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ABSTRACT

 The  objectives  of  this  study  were  to  measure  the  diameter  and  basal  area  growth  
of  teak  in  unthinned  plantations  of  the  Forest  Industry  Organization,  Lampang  province,  
including  Mae  Chang,  Mae  Mai  and  Mae  Moh  plantations.  Samples  of  72  cores  from  36  
trees  were  analyzed  using  dendrochronological  techniques  (tree  ring  analysis)  to  measure  
tree  diameter  and  basal  area  growth.
 The  study  results  indicated  that  the  average  tree  diameter  of  23-24  year  old  unthinned  
teak  trees  ranged  from  15.03  to  18.65  cm.  Diameter  growth  trends  in  plantations  spaced  at 
2×4  m  and  4×4  m  spacing  plantations  decreased  in  years  10-12  and  years  5-9,  respectively.  
Tree  diameter  growth  varied  from  0.418  to  0.715  cm  per  year  and  the  basal  area  growth  
was  7.470×10-5-8.580×10-4  m2  per  year.
 The  appropriate  period  for  the  first  thinning  should  be  when  the  diameter  and  basal  
area  growth  rates  start  to  decline,  when  the  teak  was  aged  10-12  years  and  5-9  years  at  
spacing  of  2×4  m  and  4×4  m  spacing,  respectively.  The  first  thinning  scheduled  during  the  
corresponding  period  could  promote  the  growth  in  these  teak  stands.
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Short communications

บทคัดย่อ

 กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรเติบโตทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงและพื้นที่หน้ำตัดที่ระดับควำมสูง

เพียงอกของไม้สักที่ไม่ผ่ำนกำรตัดขยำยระยะในสวนป่ำขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ในท้องที่  จังหวัดล�ำปำง  

โดยท�ำกำรศึกษำในสวนป่ำแม่จำง  สวนป่ำแม่มำย  และสวนป่ำแม่เมำะ  เก็บตัวอย่ำงไส้ไม้ทั้งหมด  72  ไส้ไม้  จำก

ไม้ตัวอย่ำง  36  ต้นและท�ำกำรวิเครำะห์กำรเติบโตของไม้สักโดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์วงปีไม้

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ  สวนป่ำไม้สักที่มีอำยุ  23-24  ปี  ที่ไม่ผ่ำนกำรตัดขยำยระยะ  มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
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ค�าน�า

 กำรเติบโตของต้นไม้นับว่ำเป็นตัวชี้วัดถึง

ศักยภำพของป่ำไม้และหมู่ไม้  ในด้ำนปริมำณ  ขนำด  

และคุณภำพของผลผลิต  รวมทั้งควำมเหมำะสมของ

ต้นไม้ในแต่ละพื้นที่  ข้อมูลกำรเติบโตของต้นไม้และ

ผลผลติ  เป็นข้อมลูหลกัทีจ่ะน�ำไปใช้ในกำรตดัสนิใจใน

กำรวำงแผนกำรจัดกำรสวนป่ำ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน

สวนป่ำไม้สกั  จ�ำเป็นจะต้องมกีำรจดักำรสวนป่ำทีถ่กูต้อง

ตำมหลักวิชำกำร  เพื่อช่วยควบคุมผลผลิตในรูปเนื้อไม้

ในสวนป่ำได้อย่ำงคุ้มค่ำและสำมำรถจัดท�ำแผนกำร

จัดกำรสวนป่ำได้อย่ำงเหมำะสม

   กำรตัดขยำยระยะเป็นกำรปฏิบัติทำงวนวัฒน์

ทีถ่กูน�ำมำใช้ในกำรจดักำรสวนป่ำ  เพือ่มุง่ให้เกดิผลผลติ

ที่มีปริมำณและคุณภำพตำมต้องกำร  ตำมหลักวิชำกำร

แล้ว  กำรทีพ่จิำรณำว่ำเมือ่ใดควรจะท�ำกำรตดัขยำยระยะ  

สำมำรถพิจำรณำได้จำกอัตรำกำรเติบโตทำงเส้นผำ่น

ศูนย์กลำงที่เริ่มลดลง  ในขณะเดียวกันอัตรำกำรเติบโต

ของพื้นที่หน้ำตัดเริ่มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งในสวนป่ำ

