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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจปริมาณและประเมินมูลคาทางดานเศรษฐกิจของผลผลิตลูกประ ผลการศึกษาพบวา 

ชาวบานที่เก็บหาลูกประ มีท้ังหมดจํานวน 62 ราย ลูกประท่ีชาวบานเก็บหามีปริมาณสูงถึง 12,268 กิโลกรัมตอป หรือ เทากับ 197 

กิโลกรัมตอคนตอป การซื้อขายลูกประในชุมชน มีราคาระหวาง 20-50 บาทตอกิโลกรัม เฉลี่ยเทากับ 28.95 บาทตอกิโลกรัม เมื่อนํามา

คิดเปนมูลคาของลูกประทั้งหมดเทากับ 350,338.20 บาทตอปหรือเทากับ 5,650.62 บาทตอคนตอป  
 

ABSTRACT 

This research aims to survey the quantity and valuation of Pra at Buddha Cave. The results showed that 

there were 62 Pra harvesting villagers. They harvested about 12,268 kg/year, or 197 kg/ person/year. Pra at the 

local price was between 20-50 Baht/kg, or average at 28.95 Baht/kg. The total value of Pra was 350,335.20 

Baht/year, or 5,650.62 Baht/person/year.  
 

คําสําคัญ: ประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจ  ประ (พืช)  Elateriospermum tapos Bl. 

Keywords: Economic valuation, Pra (tree), Elateriospermum tapos Bl. 
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บทนํา 

ทรัพยากรในปาเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีใหประโยชน

ทั้งทางตรงและทางออมแกชุมชนชนบทและชุมชนเมืองในการ

นํามาใช เปนปจจัยเกื้อหนุนตอการดํารงชีพ นับได ว าเปน 

แหลงทรัพยากรท่ีไปสงเสริมการกินดีอยูดีของชุมชนรอบปา 

(สมหญิง, 2552) ในชีวิตประจําวันของครัวเรือนในชนบทนั้นจะ

พ่ึงพาอาศัยการเพาะปลูก การประมง การเลี้ยงสัตว การเก็บ

เกี่ยวผลผลิตจากปาเพ่ือการยังชีพและหารายได นอกจากน้ียัง 

เปนแหลงสรางงาน สรางรายได แกประชาชน แมแตครัวเรือนที่

ไมไดพ่ึงพารายไดจากทรัพยากรโดยตรง ก็สามารถหันกลับไปใช

ประโยชนผลผลิตจากปาเปนที่พึ่งได โดยเฉพาะชุมชนรอบผืน 

ปาไดเขาไปใชประโยชนพืชอาหารในปา เพื่อใชบริโภคประจําวัน 

เชน ผลไม เห็ด น้ําผึ้ง ไขมดแดง หนอไม ฯลฯ เมื่อเหลือจากการ

บริโภคก็นําไปขาย จึงกลาวไดวา ปาไมเปนซุปเปอรมาเก็ตของ

ชุมชน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม, 2550) ซึ่งเห็นไดจากงานวิจัยของศุภวัฒน มะทะ 

(2553) ศึกษาพบวาการใชประโยชนดานของปาของชุมชน 

ชุมชนไดใชประโยชนดานพืชอาหาร ประกอบดวยพืชใบ พืชไม

ผล และเห็ดเปนสวนใหญ รวมถึงผลิตภัณฑไมจากปา สัตวและ

แมลงตางๆ เปนการลดภาระคาใชจายในครัวเรือนของชุมชน 

สอดคลองกับรายงานของกรมปาไม (กรมปาไม, 2552) ทีก่ลาวไว

วา การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมของชุมชนสวนใหญเปน

ลักษณะแหลงอาหาร และสมุนไพรพ้ืนบานของชุมชน ซึ่งเปน

ทรัพยากรที่จําเปนตอการดํารงชีวิตโดยชาวบานสามารถสราง

รายไดเสริมสําหรับการหาของปามาขายในตลาด ซึ่งทําใหปาเกิด

มูลคาทางเศรษฐกิจในทางออม 

  ชุมชนบานถ้ําพระพุทธ เปนอีกชุมชนหนึ่งที่มีการใช

ประโยชนจากทรัพยากรปาไมในดานตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ซึ่ง

ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา รอยตอของ 2 

จั งหวัด  คื อ หมู ที่  6  ตํ าบลน้ํ าตก  อํ า เภอทุ งสง จั งหวัด

นครศรีธรรมราช และหมูที่ 6 ตําบลหนองบัว อําเภอรัษฎา 

จังหวัดตรังเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร เปนชุมชน

ที่มีอายุมากกวารอยป ดวยความอุดมสมบูรณของธรรมชาติทําให

ปจจุบันคนในชุมชนยังคงมีการใชประโยชนในดานทรัพยากร  

จากปา อาชีพหลัก คือ การทําสวนยาง การทําสวนผลไม อาชีพ

รองคือการเก็บของปามาจําหนาย เก็บพืชสมุนไพรมาประกอบ

เปนยาพ้ืนบาน นอกจากน้ีชุมชนบานถ้ําพระพุทธยังมีพืชที่เดน

และมีความสําคัญตอคนในชุมชนเปนอยางยิง่ คือ ประ เปนพืชใน

วงศ Euphorbiaceae ชื่อวิทยาศาสตรวา Elateriospermum 

tapos Bl. ขึ้นตามปาดงดิบและปาเบญจพรรณ มีท่ัวไปในภาคใต 

พบมากบริเวณเทือกเขาบรรทัด มีลักษณะลําตนสูงใหญ กิ่งกาน

แผกวาง เปลือกลําตน สีน้ําตาลเขม มียางใสสีขาวๆ ใบเปนชนิด

ใบเดี่ยว มีขนาดเล็กและลื่นเปนมัน ใบออนสีชมพูและเปนสีเขียว

เมื่อแก หลังใบสีเขมกวาทองใบ ดอกออกเปนกระจุกและแตก

เกสรเปนฝอยคลายดอกยางพารา สีขาวนวลหรือเหลืองออน ผล

คลายผลของยางพารา กลาวคือผลหนึ่งๆ มีเมล็ด 3-4 เมล็ด 

เปลือกผลเปนพูตื้นๆ ประกบกัน ผลจะแกจัดในเดือน 8-9 เมื่อ

สุกเต็มที่จะแตกออกเมล็ดรวงลงดินและกระเด็นไปไกล

เชนเดียวกับยางพารา เมล็ดยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร เปลือก

ของเมล็ดบางแตผิวแข็งสีน้ําตาลเขมเปนมันเลื่อม เนื้อในเมล็ด 

สีขาว รสมัน รับประทานได โดยนําไปตมหรือคั่วใหสุกเสียกอน 

หรือตมแลวดองใชใสแกงตมกะทิผสมดวยผักอื่นๆ เชน ชะอม 

หนอไม ถั่วฝกยาว สะตอ เนื้อไมใชทําเครื่องเรือน เครื่องมือ 

กสิกรรม (สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2529) 

 ปจ จุบันคนในชุมชนขาดแนวทางจัดการการใช

ประโยชนจากตนประอยางเปนระบบ มีเพียงการบอกกลาวถึง

แหลงที่เก็บหา แบบปากตอปากจากผูท่ีเขาไปเก็บหาในพ้ืนท่ีปา 

มิไดมีการรวบรวมเปนเอกสารอยางเปนรูปธรรม ประกอบกับ

ชาวบานในพ้ืนที่ก็ตองการทราบปริมาณผลผลิตของลูกประ 

รวมถึงมูลคาทางดานเศรษฐกิจของผลผลิตดังกลาวที่ชาวบานเขา

ไปเก็บใชประโยชนในการบริโภคและจําหนายไดผูวิจัยจึงสนใจ

ศึกษาการสํารวจปริมาณและประเมินมูลคาผลผลิตของลูกประใน

พ้ืนที่ชุมชนบานถ้ําพระพุทธ เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญตอ

การคงอยูของตนประออกมาในรูปแบบของมูลคาทางดาน

เศรษฐกิจตอชาวบานในพ้ืนท่ี เพ่ือนําผลการศึกษาที่ไดมาใชใน

สรางความรู ความเขาใจกับชาวบานในพ้ืนที่ อันจะกอใหเกิด

ความรูความเขาใจ สงผลใหเกิดความคงอยูของตนประ และ

ชาวบานไดเห็นความสําคัญ จนนําไปสูความยั่งยืนของตนประใน

พ้ืนที่ตอไป 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร ไดแก ครัวเรือนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ชุมชน

บานถ้ําพระพุทธ ซึ่งตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีของอุทยานแหงชาติเขาปู-

เขายา ตรงรอยตอของ 2 จังหวัด คือ หมูที่ 6 ตําบลน้ําตก อําเภอ
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ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมู ท่ี 6 ตําบลหนองบัว 

อําเภอรัษฎา จังหวัดตรังท่ีมีการใชประโยชนจากลูกประในรูปของ

การเก็บหามาใชในการบริโภค และจําหนายในพ้ืนที่ จํานวน

ทั้งหมด 62 ครัวเรือน  

2. การเก็บขอมูล ผูวิจัยรวมกับทีมวิจัยปราชญชาวบาน 

เก็บขอมูลทุกครัวเรือนที่มีการใชประโยชนจากลูกประ โดยใช

แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ 

3. เคร่ืองมือในการวิจัย ใชแบบสอบถามที่มีทั้งหมด 6 

สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 

การเก็บหาลูกประ สวนที่ 3 การซื้อขายลูกประ สวนที่ 4 การ

เตรียมตัวในการเก็บลูกประ สวนที่ 5 ตนทุนทั้งหมดในการเก็บหา

ลูกประในรอบป และสวนท่ี 6 ความรูสึกของผูเก็บหาลูกประ  

4. การวิเคราะหขอมูลการประเมินมูลคาทาง

เศรษฐกิจ วิเคราะหขอมูลทั่วไปของปริมาณ มูลคารวม มูลคา

สุทธิและตนทุนรวมท่ีเกิดจากใชประโยชนลูกประ ใชสูตรคํานวณ

ดังตอไปนี้ 

 

มูลคารวมการใชประโยชนจากลูกประ ใชสูตรคํานวณ

ดังสมการที่ 1 

มูลคาทั้งหมด = ∑ Q × P 

โดยท่ี  

Q คือ ปริมาณของลูกประที่ชาวบานเก็บหา 

P คือ ราคาตลาดทองถ่ินของลูกประ 

J คือ ครัวเรือนที่เก็บหาลูกประ 

ตนทุนรวมการใชประโยชนลูกประ ใชสูตรคํานวณดัง

สมการที่ 2 

ตนทุนท้ังหมด = ∑ ∑ 𝑐  

โดยท่ี 

Ci คือ ตนทุนในการเก็บหาลูกประของครัวเรือน 

i คือ ประเภทของตนทุน 

j คือ ครัวเรือนท่ีใชประโยชนลูกประ 

n คือ จํานวนประเภทของตนทุนในการหาลูกประ 

มูลคาสุทธิการใชประโยชนลูกประ ใชสูตรคํานวณดัง

สมการที่ 3 

มูลคาสุทธ ิ= ∑ [Q × P] − [∑ 𝑐 ]  

