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บทคัดย่อ
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้มีการบริ หารจัดการสวนป่ าตามมาตรฐานการจัดการสวนป่ าอย่างยัง่ ยืน โดยมี
แนวทางการบริ หารจัดการผลประโยชน์ร่วมครอบคลุม 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านสังคม และด้าน
เศรษฐกิ จ โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพของผลประโยชน์ ร่วมในการจัดการสวนป่ าขององค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ภาคเหนื อบน ในพื้นที่สวนป่ าขุนแม่คามีและสวนป่ าวังชิ้น การเก็บข้อมูลจาการสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยและรายงานที่ เกี่ ยวกับการบริ หารงานองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ การจัดประชุมกลุ่มย่อย การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการประเมินเชิงคุณภาพของผลประโยชน์ร่วมทั้ง 3 ด้าน ผลลัพธ์พบว่าประสิ ทธิ ภาพของผลประโยชน์ร่วม
ในการจัดการสวนป่ ามีคะแนนใกล้เคียงกันอยูใ่ นช่วง 0.57-0.64 เนื่ องจากการบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยูท่ าให้เกิด
ประโยชน์ท้ งั 3 ด้านในทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชน อย่างไรก็ตามประสิ ทธิ ภาพของการเป็ นป่ าต้นน้ ายมในพื้นที่
การดูแลของสวนป่ าแม่คามี ทาให้เกิดระบบนิ เวศที่ดีและควบคุมการไหลของน้ าตามธรรมชาติ จนกระทัง่ ถึงกลางน้ า
ยมในพื้นที่ดูแลของสวนป่ าวังชิ้น ทาให้ประจักษ์ในประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการสวนป่ าที่ร่วมกันดูแล เพื่อให้
คนปลายน้ าได้มีน้ าใช้ตลอดปี ส่ งผลเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อความกินดีอยูด่ ีของชุมชนที่เติบโตไปพร้อมๆ กับการ
บริ หารงานขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ภาคเหนือบน
คาสาคัญ: ประสิ ทธิภาพ ผลประโยชน์ร่วม การจัดการสวนป่ า องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ภาคเหนือบน

ABSTRACT
Forest Industry Organization (FIO) has to sustainable forest plantation management standard through cobenefits management covers 3 sectors consists of environment, social and economic. The aim of this study was to
assess the efficiency of co-benefits of forest plantation management of North FIO. at Khunmaekammee and
Wangchin. As noted in the interviews with stakeholders, literature review of FIO reports and focus group. Data
analysis was qualitative research methods in co-benefits 3 parts. As a result, the average co-benefits efficiency of
FIO. Forest plantation management were 0.57-0.64 because forest management had 3 parts benefits of direct and
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indirect benefit for community. However, the efficiency of upper forest community from forest plantation
management of FIO. Khunmaekammee had ecology and water regulating, until middle forest community from
forest plantation management of FIO. Wangchin. Efficiency explicit of forest plantation management participation
for lower forest community had a water use all year. Furthermore, socio-economics is a community well-being
which be parallel to forest plantation management of North Forest Industry Organization.
Key words: efficiency, co-benefits, forest plantation management, Forest Industry Organization Upper Northern
Region
บทนา
องค์ ก ารอุ ตสาห กรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) เป็ น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม โดยมี นโยบายมุ่งเน้นให้มี การจัดการสวนป่ า
อย่างยัง่ ยืน เพื่อก้าวสู่ ระบบการจัดการสวนป่ าที่ เป็ นสากล
ซึ่งมีพนั ธกิจด้านธุรกิจประกอบด้วย การพัฒนาที่ดินสวนป่ า
โดยอนุ รักษ์และพัฒนาให้เป็ นสวนป่ าเศรษฐกิ จอย่างยัง่ ยืน
เพื่ อตอบสนอง เพื่ อให้ การปลู ก ไม้ เศรษฐกิ จได้ รั บ
ผลตอบแทนที่ คุ ้มค่ าและยัง่ ยืน อี กทั้งยังช่ วยส่ งเสริ มและ
พัฒนาสังคม ชุ มชนท้องถิ่ นโดยใช้สวนป่ าเป็ นฐานในการ
ดาเนิ นงานช่ วยเหลื อสร้ างงานสร้ างอาชี พให้แก่ เกษตรกร
รอบเขตสวนป่ าตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง อนุ รักษ์และ
ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยประชาชนมี
ส่ วนร่ วม (อ.อ.ป., 2559) ซึ่ งในปั จจุบันอ.อ.ป. มีการบริ หาร
จัดการสวนป่ าตามมาตรฐานการจัดการสวนป่ าอย่างยัง่ ยืน
ทั้งในส่ วนของมาตรฐานการจัดการสวนป่ าอย่างยัง่ ยืนตาม
แนวทางของอ.อ.ป. และมาตรฐานการจัดการสวนป่ าอย่าง
ยัง่ ยื น ตามแนวทางของ Forest Stewardship Council (FSC)
ซึ่ งเป็ นองค์ กรการรั บ รองการบริ หารจัด การสวนป่ าไม้
เศรษฐกิ จในระดับสากล เพื่อสนับสนุ นการจัดการป่ าไม้ ที่
คานึ งถึงสิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสม รวมทั้งผลตอบแทนที่ ดีต่อ
ภาคเศรษฐกิ จและสังคม ซึ่ งมาตรฐานที่ ได้รับสามารถช่ วย
สร้ างรายได้ให้ กับ ไม้ในราคาที่ สู งขึ้ นได้ เนื่ อ งจากการ
ตระหนักในคุ ณ ค่ าของไม้ที่ ได้จากแปลงปลู กที่ ค านึ งถึ ง
สิ่ งแวดล้อม (Nebel et al., 2005) รวมทั้งเป็ นการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้มีระบบการจัดการป่ าไม้ เพื่อการค้าทัว่ โลกให้
เหมาะสมมี แนวทางครอบคลุ ม 3 ประการหลัก คื อ การ
จัดการป่ าไม้ที่ ค านึ งถึ งสิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสม มี การใช้

