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ทีมงานเอเชียสถาบันป่าไม้ยุโรปในแผนปฏิบัติการ การ

บังคับใช้กฎหมายป่าไม้  ธรรมาภิบาล  และการค้า 

(FLEGT) ใคร่ขอขอบคุณบุคลากรและองค์กรต่างๆ 

มากมายที่ได้ให้การสนับสนุนการเผยแพร่นี้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งขอขอบคุณบรรณาธิการใหญ่ของเรานางสาว 

Jade Saunders สำาหรับความชำานาญในการจัดการเตรียม

การขั้นตอนการทำางาน การแนะแนวและการให้ความช่วย

เหลือ ทั้งคำาแนะนำาและผลตอบรับที่นับไม่ถ้วน นอกจาก

นี้เราอยากจะขอบคุณผู้แทนสหภาพยุโรป GIZ, MFP, 

RAFT, RECOFTC และ WWF สำาหรับการให้ข้อมูลและ

การสนับสนุน ยิ่งไปกว่านั้น เราขอขอบคุณผู้เขียนของ

เราสำาหรับบทความที่เยี่ยมยอดและนาย C.W. Kee และ

บริษัท Star Publications Malaysia Bhd. สำาหรับภาพ

การ์ตูนประกอบ สุดท้ายนี้เราขอขอบคุณองค์กรทุกองค์กร 

บุคคลากรทุกท่านและบริษัทต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนใน

บทความ ข้อเขียน ข้อมูลและการช่วยเหลืออื่นๆ 

“เรื่องของป่า” เป็นเรื่องแรกที่เกี่ยวกับป่าไม้จากมุมมองที่แตกต่าง (การดำารงชีพ สัตว์ โบราณคดีวิทยา การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การแย่งชิงการใช้ที่ดินและการ

ค้า) เรามุ่งที่จะให้ความคิดของผู้คนที่เกี่ยวกับป่าไม้ในภูมิภาคเอเชียและนอกเหนือไปกว่านั้นในลักษณะที่เป็นมิตรต่อผู้อ่าน เราได้พูดคุยกับผู้คนตามท้องถนนและพ่อค้าไม้ นัก

อนุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญป่าไม้ ผู้นำาชุมชนและนักวิจัยเกี่ยวกับประเด็นของป่า 

เราจะช่วยท่านหาคำาตอบกับคำาถามที่ท่านอาจจะมีว่าด้วยคำาศัพท์เฉพาะล่าสุดและข้อเท็จจริงที่เต็มไปด้วยปัญหาในปัจจุบันที่ทำาให้เห็นภาพของทิศทางล่าสุดในเรื่องของป่าไม้

และการค้า เราได้แก้ไขตัวย่อและสถิติและได้อธิบายนโยบายที่ท่านจำาเป็นต้องรู้ และบอกเล่าเรื่องราวของผู้คน 

เรานำาท่านมายังบทความที่เกี่ยวกับอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนที่แสดงให้เห็นว่าธรรมาภิบาลป่าไม้ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเชื่อมโยงกับ

การตระหนักรู้นี้ (ถึงประเด็นของป่า) จะช่วยเราส่งมอบมรดกที่มีคุณประโยชน์แก่ลูกหลานของเราได้ 

เราหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินกับการอ่านและถูกชักนำาไปสู่การทำาให้เกิดประสิทธิผลในทุกๆ ทางของท่าน!

ทีมงานเอเชียสถาบันป่าไม้ยุโรปในแผนปฏิบัติการ การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้  ธรรมาภิบาล  และการค้า (FLEGT) 

สมดุลที่ดีเยี่ยม 17

หน้า 41 หน้า 20

หน้า 46



3

คุณผู้อ่านที่รัก 

ปี 2554 ได้รับการประกาศให้เป็นปีป่าไม้สากลโดย

สหประชาชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้มแข็ง

ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ในโลกอย่างยั่งยืน ซึ่ง

ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่มีที่มาที่ไป

ป่าไม้เป็นทรัพยากรทรงคุณค่าสำาหรับพลโลก โดยมีคนถึง 

1.6 พันล้านคนที่ต้องพึ่งพิงป่าไม้ในการดำารงชีวิต อย่างไร

ก็ตาม การตัดไม้เถื่อนกำาลังส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อ

ทรัพยากรป่าไม้อันทรงคุณค่าที่เหลืออยู่ในโลกนี้ และผู้คนที่

อาศัยและพึ่งพิงอยู่กับทรัพยากรป่าไม้เหล่านั้น

ทางสหภาพยุโรปได้ตัดสินใจที่จะไม่ยอมเป็นตลาดให้กับ

ไม้เถื่อน และผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากการลักลอบตัดไม้อย่างผิด

กฎหมาย และในปี 2546 ได้มีการกำาหนดแผนที่จะแยกไม้

เถื่อนออกจากตลาด และเพิ่มปริมาณไม้ถูกกฎหมาย และ

อุปสงค์สำาหรับผลิตภัณฑ์ไม้ที่ทำาขึ้นอย่างมีสำานึกรับผิดชอบ 

ทางด้านรัฐบาลของประเทศไทยเองก็มีความตระหนักถึง

ความสำาคัญของทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และได้ดำาเนินการ

ในการที่จะสงวนรักษาทรัพยากรอันทรงคุณค่าเหล่านี้ โดย

ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ 148 แห่ง และ

กว่าครึ่งของพื้นที่ป่าของประเทศ 19 ล้านเฮคเตอร์ได้ถูก

กำาหนดให้เป็นพื้นที่ป่าสงวน หรือประมาณ 1 ใน 5 ของพื้นที่

ทั้งหมดของประเทศ

ทางสหภาพยุโรปและรัฐบาลของประเทศไทยทำางานร่วมกัน

อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าป่าไม้ของไทยจะยังคงเป็นที่พัก

พิงให้กับผู้คนที่ดำารงชีวิตอยู่ด้วยป่าไม้ในตอนนี้และตลอดไป

จนถึงรุ่นลูกหลาน

นิตยสารฉบับนี้จะเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับป่าไม้ในภูมิภาค

นี้ และความหมายที่มีต่อผู้คนทั่วทั้งเอเชีย และสิ่งที่ทำาให้ป่า

ไม้เป็นสิ่งที่แสนพิเศษ และทำาไมป่าไม้ถึงมีความสำาคัญมาก

ขนาดที่เราจะต้องพยายามสงวนรักษามันเอาไว้ 

ของให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับนิตยสารของเรา

ทูตเดวิด ลิปแมน

หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำาประเทศไทย 
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หน่วยงาน EU FLEGT ของ EFI | ป่าไม้ชั่วนิรันดร์

อาหาร กับ พลังงงาน กับ ไฟเบอร์… © EFI/TTH

ดร. สเตน นิลเซ่น อดีตรักษาการณ์ผู้อำานวยการ สถาบันการวิเคราะห์ระบบประยุกต์นานาชาติ (IIASA) ในเวียนนา

อะไรเป็นทิศทางหลักในเอเชียในการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้นั้น

 
Nilsson: อาหาร พลังงานและไฟเบอร์เป็น 3F ที่สำาคัญที่ได้รับมาจากที่ดินในภูมิภาคเอเชีย

แต่ยังมีอีก 2 องค์ประกอบที่ต้องพิจารณา  - อาหารปศุสัตว์ (ที่ใช้เลี้ยงสัตว์) และอีกองค์

ประกอบที่เพิ่งมีขึ้นคือ วัตถุดิบตั้งต้น ซึ่งหมายถึงวัตถุดิบที่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ได้สร้างขึ้น นอกจากนั้นที่ดินยังช่วยสนับสนุนการพักผ่อนหย่อนใจ การอนุรักษ์ธรรมชาติ 

โครงสร้างพื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ น้ำาบริสุทธิ์ ความมั่นคงของคุณภาพของ

ดิน ความยั่งยืนในวัฏจักรชีวธรณีเคมี เป็นต้น การใช้ที่ดินเป็นตัวเชื่อมโยงที่สำาคัญระหว่าง

กิจกรรมของมนุษย์และธรรมชาติ

ในเอเชีย น่าจะมีจำานวนแนวโน้มส่วนใหญ่ที่ชัดเจนขึ้นในปีพ.ศ. 2593 ดังนี้: 

• การใช้พื้นที่มากขึ้นเพื่อการกินหญ้าและการผลิตวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อเพิ่มจำานวน

อุตสาหกรรมปศุสัตว์เพราะลักษณะการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

• ความต้องการสำาหรับอาหารจะขยายเพิ่มมากขึ้นในที่ดินเพื่อการเกษตรโดยตั้ง

อยู่บนระดับปัจจุบันของศักยภาพในการผลิต 

• การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของป่าไม้เพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพ 

• มีการใช้ดินที่เพิ่มผลผลิตมากขึ้นเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

• ความเป็นเมืองมีมากขึ้น 

• ความสูญเสียครั้งสำาคัญในที่ดินเพื่อการเพาะปลูกพืชผลในประเทศจีนและ

อินเดียเพราะการพัฒนาด้านเทคนิคเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

เมื่อมองมาที่แนวโน้มเหล่านี้ การใช้ที่ดินเปลี่ยนไปได้อย่างไร และหน้าตามัน

เป็นอย่างไร 

Nilsson: ในการที่จะมองไปที่ภูมิภาคโดยละเอียด เราสามารถดึงเอาข้อมูลการใช้ที่ดินโดย

ย้อนกลับไปเมื่อพ.ศ. 2504 ในข้อมูลที่เป็นประเด็นพื้นที่เกษตรจะรวมถึงพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การ

เพาะปลูก (ที่ดินที่ใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชผลชั่วคราวและการปลูกหญ้าและทุ่งเลี้ยงสัตว์ชั่วคราว) 

ที่ดินที่ใช้ปลูกพืชผล เช่น โกโก้และกาแฟถาวรและการปลูกหญ้าและทุ่งเลี้ยงสัตว์ถาวร

หากคุณมองไปที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชีย  การขยายตัวอย่างรวดเร็วเริ่มตั้งแต่ใน

ปีพ.ศ. 2504 และในช่วงปลายยุค 80 ติดตามมาซึ่งการหดตัวเล็กน้อยซึ่งบ่งชี้ว่าภูมิภาคดังกล่าว

อาจจะมาถึงขีดสุดของการขยายตัวแล้วก็ได้ ป่าไม้คิดเป็นประมาณ 22% ของพื้นที่ที่ดินทั้งหมด

เพิ่มขึ้นประมาณ 19% ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504 เกิดจากกิจกรรมการปลูกป่าแทบจะทั้งนั้นในประเทศ

จีน 

 1 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชียรวมทั้งจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ญี่ปุ่น มองโกเลียและสาธารณรัฐเกาหลี 

พื้นที่สำาหรับใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

24%

พื้นที่ป่าไม้

21%

พื้นที่การเกษตร 

55%

พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก 

10%

และที่ดินสำาหรับปศุสัตว์ 

35% 

พื้นที่การเกษตรประเภทอื่น 

10%

ภาพที่1 การจัดสรรที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่สำาหรับใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

39%

พื้นที่สำาหรับใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

12%

ด้วยจำานวนประชากรที่ประมาณการณ์ว่าจะมากถึง 5.2 พันล้านคนในปีพ.ศ. 2593 การเพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเร็วในมาตรฐานการดำารงชีวิต มูลค่าการส่งออกสินค้าทางการเกษตรประมาณ 

19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและมีสัดส่วนที่สำาคัญของแหล่งกักเก็บคาร์บอนของโลก ผู้

กำาหนดนโยบายเอเชียมีข้อท้าทายอย่างมากในการสร้างความพึงพอใจในความต้องการ

ที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น ณ วันนี้ดูเหมือนว่าการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดินในภูมิภาคถูกนำาไป

ใช้ใน ‘ไซโล’ บ่อยๆ อันนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่ด้อยประสิทธิภาพ แต่ถ้าหากข้อท้าทายคือการพบ

กันระหว่างนโยบายการใช้ที่ดินแห่งชาติที่สอดคล้องกันและสร้างสมดุลในราคาต้นทุน ผล

ประโยชน์และโอกาสต่างๆ ของแต่ละประเภทที่ใช้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่จำาเป็นต่อชีวิตก็ได้ 

หากข้อท้าทายดังกล่าวไม่อาจสอดคล้องกันได้ มันก็เป็นไปได้ว่าจะได้รับความลำาบากเป็นอันดับ

แรก – ด้านหนึ่งก็คือการรุกล้ำาในที่ที่ดินที่ผู้อื่นใช้สำาหรับเพาะปลูกเพื่อยังชีพและอีกด้านหนึ่งก็

การเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกเพื่อการค้าที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างร้ายแรงเพื่ออาหารและพืชผลที่

ให้พลังงานทางชีวภาพ

เราได้สัมภาษณ์ดร. Sten Nilsson อดีตผู้แทนผู้อำานวยการสถาบันนานาชาติเพื่อการวิเคราะห์

ระบบประยุกต์ (IIASA) ในเวียนนา ผู้ซึ่งได้ตรวจสอบข้อมูลซึ่งจะมีกำาหนดถึงสิ่งที่ต้องตัดสินใจ  – 

อาหาร อาหารปศุสัตว์ พลังงาน หรือไฟเบอร์กันแน่ ?
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ในภูมิภาคเอเชียใต้  พื้นที่การเกษตรค่อนข้างคงที่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504 โดยมีการลดลงเพียง

เล็กน้อยในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้อย่างจำากัดสำาหรับการ

ขยายพื้นที่การเกษตรในภูมภาค ป่าไม่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ 14% ของพื้นที่

ทั้งหมด ไม่นับการขยายการปลูกต้นไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอินเดีย

2

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 พื้นที่การเกษตรเติบโตเกือบ 50% ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504 และ

ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่องประมาณ 25% ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 ข้อมูลของภูมิภาคนี้อธิบายได้

อย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างสำาคัญของการใช้ที่ดินที่ประสบผลสำาเร็จโดยการแผ้ว

ถางป่าเพื่อการผลิตทางด้านเกษตรเป็นหลัก 

ประเทศทั้งหมดเหล่านี้ได้เพิ่มพื้นที่การเกษตรหรือไม่ และกิจกรรมดังกล่าวมี

ผลกระทบต่อป่าไม้อย่างไร 

Nilsson: โดยรวมก็มีการเพิ่มอย่างสำาคัญในพื้นที่การเกษตร ณ วันนี้ พื้นที่การเกษตรทั้งหมด

คิดเป็นตัวเลขอยู่ที่ 825 ล้านเฮกตาร์ โดยประมาณ66% คือการใช้ที่ดินทั้งหมด แต่ก็มีตัวแปร

ที่มีอิทธิพลในระหว่างประเทศเอกเทศต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซียได้แปลงอัตรา

การเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีศตวรรษที่ 90 และวันนี้มากกว่า 90% ของพื้นที่เป็นที่ดินเพื่อ

การเกษตร มีกลุ่มประเทศที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 50-60% - ภูฏาน กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ 

ศรีลังกา ไทยและจีนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปลายปีศตวรรษที่ 80 ภายหลังที่มี

ความมั่นคง กลุ่มที่ 2  ได้แก่อินโดนีเซีย เกาหลีเหนือ พม่า เนปาลและปากีสถานที่เพิ่มขึ้น

ประมาณ 15-25% อย่างไรก็ตามยังคงมีประเทศที่ไม่ได้ขยายพื้นที่การเกษตรเลย – 

อัฟกานิสถานและอินเดีย และอีก 2 ประเทศที่เคยมีประสบการณ์การลดลง กล่าวคือ บังคลา

เทศและมองโกเลีย 

ประเทศส่วนใหญ่ได้ลดขนาดพื้นที่ป่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งป่า

ไม้คิดเป็นตัวเลขประมาณ 35% ของพื้นที่ที่ดินทั้งหมดเท่านั้น  ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 ประเทศ

กลุ่มใหญ่ได้ตัดไม้ทำาลายป่าระหว่างประมาณ 20% และ 35% - อัฟกานิสถาน กัมพูชา 

อินโดนีเซีย เกาหลีเหนือ พม่า เนปาล ปากีสถาน  ฟิลิปปินส์และศรีลังกา และที่ลดลงอย่างต่อ

ช่างน่าจดจำาว่าการลดลงที่สำาคัญของพื้นที่ป่ามีขึ้นในภูมิภาคก่อนปีพ.ศ. 2533 แม้ว่าข้อจำากัด

ทางข้อมูลจะทำาให้ยากที่จะตรวจสอบหาช่วงเวลาทั้งหมดในรายละเอียด 

ภาพทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงป่าในเอเชียคือ ประมาณ 12% ถูกเปลี่ยนไปเพื่อการเพาะ

ปลูก 21% ถูกขยายขึ้นเพื่อการเกษตรโดยเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่เพาะปลูก 16% ถูกเปลี่ยนแปลง

โดยตรงเพื่อการเกษตรขยาดย่อม 25% ถูกเปลี่ยนแปลงโดยตรงเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ 

และที่เหลือก็มาจากปัจจัยอื่นๆ 

การบริโภคขยายตัวขึ้นหรือไม่ และพื้นที่การเกษตรได้ถูกขับเคลื่อนไปโดยการ

เพิ่มขึ้นของประชากรเป็นสำาคัญหรือไม่ 

Nilsson: การบริโภคในเอเชียถูกขับเคลื่อนโดยการพัฒนาประชากรแต่ก็เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ความเป็นโลกาภิวัตร การมีอยู่ของพลังงานและความมั่นคง ความหนาแน่นทางเกษตรกรรม วิถีชีวิต 

การบริโภคอาหาร สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและความมีประสิทธิภาพของสถาบันต่างๆ ด้วย 

หากเราดูที่จำานวนประชากรของเอเชียทั้งหมดระหว่างปีพ.ศ. 2504 – 2552 มันเพิ่มขึ้นยิ่งกว่า 2 เท่า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เอเชียใต้ประชากรเพิ่มขึ้นจาก 600 ล้านคนในปีพ.ศ. 2504 เป็น 2.4 พันล้านคนใน

ปี 2593 

อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่มีผลต่อแนวโน้มระหว่างประเทศต่างๆ ที่เป็นเอกเทศ ในปีพ.ศ. 2593 

ประเทศอัฟกานิสถานจะมีประชากรมากกว่าปัจจุบันถึง 2.5 เท่า ปากีสถานจะเพิ่มขึ้น 1.75 เท่า เนปาล    

1.6 เท่า กัมพูชา ลาวและฟิลิปปินส์จะเพิ่มขึ้นประเทศละ 1.5 เท่า ภูฏานและมาเลเซียเพิ่มขึ้น 1.4 เท่า

ในด้านหนึ่ง มีบางประเทศที่มีประชากรเพิ่มขึ้นน้อยมาก ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลีเหนือ ศรีลังกาและ

ประเทศไทย

โดยสรุป การเติบโตของประชากรในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นมาก แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะลดลง อย่างไร

ก็ตามไม่ควรตีความไปในทางที่ดีว่าการใช้ที่ดินจะลดลง เพราะผลกระทบจากปัจจัยอื่นก็เพิ่มสูงขึ้นมาก

เหมือนกัน

อะไรคือปัจจัยอื่นที่จะเพิ่มความต้องการในที่ดิน 

ระดับของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาค

อื่นๆ ทั่วโลกจะขับเคลื่อนความต้องการสำาหรับสินค้าและบริการที่สำาคัญมากมายซึ่งมาจาก

ที่ดิน จากนี้ไปอีก 4 ทศวรรษ รายได้เฉลี่ยต่อหัวในประเทศกำาลังพัฒนาจะคาดการณ์ว่าสูง

ขึ้นประมาณ 4-5% ต่อปี ณ วันนี้ประเทศกำาลังพัฒนาที่อยู่ในระดับชนชั้นกลางประมาณ 2 

พันล้านคนบริโภคต่อปีอยู่ที่ประมาณ 7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีพ.ศ. 2563 ก็มีการคาด

การณ์กันว่าการบริโภคต่อปีอาจจะเกือบๆ 3 เท่า หรือเกือบๆ 20 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง

จะส่งผลกระทบที่สำาคัญต่อรูปแบบของการบริโภคอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ ความต้องการทางอาหารจะได้รับผลกระทบโดยการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นทาง

เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขยายตัวไปสู่ความเป็นเมืองและการจ้างแรงงานสตรี และการ

