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1.	 ความส�าคญัของพรุควนเครง็

พรุควนเคร็งเป็นพรุที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับ 2 รอง

จำกพรุโต๊ะแดง โดยมีพื้นที่ประมำณ 354,339 ไร่  

(รวมพื้นที่ท่ีประกำศโดยกรมพัฒนำที่ดิน) ต้ังอยู่ในเขต

อ�ำเภอเชยีรใหญ่ อ�ำเภอเฉลมิพระเกยีรติ อ�ำเภอร่อนพิบูลย์ 

อ�ำเภอชะอวด อ�ำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และอ�ำเภอระโนด จังหวัด

สงขลำ ถือว่ำเป็นพื้นที่ชุ ่มน�้ำที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง 

คุณค่ำของพรุควนเคร็ง นอกจำกกำรควบคุมสภำพ 

ภูมิอำกำศโดยกำรกักเก็บคำร์บอนไว้ในพื้นที่ และแหล่ง

ของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทัง้พนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว์

เฉพำะถิน่และหำยำกชนดิต่ำง ๆ  แล้ว พรคุวนเครง็ยงัเป็น

แหล่งพึ่งพิงที่ส�ำคัญของชุมชนที่อำศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ 

กว่ำ 23,000 คน 

ชุมชนในพื้นที่พรุควนเคร็งและพื้นที่โดยรอบ 
ได้ ใช้ประโยชน์ทางตรงจากพรุ ทั้งในด้านอาหาร  
การสร้างรายได้ จากการหาสัตว์น�้าหลากหลายชนิด 
น�้าผึ้ง ผัก ฯลฯ รวมทั้งการเก็บหากระจูดที่เป็นพืช
เศรษฐกิจส�าคัญและยังเป็นแหล่งส�าหรับเลี้ยงสัตว์  
ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านอาชีพ
และสร้างรายได้  

นอกจำกนี้ระบบนิเวศพรุและพื้นที่พรุควนเคร็ง 

ยังเป็นแหล่งรองรับน�้ำจืดขนำดใหญ่ มีองค์ประกอบของ

ดินพรุที่มีลักษณะเฉพำะที่เกิดจำกกำรท่วมขังของน�้ำ 

เกือบตลอดทั้งปีและกำรทับถมของเศษซำกพืชเป็น 

ระยะเวลำนำน และพรรณพืชเหนือน�้ำที่มีระบบรำกแบบ

พิเศษ ช่วยในกำรค�้ำยันและดูดซึมธำตุอำหำร พื้นที่พรุจึง

มีศักยภำพสูงในกำรดูดซับน�้ำ เป็นหนึ่งในโครงสร้ำง 

พื้นฐำนทำงธรรมชำติ (natural Infrastructure) ที่ช่วย

ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ เช่น ภัยแล้งและน�้ำท่วม 

เป็นพื้นที่ส�ำหรับเก็บกักน�้ำและควำมชื้นในช่วงน�้ำหลำก

แล้วค่อย ๆ ปล่อยออกมำสู่พื้นที่โดยรอบในช่วงหน้ำแล้ง  

จึงท�ำให้เกิดควำมสมดุลของระบบน�้ำตำมล�ำห้วยล�ำธำร

และน�้ำใต้ดิน อีกท้ังช่วยกรองและบ�ำบัดน�้ำท่ีสัมพันธ ์

กบัลุม่น�ำ้ปำกพนังและลุม่น�ำ้ทะเลสำบสงขลำ เพรำะรบัน�ำ้

จำกเทอืกเขำบรรทดัทำงทศิตะวนัตกก่อนทีจ่ะไหลออกไป

สู่พื้นท่ีปลำยน�้ำและออกสู่ทะเลทำงทะเลน้อยท่ีต่อเนื่อง 

สู่ทะเลสำบสงขลำ และส่วนหนึ่งไหลออกสู่ทะเลอ่ำวไทย

ผ่ำนแม่น�้ำปำกพนัง
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The importance of Kuan Kreng peat swamp

Kuan Kreng is the second largest peat swamp forest in Thailand, following the Toh Deang peat 

swamp forest. The forest covers an area of 354,339 rai or 56,694 ha (including the area declared by Land 

Development Department). It stretches over Chainyai, Chalerm Prakiat, Ronepiboon, Cha-uat and Huasai 

districts of Nakhon Si Thammarat province, Kuan Khanoon district of Phatthalung province, and Ranot 

district of Songkla province. The peat swamp forest is significant for its carbon sequestration capacity, 

biodiverversity both on flora and fauna as well as a habitat for some rare and endemic species. In addition, 

it is also a source of income and livelihoods for approximately 23,000 local people surrounding the area. 
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2.	 ขอบเขตและวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์

กำรประเมนิมลูค่ำทำงเศรษฐศำสตร์กำรใช้ประโยชน์ทำงตรงจำกทรพัยำกรในระบบนเิวศพร ุเป็นกำรวดัมลูค่ำทีช่มุชน

หรือประชำชนได้รับจำกระบบนิเวศพรุควนเคร็ง โดยวัดออกมำเป็นตัวเงิน ไม่ว่ำสิ่งนั้นจะมีกำรซ้ือขำยในตลำดหรือมีรำคำ

ตลำดหรือไม่ก็ตำม กำรประเมินในครั้งนี้ด�ำเนินกำรในช่วงเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน 2563 โดยเป็นกำรประเมินมูลค่ำ 

ที่เกิดจำกกำรใช้ประโยชน์หลักของชุมชนซึ่งใช้ประโยชน์ทำงตรง (use value) เท่ำนั้น ซึ่งยังไม่หักต้นทุน (gross value) 

พื้นที ่พรุควนเคร็งในพื้นที่อ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช  