ทรัพยากรป่ าไม้ที่คงไว้ซ่ ึ งความหลากหลายทางชี วภาพของ
ป่ า และมีความสมดุลทางระบบนิ เวศน์ การจัดการป่ าไม้เพื่อ
สั ง คม เป็ นการช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น ให้ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์จากป่ าไม้ในระยะยาว และการจัดการป่ าไม้ที่
ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุม้ ค่า
ปั จจุ บันสวนป่ าในสังกัดของอ.อ.ป. ด าเนิ นงาน
ตามมาตรฐานการจัดการสวนป่ าอย่างยัง่ ยืนตามแนวทางของ
FSC รวมกับการบริ หารจัดการด้านเศรษฐกิ จสังคม โดยการ
มี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนท้องถิ่ นโดยรอบของพื้ นที่
สวนป่ า ซึ่ งการบริ หารงานที่ ผ่ า นมาส่ งผลให้ เกิ ด ผล
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างอ.อ.ป. และชุมชน การประเมินผล
ประโยชน์ร่วม ทาให้เห็นประสิ ทธิภาพในการบริ หารงานขอ
งอ.อ.ป. ที่ไม่เพียงแต่เป็ นการปลูกป่ าเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่
ยังมี คุณค่าในด้านอื่ นๆ ร่ วมด้วย ซึ่ งผลประโยชน์ร่วม (cobenefits) หมายถึ ง ผลประโยชน์ อื่ น ๆ นอกเหนื อจาก
ผลประโยชน์ ท างตรงที่ เกิ ด จากการจัด การสวนป่ า โดย
ผลประโยชน์ ร่ วมที่ เกิ ด ขึ้ นอาจเป็ นผลประโยชน์ ร่ วมที่
เกิ ดขึ้นในมิติทางด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิ จ หรื อด้าน
สั งคม (องค์การบริ ห ารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก องค์การ
มหาชน, 2557) เนื่ องจากชุมชนได้รับประโยชน์ท้ งั ทางตรง
และทางอ้อมในการพึ่งพิงป่ าอนุรักษ์ที่สวนป่ าได้กนั พื้นที่ไว้
ดั ง นั้ น งาน วิ จั ย ชิ้ น นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ป ระเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพของผลประโยชน์ ร่วมในการจัดการสวนป่ า
ขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ภาคเหนื อบน เพื่อแสดงให้
เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสวนป่ าของอ.อ.ป ซึ่ งเกิ ด
จากการปลูกป่ าที่ ไม่ได้เป็ นเพียงพืชเศรษฐกิ จเท่านั้น แต่ยงั
คานึ งถึ งประโยชน์ ท้ ังทางเศรษฐกิ จและสังคมของชุ มชน
โดยรอบสวนป่ าด้วย
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ทางน้ า การมี แหล่งน้ าใช้เพื่อชุ มชน การลดของเสี ยอันตราย
การลดการการชะล้างพังทลายของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการสวนป่ าด้านสังคม (Social)
ได้แก่ การมีส่วนร่ วมของชุมชน การมีสุขภาพอนามัยที่ดี การ
พัฒนาสังคมวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพบุ คลากร การมี
ความมัน่ คงทางอาหาร การมีแหล่งอาหาร และการเพิ่มโอกาส
ของผูห้ ญิงและเด็กในสังคม
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการสวนป่ าด้านเศรษฐกิ จ
(Economic) ได้แก่ การให้โอกาสในการทางาน การสนับสนุน
การลงทุ น การพัฒนาอาชี พ การให้โอกาสทางการตลาด การ
ลดรายจ่าย การส่ งเสริ มวนเกษตร และ การถ่ายทอดความรู ้วน
เกษตร