เนื่อง (0-15%) สามารถสำารวจได้จากบังคลาเทศ ลาว มาเลเซีย มองโกเลียและไทย ในทาง

ตรงกันข้ามกับทิศทางดังกล่าว ประเทศจีนกลับรณรงค์ให้เพิ่มพื้นที่ป่าถึง 255 และมีการเพิ่ม

ขึ้นเพียงเล็กน้อยที่บันทึกเอาไว้ในบังคลาเทศ ภูฏานและอินเดีย 

2 ภูมิภาคเอเชียใต้รวมทั้งอัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย อิหร่าน มัลดีฟ เนปาล ปากีสถานและศรีลังกา 
3 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งบรูไน กัมพูชา เกาะคริสต์มาส อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต้ เวียดนาม

พื้นที่สำาหรับใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

39%

พื้นที่ป่าไม้

14%

พื้นที่การเกษตร 

47%

ที่ดินสำาหรับปศุสัตว์ 

35% 

พื้นที่การเกษตรประเภทอื่น 

1%

พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก 

34%

ภาพที่ 2 การจัดสรรที่ดินในเอเชียใต้

พื้นที่สำาหรับใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

12%

พื้นที่ป่าไม้

45%

พื้นที่การเกษตร 

27%

ที่ดินสำาหรับปศุสัตว์ 

4% 

พื้นที่การเกษตรประเภทอื่น 

8%

พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก 

15%

ข้อมูลที่ขาดหายไป 

16%%

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

เหนือ*

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้***

ภูมิภาคเอเชียใต้ **

ภาพที่ 3 การจัดสรรที่ดินในเอเชยตะวันออกเฉียงใต้

ภาพที่ 3 การจัดสรรที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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3000

2500

2000

1500

1000

  500

       0



6

เปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้าและตลาดเสรี ในเอเชียการบริโภคต่อหัวถูกประมาณ

การ

ว่าจะสูงขึ้นเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ มีการบริโภคเนื้อมากขึ้น มีไขมัน 

น้ำาตาลและอาหารที่มีกระบวนการถนอมอาหารเพิ่มสูงขึ้น รูปแบบดังกล่าวแนะนำา

ว่าภายในพ.ศ. 2593 การจัดสรรปริมาณที่บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปทั่วประเทศกำาลัง

พัฒนา เป็นผลให้มีปริมาณการบริโภคสินค้ามากขึ้น เช่น อาหารจำาพวกธัญพืช ราก

และส่วนที่มาจากใต้ดิน น้ำาตาล น้ำามันพืช เนื้อสัตว์ นมและผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากนม  

เพราะการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการเมล็ดพืชเพื่อเลี้ยงสัตว์จะเพิ่ม

สูงขึ้นกว่าความต้องการเมล็ดพืชเพื่ออาหาร นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญทั้งป่า

ไม้และพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกเพื่อกินหญ้า การผลิตพืชผลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ 

และการกำาจัดของเสีย 

รายงานการศึกษามากมายได้สรุปว่าการผลิตอาหารโลกต้องเพิ่มสูงขึ้นใน 70 ถึง 100% 

ในช่วงปีพ.ศ. 2543 – 2593 ซึ่งมาจากการขยายตัวอย่างมากในการจัดสรรที่ดินเพื่อ

การเกษตรซึ่งส่งผลกระทบไปทั่ว หรือมาจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากก็เป็นได้ 

ราคาอุปโภคบริโภคก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณและประมาณการว่าจะยังคงสูงต่อไป เนื่อง

เพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภูมิภาคอันเกิดจากการเพิ่ม

จำานวนประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจ ความต้องการพลังงานและความมั่นคง และ

ข้อจำากัดในทรัพยากรธรรมชาติ เจ้าของที่ดินได้ตัดสินใจโดยยึดเอาผลประโยชน์ที่น่า

จะได้กลับมาจากตัวเลือกที่มีอยู่ การวิเคราะห์มากมายแสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ำามัน

ปาล์ม ถั่วเหลือง สบู่ดำา พืชผลทางการเกษตรขนาดใหญ่และเนื้อสัตว์จะมีอัตราราย

ได้การผลิตที่สูงขึ้นมากกว่าการจะไปให้ความสำาคัญในการจัดการป่าไม้ธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืน ในปัจจุบันความแตกต่างในมูลค่าสุทธิมักจะอยู่ที่ 1500 – 2500 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อเฮกตาร์ ถ้าเป็นกรณีการปลูกน้ำามันปาล์มขนาดใหญ่จะสามารถสร้างรายได้ได้ถึง 

3400 เหรียญสหรัฐฯ เฉพาะการปลูกป่าเท่านั้นที่สามารถเติมเต็มตัวเลือกทั้งหลายเหล่า

นี้ได้ และการไม่มีซึ่งรูปแบบของค่าชดเชยสำาหรับป่าไม้นี้ ก็เป็นธรรมดาที่เจ้าของที่ดิน

จะเปลี่ยนแปลงที่ดินของตนให้ผลิตพืชผลที่สร้างรายได้สูงขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ 

อย่างที่ Leisher ได้บันทึกเอาไว้ว่า ‘คนจนต้องการชีวมวลหาใช่ความหลากหลายทาง

ชีวภาพไม่’

คุณคิดว่าศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรจะส่งผลกระทบในการ

ตัดสินใจใช้ที่ดินในอนาคตในภูมิภาคและบนโลกใบนี้อย่างไร 

Nilsson: ในระดับโลก ขอบเขตการใช้ที่ดินจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 8% ระหว่างปีพ.ศ.

2510 

และ 2550  และในขณะนี้ก็ราวๆ 4600 ล้านเฮกตาร์แล้ว ในระหว่างช่วงเวลาเดียวกัน

นั้น ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ประชากรบนโลกในนี้ขยายตัวขึ้น น่าขอบคุณที่ความต้องการ

ทางอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นได้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นทางศักยภาพทางการผลิตหรือที่เรียก

กันอย่างไม่เป็นทางการว่า การปฏิวัติเขียว ซึ่งน่าเศร้าที่ไม่ได้เป็นการปฏิวัติอะไรเท่าไหร่ 

เพราะหลักๆ ก็คือการพึ่งพาพลังงานฟอซซิล สารเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ การชลประทานและ

การนำาเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำางาน ผู้สังเกตการณ์มากมายรู้สึกว่าข้อจำากัด

ต่างๆ ได้มาสู่ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งแสดงให้เห็นโดยความล่าช้าอย่าง

ที่เห็นได้ชัดในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตในช่วงระหว่าง 2 ท้ายทศวรรษ
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เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ มันกลายเป็นว่าคุณภาพของที่ดินเสื่อมลงไปอย่างมากแม้ว่านี่จะยากต่อ

การเข้าถึงในรายละเอียดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินสูงชันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทาง

ภาคใต้ของจีนถูกมองกันว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความเสื่อมโทรมอย่างร้ายแรง นอกจาก

นี้ การกัดเซาะของดินก็เพิ่มสูงขึ้นและเป็นปัญหาหลักในเอเชียตะวันตกมากถึง 1 ใน 3 ของที่ดิน

ทางการเกษตรในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบ ความไม่เพียงพอของแหล่งอาหารในดินจึงเป็นปัจจัย

ทางชีวฟิสิกส์ที่สำาคัญที่สุดในการจำากัดการผลิตพืชผลในเขตเมืองร้อนนี้ และดินเสื่อมโทรมก็ได้เข้า

มาแทนที่ในพื้นที่มหาศาลนี้

การมีอยู่ของน้ำาก็เป็นเรื่องที่สำาคัญด้วย ที่ดินที่น้ำาผ่านสามารถผลิตได้ถึง 40% ของผลผลิตทางการ

เกษตรของโลก อย่างไรก็ตาม เรื่องของการชลประทานนี้จะไม่มีอีกต่อไปแล้วในอนาคต โดยเฉพาะ

ในเอเชีย เนื่องจากการลดลงของชั้นหินอุ้มน้ำาที่เกิดขึ้นจากการใช้มากเกินไปและสภาพภูมิอากาศที่

เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วและกำาลังลดผลผลิตทางการเกษตรและ

ผลกระทบนี้ถูกคาดการณ์กันว่าจะมันจะลุกลามต่อไปเรื่อยๆ ในปีพ.ศ. 2573 การลดลงของพืชผลที่

เป็นไปได้ในประเทศจีนจะอยู่ที่ระหว่าง 5 และ 8.5% ในอินเดียประมาณ 7 และ 9% ทั่วทั้งประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5 และ 8.5% และทั่วทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้เฉลี่ย

อยู่ที่ 3 และ 6.8% 

การจำากัดในการจัดหาจะสร้างผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในราคาอนาคตของพืชผลและสินค้า

ทางการเกษตร จากการศึกษาหลายๆ ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นอย่างยิ่งยวดในราคา

ที่คาดการณ์กันเอาไว้จะขยายตัวไปเรื่อยๆ โดยในประเทศจีน ปีพ.ศ. 2573 ราคาในประเทศของ

พืชผลที่แตกต่างถูกประมาณกันว่าจะสูงขึ้นโดยอยู่ระหว่าง 85% และ 175% เมื่อเทียบกับราคา

ปีพ.ศ. 2553 สำาหรับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกก็ถีบราคาให้สูงขึ้นไปด้วยโดยอยู่ที่ 60 และ 

120% ส่วนอินเดียจะอยู่ที่ระหว่าง 20 ถึง 100% และประเทศในเอเชียใต้เพิ่มอยู่ที่ 20 ถึง 80% 

หากปล่อยให้ผ่านไปเช่นนี้ การเพิ่มขึ้นของราคาอาหารเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อคน

ยากจนแน่นอน 

ภาพที่ 6 การถือครองที่ดินในเอเชีย 

รัฐบาล 

68% 

ชุมชน และคนในท้องถิ่น 

25% 

อื่นๆ 

7% 

บุคคล และบริษัท 

4% 

ชุมชน และคนในท้องถิ่น 

3%

      ธัญพืช              รากและหัวของพืช           น้ำาตาล                   น้ำามันพืช               เนื้อสัตว์         นมและผลิตภัณฑ์จากนม

80 %
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ภาพที่ 5 การเพิ่มขึ้นของปริมาณการบริโภคในปี2593
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อะไรคือรูปแบบหลักๆ ของสิทธิในที่ดินในเอเชีย และสิทธิดังกล่าววางแนวทาง

การใช้ที่ดินและการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร 

Nilsson: การถือครอง – กรรมสิทธิ์และสิทธิที่ได้ประโยชน์เหนือที่ดิน – มีผลกระทบมหาศาลต่อ

การตัดสินใจใช้ที่ดิน รัฐบาล เจ้าของรายใหญ่ที่สุด มีแนวโน้มที่จะให้เอกสิทธิ์สำาหรับการจัดสรร

พื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งง่ายต่อการควบคุมดูแล แต่น่าเสียดายที่กลับนำาไปสู่ความเสี่ยงทางด้าน

ความไร้ประสิทธิภาพ – ในแง่ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและทางสังคม

เจ้าของที่ดินปักเจกบุคคลหรือผู้ที่อาศัยในที่ดินมักจะมีความรู้ที่ดีกว่าอันเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน

เพื่อการใช้ที่แตกต่างในลักษณะที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างแรงจูงใจที่เป็นจริงในการดำาเนิน

การ 

อย่างไรก็ตามในปีพ.ศ. 2545 และ 2551 มีการลดลงอย่างสำาคัญในพื้นที่ป่าที่ครอบครองโดย

บุคคลและบริษัทเอกชนในเอเชีย และไม่ปรากฏการเพิ่มของชุมชนแต่อย่างใด  - พื้นที่ที่เป็น

เจ้าของ การศึกษาที่ผ่านมาได้เผยว่าภาคป่าไม้ในประเทศอินโดนีเซียสูญเสีย 25% ของมูลค่า

ทางเศรษฐกิจระหว่างปีพ.ศ. 2547 และ 2551 ในส่วนที่สำาคัญเพราะความไม่ชัดเจนในการถือ

ครองและการใช้สิทธิในป่า นำาไปสู่ธรรมาภิบาลที่อ่อนแอและการใช้ที่ดินในลักษณะที่ไม่เหมาะ

สมนั่นเอง การศึกษาได้แนะนำาว่าหากความมีประสิทธิภาพนั้นคือการต้องเพิ่มพื้นที่ขนาดใหญ่

ไปทั่ว เช่นนั้นการปฏิรูปการถือครองครั้งใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องสำาคัญที่ควรจะทำา

รัฐบาลจีนได้รับรู้ความสัมพันธ์นี้และเมื่อเร็วๆ นี้ก็ได้มีการปฏิรูปการถือครองครั้งใหญ่ที่สุดใน

ประวัติศาสตร์ซึ่งได้ทำาในประเทศจีน และส่งผลต่อที่ดินจำานวน 100 ล้านเฮกตาร์ของป่าและ

เจ้าของที่ดินจำานวน 400 ล้านคน (อ่านเรื่องเต็มได้จากหน้า 29)

อะไรคือทิศทางและโครงการหลักสำาหรับการผลิตเยื่อไม้ในภูมิภาคเอเชีย 

Nilsson: สถานการณ์อุปาทานที่เกี่ยวกับธุรกิจเยื่อไม้นั้นแน่นหนามากและจะแน่นหนายิ่งขึ้น

ไปอีกในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องกังวลที่สำาคัญต่อธุรกิจป่าไม้ ภาพรวมของโลกที่นำาเสนอล่าสุดใน

ธุรกิจเยื่อไม้ในกรอบเวลาของปีพ.ศ. 2563 และแสดงให้เห็นว่ามี 2 ภูมิภาคที่มีความเป็นไปได้ที่

จะเพิ่มการเก็บเกี่ยวของตนจนถึงระดับที่เกินออกไปแล้ว กล่าวคือ ทวีปโอเชียเนียและลาตินอ

เมริกา

ประเทศจีนได้พัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพราะเป็นสถานที่ปฏิบัติสำาหรับการทำาป่าไม้ของโลก 

และ’ความสมดุลของป่า’ ของจีนในปีพ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นถึงปริมาณที่ไม่เพียงพอถึง 150-

200 ล้านลูกบาศก์เมตร เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นภูมิภาคที่ไม่เพียงพอซึ่งได้ข้ามพ้น

จุดสูงสุดของการผลิตการเพาะปลูกในช่วงยุค 90 ไปแล้ว ขณะนี้พื้นที่ใหญ่กลายเป็นพื้นที่การ

เก็บเกี่ยวที่มากเกินไปและการปกป้องและการอนุรักษ์ก็มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น มันเป็นการยาก

ที่จะสร้างภาพของสถานการณ์อุปสงค์และอุปาทานที่ชัดเจนสำาหรับธุรกิจไฟเบอร์ในปีพ.ศ. 

2563 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ก็พอประมาณคร่าวๆ ได้ถึงปริมาณที่ไม่เพียงพอซึ่งมีมาก

ถึง 50 ล้านลูกบาศก์เมตร อินเดียก็อาจจะเป็นอีกภูมิภาคที่มีปริมาณที่ขาดแคลนภายในปีพ.ศ. 

2563 อย่างน้อยก็ประมาณ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ สามารถคาด

คะเนได้ว่าเราจำาเป็นจะต้องมีพื้นที่ราวๆ  25 ล้านเฮกตาร์สำาหรับการเพาะปลูกที่ขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว แต่อาจเป็นประเด็นได้ว่าแล้วจะไปหาที่ดินขนาดนั้นได้จากไหน 

โครงการการใช้ที่ดินที่เป็นไปได้สำาหรับปีพ.ศ. 2593 จะเป็นอย่างไรหากทิศทาง

ปัจจุบันยังคงดำาเนินต่อไป 

Nilsson: รูปแบบการใช้ที่ดินในอนาคตนั้นทำาให้เป็นรูปธรรมได้ยากยิ่งกว่าในอดีต เพราะข้อมูล

และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องนั้นกำาลังหายไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับปีพ.ศ. 2593 ก็

คือในเอเชียใต้ การบริโภคธัญพืชเพื่ออาหารและการเลี้ยงสัตว์ถูกคาดคะเนกันว่าจะเพิ่มสูงขึ้น

ถึง 31% ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น 44% และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการนี้มัน

จำาเป็นที่จะต้องปรับปรุงผลผลิต เพิ่มที่ดินการเพาะปลูกและการนำาเข้าทั้งหมด

เมื่อเราเพิ่มความต้องการพลังงานชีวภาพตามที่คาดใส่ลงไปด้วยอีก การเพิ่มขึ้น 5% ของพื้นที่

ที่เพาะปลูกก็ขาดไม่ได้เช่นกันในปีพ.ศ. 2593 โดยสมมติให้พลังงานชีวภาพทั้งหมดถูกผลิตขึ้น

จากสินค้าทางการเกษตร 

องค์ประกอบเหล่านี้จะสร้างผลที่ดีกว่าสำาหรับพื้นที่เพาะปลูกที่หาเอาได้ ซึ่งหมายความว่าการ

ผลิตธัญพืชเพื่ออาหารและการเลี้ยงสัตว์อาจจะลดลงไป 12% หรือไม่ก็ทุ่งหญ้าและป่าไม้ที่ไม่ได้

รับการปกป้องอาจจะแปรเปลี่ยนได้รับการดูแลก็เป็นได้ 

เสียงจากประชาชน – เวียดนาม

1. ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร 
โดยปกติ ฉันก็เป็นห่วงป่าไม้ ฉันให้ความสำาคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับโลกร้อน ฉันไม่ชอบการลักลอบ

ตัดต้นไม้ดังนั้นฉันจึงใส่ใจต่อเรื่องดังกล่าวด้วย 

2. คุณคิดว่ามันจะมีความหมายต่อคุณย่าของคุณด้วยหรือไม่ 
คุณตาคุณยายของฉันไม่ได้ให้ความสนใจในป่าไม้ เขาสนใจเรื่องการทำางานและการหารายได้

เท่านั้น 

3. คุณคิดว่าป่าไม้จะมีความหมายต่อลูกหลานของคุณด้วยหรือไม่ (เมื่อพวกเขาโต

ขึ้น)
ลูกหลานของฉันอาจจะสนใจในป่าไม้ มีกิจกรรมมากมายให้เรียนรู้การปกป้องป่าไม้ การตระหนักรู้

อย่างยั่งยืนมีมากขึ้นในรุ่นที่อายุน้อยกว่าเรา  

Lê Thi Ngoc Anh, พนักงานโรงงาน, เวียดนาม

      ธัญพืช              รากและหัวของพืช           น้ำาตาล                   น้ำามันพืช               เนื้อสัตว์         นมและผลิตภัณฑ์จากนม

ภาพที่ 5 การเพิ่มขึ้นของปริมาณการบริโภคในปี2593

นอกจากนี้ มีการคาดกันว่าประเทศจีนและอินเดียจะสูญเสียพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 15-

20 ล้านเฮกตาร์ในปีพ.ศ. 2593 เพราะการขยายตัวความเป็นเมือง การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน การเสียความสามารถในการให้ผลผลิต สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและ

แหล่งน้ำาที่ไม่เพียงพอ ซึ่งคิดเป็น 10% ของพื้นที่เพาะปลูกของจีนในปัจจุบันและ 9% ใน

อินเดีย การสูญเสียดังกล่าวจะเป็นตัวแปรในการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเป็นสำาคัญ 

ความวิตกกังวลของโครงการเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะข้อกังวลสำาหรับเอเชียเท่านั้น เพราะข้อ

กังวลเหล่านี้เป็นตัวเร่งซึ่งอยู่เบื้องหลังนโยบายที่ผ่านมาว่าด้วย “การเวนคืนที่ดิน” ใน

แอฟริกาและทวีปอื่นๆ ด้วย น่าเสียดายที่มันเป็นไปไม่ได้จริงๆ ที่จะพัฒนาโครงการโดย

ละเอียดโดยตั้งอยู่บนการวิเคราะห์ที่มีอยู่ได้ และมันยากที่จะจินตนาการไปถึงผลลัพธ์ที่

เป็นคุณได้

อะไรจะเป็นประโยชน์จากการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างสร้างสรรค์และจะ

ทำาให้ประสบผลสำาเร็จในเอเชียได้อย่างไร  

Nilsson: แผนการใช้ที่ดินที่สมดุลสำาหรับประเทศต่างๆ หรือทั่วทั้งทวีปอาจจะเป็นคุณกับ

