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ABSTRACT

 The objectives of the study on the socio-economic potential of the Bur-flower tree 
(Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich ex Walp.) were to determine the current situation of 
the production and marketing systems, as well as the financial returns from forest plantation 
investment through sensitivity analysis. The study considered every stage of the integrated 
enterprise, including seed collection, seedling production (nursery), retailing and wholesaling of 
seedlings (middle man), plantation management, timber marketing (wood industry) and the end 
consumer. Stratified sampling by the type of enterprise was employed for data collection.
 Results from the study indicated that since the beginning of the 2007, for promotional 
reasons, the Bur-flower tree (Mai Taku) has been called various names, such as “Mai Taku Yak” 
“Mai Taku Yai” “Mai Toomluang” “Mai Sakkheiw” and “Mai Mahasedtee”, in several  marketing 
channels. The use of advertising signs along roadsides was an effective promotional method 
followed by the e-commerce system. The study found that, 12,318 farmers were growing Mai 
Taku on their own land, equal to a total of 5,196 ha (32,473 rai), with total circulating investment 
of about USD 15.89 million (533.50 million baht). Most investors were educated to the diploma 
level (medium education) and were classified as being in a medium rich family. The production 
systems and marketing channels indicated that seed sources, nursery and reforestation were dis-
tributed throughout Thailand; the northern region was the main seed source, while the northeastern 
region was covered with the largest area of the plantations. There was no clear timber purchasing 
or wood industry center. Financial analysis included net present value (NPV) and benefit cost 
ratio (B/C), with the interest rate and cutting cycle being 6% and 5 years, respectively. The 
findings indicated that an investment would be unprofitable for any timber sale-price level lower 
than USD 51.64 per tonne or 1,734 baht per tonne. A comparative study of the investment opportunities 
among five economic species, namely Mai Taku, maize, Para-rubber, sugarcane, cassava and 
eucalypts, indicated that Mai Taku provided the lowest annual net present value (ANPV). 

นิพนธ์ต้นฉบับ
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บทคัดย่อ

 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมของไม้ตะกูและโอกาสความเป็นไปได้ของการลงทุนปลูกสร้างสวนป่า มี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบันของระบบการผลิตและครรลองการตลาด ผลตอบแทนด้านการเงิน โอกาส

ความเป็นไปได้ของการลงทุน และความอ่อนไหวของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ตะกู ทั้งนี้ได้เน้นธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับไม้ตะกู ตั้งแต่แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์และกล้าไม้ การค้าส่งและค้าปลีกกล้าไม้ สวนป่าไม้ตะกู แหล่งรับซื้อไม้ตะกู 

โรงงานประดิษฐกรรมไม้ และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งการศึกษาได้มีการสุ่มตัวอย่าง

แบบจ�าแนกชั้นตามลักษณะของแต่ละประเภทธุรกิจ ผลการศึกษา พบว่า ไม้ตะกูได้ถูกตั้งชื่อทางการค้ามากมาย เช่น 

“ไม้ตะกยูกัษ์” “ไม้ตะกใูหญ่” “ไม้ตุม้หลวง”  “ไม้สกัเขยีว” “ไม้มหาเศรษฐ”ี เพือ่การโฆษณาในหลากหลายรปูแบบอย่าง

เป็นรูปธรรมตั้งแต่ต้น ปี พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะการติดป้ายโฆษณาขายกล้าไม้ตามริมสองข้างถนน และการโฆษณา

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในขณะนี้พบว่ามีเกษตรกร 12,318 คน ได้ด�าเนินการปลูกไปแล้วในพื้นที่ 32,473 ไร่ และ

คิดเป็นมูลค่าเงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนประมาณ 533 ล้านบาท  โดยพบว่าผู้ที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับไม้ตะกู

เป็นผู้ที่มีการศึกษาและฐานะทางการเงินดี ในส่วนของระบบการผลิตและครรลองการตลาดพบว่า แหล่งผลิตเมล็ด

พันธุ์ไม้และกล้าไม้รวมทั้งสวนป่าไม้ มีการกระจายครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเมล็ดไม้ตะกูส่วนใหญ่มี

แหล่งก�าเนิดมาจากทางภาคเหนือของประเทศ ส่วนการปลูกสร้างสวนป่ามีการด�าเนินการอยู่ในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือมากที่สุด แต่ทั้งนี้ระบบยังขาดความชัดเจนในส่วนของผู้รับซื้อไม้และโรงงานประดิษฐกรรมไม้ ส�าหรับผล

ตอบแทนด้านการเงินจากการปลูกสร้างสวนป่าไม้ตะกู โดยการค�านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (net present value, NPV) 

และอัตราส่วนผลประโยชน์ต้นทุน (B/C ratio) ที่ระดับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 และก�าหนดรอบตัดฟันเท่ากับ 5 ปี 

พบว่าประสบกับปัญหาการขาดทุนในทุกระดับราคาไม้ท่อนตะกูที่ต�่ากว่า 1,734 บาท/ตัน ซึ่งเป็นราคาที่ท�าให้เกิดจุด

คุ้มทุน (break-even point) ส่วนโอกาสด้านการลงทุน พบว่า ยังให้ผลตอบแทนต�่าที่สุดเมื่อเปรียบกับพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด 

ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ยางพารา อ้อย มันส�าปะหลัง และไม้ยูคาลิปตัส และจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ

การปลูกสร้างสวนป่าไม้ตะกู พบว่า เมื่อราคากล้าไม้เท่ากับ 1 บาท/ต้น ซึ่งถือว่าเป็นราคาต�่าสุดที่เป็นไปได้ ราคารับ

ซื้อไม้ท่อนอย่างน้อยต้องเท่ากับหรือมากกว่า 800 บาท/ตัน ถึงจะเหมาะสมส�าหรับการลงทุน

ค�าส�าคัญ:  ไม้ตะกู ศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคม ระบบการผลิต ครรลองการตลาด การลงทุนปลูกสร้างสวนป่า

ค�าน�า

 ไม้ตะก ูหรอื bur-flower tree มชีือ่วทิยาศาสตร์

ว่า Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich ex Walp. 