พื้นทีศ่ ึกษา
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ภาคเหนือบนในจังหวัด
แพร่ ประกอบด้วย สวนป่ าขุนแม่คามี ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง
จ.แพร่ สวนป่ าวังชิ้น ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการลงพื้ น ที่ เพื่ อ
สารวจสั งเกตการณ์ การสั มภาษณ์ แบบไม่ เป็ นทางการกับ
ชาวบ้ านในพื้ น ที่ และเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้อ ง รวมทั้ งจาก
เอกสารรายงานที่เกี่ยวกับการบริ หารงานของอ.อ.ป.
2. การจัดประชุ มกลุ่ มย่อย (focus group) ส าหรั บ
การพิ จารณาประเด็นที่ เกี่ ยวข้องจานวน 2 ครั้ ง โดยครั้ งที่ 1
จานวน 10 คน/สวนป่ า ครั้ งที่ 2 จานวน 5 คน/สวนป่ า เพื่ อ
พิจารณาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพเกิดจาก
ความสามารถในการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ให้สาเร็ จลุล่วงตาม
จุดมุ่งหมายที่ วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดคุม้ ค่า
และเกิดประโยชน์มากที่สุด
3. การวิเคราะห์ เป็ นการประเมิ นเชิ งคุ ณภาพทั้ง 3
ด้านของผลประโยชน์ ร่วม คื อ ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านสังคม
และด้านเศรษฐกิ จ โดยใช้เกณฑ์ คุณค่ าที่ ได้รับการยอมรั บ
(recognizing value) คื อ การก าหนดขนาดของมู ลค่ าในเชิ ง
เปรี ยบเที ยบกับประสิ ทธิ ภาพการจัดการสวนป่ า จากแนวคิด
ของ Vihervaara et al. (2010) ได้แก่ 0=ระดับความส าคัญต่ า
(unimportant or neutral) 1=ระดับความสาคัญกลาง (minor or
medium importance) และ2=ระดั บ ความส าคั ญ สู ง (very
importance) ซึ่ งใช้การคานวณค่าถ่วงน้ าหนักเฉลี่ย โดยให้แต่
ละข้อมีคา่ ถ่วงน้ าหนักที่เท่ากัน และมีคะแนนเต็มในแต่ละข้อ
เท่ ากับ 2 คะแนน ซึ่ งคะแนนในแต่ ละด้านรวมทั้งหมด 14
คะแนน หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ประเด็ นพิ จารณาจากการ
ประยุกต์แนวคิดผลประโยชน์ร่วม (co-benefits) ขององค์การ
บริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) (2560),
Austin et al. (2016) และ Neugarten et al. (2016) โดยพิ จารณา
ประสิ ทธิ ภาพของผลประโยชน์ ร่วมในการจัดการสวนป่ า
ดังนี้ (Table 1)
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการสวนป่ าด้านสิ่ งแวดล้อม
(Environment) ได้แก่ การลดมลพิษทางอากาศ การลดมลพิษ

Table 1 Co-benefits’ criteria of forest plantation management.
Sector
Environment

