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The purpose of this study on the utilization of non-timber products at Sakaerat Biosphere
Reserve was to survey species diversity and distribution of edible mushrooms and plants by
participatory action research during September 2004 to August 2005. An additional aim was to
determine the value of wild products carried out from Sakaerat forest. Thirty species from 9
families of edible mushrooms were found in the deciduous dipterocarp forest, dry evergreen forest,
and reforest plantation. The dominant species of mushrooms were Russula spp. (Fam.
Russulaceae), Amanita spp. (Fam. Amanitaceae), Termitomyces spp. (Fam. Tricholomataceae).
Moreover, sixty-two species from 35 families of edible plants were found in Sakaerat forest and
most of them occurred in the deciduous dipterocarp forest. The favorite economic edible plants
were Melientha suavis Pierre, Cratoxylum formosum (Jack) Dyer, Spondias pinnata (L.f.) Kurz,
Phyllanthus embrica L., Careya sphaerica Roxb., Amorphophallus brevispathus Gagnep.,
Parkia sumatrana Miq. subsp. streptocarpa (Hance) H.C.F. Hopkins, Kaempferia pulchra
(Ridl.) Ridl., and bamboo shoots. Approximately 43 percent of people from villages
surrounding Sakaerat forest and 75 percent of Sakaerat Environmental Research Station staff
have gathered wild products from Sakaerat forest. Most edible mushrooms and plants were
collected for consumption, rarely were they carried out for commercial purposes. The total
approximate value of wild products carried out from Sakaerat forest was about 4,896,100
baht/year (The value of edible mushrooms was roughly 3,551,400 baht/year and some
1,344,700 baht for edible plants.)
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บทนํา
เห็ด เปน สิ่งมีชีวิต ประเภทรากลุม ที่มีพ ัฒ นาการขั้น สูง สวนใหญจัด อยูในราหมวด Basidiomycotina และ
หมวด Ascomycotina แบง เปน 2 กลุ ม ใหญ ๆ คือ เห็ด กิน ได (edible mushroom) และเห็ด พิษ (poisonous
mushroom or toadstool) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539) ปจจุบันคนไดหันมาบริโภคเห็ดกันมากขึ้น เพราะนอกจากจะมี
รสชาติดีแลวเห็ดยังมีคุณคาทางโภชนาการคอนขางสูงและเปนแหลงโปรตีนที่มีคุณภาพ (ศิริวรรณ และไมตรี, 2545)
อีกทั้งยังใหไขมันต่ํารับประทานแลวไมกอใหเกิดไขมันสะสมในรางกาย ในธรรมชาติเห็ดเปนกลุมสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาท
อยางมากในระบบนิเวศทั้งในดานการยอยสลายอินทรียวัตถุใหอยูในรูปที่เปนประโยชนตอพืช บางชนิดอยูรวมกับราก
ไมแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (symbiosis) บางชนิดเปนปรสิต (parasite) ที่เปนอันตรายและกอใหเกิดโรคกับตน
ไม ดังนั้น ความหลากหลายและการกระจายของเห็ดจึงเปนดัชนีบงชี้ความสมบูรณของแหลงธรรมชาติและเปนความรู
พื้นฐานที่จะนํามาใชประโยชนทางวิทยาศาสตรและสาขาอื่นตอไป (นองนิจ และชริดา, 2546) สวนพืชกินไดในปานั้น
นอกจากจะมีบทบาทหลักในระบบนิเวศคือการเปนผูผลิตแลวยังเปนแหลงอาหารที่สําคัญของมนุษยดวย โดยสวนใหญ
นิยมรับประทานเปนผัก ชวยใหระบบขับถายดีขึ้น หลายๆ ชนิดมีคุณสมบัติในการเปนสมุนไพร จึงเปนเหตุใหคนหัน
มาบริโภคผักเพื่อสุขภาพมากขึ้น (ยุวดี, 2545)


สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไดกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2510 เปนพื้นที่ที่มี
ความอุด มสมบูรณ สูงในประเทศเขตรอน จนไดรับการรับ รองจาก UNESCO ภายใตโครงการมนุ ษย และชีวมณฑล
(MAB : Man and Biosphere Program) ในป พ.ศ. 2519 ให เป น พื้ น ที่ ส งวนชี ว มณฑล (Biosphere Reserve Area)
แหงหนึ่งของโลก จากทั้งหมด 408 แหงใน 94 ประเทศทั่วโลก โดยเปาหมายหลักประการหนึ่งของโครงการมนุษยและ
ชีวมณฑล คือ พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลใหสามารถอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน (ศูนยความ
หลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2544)
สถานี วิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช มีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ 48,800 ไร พื้ นที่ เกือบทั้ งหมดอยูในเขตแกนกลาง
(core area) ของแหลงสงวนชีวมณฑลสะแกราช ประกอบดวยปา 2 ชนิด คือ ปาเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest)
และปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) เปนพื้นที่สงวนไวสําหรับทําการศึกษาวิจัยและอนุรักษความหลากหลายทางชีว
ภาพ ตลอดจนเปนสถานที่สําหรับฝกอบรมและถายทอดความรูทางดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมแตปจจุบันพื้นที่ปาไม
บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราชไดถูกบุกรุกทําลาย และราษฎรไดเขาไปเก็บหาของปาและลาสัตวเปนจํานวนมาก
ซึ่งการกระทําดังกลาวกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและระบบนิเวศ รวมทั้งกอใหเกิดความเสียหายกับแปลง
ทดลองที่ดําเนินการวิจัยในพื้นที่อีกดวย พฤติกรรมดังกลาวยังกอใหเกิดปญหาความขัดแยงในเรื่องของการใชประโยชน
จากปาระหวางเจาหนาที่ของรัฐที่ดูแลพื้นที่กับราษฎรกลุมที่เขามาเก็บหาของปาในพื้นที่คอนขางรุนแรง ดังนั้น การศึกษา
โครงการ การใชประโยชนผลผลิตจากปาในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จึงเปนการศึกษาวิจัยเพื่อใหทราบขอมูล
การใชประโยชนจากปาโดยชุมชนโดยรอบ เพื่อเปนขอมูลประกอบการแกไขปญหา ขอขัดแยงเกี่ยวกับการใชประโยชน
จากปาดังกลาวแลวขางตน ทั้งนี้ เพื่อการอนุรักษพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชอยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. เพื่อทราบถึงชนิดและการกระจายของพืชอาหารและเห็ดกินไดชนิดตางๆ ในปาสะแกราช
2. เพื่อทราบถึงปริมาณการใชประโยชนผลผลิตจากปาสะแกราชของชุมชนโดยรอบ
3. เพื่อทราบถึงมูลคาจากการเก็บหาของปาของชุมชนที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่ปาสะแกราช
4. เพื ่อ ทํ า Participatory Mapping แสดงการกระจายของพืช และเห็ด กิน ไดใ นปา สะแกราช สํ า หรับ
ประกอบการจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนแผนการอนุรักษและใชประโยชนจากปา
สะแกราชแบบยั่งยืนตอไป

วิธีการ
การดําเนินโครงการใชแนวทางการมีสวนรวมของชุมชน (Participatory Action Research) (ICFOR, 2002)
โดยการจัดประชุมสรางมิตรภาพและความเขาใจกับประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่ปาสะแกราชเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ เพื่อที่จะไดขอมูลที่ใกลเคียงความเปนจริง
1. การเก็บขอมูลภาคสนาม
1.1 การสํารวจขอมูลเศรษฐกิจ - สังคม และการเก็บหาของปา ใชวิธีการประชุมราษฎรที่อาศัยอยูโดยรอบ
พื ้น ที่ป า สะแกราช เพื ่อ สรา งความเขา ใจตอ โครงการ โดยกลุม เปา หมายที ่ทํ า การสํา รวจแบง เปน 2 ชุด คือ กลุม
พนักงานของสถานีวิจัยสะแกราช และกลุมราษฎรที่อาศัยอยูในหมูบานโดยรอบปาสะแกราช ทั้งนี้การสอบถามจะ
ครอบคลุม กลุม ประชากรใน 4 กลุม คือ (1) กลุม เจา หนา ที่/พนัก งานที่ดูแ ลรัก ษาปา สะแกราช (2) กลุม ผูนํา ชุม ชน
(3) กลุ ม ชาวบา นที ่เขา มาเก็บ หาของปา ในพื ้น ที ่ป า สะแกราช (4) กลุ ม ประชาชนที ่อ าศัย อยู ใ นพื ้น ที ่โ ดยรอบปา
สะแกราชแตไมไดเขามาเก็บหาของปา
1.2 การสํารวจชนิดและการกระจายของพืชและเห็ดกินได ทําการสํารวจใหครอบคลุมทุกสภาพตามลักษณะ
การใชประโยชนที่ดินตามเสนทางเดินปาของปาสะแกราช
  



