มก. เตือนเกษตรกรใหศึกษาขอมูล “ไมตะกู” กอนลงทุนปลูก
“ตะกู” ไมเศรษฐกิจที่ถูกนํามาโฆษณาชวนเชื่อ และมีเกษตรกรลงทุนปลูกเพื่อการคาไปแลวกวา 3 หมื่นไร
โดยไมไดศึกษาถึงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี กลศาสตร และกายวิภาค ทําใหเปนการลงทุนปลูกที่ไมคุมทุน
ทางการคา ควรสงเสริมใหปลูกเพื่อสิ่งแวดลอมมากกวาทําเปนไมเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 รศ. วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธาน
เปดงานแถลงขาวเรื่อง “ไมตะกู...ศักยภาพไมเศรษฐกิจของไทย” ที่หองประชุมกําพล อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50
ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ซึ่งมีประเด็นสําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับไมตะกู ทั้งในดานการวิจัย เพาะปลูก
การเจริญเติบโต ผลผลิต แมลงศัตรูพืช คุณสมบัติ การใชประโยชน ศักยภาพดานเศรษฐกิจ และการลงทุน
โดยมีผูรวมแถลงขาวประกอบดวย ดร. ดํารง ศรีพระราม คณบดีคณะวนศาสตร ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
รองคณบดีฝายวิจยั คณะวนศาสตร ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย อาจารยประจําภาควิชาวนวัฒนวิทยา
คณะวนศาสตร ดร. ไตรรัตน เนียมสุวรรณ อาจารยประจําภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร และ ดร. พสุธา
สุนทรหาว อาจารยประจําภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร
ซึ่งขอมูลทางวิชาการและจากงานวิจยั พบวา ตะกู มีชื่อทางวิทยาศาสตรคือ Anthocephalus chinensis
อยูในวงศ RUBIACEAE เปนพันธุไมเบิกนํา (pioneer species) พบขึ้นอยูทั่วไปในปาทั่วประเทศที่ความสูงไมเกิน
1,000 msl. โดยเฉพาะในปาบริเวณพืน้ ที่เปดโลง ตะกูมลี ักษณะเรือนยอดแผกวาง ตองการแสงสวางมากในการ
เจริญเติบโต ไมทนแลงและไมทนหนาว จะมีการเจริญเติบโตเร็วมากในชวง 2 – 4 ปแรก และควรปลูกในระยะหาง
ที่กวางมากพอทีใ่ หแผเรือนยอดไดเต็มที่ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1

สถานที่

อายุ (ป)

สระบุรี
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย 7
ตราด
สระแกว

1.8
5
5
8-10
18

ปริมาณมวลชีวภาพของลําตนและปริมาณของไมตะกู
มวลชีวภาพ
เฉลี่ย / ตน
ระยะปลูก
จํานวน
ของลําตน
(กก.)
(ม. x ม.)
ตน / ไร
(ตัน / ไร)
3x4
128
4.4
34
1.5x2.7
327
9.8
30
2.5x2.75
201
8.3
41
7x6
32
14.4
444
212
6.9
33
42
27.6
654
ตารางที่ 1

ปริมาตรไม
(ลบ.ม./ไร)
เฉลี่ย / ไร
เฉลี่ย / ตัน
8.81
0.06
19.72
0.06
16.75
0.08
30.58
0.94
14.05
0.07
58.71
1.39

ในชวงการปลูกตะกู 2 ปแรก จะพบวามีการเจริญเติบโตเร็วเมือ่ เปรียบเทียบกับไมมีคาทางเศรษฐกิจ แต
เมื่อตะกูมีอายุมากขึน้ จะพบวาการเจริญเติบโตเริ่มลดลงเนือ่ งจากเรือนยอดเบียดเสียดกันมากซึ่งทําใหมีผลผลิตต่าํ
กวายูคาลิปตัสสายพันธุดี ดังนั้นการปลูกดวยระยะปลูกที่กวางในรูปแบบวนเกษตร การปลูกบริเวณหัวไรปลายนา
หรือการปลูกผสมกับไมชนิดอื่น โดยมีระยะปลูกที่กวางมากจะทําใหตนตะกูมีการเจริญเติบโตและผลผลิตดีขึ้น