Social

Economic
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Criteria
Air pollution
Water pollution
Water use
Hazardous waste
Soil erosion
Soil fertility
Biodiversity conservation
Community participation
Human health
Cultural social development
Human development
Food security
Food bank
Gender opportunity
Employment opportunity
Investment supporting
Career development
Marketing opportunity
Curtail extension
Agroforestry extension
Agroforestry knowledge transfer
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ดังนั้น ประเด็นในการประเมินประสิ ทธิ ภาพของ
ผลประโยชน์ร่วมในการจัดการสวนป่ าของสวนป่ าวังชิ้ น
และสวนป่ าแม่คามี พบว่า การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการ
จัดการสวนป่ าด้านสิ่ งแวดล้อมมีค่าถ่วงน้ าหนักเฉลี่ย 0.57
ของทั้ งสองสวนป่ ามี ค่ า เท่ า กัน (Table 2) โดยมี ก ารให้
ความสาคัญของการจัดการสวนป่ าในระดับสูง ได้แก่ การมี
แหล่ งน้าใช้ เพื่ อชุ มชน โดยมีการทาฝายชะลอการไหลของ
น้ า (check dam) หรื อการสนับ สนุ นและอนุ ญ าตให้มีการ
สร้างฝายถาวรในพื้นที่สวนป่ า โดยใช้งบประมาณจากทาง
หน่ วยงานราชการและท้องถิ่น และทางสวนป่ าสนับสนุ น
ด้านแรงงานในการช่ วยท าฝายร่ วมด้ว ยกับ ส่ ว นราชการ
อื่นๆ การขุดลอกคูคลอง เพื่อ ทาเป็ นสระน้ าสาหรั บใช้ใน
การอุปโภคบริ โภค และได้มีการตรวจคุณภาพน้ าในแต่ละ
ปี ด้วย การลดการการชะล้ างพังทลายของดิน โดยมีการทา
ฝายดักตะกอน การปลูกพื ชคลุ ม ดิ น หรื อ หญ้าแฝกในจุ ด
เสี่ ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน การมีระบบการ
ติ ด ตามตรวจวัด การพังทลายของดิ น ในแปลงปลู กสร้ าง
สวนป่ า ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน โดยมีการเหลือพันธุ์ไม้
ชั้นล่างไว้คลุมดิ นเพื่อให้เกิ ดการย่อยสลายเป็ นธาตุอาหาร
ในดิน ไม่มีการไถพรวนในสวนป่ า และมีการเก็บข้อมูลดิน
เพื่อวิเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์ ปริ มาณธาตุอาหาร
ในดิน รวมทั้งหลักการห้ามใช้สารเคมีตอ้ งห้ามในการกาจัด
วัชพืชในแปลงตามเกณฑ์ของ FSC ในการควบคุมสารเคมี
ในแปลงป่ าปลูก ซึ่ งในพื้นที่ ที่มีการจัดการสวนป่ าต้องให้
ความส าคั ญ ของการควบคุ ม สารเคมี อ ย่ า งเคร่ งครั ด
เช่นเดียวกันกับประเทศบราซิ ลที่ได้ปฏิบตั ิการและสามารถ
ควบคุ ม การใช้ส ารเคมี ไ ด้ป ระมาณร้ อ ยละ 82 ของการ
ควบคุ ม การใช้ส ารเคมี ในพื้ น ที่ (Lemes et al., 2017) และ
การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ บางส่ วนจากการ
สารวจความหลากหลายทางชี วภาพของสวนป่ าวังชิ้น พบ
พรรณไม้พบจานวน 66 ชนิ ด เห็ดพบจานวน 41 ชนิ ด สัตว์
เลี้ ย งลู ก ด้ว ยนมพบ 27 ชนิ ด และพบแมลงที่ มี ชื่ อ อยู่ใ น
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่า
และพื ช ป่ า ที่ ใ กล้ สู ญ พั น ธุ์ บั ญ ชี ห มายเลข 2 (CITES:
Appendix II) คื อ ผี เสื้ อถุ ง ทองธรรมดา (ศู น ย์วิ จัย ป่ าไม้
คณะวนศาสตร์, 2557) ด้านการสารวจความหลากหลายทาง