เป็นไม้เนือ้แขง็ขนาดกลางและสามารถเจรญิเตบิโตได้ดี

ในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นไม้

โตเร็ว ในช่วงเวลาไม่ถึง 2 ปี (พ.ศ. 2550-2552) มีผู้ปลูก

สร้างสวนป่าไม้ตะกทูัว่ประเทศจ�านวนสงูถงึ 12,318 ราย 

แต่เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การปลูกสร้างสวนป่าเป็น

การลงทุนที่ต้องใช้งบประมาณการด�าเนินการสูง และ

เสยีเวลารอคอยผลตอบแทนยาวนาน ก่อนตดัสนิใจลงทนุ

ผู้ประกอบการจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ

Furthermore, the sensitivity analysis indicated that the investment would be sound at USD 0.03 
per seedling (1 baht per seedling) with a break-even point reached if the timber price were over 
USD 23.82 per tonne (800 baht per tonne).

Keywords: bur-flower tree (Mai Taku), socio-economic potential, production system, 
 marketing channel, forest plantation investment
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ต้นทุนที่จะต้องใช้ด�าเนินการ รายได้ อัตราผลตอบแทน

ที่จะได้รับจากการขายผลผลิต ตลอดจนถึงตลาดที่จะ

รองรบัผลผลติ และราคารบัซือ้เพือ่ประกอบการพจิารณา 

ดังนั้น การศึกษาศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมของไม้

ตะกูและโอกาสความเป็นไปได้ของการลงทุนปลูกสร้าง

สวนป่า จงึเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการตดัสนิใจ 

และงานวิจัยเรื่องนี้จึงได้ตั้งวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษา

ศักยภาพของไม้ตะกูที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมในภาพรวม

ของผู้ประกอบการธุรกิจด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

วิเคราะห์ครรลองการตลาดและผลตอบแทนด้านการ

เงินจากการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าไม้ตะกู และเพื่อ

วิเคราะห์โอกาสความเป็นไปได้ของการลงทุน ตลอดทั้ง

ได้ก�าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ครอบคลุมพื้นที่

ทัว่ประเทศ โดยเน้นระบบตลาดของไม้ตะกตูัง้แต่ แหล่ง

ผลิตเมล็ดพันธุ์และกล้าไม้ ผู้ค้าส่งและค้าปลีกกล้าไม้ 

เกษตรกรผู้ปลูกสวนป่าไม้ตะกู แหล่งรับซื้อไม้ตะก ู

โรงงานประดษิฐกรรมไม้ทีใ่ช้ไม้ตะกเูป็นวตัถดุบิ รวมทัง้

ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ตะกู ดังแสดงใน Figure 1

Figure 1 Research conceptual framework.

อุปกรณ์และวิธีการ

ข้อมลูทตุยิภมูิ 

 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้แก่ จ�านวน

แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์และกล้าไม้ ผู้ค้าส่งและค้าปลีก

กล้าไม้ สวนป่าไม้ตะกู แหล่งรับซื้อไม้ตะกู และโรงงาน

ประดิษฐกรรมไม้ตะกู ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศโดย

รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

รวมทั้งสื่อต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ป้ายโฆษณา เป็นต้น 

พร้อมทั้งจัดจ�าแนกตามประเภทของกลุ่มผู้ประกอบ

การธรุกจิ รวมทัง้ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการวเิคราะห์

ผลตอบแทนด้านการเงินของการปลูกสร้างสวนป่า

และพืชเกษตร

ข้อมูลปฐมภูมิ

 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้แก่ สถานภาพ

ด้านเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ ก�าลังการผลิตข้อมูล

ด้านต้นทุน ผลผลิต และราคา ของการด�าเนินธุรกิจต่างๆ 

ที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดทั้งทัศนคติของผู้ประกอบการ 

โดยรวบรวมข้อมูลจากการส�ารวจภาคสนาม การ

สังเกตการณ์ และการสุ่มตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์แบบ

เฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย (focus group)

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล

ทุติยภูมิ เพื่อค้นหาการกระจายของหน่วยธุรกิจต่างๆ 

ของไม้ตะกู และการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิโดยการ

วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูล

จากกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ผลลัพธ์จะแสดงข้อมูลเชิงสถิติ

ของสถานภาพด้านเศรษฐกิจสังคมของผู้ด�าเนินธุรกิจ

ตลอดทั้งครรลองการตลาดของไม้ตะกู
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การวิเคราะห์ด้านการเงิน
 การวิเคราะห์ด้านการเงินของการลงทุนปลูก

สร้างสวนป่าไม้ตะกู โดยค�านวณหาค่าชี้วัดทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ ดังนี้