ทุกฝ่าย ทั้งเจ้าของที่ดินและผู้ผลิต ไปจนถึงผู้บริโภคสุดท้าย รัฐบาลก็จะได้รับรายได้มาก

ขึ้น มีความมั่นคงทางอาหารที่ดีขึ้น ความมั่นคงทางพลังงานที่ดีกว่า ภาคป่าไม้ก็ยั่งยืน 

การบรรเทาของก๊าซเรือนกระจกและองค์ภาวะทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ก็ดีขึ้นรวมทั้งการ

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพด้วย 

มีหลักการมากมายสำาหรับนโยบายและการบรรลุการใช้ที่ดินให้ประสบผลสำาเร็จ ขั้นแรก

คือการรวบรวมตัวเลือกที่สำาคัญสำาหรับการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างบูรณาการ โดยรับรู้

ว่าการจัดสรรที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพนั้น คุณค่าของแต่ละตัวเลือกที่ผนวกเข้าไว้ด้วยกัน

นั้นจะมีคุณประโยชน์มากกว่าตัวเลือกเฉพาะตัว ผู้สร้างนโยบายจะต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่ 

และละทิ้งรูปแบบเก่าที่ไปให้ค่ากับการผูกพันตนเองและการแข่งขัน 

ขั้นที่สองจะเป็นการบรรลุการยกระดับศักยภาพในการผลิตภายในข้อจำากัดของที่ดินที่ได้

รับการจัดสรรไว้แล้วเพื่อการเกษตรหรืออาจจะน้อยกว่านั้น นี้จะช่วยให้ที่ดินสามารถเพิ่ม

การผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภคได้มากขึ้นโดยปราศจากข้อพิพาท ข้อท้าทายเพื่อหวังที่

จะพัฒนาปรับปรุงการผลิตทางการเกษตรจะช่วยขจัดนโยบายการเกษตรที่ไม่อาจปฏิบัติ

ได้ ขจัดความผิดเพี้ยนการอุดหนุนและสถาบันต่างๆ ที่ไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งทำาให้ภาคส่วน

ตกต่ำาลงในยุคที่ผ่านมา

  

โดยปราศจากวิวัฒนาการดังกล่าว ก็เป็นเรื่องยากที่จะเห็นเอเชียพบกับความต้องการอัน

เกี่ยวกับการผลิตอาหาร พลังงาน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาจากป่า และพลังงานชีว

มวลเพื่อการผลิตตามที่คาดเอาไว้ได้อย่างไรเหมือนกัน 
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ประเทศไทยเป็น
จุดศูนย์กลางการ
ผลิตผลิตภัณฑ์
จากไม้ในภูมิภาค
โดยแข่งขันกับ
ประเทศอื่นๆ เช่น 
ประเทศจีนและ
เวียดนาม ในแต่ละ
ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2549 เป็นต้นมา 
ประเทศไทยส่ง
ออกผลิตภัณฑ์

จากไม้มูลค่ากว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีแม้ในช่วง
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำา ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์จากไม้
เป็นอุตสาหกรรมสำาคัญของประเทศ แหล่งส่งออกหลัก
ของวัสดุจากไม้ของประเทศไทยมีหลายประเทศ รวมทั้ง
ประเทศจีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เวียดนามและ
มาเลเซีย 
อย่างไรก็ตาม แหล่งส่งออกหลักของไทยประเทศต่างๆ 
ได้เริ่มดำาเนินการในการออกกฎหมาย หรือบางประเทศ
เหล่านั้นมีข้อกำาหนดทางกฎหมายอยู่แล้วเพื่อรับมือ
กับไม้ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกโดยรวมของ
ตลาดซึ่งจะออกข้อบังคับใหม่เหล่านี้นั้นสูงกว่าหนึ่งพัน
ล้านเหรียญในปี พ.ศ. 2552 หรือหนึ่งในสามของการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้โดยรวมของประเทศไทยในปี
ดังกล่าว ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ การเรียกร้องให้มี
การอนุมัติความถูกต้องทางกฎหมายหรือความยั่งยืน
สำาหรับผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศได้เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วในตลาดหลักทั้งหมด ซึ่งการอนุมัติเหล่านี้จะ
ต้องมีองค์กรหรือประเทศที่สามเห็นชอบด้วย ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในตลาดใหม่ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ความพยายามในวงกว้างทั่วโลกเพื่อยับยั้งการค้าไม้ผิด
กฎหมาย
กรมปา่ไมข้องประเทศไทยตระหนกัดถึีงขอ้กำาหนดใหม่ๆ  
ของตลาดเหล่านี้และได้เริ่มดำาเนินงานเพื่อจะเป็นการ
รับประกันถึงความสำาเร็จในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้
ของไทยอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดย Forest Matters 
ได้สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมป่าไม้ คุณประยุทธ 

หล่อสุวรรณศิริ ดังต่อไปนี้

FM: กรุณาเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่า วัตถุประสงค์
หลักของกรมป่าไม้คืออะไรและจะประสานความ
ร่วมมือกับแผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่า
ไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) อย่างไรเพื่อ
ให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ขององค์กร 

รองอธิบดี: ภารกิจหลักของกรมป่าไม้ (RFD) รวม
ถึงการอนุรักษ์ การคุ้มครอง การฟื้นฟูป่าไม้และการ
บริหารจัดการป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ การเก็บ
ของป่า การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าและประเด็นอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการทำาป่าไม้และอุตสาหกรรม
ป่าไม้ ทั้งนี้ การดำาเนินการต่างๆ ของกรมป่าไม้จะ
อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และอยู่
ในขอบเขตยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมือ
สาธารณะเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ซึ่งภารกิจต่างๆ 
ของกรมป่าไม้ เช่น อำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ขอบเขตการดำาเนินงานจะกำาหนดโดยกฎหมาย 

เนื่องจากแผนงานปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่า
ไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ได้มีจุดมุ่งหมาย
สนับสนุนความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความยั่งยืนใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศโดยส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่า แผนปฏิบัติการ
การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า 
(FLEGT) นั้นสอดคล้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งความสอดคล้องกับหน้าที่ในการติดตาม
และควบคุมการทำาป่าไม้และการค้าอุตสาหกรรมไม้ใน
กระบวนการที่ถูกกฎหมาย 

FM: ท่านคิดว่า กระบวนการของแผนปฏิบัติการ
การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการ
ค้า (FLEGT) มีความสำาคัญกับประเทศไทยอย่างไร
คะ

รองอธิบดี: กระบวนการของแผนปฏิบัติการการบังคับ
ใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) มี
ความสำาคัญยิ่งต่อประเทศไทยเนื่องจากจะช่วยยกระดับ
ความเข้ารู้ความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้องต่อกระบวนการ
และการดำาเนินการด้านข้อบังคับไม้ของสหภาพยุโรป 
ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 และยัง
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างความตระหนักแก่
ผู้เกี่ยวข้องในการปรับธุรกิจการดำาเนินงานของตนให้เข้า
กับข้อบังคับใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ 

เนื่องด้วยประเทศไทยไม่มีการอนุญาตให้มีการทำาป่าไม้
ในป่าธรรมชาติ ผมหวังว่าแผนปฏิบัติการการบังคับใช้
กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) จะ
กระตุ้นการปลูกป่าของเอกชน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการ
ฟื้นฟูสภาพป่าโดยภาคเอกชน 

FM: จากที่มีการร่วมกำาหนดแผนงานสองประการ
ในปีนี้ คือ การวิเคราะห์การหมุนเวียนไม้ใน 
ประเทศไทยและการทำาแผนผังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งจะมีความสำาคัญยิ่งในกรณีที่จะมีข้อตกลงการ
เป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ท่านมีความเห็น
อย่างไรคะ

รองอธิบดี: ตามที่คุณทราบ กรมป่าไม้กำาลังดำาเนินการ
ศึกษาประเด็นทั้งสองดังกล่าวโดยได้รับการสนับสนุน
จากแผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ 
ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT)  ในภูมิภาค
เอเชีย ของสถาบันป่าไม้ สหภาพยุโรป ซึ่งการศึกษา
ประเด็นแรกก็เพื่อทำาการวิเคราะห์การหมุนเวียนไม้ใน
ประเทศไทย ซึ่งการศึกษานี้อยู่ในระหว่างการดำาเนิน
งานและคาดว่า รายงานฉบับร่างจะเสร็จภายในปี พ.ศ. 
2555 ส่วนการศึกษาประเด็นที่สองคือ การจัดทำาแผนผัง
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งได้รับผลกระทบจากแผนปฏิบัติ
การการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการ
ค้า (FLEGT) การศึกษานี้ยังไม่ได้เริ่มดำาเนินการ แต่ได้มี
การเห็นพ้องต่อร่างขอบเขตงานแล้ว โดยดอกเตอร์
อเล็กซ์ ฮินริชส์ ที่ปรึกษาส่วนภูมิภาคของแผนปฏิบัติการ
การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า 

ความพยายามของประเทศไทยในการตอบสนองข้อกำาหนดทางการตลาดฉบับใหม่
โดย: ฟราเชสก้า ไรมอนดิ
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(FLEGT) ในภูมิภาคเอเชีย ของสถาบันป่าไม้ สหภาพ
ยุโรปได้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า ดอกเตอร์สุรีรัตน์ 
ลัคนาวิเชียร ผู้อำานวยการบริหารศูนย์วิจัยป่าไม้และ
ชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นที่ปรึกษาโครงการ 
ซึ่งการจัดทำาแผนผังจะเริ่มดำาเนินการในช่วงไตรมาสแรก
ของปี พ.ศ. 2555 โดยความร่วมมือและสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้  

ทั้งนี้ คาดว่า การวิเคราะห์การหมุนเวียนไม้จะช่วย
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการหมุนเวียนและนำาเข้าไม้
ในประเทศ นอกจากนี้ ยังจะมีข้อมูลของระบบควบคุม
ที่กรมป่าไม้และหน่วยงานอื่นๆ ใช้ในปัจจุบัน  ซึ่งจะ
ช่วยวิเคราะห์ได้ว่า ระบบไหนมีความสอดคล้องหรือไม่
สอดคล้องกับข้อกำาหนดของกฎหมายสหภาพยุโรป และ
เพื่อหาช่องว่างที่อาจจะมีขึ้นในข้อบังคับภายในประเทศ
ด้วย 

ซึ่งผลลัพธ์ที่ผมพูดถึงนั้นจะได้นำาเสนอต่อสาธารณะ 
หลังจากที่รายงานฉบับร่างได้รับการอนุมัติจากกรมป่า
ไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคป่า
ไม้  ในขั้นนี้นั้น การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะ
ต้องมาจากทุกภาคส่วนเพื่อรับประกันว่า การศึกษา
นี้มีความสมบูรณ์ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ ซึ่งการศึกษาทั้งสองประเด็นนี้จะต้องดำาเนิน
การด้วยความรอบคอบ มิฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาตาม
มาภายหลัง

FM: ในความเห็นของท่าน ความท้าทายเฉพาะที่
ประเทศไทยเผชิญในการเจรจาต่อรองสำาหรับข้อ
ตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจนั้นมีอะไร
บ้าง และท่านมีความคาดหวังจากการสนับสนุน
ของแผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ 
ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ในภูมิภาค
เอเชียอย่างไรบ้างคะ 

รองอธิบดี: ในความเห็นของผม ปัญหาหลักที่
ประเทศไทยเผชิญในขณะนี้คือการขาดความตระหนัก
และขาดข้อมูล ถึงแม้ว่าประเด็นสำาคัญเหล่านี้ส่งผลกระ
ทบต่อผู้คนเป็นวงกว้างก็ตาม มีเพียงกลุ่มคนไม่กี่กลุ่ม
จากภาครัฐและเอกชนที่ทราบ และแม้แต่ภายในกรมป่า
ไม้เอง มีเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนที่ทราบว่าข้อตกลงการเป็นหุ้น
ส่วนด้วยความสมัครใจของแผนปฏิบัติการการบังคับใช้

กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) คือ
อะไรกันแน่ ซึ่งผมต้องยอมรับว่า ไม่ง่ายนักที่จะทำาความ
เข้าใจต่อกระบวนนี้ในเวลาสั้นๆ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้รับ
การสนับสนุนจากแผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมาย
ป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ในภูมิภาค
เอเชีย ของสถาบันป่าไม้ สหภาพยุโรป ในการทำาการ
ศึกษาและการทำาประชาพิจารณ์ในประเด็นที่ต้องการ 
ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือ การคงความสำาคัญใน
ตลาดการส่งออกไม้ของเรา

ในส่วนของความคาดหวังในอนาคตจากแผนปฏิบัติการ
การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า 
(FLEGT) ในภูมิภาคเอเชีย ของสถาบันป่าไม้ สหภาพ
ยุโรป เรามีข้อเสนอถึงการสนับสนุนเพื่อยกระดับความ
ร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเทคนิคการป่าไม้ภายใน
เอเชีย  เนื่องจากการจัดตั้งระบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ในการควบคุมการค้าไม้ผิดกฎหมายในภูมิภาคนั้นมี
ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง เรามีโครงการหลายโครงการ
ที่ดำาเนินการร่วมกับประชาคมอาเซียนซึ่งมีความสำาคัญ
มากเช่นกันในการสร้างความเชื่อมั่นถึงการประสานงาน
ร่วมกับแผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ 

ความพยายามของประเทศไทยในการตอบสนองข้อกำาหนดทางการตลาดฉบับใหม่

ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT)

FM: สุดท้ายนี้ ท่านคิดว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะ
เริ่มการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพภายในกำาหนด
เวลาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ก่อนที่ข้อกำาหนด
ใหม่จะมีผลต่อผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย 

รองอธิบดี: จากภัยน้ำาท่วมในปีที่ผ่านมา ทำาให้
กำาหนดการของรัฐบาลเต็มไปด้วยประเด็นที่ไม่ได้อยู่ใน
แผนมาก่อนและประเด็นเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ 
กรมป่าไม้กำาลังดำาเนินการเต็มประสิทธิภาพสำาหรับขั้น
ตอนที่จำาเป็นในการเริ่มต้นเจรจาต่อรองภายในกำาหนด
เวลา เพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่จะมีต่อผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าไม้
ทั้งหมดซึ่งจะต้องดำาเนินการให้ได้ 

© EFI/TTH

© EFI/TTH
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แนวทางชำาระบริการทางระบบนิเวศสำาหรับผู้เริ่มต้น – การหารายได้

จากการทำาป่าไม้?
ดร. เฮนรี่ เชย์เวนส์ ผู้อำานวยการ กลุ่มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ดร. เอนริเก้ ไอบาร่า ยีน นักวิจัยนโยบาย โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ ของสถาบันกลยุทธ์สิ่งแวดล้อมโลก

มันเป็นเรื่องสลดที่น่าหดหู่ที่ ในขณะที่เรารู้ว่าป่าไม้ในโลก

ได้มีบทบาทที่สำาคัญต่อชีวิตในระบบซึ่งช่วยให้โลกของเรา

อยู่ต่อไปได้ มันเป็นเรื่องยากที่จะให้เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน

มาปกป้องป่าไม้ได้เพราะว่าการทำาป่าไม้นั้นไม่อาจสร้างราย

ได้ได้ ความพยายามโดยด่วนที่จะโต้กลับคำากล่าวหานั้นเป็น

แรงผลักดันนำาไปสู่วิธีการอันชาญฉลาดให้มีการสนับสนุน

ทางการเงินแก่ป่าไม้อย่างยั่งยืน หรือที่รู้กันว่า “การชำาระ

บริการทางระบบนิเวศ” 

แนวความคิดจริงๆ แล้วไม่ได้ใหม่อะไร แต่ก็เป็นรูปแบบการ

เช่าเพื่อชีวิตสำาหรับแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่เป็นไปได้เพื่อ

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นข่าวในรอบ 2-3 ปีใน

รูปแบบของความเป็นไปได้ซึ่งเป็นกลไกใหม่ของอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(UNFCCC) หรือที่รู้กันว่า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD)

ถึงแม้ว่าการบรรเทาและการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศจะเป็น 2 อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่เราต้องเผชิญ แต่

การเชื่อมโยงระหว่างป่าไม้และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็

มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้เปลี่ยนเกมโดยแท้ แม้ว่าจะมีราย

ละเอียดมากมายที่จะต้องจัดการก่อนที่จะต้องเริ่มดำาเนินการ

ก็ตาม... 

ในการพยายามที่จะทำาความเข้าใจถึงแก่นแนวความ

คิดของการชำาระการบริการทางระบบนิเวศ (PES) และ

การเกิดขึ้นของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

การทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD) ใน

ฐานะที่เป็นรูปแบบเดียวกัน ทาง FF ได้มีโอกาสพูดคุยกับ

ดร. Henry Scheyvens ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และดร. Enrique Ibarra Gene นักวิจัย

นโยบายโครงการการอนุรักษ์ป่าไม้แห่งสถาบันยุทธศาสตร์สิ่ง

แวดล้อมโลกในญี่ปุ่น

FF: แล้วบริการทางระบบนิเวศคืออะไร แล้วจ่ายยังไง

และทำาไม 

IGES: เอาง่ายๆ นะ บริการทางระบบนิเวศ คือ “ประโยชน์

ที่คนได้รับจากระบบนิเวศ”   และการชำาระการบริการทาง

ระบบนิเวศ (PES) เป็นแนวความคิดของการให้คนผู้ซึ่งได้รับ

ประโยชน์จากการชำาระการบริการโดยผู้อื่นเพื่อจัดหาบริการ

ให้ ป่าธรรมชาติได้ให้บริการทางระบบนิเวศที่หลากหลาย

ซึ่งสำาคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ป่าไม้ให้บริการ

การสนับสนุน – การผลิตดินและวัฏจักรทางอาหาร บริการ

การจัดหา – ผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากต้นไม้และที่มิใช่ต้นไม้ 

บริการกฎระเบียบทางกฎหมาย – กฎระเบียบทางภูมิอากาศ

และอุทกวิทยา และ บริการทางวัฒนธรรม – คุณค่าทาง

วัฒนธรรม ทางศาสนา ทางสันทนาการและทางวิทยาศาสตร์ 

ทั้งหมดนี้ กฎระเบียบทางภูมิอากาศมีความเป็นไปได้มาก

ที่สุดสำาหรับการชำาระการบริการทางระบบนิเวศ (PES) แม้ว่า

จะมีความเป็นไปได้อย่างมากสำาหรับการชำาระการบริการทาง

ระบบนิเวศ (PES) ในกฎระเบียบที่เกี่ยวกับน้ำา และในขณะ

นี้ก็มีกลไกที่หลากหลายที่สามารถนำาไปใช้กับการชำาระการ

บริการทางระบบนิเวศ (PES) ที่เกี่ยวกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพและความสวยงามทางภูมิประเทศ

หลักการที่เน้นดังกล่าวของการชำาระการบริการทางระบบ

นิเวศ (PES) ก็คือให้การชำาระนั้นเป็นไปโดยความสมัครใจ

และอยู่บนเงื่อนไขของการจัดหาบริการที่มีประสิทธิภาพ  

หรือจะกล่าวว่า ไม่มีบริการ ก็ไม่ต้องจ่าย! 