ผลและวิจารณ์
การทางานของสวนป่ าขุนแม่คามี และสวนป่ าวัง
ชิ้น ตามแนวทางของอ.อ.ป. และมาตรฐานการจัดการสวน
ป่ าอย่างยัง่ ยืน ตามแนวทางของ FSC ใน 3 ด้านคื อ ด้าน
สิ่ งแวดล้ อ ม ด้ า นสั ง คม และด้ า นเศรษฐกิ จ จากการ
บริ ห ารงานของสวนป่ าพบว่าด้า นสิ่ ง แวดล้อ มได้มี ก าร
กาหนดให้มีพ้ืนที่ อนุ รักษ์อย่างน้อยประมาณ 5 เปอร์ เซ็นต์
ของพื้นที่ สวนป่ าทั้งหมด เพื่อเป็ นแห่ งอาศัยของสัตว์และ
พื ชที่ ใกล้สูญ พัน ธุ์ การก าหนดให้ ส องฝั่ งล าห้วย (stream
bank) ข้างละประมาณ 5-10 เมตร หรื อประมาณ 2 เท่าของ
ความกว้างของลาห้วย เพื่อเป็ นแหล่งอนุ รักษ์พนั ธุ์พืชพันธุ์
สัตว์ รวมทั้งการทาแนวเขตป้ องกันรอบนอก (buffer zone)
ประมาณ 10-15 เมตร การกาหนดพื้นที่ป่ากึ่งธรรมชาติ การ
ก าหนดพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ที่ มี คุ ณ ค่ าพิ เศษ High Conservation
Value (HCV) โดยการส่ ง เสริ มให้ มี ต ้น ไม้ ที่ เป็ นผลไม้
ต้นไม้ใหญ่ หรื อต้นไม้อนุ รักษ์ของสวนป่ า เพื่อเป็ นแหล่ง
อาหาร ยังมีการส่ งเสริ มสนับสนุ นการอนุรักษ์ การห้ามล่า
สัต ว์ป่ าและการเก็ บ พัน ธุ์ ไม้ป่ าที่ ใกล้สู ญ พัน ธุ์ในบริ เวณ
พื้นที่ของสวนป่ า การทาฝายดักตะกอน การห้ามใช้สารเคมี
บางชนิ ด ในแปลง ซึ่ งเป็ นการปฏิ บัติ เชิ ง นโยบายสู่ ก าร
ปฏิบตั ิงานในแปลงของการจัดการสวนป่ าเป็ นระดับสากล
เช่นเดี ยวกับที่ ประเทศบราซิ ล ที่ มีการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของนโยบายการใช้ยาฆ่ าแมลงกับสัตว์บางชนิ ดที่ รบกวน
ต้น ไม้ เช่ น มดและปลวก (Zanuncio et al., 2016) รวมทั้ง
การตรวจคุ ณ ภาพน้ า ด้านเศรษฐกิ จ ทางสวนป่ าได้มี ก าร
ส่ งเสริ ม อาชี พ โดยการพิ จ ารณาการจ้างงานให้กับ คนใน
ท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ กล้เคี ย งกั บ สวนป่ าเป็ นอัน ดั บ แรก การ
อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่บางส่ วนทาวนเกษตรได้ การอนุญาตให้
ชาวบ้านเก็บของป่ า เลี้ยงสัตว์ เพื่อดารงชี พและเป็ นรายได้
ของครอบครั ว ด้ว ย ส่ ว นด้านสั ง คมได้มี ก ารออกไปท า
กิ จ กรรมร่ ว มกับ ชุ ม ชนที่ เป็ นงานประจ าต าบลหรื อ งาน
ป ร ะ จ าปี ร ว ม ทั้ ง ก าร แ ข่ ง ขั น กี ฬ าพื้ น บ้ าน ส ร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสวนป่ ากับชุมชน การอบรมกิจกรรม
การส่งเสริ มอาชีพ การรับพนักงานหญิงทางาน ซึ่ งกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมทาให้การมีส่วนร่ วมระหว่างสวน
ป่ าทั้งสองและชุมชนเป็ นไปในทิศทางที่ดี
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ชี ว ภาพของสวนป่ าขุน แม่ ค ามี พบพัน ธุ์ ไ ม้ท้ ัง หมด 122
ชนิ ด นกป่ าที่ เป็ นสัตว์ป่าคุม้ ครองตามพ.ร.บ.สั ตว์ป่า พ.ศ.
2535 ได้แก่ นกประจาถิ่น 73 ชนิ ด นกอพยพ 21 ชนิ ด เห็ ด
ขนาดใหญ่ พบ 31 ชนิด (อพวช., 2555) ส่วนด้านอื่นๆ การ
บริ หารงานของส่ วนป่ ายังไม่ครอบคลุม ได้แก่ ด้านการลด
มลพิษทางอากาศ การลดมลพิษทางน้ า และการลดของเสี ย
อันตราย
แสดงถึง ประสิ ทธิภาพที่เกิดขึ้นของผลประโยชน์
ร่ ว มในการจัด การสวนป่ าด้านสิ่ งแวดล้อ ม รวมทั้งผลที่
เกิดขึ้นเป็ นการพยายามรักษาต้นน้ ายมในสวนป่ าขุนแม่คามี
และกลางน้ ายมในสวนป่ าวังชิ้น ทาให้เกิ ดระบบนิ เวศที่ ดี
โดยผลป ระโยชน์ ร่ วมท างด้ า น บ วก ขึ้ น อยู่ กั บ การ
เจริ ญเติบโตของป่ า ซึ่ งแสดงออกมาโดยเกิ ดประโยชน์ใน
มูลค่าไม้ การควบคุมระบบนิ เวศ (Helen and Paula, 2014)
และควบคุมการไหลของน้ าตามธรรมชาติ ทาให้ประจักษ์
ในประสิ ท ธิ ภาพของการบริ ห ารจัดการสวนป่ าที่ ร่วมกัน
ดูแล เพื่อให้คนปลายน้ าได้มีน้ าใช้ตลอดปี หรื อประโยชน์
ของทรัพยากรธรรมชาติท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่ ชุมชน
ได้รับจากการบริ หารจัดการสวนป่ าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
Table 2 Evaluation of environmental efficiency.
Criteria