ไม้สักบำงแห่งจะมีอำยุค่อนข้ำงมำกและยังไม่ผ่ำน

กำรตัดขยำยระยะ  ซึ่งต้นไม้ในสวนป่ำเหล่ำนั้นหำกไม่

ท�ำกำรตัดขยำยระยะในช่วงเวลำที่เหมำะสมจะท�ำให้

เสียโอกำสที่จะท�ำให้เนื้อไม้มีกำรเพิ่มพูนทำงด้ำน

พื้นที่หน้ำตัดเพรำะพื้นที่หน้ำตัดของต้นไม้ได้มีอัตรำ

ลดลงแล้ว  (ภำควิชำวนวัฒนวิทยำ,  2544)  ส่วนใหญ่

กิจกรรมกำรตัดขยำยระยะมักมีกำรก�ำหนดช่วงเวลำ

ของกำรตัดขยำยระยะที่แตกต่ำงกัน  อันเนื่องจำกปัจจัย

หลำยประกำรเข้ำมำเกีย่วข้อง  โดยเฉพำะอตัรำกำรเตบิโต

ของต้นไม้

 กำรวเิครำะห์วงปีไม้  เป็นเทคนคิหนึง่ทีใ่ช้ใน

กำรศึกษำกำรเติบโตของต้นไม้ซึ่ง  สำมำรถให้ควำม

ถูกต้องและแม่นย�ำกว่ำ  เมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ  เช่น  

กำรวำงแปลงตัวอย่ำงถำวร  (permanent  sample  plot)  

โดยลักษณะโครงสร้ำงของเซลล์ในวงปี  และวัดควำม

กว้ำงของวงปีแต่ละวง  ท�ำให้ได้ข้อมูลกำรเติบโตที่มี

ควำมต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลำ  (จุรีพร,  2550)  ดังนั้น

กำรวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรเติบโตของ

ไม้สกัในสวนป่ำทีไ่ม่ผ่ำนกำรตดัขยำยระยะโดยวเิครำะห์

กำรเติบโตทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงและพื้นที่หน้ำตัดที่

ระดับควำมสูงเพียงอกของไม้สักในสวนป่ำ

อุปกรณ์และวิธีการ

พื้นที่ศึกษา
 สวนป่ำแม่จำง  ตัง้อยูใ่นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ

ป่ำแม่จำงฝั่งซ้ำย  (แปลงปี  พ.ศ.  2511-2512)  ป่ำสงวน

แห่งชำติป่ำแม่จำงตอนขุน  (แปลงปี  พ.ศ.  2513-2528)  

ส�ำนักงำนตั้งอยู่  หมู่ที่  3  ต�ำบลสบปำด  อ�ำเภอแม่เมำะ  

จังหวัดล�ำปำง  ระยะทำงจำกสวนป่ำถึงส�ำนักงำนระยะ

ทำง  38  กม. ลักษณะทำงกำยภำพ  เป็นที่รำบเชิงเขำ  

ไล่ขึ้นไปตำมเนินเขำ  สูงจำกระดับน�้ำทะเลปำนกลำง  

300-425  เมตร  ควำมลำดชันประมำณร้อยละ  15-30

ที่ระดับควำมสูงเพียงอกเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง  15.03-18.65  เซนติเมตร  โดยสวนป่ำที่มีระยะปลูก  2×4  เมตร  และ  4×4  

เมตร  มีแนวโน้มลดลงเมื่ออำยุ  10-12  ปี  และที่อำยุ  5-9  ปี  ตำมล�ำดับ  มีอัตรำกำรเติบโตทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่

ระดับควำมสูงเพียงอกเฉลี่ยระหว่ำง  0.951-1.220  เซนติเมตรต่อปี  และอัตรำกำรเติบโตของพื้นที่หน้ำตัดเฉลี่ยระหว่ำง  

7.467×10-5-9.585×10-5  ตำรำงเมตรต่อปี  ตำมล�ำดับ  

 ผลกำรศึกษำนี้ท�ำให้ทรำบช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรตัดขยำยระยะครั้งแรกควรเป็นช่วงเวลำที่อัตรำกำร

เติบโตทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงและพื้นที่หน้ำตัดของต้นไม้เริ่มลดลง  นั้นคือช่วงอำยุ  10-12  ปี  และที่อำยุ  5-9  ปี  ที่

ระยะปลูก  2×4  เมตร  และ  4×4  เมตร  ตำมล�ำดับ  ซึ่งกำรตัดขยำยระยะในช่วงกำรเติบโตดังกล่ำวจะส่งผลให้กำร

เติบโตไม้สักเพิ่มขึ้น

ค�าส�าคัญ:  กำรเติบโต ไม้สัก กำรตัดขยำยระยะ กำรวิเครำะห์วงปีไม้
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สภำพป่ำเดมิเป็นป่ำเบญจพรรณทีม่ไีม้สกั  ผสมป่ำเตง็รงั  

ลักษณะทำงธรณีวิทยำ  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำหินปูน

กระจำยอยู่ทั่วไป

 สวนป่ำแม่มำย  พื้นที่สวนป่ำตั้งอยู่ในบริเวณ  

ป่ำสงวนแห่งชำติ  แม่อำง-แม่จำง  ระหว่ำงเส้นทำงเข้ำ

เขื่อนกิ่วลม  ท้องที่หมู่ที่  2  ต�ำบลบ้ำนแลง  อ�ำเภอเมือง  

จังหวัดล�ำปำง  (ห่ำงจำกตัวเมืองล�ำปำง  และส�ำนักงำน

อนรุกัษ์และพฒันำสวนป่ำล�ำปำง  ประมำณ  33  กโิลเมตร)  

