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โรงเลื่อยจักรท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่าย

ในการตัดขยายระยะและภาพบ้านไม้สักบนปกของหนังสือฉบับนี ้ขอขอบคุณ

เจ้าหน้าที่ทุกท่านของกลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการติดต่อ

ประสานงานและด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือฉบับนี้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่

ทุกท่านของกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยการปลูกสรา้งสวนป่า

ที่อ านวยความสะดวก ช่วยเรยีบเรียงและจัดท าจนได้หนังสือฉบับนี้ 
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บทน ำ 
 

การตัดขยายระยะ (thinning) เป็นการปฏิบัติทางด้านวนวัฒนวิทยา     

ที่ส าคัญที่สุด ที่ด าเนินการภายหลังการสืบต่อพันธุ์ของหมู่ไม้ โดยมีวัตถุประสงค์

หลักเพื่อลดความหนาแน่นของต้นไม้ที่ขึน้อยู่ภายในหมู่ไม้ ปรับปรุงคุณภาพและ

การเติบโตของต้นไม้ที่เหลืออยู่ให้เติบโตต่อไปจนได้ ผลผลิตในรูปเนือ้ไม้ที่มีขนาด

และคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ไม้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต           

ขั้นสุดท้าย การตัดขยายระยะอาจเป็นการด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อื่นๆ 

ก็ได้ เช่น การเปลี่ยนหรือปรับปรุงองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในหมู่ไม้ 

ปรับปรุงสุขภาพความแข็งแรงของต้นไม้ที่เหลืออยู่ภายหลังการตัดขยายระยะ 

หรือเป็นการเปิดเรือนยอดต้นไม้ชั้นบนเพื่อให้ไม้พื้นล่างมีโอกาสสืบต่อพันธุ์

ตามธรรมชาติเพิ่มมากขึน้ 

ในเอกสารฉบับนี้จะกล่าวถงึเฉพาะการตัดขยายระยะที่มีวัตถุประสงค์

ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อการค้า (commercial thinning) เท่านั้น โดยมีเป้าหมาย

สุดท้ายของการตัดขยายระยะเพื่อให้ได้ผลผลิตในรูปเนื้อไม้ที่มีขนาดและ

คุณภาพตามวัตถุประสงคข์องการใช้ประโยชน์ และเพื่อจ ากัดวัตถุประสงค์ของ

การตัดขยายระยะให้แคบลง เนื้อหาในเอกสารจะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางการ

ตัดขยายระยะที่ด าเนินการในสวนป่าเชิงพาณิชย์หรอืสวนป่าเพื่อการค้าเท่านั้น 

ไม่รวมถงึสวนป่าที่ปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ 

และไม่รวมถึงการตัดขยายระยะในพืน้ที่ป่าธรรมชาติ  นอกจากนี้แนวทางการ

ตัดขยายระยะจะเน้นถงึสวนป่าเชิงพาณิชย์ที่มีองคป์ระกอบของหมู่ไม้เป็นพันธุ์ไม้

ชนิดเดียว (pure stand) และชั้นอายุเดียว (even-aged stand) เนื่องจาก 

การปลูกสร้างสวนป่าเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย เพื่อผลิตวัตถุดิบให้
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โรงงานอุตสาหกรรมไม้  เป็นการปลูกสร้างสวนป่าที ่ม ีล ักษณะดังกล ่าว 

อย่างไรก็ตามพึงระลึกไว้เสมอว่าแนวทางการตัดขยายระยะหมู่ไม้ขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของการจัดการสวนป่าเป็นส าคัญ และอาจได้รับอิทธิพลจาก

ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพการณ์ทางเศรษฐกจิ หรอืข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 

ดังนั้นจึงไม่เป็นสิ่งที่ก าหนดได้แน่นอนตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอ

เพื่อให้เจ้าของสวนป่าบรรลุวัตถุประสงคต์ามที่ต้องการ 
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แนวทำงกำรตัดขยำยระยะสวนป่ำเชิงพำณิชย์ 

 

ค ำจ ำกัดควำมของกำรตัดขยำยระยะ (thinning) 

การตัดขยายระยะ หมายถึง การตัดฟันไม้ที่กระท าภายในหมู่ไม้ ณ 

เวลาใดก็ตามที่อยู่ระหว่างการเกิดขึ้นของหมู่ไม้กับการเริ่มต้นตัดฟันเพื่อการ

สืบต่อพันธุ์ (regeneration cutting) หรือการตัดหมด (clear felling) ซึ่งต้นไม้ที่

ตัดออกจากหมู่ไม้เป็นชนิดพันธุ์เดียวกันกับต้นไม้ที่ต้องการเหลือไว้ (Society of 

American Foresters, 1971)  

 การตัดขยายระยะเป็นอกีขึ้นตอนหนึง่ของการตัดไม้เมือ่โตปานกลาง 

(intermediate cutting) โดยการตัดไม้บางส่วนออกจากหมู่ไม้ในสวนป่าหรอืป่า

ธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเร่งการเติบโตของหมู่ไม้ที่เหลืออยู่เป็นการ

เพิ่มพูนผลผลิตทั้งหมดของสวนป่าและท าให้ไม้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ 

(วสิุทธิ์, 2544) โดยปกติการตัดขยายระยะมักกระท าหลังการท าความสะอาด

สวนหรอืก าจัดวัชพืชในสวนป่า และการตัดไม้บ ารุงป่า โดยจะกระท าเมื่อหมู่ไม้

เร่ิมมีการแกง่แย่งกัน 

 

ควำมจ ำเป็นของกำรตัดขยำยระยะ 

ก่อนที่จะกล่าวถึงความจ าเป็นของการตัดขยายระยะ ควรท าความ

เข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตของหมู่ไม้ การพัฒนาของหมู่ไม้และการ

แก่งแย่งของต้นไม้ในหมู่ไม้เสียก่อน  

ศักยภาพการผลิตของหมู่ไม้ หมายถึงความสามารถในการผลิตของ

ประชากรของต้นไม้โดยจ าเพาะเจาะจงจ านวนหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่ ณ พื้นที่ใดพื้นที่

หนึ่ง คือหน้าที่ประการหนึ่งของพื้นที่ และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของต้นไม้ที่
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ขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้น ยกตัวอย่างเช่น อัตราการผลิตหรือผลิตภาพของพื้นที่ 

สามารถบอกได้จากลักษณะเฉพาะตัวของดินและภูมิอากาศ ลักษณะดังกล่าว

เป็นลักษณะส าคัญตายตัวของพื้นที่นั้น ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยภายนอกต่างๆ 

(ยกตัวอย่างเช่น การจัดการดินที่เลว การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศไป

ในทางเลวลง มลพิษจากอุตสาหกรรม เป็นต้น) ที่อาจท าให้อัตราผลผลิตต่อ

พืน้ที่ลดลงอย่างช่ัวคราว หรอือย่างถาวรก็ตาม ในทางตรงกันข้าม การปฏิบัติ

ทางด้านป่าไม้อย่างเข้มข้น ยกตัวอย่างเช่น การเพาะปลูก การระบายน้ า และ

การให้ปุ๋ย อาจท าให้ศักยภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามในทาง

ปฏิบัติแล้วการที่จะท าให้อัตราผลผลิตที่ได้รับมีค่าสูงมากเป็นไปได้ยาก 

เนื่องจากการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยที่ เป็นข้อจ ากัดของผลผลิตมีต้นทุน

คา่ใช้จา่ยสูง 

สมรรถนะในการให้ผลผลิตของชนิดพันธุ์ ไม้ใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ 

หรือหลายชนิดผสมกัน ได้รับอิทธิพลจากความสามารถในการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรในพื้นที่ของชนิดพันธุ์ไม้นั้นเอง สิ่งดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ

หนึ่งของลักษณะทางนิเวศสรีระวิทยาของพันธุ์ไม้ และเป็นสิ่งที่ตายตัวเป็น

อย่างมาก อย่างไรก็ตามยังมีขอ้ยกเว้นส าคัญ ดังนี้ 

1. การคัดเลือกต้นไม้ที ่มีลักษณะแข็งแรงดี ระหว่างการเข้าไป

ด าเนินการจัดการทางวนวัฒนวิทยาต่างๆ สามารถท าให้ประสิทธิภาพการ

ผลิตของหมู่ไม้เพิ่มขึน้ หรอืลดลงก็ได้ เนื่องจากศักยภาพการผลิตของต้นไม้แต่

ละต้นมีความผันแปรมาก 

2. ความไม่ใส่ใจในการเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นก าเนิดที่เหมาะสมใน

การปลูกสร้างสวนป่า ท าให้อัตราผลผลิตของพันธุ์ไม้ชนิดนั้นลดต่ าลงได้ 
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3. การคัดเลือกทางพันธุกรรมและการใช้กล้าไม้ ที่ได้มีการปรับปรุง

พันธุ์แล้วส าหรับหมู่ไม้ที่มีการจัดการในอนาคต สามารถเพิ่มอัตราผลผลิตตาม

ธรรมชาติของหมู่ไม้ได้จากพันธุลักษณท์ี่ดีขึน้ (genetic gain) 

4. การหยุดชะงักการเติบโต ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางชีววิทยาที่

ส าคัญที่เกิดขึ้นกับพันธุ์ไม้ สามารถท าให้อัตราการเติบโตทางความสูงและ

อัตราผลผลิตของต้นไม้ทุกต้นภายในหมู่ไม้ที่ปลูกด้วยความหนาแน่นสูงลดลง

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช้ันคุณภาพพื้นที่ที่ให้ผลผลิตปานกลางหรอืต่ าอยู่

แล้ว 

การพัฒนาของหมู่ไม้  หรือ พลวัตของหมู่ ไม้  เป็นกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างที่เกิดขึ้นกับหมู่ไม้ตลอดเวลา พัฒนาการของ

หมู่ไม้เริ่มจากจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของหมู่ไม้ และมีอิทธิพลต่อรูปแบบ

ของการเติบโตของต้นไม้ โครงสร้างของหมู่ไม้ และผลผลิตไม้ตลอดอายุ

ของหมู่ไม้นั้น อัตราการเติบโตทางความสูงและความผันแปรของการเติบโต

ทางด้านความสูงของต้นไม้จากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งนั้น เป็นกลไกหลักที่

ขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ ในการพัฒนาของหมู่ไม้ 

ลักษณะทางกายภาพของตน้ไม ้อาทิเช่น การเติบโตทางความสูง และ

กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ เช่น การสังเคราะห์แสงมีความผันแปร

ทางด้านพันธุกรรมเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น อัตราความเพิ่มพูนทางด้าน

ความสูงของต้นไม้ที่มีความแข็งแรงน้ อยที่สุดในหมู่ ไม้ชนิดเดียวล้วน

(monoculture) มักจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของต้นที่มีลักษณะแข็งแรงมากที่สุด 

ความผันแปรที่ติดมากับต้นไม้ดงักล่าวมีผลท าใหต้้นไม้แตล่ะตน้มศีักยภาพการ

ผลิตที่แตกต่างกันมาก แต่ก็มีข้อยกเว้นส าหรับพันธุ์ไม้บางชนิดซึ่งสามารถ ท า

ให้เกิดหมู่ไม้ที่สามารถขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศได้ นอกเหนือจากนี้ความ

แตกต่างของจุลินทรีย์ที่อยู่ในพื้นที่ แมลงและสัตว์ต่างๆ กระบวนการตาม
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ธรรมชาติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อหมู่ไม้ การเข้าไปด าเนินการจัดการหมู่ไม้ ท าให้

ความผันแปรทางด้านการเติบโตระหว่างต้นไม้แต่ละต้นมีความแตกต่างกันได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของต้นไม้และพื้นที่ที่ใช้ในการเติบโต

เป็นเรื่องซับซ้อน ในหมู่ไม้ที่มีช้ันอายุสม่ าเสมอ การเติบโตของต้นไม้ตั้งแต่เริ่ม

ปลูกจะไม่ถูกจ ากัดโดยพื้นที่  ตราบจนกระทั่งต้นไม้ เริ่มมีการแก่งแย่ง

ทรัพยากรแวดล้อมในพื้นที่นั้น การเติบโตของต้นไม้ในระยะนี้เป็นการเติบโต

อย่างอิสระ ในระยะนี้ผลผลิตทางด้านปริมาตรของหมู่ไม้จะเป็นสัดส่วนกับ

จ านวนต้นไม้ที่ขึน้อยู่ในพื้นที่ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว ภายหลังจากต้นไม้

เร่ิมมีการแกง่แย่งพืน้ที่กันแล้ว ชีววิทยาและพลวัตของหมู่ไม้จะมีความซับซอ้น

กว่าเดิมมาก ในระยะเริ่มแรกของการเติบโต ต้นไม้แต่ละต้นที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่

เดียวกันจะมีทั้งการสนับสนุนและการแก่งแย่งระหว่างกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป 

ต้นไม้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น มีความต้องการธาตุอาหารในดิน น้ าและแสง

สว่างเพิ่มขึ้น การพึ่งพาอาศัยระหว่างกันจะเปลี่ยนเป็นการแก่งแย่งปัจจัย

แวดล้อมที่มีอยู่อย่างจ ากัดในพืน้ที่นั้น 

กำรแก่งแย่ง (competition)  คือรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ โดยที่สิ่งมีชีวิตดังกล่าวมีความ

ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดร่วมกัน ท าให้อัตราการตายเพิ่มขึ้น แต่

การเติบโตและพัฒนาตลอดจนการแพร่ขยายพันธุ์มีอัตราลดลง การแก่งแย่ง

จะเริ่มเกดิเกือบทันทีเมื่อกลุ่มต้นไม้อยู่ติดกัน โดยต้นไม้จะพยายามพัฒนาส่วน

ต่างๆ เพื่อให้ตัวเองสามารถใช้ทรัพยากรในพืน้ที่ได้มากกว่าต้นที่อยู่ขา้งเคียง 

การแก่งแย่งระหว่างต้นไม้ (inter-tree competition) เป็นปัจจัยหนึ่งที่

มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่ใช้ในการเติบโตของต้นไม้ (growing space) ซึ่งจะ

ควบคุมกระบวนการพัฒนาของหมู่ไม้ ทรัพยากรแวดล้อมที่มีอยู่ในพืน้ที่จะเป็น

ตัวจ ากัดการเติบโตของต้นไม้ที่มีช้ันเรือนยอดเดียวกันและเป็นต้นไม้ใหญ่ของ
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พื้นที่ ในทันที่ที่ระบบเรือนยอดและระบบรากของต้นไม้มีความพยายามที่จะใช้

ประโยชน์ทรัพยากรตัวเดียวกัน และจะน าไปสู่การแก่งแย่งอย่างรุนแรงระหว่าง

ต้นไม้ ในพื้นที่แห้งแล้งการแก่งแย่งใต้พืน้ดิน (การแก่งแย่งทางระบบราก) อาจ

จ ากัดการเติบโตจนถึงจุดที่ต้นไม้ไม่สามารถมีเรือนยอดชิดติดกันได้ ในพื้นที่ชื้น

น้อยถึงชื้นมาก การแก่งแย่งทางเรือนยอดของต้นไม้เพื่อต้องการแสงสว่างมี

ความส าคัญเป็นอันดับแรก 

การศึกษาพลวัตของการแก่งแย่งทางเรือนยอดของหมู่ไม้ตระกูลสน 

(conifer) ที่มีช้ันอายุสม่ าเสมอกัน จะท าให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี 

ในระหว่างช่วงเวลาที่ต้นไม้มีการเติบโตอย่างเป็นอิสระนั้น การหยุดชะงักการ

เติบโตทางความสูงจะไม่เกิดขึ้นและเรือนยอดของต้นไม้จะปกคลุมส่วนที่เป็น

ล าต้นทั้งหมด โดยปราศจากปัจจัยที่ควบคุมการเติบโต เช่น พืชพรรณชนิด

อื่นๆ และแมลงและสัตว์ต่างๆ ช่วงเวลานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อกิ่งของต้นไม้ที่อยู่

ข้างเคียงกันมาบรรจบกันและขัดขวางการเติบโตซึ่งกันและกัน เนื่องจากเกิด

การแก่งแย่งทรัพยากรชนิดเดียวกัน จุดที่อยู่สูงกว่าระดับที่เรือนยอดระหว่าง

ต้นไม้สัมผัสกันดังกล่าว จะเติบโตและขยับสูงขึ้นไปและร่มเงาที่เกิดขึ้นกับกิ่งที่

อยู่ด้านล่างจะมีความรุนแรงเมื่อการขยายตัวของเรือนยอดที่อยู่ดา้นบนเพิ่มขึน้

อย่างต่อเนื่อง และท้ายที่สุดกิ่งที่อยู่ด้านล่างสุดจะเกิดการตายและส่วนฐาน

ของเรือนยอดของต้นไม้ที่อยู่ขา้งเคียงเร่ิมยกตัวขึน้ในอัตราเดียวกัน 

การแก่งแย่งมีผลทั้งทางบวกและทางลบต่อการเติบโตของต้นไม้และ
คุณภาพของเนื้อไม้ ในสวนป่าที่มีอายุน้อยความหนาแน่นของสวนป่าจะ
ส่งเสรมิให้ต้นไม้มีอัตราการเติบโตเร็ว โดยเรอืนยอดของต้นไม้จะชว่ยข่มวัชพืช 
และต้นไม้แต่ละต้นจะช่วยกันป้องกันลมแรงอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ต้นไม้อายุมากขึ้น ความต้องการน้ าและแสงสว่างที่เพิ่มมากขึ้นท าให้อัตราการ
เติบโตของต้นไม้แต่ละต้นลดลงจากอัตราเติบโตปกติ นอกจากนี้การแก่งแย่งมี
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ผลท าให้ความเรียวของต้นไม้ลดลง ซึ่งเป็นผลเสียต่อรูปทรงและความแข็งแรง
ของต้นไม้ ดังนั้น การปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาที่เรียกว่า “การตัดขยายระยะ” 
จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อจัดการให้ต้นไม้แต่ละต้นมีพื้นที่ว่างที่
เหมาะสมส าหรับการเติบโต หรอืกล่าวอีกนัยหนึ่งคอืเป็นการจัดการให้หมู่ไม้มี
ความหนาแน่นที่เหมาะสม เพื่อลดการแก่งแย่งระหว่างต้นไม้ที่อยู่ภายในหมู่ไม้  