Air pollution
Water pollution
Water use
Hazardous waste
Soil erosion
Soil fertility
Biodiversity conservation
Total
Weighted average

การแก้ไ ขข้อ ขัด แย้ง กับ ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น การใช้การสร้ าง
ความสัมพันธ์ทางศาสนาและประเพณี เป็ นตัวเชื่อมในการ
มีส่วนร่ วมกับประชาชนในท้องถิ่น การแต่งตั้งพนักงาน
มวลชนสัมพันธ์ เพื่อออกไปประสานกับชุมชน ส่ วนด้าน
อื่ น ๆ พบความส าคัญ ในระดับ ปานกลาง ได้แ ก่ การมี
สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี โดยมี ก ารอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้ อ งต้น ให้ กับ พนั ก งานสวนป่ าและชาวบ้า นในพื้ น ที่
บริ เวณรอบสวนป่ า การสนับสนุ นด้านกีฬาให้กบั เยาวชน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีการถ่ายทอดเทคนิคการ
ทาไม้ ล้มไม้ การสาธิ ตการปลูกพืชแบบใหม่โดยใช้โพลิ
เมอร์ การเป็ นสถานที่สอน Farm Forest Tools Box ให้กบั
บุคคลที่ สนใจและเกี่ ยวข้องในสวนป่ า การมีความมั่นคง
ทางอาหาร โดยการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ หารจัด การ
ทรัพยากร เช่น ของป่ าโดยชุมชนมีกติกาข้อตกลงอย่างเป็ น
ทางการใน การใช้ ป ระโยชน์ จากป่ าโดยไม่ ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ การมีแหล่ ง
อาหาร โดยมีการเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กหมู่บา้ นป่ าไม้และ
ชุมชนท้องถิ่น เก็บหาของป่ าหรื อผลผลิตอื่นที่ มิใช่ไม้จาก
ในพื้นที่สวนป่ า และใช้ประโยชน์พ้นื ที่วา่ งเปล่าในสวนป่ า
เพื่อการเพิ่มผลผลิตในระบบวนเกษตรที่ ไม่ส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อระบบการจัดการสวนป่ าโดยรวมและการเพิม่
โอกาสของผู้ห ญิ งและเด็กในสั งคม โดยการรับ พนักงาน
หญิ งทางานในสานักงานและภาคสนาม การจ้างแรงงาน
จากเยาวชนช่วงปิ ดเทอม แบบครึ่ งเวลาในหน้าที่ดูแลแปลง
เพาะ ด้ านการพัฒนาสั งคมและวัฒนธรรมที่สวนป่ าวังชิ้น
ให้ความสาคัญในระดับสู ง เนื่ องจากที่ สวนป่ าวังชิ้น ได้มี
การจัดกิจรรมประเพณี แห่น้ าช้างร่ วมกับชุมชน ซึ่งเป็ นงาน
ประเพณี ประจาปี ของจังหวัดที่มีความโดดเด่นไม่ซ้ ากับที่
อื่นๆ นัน่ คือ การบายศรี สู่ขวัญช้างที่ มาทางานลากไม้เป็ น
ประจาทุ กปี ณ บ้านวังลึก ต.นาพูน อ.วังชิ้ น แต่ประเพณี
วัฒนธรรมประจาปี อื่นๆ เช่น การถวายเทียนพรรษาในช่วง
เข้าพรรษา การทอดผ้าป่ าให้วดั บริ เวณรอบสวนป่ า งานรด
น้ าดาหัวช่วงสงกรานต์ เป็ นต้น ทั้งสองสวนป่ าได้มีการทา
กิ จกรรมร่ ว มกับ ชุ ม ชนทุ กงานแสดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภาพที่
เกิ ด ขึ้ น ของผลประโยชน์ ร่วมในการจัดการสวนป่ าด้าน
สังคม ซึ่ งส่ งผลถึงการให้ความร่ วมมือระหว่างชุมชนและ

Environment
FIO.
Khunmaekammee
0
0
2
0
2
2
2
8
0.57

FIO.
Wangchin
0
0
2
0
2
2
2
8
0.57

การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การสวนป่ า
ด้า นสั ง คมของทั้ง สองสวนป่ ามี ค่ า ถ่ ว งน้ าหนั ก เฉลี่ ย ที่
ใกล้เคียงกัน 0.57-0.64 (Table 3) พบว่าการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนเป็ นสิ่ งสาคัญสูงในการบริ หารงานด้านสังคมของทั้ง
สองสวนป่ า โดยมีการจัดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็ นและ
48

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย 1 (1): 44-51 (2560)