สภำพภูมิประเทศเป็นเนินเขำค่อนข้ำงสูงสลับกัน  

ควำมลำดชันประมำณร้อยละ  15-50  สภำพป่ำเดิมเป็น

ป่ำเบญจพรรณทีม่ไีม้สกัผสมไม้เตง็รงั  มเีส้นทำงน�ำ้ไหล

ผ่ำนหลำยสำยที่ส�ำคัญ  ได้แก่  ล�ำห้วยแม่อำง  ห้วยหลวง  

ลักษณะของดินเป็นดินตื้น  มีกำรระบำยน�้ำดี  ดินมี

ควำมสำมำรถให้น�้ำซึม  ผ่ำนได้ปำนกลำงมีกำรไหลบ่ำ

ของน�้ำบนผิวดินเร็วถึงปำนกลำง  

 สวนป่ำแม่เมำะ  พื้นที่ด�ำเนินกำรอยู่ในเขต

ป่ำสงวนแห่งชำติแม่อำง-แม่ยำงและ  ป่ำสงวนแห่งชำติ

แม่เมำะ  ลักษณะทำงกำยภำพ  ภูมิประเทศสูงกว่ำระดับ

น�้ำทะเลปำนกลำง  300-500  เมตร  ประกอบด้วยที่

ลำดเชิงเขำที่สลับซับซ้อนสลับกับพื้นที่รำบ  มีหินปูน

ขนำดใหญ่โผล่บำงพืน้ที ่ ควำมลำดชนัประมำณร้อยละ  

5-50  ส่วนใหญ่เป็นภูเขำหินปูนกระจำยอยู่ทั่วไปและ

ไม่มีกำรจัดกำรระบบลุ่มน�้ำแต่อย่ำงใด

การสุ่มตัวอย่างไม้สัก
 ด�ำเนนิกำรสุม่ตวัอย่ำงไม้สกัในสวนป่ำแม่จำง  

สวนป่ำแม่มำย  และสวนป่ำแม่เมำะ  ในจังหวัดล�ำปำง  

โดยท�ำกำรคัดเลือกแปลงตัวอย่ำงไม้สักในแปลงปลูก

ทีย่งัไม่ผ่ำนกำรตดัขยำยระยะสวนป่ำละ  1  แปลง  ได้แก่  

แปลงปีปลกู  พ.ศ.  2528  ของสวนป่ำแม่จำง  แปลงปีปลกู  

พ.ศ.  2527  ของสวนป่ำแม่มำย  และแปลงปีปลูก  พ.ศ.  

2528  ของสวนป่ำแม่เมำะ  ซึง่ในแปลงสวนป่ำแต่ละแห่ง

ได้ท�ำกำรส�ำรวจเพือ่ศกึษำกำรกระจำยของขนำดเส้นผ่ำน

ศูนย์กลำง  โดยใช้ระบบกำรส�ำรวจแบบแปลงตัวอย่ำง

วงกลมบนแนวเส้นตรง  (line  plot  system)  น�ำข้อมูล

ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่ส�ำรวจได้  มำวิเครำะห์หำค่ำ

กำรกระจำยโดยตั้งสมมติฐำนว่ำมีลักษณะใกล้เคียง

กับรูปแบบของโค้งปกติ  (normal  curve)  แล้วจ�ำแนก

ชั้นควำมโตของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเป็น  4  ชั้นควำมโต  

ท�ำกำรสุ่มตัวอย่ำงไม้สัก  ชั้นควำมโตละ  3  ต้น  รวม

ไม้สักตัวอย่ำงจ�ำนวนแปลงละ  12  ต้น  รวม  3  แปลง

เท่ำกบั  36  ต้น  แล้วใช้สว่ำนหำควำมเพิม่พนู  (increment  

borer)  เจำะล�ำต้นของไม้สกัทีค่วำมสงูเพยีงอก  (1.30  เมตร  

จำกพื้นดิน)  เพื่อให้ได้ไส้ไม้ตัวอย่ำง  (sample  core)

โดยในแต่ละต้นด�ำเนินกำรเจำะ  2  ด้ำนในทิศทำงที่

ตั้งฉำกกัน  ท�ำให้มีจ�ำนวนไส้ไม้ตัวอย่ำงทั้งหมด  72  

ไส้ไม้

การเตรยีมไส้ไม้ตวัอย่างและการวเิคราะห์วงปีไม้
 น�ำไส้ไม้ตวัอย่ำงทีไ่ด้มำท�ำกำรเตรยีมตวัอย่ำง