   

1.3 การทําแผนที่การกระจายของพืชและเห็ดกินได ในสวนนี้จะทําการประชุมสรางความเขาใจ กับกลุมผู
เก็บหาของปาเพื่อทําการชี้จุดบริเวณที่เขาไปเก็บหาของปาในแผนที่แบบคราวๆ หลังจากนั้นจะใหกลุมผูเก็บหาของปา
นําทางเขาไปสูบริเวณที่เก็บหาของปาในพื้นที่จริงเพื่อเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของพืชและเห็ดกินไดที่พบในแตละ
พื้นที่ตลอดจนกําหนดพิกัดตําแหนงและขอบเขตลงในแผนที่และหลังจากนั้นก็ไดทําการติดตามสํารวจเห็ดและพืช ใน
ชวงที่เห็ดและพืชเจริญในแตละชวงเวลาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
2. การวิเคราะหขอมูล
2.1 วิเคราะหถึงความหลากหลายของชนิดพันธุ ปริมาณ และบริเวณที่มีการกระจายของพันธุพืช รวมทั้ง
เห็ดกินไดชนิดตางๆ ในปาสะแกราชที่ราษฎรนํามาใชประโยชนในการยังชีพและสรางรายไดใหกับครอบครัว
2.2 วิเคราะหขอมูลมูลคาจากการเก็บของปา ชวงเวลาการเก็บหาของปาแตละชนิดในรอบป ทั้งกลุมของ
ราษฎรที่เขามาเก็บหาของปา ราษฎรที่อาศัยอยูในชุมชนโดยรอบสถานี และกลุมผูนําชุมชนโดยใชโปรแกรมวิเคราะห
ทางสถิติ SPSS