หรือ = มูลคาทางเศรษฐกิจรวมทั้งหมดของประชากร – ตนทุน

รวมทั้งหมดของประชากร 
 

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  

ขอมูลทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประชากรดัง

ตารางที่ 1 พบวา เปนเพศชายรอยละ 71 เพศหญิงรอยละ 29 

นับถือศาสนาพุทธรอยละ 100 สถานภาพสมรสแลวรอยละ 90 

โดยผูที่เก็บหาลูกประรอยละ 77 เปนหัวหนาครอบครัว ชวงอายุ

ของมากที่สุด คือ 40-49 ป คิดเปนรอยละ 43 และชวงอายุนอย

ที่สุดที่ คือ 20-29 ป เพียงรอยละ 2 ระดับการศึกษารอยละ 57 

จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา สวนใหญมีรายได 4,001-

8,000 บาทตอเดือน และรอยละ 55 ทราบเสนทางการเก็บหา

จากเพื่อนบานที่เก็บหาลูกประดวยกัน และพบวา แหลงเก็บหา

ลูกประ สวนใหญอยูในเสนทางบานหัวหิน-ปลายวา รอยละ 53 

แสดงดงัรปูที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ขอมูลสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ รายไดตอเดือน   

ชาย 49 71 ต่ํากวา 4,000 บาท 18 29 

หญิง 13 29 4,001-8,000 บาท 26 42 

ศาสนา 8,001-12,000 บาท 6 10 

พุทธ 62 100 12,001-16,000 บาท 6 10 

สถานภาพสมรส 16,001-20,000 บาท 2 3 

สมรสแลว 56 90 20,001 บาทขึ้นไป 4 6 

โสด 4 7 สถานภาพในครอบครัว   

หยาราง 2 3 หัวหนาครอบครัว 48 77 

 สมาชิกของครอบครัว 14 23 
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ตารางที่ 1 ขอมูลสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (ตอ) 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ ระยะเวลาการอาศัยในพื้นท่ี   

20-29 ป 1 2 ต่ํากวา 20 ป 15 24 

30-39 ป 11 18 20-29 ป 9 14 

40-49 ป 27 43 30-39 ป 13 21 

50-59 ป 13 21 40-49 ป 14 23 

60 ปขึ้นไป 10 16 50-59 ป 6 10 

ระดับการศึกษา 60 ปขึ้นไป 5 8 

ประถมศึกษา 35 57 การทราบถึงเสนทางการเก็บหาลูกประ   

มัธยมศึกษาตอนตน 11 18 เพื่อนบาน 34 55 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 14 บรรพบุรุษ/พอแม 24 39 

อนุปริญญา/ปวส. 4 6 เดินสํารวจดวยตนเอง 4 6 

ปริญญาตร ี 3 5 แหลงเก็บหาลูกประ    

อาชีพเก็บหาลูกประ   เสนทางบานหัวหิน-ปลายวา 33 53 

อาชีพเสรมิ 62 100 เสนทางบานลองน้ํา 14 23 

ระยะเวลาเก็บหาลูกประ   เสนทางบานน้ํากลาง-หวยสันตัง   13 21 

ต่ํากวา 20 ป 40 64 เสนทางหลังหนวยบานวังธน 2 3 

20-29 ป 16 26    

30-39 ป 5 8 

50-59 ป 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แหลงเก็บหาลูกประ 
 

2. การสํารวจปริมาณและประเมินมูลคาผลผลิตการใช

ประโยชนลูกประ 

 2.1 การสํารวจปริมาณ จากผูที่ใชประโยชน ลูกประมี 

62 ราย คิดเปนปริมาณที่ใชประโยชนเพื่อจําหนายรอยละ 63 

และเพ่ือบริโภครอยละ 37 ปริมาณการใชประโยชน ลูกประเฉลี่ย

ตอคนเทากับ 197 กิโลกรัมตอป เมื่อคิดเปนปริมาณลูกประ

ทั้งหมดเทากับ 12,268 กิโลกรัมตอป 

 

2.2 การประเมินมูลคาผลผลิต 

2.2.1 มูลคารวมการใชประโยชนลูกประ 

มูลคารวมของการเก็บหาลูกประ คิดจากราคาซื้อขาย

ในทองถิ่น โดยผูรับซื้อซึ่งเปนพอคาคนกลางนําไปวางขายตาม

ตลาดในพื้นท่ี มีราคาอยูระหวาง 20-50 บาทตอกิโลกรัม เฉลี่ย

เทากับ 28.95 บาทตอกิโลกรัม มูลคาการเก็บหาลูกประเฉลี่ยตอ

ครัวเรือนเทากับ 5,650.62 บาทตอป เมื่อนํามาคิดเปนมูลคาการ

เสนทางหลังหนวย-บานวังธน 

เสนทางบานนํ้า

กลาง-หวยสันตัง 

เสนทางบานหัวหิน-

เสนทางบานลองนํ้า 
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ซื้อขายลูกประในพื้นท่ีทั้งหมดตอป ไดมูลคาของลูกประท้ังหมด