ขอบเขตการประเมิน

(1) มูลค่ำของผลผลิตที่ชุมชนใช้ประโยชน์โดยตรง โดยประเมินในระดับต�ำบลที่มีกำรใช้ประโยชน์จำกพรุควนเคร็ง 

ในระดับสูง ได้แก่ ต�ำบลเคร็งและต�ำบลบ้ำนตูล  

(2) มูลค่ำกำรใช้น�้ำเพ่ือกำรอุปโภค โดยประเมินในระดับต�ำบลซ่ึงมีพื้นที่อยู่ติดกับพรุควนเคร็งและมีแหล่งน�้ำใช ้

เพื่ออุปโภคที่สัมพันธ์กับระบบน�้ำในพื้นที่พรุ ได้แก่ ต�ำบลเคร็ง ต�ำบลบ้ำนตูล และต�ำบลชะอวด

(3) มูลค่ำกำรเสียโอกำสจำกกำรเกิดไฟป่ำในพื้นที่พรุ ได้แก่ ต�ำบลเคร็งและต�ำบลบ้ำนตูล  

วิธีการ ประกอบด้วย (1) กำรประชุมกลุ่มย่อยกับผู้น�ำชุมชนในระดับหมู่บ้ำนและต�ำบล (2) กำรสัมภำษณ์ครัวเรือน 

ทีใ่ช้ทรัพยำกร เกีย่วกบัรปูแบบกำรพึง่พงิทรพัยำกรจำกพรุควนเครง็ (3) กำรสมัภำษณ์กลุม่ผูใ้ช้ทรัพยำกร ได้แก่ กลุม่วิสำหกจิ

ชุมชน กลุ่มอำชีพที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อมูลพื้นที่ศึกษา

ต�าบลเคร็ง พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ

ทะเลน้อย ประกอบด้วย 11 หมู่บ้ำน ส่วนใหญ่ไม่มีที่ดิน 

ท�ำกิน จึงได้เข้ำไปใช้ประโยชน์จำกพรุในรูปแบบต่ำง ๆ และ

ได้น�ำน�ำ้จำกแหล่งน�ำ้บำดำลมำท�ำน�ำ้ประปำเพือ่กำรอปุโภค 

ชุมชนที่ใช้ประโยชน์และพึ่งพิงทรัพยำกรจำกพรุเป็นหลัก  

มี 6 หมู่บ้ำน รวม 1,379 ครัวเรือน 

ต�าบลบ้านตูล ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ 

พรุควนเคร็ง ติดกับเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำบ่อล้อ ประกอบด้วย  

5 หมู ่บ้ำน ส่วนใหญ่มีพื้นท่ีท�ำกำรเกษตร และกำรใช ้

แหล่งน�้ำบำดำลและแหล่งน�้ำผิวดินมำท�ำน�้ำประปำ โดยมี  

2 หมู่บ้ำนหลักที่อยู่ติดพื้นที่พรุและใช้ประโยชน์ทรัพยำกร

จำกพรุ รวม 918 ครัวเรือน 

ต�าบลชะอวด ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของพรุควนเคร็ง 

ติดกับเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำบ่อล้อ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้ำน  

ส่วนใหญ่ท�ำกำรเกษตร ปลูกยำงพำรำ และปำล์มน�้ำมัน  

โดยเข้ำไปใช้ทรัพยำกรจำกพรุไม่มำกนัก และได้ใช้แหล่งน�้ำ

บำดำลซึง่เช่ือมโยงกับพรมุำท�ำเป็นน�ำ้ประปำเพือ่กำรอปุโภค

ในครัวเรือนใน 6 หมู่บ้ำน รวม 4,134 ครัวเรือน
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Summary of the study areas

Kreng sub-district : Most part of the sub-district is in Thale 

Noi Non-hunting Area and consisting of 11 villages. Majority of the 

household has no land for agriculture. Therefore their livelihoods 

are depending on the peat swamp forest as well as using water 

from groundwater sources to produce tap water for household 

consumption. There are 6 villages that use and depend mainly on 

the peat swamp resources, with the population of 1,379 households.  

Ban Tul sub-district : Situated in to the northwest of KK 

peat swamp, and adjacent to Bolor Non-hunting Area. The sub-

-district consisted of 5 villages, most households own agricultural  

land. The villagers use groundwater as well as surface water sources 

to produce tap water for household consumption. There are 2 

villages that are located nearby and are the main resource user of 

the peat swamp forest, with the population of 918 households.

Cha-uat sub-district : Located to the west of KK peat 

swamp forest, and adjacent to Bolor Non-hunting Area. The sub-

-distric consisted of 10 villages, which most households are doing 

agriculture such as rubber and oil palm plantations and not much 

depend on peat swamp resources. However, villagers from 6 villages  

in the sub-district are use groundwater sources generated by the 

peat swamp forest to produce tap water for household consumption 

with the population of 4,134 households.
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3.	 รูปแบบการใช้ประโยชน์ทางตรง 
จากพรุควนเคร็งในพ้ืนที่ศึกษา

1) การหาผลผลิตจากพรุควนเคร็ง

 การตดักระจูด ชมุชนจะตดักระจดูทีข่ึน้กระจำยในบรเิวณพืน้ทีพ่รซ่ึุงเป็นทีลุ่ม่

ใกล้ชุมชนได้เกือบตลอดทั้งปี โดยในช่วงน�้ำหลำกจะเก็บหำได้น้อยลง กำรตัดกระจูด 

จะใช้เคียวหรือมีดตัดและน�ำมำรวบรวมเป็นมัด ใช้เรือหรือคนแบกออกมำบริเวณถนน 

แล้วขนส่งต่อโดยรถจักรยำนยนต์หรอืรถพ่วงข้ำง จำกนี ้จะต้องน�ำกระจดูมำผ่ำนกรรมวธิี

คลุกกับดินโคลนเพื่อให้อ่อนตัวดีขึ้น  คัดขนำดเพื่อท�ำเป็นก�ำเล็ก ๆ  เตรียมไว้ขำยเป็น 

