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บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใชป้ระโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจของชนิดพนัธ์ุ

พืชป่าเสม็ด ในพ้ืนท่ีศึกษา ต าบลไมฝ้าด ต าบลบ่อหิน และต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เคร่ืองมือการวิจยัใช้

แบบสอบถามและการสมัภาษณ์ จากตวัแทนครัวเรือนและปราชญช์าวบา้น โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งหมด 

120 ครัวเรือน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการส ารวจ 
ขอบเขตพ้ืนท่ีป่าเสมด็และจดัท าแผนท่ี  

ผลการศึกษาพบวา่ การน าพืชจากป่าเสมด็มาใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ ใชเ้ป็นอาหาร จ าหน่ายในทอ้งตลาดของทอ้งถ่ิน 

ท าวสัดุก่อสร้าง, ท าเรือ, ยาสมุนไพร และไมป้ระดบั ชนิดพนัธ์ุพืชท่ีถูกน ามาใชป้ระโยชน์ดา้นการบริโภคมากท่ีสุดมีทั้งส้ิน 

6 ชนิด ไดแ้ก่ เสม็ดแดง (Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra) ผกัหวานป่า (Champereia manillana (Blume) Merr.) ผกั

กดู (Diplazium esculentum (Retz.) Sw.) มะม่วงหิมพานต ์ (Anacardium occidentale Linn) หลาวชะโอน (Oncosperma 

tigillaria (Jack) Ridl) และสมุยป่า (Micromelum minutum G.Forst.)โดยมีการใชป้ระโยชน์ถึงร้อยละ 70.83 ดว้ยการน าใบ

หรือยอดอ่อนไปเป็นเคร่ืองเคียงน ้ าพริก และแกงเลียง รองลงมาคือการน าไมม้าใชด้า้นก่อสร้าง ร้อยละ 39.17 เช่น กนัเกรา 

(Fagraea fragrans Roxb) เฉียงพร้านางแอ (Carallia brachiata (Lour) Merr.) และตงัหน (Calophyllum pulcherrimum 

Wall.) เป็นตน้ พ้ืนท่ีป่าเสมด็ท่ีมีการเขา้ไปใชป้ระโยชน์มากท่ีสุด คือ ต าบลไมฝ้าด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีป่าเสมด็ 844.02 ไร่ นอกจากน้ี

จากการศึกษาคุณค่าทางเศรษฐกิจ พบวา่ มูลค่าทางเศรษฐกิจของการบริโภค คิดเป็นมูลค่า 12,943 บาทต่อปี และมูลค่าทาง

เศรษฐกิจของการจ าหน่าย คิดเป็นมูลค่า 202,850 บาทต่อปี  

ค าส าคญั: ป่าเสมด็ การใชป้ระโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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Abstract 

The purposes of this research were to survey the utilization and economic value of plants in the Melaleuca 

forest  at Mai - Fad, Bo – Hin and Khao Mai Kaeo sub district in Sikao district, Trang province. Questionnaires and 

interviews were used as research tools by collecting data from households and local wisdom villagers. The questionnaires 

were use to specific sampling of local people in 120 households. Data were analyzed by percentage and using geographic 
information system (GIS) for maping. 

The results found that Melaleuca forest utilization by local people were food, sale as food in local market, 

general construction materials, boatbuilding materials, herbal medicine and decoration. The most 6 species of most used 

plants for food (70.83%) were Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra, Champereia manillana (Blume) Merr., Diplazium 

esculentum (Retz.) Sw., Anacardium occidentale Linn, Oncosperma tigillaria (Jack) Ridl, and Micromelum minutum 

(G.Forst.). Of these, local people using them for fresh vegetable and vegetable soup. The second utilization was 

construction materials (39.17%) including Fagraea fragrans Roxb, Carallia brachiata (Lour) Merr., and Calophyllum 

pulcherrimum Wall. The Melaleuca forest area that most people use was in Mai – Fad sub district which the area was 

844.02 rai. In addition, economic value of plants of Melaleuca forest for consumption were 12,943 baht/year and value of 

plants in Melaleuca forest for sale were 202,850 baht/year. 