ความสูญเสียของบริการทางระบบนิเวศผ่านทางกิจกรรม

ของมนุษย์ได้มีการอธิบายในแง่ของความล้มเหลวของตลาด 

ตลาดล้มเหลวก็เพราะผู้ใช้บริการทางระบบนิเวศไม่จ่ายค่า

บริการและผู้จัดหาไม่ได้รับประโยชน์ เป็นผลให้เกิดการใช้

จนเกินกว่าที่จะจัดหาบริการดังกล่าวได้  ดังนั้นหากป่าไม้

ปกป้องระดับพื้นผิวของน้ำาบาดาล แต่คนผู้ซึ่งอาศัยน้ำาดัง

กล่าวไม่ได้ให้ความสำาคัญกับบริการดังกล่าว มันก็ไม่มีตัว

กระตุ้นให้กับเจ้าของป่าในการอนุรักษ์การแบ่งกลุ่มป่าไม้ ใน

ท้ายที่สุดป่าไม้ก็จะหมดไปเหมือนกับน้ำา หากเป็นไปได้ที่จะ

ก่อตั้งกลไกที่ยอมให้คนผู้ซึ่งใช้น้ำาต้องจ่ายให้กับเจ้าของป่า 

มันก็น่าจะเป็นแรงจูงใจสำาหรับเจ้าของป่าในการรักษาป่าไม้

และทรัพยากรน้ำา

FF: อะไรคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

ทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+) และ

โครงการดังกล่าวจะชำาระเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน

ได้ให้เป็นจริงได้อย่างไร 

IGES: โครงการ REDD+ เป็นชื่อกิจกรรมที่ตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

ตัดไม้ทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า เช่นเดียวกับ

กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มพูนแหล่งกักเก็บคาร์บอน ณ 

ขณะนี้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ยังไม่ได้สร้างกลไกการชำาระ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและ

ความเสื่อมโทรมของป่า เช่นเดียวกับกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์

และเพิ่มพูนแหล่งกักเก็บคาร์บอน ณ ขณะนี้อนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(UNFCCC) ยังไม่ได้สร้างกลไกการชำาระการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของ

ป่า (REDD+) อย่างเสร็จสมบูรณ์ดี ดังนั้นโครงการดังกล่าว

จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างศักยภาพและการพัฒนาธรรมาภิ

บาลป่าไม้ แต่ในส่วนของการเตรียมการของตลาดที่เป็นไป

ได้สำาหรับแหล่งกักเก็บคาร์บอนนั้น โครงการนำาร่องของการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความ

เสื่อมโทรมของป่า (REDD+) ยังอยู่ในขั้นกำาลังทดสอบน้ำาโดย

การขาย ‘การทดแทน’ โดยพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนการลด

การปล่อยก๊าซในที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือในตลาดกักเก็บ

คาร์บอนที่ยังคงมีอยู่ ตอนนี้มีทั้งตลาดที่ต้องปฏิบัติตามและ
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ทำาไปโดยความสมัครใจ – ก่อนหน้านี้ผู้ซื้อถูกจูงใจด้วยคำามั่น

เชิงสมัครใจ เช่น โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม แต่หลังๆ 

มานี้ผู้ซื้อจะต้องทำาเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด ทั้ง 

2 กรณี ‘ผลิตภัณฑ์’ ที่ขายนั้นเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ 

dioxide – CO2 ในบริการด้านระบบนิเวศ การระบุราคา

ว่าผลิตภัณฑ์ที่ควรจะจ่ายเท่าไหร่นั้นเพื่อกำาหนดมาตรฐาน

จากผลที่ได้จากการประเมินจากกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ นี่

เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

การทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+) ซึ่ง

มาตรฐานนั้นอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคาร์บอนใน

ลักษณะโครงการที่น่าจะเป็น ‘กิจกรรมทางธุรกิจโดยทั่วไป’ 

ดังนั้นหากประเทศหนึ่งมีการตัดไม่ทำาลายป่าอยู่ที่ 2% ต่อ

ปี นั่นก็จะเป็นเส้นมาตรฐานและหากสามารถจัดการให้ลด

ลงไปได้ถึง 1% ต่อปี ภายใต้กลไกการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า 

(REDD+) ก็จะได้รับการชดเชยจาก 1% ที่เปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากนี้การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

ได้มีการประมาณกันไว้ว่าการคุ้มครองป่าไม้ โดยกิจกรรมของ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการทำาลายป่าและ

ความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+) จะยังคุ้มครองคุณค่าทาง

ป่าไม้อื่นๆ ด้วย นักลงทุนมากมายเชื่อว่าการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรม

ของป่า (REDD+) จะสามารถจัดหารูปแบบการทดแทน

ด้วยประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่เข้ากันกับประโยนช์ความ

หลากหลายทางชีวภาพได้ โดยเฉพาะตั้งแต่ที่อนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(UNFCCC) ได้ตกลงกำาหนดรายละเอียดมาตรการป้องกัน

ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เมืองแคนคูนในปีพ.ศ. 2553  

FF: โครงการนำาร่องการชำาระการบริการทางระบบนิเวศ 

(PES) จะดำาเนินอย่างไรในเอเชีย 

IGES: จำานวนโครงการนำาร่องการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของ

ป่า (REDD+)  ในภูมิภาคเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดและโตไวมาก  

กิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลาย

ป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+) ยังได้ดำาเนินการ

ด้วยระดับที่หลากหลายจากท้องถิ่นสู่ระดับอำาเภอ ในประเทศ

อินโดนีเซียเอง ตั้งแต่กลางปีพ.ศ. 2552 มีกิจกรรมนำาร่อง 17 

กิจกรรมที่เติบโตก้าวหน้าขึ้นยิ่งกว่าในระดับขั้นของแนวคิด  

จำานวนลุ่มน้ำาจากการชำาระการบริการทางระบบนิเวศ (PES) 

ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย 

ตัวอย่างทั้ง 3 นี้จะช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นเกี่ยวกับประเภท

ของการนำาร่องการชำาระการบริการทางระบบนิเวศ (PES) ใน

ภูมิภาค

ตัวอย่างแรก: ความร่วมมือกันระหว่างออสเตรเลียและ

อินโดนีเซียเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

พันธมิตรกลุ่มกักเก็บคาร์บอนคาลิมันตัน (KFCP) เป็น

กิจกรรมที่สาธิตขึ้นในคาลิมันตันกลางของประเทศอินโดนีเซีย 

เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการขั้นต้นแหล่งกักเก็บคาร์บอน

ระหว่างประเทศของออสเตรเลีย โดยใช้งบประมาณ 200 

ล้านเหรียญออสเตรเลียเพื่อที่จะจัดการกับการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรม

ของป่า (REDD+)   กิจกรรมดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ส่วน

กลางประมาณ 120,000 เฮกตาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่ของ

โครงการข้าวขนาดใหญ่ ซึ่งล้มเหลวอย่างน่าผิดหวังในความ

พยายามที่จะเปลี่ยนป่าพรุให้กลายมาเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 

พันธมิตรกลุ่มกักเก็บคาร์บอนคาลิมันตัน (KFCP) จะทดสอบ

กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อลดการปล่อยก๊าซในพื้นที่รวมถึง

การสร้างเขื่อนในลำาคลองเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินพรุ 

สนับสนุนการฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและบริหาร

จัดการการใช้ไฟและที่ดิน  

ตัวอย่างที่สอง: การปกป้องป่าโดยผู้อยู่อาศัย 

ช่วงปีพ.ศ. 2543 และ 2551 ในจังหวัด Lam Dong ใน

เวียดนามสูญเสียป่าไม้ธรรมชาติประมาณ 4.74%   โครงการ

นำาร่องการชำาระการบริการทางระบบนิเวศ (PES) ได้เริ่ม

ดำาเนินการ มีการสร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับอุทกภัย การ

อนุรักษ์ผืนดิน การปกป้องมิให้มีการทับถมของตะกอนใน

อ่างเก็บน้ำาและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้

ให้บริการทางสิ่งแวดล้อมคือชาวบ้านจำานวน 3,900 หลังคา

เรือนผู้ซึ่งถูกจ้างเพื่อปกป้องป่าไม้และมีองค์กรของรัฐเป็นผู้

บริหารดูแลสัญญา โดยชาวบ้านจะได้รับ 90% จากการชำาระ

การบริการทางระบบนิเวศดังกล่าวและองค์กรของรัฐจะได้รับ

ส่วนที่เหลือ ผู้ซื้อบริการทางระบบนิเวศคือผู้ปฏิบัติการการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 9 ราย เขื่อนพลังน้ำา 2 รายและบริษัทที่

จัดหาน้ำาอีก 2 ราย 

ตัวอย่างที่สาม: การชำาระให้แก่ชุมชนเพื่อลดการทับถม

ของตะกอนในแม่น้ำา 

ภายใต้โครงการวิจัยซึ่งดำาเนินการโดยศูนย์วนเกษตรโลก 

ชุมชนหนึ่งในตำาบล Sumberjaya ประเทศอินโดนีเซียกำาลังได้

รับค่าปฏิบัติการในการลดการทับถมของตะกอนในอ่างเก็บ
น้ำา Way Besai ชุมชนได้สร้างฝายชะลอน้ำา ทางระบายน้ำาไป

ตามทาง มีการสร้างให้ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ในไร่กาแฟและ

และหลุมซึม และปลูกต้นไม้และแถบหญ้าเพื่อลดการสูญเสีย

ของหน้าดินและเพิ่มการแทรกซึม โดยชุมชนหวังว่าโครงการ

นำาร่องนี้จะทำาให้การบริการทางระบบนิเวศที่มีการทดสอบมา

แล้วนั้นจะกลายมาเป็นบริษัทพลังงานไฟฟ้าท้องถิ่นได้ 

FF: ตลาดที่ได้รับการยอมรับเพื่อบริการด้านระบบนิเวศ

มากที่สุดคือตลาดอะไร 

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ ตลาดจัดการคาร์บอนทั้งที่

โดยสมัครใจและที่ต้องปฏิบัติตามนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ค้าทดแทนการกักเก็บคาร์บอน ตลาดโดยสมัครใจซึ่งรวมถึง

ตลาดรองตราสารทุนแบบแยกศูนย์ที่ผู้ขายและผู้ซื้อมีส่วน

โดยตรงผ่านทางโบรกเกอร์และการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ 

และการแลกเปลี่ยนที่เป็นทางการ ซึ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุด

คือ ตลาดชิคาโก ไคลเมท เอ็กซ์เชนจ์xiv  ดังที่ได้เกริ่นนำาถึง

กิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลาย

ป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+)   การทดแทน

การปล่อยก๊าซได้กลายเป็นเรื่องสำาคัญมากขึ้นสำาหรับตลาด

โดยสมัครใจโดยคิดเป็นตัวเลขราวๆ 30% ของการใช้เครดิต

คาร์บอนที่ซื้อขายกันในปีพ.ศ. 2553 

ตลาดที่ต้องปฏิบัติซึ่งยอมให้มีการทดแทนการปล่อยก๊าซ

ได้แก่ระบบซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในนิวซีแลนด์ (NZ ETS) 

กลไกการพัฒนาที่สะอาดของพิธีสารโตเกียว กลไกการทำา

โครงการร่วมและสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะซื้อขาย  

ระบบซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในนิวซีแลนด์ (NZ ETS) เป็น

ตัวอย่างที่ดีสำาหรับประเทศต่างๆ ที่จะสามารถส่งเสริมให้

เจ้าของที่ดินดำาเนินการและค้าเครดิตจากการหลีกเลี่ยงการ

ตัดต้นไม้และการปลูกป่าผ่านการฝึกปฏิบัติ และโครงการ

อันชาญฉลาดได้อย่างไร  อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องสำาคัญที่พึง

ตระหนักว่าตลาดปฏิบัติที่ใหญ่ที่สุดคือระบบควบคุมการค้า

สิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสหภาพยุโรป (EU ETS) 

นั้นจะไม่ยอมให้มีการเครดิตคาร์บอนเนื่องจากความกังวล

เกี่ยวกับวิธีการ ยกตัวอย่างเช่น การพิสูจน์ยืนยันการกักเก็บ

คาร์บอนที่สะสมเอาไว้มาเป็นเวลานาน 

การชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องที่เพิ่ง

เกิดขึ้นและเป็นแบบอย่างที่สามารถพบได้ในรัฐวิคตอเรีย 

(BushBroker) และรัฐนิวเซาท์เวลส์ (BioBanking) ใน

ประเทศออสเตรเลีย นักพัฒนาผู้ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ

สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอซื้อการทดแทน

ธรรมชาติ“พร้อมใช้”ภายใต้การทำาธุรกรรมทางธนาคาร

ชีวภาพ แม้กระทั่งการชดเชยทางระบบนิเวศและการชดเชย

สายพันธุ์เฉพาะ

FF: ในตลาดที่ยอมรับกันนั้น ใคร “ขาย” ใครจ่ายและ

ผลิตภัณฑ์นั้นจะได้รับการยอมรับ/ พิสูนย์ยืนยันได้

อย่างไร 

ผู้ขายบริการทางระบบนิเวศคือผู้ที่สามารถรับประกันการ ให้

บริการ ผู้ซื้อสามารถที่จะเป็นผู้ใช้หรือกระทำาการในนาม

© EFI/TTH

หน่วยงาน EU FLEGT ของ EFI | การจ่ายค่าบริการทางด้านระบบนิเวศ



12

ของผู้ใช้ เช่น รัฐบาล หน่วยงานภาคประชาสังคมหรือองค์กร

ระหว่างประเทศ  ในบางกรณี การพิสูจน์ยืนยันดำาเนินการ

โดยผู้ซื้อและผู้อื่นโดยหน่วยงานของรัฐและบุคคลภายนอก 

สำาหรับโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

ทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+) ผู้ขายคือ

บุคคลที่ถือสิทธิ์หรือถูกสันนิษฐานว่าถือสิทธิ์ดังกล่าว ใน

กฎหมายบางประเทศยังคงจำาเป็นที่ยึดถือแนวคิดว่าด้วยการ

กักเก็บคาร์บอน ผู้ซื้อเป็นองค์กรที่ต้องการใช้การทดแทนการ

ปล่อยคาร์บอนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกผ่านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลาย

ป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+)   การทดแทนการ

ปล่อยคาร์บอนนั้นสามารถซื้อขายกันโดยผู้ใจบุญที่ประสงค์

อยากจะมีสภาพภูมิอากาศที่ดีหรืออยากที่จะสร้างคุณค่าของ

การเครดิตคาร์บอนโดยการเอาอุปาทานออกไปจากตลาด 

สำาหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลาย

ป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+) การประเมินผล

ของบุคคลภายนอกถูกพิจารณาว่ามีความจำาเป็นเพื่อพิสูจน์

ยืนยันว่าคุณประโยชน์จากสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องจริง  

มีบุคลภายนอกที่มีมาตรฐานหรือการรวมกลุ่มมาตรฐาน

ที่พิสูจน์ยืนยันประมาณ 12 รายที่ผู้ซื้อสามารถเลือกได้  

มาตรฐานการจัดการคาร์บอนโดยสมัครใจเป็นมาตรฐาน

รับผิดชอบต่อคาร์บอนที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด แต่ก็ยังมี

ประโยชน์อย่างมากต่อผู้ซื้อเพื่อประโยชน์ที่ไม่ใช่ภูมิอากาศ 

ทางเลือกที่นิยมเกิดมีขึ้นรวมกันเป็นมาตรฐานของสภาพภูมิ

อากาศ ชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพ (CCB) โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดโครงการที่มีผลลัพธ์ที่ดีต่อสภาพ

ภูมิอากาศ ชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพและ

มาตรฐานความรับผิดชอบต่อคาร์บอน   

FF: และอะไรเป็นบทเรียนที่สำาคัญที่เราควรเรียนรู้จาก

โครงการดังกล่าว 

การกำาหนดสิทธิเพื่อกระตุ้นผู้ซื้อและผู้ขายนั้นเป็นเรื่องที่

สำาคัญ สำาหรับชุมชนท้องถิ่น ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินอาจ

จะสำาคัญมากกว่าการจ่ายเงิน โครงการนำาร่องการชำาระการ

บริการทางระบบนิเวศ (PES) ใน Sumberjaya เกิดขึ้นจาก

มาตรการขั้นต้นที่แผ่ขยายในตำาบลเพื่อลดการตัดไม้ทำาลาย

ป่าโดยเสนอให้ชาวนาถือสิทธิหากตนประสงค์ที่จะอนุรักษ์ป่า

ไม้ตามธรรมชาติและนำาหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีไปใช้ 

ชาวนาในอดีตได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไล่ที่ที่ไม่เป็น

ธรรมจากรัฐเจ้าของที่ดินที่ตนทำาการเพาะปลูก และดังนั้นจึง

ให้ความสำาคัญอย่างมากในสิทธิการถือครอง การให้ได้มา

ซึ่งสิทธิดังกล่าว ชาวนาคนหนึ่งได้ร้องตะโกนออกมาว่า “วัน

นี้จะเป็นหนึ่งในวันที่สำาคัญที่สุดในชีวิตของฉัน...ในที่สุด ฉัน

ก็ได้รับอนุญาตให้อยู่ในที่ของฉันที่ที่ฉันได้ทำานา”   นี่ได้สาธิต

ความสำาคัญขององค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาธรรมาภิ-

บาลป่าไม้ซึ่งจะจำาเป็นในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้

สำาหรับโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

ทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+) และใน

ท้ายที่สุดก็คือเรื่องการจ่ายเงินซึ่งก็หวังกันเอาไว้มากมาย

ว่าจะมีขึ้นในอนาคตในการโน้มน้าวผู้ซื้อให้เข้าร่วม คุณค่า

ของบริการและความเชื่อถือที่ถูกต้องซึ่งบริการจะถูกจัดการ

และดูแลนั้นเป็นเรื่องสำาคัญ เมื่อความเชื่อใจถูกสร้างขึ้น ผู้

ซื้อก็จะถูกกระตุ้นให้ใส่ใจในการชำาระการบริการทางระบบ

นิเวศ(PES) 

ผู้อำานวยการเขื่อนพลังน้ำา Dai Ninh เป็นผู้สนับสนุนที่ให้

ความสำาคัญต่อโครงการนำาร่องการชำาระการบริการทาง

ระบบนิเวศ (PES) ใน Lam Dong เขาเชื่อว่าโครงการนำาร่อง

ดังกล่าว “จะนำาประโยชน์ในทางปฏิบัติต่อผู้พัฒนาพลังงาน

น้ำาเหมือนเราเพราะว่ากฎหมายเกี่ยวกับน้ำากำาหนดให้ป่า

ช่วยเหลือเราในการเพิ่มการผลิตไฟฟ้า เพื่อรายได้และผล

กำาไร และลดความเสียหายต่อโครงสร้างของเขื่อนที่เกิด

จากอุทกภัยครั้งใหญ่”  บทเรียนทั่วไปเพิ่มเติมซึ่งการชำาระ

การบริการทางระบบนิเวศ (PES) มิได้เป็นหนทางเดียวที่

สามารถจัดการครอบคลุมได้หมดกับทุกเรื่อง และความมี

ประสิทธิภาพในโครงการดังกล่าวน่าจะพัฒนาให้เป็นส่วน

หนึ่งรวมกับมาตรการเชิงนโยบายเพื่อจัดการแก้ไขปัญหา

ความล้มเหลวของตลาด  และก่อนที่การชำาระการบริการทาง

ระบบนิเวศ (PES) จะกลายเป็นหัวใจสำาคัญในการจัดการนั้น 

รัฐบาลต้องวางพื้นฐานที่สำาคัญเสียก่อน รวมทั้งนโยบายที่

เป็นไปได้ การรวมตัวของสถาบันและการตรวจสอบที่โปร่งใส  

FF: โอเค ฟังดูเหมือนง่าย เป็นความคิดที่สวยงามเต็ม

ไปด้วยความเป็นไปได้ของการปกป้องป่าไม้...แล้วอะไร

คืออุปสรรคล่ะ 

แม้จะมีการให้ชดเชยคาร์บอน แต่โครงการการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของ

ป่า (REDD+) ก็ประสบกับปัญหาที่มีลักษณะพิเศษออกไป 

อันดับแรกค่าใช้จ่ายระยะแรกนั้นมีราคาสูงในขณะที่การกลับ

มาของสินเชื่อ (หรือที่เรียกกันว่า รอบระยะเวลาบัญชี) โดย

ทั่วไปจะยืดขยายออกไปหลายๆ ทศวรรษ นั่นหมายความ

ว่าการชำาระดังกล่าวจะใช้ระยะเวลานาน อันดับที่สอง วิธีการ

ที่ยุ่งยากซับซ้อนและข้อมูลจำานวนมากที่ต้องการนั้นจะต้อง

เพิ่มเข้าในค่าใช้จ่ายของโครงการและเป็นผลให้ระยะในการ

ดำาเนินการช่วงแรกนั้นต้องยาวออกไป อันดับสาม การได้รับ

ความเห็นพ้องต้องตรงกันสำาหรับโครงการการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของ

ป่า (REDD+) ท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับต้นไม้ – 

กรมในประเทศและระดับท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม 

ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น – อาจเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก 

อันดับที่สี่ 

ธรรมาภิบาลที่อ่อนแอแสดงให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมาย

ที่ไร้ประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

ของสถาบัน และไม่มีนโยบายประสานความร่วมมือระหว่าง

ภาคต่างๆ รวมทั้งการไม่สร้างความตระหนักรู้ให้แก่นัก

ลงทุน  ในขณะที่โครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+) 

สามารถเข้ามาแทนที่ระดับโครงการ รัฐสมาชิกในอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN-

FCCC) ได้ตกลงว่าท้ายที่สุดผลลัพธ์จากโครงการดังกล่าว

ควรได้รับการตรวจสอบในระดับประเทศ มตินี้ตั้งอยู่บนความ

กังวลกันว่าโครงการที่อิงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+) นี้

อาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งการปล่อยคาร์บอน

จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเท่านั้น – การย้ายแหล่งการปล่อย

คาร์บอน เช่น พื้นที่ป่า 100 เฮกตาร์ สามารถเก็บรักษาเอา

ไว้ได้จากการตัดไม้ทำาลายป่า แต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ขนาด

เดียวกันซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การคุกคามก็อาจจะถูกลักลอบตัด

ไปโดยทันควัน – หมายความว่าผลลัพธ์สุทธินั้นไม่ได้ดีขึ้นมา

เลย อย่างไรก็ตามการสร้างแนวมาตรฐานและการตรวจสอบ

พื้นที่ป่าปกคลุมในระดับประเทศเป็นการดำาเนินการที่สำาคัญ

ต่อประเทศที่กำาลังพัฒนาและจะกำาหนดให้ลงทุนในทักษะ

ด้านวิจัยและเทคโนโลยี ความก้าวหน้าล่าสุดแนะว่าจะใช้

เวลาหลายปีหากไม่มียิ่งกว่านี้ 

เมื่อป่าไม้ถูกจัดการเพื่อคาร์บอนเท่านั้น ยังมีความเสี่ยงต่อ

ชุมชนท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนอาจ

จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงป่าอย่างเป็นธรรม (เป็นหลักปฏิบัติ

ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันว่า “เป็นป้อมปราการหวงห้าม” ) และ

ความเป็นอยู่ก็จะถูกรอมชอม ป่ามีความสมบูรณ์ในความ

หลากหลายทางชีวภาพแต่จำานวนสิ่งมีชีวิตต่อหน่วยพื้นที่

ก็อาจจะน้อยลงไปซึ่งอาจถูกแทนที่ด้วยการปลูกต้นไม้ ส่ง

ผลให้สภาพภูมิอากาศ/คาร์บอน ให้ความสำาคัญมากขึ้นแต่

ความหลากหลายทางชีวภาพก็ลดความสำาคัญลงไป การรับรู้

ความเสี่ยงเหล่านี้ โครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+) 

จึงได้รวมชุดมาตรการป้องกันทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่สำาคัญเข้าไว้ด้วยกัน การดำาเนินการตามนี้อาจจะเป็น

อุปสรรคแต่ก็จำาเป็นเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นธรรม

© EFI/TTH
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ขั้นตอนแรกในโครงการนำาร่องของการป้องกันทางสังคมว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

การทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า REDD+  ในประเทศลาว

ผู้เขียน: Katharina Goetze, GIZ ลาว

“ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เราดำาเนินโครงการอยู่ ควรจะรู้ว่าพวกเขาจะได้ประโยชน์อย่างไร และ
สามารถที่จะ ตอบรับหรือไม่ตอบรับอย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกข่มขู่ หรือใช้กำาลังบังคับ”

ในอีกหลายเดือนที่กำาลังจะมาถึง ผู้คนจาก 8 หมู่บ้านใน

จังหวัดไซยะบุรี ประเทศลาวจะกลายเป็นที่แรกของประเทศ

ที่จะได้ให้ความยินยอมเป็นทางการว่าจะมีส่วนร่วมใน

โครงการพัฒนาที่ดำาเนินการในพื้นที่หรือไม่ การปรึกษา

หารือกับชาวบ้านที่อาศัยใกล้เคียงกับชายแดนไทย-ลาว 

รอบๆ พื้นที่คุ้มครอง Nam Phui แห่งชาติเมื่อเร็วๆ นี้กำาลัง

ดำาเนินโครงการลาว-เยอรมัน – ดำาเนินการโดยกรมป่าไม้ 

GIZ และ KfW – เพื่อต่อต้านการตัดไม้ทำาลายป่าในประเทศ 

“ผู้คนที่อาศัยอยู่ในโครงการของเราควรรู้ว่าตนจะได้รับ

ประโยชน์และสามารถให้ หรือไม่ให้คำายินยอมโดยเสรีอัน

ปราศจากการกรรโชกหรือการใช้กำาลังได้อย่างไร” Thong-

soune Bounphasaisol ผู้ประสาน GIZ REDD+ แห่งชาติ

กล่าว โครงการนี้เป็นโครงการนำาร่องการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า 

(REDD+)  ในลาว เป็นวิธีที่อาศัยตัวเงินซึ่งเป็นการให้รางวัล

แก่ผู้คนในท้องถิ่นเพื่อรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์ แต่ตั้งแต่

ที่ดำาเนินการโดยวิธีนี้มา ก็ยังส่งผลต่อระบบวิถีการดำารง

ชีวิตของพวกเขาไปด้วย มันเป็นเรื่องที่สำาคัญที่ต้องเข้ามา

เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อให้ได้คำายินยอม

ก่อนที่จะดำาเนินโครงการ 

ขั้นตอนการปรึกษาหารือ หรือที่รู้จักกันว่า การให้ความเห็น

ชอบอย่างอิสระ ก่อนการตัดสินใจ และยืนยันให้ดำาเนินการ

ได้ (FPIC) เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเริ่มให้มีในลาว บทเรียนที่ได้รับ

จากกระบวนการดังกล่าวนำาไปสู่หนทางโครงการพัฒนาอื่นๆ 

ในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ “ไม่มีองค์กรใดในลาวที่ได้มีการ

พยายามอย่างเป็นทางการในการที่จะนำาเอาวิธีการให้ความ

เห็นชอบอย่างอิสระ ก่อนการตัดสินใจ และยืนยันให้ดำาเนิน

การได้ (FPIC) มาใช้ก่อนหน้านี้” Richard Hackman ผู้ซึ่ง

เกี่ยวข้องในการดำาเนินการในวิธีการโดยอาศัยหลักการสิทธิ

มนุษยชนในนามของ GIZ-การคุ้มครองสภาพภูมิอากาศผ่าน

โครงการหลีกเลี่ยงตัดไม้ทำาลายป่า (CliPAD) กล่าว “คุณอาจ

พูดได้ว่า GIZ เป็นองค์กรแรกที่บุกเบิกโครงการดังกล่าว 

แม้ว่าการเรียกร้องให้มีการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา

ได้กลายมาเป็นเรื่องที่ให้ความสำาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ใน 

2 ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ขั้นตอนการลงโทษที่เป็นทางการ

ระหว่างประเทศนั้นไม่มีมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว มีแต่

เฉพาะในปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้น

เมือง (UNDRIP) พ.ศ. 2550 ที่รับมาจากสมัชชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาติโดยให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ

ที่ได้รับผลกระทบกับทรัพยากรที่ตนต้องพึ่งพา แม้ว่ามันไม่

ได้ผูกพันทางกฎหมายแต่ประเทศลาวก็สนับสนุนปฏิญญา

ฉบับนี้

การวิจัยชุมชนผ่านทาง FPIC

ในขณะที่การให้ความเห็นชอบอย่างอิสระ ก่อนการตัดสินใจ 

และยืนยันให้ดำาเนินการได้ (FPIC) เป็นหลักการที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการพัฒนาอื่นๆ และสกัดกั้นภาคธุรกิจเอกชนออก

ไปได้ โดยเฉพาะโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+) 

ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุรักษ์ป่าไม้โดยประชาชนในท้องถิ่นเพื่อ

ความยั่งยืนของตนเอง แต่ก็มีนักวิจารณ์เตือนว่าหากดำาเนิน

การขั้นตอนในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง – ยกตัวอย่างเช่น ทำาโดย

ปราศจากมาตรการป้องกัน เช่น ดำาเนินการการให้ความเห็น

ชอบอย่างอิสระ ก่อนการตัดสินใจ และยืนยันให้ดำาเนินการได้ 

(FPIC) – เช่นนั้นโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า REDD+  

อาจจะเป็นภัยคุกคามชุมชนท้องถิ่นซึ่งการดำารงชีวิตนั้นต้อง

อาศัยป่าไม้ก็ได้ 

“โครงการพัฒนาส่วนใหญ่นั้นดำาเนินการจากบนลงล่างและ

ไม่แยแสเสียงของชุมชนและชนกลุ่มน้อย นี่จึงนำาไปสู่ข้อร้อง

เรียนจากชุมชนในภายหลัง แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ

ดูแล” Douangprachanh Champaphonevilay จากสมาคม

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งประเทศลาว (LBA) องค์กร

ภาคประชาคมที่ดำาเนินการขั้นตอนการให้ความเห็นชอบ

อย่างอิสระ ก่อนการตัดสินใจ และยืนยันให้ดำาเนินการได้ 

(FPIC) กล่าว
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นาย Douangprachanh และ Khampaseuth Cheutch-

ingthao เพื่อนร่วมงานของเขาใน LBA เป็นผู้ประสานงาน

ภายนอกในการปรึกษาหารือในหมู่บ้านในนามของการ

คุ้มครองสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการหลีกเลี่ยงตัดไม้

ทำาลายป่า (CliPAD). “การให้ความเห็นชอบอย่างอิสระ ก่อน

การตัดสินใจ และยืนยันให้ดำาเนินการได้ (FPIC) จะมีความ

หมายก็ต่อเมื่อเราดำาเนินการโดยองค์กรอิสระเช่น LBA แม้ว่า

รัฐบาลลาวร่วมกับ GIZ ต้องการที่จะดำาเนินการกิจกรรม

โครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่า

และความเสื่อมโทรมของป่า(REDD+)  ในพื้นที่ แต่มันคงไม่

เหมาะสมเท่าใดนักที่จะเข้าไปหมู่บ้านและดำาเนินกิจกรรมดัง

กล่าวด้วยตนเอง” นาย Douangprachanh กล่าว

ในช่วงแรก เขาเสริมว่า “LBA จะเข้าไปเยี่ยมหมู่บ้านทั้ง 8 

รอบๆ พื้นที่สงวนแห่งชาติ Nam Phui ในจังหวัดไซยะบุรี

ก่อน และจะทำาการลงพื้นที่ทั้งหมดอีก 4 ครั้งในแต่ละหมู่บ้าน 

โดยเริ่มจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หลัง

จากนั้น ทีมงานก็จะจัดให้มีการให้ข้อมูลกับชาวบ้านโดย

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและวิธีการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความ

เสื่อมโทรมของป่า (REDD+) หลังจากนั้นก็พูดคุยเกี่ยวกับ

สิทธิของชาวบ้านและจะสร้างกลไกการให้ความช่วยเหลือได้

อย่างไร เมื่อขั้นตอนนี้ได้สิ้นสุดลงเราจึงจะสามารถถามชาว

บ้านว่าจะให้อนุญาตหรือไม่ในการมีส่วนร่วมของโครงการ

ได้ ในระหว่างขั้นตอนสุดท้ายของการวางผังโครงการ การให้

ความยินยอมเป็นเรื่องจำาเป็นที่จะต้องมี  

“ในหมู่บ้านที่มีกลุ่มเชื้อชาติหลากหลายถึง 3 หรือ 4 กลุ่ม

และมีประชากรมาก เราไม่อาจพูดคุยได้หมดทุกคน ในอีก

ด้านหนึ่ง เราก็ไม่ต้องการที่จะพูดเฉพาะกับผู้แทน เช่น ผู้นำา

พัฒนาหมู่บ้านหรือคณะกรรมการการเมือง แต่แค่ต้องการ

ให้ผู้คนมีส่วนเกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” นาย 

Richard กล่าว

ทีมงาน LBA จะได้รับการสนับสนุนโดยผู้ประสานงานชุมชน

ภายในผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยหมู่บ้านและสามารถ

สนับสนุนทีมงาน LBA ผ่านการให้ข้อมูลรายละเอียด

ของจารีตและประเพณีของชุมชนเช่นเดียวกับการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ การตัดสินใจและกลไกการให้ความช่วย

เหลือหมู่บ้าน 

เพื่อให้มั่นใจว่ามีลูกทีมที่มีความเท่าเทียมกันในเพศทำางาน

เป็นผู้ประสานงานในหมู่บ้าน และการให้คำาปรึกษากับชาว

บ้านเป็นพื้นฐานสำาคัญของการให้ความเห็นชอบโดยอิสระ 

ก่อนการตัดสินใจ และยืนยันให้ดำาเนินการได้ (FPIC) นาย 

Bounthiang จากสหภาพสตรีลาวอธิบายว่า “ในลาว ผู้หญิง

ส่วนใหญ่ที่เก็บผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้ – ก็จะเป็นบุคคลที่

น่าจะได้รับผลกระทบโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+) 

และหากผู้หญิงเหล่านั้นได้มีส่วนในการให้ความเห็นชอบ

อย่างอิสระ ก่อนการตัดสินใจ และยืนยันให้ดำาเนินการได้ 

(FPIC) ด้วย เช่นนั้น มันก็น่าจะประสบผลสำาเร็จเพราะว่าผู้

หญิงนั้นส่งต่อข้อมูลความรู้ได้ดีกว่าผู้ชาย” 

ในขณะที่ทีมงานของ LBA กำาลังทำางาน ซึ่งไม่ได้เป็นการเริ่ม

ต้นอย่างมีความหวัง ทุกคนก็เห็นตรงกันว่าไม่เคยมีการให้

ความเห็นชอบอย่างอิสระ ก่อนการตัดสินใจ และยืนยันให้

ดำาเนินการได้ (FPIC) มาก่อนในลาว มันกำาลังจะเป็นกรณี

ศึกษาโดยเริ่มจากการปฏิบัติทดลอง และถึงแม้ว่าหมู่บ้าน

แรกจะมีการปรึกษาหารือไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีภารกิจอีก

มากมายที่ลูกทีมยังคงต้องดำาเนินการต่อไป  กล่าวคือ การ

พัฒนาคู่มือการให้ความเห็นชอบอย่างอิสระ ก่อนการตัดสิน

ใจ และยืนยันให้ดำาเนินการได้ (FPIC) ในประเทศที่ยังคง

อ่อนแอ” นาย Richard เสริมว่า “หากการให้ความเห็นชอบ

อย่างอิสระ ก่อนการตัดสินใจ และยืนยันให้ดำาเนินการได้ 

(FPIC) ถูกสนับสนุนและดำาเนินการโดยองค์กรที่มีขนาดใหญ่

ในอนาคตและได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นวงกว้าง  เช่นนั้นก็

จำาเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปกฎหมายในเรื่องนี้ขึ้นมา” 

แต่ในขณะที่ตอนนี้อะไรๆ ก็ยังไม่ชัดเจน แต่ก็มียังพอมี

ความหวังด้วยเช่นกัน ตั้งแต่ที่การคุ้มครองสภาพภูมิอากาศ

ผ่านโครงการหลีกเลี่ยงตัดไม้ทำาลายป่า (CliPAD) อันเป็น

โครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลาย

ป่าและความเสื่อมโทรมของป่า REDD+ แรกในลาว มันเป็น

โอกาสพิเศษที่จะดำาเนินการนำาร่องให้เป็นต้นแบบแก่โครงกา

รอื่นๆ ที่ตามมา Thongsoune ชี้ให้เห็นว่า “เราโชคดีในเรื่องนี้ 

เราไม่ได้มีแค่โอกาสในการบุกเบิกโครงการการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของ

ป่า REDD+  ในประเทศเท่านั้น แต่ยังสามารถแนะนำาหลัก

การการให้ความเห็นชอบอย่างอิสระ ก่อนการตัดสินใจ และ

ยืนยันให้ดำาเนินการได้ (FPIC) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำาหรับโครง

การอื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคตด้วย” 

สัมภาษณ์ Oupakone Alounsavath ผู้อำานวย

การกองวางแผน กรมป่าไม้แห่งประเทศลาว

พอจะบอกเราได้หรือไม่ว่าทำาไมรัฐบาลลาวจึงต้องการที่จะดำาเนิน

การการให้ความเห็นชอบอย่างอิสระ ก่อนการตัดสินใจ และยืนยัน

ให้ดำาเนินการได้ (FPIC) และมันสำาคัญอย่างไร 

การให้ความเห็นชอบอย่างอิสระ ก่อนการตัดสินใจ และยืนยันให้

ดำาเนินการได้ นั้นเชื่อมโยงกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+) และการ

พัฒนาตลาดกักเก็บคาร์บอนโดยสมัครใจ ซึ่งได้รับการพูดถึงมาแล้ว

ในปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) 

อันเป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในชุมชนในกระบวนการที่ส่ง

ผล

กระทบต่อชุมชน 

มันสำาคัญก็เพราะว่าหากคุณกำาลังทำางานกับชุมชน คุณต้องแจ้ง

ข้อมูลและพูดคุยกับพวกเขาล่วงหน้าเสียก่อน  คุณต้องให้พวกเขา

เข้ามามีส่วนในการพัฒนาใหม่ มิฉะนั้นโครงการพัฒนาก็ไม่อาจ

บรรลุได้ หากชุมชนไม่อาจเข้าใจได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านของ

ตน มันก็เป็นเรื่องยากที่จะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเหล่า

นั้น หากคุณพูดถึงตัวขับเคลื่อนการตัดไม้ทำาลายป่าในการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของ

ป่า (REDD+) ผู้คนในท้องถิ่นก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย – เพราะ

พวกเขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตกับการพึ่งพาป่าไม้ 

แล้วใครควรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าว 

แน่นอนว่าต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชน  เช่น แนวลาวสร้างซาด 

หรือ สหภาพสตรีแห่งลาว องค์กรภาคประชาสังคมก็จำาเป็นที่จะ

ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดด้วย 

กลุ่มเป้าหมายนั้นขึ้นอยู่กับโครงการและพื้นที่ที่เรากำาลังพูดถึง ใน

บางที่ที่เราจะทำางาน ยกตัวอย่างเช่น กับองค์กรหมู่บ้าน แต่เราก็ยัง

ทำางานร่วมกับองค์กรอื่นในระดับตำาบลด้วย 

การให้ความเห็นชอบอย่างอิสระ ก่อนการตัดสินใจ และยืนยันให้

ดำาเนินการได้ (FPIC)  นั้นดำาเนินการอย่างไร 

อันดับแรกเลย มันสำาคัญว่างานที่เราทำานั้นให้ประโยชน์ต่อชุมชน

อย่างไร และสิทธิของพวกเขาจะต้องได้รับความเคารพ โครงการ

ควรพัฒนาหลักการและจากนั้นก็องค์ประกอบและตัวชี้วัดเพื่อวัด

ว่าอะไรที่ประสบผลสำาเร็จไปแล้วบ้าง นี่เป็นเรื่องที่เราต้องคำานึงถึง 

แน่นอนว่าการให้ความเห็นชอบอย่างอิสระ ก่อนการตัดสินใจ และ

ยืนยันให้ดำาเนินการได้ (FPIC) เป็นวิธีใหม่ของประเทศลาวและดัง

นั้นเราจึงได้กำาลังเรียนรู้อยู่ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรกระทำา

การใดๆ ให้เกิดความเสี่ยง จากประสบการณ์การทำางานร่วมกับ

ชุมชนของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้ารู้ว่าเราต้องมั่นใจว่าเรากำาลังทำาอะไร

ก่อนที่เราจะต้องแจ้งข้อมูลให้ชุมชนได้ทราบ 

อะไรเป็นอุปสรรคที่คุณคิดว่าคุณอาจจะต้องเจอ 

อุปสรรคที่สำาคัญก็คือความไม่แน่นอนในผลของวิธีการการทดลอง

ครั้งแรก โดยเฉพาะเวลาที่เราต้องคำานึงถึงรายละเอียดมากขึ้นว่า

เราจะสื่อสารการให้ความเห็นชอบอย่างอิสระ ก่อนการตัดสินใจ 

และยืนยันให้ดำาเนินการได้ (FPIC) และแน่นอนรวมทั้งการพัฒนา

คู่มือแนวทางปฏิบัติ กระบวนการขั้นตอนและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นได้

อย่างไร คำาว่า “การให้ความเห็นชอบอย่างอิสระ ก่อนการตัดสิน

ใจ และยืนยันให้ดำาเนินการได้” นั้นยากที่จะตีความตามตัวอักษร

ในประเทศลาว – มันน่าจะดีกว่าที่จะรับเอามาแค่ความหมาย แต่

ไม่ต้องตีความนัยที่แฝงเอาไว้ในตัวอักษร และยังมีมุมมองในแง่

ของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความ

เสื่อมโทรมของป่า (REDD+) ที่ยากที่จะสื่อต่อชาวบ้าน ยกตัวอย่าง

เช่นแนวคิดเรื่องการปล่อยคาร์บอน เป็นต้น

ขอบข่ายทางกฎระเบียบสำาหรับการให้ความเห็นชอบอย่างอิสระ 

ก่อนการตัดสินใจ และยืนยันให้ดำาเนินการได้ (FPIC) นั้นก็ยังไม่มี 

แม้ว่าเรากำาลังจัดให้มีอยู่ก็ตาม และยังมีคำาถามตลอดเวลาว่าเรา

จะจัดการกับปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง 

(UNDRIP) กับประเทศ-ที่กำาหนดเฉพาะเป็นพิเศษได้อย่างไร เรา

หวังที่จะนำาเอาหลักการการให้ความเห็นชอบอย่างอิสระ ก่อน

การตัดสินใจ และยืนยันให้ดำาเนินการได้ (FPIC) ใส่เข้าไปในกฎ

ระเบียบที่มีอยู่ หากเป็นไปได้

คุณหวังว่าอะไรที่บรรลุผลในหลักการการให้ความเห็นชอบอย่าง

อิสระ ก่อนการตัดสินใจ และยืนยันให้ดำาเนินการได้

หลักการการให้ความเห็นชอบอย่างอิสระ ก่อนการตัดสินใจ และ

ยืนยันให้ดำาเนินการได้ (FPIC) นั้นเป็นสิ่งที่จำาเป็นต้องมีเพื่อการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรม

ของป่า (REDD+) แต่ในอีกแง่หนึ่งหลักการดังกล่าวยังช่วยให้บรรลุ

ผลในเป้าหมายของเราในการบรรเทาความยากจนได้ด้วย นอก

เหนือจากนั้น หลักการนี้ยังช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ป่าไม้ของเรา

ด้วย โดยเฉพาะความมั่นคงในการใช้ที่ดินจะได้รับการดูแล หาก

ผู้คนในท้องถิ่นยินยอมที่จะปกป้องป่าไม้ในพื้นที่ของตน ความ

หวังของข้าพเจ้าก็คือเราสามารถที่จะสื่อสารขั้นตอนในลักษณะที่

สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้คนในชุมชนเพราะว่าพวกเค้าต่างก็พึ่งพา

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้กันทั้งนั้น 
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1 ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร? 