กระจูดสด หรือน�ำมำตำกแห้งเตรียมไว้ส�ำหรับจักสำนเป็นผลิตภัณฑ์ขำยต่อไป 

  การหาปลาและสัตว์น�้า ชุมชนรอบพรุควนเคร็งสำมำรถหำปลำและสัตว์น�้ำ  

ในช่วงที่มีน�้ำหลำก ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนมีนำคม อย่ำงไรก็ดีมีบำงส่วน 

ยังคงหำในช่วงฤดูแล้งโดยกำรวำงกับดักตำมล�ำคลองและบึงที่มีน�้ำท่วมขังในพื้นที่พรุ 

หรือกำรติดตั้งยอทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ไว้ตำมล�ำคลองธรรมชำติ ปลำน�้ำจืด 

ที่หำได้ ได้แก่ ปลำช่อน ปลำช่อนชัย ปลำดุก ปลำหมอ ปลำกระทิง ปลำล�ำพัน  เป็นต้น 

(ซึง่มปีรมิำณลดลงอย่ำงมำก) ส่วนสตัว์น�ำ้อืน่ ๆ  ได้แก่ กบนำ หอยขม กุง้ก้ำมกรำม ตะกวด

ป่ำพรุ เต่ำ ปูนำ หอยเชอร่ี  เป็นต้น
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Patterns of direct resource utilization of the KK peat 
swamp forest in the study area 

1) Collection of products from KK peat swamp

 Krajood collection The villagers harvest krajood (grey sedge) that grows in the peat swamp area 

near the community almost all year round. During flooding season, they will be able to collect less. To 

cut krajood, people will use a scythe or knife to cut and collect them in bundles, take a boat or carry 

out on the road and then transported by motorcycle or side trailer to their village. At this point krajood 

has to be soaked with mud to soften it, then graded to make small bundles prepared to sell as a fresh 

krajood or dried and prepared for weaving handicraft products.    

 Catching of fish and aquatic animals Communities around KK peat swamp catch fish and 

aquatic animals mainly during flooding season, from November to March. However, some villagers would 

also catch during dry season by putting traps in the canals and flooded marshes in the peat swamp area, 

or installation of small or large square dip nets along the canals. Types of freshwater fish can be found 

include snakehead (two varieties), catfish, cichlid, spiny eel, slender walking catfish (greatly reduced), 

while other freshwater animals are frog, marsh snail, giant freshwater prawn, lizard, turtle, crab, golden 

apple snail, etc.   
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  การหาน�้าผึ้ง กำรหำน�้ำผึ้งมีทั้งเข้ำไปหำเพียงคนเดียว และไปเป็นกลุ่ม โดยส่วนใหญ่จะเข้ำไปเป็นกลุ่ม ๆ 

ตั้งแต่ 2 คน ถึง 8 คน เมื่อหำมำได้ก็จะแบ่งปันกัน น�ำไปขำยให้แก่ผู้ซื้อที่สั่งเป็นประจ�ำ หรือฝำกญำติขำยในพื้นที ่

ต่ำง ๆ โดยผู้ซือ้วำงใจได้ว่ำเป็นน�ำ้ผึง้แท้จำกพรุควนเครง็ แม้มรีำคำค่อนข้ำงสงูกว่ำน�ำ้ผึง้ทัว่ไป แต่ได้รบักำรยอมรบั 

ในคุณภำพว่ำมีกลิ่นหอมจำกดอกเสม็ด ซี่งเป็นจุดขำยส�ำคัญ

 การหาตัวต่อและไข่มดแดง ชุมชนบำงส่วนเข้ำไปหำตัวต่อและไข่มดแดงทั้งเพื่อบริโภคและเพื่อขำย  

ในช่วงเวลำเดยีวกบักำรหำน�ำ้ผึง้ ทัง้ตวัต่อและไข่มดแดงมีรำคำค่อนข้ำงดี ผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนเอง บำงส่วน

ส่งให้กบัพ่อค้ำแม่ค้ำทีเ่ข้ำมำซือ้ไปขำยตำมตลำดหรอืร้ำนอำหำรพื้นบ้ำนในท้องถ่ิน 

 การหาผักป่า ชมุชนจะหำผกัป่ำไว้บริโภคในครวัเรอืนมำกกว่ำกำรหำเพือ่ขำย จงึเกบ็มำจ�ำนวนค่อนข้ำงน้อย

ในแต่ละครั้ง ผักหลำกหลำยชนิดที่พบในพื้นที่พรุควนเคร็ง ได้แก่ ผักบุ้ง ผักกะเฉด ผักขี้ใต้ ผักตบ ผักริ้น ล�ำเพ็ง  

พำโหม เถำว์ดิน และมีเห็ด 2 ชนิดที่บำงส่วนหำขำยด้วย คือ เห็ดเสม็ด และเห็ดแครง    
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 Collection of honey  That cab be collected by one person, or for most 

practice, people will go as a group either as small of 2-3 persons or big group of 

7-8 persons. The honey collected will be shared and sold to buyers who regularly 

order, or collectors might ask relatives living in different areas to sell for them. 

The buyers trust that they will get pure honey from the KK peat swamp forest 

even though the price is higher compare to honey from other areas. This is due 

to the honey from KK peat swamp forest is being recognized as having the unique 

scent of samet flowers which is an important selling asset.

 Collection of wasp larvae and red ant egg  Some villagers collect 

wasp larvae and red ant egg both for consumption and sell at the same period 

of collecting honey. Similar to honey, the market price of wasp larvae and red ant 

egg are relatively high. The buyers are people within the village as well as traders 

who will sell these products to the local markets and restaurants.