Keyword: Melaleuca forest, Utilization, Economic value 

 

บทน า 
ป่าเสม็ดหรือป่าพรุเปล่ียนสภาพ เป็นสังคมป่าดงดิบชนิดพิเศษชนิดหน่ึง ท่ีมีคุณค่าทางดา้นนิเวศวิทยา (จิตร

ประภา นุ่มนวล, 2554) ให้คุณประโยชน์แก่มวลมนุษย ์ไม่นอ้ยไปกวา่พืชชนิดอ่ืน อีกทั้งยงัมีศกัยภาพในเชิงเศรษฐกิจและ

พนัธ์ุไมท่ี้หายากอีกหลายชนิดในประเทศไทย (กมลวรรณ เรือนกอ้น และฐิติมา บุญมา, 2557) นอกจากน้ีทรัพยากรป่าเสม็ด

เอ้ือประโยชน์ใหก้บัประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณโดยรอบ มีวถีีการด ารงชีวติเก่ียวพนักบัพืชท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาตั้งแต่อดีต 

(กิตติภพ จนัทรประวติั, 2557; รอฮานี เจะแม 2558) โดยการน าชนิดพนัธ์ุพืชจากป่าเสม็ด มาบริโภคเป็นอาหาร เน่ืองจาก

พนัธ์ุพืชพ้ืนบา้นสามารถน ามาปรุงอาหารไดง่้าย รวมทั้งอาหารพ้ืนเมืองท่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตุ สารอาหารท่ีเป็นประโยชน์แก่

ร่างกาย มีสรรพคุณเป็นสมุนไพร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน (สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, 2557) รวมถึงการ

จ าหน่าย เพ่ือเป็นรายไดเ้สริมแก่ตนเองและครอบครัว (ดลนภสั กนัธะลี, 2558)  

จากการศึกษาพบว่า ป่าเสม็ดในพ้ืนท่ีอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ยงัมีความอุดมสมบูรณ์ แต่เน่ืองจากป่าเสม็ดใน

อ าเภอสิเกา ยงัเป็นป่าท่ีเปิดให้ชาวบา้นทัว่ไปเขา้ไปใชป้ระโยชน์ได ้ยงัไม่มีกฏเกณฑใ์นเชิงอนุรักษ ์เป็นเพียงขอ้ห้ามของ

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C0%D2%BE%C3%20%BE%A7%C8%EC%B8%C3%BE%C4%A1%C9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ชุมชนท่ีบอกเล่าระหวา่งกนั โดยไม่มีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ห้ามตดัไมใ้หญ่ในผืนป่าเสม็ด เป็นตน้ ท่ีผ่านมาถึงแมจ้ะมี

ขอ้หา้มของชุมชนดงักล่าว ยงัพบการบุกรุกเพ่ือใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ี เช่น การปลูกปาลม์น ้ ามนัรุกเขา้มาในพ้ืนท่ีป่าเสม็ดท่ี

เป็นเขตของหน่วยงานราชการ นอกจากน้ีการใชป้ระโยชน์จากป่าเสมด็ของชาวบา้น ยงัมีการฝ่าฝืนกฏระเบียบของชุมชนท่ี

วางไวแ้ละมีการใชป้ระโยชน์อยา่งไม่ระมดัระวงั ยอ่มก่อใหเ้กิดการท าลายดุลยภาพของระบบนิเวศ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้ม ส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงของประชาชนในพ้ืนท่ีทั้งทางตรงและทางออ้มอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้นอกจากน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกวธีิการส ารวจระยะไกล (Remote Sensing) ในการส ารวจขอบเขตของพ้ืนท่ีป่าเสม็ด

ท่ียงัคงเหลืออยูใ่นอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  เน่ืองจากพบวา่ยงัไม่มีขอ้มูลดา้นการใชป้ระโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจของ

พืชในป่าเสม็ด อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นว่ามีความส าคญัอยา่งยิ่ง ในการศึกษา

เร่ืองการใชป้ระโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจของพืชในป่าเสม็ด เพื่อเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและสารสนเทศ น าไปสู่การสร้าง

ความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนักให้กบัประชาชน ท่ีเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่าเสม็ด ตลอดทั้งผูน้ าชุมชน องคก์าร

บริหารส่วนทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าไปสู่การจดัการและการอนุกรักษป่์าเสมด็ใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

 

วธีิการวจัิย 
พื้นทีศึ่กษา  คือ ต าบลไมฝ้าด ต าบลบ่อหิน และต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 

กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชน ต าบลไมฝ้าด ต าบลบ่อหิน และต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง จ านวน 120 ครัวเรือน   

ซ่ึงค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน  และการเลือกสุ่มตวัอยา่ง

โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental 

Sampling) (Somyol Khumhangritthirong, 2016) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการใชป้ระโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อทอ้งถ่ินของพืชในป่าเสม็ด อ าเภอ   
สิเกา จงัหวดัตรัง โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 1) ขอ้มูลทัว่ไป 2) การใชป้ระโยชน์จากป่าเสม็ด 3) ขอ้มูล
ทัว่ไปเก่ียวกบัการเก็บผกัพ้ืนบา้น  4) ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัป่าเสมด็ในปัจจุบนั 

 
การศึกษาการใชป้ระโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อทอ้งถ่ินของพืชในป่าเสมด็ อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีของป่าเสมด็ ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการส ารวจระยะไกล (Remote Sensing) 

เพ่ือใหส้ามารถศึกษาพ้ืนท่ีไดใ้นบริเวณกวา้ง ดว้ยวธีิการแปลตีความดว้ยสายตา  (On Screen Digitizing) จากแผนท่ีภาพถ่าย

ดาวเทียม ท่ีความละเอียด 1: 4000 ซ่ึงเป็นความละเอียดท่ีสามารถมองเห็นความแตกต่างของพ้ืนท่ีป่าต่างประเภทกนัได ้

เพ่ือใหไ้ดข้อบเขตพ้ืนท่ีป่าเสมด็ 

2) ใช้แบบสอบถาม ท่ีสร้างข้ึนจากเอกสาร ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคง์านวจิยั มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่อให้ขอ้เสนอแนะในการ
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ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน และตรวจสอบค่าความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาค่า 

(IOC: Index of Item Objective Condruence) และแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนค่า IOC  ท่ีไดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.8 – 1.0 ซ่ึงขอ้ค าถามท่ี

น าไปใชไ้ด ้ตอ้งมีค่า IOC ≥ 0.5 และมีการใชก้บักลุ่มทดลองท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจริง จ านวน 20 คน เพ่ือ

น าไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) (จากเกณฑเ์ลือกขอ้ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่มากกว่า 0.7 ข้ึนไป) ดงันั้น แบบสอบถามท่ี

สร้างข้ึนมีคุณภาพสามารถน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได ้

3) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้  

4) การสมัภาษณ์ปราชญช์าวบา้น 

5) น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยใชค้่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐกิจของการใชป้ระโยชน์ชนิดพนัธ์ุพืชป่าเสมด็ จากสมการ 

มูลค่าทั้งหมด =∑𝑋

m

Q=1

∑(Q¡×P¡)
n

i=1

 

โดยท่ี   Qi  คือ ปริมาณผกัพ้ืนบา้นทั้งหมดชนิดท่ี I ท่ีชาวบา้นเก็บหา  

  Pi   คือ ราคาตลาดทอ้งถ่ินของผกัพ้ืนบา้นชนิดท่ี i 

    i    คือ ชนิดของผกัพ้ืนบา้น 

    n   คือ จ านวนชนิดของผกัพ้ืนบา้นทั้งหมดท่ีมีการใชป้ระโยชน์  

    Q   คือ จ านวนชาวบา้นท่ีเก็บหาผกัพ้ืนบา้น  

                m   คือ จ านวนครัวเรือนทั้งหมดท่ีมีการใชป้ระโยชน์  
 

ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
1. ขอบเขตพืน้ทีป่่าเสมด็อ าเภอสิเกาจงัหวดัตรัง 

จากการศึกษาขอบขอบเขตของพ้ืนท่ีป่าเสม็ด อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ดว้ยวิธีการดิจิไทซ์ (Digitizing) ในการหา

ขอบเขตของพ้ืนท่ีป่าเสมด็ในอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง พบวา่ พ้ืนท่ีอ าเภอสิเกามีพ้ืนท่ีป่าเสมด็ทั้งหมด 4,546.78 ไร่  

ต าบลไมฝ้าดมีพ้ืนท่ี 3,392.54 ไร่ พ้ืนท่ีใหญ่สุด 844.02 ไร่ พ้ืนท่ีเลก็สุด 21.14 ไร่  