การตัดขยายระยะแบ่งได้สองประเภท ตามวัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินการ คือ 

1. การตัดขยายระยะที่ไม่ได้หวังผลเพื่อการค้า (Pre–commercial 

thinning) คือ การตัดขยายระยะเมื่อหมู่ไม้มีอายุน้อย เพื่อให้ไม้ที่เหลืออยู่มี

พื้นที่ว่างส าหรับการเติบโตเพิ่มขึ้น จนต้นไม้มีขนาดที่ตลาดต้องการ ดังนั้น ไม้ที่ได้

จากการตัดขยายระยะไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางการค้าได้ การตัดขยายระยะ

ดังกล่าว อาจเรียกได้ว่าเป็นการตัดขยายระยะครัง้แรกของหมู่ไม้ (first thinning) 

แต่โดยทั่วไปแล้วการตัดขยายระยะครั้งแรกไม่เป็นการตัดขยายระยะประเภทนี้

เสมอไป เนื่องจากการตัดขยายระยะอาจด าเนินการเมื่อหมู่ไม้มีอายุมาก

พอสมควรแล้ว และสามารถน าไม้ที่ได้จากการตัดขยายระยะไปจ าหน่ายเพื่อ

การค้าได้ 

2. การตัดขยายระยะเพื่อการค้า (commercial thinning) คือ การตัดไม้

ที่กระท าในหมู่ไม้ที่ยังไม่แก่ตัวเต็มที่ เมื่อต้นไม้มีขนาดโตพอที่จะจ าหน่ายเป็น

สินค้าได้ ไม้ที่ถูกตัดฟันทั้งหมดหรือบางส่วนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

ผลิตสินค้าได้ การตัดขยายระยะประเภทนี้มีความจ าเป็นมากส าหรับการ

จัดการสวนป่าเชิงพาณิชย์ ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อผลิตไม้ซุงท่อนขนาดใหญ่ เพื่อ

เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ 

 

 



 

9 แนวทางการตัดขยายระยะสวนป่าเชิงพาณิชย์ 

 

วัตถุประสงค์ของกำรตัดขยำยระยะสวนป่ำเชิงพำณิชย์ 

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการตัดขยายระยะสวนป่าเชิงพาณิชย์ 

หรือสวนป่าเพื่อการค้า เท่านั้น ไม่รวมถึงสวนป่าที่ปลูกเพื่อวัตถุประสงค์    

ในการอนุรักษ์ ความหมายที่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปของการตัดขยายระยะ 

คอื การท าให้หมู่ไม้มีจ านวนต้นไม้ลดลง ซึ่งตามปกติแล้วจะกระท าภายหลังที่

เรือนยอดของหมู่ไม้เริ่มชิดกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 

วัตถุประสงคข์องการตัดขยายระยะสวนป่าเชิงพาณิชย์อาจจ าแนกได้ดังนี้ 

1. เพื่อให้หมู่ไม้มีจ านวนต้นไม้ลดลง ซึ่งจะท าให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่มี

พืน้ที่วา่งส าหรับการพัฒนาเรอืนยอดและรากมากขึน้ เป็นการสนับสนุนให้เกิด

ความเพิ่มพูนทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น และท าให้ต้นไม้มีการเติบโต

จนถงึขนาดที่น าไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น 

2. เพื่อเคลื่อนย้ายต้นที่ตาย ก าลังตาย เป็นโรค และต้นอื่นที่อาจเป็น

แหล่งแพร่เชื้อ หรือท าให้เกิดความเสียหายต่อต้นที่มีลักษณะดีและแข็งแรง

ออกจากหมู่ไม้ 

3. เพื่อเคลื่อนย้ายต้นที่มีลักษณะไม่ดี อาทิเช่น คดงอ แตกง่าม มีกิ่ง

ขนาดใหญ่มาก และอื่นๆ ออกจากแปลง ซึ่งจะท าให้ความเพิ่มพูนของผลผลิต

ของหมู่ไม้ในอนาคตเกิดจากต้นที่มีลักษณะที่ดีที่สุดเท่านั้น 

4. เพื่อส่งเสรมิให้ต้นไมท้ี่แข็งแรงที่สดุและมีรูปทรงด ีเติบโตต่อไปเป็น

ผลผลิตขั้นสุดท้ายของหมู่ไม้ 

5. เพื่อให้มีผลตอบแทนทางการเงินในช่วงกลางของการลงทุนจาก

การจ าหน่ายไม้ที่ได้จากการตัดขยายระยะ 
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ผลของกำรตัดขยำยระยะต่อกำรเติบโตและผลผลิตของหมู่ไม้ 

1. ผลของกำรตัดขยำยระยะต่อกำรเติบโตในรูปของปรมิำตรไม้

ทั้งหมด 

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของหมู่ไม้กับการเติบโตของ

ต้นไม้ในรูปของเนื้อไม้นั้นได้มีผู้ให้ความสนใจและศึกษาไว้นานแล้ว แต่การวัด

การเติบโตในรูปของเนื้อไม้ทั้งหมดท าให้ถูกต้องได้ยาก จึงท าให้การสรุปผล

ของความสัมพันธ์นี้ให้แน่นอนลงไปได้ล าบาก จากผลของการทดลอง พบว่า 

การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของหมู่ไม้โดยการตัดขยายระยะในระดับปาน

กลางถึงระดับเบานั้น ไม่ได้ท าให้หมู่ไม้นั้นผลิตเนื้อไม้เพิ่มขึ้น จึงอาจกล่าวอีก

นัยหนึ่งได้ว่าการเติบโตในรูปของเนือ้ไม้ที่หมู่ไม้ใดหมู่ไม้หนึ่งจะผลิตเพิ่มขึ้นอัน

เป็นผลจากการตัดขยายระยะมีน้อยมาก ด้วยเหตุนี้จึงให้ความสนใจต่อการตัดขยายระยะ

ไปในแง่ผลดีทางเศรษฐกจิมากกวา่ 

 

2. ผลของกำรตัดขยำยระยะในแง่เศรษฐกิจของหมู่ไม้ 

ผลทางเศรษฐกจิของการตัดขยายระยะอาจจะสรุปได้ ดังนี้ 

1) การตัดขยายระยะช่วยลดการสูญเสียเนื้อไม้ โดยการน าไม้

ออกมาใช้เสียก่อนที่มันจะตายแล้วผุพังไปเอง ไม้พวกนี้มักจะเป็นไม้ที่มีเรือน

ยอดปานกลางและต้นที่มีเรือนยอดถูกเบียดบัง ซึ่งหากปล่อยไว้ในหมู่ไม้ ต้นไม้

พวกนี้ก็จะถูกเบียดบังตายไป และผุพังในที่สุด การตัดมาใช้ประโยชน์จึงเป็น

การลดความสูญเสียได้ทางหนึ่ง แต่การลดนี้อาจท าได้เพียงบางส่วน เพราะ

การใช้ไม้พวกนีม้ีขอบเขตจ ากัดโดยเฉพาะต้นที่ถูกเบียดบัง จะเป็นต้นไม้ขนาดเล็ก

จนอาจใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ 
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2) การตัดขยายระยะจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางการเงินของเนื้อไม้ 

เพราะการตัดขยายระยะเป็นการเร่งการเติบโตทางดา้นความโตของต้นไม้ต้นที่

ยังเหลืออยู่ให้โตมากขึ้น ได้ไม้ขนาดใหญ่ขึ้น การใช้ประโยชน์จึงมากขึ้น ราคา

ย่อมดีขึ้น 

3) ท าให้มีรายได้เป็นเงินคืนกลับมาก่อนถึงก าหนดตัดฟันครั้ง

สุดท้าย จึงเป็นการลดดอกเบี้ยของเงินทุนได้ และนอกจากนี้ยังเป็นการ

ควบคุมปริมาณไม้ ท าให้ได้ไม้มีขนาดโตตามต้องการในระยะเวลาอันสั้นลง 

จึงเป็นการลดอายุของรอบหมุนเวียนให้สั้นลงได้ 

4) ช่วยปรับปรุงคุณภาพไม้ให้ดีขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส าคัญของ

การตัดขยายระยะ เพราะการตัดขยายระยะท าให้ได้ต้นไม้ในรอบตัดฟัน

สุดท้ายเป็นต้นที่มีขนาดใหญ่ คุณภาพดี เพราะต้นที่มีคุณภาพเลว มีต าหนิ จะ

ถูกคัดเลือกตัดฟันออกไปในการตัดขยายระยะ 

5) ช่วยปรับปรุงองคป์ระกอบของหมู่ไม้ใหด้ีขึ้นตามล าดับ และเป็น

การช่วยเตรียมพืน้ที่เพื่อการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติไปด้วยในตัว โดยการก าจัด

แม่ไม้หรือแหล่งของเมล็ดชนิดที่ไม่ต้องการออกไป ในขณะเดียวกันก็ช่วย

ส่งเสรมิแม่ไม้ชนิดที่ต้องการไว้เพื่อการสืบพันธุ์ต่อไป 

นอกจากนี้การตัดขยายระยะยังเป็นการช่วยป้องกันอันตรายจากโรค

แมลง โดยก าจัดต้นไม้ที่เป็นแหล่งของโรคแมลงออกไปเสียด้วยในขณะท าการ

ตัดขยายระยะ 
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3. ผลของกำรตัดขยำยระยะต่อกำรพัฒนำของต้นไม้   

3.1 ทำงระบบเรอืนยอดและเรอืนรำก 

ปริมาณอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ต้นไม้ต้นหนึ่งจะสร้างขึ้นมานั้น 

ขึน้อยู่กับขนาดของเรือนยอด และความสามารถที่รากจะหาน้ าและแร่ธาตุมาได้ 

หลังจากที่ต้นไม้บางต้นถูกตัดขยายระยะออกไป การเติบโตที่เพิ่มขึ้นทันทีนั้น

เกิดจากการที่มันได้รับน้ าเพิ่มมากขึ้น แต่เรือนยอดจะยังไม่มีการเติบโตขึ้นแต่

อย่างใดจนถงึระยะหนึง่จึงเจรญิขยายปกคลุมพืน้ที่ทางระบบราก รากสามารถ

ขยายตัวออกได้ทางด้านข้างอย่างรวดเร็วกว่าเรือนยอด เพราะว่ารากไม่

จ าเป็นต้องรองรับน้ าหนักตัวมันเองเหมือนอย่างเรือนยอด จึงท าให้มีการแตก

แขนงรากออกไปไม่จ ากัด และก็มักจะแผ่ขยายไปปนกับรากของต้นอื่นๆ และ

อาจจะเชื่อมต่อกันกับรากของต้นอืน่ที่เป็นชนิดเดียวกันที่ถูกตัดออกไปแลว้กไ็ด้ 

ดังนั้นต้นไม้ต่างๆ ในหมู่ไม้เดียวกันจะแยกกันเฉพาะส่วนของเรือนยอดเท่านั้น 

แต่ระบบรากภายในดินอาจใช้ระบบรากร่วมกัน อันเนื่องมาจากการเชื่อมต่อ

ราก (Root grafting) ก็ได้  

Live crown ratio เป็นตัวชีว้ัดที่ดีที่แสดงถงึความสามารถของ

เรือนยอดในการปรุงอาหารให้กับต้นไม้แม้จะเป็นตัวชี้วัดที่หยาบ แต่ก็ง่ายใน

การแสดงผลและท าความเข้าใจ  Live crown ratio คือเปอร์เซ็นต์ของความ

ยาวของล าต้นที่ปกคลุมด้วยกิ่งก้านที่ยังมีชีวิต (ภาพที่ 1) ปกติต้นไม้จะเติบโต

ได้ดีเมื่อมี live crown ratio มีค่าร้อยละ 40 ถ้าต่ ากว่าร้อยละ 30 ก็จะท าให้

ความแข็งแรงของต้นไม้ลดลง และท าให้การเติบโตทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลาง

ลดลงตามไปด้วย ถ้า live crown ratio ของต้นไม้ใดมีค่ายิ่งต่ าลงมากเท่าใด ก็

จะท าให้การเปิดช่องว่างให้ต้นไม้ต้นนั้นไม่มีผลในทางเสรมิสรา้ง และอาจจะท าให้

มันตายได้ในที่สุด 
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ภำพที่ 1 Live crown ratio 

 

Height/diameter ratio อัตราส่วนของความสูงและขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางล าต้น (ภาพที่ 2) เป็นตัวชี้วัดที่ง่ายต่อการเข้าใจและแสดงถึง

เสถียรภาพ (stability) ของต้นไม้ ตัวชี้วัดนี้เป็นประโยชน์ต่อการตัดขยายระยะ

เพื่อการค้ามาก เนื่องจากต้นไม้ที่เหลืออยู่ภายหลังการตัดขยายระยะเพื่อ

การค้าอาจได้รับอันตรายจากลมพายไุด้ ดังนั้นจึงควรพจิารณาถงึเสถยีรภาพ

ของต้นไม้ก่อนท าการตัดขยายระยะ หน่วยวัดที่ใช้ในการวัดความสูงและขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นต้องเป็นหน่วยเดียวกันหรือแปลงค่าให้เป็นหน่วย

เดียวกันก่อนจึงน ามาค านวณหาค่าอัตราส่วน  อัตราส่วนมีค่าสูง หมายถึง มี

ความเป็นไปได้ที่ต้นไม้ที่เหลืออยู่ภายหลังการตัดขยายระยะจะได้รับอันตราย

จากลมพายุจนท าให้ต้นไม้โค่นล้ม ล าต้นแตกหักเสียหายหรือคดงอได้ ดังนั้น 

การตัดขยายระยะหมู่ไม้ที่ต้นไม้มีอัตราส่วนของความสูงและขนาดเส้นผ่าน
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ศูนย์กลางล าต้นมากกว่า 100 จะท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย

ดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2 Height/diameter ratio 

3.2 ผลต่อขนำดของต้นไม้ 

การเติบโตทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น เป็นตัวชี้วัด

อันแรกถึงการเพิ่มปริมาตรไม้ วงปีหนึ่งรอบของต้นไม้ขนาดใหญ่ย่อมให้

ปริมาตรเนื้อไม้มากกว่าวงปีของต้นขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อต้นไม้มีอายุมากขึ้น

แม้ว่าวงปีที่เกิดแต่ละปีจะแคบลงก็อาจไม่ได้ท าให้ความเพิ่มพูนในรูปของ

ปรมิาตรไม้ลดลง เพื่อให้ต้นไม้ผลิตวงปีได้กวา้งสม่ าเสมอก็จ าเป็นต้องให้เรอืน

ยอดของต้นไม้มีช่องว่างที่จะแผ่ขยายได้อย่างเพียงพอ แบบอย่างของการ

เติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ที่ได้รับการตัดขยายระยะอย่างถูกต้อง

ตามเวลาที่สมควรจะมีความกว้างของวงปีที่ค่อยๆ ลดลงเพียงเล็กน้อยอย่าง

สม่ าเสมอออกมาจากใจกลาง ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะเห็นได้ชัด ก็ต่อเมื่อน าไป
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เปรียบเทียบกับลักษณะของวงปีของต้นไม้ที่ไม่ได้รับการตัดขยายระยะ ผล

ของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้  

อาจมีความผันแปรได้มาก การตัดขยายระยะเพียงเบาๆ อาจจะไม่ได้ช่วยเร่ง

การเติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเลยก็ได้ และในขณะเดียวกัน การ

ตัดขยายระยะอย่างหนักก็ไม่ได้หมายความว่าจะท าให้ต้นไม้ที่เหลือโตขึ้น

เป็นสองเท่า อย่างไรก็ตามอาจจะคาดคะเนผลของการตัดขยายระยะได้วา่ ถ้า

ตัดขยายระยะไม้ออกอย่างเหมาะสมจะท าให้การเติบโตทางด้านเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของต้นไม้ที่เหลือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20 

จากการศึกษาถึงผลของการตัดขยายระยะในของสวนป่าไม้สัก

อายุ 6 ปี ที่มีระยะปลูกเริ่มแรก 2x4 เมตร ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยท าการ

ตัดขยายระยะแบบตัดต้นไม้ที่มีช้ันเรือนยอดต่ ากว่าออกก่อน (low thinning) 

โดยคดิเป็นร้อยละของพืน้ที่หน้าตัดของต้นไม้ทัง้หมดในพืน้ที่ ได้แก ่รอ้ยละ 30 

และร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับไม่มีการตัดขยายระยะ พบว่า ภายหลังจาก

การตัดขยายระยะเป็นเวลา 3 ปี ปริมาตรส่วนที่เป็นล าต้นเฉลี่ยรายต้นของ

แปลงที่ท าการตัดขยายระยะมีค่ามากกว่าแปลงที่ไม่ได้ตัดขยายระยะอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (ภาพที่ 3) ในขณะเดียวกันความเพิ่มพูนทางด้านปริมาตร

เฉลี่ยรายปีของส่วนที่เป็นล าต้นของสักในแปลงที่ท าการตัดขยายระยะมีค่า

มากกว่าแปลงที่ไม่ได้ตัดขยายระยะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน (ภาพที่ 4) 

และจากการศึกษาเปรียบเทียบผลของความหนักเบาของการตัดขยายระยะ

(Thinning intensity) ต่อการเติบโตในสวนป่าเดียวกัน พบว่า ภายหลังการ

ตัดขยายระยะเป็นเวลา 3 ปี การตัดขยายระยะด้วยวิธี low thinning ท าให้

ปรมิาตรส่วนล าต้นเฉลี่ยรายต้นและความเพิ่มพูนด้านปรมิาตรเฉลี่ยรายปีของ

ส่วนที่เป็นล าต้นในแปลงที่มีความหนักเบาหรืออัตราการตัดขยายระยะรอ้ยละ 50 
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มีแนวโน้มสูงกว่าอัตราการตัดขยายระยะร้อยละ 30 ถึงแม้ว่าความแตกต่าง

ดังกล่าวจะไม่มีนัยส าคัญทางสถติิก็ตาม (ภาพที่ 3-4) 

 

 
 

ภำพที่ 3  ปริมาตรส่วนที่เป็นล าต้นเฉลี่ยรายต้นของสักในแปลงทดลองตัดขยายระยะ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 30 และแปลงที่ ไม่ได้ท าการตัดขยายระยะ 

(ตัวอักษรเหมือนกัน หมายความว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ

ทางสถติิ) 
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ภำพที่ 4  ความเพิ่มพูนทางด้านปริมาตรเฉลี่ยรายปีส่วนที่เป็นล าต้นของสัก  