ผลการวิจัย
1. ชนิดและการกระจายของเห็ดและพืชกินไดในปาสะแกราช
1.1 เห็ดกินได (Edible Mushrooms)
การศึกษาและจัดจําแนกชนิดของเห็ดกินไดนั้นอางอิงตาม ราชบัณฑิตยสถาน (2539), สุมาลี (2547), อนงค
(2544) และ Rolf (1986) ผลการศึกษาพบเห็ดกินได 30 ชนิด 9 วงศ (ตารางที่ 1) โดยชนิดของเห็ดที่มีความเดนทั้งดาน
ปริม าณและความถี่ ได แ ก กลุ ม เห็ ด ตะไคล สกุ ล Russula วงศ Russulaceae กลุ ม เห็ ด ระโงก สกุ ล Amanita วงศ
Amanitaceae กลุมเห็ดปลวกหรือเห็ดโคน สกุล Termitomyces วงศ Tricholomataceae ตามลําดับ ซึ่งตัวอยางลักษณะ
ของเห็ดกินไดที่พบในปาสะแกราชแสดงในภาพที่ 1 สําหรับบริเวณที่มีการกระจายของเห็ดกินไดในปาสะแกราชนั้น พบ
วามีเห็ดกระจายอยูทั้งในปาดิบแลง เต็งรัง และปาปลูก โดยเห็ดแตละชนิดจะเจริญในบริเวณที่แตกตางกัน เชน เห็ดบด
(Lentinus polychrous Lev.) พบในปาดิบแลงโดยเห็ดมักเจริญบนกิ่งหรือทอนไมตะเคียนหินที่ผุและชื้น ในชวงปลาย
ฤดูฝนและยางเขาสูชวงที่มีอากาศหนาวเย็น เห็ดหูหนู (Auricularia spp.) เจริญบนกิ่งหรือทอนไมที่ผุหรือบนตนไมที่
ยังมีชีวิตอยูแตเปนสวนเซลลที่ตายแลวของตนไมที่ชื้นมากๆ เห็ดระโงกชนิดตางๆ (Amanita spp.) เจริญบนพื้นดินที่
รวนซุยและมีเศษใบไมทับถมซึ่งพบมากบริเวณสวนปา (ไมกระถินณรงค ไมยูคาลิปตัส) และปาเต็งรัง แตพบนอยในปา
ดิบ แ ลง ก ลุ ม เห ็ด ต ะไค ล (Russula spp.) พ บ ม าก ทั ้ง ใน ป า ด ิบ แ ลง แ ล ะป า เต ็ง รัง ที ่ม ีพ รรณ ไม ว งศย าง
(Dipterocarpaceae) เปนพันธุไมเดน สวนเห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg.) พบใตผิวดินในปาเต็งรังที่
เคยถูกไฟไหมและมีเศษใบไมทับถม เสนใยใตดินของเห็ดชนิดนี้อาศัยเกื้อกูลกับรากพืชชั้นสูง (Ectomycorrhiza) เปนตน
1.2 พืชกินได (Edible Plants)
การศึกษาและจัดจําแนกชนิดของพืชกินไดนั้นอางอิงตาม เต็ม (2544), มูลนิธิแพทยแผนไทยพัฒนา (2547ก,
ข และค), เอื้อ มพร และปณิ ธ าน (2547) ผลการศึก ษาพบวามี พื ช กิน ได 62 ชนิด 35 วงศ (ตารางที่ 2) สวนมากพบ
กระจายในพื้นที่ปาเต็งรัง ชนิดของพืชที่พบบอยและมีปริมาณมาก รวมทั้งที่ราษฎรนิยมรับประทานและนํามาขายเปนสิน
คา ได แ ก ผั ก หวานป า (Melientha suavis Pierre) ติ้ วขาว (Cratoxylum formosum (Jack) Dyer) มะกอก (Spondias
pinnata (L.f.) Kurz) ม ะข าม ป อม (Phyllanthus embrica L.) ก ระโด น (Careya sphaerica Roxb.) บุ ก อี ร อก เข า
(Amorphophallus brevispathus Gagnep.) ลู ก ดิ่ ง (Parkia sumatrana Miq. subsp. streptocarpa (Hance) H.C.F.
Hopkins) เปราะปา (Kaempferia pulchra (Ridl.) Ridl.) และหนอไม (Bambooshoot) เปนตน ซึ่งลักษณะของพืชกิน
ไดที่พบมากแสดงในภาพที่ 2 สําหรับการกระจายของพืชกินได ที่พบทั้งในปาดิบแลง ปาเต็งรัง และสวนปา โดยพืชแต
ละชนิดมักเจริญในพื้นที่ที่คอนขางเฉพาะ และมีเพียงไมกี่ชนิดที่สามารถปรับตัวเจริญในสภาพพื้นที่ที่หลากหลายได แต
   



  

ในภาพรวมแลวพืชกินไดที่เปนที่นิยมของราษฎรสวนใหญพบในปาเต็งรัง โดยพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจและเปนที่นิยม
ของผูบริโภคที่พบในปาเต็งรังไดแก ผักหวานปา ติ้วขาว และมะขามปอม โดยผักหวานปาที่พบและชาวบานนิยมเก็บ
สวนยอดเพื่อนําไปบริโภคนั้นมีขนาดตนเล็ก กระจายอยูทั่วพื้นที่เขาหินเพลิง ทางดานทิศเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของปาสะแกราช มะขามปอมซึ่งเปนพืชที่ทนทานตอสภาพแหงแลงและเจริญไดดีในดินลูกรังพบมากบริเวณปาเต็งรัง ทั้ง
สองขางของถนนทางเขาสถานีวิจัยสะแกราช สวนกระโดนพบมากในปาเต็งรังและเขตรอยตอระหวางปาเต็งรังกับปาดิบ
แลง (Ecotone) นอกจากนี้ ยังมีพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจและเปนที่นิยมของผูบริโภคที่พบเฉพาะในปาดิบแลง ไดแก ลูก
ดิ่ง สวนพืชที่พบไดทั้งในปาเต็งรังและปาดิบแลง เชน มะกอก เปราะปา ซึ่งเปนพืชที่ตองการแสงแดดมาก เปนตน
ตารางที่ 1. รายชื่อเห็ดกินไดในปาสะแกราชและสภาพทางนิเวศวิทยา
ชื่อไทย
Fam. Amanitaceae
1. เห็ดระโงกขาว, เห็ดไขนก
2 .เห็ดระโงกเหลือง,
เห็ดไขหานเหลือง
3. เห็ดระโงกแดง
Fam. Russulaceae
4. เห็ดน้ําแปง
5. เห็ดหลมหมวกเขียว
6. เห็ดหลมขาว
7. เห็ดถานเล็ก
8. เห็ดถานใหญ
9. เห็ดน้ําหมาก
10. เห็ดหนามวง, เห็ดหนามอย
11. เห็ดหลมกระเขียว
12. เห็ดหลมกระน้ําตาล
13. เห็ดฟานสีเหลืองทอง
14. เห็ดฟานสีน้ําตาลแดง
Fam. Cantharellaceae
15. เห็ดมันปูใหญ
16. เห็ดขมิ้นเล็ก (มันปูเล็ก)
17. เห็ดขมิ้นใหญ
18. เห็ดขมิ้นนอย
Fam. Lycoperdaceae
19. เห็ดเผาะ
Fam. Auriculariaceae
20. เห็ดหูหนู
Fam. Tremellaceae
21. เห็ดหูหนูขาว
Fam. Tricholomataceae
22. เห็ดขาวตอก
23. เห็ดโคน
Fam. Stereaceae
24. เห็ดตีนตุกแก, เห็ดจิก
Fam. Polyporaceae
25. เห็ดลม, เห็ดกระดาง