ต าบลบ่อหินมีพ้ืนท่ี 1,092.01 ไร่ พ้ืนท่ีใหญ่สุด 452.40 ไร่ พ้ืนท่ีเลก็สุด 8.01 ไร่  

ต าบลเขาไมแ้กว้มีพ้ืนท่ี 62.23 ไร่ พ้ืนท่ีใหญ่สุด 22.76 ไร่ พ้ืนท่ีเลก็สุด 12.17 ไร่ สามารถแสดงได ้ดงัภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 แผนท่ีพ้ืนท่ีป่าเสมด็ในอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 

1.1 ต าบลไมฝ้าด  

 เขตต าบลไมฝ้าด พบมีป่าเสมด็ในพ้ืนท่ี ทั้งหมด 14 แห่ง เป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญ่บริเวณตอนเหนือของพ้ืนท่ีใกลเ้ขต

ต าบลบ่อหิน และพบเป็นพ้ืนท่ีแคบแต่เรียงตวัยาวไปตามแนวชายฝ่ังจนถึงเขตพ้ืนท่ีต าบลบางสกั แสดงดงัภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีป่าเสมด็ในต าบลไมฝ้าด 
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1.2 ต าบลบ่อหิน 

 เขตต าบลบ่อหิน พบมีป่าเสม็ดทั้งหมด 11 แห่ง มีกระจายตวับริเวณชายฝ่ังทางทิศเหนือของพ้ืนท่ีใกล้

แนวเขต ต าบลเขาไมแ้กว้ และเป็นพ้ืนท่ีป่าเสมด็ขนาดใหญ่ 2 แห่ง ตอนใตข้องพ้ืนท่ี บริเวณปากแม่น ้ าตอนใต ้แสดงดงัภาพ
ท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีป่าเสมด็ในต าบลบ่อหิน 
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1.3  ต าบลเขาไมแ้กว้ 

  เขตต าบลเขาไมแ้กว้ พบมีการปรากฎของป่าเสม็ด 6 แห่ง โดยการกระจายตวัของป่าเสม็ดเป็น สาม

บริเวณ คือ ตอนทางเหนือของพ้ืนท่ี ตอนกลางของพ้ืนท่ี และพบมีการกระจุกตวัเป็นพ้ืนท่ียอ่ย ส่ีแห่งใกลก้บัแนวเขตต าบล
บ่อหิน  แสดงดงัภาพท่ี 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีป่าเสมด็ในต าบลเขาไมแ้กว้ 
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2. ข้อมูลทัว่ไป ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.83  โดยมีอายเุฉล่ียอยูใ่นช่วง 41-

50 ปี  ร้อยละ 36.67 ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลกั ร้อยละ 46.67 และไม่มีอาชีพเสริม ร้อยละ 83.33  พ้ืนท่ีป่าเสมด็

ท่ีมีการเขา้ไปใชป้ระโยชน์มากท่ีสุด คือ ต าบลไมฝ้าด ร้อยละ 70  

3. การใช้ประโยชน์จากป่าเสมด็ 

3.1  ชนิดพนัธ์ุพืชท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ 
จากการตอบแบบสอบถามการใช้ประโยชน์จากพนัธ์ุพืชในป่าเสม็ด ร่วมกับการสัมภาษณ์ปราชญ์

ชาวบา้นพบว่า ชนิดพนัธ์ุพืชท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์มีการใชป้ระโยชน์ท่ีแตกต่างกนัออกไป พืช 1 ชนิด สามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ทั้ งดา้นอุปโภค-บริโภค ดา้นสมุนไพรและดา้นอ่ืนๆ ไดอี้กมากมาย เช่น การท าเคร่ืองจกัสาน การท า
เคร่ืองมือประมง การประดบัตกแต่งสวนบา้น การท าเคร่ืองเล่นใหเ้ด็กๆ เป็นตน้ แสดงดงัตาราง 1  

