อยละ 30 ถึงแม้ว่าความแตกต่าง
ดังกล่าวจะไม่มีนัยสาคัญทางสถิติก็ตาม (ภาพที่ 3-4)

ภำพที่ 3 ปริมาตรส่วนที่เป็นลาต้นเฉลี่ยรายต้นของสักในแปลงทดลองตัดขยายระยะ
ร้ อ ยละ 50 ร้ อ ยละ 30 และแปลงที่ ไม่ ได้ ท าการตั ด ขยายระยะ
(ตัวอักษรเหมือนกัน หมายความว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ)
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ภำพที่ 4 ความเพิ่มพูนทางด้านปริมาตรเฉลี่ยรายปีส่วนที่เป็นลาต้นของสัก
ในแปลงทดลองตัดขยายระยะ ร้อยละ 50 ร้อยละ 30 และแปลงที่ไม่ได้
ทาการตัดขยายระยะ (ตัวอักษรเหมือนกัน หมายความว่าแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ)
สาหรับความสูงของต้นไม้นั้น โดยปกติจะไม่ค่อยมีผลมาจาก
ความหนาแน่นของหมู่ไม้มากนัก แต่ในหมู่ไม้ที่มีความหนาแน่นเกินไปหรือต้นอยู่
ห่างกันเกินไป ก็จะทาให้การเติบโตทางความสูงลดลงได้ การขยายตัวของเนื้อไม้
ทางลาต้นและรากเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ต้นไม้จะต้องรองรับขนาดของเรือนยอด
ถ้าหากว่า มีแรงหรือน้าหนักเฉพาะของเรือนยอดเท่านั้นที่มากระทา ก็จะทาให้
การขยายตัวของลาต้นเป็นรูปกรวยเฉพาะส่วนที่มีเรือนยอดปกคลุม ส่วนของ
ลาต้นภายใต้ลงไปจะเป็นรูปทรงกระบอก ในธรรมชาติไม่เพียงแต่ น้าหนักของ
เรือนยอดเท่านั้นที่ลาต้นต้องรองรับแรงกดในแนวดิ่ง หากยังมีแรงลมมาปะทะ
ทางด้านข้างอีกด้วย จึงทาให้รูปทรงของลาต้นเป็นรูปพาราโบล่ า (parabola)
การที่โคนของต้นไม้ขยายใหญ่กว่าส่วนอื่นเพราะเป็นส่วนที่รับแรงกดมากที่สุด
ต้นไม้จึงต้องสร้างส่วนของลาต้นเพื่อรองรับแรงกดที่มากขึ้น โคนต้นเป็นส่วนที่
รับแรงกดมากที่สุดเพราะเป็นส่วนที่โค้งงอเคลื่อนไหวเมื่อถูกแรงลม Jacobs
(1939) อ้างโดยวิสุทธิ์ (2544) พบว่าส่วนที่จะเติบโตได้มากที่สุดคือส่วนล่างสุด
หรือฐานของส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวโค้งงอได้
การตัดขยายระยะเป็นการเปิดช่องว่างทาให้ลมพัดผ่านเข้าไป
ในหมู่ไม้ได้มากขึ้น ต้นไม้ที่เหลือภายหลังการตัด ขยายระยะก็จะแกว่งไกวได้
มากขึ้น จึง ท าให้โคนต้น มี การเติ บ โตทางด้า นเส้ น ผ่ านศู น ย์ก ลางมากที่สุ ด
มากกว่าส่วนอื่นๆ ที่อยู่เหนือโคนต้นขึ้นไป จึงทาให้ต้นไม้มคี วามเรียวเพิ่มขึน้
3.3 ผลต่อคุณภำพเนื้อไม้
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จากหลักฐานที่พบแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของไม้บางชนิด
มีผลต่อความแข็งแรงของเนื้อไม้ กล่าวคือ ถ้าต้นไม้เติบโตอย่างรวดเร็ว จะทา
ให้ไม้ใบกว้างที่มีวงปี (ring porous hardwood) อาทิ เช่นไม้สักมีความแข็งแรงขึ้น
ส่ว นพวกไม้ ใ บแคบ (conifer) มีเ นื้อ ไม้ อ่อ นลง แต่พ วกไม้ ใ บกว้า งที่มีว งปี
ไม่ชัดเจน (diffuse porous hardwood) ความแข็งแรงจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
ซึ่งจากหลักฐานนี้พอสรุปได้วา่ การตัดขยายระยะ ที่ทาให้การเติบโตของต้นไม้
เป็นไปอย่างรวดเร็วนั้นจะทาให้ไม้ใบแคบมีเนือ้ ไม้อ่อนลง
ข้อสรุปนีเ้ กิดจากการศึกษาลักษณะเนือ้ ไม้และการเติบโตของมัน
ซึ่งในไม้ใบแคบ นั้น พบว่าเมื่ออายุยังน้อย มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีเนือ้ ไม้
ที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่ไม้ใบแคบต้นใหญ่มีการเติบโตช้าและเนือ้ ไม้แข็งแรง ดังนั้น
สาหรับพวกไม้ใบแคบ การตัดขยายระยะจะทาให้ต้นไม้ที่เหลือสร้างเนื้อไม้ อย่างน้อย
ที่สุดก็เป็นเนือ้ ไม้ชนิดเดียวกัน คุณภาพเหมือนกันตามปกติ ได้มากขึน้
ดังนั้น การตัดขยายระยะ จึงเป็นการเร่งการเติบโต ซึ่งน่าจะ
มีผลทาให้ได้เนื้อไม้มากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น โดยเฉพาะไม้ใบกว้าง การตัดขยายระยะ
อย่างหนักจะทาให้ต้นไม้เกิดความเรียวมากขึ้น การแปรรูปไม้ซุงพวกนี้จะทา
ให้ต้องเสียเนื้อไม้มากขึ้นจากการเปิดปีก นอกจากนี้ไม้กระดานที่ได้อาจจะมี
เสี้ย นขวางทาให้การใช้ป ระโยชน์อ าจลดลง การลิด กิ่ง ตามธรรมชาติข อง
ต้นไม้จะลดลงเมื่อหมู่ไม้น้ันได้รับการตัดขยายระยะมากขึ้น นอกจากนี้กิ่งก้าน
จะมีขนาดใหญ่ ขึ้น หากไม่ได้ช่วยการลิด กิ่งแก่ห มู่ไม้นี้ก็จะท าให้เกิด ปุ ่ม ตา
(knot) ขนาดใหญ่ขึ ้น บนเนื ้อ ไม้ไ ด้ ดัง นั ้น เพื ่อ ให้ห มู ่ไ ม้ม ีก ารลิด กิ ่ง ตาม
ธรรมชาติ การตัด ขยายระยะอาจจะต้องเลื่อนออกไปจนต้นไม้ลิดกิ่งเองแล้ว
หรือหากว่าเป็นสวนป่าที่มีการจัดการอย่างประณีต ก็อาจจะกาหนดว่าต้นไม้
ในหมู่ไม้นั้นควรมีลาต้นเกลี้ยงเกลาปราศจากกิ่งในขนาดสูงเพียงไร แล้วจึง
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ค่อยควบคุมต้นไม้นั้นให้มีลาต้นที่ปราศจากกิ่งสูง ตามที่กาหนด อย่างไรก็ตาม
ควรพิจารณาค่า Live crown ratio ให้เหมาะสมด้วย
คุณภาพพิเศษบางอย่างของเนื้อไม้ท่ตี ้องการในอุตสาหกรรม
ไม้บาง (veneer) หรือในการทาเฟอร์นิเจอร์ เช่นต้องการเนื้อไม้ที่มีลวดลาย
สวยงามสม่าเสมอ ซึ่งอาจทาได้โดยอาศัยเทคนิคทางวนวัฒน์ ควบคู่กับการ
แปรรู ป ไม้ การตั ด ขยายระยะควรท าเพื่ อ ให้ ต้ น ไม้ ที่ เหลื อ ได้ เติ บ โตอย่ า ง
สม่าเสมอ อาจทาให้รอบหมุนเวียน (rotation) ยาวออกไปบ้าง และถ้าต้องการ
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นในพื้นที่นั้น ควรมีความชื้นในดินอย่างสม่าเสมอถู กต้องตาม
ฤดูกาล ซึ่งจะมีผลทาให้เนื้อไม้ต้นฤดู (early wood) และเนื้อไม้ปลายฤดู (latewood) ในวงปีหนึ่งๆ มีขนาดสม่าเสมอกัน
ในการจั ด การเกี่ย วกับ ตั ด ขยายระยะ มีปั จจั ย ที่ต้องน ามา
พิจารณา 3 ประการ ด้วยกัน เพื่อให้การตัดขยายระยะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การจัดการในภาพรวมของหมู่ไม้ ซึ่งก็คือผลต่อการเติบโตของต้นไม้และหมู่ไม้
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ ความหนั กเบา (intensity) ระยะเวลา (timing)
และวิธีการหรือชนิดของการตัดขยายระยะ (type of thinning) เงื่อนไขของหมู่ไม้
ก่อนการตัดขยายระยะจะมีผลต่อแนวทางการตอบสนองของหมู่ไม้ต่อการตัด
ขยายระยะด้วย
ควำมหนักเบำของกำรตัดขยำยระยะ (Thinning intensity)
การตั ด ต้น ไม้บ างต้ น ท าให้ มีพื้ น ที่ ว่า งส าหรับ การเติบ โต (growing
space) ของต้นไม้ท่เี หลือภายหลังการตัด พืน้ ที่วา่ งสาหรับการเติบโตของต้นไม้
หมายความถึง การแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในพืน้ ที่ของต้นไม้ต้น
หนึ่งด้วย ไม่ได้มีความหมายเพียงการครอบครองพื้นที่เชิงกายภาพของต้นไม้
เท่านั้น ต้นไม้ได้รับทรัพยากรที่ถูกแบ่งปันเพิ่มมากขึน้ ในการสร้างส่วนที่เป็นใบ
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ราก และเนือ้ ไม้เพิ่มมากขึน้ กิ่งที่อยู่ในตาแหน่งฐานของเรือนยอดที่ยังมีชีวติ อยู่
(live crown) ได้รับแสงสว่างเพิ่มมากกว่าเดิม และทาให้ก่ิงมีอายุยาวขึ้น ดังนั้น
ทาให้การลดขนาดของเรือนยอดจากขนาดปกติเกิด ขึ้นช้าลงหรือไม่เกิดขึน้ เลย
เมื่อต้นไม้เติบโตทางความสูง ความยาวของส่วนของเรือนยอดที่ยังมีชีวิตอยู่จะ
เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ live crown ratio เมื่ อ พิ จ ารณ าส่ ว นที่ เป็ น ล าต้ น หลั ก
(main stem) ของต้นไม้ การกระจายของความเพิ่มพูนถูกทาให้เปลี่ยนไป ซึ่งจะมี
ผลต่อความเรียวและรูปทรงของต้นไม้ ส่วนของลาต้นที่ปราศจากกิ่ง(bole) ของ
ต้นไม้จะเริ่มมีความเรียวและมีรูปทรงเป็นรูปกรวยเพิ่มขึ้นมากกว่าล าต้นของ
ต้นไม้ท่ไี ม่มีพ้ืนที่ว่างสาหรับการเติบโตเพิ่มขึน้ เลย
การเติบโตของต้นไม้ที่เหลืออยู่ภายหลังการตัดขยายระยะขึ้นอยู่กับ
ปริ ม าณ ของพื้ น ที่ ว่ า งส าหรั บ การเติ บ โตของต้ น ไม้ ที่ ถู ก ท าให้ เ พิ่ ม ขึ้ น
เช่นเดียวกับปัจจัยอื่น อาทิเช่น คุณภาพของพื้นที่ (site quality) ชนิดพันธุ์ อายุ
และความแข็งแรง โดยทั่วไปแล้วการเติบโตของต้นไม้ที่มีความแข็ง แรงจะเป็น
สั ด ส่ ว นกั บ พื้ น ที่ ว่ า งส าหรั บ การเติ บ โต การเติ บ โตจะเพิ่ ม ขึ้ น จนถึ ง จุ ด ที่
ศักยภาพของต้นไม้ตน้ หนึง่ มีสูงสุด และไม่ได้รับผลจากต้นไม้ท่อี ยู่ขา้ งเคียงมาก
ส่วนต้นไม้ที่มีความแข็งแรงน้อย (เช่น ต้นที่มี live crown ratio ต่า ต้น ที่เรือน
ยอดถูกข่ม เป็นแผล หรือเป็ นโรค) อาจไม่ส ามารถได้รับ ประโยชน์ทั้ง หมด
จากการที่มีพ้ืนที่ว่างสาหรับการเติบโตเพิ่มมากขึน้ ในบางกรณีการตัดขยายระยะ
อาจทาให้เกิดผลอย่างรุน แรงได้ เมื่อ ต้น ไม้ได้รับ อันตรายจากการตัด ขยาย
ระยะที่มีศั พท์ทางเทคนิค เรียกว่า “thinning shock” และอาจท าให้ต้นไม้ถึง
ตายได้ การตัดขยายระยะอย่างหนัก (heavy thinning) ทาให้อัตราการเติบโต
ต่อต้นมีค่าสูงสุด
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของหมู่ไม้ อัตราการเติบโตต่อหน่วยพื้นที่มี
ค่ า สู ง สุ ด เมื่ อ การครอบครองพื้ น ที่ ข องต้ น ไม้ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งเต็ ม พื้ น ที่ (fully
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occupied) โดยทั่วไปแล้วหมู่ไม้ท่ีมีการตัดขยายระยะอย่างหนัก จะผลิตหรือให้
ปริ ม าตรไม้ น้ อ ยกว่า หมู่ ไม้ ที่ มี ก ารตั ด ขยายระยะอย่ า งเบา (light thinning)
ถึงแม้ว่าหมู่ไม้ที่มีการตัดขยายระยะแบบหนักจะมีการเติบโตรายต้นของต้นไม้
มากกว่า ก็ ต าม แต่ท รั พ ยากรของพื้น ที่ จ ะไม่ถู ก ใช้ป ระโยชน์อ ย่า งเต็ ม ที่
เมื่อ เปรียบเทียบกับหมู่ไม้ท่มี ีการตัดขยายระยะอย่างเบากว่า
มีวิธีการหลายวิธีในการหาปริมาณความหนักเบาของการตัดขยายระยะ
ในที่นี้วิธีการที่ขอแนะนาคือการคานวณหาจานวนหรือ ลาดับ (stem count)
หรือพื้นที่หน้าตัดของต้นไม้ที่เหลืออยู่ภายหลังการตัดขยายระยะ ตัววัด (parameter)
อีกอย่างหนึ่งที่ใช้กันโดยทั่ วไป คือ “percent normal basal area” ซึ่ง normal
ในที่ นี้ หมายถึ ง “fully stock” คื อ ปริ ม าณไม้ ที่ ส ามารถมี ได้ สู ง สุ ด ในพื้ น ที่
ข้อ จากัด ทางเทคนิคของวิธีนี้ คือ จะต้อ งรู้ค่า “normal basal area” ก่อนว่า
เป็นเท่าใด ซึ่งค่าดังกล่าวเป็นค่าเฉพาะ ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ (site) และอายุของ
หมู่ไม้ ข้อกาจัดนี้ทาให้เกิดวิธี การประมาณหาความหนาแน่นของหมู่ไม้ ที่เป็น
อิสระจากพืน้ ที่และอายุ มีวิธีการหลายวิธีที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อประมาณ
หาความหนาแน่นของหมู่ไม้ ประกอบด้วย Reineke’s (1933) stand density
index (SDI) Drew and Flewlling’s (1979) relative density index (RDI) และ
Curtis’s (1982) relative density การประมาณหาโดยใช้ SDI และ RDI เป็นวิธี
ที่เป็น ประโยชน์ต่อ การจัดลาดับ หมู่ไม้ในการดาเนิน การตัด ขยายระยะเพื่อ
การค้า
ชนิดหรือวิธีกำรตัดขยำยระยะ (Thinning type or thinning method)
ก่อนที่จะกล่าวถึงชนิดหรือวิธีการตัดขยายระยะ จาเป็นต้องทราบถึง
ประเภทของต้นไม้ที่มีชั้นเรือนยอด (crown class) ที่แตกต่างกัน ซึ่งได้ระบุชั้น
เรือนยอดของต้นไม้ จาแนกตามลักษณะรูปร่าง ขนาด และตาแหน่งของเรือนยอด
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ที่สัมพันธ์กับต้นไม้ใกล้เคียงและลักษณะคุณภาพของลาต้นของต้นไม้ จานวน
6 ประเภท (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 5)
ตำรำงที่ 1 คาอธิบายลักษณะชัน้ เรือนยอดของต้นไม้
ชั้นเรือนยอดของต้นไม้
1. ชั้นเรือนยอดเด่น
(Dominant, Do)