 Collection of wild vegetables The villagers collect wild vegetables 

mainly for household consumption than to sell, and with very small amount of 

each collection. Different types of wild vegetables can be found in KK peat swamp 

forest such as lotus root, morning glory, water mimosa, etc. and two types of 

mushroom are collected for sell, namely samet mushroom and kraeng mushroom.
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2) การใช้พื้นที่เพื่อการเลี้ยงสัตว์  
ในแต่ละปีมกีำรปล่อยววัและควำยเข้ำไปหำกนิ

หญ้ำในพื้นที่พรุควนเคร็งในช่วงฤดูแล้งเป็น

ระยะเวลำประมำณ 9-10 เดือน ในต�ำบลเคร็ง 

และ 6-9 เดือน ในต�ำบลบ้ำนตูล เพื่อให ้

สัตว์เลี้ยงได้เล็มกินหญ้ำในบริเวณพรุ สลับกับ

กำรปล่อยในสวนปำล์มและสวนยำงพำรำ  

ส่วนครวัเรอืนทีไ่ม่มีทีดิ่นหรอืทีดิ่นน้อยจะอำศัย

พ้ืนที่พรุเป็นหลัก ในช่วงน�้ำหลำกจะเลี้ยงใน

คอกใกล้บ้ำน แล้วตัดหญ้ำหรือซื้อฟำงอัดก้อน 

ให้เป็นอำหำร พรุควนเคร็งจึงเป็นเสมือน 

แหล่งอำหำรของสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเกษตรกร

ประหยัดต้นทุน

3) การใช้น�้าเพื่อการอุปโภค ด้วย

ศกัยภำพของพืน้ทีพ่รทุีช่่วยเติมและกระจำยน�ำ้

ใต้ดิน รวมทั้งเพิ่มควำมชุ่มชื้นให้กับแหล่งน�้ำ 

ผิวดินที่อยู ่ติดพื้นที่พรุ  ท�ำให ้สำมำรถน�ำ 

น�้ำบำดำลมำท�ำน�้ำประปำเพื่อกำรอุปโภค

ส�ำหรับชุมชนโดยรอบได้ตลอดทั้งปี ซึ่งบริหำร

จัดกำรโดยองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล และ 

บำงจุดบริหำรโดยคณะกรรมกำรหมู ่บ ้ำน  

แม้จะมีบำงพื้นที่อำจขำดแคลนน�้ำในบำงป ี

ที่ประสบภัยแล้ง

Cattle raising in the peat swamp area  Cows and 

buffalos are raised in the KK peat swamp area during dry 

season, approximately 9-10 months for Kreng sub-district and 

6-9 months for Ban Tul sub-district, to graze in the peat swamp 

area together within the oil plam plantations closing to the 

peat swamp belong to households that have agricultural land. 

For those households without agricultural land would mainly 

rely on the peat swamp. During flooding season, cattle will 

be brought to keep near the village and farmers will cut grass 

or buy straw briquettes to feed them. KK peat swamp area 

is therefore an important grazing site for cattle and helps 

farmers saving costs for animal feeding.    

 Using water for household consumption  One of 

the ecosystem services of the peat swamp is to help replenish 

and distribute groundwater, as well as adding moisture to the 

surface water sources close to the peat swamp area. The 

communities around the area can use groundwater to 

produce tap water for household consumption all year round. 

Even though they may face shortage of water for drought the 

year. The tap water production is mainly managed by the 

Sub-district Administrative Organizations with other few 

sources managed by the village committees.    
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ตารางที่ 1 ปฏิทินการเก็บหาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรส�าคัญจากพื้นที่พรุควนเคร็ง
Table 1 Seasonal calendar of important resource utilizations in the KK peat swamp forest

ประเภท/ชนิด
Type of use

ช่วงเวลา
Month ราคาตลาด

Market Priceม.ค.
Jan

ก.พ.
Feb

มี.ค.
Mar

เม.ย.
Apr

พ.ค.
May

มิ.ย.
June

ก.ค.
July

ส.ค.
Aug

ก.ย.
Sep

ต.ค.
Oct

พ.ย.
Nov

ธ.ค.
Dec

การใช้ประโยชน์จากกระจูดและกก Uses of sedge
กระจูดสด Krajood (grey sedge) 35-25 บำท/ก�ำ  baht/small bundle

กกลังกำ Kok (sedge)

สำนกระจูด Krajood weaving เครือ่งจกัสำนท่ัวไป 300-30 บำท simple products  baht/piece 
เครือ่งจกัสำนท่ีมกีำรตกแต่ง 1,000-150 บำท well-finished   baht/piece

ปลาน�้าจืดที่ส�าคัญ Important freshwater fish

ปลำช่อน Snakehead 110-70 บำท/กก.  baht/kg.

ปลำดุก Catfish 90-112 บำท/กก.  baht/kg.

ปลำหมอ Cichlid 40-70 บำท/กก.  baht/kg.

ปลำไหล Eel 100-130 บำท/กก.  baht/kg.

น�้าผึ้งและแมลง Honey and insects

น�้ำผึ้ง Honey 600-500 บำท/ขวด  baht/bottle

ไข่มดแดง Red ant egg 300-250 บำท/กก.  baht/kg.

ตัวต่อ Wasp larvae 500 บำท/กก.  baht/kg.

ผักป่า Wild vegetables

เห็ดเสม็ด Samet mushroom 50 บ./กก.  baht/kg.

เห็ดแครง Kraeng mushroom 150 บ./กก.  baht/kg.