ป่าไม้มีความสำาคัญต่อการคงอยู่ของชีวิตทุกชีวิตในโลก 

สำาหรับมนุษย์แล้ว ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำาคัญในการ

ผลิตออกซิเจน นอกเหนือจากนั้นแล้ว ป่าไม้ยังให้ความ

สวยงามแก่เราอีกด้วย 

2 คุณคิดว่ามันมีความหมายกับปู่ย่าตายายของคุณ

อย่างไร?

เราคิดว่าปู่ย่าของเรารักป่าไม้เหมือนที่เรารัก แต่ก็ใช้

ประโยชน์ในทรัพยากรนั้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี เราไม่

คิดว่าท่านจะทำาลายป่าไม้นั้น 

3 คุณคิดว่าป่าไม้จะมีความหมายต่อลูกหลานคุณ

อย่างไรเมื่อพวกเขาโตขึ้น? 

เราได้เรียนรู้จากพ่อแม่และปู่ย่าของเราในการรักษาและ

ดำารงชีวิตอย่างไรในป่า เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ

เราที่จะต้องส่งสารเช่นเดียวกันนี้ไปยังลูกๆ หลานๆ ของ

เราต่อไป 

เสียงจากประชาชน – ลาว
และ พระสงฆ์

©GIZ

หน่วยงาน EU FLEGT ของ EFI | FPIC ในลาว



16

โปรดอธิบายลักษณะบริษัท/ งาน/ โครงการของคุณ

ฉันทำางานกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ

สหรัฐฯ (USAID) ในภารกิจโครงการงานป่ากับการพาณิชย์

อย่างรับผิดชอบในเอเชีย (RAFT) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อธำารงไว้

และเพิ่มพูนประโยชน์การผลิตของป่าไม้เมืองร้อน โครงการ

งานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิดชอบในเอเชีย (RAFT) 

พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการค้าไม้เมืองร้อนโดยกระตุ้น

การพัฒนาและการดำาเนินการทางนโยบายของรัฐและทาง

ปฏิบัติของเอกชนที่จำาเป็นที่จะปรับปรุงการจัดการป่าและ

จัดให้มีความโปร่งใสในการค้าไม้ในเอเชีย โดยที่ลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการตัดไม้ทำาลายป่า

และการเสื่อมโทรมของป่า ในประเทศจีน โครงการดังกล่าว

พยายามที่จะทำางานร่วมกับหน่วยงานของรัฐเป็นหลักเพื่อ

สร้างการจัดการทางกฎหมายและเชิงสถาบันที่จำาเป็นเพื่อ

กันไม้ที่มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายออกไปจากตลาดของ

จีนและให้ความช่วยเหลือธุรกิจในป่าไม้เพื่อพัฒนาปรับปรุง

ความรู้ความเข้าใจของการจัดการการรับรองความคุ้มครอง 

อะไรคือบทเรียนที่มีประโยชน์มากที่สุดที่คุณได้เรียนรู้

จากงาน/ โครงการของคุณ

ฉันได้เรียนรู้ว่าหากเราต้องการส่งเสริมการจัดการป่า

และการค้าอย่างรับผิดชอบ เราจำาเป็นต้องทำางานร่วม

กับพันธมิตร ตลอดจนโซ่อุปาทาน เราใช้เครือข่ายและผู้

เชี่ยวชาญที่มีเพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นเรื่อยไปจนถึงโซ่

อุปาทานของป่าไม้ของโลกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดการป่า

และการค้าอย่างรับผิดชอบ 

มุมมองความเป็นไปได้สุดท้ายสำาหรับบริษัท/ องค์กร/ 

โครงการของคุณคืออะไร

ฉันหวังว่าโครงการนี้ในท้ายที่สุดจะสามารถพัฒนาปรับปรุง

การจัดการป่าอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของประเทศเป้าหมาย

ที่เป็นผู้ผลิตไม้ โครงการงานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิด

ชอบในเอเชีย (RAFT) ได้สนับสนุนการรับรองโดยบุคคล

ภายนอกที่เป็นเอกเทศในพื้นที่เกือบๆ 1.5 ล้านเฮกตาร์ของ

ป่าเมืองร้อน มากกว่า 4 ล้านเฮกตาร์ที่เพิ่มเข้ามาก็กำาลังอยู่

ในขั้นตอนการรับรอง โครงการงานป่ากับการพาณิชย์อย่าง

รับผิดชอบในเอเชีย (RAFT) ยังได้ให้ความช่วยเหลือสร้าง

หลักประกันให้แก่การดำารงชีวิตและคุ้มครองวัฒนธรรม

ดั้งเดิม ในขณะที่สร้างความมั่นใจด้วยว่าลิงอุรังอุตังและ

เสือลายเมฆจะมีสถานที่ที่อุดมไปด้วยป่าที่ซึ่งมันสามารถ

เพิ่มจำานวนประชากรของมันได้ 

โครงการงานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิดชอบในเอเชีย 

(RAFT) ได้อบรมบริษัทประมาณ 800 รายใน 6 ประเทศ

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายของ

แหล่งที่มาของไม้เพื่อที่จะธำารงไว้ในการเข้าถึงของตลาดใน

ประเทศที่มีบทบัญญัติที่ปกป้องการนำาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำา

มาจากไม้ที่ผิดกฎหมาย โครงการงานป่ากับการพาณิชย์

อย่างรับผิดชอบในเอเชีย (RAFT) ยังได้ทำางานโดยตรงกับผู้

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้ในจีน เวียดนามและลาวเพื่อ

บรรลุการรับรองความคุ้มครองของสภาป่าไม้โลก 

ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร

สำาหรับฉันแล้ว ป่าไม้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นบ้านของความ

หลากหลายทางชีวภาพของโลกและเป็นบ้านของสัตว์ป่า

และต้นไม้ นอกจากนี้ป่ายังเป็นทรัพยากรหมุนเวียนสำาหรับ

มนุษย์เพราะป่าให้ประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ระบบ

นิเวศและสังคม 

มุมมองของคุณต่อป่าไม้ในประเทศของคุณในปีพ.ศ. 

2564 เป็นอย่างไร

ฉันหวังว่าคุณภาพของป่าไม้จะถูกพัฒนาปรับปรุงโดยการ

ดำาเนินการที่ดีกว่าของหลักปฏิบัติตามการบริหารจัดการ

ป่าไม้อย่างยั่งยืน (SFM) ด้วยมาตรฐานการจัดการนี้ ป่าไม้

จะสามารถให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้อย่างยั่งยืนเพียงพอ

กับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

และจัดให้มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมาย

ในไม้อย่างชัดเจน และท้ายที่สุดน่าจะมีการเสริมสร้างความ

ร่วมมือเกี่ยวกับป่าไม้ระหว่างประเทศและสภาพภูมิอากาศ

ที่เปลี่ยนแปลงไป (การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

การทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+)) 

การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (SFM) การค้าไม้ที่ถูก

กฎหมาย เป็นต้น

ชื่อ: ดร. Chen Xiaoqian

อาชีพ: ที่ปรึกษานโยบายป่าไม้ในประเทศจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย Beijing

Forestry University School of Economics 

and Management 

จาก: จีน

เสียงจากประชาชน – กัมพูชา

1 ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร?

สำาคัญมากเพราะว่าการตัดไม้ทำาลายป่าจะทำาให้

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปและเกิดผลกระทบ

ต่อสัตว์ป่าที่ต้องดำารงชีวิตอยู่ในป่า การตัดไม้โดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายจะก่อให้เกิดน้ำาท่วม 

2 คุณคิดว่ามันมีความหมายกับปู่ย่าตายายของ

คุณอย่างไร? 

ผมคิดว่าปู่ย่าของผมใช้ประโยชน์จากป่าไม้เพื่อดำารง

ชีพแต่ไม่ได้ทำาลายป่าไม้อย่างแน่นอน 

3 คุณคิดว่าป่าไม้จะมีความหมายต่อลูกหลาน

คุณอย่างไรเมื่อพวกเขาโตขึ้น? 

แม้ว่าเราไม่รู้ว่าจะปกป้องป่าไม้อย่างไร แต่ผมก็จะ

สอนลูกๆ หลานๆ ของผมเกี่ยวกับป่าไม้ เพื่อที่พวก

เขาจะได้ทำาทุกอย่างอย่างดีที่สุดที่จะไม่ทำาอันตราย

ต่อป่าไม้ 

Mr. Chea, receptionist

สมดุลที่ดีเยี่ยม

 “มีการประเมินว่าครั้งหนึ่งนครวัดเคยเป็นเมืองยุคก่อนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่สิ่งก่อสร้าง

ครอบคลุมอย่างน้อย 1,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรสูงถึง หนึ่งล้านคน 

ใกล้เมืองเสียมราฐในประเทศกัมพูชา ซึ่งซ่อนอยู่ในป่า

ทึบ คือที่ตั้งของสถานที่ทางโบราณคดีแห่งเมืองพระนคร

ของกษัตริย์ สิ่งที่ยังคงหลงเหลือที่สวยงามของเมือง

หลวงในอาณาจักรเขมรซึ่งรุ่งเรื่องในช่วงศตวรรษที่ 9 

จนถึงศตวรรษที่ 15 จึงไม่ยากที่จะจินตนาการได้ว่านัก

ท่องเที่ยวที่แห่กันไปเยี่ยมชมสถานที่นี้มีจำานวนมาก มี

การประมาณการกันว่าเมืองพระนครครั้งหนึ่งเคยเป็น

เมืองก่อนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งมีพื้นที่

อย่างน้อย 1,000 ตารางกิโลเมตรของสิ่งปลูกสร้างและมี

ผู้คนมากกว่า 1 ล้านคน

ณ วันนี้ความรุ่งเรืองของพระนครยังไม่ได้ถูกลืมไปเนื่อง

เพราะพื้นที่ทั้งหมดของพระนครถูกยกให้เป็นสถาน

ที่ทางมรดกโลกขององค์การ UNESCO และยังเป็นบ้าน

ของผู้คนนับล้านอีกด้วย นับตั้งแต่ที่มีการจารึกให้สถาน

ที่ทางมรดกของโลกในปีพ.ศ. 2535 ที่ตั้งแห่งนี้ก็ได้รับ

การดูแลโดยองค์กรดูแลสถานที่ทางมรดกโลกซึ่งตั้งขึ้น

เพื่อรับรองการอนุรักษ์ดูแลรักษาโบราณสถาน ในขณะ

ที่มีการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทั้งป่าไม้และสิ่ง

แวดล้อม เช่นเดียวกับผู้คนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
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ได้พุ่งเป้าในประเด็นเฉพาะไปที่การเปลี่ยนแปลงนั้นได้

รับผลกระทบโดยกฎระบียบของสถานที่ทางมรดกโลก

และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสร้างความรู้สึกอย่างไรต่อ

ชุมชนในท้องถิ่น

“ผมได้สัมภาษณ์ผู้คนจากหลายๆ หมู่บ้านเกี่ยวกับการ

รับรู้ของการเปลี่ยนแปลงรอบๆ พื้นที่ บางครั้งมันก็ยาก

ที่จะประเมินได้เนื่องเพราะระดับของการเปลี่ยนแปลง

ที่ชาวบ้านพูดถึงนั้นมันเล็กน้อยมากที่จะพบเห็นได้จาก

ภาพทางดาวเทียม” แต่ก็มีการค้นพบที่น่าสนใจ นาย 

Nathan ชี้แจง 

“พื้นที่วัดที่สำาคัญ ท่ามกลางนครวัดที่ตั้งอยู่นั้นตั้งอยู่

ในโซน 1 และ 2 มีพื้นที่ที่กำาหนดเคร่งครัดที่สุดโดย

กฎหมายขององค์กรดูแลสถานที่ทางมรดกโลก เมื่อผม

 “มีการประเมินว่าครั้งหนึ่งนครวัดเคยเป็นเมืองยุคก่อนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่สิ่งก่อสร้าง

ครอบคลุมอย่างน้อย 1,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรสูงถึง หนึ่งล้านคน 

อันเป็นปัญหาที่ยุ่งยาก 

Nathan Wales เป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจาก

มหาวิทยาลัยซิดนีย์ผู้ซึ่งศึกษากฎระเบียบของสถาน

ที่ทางมรดกโลกเช่นเมืองพระนครและได้สำารวจกฎ

ระเบียบทั้งหลายเหล่านี้ที่มีผลกระทบต่อป่าไม้และ

ภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปและชุมชนท้องถิ่นด้วย 

“เมืองพระนครมีคุณค่ามหาศาล เป็นอนุสรณ์ทางศิลปะ

และสถาปัตยกรรมของวัฒนธรรมเขมรในช่วงนั้น และ

ยังให้เราได้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ของภูมิภาคนี้” นาย Nathan กล่าว “ณ ตอนนี้ สถาน

ที่ทางมรดกโลกถูกล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และป่าซึ่งเป็น

ผู้จัดหาทรัพยากรต่างๆ แก่ชุมชนข้างเคียง มันน่าสนใจที่

จะได้เห็นองค์กรดูแลสถานที่ทางมรดกโลกพยายามที่จะ

หาสมดุลอย่างพึงระวังได้อย่างไรระหว่างความเสียหาย 

สิ่งแวดล้อมและผู้คน”

เพื่อเข้าถึงความเชื่อมโยง นาย Nathan ได้ใช้แบบ

จำาลองที่ตั้งของดาวเทียมเพื่อค้นหาพื้นที่ของการ

เปลี่ยนแปลงในภูมิประเทศ ด้วยข้อมูลดังกล่าว เขาได้

ออกจากพื้นที่โดยรอบเพื่อสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนท้อง

ถิ่นและค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ เขา

พูดกับผู้คนที่อาศัยในพื้นที่ทั้งหลายเหล่านั้น ก็มีการตอบ

รับผสมปนเปกันถึงประเด็นสถานที่ทางมรดกโลกนั้นมีผลก

ระทบต่อตนเองอย่างไร”

ผู้คนที่อาศัยอยู่ในโซน 1 และ 2 รายงานว่าที่ตั้งทำาให้ตน

สามารถมีโอกาสสร้างรายได้ง่ายขึ้น ชาวบ้านคนหนึ่งได้

อธิบายว่า “ป่าปกคลุมโดยรอบหมู่บ้านของฉัน (ตั้งอยู่ใน

โซน 1 และ 2) ได้ขยายเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่มีการกำาหนด

ข้อจำากัดโดยองค์กรดูแลสถานที่ทางมรดกโลกในปีพ.ศ. 

2546 แม้ว่ามีข้อจำากัดมากขึ้นในการเข้าถึงป่าภายใน

ใจกลางพื้นที่ที่สำาคัญ แต่เราก็ไม่สามารถไปได้ไกลกว่า

พื้นที่ที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรป่าไม้ที่ใช้ในชีวิตประจำา

วันเท่านั้นเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนปีพ.ศ. 2546” ชาว

บ้านคนอื่นๆ ต่างก็ระบุว่าตนมีแผงลอยขายอาหารและของ

ฝาก ทำางานเสมือนเป็นคนนำาเที่ยว หรือทำางานในสถาน

ที่ก่อสร้างหรือโรงแรมในเมือง นอกเหนือจากนั้น องค์กร

ดูแลสถานที่ทางมรดกโลกได้จ้างผู้คนในท้องถิ่นมากมาย

ทำางานเช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยที่วัด และ

คนสวน พวกเขายังรู้สึกอีกด้วยว่าสถานที่ทางมรดกโลก

สร้างความมั่นใจว่าพื้นที่ที่ตนรู้สึกผูกพันอย่างมากจะได้รับ

การดูแลและปกป้องเป็นอย่างดี 

© Spot Imaging

© EFI/TTH
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎระเบียบที่คล้ายๆ กัน มันจึง

เป็นการยากสำาหรับผู้คนในท้องถิ่นในโซน 1 และ 2 ที่จะ

ใช้ทรัพยากรป่าไม้ หนึ่งในชาวบ้านกล่าวว่า “กฎระเบียบ

ที่เริ่มใช้ราวๆ ปีพ.ศ. 2546 มุ่งหมายว่าการตัดไม้จาก

พื้นที่ข้างเคียงของป่าเพื่อการอยู่อาศัยนั้นเป็นเรื่องต้อง

ห้าม ตอนนี้ต้นไม้ต้องถูกนำาไปขายในพื้นที่ห่างไกล

ซึ่งมีราคาแพง” เป็นผลให้คุณได้เห็นว่าในพื้นที่ที่มีกฎ

เกณฑ์ควบคุมน้อยกว่า เช่น โซน 5 มีกิจกรรมมากมายที่

เกี่ยวข้องกับป่าไม้ในพื้นที่นั้น” นาย Nathan  กล่าวว่า 

“นี่ก็เป็นอีกประเด็นที่ผมสังเกตจากภาพถ่ายดาวเทียม 

มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศพอสมควรในพื้นที่ที่

มีการควบคุมน้อยกว่าโดยองค์กรดูแลสถานที่ทางมรดก

โลก”

ความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมและความต้องการของ

ประชาชนเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และนักโบราณคดีก็เพิ่ง

เปิดเผยหลักฐานออกมาเมื่อเร็วๆ นี้ว่าอาจจะมีเหตุผล

ว่าทำาไมพระนครถึงได้ถูกทอดทิ้งในช่วงครึ่งแรกของ

ศตวรรษที่ 15  นักโบราณคดีได้ให้ความเห็นว่าการล่ม

สลายของพระนครเกิดขึ้นเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่

เกิดขึ้นโดยขนาดของเมืองใหญ่ที่ขยายมากขึ้น พรมแดน

ระหว่างเมืองขยายเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าที่ซึ่งต้นไม้ถูก