2. ชั้นเรือนยอดรองเด่น
(Co-dominant, C)

3. ชั้นเรือนยอดปานกลาง
(Intermediate, I)
4. ชั้นเรือนยอดที่ถูก
บดบังหรือถูกข่ม
(Suppressed or
Overtopped, Su)
5. ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่
(Wolf, Wo)
6. ต้นไม้ที่มีลาต้น
ผอมบาง
(Whip, Wh)
7. ต้นไม้ที่ตายและแห้ง
(Dead and dried, D)

ลักษณะชั้นเรือนยอดของต้นไม้
ต้นไม้ที่มีเรือนยอดแผ่ขยายอยู่เหนือ ระดับเรือนยอดของต้นไม้
ต้ น อื่ น ในหมู่ ไ ม้ นั้ น ได้ รั บ แสงเต็ ม ที่ จ ากทางด้ า นบน และ
บางส่วนทางด้า นข้า ง โดยปกติจะเป็นต้นไม้ ที่มีข นาดใหญ่ โต
กว่าค่าเฉลี่ย เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงและสมบูรณ์เต็มที่
ต้นไม้ที่มีชั้นเรือนยอดอยู่ในระดับเดียวกัน กับ เรือนยอดของไม้
ต้นอื่ นในหมู่ไม้ นั้น ได้รับ แสงเต็มที่ จากทางด้า นบน และอาจ
ได้รับแสงบ้างจากทางด้านข้าง โดยปกติเป็นต้นไม้ที่มเี รือนยอด
ขนาดกลาง เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ แข็งแรงและสมบูรณ์
ชั้นยอดที่อยู่บริเวณต่ากว่าเรือนยอดหลัก และรับแสงได้จากัด
เพี ย งส่ ว นบนเท่ า นั้ น เรื อ นยอดมี ลั ก ษณ ะแคบและเตี้ ย
เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในเกณฑ์ต่า
เรือ นยอดชั้น ที่อ ยู่ต่ากว่า เรือ นยอดหลัก โดยสิ้น เชิง และถูก
ปกคลุมด้วยกิ่งก้านของต้นไม้ที่สูงกว่าเล็กน้อย แต่ยังสามารถ
รับ แสงที่ ส่ อ งถึ งโดยตรงได้ เรื อ นยอดมี ข นาดเล็ ก ลั ก ษณะ
กระจายกันไม่เป็นกลุม่
ต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างค่อนข้างไม่ดี ซึ่งสามารถเติบโตได้
อย่างรวดเร็ว และอาจทาลายต้นไม้ข้างเคียงได้
ต้ น ไม้ ที่ มี ล าต้ น บางที่ รองรั บ เรือ นยอดหลั ก ซึ่ งสามารถเป็ น
อันตรายกับต้นไม้ข้างเคียงได้หากมีการแกว่งของลาต้นเมื่อเกิด
ลม
ต้นไม้ที่หยุดการเติบโต หรือเป็นโรค ที่ตายแล้ว หรือกาลังแห้ง
ตาย รวมถึง ต้นไม้ที่เอียงเอน และต้นที่ถูกพัดไปตามกระแสลม
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ภำพที่ 5 ลักษณะชัน้ เรือนยอดของต้นไม้
ชั้น เรือ นยอดของต้น ไม้ใน 4 ประเภทแรกตามตารางที่ 1 จะใช้เ ป็น
แนวทางในการอธิบ ายชนิด หรือ วิธีการตัด ขยายระยะต่อไป โดยหมู่ไม้จะมี
การเปลี่ยนแปลงของชั้นเรือนยอดในแต่ละช่วงอายุ สาหรับต้นไม้ 3 ประเภท
หลั งนั้น เป็ นต้น ที่จะถูกตั ดออกจากหมู่ไม้ ตามวั ตถุประสงค์ของการจัดการ
ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการผลผลิตไม้ที่มีคุณภาพดี จะตัดต้นไม้ท่ีอยู่ในประเภท ที่
5 และ 6 ออกจากหมู่ไม้ทงั้ หมดเท่าที่เป็นไปได้
ชนิด หรือ วิธีก ารของการตั ด ขยายระยะ คื อ การอธิบ ายว่า จะตั ด
ต้นไม้และเลือกต้นไม้ที่ต้องการเหลือไว้ในหมู่ไม้ อย่างไร โดยใช้ตาแหน่งของ
เรือนยอด (canopy position) หรือชั้นเรือนยอด (crown class) ของต้นไม้ เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณา
ชนิดหรือวิธีการตัดขยายระยะ แบ่งเป็นสองวิธี หลัก คือวิธีตัด อย่าง
เป็นระบบ (systematic cutting)และวิธีเลือกตัด (selective cutting) วิธีตัดอย่าง
เป็นระบบนั้น ต้นไม้จะถูกเลือกตัดออกจากหมูไ่ ม้อย่างสม่าเสมอทั่วพืน้ ที่ตามที่
ได้กาหนดรูปแบบและความหนาแน่นของหมู่ไม้ที่แน่นอนภายหลังการตัดขยายระยะ
ไว้ ก่ อ นแล้ ว โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพหรื อ ลั ก ษณ ะของต้ น ไม้ แ ต่ ล ะต้ น
ตัวอย่างเช่น การตัดขยายระยะแบบเป็นแถว หรือแบบเป็นแถบ เป็นรูปแบบที่
ง่ายและสะดวกต่อการดาเนินการ สามารถควบคุมความหนาแน่นของหมู่ไม้ได้
อย่างชัดเจน และเสถียรภาพของต้นไม้แต่ละต้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง แต่
ไม่ ส ามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ๆ อาทิ เช่ น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและ
โครงสร้ า งของหมู่ ไม้ เป็ น ต้ น ในขณะที่ วิ ธี ก ารเลื อ กตั ด เน้ น การปรั บ ปรุ ง
คุณภาพของหมู่ไม้มากกว่า โดยการพิจารณาว่าต้นใดที่ควรเอาออกหรือต้นใด
ที่ควรคงไว้ตามลักษณะชั้นเรือนยอด ตาแหน่งที่ขึ้นอยู่ของต้นไม้แต่ละต้น และ
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การนาไม้จากการตัดขยายระยะไปใช้ประโยชน์ จากพื้นฐานการเลือกตัดต้นไม้
ตามวิธีการหลักทั้งสองวิธีดังกล่าว ได้มีการนาไปประยุกต์เป็นชนิดหรื อวิธีการ
ตัดขยายระยะแบบต่างๆ แต่วิธีการตัดขยายระยะที่ นิยมใช้กันมาแต่ดั้งเดิม
มี 4 วิธี (ภาพที่ 6)
1. Low thinning บางครั้งเรียก “thinning from below” วิธีนี้ต้นไม้ที่
ต้องการเหลือไว้คือ ต้นไม้ท่มี ีชั้นเรือนยอดบน ต้นไม้ท่ีมีชั้นเรือนยอดต่ากว่าจะ
เป็นต้นที่ถูกคัดเลือกตัดขยายระยะออกก่อนตามลาดับขึ้นไปจนถึงต้นไม้ที่มี
ชั้นเรือนยอดสูงกว่า

ภำพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงการกระจายของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ
1.30 เมตร ภายหลังการตัดขยายระยะโดยวิธีการต่างๆ (ดัดแปลง
จาก The Practices of Silviculture, (Smith, 1986)
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Low thinning เป็นวิธีการตัดขยายระยะที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งต้นไม้ท่ีมี
ชั้น เรือนยอดต่าจะเป็น ต้น ที่ถูกคัดเลือ กตัดขยายระยะออกก่อ นตามลาดับ
ขึน้ ไปจนถึงต้นไม้ท่มี ชี ั้นเรือนยอดสูงกว่า บางครัง้ จึงเรียกวิธีการตัดขยายระยะนี้ว่า
เป็ น วิธีธรรมดา กล่าวคือ ต้นไม้ที่มีชั้น เรือนยอดถูกบดบั งหรือถูกข่ม จะถูก
คัด เลือ กตัด ขยายระยะออกก่อ น เมื่อ การตัด ขยายระยะกระทาหนัก ขึ้น
พวกชั้น เรือนยอดปานกลาง และชั้นเรือนยอดรองเด่น ก็จะถูกเลือกตัดออก
พวกชั้นเรือนยอดเด่นบางต้นอาจจะถูกตัดออกด้วยถ้าหากการตัดขยายระยะ
กระทาหนักมากขึ้นตามลาดับ
การตัดขยายระยะโดยวิธีนี้ เป็นการกาจัดต้นไม้ท่มี ีชั้นเรือนยอดต่า
ออกก่อน ดังนั้น ถ้าการตัดขยายระยะกระทาไม่หนักนัก ต้นที่ถูกคัดเลือกตัดออก
จึงเป็นพวกเรือนยอดถูกข่ม ซึ่งการกระทาเช่นนี้จะไม่เป็นการเร่งการเติบโตของ
ต้นไม้ที่เหลือแต่อย่างไร เพราะการตัดพวกเรือนยอดถูกข่มออก ไม่ได้เป็นการ
เปิดช่องว่างให้หมู่ไม้ที่เหลือได้รับแสงสว่างเพิ่มขึ้น หากแต่เป็นเพียงการนาไม้
เล็กที่โดนไม้ใหญ่ต้นอื่นเบียดบังจนเกื อบจะตายแล้ว ออกมาจากหมู่ไม้เท่า นั้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งการเติบโตของต้นไม้ที่เหลือ การตัดขยายระยะโดยวิธีนี้
ควรกระทาให้หนักขึน้ เพื่อที่จะได้เอาต้นที่มีชั้นเรือนยอดรองเด่นออกบ้าง
ในทางปฏิบัติของ Low thinning อาจแบ่งความหนักเบาของการ
ตัดขยายระยะออกเป็น 4 เกรด (Smith, 1986) โดยมี เกรด A กระทาเบาที่สุด
จนถึง เกรด D ที่หนักที่สุด การคัดเลือกตัดฟันไม้ออกในแต่ละเกรดจะแตกต่าง
ไปตามความรู้สึกของผู้ปฏิบัติแต่ละคน ไม้ที่จะถูกคัดเลือกออกในแต่ละเกรดพอ
กาหนดได้ดังแสดงในภาพที่ 7 ซึ่งแสดงให้เห็นเพียงสองมิติ คือ ความกว้าง และ
ความสูงเท่านั้น แต่ในสภาพท้องที่จริง จะมีสามมิติ
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ข้อดีของ Low thinning อยู่ที่การตัดฟันไม้ออก เพราะกระทาได้ง่าย
ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของพัฒนาการของต้นไม้ในหมู่ไม้ ผู้ท่ีมีความชานาญน้อย
ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ หากเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการคัดเลือกไม้ออก
ผลเสียหายที่จะเกิดกับหมูไ่ ม้ก็ไม่ค่อยรุนแรงมากนัก เพราะไม้ชั้นเรือนยอดเด่น
และชั้นเรือนยอดรองเด่น ซึ่งเป็นไม้ที่มีลักษณะดี ยังคงเหลืออยู่ในหมู่ไม้เป็น
ส่วนใหญ่

ภำพที่ 7 ภาพหน้าตัดของหมู่ไม้ ก่อนและหลังการตัดขยายระยะโดยวิธี Low
thinning ที่ระดับความหนักเบาต่างๆกัน
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Low thinning อาจจะให้ผลตอบแทนทางด้านการเงินได้น้อยที่สุ ด
จากการนาไม้ที่ถูกตัดออกไปขาย เพราะไม้ที่ถูกตัดออก เป็นไม้ขนาดเล็ก การ
นาไปใช้ประโยชน์จึงมีจากัด และอาจจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าการตัดขยายระยะครัง้ นั้นเป็นการตัดขยายระยะครัง้ แรกของหมู่ไม้นั้น