 1. มลูค่าปัจจบุนัสทุธ ิ(net present value, NPV) 

หรือผลก�าไรสุทธิต่อไร่ โดยค่า NPV ที่มีความเหมาะสม

และมีความเป็นไปได้ของการลงทุนต้องมีมูลค่ามาก

กว่าศูนย์

 2. อัตราส่วนผลประโยชน์ต้นทุน (B/C ratio) 

โดยค่า B/C ratio ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไป

ได้ต่อการลงทุนต้องมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 1

 3. มลูค่าปัจจบุนัสทุธริายปี (annual net present 

value, ANPV) คือผลก�าไรสุทธิรายปีของการลงทุน ซึ่ง

โครงการทีม่คีวามเหมาะสมในการลงทนุต้องมค่ีา ANPV 

มากกว่าศูนย์ ตามสูตร ดังนี้ (วุฒิพล, 2528)

ก�าหนดให้ 

 ANPV = มูลค่าปัจจุบันสุทธิรายปี

 NPV = มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

 i   = อัตราดอกเบี้ย

 t   = ปีที่ 1,2,3,…n

การวิเคราะห์โอกาส
 วเิคราะห์โอกาสความเป็นไปได้ของการลงทนุ

ปลกูสร้างสวนป่าไม้ตะก ูโดยการเปรยีบเทยีบผลตอบแทน

ด้านการเงนิกบัพชืเศรษฐกจิชนดิอืน่ๆ ได้แก่ ยคูาลปิตสั 

ยางพารา มันส�าปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่

ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 วิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) 

ของการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าไม้ตะกู โดยก�าหนด

อตัราการเปลีย่นแปลงค่าตวัแปรต่างๆ ได้แก่ ราคากล้าไม้ 

และราคาไม้ท่อน ในแต่ละระดับอัตราดอกเบี้ย 

ผลและวิจารณ์

สถานภาพปัจจุบัน

 สถานภาพปัจจุบันของระบบการผลิตและ

การตลาดไม้ตะกู ไม้ตะกูหรือที่ตั้งชื่อทางการค้าเพื่อการ

โฆษณาไว้หลากหลายเช่น “ไม้ตะกูยักษ์” ไม้ตะกูใหญ่” 

หรือ “ตุ้มหลวง”  “ไม้สักเขียว” “ไม้มหาเศรษฐี” เป็นต้น 

จากการตรวจเอกสารและเปรียบเทียบลักษณะทาง

สรีรวิทยา พบว่า ตรงกับชื่อสามัญ (common name) ของ 

“ไม้กระทุม่” และมชีือ่ทีเ่รยีกในท้องถิน่ต่างๆ อกีหลายชือ่ 

ได้แก่ กรองประหยนั (ยะลา) กระทุม่บก (กรงุเทพมหานคร) 

กว๋าง (ประเทศลาว) โกหว่า (ตรงั)  แคแสง (ชลบรุ)ี  ตะกู 

(จนัทบรุ ีนครศรธีรรมราช และสโุขทยั) ตะโกส้ม (ชยัภมูิ 

และชลบุรี) ตะโกใหญ่ (ตราด) ทุ่มพราย (ขอนแก่น)  

ตุ้มก้านซ้วง  ตุ้มก้านยาว ตุ้มเนี่ยง ตุ้มหลวง (ภาคเหนือ) 

ตุม้ขีห้ม ู(Peninsular) ปะแด๊ะ เปอแด๊ะ สะพรัง่ (กะเหรีย่ง 

แม่ฮ่องสอน) และปาแย (มลายู ปัตตานี) (เต็ม, 2544) 

ไม้กระทุ่มจัดเป็นไม้เบิกน�า (pioneer species) ในป่า

ธรรมชาต ิทีข่ยายพนัธุง่์าย เจรญิเตบิโตเรว็ และแผ่กิง่ก้าน

ให้ร่มเงากับลูกไม้และกล้าไม้ชนิดอื่นๆ นั่นคือลักษณะ

ที่โดดเด่นตามธรรมชาติของไม้ตะกู ดังนั้น จึงเป็นไป

ได้ว่า ได้มีผู้สังเกตพบลักษณะอันโดดเด่นนี้ จึงได้มี

การน�ามาขยายพันธุ์และโฆษณาให้มีการปลูกดังเช่น

ที่เห็นในปัจจุบัน ส�าหรับการโฆษณาเพื่อเชิญชวนให้

ปลูกไม้ตะกู ได้เริ่มต้นอย่างจริงจังประมาณต้นปี พ.ศ. 

2550 ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การติดป้ายโฆษณา

ขายกล้าไม้ตามริมสองข้างถนน  การตั้งเรือนเพาะช�า

และปลูกสาธิต  การลงโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต  การ

เตรียมท�าสัญญากับเกษตรกร (contract farming) การ

โฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง การทดลองใช้

ประโยชน์ไม้ในการก่อสร้าง เป็นต้น จากการศกึษา พบว่า

รปูแบบการโฆษณาทีส่ามารถเข้าถงึกลุม่บคุคลเป้าหมาย

หรือเกษตรกรได้มากที่สุดคือ การติดป้ายโฆษณาพร้อม

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในบริเวณริมสอง

ข้างถนน และจากการส�ารวจยังพบอีกว่าป้ายโฆษณา
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เหล่านี้มีอยู่แทบทุกจังหวัดของประเทศโดยเฉพาะใน

เขตจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก และภาคกลาง ส่วนในภาคใต้นั้นพบ

น้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆ ส่วนการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ

รองลงมาได้แก่ การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้มี

การรวบรวมจ�านวน website เพือ่วเิคราะห์ร่วมกบัข้อมลู

ที่ได้จากการส�ารวจภาคสนาม ซึ่งสามารถคาดคะเน

จ�านวนผูท้ีด่�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัไม้ตะกใูนแต่ละประเภท

ของการประกอบการ พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบ

ธุรกิจไม้ตะกูตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบันมีประมาณ 

12,406 คน โดยจ�าแนกเป็นเกษตรกรผูป้ลกูสร้างสวนป่า

ไม้ตะกูมากที่สุดเท่ากับ 12,318 คน รองลงมา ได้แก่ ผู้

ผลิตกล้าไม้และร้านขายกล้าไม้ ผู้รับซื้อไม้ตะกู ผู้ขาย

เมล็ดพันธุ์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ เท่ากับ 68, 

12, 6 และ 2 ตามล�าดับ ทั้งนี้ได้ท�าการสุ่มตัวอย่างเพื่อ

เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในเชิงลึกทั้งหมด 34 ราย 

แยกตามประเภทผู้ประกอบการที่กระจายอยู่ในแต่ละ

ภูมิภาค รายละเอียดแสดงดัง Table 1

Table 1 Estimated sample number of entrepreneurs by type of Mai Taku business.

 สภาพเศรษฐกิจสังคม

 สภาพเศรษฐกิจสังคมของผู ้ด�าเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับไม้ตะกู พบว่า ผู้ที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับไม้ตะกู

ส่วนใหญ่เป็นชายมากกว่าหญิง และมีอายุโดยเฉลี่ย

เท่ากับ 47 ปี ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวัยท�างาน สถานภาพ

การสมรสเกือบทั้งหมดแต่งงานและด�าเนินชีวิตร่วม

กับสมาชิกในครอบครัว ในส่วนของการศึกษา พบว่า 

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ในส่วนของ

อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึง

ร้อยละ 22.22 ของจ�านวนผู้ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับไม้ตะกู

ทัง้หมด รองลงมาคอืกลุม่ทีป่ระกอบอาชพีธรุกจิส่วนตวั 

ค้าขาย และรบัราชการ คดิเป็นกว่าครึง่หนึง่ของผูป้ระกอบ

การทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่

น่าสังเกตว่าท�าไมนักธุรกิจ พ่อค้า และข้าราชการ มี

ความสนใจในธุรกิจไม้ตะกู ในส่วนของอาชีพรอง 

พบว่าส่วนใหญ่คือการเพาะช�ากล้าไม้เพื่อจ�าหน่าย 

คิดเป็นร้อยละ 63.64 ของผู้ด�าเนินธุรกิจทั้งหมด ซึ่ง

ในจุดนี้แสดงให้เห็นว่า การด�าเนินธุรกิจไม้ตะกูส่วน

ใหญ่จะด�าเนินการผ่านร้านขายกล้าไม้ที่มีอยู่เดิมแล้ว

ในแต่ละท้องถิ่น เพียงแต่มีการเพิ่มชนิดไม้ตะกูเข้าไป

สมทบอกีเป็นลกัษณะของพ่อค้าคนกลาง โดยปกตพิบว่า

เจ้าของร้านขายกล้าไม้เหล่านี้มีการทดลองปลูกไม้ตะกู

ในพื้นที่ส่วนตัวด้วยเพื่อเป็นการสาธิตให้กับลูกค้า 

ส�าหรับรายได้ภายในครัวเรือนของผู้ประกอบธุรกิจ

ไม้ตะกู พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 240,000 ถึง 360,000 

บาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 47.06 ของผูป้ระกอบการทัง้หมด 

และเมือ่เปรยีบเทยีบรายได้ต่อรายจ่าย พบว่า ส่วนใหญ่อยู่

ในระดับเพียงพอ ส่วนภาวะหนี้สิน พบว่า ร้อยละ 53.33 

ของผู้ประกอบธุรกิจไม้ตะกูทั้งหมด ประสบกับภาวะ

หนี้สินคิดเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ 530,625 บาท/ครัวเรือน
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 ระบบการผลิตและครรลองการตลาด  

 ระบบการผลติและครรลองการตลาด  ระบบจะ

เริม่ตัง้แต่แหล่งผลติเมลด็ไม้ตะกไูปจนถงึผูใ้ช้ผลติภณัฑ์

ไม้ตะก ูดงัรายละเอยีดทีป่รากฏใน Figure 2 และ Figure 3 

ตามล�าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการผลิตได้เริ่มต้น

ตั้งแต่การค้นหาแหล่งเมล็ด เพื่อน�าไปสู่กระบวนการ

ผลิตและการจ�าหน่ายกล้าไม้ ในการจ�าหน่ายกล้าไม้

จ�าแนกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ผู้ผลิตเป็นผู้จ�าหน่ายเอง 