ผักชนิดอื่น ๆ Other vegetable

การเลี้ยงสัตว์ Cattle raising
โค กระบือ Cow and buffalo

หมำยเหตุ Remarks:    มีกำรเก็บหำและใช้ประโยชน์จ�ำนวนมำก  

         High intensity of use   

     มีกำรเก็บหำและใช้ประโยชน์เล็กน้อย

       Low intensity of use
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     มีกำรเก็บหำและใช้ประโยชน์เล็กน้อย

       Low intensity of use
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จ�านวนและบริเวณที่ชุมชนใช้ทรัพยากรจากพรุควนเคร็ง

เกษตรกรในต�ำบลเครง็ส่วนใหญ่มทีีดิ่นท�ำกำรเกษตรน้อยหรอืไม่มเีลย จงึพึง่พงิพรเุกือบตลอดท้ังปี ส่วนในต�ำบลบ้ำนตลู 

ผู้เข้ำไปใช้ประโยชน์จำกพรุจะเป็นคนอำศัยอยู่ติดพื้นที่พรุ โดยเฉพำะในช่วงน�้ำหลำกท่วมพื้นท่ีเกษตร ซึ่งมีทั้งเพื่อขำยและ

เพื่อบริโภคเองในครัวเรือน กำรหำปลำจะเข้ำไปไม่เกิน 3-7 กิโลเมตร แต่กำรหำน�้ำผึ้งนั้นไกลกว่ำก็จะไม่เกิน 7 กิโลเมตร 

จำกถนน กำรปล่อยสัตว์เลี้ยงในพื้นที่พรุก็เช่นเดียวกันจะอยู่ในบริเวณไม่ไกลเกิน 5 กิโลเมตร โดยเจ้ำของจะปล่อยสัตว์เลี้ยง

ไว้และกลับไปดูแลเป็นระยะ  
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Number of users and area of resource utilization in KK 
peat swamp

Majority of the households in Kreng sub-district have only small 

area, or non agricultural land. Therefore, they are relying on resources 

in the peat swamp forest all year round.  Whereas Ban Tul sub-district, 

the resource users in peat swamp forest are primarily households that 

located near the area. This is especially during flooding season those 

household won’t be able to cultivate their lands. They would then rely 

on resource collection both for sell and consumption. Concerning 

distance of resource utilization, for fishing people will within 3-7 

kilometres from the villages or main roads, for collecting honey would 

be a bit further but not beyond 7 kilometres from the roads. It is similar 

for cattle raising in the peat swamp area which would be around 5 

kilometres from their village. The owners would keep the cattle in certain 

area and come to check them regularly. 
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ตารางที่ 2 จ�านวนผู้ ใช้ทรัพยากรที่ส�าคัญจากพรุควนเคร็งของชุมชนในพื้นที่ศึกษา
Table 2 Number of resource users in KK peat swamp from the study area

ประเภทการใช้ทรัพยากร
Type of use

จ�านวนครัวเรือน
Number of household

ต�าบลเคร็ง (6 หมู่บ้านหลัก)*  
Kreng sub-district  
(in 6 key villages)*

ต�าบลบ้านตูล (2 หมู่บ้านหลัก)**
Ban Tul sub-district 
(in 2 key villages)*

     กำรตัดกระจูดสด
        Collection of fresh krajood

130 10

     กำรสำนกระจูด
        Krajood weaving

650 10

     กำรหำปลำน�้ำจืด
        Catching of freshwater fish

245 85 ขำย • sell
210 บริโภคเอง • consumption

     กำรหำน�้ำผึ้ง
        Collection of honey

76 70

     กำรหำตัวต่อและไข่มดแดง
        Collection of wasp larvae  
        and red ant egg

51 น้อยมำก
very small number

     กำรเลี้ยงสัตว์
        Cattle raising

72 40

ที่มำ: *เพ็ญพร เจนกำรกิจ และคณะ (2562), **กำรสัมภำษณ์ผู้น�ำชุมชน

Source: *Penporn Janekarnkij et al. (2019), **Community leaders’ interview
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4.	 มูลค่าทางตรงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่พรุควนเคร็ง

1)  มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ผลผลิตที่ส�าคัญ

กำรประเมินมูลค่ำได้ทั้งมูลค่ำที่เกิดจำกกำรขำยเป็นรำยได้ และมูลค่ำของกำรหำมำบริโภคและใช้ในครัวเรือน 

ซ่ึงช่วยให้ชุมชนประหยัดค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำอำหำรและต้นทุนของครัวเรือนได้ในแต่ละปี ท้ังนี้เป็นกำรประเมินจำก

ประเภทกำรใช้ที่ส�ำคัญ ได้แก่ กำรตัดกระจูดสด กำรสำนกระจูด กำรหำปลำน�้ำจืด กำรหำน�้ำผึ้ง กำรหำตัวต่อและไข่มดแดง 

และกำรเลี้ยงสัตว์ โดยมีผลกำรประเมินมูลค่ำจำกพื้นที่ศึกษำ 2 ต�ำบล แสดงดังภำพที่ 1 และ 2

Economic valuation of direct resource utilization in the KK 
peat swamp 

Economic values of the key products

The valuation assessed both the value generated as an income and the value of household 

consumption and use which helping communities to save on food and occupation costs each year. The 

assessment covered the key types of products: collection of fresh krajood, krajood weaving, freshwater 

fish, honey, wasp and red ant eggs, and animal raising. Details of the valuation from the two sub-districts 

are shown in Figures 1 and 2.
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ภาพที่ 1 มูลค่าการหาเพื่อขายเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท/ ครัวเรือน/ ปี)

Figure 1 Average values for sell per household (baht/ household/ year)
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Figure 2 Average values for consumption and use per household (baht/ household/ year)
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การประเมินมูลค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือนจากการหาผลผลิตท่ีส�าคัญจากพ้ืนท่ีพรุควนเคร็งเพ่ือ

ขายเป็นรายได้ ในสองต�ำบล เรียงตำมล�ำดับมำกไปน้อย ได้แก่ กำรสำนกระจูด 5.5 หมื่นบำท/ 

ครัวเรือน/ปี กำรขำยกระจูดสด 5.3 หมื่นบำท/ครัวเรือน/ปี น�้ำผึ้งหลวง 3.5 หมื่นบำท/ครัวเรือน/ปี 