สวนป่ า ทั้งในเรื่ องข้อห้ามหรื อกฎระเบียบที่ร่วมกันในการ
เข้าไปใช้ป ระโยชน์ จ ากป่ า หรื อ แม้ก ระทั่ ง การท างาน
ร่ วมกับ ชุ มชนในการประชาสัมพันธ์และอบรมเรื่ องการ
ป้ องกัน ไฟป่ า เพื่อให้เกิ ดความร่ วมมื อจากชุ มชนในการ
ป้ องกันไฟป่ า สาหรับการป้ องกันความเสี ยหายที่เกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่ งการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนเป็ นประเด็น ที่ ตอ้ ง
พิจารณาร่ วมกันทั้งสวนป่ าและชุมชนเช่นเดียวกับที่รัสเซี ย
มีการปฏิบตั ิเพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายของประสิ ทธิภาพในการ
ทางานร่ วมกัน (Maletz and Tysiachniouk, 2009)

ควบคุ ม สารเคมี ใ นแปลงป่ าปลู ก ส่ วนด้ า นอื่ น ๆ มี
ความสาคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ การให้ โอกาสในการ
ทางาน การพิจารณาการจ้างงานให้กบั คนในท้องถิ่นที่ อยู่
ใกล้เคี ย งกับ สวนป่ าเป็ นอัน ดับ แรก การสนั บ สนุ น การ
ลงทุ น การมี ก ลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ม้ที่ ใช้ไ ม้ข อง อ.อ.ป. เป็ น
วัต ถุดิ บ ในการผลิ ต ซึ่ งเป็ นการช่ วยสร้ างงานให้ ท้อ งถิ่ น
และการอนุญาตให้ตดั ไม้ไผ่ในพื้นที่เพื่อนาไปเป็ นวัตถุดิบ
ในการท าสุ่ ม ไก่ การลดรายจ่ า ย โดยมี ก ารอนุ ญ าตให้
ชาวบ้านเก็บของป่ า เพื่อดารงชี พและเป็ นการลดรายจ่ าย
ของครอบครัวด้วย ด้ านการพัฒนาอาชี พ ที่ สวนป่ าวังชิ้น
ให้ความสาคัญในระดับสู ง เนื่ องจากมี การส่ งเสริ มความรู ้
ในอาชี พ ทางการเกษตรให้กับ ชุ ม ชน ของสวนป่ าวังชิ้ น
ด้านสวนป่ าแม่คามีมีการส่ งเสริ มพัฒนาอาชีพเกี่ ยวกับวน
เกษตรให้กบั ชุมชน ส่ วนการให้ โอกาสทางการตลาด พบ
ความสาคัญในระดับต่า
แสดงถึงประสิ ทธิภาพที่เกิดขึ้นของผลประโยชน์
ร่ วมในการจัดการสวนป่ าด้านเศรษฐกิจ ที่ช่วยให้ชาวบ้าน
รอบบริ เวณสวนป่ ามีโอกาสในการทางานกับสวนป่ า และ
สามารถเลี้ยงชี พด้วยตนเองได้ในทรัพยากรที่ มีอยู่ ซึ่ งการ
เชื่ อ ม ค วาม สั ม พั น ธ์ โด ยก าร ต ระ ห นั ก ใน ก ารใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ชุ ม ชนมี อ ยู่ ช่ ว ยท าให้ เกิ ด ระบบ
นิ เวศวิท ยาทางสังคม (social ecological system) เกี่ ยวกับ
การพึ่ ง พิ ง ทรั พ ยากรรวมทั้ง การจัด การทรั พ ยากรของ
ตนเองอย่างเหมาะสม (Baldwin et al., 2017) เพื่อความกิน
ดีอยูด่ ีของชาวบ้านรอบบริ เวณสวนป่ าให้ดีข้ ึนได้