เทากับ 350,338.20 บาทตอป   

2.2.2 ตนทุนจากการใชประโยชนลูกประ 

ตนทุนรวมจากการเก็บหาลูกประ ประกอบดวย ตนทุน

ดานอุปกรณ ตนทุนดานแรงงาน และตนทุนการเดินทาง 

รายละเอียดดังน้ี 1) ตนทุนดานอุปกรณ ประกอบดวยตนทุนคงที่

และตนทุนผันแปร สําหรับตนทุน คงท่ีเปนตนทุนที่เกิดจากการใช

อุปกรณในการเก็บหาผักพื้นบาน ซึ่งเปนจํานวนคงที่ในระยะเวลา

สั้นๆ กลาวคือ ปริมาณเก็บหาลูกประของชาวบานจะมีปริมาณ

มากหรือนอย เพิ่มข้ึนหรือลดลง ตนทุน ประเภทนี้ยังมีจํานวน

คงที่ 2) ตนทุนดานแรงงาน คิดจากตนทุนคาเสียเวลาที่ชาวบาน

ใชในการเก็บหาลูกประในรอบ 1 ป การคํานวณผูวิจัยใชอัตรา

คาจางขั้นต่ําวันละ 300 บาท ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได

เผยแพรประกาศ เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ําท่ัวประเทศ ใชใน 77 

จังหวัด อัตราวันละ ตั้งแต 300-310 บ. เริ่มบังคับใช 1 ม.ค.2560 

ความวา “ขอ 5 ใหกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําเปนเงินวันละสาม

รอยบาท ในทองที่จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 

ปตตานี ยะลา ระนอง และสิงหบุร”ี (ไทยรัฐออนไลน,  2559) ซึ่ง

สามารถคิดเปนรายชั่วโมงเทากับ 37.50 บาท ดังนั้นจะคํานวณ

จากเวลาที่เขาไปใชประโยชนในการเก็บหาลูกประ คูณกับอัตรา

คาจางรายช่ัวโมง 3) ตนทุนดานการเดินทาง คิดจากตนทุนคา

น้ํามันเช้ือเพลิง สําหรับชาวบานที่ใชรถจักรยานยนตในการ

เดินทางจากบานไปเก็บหาลูกประและระยะทางท่ีขนสงลูกประไป

ขายอัตราคาน้ํ ามันเชื้อเพลิง ผูวิ จัยอางอิงมาจากระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ พ.ศ.2555 โดยมาตรฐานราชการดังกลาวใหเบิกคาน้ํามัน

เชื้อเพลิงไดกิโลเมตรละ 4 บาท สวนชาวบานที่เดินเทาผูวิจัยใช

ระยะเวลาในการเดินทางจากบานไปเก็บหาลูกประและระยะทาง

ที่ไปขายโดยนําระยะเวลาดังกลาว คูณกับคาจางข้ันต่ําตามที่

กระทรวงแรงงานกําหนด ซึ่งเทากับ 300 บาทตอวัน หรือการ

ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน สามารถคิดเปนรายชั่วโมงเทากับ 37.50 

บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ตนทุนดานอุปกรณ ในรอบ 1 ป  เฉลี่ยเทากับ 