ตาราง 1 ชนิดและลกัษณะการใชป้ระโยชนจ์ากพนัธ์ุพืชในพ้ืนท่ีป่าเสมด็ 

ล าดบัท่ี ช่ือพืช ช่ือวทิยาศาสตร์ ลกัษณะการใชป้ระโยชน ์

1 หวายลิง Flagellaria indica. ตน้เลก็ไม่มีหนามใชเ้ยบ็จาก 

2 หวา้ Syzygium cumini. รับประทานผลสุก 

3 กนัเกรา Fagraea feagrans Roxb. เน้ือไมแ้ขง็ ใชท้ าโครงสร้าง
บา้น 

4 หสัคุณ Spirolobium cambodianum Baillon เป็นยาสมุนไพร 

5 เตยปาหนนั Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze ใชท้ าเส่ือและงานจกัสาน 

6 ตีเมียเบ่ือยา่ง Henslowia umbellate Bl. รับประทานยอดอ่อน 

7 กระแตไต่ไม ้ Drynaria quercifolia (L.) J.Sm. ใชเ้ป็นสมุนไพร 
8 เสมด็แดง Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra รับประทานยอดอ่อนและผล

สุก เน้ือไมใ้ชก่้อสร้างทัว่ไป 
9 ทุ Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. ใชล้ าตน้ท าไมก้วาด 

10 ลิเภายุง่ Lygodium flexuosum (L.) Sw. ในอดีตใชป้ระดบัโลงศพ 

11 บุกคางคก Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) 
Nicolson. 

น ายอดอ่อนมาปรุงอาหาร 

12 เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiate (Lour) Merr. ล าตน้ใชก่้อสร้างบา้นได ้แต่
ไม่นิยมน ามาท าเสาบา้น 

13 ล าเท็ง Stenochlaena palustris (Burm. f) Bedd. รับประทานยอดอ่อน ยา่น
และล าตน้ สามารถใชท้ ายา
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รักษาน่ิวได ้

ตาราง 1 ชนิดและลกัษณะการใชป้ระโยชน์จากพนัธ์ุพืชในพ้ืนท่ีป่าเสมด็ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี ช่ือพืช ช่ือวทิยาศาสตร์ ลกัษณะการใชป้ระโยชน ์

14 หญา้หนูตน้ Dianella ensifolia (L.) DC. ในอดีตใชท้ าของเล่นใหเ้ด็กๆ 

15 กระโดน Careya arborea Roxb. ดอกใชท้ าอาหารโดยเป็นผกั
เคียง 

16 ข้ีใต ้ Decaspermum fruticosum Forst ไมใ้ชท้ าก่อสร้าง 

17 ปอทะเล Hibiscus tiliaceus L. เปลือกใชท้ าเชือกผกูรองเทา้ 

18 หนามเคด็ Catunaregam tomentosa (Blume ex 
DC.)Triveng 

ใชผ้ลท ายาสระผม 

19 ใตใ้บ Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. เป็นยาสมุนไพร 

20 เขม็ป่า Ixora cibdela Craib ใชเ้ป็นไมป้ระดบั 

21 กะทงั Litsea grandis Hook. F. โครงสร้างเรือและโครงสร้าง
บา้น 

22 หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce เป็นไมป้ระดบัใชจ้ดัสวน และ
ส่วนหมอ้ (ใบ) ใชห่้อขา้ว
เหนียวน่ึง  

23 ยอป่า Morinda coreia Buch.-Ham. ส่วนยอดน าไปท าขา้วย  า 

24 ผกัหวานป่า Champereia manillana (Blume) Merr. รับประทานยอดอ่อน 

25 หลาวชะโอน Oncosperma tigillaria (Jack) Ridl. ยอดน ามาแกงกะทิ ไมใ้ชท้ าผา้
ปูพ้ืน 

26 ตาเป็ดตาไก่ Ardisia lenticellata Fletch. ผลใชรั้บประทานรักษาโรค
ความดนั 

 

3.2  ชนิดพนัธ์ุพืชท่ีน าไปบริโภค 

  จากผลการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม พบวา่พืชท่ีน ามาบริโภคส่วนใหญ่มีตลอดทั้งปี ซ่ึงชนิดพนัธ์ุพืช

หลกัท่ีน ามาใชบ้ริโภคและน ามาจ าหน่ายในตลาดทอ้งถ่ินเพ่ือบริโภคมีทั้งส้ิน 6 ชนิด ไดแ้ก่ เสม็ดแดง ผกัหวานป่า ผกักูด 

มะม่วงหิมพานต ์หลาวชะโอน สมุยป่า นอกจากน้ียงัมีเห็ดเสมด็ท่ีหาเก็บไดจ้ากป่าเสมด็โดยในงานวิจยัน้ีจดัเป็นผกัพ้ืนบา้น 