ปลำน�้ำจืด 3.4 หมื่นบำท/ครัวเรือน/ปี ตัวต่อและไข่มดแดง 0.83 หมื่นบำท/ครัวเรือน/ปี

การประเมนิมลูค่าเป็นสดัส่วนของรายได้จากการหาผลผลิตในพืน้ทีพ่รคุวนเครง็กบัรายได้

ของครวัเรอืนตลอดท้ังปี พบว่ำรำยได้จำกกำรขำยผลผลติจำกพรคุดิเป็นร้อยละ 25-100 ของรำยได้

ครัวเรือนส�ำหรับต�ำบลเคร็ง และส�ำหรับต�ำบลบ้ำนตูลคิดเป็นร้อยละ 5-83 ของรำยได้ครัวเรือน  

ซึง่แสดงถงึควำมส�ำคญัของพรคุวนเครง็ในกำรเป็นแหล่งรำยได้ของครวัเรอืนทีอ่ยูต่ดิพืน้ทีพ่รุทัง้สอง

ต�ำบล 

การประเมินมูลค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือนส�าหรับการหาผลผลิตที่ส�าคัญเพ่ือการบริโภคและ

ใช้สอยในครัวเรือน ที่สะท้อนถึงกำรประหยัดรำยจ่ำยและต้นทุนต่ำงๆ ได้แก่ กำรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่

พรุสำมำรถประหยัดต้นทุนค่ำอำหำรสัตว์ได้ประมำณ 3.0 หมื่นบำท/ครัวเรือน/ปี กำรหำกระจูด 

ไว้ใช้เองสำมำรถประหยดัต้นทนุค่ำกระจดูได้ประมำณ 2.1 หมืน่บำท/ครวัเรอืน/ปี กำรหำปลำน�ำ้จดื 

น�้ำผึ้ง ตัวต่อ และไข่มดแดงไว้บริโภคเองสำมำรถประหยัดค่ำอำหำรได้ประมำณ 1.1 หมื่นบำท/ 

ครัวเรือน/ปี
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In summary, the household average values of the 

key products collected from KK peat swamp for sell in 

the two sub-districts from high to low are krajood weaving 

5.5 kbaht/hh/year, selling of fresh krajood 5.3 kbaht/hh/year, 

honey 3.5 kbaht/hh/year, freshwater fish 3.4 kbaht/hh/year, 

wasp and red ant egg 0.83 kbaht/hh/year.

Considering the sale values of key products as 

percentage in the total annual income of the household, 

for Kreng sub-district sales of products can be accounted 

for 25-100% of the household annual income, and for Ban 

Tul sub-district the percentage is 5-83% of the household 

annual income. This result has highlighted the importance 

of KK peat swamp forest as income generation source of the 

households in these two sub-districts.  

Additionally, the household average values of key 

products for consumption and use which is reflecting 

saving of expenses; comprise of cattle raising in the peat 

swamp helps farmers save fodder cost for 3.0 kbaht/hh/

year, collecting fresh krajood for household use could makes 

the villagers save cost for 2.1 kbaht/hh/year, collecting of 

freshwater fish, honey, wasp and red ant eggs helps the 

villagers save expenses on food for about 1.1 kbaht/hh/year.
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การสานกระจูด
Krajood weaving 

58.1 ล้านบาท/ปี  million baht/year

การหากระจูดสด 
Fresh krajood
13.9 ล้านบาท/ปี million baht/year

การหาปลาน�้าจืด 
Freshwater fish
13.7 ล้านบาท/ปี million baht/year

การหาน�้าผึ้ง 
Honey 
6.0 ล้านบาท/ปี million baht/year

การหาตัวต่อและไข่มดแดง
Wasp and red ant egg 
0.7 ล้านบาท/ปี million baht/year 

การเลี้ยงสัตว์ 
Cattle raising
3.63 ล้านบาท/ปี million baht/year

ภาพที่ 3 มูลค่ารวมของการหาผลผลิตที่ส�าคัญในทั้งสองต�าบล (เพื่อขาย เพื่อบริโภค และใช้ในครัวเรือน)  

Figure 3 Total economic values from collection of key products in the two sub-districts both  

(selling and HH consumption/use can be estimated as the following)
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2)  มูลค่าจากการใช้น�้า

ชุมชนรอบพรุควนเคร็งได้ใช้ประโยชน์จำกน�้ำบำดำล

และน�้ำผิวดินซึ่งมีควำมเชื่อมโยงกับพื้นที่พรุ โดยกำรดึงน�้ำ 

มำท�ำเป็นน�ำ้ประปำกระจำยให้แก่ครวัเรอืนในชมุชน สถำนที่

รำชกำรส�ำคญัๆ เช่น โรงเรยีน วดั และส�ำนกังำนของหน่วยงำน

ต่ำง ๆ ที่ตั้งอยู่ในติดกับชุมชน ครัวเรือนจ�ำนวนหนึ่งยังได้ 

ต่อระบบน�้ำไปใช้ในสวนผลไม้และกำรปลูกผัก ดังภำพ  

ซึ่งเห็นได้ว่ำมูลค่ำจำกกำรใช้น�้ำของชุมชนมีมูลค่ำไม่ต�่ำกว่ำ  

9 แสนบำทจนถงึมำกกว่ำ 1 ล้ำนบำทในแต่ละปี ซึง่ถอืว่ำเป็น

อีกหนึ่งบริกำรทำงนิเวศของพรุควนเคร็ง

Economic values of water usage

Communities around the KK peat swamp forest 

have made use of groundwater and surface water 

which are linked to the peat swamp area, by 

pumping water to produce tap water, then distributed 

to households in the community, as well as to the 

main government buildings such as schools, 

temples and offices of various departments located 

in the adjacent community. A number of households 

also install water systems to use tap water in 

orchards and vegetable farms. Figure 4 shows that 

the value of water used in the study areas is at least 

900,000 baht up to more than 1 million baht each 

year. This is considered to be another important 

ecosystem service of KK peat swamp forest.
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ภาพท่ี 4 ปริมาณและมูลค่าการใช้น�้าประปาต่อปีของ 3 ต�าบลติดพรุควนเคร็ง  