ในแปลงทดลองตัดขยายระยะ รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 30 และแปลงที่ไม่ได้

ท าการตัดขยายระยะ (ตัวอักษรเหมือนกัน หมายความว่าแตกต่างกนั

อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถติิ) 

ส าหรับความสูงของต้นไม้นั้น โดยปกติจะไม่ค่อยมีผลมาจาก

ความหนาแน่นของหมู่ไม้มากนัก แต่ในหมู่ไม้ที่มีความหนาแน่นเกินไปหรือต้นอยู่

ห่างกันเกินไป ก็จะท าให้การเติบโตทางความสูงลดลงได้ การขยายตัวของเนื้อไม้

ทางล าต้นและรากเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ต้นไม้จะต้องรองรับขนาดของเรือนยอด 

ถา้หากว่า มีแรงหรอืน้ าหนักเฉพาะของเรือนยอดเท่านั้นที่มากระท า ก็จะท าให้

การขยายตัวของล าต้นเป็นรูปกรวยเฉพาะส่วนที่มีเรือนยอดปกคลุม ส่วนของ 

ล าต้นภายใต้ลงไปจะเป็นรูปทรงกระบอก ในธรรมชาติไม่เพียงแต่น้ าหนักของ

เรอืนยอดเท่านั้นที่ล าต้นต้องรองรับแรงกดในแนวดิ่ง หากยังมีแรงลมมาปะทะ

ทางด้านข้างอีกด้วย จึงท าให้รูปทรงของล าต้นเป็นรูปพาราโบล่า (parabola) 

การที่โคนของต้นไม้ขยายใหญ่กวา่ส่วนอื่นเพราะเป็นส่วนที่รับแรงกดมากที่สุด 

ต้นไม้จึงต้องสร้างส่วนของล าต้นเพื่อรองรับแรงกดที่มากขึ้น โคนต้นเป็นส่วนที่

รับแรงกดมากที่สุดเพราะเป็นส่วนที่โค้งงอเคลื่อนไหวเมื่อถูกแรงลม Jacobs 

(1939) อ้างโดยวิสุทธิ์ (2544) พบว่าส่วนที่จะเติบโตได้มากที่สุดคอืส่วนล่างสุด

หรอืฐานของส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวโคง้งอได้ 

การตัดขยายระยะเป็นการเปิดช่องว่างท าให้ลมพัดผ่านเข้าไป

ในหมู่ไม้ได้มากขึ้น ต้นไม้ที่เหลือภายหลังการตัดขยายระยะก็จะแกว่งไกวได้

มากขึ้น จึงท าให้โคนต้นมีการเติบโตทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางมากที่สุด 

มากกวา่ส่วนอื่นๆ ที่อยู่เหนือโคนต้นขึ้นไป จึงท าให้ต้นไม้มคีวามเรียวเพิ่มขึน้ 

 

3.3 ผลต่อคุณภำพเนื้อไม้ 
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จากหลักฐานที่พบแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของไม้บางชนิด

มีผลต่อความแข็งแรงของเนื้อไม้ กล่าวคอื ถา้ต้นไม้เติบโตอย่างรวดเร็ว จะท า

ให้ไม้ใบกว้างที่มีวงปี (ring porous hardwood) อาทิ   เช่นไม้สักมีความแข็งแรงขึ้น 

ส่วนพวกไม้ใบแคบ (conifer) มีเนื้อไม้อ่อนลง แต่พวกไม้ใบกว้างที่มีวงปี

ไม่ชัดเจน (diffuse porous hardwood) ความแข็งแรงจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

ซึ่งจากหลักฐานนี้พอสรุปได้วา่ การตัดขยายระยะ  ที่ท าให้การเติบโตของต้นไม้

เป็นไปอย่างรวดเร็วนั้นจะท าให้ไม้ใบแคบมีเนือ้ไม้อ่อนลง 

ข้อสรุปนีเ้กิดจากการศึกษาลักษณะเนือ้ไม้และการเติบโตของมัน 

ซึ่งในไม้ใบแคบ นั้น พบว่าเมื่ออายุยังน้อย มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีเนือ้ไม้

ที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่ไม้ใบแคบต้นใหญ่มีการเติบโตช้าและเนือ้ไม้แข็งแรง ดังนั้น 

ส าหรับพวกไม้ใบแคบ การตัดขยายระยะจะท าให้ต้นไม้ที่เหลือสร้างเนื้อไม้ อย่างน้อย

ที่สุดก็เป็นเนือ้ไม้ชนิดเดียวกัน คุณภาพเหมือนกันตามปกติ ได้มากขึน้ 

ดังนั้น การตัดขยายระยะ จึงเป็นการเร่งการเติบโต ซึ่งน่าจะ

มีผลท าให้ได้เนื้อไม้มากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น โดยเฉพาะไม้ใบกว้าง การตัดขยายระยะ

อย่างหนักจะท าให้ต้นไม้เกิดความเรียวมากขึ้น การแปรรูปไม้ซุงพวกนี้จะท า

ให้ต้องเสียเนื้อไม้มากขึ้นจากการเปิดปีก นอกจากนี้ไม้กระดานที่ได้อาจจะมี

เสี้ยนขวางท าให้การใช้ประโยชน์อาจลดลง การลิดกิ่งตามธรรมชาติของ

ต้นไม้จะลดลงเมื่อหมู่ไม้นั้นได้รับการตัดขยายระยะมากขึ้น นอกจากนี้ก่ิงกา้น

จะมีขนาดใหญ่ขึ้น หากไม่ได้ช่วยการลิดกิ่งแก่หมู่ไม้นี้ก็จะท าให้เกิดปุ ่มตา 

(knot) ขนาดใหญ่ขึ ้นบนเนื ้อไม้ได้ ด ังนั ้น  เพื ่อให้หมู ่ไม้ม ีการลิดกิ ่งตาม

ธรรมชาติ การตัดขยายระยะอาจจะต้องเลื่อนออกไปจนต้นไม้ลิดกิ่งเองแล้ว 

หรือหากว่าเป็นสวนป่าที่มีการจัดการอย่างประณีต ก็อาจจะก าหนดว่าต้นไม้

ในหมู่ไม้นั้นควรมีล าต้นเกลี้ยงเกลาปราศจากกิ่งในขนาดสูงเพียงไร แล้วจึง
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คอ่ยควบคุมต้นไม้นั้นให้มีล าต้นที่ปราศจากกิ่งสูงตามที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม

ควรพิจารณาค่า Live crown ratio ให้เหมาะสมด้วย 

คุณภาพพิเศษบางอย่างของเนื้อไม้ที่ต้องการในอุตสาหกรรม

ไม้บาง (veneer) หรือในการท าเฟอร์นิเจอร์ เช่นต้องการเนื้อไม้ที่มีลวดลาย

สวยงามสม่ าเสมอ ซึ่งอาจท าได้โดยอาศัยเทคนิคทางวนวัฒน์ควบคู่กับการ

แปรรูปไม้ การตัดขยายระยะควรท าเพื่อให้ต้นไม้ที่ เหลือได้ เติบโตอย่าง

สม่ าเสมอ อาจท าให้รอบหมุนเวียน (rotation) ยาวออกไปบ้าง และถา้ต้องการ

ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นในพื้นที่นั้น ควรมีความชื้นในดินอย่างสม่ าเสมอถูกต้องตาม

ฤดูกาล ซึ่งจะมีผลท าให้เนื้อไม้ต้นฤดู (early wood) และเนื้อไม้ปลายฤดู (late-

wood) ในวงปีหนึ่งๆ มีขนาดสม่ าเสมอกัน 

ในการจัดการเกี่ยวกับตัดขยายระยะ มีปัจจัยที่ต้องน ามา

พิจารณา 3 ประการ ด้วยกัน เพื่อให้การตัดขยายระยะบรรลุวัตถุประสงคข์อง

การจัดการในภาพรวมของหมู่ไม้ ซึ่งก็คือผลต่อการเติบโตของต้นไม้และหมู่ไม้

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ ความหนักเบา (intensity) ระยะเวลา (timing) 

และวิธีการหรือชนิดของการตัดขยายระยะ (type of thinning) เงื่อนไขของหมู่ไม้

กอ่นการตัดขยายระยะจะมีผลต่อแนวทางการตอบสนองของหมู่ไม้ต่อการตัด

ขยายระยะด้วย 

 

ควำมหนักเบำของกำรตัดขยำยระยะ (Thinning intensity) 

การตัดต้นไม้บางต้น ท าให้มีพื้นที่ว่างส าหรับการเติบโต (growing 

space) ของต้นไม้ที่เหลือภายหลังการตัด พืน้ที่วา่งส าหรับการเติบโตของต้นไม้ 

หมายความถงึ การแบง่ปันทรัพยากรต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในพืน้ที่ของต้นไม้ต้น

หนึ่งด้วย ไม่ได้มีความหมายเพียงการครอบครองพื้นที่เชิงกายภาพของต้นไม้

เท่านั้น ต้นไม้ได้รับทรัพยากรที่ถูกแบ่งปันเพิ่มมากขึน้ ในการสรา้งส่วนที่เปน็ใบ 
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ราก และเนือ้ไม้เพิ่มมากขึน้ กิ่งที่อยู่ในต าแหน่งฐานของเรือนยอดที่ยังมีชีวติอยู่ 

(live crown) ได้รับแสงสว่างเพิ่มมากกว่าเดิม และท าให้กิ่งมีอายุยาวขึ้น ดังนั้น 

ท าให้การลดขนาดของเรอืนยอดจากขนาดปกติเกิดขึ้นช้าลงหรอืไม่เกิดขึน้เลย 

เมื่อต้นไม้เติบโตทางความสูง ความยาวของส่วนของเรือนยอดที่ยังมีชีวิตอยู่จะ

เพิ่ มขึ้น ซึ่ งมีผลต่อ  live crown ratio เมื่ อพิ จารณาส่วนที่ เป็ นล าต้นหลัก        

(main stem) ของต้นไม้  การกระจายของความเพิ่มพูนถูกท าให้เปลี่ยนไป ซึ่งจะมี

ผลต่อความเรียวและรูปทรงของต้นไม้ ส่วนของล าต้นที่ปราศจากก่ิง(bole) ของ

ต้นไม้จะเริ่มมีความเรียวและมีรูปทรงเป็นรูปกรวยเพิ่มขึ้นมากกว่าล าต้นของ

ต้นไม้ที่ไม่มีพื้นที่ว่างส าหรับการเติบโตเพิ่มขึน้เลย 

การเติบโตของต้นไม้ที่เหลืออยู่ภายหลังการตัดขยายระยะขึ้นอยู่กับ

ปริมาณของพื้ นที่ ว่างส าหรับการ เติบโตของต้นไม้ที่ ถูกท าให้ เพิ่ มขึ้น 

เช่นเดียวกับปัจจัยอื่น อาทิเช่น คุณภาพของพื้นที่(site quality) ชนิดพันธุ์ อายุ 

และความแข็งแรง โดยทั่วไปแล้วการเติบโตของต้นไม้ที่มีความแข็งแรงจะเป็น

สัดส่วนกับพื้นที่ว่างส าหรับการเติบโต การเติบโตจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่

ศักยภาพของต้นไม้ตน้หนึง่มสีูงสุด และไม่ได้รับผลจากต้นไม้ที่อยู่ขา้งเคียงมาก 

ส่วนต้นไม้ที่มีความแข็งแรงน้อย (เช่น ต้นที่มี live crown ratio ต่ า ต้นที่เรือน

ยอดถูกข่ม เป็นแผล หรือเป็นโรค) อาจไม่สามารถได้รับประโยชน์ทั้งหมด 

จากการที่มีพื้นที่ว่างส าหรับการเติบโตเพิ่มมากขึน้ ในบางกรณีการตัดขยายระยะ

อาจท าให้เกิดผลอย่างรุนแรงได้ เมื่อต้นไม้ได้รับอันตรายจากการตัดขยาย

ระยะที่มีศัพท์ทางเทคนิค เรียกว่า “thinning shock” และอาจท าให้ต้นไม้ถึง

ตายได้ การตัดขยายระยะอย่างหนัก (heavy thinning) ท าให้อัตราการเติบโต

ต่อต้นมีค่าสูงสุด 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของหมู่ไม้ อัตราการเติบโตต่อหน่วยพื้นที่มี

ค่าสูงสุด เมื่อการครอบครองพื้นที่ของต้นไม้เกิดขึ้นอย่างเต็มพื้นที่  (fully 
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occupied) โดยทั่วไปแล้วหมู่ไม้ที่มีการตัดขยายระยะอย่างหนัก จะผลิตหรือให้

ปริมาตรไม้น้อยกว่าหมู่ไม้ที่มีการตัดขยายระยะอย่างเบา (light thinning) 

ถงึแม้ว่าหมู่ไม้ที่มีการตัดขยายระยะแบบหนักจะมีการเติบโตรายต้นของต้นไม้ 

มากกว่าก็ตาม แต่ทรัพยากรของพื้นที่จะไม่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 

เมื่อเปรียบเทียบกับหมู่ไม้ที่มีการตัดขยายระยะอย่างเบากว่า 

มีวิธีการหลายวิธีในการหาปริมาณความหนักเบาของการตัดขยายระยะ 

ในที่นี ้วิธีการที่ขอแนะน าคือการค านวณหาจ านวนหรือล าดับ  (stem count) 

หรือพื้นที่หน้าตัดของต้นไม้ที่เหลืออยู่ภายหลังการตัดขยายระยะ ตัววัด (parameter) 

อีกอย่างหนึ่งที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ “percent normal basal area” ซึ่ง normal 

ในที่นี้  หมายถึง “fully stock” คือปริมาณไม้ที่สามารถมี ได้สูงสุดในพื้นที่ 

ข้อจ ากัดทางเทคนิคของวิธีนี้ คือ จะต้องรู้ค่า “normal basal area” ก่อนว่า

เป็นเท่าใด ซึ่งค่าดังกล่าวเป็นค่าเฉพาะ ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ (site) และอายุของ

หมู่ไม้ ข้อก าจัดนี้ท าให้เกิดวิธีการประมาณหาความหนาแน่นของหมู่ไม้ที่เป็น

อิสระจากพืน้ที่และอายุ 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

ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดล าดับหมู่ไม้ในการด าเนินการตัดขยายระยะเพื่อ

การค้า 

 

ชนิดหรือวิธีกำรตัดขยำยระยะ (Thinning type or thinning method) 

กอ่นที่จะกล่าวถึงชนิดหรือวิธีการตัดขยายระยะ จ าเป็นต้องทราบถึง

ประเภทของต้นไม้ที่มีช้ันเรือนยอด (crown class) ที่แตกต่างกัน ซึ่งได้ระบุช้ัน

เรอืนยอดของต้นไม้ จ าแนกตามลักษณะรูปรา่ง ขนาด และต าแหน่งของเรอืนยอด
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ที่สัมพันธ์กับต้นไม้ใกล้เคียงและลักษณะคุณภาพของล าต้นของต้นไม้ จ านวน 

6 ประเภท (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 5) 

ตำรำงที่ 1  ค าอธิบายลักษณะชัน้เรือนยอดของต้นไม้  

ชั้นเรอืนยอดของต้นไม้ ลักษณะชั้นเรือนยอดของต้นไม้ 

1. ชั้นเรอืนยอดเด่น  

   (Dominant, Do) 

ต้นไมท่ี้มีเรือนยอดแผ่ขยายอยู่เหนือ ระดับเรอืนยอดของต้นไม้

ต้นอ่ืนในหมู่ ไม้ น้ัน ได้รับแสงเต็มท่ีจากทางด้านบน และ

บางส่วนทางด้านข้าง โดยปกติจะเป็นต้นไม้ท่ีมีขนาดใหญ่โต

กว่าค่าเฉลี่ย เป็นต้นไม้ท่ีแข็งแรงและสมบูรณ์เต็มท่ี  

2. ชั้นเรอืนยอดรองเดน่ 

   (Co-dominant, C) 

ต้นไม้ท่ีมีชั้นเรือนยอดอยู่ในระดับเดยีวกัน กับ เรอืนยอดของไม้

ต้นอ่ืนในหมู่ไม้น้ัน ได้รับแสงเต็มท่ีจากทางด้านบน และอาจ

ได้รับแสงบ้างจากทางด้านข้าง โดยปกติเป็นต้นไมท่ี้มเีรือนยอด

ขนาดกลาง เป็นต้นไม้ท่ีใหญ่ แข็งแรงและสมบูรณ์ 

3. ชั้นเรอืนยอดปานกลาง  

   (Intermediate, I) 

 ชั้นยอดท่ีอยู่บรเิวณต่ ากว่าเรอืนยอดหลัก และรับแสงได้จ ากัด

เพี ยงส่วนบนเท่าน้ัน เรือนยอดมีลักษณะแคบและเตี้ ย         

เสน้ผ่านศูนย์กลางอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

4. ชั้นเรอืนยอดท่ีถูก 

   บดบังหรอืถูกข่ม 

   (Suppressed or 

   Overtopped, Su) 

เรือนยอดชั้นที่อยู่ต่ ากว่าเรือนยอดหลักโดยสิ้นเชิง และถูก

ปกคลุมด้วยกิ่งก้านของต้นไม้ท่ีสูงกว่าเล็กน้อย แต่ยังสามารถ

รับแสงท่ีส่องถึงโดยตรงได้ เรือนยอดมีขนาดเล็ก ลักษณะ

กระจายกันไม่เป็นกลุม่  

5. ต้นไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ 

    (Wolf, Wo) 

ต้นไม้ขนาดใหญ่ ท่ีมีรูปร่างค่อนข้างไม่ดี ซึ่งสามารถเติบโตได้

อย่างรวดเร็ว และอาจท าลายต้นไม้ข้างเคียงได้ 

6. ต้นไม้ท่ีมีล าต้น 

    ผอมบาง  

    (Whip, Wh) 

ต้นไม้ท่ีมีล าต้นบางท่ีรองรับเรือนยอดหลัก ซึ่งสามารถเป็น

อันตรายกับต้นไมข้้างเคียงไดห้ากมีการแกว่งของล าต้นเมื่อเกิด

ลม 

7. ต้นไม้ท่ีตายและแห้ง 

   (Dead and dried, D) 