แสดงดงัตาราง 2   
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ตาราง 2 ชนิดพนัธ์ุผกัพ้ืนบา้นในพ้ืนท่ีป่าเสมด็ท่ีน าไปบริโภค 

ล าดบั ช่ือสามญั  ช่ือวทิยาศาสตร์ ส่วนท่ีน ามาใช้
ประโยชน ์

วธีิการบริโภค 

1 เสมด็แดง Syzygium gratum (Wight) S.N. 
Mitra 

ยอดอ่อน และผล
สุก 

ยอดอ่อนใชเ้ป็นผกัเคียง ผล
สุกรับประทานเล่น 

2 ผกัหวานป่า Champereia manillana (Blume) 
Merr. 

ยอดอ่อน ยอดอ่อนใชท้ าแกงเลียง 
แกงจืด แกงสม้ ผกัลวก 

3 ผกักดู Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ล าตน้อ่อน ตน้อ่อนใชท้ าย  า ผดัผกั ลวก 
4 มะม่วงหิม

พานต ์
Anacardium occidentale Linn ผล, เมลด็และยอด ผลรับประทานสุกและใช้

ท าแกงเลียง เมลด็น าไปคัว่
แลว้กระเทาะเปลือกออก 
น าไปทานเล่น หรือ
ประกอบอาหาร ยอดอ่อน
ใชเ้ป็นผกัเคียง 

5 หลาวชะโอน Oncosperma tigillaria(Jack) Ridl. ปลายอ่อนของล า
ตน้ 

ล าตน้ส่วนปลายอ่อนๆ 
น ามาปอกเปลือกแลว้น าไป
แกงกะทิ 

6 สมุยป่า Micromelum minutum (G.Forst.) ยอดอ่อน รับประทานยอดอ่อน 
7 เห็ดเสมด็ Boletus griseipurpureus Corner ส่วน fruiting body  ส่วน fruiting body น ามา

บริโภค เช่น ตม้ กะทิ แกง
เผด็ 

 

3.3  การใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ 
การน าไมม้าใชป้ระโยชน์ทางดา้นก่อสร้าง ร้อยละ 39.17 โดยไมท่ี้น ามาใช ้คือ ไมเ้สม็ดแดง มาท าเป็น

โครงสร้างหลงัคาหรือน ามาท าเป็นกระท่อม เพ่ือใชพ้กัอาศยัชัว่คราว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จ าลอง และคณะ (2534) 

นอกจากน้ีมีการน าพนัธ์ุพืชมาท าเป็นยาสมุนไพรเพ่ือใชใ้นการรักษาโรคต่างๆ เช่น ลูกตาเป็ดตาไก่ สามารถรับประทาน

รักษาโรคความดนัได ้ร้อยละ 0.83 อยา่งไรก็ตามการน าพืชสมุนไพรไปรักษาโรคนั้นจ าเป็นตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ 

ไม่วา่จะเป็นช่ือพืชสุนไพร วธีิการเก็บ ส่วนต่างๆ ของพืชท่ีน าไปใชใ้นการรักษาโรค และปริมาณท่ีใช ้ซ่ึงหากมีขั้นตอนใด
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ตอนหน่ึงผิดพลาดสมุนไพรรักษาโรคอาจกลายเป็นพิษ เป็นอนัตรายต่อชีวติได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hong Nguyen 
Thi Hai et al. (2019) 

 

4. การประเมนิมูลค่าทางเศรษฐกจิ  
4.1 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจดา้นการบริโภค 

  จากการศึกษาพบวา่ การเขา้ไปใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าเสมด็ของประชาชนส่วนใหญ่ เขา้ไปหาผกัพ้ืนบา้น
มาบริโภค ร้อยละ 70.83 ดว้ยการน าใบหรือยอดอ่อนไปเป็นเคร่ืองเคียงน ้ าพริก และแกงเลียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Prayoonsri 
(2015) เน่ืองจากประชาชนอาศยัอยู่ใกลบ้ริเวณพ้ืนท่ีป่าเสม็ด สามารถช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือพืชผกัมาบริโภค และเป็น
พ้ืนท่ีท่ีสามารถเขา้ไปไดต้ลอดทั้งปี เม่ือน ามาคิดเป็นมูลค่ารวมราคาทั้งหมดในการบริโภคต่อกิโลกรัม ภายในหน่ึงปีคิดเป็น
มูลค่าเท่ากบั 12,943 บาท ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนในการซ้ือพืชผกัมาประกอบอาหารต่างๆ ชนิดพนัธ์ุพืชและผลการค านวณ
ทางเศรษฐศาสตร์ แสดงดงัตาราง  3 