ในห้องปฏบิตักิำรรกุขกำลวทิยำเขตร้อน  (The  Laboratory  

of  Tropical  Dendrochronology)  คณะวนศำสตร์  

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์โดยติดไส้ไม้ตัวอย่ำงด้วย

กำวไว้ร่องไม้ที่จัดเตรียมไว้ส�ำหรับยึดไส้ไม้ตัวอยำ่ง

ให้แน่น  โดยให้ไส้ไม้โผล่มำประมำณ  1  ใน  2  ส่วน  

แล้วใช้กระดำษกำวพนัรอบเพือ่ยดึตวัอย่ำงให้แน่นยิง่ขึน้  

แล้วปล่อยทิ้งไว้จนแห้ง  น�ำไส้ไม้ตัวอย่ำงมำขัดด้วย

เครื่องขัดกระดำษทรำย  โดยเปลี่ยนจำกกระดำษทรำย

หยำบไปละเอียดจนเห็นวงปีชัดเจน  น�ำไส้ไม้ที่เตรียม

ไว้มำ  crossdating  ด้วยกำรวเิครำะห์ผ่ำนกล้องจลุทรรศน์  

โดยน�ำชดุข้อมลูวงปีไม้ทีไ่ด้จำกแต่ละไส้ไม้มำเทยีบกนั  

(match)  ทัง้ภำยในต้น  ระหว่ำงต้น  หรอืหมูไ่ม้ใกล้เคยีง  

ซึ่งวงปีจะถูกเทียบกับวงปีที่มีลักษณะคล้ำยกันหรือที่

เกดิเวลำเดยีวกนั  และวดัควำมกว้ำงวงปีโดยใช้โปรแกรม

ส�ำเร็จรูป  KUTRA  1.0  (Duangsathaporn,  2005)  

การวิเคราะห์ข้อมูล
 จำกข้อมูลกำรวัดควำมกว้ำงวงปีของไม้สัก  

สำมำรถน�ำมำค�ำนวณหำ  ค่ำควำมเพิม่พนูรำยปี  (current  

annual  increment:  CAI)  ค่ำควำมเพิ่มพูนระยะคำบ  

(periodic  increment:  PI)  ค่ำควำมเพิ่มพูนเฉลี่ยใน

ระยะคำบ  (periodic  annual  increment:  PAI)  และ
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ค่ำควำมเพิ่มพูนเฉลี่ยรำยปี  (mean  annual  increment:  

MAI)  เป็นรำยต้นในแต่ละแปลง  จำกนั้นน�ำค่ำดังกล่ำว  

มำค�ำนวณหำค่ำกำรเติบโตของขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  

(เซนตเิมตร)  และกำรเตบิโตของพืน้ทีห่น้ำตดัของต้นไม้  

(ตำรำงเซนติเมตร)  เพื่อให้ทรำบถึงลักษณะแนวโน้ม

กำรเติบโตของไม้สักในแปลงที่ไม่ผ่ำนกำรตัดขยำย

ระยะ

ผลและวิจารณ์

การกระจายของชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของไม้สัก
 ในกำรศกึษำกำรกระจำยของชัน้ขนำดเส้นผ่ำน

ศูนย์กลำงของไม้สัก  ได้ท�ำกำรส�ำรวจพื้นที่ในแต่ละ

แปลงโดยใช้ระบบส�ำรวจทรัพยำกรป่ำไม้แบบแปลง

บนแนว  เพือ่ให้ทรำบถงึสภำพขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำง

เฉลีย่ของต้นไม้  และควำมหนำแน่นของไม้ในแต่ละแปลง  

จำกกำรส�ำรวจในสวนป่ำแม่จำงระยะปลูก  2×4  เมตร  

ในพื้นที่แปลงทั้งหมด  1,000  ไร่  ควำมเข้มข้นในกำร

ส�ำรวจเท่ำกบัร้อยละ  0.18  มคีวำมหนำแน่น  111.27  ต้น

ต่อไร่  ในสวนป่ำแม่มำยและสวนป่ำแม่เมำะระยะปลูก  

4×4  เมตร  ในพืน้ทีแ่ปลงทัง้หมด  918  ไร่  และ  525  ไร่  

ตำมล�ำดับ  มีควำมหนำแน่น  47.92  และ  63.89  ต้น

ต่อไร่ตำมล�ำดับ  

 เมือ่จ�ำแนกขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำงของไม้สกั  

ในสวนป่ำแม่จำง  สวนป่ำแม่มำย  และสวนป่ำแม่เมำะ  

มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเฉลี่ยเท่ำกับ  16.73,  18.65  

และ  15.03  เซนตเิมตร  ตำมล�ำดบั  และเมือ่เปรยีบเทยีบ

ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเฉลี่ยของไม้ทั้ง  3  สวนป่ำ  

พบว่ำ  ขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำงเฉลีย่ไม่แตกต่ำงกนัอย่ำง

มีนัยส�ำคัญที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ  95  (p-value = 

