
สภาพเศรษฐกิจสังคม และปริมาณการใช้ไม้สร้างบ้านเรือนของชุมชน 
ที่อาศัยอยู่โดยรอบพรุ จังหวัดนราธิวาส 

สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ, อาภรณ์ เจริญนิยม และเบ็ญจา คำแดง 
งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม และปริมาณการใช้ไม้ของชุมชนที่อยู่โดยรอบพรุ ดำเนินการในปี พ.ศ. 
2530-2531 โดยสำรวจจากประชากรที่อยู่อาศัยโดยรอบพรุในส่วนที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตอำเภอเมือง 
อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พบว่ามีจำนวนหมู่บ้านที่ราษฎรอยู่อาศัยและทำกิน      
ที่อาจส่งผลกระทบในด้านบวกหรือลบต่อพื้นที่ป่าพรุได้ จำนวน 16 หมู่บ้าน โดยการเก็บข้อมู ลภาคสนาม
ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานอื่น และการสุ่มตัวอย่างจากผู้นำหมู่บ้านและหัวหน้าครัวเรือนทั้งหมด    
508 ครัวเรือน มีผลการศึกษาดังนี้  จำนวนและการกระจายของประชากรที ่อาศัยอยู ่โดยรอบป่าพรุ                
จำนวน 16 หมู ่บ้าน มีจำนวนประชากรทั ้งหมด 13,810 คน เป็นชาย 6,970 คน และหญิง 6,840 คน     
จำนวนครัวเรือน 2,778 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเท่ากับ 4.97 คนต่อครัวเรือน ลักษณะของประชากรนั้น 
พบว่าหัวหน้าครัวเรือนมีอายุโดยเฉลี่ย 46 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ลักษณะครัวเรือนเป็น
ครอบครัวเดี ่ยว มีสมาชิกในครัวเร ือน 4-6 คน  ต่อครัวเร ือน และเป็นผู ้ม ีภ ูม ิลำเนาในท้องถิ ่นเดิม                  
ในเร ื ่องการถือครองและการใช้ประโยชน์ที ่ด ินราษฎรส่วนใหญ่มีที ่ด ินครอบครัวละ 2 แปลง ขึ ้นไป                   
มีเนื้อที่ถือครองรวมอยู่ในช่วง 6-15 ไร่ และมีเอกสารที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ราษฎรประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างเป็นหลัก มีรายได้อยู่ในช่วง 10,000-30,000 บาท/ปี สำหรับการสร้างบ้านเรือน
ของราษฎรนั้น โดยมากสร้างบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีแหล่งไม้ที่ใช้ในการสร้างบ้านเรือนมาจากพื้นที่ป่าบริเวณ
หมู่บ้าน ใช้ไม้ในการสร้างบ้านเรือน คิดเป็นปริมาตรโดยเฉลี่ย 5.81 ลูกบาศก์เมตรต่อหลังคาเรือน 
 
 
คำสำคัญ : สภาพเศรษฐกิจ ปริมาณการใช้ไม้ 

หลักการและเหตุผล 
 ป่าพรุในท้องที่จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่พรุขนาดใหญ่ประกอบด้วยพรุบาเจาะ และพรุโต๊ะแดง     
โดยมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 283,350 ไร่ นับเป็นพื้นที่พรุผืนสุดท้ายในประเทศไทยที่ยังคงมีพื้นที่บางส่วน       
ท ี ่ย ั งคงความอ ุดมสมบ ูรณ ์ทางสภาพธรรมชาต ิอย ู ่มาก จากการดำเน ินก ารงานตามแผนแม่บท                    
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ระยะแรก (ปี พ.ศ. 2525-2531) พบว่าในช่วงระยะ 20-25 ผ่านมา
ป่าพรุโต๊ะแดงได้ถูกทำลายและถูกเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
เช่นการตัดไม้ เพื่อใช้สอย การหาของป่า การล่าสัตว์ป่า จับสัตว์ป่าและการนำ สัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงบนโคก   
ที ่นํ ้าท่วมไม่ถึงการใช้ประโยชน์ที ่เป็นปัจจัยที ่สำคัญต่อการสูญเสียพื ้นที ่และทรัพยากรป่าพรุมากที ่สุด            
คือ การบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรและการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งนี้ เพราะผู้เข้าไป
ใช้ประโยชน์ มีทั้งราษฎรที่มีชุมชนอยู่โดยรอบพรุและชุมชนใกล้เคียงอันเป็นผลต่อเนื่องให้เกิดแรงดันจากการ
ใช้ทรัพยากรจากป่าพรุให้พ้ืนที่ที่มีพืชพรรณไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของพรุลดลงและมีการบุกรุกทำลาย
สูงเนื่องจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุต่างๆ ดังกล่าวนี้ เป็นการนำ ใช้ในครัวเรือนเสียเป็นส่วนใหญ่ 
ดังนั ้นการใช้ประโยชน์จากป่าพรุทุกกรณีจำเป็นหรือควรที่ จะต้องมีการจัดการและควบคุมอย่างรัดกุม      