ตาราง 3 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์  (การบริโภคต่อปี) 

ล าดบั ช่ือสามญั 
ส่วนท่ี
น ามา
บริโภค 

จ านวน
ครัวเรือน 

 

ปริมาณท่ี
น ามา
บริโภค

(กิโลกรัม) 

ปริมาณท่ี
น ามา
บริโภค

(กิโลกรัม) 

ราคา 
(บาท/

กิโลกรัม) 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

1 เสมด็แดง ยอด 38 0.1 0.1 100 380 

2 ผกัหวานป่า ยอด 85 0.5 0.5 150 6,375 

3 ผกักดู ยอด 54 0.2 0.2 150 1,620 

4 มะม่วงหิม
พานต ์

ยอด 41 0.1 0.1 100 410 

5 หลาวชะโอน ยอด 21 0.3 0.3 200 1,260 

6 สมุยป่า ยอด 111 0.1 0.1 100 1,110 

7 เห็ดเสมด็ ดอกเห็ด 13 0.5 0.5 275 1,788 

รวมทั้งหมด 12,943 

 

4.2  การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจดา้นการจ าหน่าย 
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  จากการศึกษาพบว่าประชาชนท่ีเขา้ไปใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าเสม็ด จะเขา้ไปเก็บพืชผกัไปจ าหน่ายเพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครัว ร้อยละ 38.33 สามารถลดตน้ทุนในการซ้ือเมล็ดมาปลูกหรือไปซ้ือตน้
มา โดยพืชผกัท่ีน าไปขาย ไดแ้ก่ เสม็ดแดง ผกัหวานป่า ผกักูด มะม่วงหิมพานต ์หลาวชะโอน สมุยป่า และโดยเฉพาะเห็ด
เสม็ด ในช่วงฤดูฝนประมาณ เดือน เมษายน - พฤษภาคม ของทุกปี เม่ือประเมินมูลค่าทั้งหมดในการจ าหน่ายต่อกิโลกรัม
ภายในหน่ึงปีคิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 202,850 บาทต่อปี แสดงดงัตาราง 4 

ตาราง 4 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์  (การจ าหน่ายต่อเดือน) 

ล าดบัท่ี ช่ือพืช 
ส่วนท่ีน ามา
จ าหน่าย 

จ านวน
ครัวเรือน 
ท่ีน ามา
จ าหน่าย 

ปริมาณท่ี
น ามา
จ าหน่าย
(กิโลกรัม) 

 

ปริมาณ
ทั้งหมดท่ี
น ามา
จ าหน่าย
(กิโลกรัม) 

ราคา 
(บาท) ต่อ
กิโลกรัม 

ราคารวม
ทั้งหมด 
(บาท) 

1 เสมด็แดง ยอด 30 5.00 150 100 15,000 
2 ผกัหวานป่า ยอด 35 5.00 175 150 17,500 
3 ผกักดู ยอด 20 5.00 100 150 15,000 
4 มะม่วงหิม

พานต ์
ยอด 17 3.00 51 100 5,100 
เมลด็ 21 4.00 84 250 21,000 
ผล 9 10.00 90 100 9,000 

5 หลาวชะโอน ยอด 18 10.00 180 200 36,000 
6 สมุยป่า ยอด 54 10.00 540 100 54,000 
7 เห็ดเสมด็ เห็ดเสมด็ 11 10.00 110 275 30,250 

รวมทั้งหมด 202,850 
 

5. ข้อคดิเห็นเพิม่เตมิเกีย่วกบัป่าเสมด็ในปัจจุบัน 
จากการศึกษา พบว่าชาวบา้นมีความคิดเห็นต่อการใชป้ระโยชน์จากป่าเสม็ด ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 1) เป็นแหล่ง

อาหารของชุมชน 2) เป็นแหล่งไมใ้ชส้อยของชุมชน 3) เป็นแหล่งสมุนไพร 4) เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อยใจ/ท่องเท่ียว 