0.917)  นั้นแสดงให้เห็นว่ำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง

ของไม้สักที่มีอำยุ  23-24  ปี  ที่ระยะปลูก  2×4  เมตร  

และ  4×4  เมตร  มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของไม้สัก

มีควำมใกล้เคียงกันซึ่งมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเฉลี่ย

อยู่ระหว่ำง  15.03-18.65  เซนติเมตร  

การเติบโตของไม้สักในสวนป่าที่ไม่ผ่านการตัด
ขยายระยะ
 จำกกำรวัดควำมกว้ำงวงปีไม้สักท�ำให้ได้

ข้อมูลค่ำควำมเพิ่มพูนรำยปี  ค่ำควำมเพิ่มพูนระยะคำบ  

ค่ำควำมเพิ่มพูนเฉลี่ยในระยะคำบ  และค่ำควำมเพิ่มพูน

เฉลีย่รำยปี  ซึง่สำมำรถอธบิำยแนวโน้มกำรเตบิโต  โดย

เริม่ตัง้แต่ปี  พ.ศ.  ทีต้่นไม้โตถงึระดบัควำมสงู  1.30  เมตร  

ถึงปี  พ.ศ.2551  (ปีที่ท�ำกำรศึกษำ)  และในปี  พ.ศ.  2551  

วงปีต้นไม้ยังไม่สมบูรณ์หรือครบวง  เนื่องจำกเวลำที่

เกบ็ตวัอย่ำงอยูใ่นช่วงเดอืนพฤศจกิำยนถงึเดอืนธนัวำคม  

จึงได้แสดงข้อมูลกำรเติบโตของไม้สักในสวนป่ำดัง

ต่อไปนี้

 1.  สวนป่ำแม่จำง  แปลงปีปลูก  พ.ศ.  2528  

ไม้สกัในแปลงมอีำย ุ 24  ปี  กำรเตบิโตไม้สกัในแปลงนี้

สำมำรถแบ่งได้เป็น  3  ช่วงของกำรเตบิโต  ดงัรำยละเอยีด

ใน  Table  1

 ในช่วงแรกที่ต้นไม้อำยุ  3-9  ปี  เป็นช่วงที่

ต้นสักมีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วและมีแนวโน้ม

กำรเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้ในอตัรำทีค่่อนข้ำงคงที ่ โดยมอีตัรำ

กำรเตบิโตรำยปีทำงเส้นผ่ำนศนูย์กลำงเฉลีย่  (PI  of  DBH)  

เท่ำกับ  1.992  เซนติเมตรต่อปี  และมีอัตรำกำรเติบโต

รำยปีของพืน้ทีห่น้ำตดัเฉลีย่  (PI  of  BA)  เท่ำกบั  1.564×
10-4  ตำรำงเมตรต่อปี  ในช่วงกำรเติบโตนี้ถึงแม้ว่ำกำร

เติบโตรำยปีทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่ไม้สักอำยุ  8  ปี

และ  9  ปี  (ปี  พ.ศ.  2536  และ  ปี  พ.ศ.  2537)  มีอัตรำ

กำรเตบิโตรำยปีทำงเส้นผ่ำนศนูย์กลำงทีล่ดลงแต่อตัรำ

กำรเติบโตรำยปีเฉลี่ยของพื้นที่หน้ำตัดของต้นไม้มี

กำรเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด

 ในช่วงทีส่องทีต้่นสกัอำย ุ 10-12  ปี  เป็นช่วงที่

ต้นสกัมกีำรเตบิโตลกัษณะแนวโน้มลดลงในอตัรำคงที ่ 

มกีำรเตบิโตรำยปีทำงเส้นผ่ำนศนูย์กลำงและกำรเตบิโต

รำยปีของพื้นที่หน้ำตัดลดลงตำมล�ำดับ  โดยมีอัตรำ

กำรเติบโตรำยปีทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเฉลี่ยเท่ำกับ  

0.951  เซนติเมตรต่อปี  และอัตรำกำรเติบโตรำยปีของ

พื้นที่หน้ำตัดเฉลี่ย  (PI  of  BA)  เท่ำกับ  7.467×10-5  

ตำรำงเมตรต่อปี
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 ในช่วงที่สำมที่ต้นสักอำยุ  13-23  ปี  เป็น

ช่วงที่ต้นสักมีลักษณะกำรเติบโตค่อนข้ำงคงที่โดยที่

กำรเติบโตจะค่อยๆ  ลดลงอย่ำงช้ำๆ  มีกำรเติบโตรำยปี

ทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงและกำรเติบโตรำยปีของพื้นที่

หน้ำตัดค่อนข้ำงคงที่โดยมีอัตรำกำรเติบโตรำยปีทำง

เส้นผ่ำนศูนย์กลำงเฉลี่ย  (PI  of  DBH)  เท่ำกับ  0.372  

เซนติเมตรต่อปี  และอัตรำกำรเติบโตรำยปีของพื้นที่

หน้ำตัดเฉลี่ยเท่ำกับ  1.348×10-5  ตำรำงเมตรต่อปี

Table 1 Diameter and basal area growth of teak at Mae Chang plantation (plot 1985).