Table 3 Evaluation of social efficiency.
Criteria
Social
FIO.
FIO.
Khunmaekammee Wangchin
Community
2
2
participation
Human health
1
1
Cultural social
1
2
development
Human development
1
1
Food security
1
1
Food bank
1
1
Gender opportunity
1
1
Total
8
9
Weighted average
0.57
0.64
การประเมินประสิ ทธิ ภาพการจัดการสวนป่ าด้าน
เศรษฐกิ จ ของทั้ งสองสวนป่ ามี ค่ า ถ่ ว งน้ าหนั ก เฉลี่ ย ที่
ใกล้เคียงกัน 0.57-0.64 (Table 4) พบว่า ทั้งสองสวนป่ าให้
ความสาคัญในระดับสู ง ด้ านการส่ งเสริมวนเกษตรโดยมี
การอนุ ญาตให้ใช้พ้ืนที่ บางส่ วนทาวนเกษตรได้ โดยการ
ขออนุ ญ าตในการใช้พ้ื น ที่ ก่อ น เพื่ อให้ชาวบ้านมี รายได้
จากการปลูกข้าวโพด ในแปลงปลูกต้นสักระยะแรก ด้ าน
การถ่ ายทอดความรู้ วนเกษตร การถ่ายทอดวิธี ก ารปลู ก
และการใช้หลักการห้ามใช้สารเคมีตอ้ งห้ามในการกาจัด
วัช พื ช ในแปลงวนเกษตรที่ อนุ ญ าตให้ ช าวบ้ า นใช้
ประโยชน์ ในแปลงป่ าปลู ก ตามเกณฑ์ข อง FSC ในการ
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Table 4 Evaluation of economic efficiency.
Criteria
Economic
FIO.
FIO.
Khunmaekammee Wangchin
Employment
1
1
opportunity
Investment supporting
1
1
Career development
1
2
Marketing opportunity
0
0
Curtail extension
1
1
Agroforestry extension
2
2
Agroforestry
2
2
knowledge transfer
Total
8
9
Weighted average
0.57
0.64

Figure 1 Co-benefits efficiency of forest management
สรุป
ประสิ ทธิ ภาพที่ เกิดขึ้นของผลประโยชน์ร่วมใน
ด้านสิ่ ง แวดล้อ ม ด้า นสั ง คม และด้านเศรษฐกิ จ ในการ
จัดการสวนป่ า ที่เกิดขึ้นจากการบริ หารงานของ อ.อ.ป.ใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่ าเศรษฐกิจ แม้กระทัง่ ในช่วงระหว่าง
การเติ บโตของป่ าเศรษฐกิ จ ทาให้เกิ ดประโยชน์ทางตรง
และทางอ้อมต่อชุมชนโดยรอบสวนป่ า ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพ
ของการเป็ นป่ าต้นน้ ายมในพื้นที่การดูแลของสวนป่ าแม่คา
มี ทาให้เกิดระบบนิเวศที่ดีและควบคุมการไหลของน้ าตาม
ธรรมชาติ จนกระทัง่ ถึงกลางน้ ายมในพื้นที่ ดูแลของสวน
ป่ าวังชิ้น ทาให้ประจักษ์ในประสิ ทธิ ภาพของการบริ หาร
จัดการสวนป่ าที่ ร่วมกันดูแล เพื่อให้คนปลายน้ าได้มีน้ าใช้
ตลอดปี ส่ งผลเศรษฐกิ จและสังคมที่ มีต่อความกิ น ดี อยู่ดี
ของชุ ม ชนที่ เติ บ โตไปพร้ อ มๆ กับ การบริ ห ารงานของ
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ภาคเหนือบน

ดังนั้น ประสิ ทธิ ภาพที่ เกิ ดขึ้นของผลประโยชน์
ร่ วมในการจัดการสวนป่ า ในด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านสังคม
และด้านเศรษฐกิจ พบว่ามีประสิ ทธิภาพที่ใกล้เคียงกันของ
ทั้งสองสวนป่ าทั้งสามด้าน (Table 4) โดยประสิ ท ธิ ภาพ
การจัดการสวนป่ าที่ เกิดขึ้นนอกจากมูลค่าด้านการค้าแล้ว
ยัง ค านึ ง ถึ ง มู ล ค่ าภายนอก (value externalities) เช่ น การ
ควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน ด้านความอุดมสมบูรณ์
ของดิ น การเป็ นแหล่งรักษาความหลากหลายทางชี วภาพ
ด้านเศรษฐกิ จและสังคม เป็ นต้น (European Commission
DG ENV, 2011) ซึ่ งในประเทศอเมริ ก าได้มี ก ารพัฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การสวนป่ าเพิ่ ม ขึ้ น โดยสิ่ ง ที่ ต ้อ ง
พิจารณาเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งสามด้านแล้ว ใน
อนาคตประโยชน์ ที่ เกิ ด จากการกัก เก็ บ คาร์ บ อน (forest
carbon storage) ก าร เก็ บ พ ลั ง ง าน ชี ว ม ว ล (biomass
harvesting) ที่ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสวนป่ า
ได้ ม ากขึ้ น (Moore et al, 2012) และเพื่ อ เป้ าหมาย การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยรอบสวนป่ าด้วย
ซึ่ งความสาคัญ ของประสิ ท ธิ ภาพการจัด การสวนป่ าใน
เม็กซิ โกมีเป้ าหมายเพื่อความกิ นดีอยูด่ ีของชุมชนและการ
ช่วยกันรักษาป่ าโดยรอบเช่นเดียวกัน (Taylor, 2005)
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