โค่นและภูมิประเทศถูกสร้างขึ้นใหม่ ก่อให้เกิดเป็น

ปัญหาเหมือนๆ กันกับที่เราเห็นอยู่ทุกวันรอบโลก ทั้งใน

เรื่องของประชากรล้นประเทศ การตัดไม้ทำาลายป่าและ

ความเสื่อมโทรมของป่าในพื้นที่ที่ทำาให้สถานที่ต่างๆ ดู

ไม่น่าอยู่ 

มองกลับมาที่ประวัติศาสตร์ของที่ตั้ง มันมีหลักฐานว่า

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสถานที่ทางมรดกโลกเป็นกุญแจ

สำาคัญในการกำาหนดสถานที่ที่มีคุณค่าทั่วโลก อีกทั้ง

การปกป้องที่จำาเป็นเพื่อลูกหลานในอนาคต ในการที่จะ

ขยายความคุ้มครองและการอนุรักษ์ดังกล่าว กฎเกณฑ์

ได้กำาหนดข้อบังคับที่เคร่งครัดว่าด้วยการใช้ประโยชน์

จากสถานที่และทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณดังกล่าว 

เช่น ป่าไม้ อย่างไรก็ดี นักวิจัยเช่นนาย Nathan ได้แสดง

ให้เห็นว่านี่อาจจะมีผลที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นตามมา

สำาหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด

ดังกล่าว 

นาย Nathan สรุปว่า “ในกรณีของพระนคร มันเป็นเรื่อง

ที่ดีที่จะรวมผลลัพธ์จากหมู่บ้านในท้องถิ่นในแผนการ

จัดการอย่างครอบคลุมเพื่อป่าไม้ในทุกๆ พื้นที่ โดยการนี้ 

แผนที่ยั่งยืนจะสามารถทำาขึ้นสำาหรับหมู่บ้านในท้องถิ่น

ในการบำารุงรักษาการเข้าไปใช้ประโยชน์ในทรัพยากร

ที่ตนต้องการ โดยปราศจากการสร้างความเสียหายต่อ

สิ่งแวดล้อมของสถานที่ทางมรดกโลก เพราะว่าผมคิด

ว่าทุกๆ คนคงเห็นด้วยว่านี่เป็นสถานที่ที่สวยงามอย่าง

แท้จริงและควรที่จะดูแลจัดการในทางที่ทุกๆ คนทั้งใน

ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่จะมาในอีกหลายๆ ศตวรรษ

ต่างก็ได้รับประโยชน์”

เมื่อเร็วๆ นี้ Nathan Wales สำาเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิตซึ่งผสม

กันระหว่างการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระยะไกลเชิงปริมาณ

และข้อมูลเชิงคุณภาพในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิประเทศในพระนคร สถานที่ทางมรดกของโลก

“การรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม กับความต้องการของผู้คนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน”

หน่วยงาน EU FLEGT ของ EFI | กัมพูชา



19

© EFI/TTH

 “ผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่เป็นสถานที่ที่สุดแสนวิเศษ และน่าจะมีการบริหารจัดการในรูปแบบที่จะสามารถสร้างความพึง
พอใจให้กับทั้งผู้มาเยือนและคนท้องถิ่นไปอีกนับร้อยๆ ปี” 

หน่วยงาน EU FLEGT ของ EFI | กัมพูชา

 



20

เสือเป็นสัตว์ในตระกูลแมวที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสัตว์

พื้นเมืองที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกและ

ใต้ ทางประวัติศาสตร์ เสืออาศัยอยู่ที่หลากหลายจาก

เอเชียตะวันตกไปถึงไซบีเรีย และอยู่บนเกาะ เช่น 

เกาะบอร์เนียวและหมู่เกาะในฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม 

ตั้งแต่ปลายยุคศตวรรษที่ 19 จำานวนเสือก็เริ่มลดน้อย

ลงจาก 100,000 ตัวเหลือเพียงประมาณ 3,200 ตัว 

ในปัจจุบัน หนึ่งในสาเหตุสำาคัญดังกล่าวของการลด

ลงอย่างน่าสลดใจคือการสูญเสียที่อยู่และความขัด

แย้งที่ตามมาระหว่างมนุษย์และเสือ น้อยกว่า 100 ปี

ที่การแพร่พันธุ์ของเสือได้ลดฮวบลงไปถึง 93% และ

เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วในขณะนี้ในเอเชียตะวัน

ตก เกาะชวา บาหลีและบอร์เนียว ยังมีการสงสัยกัน

ว่าในประเทศจีนตอนใต้อาจจะไม่มีเสือหลงเหลืออยู่

แล้วก็เป็นได้ ความพยายามที่จะหวนกลับมาอนุรักษ์

เสือกำาลังเริ่มกลับมาในบางพื้นที่เช่น อุทยานแห่งชาติ

กุยบุรีในประเทศไทย แต่ก็เป็นปัญหาที่ยากยิ่ง 

“หลายร้อยปีที่ผ่านมา เชื่อกันว่าอวัยวะของ

เสือมีสรรพคุณทางยา แม้จะไม่มีการพิสูจน์

ทางวิทยาศาสตร์ก็ตาม และทำาให้มีความ

ต้องการอวัยวะของเสืออย่างมากสำาหรับเป็น

ส่วนผลมในตำารับยาแผนโบราณ ซึ่งเมื่อผนวก

เข้ากับความต้องการที่สูงอยู่แล้วของ หนัง 

เขี้ยว เล็บ และเนื้อเสือ จึงทำาให้การล่าเสือ

ขยายวงกว้างขึ้นอย่างมาก”

สัตว์ในตระกูลแมวที่น่าเกรงขามนี้ถูกบุกรุกเพราะคติท้องถิ่น

และตำานานปรัมปรา นอกจากนี้เสือก็เป็นสัตว์ประจำาชาติของ

ประเทศต่างๆ ในอาเซียน ด้วยบุคลิกของเสือที่มักถูกลงความ

เห็นว่ามีทั้งความกล้าหาญ ดุร้าย ความสง่างามและความ

แข็งแกร่ง แต่เพราะบุคลิกเช่นนี้เองที่ทำาให้จำานวนของเสือลด

ลงด้วยความหวาดกลัวของมนุษย์ในสัตว์ประเภทนี้และอื่นๆ 

จึงจำาต้องลิดรอนอำานาจของเสือโดยการฆ่าและบริโภค 

ในหลายๆ ประเทศมีความเชื่อซึ่งถูกว่ากันว่าส่วนต่างๆ ของ

เสือสามารถใช้ทำาเป็นยาได้ โดยไม่พิจารณาว่าจะมีหลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการอย่างมากใน

อวัยวะของเสือเพื่อใช้ทำาเป็นยาแผนโบราณตั้งแต่นั้นมา นี้

ยังรวมไปถึงความโลภให้ได้มาซึ่งหนัง เขี้ยว กรงเล็บและเนื้อ

ของเสือจนนำาไปสู่การล่าอย่างแพร่หลาย

โดยการรับรู้ถึงวิกฤตดังกล่าว รัฐบาลและหน่วยงานภาค

ประชาสังคมได้พยายามที่จะชลอการลดจำานวนลงของเสือ 

ประเทศต่างๆ ได้ห้ามการใช้อวัยวะของเสือเพื่อเภสัชกรรม

และกำาหนดการค้าภายในประเทศที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 

ในต่างประเทศ การค้าอวัยวะของเสือถือว่าเป็นการกระทำาที่

ผิดกฎหมายภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) สนธิ

สัญญาหลายฝ่ายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประกันว่าการค้า

ระหว่างประเทศในสัตว์ป่าและพืชป่าจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อ

การดำารงอยู่ซึ่งมีประเทศที่ได้ลงนามทั้งหมด 175 ประเทศ

แต่ทั้งๆ ที่มีความพยายามดังกล่าว แนวโน้มการล่าเสือก็ยัง

คงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าก็มีความ

เป็นไปได้รางๆ ว่าสิ่งมีชีวิตกำาลังจะสาบสูญ “เสือนั้นจำาเป็น

อย่างมากที่ต้องอาศัยในสถานที่ขนาดใหญ่เพื่อการดำารง

ชีวิต” กล่าวโดยนายสุรศักดิ์ ศรีรัตนภูมิ ผู้เชี่ยวชาญเสือของ

องค์กร WWF ในประเทศไทย “เสือตัวเมียมีอาณาเขตถึง 

เสือ
สัตว์ในอดีต?
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70 ตารางกิโลเมตรและตัวผู้มีถึง 200 ตารางเมตร แม้ว่านี่

จะขึ้นอยู่กับชะตากรรมของเหยื่อก็ตาม เสือเหล่านี้มักจะอยู่

ตามลำาพังและล่าเหยื่อที่มีขนาดกลางและใหญ่ ดังนั้นคุณ

สามารถจินตนาการได้ว่าพื้นที่มากมายนั้นจำาเป็นสำาหรับเสือ

เพื่อการล่าและรอนแรมไปทั่วโดยปราศจากการถูกรบกวน” 

การสูญเสียที่อยู่ทำาให้เสือต้องอาศัยอย่างกระจัดกระจาย

และส่งผลให้มีการลดจำานวนลงอย่างมากในแนวเขตบ้าน

และการจัดหาอาหารของมัน นี่อาจจะจำากัดโอกาสในการ

ผสมพันธุ์ของสัตว์เมื่อโตเต็มวัยที่ยังหลงเหลือยู่ในโลกนี้โดย

ประมาณ 2,500 ตัว เพื่อพบเจอเสือตัวอื่นเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์ 

และจะลดความหลากหลายทางพันธุศาสตร์ซึ่งอาจส่งผลต่อ

ความสามารถของประชากรของเสือในการตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญ

พันธุ์อย่างเป็นนัยสำาคัญ

ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งของการสูญเสียที่อยู่คือความขัด

แย้งระหว่างมนุษย์และเสือ โดยเฉพาะในชุมชนในชนบท แม้

จะพบเห็นได้ยากแต่ก็มีรายงานที่น่าสลดใจว่าทั่วทั้งเอเชีย

มีการฆ่าเสือเพื่อการปศุสัตว์และมีมนุษย์ถูกโจมตี เพราะ

มนุษย์ล่วงล้ำาเข้าไปใกล้กับแหล่งที่อยู่อาศัยที่ใช้เพื่อการหา

อาหาร โชคร้ายที่เมื่อกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น โดยปกติเสือที่ยิ่ง

ใหญ่ก็จะถูกฆ่าและถูกส่งไปขาย หรือจับและส่งไปให้สวน

สัตว์ดูแล ความหวาดกลัวต่อเสือและการขาดการศึกษาใน

ชุมชนชนบทขนาดใหญ่ได้สร้างสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อ

สัตว์ซึ่งไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเสี่ยงภัยรอนแรมไปตามที่

อยู่ต่างๆ ที่ยังคงหลงเหลือสำาหรับการล่าเหยื่อต่อไป 

“การดำารงชีวิตของเสือจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องมีพื้นที่อาศัยที่กว้าง”

เรื่องเล่าดังกล่าวมีที่มาจากโครงการวิจัย 4 ปีที่ได้ดำาเนินการ

โดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับ

การดูแลอย่างสำาคัญ หนึ่งในสถานที่ของไทยที่ยังคงมีเสือหลง

เหลืออยู่จำานวน 15 ตัว โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

การหามาได้ของเหยื่อและการเกี่ยวพันกับชุมชนท้องถิ่นใน

การคุ้มครองอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพของเสือที่ยังคง

หลงเหลืออยู่ผ่านทางการศึกษาและการศึกษาสัญจร โดย

มีเป้าหมายเพื่อสร้างพันธมิตรและสร้างศักยภาพท่ามกลาง

ผู้คนในท้องถิ่นให้ดำาเนินการเพื่อฟื้นฟูการคงอยู่ของเสือ เจ้า

หน้าที่อุทยานได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติกิจกรรมสัญจรทั้ง

หลายเหล่านี้

การวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าที่อยู่ของเสือนั้นใกล้กับเขตร้อน

ชื้นซึ่งเป็นป่าเขียวชอุ่มตลอดปีเช่นกุยบุรี ซึ่งมีความสามารถ

ในการผลิตของพืชผลต่ำาในชั้นใต้ดินด้วยเพราะสภาพทาง

ภูมิศาสตร์ที่เป็นร่มเงา นั่นหมายความว่าเหยื่อของเสือนั้นมี

อยู่อย่างจำากัด เทียบกับป่าที่มีการผลัดใบและทุ่งหญ้าแล้ว

การสูญพันธุ์ของเสือน่าจะเร็วกว่า เพราะเสือนั้นต้องการ

พื้นที่ที่ใหญ่กว่าเพื่อการดำารงชีพและช่างน่าเศร้ายิ่งนักเพราะ

เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในป่าดิบชื้น

“เราได้อบรมทีมเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อดำาเนินการให้ความรู้

สัญจรและการศึกษาโดยเน้นไปที่เสือในรอบๆ หมู่บ้านและ

ในเมือง พร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ เรายังได้ออกแบบและผลิต

วัตถุเพื่อการให้ความรู้” กล่าวโดยนายสุรศักดิ์ “ด้วยวิธีการนี้

เรามุ่งหวังที่จะเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจของผู้คนในท้อง

ถิ่นรอบๆ หมู่บ้าน สร้างพันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูการ

ดำารงอยู่ของเสือและเหยื่อและลดการล่าในอุทยาน” 

ความมุ่งม่ันท่ีได้ดำาเนินการลงไปในโครงการกุยบุรีและ

มาตรการ

อื่นๆ ที่มีขึ้นโดยรัฐบาลและองค์กรภาคประชาสังคมเช่น 

WWF นั้นมีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของเสือซึ่งต้อง

รอนแรมไปทั่วเอเชีย แต่หากว่าโครงการต่างๆ นั้นล้มเหลว

และที่อยู่อาศัยของเสือนั้นยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง จำานวน

ประชากรของเสือที่ลดลงไปก็จะหมายความว่าเสือเอเชีย

ที่ทรงพลังและสง่างามจะกลายเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตในอดีต

เท่านั้น 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม : 

อ่านงานศึกษาของ WWF “วิธีการทดลองเพื่อการฟืนฟูการดำารง

อยู่ของเสือในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ประเทศไทย” และหนังสือการ

ดำารงอยู่ของเสือโดย WWF” 

“ ถ้าพื้นที่อาศัยของเสือหดแคบ
ลงเรื่อยๆ และประชากรเสือลด
ลงเรื่อยๆ นั่นหมายความว่าอีก
ไม่ช้าเสือเอเชียที่ทรงพลังและ
สง่างามจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตใน
อดีตไป”

© Choong Joon/WWF Greater Mekong

เสียงจากประชาชน – ไทย

1 ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร?
สวยงาม เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และสรรพสิ่งที่พึ่งพาป่า

มันเป็นการสูญสิ้นหากความงามนี้สูญหายไป

2 คุณคิดว่ามันมีความหมายกับปู่ย่าตายายของคุณ

อย่างไร?
เขาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของป่าเพื่อนำาไม้มาสร้างบ้าน

3 คุณคิดว่าป่าไม้จะมีความหมายต่อลูกหลานคุณ

อย่างไรเมื่อพวกเขาโตขึ้น?
เราต้องสอนลูกหลานให้ดูแลป่าจากรุ่นสู่รุ่น

Som, แรงงานซ่อมบำารุงในวัดพระเชตุพน 

1 ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร?
ไม่มีป่าก็ไม่มีออกซิเจนซึ่งหมายถึงความเป็นไปไม่ได้ต่อชีวิต ทุกคน

และทุกสิ่งตาย

2 คุณคิดว่ามันมีความหมายกับปู่ย่าตายายของคุณ

อย่างไร?
ฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้คิดถึงการสงวนรักษาป่า และเพียงแค่เลี้ยงชีพ

จากผลผลิตจากทรัพยากรในป่า

3 คุณคิดว่าป่าไม้จะมีความหมายต่อลูกหลานคุณ

อย่างไรเมื่อพวกเขาโตขึ้น?
ฉันจะมุ่งมั่นสอนลูกหลานให้รักและดูแลป่าไม้

Pooh, พนักงานในร้านอัญมณี 

หน่วยงาน EU FLEGT ของ EFI | ไทย
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การตัดไม้ทำาลายป่า โดยเฉพาะจากป่าในประเทศที่กำาลัง

พัฒนาคิดเป็นตัวเลขราวๆ 17% ของการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของโลก มากกว่าภาคการขนส่งทั่วโลกและเป็นรอง

จากภาคพลังงานเท่านั้น ภาคป่าไม้จึงได้เป็นส่วนที่สำาคัญ

ในการหยุดยั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเสมอๆ แต่ต้องเป็น

เฉพาะในกรณีท่ีภาคป่าไม้กลายเป็นตัวการท่ีสำาคัญในการ

ดำาเนินการดังกล่าว การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ณ เมือง

แคนคูนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้สร้างกลไกเพื่อลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำาลายป่าและความ

เสื่อมโทรมของป่า ดูแลอนุรักษ์และเพิ่มพูนแหล่งกักเก็บ

คาร์บอน และส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน โดย

โครงการดังกล่าวเรียกกันว่า ‘REDD+’

ป่าไม้ได้มีประโยชน์ในหลายๆ สิ่งไปเสียแล้ว ก่อนหน้าที่

บทบาทในการควบคุมสภาพภูมิอากาศจะกลายมาเป็น

ประเด็น ป่าไม้คอยค้ำาจุนการดำารงชีวิตของผู้คนที่ยากจน

ที่สุดในโลกถึง 1.2 พันล้านและเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตที่หลาก

หลายมากกว่า 50% ทั่วโลก ป่าไม้ยังเป็นแหล่งที่หลากหลาย

ในอาหาร อาหารของสัตว์ เชื้อเพลิง การสะสมของแร่ธาตุ

และยารักษาโรคของประชากรส่วนใหญ่ในชนบท แล้วยังต้อง

ปกป้องลุ่มน้ำาเพื่อเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดิน นอกเหนือจากการ

เป็นแค่ต้นไม้แล้วยังมีสิ่งอุปโภคบริโภคของโลกที่มีคุณค่า

อย่างมากซึ่งได้มาจากป่าไม้: รวมถึงพืชผลหลักๆ เช่น กาแฟ

และโกโก้เช่นเดียวกับยางไม้และรากไม้ที่มีกลิ่นหอม

หากป่าไม้ยังประโยชน์มากมาย อาจจะมีคนสงสัยกันว่าทำาไม

ป่าไม้ถึงตกอยู่ภายใต้การคุกตาม การเข้าใจที่เป็นพลวัตรที่

อยู่เบื้องหลังของการแผ้วถางและการเสื่อมโทรมของป่านั้น

มีความสำาคัญหากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

การทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าหรือ REDD+ นั้น

สัมฤทธิ์ผล คำาตอบที่แสนจะธรรมดาก็คือการแผ้วถางป่า

นั้นสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ – เหมือนกรณี

ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา  เท่าที่เราจำาได้จากบทเรียนทาง

ประวัติศาสตร์ของเรา: ป่าไม้ถูกทำาลาย ต้นไม้ถูกนำาไปขาย 

และความมั่งคั่งถูกใช้เพื่อ ‘พัฒนา’ที่ดินเพื่อที่ว่าจะได้ค้ำาจุน

พืชผล ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ แต่การวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่า

ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการก

ระทำาและผล มีหลายๆ ปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรูป

แบบทุน และการแผ้วถางป่าไม้ก็อาจจะไม่ได้เป็นเส้นทาง

โดยตรงไปสู่ความร่ำารวย ตัวอย่างก็มีให้เห็นไม่ต้องมองหา

ให้ยากเพื่อเป็นหลักฐาน: ประเทศไฮติเป็นประเทศที่เกือบจะ

ตัดไม้ทำาลายป่าหมดทั้งประเทศ แต่ประเทศก็ยังไม่หลุดพ้น

จากความยากจน ในขณะที่ประเทศเวียดนามได้เพิ่มพื้นที่

สำาหรับป่าตลอดระยะเวลาที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว จริงๆ แล้วในช่วง 20 ปีที่แล้วจนถึง พ.ศ. 2553 มี 59 

ประเทศที่ได้ขยายพื้นที่สำาหรับป่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่