2. Crown thinning วิธีนี้ต้นไม้บางต้น ซึ่งมี ชั้นเรือนยอดขนาดกลาง
และสูงกว่า (middle and upper crown class) จะถูกตัดออก เพื่อส่งเสริมการ
เติบโตของต้นไม้ที่เหลือ ซึ่งมีลักษณะดีที่สุดและเป็นต้นที่จัดอยู่ในชั้นเรือนยอดเด่น
และชั้นเรือนยอดรองเด่น (ภาพที่ 8)
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ภำพที่ 8 ภาพหน้า ตั ด ของหมู่ไม้ ก่อ นและหลั ง การตั ด ขยายระยะโดยวิธี
Crown thinning
เพื่อ ขจัด ปัญ หาอัน เกิด จากข้อ จากัด ต่ า งๆ ใน Low thinning
ที่กล่าวถึงแล้ว จึงได้มีวิธีการตัดขยายระยะอีกวิธีหนึ่งที่คัดเลือกเอาต้นไม้ที่มี
ชั้นเรือนยอดปานกลางและลาต้นขนาดปานกลางขึ้นไปออก วิธีการตัดขยายระยะ
วิธีนี้ เรียกว่า Crown thinning นอกจากนี้อาจเรียกวิธีนี้ว่าเป็นการตัดขยายระยะ
ที่ท าจากข้างบนก็ได้ แต่ต้อ งระวังเพราะอาจจะท าให้สั บ สนกับ วิธีการของ
Selection thinning ที่เลือกเอาต้นไม้ชั้นเรือนยอดเด่นออกก่อน
Crown thinning เป็ น การตั ด ขยายระยะที่ จ ะเลื อ กต้ น ไม้ ที่ มี ชั้ น
เรือนยอดบนออกเพื่อส่งเสริมการเติบโตของต้นไม้ที่เหลือ ซึ่งเป็นต้นไม้มีชั้น
เรือนยอดบนเช่นเดียวกันกับต้นไม้ที่ถูกคัดเลือกตัดออกไป ต้นที่โดนตัดออก
ส่วนใหญ่ มีชั้น เรือนยอดเป็ นพวกรองเด่น แต่พ วกชั้นเรือ นยอดเด่น และชั้น
เรือนยอดปานกลาง บางต้นที่ไ ปขั ด ขวางการเติบ โตของต้น อื่ น ที่ต้อ งการจะ
เหลือ ไว้ ก็อาจจะโดนตัดออกไปด้วย ดังนั้นต้นไม้ที่จะเหลือไว้ภายหลังการตัด
ขยายระยะโดยวิธีนี้ คือต้นทีม่ ีเรือนยอดเด่น และรองเด่นบางต้น
Crown thinning และ Low thinning ต่างก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน
คือช่วยส่งเสริม การเติบโตของต้น ไม้ชั้น เรือนยอดบนพวกชั้นเรือนยอดเด่น
และรองเด่น ส่วนความแตกต่างของทั้งสองวิธีนี้อยู่ที่การคัดเลือกต้นไม้ออก
กล่ า วคื อ Crown thinning จะคั ด เลื อ กตั ด ต้ น ไม้ ที่ มี ชั้ น เรื อ นยอดบนออก
โดยไม่คานึงว่าการตัดขยายระยะนั้นจะกระทาหนักเบาเพียงได พวกชั้นเรือน
ยอดปานกลาง และชั้นเรือนยอดถูกข่มจะเหลือไว้ ซึ่งจะตรงกันข้ามกับ Low thinning
ตามหลักการของ Crown thinning จะไม่ตัดต้นไม้พวกชั้นเรือนยอด
ปานกลาง และชั้นเรือนยอดถูกข่ม ต้นที่ไม่ได้ไปขัดขวางการเติบโตของต้นไม้
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อื่น ที่ต้อ งการเหลือ ไว้ และก็ไ ม่มีเหตุผ ลอัน ใดที่จ ะเหลือต้น ไม้พ วกนี้เอาไว้
หากว่า สามารถตัด มัน ออกไปขายได้ เพราะการเหลือ ไว้ไ ม่ไ ด้ทาให้พ วกนี้
เพิ่มคุณค่าของตัวมันเองแต่อย่างไร แต่มันจะต้องถูกเบียดบังจนตายแล้วผุพัง
ไปโดยไร้ค่าในที่สุด ดังนั้นหากตัดต้นไม้พวกนี้ ออกไปขายหรือใช้ประโยชน์ได้ก็
น่าจะตัดออกไปด้วยเช่นกัน การตัดขยายระยะโดยวิธี Crown thinning เช่นนี้
จึงเป็นการทาแบบ Low thinning ที่มีเกรดหนักที่สุด คือ เกรด D
เกี่ย วกับ ผลตอบแทนทางด้า นการเงิน Crown thinning จะให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่า นอกจากนี้ไม้เล็กพวกชั้นเรือนยอดถูกข่ม หากขายไม่ได้
ก็ถูกปล่อยยืนต้นทิ้งไว้ในป่า ทาให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตัดฟั น และอาจจะ
กลับมาตัดมันออกภายหลังเมื่อตลาดต้องการไม้ขนาดเล็กเช่นนั้นก็ได้
ผลของการตัดขยายระยะโดยวิธีนี้ที่เกี่ยวกับลักษณะของหมู่ ไม้
คือ จะทาให้ได้ป่าที่มีสองชั้นเรือนยอด คือพวกเรือนยอดบนเป็นพวกชั้นเรือน
ยอดเด่น และรองเด่น ที่ต้อ งการเหลือ ไว้ และพวกเรือ นยอดต่าเป็น พวก
ชั้นเรือนยอดถูกข่ม และชั้นเรือนยอดปานกลาง การแบ่งชัน้ เรือนยอดทั้งสองนี้
จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าเป็นพันธุ์ไม้ทนร่ม อย่างไรก็ตามชั้นเรือนยอดทั้ง 2 ชั้นนี้
เป็นชั้นเรือนยอดของต้นไม้ท่มี ีอายุเท่ากัน
Crown thinning ทาให้ก่ิงล่าง ๆ ของต้นไม้ไม่ค่อยจะแห้งตาย จึง
ทาให้การลิดกิ่งตามธรรมชาติของต้นไม้ที่เหลือเป็นไปได้น้อยลง แต่จะทาให้
เพิ่ม Live crown ratio ให้สูงขึน้
Crown thinning ช่วยกระตุ้นส่งเสริมการเติบโตของต้นไม้ที่ เหลือ
ได้มากขึ้น จึงทาให้หมู่ไม้นั้นเติบโตถึงขนาดตัดฟันในช่วงเวลาอันสั้นกว่า ที่ได้
จากการทา Low thinning ช่องว่างที่เปิดไว้ถ้าพวก Dominant และ Codominant ยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ พวกไม้ชั้นล่างลงไปก็ยังได้ประโยชน์ เกี่ยวกับผลผลิตทั้งหมด
เช่น ปริม าตรไม้ต่อ หนึ่งหน่วยพื้น ที่ แม้ว่า จะไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะใช้ Low
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thinning หรือ Crown thinning แต่ปริมาตรไม้ที่ได้จาก Crown thinning จะเป็น
ไม้ต้นขนาดใหญ่จานวนน้อยต้นกว่าใน Low thinning สาหรับ Crown thinning
เป็นวิธีท่ยี ืดหยุ่นได้มากกว่า การใช้วธิ ีนีจ้ ึงต้องอาศัยผู้ชานาญมีประสบการณ์
3. Selection thinning หรือ high thinning คือ วิธีท่เี ลือกตัดต้นไม้
ที่มีชั้นเรือนยอดเด่นและรองเด่นเพื่อส่งเสริมให้ต้นไม้ที่มีเรือนยอดอยู่ในชั้น ต่า
กว่าและเป็นต้นที่ต้องการเหลือไว้มีการเติบโตดีต่อไป
Selection thinning นี้แตกต่างในหลักการไปจากสองวิธีแรกที่ได้
กล่า วถึง ไปแล้ว กล่า วคือ วิธีนี้จ ะเลือ กตั ด ต้น ไม้ที่มีชั้น เรือ นยอดที่เป็น ชั้น
เรือนยอดเด่นออก เพื่อที่จะส่งเสริมการเติบโตของต้นไม้ที่มีเรือนยอดล่างๆ
รองลงไป ไม้ท่มี ีเรือนยอดเด่นและเป็นต้นที่มีความแข็งแรงดี เป็นต้นที่ต้องการ
เหลือ ไว้ใ นสองวิธีแ รกนั ้น จะเป็น ต้น ที ่ถูก ตัด ออกไปใน Selection thinning
(ภาพที่ 9) การใช้วิธีนจี้ ึงควรระวังและมีขอบเขตจากัดตามวัตถุประสงค์ เพราะ
จะทาให้เกิดผลเสียแก่หมู่ไม้ได้ ต้นไม้พวกเรือนยอดถูกข่ม และเรือนยอดปาน
กลาง ซึ่งต้นไม้พวกนี้มีลักษณะไม่ดี มีการเติบโตช้า เป็นต้นที่ต้องการส่งเสริม
ให้เติบโตจนถึงรอบตัดฟันสุดท้าย ดังนั้น เมื่อพิจารณาทางด้านพันธุกรรมแล้ว
Selection thinning จึงไม่เป็นวิธีการที่ดีที่จะใช้กับหมู่ไม้ท่จี ะมีการสืบพันธุ์ทดแทน
ตามธรรมชาติเมื่อครบอายุตัดฟันของมันแล้ว หรือใช้หมู่ไม้นี้เป็นแหล่งเมล็ด
เพื่อการสืบพันธุ์ต่อไป
ผลดีของการตัดขยายระยะวิธีนี้ จะทาให้ได้รับเงินตอบแทนคืนมา
ในช่ว งก่ อ นถึ ง อายุ ตั ด ฟั น ได้ ม ากและเร็ว กว่า วิ ธีก ารตั ด ขยายระยะอื่ น แต่
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปลูกต้นไม้จนถึงขนาดตัดฟันจะยาวนานขึน้ และจะทา
ให้ผลผลิตของไม้ลดลงไม่ว่าจะเป็นในรูปของปริมาตรไม้หรือมวลชีวภาพของไม้
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ถ้ายิ่งต้นไม้พวกที่แข็งแรงถูกตัดออกยิ่งมากเพียงไร ผลผลิตก็ยิ่งลดลงมาก
ตามไปด้วย

ภำพที่ 9 ภาพหน้าตัด ของหมู่ไม้ ก่อนและหลังการตัด ขยายระยะครั้งแรก
และครัง้ ที่สองโดยวิธี Selection thinning
4. Systematic หรือ geometric thinning หรือ Mechanical thinning
คือ การเลือกตัดต้นไม้ โดยมีการพิจารณาหรือตัดสินใจในการกาหนดรูปแบบ
ของต้นไม้ท่จี ะตัดออกไว้ก่อนการตัดขยายระยะ อาทิ เช่น การตัดออกเป็นแถว
(row thinning) โดยไม่คานึงถึงชั้นเรือนยอดของต้นไม้ เป็นต้น
วิธีนี้เป็นวิธีการตัดขยายระยะที่พิจารณาระยะห่างระหว่างต้นไม้
โดยแทบไม่ได้คานึงถึงลักษณะชั้นเรือนยอดของต้นไม้เลย การตัดขยายระยะจะ
กาหนดไว้ให้เป็ น ระบบ เช่น เลือ กตัด แถวเว้นแถว หรือตั ดแถวเว้น สองแถว
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หรือตัดต้นเว้นต้น จึงเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกต่อการควบคุม วิธีนจี้ ึงเหมาะกับ
การตัดขยายระยะในสวนป่าที่มีระยะปลูกแน่นอนและยังมีอายุน้อยที่ยังไม่ เคย
ได้รับการตัดขยายระยะมาก่อนเลย และต้นไม้มีการเติบโตสม่าเสมอทั่วพื้นที่
ต้นไม้แต่ละต้นในสวนป่าเช่นนีจ้ ะมีลักษณะของชั้นเรือนยอดที่ไม่แตกต่างกันมาก
นัก มักจะเป็นพวกชั้นเรือนยอดเด่น และรองเด่น แทบทั้งสิ้น การคัดเลือกต้นไม้
ที่จะถูกตัดขยายระยะออกโดยพิจารณาจากชั้นเรือนยอดจึงไม่ได้กอ่ ให้เกิดผลดี
เท่าไรนัก ทั้งยังทาให้ต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการคัดเลือกอีกด้วย
วิธีนีอ้ าจทาได้ 2 แบบ คือ Spacing thinning และ Row thinning
-Spacing thinning จะก าหนดให้ ต้ น ไม้ ที่ จ ะเหลื อ แต่ ล ะต้ น มี
ระยะห่า งเท่า ๆ กันแน่น อนอั น หนึ่ง ดั งนั้น ต้นไม้ที่เหลือ ข้างเคีย งจะถูกตั ด
ออกไป วิธีการนี้มักจะใช้กับหมู่ไม้ท่หี นาแน่นมาก ๆ (ภาพที่ 10)
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ภำพที่ 10 ภาพสามมิติของหมู่ไม้ ก่อ นและหลังการตั ดขยายระยะโดยวิธี
Mechanical thinning แบบ Spacing thinning
-Row thinning หรือ Line thinning ก็มีห ลั กการเช่น เดีย วกัน กั บ
Spacing thinning แต่เพื่อให้การปฏิบัติงานง่ายขึน้ จึงตัดฟันไม้ออกโดยกาหนด
เป็นแถวๆ เช่น ตัดแถวเว้นแถว เป็นต้น หรือ อาจจะตัดออกเป็นแถบเล็ก ๆ
ถ้าหากเป็นหมู่ไม้ก็ยังเล็กอยู่และขึ้นกันหนาแน่นมาก (ภาพที่ 11)