และจ�าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งประกอบด้วย พ่อค้า

คนกลางที่จ�าหน่ายกล้าไม้ตะกูกับกล้าชนิดอื่นๆ และ

พ่อค้าคนกลางที่จ�าหน่ายกล้าไม้ตะกูเพียงชนิดเดียว 

ในส่วนของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ตะกู ซึ่งประกอบ

ด้วยเกษตรกรทั้งรายเล็กและรายใหญ่ และมีบางราย

เป็นทั้งผู้ผลิตกล้าไม้และพ่อค้าคนกลาง ขั้นตอนต่อไป

ก็คือการจ�าหน่ายผลผลิตจากสวนป่า คือ ไม้ท่อน จุดรับ

ซื้อไม้ท่อนซึ่งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ 

โดยจะท�าหน้าที่ส่งไม้ท่อนต่อให้กับโรงงานประดิษฐ

กรรมไม้ และขั้นตอนสุดท้ายคือการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ไม้ตะกูส�าเร็จรูปไปสู่ลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ผลจาก

การศึกษาครรลองการตลาดไม้ตะกู พบว่า ครรลองการ

ตลาดยังไม่สมบูรณ์ทั้งระบบ กล่าวคือ ในระหว่างป ี

พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2552 ระบบการผลิตและ

การตลาดได้มกีารพฒันาอย่างเป็นรปูธรรมเพยีงขัน้ตอน

ของการผลติเมลด็ไม้ไปถงึการปลกูสร้างสวนป่าเท่านัน้ 

ในส่วนของการรบัซือ้ไม้ท่อนไปจนถงึการใช้ประโยชน์

ของผู้บริโภคยังไม่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  เนื่องจาก

ความนิยมที่จะน�าไม้ตะกูไปใช้ประโยชน์ยังอยู่ในวง

จ�ากัดมาก

 จากการศึกษาระบบการผลิตและครรลอง

การตลาด (marketing channel) ของไม้ตะกู พบว่า ระบบ

การผลิตที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ได้แก่ แหล่ง

ผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตกล้าไม้ ร้านขายกล้าไม ้

ไปจนถึงเพียงแค่สวนป่าไม้ตะกู อย่างไรก็ตามครรลอง

การตลาดยังสามารถใช้อธิบายลักษณะการกระจายของ

ผลผลิตในแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้

 แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ตะกู พบว่า มีทั้งหมด 

6 แหล่ง ซึ่งแหล่งผลิตที่ส�าคัญที่สุดของประเทศอยู่ใน

จังหวัดสุโขทัย  ตาก และน่าน คิดเป็นร้อยละ 80 ของ

การผลติเมลด็ทัง้หมด แหล่งผลติกล้าไม้หรอืเรอืนเพาะช�า 

คอืจดุรบัซือ้เมลด็ไม้ตะก ูและน�าเมลด็มาเพาะเป็นกล้าไม้

Figure 2 Production system of Mai Taku.
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เพื่อจ�าหน่ายให้กับร้านขายกล้าไม้ที่มีอยู่เดิมในแต่ละ

พื้นที่ (พ่อค้าคนกลาง) หรือมีการจ�าหน่ายตรงให้กับ

เกษตรกร ซึ่งพบว่ามีอยู่ทั้งหมด 68 แห่ง กระจายอยู่ใน 

3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคตะวันออก โดยแหล่งผลิตกล้าไม้ที่ใหญ่ที่สุด

อยู่ที่จังหวัดสุโขทัย รองลงมาได้แก่จังหวัดพิษณุโลก 

ขอนแก่น และสระแก้ว ทั้งนี้พบว่า ต้นทุนการผลิต

กล้าไม้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.69 บาท/ต้น และลักษณะของ

กล้าไม้ที่มีคุณภาพดีพร้อมจ�าหน่ายจะมีอายุอยู่ระหว่าง 

4-6 เดือน ความสูงโดยเฉลี่ย 30 เซนติเมตร มีใบประมาณ 

6-8 ใบ สีเขียวอมเหลือง และโดยส่วนใหญ่นิยมเพาะ

กล้าไม้ตะกูก ้านแดงมากกว่าก ้านเหลืองคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละประมาณ 95:5 อย่างไรก็ตาม กรณีตะกู

ก้านแดงและก้านเหลืองยังขาดความชัดเจนอยู่มาก 

ทั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 2 ประการ กล่าวคือ ตะกูก้าน

แดงและก้านเหลืองเป็นไม้ต่างชนิดกัน และตะกูก้าน

แดงและก้านเหลืองเป็นชนิดเดียวกันแต่มีลักษณะเมื่อ

ต้นยังเล็กจะมีก้านใบสีเหลืองแต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้น

ก้านใบจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้อง

มีการศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาอย่างละเอียดโดย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป

 ผู้ค้าส่งและค้าปลีกกล้าไม้หรือพ่อค้าคนกลาง 

ซึ่งอาจจะเป็นร้านขายกล้าไม้ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อขายไม้

ตะกูโดยเฉพาะเพียงอย่างเดียวหรือเป็นร้านขายกล้า

ไม้ที่มีอยู่แล้วเดิม แต่ทั้งนี้ร้านขายกล้าไม้มีบทบาทอย่าง

มากต่อการกระจายกล้าไม้จากเรอืนเพาะช�าไปสูเ่กษตรกร

ผู้ปลูกสร้างสวนป่า และแน่นอนที่สุดว่าราคากล้าไม้จะ

แพงกว่าการซื้อตรงจากเรือนเพาะช�าเพราะผู้ขายจะบวก

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและก�าไรเข้าไปด้วย ยกตัวอย่าง