เพราะป่าพรุ มีลักษณะนิเวศน์ที่ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ยากต่อการฟื้นฟูให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพเดิมตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมและการใช้ไม้ในครัวเรือนในพ้ืนที่พรุ จึงเป็นเรื่อง
ที ่สมควรต้อง ดำเนินการทั ้งนี ้เพื ่อให้ทราบข้อมูลพื ้นฐานเกี ่ยวกับการใช้ไม้ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น        
พร้อมกับหาแนวทางในการที่จัดการควบคุมป้องกัน และพัฒนาป่าพรุนั้นให้สามารถอำนวยประโยชน์ทางตรง
และทางอ้อมให้ได้มากที ่ส ุดและเป็นไปอย่างเหมาะสมที ่ส ุดอันจะนำไปสู ่การยกระดับ ความเป็นอยู่               
ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยที่การจัดการนั้นจะต้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
สภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ และพ้ืนฐานของทรัพยากรท้องถิ่น 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. อุปกรณ์ 
 - เครื่องมือวิเคราะห์ 
2. วิธีการ 
 2.1 ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชน ครัวเรือนในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบพรุ ในเขตอำเภอเมือง 
อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโก-ลก เพ่ือวางแผนการสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแบบสอบถาม 
 2.2 ทำการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ของราษฎรในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย โดยมีจำนวน
ครัวเรือนตัวอย่างที่ใช้ศึกษา 508 ครัวเรือน 
 2.3 ทำการศึกษาชนิด ปริมาณความต้องการใช้ไม้ในการสร้างบ้านในชุมชนโดยรอบพื้นที่พรุ ในเขต
อำเภอดังกล่าวจากครัวเรือนตัวอย่าง 
 2.4 นำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษามาทำ การวิเคราะห์ และประเมินผลสภาพการใช้ไม่ครัวเรือน
ของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่พรุและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 2.5 รวบรวมผลการศึกษาและวิเคราะห์ จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อกรมป่าไม้และศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาสต่อไป 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมและปริมาณการใช้ไม้ของชุมชนที่อยู่โดยรอบพรุ ทำการสำรวจจาก
ประชากรท ี ่ อยู่ อาศ ั ย โดยรอบพร ุ  ในส่ วนที่ ม ี อาณาเขตอยู่ ใน เขตอำเภอเม ือง  อำ เภอตากใบ                           
และอำเภอสุไหงโกลก จ ังหว ัดนราธ ิวาส โดยมีจำนวนหมู่บ ้านที ่สำรวจทั ้งหมด 16 หมู ่บ ้าน ด ังนี้                     
คือ บ้านกูแบสาลอและบ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง บ้านโคกไผ่และบ้านโคกยาง ตำบลพร่อน      
อำเภอตากใบ บ้านบางขุนทอง บ้านโคกงู บ้านโคกชุมบก และบ้านยูโย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ     
บ้านโงซรายอ บ้านตือเระ และบ้านมือบา ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก บ้านลาแบล บ้านปูโยะ            
บ้านโคกภูมิ บ้านกุแบอีแก และบ้านโต๊ะแดงตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโกลก ซึ่งพอสรุปผลได้ดังนี้ 

1. จำนวนและการกระจายของประชากรที่อาศัยอยู่โดยรอบป่าพรุ  
 จากจำนวน 16 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 13,810 คน เป็นชาย 6,970 คน และหญิง 6,840 
คน อัตราส่วนหญิง : ชาย = 1:02 มีจำนวนครัวเรือน 2,778 ครัวเรือน และมีขนาดครัวเรือนเท่ากับ 4.97 คน
ต่อครัวเรือน  โดยแถบอำเภอสุไหงโกลก มีจำนวนประชากร จำนวนครัวเรือนและขนาดครัวเรือนสูงที่สุด      
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรในช่วงระหว่างปี 2531-2533 มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลดลง
เนื่องจากประชากรบางส่วน มีการย้ายถิ่นฐานไปทำกินต่างถิ่นสำหรับลักษณะของประชากรบางประการ พบว่า
หัวหน้าครัวเรือนมีอายุโดยเฉลี่ย 46 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาลักษณะครัวเรือนของ



ประชากร มีลักษณะเป็นครอบครัวเดียวมีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คนต่อครัวเรือนและราษฎรส่วนใหญ่           
มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องถิ่นเดิม  

2. การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
 ราษฎรส่วนใหญ่มีที่ดินครอบครองครัวเรือนละ 2 แปลงขึ้นไปแต่เป็นแปลงที่ดินขนาดเล็ก โดยมีขนาด
เนื้อที่ถือครองรวมอยู่ในช่วง 6-15 ไร่ และเอกสารที่ดินเกือบทั้งหมดเป็นเอกสารที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
คือ เป็น นส.3 สค.1 และโฉนด มีส่วนน้อยที่ไม่มีเอกสารที่ดินและที่ดินเหล่านี้ส่วนมากแล้วเป็นพื้นที่ป่าเสม็ด 
ในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น เน้นหนักไปในทางด้านการใช้พื้นที่    เพื่อการเกษตร ซึ่งได้แก่ การทำนา   
สวนยางพารา และพืชผลอ่ืน ๆ เช่น มะพร้าว และไม้ผลยืนต้น 

3. สภาพเศรษฐกิจของประชากร 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพโดยประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และรับจ้าง
เป็นหลัก นอกจากนั้นก็มีอาชีพอื่น ๆ เช่น การเลี้ยงสัตว์การหาของป่าประเภทหลุมพี นํ้าผึ้ง การเผาถ่าน เป็น
ต้น โดยราษฎรส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 10,000-30,000 บาท/ปี 

4. การใช้ไม้ในการก่อสร้างบ้านเรือน 
  ไม้ที่ใช้สร้างบ้านเรือนเป็นชนิดไม้ที่ขึ้นในพื้นที่หมู่บ้าน เช่น ไม้กระทัง ตำเสา หว้า ไม้ในป่าพรุ เช่น 
มะฮัง และไม้เสม็ดจากป่าเสม็ด ลักษณะบ้านเรือนส่วนใหญ่มีอายุของบ้านอยู่ในช่วง 5-10 ปี มีเนื้อที่ตัวบ้านอยู่
ในช่วง 50-100 ตารางเมตร ลักษณะบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง สำหรับปริมาณไม้ที่ใช้ต่อ 1 หลัง คิดเป็น
ปริมาณได้ 0.7902-19.1667 ลบ.ม. ต่อหลังคาเรือน คิดเป็นปริมาตรโดยเฉลี ่ยเท่ากับ 5.8090 ลบ.ม.         
และพบว่าส่วนประกอบของบ้านที่ใช้ไม้ในปริมาณมากที่สุด  ได้แก่ ไม้เครื่องบน รองลงมาได้แก่ ไม้ฟืน ไม้เสา 
และไม้เครื่องล่าง ตามลำดับ 

สรุป 
 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม และปริมาณการใช้ไม้ของชุมชนที่อยู่โดยรอบพรุ สำรวจจากประชากร
ที่อยู่อาศัยโดยรอบพรุในส่วนที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตอำเภอเมือง อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโกลก 
จังหวัดนราธิวาส พบว่ามีจำนวนหมู่บ้านที่ราษฎรอยู่อาศัยและทำกิน ที่อาจส่งผลกระทบในด้านบวกหรือลบ     
ต่อพื้นที่ป่าพรุได้ จำนวน 16 หมู่บ้าน โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานอ่ืน       
และการสุ ่มตัวอย่างจากผู ้นำหมู ่บ ้านและหัวหน้าครัวเร ือนทั ้งหมด 508  ครัวเร ือน มีผลการศึกษา                 
ดังนี้ จำนวนและการกระจายของประชากรที่อาศัยอยู่โดยรอบป่าพรุ จำนวน 16 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร
ทั ้งหมด 13,810 คน เป็นชาย 6,970 คน และหญิง 6,840 คน จำนวนครัวเร ือน 2,778  ครัวเร ือน             
ขนาดครัวเรือนเท่ากับ 4.97 คนต่อครัวเรือน ลักษณะของประชากรนั้น พบว่าหัวหน้าครัวเรือนมีอายุโดยเฉลี่ย 
46 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ลักษณะครัวเรือนเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 
คน ต่อครัวเรือน และเป็นผู ้มีภูมิลำเนาในท้องถิ ่นเดิม ในเรื ่องการถือครอง และการใช้ประโยชน์ที ่ดิน            
ราษฎรส่วนใหญ่มีที่ดินครอบครัวละ 2 แปลง ขึ้นไป มีเนื้อที่ถือครองรวมอยู่ในช่วง 6-15 ไร่ และมีเอกสารที่ดิน
ที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ ราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างเป็นหลัก มีรายได้อยู่ในช่วง 
10,000-30,000 บาท/ปี สำหรับการสร้างบ้านเรือนของราษฎรนั้น โดยมากสร้างบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงมีแหล่ง
ไม้ที่ใช้ในการสร้างบ้านเรือนมาจากพื้นที่ป่าบริเวณหมู่บ้าน ใช้ไม้ในการสร้างบ้านเรือน คิดเป็นปริมาตร       
โดยเฉลี่ย 5.81 ลูกบาศก์เมตรต่อหลังคาเรือน 
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