สวนการปลูกดวยความหนาแนนสูงซึง่ สิ้นเปลืองทั้งคาใชจา ยของกลาไมและการดูแลจัดการ ยังสงผลกระทบตอ
อัตราการเจริญเติบโตที่ลดลงโดยรวมของพื้นที่ดวย
จากการสํารวจพบแมลงศัตรูพชื ตะกูอยางนอย 12 ชนิด จําแนกเปนแมลงทําลายใบ 8 ชนิด แมลงทําลาย
ลําตน 4 ชนิด (ทําลายยอด 1 ชนิด) แมลงที่มีความสําคัญคือหนอนผีเสื้อชนิด Parotis hiliralis ซึ่งทําลายใบและ
เจาะยอดออนทําใหยอดหัก ลําตนสูญเสียรูปทรวง และหากระบาดรุนแรงอาจทําใหตนไมตาย แมลงชนอดนี้มีการ
ระบาดรุนแรงมากในสวนปาอายุนอ ยกวา 1 ป โดยพบมากที่ จ.พิจิตร และ จ.ตราด
ลักษณะเนือ้ ไมตะกูมีความละเอียดปานกลาง ผิวคอนขางเรียบและสม่ําเสมอ การเรียงตัวของเสี้ยนเปน
ลักษณะเสี้ยนตรง เนือ้ ไมขาวนวลทั้งกระพีแ้ ละแกน สวนใหญจะมีรอยของเชื้อราเปนริ้ว ๆ ทีผ่ ิว เนื้อไมไมมีความมัน
วาว เปนไมเนื้อออนและมีความทนทานตามธรรมชาติต่ํา และตะกูยงั มีขอจํากัดในการใชงานดานโครงสรางรับแรง
เชน ใชทาํ คาน เสา เพดาน หรือ พื้นไม แตอาจมีประโยชนกับการใชงานในลักษณะการกันกระแทกตาง ๆ เชน ลัง
ไม กลอง ไมรองยก ไมรองเลือ่ น เปนตน อยางไรก็ตามการใชงานลักษณะนีจ้ าํ เปนตองผานการบําบัดใหทนทาน
ตอการเขาทําลายของแมลง มอด ปลวก และเชื้อรา กอนนําไปใชงานเนือ่ งจากไมตะกูมีปริมาณเซลลูโลส
คอนขางมากและสารแทรกนอย ทําใหเปนแหลงอาหารชั้นดีของพวกเชื้อรา มอด และปลวก
สําหรับการโฆษณาชวนเชือ่ เกี่ยวกับตะกูโดยภาคเอกชนเริ่มขึน้ ประมาณป 2550 ซึ่งจะพบไดจากปาย
โฆษณาขายกลาไมริมถนน เว็บไซด วิทยุกระจายเสียง รวมไปถึงการแสดงบานตัวอยางทีส่ รางจากไมตะกู ซึ่งผล
จากการโฆษณาเหลานี้ทาํ ใหมีเกษตรกรสนใจและลงทุนปลูกไมตะกูเชิงการคาถึงจํานวน 12,318 คน ดําเนินการ
ปลูกไปแลวเปนพื้นที่ 32,473 ไร โดยมีแหลงผลิตเมล็ดพันธุตะกูสว นใหญอยูทภ่ี าคเหนือ และขายตอใหกลุม
เกษตรกรเรือนเพาะชํา รานขายกลาไม (พอคาคนกลาง) และ ขายใหเกษตรกรผูเ พาะปลูก ตามลําดับ โดยมีมูลคา
เงินหมุนเวียนภายในระบบการผลิตไมตะกู ในป 2549 – 2551 ประมาณ 533,500,224 บาท (หารอยสามสิบสาม
ลานหาแสนสองรอยยีส่ ิบสี่บาทถวน) ในสวนของผลตอบแทนดานการเงินจากการปลูกสรางสวนปาไมตะกู โดยการ
คํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิและอัตราผลไดตอตนทุน ที่ระดับอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 และกําหนดรอบตัดฟนเทากับ 5
ป พบวาประสบปญหาการขาดทุนในสถานภาพปจจุบัน เมื่อวิเคราะหราคาไมทอนตะกู ณ จุดคุมทุน พบวามีคา
เทากับ 1,734 บาทตอตัน เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนดานการเงินของการลงทุนปลูกสรางสวนปาไมตะกูกับพืช
เศรษฐกิจ 5 ชนิด ไดแก ไมยูคาลิปตัส ไมยางพารา มันสําปะหลัง ออย และขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวา ไมตะกูให
ผลตอบแทนต่ําทีส่ ุด ในขณะทีข่ าวโพดเลี้ยงสัตวใหผลตอบแทนสูง และสุดทายคือการวิเคราะหความออนไหวของ
การปลูกสรางสวนปาไมตะกู พบวา ที่ระดับราคากลาไมเทากับ 1 บาทตอตน ซึ่งถือวาเปนราคาต่ําสุดที่นา จะ
เปนไปได ราคารับซื้อไมทอ นตะกูสามารถขายไดจริงในราคาเพียง 500 บาทตอตัน ดังนั้นจึงถือวายังไมเหมาะสม
สําหรับการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนในรูปเงินสด
อยางไรก็ตาม การปลูกตนไมทุกชนิดลงบนแผนดินนั้นเปนเรื่องดี เพราะจะไดประโยชนทั้งทางตรงในรูป
ของเนื้อไม และทางออมในรูปสิง่ แวดลอม อนุรักษดินและน้ํา แตหากการโฆษณาเชิญชวนใหมีการปลูกตนไมโดย
ปราศจากขอมูลที่ครบวงจร รอบดาน และอยูบนฐานวิชาการที่เชื่อถือได ก็จะทําเกษตรกรผูปลูกที่ไดลงทุนไปแลว
ตองประสบกับการขาดทุนและเสียโอกาสไป