ชื่อวิทยาศาสตร

บริเวณที่พบ/สภาพแวดลอม

Amanita princeps Corner and Bas.
Amanita hemibapha (Berk. et Br.)Sacc.
subsp. javanica Corner et Bas.
Amanita hemibapha (Berk. et Br.)Sacc.

พื้นดินรวนซุยบริเวณปาปลูก ปาดิบแลง ปาเต็งรัง
พื้นดินรวนซุยบริเวณปาปลูก ปาดิบแลง ปาเต็งรัง

Russula alboareolata Hongo.
Russula aeruginea Lindbl.
Russula delica Fr.
Russula densifolia (Secr.)Gill.
Russula nigricans Fr.
Russula luteotacta Rea.
Russula cyanoxantha (Schw.) Fr.
Russula virescens Fr.
Russula crustosa Peck.
Lactarius hygrophoroides Berk et Br.
Lactarius volemus Fr.

พื้นดินรวนซุยบริเวณปาปลูก ปาดิบแลง
พื้นดินรวนซุยบริเวณปาปลูก ปาดิบแลง
พื้นดินรวนซุยบริเวณปาปลูก ปาดิบแลง
พื้นดินในปาเต็งรัง
พื้นดินในปาเต็งรัง
พื้นดินรวนซุยบริเวณปาปลูก ปาดิบแลง
พื้นดินรวนซุยบริเวณปาดิบแลง ปาเต็งรัง
พื้นดินรวนซุยบริเวณปาปลูก ปาดิบแลง
พื้นดินรวนซุยบริเวณปาปลูก ปาดิบแลง
พื้นดินปาดิบแลง
พื้นดินปาดิบแลง

Cantharellus cibarius Fr.
Cantharellus minor Peck.
Craterellus oderatus (Schw.) Fr.
Craterellus aureus Berk. et Br.

พื้นดินปาดิบแลง
พื้นดินปาดิบแลง
พื้นดินปาดิบแลง
พื้นดินปาดิบแลง

Astraeus hygrometricus (Pers) Morg.

ใตผิวดินปาเต็งรังบริเวณที่เคยถูกไฟไหม

Auricularia spp. (3 ชนิด)

ขอนไม/ตอไม และตนไมที่มีความชื้นสูง

Tremella fuciformis Berk.

ขอนไม/ตอไม และตนไมที่มีความชื้นสูง

Termitomyces microcarpus (Berk. Et Br.)
Termitomyces spp. (4 ชนิด)

พื้นดินบริเวณใกลจอมปลวก
พื้นดินบริเวณใกลจอมปลวก

Schizophyllum commune Fr.

ขอนไมกระถินณรงค ยูคาลิปตัสในปาปลูก ขอนไมมะมวง

Lentinus polychrous Lev.