65.95 บาทตอคนตอป และคิดเปนมูลคาทั้งหมดเทากับ 4,089 

บาทตอป  

2. ตนทุนดานแรงงาน  ในรอบ 1 ป  เฉลี่ยเทากับ 

1,018.55 บาทตอคนตอป และคิดเปนมูลคาท้ังหมดเทากับ 

63,150 บาทตอป 

3. ตนทุนดานการเดินทาง ในรอบ 1 ป เฉลี่ยเทากับ 

330.64 บาทตอคนตอป  และคิดเปนมูลคาทั้ งหมดเทากับ 

20,499.50 บาทตอป 

4. ตนทุนรวมท้ังหมด ในรอบ 1 ป เฉลี่ยเทากับ 

1,415.13 บาทตอคนตอป และคิดเปนมูลคาท้ังหมดเทากับ 

87,738.50 บาทตอป 

5. มูลคาสุทธิ ในรอบ 1 ป สามารถคํานวณไดจาก

มูลคาทั้งหมดของลูกประที่ชาวบานเก็บหาเพื่อใชประโยชนทั้ง 3 

สวน ลบดวยตนทุนที่ใชในการเขาไปใชประโยชน 

สําหรับตนทุนรวมท้ังหมดที่ชาวบานเก็บหาลูกประ 

ตนทุนรวมดานอุปกรณเทากับ 4,089 บาทตอป ตนทุนรวมดาน

แรงงานเทากับ 63,150 บาทตอป  และตนทุนรวมดานการ

เดินทางเทากับ 20,499.50 บาทตอป และคิดเปนตนทุนรวม

ทั้งหมดเทากับ 87,738.50 บาทตอป ดังน้ันมูลคาสุทธขิองลูกประ

ที่ชาวบานเก็บหาเทากับ 262,600 บาทตอป คิดเปนมูลคาเฉลี่ย 

เทากับ 4,235 บาทตอคนตอป ี 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ขอมูลสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

ชาวบานที่เก็บหาลูกประ เปนเพศชายรอยละ 71 เพศ

หญิงรอยละ 29 อาจเนื่องจากการเก็บหาลูกประ ตองเดินเทาเขา

ปาในระยะทางที่ไกล เปนลักษณะเนินเขา มีความลาดชัน 

ประกอบกับปามีความรกและทึบ จะตองมีความรู เ ก่ียวกับ

เสนทางการเดินปาเปนอยางดี และยังเสี่ยงกับสัตวมีพิษทีอ่าศัยใน

พ้ืนที่ อีกประการหนึ่งชาวบานที่เก็บหาตองมีรางกายแข็งแรง 

เน่ืองจากตองแบกหามกระสอบ หลังจากการเก็บหา จึงทําใหงาน

ประเภทนี้ไมเหมาะกับเพศหญิงเทาที่ควร สถานภาพรอยละ 90 

สมรสแลว และมีสถานะเปนหัวหนาครอบครัว มีเพียงรอยละ 7 

เทา น้ันที่ยังไมสมรส อาจเนื่องจากผูที่ สมรสแลวมีหนา ท่ี

รับผิดชอบครอบครัว นอกจากการประกอบอาชีพหลักแลว ก็ใช

การเก็บหาลูกประเปนอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดอีกชองทางหนึ่ง 

ชวงอายุของชาวบานที่เก็บหาลูกประ สวนใหญมีอายุตั้งแต 30 ป

ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 98 ของชาวบานทั้งหมด อาจเนื่องมาจาก

เปนกลุ มคน ท่ีประกอบอาชีพ และอาจมีครอบครัวแล ว 
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จําเปนตองหารายไดเสริม และการเก็บหาลูกประในพื้นที่ตอง