ชาวบา้นทั้งหมดใหค้วามคิดเห็นวา่พ้ืนท่ีป่าเสมด็ในปัจจุบนั มีแนวโนม้ลดลงและไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายนอกต่างๆ 

เช่น การเพ่ิมข้ึนของประชากร ส่งผลใหมี้การบุกรุกพ้ืนท่ีโดยชาวบา้นท่ีมีท่ีดินติดต่อกบัพ้ืนท่ีป่าเสม็ด เพื่อการเพาะปลูกพืช

เกษตร การสร้างถนนตดัผ่านป่าเสม็ดเพื่ออ านวยความสะดวกในการคมนาคม ตลอดจนการบุกรุกแผว้ถางให้กลายเป็นป่า

เส่ือมโทรมเร็วข้ึน เพ่ือเป็นเหตุผลในการครอบครองพ้ืนท่ี นอกจากน้ีประชาชนในพ้ืนท่ีบางส่วนคิดว่าการเขา้ไปใช้

ประโยชน์ป่าเสมด็ ของชาวบา้น มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพนัธ์ุไมใ้นพ้ืนท่ีป่าเสมด็  อาจมีการเก็บพนัธ์ุไมอ้อกมา
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จากป่าเสม็ด ส่งผลให้เสียสมดุลธรรมชาติ แต่เป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ ท่ีชาวบา้นเขา้ไปใชป้ระโยชน์ อยา่งไรก็ตามยงัมี

ประชาชนบางส่วนแสดงความคิดเห็นวา่การเขา้ไปใชป้ระโยชน์ ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีป่าเสม็ด เน่ืองจากพนัธ์ุพืช

ต่างๆ ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีป่าเสม็ดเป็นพนัธ์ุไมต้ามฤดูกาล เม่ือมีการน าพนัธ์ุไมม้าใชป้ระโยชน์ ก็จะมีช่วงเวลาให้พนัธ์ุไมอ้อก

ผลผลิตอีกคร้ัง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีชาวบา้นเวน้วา่งจากการหาผลผลิตเพราะหมดฤดูกาล 

 

สรุป 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในสถานะสมาชิกครอบครัวท่ีไม่ได้เป็น

หัวหน้าครอบครัว โดยเป็นครอบครัวขนาดกลาง มีสมาชิกในครอบครัวประมาณ 1 -4 คน นับเป็นก าลงัส าคญัในการหา

รายไดใ้ห้กบัครอบครัว มีอายเุฉล่ียอยูใ่นช่วง 41-50 ปีข้ึนไป ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลกั รองลงมาคืออาชีพประมง 

เน่ืองจากพ้ืนท่ีอาศยัอยูใ่กลท้ะเล  ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม พ้ืนท่ีป่าเสมด็ท่ีมีการเขา้ไปใชป้ระโยชน์มาก

ท่ีสุด คือ ต าบลไมฝ้าด นอกจากน้ียงัพบวา่การน าพืชจากป่าเสม็ดมาใชด้า้นการบริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการใชไ้ม้

ในการก่อสร้าง และใชด้า้นสมุนไพรพ้ืนบา้น ในการรักษาโรค นอกจากน้ีผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ ป่าเสม็ดในอ าเภอ    

สิเกา จงัหวดัตรัง มีความส าคญัต่อชุมชนทั้งเป็นแหล่งอาหารและสร้างมูลค่าให้กบัชุมชนเป็นอยา่งมาก โดยสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจของการบริโภคคิดเป็นมูลค่า 12,943 บาทต่อปี และมูลค่าทางเศรษฐกิจของการจ าหน่ายคิดเป็น 202,850 บาทต่อปี 

ซ่ึงผูน้ าชุมชน องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรน าผลการวิจยัน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการ

บริหารจดัการป่าเสมด็ในเชิงอนุรักษ ์รวมทั้งเป็นขอ้มูลทางวชิาการเพ่ือกระตุน้ ปลุกส านึกและพลงัชุมชน ให้กบัชาวบา้นท่ี

อยูโ่ดยรอบพ้ืนท่ีป่าเสมด็ เห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าเสมด็ เพ่ือใหเ้กิดการอนุรักษป่์าเสมด็อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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