กิ่งไม / ขอนไมตะเคียนหินผุๆ ในปาดิบแลง

  



พื้นดินรวนซุยบริเวณปาปลูก ปาดิบแลง ปาเต็งรัง
ปาเต็งรัง
ปาเต็งรัง
ปาเต็งรัง

ปาเต็งรัง
ปาเต็งรัง
ปาเต็งรัง

ปาเต็งรัง
ปาเต็งรัง
ปาเต็งรัง
ปาเต็งรัง

   

ภาพที่ 1. เห็ดกินไดในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช : (A) เห็ ดระโงกขาว (Amantita princeps Corner and Bas.), (B) เห็ ดระโงก
เหลือง (A. hemibapha (Berk. et Br.) Sacc. subsp. javanica Corner et Bas.), (C) เห็ดระโงกแดง (A. hemibapha (Berk.
et Br.) Sacc.), (D) เห็ดขมิ้นเล็ก (Cantharellus minor Peck.), (E) เห็ดฟานสีเหลืองทอง (Lactarius hygrophoroides Berk
et Br.), (F) เห็ ด น้ํ า แป ง (Russula alboareolata Hongo), (G) เห็ ด หล ม หมวกเขี ย ว (R. aeruginea Lindbl.), (H) เห็ ด น้ํ า
หมาก (R. luteotacta Rea.), (I) เห็ดตะไคลขาว (R. delica Fr.)

2. การใชประโยชนผลผลิตจากปาสะแกราช
2.1 สัดสวนการใชประโยชนจากปา
จากการสํารวจการใชประโยชนจากปาสะแกราช ในชวงเดือนกันยายน 2547 ถึง สิงหาคม 2548 ในรูปแบบ
ของการเก็บเห็ดและพืชกินไดในปาสะแกราชของราษฎรในกลุมตางๆ ที่อาศัยอยูโดยรอบปา พบวา กลุมประชากรที่มี
การใชประโยชนมากไดแก กลุมพนักงานของสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช โดยมีการเก็บเห็ดและพืชกินได คิดเปน
ปริม าณรอยละ 72 และ 75 ของจํานวนพนัก งานทั้ งหมด รองลงไปไดแก บ านหวยน้ําเค็ม (รอยละ 62 และ 55 ของ
จํานวนครัวเรือน) บานไทรทองพัฒนา (รอยละ 61 และ 54 ของจํานวนครัวเรือน) บานซับไทรทอง (รอยละ 50 และ
44 ของจํานวนครัวเรือน) และบานวังน้ําเขียว (รอยละ 50 และ 37.5 ของจํานวนครัวเรือน) ทั้งนี้เนื่องจากราษฎรกลุม
นี้อาศัยอยูใกลและติดกับผืนปาสะแกราช สวนหมูบานอื่นๆ ที่อยูโดยรอบปาสะแกราชมีการเก็บหาของปาทั้งเห็ดและพืช
แตเปนสัดสวนที่นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนครัวเรือน ซึ่งหมูบานดังกลาว ไดแก บานบะใหญ บานบุตะโกเมืองใหม
บานหวยแกว บานหนองนกเขียน และบานบะดาน ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากหมูบานดังกลาวอยูหางไกลจากผืนปาการ
เดินทางลําบากมากกวาในกลุมแรก (สัดสวนการใชประโยชนจากปา ดังภาพที่ 3)
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ภาพที่ 2.

พื ช กิ น ได ใ นพื้ น ที่ ส งวนชี ว มณฑลสะแกราช : (A) กระโดน (Careya sphaerica Roxb, C.arborea Roxb), (B) คอแลน
(Nephelium hypoleucum Kurz), (C) ผั ก หวานป า (Melientha suavis Pierre), (D) มะกอก (Spondias pinnata (L.f.)
Kurz), (E) มะขามป อ ม (Phyllanthus emblica L.), (F) ลู ก ดิ่ ง (Parkia sumatrana Miq. subsp. streptocarpa (Hance)
H.C.F. Hopkins (G) อีนูน (Adenia veridiflora craib), (H) มะมวงหัวแมงวัน (Buchanania lanzan Spreng.), (I) กระเจียว
(Curcuma sessilis Gage), (J) เปราะป า (Kaempferia pulchra (Ridl.) Ridl.), (K) กระเจี ย วขาว (Curcuma parviflora
Wall.), (L) กรุเขมา (Cissampelos pareira L.)