ต้นไม้ท่ีหยุดการเติบโต หรอืเป็นโรค ท่ีตายแล้ว หรือก าลังแห้ง

ตาย รวมถึง ต้นไม้ท่ีเอยีงเอน และตน้ท่ีถูกพัดไปตามกระแสลม 
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ภำพที่ 5  ลักษณะชัน้เรือนยอดของต้นไม้ 

 

ช้ันเรือนยอดของต้นไม้ใน 4 ประเภทแรกตามตารางที่ 1 จะใช้เป็น

แนวทางในการอธิบายชนิดหรือวิธีการตัดขยายระยะต่อไป โดยหมู่ไม้จะมี

การเปลี่ยนแปลงของช้ันเรอืนยอดในแต่ละช่วงอายุ   ส าหรับต้นไม้ 3 ประเภท

หลังนั้น เป็นต้นที่จะถูกตัดออกจากหมู่ไม้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการ 

ตัวอย่างเช่น ถา้ต้องการผลผลิตไม้ที่มีคุณภาพดี จะตัดต้นไม้ที่อยู่ในประเภท ที่ 

5 และ 6 ออกจากหมู่ไม้ทัง้หมดเท่าที่เป็นไปได้ 

ชนิดหรือวิธีการของการตัดขยายระยะ คือ การอธิบายว่า จะตัด

ต้นไม้และเลือกต้นไม้ที่ต้องการเหลือไว้ในหมู่ไม้อย่างไร โดยใช้ต าแหน่งของ

เรือนยอด (canopy position) หรือช้ันเรือนยอด (crown class) ของต้นไม้ เป็น

เกณฑ์ในการพจิารณา 

ชนิดหรือวิธีการตัดขยายระยะ แบ่งเป็นสองวิธีหลัก คือวิธีตัดอย่าง

เป็นระบบ (systematic cutting)และวิธีเลือกตัด (selective cutting) วิธีตัดอย่าง

เป็นระบบนั้น ต้นไม้จะถูกเลือกตัดออกจากหมูไ่มอ้ย่างสม่ าเสมอทั่วพืน้ที่ตามที่

ได้ก าหนดรูปแบบและความหนาแน่นของหมู่ไม้ที่แน่นอนภายหลังการตัดขยายระยะ

ไว้ก่อนแล้ว โดยไม่ค านึงถึงคุณภาพหรือลักษณะของต้นไม้แต่ละต้น 

ตัวอย่างเช่น  การตัดขยายระยะแบบเป็นแถว หรือแบบเป็นแถบ เป็นรูปแบบที่

ง่ายและสะดวกต่อการด าเนินการ สามารถควบคุมความหนาแน่นของหมู่ไม้ได้

อย่างชัดเจน และเสถียรภาพของต้นไม้แต่ละต้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง แต่

ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อื่นๆ อาทิ เช่น การปรับปรุงคุณภาพและ

โครงสร้างของหมู่ไม้  เป็นต้น ในขณะที่วิธีการเลือกตัด เน้นการปรับปรุง

คุณภาพของหมู่ไม้มากกว่า โดยการพิจารณาว่าต้นใดที่ควรเอาออกหรือต้นใด

ที่ควรคงไว้ตามลักษณะช้ันเรือนยอด ต าแหน่งที่ขึ้นอยู่ของต้นไม้แต่ละต้น และ
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การน าไม้จากการตัดขยายระยะไปใช้ประโยชน์ จากพื้นฐานการเลือกตัดต้นไม้

ตามวิธีการหลักทั้งสองวิธีดังกล่าว ได้มีการน าไปประยุกต์เป็นชนิดหรือวิธีการ

ตัดขยายระยะแบบต่างๆ  แต่วิธีการตัดขยายระยะที่นิยมใช้กันมาแต่ดั้งเดิม 

มี 4 วิธี (ภาพที่ 6)  

1. Low thinning บางครั้งเรียก “thinning from below” วิธีนี้ต้นไม้ที่

ต้องการเหลือไว้คือ ต้นไม้ที่มีช้ันเรือนยอดบน ต้นไม้ที่มีช้ันเรือนยอดต่ ากว่าจะ

เป็นต้นที่ถูกคัดเลือกตัดขยายระยะออกก่อนตามล าดับขึ้นไปจนถึงต้นไม้ที่มี

ช้ันเรือนยอดสูงกวา่ 

 
 

ภำพที่ 6  การเปลี่ยนแปลงการกระจายของขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางที่ระดับ 

1.30 เมตร ภายหลังการตัดขยายระยะโดยวิธีการตา่งๆ (ดดัแปลง

จาก The Practices of Silviculture, (Smith, 1986) 
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Low thinning เป็นวิธีการตัดขยายระยะที่เก่าแกท่ี่สุด ซึ่งต้นไม้ที่มี

ช้ันเรือนยอดต่ าจะเป็นต้นที่ถูกคัดเลือกตัดขยายระยะออกก่อนตามล าดับ

ขึน้ไปจนถงึตน้ไม้ที่มช้ัีนเรอืนยอดสูงกว่า บางครัง้จึงเรยีกวิธีการตัดขยายระยะนี้ว่า

เป็นวิธีธรรมดา กล่าวคือ ต้นไม้ที่มีช้ันเรือนยอดถูกบดบังหรือถูกข่มจะถูก

คัดเลือกตัดขยายระยะออกก่อน เมื่อการตัดขยายระยะกระท าหนักขึ้น 

พวกชั้นเรือนยอดปานกลาง และช้ันเรือนยอดรองเด่นก็จะถูกเลือกตัดออก           

พวกช้ันเรือนยอดเด่นบางต้นอาจจะถูกตัดออกด้วยถ้าหากการตัดขยายระยะ

กระท าหนักมากขึ้นตามล าดับ  

การตัดขยายระยะโดยวิธีนี ้เป็นการก าจัดต้นไม้ที่มีช้ันเรอืนยอดต่ า 

ออกก่อน ดังนั้น ถ้าการตัดขยายระยะกระท าไม่หนักนัก ต้นที่ถูกคัดเลือกตัดออก

จึงเป็นพวกเรือนยอดถูกข่ม ซึ่งการกระท าเช่นนี้จะไม่เป็นการเรง่การเติบโตของ

ต้นไม้ที่เหลือแต่อย่างไร เพราะการตัดพวกเรือนยอดถูกข่มออก ไม่ได้เป็นการ

เปิดช่องว่างให้หมู่ไม้ที่เหลือได้รับแสงสว่างเพิ่มขึ้น หากแต่เป็นเพียงการน าไม้

เล็กที่โดนไม้ใหญ่ต้นอื่นเบียดบังจนเกือบจะตายแล้ว ออกมาจากหมู่ไม้เท่านั้น 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งการเติบโตของต้นไม้ที่เหลือ การตัดขยายระยะโดยวิธีนี้

ควรกระท าให้หนักขึน้ เพื่อที่จะได้เอาต้นที่มีช้ันเรอืนยอดรองเด่นออกบ้าง 

ในทางปฏิบัติของ Low thinning อาจแบ่งความหนักเบาของการ

ตัดขยายระยะออกเป็น 4 เกรด (Smith, 1986) โดยมี เกรด A กระท าเบาที่สุด 

จนถงึ เกรด D ที่หนักที่สุด การคัดเลือกตัดฟันไม้ออกในแต่ละเกรดจะแตกต่าง

ไปตามความรู้สึกของผู้ปฏิบัติแต่ละคน ไม้ที่จะถูกคัดเลือกออกในแต่ละเกรดพอ

ก าหนดได้ดังแสดงในภาพที่ 7 ซึ่งแสดงให้เห็นเพียงสองมิติ คือ ความกว้าง และ

ความสูงเท่านั้น แต่ในสภาพท้องที่จรงิ จะมีสามมิติ 
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ข้อดีของ Low thinning อยู่ที่การตัดฟันไม้ออก เพราะกระท าได้ง่าย 

ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของพัฒนาการของต้นไม้ในหมู่ไม้ ผู้ที่มีความช านาญน้อย

ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ หากเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการคัดเลือกไม้ออก 

ผลเสียหายที่จะเกดิกับหมูไ่ม้ก็ไม่ค่อยรุนแรงมากนัก เพราะไม้ช้ันเรอืนยอดเด่น 

และช้ันเรือนยอดรองเด่น ซึ่งเป็นไม้ที่มีลักษณะดี ยังคงเหลืออยู่ในหมู่ไม้เป็น

ส่วนใหญ่ 

 
 

ภำพที่ 7  ภาพหน้าตัดของหมู่ไม้ กอ่นและหลังการตัดขยายระยะโดยวิธี Low 

thinning ที่ระดับความหนักเบาต่างๆกัน 

 



 

28 แนวทางการตัดขยายระยะสวนป่าเชิงพาณิชย์ 

 

Low thinning อาจจะให้ผลตอบแทนทางด้านการเงินได้น้อยที่สุด

จากการน าไม้ที่ถูกตัดออกไปขาย เพราะไม้ที่ถูกตัดออก เป็นไม้ขนาดเล็ก การ

น าไปใช้ประโยชน์จึงมีจ ากัด และอาจจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งถา้การตัดขยายระยะครัง้นั้นเป็นการตัดขยายระยะครัง้แรกของหมู่ไม้นั้น 

 

 

2. Crown thinning วิธีนี้ต้นไม้บางต้น ซึ่งมีช้ันเรือนยอดขนาดกลาง

และสูงกว่า (middle and upper crown class) จะถูกตัดออก เพื่อส่งเสริมการ

เติบโตของต้นไม้ที่เหลือ ซึ่งมีลักษณะดีที่สุดและเป็นต้นที่จัดอยู่ในช้ันเรือนยอดเด่น 

และช้ันเรือนยอดรองเด่น (ภาพที่ 8) 
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ภำพที่ 8  ภาพหน้าตัดของหมู่ไม้ ก่อนและหลังการตัดขยายระยะโดยวิธี 

Crown thinning 

 

เพื ่อขจัดปัญหาอันเกิดจากข้อจ ากัดต่างๆ ใน Low thinning 

ที่กล่าวถึงแล้ว จึงได้มีวิธีการตัดขยายระยะอีกวิธีหนึ่งที่คัดเลือกเอาต้นไม้ที่มี

ช้ันเรอืนยอดปานกลางและล าต้นขนาดปานกลางขึ้นไปออก วิธีการตัดขยายระยะ

วิธีนี้ เรียกว่า Crown thinning นอกจากนี้อาจเรียกวิธีนี้ว่าเป็นการตัดขยายระยะ

ที่ท าจากข้างบนก็ได้ แต่ต้องระวังเพราะอาจจะท าให้สับสนกับวิธีการของ 

Selection thinning ที่เลือกเอาต้นไม้ช้ันเรือนยอดเด่นออกก่อน 

Crown thinning เป็นการตัดขยายระยะที่จะเลือกต้นไม้ที่มี ช้ัน

เรือนยอดบนออกเพื่อส่งเสริมการเติบโตของต้นไม้ที่เหลือ ซึ่งเป็นต้นไม้มีช้ัน

เรือนยอดบนเช่นเดียวกันกับต้นไม้ที่ถูกคัดเลือกตัดออกไป ต้นที่โดนตัดออก

ส่วนใหญ่มีช้ันเรือนยอดเป็นพวกรองเด่น แต่พวกช้ันเรือนยอดเด่น และช้ัน

เรือนยอดปานกลาง บางต้นที่ไปขัดขวางการเติบโตของต้นอื่นที่ต้องการจะ

เหลือไว้ก็อาจจะโดนตัดออกไปด้วย ดังนั้นต้นไม้ที่จะเหลือไว้ภายหลังการตัด

ขยายระยะโดยวิธีนี ้คือต้นทีม่ีเรอืนยอดเด่น และรองเด่นบางต้น 

Crown thinning และ Low thinning ต่างก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน

คือช่วยส่งเสริมการเติบโตของต้นไม้ชั้นเรือนยอดบนพวกชั้นเรือนยอดเด่น  

และรองเด่น ส่วนความแตกต่างของทั้งสองวิธีนี้อยู่ที่การคัดเลือกต้นไม้ออก 

กล่าวคือ Crown thinning จะคัดเลือกตัดต้นไม้ที่มีช้ันเรือนยอดบนออก

โดยไม่ค านึงว่าการตัดขยายระยะนั้นจะกระท าหนักเบาเพียงได พวกช้ันเรือน

ยอดปานกลาง และช้ันเรอืนยอดถูกข่มจะเหลือไว้ ซึ่งจะตรงกันข้ามกับ Low thinning 

ตามหลักการของ Crown thinning จะไม่ตัดต้นไม้พวกช้ันเรือนยอด

ปานกลาง และช้ันเรือนยอดถูกข่ม ต้นที่ไม่ได้ไปขัดขวางการเติบโตของต้นไม้
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อื่นที่ต้องการเหลือไว้ และก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะเหลือต้นไม้พวกนี้เอาไว้ 

หากว่าสามารถตัดมันออกไปขายได้ เพราะการเหลือไว้ไม่ได้ท าให้พวกนี้

เพิ่มคุณคา่ของตัวมันเองแต่อย่างไร แต่มันจะต้องถูกเบียดบังจนตายแล้วผุพัง

ไปโดยไรค้่าในที่สุด ดังนั้นหากตัดต้นไม้พวกนี้ออกไปขายหรือใช้ประโยชน์ได้ก็

น่าจะตัดออกไปด้วยเช่นกัน การตัดขยายระยะโดยวิธี Crown thinning เช่นนี ้

จึงเป็นการท าแบบ Low thinning ที่มีเกรดหนักที่สุด คอื เกรด D 

เกี่ยวกับผลตอบแทนทางด้านการเงิน Crown thinning จะให้

ผลตอบแทนที่ดีกว่า นอกจากนี้ไม้เล็กพวกช้ันเรือนยอดถูกข่ม หากขายไม่ได้

ก็ถูกปล่อยยืนต้นทิ้งไว้ในป่า ท าให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตัดฟัน และอาจจะ

กลับมาตัดมันออกภายหลังเมื่อตลาดต้องการไม้ขนาดเล็กเช่นนั้นก็ได้ 

ผลของการตัดขยายระยะโดยวิธีนี้ที่เกี่ยวกับลักษณะของหมู่ ไม้ 

คือ จะท าให้ได้ป่าที่มีสองช้ันเรือนยอด คือพวกเรือนยอดบนเป็นพวกช้ันเรือน

ยอดเด่น และรองเด่น ที่ต้องการเหลือไว้ และพวกเรือนยอดต่ าเป็นพวก

ช้ันเรือนยอดถูกข่ม และช้ันเรอืนยอดปานกลาง การแบ่งชัน้เรือนยอดทั้งสองนี้

จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าเป็นพันธุ์ไม้ทนรม่ อย่างไรก็ตามช้ันเรอืนยอดทั้ง 2 ช้ันนี ้

เป็นชั้นเรือนยอดของต้นไม้ที่มีอายุเท่ากัน 

Crown thinning ท าให้กิ่งล่าง ๆ ของต้นไม้ไม่ค่อยจะแห้งตาย จึง

ท าให้การลิดกิ่งตามธรรมชาติของต้นไม้ที่เหลือเป็นไปได้น้อยลง แต่จะท าให้

เพิ่ม Live crown ratio ให้สูงขึน้ 

Crown thinning ช่วยกระตุ้นส่งเสริมการเติบโตของต้นไม้ที่เหลือ

ได้มากขึ้น จึงท าให้หมู่ไม้นั้นเติบโตถึงขนาดตัดฟันในช่วงเวลาอันสั้นกว่าที่ได้

จากการท า Low thinning ช่องว่างที่เปิดไว้ถ้าพวก Dominant และ Codominant ยัง

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ พวกไม้ช้ันล่างลงไปก็ยังได้ประโยชน์ เก่ียวกับผลผลิตทั้งหมด 

เช่น ปริมาตรไม้ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ แม้ว่าจะไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะใช้ Low 
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thinning หรือ Crown thinning แต่ปริมาตรไม้ที่ได้จาก Crown thinning จะเป็น

ไม้ต้นขนาดใหญจ่ านวนน้อยต้นกวา่ใน Low thinning ส าหรับ Crown thinning 

เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นได้มากกว่า การใช้วธิีนีจ้ึงต้องอาศัยผู้ช านาญมีประสบการณ์ 

 

3. Selection thinning หรือ high thinning คอื วธิีที่เลือกตัดต้นไม้

ที่มีช้ันเรือนยอดเด่นและรองเด่นเพื่อส่งเสริมให้ต้นไม้ที่มีเรือนยอดอยู่ในช้ันต่ า

กวา่และเป็นต้นที่ต้องการเหลือไว้มีการเติบโตดีต่อไป  

Selection thinning นี้แตกต่างในหลักการไปจากสองวิธีแรกที่ได้

กล่าวถึงไปแล้ว กล่าวคือ วิธีนี้จะเลือกตัดต้นไม้ที่มีชั้นเรือนยอดที่เป็นชั้น

เรือนยอดเด่นออก เพื่อที่จะส่งเสริมการเติบโตของต้นไม้ที่มีเรือนยอดล่างๆ 

รองลงไป ไม้ที่มีเรอืนยอดเด่นและเป็นต้นที่มีความแข็งแรงดี เป็นต้นที่ต้องการ

เหลือไว้ในสองวิธีแรกนั ้น จะเป็นต้นที ่ถูกตัดออกไปใน Selection thinning 

(ภาพที่ 9) การใช้วิธีนีจ้ึงควรระวังและมีขอบเขตจ ากัดตามวัตถุประสงค ์เพราะ

จะท าให้เกิดผลเสียแก่หมู่ไม้ได้ ต้นไม้พวกเรือนยอดถูกข่ม และเรือนยอดปาน

กลาง ซึ่งต้นไม้พวกนี้มีลักษณะไม่ดี มีการเติบโตช้า เป็นต้นที่ต้องการส่งเสริม

ให้เติบโตจนถงึรอบตัดฟันสุดท้าย ดังนั้น เมื่อพิจารณาทางด้านพันธุกรรมแล้ว 

Selection thinning จึงไม่เป็นวิธีการที่ดีที่จะใช้กับหมู่ไม้ที่จะมีการสืบพันธุ์ทดแทน

ตามธรรมชาติเมื่อครบอายุตัดฟันของมันแล้ว หรือใช้หมู่ไม้นี้เป็นแหล่งเมล็ด

เพื่อการสืบพันธุ์ต่อไป 

ผลดีของการตัดขยายระยะวิธีนี ้จะท าให้ได้รับเงินตอบแทนคนืมา

ในช่วงก่อนถึงอายุตัดฟันได้มากและเร็วกว่าวิธีการตัดขยายระยะอื่น แต่

ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปลูกต้นไม้จนถงึขนาดตัดฟันจะยาวนานขึน้และจะท า