ภำพที่ 11 ภาพสามมิติ ข องหมู่ไม้ ก่อ นและหลังการตั ด ขยายระยะโดยวิธี
Mechanical thinning แบบ Row thinning
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การตัดไม้ออกเป็ นแถว ๆ ท าให้การทาไม้ออกได้ง่าย อันตรายที่
ต้นไม้ที่ยังเหลืออยู่จะได้รับก็มีน้อย และอาจใช้ Row thinning ควบคู่กับการ
ตัด ขยายระยะวิธีอื่น โดยทา Row thinning เป็นช่วงๆ เช่น ทุก ๆ 7-8 แถว โดย
หวังที่จะใช้แถวนีเ้ ป็นทางชักลากไม้ท่ถี ูกตัดขยายระยะออก
ข้อเสียอันหนึ่งของวิธีนี้ก็คือการที่ต้นดี ๆ บางต้น ต้องถูกคัดเลือก
ตัดออกไปโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และยังเลือกต้นเลวบางต้นไว้เช่นกัน
การตัด ขยายระยะที ่ไ ม่ไ ด้จ ัด อยู ่ใ นวิธ ีก ารข้า งบนนี้ เรีย กว่า
“Free thinning” ในทางปฏิบัติ วิธีการตัดขยายระยะที่นักวนวัฒนวิทยานามาใช้
บ่อ ยครั้ง เพื่อ ให้ต ้น ไม้ที่เหลือ อยู่มีรูป แบบการกระจายเหมือ นกัน คือ วิธี
Low, Crown หรือ Selection thinning
Free thinning เป็นวิธีการตัดขยายระยะที่ทาเพื่อช่วยเหลือการ
เติบโตของต้นไม้ที่ต้องการเหลือไว้โดยไม่คานึงถึงว่ามันจะมีชั้นเรือนยอดเป็น
อย่างไร และตาแหน่งที่มันขึ้นอยู่จะเป็นอย่างไร และกระทาโดยไม่ได้คานึงถึง
วิธีการตัดขยายระยะวิธีหนึ่งวิธีใดโดยเฉพาะ (ภาพที่ 12)
การทา Free thinning อาจจะนาวิธีการตัดขยายระยะหลายวิธีมา
ประยุกต์รวมกันเป็น Free thinning ครั้งหนึ่ง ๆ ก็ได้ จึงทาให้การตัดขยายระยะ
โดยวิธีนเี้ หมาะกับป่าที่มีอายุ ความหนาแน่นและองค์ประกอบไม่ค่อยสม่าเสมอ
กัน เช่น ป่าธรรมชาติทั่วๆ ไป สวนป่าหรือป่าปลูกซึ่งมี ความสม่าเสมอกันมาก
จึงไม่อาจใช้วธิ ีนไี้ ด้
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ภำพที่ 12 ภาพหน้าตัด ของหมู่ไม้ ก่อ นและหลั งการตั ด ขยายระยะโดยวิธี
Free thinning
การใช้คาว่า Free thinning อาจจะทาให้เกิดความสับสนได้ง่าย
และควรหลีกเลี่ยงหากสามารถใช้คาอื่นแทนได้ เช่น อาจใช้ว่า เป็น Modified
crown and selection thinning แทน แต่ต้องเข้าใจว่าการเรียกชื่อเช่นนี้ เป็นการ
ตัดขยายระยะที่กระทาเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่การทา Crown thinning ครัง้ หนึ่งแล้ว
ตามด้วย Selection thinning นอกจากนี้ ในแผนการตั ดขยายระยะของสวนป่าใด
สวนป่าหนึ่ง ซึ่งจะมีการตัดขยายระยะหลายครัง้ แต่ละครัง้ ก็ใช้วิธีการตัดขยายระยะ
ที่แตกต่างกัน แผนการตัดขยายระยะเช่นนีก้ ็ไม่ใช่การทา Free thinning
Free thinning ทาได้ทั้งในสวนป่าที่มีอายุไม่เท่ากัน และที่มีอายุ
เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ในการทา Free thinning ครั้งหนึ่งประกอบด้วย 1) Selection
thinning เพื่ อ ตั ด ไม้ ชั้น เรือ นยอดเด่ น ที่ ไม่ ดี มี อ ยู่ ก ระจั ด กระจายกั น ห่ า ง ๆ
36 แนวทางการตัดขยายระยะสวนป่าเชิงพาณิชย์