 2.  สวนป่ำแม่มำย  แปลงปีปลูก  พ.ศ.  2527  

ไม้สกัในแปลงมอีำย ุ 23  ปี  กำรเตบิโตไม้สกัในแปลงนี้

สำมำรถแบ่งได้เป็น  3  ช่วง  ดังรำยละเอียดใน  Table  2

 ในช่วงแรกที่ต้นสักอำยุ  2-4  ปี  เป็นช่วงที่

ต้นสักมีลักษณะกำรเติบโตที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งมีกำรเติบโต

รำยปีทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงและกำรเติบโตรำยปีของ

พื้นที่หน้ำตัดเพิ่มขึ้นในอัตรำกำรเติบโตรำยปีทำง

เส้นผ่ำนศูนย์กลำงเฉลี่ยเท่ำกับ  2.359  เซนติเมตรต่อปี  

และอัตรำกำรเติบโตรำยปีของพื้นที่หน้ำตัดเฉลี่ย

เท่ำกับ  1.852×10-4  ตำรำงเมตรต่อปี  ซึ่งเป็นช่วงของ

กำรเติบโตที่ต้นไม้มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว

 ในช่วงที่สองต้นสักอำยุ  5-8  ปี  เป็นช่วงที่

ต้นไม้มลีกัษณะกำรเตบิโตทีค่่อยๆ  ลดลงเรือ่ยๆ  ภำยหลงั

จำกที่เคยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรเติบโตรำยปีทำง

เส้นผ่ำนศนูย์กลำงและกำรเตบิโตรำยปีของพืน้ทีห่น้ำตดั

ลดลงโดยมอีตัรำกำรเตบิโตรำยปีทำงเส้นผ่ำนศนูย์กลำง

เฉลีย่เท่ำกบั  1.220  เซนตเิมตรต่อปี  และอตัรำกำรเตบิโต

รำยปีของพืน้ทีห่น้ำตดัเฉลีย่เท่ำกบั  9.585×10-5  ตำรำงเมตร

ต่อปี

 ในช่วงที่สำมต้นสักอำยุ  9-24  ปี  เป็นช่วง

กำรเติบโตที่ได้แบ่งย่อยออกเป็น  2  ช่วงกำรเติบโต  คือ

1)  ช่วงอำยุ  9-12  ปี  เป็นช่วงที่กำรเติบโตของต้นสัก

มีลักษณะที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง  หลังจำกที่มีกำรเติบโตที่

ลดลงในช่วงที่สอง  และในกำรเติบโตของต้นสักที่
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เพิ่มขึ้นนี้ซึ่งอำจเนื่องมำจำกปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อ

กำรเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้  เช่น  ปรมิำณน�ำ้ฝนรำยปี  เมือ่เทยีบ

อัตรำกำรเติบโตของต้นไม้ใน  ปี  พ.ศ.  2536  ถึงปี  พ.ศ.  

2539  พบว่ำ  เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนักบัปรมิำณน�ำ้ฝน

รำยปีในช่วงปี  พ.ศ.  2536  ถึงปี  พ.ศ.  2538  ที่มีปริมำณ

น�้ำฝนเพิ่มขึ้น  ดังแสดงใน  Figure  1  ซึ่งมีกำรเติบโต

รำยปีทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงและกำรเติบโตรำยปีของ

พื้นที่หน้ำตัดเพิ่มขึ้น  โดยมีอัตรำกำรเติบโตรำยปีทำง

เส้นผ่ำนศูนย์กลำงเฉลี่ยเท่ำกับ  0.938  เซนติเมตรต่อปี  

และอัตรำกำรเติบโตรำยปีของพื้นที่หน้ำตัดของต้นไม้

เฉลีย่เท่ำกบั  7.367×10-5  ตำรำงเมตรต่อปี  และ  2)  ช่วง

อำยุ  13-24  ปี  เป็นช่วงกำรเติบโตของต้นสักมีลักษณะ

กำรเตบิโตค่อนข้ำงคงทีโ่ดยทีก่ำรเตบิโตจะค่อยๆ  ลดลง

อย่ำงช้ำๆ  มกีำรเตบิโตรำยปีทำงเส้นผ่ำนศนูย์กลำงและ

กำรเติบโตรำยปีของพื้นที่หน้ำตัดค่อนข้ำงคงที่  โดยมี

อตัรำกำรเตบิโตรำยปีทำงเส้นผ่ำนศนูย์กลำงเฉลีย่เท่ำกบั  

0.339  เซนติเมตรต่อปี  และอัตรำกำรเติบโตรำยปีของ

พืน้ทีห่น้ำตดัเฉลีย่เท่ำกบั  1.413×10-5  ตำรำงเมตรต่อปี

 3.  สวนป่ำแม่เมำะ  แปลงปีปลูก  พ.ศ.  2528  

ไม้สักในแปลงมีอำยุ  24  ปี  กำรเติบโตไม้สักในแปลงนี้

สำมำรถแบ่งได้เป็น  3  ช่วง  ดังรำยละเอียดใน  Table  3

 ในช่วงแรกของต้นสักอำยุ  3-4  ปี  เป็นช่วง

ที่ต้นสักมีลักษณะกำรเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  

Table 2 Diameter and basal area growth of teak at Mae Mai plantation (plot 1984).

มีกำรเติบโตรำยปีทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงและกำรเติบโต

รำยปีของพืน้ทีห่น้ำตดัเพิม่ขึน้  ในอตัรำกำรเตบิโตรำยปี

ทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเฉลี่ยเท่ำกับ  1.811  เซนติเมตร

ต่อปี  และอัตรำกำรเติบโตรำยปีของพื้นที่หน้ำตัดเฉลี่ย

เท่ำกับ  1.421×10-4  ตำรำงเมตรต่อปี  
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มลีกัษณะกำรเตบิโตค่อนข้ำงคงที ่ อตัรำกำรเตบิโตไม่มี

กำรเปลีย่นแปลงมำกนกั  มกีำรเตบิโตรำยปีทำงเส้นผ่ำน

ศนูย์กลำงและกำรเตบิโตรำยปีของพืน้ทีห่น้ำตดัค่อนข้ำง

คงที่  ซึ่งอัตรำกำรเติบโตรำยปีทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำง

เฉลี่ยเท่ำกับ  0.216  เซนติเมตรต่อปี  และอัตรำกำร

เติบโตรำยปีของพื้นที่หน้ำตัดเฉลี่ยเท่ำกับ  1.706×10-5  

ตำรำงเมตรต่อปี

 จำกกำรพจิำรณำกำรเตบิโตรำยปีทำงเส้นผ่ำน

ศูนย์กลำงและกำรเติบโตรำยปีของพื้นที่หน้ำตัดของ

ไม้สักทั้ง  3  สวนป่ำ  ที่ไม่ผ่ำนกำรตัดขยำยระยะ  พบว่ำ

ในช่วงแรกของต้นสักเป็นระยะที่กำรเติบโตเป็นไป

อย่ำงช้ำๆ  ในระยะนี้ใช้เวลำค่อนข้ำงสั้นแต่กำรเติบโต

จะเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  และระยะที่  2  จะมีกำรเติบโต

เพิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็ในอตัรำค่อนข้ำงคงที ่ ซึง่กำรเตบิโต

ของไม้สักในสวนป่ำแม่จำงมีระยะปลูก  2×4  เมตร  

สวนป่ำแม่มำยและสวนป่ำแม่เมำะมรีะยะปลกู  4×4  เมตร

จะอยูใ่นช่วงอำย ุ 3-9  ปี,  2-4  ปี  และ  3-4  ปี  ตำมล�ำดบั  

ภำยหลงัจำกโตเตม็ทีแ่ล้วเป็นระยะทีต้่นไม้มกีำรเตบิโต

เพิ่มขึ้นในอัตรำที่ลดลงในระยะกำรเติบโตนี้สวนป่ำ

แม่จำง  สวนป่ำแม่มำยและสวนป่ำแม่เมำะจะอยูใ่นช่วง

อำยุ  10-12  ปี,  5-8  ปี  และ  5-9  ปี  ตำมล�ำดับ  ดัง

แสดงใน  Figure  2

 ในช่วงที่สองต้นสักอำยุ  5-9  ปี  เป็นช่วงที่

ต้นสักมีลักษณะกำรเติบโตที่ค่อยๆลดลงอยำ่งต่อเนื่อง  

ภำยหลังจำกกำรเติบโตที่เคยเพิ่มขึ้น  มีกำรเติบโตรำยปี

ทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงและกำรเติบโตรำยปีของพื้นที่

หน้ำตัดลดลง  โดยมีอัตรำกำรเติบโตรำยปีทำงเส้นผ่ำน

ศนูย์กลำงเฉลีย่เท่ำกบั  1.091  เซนตเิมตรต่อปี  และอตัรำ

กำรเติบโตรำยปีของพื้นที่หน้ำตัดเฉลี่ยเท่ำกับ  8.573×
10-5  ตำรำงเมตรต่อปี

 ในช่วงที่สำมต้นสักอำยุ  10-23  ปี  ในช่วง

กำรเติบโตนี้ได้แบ่งย่อยออกเป็น  2  ช่วงกำรเติบโต  คือ  

1)  ช่วงอำยุ  10-12  ปี  เป็นช่วงกำรเติบโตที่มีลักษณะ

คล้ำยกับกำรเติบโตในช่วงที่สำมในแปลงปีปลูก  พ.ศ.  