ให้ผลผลิตของไม้ลดลงไม่ว่าจะเป็นในรูปของปริมาตรไม้หรือมวลชีวภาพของไม้ 
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ถ้ายิ่งต้นไม้พวกที่แข็งแรงถูกตัดออกยิ่งมากเพียงไร ผลผลิตก็ยิ่งลดลงมาก

ตามไปด้วย 
 

 
 

ภำพที่ 9  ภาพหน้าตัดของหมู่ไม้ ก่อนและหลังการตัดขยายระยะครั้งแรก  

และครัง้ที่สองโดยวิธี Selection thinning 

 

4. Systematic หรือ geometric thinning หรือ Mechanical thinning 

คอื การเลือกตัดต้นไม้ โดยมีการพิจารณาหรอืตัดสินใจในการก าหนดรูปแบบ

ของต้นไม้ที่จะตัดออกไว้ก่อนการตัดขยายระยะ อาทิ เชน่ การตัดออกเป็นแถว 

(row thinning) โดยไม่ค านึงถงึช้ันเรอืนยอดของต้นไม้ เป็นต้น  

วิธีนี้เป็นวิธีการตัดขยายระยะที่พิจารณาระยะห่างระหว่างต้นไม้ 

โดยแทบไม่ได้ค านึงถึงลักษณะช้ันเรือนยอดของต้นไม้เลย การตัดขยายระยะจะ

ก าหนดไว้ให้เป็นระบบ เช่น เลือกตัดแถวเว้นแถว หรือตัดแถวเว้นสองแถว 
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หรือตัดต้นเว้นต้น จึงเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกต่อการควบคุม วิธีนีจ้ึงเหมาะกับ

การตัดขยายระยะในสวนป่าที่มีระยะปลูกแน่นอนและยังมีอายุน้อยที่ยังไม่เคย

ได้รับการตัดขยายระยะมาก่อนเลย และต้นไม้มีการเติบโตสม่ าเสมอทั่วพื้นที่ 

ต้นไม้แต่ละต้นในสวนป่าเช่นนีจ้ะมีลักษณะของช้ันเรอืนยอดที่ไม่แตกต่างกันมาก

นัก มักจะเป็นพวกช้ันเรอืนยอดเด่น และรองเด่น แทบทั้งสิ้น การคัดเลือกต้นไม้

ที่จะถูกตัดขยายระยะออกโดยพิจารณาจากช้ันเรอืนยอดจงึไมไ่ดก้อ่ใหเ้กิดผลดี

เท่าไรนัก ทั้งยังท าให้ต้องเสียค่าใช้จา่ยในการคัดเลือกอีกด้วย 

วิธีนีอ้าจท าได้ 2 แบบ คอื Spacing thinning และ Row thinning 

-Spacing thinning จะก าหนดให้ต้นไม้ที่จะเหลือแต่ละต้นมี

ระยะห่างเท่า ๆ กันแน่นอนอันหนึ่ง ดังนั้น ต้นไม้ที่เหลือข้างเคียงจะถูกตัด

ออกไป วิธีการนี้มักจะใช้กับหมู่ไม้ที่หนาแน่นมาก ๆ (ภาพที่ 10) 
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ภำพที่ 10  ภาพสามมิติของหมู่ไม้ ก่อนและหลังการตัดขยายระยะโดยวิธี 

Mechanical thinning แบบ Spacing thinning 

 

-Row thinning หรือ Line thinning ก็มีหลักการเช่นเดียวกันกับ 

Spacing thinning แต่เพื่อให้การปฏิบัติงานง่ายขึน้ จึงตัดฟันไม้ออกโดยก าหนด

เป็นแถวๆ เช่น ตัดแถวเว้นแถว เป็นต้น หรือ อาจจะตัดออกเป็นแถบเล็ก ๆ 

ถ้าหากเป็นหมู่ไม้ก็ยังเล็กอยู่และขึ้นกันหนาแน่นมาก (ภาพที่ 11) 

 

 
 

ภำพที่ 11  ภาพสามมิติของหมู่ไม้ ก่อนและหลังการตัดขยายระยะโดยวิธี 

Mechanical thinning แบบ Row thinning 
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การตัดไม้ออกเป็นแถว ๆ ท าให้การท าไม้ออกได้ง่าย อันตรายที่

ต้นไม้ที่ยังเหลืออยู่จะได้รับก็มีน้อย และอาจใช้ Row thinning ควบคู่กับการ

ตัดขยายระยะวิธีอื่น โดยท า Row thinning เป็นช่วงๆ เช่น ทุก ๆ 7-8 แถว โดย

หวังที่จะใช้แถวนีเ้ป็นทางชักลากไม้ที่ถูกตัดขยายระยะออก 

ข้อเสียอันหนึ่งของวิธีนี้ก็คือการที่ต้นดี ๆ บางต้น ต้องถูกคัดเลือก

ตัดออกไปโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และยังเลือกต้นเลวบางต้นไว้เช่นกัน  

การตัดขยายระยะที ่ไม่ได้จัดอยู ่ในวิธีการข้างบนนี้ เรียกว่า  

“Free thinning” ในทางปฏิบัติ วิธีการตัดขยายระยะที่นักวนวัฒนวิทยาน ามาใช้

บ่อยครั้งเพื่อให้ต้นไม้ที ่เหลืออยู่มีรูปแบบการกระจายเหมือนกัน คือ วิธี  

Low, Crown หรอื Selection thinning  

Free thinning  เป็นวิธีการตัดขยายระยะที่ท าเพื่อช่วยเหลือการ

เติบโตของต้นไม้ที่ต้องการเหลือไว้โดยไม่ค านึงถึงว่ามันจะมีช้ันเรือนยอดเป็น

อย่างไร และต าแหน่งที่มันขึ้นอยู่จะเป็นอย่างไร และกระท าโดยไม่ได้ค านึงถึง

วิธีการตัดขยายระยะวิธีหนึ่งวิธีใดโดยเฉพาะ (ภาพที่ 12)  

การท า Free thinning อาจจะน าวิธีการตัดขยายระยะหลายวิธีมา

ประยุกต์รวมกันเป็น Free thinning คร้ังหนึ่ง ๆ ก็ได้ จึงท าให้การตัดขยายระยะ

โดยวิธีนีเ้หมาะกับป่าที่มีอายุ  ความหนาแน่นและองคป์ระกอบไม่ค่อยสม่ าเสมอ

กัน เช่น ป่าธรรมชาติทั่วๆ ไป สวนป่าหรือป่าปลูกซึ่งมีความสม่ าเสมอกันมาก 

จึงไม่อาจใช้วธิีนีไ้ด้ 
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ภำพที่ 12  ภาพหน้าตัดของหมู่ไม้ ก่อนและหลังการตัดขยายระยะโดยวิธี  

Free thinning 

 

การใช้ค าว่า Free thinning อาจจะท าให้เกิดความสับสนได้ง่าย 

และควรหลีกเลี่ยงหากสามารถใช้ค าอื่นแทนได้ เช่น อาจใช้ว่า เป็น Modified 

crown and selection thinning แทน แต่ต้องเข้าใจว่าการเรยีกช่ือเช่นนี ้เป็นการ

ตัดขยายระยะที่กระท าเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่การท า Crown thinning ครัง้หนึ่งแล้ว

ตามด้วย Selection thinning นอกจากนี้ ในแผนการตัดขยายระยะของสวนป่าใด

สวนป่าหนึ่ง ซึ่งจะมีการตัดขยายระยะหลายครัง้ แต่ละครัง้ก็ใช้วิธีการตัดขยายระยะ

ที่แตกต่างกัน แผนการตัดขยายระยะเชน่นีก้็ไม่ใชก่ารท า Free thinning 

Free thinning ท าได้ทั้งในสวนป่าที่มีอายุไม่เท่ากัน และที่มีอายุ

เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ในการท า Free thinning ครั้งหนึ่งประกอบด้วย 1) Selection 

thinning เพื่อตัดไม้ ช้ันเรือนยอดเด่นที่ไม่ดี มีอยู่กระจัดกระจายกันห่าง ๆ 
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ออกไป 2) Crown thinning เพื่อส่งเสริมการเติบโตของพวกช้ันเรือนยอดเด่น และ

รองเด่นที่ดีๆ  และ 3) Low thinning ที่มีเกรด D เพื่อตัดเอาไม้ช้ันเรือนยอดถูก

ข่ม ที่ท าเป็นสินคา้ได้ออกไปขาย เป็นต้น 

วิธีการหรือชนิดของการตัดขยายระยะ มีผลต่อรายได้ซึ่งได้จาก

การตัดขยายระยะ การตัดขยายระยะที่ตัดไม้ ใหญ่ออกจะท าให้ ได้รับ

ผลประโยชน์บ่อยครั้ง มากกว่าการตัดขยายระยะที่ตัดไม้เล็กออกในจ านวน

เท่ากัน ชนิดของการตัดขยายระยะจะมีอิทธิพลต่อการเติบโตของต้นไม้ที่

เหลืออยู่ภายหลงัการตดัขยายระยะด้วย เพราะว่า ต้นไม้ทุกต้นในหมูไ่ม ้ไม่ได้มี

ความแข็งแรงเท่ากันหรือมีความสามารถในการตอบสนองต่อการตัดขยายระยะ

ได้เท่ากัน ส าหรับหมู่ไม้ชนิดเดียวล้วนและมีช้ันอายุสม่ าเสมอกัน ความ

แข็งแรงของต้นไม้จะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับต าแหน่งภายในเรือนยอด 

ต้นไม้ที ่มีเรือนยอดสูงที ่สุด มีแนวโน้มที่จะมีความแข็งแรงน้อยที่สุด ความ

แตกต่างของการเติบโตทางพืน้ที่หน้าตัดของหมู่ไม้ภายหลังการตัดขยายระยะ

ระหว่างหมู ่ไม้ ที่มีต้นไม้ที่แข็งแรงเป็นส่วนใหญ่กับหมู่ไม้ที่มีพื ้นที่หน้าตัด

ภายหลังการตัดขยายระยะเท่ากัน แต่ต้นไม้ส่วนใหญ่มีความแข็งแรงน้อยกว่า

นั้น หมู่ไม้ที่ต้นไม้ส่วนใหญ่มีความแข็งแรงมากกว่าจะมีพื้นที่หน้าตัดสูงกว่าหมู่ไม้

ที่ต้นไม้มีความแข็งแรงน้อยกว่า มากกว่าร้อยละ 30 (Larson and Cameron, 

1986) สรุปว่าการน าวิธีการตัดขยายระยะแบบ selection thinning มาใช้อย่าง

ไม่เหมาะสมจะท าให้ต้นไม้ที่มีความแข็งแรงและมีแนวโน้มที่จะเติบโตดีกว่าถูก

ตัดออกไปจากหมู่ไม้มาก  ชนิดของการตัดขยายระยะสามารถอธิบายในเชิง

ปริมาณได้ โดยวิธีสามัญที่สุด คือการค านวณอัตราส่วนของการตัดขยายระยะ 

(thinning ratio), d/D 
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 d  =  ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก (DBH) 

ของต้นไม้ที่ถูกตัด 

 D = ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก (DBH) 

ของหมู่ไม้ก่อนการตัดขยายระยะ 

อัตราส่วนของการตัดขยายระยะนี้ โดยปกติจะน้อยกว่า 1 .0 

ส าหรับการตัดขยายระยะแบบ  Low thinning  มีค่ามากกว่า 1.0  ส าหรับการตัด

ขยายระยะแบบ Crown thinning และ Selection thinning และมีค่าใกล้เคียงกับ 

1.0 เมื่อใช้วิธี Systematic thinning แต่อย่างไรก็ตามเป็นการอธิบายชนิด

ของการตัดขยายระยะในเชิงอุดมคติ การด าเนินการตัดขยายระยะที่ให้

ความส าคัญกับรายละเอียดของการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมากนั้น สามารถ

ท าให้สัดส่วนของการตัดขยายระยะมีค่าเท่ากันได้ และยังขึ้นอยู่กับความหนัก

เบาของการตัดขยายระยะอีกด้วย ในการปฏิบัติส่วนใหญ่เก่ียวกับการตัดขยาย

ระยะนั้น การกระจายของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นก่อน และหลังการตัด

ขยายระยะจะแสดงให้เห็นรายละเอียดของชนิดหรือวิธีการตัดขยายระยะได้ดี

ที่สุด 

กำรตัดขยำยระยะครั้งแรก 

ตามทฤษฏีแล้วการตัดขยายระยะครัง้แรกจะต้องท าทันทีที่เรือนยอด

หรอืระบบรากของต้นไม้แพรข่ยายออกมาชนกันจนเป็นการขัดขวางการเติบโต

ซึ่งกันและกัน Live crown ratio เป็นตัวชี้ที่ดีที่สามารถบอกได้ว่าควรต้องท า

การตัดขยายระยะครัง้แรกเมื่อไร ตราบใดที่ Live crown ratio ของต้นไม้ในป่า

มีอยู่ในอัตราที่เหมาะสมการตัดขยายระยะก็ไมจ่ าเป็น แต่ถา้การตัดขยายระยะ

ในช่วงนี้จะก่อให้เกิดก าไรก็อาจจะท า เมื่อ Live crown ratio ลดลงต่ าจนถึงจุด
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อันตราย ก็ต้องท าการตัดขยายระยะแม้ว่าการตัดขยายระยะครัง้นั้นจะไม่คุ้มทุน

ก็ตาม 

มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการก าหนดเวลาการตัดขยายระยะ

ครั้งแรก ซึ่งมีผลมาจากภาวะทางเศรษฐกิจการเงิน จนท าให้ต้องเลื่อนการ

ตัดขยายระยะครั้งแรกออกไป ในแง่วิชาการแล้วการเลื่อนก าหนดการ

ตัดขยายระยะออกไปเช่นนี้ไม่ได้ก่อผลดีแต่อย่างไร ท าให้ต้นไม้เบียดเสียดกัน 

จนการเติบโตลดลง ต้นไม้ที่เหลือภายหลังการตัดขยายระยะเมื่อถงึอายุตัดฟัน

จะมีขนาดเล็กกวา่ที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจจะมีผลเสียต่อมูลคา่ของไม้ในบั้นปลาย

อีกด้วย การลงทุนท าการตัดขยายระยะครัง้แรก ถึงแม้วา่จะไม่สามารถน าไม้ที่

ถูกตัดขยายระยะไปขายได้ ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าทั้งหมดเลย 

การหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายโดยการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม จึงน่าจะเป็น

ทางออกที่ดีอันหนึ่งส าหรับปัญหาดังกล่าวนี้ 

สวนป่าที่มีระยะปลูกสม่ าเสมอ ย่อมจะต้องท าการตัดขยายระยะครั้ง

แรกเร็วกว่าป่าที่เกิดจากการสืบพันธุ์เองตามธรรมชาติ เพราะป่าประเภทหลัง

นี ้ย่อมมีความสม่ าเสมอน้อยกวา่สวนป่า 

สวนป่าที่อาจจะได้รับอันตรายจากลมพายุได้ง่ายควรวางแผนการ

ตัดขยายระยะให้รอบคอบ โดยปกติแล้วต้นไม้ที่มีความเรียวอย่างสม่ าเสมอ

จะเป็นต้นที่ทนทานต่อลมพายุได้ดี ซึ่งการตัดขยายระยะจะท าให้เกิดความ

เรยีวได้ ดังนั้นจึงควรตัดขยายระยะเสียเนิ่น  ๆและบ่อย  ๆการเลื่อน การตัดขยายระยะ

ครั้งแรกออกไปนานเท่าไร ก็จะท าให้สวนป่านั้นได้รับอันตรายรุนแรงมากขึ้น 

เพราะถา้ไม่ตัดขยายระยะต้นไม้จะสูงผอมและเปลาตรง 

การตัดขยายระยะที่กระท าเนิ่นๆ สม่ าเสมอ จะท าให้ต้นไม้ที่เหลือ

เติบโตแข็งแรงดี จึงสามารถต้านทานอันตรายจากโรค แมลง และความผันผวน

ทางสรีรวิทยาได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การเลื่อนการตัดขยายระยะครัง้แรกให้ช้า
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นานออกไปอีก อันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเงิน จึงควรต้องพิจารณา

เปรียบเทียบกับผลเสียอันเกิดจากความแข็งแรง และการเติบโตของต้นไม้

ลดลง จนท าให้ได้รับอันตรายจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ง่าย 

ปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาในการก าหนดการตัดขยายระยะครั้งแรก 

ก็คือ การลิดกิ่งตามธรรมชาติ และความเรยีว การเลื่อนก าหนดการตัดขยายระยะ

ออกไปจะท าให้ต้นไม้เบียดชิดกันมากขึ้น การลิดกิ่งตามธรรมชาติจะมากขึ้น 

และความเรียวของล าต้นก็จะน้อยลง ท าให้ได้ล าต้นที่เปลาตรง 

พันธุ์ไม้ที่มีเรือนยอดกว้างใหญ่ การตัดขยายระยะครั้งแรกย่อมต้อง

ท าเร็วกว่าต้นไม้ที่มีเรอืนยอดแคบ ในท านองเดียวกัน พันธุ์ไม้ที่ต้องการแสงมาก 

พันธุ์ไม้โตเร็วและสวนป่าที่ปลูกด้วยระยะปลูกที่ชิดกันมาก ย่อมจะต้องท าการ

ตัดขยายระยะครั้งแรกเร็วกว่าพันธุ์ไม้ทนร่ม พันธุ์ไม้โตช้า และสวนป่าที่ปลูก

ระยะห่างมากๆ ตามล าดับ 

ก ำหนดกำรตัดขยำยระยะครั้งต่อๆ ไป 

การตัดขยายระยะครั้งแรกไม่สามารถมีผลครอบคลุมได้ตลอดไป 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสวนป่าที่มีอายุรอบหมุนเวียนยาว เรอืนยอดของต้นไม้ที่

อยู่ห่างๆ กันจากการตัดขยายระยะ ก็จะเริ่มชิด เบียดเสียดกันอีกภายใน 2-3 

ปีให้หลัง การตัดขยายระยะครัง้ต่อไปจะต้องท าอีกเมื่อไรนั้น อาจพิจารณาได้

จากอัตราการเติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ในแปลงภายหลังการตัด