ออกไป 2) Crown thinning เพื่อส่งเสริมการเติบโตของพวกชั้นเรือนยอดเด่น และ
รองเด่นที่ดีๆ และ 3) Low thinning ที่มีเกรด D เพื่อตัดเอาไม้ชั้นเรือนยอดถูก
ข่ม ที่ทาเป็นสินค้าได้ออกไปขาย เป็นต้น
วิธีการหรือชนิดของการตัด ขยายระยะ มีผลต่อรายได้ซ่ึงได้จาก
การตั ด ขยายระยะ การตั ด ขยายระยะที่ ตั ด ไม้ ใ หญ่ อ อกจะท าให้ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์บ่อยครั้ง มากกว่ าการตัดขยายระยะที่ตัดไม้เล็กออกในจานวน
เท่า กั น ชนิ ด ของการตั ด ขยายระยะจะมี อิ ท ธิพ ลต่อ การเติบ โตของต้ น ไม้ ที่
เหลืออยู่ภายหลังการตัดขยายระยะด้วย เพราะว่า ต้นไม้ทุกต้นในหมูไ่ ม้ ไม่ได้มี
ความแข็งแรงเท่ากันหรือมีความสามารถในการตอบสนองต่อการตัดขยายระยะ
ได้ เท่ า กั น ส าหรั บ หมู่ ไม้ ช นิ ด เดี ย วล้ ว นและมี ชั้ น อายุ ส ม่ าเสมอกั น ควา ม
แข็งแรงของต้นไม้จะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตาแหน่งภายในเรือนยอด
ต้น ไม้ที่มีเรือ นยอดสูงที่สุด มี แนวโน้ม ที่จ ะมีความแข็งแรงน้อ ยที่สุด ความ
แตกต่างของการเติบโตทางพืน้ ที่หน้าตัดของหมู่ไม้ภายหลังการตัดขยายระยะ
ระหว่า งหมู ่ไม้ ที่มีต้น ไม้ที่แ ข็ง แรงเป็น ส่ว นใหญ่ กับ หมู่ไ ม้ที่มีพื้น ที่ห น้า ตัด
ภายหลังการตัด ขยายระยะเท่ากัน แต่ต้นไม้ส่วนใหญ่มีความแข็งแรงน้อยกว่า
นั้น หมู่ไม้ท่ตี ้นไม้ส่วนใหญ่มีความแข็งแรงมากกว่าจะมีพ้นื ที่หน้าตัดสูงกว่าหมู่ไม้
ที่ ต้ นไม้ มี ความแข็ งแรงน้ อยกว่ า มากกว่ า ร้ อยละ 30 (Larson and Cameron,
1986) สรุปว่าการนาวิธีการตัดขยายระยะแบบ selection thinning มาใช้อย่าง
ไม่เหมาะสมจะทาให้ ต้นไม้ที่มีความแข็งแรงและมีแนวโน้มที่จะเติบโตดีกว่าถูก
ตัดออกไปจากหมู่ไม้มาก ชนิดของการตัดขยายระยะสามารถอธิบายในเชิง
ปริมาณได้ โดยวิธีสามัญที่สุด คือการคานวณอัตราส่วนของการตัดขยายระยะ
(thinning ratio), d/D
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d = ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก (DBH)
ของต้นไม้ท่ถี ูกตัด
D = ค่ าเฉลี่ ยของขนาดเส้ นผ่ านศู นย์ กลางที่ ระดั บอก (DBH)
ของหมู่ไม้ก่อนการตัดขยายระยะ
อั ต ราส่ ว นของการตั ด ขยายระยะนี้ โดยปกติ จ ะน้ อ ยกว่ า 1.0
สาหรับการตัดขยายระยะแบบ Low thinning มีค่ามากกว่า 1.0 สาหรับการตัด
ขยายระยะแบบ Crown thinning และ Selection thinning และมีค่าใกล้เคียงกับ
1.0 เมื่อใช้วิธี Systematic thinning แต่อ ย่า งไรก็ต ามเป็น การอธิบ ายชนิด
ของการตัด ขยายระยะในเชิง อุ ด มคติ การด าเนิ น การตั ด ขยายระยะที่ ใ ห้
ความสาคัญกับรายละเอียดของการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมากนั้น สามารถ
ทาให้สัดส่วนของการตัดขยายระยะมีค่าเท่ากันได้ และยังขึ้นอยู่กับความหนัก
เบาของการตัดขยายระยะอีกด้วย ในการปฏิบัติส่วนใหญ่เกี่ยวกับการตัดขยาย
ระยะนั้น การกระจายของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้นก่อน และหลังการตัด
ขยายระยะจะแสดงให้เห็นรายละเอียดของชนิดหรือวิธีการตัดขยายระยะได้ดี
ที่สุด
กำรตัดขยำยระยะครั้งแรก
ตามทฤษฏีแล้วการตัดขยายระยะครัง้ แรกจะต้องทาทันทีที่เรือนยอด
หรือระบบรากของต้นไม้แพร่ขยายออกมาชนกันจนเป็นการขัดขวางการเติบโต
ซึ่งกัน และกัน Live crown ratio เป็นตั วชี้ที่ดี ที่สามารถบอกได้ว่าควรต้องท า
การตัดขยายระยะครัง้ แรกเมื่อไร ตราบใดที่ Live crown ratio ของต้นไม้ในป่า
มีอยู่ในอัตราที่เหมาะสมการตัดขยายระยะก็ไม่จาเป็น แต่ถา้ การตัดขยายระยะ
ในช่วงนี้จะก่อให้เกิดกาไรก็อาจจะทา เมื่อ Live crown ratio ลดลงต่าจนถึงจุด
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อันตราย ก็ต้องทาการตัดขยายระยะแม้ว่าการตัดขยายระยะครัง้ นั้นจะไม่ คุ้ ม ทุน
ก็ตาม
มีปัจ จัย หลายอย่า งที่มีผ ลต่อ การกาหนดเวลาการตัด ขยายระยะ
ครั้งแรก ซึ่งมีผลมาจากภาวะทางเศรษฐกิจการเงิน จนทาให้ต้องเลื่อนการ
ตั ด ขยายระยะครั้ง แรกออกไป ในแง่วิช าการแล้ว การเลื่ อ นกาหนดการ
ตั ด ขยายระยะออกไปเช่นนี้ไม่ได้ก่อผลดีแต่อย่างไร ทาให้ต้นไม้เบียดเสียดกัน
จนการเติบโตลดลง ต้นไม้ที่เหลือภายหลังการตัดขยายระยะเมื่อถึงอายุตัดฟัน
จะมีขนาดเล็กกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจจะมีผลเสียต่อมูลค่าของไม้ในบั้นปลาย
อีกด้วย การลงทุนทาการตัดขยายระยะครัง้ แรก ถึงแม้วา่ จะไม่สามารถนาไม้ท่ี
ถูกตัดขยายระยะไปขายได้ ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าทั้งหมดเลย
การหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายโดยการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม จึงน่าจะเป็ น
ทางออกที่ดีอันหนึ่งสาหรับปัญหาดังกล่าวนี้
สวนป่าที่มีระยะปลูกสม่าเสมอ ย่อมจะต้องทาการตัดขยายระยะครั้ง
แรกเร็วกว่าป่าที่เกิดจากการสืบพันธุ์เองตามธรรมชาติ เพราะป่าประเภทหลัง
นี้ ย่อมมีความสม่าเสมอน้อยกว่าสวนป่า
สวนป่าที่อาจจะได้รับอันตรายจากลมพายุได้ง่ายควรวางแผนการ
ตัด ขยายระยะให้รอบคอบ โดยปกติแล้วต้นไม้ที่มีความเรียวอย่างสม่าเสมอ
จะเป็น ต้น ที่ทนทานต่อลมพายุได้ดี ซึ่งการตัดขยายระยะจะทาให้เกิดความ
เรียวได้ ดังนั้นจึงควรตัดขยายระยะเสียเนิ่นๆ และบ่อยๆ การเลื่อน การตัดขยายระยะ
ครั้งแรกออกไปนานเท่า ไร ก็จะทาให้สวนป่านั้นได้รับอันตรายรุนแรงมากขึ้น
เพราะถ้าไม่ตัดขยายระยะต้นไม้จะสูงผอมและเปลาตรง
การตัด ขยายระยะที่กระทาเนิ่น ๆ สม่าเสมอ จะทาให้ต้นไม้ที่เหลือ
เติบโตแข็งแรงดี จึงสามารถต้านทานอันตรายจากโรค แมลง และความผันผวน
ทางสรีรวิทยาได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การเลื่อนการตัดขยายระยะครัง้ แรกให้ช้า
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นานออกไปอี ก อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ ผ ลทางการเงิน จึ ง ควรต้ อ งพิ จ ารณา
เปรีย บเทียบกับ ผลเสีย อัน เกิด จากความแข็ งแรง และการเติบ โตของต้น ไม้
ลดลง จนทาให้ได้รับอันตรายจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ง่าย
ปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาในการกาหนดการตัดขยายระยะครั้ง แรก
ก็คือ การลิดกิ่งตามธรรมชาติ และความเรียว การเลื่อนกาหนดการตัดขยายระยะ
ออกไปจะทาให้ต้นไม้เบียดชิดกันมากขึ้น การลิดกิ่งตามธรรมชาติจะมากขึ้น
และความเรียวของลาต้นก็จะน้อยลง ทาให้ได้ลาต้นที่เปลาตรง
พันธุ์ไม้ที่มีเรือนยอดกว้างใหญ่ การตัดขยายระยะครั้งแรกย่อมต้อง
ทาเร็วกว่าต้นไม้ที่มีเรือนยอดแคบ ในทานองเดียวกัน พันธุ์ไม้ที่ต้องการแสงมาก
พันธุ์ไม้โตเร็วและสวนป่าที่ปลูกด้วยระยะปลูกที่ชิดกันมาก ย่อมจะต้ องทาการ
ตัดขยายระยะครั้งแรกเร็วกว่าพันธุ์ไม้ทนร่ม พันธุ์ ไม้โตช้า และสวนป่าที่ปลูก
ระยะห่างมากๆ ตามลาดับ
กำหนดกำรตัดขยำยระยะครั้งต่อๆ ไป
การตั ด ขยายระยะครั้ งแรกไม่ส ามารถมีผ ลครอบคลุ ม ได้ตลอดไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสวนป่าที่มีอายุรอบหมุนเวียนยาว เรือนยอดของต้นไม้ที่
อยู่ห่างๆ กันจากการตัดขยายระยะ ก็จะเริ่มชิด เบียดเสียดกันอีกภายใน 2-3
ปีให้หลัง การตัดขยายระยะครัง้ ต่อไปจะต้องทาอีกเมื่อไรนั้น อาจพิจารณาได้
จากอัตราการเติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ในแปลงภายหลังการตัด
ขยายระยะ หากอัตรานี้เริ่มลดลงแสดงว่าต้นไม้เริ่มเบียดเสียดแก่งแย่งซึ่งกัน
และกัน และเมื่ออัตราการเติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงต่ากว่าอัตรา
ที่กาหนดก็ทาต้องทาการตัดขยายระยะซ้า
ในบางครัง้ การตัดขยายระยะครัง้ ต่อไปอาจจะจาเป็นต้องคอยจนกว่า
ต้นไม้ในสวนป่าได้เพิ่มพูนปริมาตรเนื้อไม้เพิ่มมากขึ้น จนพอเพียงที่จะทาให้
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การตัดขยายระยะครั้งนั้นมีกาไรคุ้มกับค่าใช้จา่ ย ถ้าหมู่ไม้ข้นึ อยู่อย่างหนาแน่น
มากเกินไป และอัตราการเติบโตของมันลดลงมาก ทาให้การเพิ่มพูนเนื้อไม้
ไม่พ อเพีย งและไม่ คุ ้ม ค่า กั บ การตั ด ขยายระยะ ลั ก ษณ ะเช่น นี ้เ ป็ น
เครื่ อ งบ่ง ชี้ว่า การตั ด ขยายระยะครั้งก่อนตัดไม้ออกน้อยไป ต้นไม้ที่เหลือจึง
ไม่มีพื้นที่ว่างพอสาหรับการเติบโต ดังนั้นการตัดขยายระยะครั้งนี้จาเป็นต้อง
ระมัดระวัง เพราะหากตัดไม้ใหญ่ออกมากเกินไปเพื่อที่จะทาให้การตัดขยายระยะ
เป็นไปอย่างคุม้ ทุนกับการตัดขยายระยะครั้งนีแ้ ล้ว ก็จะทาให้การตัดขยายระยะ
ครั้งต่อไปต้องเลื่อนออกไปอีกนานจนกว่าไม้ขนาดเล็กที่เหลือ จะเติบโตจนถึง
ขนาดที่จะใช้ประโยชน์ได้
ความหนักเบาของการตัดขยายระยะครั้งก่อน และวิธีการตัดขยายระยะ
ที่ใช้มีความสัมพันธ์กับการกาหนดเวลาของการตัดขยายระยะครั้ง ต่อไป แต่ก็
เป็นเรื่องยากที่จะกาหนดแน่นอนลงไปได้ เพราะว่ามีปัจจัยอื่นอีกหลายอย่างที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น การพิจารณาจากอัตราการเติบโตทางด้านเส้นผ่าน
ศูนย์กลางจึงเป็นวิธีการที่ดีพอสมควร และง่ายต่อการปฏิบัติที่จะใช้เป็นเครื่อง
กาหนดการตัดขยายระยะครัง้ ต่อไป
การตัดขยายระยะออกมากเท่าใด ก็ยิ่งทาให้ระยะห่างของการตัดขยายระยะ
ครั้งต่อไปยืดนานออกไปมากเท่านั้น การตัดขยายระยะออกหนักมากจะทาให้
ผลผลิตทั้งหมดของหมู่ไม้นั้นลดลงด้วย ทั้งนี้เพราะว่าจะต้องเสียเวลายาวนานไป
โดยเปล่าประโยชน์ท่ีจะทาให้ช่องว่างที่เปิดมากเกินไปนั้นมีเรือนยอดของต้นไม้
ปกคลุมทั่ว
การตัด ขยายระยะซ้าในช่วงระยะเวลาเท่าๆ กัน อาจจะเป็นวิธีการ
กาหนดที่ง่าย แต่เป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้กอ่ ผลดีมากนัก เพราะสวนป่าที่มีอายุน้อย
ควรจะตัดขยายระยะบ่อยกว่าป่าที่มีอายุมาก เนื่องจากต้นไม้อายุน้อยจะแผ่
ขยายเรือนยอดเข้าชิดกันได้เ ร็วกว่าต้นไม้ที่มีอายุมาก ด้วยเหตุนี้ในประเทศ
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เดนมาร์กจึงมักมีกฎง่ายๆ ว่า ช่วงห่างเป็นปีของการตัดขยายระยะแต่ละครั้ง
ควรเท่ากับอายุของหมู่ไม้เป็นทศวรรษ ตัวอย่างเช่น ตัดขยายระยะทุกๆ 5 ปี
เมื่อป่ามีอายุในช่วง 50 ปี เป็นต้น
Kadambi (1972) ได้เสนอแนะไว้ว่า สวนสักควรทาการตัดขยายระยะ
ครั้งแรกเมื่อ ไม้สัก มี อายุ 3-15 ปี ทั้งนี้แล้วแต่ระยะปลูกและคุณภาพท้องที่
โดยควรตัดขยายระยะออกร้อยละ 50 ของจานวนต้นไม้ที่มีอยู่อาจใช้วิธี Row
thinning ก็ได้ ส่วนการตัดขยายระยะครัง้ ต่อๆ ไปควรทาทุกๆ 5 ปี จนสวนสักมี
อายุ 20 ปี เมื่อไม้ มีอายุ 20-40 ปี ควรตัดขยายระยะทุกๆ 10 ปี และเมื่ออายุ
40-60 ปี ควรตัดขยายระยะ ควรตัดขยายระยะ 15 ปีต่อครั้ง ตามลาดับ
ช่วงเวลำของกำรตัดขยำยระยะ (Timing of thinning)
การตัด ขยายระยะสวนป่า เชิง พาณิชย์ห รือ การตัด ขยายระยะเพื่อ
การค้า ที่ป ฏิบัติสืบ ต่อ กัน มา จะดาเนิน การในระหว่างช่วงเวลาที่หมู่ไม้ยังมี
การเติบโตทางความสูงอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้ต้นไม้ ที่ เ หลือ อยู่มีก ารตอบสนองต่อ
การเติบโตภายหลังการตัดขยายระยะ การตัดขยายระยะจะดาเนินการก่อนที่
ความเพิ่มพู นเฉลี่ยรายปี (mean annual increment, MAI) ของหมู่ไม้จะสิ้นสุดลง
(อายุของหมู่ไม้อาจอยู่ระหว่าง 30-60 ปี ขึน้ อยู่กับศักยภาพในการเติบโต)
ช่วงเวลาในการดาเนินการตัดขยายระยะเพื่อการค้า มีความสัมพันธ์
กับ อายุข องหมู่ไม้และมีผ ลต่อ ปริม าตรและคุณ ค่า ของหมู่ไม้ เมื่อ ครบอายุ
รอบหมุน เวีย นในหมู่ไม้อายุมากกว่า ที่อั ตราการเติบ โตทางความสูงของไม้
ชั้น เรือ นยอดเด่ น และรองเด่น ลดน้อ ยลงแล้ว (เมื่อ อายุ ข องหมู่ไม้มากกว่า
จุดสูงสุดของความเพิ่มพูนทางด้านความสูงเฉลี่ยรายปี) นั้น หมู่ไม้อาจจะไม่มี
การตอบสนองต่อ การตั ด ขยายระยะ การตั ด ขยายระยะเพื่ อ การค้าใดๆ ที่
กระทาต่อหมู่ไม้ลักษณะดังกล่าว ควรกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน การตัด
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ขยายระยะที่ดาเนินการช้าเกินไปอาจถูกนามาพิจารณาใช้กับหมู่ไม้ที่ต้องการ
ขยายระยะเวลาของรอบหมุ นเวียนออกไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ
เฉพาะอย่าง วัตถุประสงค์ต่างๆ นี้ ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการเติบโตของ
หมู่ไม้ภายหลังการตัดขยายระยะ
การตั ด ขยายระยะที่ดาเนิน การช้า เกิน ไปนั้น มีผ ลทาให้ศั ก ยภาพ
ในการตอบสนองต่อการเติบโตของหมู่ไม้ภายหลังการตัดขยายระยะลดน้อยลง
ท าให้ ค วามเสี่ ย งของต้ น ไม้ ที่ ถู ก ลมพั ด เสี ย หาย (windthrow) และสู ญ เสี ย
ปริมาตรไม้จากการตายตามธรรมชาติ การตัดขยายระยะที่หนักและช้าเกิ นไป
(heavy, late thinning) มีผลทาให้ปริมาตรทั้งหมดของหมู่ไม้ลดลง และทาให้
อายุรอบหมุนเวียนมีความยาวขึน้
การตัดขยายระยะ ที่มี ผลของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณา
ดาเนิน การนั้น อาจสามารถกระท าได้ เพื่ อ ให้ได้ ต ามวัต ถุป ระสงค์ต่างๆ ที่
ต้องการ ตัวอย่าง เช่น
- การตั ด ต้ น ไม้ ข นาดเล็ ก ที่ ส ามารถตั ด ได้ ก่ อ นการเก็ บ เกี่ ย วครั้ ง
สุดท้าย ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวครัง้ สุดท้ายได้
- การเก็ บ เกี่ ย วปริม าตรไม้บ างส่ ว นจากหมู่ ไม้ เพื่ อ ให้เกิด ผลต่ อ
สิ่งแวดล้อมข้างเคียงของหมู่ไม้ (เช่น เพื่อทาให้พ้นื ที่ส่วนที่เป็นหญ้าเพิ่มขึ้น)
- ในขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนระบบวนวัฒน์ของหมู่ไม้ที่มีชั้นอายุ
สม่าเสมอ (even-aged stand) เป็นระบบวนวัฒน์ของหมู่ไม้ท่มี ีชั้นอายุไม่สม่าเสมอ
(uneven-aged stand)
การตัดขยายระยะที่ดาเนินการแต่เนิ่นๆ (early thinning) จะเหมาะสมกว่า
แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรกระทาเร็วเกินไป จนต้นไม้ไม่สามารถเติบโตถึงขนาดที่
ทาเป็นสินค้าได้ ซึ่งทาให้โอกาสทางการตลาดถูกจากัดได้ หรือทาให้คุณค่าของ
ไม้ท่ที าเป็นสินค้าได้ลดลงมาก หมู่ไม้สนบางชนิดที่มีความหนาแน่นมาก อาจจะ
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มีขนาดของต้นไม้ซ่ึงมีขนาดโตไม่เพียงพอที่จะทาการตัดขยายระยะเพื่อการค้า
ได้ก่อนที่หมู่ไม้จะมีอายุมากพอที่จะตอบสนองต่อการตัดขยายระยะได้ดี
การตัดขยายระยะที่ดาเนินการแต่เนิ่นๆ จะมีความคุม้ ทุนมากกว่า ถ้า
ไม่นาเอาผลกระทบตลอดอายุรอบหมุนเวียนมาพิจารณาด้วย การตัดขยาย
ระยะแต่เนิ่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์อาจเป็นที่ยอมรับได้ ถ้าให้คุณค่าของ
หมู่ไม้เพิ่มขึน้ อย่างเพียงพอ
กาหนดการตัดขยายระยะที่มอี งค์ประกอบของความบ่อยครั้งของการ
ตัดขยายระยะ (frequent) มีความหนักเบาน้อย (light thinning) และกระทาแต่
เนิ่นๆ จะทาให้ศักยภาพของหมู่ไม้ในการรักษาปริมาตรไม้ไว้ไม่ให้สูญเสียไปกับ
การตายของต้นไม้มีสูงสุด
กำรตัดขยำยระยะที่ไม่ได้หวังผลทำงกำรค้ำ (Pre-commercial thinning)
การตัดขยายระยะที่ไม่ได้หวังผลทางการค้า คือการตัดขยายระยะเมือ่
หมู่ไม้มีอายุน้อย ดังนั้น ไม้ที่ได้จากการตัดขยายระยะจึงไม่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ทางการค้าได้ การตัดขยายระยะดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็นการ
ตั ด ขยายระยะครั้ ง แรกของหมู่ ไ ม้ (first thinning) แต่ โ ดยทั่ ว ไปแล้ ว การ
ตั ด ขยายระยะครั้งแรก ไม่เป็น Pre-commercial thinning เสมอไป เนื่องจากการ
ตัดขยายระยะอาจดาเนินการเมื่อหมู่ไม้มีอายุมากพอสมควรแล้ว และสามารถ
นาไม้ท่ไี ด้จากการตัดขยายระยะไปใช้ประโยชน์หรือจาหน่ายเพื่อการค้าได้
ในการปลูกสร้างสวนป่าของประเทศไทย มักกาหนดระยะห่างเมื่อเริ่มปลูก
(initial spacing) ค่อนข้างกว้าง ตัวอย่างเช่น ระยะปลูกของสวนป่าไม้สักของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ซึ่งกาหนดระยะปลูก ไว้ 4x4 เมตร (ความ
หนาแน่น 100 ต้น/ไร่) เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างต้นสักที่ปลูกมากพอ เพื่อให้
ชาวไร่สามารถปลูกพืชได้ เนื่องจาก ออป. ได้นาระบบหมู่บ้านป่าไม้ (Forest
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Village System) ซึ่งเป็นวิธีการที่ดัดแปลงมาจาก Tuangya System ของพม่า
มาใช้กับการปลูกสร้างสวนป่าสักของ ออป. (อานวย, 2535) ปัจจุบันนี้ระยะ
ปลูกดังกล่าว ยังคงใช้กับการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักของ ออป. อยู่ ถึงแม้ว่า
จะไม่ มี ก ารอนุ ญ าตให้ ป ลู ก พื ช เกษตรระหว่ า งแถวของต้ น สั ก แล้ ว ก็ ต าม
เนื่องจากเป็นระยะปลูกที่มีระยะห่างระหว่างแถวกว้างพอที่จะให้เครื่องจักรเข้า
ไปทางานได้สะดวก นอกจากนี้ระยะห่างระหว่างแถว 4 เมตร ยังนิยมใช้กับ
ชนิดไม้อื่นๆ ในการปลูกสร้างสวนป่าของประเทศไทยด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่
ระหว่างต้นอาจจะแคบลง ตัวอย่างเช่น กาหนดระยะปลูก 2x4 เมตร เป็นต้น
กล่าวโดยสรุปการกาหนดระยะปลูกคานึงถึงความสะดวกในการปฏิบัติงาน
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ทาการเกษตรของราษฎรในท้องถิ่นเป็นสาคัญ
สาหรับ การปลู กสร้างสวนป่าในทวีปยุโรป และประเทศสหรัฐ อเมริกา การ
กาหนดระยะปลู กจะพิจ ารณาถึงการใช้พื้น ที่เพื่ อการเติบ โตของหมู่ไม้ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และให้ได้ผลผลิตต่อพื้นที่สูงสุดในเวลาที่กาหนดไว้ ดังนั้น
ในการปลูกสร้างสวนป่าจึงกาหนดความหนาแน่นของสวนป่าแต่ละชนิดให้มี
ศั ก ยภาพในการใช้ พื้ น ที่ ได้ สู ง สุ ด เมื่ อ หมู่ ไม้ เริ่ ม มี ก ารแก่ ง แย่ ง กั น แล้ ว จึ ง
พิจ ารณาตั ด ขยายระยะหมู่ไม้ บางครั้ง เรีย ก Juvenile spacing ซึ่งหมายถึ ง
การจัดการระยะห่าง หรือความหนาแน่นของหมู่ไม้เมื่อมีอายุน้อยอยู่ เพื่อให้มี
การเติ บ โตและรูป ทรงที่ ต้ อ งการ ดั ง นั้ น จึ ง กล่ า วได้ ว่ า การจั ด การความ
หนาแน่น ของหมู่ไม้เพื่อวัตถุประสงค์ ห รือ เป้า หมายเฉพาะอย่า ง อาทิ เช่น
เพื ่อ ผลิต ไม้ซ ุง ไม้เ สากลม ไม้เ สาเข็ม เป็น ต้ น สามารถท าให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ได้ เมื่อหมู่ไม้มีอายุน้อย โดยวิธีการกาหนดระยะห่างเมื่อเริ่มปลูก
(initial spacing) และ วิธีการตั ดขยายระยะไม้ ที่ ไม่ ได้ หวั งผลทางการค้า (Precommercial thinning) การปฏิบัติดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านวนวัฒน
วิทยาในรูปของการเติ บโตทางด้ านขนาดเส้ นผ่ านศู นย์กลางเฉลี่ ยของหมู่ ไม้
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เนื่องจากช่วงเวลาการเติบโตอย่างเป็นอิสระของต้นไม้ถูกขยายออกไปโดยการ
ปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาดังกล่าว ก่อนที่เรือนยอดของหมู่ไม้จะชิดติดกัน ในการ
สื บ ต่ อ พั น ธุ์ ที่ ห มู่ ไม้ มี ค วามหนาแน่ น สู ง ไม่ ว่ า จะเป็ น การสื บ ต่ อ พั น ธุ์ ต าม
ธรรมชาติ (natural regeneration) หรือ การปลูก (artificial regeneration)
ก็ตาม แล้ว มีการตัด ขยายระยะแบบ Pre-Commercial thinning ตามมาจะทา
ให้มีข้อได้เปรียบทางวนวัฒนวิทยามากกว่าการกาหนดระยะห่างเมื่อเริ่มปลูก
แต่เพียงอย่างเดียว เพราะว่าจะทาให้เกิดโอกาสในการคัดเลือกต้นไม้ที่ดีที่สุด
ตัวอย่างเช่น การปลูก ต้น ไม้ 5,000 ต้น แล้ว ทาการตัด ขยายระยะให้เหลือ
เพีย ง 1,000 ต้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่ไม้ในแง่วนวัฒนวิทยามากกว่า
การปลูกต้นไม้โดยมีความหนาแน่น เมื่อเริ่มปลูก 1,000 ต้น ดังต่อไปนี้
1) หมู่ไม้มีการเติบ โตภายใต้ปัจ จัย แวดล้อ มของพื้น ที่ที่ต้น ไม้ขึ้น อยู่
(microsite) ดีกว่า
2) หมู่ ไม้ มี ก ารเติ บ โตเร็ว กว่า เพราะว่ า การตั ด ขยายระยะท าให้ มี
โอกาสในการปรับปรุงความแข็งแรงของหมู่ไม้
3) หมู่ไม้มีความแข็งแรงมากกว่า และองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้
ส่วนใหญ่ เป็นชนิดพั นธุ์ที่ต้องการ (ในกรณีที่หมู่ไม้เกิดจากการสืบพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ) และเป็นแบบผสม (mixed-species stand)
ถ้าการจัดการป่าไม้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดผลผลิตด้านปริมาตรไม้
สูงสุดแล้ว บรรทัด ฐานในการคัดเลือกต้นไม้เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
ควรมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแรงของต้นไม้ อาทิ
เช่น อัตราการเติบโตทางด้านความสูงของต้นไม้ ความสูงทั้งหมด และขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามศักยภาพในการตอบสนอง
ของหมู่ไม้ภายหลังการตัด ขยายระยะที่ไม่ได้หวังผลทางการค้า จะถูกทาให้
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ลดลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้ความแข็งแรง และลักษณะต่างๆ ของหมู่ไม้มีคุณภาพ
ลดลงได้ ดังกรณีต่อไปนี้
1) ถ้าในการตัด ขยายระยะมีการคัดเลือกต้นไม้ที่ มีความแข็งแรงต่า
เพราะว่า โดยทั่ วไปแล้ว การคัด เลือกไม้เพื่อตัด ขยายระยะ จะพิจารณาถึง
ความสม่าเสมอ (uniformity) ของหมู่ไม้ภายหลังการตัดขยายระยะ เป็นลาดับแรก
กล่าวคือ ไม่ต้องการให้พื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหมู่ไม้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่
มากเกินไป อีกประการหนึ่งก็คือ ศักยภาพในการเติบโตทางด้านความสูงของ
ต้นไม้ (ความแข็งแรงของต้นไม้) เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
2) วิธีการคัดเลือกไม้ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมจะทาให้เรือนยอด
ของหมู่ไม้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทาให้การใช้ประโยชน์พ้นื ที่
ไม่สมบูรณ์ และผลผลิตลดลง
3) ถ้าการตัดขยายระยะที่ไม่ได้หวังผลทางการค้า เกิดขึ้นช้าไปในหมู่ไม้
ที่มีความหนาแน่นสูงมาก และหมู่ไม้นั้นเกิดการชะงักการเติบโตทางความสูง
ไปแล้ว
4) ในการตัด ขยายระยะหมู่ไม้ผ สมหลายชนิดพั นธุ์ (mixed-species
stand) ถ้าพันธุ์ไม้ท่ีเติบโตช้ากว่า (slower-growing species) และพันธุ์ไม้ทนร่ม
(shade-tolerant species) ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ไม้ท่จี ะทาให้เกิดเรือนยอดชั้นล่างขึน้
ในหมู่ไม้ ถูกตัดขยายระยะออกจากแปลงจะทาให้ศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต
ของหมู่ไม้ลดลง
การตัดขยายระยะที่ไม่ได้หวังผลทางการค้านี้ จะทาให้จานวนต้นไม้
การครอบครองพื้นที่ว่าง และปริมาตรไม้ยืนต้น (standing volume) ต่อหน่วย
พืน้ ที่ของหมู่ไม้ลดลงทันที การลดลงดังกล่าวจะมากหรือน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับ
ความหนักเบา หรือ ความเข้มของการตัด ขยายระยะ การพั ฒ นาของหมู่ไม้
ภายหลังการตัดขยายระยะเป็นสิ่งที่ซับซ้อนกว่าก่อนการตัดขยายระยะมาก
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ตามปกติแล้ว การปกคลุมเรือนยอดของหมูไ่ ม้ภายหลังการตัดขยายระยะ
จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง จนกระทั่งเรือนยอดของหมู่ไม้เกิดการประชิดกัน
โดยสมบูรณ์ และหลังจากนั้นอัตราการเพิ่มจะคงที่ จานวนต้นไม้ภายหลังการ
ตัดขยายระยะเกือบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย จนกระทั่งหมู่ไม้เริ่มมีเรือนยอด
ชิดกัน เกิดการแก่งแย่ง แข่งขัน และมีการตาย ความเพิ่มพูนทางปริมาตรไม้
ต่อหน่วยพืน้ ที่ถูกทาให้ลดลง จนกระทั่งพืน้ ที่ว่างสาหรับการเติบโตของต้นไม้ที่
เกิดขึ้นภายหลังการตัดขยายระยะถูกใช้ประโยชน์ไปหมดโดยหมู่ไม้ที่เหลือจาก
การตัดขยายระยะ จากภาพที่ 13 ในระยะแรกเริ่มเส้นกราฟที่แสดงปริมาตรไม้
ที่ท าเป็ นสินค้าได้ (merchantable volume) ของหมู่ไม้ที่ไม่มีการตัด ขยายระยะ
จะแยกออกจากเส้นกราฟของหมู่ไม้ ที่ตัดขยายระยะด้วยระดับความหนักเบา
ต่างๆ กัน และจะขนานกับเส้นกราฟเส้นหนึ่งในเวลาต่อมา ตามปกติแล้วการ
บรรจบกันของเส้นกราฟจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสัน้ ๆ หลังจากที่หมู่ไม้ซึ่งผ่านการ
ตัดขยายระยะไปแล้ว มีการตายของต้นไม้เกิดขึ้น ช่วงเวลาของแต่ละขั้นตอน
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความหนักเบาของการตัดขยายระยะและระดับของการใช้
ประโยชน์พื้นที่ของต้นไม้ ถ้าต้นไม้ชั้นล่างที่เรือนยอดถูกเบียดบัง หรือถูกข่ม
ถูกตัดออกเท่านั้น โดยที่การปกคลุมเรือนยอดของหมู่ไม้ยังคงอยู่ ร้อยละ 100
การบรรจบกันของเส้นกราฟจะเกิดขึ้นทันทีโดยไม่มีการแยกจากกันใดๆ เกิดขึ้น
เลย ในทางตรงกัน ข้า ม การตั ด ขยายระยะแบบหนั ก มากจะท าให้ ช่ ว งที่
เส้ น กราฟแยกจากกั น ภายหลั ง การตั ด ขยายระยะมี ค วามยาวมากขึ้น ซึ่ ง
สามารถขยายออกไปได้จ นกระทั่ ง ถึงเวลาการเก็บ เกี่ย วผลผลิต ของหมู่ไม้
เนื่องจากในการพัฒนาของหมู่ไม้ภายหลังการตัดขยายระยะจะมีช่วงเวลาหนึ่ง
ที่ห มู่ไม้แสดงให้เห็ นความแตกต่างทางด้านปริม าตรไม้ ซึ่งเกิ ดจากผลของ
ความหนักเบาในการตัดขยายระยะอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ แปลงที่ไม่มีการตัด
ขยายระยะ (unthinned) จะมี ค วาม เพิ่ ม พู นเฉลี่ ย รายปี (mean annual
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increment, MAI) เท่า กับ แปลงที่ต ัด ขยายระยะหนัก มาก (Heavy) ในช่ว ง
เวลาเดียวกัน แปลงที่ตัด ขยายระยะปานกลาง (Moderate) จะมี MAI น้อ ย
กว่า แปลงที่ไม่มีการตัด ขยายระยะ ส่วนแปลงที่มีการตัดขยายระยะหนักมาก
(Extreme) จะมี MAI มากกว่า ซึ่งแสดงถึงผลของการตัด ขยายระยะต่อความ
เพิ่มพูนของผลผลิตทางด้านปริมาตรไม้ของหมู่ไม้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อหมู่ไม้
พัฒนาต่อมาจนถึงชั้นอายุหนึ่ง ผลผลิตรวมของหมู่ไม้จะเท่ากันหรือมีปริมาณ
ใกล้เคียงกันในที่สุด