Figure 4 Quantity and value of annual tap water usage of 3 sub-districts close to KK peat swamp

ที่มำ: สถิติกำรใช้น�้ำประปำจำกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลเคร็ง องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนตูล และองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลชะอวด

หมำยเหตุ: * ข้อมูลเฉลี่ยต่อปี คิดจำกสถิติกำรใช้น�้ำย้อนหลัง 3 ปี, ** ข้อมูลเฉพำะปี พ.ศ. 2563 เดือนมกรำคม-สิงหำคม
Sources: Record of tap water usage from Kreng, Ban Tul and Cha-uat Sub-district Administrative Organizations
Remarks: * Annual average from the records of the past three years, ** data of 2020 from January-August
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 3) มลูค่าการเสยีโอกาสจากการเกดิไฟป่าในพืน้ทีพ่รุ

จำกกำรสัมภำษณ์ผู้น�ำชุมชนและผู้ใช้ทรัพยำกร 

พบว่ำ ไฟป่ำมักเกิดในช่วงเดือนเมษำยน-กันยำยน  

ส่งผลให้ชมุชนไม่สำมำรถเข้ำไปใช้ประโยชน์ในพืน้ทีไ่ด้  

นอกจำกนี ้ยงัท�ำให้ปริมำณผึง้ทีเ่ข้ำมำสร้ำงรงัในปีน้ัน ๆ  

น้อยลง ไฟป่ำยังท�ำให้ดินที่ถูกไฟไหม้มีควำมเป็นกรด

เพิ่มขึ้น ซ่ึงเมื่อมีน�้ำหลำกส่งผลต่อคุณภำพน�้ำ และ

ท�ำให้ปริมำณปลำหรือสัตว์น�้ำในบริเวณน้ันลดลง  

ซึ่งผลกระทบขึ้นอยู่กับระดับควำมรุนแรงของไฟป่ำ 

ในปีนั้น ๆ  

กำรประเมินค่ำเสียโอกำสของชุมชนในกำรหำ

ผลผลิตทีส่�ำคญัประเภทต่ำง ๆ  ทัง้เพือ่สร้ำงรำยได้และ

เพ่ือกำรบริโภคและใช้ในครวัเรอืน  พจิำรณำจำกมลูค่ำ

ของกำรหำผลผลิตที่ส�ำคัญในช่วงเวลำที่เกิดไฟป่ำ

ส�ำหรับกระจูด กำรเลี้ยงสัตว์ กำรหำน�้ำผึ้ง ตัวต่อ และ

ไข่มดแดง และหลังเกิดไฟป่ำส�ำหรับกำรหำปลำน�้ำจืด 

โดยน�ำมำเทยีบกับพืน้ทีห่ลกัทีช่มุชนเข้ำไปใช้ประโยชน์ 

(ห่ำงจำกชมุชนไม่เกนิ 7 กโิลเมตร) และคิดออกมำเป็น

มูลคำ่เสียโอกำสต่อพืน้ที ่1 ไร่ 

สรปุได้ว่ำ ต�ำบลเคร็งมมีลูค่ำเสยีโอกำสเน่ืองจำก 

กำรเกดิไฟป่ำคดิโดยประมำณ 3,513 บำท/ไร่ และต�ำบล

บ้ำนตูลมีมูลค่ำเสียโอกำสจำกกำรเกิดไฟป่ำ คิดโดย

ประมำณ 623 บำท/ไร่ หรือคิดเป็นมูลค่ำเสียโอกำส

เฉลี่ยสองต�ำบลเท่ำกับ 2,068 บำท/ไร่
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Opportunity cost from forest fire occurrence in the peat 
swamp 

From interviewing with community leaders, resource users, and 

information from local forest fire control offices, it was reported that 

forest fires usually occur during April to September. As a result, the 

forest fires have imposed restriction for the community to utilize the 

peat swamp during that period. In addition, it reduced the number of 

beehives in that year. Forest fire also made the burned peat soil more 

acidic, which later affect the aquatic animals around the burning area 

when the flooding season comes. The degree of impact depends on 

the severity of the forest fire on that year. 

The measurement of the costs related to community’s loss is 

covered the loss of income generation, and the loss for household 

consumption and use from collection of key products as mentioned 

above. The estimation also considered the values loss during the time 

of forest fire occurrence from krajood, cattle raising, honey, wasps and 

red ant eggs; and after the forest fire from catching of freshwater fish. 

The consideration also subjected to the main areas used by the 

community (not more than 7 kilometers from the community) and 

figured out the value of opportunity loss per 1 rai of land. 