2.2 ปริมาณและมูลคาจากการเก็บหาของปา
2.2.1 เห็ดกินได ชนิดของเห็ดกินไดที่ราษฎรโดยรอบปาสะแกราชเก็บไดในปริมาณมาก ไดแก กลุม
เห็ดตะไคล กลุมเห็ดระโงก เห็ดน้ําแปง เห็ดน้ําหมาก เห็ดปลวก โดยเก็บไดเฉลี่ย 3.85, 2.93, 1.96, 1.54 และ 1.35
กิโลกรัมตอครัวเรือน ตามลําดับ และเมื่อประเมินมูลคาของเห็ดที่ราษฎรเก็บออกจากปาสะแกราชพบวา มูลคาเฉลี่ยตอ
ครัวเรือนคอนขางต่ํา ประกอบกับราษฎรสวนใหญเก็บเห็ดเพื่อบริโภคในครัวเรือนเทานั้น ยกเวนราษฎรบางกลุม ใน
บ า นวังน้ํ า เขี ย ว บ านห ว ยน้ํ าเค็ ม และบ า นหนองนกเขี ย นที่ เก็ บ เห็ ด เพื่ อ การค า โดยมี มู ลค าจากการเก็ บ เห็ ด เฉลี่ ย
ประมาณ 8,606, 2,702 และ 1,539 บาทตอครัวเรือนตอป ตามลําดับ และเมื่อประเมินมูลคาของเห็ดทั้งหมดรวมทุกหมู
บานพบวามีมูลคาประมาณ 3,551,446 บาทตอป
  



   

   



  

  



   

2.2.2 พืชกินได พืชกินไดที่พบในปาสะแกราชทั้ง 62 ชนิด สวนใหญเปนผักพื้นบานที่ราษฎรโดยรอบ
ปาเก็บเพื่อการบริโภคในครัวเรือน มีเพียง 3 ชนิดที่มีปริมาณมากและเก็บเพื่อการคา ไดแก ผักหวานปา ลูกดิ่ง และ
หนอไม โดยหมูบานที่เก็บพืชเพื่อการคาไดแก บานหวยน้ําเค็ม ซึ่งเก็บลูกดิ่งและหนอไม เปนหลัก ทั้งนี้เนื่องจากหมู
บานหวยน้ําเค็มตั้งอยูใกลบริเวณปาดิบแลงซึ่งมีลูกดิ่งเจริญในปาชนิดนี้และมีปาไผขึ้นปะปน สงผลใหมีการเก็บ ลูกดิ่ง
และหนอไมเปนปริมาณมาก และหมูบานวังน้ําเขียวเก็บผักหวานและหนอไมเปนหลัก ทั้งนี้เนื่องจากหมูบานวังน้ําเขียว
ตั้ ง อยู ใ กล บ ริ เ วณป า เต็ ง รั ง
พืชกินได
เห็ดกินได
ซึ่ งมี ผัก หวานป าเจริญ ในป า
ชนิดนี้และมีปาไผขึ้นผสม สง
ผลใหมีการเก็บ ผักหวานปา
และหนอไมเปนปริมาณมาก
สวนหมูบานอื่นๆ ที่อาศัยอยู
รอบๆ ป า สะแกราช มี ก าร
เก็ บ พื ช กิ น ได แ ต ในปริ ม าณ
ไม ม ากแต ถ า เหลื อ จากการ
บ ริ โ ภ ค ก็ จ ะขาย และเมื่ อ
ประเมิ น มู ล ค า ของการเก็ บ
กลุมตัวอยาง
พื ช กิ น ได จ ากป า สะแกราช
ของหมู บ านห วยน้ํ าเค็ ม และ
บ านวั งน้ํ าเขี ย ว พบวา มี มู ล
ภาพที่ 3. แสดงสัดสวนครัวเรือนที่เก็บหาของปาในพื้นที่ปาสะแกราชในแตล ะหมูบานที่อยูโดยรอบ
ค า เฉลี่ ย ต อ ครั ว เรื อ นต อ ป
ประมาณ 7,153 และ 491 บาท ตามลําดับ และเมื่อประเมินมูลคาของพืชกินไดที่ราษฎรนําออกจากปารวมทุกหมูบาน
พบวามีมูลคาประมาณ 1,344,751 บาทตอป (มูลคาการเก็บของปาดังแสดงในตารางที่ 3)
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9. บานหวยน้ําเค็ม