ภำพที่ 13 ผลของความหนักเบาในระดับต่างๆ กันของการตัดขยายระยะที่
ไม่ได้หวังผลทางการค้าต่อปริมาตรไม้ท่เี ป็นสินค้าได้ในอนาคต
วัต ถุป ระสงค์ของการนาไม้ไปใช้ประโยชน์และช่วงอายุ ของหมู่ไม้ที่
นามาประเมินผล เช่น หมู่ไม้ที่มีอายุอยู่ในวัยหนุ่ม (pole stage) หรือ วัยแก่
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(mature stage) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองของหมู่ไม้ต่อการตัดขยายระยะ
ที่ไม่ได้ ห วั งผลทางการค้า ด้ วย หมู่ไม้ที่ ไม่มี การตั ด ขยายระยะ สามารถให้
ผลผลิ ต ได้ ม ากกว่า หรือ น้อ ยกว่าแปลงที่ ตั ด ขยายระยะก็ ได้ ขึ้น อยู่กับ การ
กาหนดขนาดมาตรฐานของไม้ที่จะนาไปใช้ประโยชน์ และขึน้ อยู่กับว่าเมื่อใดที่
ทาการประเมิน ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าขนาดต่าสุดของไม้ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้
เท่ า กั บ 12.5 เซนติ เมตร หรือ ประมาณ 5 นิ้ ว ในแปลงที่ ไม่ ตั ด ขยายระยะ
(unthinned stand) และสามารถนาไม้ขนาดเล็กจานวนมากไปใช้ประโยชน์ได้
ตั้ ง แต่ ห มู่ ไ ม้ อ ยู่ ใ นช่ ว งวั ย หนุ่ ม จึ ง ท าให้ ผ ลผลิ ต ทั้ ง หมดของหมู่ ไ ม้ ในรู ป
ปริ ม าตรไม้ ที่ ท าเป็ น สิ น ค้ า ได้ มี ป ริ ม าณมากกว่ า แปลงที่ ตั ด ขยายระยะ
(thinned stand ) (ภาพที่ 14 a) อย่างไรก็ตามเนื่องจากการตัดขยายระยะ ทาให้
พื้ น ที่ ว่า งส าหรับ การเติ บ โตของต้ น ไม้ ที่ เหลื อ อยู่ ซึ่ ง มี ผ ลท าให้ ก ารเติ บ โต
ทางด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ดกี ว่าหมูไ่ ม้ท่ไี ม่มีการตัดขยายระยะ
ดั ง นั้ น จึ ง ท าให้ ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของหมู่ ไม้ มี ข นาดเท่ า กั บ ขนาด
มาตรฐานของไม้ที่กาหนดไว้เร็วกว่า ดังนั้น ถ้าขนาดต่าสุดของไม้ที่จะนาไปใช้
ประโยชน์ได้ เพิ่มเป็น 17.5 เซนติเมตร หรือ ประมาณ 7 นิว้ จะทาให้ปริมาตร
รวมของผลผลิตที่เก็บ เกี่ยวได้ของหมู่ไม้ที่ตัด ขยายระยะมากกว่าแปลงที่ไม่
ตัดขยายระยะ (ภาพที่ 14 b) มีข้อสังเกตว่า ปริมาตรที่เพิ่มมากกว่าในแปลง
ที่ตัดขยายระยะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยอัตราที่เพิ่มขึ้นนี้ เท่ากับสัดส่วน
ที่เพิ่มขึ้นของต้นไม้ที่มีขนาดมากกว่าขนาดต่าสุดของไม้ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้
ในแปลงที่ไม่มีการตัด ขยายระยะ (เมื่อหมู่ไม้มีอายุ มากขึ้นสั ดส่วนที่เพิ่มขึ้น
ดังกล่าวมีค่ามากขึ้น จึงทาให้ปริ มาตรที่มีมากกว่าในแปลงที่ตัด ขยายระยะ
มีอัตราลดลง) ดังนั้นในการประเมินผลของการตัด ขยายระยะต่อผลผลิตของ
หมู่ไม้ ไม่ควรประเมินโดยกาหนดให้ขนาดต่าสุดของไม้ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้มี
ค่าสูงเมื่อหมู่ไม้มีอายุน้อยเกินไป
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ภำพที่ 14 a) ขนาดจากัดต่าสุดของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้น 12.5 ซม.
ทาให้แปลงที่ไม่ได้ตัดขยายระยะได้เปรียบทางปริมาตรไม้ที่เป็น
สินค้าได้ b) เมื่อขนาดจากัดเพิ่มขึน้ จนถึง 17.5 ซม. ทาให้แปลงที่
ตัดขยายระยะได้เปรียบทางปริมาตรไม้
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กำรตัดขยำยระยะเพื่อกำรค้ำ (Commercial thinning)
การตั ด ขยายระยะเพื่ อ การค้ า เป็ น การปฏิ บั ติ ท างวนวั ฒ นวิท ยาที่
ดาเนินการภายหลังการตัดขยายระยะครัง้ แรกที่ไม่ได้หวังผลทางการค้า (Precommercial thinning) เมื่อ ต้น ไม้มีข นาดใหญ่ขึ้น และความแข็ง แรงลดลง
การตัดขยายระยะสามารถทาให้เรือนยอดของหมู่ไม้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ขึ้นได้
และการครอบครองช่อ งว่างดั งกล่าวโดยเรือนยอดของต้ น ไม้ที่เหลือ อยู่จ ะ
เป็นไปได้ช้า การตัดขยายระยะเพื่อการค้าในประเทศไทยที่กาลังดาเนินการอยู่
ในปัจจุบันนี้ คือการตัดขยายระยะในสวนป่าไม้สักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่ง
เป็นการตัดขยายระยะเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งและดาเนินการในระยะเวลา
ไม่นานนักก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตขั้นสุดท้าย (final harvest) ยกตัวอย่างเช่น
ทาการตัดขยายระยะครั้งแรก เมื่อสวนป่าไม้สักมีอายุประมาณ 14-15 ปี ตัด
ขยายระยะ ครั้งที่ 2 เมื่อสวนป่ามีอายุ 21-22 ปี และตัดฟันครั้งสุดท้าย เมื่อ
สวนป่ามีอายุ 30 ปี (อายุรอบหมุนเวียนของสวนป่า) เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการที่
ใช้กันตามปกติในประเทศแคนาดา และบางพื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริกา
แต่ในทวีปยุโรป การปฏิบัติโดยทั่วไปในการตัดขยายระยะจะดาเนินการมากกว่า
หนึ่งครั้งเสมอ และจะใช้วิธีการตัดขยายระยะแบบ Low thinning โดยมีความ
หนักเบาของการตัด ขยายระยะแต่ละครั้งในระดับต่า (light intensity) การ
ตัด ขยายระยะด้วยวิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย
เนื้อไม้จากต้นไม้ที่ตายเมื่อไม่ได้ท าการตั ดขยายระยะ วิธีห นึ่งที่นิย มใช้ในการ
เปรียบเทียบการตัดขยายระยะ และไม่ได้ตัดขยายระยะ คือ การเปรียบเทียบ
ปริมาตรไม้ที่ได้จากการเก็บเกี่ ยวผลผลิตของแปลงที่ไม่ได้ตัด ขยายระยะกับ
ปริม าตรไม้ ที่ ได้ จ ากการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ครั้งสุ ด ท้ า ย รวมกับ ปริม าตรไม้
ทั้งหมดที่ได้จากการตัดขยายระยะของแปลงที่ทาการตัดขยายระยะ ในการ
ประเมิน ปริม าตรไม้ที่ ได้จากการตัด ขยายระยะนั้น ขนาดจากัด ของไม้ที่จ ะ
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นาไปใช้ประโยชน์จะเป็นตั วแปรสาคัญที่มีผลต่อปริมาตรไม้ที่ทาเป็นสินค้าได้
ยกตัวอย่าง เช่น ในทวีปอเมริกาเหนือขนาดจากัดของไม้ที่เป็นสินค้าได้ ซึ่งนิยม
ใช้กันโดยทั่วไปคือที่ระดับอก (DBH) และที่ระดับปลายท่อน (top diameter) มี
ค่าเท่ากับ 7 เซนติเมตร แต่ในทวีปยุโรปขนาดจากัดดังกล่าวอาจต่ากว่า ซึ่งจะ
ทาให้ปริมาตรไม้ท่ที าเป็นสินค้าได้เพิ่มขึน้
ถ้ า ศึ ก ษาถึ ง การตายของต้ น ไม้ ใ นแปลงที่ ไ ม่ ไ ด้ ตั ด ขยายระยะ
ยกตัวอย่าง เช่น สวนป่าไม้ Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii) ในประเทศ
แคนาดาเปรียบเทียบกับแปลงที่ตัด ขยายระยะ โดยวิธี Low thinning ที่มีการ
ดาเนินการบ่อยครั้ง (มากกว่าหนึ่งครั้ง) และแต่ละครัง้ มีความหนักเบาของการ
ตัดขยายระยะต่า จะเห็นได้ว่าปริมาตรไม้ ในแปลงที่ตัด ขยายระยะจะเพิ่มขึ้น
อย่า งเห็น ได้ชัด นั ่น คือ ต้น ไม้ที่มีเรือนยอดถูก ข่ม จะถูกตั ด ขยายระยะและ
นามาใช้ประโยชน์ก่อนที่มันจะตาย ในภาพที่ 15 เส้นกราฟเส้นบนสุด แสดงถึง
ผลผลิตในรูปปริมาตรไม้ต่อ หน่วยพื้นที่ของต้นไม้ทั้งหมดที่จะได้รับเมื่อมีการ
ตัดขยายระยะ และมีการนาไม้ที่ตัดขยายระยะไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีขอ้ จากัด
เรื่องขนาดของไม้ เส้นกราฟเส้นกลาง แสดงถึงผลผลิตที่จะได้รับเมื่อมีการ
ก าหนดขนาดของต้ น ไม้ ที่ ท าเป็ น สิ น ค้ า ได้ โดยก าหนดให้ มี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศู น ย์ กลางที่ ป ลายท่อ นมากกว่าหรือ เท่ ากั บ 10 เซนติเมตร ขนาดเส้น ผ่า น
ศู น ย์ ก ลางของตอเท่ า กั บ หรือ มากกว่า 30 เซนติ เมตร และขนาดเส้ น ผ่ า น
ศู น ย์ ก ลางที่ ร ะดั บ อกของต้ น ไม้ เ ท่ า กั บ หรื อ มากกว่ า 12.5 เซนติ เ มตร
เส้นกราฟเส้นล่างสุด แสดงถึง ปริมาตรที่ทาเป็นสินค้าได้ เมื่อหมู่ไม้ไม่ได้ทา
การตัดขยายระยะ ถ้าการตายของปริมาตรไม้ที่ทาเป็นสินค้าได้ทั้งหมด เกิดขึ้น
จากการตัดขยายระยะด้วยวิธี Low thinning ที่มีความหนักเบาน้อย และกระทา
มากกว่าหนึ่งครั้ง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ข้างต้น นั่นคือ มีความเป็นไปได้ที่จะทา
ให้ผลผลิตในรูปปริมาตรไม้เมื่อเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้าย (ต้นไม้มีขนาดเส้นผ่า น
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ศูนย์กลางลาต้นตั้งแต่ 12.5 เซนติเมตร ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 เมื่อ
หมู่ไม้มีอายุประมาณ 85 ปี ผลผลิตนี้จะเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 30 ถ้าต้นไม้ทุกต้น
ถูกเก็บเกี่ยวโดยไม่คานึงถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง
ที่ปลายท่อน และเส้นผ่านศูนย์กลางที่โคนท่อนหรือตอ ซึ่งเป็นขนาดจากัดของ
ไม้ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การตายของ
ต้นไม้ ขนาดมาตรฐานของไม้ที่ทาเป็นสินค้าได้ และจานวนครั้งหรือความถี่ของ
การด าเนินการตัดขยายระยะ มีผ ลต่อ ปริมาตรเนื้อไม้ ที่ได้จากการตั ด ขยาย
ระยะเพื่อการค้าโดยเฉพาะเมื่อหมู่ไม้มีอายุมากกว่า 50 ปี