ขยายระยะ หากอัตรานี้เร่ิมลดลงแสดงว่าต้นไม้เริ่มเบียดเสียดแก่งแย่งซึ่งกัน

และกัน และเมื่ออัตราการเติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงต่ ากว่าอัตรา    

ที่ก าหนดก็ท าต้องท าการตัดขยายระยะซ้ า 

ในบางครัง้การตัดขยายระยะครัง้ต่อไปอาจจะจ าเป็นต้องคอยจนกว่า

ต้นไม้ในสวนป่าได้เพิ่มพูนปริมาตรเนื้อไม้เพิ่มมากขึ้นจนพอเพียงที่จะท าให้
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การตัดขยายระยะคร้ังนั้นมกี าไรคุ้มกับค่าใช้จา่ย ถา้หมู่ไม้ขึ้นอยู่อยา่งหนาแน่น

มากเกินไป และอัตราการเติบโตของมันลดลงมาก ท าให้การเพิ่มพูนเนื้อไม้

ไม ่พอ เพ ียงและไม ่คุ ้มค ่าก ับการตัดขยายระยะ  ล ักษณะเช่นนี ้เป ็น

เครื่องบ่งชี้ว่าการตัดขยายระยะครั้งก่อนตัดไม้ออกน้อยไป ต้นไม้ที่เหลือจึง

ไม่มีพื้นที่ว่างพอส าหรับการเติบโต ดังนั้นการตัดขยายระยะครั้งนี้จ าเป็นต้อง

ระมัดระวัง เพราะหากตัดไม้ใหญ่ออกมากเกินไปเพื่อที่จะท าให้การตัดขยายระยะ

เป็นไปอย่างคุม้ทุนกับการตัดขยายระยะครั้งนีแ้ล้ว ก็จะท าให้การตัดขยายระยะ

ครั้งต่อไปต้องเลื่อนออกไปอีกนานจนกว่าไม้ขนาดเล็กที่เหลือจะเติบโตจนถึง

ขนาดที่จะใช้ประโยชน์ได้ 

ความหนักเบาของการตัดขยายระยะครั้งกอ่น และวิธีการตัดขยายระยะ

ที่ใช้มีความสัมพันธ์กับการก าหนดเวลาของการตัดขยายระยะครั้งต่อไป แต่ก็

เป็นเรื่องยากที่จะก าหนดแน่นอนลงไปได้ เพราะว่ามีปัจจัยอื่นอีกหลายอย่างที่

มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น การพิจารณาจากอัตราการเติบโตทางด้านเส้นผ่าน

ศูนย์กลางจึงเป็นวิธีการที่ดีพอสมควร และง่ายต่อการปฏิบัติที่จะใช้เป็นเครื่อง

ก าหนดการตัดขยายระยะครัง้ต่อไป 

การตัดขยายระยะออกมากเท่าใด ก็ยิ่งท าให้ระยะห่างของการตัดขยายระยะ

คร้ังต่อไปยืดนานออกไปมากเท่านั้น การตัดขยายระยะออกหนักมากจะท าให้

ผลผลิตทั้งหมดของหมู่ไม้นั้นลดลงด้วย ทั้งนี้เพราะว่าจะต้องเสียเวลายาวนานไป

โดยเปล่าประโยชน์ที่จะท าให้ช่องว่างที่เปิดมากเกินไปนั้นมีเรือนยอดของต้นไม้

ปกคลุมทั่ว 

การตัดขยายระยะซ้ าในช่วงระยะเวลาเท่าๆ กัน อาจจะเป็นวิธีการ

ก าหนดที่ง่าย แต่เป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้กอ่ผลดีมากนัก เพราะสวนป่าที่มีอายุน้อย

ควรจะตัดขยายระยะบ่อยกว่าป่าที่มีอายุมาก เนื่องจากต้นไม้อายุน้อยจะแผ่

ขยายเรือนยอดเข้าชิดกันได้เร็วกว่าต้นไม้ที่มีอายุมาก ด้วยเหตุนี้ในประเทศ
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เดนมาร์กจึงมักมีกฎง่ายๆ ว่า ช่วงห่างเป็นปีของการตัดขยายระยะแต่ละครั้ง 

ควรเท่ากับอายุของหมู่ไม้เป็นทศวรรษ ตัวอย่างเช่น ตัดขยายระยะทุกๆ 5 ปี 

เมื่อป่ามีอายุในช่วง 50 ปี เป็นต้น 

Kadambi (1972) ได้เสนอแนะไว้ว่า สวนสักควรท าการตัดขยายระยะ

ครั้งแรกเมื่อไม้สัก มีอายุ 3-15 ปี ทั้งนี้แล้วแต่ระยะปลูกและคุณภาพท้องที่ 

โดยควรตัดขยายระยะออกรอ้ยละ 50 ของจ านวนต้นไม้ที่มีอยู่อาจใช้วิธี Row 

thinning ก็ได้ ส่วนการตัดขยายระยะครัง้ต่อๆ ไปควรท าทุกๆ 5 ปี จนสวนสักมี

อายุ 20 ปี เมื่อไม้มีอายุ 20-40 ปี ควรตัดขยายระยะทุกๆ 10 ปี และเมื่ออายุ 

40-60 ปี ควรตัดขยายระยะ ควรตัดขยายระยะ 15 ปีต่อคร้ัง ตามล าดับ  

 

ช่วงเวลำของกำรตัดขยำยระยะ (Timing of thinning) 

การตัดขยายระยะสวนป่าเชิงพาณิชย์หรือการตัดขยายระยะเพื่อ

การค้าที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา จะด าเนินการในระหว่างช่วงเวลาที่หมู่ไม้ยังมี

การเติบโตทางความสูงอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่มีการตอบสนองต่อ

การเติบโตภายหลังการตัดขยายระยะ การตัดขยายระยะจะด าเนินการก่อนที่

ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี (mean annual increment, MAI) ของหมู่ไม้จะสิ้นสุดลง 

(อายุของหมู่ไม้อาจอยู่ระหว่าง 30-60 ปี ขึน้อยู่กับศักยภาพในการเติบโต) 

ช่วงเวลาในการด าเนินการตัดขยายระยะเพื่อการค้า มีความสัมพันธ์

กับอายุของหมู่ไม้และมีผลต่อปริมาตรและคุณค่าของหมู่ไม้ เมื่อครบอายุ

รอบหมุนเวียนในหมู่ไม้อายุมากกว่าที่อัตราการเติบโตทางความสูงของไม้   

ช้ันเรือนยอดเด่น และรองเด่นลดน้อยลงแล้ว (เมื่ออายุของหมู่ไม้มากกว่า

จุดสูงสุดของความเพิ่มพูนทางด้านความสูงเฉลี่ยรายปี) นั้น หมู่ไม้อาจจะไม่มี

การตอบสนองต่อการตัดขยายระยะ การตัดขยายระยะเพื่อการค้าใดๆ ที่

กระท าต่อหมู่ไม้ลักษณะดังกล่าว ควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน การตัด
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ขยายระยะที่ด าเนินการช้าเกินไปอาจถูกน ามาพิจารณาใช้กับหมู่ไม้ที่ต้องการ

ขยายระยะเวลาของรอบหมุนเวียนออกไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ 

เฉพาะอย่าง วัตถุประสงค์ต่างๆ นี้ ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการเติบโตของ

หมู่ไม้ภายหลังการตัดขยายระยะ 

การตัดขยายระยะที่ด าเนินการช้าเกินไปนั้น มีผลท าให้ศักยภาพ

ในการตอบสนองต่อการเติบโตของหมู่ไม้ภายหลังการตัดขยายระยะลดน้อยลง 

ท าให้ความเสี่ยงของต้นไม้ที่ถูกลมพัดเสียหาย (windthrow) และสูญเสีย

ปริมาตรไม้จากการตายตามธรรมชาติ การตัดขยายระยะที่หนักและช้าเกินไป 

(heavy, late thinning) มีผลท าให้ปริมาตรทั้งหมดของหมู่ไม้ลดลง และท าให้

อายุรอบหมุนเวียนมีความยาวขึน้ 

การตัดขยายระยะ ที่มีผลของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณา

ด าเนินการนั้น อาจสามารถกระท าได้ เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่

ต้องการ ตัวอย่าง เช่น 

- การตัดต้นไม้ขนาดเล็กที่สามารถตัดได้ก่อนการเก็บเกี่ยวครั้ง

สุดท้าย ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการเก็บเก่ียวครัง้สุดท้ายได้ 

- การเก็บเกี่ยวปริมาตรไม้บางส่วนจากหมู่ไม้ เพื่อให้เกิดผลต่อ

สิ่งแวดล้อมข้างเคียงของหมู่ไม้ (เชน่ เพื่อท าให้พื้นที่ส่วนที่เป็นหญ้าเพิ่มขึ้น) 

- ในขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนระบบวนวัฒน์ของหมู่ไม้ที่มีช้ันอายุ

สม่ าเสมอ (even-aged stand) เป็นระบบวนวัฒน์ของหมู่ไม้ที่มีช้ันอายุไม่สม่ าเสมอ 

(uneven-aged stand)  

การตัดขยายระยะที่ด าเนินการแต่เนิ่นๆ (early thinning) จะเหมาะสมกว่า 

แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรกระท าเร็วเกินไป จนต้นไม้ไม่สามารถเติบโตถึงขนาดที่

ท าเป็นสินคา้ได้ ซึ่งท าให้โอกาสทางการตลาดถูกจ ากัดได้ หรอืท าให้คุณค่าของ

ไม้ที่ท าเป็นสินคา้ได้ลดลงมาก หมู่ไม้สนบางชนิดที่มีความหนาแน่นมาก อาจจะ
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มีขนาดของต้นไม้ซึ่งมีขนาดโตไม่เพียงพอที่จะท าการตัดขยายระยะเพื่อการค้า

ได้ก่อนที่หมู่ไม้จะมีอายุมากพอที่จะตอบสนองต่อการตัดขยายระยะได้ดี 

การตัดขยายระยะที่ด าเนินการแต่เนิ่นๆ จะมีความคุม้ทุนมากกว่า ถ้า

ไม่น าเอาผลกระทบตลอดอายุรอบหมุนเวียนมาพิจารณาด้วย การตัดขยาย

ระยะแต่เนิ่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกดิผลประโยชน์อาจเป็นที่ยอมรับได้ ถ้าให้คุณค่าของ

หมู่ไม้เพิ่มขึน้อย่างเพียงพอ 

ก าหนดการตัดขยายระยะที่มอีงค์ประกอบของความบ่อยคร้ังของการ

ตัดขยายระยะ (frequent) มีความหนักเบาน้อย (light thinning) และกระท าแต่

เนิ่นๆ จะท าให้ศักยภาพของหมู่ไม้ในการรักษาปรมิาตรไม้ไว้ไม่ให้สูญเสียไปกับ

การตายของต้นไม้มีสูงสุด 

 

กำรตัดขยำยระยะที่ไม่ได้หวังผลทำงกำรค้ำ (Pre-commercial thinning) 

การตัดขยายระยะที่ไมไ่ดห้วังผลทางการคา้ คอืการตัดขยายระยะเมือ่

หมู่ไม้มีอายุน้อย ดังนั้น ไม้ที่ได้จากการตัดขยายระยะจึงไม่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ทางการค้าได้ การตัดขยายระยะดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็นการ

ตัดขยายระยะครั้งแรกของหมู่ไม้ (first thinning) แต่โดยทั่วไปแล้วการ

ตัดขยายระยะครั้งแรก ไม่เป็น Pre-commercial thinning เสมอไป เนื่องจากการ

ตัดขยายระยะอาจด าเนินการเมื่อหมู่ไม้มีอายุมากพอสมควรแล้ว และสามารถ

น าไม้ที่ได้จากการตัดขยายระยะไปใช้ประโยชน์หรอืจ าหน่ายเพื่อการค้าได้ 

ในการปลูกสร้างสวนป่าของประเทศไทย มักก าหนดระยะห่างเมื่อเริ่มปลูก 

(initial spacing) ค่อนข้างกว้าง ตัวอย่างเช่น ระยะปลูกของสวนป่าไม้สักของ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ซึ่งก าหนดระยะปลูก ไว้ 4x4 เมตร (ความ

หนาแน่น 100 ต้น/ไร่) เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างต้นสักที่ปลูกมากพอ เพื่อให้

ชาวไร่สามารถปลูกพืชได้ เนื่องจาก ออป. ได้น าระบบหมู่บ้านป่าไม้ (Forest 
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Village System) ซึ่งเป็นวิธีการที่ดัดแปลงมาจาก Tuangya System ของพม่า

มาใช้กับการปลูกสร้างสวนป่าสักของ ออป. (อ านวย, 2535) ปัจจุบันนี้ระยะ

ปลูกดังกล่าว ยังคงใช้กับการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักของ ออป. อยู่ ถึงแม้ว่า

จะไม่มีการอนุญาตให้ปลูกพืชเกษตรระหว่างแถวของต้นสักแล้วก็ตาม 

เนื่องจากเป็นระยะปลูกที่มีระยะห่างระหว่างแถวกวา้งพอที่จะให้เคร่ืองจักรเข้า

ไปท างานได้สะดวก นอกจากนี้ระยะห่างระหว่างแถว 4 เมตร ยังนิยมใช้กับ

ชนิดไม้อื่นๆ ในการปลูกสร้างสวนป่าของประเทศไทยด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่

ระหว่างต้นอาจจะแคบลง ตัวอย่างเช่น ก าหนดระยะปลูก 2x4 เมตร เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปการก าหนดระยะปลูกค านึงถึงความสะดวกในการปฏิบัติงาน

และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ท าการเกษตรของราษฎรในท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

ส าหรับการปลูกสร้างสวนป่าในทวีปยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา การ

ก าหนดระยะปลูกจะพิจารณาถึงการใช้พื้นที่เพื่อการเติบโตของหมู่ไม้ให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด และให้ได้ผลผลิตต่อพื้นที่สูงสุดในเวลาที่ก าหนดไว้ ดังนั้น

ในการปลูกสร้างสวนป่าจึงก าหนดความหนาแน่นของสวนป่าแต่ละชนิดให้มี

ศักยภาพในการใช้พื้นที่ได้สูงสุด เมื่อหมู่ไม้เริ่มมีการแก่งแย่งกันแล้ว จึง

พิจารณาตัดขยายระยะหมู่ไม้ บางครั้งเรียก Juvenile spacing ซึ่งหมายถึง 

การจัดการระยะห่าง หรอืความหนาแน่นของหมู่ไม้เมื่อมีอายุน้อยอยู่ เพื่อให้มี

การเติบโตและรูปทรงที่ต้องการ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การจัดการความ

หนาแน่นของหมู่ไม้เพื่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเฉพาะอย่าง อาทิ เช่น 

เพื ่อผล ิต ไม ้ซ ุง  ไม ้เส ากลม  ไม ้เสา เข ็ม  เป ็น ต้น สามารถท าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ได้ เมื่อหมู่ไม้มีอายุน้อย โดยวิธีการก าหนดระยะห่างเมื่อเริ่มปลูก 

(initial spacing) และ วิธีการตัดขยายระยะไม้ที่ไม่ได้หวังผลทางการค้า (Pre-

commercial thinning) การปฏิบัติดังกล่าวก่อให้เกดิผลประโยชน์ทางด้านวนวัฒน

วิทยาในรูปของการเติบโตทางด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของหมู่ไม้ 
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เนื่องจากช่วงเวลาการเติบโตอย่างเป็นอิสระของต้นไม้ถูกขยายออกไปโดยการ

ปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาดังกล่าว ก่อนที่เรือนยอดของหมู่ไม้จะชิดติดกัน ในการ

สืบต่อพันธุ์ที่หมู่ ไม้มีความหนาแน่นสูง ไม่ว่าจะเป็นการสืบต่อพันธุ์ตาม

ธรรมชาติ (natural regeneration) หรือ การปลูก (artificial regeneration) 

ก็ตาม แล้วมีการตัดขยายระยะแบบ Pre-Commercial thinning ตามมาจะท า

ให้มีข้อได้เปรียบทางวนวัฒนวิทยามากกว่าการก าหนดระยะห่างเมื่อเร่ิมปลูก

แต่เพียงอย่างเดียว เพราะว่าจะท าให้เกิดโอกาสในการคัดเลือกต้นไม้ที่ดีที่สุด 

ตัวอย่างเช่น การปลูกต้นไม้ 5,000 ต้น แล้วท าการตัดขยายระยะให้เหลือ

เพียง 1,000 ต้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่ไม้ในแง่วนวัฒนวิทยามากกว่า 

การปลูกต้นไม้โดยมีความหนาแน่น เมื่อเริ่มปลูก 1,000 ต้น ดังต่อไปนี ้

1) หมู่ไม้มีการเติบโตภายใต้ปัจจัยแวดล้อมของพื้นที่ที่ต้นไม้ขึ้นอยู่ 

(microsite) ดีกว่า 

2) หมู่ไม้มีการเติบโตเร็วกว่า เพราะว่าการตัดขยายระยะท าให้มี

โอกาสในการปรับปรุงความแข็งแรงของหมู่ไม้ 

3) หมู่ไม้มีความแข็งแรงมากกว่า และองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้

ส่วนใหญ่เป็นชนิดพันธุ์ที่ต้องการ (ในกรณีที่หมู่ไม้เกิดจากการสืบพันธุ์ตาม

ธรรมชาติ) และเป็นแบบผสม (mixed-species stand) 

ถา้การจัดการป่าไม้มีวัตถุประสงคท์ี่จะให้เกิดผลผลิตด้านปรมิาตรไม้

สูงสุดแล้ว บรรทัดฐานในการคัดเลือกต้นไม้เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ

ควรมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแรงของต้นไม้ อาทิ 

เช่น อัตราการเติบโตทางด้านความสูงของต้นไม้ ความสูงทั้งหมด และขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามศักยภาพในการตอบสนอง

ของหมู่ไม้ภายหลังการตัดขยายระยะที่ไม่ได้หวังผลทางการค้า จะถูกท าให้
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ลดลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้ความแข็งแรง และลักษณะต่างๆ ของหมู่ไม้มีคุณภาพ