8. บานวังน้ําเขีย ว

7. บานไทรทองพัฒนา

6. บานซับไทรทอง

5. บานหนองนกเขียน

4. บานหวยแกว

3. บานบุตะโกเมือ งใหม

2. บานบะใหญ

1. พนักงาน สสส.
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ตารางที่ 3. แสดงสัดสวนครัวเรือนที่ใชประโยชนและมูลคาจากการเก็บของปาโดยตรงในพื้นที่ปาสะแกราช
กลุมประชากรที่สํารวจ
1. พนักงานสถานีวิจัยสะแกราช
2. บานบะใหญ
3. บานบุตะโกเมืองใหม
4. บานหวยแกว
5. บานหนองนกเขียน
6. บานซับไทรทอง
7. บานไทรทองพัฒนา
8. บานวังน้ําเขียว
9. บานหวยน้ําเค็ม
10. บานบะดาน
รวม

สัดสวนการใช
ประโยชน (%)
ของครัวเรือน
75
18.4
11.1
27.3
20
44.4
53.8
37.5
55.2
26.8

มูลคาจากการเก็บหาของปา (บาท)
เห็ดกินได
พืชกินได
เฉลี่ยตอครัวเรือน
รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด
เฉลี่ยตอครัวเรือน
510
19,903
139
5,438
464
108,551
33
8,219
171
34,111
210
20,972
1,000
80,000
783
19,133
1,539
360,204
130
12,675
489
50,844
531
27,611
963
60,674
417
9,476
8,606
491
2,237,544
113,483
2,702
7,153
524,134
1,117,788
248
75,481
29
9,956
3,551,446
1,344,751

บทสรุป
จากการศึกษาชนิดของเห็ดและพืชกินไดในปาสะแกราช พบเห็ดกินได 30 ชนิด 9 วงศ พืชกินได 62 ชนิด 35
วงศ กลุมประชากรที่มีการใชประโยชนจากปามาก คือ กลุมที่อาศัยอยูใกลชิดกับปา ไดแก พนักงานของสถานีวิจัย
สิ่งแวดลอมสะแกราช (รอยละ 75) บานหวยน้ํ าเค็ม (รอยละ 55) บานไทรทองพัฒ นา (รอยละ 54) บานซั บไทรทอง
(รอยละ 44) และบานวังน้ําเขียว (รอยละ 38) สวนหมูบานที่อยูหางไกลออกไปก็มีการใชประโยชนลดนอยลงไป สําหรับ
   



  

กลุมประชากรที่เก็บของปาเพื่อคาขายเปนหลักมีเพียง 2 หมูบาน ไดแก หมูบานวังน้ําเขียวและหมูบานหวยน้ําเค็ม โดย
หมูบานวังน้ําเขียว มีมูลคาจากการเก็บเห็ดและพืชเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงถึง 8,606 และ 491 บาทตอครัวเรือนตอป สวน
หมูบานหวยน้ําเค็ม มีมูลคาจากการเก็บพืชเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงถึง 7,153 บาทตอครัวเรือนตอปและมูลคาจากการเก็บ
เห็ดปา ประมาณ 2,702 บาทตอครัวเรือนตอป และเมื่อประเมินมูลคาของเห็ดที่ราษฎรโดยรอบปาสะแกราชเก็บออกจาก
พื้นที่ปาตลอดทั้งปคิดเปนมูลคาประมาณ 3,551,446 บาท และมูลคาพืชประมาณ 1,344,751 บาท

ขอเสนอแนะ
พื้นที่ปาสะแกราชถูกกําหนดใหเปนพื้นที่แกนกลาง (core area) ของแหลงสงวนชีวมณฑลสะแกราช ซึ่งเปน
บริเวณที่ควรสงวนไวเพื่อการอนุรักษหามมีการบุกรุกทําลาย สวนราษฎรที่อาศัยอยูในหมูบานบริเวณรอบปาสะแกราช
ถูกกําหนดใหอยูในเขตรอบนอกของพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช โดยหลักการของพื้นที่สงวนชีวมณฑลคือการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน ใน
ขณะที่ผลการศึกษาของโครงการ ทําใหทราบถึงสัดสวนและประเภทของการใชประโยชนจากปาของราษฎรโดยรอบ ดัง
นั้น แนวทางที่เปนไปไดที่จะลดระดับของการบุกรุกปา คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุพืชและเห็ดจากปาและ
ถายถอดเทคโนโลยีนั้นๆ ใหราษฎรจนสามารถเพาะปลูกไดในระดับครัวเรือนเพื่อการยังชีพและระดับอุตสาหกรรมเพื่อ
การคาซึ่งจะชวยเพิ่มระดับชีวิตความเปนอยูของคนใหดีขึ้นไดอีกทางหนึ่ง
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