2527  สวนป่ำแม่มำย  ที่มีกำรเติบโตของต้นไม้ลักษณะ

เพิ่มขึ้นอีกครั้งภำยหลังที่กำรเติบโตลดลงในช่วงที่สอง  

ซึ่งกำรเติบโตที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง  อำจเนื่องมำจำกปัจจัย

แวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรเติบโตที่เพิ่มขึ้น  เช่น  ปริมำณ

น�้ำฝนรำยปี  เป็นต้น  มีกำรเติบโตรำยปีทำงเส้นผ่ำน

ศนูย์กลำงและกำรเตบิโตรำยปีของพืน้ทีห่น้ำตดัเพิม่ขึน้

โดยมอีตัรำกำรเตบิโตรำยปีทำงเส้นผ่ำนศนูย์กลำงเฉลีย่

เท่ำกับ  0.912  เซนติเมตรต่อปี  และอัตรำกำรเติบโต

รำยปีของพืน้ทีห่น้ำตดัเฉลีย่เท่ำกบั  7.168×10-5  ตำรำงเมตร

ต่อปี  และ  2)  ช่วงอำยุ  13-23  ปี  กำรเติบโตของต้นสัก

Figure 1 Average annual rainfall in Mae Chang, Mae Mai and Mae Moh  plantations, 
 Lampang province.
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Table 3 Diameter and basal area growth of teak at Mae Moh plantation (plot 1985).

Figure 2 Accumulative growth of tree diameter in Mae Chang, Mae Mai and Mae Moh  
 plantations, Lampang province.
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 ซึง่สอดคล้องกบักำรศกึษำของ  กฤษฎำ  (2549)  

ทีศ่กึษำ  ผลของกำรขยำยระยะต่อกำรเตบิโตและผลผลติ

ของไม้สกัในโครงกำรส่งเสรมิปลกูไม้เศรษฐกจิ  อ�ำเภอ

ตำกฟ้ำ  จังหวัดนครสวรรค์  พบว่ำ  ในระยะ  5  ปีแรก

ที่ปลูก  ไม้สักมีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วแต่กำรเติบโต

ในปีที่  6-9  ปี  มีอัตรำกำรเติบโตลดลง  ทั้งนี้เนื่องมำ

จำกต้นสักในแปลงเริ่มมีกำรแก่งแย่งพื้นที่ทำงเรือน

ยอดและธำตุอำหำรในดิน  และระยะสุดท้ำยเป็นระยะ

ที่อัตรำกำรเติบโตของต้นไม้คงที่  ซึ่งสวนป่ำแม่จำงมี

อัตรำกำรเติบโตเริ่มคงที่ช้ำที่สุดที่อำยุ  13  ปี  ส่วนใน

สวนป่ำแม่มำยและสวนป่ำแม่เมำะอัตรำกำรเติบโต

เริ่มคงที่เมื่ออำยุ  9  ปี  และ  10  ปี  ซึ่งกำรเติบโตของ

ไม้สกัในสวนป่ำทีไ่ม่ผ่ำนกำรตดัขยำยระยะทีไ่ด้กล่ำวมำนี้  

มีลักษณะรูปแบบกำรเติบโตที่คล้ำยคลึงกับลักษณะ  

sigmoid  growth  curve  (Kramer  and  Kozlowski,  1960)

สรุป

 จำกผลกำรศกึษำพบว่ำ ไม้สกัทีม่อีำย ุ23-24 ปี 

ที่ไม่ผ่ำนกำรตัดขยำยระยะ มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง

เฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 15.03-18.65 เซนติเมตร โดยสวนป่ำ

ทีม่รีะยะปลกู 2×4 เมตรและ 4×4 เมตร มแีนวโน้มลดลง

เมื่ออำยุ 10-12 ปี และที่อำยุ 5-9 ปี ตำมล�ำดับ ซึ่งมีอัตรำ

กำรเติบโตทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเฉลี่ยระหว่ำง 0.951-

1.220 เซนติเมตรต่อปี และอัตรำกำรเติบโตของพื้นที่

หน้ำตดัเฉลีย่ระหว่ำง 7.467×10-5-9.585×10-5 ตำรำงเมตร

ต่อปี ตำมล�ำดับ ในกำรศึกษำนี้สำมำรถก�ำหนดอำยุที่

เหมำะสมกำรตัดขยำยระยะครั้งแรกควรเป็นช่วงเวลำ

ที่อัตรำกำรเติบโตทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงและพื้นที่

หน้ำตัดของต้นไม้เริ่มลดลง นั้นคือช่วงอำยุ 10-12 ปี

และที่อำยุ 5-9 ปี ที่ระยะปลูก 2×4 เมตรและ 4×4 เมตร 

ตำมล�ำดบัทัง้นีต้้องพจิำรณำระยะปลกูและสภำพทีข่อง

สวนป่ำนัน้ๆ  เพือ่ประกอบกำรตดัสนิใจในกำรตดัขยำย

ระยะ
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