ลดลงได้ ดังกรณีต่อไปนี้ 

1) ถ้าในการตัดขยายระยะมีการคัดเลือกต้นไม้ที่มีความแข็งแรงต่ า 

เพราะว่า โดยทั่วไปแล้ว การคัดเลือกไม้เพื่อตัดขยายระยะ จะพิจารณาถึง

ความสม่ าเสมอ (uniformity) ของหมู่ไม้ภายหลังการตัดขยายระยะ เป็นล าดับแรก 

กล่าวคือ ไม่ต้องการให้พื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหมู่ไม้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่

มากเกนิไป อีกประการหนึ่งก็คือ ศักยภาพในการเติบโตทางด้านความสูงของ

ต้นไม้ (ความแข็งแรงของต้นไม้) เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน 

2) วิธีการคัดเลือกไม้ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมจะท าให้เรือนยอด

ของหมู่ไม้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ท าให้การใชป้ระโยชน์พื้นที่

ไม่สมบูรณ ์และผลผลิตลดลง 

3) ถ้าการตัดขยายระยะที่ไม่ได้หวังผลทางการค้า เกิดขึ้นช้าไปในหมู่ไม้

ที่มีความหนาแน่นสูงมาก และหมู่ไม้นั้นเกิดการชะงักการเติบโตทางความสูง 

ไปแล้ว 

4) ในการตัดขยายระยะหมู่ไม้ผสมหลายชนิดพันธุ์ (mixed-species 

stand) ถา้พันธุ์ไม้ที่เติบโตช้ากวา่ (slower-growing species) และพันธุ์ไม้ทนร่ม 

(shade-tolerant species) ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ไม้ที่จะท าให้เกดิเรือนยอดช้ันลา่งขึน้

ในหมู่ไม้ ถูกตัดขยายระยะออกจากแปลงจะท าให้ศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต

ของหมู่ไม้ลดลง 

การตัดขยายระยะที่ไม่ได้หวังผลทางการค้านี้ จะท าให้จ านวนต้นไม้ 

การครอบครองพื้นที่ว่าง และปริมาตรไม้ยืนต้น (standing volume) ต่อหน่วย

พืน้ที่ของหมู่ไม้ลดลงทันที การลดลงดังกล่าวจะมากหรอืน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับ

ความหนักเบา หรือความเข้มของการตัดขยายระยะ การพัฒนาของหมู่ไม้

ภายหลังการตัดขยายระยะเป็นสิ่งที่ซับซอ้นกวา่กอ่นการตัดขยายระยะมาก 



 

48 แนวทางการตัดขยายระยะสวนป่าเชิงพาณิชย์ 

 

ตามปกติแลว้ การปกคลุมเรอืนยอดของหมูไ่ม้ภายหลังการตัดขยายระยะ

จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง จนกระทั่งเรือนยอดของหมู่ไม้เกิดการประชิดกัน

โดยสมบูรณ์ และหลังจากนั้นอัตราการเพิ่มจะคงที่ จ านวนต้นไม้ภายหลังการ

ตัดขยายระยะเกือบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย จนกระทั่งหมู่ไม้เริ่มมีเรือนยอด

ชิดกัน เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน และมีการตาย ความเพิ่มพูนทางปริมาตรไม้

ต่อหน่วยพืน้ที่ถูกท าให้ลดลง จนกระทั่งพืน้ที่ว่างส าหรับการเติบโตของต้นไม้ที่

เกิดขึ้นภายหลังการตัดขยายระยะถูกใช้ประโยชน์ไปหมดโดยหมู่ไม้ที่เหลือจาก

การตัดขยายระยะ จากภาพที่ 13 ในระยะแรกเริ่มเส้นกราฟที่แสดงปรมิาตรไม้

ที่ท าเป็นสินค้าได้ (merchantable volume) ของหมู่ไม้ที่ไม่มีการตัดขยายระยะ 

จะแยกออกจากเส้นกราฟของหมู่ไม้ที่ตัดขยายระยะด้วยระดับความหนักเบา

ต่างๆ กัน และจะขนานกับเส้นกราฟเส้นหนึ่งในเวลาต่อมา ตามปกติแล้วการ

บรรจบกันของเส้นกราฟจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสัน้ๆ หลังจากที่หมู่ไม้ซ่ึงผ่านการ

ตัดขยายระยะไปแล้ว มีการตายของต้นไม้เกิดขึ้น ช่วงเวลาของแต่ละขั้นตอน

ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความหนักเบาของการตัดขยายระยะและระดับของการใช้

ประโยชน์พื้นที่ของต้นไม้ ถ้าต้นไม้ช้ันล่างที่เรือนยอดถูกเบียดบังหรือถูกข่ม  

ถูกตัดออกเท่านั้น โดยที่การปกคลุมเรอืนยอดของหมู่ไม้ยังคงอยู่ รอ้ยละ 100 

การบรรจบกันของเส้นกราฟจะเกิดขึ้นทันทีโดยไม่มีการแยกจากกันใดๆ เกิดขึ้น

เลย ในทางตรงกันข้าม การตัดขยายระยะแบบหนักมากจะท าให้ช่วงที่

เส้นกราฟแยกจากกันภายหลังการตัดขยายระยะมีความยาวมากขึ้น ซึ่ง

สามารถขยายออกไปได้จนกระทั่งถึงเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตของหมู่ไม้ 

เนื่องจากในการพัฒนาของหมู่ไม้ภายหลังการตัดขยายระยะจะมีช่วงเวลาหนึ่ง 

ที่หมู่ไม้แสดงให้เห็นความแตกต่างทางด้านปริมาตรไม้ ซึ่งเกิดจากผลของ

ความหนักเบาในการตัดขยายระยะอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ แปลงที่ไม่มีการตัด

ขยายระยะ (unthinned) จะมีความ เพิ่ มพู น เฉลี่ ย รายปี  (mean annual 
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increment, MAI) เท่ากับแปลงที่ตัดขยายระยะหนักมาก  (Heavy) ในช่วง

เวลาเดียวกันแปลงที่ตัดขยายระยะปานกลาง (Moderate) จะมี MAI น้อย

กว่าแปลงที่ไม่มีการตัดขยายระยะ ส่วนแปลงที่มีการตัดขยายระยะหนักมาก 

(Extreme) จะมี MAI มากกว่า  ซึ่งแสดงถึงผลของการตัดขยายระยะต่อความ

เพิ่มพูนของผลผลิตทางด้านปริมาตรไม้ของหมู่ไม้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อหมู่ไม้

พัฒนาต่อมาจนถึงช้ันอายุหนึ่ง ผลผลิตรวมของหมู่ไม้จะเท่ากันหรือมีปริมาณ

ใกล้เคียงกันในที่สุด 

 

 
 

ภำพที่ 13  ผลของความหนักเบาในระดับต่างๆ กันของการตัดขยายระยะที่

ไม่ได้หวังผลทางการค้าต่อปรมิาตรไม้ที่เป็นสนิคา้ได้ในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการน าไม้ไปใช้ประโยชน์และช่วงอายุของหมู่ไม้ที่

น ามาประเมินผล เช่น หมู่ไม้ที่มีอายุอยู่ในวัยหนุ่ม  (pole stage) หรือ วัยแก ่
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(mature stage) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองของหมู่ไม้ต่อการตัดขยายระยะ

ที่ไม่ได้หวังผลทางการค้าด้วย หมู่ไม้ที่ไม่มีการตัดขยายระยะ สามารถให้

ผลผลิตได้มากกว่าหรือน้อยกว่าแปลงที่ตัดขยายระยะก็ได้ ขึ้นอยู่กับการ

ก าหนดขนาดมาตรฐานของไม้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ และขึน้อยู่กับว่าเมื่อใดที่

ท าการประเมิน ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าขนาดต่ าสุดของไม้ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

เท่ากับ 12.5 เซนติเมตร หรือประมาณ 5 นิ้ว ในแปลงที่ไม่ตัดขยายระยะ 

(unthinned stand) และสามารถน าไม้ขนาดเล็กจ านวนมากไปใช้ประโยชน์ได้

ตั้งแต่หมู่ไม้อยู่ในช่วงวัยหนุ่ม  จึงท าให้ผลผลิตทั้งหมดของหมู่ไม้   ในรูป

ปริมาตรไม้ที่ท าเป็นสินค้าได้ มีปริมาณมากกว่า แปลงที่ตัดขยายระยะ 

(thinned stand ) (ภาพที่ 14 a) อย่างไรก็ตามเนื่องจากการตัดขยายระยะ ท าให้

พื้นที่ว่างส าหรับการเติบโตของต้นไม้ที่ เหลืออยู่ ซึ่งมีผลท าให้การเติบโต

ทางด้านขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของต้นไม้ดกีวา่หมูไ่ม้ที่ไม่มีการตัดขยายระยะ 

ดังนั้นจึงท าให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหมู่ไม้ มีขนาดเท่ากับ ขนาด

มาตรฐานของไม้ที่ก าหนดไว้เร็วกว่า ดังนั้น ถา้ขนาดต่ าสุดของไม้ที่จะน าไปใช้

ประโยชน์ได้ เพิ่มเป็น 17.5 เซนติเมตร หรือ ประมาณ 7 นิว้ จะท าให้ปรมิาตร

รวมของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ของหมู่ไม้ที่ตัดขยายระยะมากกว่าแปลงที่ไม่

ตัดขยายระยะ (ภาพที่ 14 b) มีข้อสังเกตว่า ปริมาตรที่เพิ่มมากกว่าในแปลง

ที่ตัดขยายระยะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยอัตราที่เพิ่มขึ้นนี้ เท่ากับสัดส่วน

ที่เพิ่มขึ้นของต้นไม้ที่มีขนาดมากกว่าขนาดต่ าสุดของไม้ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้

ในแปลงที่ไม่มีการตัดขยายระยะ (เมื่อหมู่ไม้มีอายุมากขึ้นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

ดังกล่าวมีค่ามากขึ้น จึงท าให้ปริมาตรที่มีมากกว่าในแปลงที่ตัดขยายระยะ 

มีอัตราลดลง) ดังนั้นในการประเมินผลของการตัดขยายระยะต่อผลผลิตของ

หมู่ไม้ ไม่ควรประเมินโดยก าหนดให้ขนาดต่ าสุดของไม้ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้มี

คา่สูงเมื่อหมู่ไม้มีอายุน้อยเกินไป 
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ภำพที่ 14 a) ขนาดจ ากดัต่ าสดุของขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางล าต้น 12.5 ซม. 

ท าให้แปลงที่ไม่ไดต้ัดขยายระยะได้เปรียบทางปรมิาตรไม้ที่เป็น

สินคา้ได้  b) เมื่อขนาดจ ากัดเพิ่มขึน้จนถงึ 17.5 ซม. ท าให้แปลงที่

ตัดขยายระยะได้เปรยีบทางปรมิาตรไม้  
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กำรตัดขยำยระยะเพื่อกำรค้ำ  (Commercial thinning) 

การตัดขยายระยะเพื่อการค้าเป็นการปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาที่

ด าเนินการภายหลังการตัดขยายระยะครัง้แรกที่ไม่ได้หวังผลทางการค้า (Pre-

commercial thinning) เมื่อต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้นและความแข็งแรงลดลง 

การตัดขยายระยะสามารถท าให้เรอืนยอดของหมู่ไม้เกดิช่องว่างขนาดใหญ่ขึ้นได้

และการครอบครองช่องว่างดังกล่าวโดยเรือนยอดของต้นไม้ที่เหลืออยู่จะ

เป็นไปได้ช้า การตัดขยายระยะเพื่อการคา้ในประเทศไทยที่ก าลังด าเนินการอยู่

ในปัจจุบันนี ้คอืการตัดขยายระยะในสวนป่าไม้สักขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้  ซึ่ง

เป็นการตัดขยายระยะเพียงครั้งเดียวหรือสองคร้ังและด าเนินการในระยะเวลา 

ไม่นานนักก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตขั้นสุดท้าย (final harvest) ยกตัวอย่างเช่น 

ท าการตัดขยายระยะครั้งแรก เมื่อสวนป่าไม้สักมีอายุประมาณ 14-15 ปี ตัด

ขยายระยะ ครั้งที่ 2 เมื่อสวนป่ามีอายุ 21-22 ปี และตัดฟันครั้งสุดท้าย เมื่อ

สวนป่ามีอายุ 30 ปี (อายุรอบหมุนเวียนของสวนป่า) เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการที่

ใช้กันตามปกติในประเทศแคนาดา และบางพื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

แต่ในทวีปยุโรป การปฏิบัติโดยทั่วไปในการตัดขยายระยะจะด าเนินการมากกว่า

หนึ่งครั้งเสมอ และจะใช้วิธีการตัดขยายระยะแบบ Low thinning โดยมีความ

หนักเบาของการตัดขยายระยะแต่ละครั้งในระดับต่ า (light intensity) การ

ตัดขยายระยะด้วยวิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย

เนื้อไม้จากต้นไม้ที่ตายเมื่อไม่ได้ท าการตัดขยายระยะ วิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการ

เปรียบเทียบการตัดขยายระยะ และไม่ได้ตัดขยายระยะ คือ การเปรียบเทียบ

ปริมาตรไม้ที่ได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตของแปลงที่ไม่ได้ตัดขยายระยะกับ

ปริมาตรไม้ที่ได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งสุดท้าย รวมกับปริมาตรไม้

ทั้งหมดที่ได้จากการตัดขยายระยะของแปลงที่ท าการตัดขยายระยะ ในการ

ประเมินปริมาตรไม้ที่ได้จากการตัดขยายระยะนั้น ขนาดจ ากัดของไม้ที่จะ
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น าไปใช้ประโยชน์จะเป็นตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อปริมาตรไม้ที่ท าเป็นสินค้าได้

ยกตัวอย่าง เช่น ในทวีปอเมรกิาเหนือขนาดจ ากัดของไมท้ี่เป็นสนิคา้ได ้ซึ่งนิยม

ใช้กันโดยทั่วไปคือที่ระดับอก (DBH) และที่ระดับปลายท่อน (top diameter) มี

คา่เท่ากับ 7 เซนติเมตร แต่ในทวีปยุโรปขนาดจ ากัดดังกล่าวอาจต่ ากว่า ซึ่งจะ

ท าให้ปริมาตรไม้ที่ท าเป็นสินคา้ได้เพิ่มขึน้ 

ถ้าศึกษาถึงการตายของต้นไม้ ในแปลงที่ ไม่ ได้ ตัดขยายระยะ 

ยกตัวอย่าง เช่น สวนป่าไม้ Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii) ในประเทศ

แคนาดาเปรียบเทียบกับแปลงที่ตัดขยายระยะ โดยวิธี Low thinning ที่มีการ

ด าเนินการบ่อยคร้ัง (มากกวา่หนึ่งคร้ัง) และแต่ละครัง้มีความหนักเบาของการ

ตัดขยายระยะต่ า จะเห็นได้ว่าปริมาตรไม้ ในแปลงที่ตัดขยายระยะจะเพิ่มขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด นั ่นคือ ต้นไม้ที่มีเรือนยอดถูกข่มจะถูกตัดขยายระยะและ

น ามาใช้ประโยชน์ก่อนที่มันจะตาย ในภาพที่ 15 เส้นกราฟเส้นบนสุด แสดงถึง

ผลผลิตในรูปปริมาตรไม้ต่อหน่วยพื้นที่ของต้นไม้ทั้งหมดที่จะได้รับเมื่อมีการ

ตัดขยายระยะ และมีการน าไม้ที่ตัดขยายระยะไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีขอ้จ ากัด

เรื่องขนาดของไม้ เส้นกราฟเส้นกลาง แสดงถึงผลผลิตที่จะได้รับเมื่อมีการ

ก าหนดขนาดของต้นไม้ที่ท าเป็นสินค้าได้ โดยก าหนดให้มีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางที่ปลายท่อนมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของตอเท่ากับหรือมากกว่า 30 เซนติเมตร และขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางที่ ระดับอกของต้นไม้ เท่ากับหรือมากกว่า 12.5 เซนติ เมตร  

เส้นกราฟเส้นล่างสุด แสดงถึง ปริมาตรที่ท าเป็นสินค้าได้ เมื่อหมู่ไม้ไม่ได้ท า

การตัดขยายระยะ ถ้าการตายของปริมาตรไม้ที่ท าเป็นสินค้าได้ทั้งหมด เกิดขึ้น

จากการตัดขยายระยะด้วยวิธี Low thinning ที่มีความหนักเบาน้อย และกระท า

มากกว่าหนึ่งครั้ง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นั่นคือ มีความเป็นไปได้ที่จะท า

ให้ผลผลิตในรูปปริมาตรไม้เมื่อเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้าย (ต้นไม้มีขนาดเส้นผ่าน
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ศูนย์กลางล าต้นตั้งแต่ 12.5 เซนติเมตร ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 เมื่อ

หมู่ไม้มีอายุประมาณ 85 ปี ผลผลิตนี้จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ถ้าต้นไม้ทุกต้น

ถูกเก็บเก่ียวโดยไม่ค านึงถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง

ที่ปลายท่อน และเส้นผ่านศูนย์กลางที่โคนท่อนหรอืตอ ซึ่งเป็นขนาดจ ากัดของ

ไม้ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การตายของ

ต้นไม้ ขนาดมาตรฐานของไม้ที่ท าเป็นสินค้าได้ และจ านวนครั้งหรือความถี่ของ

การด าเนินการตัดขยายระยะ มีผลต่อปริมาตรเนื้อไม้ที่ได้จากการตัดขยาย

ระยะเพื่อการค้าโดยเฉพาะเมื่อหมู่ไม้มีอายุมากกวา่ 50 ป ี

 

 
 

ภำพที่ 15  มาตรฐานของการใช้ประโยชน์ไม้มีผลต่อผลผลิตที่ได้จากการ 

ตัดขยายระยะที่หวังผลทางการค้า 
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การตัดขยายระยะที่มีความหนักเบาน้อย แต่กระท าอย่างต่อเนื่อง   

ท าให้ปริมาณไม้รวมทั้งหมด จากการเก็บเก่ียวผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่

ว่างที่เกิดจากต้นไม้ที่มีเรือนยอดขนาดเล็กมีน้อย และความถี่ของการเข้าไป

ด าเนินการตัดขยายระยะจะท าให้โอกาสในการรักษาชีวิตต้นไม้ไว้ก่อนที่มัน

จะตายมีสูงสุด การตัดขยายระยะแบบหนักเพียงอย่างเดียว ก่อนการเก็บเก่ียว

ผลผลิตครั้งสุดท้าย แม้ว่าจะท าในเวลาที่เหมาะสมก็อาจท าให้ผลผลิตรวม

ลดลงได้ เนื่องจากต้นไม้ที่ถูกตัดออกไปจากหมู่ไม้จะท าให้เกิดพื้นที่ว่าง

ขนาดใหญ่จ านวนมาก ซึ่งจะมีผลท าให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่ไม่มีศักยภาพเพียง