เช่น ในสถานการณ์ปัจจุบันสามารถซื้อกล้าไม้ที่เรือน

เพาะช�าโดยตรงได้ในราคากล้าละประมาณ 1-3 บาท 

แต่ถ้ากรณีที่ต้องการให้น�าไปส่งถึงปลายทาง จะมีการ

เพิม่ราคาค่าขนส่งท�าให้ราคากล้าขยบัสงูขึน้เป็น 3-5 บาท 

แล้วแต่ระยะทางในการขนส่ง แต่ทั้งนี้ต้องซื้อตั้งแต ่

5,000 ต้นขึ้นไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่

เกษตรกรบางรายซือ้กล้าไม้ตะกใูนราคา 10-20 บาท/ต้น 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน

 สวนป่าไม้ตะก ูคอื เกษตรกรผูป้ลกูสร้างสวนป่า

ไม้ตะกู จากการศึกษา พบว่า มีอยู่ประมาณ 12,318 ราย

คิดเป็นพื้นที่ปลูกประมาณ 32,473 ไร่ กระจายอยู่ในทุก

ภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ รองลงมา ได้แก่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาค

กลาง และภาคใต้ อกีทัง้ยงัพบว่ามลีกูค้าจากประเทศลาว

ด้วย  ส�าหรับการปลูกมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ปลูก

ผสมผสานกับพืชเกษตร และ/หรือ ไม้ชนิดอื่นๆ ปลูก

เตม็พืน้ทีเ่ป็นแปลงขนาดใหญ่ และปลกูตามแนวรัว้ ทัง้นี้

ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปลูก วัตถุประสงค์ของ

การปลูก ได้แก่ ต้องการปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงา และเป็น

แนวกนัลมตลอดทัง้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์  

คาดหวังว่าน่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงในอนาคต และ

เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไป ทั้งนี้เกษตรกรกว่า

ร้อยละ 90 ของเกษตรกรผู้ปลูกทั้งหมดไม่ทราบว่า

มีแหล่งรับซื้อไม้ท่อนตะกูอยู่ที่ไหนบ้างและยังไม่มี

เกษตรกรรายใดได้ขายผลผลิตจากไม้ตะกูเป็นรูปธรรม

อย่างชัดเจน

 มลูค่าทัง้หมดของระบบการผลติและครรลอง

การตลาดไม้ตะกูที่ได้มีการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 

ถงึปัจจบุนั สรปุได้ดงั Table 2 พบว่า มมีลูค่าเงนิหมนุเวยีน

ของการลงทุนทั้งหมดเท่ากับ 533,500,224 บาท โดย

จ�าแนกเป็นมูลค่าที่เกิดจากการขายเมล็ดไม้ มูลค่าจาก

การขายกล้าไม้ และมูลค่าจากการปลูกสร้างสวนป่า

ประมาณ 383,344  210,752  790 และ 322,364,091 บาท 

ตามล�าดับ
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Figure 3 Marketing channel of Mai Taku from the samples in 2006-2009.

Table 2 Summary of operation costs in the whole system of Mai Taku production 
 and marketing, 2006-2009.
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การวิเคราะห์ด้านการเงิน

 การวิเคราะห์ด้านการเงินของการปลูกสร้าง

สวนป่าไม้ตะกู ก�าหนดอายุรอบตัดฟันเท่ากับ 5 ปี เพื่อ

ให้สอดคล้องกับการโฆษณาที่ว ่าไม้ตะกูเป็นไม้

เศรษฐกจิโตเรว็ทีใ่ห้ผลตอบแทนเรว็ และเพือ่ประโยชน์

ในการเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกับพืชเศรษฐกิจ

ชนิดอื่นๆ จากการศึกษาต้นทุนและผลผลิต พบว่า ไม้

ตะกูมีต้นทุนเฉลี่ยของการปลูกสร้างสวนป่าในปีแรก

เท่ากับ 8,120 บาท/ไร่ ปีที่ 2-5 มีค่าเท่ากับ 1,807  1,020  

470  และ 470  บาท/ไร่ ตามล�าดับ ซึ่งต้นทุนดังกล่าว

จัดจ�าแนกออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ ค่าเสียโอกาส 

ค่าจ้างแรงงาน และค่าวัสดุ ในส่วนของผลผลิตได้อาศัย

ข้อมูลจากการศึกษาของ กอบศักดิ์ (2552) พบว่า ที่อายุ 

5 ปี ไม้ตะกูจะให้ผลผลิตเท่ากับ 16.75 ลูกบาศ์เมตร/

ไร่ หรือ เท่ากับ 8.375 ตัน/ไร่ รายละเอียดดัง Table 3

Table 3 Reforestation cost and timber production per rai of Mai Taku plantation with 
 5 y rotation.

 การวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงินของ

การปลูกสร้างสวนป่าไม้ตะกู โดยใช้วิธีการหามูลค่า

ปัจจบุนัสทุธ ิ(NPV) และอตัราส่วนผลประโยชน์ต้นทนุ 

(B/C ratio) ก�าหนดให้ระดับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ  

4  6   8   และ  10  และต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และ 10 

ราคาไม้ท่อนตะกูมี 3 ระดับ ได้แก่  400  500 และ 1,800 

บาท/ตัน พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าน้อยกว่า 0 และ

อัตราผลได้ต่อต้นทุนมีค่าน้อยกว่า 1 ในทุกระดับของ

ราคาไม้ท่อนตะกู ยกเว้นกรณีที่ราคาไม้ท่อนตะกูมีค่า

ประมาณ 1,800 บาท/ตัน จะเริ่มมีก�าไรเกิดขึ้นที่ระดับ

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 เท่ากับ 1,217 บาท/ไร่ และ 659  

และ 100  บาท/ไร่ ที่ระดับอัตราเพิ่มต้นทุนร้อยละ 5 และ 

10 ตามล�าดับ และที่ระดับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 จะมี

ก�าไรเท่ากับ 416 บาท/ไร่ รายละเอียดแสดงดัง Table 4
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 อย่างไรก็ดีเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

จึงได้มีการวิเคราะห์หาราคาไม้ท่อนตะกู ณ จุดคุ้มทุน 

(break-even point) หรือจุดที่ท�าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

มีค่าเป็นศูนย์ ทั้งนี้ ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 เพราะ

เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใกล้เคียงกับสภาพที่เป็นจริง

ในปัจจุบันมากที่สุด พบว่า ราคาไม้ท่อนตะกูควรจะ

มากกว่าหรือเท่ากับ 1,734.42 บาท/ตัน จึงจะมีความ

เหมาะสมกับการลงทุนหรือเป็นจุดที่ท�าให้เริ่มมีก�าไร

เกดิขึน้ของการลงทนุปลกูสร้างสวนป่าไม้ตะก ูทีก่�าหนด

อายุรอบตัดฟันที่ 5 ปี ผลการศึกษาในครั้งนี้ขัดแย้งกับ

รายงานของปรัชญา (มปป.) ว่าไม้ตะกูเป็นไม้เศรษฐกิจ

และสามารถสร้างรายได้อย่างงดงาม ทั้งนี้เพราะผลการ

ศึกษาแสดงถึงการลงทุนที่ยังไม่คุ้มค่า

โอกาสความเป็นไปได้ของการลงทุน
 โอกาสความเป็นไปได้ของการลงทุน เป็น

การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในรูปมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

รายปี (ANPV) ระหว่างผลตอบแทนด้านการเงินของ

การปลูกสร้างสวนป่าไม้ตะกูกับการลงทุนปลูกพืช

เศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ได้แก่ ไม้ยูคาลิปตัส  ยางพารา มัน

ส�าปะหลัง  อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลทุติย-ภูมิ และการตรวจเอกสารงาน

วิจัยที่ผ่านมา ผลการศึกษาพบว่า ชนิดพืชเศรษฐกิจที่

ให้ผลตอบแทนด้านการเงินในรูปของมูลค่าปัจจุบัน

สุทธิรายปี (ANPV) สูงที่สุดได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

มีค่าเท่ากับ 2,777 บาท/ไร่ รองลงมาได้แก่ ยางพารา  

อ้อย  มันส�าปะหลัง  และยูคาลิปตัส มีค่าเท่ากับ 2,702  

1,631  960 และ 909 บาท/ไร่ ตามล�าดับ ในส่วนของ

ไม้ตะกูแสดงค่า ANPV เท่ากับ -1,832 บาท/ไร่ นั่น

หมายความว่า การลงทุนปลูกสร้างสวนป่าไม้ตะกู

ขาดทุนปีละ 1,832 บาท/ไร่ รายละเอียดแสดงใน Table 5 

และ Figure 4 ดังนั้น โอกาสความเป็นไปได้ของการ

ลงทุนปลูกสร้างสวนป่าไม้ตะกู เพื่อมุ่งหวังก�าไรในรูป

ตัวเงินจึงมีความเป็นไปได้น้อยมากในสถานการณ์

ปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะ

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บางอย่างอาจจะ

ท�าให้เกดิความเหมาะสมต่อการลงทนุได้ เช่น กรณรีาคา

กล้าไม้ตะกมูรีาคาถกูลงกว่าค่าเฉลีย่ทีเ่ท่ากบั 36.88 บาท/

ต้น  หรือราคาการรับซื้อไม้ท่อนตะกูสูงขึ้นกว่าที่เป็น

อยู่ในปัจจุบันคือ 500 บาท/ตัน หรือมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งสองด้านที่เอื้อต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น หรือกรณี

เปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันสุทธิรายปีของสวนป่าไม้

ตะกูกับสวนป่าไม้เสม็ดขาวที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัด

Table 4 Net present value (NPV) and benefit cost ratio (B/C) using various interest 
 rates, timber prices and increasing rates of reforestation cost of Mai Taku.
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นราธวิาส ทีพ่บว่าเมือ่อายกุารตดัฟัน 10 ปี ในชัน้คณุภาพ

ความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีป่านกลาง (site II) และระดบั

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 (Hoamuangkaew, 2004) ANPV 

มีค่าเท่ากับ 11 บาท/ไร่/ปี หรือกล่าวได้ว่าไม่มีก�าไรแต่

ก็ไม่ขาดทุน ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากสวนป่าไม้ตะกู

Table 5 Comparison of annual net present value (ANPV) among three economic tree 
 species and three cash crop species.