ภำพที่ 15 มาตรฐานของการใช้ป ระโยชน์ไม้ มีผ ลต่อ ผลผลิต ที่ ได้จ ากการ
ตัดขยายระยะที่หวังผลทางการค้า
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การตั ด ขยายระยะที่มีความหนักเบาน้อ ย แต่กระท าอย่างต่อ เนื่อ ง
ทาให้ปริมาณไม้รวมทั้งหมด จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่
ว่างที่เกิดจากต้นไม้ที่มีเรือนยอดขนาดเล็กมีน้อย และความถี่ของการเข้าไป
ดาเนินการตัด ขยายระยะจะทาให้โอกาสในการรักษาชีวิตต้นไม้ไว้ก่อนที่ มัน
จะตายมีสูงสุด การตัดขยายระยะแบบหนักเพียงอย่างเดียว ก่อนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตครั้งสุดท้าย แม้ว่าจะทาในเวลาที่เหมาะสมก็อ าจทาให้ผลผลิตรวม
ลดลงได้ เนื่อ งจากต้น ไม้ที่ ถูก ตัด ออกไปจากหมู่ไ ม้จ ะทาให้เกิด พื้น ที่ว่า ง
ขนาดใหญ่จานวนมาก ซึ่งจะมีผลทาให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่ไม่มีศักยภาพเพียง
พอที่จะครอบครองพื้น ที่ไ ด้อ ย่า งสมบูรณ์ ยิ่ง กว่า นั้น โอกาสที่มีเพีย งครั้ง
เดีย วสาหรับ การตัด ขยายระยะไม้ซ่ึงกาลั งจะตายนั้น จะมีผลทาให้ สู ญ เสี ย
ปริมาณไม้ไปในช่วงเวลาระหว่างการตัด ขยายระยะและการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ครั้งสุดท้าย
ภาพที่ 16 แสดงข้อมูลของงานวิจัย (Omule, 1988) จากหมู่ไม้ที่ไม่ได้
ทาการตัดขยายระยะหรือแปลงควบคุม (T0) และหมู่ไม้ท่ที าการตัดขยายระยะ
โดยมีความหนักเบาของการตัด ขยายระยะต่างๆ กัน 4 ระดับ (T1 = 14%, T2
= 21%, T3 = 29% และ T4 = 41%) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นความหนักเบาที่อยู่
ในระดับต่า ภาพที่ 16 a แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของปริมาตรไม้ที่ทาเป็น
สินค้าได้ที่มีอยู่ในแปลงที่ดาเนิน การตัดขยายระยะ และไม่ได้ตัด ขยายระยะ
ในช่วงระยะเวลาที่ได้ทาการศึกษา (ระดั บความหนั กเบา T2) ไม่ได้แสดงใน
ภาพนี้ เพื่อความชัดเจนของภาพ เนื่องจากระดับ T2 ใกล้เคียงกับ T3 มาก)
ภาพที่ 16 b แสดงปริมาตรทัง้ หมดของไม้ที่เก็บเกี่ยวได้ (ปริมาตรที่มีอยู่ในการ
เก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายรวมกับปริมาตรจากการตัดขยายระยะ) จากหมู่ไม้ที่ตัด
ขยายระยะและไม่ได้ตัดขยายระยะ จะเห็นได้วา่ ปริมาตรทัง้ หมดของไม้ในแปลง
ที่ตัดขยายระยะทุกแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ตัดขยายระยะมีการ
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เปลี่ ย นแปลงน้ อ ยมาก (T1 = 5%, T12 = 3%, T3 = 7%, T4 = -6%) และ
ความแตกต่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการตัดขยายระยะไม่ได้
ทาให้ผลผลิตทั้งหมดเปลี่ยนแปลงมากนัก และการตัดขยายระยะเพียงครัง้ เดียว
โดยกาหนดความหนักเบาของการตัด ขยายระยะในระดับปานกลางถึงหนักจะ
ทาให้ผลผลิตทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ตัดขยายระยะลดลงได้