พอที่จะครอบครองพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ ยิ่งกว่านั้น โอกาสที่มีเพียงครั้ง

เดียวส าหรับการตัดขยายระยะไม้ซึ่งก าลังจะตายนั้น จะมีผลท าให้สูญเสีย

ปริมาณไม้ไปในช่วงเวลาระหว่างการตัดขยายระยะและการเก็บเก่ียวผลผลิต

คร้ังสุดท้าย 

ภาพที่ 16 แสดงข้อมูลของงานวิจัย (Omule, 1988) จากหมู่ไม้ที่ไม่ได้

ท าการตัดขยายระยะหรอืแปลงควบคุม (T0) และหมู่ไม้ที่ท าการตัดขยายระยะ 

โดยมีความหนักเบาของการตัดขยายระยะต่างๆ กัน 4 ระดับ (T1 = 14%, T2 

= 21%, T3 = 29% และ T4 = 41%)  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นความหนักเบาที่อยู่

ในระดับต่ า ภาพที่ 16 a แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของปริมาตรไม้ที่ท าเป็น

สินค้าได้ที่มีอยู่ในแปลงที่ด าเนินการตัดขยายระยะ และไม่ได้ตัดขยายระยะ 

ในช่วงระยะเวลาที่ได้ท าการศึกษา (ระดับความหนักเบา T2) ไม่ได้แสดงใน

ภาพนี้ เพื่อความชัดเจนของภาพ เนื่องจากระดับ T2 ใกล้เคียงกับ T3 มาก) 

ภาพที่ 16 b แสดงปรมิาตรทัง้หมดของไม้ที่เก็บเกี่ยวได้ (ปรมิาตรที่มีอยู่ในการ

เก็บเก่ียวครั้งสุดท้ายรวมกับปริมาตรจากการตัดขยายระยะ) จากหมู่ไม้ที่ตัด

ขยายระยะและไมไ่ดต้ัดขยายระยะ จะเห็นได้วา่ปริมาตรทัง้หมดของไมใ้นแปลง

ที่ตัดขยายระยะทุกแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ตัดขยายระยะมีการ
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เปลี่ยนแปลงน้อยมาก (T1 = 5%, T12 = 3%, T3 = 7%, T4 = -6%) และ

ความแตกต่างไม่มีนัยส าคัญทางสถติิซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตัดขยายระยะไม่ได้

ท าให้ผลผลิตทั้งหมดเปลี่ยนแปลงมากนัก และการตัดขยายระยะเพียงครัง้เดียว 

โดยก าหนดความหนักเบาของการตัดขยายระยะในระดับปานกลางถึงหนักจะ

ท าให้ผลผลิตทั้งหมด เมื่อเปรยีบเทียบกับการไม่ตัดขยายระยะลดลงได้ 
 

 

 

ภำพที่ 16 ความหนักเบาของการตัดขยายระยะจากระดับเบาถงึระดับปานกลาง 

ท าให ้a) ปรมิาตรไม้ยนืต้น (standing volume) ลดลง ส่วน b) มี

ผลกระทบเล็กน้อยต่อปรมิาตรผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ทัง้หมด (total 

harvest volume) 
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ภำพที่ 17 การตัดขยายระยะอย่างหนัก (heavy thinning) ท าให ้a) ปรมิาตรไม้

ยืนต้น b) ปรมิาตรผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ทัง้หมด และ c) การปกคลุม

เรือนยอด ของหมู่ไมล้ดลง 
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ภาพที่ 17 a คือสมมติฐานที่สร้างขึ้นจากตัวอย่างในภาพที่ 16 แสดง

ให้เห็นว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปริมาตรไม้ เมื่อมีการตัดขยายระยะ 

โดยใช้ความหนักเบาในการ ตัดขยายระยะ เท่ากับร้อยละ 12, 38 และ 62 ของ

ปริมาตรไม้ ในแปลง หรือ ในระดับที่ เบามาก (very light)  ปานกลาง 

(moderate) และ หนัก (heavy) ตามล าดับ โดยต้นไม้ที่ถูกตัดขยายระยะส่วน

ใหญ่เป็นต้นไม้ที่อยู่ในช้ันเรือนยอดต่ ากวา่  ปริมาตรไม้ทั้งหมดที่ได้จากการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตและการตัดขยายระยะในแปลงที่มีความเข้มของการตัดขยาย

ระยะในระดับเบามาก (very light) มีปริมาตรไม้ทั้งหมดภายหลังการตัดขยาย

ระยะสูงสุด (ภาพที ่17 b) ในขณะที่หมู่ไม้ที่มีการตัดขยายระยะในระดับหนัก 

(heavy) มีปริมาตรไม้ทั้งหมดน้อยกว่าแปลงที่ไม่ได้ตัดขยายระยะ ส่วนหมู่ไม้

ที่มีการตัดขยายระยะในระดับปานกลางมีปริมาตรไม้ทั้งหมดเท่ากับหมู่ไม้ที่

ไม่ได้ตัดขยายระยะ (เส้นกราฟซ้อนทับกัน) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงการ

สะสมของความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี (mean annual increment, MAI) ของหมู่ไม้

ที่ท าการตัดขยายระยะเปรียบเทียบกับหมู่ไม้ที่ไม่ได้ตัดขยายระยะแล้ว จะเห็น

ว่าการสะสมของ MAI ในหมู่ไม้ที่ตัดขยายระยะจะเกิดขึ้นช้ากว่า ภาพที่ 17 c 

แสดงให้เห็นอัตราการปกคลุมของเรอืนยอดของหมู่ไม้ที่ตัดขยายระยะและไม่ได้ตัด

ขยายระยะ ซึ ่งแสดงให้เห็นว่าการชิดกันของเรือนยอด  เกิดขึ ้นก่อนใน

แปลงที่ไม่ได้ตัดขยายระยะ ถัดมาคือแปลงที่ตัดขยายระยะในระดับเบามาก 

ปานกลาง และหนักตามล าดับ มีข้อน่าสังเกตว่า การตัดขยายระยะในระดับ

หนักที่สุด ดังที่ยกตัวอย่างมานั้นจะท าให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่ไม่สามารถเติบโตจน

ครอบครองพื้นที่ว่างที่มีอยู่ได้หมด ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้หมู่ไม้ที่มีการ

ตัดขยายระยะในระดับที่หนักมากมีผลผลิตต่ ากว่าหมู่ไม้อื่น 
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การตัดขยายระยะไม้เพื่อการค้า โดยวิธี Low thinning และมีความ

เข้มของการตัดขยายระยะในระดับเบาอาจจะไม่ท าให้ได้ปริมาตรไม้ทั้งหมด

มากกวา่แปลงที่ไม่ได้ตัดขยายระยะ ถา้การตัดขยายระยะไม่ได้ท าบ่อยคร้ัง แต่

จะท าให้ได้ไม้มาใช้ประโยชน์เร็วกว่าและก่อนการตัดฟันครั้งสุดท้าย และ

อาจจะท าให้ก าหนดเวลาของการตัดฟันคร้ังสุดท้ายเลื่อนออกไปได้ 

กำรตัดขยำยระยะและกำรให้ปุ๋ย  (Thinning and Fertilization) 

ในหลายๆ กรณี ผลกระทบของการตัดขยายระยะ (pre-commercial 

and commercial thinning) ที่มีต่อผลผลิตของหมู่ไม้สามารถปรับเปลี่ยนได้

โดยการให้ปุย๋ไนโตรเจน ปฏิกิรยิาตามธรรมชาติที่เกดิขึน้ระหว่างระยะห่างของ

ต้นไม้กับธาตุอาหาร และที่เกิดขึ้นระหว่างการตอบสนองทางชีววิทยาในระดับ

ต่างๆของหมู่ไม้กับต้นไม้ พอสรุปได้ 5 ขั้น ดังนี้ 

1. การตัดขยายระยะ ท าให้ลดการแข่งขันของหมู่ไม้ ลดการปกคลุม

ของเรือนยอดและปริมาณใบ มีผลท าให้ส่วนที่เป็นใบของต้นไม้ที่เหลืออยู่

ภายหลังการตัดขยายระยะมีความสามารถในการรับแสงเพิ่มขึน้ 

2. ปุ๋ยไนโตรเจน ช่วยท าให้ความเข้มข้นของปรมิาณธาตไุนโตเจนในใบ

ของต้นไม้ที่ เหลืออยู่ภายหลังการตัดขยายระยะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลท าให้

ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของส่วนที่เป็นเรอืนยอดของต้นไม้เพิ่มขึน้ 

3. ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงที่ได้รับการปรับปรุงให้ดี

ขึ้นดังกล่าว ตลอดจนความสามารถของต้นไม้ที่จะได้รับธาตุไนโตรเจน (ในใบ) 

ปรมิาณแสงสว่างและพื้นที่ว่างส าหรับการเติบโตของเรอืนยอดที่เพิ่มขึน้ มีผลท า

ให้อัตราการเติบโตของต้นไม้ที่เหลืออยู่ภายหลังการตัดขยายระยะเพิ่มมากขึน้ 
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4. เมื่อการเติบโตของต้นไม้ได้ถูกปรับปรุงให้ดีขึ ้น จะมีผลท าให้

เรือนยอดของต้นไม้มกีารขยายตัวได้มากขึน้ และปริมาณใบมากขึน้ด้วย ดังนั้น 

จะท าให้ความสามารถในการรับแสงของส่วนที่เป็นใบเพิ่มมากขึน้ด้วย 

5. เมื่อส่วนที่รับแสงของต้นไม้เพิ่มมากขึ้นดังกล่าว จะท าให้อัตราการ

สังเคราะห์แสงของต้นไม้ที่เหลืออยู่ภายหลังการตัดขยายระยะเพิ่มขึน้ด้วย ซึ่ง

จะมีผลท าให้ความเพิ่มพูนทางด้านปรมิาตรไม้ของหมู่ไม้เพิ่มขึน้ 

การให้ปุ๋ยอาจชดเชยการสูญเสียความเพิ่มพูนทางด้านปริมาตรของ

หมู่ไม้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการครอบครองพื้นที่อย่างไม่สมบูรณ์ของต้นไม้ในหมู่ไม้ 

(จ านวนต้นไม้ลดลง) ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดภายหลังการตัดขยายระยะ แต่

อย่างไรก็ตามเนื่องจากปฏิกิรยิาที่เกดิขึ้นระหว่างต้นไม้ หมู่ไม้ และปัจจัยต่างๆ 

เก่ียวกับพื้นที่ มีความสลับซับซ้อนมาก ท าให้การตอบสนองที่แท้จริงของการ

ตัดขยายระยะและการให้ปุ๋ยมีความแปรผันมาก ยกตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาของ

การให้ปุ๋ย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตัดขยายระยะ มีผลต่อประสิทธิภาพ     

ในการน าปุ๋ยไปใช้ของต้นไม้ ตามปกติแล้วภายหลังการตัดขยายระยะจะมีเศษ

เหลือของกิ่งไม้ ใบไม้สด อยู่บนพืน้ป่าเป็นจ านวนมาก ภายในระยะเวลาหนึ่งถงึ

สองปี กระบวนการสลายตัวเป็นแร่ธาตุ (mineralization) ของปุ๋ยจะมีส่วน

ส าคัญในการปรับปรุงสถานะของธาตุอาหารในพื้นป่า แต่ปริมาณของเศษกิ่งไม้

ใบไม้ที่เพิ่มขึน้จากการตัดขยายระยะดังกล่าว จะขัดขวางการดูดซับปุ๋ยลงสู่ดิน 

ซึ่งจะมีผลท าให้ธาตุไนโตรเจนเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ (nitrogen volatilization) 

และสูญเสียออกไปจากหมู่ไม้อย่างมาก ดังนั้น ส่วนใหญ่แล้วการให้ปุ๋ยไม่ควร

ท าทันทีภายหลังการตัดขยายระยะ ควรเว้นช่วง 1-2 ปี จึงจะท าให้การให้ปุ๋ย

เกิดผลประโยชน์สูงสุด 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรตัดขยำยระยะ 

 ถงึแม้ว่าการตัดขยายระยะสวนป่าเชิงพาณิชย์ เป็นการตัดไม้บางส่วน

ออกจากหมู่ไม้ก็ตาม แต่ก็มีค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ เช่นเดียวกันกับการตัดฟัน

ไม้ทั้งหมดออกจากหมู่ไม้เมื่อสวนป่าครบอายุหมุนเวียน  ค่าใช้จ่ายในการ

ตัดขยายระยะ ประกอบด้วย  1. ค่าใช้จ่ายในการตัดไม้และทอนไม้ (รวม

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจไม้ และหมายไม้ก่อนการตัดขยายระยะด้วย) 

2. ค่าใช้จ่ายในการชักลากไม้ออกจากสวนป่าและขนไม้ขึ้นรถยนต์บรรทุก 

3. คา่ใช้จา่ยในการขนส่งไม้จากสวนป่าไปยังโรงงาน และ 4. คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ซึ่ง

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าธรรมเนียม นอกจากนี้อาจมี

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมถนนหรอืทางเข้าสวนป่าภายหลังการตัดขยายระยะ 

 จากการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในการตัดขยายระยะสวนป่าเศรษฐกิจ

ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงเลื่อยจักรท่าเสา ท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์

ที่ด าเนินการตัดขยายระยะสวนป่า อายุระหว่าง 6-18 ปี สวนป่าในแต่ละช้ัน

อายุมีเนื้อที่ระหว่าง 34-186 ไร่ ไม้ที่ได้จากการตัดขยายระยะมีปริมาตร 

44-104 ม.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตัดขยายระยะผันแปรไปตามอายุของ

สวนป่าอยู่ระหว่าง 767 บาท/ม.3 -1,014 บาท/ม.3 (ตารางที่ 2)  การตัดขยาย

ระยะหมู่ไม้ที่มีอายุน้อยจะมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยปริมาตรมากกว่าการตัดขยาย

ระยะหมู่ไม้ที่อายุมากกว่า เนื่องจากหมู่ไม้อายุมากมีปริมาตรไม้ที่ ได้จากการ

ตัดขยายระยะมากกวา่หมู่ไม้อายุน้อย ดังนั้นการตัดขยายระยะครัง้แรกเมื่อหมู่

ไม้มีอายุน้อยเกินไปจะท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพิ่มขึ้นและอาจไม่มี

รายได้จากการจ าหน่ายไม้ที่ได้จากการตัดขยายระยะเลย เนื่องจากไม้มีขนาดเล็ก

เกินไป 
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ตำรำงที่  2  ค่าใช้จ่ายในการตัดขยายระยะไม้สักของห้างหุ้นส่วนจ ากัด   

โรงเลื่อยจักรท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

 อาย ุ ค่าใชจ้่าย (บาท) ค่าใชจ้่าย ปริมาตร ค่าใชจ้่าย 

(ป)ี 

 

ค่าตัด 

และทอนไม้ 

คา่ชักลาก 

และขนขึน้รถ 

ค่า

ขนส่ง อื่นๆ รวม (บาท) 

ไม้รวม  

(ม.3) 

(บาท/ม3) 

 

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 

การด าเนินการตัดขยายระยะสวนป่าต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

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

ก าหนดหนึ่งรอ้ยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นต้นไป  

การตัดขยายระยะ เป็นการท าไม้ออกจากสวนป่า ดังนั้น ผู้ท าสวนป่า

จึงต้องปฏิบัติตาม มาตรา 11 12 13 14 และ 15 ของพระราชบัญญัติสวนป่า 

พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

มาตรา 11 ก่อนการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า ให้ผู้ท า

สวนป่าแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

และเมื่อแจง้แล้วให้ผูท้ าสวนป่าด าเนินการตัดหรอืโคน่ไม้ดังกล่าวได้ 
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มาตรา 12 ในการตัดหรือโค่นไม้ ผู้ท าสวนป่าต้องเก็บรักษาหนังสือ

รับรองการแจง้ไว้ที่สวนป่าเพื่อแสดงต่อพนักงานเจา้หน้าที่ตลอดเวลาที่ท าการ

ตัดหรอืโคน่ไม้ 

มาตรา 13 ไม้ที่จะน าเคลื่อนที่ออกจากสวนป่า ต้องมีรอยตราตี ตอก 

หรือ ประทับ หรือแสดงการเป็นเจ้าของ และในการน าเคลื่อนที่ ผู้ท าสวนป่า

ต้องมีหนังสือรับรองการแจ้งตลอดจนบัญชีแสดงรายการไม้ก ากับไปด้วย

ตลอดเวลาที่น าเคลื่อนที่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี

ก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

มาตรา 14 บรรดาไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าต้องเสียค่าภาคหลวง

และค่าบ ารุงป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

มาตรา 15 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการตัดหรือโค่นไม้ในสวนป่า 

ตลอดจนการน าเคลื่อนที่ไม้ออกจากสวนป่า ผู้ท าสวนป่าต้องเก็บรักษาหนังสือ

รับรองการแจ้งบัญชีแสดงรายการไม้และเอกสารส าคัญที่ เกี่ยวกับการ

ดังกล่าวไว้ที่สวนป่าเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามหลักเกณฑ์และ

ระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด 

พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535  ซึ่งก าหนดว่า ก่อนการตัดหรอืโค่น

ไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า ให้ผู้ท าสวนป่าแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่เพื่อออกหนังสือรับรองการแจ้ง และเมื่อแจ้งแล้ว ให้ผู้ท าสวนป่า

ด าเนินการตัดหรอืโคน่ไม้ดังกล่าวได้ 

ในการท าไม้ ผู้ท าไม้จะต้องมีเอกสารกอ่นการตัดล้มไม้ ดังนี้ 

1. เอกสารขึน้ทะเบียนสวนป่า (สป.3) 

2. เอกสารการขอตราประทับไม้ (สป.8 และ สป.9) 

3. เอกสารการขอแจ้งตัด (สป.13) และต้องตัดไม่เกนิ จ านวนต้นที่ขอตัด 

4. เอกสารใบขออนุญาตใช้เลื่อยโซย่นต์ 
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