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการปลูกสร้าง

สวนป่า

 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่ส�าคัญ 2 

ตัวแปรในระบบ ได้แก่ ราคากล้าไม้ที่ก�าหนดให้มีราคา

ตั้งแต่ 100 ถึง 1 บาท/ต้น และราคาไม้ท่อน (บาท/ตัน) 

ที่ก�าหนดให้มีราคาตั้งแต่ 400 ถึง 2,000 บาท/ตัน ส่วน

ตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงที่ จากนั้นค�านวณหามูลค่าปัจจุบัน

สุทธิ (NPV) ในปีที่ 5 โดยก�าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 

ผลการศึกษาปรากฏดัง Table 6  ซึ่งชี้ให้เห็นว่าในกรณี

ที่ราคาไม้ท่อนเท่ากับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือ 500 บาท/

ตัน ไม่ว่ากล้าไม้จะมีราคาต�า่สุดคือ 1 บาท/ต้น ก็ยังไม่

ท�าให้เกิดผลก�าไร ในกรณีที่ราคากล้าไม้เท่ากับ 1 บาท/

ต้น นี้มีโอกาสจะเกิดผลก�าไรก็ต่อเมื่อราคาไม้ท่อนตะกู

เพิ่มขึ้นเป็น 800 บาท/ตัน และจะมีผลก�าไรเท่ากับ 396 

บาท/ไร่ หรือกรณีที่ราคากล้าไม้เท่ากับ 2 บาท/ต้น ผล

ก�าไรที่เกิดขึ้นก็จะลดลงเหลือเพียงแค่ 222 บาท/ไร่ แต่

ถ้าในกรณีที่ราคาไม้ท่อนตะกูตันละ 2,000 บาท ที่ระดับ

ราคากล้าไม้เท่ากบั 1   2    5   10   15   20  และ  25  บาท/ต้น 

จะท�าให้เกิดผลก�าไรเท่ากับ  7,906   7,732   7,210   6,341

5,471 4,602 และ 3,733 บาท/ไร่ ตามล�าดับ อย่างไรก็

ตามการวิเคราะห์ความอ่อนไหวนี้จะมีประโยชน์ต่อการ

ติดตามสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

สรุปและข้อเสนอแนะ

 ไม้ตะกู หรือ “ไม้กระทุ่ม” มีลักษณะเด่นเป็น

ไม้ที่เติบโตเร็วและเป็นไม้เบิกน�าได้ดีในป่าธรรมชาติ 

ตลอดทั้งขยายพันธุ์ง่าย จึงเป็นสาเหตุของการโฆษณา

สนับสนุนให้มีการปลูกอย่างแพร่หลายในเวลาอัน

รวดเร็ว 

 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ไม้ตะกูมีศักยภาพ

ด้านเศรษฐกจิอยูใ่นระดบัทีต่�า่ แต่ศกัยภาพสงูในด้านการ

ฟื้นฟูคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นไม้ที่โตเร็ว 

มีพื้นที่ผิวใบมากจึงเป็นร่มเงาให้ไม้ขนาดเล็กที่ยัง

ต้องการแสงน้อยในช่วงเริ่มต้นของการเติบโต อีกทั้ง

ยังช่วยในการอนุรักษ์ดินและน�้า รวมทั้งการฟื้นฟูระบบ

นิเวศ แต่ยังมีจุดอ่อนทางด้านการตลาดที่จะรองรับผล

ผลิตที่ไม่ชัดเจน และการก�าหนดราคารับซื้ออยู่ในระดับ

เดียวที่ไม่สูงนักคือตันละ 500 บาท แต่อย่างไรก็ตาม

ถ้ามีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้ตะกูให้เป็นที่
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ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมและมีก�าลังผลิตสูงเพียงพอ 

ไม้ตะกูอาจจะกลายเป็นไม้เศรษฐกิจชนิดใหม่ที่ได้รับ

ความนิยมปลูกอย่างแพร่หลายด้วยตัวของมันเองเหมือน

ไม้เศรษฐกิจหลายๆ ชนิดที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบัน และ

สุดท้ายผลการศึกษาชี้ว่า ระบบการโฆษณาเชิญชวน

ปลูกไม้ตะกูมีประสิทธิภาพสูงและสามารถเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการปลูกป่าสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในระบบการ

ส่งเสริมป่าไม้ เพียงแต่ต้องศึกษาศักยภาพทุกด้านของ

ไม้เศรษฐกิจชนิดนั้นๆ ให้ละเอียดรอบคอบก่อนเป็น

ล�าดับแรก ควรต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้ตะกู

เป็นวัตถุดิบอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับผลผลิตไม้ท่อน

ในอนาคต เนือ่งจากในปัจจบุนัมเีกษตรกรกว่า 10,000 คน 

ด�าเนินการปลูกในพื้นที่กว่า 30,000 ไร่ เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว และ ณ สถานการณ์ปัจจุบันอาจจะไม่เหมาะสมต่อ

การลงทนุปลกูสร้างสวนป่าไม้ตะกใูนแง่ของผลตอบแทน

ด้านการเงิน แต่ในด้านสิ่งแวดล้อมไม้ตะกูสามารถให้

ร่มเงาช่วยให้ไม้ชนิดอื่นๆ เติบโตได้เป็นอย่างดี ดังนั้น

จึงไม่ใช่เรื่องเสียหายถ้าหากเป็นการปลูกแบบไม่ได้

มุ่งหวังผลก�าไรในรูปเงินสด

ค�านิยม

 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ท�าหน้าที่ประสานงานวิจัย

ในครั้งนี้ และขอขอบคุณเกษตรกรและผู้ด�าเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับไม้ตะกูทุกๆ ท่าน ที่ได้เสียสละเวลาและให้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้
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