It is found that for Kreng sub-district the opportunity cost due to 

forest fires is worth, approximately 3,513 baht/rai, whereas Ban Tul 

sub-district estimated opportunity cost is 623 baht/rai, or as average 

the opportunity cost for these two sub-districts is 2,068 baht/rai.
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เมื่อน�ำมูลค่ำดังกล่ำวมำประเมินร่วมกับสถิติกำรเกิดไฟป่ำในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์และพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ในช่วงปี  

พ.ศ. 2559-2562 ในต�ำบลเคร็งและต�ำบลบ้ำนตูล จะสำมำรถประเมินมูลค่ำเสียโอกำสจำกกำรเกิดไฟป่ำเฉลี่ยต่อปี 

ของทั้งสองต�ำบล ดังแสดงในตำรำงที่ 3

When combining the opportunity costs with forest fire records in the protected and reserved forests 

during 2016-2019 in Kreng and Ban Tul sub-districts, we could roughly measure the average opportunity 

cost due to forest fire as in Table 3 below: 

ตารางที่ 3 มูลค่าการเสียโอกาสจากการเกิดไฟป่าเฉลี่ยต่อปีต�าบลเคร็งและต�าบลบ้านตูล 
Table 3 Annual average of the opportunity cost due to forest fire occurrence in Kreng and  
Ban Tul sub-districts

ต�ำบล
Sub-district

พ้ืนที่ที่เสียหำยจำกกำรเกิดไฟป่ำ (ไร่)*
Area affected from forest fires 

(rai)*
พ้ืนที่เฉลี่ยต่อปี 

(ไร่)
Average area 

(rai)

มูลค่ำเสียโอกำสต่อ
พ้ืนที่ 1 ไร่

Opportunity cost 
per 1 rai

มูลค่ำเสียโอกำส
เฉลี่ยต่อปี  
(บำท/ปี)

Opportunity cost 
per year 
(baht/y)

2559 2560 2561 2562

ต�ำบลเคร็ง

Kreng

5,061 - 104 10,310 5,158 3,513 18,121,225

ต�ำบลบ้ำนตูล

Ban Tul

1,664 - - 1,009 1,337 623 832,640

ที่มำ: *สถำนีควบคุมไฟป่ำพรุควนเคร็งและสถำนีควบคุมไฟป่ำทะเลน้อย 

Sources: *Kuan Kreng Forest Fire Control Office, and Thale Noi Forest Fire Control Office
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5.	 สรุปผลการศึกษา

จำกกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรทำงตรง พบว่ำ พรุควนเคร็งนั้นมีควำมส�ำคัญ 

อย่ำงยิ่งยวดต่อเศรษฐกิจทั้งระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ส�ำหรับคนท่ีอำศัยรอบพื้นที่พรุ ท้ังในด้ำนรำยได้ ที่พบว่ำ 

รำยได้กว่ำครึง่ของคนในชมุชนมำจำกกำรพึง่พงิทรพัยำกรในพืน้ทีพ่รหุรอืในบำงครวัเรอืนถอืเป็นรำยได้ส่วนใหญ่ นอกจำกนี้

ยังช่วยประหยัดรำยจ่ำยด้ำนอำหำร ต้นทุนด้ำนอำชีพจักสำนกระจูดและกำรเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งกำรใช้น�้ำดิบเพื่อท�ำน�้ำประปำ 

โดยรวมมูลค่ำของบริกำรทำงนิเวศที่กล่ำวมำแล้วมีมูลค่ำไม่ต�่ำกว่ำ 99 ล้ำนบำทในแต่ละปี 

นอกจำกนี้ควำมหลำกหลำยของผลผลิตจำกพื้นท่ีพรุประกอบกับองค์ควำมรู้ในกำรใช้และจัดกำรทรัพยำกรยังคง 

มีกำรถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ ่น กำรใช้ประโยชน์จำกพรุควนเคร็งจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนหลำกหลำยวัยและ 

หลำยกลุ่มในกำรเข้ำถึงและได้รับประโยชน์จำกบริกำรทำงนิเวศของพื้นที่พรุควนเคร็งแห่งนี้ อย่ำงไรก็ดีด้วยจ�ำนวนผู้ใช ้

ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ผลกระทบจำกสภำพภูมิอำกำศ รวมท้ังวิธีกำรใช้และจัดกำรทรัพยำกรบำงประเภทท่ีอำจเริ่มส่งผล 

ต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีกระบวนกำรพูดคุยและสร้ำงควำมร่วมมืออย่ำงจริงจังในกำรจัดกำร

พื้นที่ร่วมกันของทุกภำคส่วน

ทัง้นี ้ มลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ทีป่ระเมนิในครัง้นี ้ จะสามารถเป็นชุดความรู้ในการสร้างความตระหนกัแก่คน 
ในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงคุณค่าและการกระจายประโยชน์ของบริการทางนิเวศจากพื้นที ่
พรุควนเคร็ง และยังสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เกิดความตระหนักและส�านึก 
รักษ์ท้องถิน่ สนบัสนนุให้ชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมเพือ่ให้เกดิการใช้ไปพร้อม ๆ  กบัการอนรัุกษ์และฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ
พรุควนเคร็งอย่างยั่งยืน
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Conclusion

From economic valuation of direct resource utilization, it was found that Kuan Kreng peat swamp 

is critically important to both household and community economies for the people living around the 

peat swamp area. In terms of income the study illustrated that more than half of the household income 

came from resources in the peat swamp or in some households even become a high percentage of the 

total annual income. Additionally, people can save on food expenses, occupation costs for krajood 

weaving and cattle raising, including the use of raw water to produce tap water. Overall, the economic 

value of the above ecosystem services is at least 99 million baht each year. 

In addition, the diversity of products from the peat swamp, together with the knowledge of resource 

use and management that is still passed on from generation to generation, making the utilization of KK 

peat swamp still a very strong part of the people’s livelihoods. Especially people from different ages 

and groups can still access and benefiting from the ecosystem services provided by the Kuan Kreng peat 

swamp. However, with the number of resource users that are likely to increase, climate change impacts, 

and the using and management methods for certain types of resources that may affect the ecosystem. 

This requires a serious discussion and cooperation of all sectors in effectively manage the KK peat swamp. 

The economic valuation conducted under the project, can be another set of 
knowledge to raise awareness of people in the communities and related agencies of 
the value and benefit distributions from the Kuan Kreng peat swamp. The result also 
reflects the opportunity to further develop the knowledge and understanding, to make 
people appreciate and act to conserve the place they call home. As well as to encourage 
community participation in order to sustainably utilization along with conservation and 
restoration of the Kuan Kreng peat swamp ecosystem. 
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