อาศัยการสะสมองคความรูในการเก็บหา การจดจําเสนทาง 

รวมถึงแหลงที่อยูของทรัพยากร สวนชวงอายุท่ีนอยกวานี้ เชน ต่ํา

กวา 20 ป สวนใหญเปนเยาวชนที่กําลังเรียนหนังสือ มีเพียงสวน

นอยที่ไมไปเรียนตอ สงผลใหชวงอายุดังกลาวมีการเก็บหาลูกประ

นอย ระดับการศึกษาของชาวบานที่เก็บหาลูกประสวนใหญรอย

ละ 57 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งถือวาเปนระดับ

การศึกษาพื้นฐานของชาวบานสวนใหญที่อาศัยในพ้ืนที่ ประกอบ

กับอาชีพของชาวบานสวนใหญ คือ การทําสวนยางพารา สวน

ผลไมและเก็บหาลูกประ อีกทั้งการดําเนินชีวิตอยูภายในชุมชนที่

เรียบงายจึงไมจําเปนตองจบการศึกษาที่สูง รายไดตอเดือนของ

ชาวบานที่เก็บหาลูกประ สวนใหญรอยละ 77 มีรายไดไมเกิน 

12,000 บาท ในขณะท่ีรายไดมากกวา 12,000 บาทขึ้นไป คิด

เปนรอยละ 23 ดังนั้นจะเห็นไดวากลุมที่มีรายไดคอนขางนอยมี

การเขาไปเก็บหาลูกประมาใชประโยชนมากกวากลุมท่ีมีรายไดสูง 

ซึ่งรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนท่ีเก็บหาลูกประเทากับ 8,383.87 

บาทตอเดือน และมูลคาเฉลี่ยตอเดือนที่ไดจากการเก็บหาลูกประ

เทากับ 470.88 บาทตอเดือน แตในรอบ 1 ป มีการเก็บหาลูก

ประไดเพียงเดือนเดียวเทานั้น ซึ่งเมื่อคิดเปนมูลคาเฉลี่ยตอปที่ได

จากการเก็บหาลูกประเทากับ 5,650.62 บาทตอป คิดเปน

ปริมาณเกินครึ่งหนึ่งของรายไดทั้งหมดตอเดอืนของชาวบานที่เก็บ

หาลูกประ ประกอบกับเปนชวงเดือนที่ชาวบานวางเวนจากการ

ทําสวนยาง สงผลใหชาวบานมีรายไดลดลง การเก็บหาลูกประจึง

เปนรายไดสวนหนึ่งที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สวาท สมบูรณชัย (2545) ศึกษาพบวา 

มูลคารวมของผลผลิตทั้งหมดท่ีประชากรในเขตพื้นท่ีศึกษาไดรับ 

สามารถนําไปใชประโยชนทั้งเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน 

และเพ่ือการจําหนาย ชวยใหมีรายไดเสริมแกครัวเรือนในเขต

พ้ืนที่ใกลเคียงกับปา ระยะเวลาการอาศัยอยูในพื้นที่ จากขอมูล

พบวา ชาวบานที่เก็บหาลูกประอาศัยอยูในพ้ืนที่ชุมชนบานถ้ํา

พระพุทธมาเปนระยะเวลาตั้งแต 30 ปขึ้นไปนั้น คิดเปนรอยละ 

62 สวนใหญเปนกลุมชาวบานท่ีอาศัยและมีภูมิลําเนาอยูในพื้นท่ี 

เน่ืองจากจะทราบแหลงเก็บหาและมีความชํานาญจากการเก็บหา

มาเปนระยะเวลานาน การทราบถึงแหลงท่ีอยูและเสนทางที่เก็บ

หาลูกประ ชาวบานที่เก็บหาลูกประรอยละ 55 ทราบเสนทางเก็บ

หาจากเพ่ือนบานที่เก็บหาลูกประดวยกัน เพราะมีการบอกเลากัน

ปากตอปาก ในกลุมของผูเก็บหา ซึ่งสวนใหญจะรวมตัวจากกลุม

เพ่ือนบานในการเก็บหา 

2. มูลคารวมการใชประโยชนลูกประ 

การคํานวณมูลคารวมการใชประโยชนจาก    ลูกประ 

โดยคิดจากราคาซื้อขายเฉลี่ยของตลาด และจุดรับซื้อในทองถิ่น 

ซึ่งมีความแตกตางของราคาคอนขางมาก เฉพาะในชวงเวลาที่มี

การเก็บหาลูกประเพียงหนึ่งเดือนเทาน้ัน กลาวคือชวงแรกของ

เดือนท่ีมีการเก็บหาลูกประ ยังมีจํานวนผูเก็บหาไมมากนัก ลูก

ประออกสูทองตลาดในปริมาณนอย สงผลใหราคาซื้อขายสูง 

ถัดไปเปนชวงระยะกลางเดือนท่ีมีการเก็บหาลูกประ มีผูเก็บหา

เพ่ิมขึ้น ปริมาณลูกประออกสูทองตลาดในปริมาณที่มากขึ้น 

สงผลใหราคาซื้อขายปรับตัวลดลง และราคาจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง

ในชวงระยะสุดทายของการเก็บหาลูกประ ซึ่งแมจะมีผูเก็บหา

จํานวนมาก แตผลผลิตลูกประจะมีจํานวนลดลง ประกอบกับ

ความตองการของตลาดที่มีอยางตอเนื่อง แตปริมาณลูกประออก

สูทองตลาดกลับลดนอยลง ทําใหราคาซื้อขายสูงข้ึนอีกครั้ง  

3. ตนทุนการใชประโยชนลูกประ 

 ตนทุนในการเก็บหาลูกประ จากการศึกษาพบวา 

ตนทุนมี 3 ประเภท ไดแก ตนทุนดานอุปกรณ ตนทุนดาน

แรงงาน และตนทุนดานการเดินทาง โดยตนทุนท่ีมีมากท่ีสุดคือ 

ตนทุนดานแรงงาน ปจจัยที่สงผลนั้นเกิดจากชาวบานสวนใหญท่ี

เก็บหาลูกประจะรวมตัวเปนกลุมในการเก็บหา เนื่องจากการเดิน

ทางเขาเก็บหาลูกประนั้น อยูบริเวณปาลึก รกทึบ หากไมชํานาญ

เสนทาง หรือเดินทางตามลําพัง อาจจะเดินออกนอกเสนทางเก็บ

หา หรือหลงทางได จึงสงผลใหตนทุนดานแรงงานเกิดข้ึนมาก

ที่สุด สวนตนทุนดานอุปกรณ เกิดขึ้นนอยท่ีสุด เนื่องจากอุปกรณ

ที่ชาวบานนํามาใชในการเก็บหาลูกประ เปนอุปกรณท่ีชาวบานใช

ในการประกอบอาชีพหลักอยูเดิมแลว มิไดเปนอุปกรณเฉพาะทาง 

และมีราคาคอนขางถูก อายุการใชงานยาวนานหลายป เมื่อคิด

เปนตนทุนรายป จึงพบวาตนทุนดานอุปกรณเกิดข้ึนนอยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของ

ประชากรในเขตพ้ืนท่ีชุมชนบานถํ้าพระพุทธ บริเวณรอยตอ

ระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง ซึ่งเปนแหลงเก็บ

หาลูกประ โดยไดมีการสํารวจปริมาณและประเมินมูลคาของลูก

ประ พบวา มีปริมาณการใชประโยชนลูกประเฉลี่ยตอคน 197 
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กิโลกรัมตอป คิดเปนปริมาณลูกประทั้งหมด 12,268 กิโลกรัมตอ

ป ในการประเมนิมูลคาของลูกประมีมูลคารวมของการเก็บหาลูก

ประเฉลี่ย 5,650.62 บาทตอคนตอป คิดตนทุนรวมเฉลี่ยจากการ

เก็บหาลูกประของชาวบาน 1,415.13 บาทตอคนตอป ซึ่งคิดเปน

มูลคาทั้งหมด 87,738.50 บาทตอป ซึ่งขอมูลจากการวิจัยนี้

สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของตนประตอมูลคาทางเศรษฐกิจ

ตอชาวบานในพ้ืนที ่
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทีมวิจัยและชาวบานในชุมชนบานถํ้า 

พระพุทธ ที่ใหความรวมมือในการดําเนินการวิจัยเปนอยางดี และ

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ-

นครศรีธรรมราชที่มอบเงนิทุนสนับสนุนวิจัยในครั้งน้ี 
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