ภำพที่ 16 ความหนักเบาของการตัดขยายระยะจากระดับเบาถึงระดับปานกลาง
ทาให้ a) ปริมาตรไม้ยนื ต้น (standing volume) ลดลง ส่วน b) มี
ผลกระทบเล็กน้อยต่อปริมาตรผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ทงั้ หมด (total
harvest volume)
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ภำพที่ 17 การตัดขยายระยะอย่างหนัก (heavy thinning) ทาให้ a) ปริมาตรไม้
ยืนต้น b) ปริมาตรผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ทงั้ หมด และ c) การปกคลุม
เรือนยอด ของหมู่ไม้ลดลง
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ภาพที่ 17 a คือสมมติฐานที่สร้างขึ้นจากตัวอย่างในภาพที่ 16 แสดง
ให้เห็นว่าผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงปริมาตรไม้ เมื่อมีการตัด ขยายระยะ
โดยใช้ความหนักเบาในการ ตัดขยายระยะ เท่ากับร้อยละ 12, 38 และ 62 ของ
ปริ ม าตรไม้ ใ นแปลง หรื อ ในระดั บ ที่ เ บามาก (very light) ปานกลาง
(moderate) และ หนัก (heavy) ตามลาดับ โดยต้นไม้ที่ถูกตัดขยายระยะส่วน
ใหญ่เป็น ต้นไม้ที่อยู่ในชั้น เรือนยอดต่ากว่า ปริมาตรไม้ทั้งหมดที่ได้จากการ
เก็บ เกี่ย วผลผลิต และการตัดขยายระยะในแปลงที่มีความเข้มของการตัดขยาย
ระยะในระดั บเบามาก (very light) มี ปริมาตรไม้ทั้ งหมดภายหลั งการตั ดขยาย
ระยะสูงสุด (ภาพที่ 17 b) ในขณะที่ห มู่ไ ม้ที่มีการตัด ขยายระยะในระดับ หนัก
(heavy) มีปริม าตรไม้ ทั้งหมดน้อยกว่าแปลงที่ไม่ได้ตัดขยายระยะ ส่วนหมู่ไม้
ที่มีการตัด ขยายระยะในระดับปานกลางมีปริมาตรไม้ทั้ง หมดเท่ากับหมู่ไม้ที่
ไม่ได้ตัด ขยายระยะ (เส้นกราฟซ้อนทับกัน ) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงการ
สะสมของความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี (mean annual increment, MAI) ของหมู่ไม้
ที่ทาการตัดขยายระยะเปรียบเทียบกับหมู่ไม้ที่ไม่ได้ตัด ขยายระยะแล้ว จะเห็น
ว่าการสะสมของ MAI ในหมู่ไม้ที่ตัด ขยายระยะจะเกิดขึ้นช้ากว่า ภาพที่ 17 c
แสดงให้เห็นอัตราการปกคลุมของเรือนยอดของหมู่ไม้ที่ตัดขยายระยะและไม่ได้ตัด
ขยายระยะ ซึ่ ง แสดงให้เ ห็ น ว่า การชิด กั น ของเรือ นยอด เกิด ขึ้น ก่อ นใน
แปลงที่ไ ม่ไ ด้ตั ด ขยายระยะ ถัดมาคือแปลงที่ตัด ขยายระยะในระดับเบามาก
ปานกลาง และหนักตามลาดับ มีข้อน่าสังเกตว่า การตัดขยายระยะในระดับ
หนักที่สุด ดังที่ยกตัวอย่างมานั้นจะทาให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่ ไม่สามารถเติบโตจน
ครอบครองพื้นที่ว่างที่มีอยู่ได้หมด ซึ่งเป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้หมู่ไม้ที่มีการ
ตัดขยายระยะในระดับที่หนักมากมีผลผลิตต่ากว่าหมู่ไม้อื่น
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การตั ด ขยายระยะไม้เพื่อการค้า โดยวิธี Low thinning และมีความ
เข้มของการตัดขยายระยะในระดับเบาอาจจะไม่ทาให้ ได้ปริมาตรไม้ทั้งหมด
มากกว่าแปลงที่ไม่ได้ตัดขยายระยะ ถ้าการตัดขยายระยะไม่ได้ทาบ่อยครั้ง แต่
จะท าให้ ได้ไม้ ม าใช้ป ระโยชน์ เร็ว กว่า และก่อ นการตั ด ฟั น ครั้ง สุ ด ท้ า ย และ
อาจจะทาให้กาหนดเวลาของการตัดฟันครั้งสุดท้ายเลื่อนออกไปได้
กำรตัดขยำยระยะและกำรให้ปุ๋ย (Thinning and Fertilization)
ในหลายๆ กรณี ผลกระทบของการตัด ขยายระยะ (pre-commercial
and commercial thinning) ที่มีต่อผลผลิตของหมู่ไม้สามารถปรับ เปลี่ยนได้
โดยการให้ปยุ๋ ไนโตรเจน ปฏิกิรยิ าตามธรรมชาติท่เี กิดขึน้ ระหว่างระยะห่างของ
ต้นไม้กับธาตุอาหาร และที่เกิดขึ้นระหว่างการตอบสนองทางชีววิทยาในระดับ
ต่างๆของหมู่ไม้กับต้นไม้ พอสรุปได้ 5 ขั้น ดังนี้
1. การตัดขยายระยะ ทาให้ลดการแข่งขั นของหมู่ไม้ ลดการปกคลุม
ของเรือ นยอดและปริม าณใบ มีผ ลท าให้ส่ว นที่เป็ น ใบของต้ น ไม้ที่เหลือ อยู่
ภายหลังการตัดขยายระยะมีความสามารถในการรับแสงเพิ่มขึน้
2. ปุ๋ยไนโตรเจน ช่วยทาให้ความเข้มข้นของปริมาณธาตุไนโตเจนในใบ
ของต้ น ไม้ ที่ เหลื อ อยู่ ภ ายหลั ง การตั ด ขยายระยะเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง จะมี ผ ลท าให้
ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของส่วนที่เป็นเรือนยอดของต้นไม้เพิ่มขึน้
3. ประสิท ธิภ าพในการสั ง เคราะห์แ สงที่ ไ ด้รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ดี
ขึ้น ดั ง กล่า ว ตลอดจนความสามารถของต้นไม้ที่จะได้รับธาตุไนโตรเจน (ในใบ)
ปริมาณแสงสว่างและพื้นที่ว่างสาหรับการเติบโตของเรือนยอดที่เพิ่มขึน้ มีผลทา
ให้อัตราการเติบโตของต้นไม้ท่เี หลืออยู่ภายหลังการตัดขยายระยะเพิ่มมากขึน้
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4. เมื่อ การเติบ โตของต้น ไม้ไ ด้ถูก ปรับ ปรุง ให้ด ีขึ้น จะมีผ ลท าให้
เรือนยอดของต้นไม้มกี ารขยายตัวได้มากขึน้ และปริมาณใบมากขึน้ ด้วย ดังนั้น
จะทาให้ความสามารถในการรับแสงของส่วนที่เป็นใบเพิ่มมากขึน้ ด้วย
5. เมื่อส่วนที่รับแสงของต้นไม้เพิ่มมากขึ้นดังกล่าว จะทาให้อัตราการ
สังเคราะห์แสงของต้นไม้ที่เหลืออยู่ภายหลังการตัดขยายระยะเพิ่มขึน้ ด้วย ซึ่ง
จะมีผลทาให้ความเพิ่มพูนทางด้านปริมาตรไม้ของหมู่ไม้เพิ่มขึน้
การให้ปุ๋ยอาจชดเชยการสูญเสียความเพิ่มพูนทางด้านปริมาตรของ
หมู่ไม้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการครอบครองพื้นที่อย่างไม่สมบูรณ์ของต้นไม้ในหมู่ ไม้
(จ านวนต้ น ไม้ ล ดลง) ที่ เกิ ด ขึ้ น ทั น ที ทั น ใดภายหลั ง การตั ด ขยายระยะ แต่
อย่างไรก็ตามเนื่องจากปฏิกิรยิ าที่เกิดขึ้นระหว่างต้นไม้ หมู่ไม้ และปัจจัยต่างๆ
เกี่ยวกับพื้นที่ มีความสลับซับซ้อนมาก ทาให้ การตอบสนองที่แท้จริงของการ
ตัดขยายระยะและการให้ปุ๋ยมีความแปรผันมาก ยกตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาของ
การให้ ปุ๋ย ซึ่ งมีค วามสั ม พั น ธ์กับ การตั ด ขยายระยะ มี ผ ลต่อ ประสิท ธิภ าพ
ในการนาปุ๋ยไปใช้ของต้นไม้ ตามปกติ แล้วภายหลังการตัดขยายระยะจะมีเศษ
เหลือของกิ่งไม้ ใบไม้สด อยู่บนพืน้ ป่าเป็นจานวนมาก ภายในระยะเวลาหนึ่งถึง
สองปี กระบวนการสลายตั ว เป็ น แร่ ธ าตุ (mineralization) ของปุ๋ ย จะมี ส่ ว น
สาคัญในการปรับปรุงสถานะของธาตุอาหารในพื้นป่า แต่ปริมาณของเศษกิ่งไม้
ใบไม้ท่เี พิ่มขึน้ จากการตัดขยายระยะดังกล่าว จะขัดขวางการดูดซับปุ๋ยลงสู่ดิน
ซึ่งจะมีผลทาให้ธาตุไนโตรเจนเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ (nitrogen volatilization)
และสูญเสียออกไปจากหมู่ไม้อย่างมาก ดังนั้น ส่วนใหญ่แล้วการให้ปุ๋ ยไม่ควร
ทาทันทีภายหลังการตัด ขยายระยะ ควรเว้นช่วง 1-2 ปี จึงจะทาให้การให้ปุ๋ย
เกิดผลประโยชน์สูงสุด

60 แนวทางการตัดขยายระยะสวนป่าเชิงพาณิชย์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรตัดขยำยระยะ
ถึงแม้ว่าการตัดขยายระยะสวนป่าเชิงพาณิชย์ เป็นการตัดไม้บางส่วน
ออกจากหมู่ไม้ก็ตาม แต่ก็มีค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ เช่นเดียวกันกับการตัดฟัน
ไม้ทั้งหมดออกจากหมู่ไม้เมื่อ สวนป่าครบอายุห มุนเวีย น ค่าใช้จ่ายใน การ
ตั ด ขยายระยะ ประกอบด้ว ย 1. ค่า ใช้จ่า ยในการตั ด ไม้และทอนไม้ (รวม
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสารวจไม้ และหมายไม้ ก่ อ นการตั ด ขยายระยะด้ ว ย)
2. ค่า ใช้จ่ายในการชักลากไม้อ อกจากสวนป่าและขนไม้ขึ้น รถยนต์บ รรทุก
3. ค่าใช้จา่ ยในการขนส่งไม้จากสวนป่าไปยังโรงงาน และ 4. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ซึ่ง
ประกอบด้วยค่า ใช้จ่ายในการบริห ารงาน ค่ าธรรมเนี ยม นอกจากนี้อ าจมี
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมถนนหรือทางเข้าสวนป่าภายหลังการตัดขยายระยะ
จากการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในการตัดขยายระยะสวนป่าเศรษฐกิจ
ของห้างหุ้นส่วนจากัด โรงเลื่อยจักรท่าเสา ท้องที่อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่ดาเนินการตัดขยายระยะสวนป่า อายุระหว่าง 6-18 ปี สวนป่าในแต่ละชั้น
อายุมีเนื้อ ที่ระหว่า ง 34-186 ไร่ ไม้ที่ไ ด้จ ากการตัด ขยายระยะมีป ริม าตร
44-104 ม.3 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตัดขยายระยะผันแปรไปตามอายุของ
สวนป่าอยู่ระหว่าง 767 บาท/ม.3 -1,014 บาท/ม.3 (ตารางที่ 2) การตัดขยาย
ระยะหมู่ไม้ที่มีอายุน้อยจะมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยปริมาตรมากกว่าการตัดขยาย
ระยะหมู่ไม้ที่อายุมากกว่า เนื่องจากหมู่ไม้อายุมากมีปริมาตรไม้ที่ ได้จากการ
ตัดขยายระยะมากกว่าหมู่ไม้อายุน้อย ดังนั้นการตัดขยายระยะครัง้ แรกเมื่อหมู่
ไม้มีอายุน้อยเกินไปจะทาให้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพิ่มขึ้นและอาจไม่มี
รายได้จากการจาหน่ายไม้ที่ได้จากการตัดขยายระยะเลย เนื่องจากไม้มีขนาดเล็ก
เกินไป
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ตำรำงที่ 2 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตั ด ขยายระยะไม้ สั ก ของห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด
โรงเลื่อยจักรท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์
อายุ
(ปี)

ค่าตัด
และทอนไม้

ค่าใช้จ่าย (บาท)
ค่าชักลาก
ค่า
และขนขึน้ รถ
ขนส่ง

ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ

รวม (บาท)

ปริมาตร ค่าใช้จ่าย
ไม้รวม (บาท/ม3)
(ม.3)

6

23,292.00

10,120.00

207.00

11,000.00

44,619.00

44.00

1,014.07

10

31,923.00

42,691.00

207.00

25,670.00

100,491.00

102.68

978.68

10

32,878.00

30,461.00

9.00

26,142.50

89,490.50

104.57

855.80

18

150,511.00

181,656.00

261.00

160,795.00 493,223.00

643.18

766.85

กำรตัดขยำยระยะและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยป่ำไม้
การดาเนินการตัดขยายระยะสวนป่าต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 44 ก ลงวันที่
26 พฤษภาคม 2558 โดยพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น
กาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
การตัดขยายระยะ เป็นการทาไม้ออกจากสวนป่า ดังนั้น ผู้ทาสวนป่า
จึงต้องปฏิบัติตาม มาตรา 11 12 13 14 และ 15 ของพระราชบัญญัติสวนป่า
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 11 ก่อนการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่า ให้ผู้ทา
สวนป่าแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อออกหนังสือรับรองการแจ้ง
และเมื่อแจ้งแล้วให้ผทู้ าสวนป่าดาเนินการตัดหรือโค่นไม้ดังกล่าวได้
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มาตรา 12 ในการตัดหรื อโค่นไม้ ผู้ทาสวนป่าต้องเก็บรักษาหนังสือ
รับรองการแจ้งไว้ท่สี วนป่าเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาที่ทาการ
ตัดหรือโค่นไม้
มาตรา 13 ไม้ที่จะนาเคลื่อนที่ออกจากสวนป่า ต้องมีรอยตราตี ตอก
หรือ ประทับ หรือแสดงการเป็นเจ้าของ และในการนาเคลื่อนที่ ผู้ทาสวนป่า
ต้ องมีห นั งสือ รับ รองการแจ้งตลอดจนบั ญ ชีแสดงรายการไม้กากับ ไปด้ว ย
ตลอดเวลาที่น าเคลื่อ นที่ ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อ นไขที่อ ธิบ ดี
กาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา 14 บรรดาไม้ที่ได้มาจากการทาสวนป่าต้องเสียค่าภาคหลวง
และค่าบารุงป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
มาตรา 15 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการตัดหรือโค่นไม้ในสวนป่า
ตลอดจนการนาเคลื่อนที่ไม้ออกจากสวนป่า ผู้ทาสวนป่าต้องเก็บรักษาหนังสือ
รั บ รองการแจ้ ง บั ญ ชี แ สดงรายการไม้ แ ละเอกสารส าคั ญ ที่ เกี่ ย วกั บ การ
ดั งกล่า วไว้ที่ ส วนป่า เพื่ อ แสดงต่อ พนั ก งานเจ้าหน้ าที่ ตามหลั ก เกณฑ์ และ
ระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดว่า ก่อนการตัดหรือโค่น
ไม้ ที่ ได้ ม าจากการท าสวนป่ า ให้ ผู้ ท าสวนป่ า แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่เพื่อ ออกหนั งสือรับรองการแจ้ง และเมื่อแจ้งแล้ว ให้ผู้ทาสวนป่า
ดาเนินการตัดหรือโค่นไม้ดังกล่าวได้
ในการทาไม้ ผู้ทาไม้จะต้องมีเอกสารก่อนการตัดล้มไม้ ดังนี้
1. เอกสารขึน้ ทะเบียนสวนป่า (สป.3)
2. เอกสารการขอตราประทับไม้ (สป.8 และ สป.9)
3. เอกสารการขอแจ้งตัด (สป.13) และต้องตัดไม่เกิน จานวนต้นที่ขอตัด
4. เอกสารใบขออนุญาตใช้เลื่อยโซ่ยนต์
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