กำาลังพัฒนา 

เมื่อการตัดไม้ทำาลายป่าเกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้นเพราะเศรษฐกิจ

ทางการเมืองของประเทศที่มุ่งไปเพื่อครอบครองใน 

‘ประโยชน์’ จากมูลค่าที่สูงของต้นไม้และการปล่อยที่ดินราคา

ถูกเพื่อการเพาะปลูกนั่นเอง ในบางกรณี การเกิดขึ้นโดยพลัน

ของการตัดไม้ทำาลายป่าสามารถคาดเห็นได้โดยอาศัยวงจร

การเลือกตั้ง โดยที่นักการเมืองจะให้รางวัลทางการเงินแก่

ผู้สนับสนุนการหาเสียงของตนด้วยการอนุญาตให้แผ้วถาง

ป่าไม้ การแก้ไขปัญหาในระบบเป็นเชิงสถาบันในประเทศ

นั้นๆ จะกลายเป็นปัญหาที่น่ากังวลต่อการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า

หรือ REDD+  บางทีหนทางที่แน่นอนที่จะประสบผลสำาเร็จ

ก็คือการนำาเรื่องค่าตอบแทนไปเชื่อมโยงกับผลลัพธ์นั้น 

(เช่น ประเทศจะได้รับเงินตอบแทนหากพื้นที่สำาหรับป่าได้

รับการปรับปรุง) อย่างไรก็ดี นี่ก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการ

บริหาร

จัดการและส่งมอบค่าตอบแทนภายหลังการดำาเนินการดัง

กล่าว 

สำาหรับประเทศที่เป็นเป้าหมายในหลายๆ ประเทศ 

เงินเป็นสิ่งที่จำาเป็นอันดับแรกหากมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง

ระบบ 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่า

และความเสื่อมโทรมของป่าหรือ REDD+ เป็นความพยายาม

ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการส่งมอบ ‘ค่าตอบแทนเพื่อการ

ดำาเนินการ’ โดยต้องการที่จะปลดเปลื้องบรรเทาทั้งใน

เรื่องของคาร์บอน ความหลากหลายทางชีวภาพและความ

ยากจน บ้างก็กังขาว่าโครงการที่จะตั้งอยู่เพื่อให้บรรลุผลบน

การทำางานที่ยุ่งยากของกระบวนการทางสังคมและการเมือง

ในประเทศกำาลังพัฒนาจะสามารถประสบผลสำาเร็จทั้งหมด

โดยปราศจากผลที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจตลอดทั้งโครงการ

ได้หรือไม่นั้น มันก็มีความเสี่ยงในการพยายามที่จะควบคุม

ระบบเพราะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

ทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าหรือ REDD+ จะรวม

อำานาจและเน้นการจัดการไปที่ความก้าวหน้าในปัจจุบันที่มี

ขึ้นเกี่ยวกับการรับรู้ถึงสิทธิของผู้คนในท้องถิ่นไปตลอดทั่วทั้ง

ป่าที่ตนอาศัยอยู่ อย่างไรก็ดี โชคไม่ดีที่ขณะนี้เป็นที่ชัดแจ้งต่อ

ผู้เชี่ยวชาญบางท่านแล้วว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าหรือ REDD+ 

จะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ มันจะต้องมีองค์ประกอบที่ครอบคลุม

ต่อความต้องการของชุมชนในชนบทและผู้ที่อาศัยอยู่ในป่า 

ดูแลผู้คนที่เค้าดูแลต้นไม้ 
เมื่อเราพูดถึง ‘ป่าดงดิบ’ เราจะเข้าใจโดยนัยได้ว่าคือที่ดินที่

ไม่เปรอะเปื้อน บริสุทธิ์ เป็นสถานที่ที่แปลกใหม่ปราศจาก

ความด่างพร้อยของมนุษย์ แต่นี่ทำาให้เราเข้าใจผิด ป่าไม้โดย

เฉพาะป่าไม้เมืองร้อนนั้นเป็นภูมิประเทศของมนุษย์ ป่าไม้

ครอบคลุมทั้งชุมชน พรมแดน เผ่าพันธุ์ ครอบครัวและความ

เป็นอยู่ ซึ่งนั่นอาจจะดูไม่เหมือนทุ่งหญ้า แนวพุ่มไม้ รั้วกั้น

และกำาแพง แต่อย่างไรก็ดี จริงๆ แล้วป่าไม้ได้ถูกกอธิบายไป

ในรูปแบบที่ซับซ้อนหลากหลาย

ในภูมิประเทศที่ประติดประต่อที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าไม้ ผู้คน

เข้าไปเกี่ยวพันในหลายๆ กิจกรรม – เช่น วนเกษตร – ที่

อาศัยระบบนิเวศที่ต้องสมดุลทั้งความหลากหลายและความ

ซับซ้อน บางพื้นที่ก็ถูกกำาหนดให้เป็น ‘ป่าดงดิบ’และบางที่

ก็ไม่ถูกจัดให้เป็นป่าเลยด้วยซ้ำา ทั้งๆ ที่ปรากฎประเภทของ

ต้นไม้และต้นปาล์มที่หลากหลายก็ตาม หนทางเดียวที่การ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความ

เสื่อมโทรมของป่าหรือ REDD+ สามารถบรรลุผลในการ

กำาหนดการปล่อยคาร์บอนได้ก็คือต้องทำาโดยการล้อมรอบ

ภูมิประเทศทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมด และนี่จำาเป็นที่จะต้อง

เข้าใจว่าผู้คนปลดปล่อยคาร์บอนอย่างไรในช่วงที่ผ่านมา 

เมื่อเรามองไปที่ป่า – และภูมิประเทศที่ล้อมรอบไปด้วย

ต้นไม้ – เสมือนเป็นสถานที่สำาหรับมนุษย์ เราจะเห็นโอกาส

ที่มากมายเพื่อการปรับปรุงพัฒนาความเป็นอยู่ ยกตัวอย่าง

เช่น การสร้างภาคธุรกิจให้เจริญเติบโตซึ่งยอมให้ผู้ถือสิทธิ

สามารถหาประโยชน์ได้จากทรัพยากรธรรมชาติภายใต้

เขตแดนแห่งสิทธิในลักษณะที่เป็นพันธมิตรที่มีความเท่า

เทียมกันด้วยจำานวนทุนที่ลงทุนไป ดีกว่าจะมาตกอยู่ภาย

ใต้ประโยชน์ต่างๆ จากภายนอก วิธีการนี้จะยังคงไว้ซึ่ง

ความพึงพอใจต่อความต้องการของเราที่จะยับยั้งการปล่อย

คาร์บอน ในความเป็นจริงแล้ว การขยายการสำารวจพบว่า

เมื่อประชาชนในท้องถิ่นได้รับอำานาจอย่างกว้างขวางในพื้นที่

ป่าไม้ รวมกับทางเลือกเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ประสิทธิภาพ

คาร์บอนในภูมิประเทศทั้งหลายเหล่านี้ดีเยี่ยมยิ่งกว่าใน

‘REDD plus’ สามารถใช้
ให้เกิดผลได้หากคำาว่า 
‘บวก’ หมายถึงประชาชน

REDD + จะต้องวางโครงสร้างองค์กรอยู่บนพื้นฐานของความ
ต้องการของชุมชนในชนบทและผู้ที่อยู่ในป่า
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หลายๆ พื้นที่ที่ปกครองควบคุมโดยรัฐบาล องค์กรภาค

ประชาสังคม หรือผู้บริจาคในโครงการต่างๆ 

ปัจจัยที่สำาคัญที่จะกำาหนดความสำาเร็จนี้ก็คือการปฏิรูป

ความเป็นเจ้าของในที่ดิน ประเทศจีนและเวียดนามต่างก็มี

ประสบการณ์ในการขยายเป็นสำาคัญในพื้นที่ปลูกป่าโดยให้

สิทธิในทรัพย์สินแก่ประชาชนในท้องถิ่น กระตุ้นการลงทุนใน

การปลูกต้นไม้และช่วยรักษาระบบนิเวศในชุมชน ซึ่งได้แสดง

ให้เห็นว่าหากประชาชนได้รับความชัดเจนในเรื่องของสิทธิ

เหนือป่าไม้ภายใต้บริบทของหน้าที่ที่ชัดเจน พวกเขาก็คงจะ

รู้สึกมีความมั่นใจที่จะลงทุนในแรงงาน เวลาและทุนของ

ตนเองเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิประเทศโดยมุ่งหวังให้บรรลุเป้า

หมายในระยะยาว ในหลายๆ กรณี นี่จะนำาไปสู่การบริหาร

จัดการที่ดินซึ่งช่วยให้มี ‘ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศ’ มากขึ้นส่งผลให้ประสบผลสำาเร็จในเป้า

หมายที่หลากหลายทั้งความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม

การเริ่มต้นกับผู้คน และบริษัทซึ่งสามารถกำาหนดแนวทาง

รูปแบบได้นั้น ไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจมากขึ้นจาก

มุมมองที่ถูกต้องแล้ว ยังเป็นวิธีที่ดีกว่าในแง่ทางเศรษฐกิจ

ที่เน้นการปฏิบัติ ในระยะสั้น มันน่าจะสำาเร็จลุล่วงได้ดีกว่า 

การลงทุนในเศรษฐกิจแบบภาพรวมของภูมิประเทศที่เต็มไป

ด้วยป่าสามารถกำาหนดเงื่อนไขเพื่อลดจำานวนคาร์บอนได้ ยก

ตัวอย่างเช่น การนำาพลังงานกลับมาใช้ใหม่และโครงสร้างพื้น

ฐานที่มีคาร์บอนต่ำา การลงทุนในเทคโนโลยีการเกษตรและ

การจัดการปัญหาข้อจำากัดทางห่วงโซ่คุณค่าสามารถสร้างผล

ตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นราย

ย่อยและบรรเทาแรงกดดันจากเขตแนวป่าไม้ได้ 

หลายๆ รัฐบาลได้เห็นประโยชน์มาแล้วจากการปฏิรูปการถือ

ครองที่ดินและวิธีการโดยใช้สิทธิเป็นพื้นฐานต่อเศรษฐกิจของ

การบริหารจัดการภูมิประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การประชุม

การปฏิรูปถือครองที่ดินจัดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2554 นาย Kuntoro Mangkusubroto เจ้า

หน้าที่การเงินระกับสูงของรัฐบาลประกาศว่า:

 ‘ณ ที่ดินที่กว้างขวางและการปฏิรูปการถือ

ครองที่ดินเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นทางสวัสดิการและ

มาตรฐานการดำารงชีพของประชาชน ลดความยากจนโดย

จัดหางานให้มีรายได้และอาศัยเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่ง

แวดล้อม’

 

ผลของวิธีการที่ใช้ประชาชนเป็นพื้นฐานต่อการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของ

ป่าหรือ REDD+ จะสร้างความเสมอภาคต่อการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยที่ก่อนหน้านี้ประชาชนชายขอบ

ได้กลายมาเป็นพลเมืองที่มุ่งมั่นเข้มแข็งดำาเนินการโดยอิสระ

ตามหนทางของตนในการเปลี่ยนโลกสมัยใหม่ให้เป็นไปตาม

แนวทางและในรูปแบบของตน การปฏิรูปที่ดินได้มีการพิสูจน์

ให้เป็นเงื่อนไขที่แน่นอนของประเทศที่มองหาเพื่อให้เป็น

ประเทศสมัยใหม่ มั่งคั่ง เป็นประชาธิปไตยอย่างเสรี จริงอยู่

ที่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นเรื่องที่ยาก สิ้นเปลือง

และผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เรา

ไม่ควรมองข้ามไปก็คือต้นทุนและความยุ่งยากในการจัดการ

ทางการปกครองและการพัฒนาเชิงสถาบันซึ่งจะกำาหนดให้

มีการปฏิรูปการถือครองให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี การ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความ

เสื่อมโทรมของป่าหรือ REDD+ ก็กำาลังจะเข้าไปมีส่วนใน

ค่าใช้จ่ายที่สำาคัญของการสร้างสถาบันในหลายๆ กรณี เช่น

นั้นทำาไมไม่สร้างสถาบันในลักษณะที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

สวัสดิการของมนุษย์ มากกว่าที่จะมาสร้างความมั่นคงมาก

เกินไปในโครงการที่เน้นการปกครองโดยผู้เชี่ยวชาญและวิชา

เทคนิคซึ่งขึ้นอยู่กับการนับจำานวนของต้นไม้ คาร์บอนและเงิน 

อ่านเพิ่มเติมได้ใน  : 

Gregersen, H., El Lakany, H., Bailey, L. and White, A. (2011) 

ด้านที่เขียวกว่าของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่า

และความเสื่อมโทรมของป่าหรือ REDD+, มาตรการขั้นต้นในสิทธิและ

ทรัพยากร, วอชิงตัน ดีซี 

Elson, D. (2011) กรณีเศรษฐกิจเพื่อการปฏิรูปการถือครองที่ดินในภาค

ป่าไม้ของประเทศอินโดนีเซีย, มาตรการขั้นต้นในสิทธิและทรัพยากร, 

วอชิงตัน ดีซี 

ชื่อ : จิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์
อาชีพ :  ประธานสมาคมไม้แห่ง
ประเทศไทย (TTA), เลขาธิการสมาคม
เฟอร์นิเจอร์ไทย (TFA), รองประธาน
สภาแห่งเอเชียของสมาคมเฟอร์นิเจอร์ 
(CAFA)
จาก: ประเทศไทย

โปรดอธิบายลักษณะบริษัท/ งาน/ โครงการของคุณ

วัตถุประสงค์ของสมาคมไม้แห่งประเทศไทยคือการ

ติดต่อประสานงาน เราคำานึงที่จะเชื่อมโยงระหว่างผู้

ผลิต ผู้คนที่อยู่ในป่า โรงเลื่อยและผู้บริโภคสุดท้าย ด้วย

เหตุนี้ เราจึงได้รับทราบทุกมุมมองจากทุกๆ ฝ่าย และ

ตั้งแต่ที่สมาคมของเราเป็นสมาคมเดียวที่เกี่ยวข้องกับ

ป่าไม้สากล เราได้พยายามและทำางานร่วมกับกรมป่า

ไม้เพื่อโดยมุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ระยะยาว เราไม่ได้

เพียงต้องการแค่ให้ความสำาคัญแค่วันนี้ แต่ยังหมายถึง

ในอนาคตด้วย บางคนก็อาจจะชอบ บางคนก็อาจจะ

ไม่ แต่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการให้เลือก แต่มันคือ

หนทางที่เราจะต้องปฏิบัติต่างหาก ไม่ใช่แค่เฉพาะใน

ประเทศไทย แต่ประเทศอื่นๆ ด้วยเช่นกัน 

อะไรคือบทเรียนที่มีประโยชน์มากที่สุดที่คุณได้

เรียนรู้จากงาน/ โครงการของคุณ 

แต่ละประเทศก็มีปัญหาและหนทางในการแก้ปัญหา

ของตนเอง เราพยายามที่จะหาหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศมา

ใช้ในประเทศไทย และด้วยความที่สนิทสนมกับเพื่อน

มากมายในวงการอุตสาหกรรมจากหลายๆ ประเทศ 

ทำาให้ผมมีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับโลกทั้งใบ โดย

เฉพาะในประเด็นเรื่องป่าไม้ ซึ่งจะช่วยให้มีทางแก้ไข

ปัญหาที่เรากำาลังประสบอยู่ในประเทศไทย

มุมมองความเป็นไปได้สุดท้ายสำาหรับบริษัท/ 

องค์กร/ โครงการของคุณคืออะไร 

ผมหวังว่าประเทศไทยจะสามารถหาหนทางที่ดีที่สุด

สำาหรับทุกคนได้ ผมคิดว่าไม้เป็นทางเลือกที่ปลอด

มลพิษที่สุดเปรียบเทียบกับวัตถุอื่นๆ เช่น พลาสติก 

เป็นต้น ตราบเท่าที่คุณสามารถคงความยุติธรรมของ

กฎหมายป่าไม้ เรารู้ว่าโลกของเรามีปัญหา และเรา

ต้องแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน ผมหวังว่าจะมีโอกาสให้กับ

ซัพพลายเออร์และผู้ใช้สุดท้ายในการทำางานร่วมกันเพื่อ

ที่จะรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรและธุรกิจของเรา 

แม้ว่าผมจะเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจ แต่ผมก็มีภูมิหลัง

ในการบริหารจัดการป่าไม้เช่นเดียวกับการออกแบบ ซึ่ง

นี่จะช่วยให้ผมมีมุมมองที่ดีขึ้น

ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร 

สำาหรับเราแล้ว ป่าไม้ไม่ใช่แค่แหล่งวัตถุดิบ แต่ยังเป็น

บ้านของเราอีกด้วย ผมคิดว่าเราได้ประโยชน์จากป่า

ไม้ และก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลรักษาป่าด้วย

เช่นกัน

มุมมองของคุณต่อป่าไม้ในประเทศของคุณใน

ปีพ.ศ. 2564 เป็นอย่างไร 

เพราะประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน เรา

กำาลังพยายามทำางานร่วมกันเป็นทีม เสมือนเป็น

ประชาชนในชุมชน มีพื้นที่ที่เราสามารถทำางานร่วม

กันได้ ประเทศไทยจะพยายามทำาอย่างเต็มที่ภายใน

ประเทศของเรา และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันของ

อาเซียน เมื่อพิจารณาแล้วก็พบว่าเราเป็นประเทศที่มี

ป่าไม้เมืองร้อน ในเมื่อเป็นหน้าที่ของเราที่จะสร้างความ

มั่นใจว่าเราได้ทำาในสิ่งที่ถูกต้องและบอกใครๆ เกี่ยวกับ

เรื่องดังกล่าว และเพราะประชาคมยุโรปและการบังคับ

ใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า (FLEGT) 

นั้นเข้ามาเกี่ยวข้อง ผมได้เห็นพลวัตรใหม่ แม้ว่าผู้คน

มากมายวิจารณ์ถึงความซับซ้อนยุ่งยาก แต่มันก็เป็น

กลไกใหม่ที่จะขับเคลื่อนภูมิภาคทั้งหมดให้มองย้อน

กลับมาที่นโยบายของตนและเริ่มคิดถึงการเปลี่ยนแปลง

ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ มันก็เป็นการ

ขับเคลื่อนที่มีความสำาคัญมากที่สุดเท่าที่ผมเห็นมา และ

แน่นอนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในปีพ.ศ. 2556 
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ทำางานในเขตทุ่นระเบิด
มีการหยุดทิ้งทุ่นระเบิดในลาวเมื่อหลายทศวรรก่อน 

แต่ผลของการกระทำายังคงเป็นที่ผวากันอยู่ในทุก

วันนี้ ประเทศลาวเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าเป็นประเทศ

ที่ถูกทิ้งทุ่นระเบิดอย่างหนักในโลก ในเรื่องของการ

อ้างสิทธิ์ที่เลื่องลือนำามาสู่ความขัดแย้งมากมายเป็น

ที่จดจำากันไม่ลืมในสงครามเวียดนาม ในสงคราม

ครั้งนั้นประมาณกันว่ามีลูกระเบิด

บอมบี้ส์จำานวน 270 ลูก1  (คำาที่ใช้กันอย่างไม่เป็น

ทางการของคนลาวสำาหรับจรวดบรรจุอมภัณฑ์

ย่อย) ถูกทิ้งลงมาเพื่อขัดขวางการพยายามฝ่าย

คอมมิวนิสต์ไม่ให้สนับสนุนกำาลัง ผ่านประเทศที่

ไม่ติดทะเล ในวันนี้ ปล่องภูเขาไฟ พื้นที่เสื่อมโทรม 

แหล่งที่ยังหลงเหลือมิสไซส์ ระเบิดลูกปราย เครื่อง

ยิงลูกระเบิด วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (UXO) ยัง

คงพบเห็นได้ทั่วทั้งประเทศลาว การมีอยู่ของวัตถุ

ระเบิดที่ยังไม่ระเบิดก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต

ของผู้คนมากมาย โดยเฉพาะผู้คนที่ต้องไปทำางาน

ในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ป่าหวงห้ามใกล้เคียงใน

ประเทศลาว ณ ตอนนี้พันธมิตรของรัฐบาล ชาวนา

และบริษัทยุโรป อันได้แก่ บริษัท Stora Enso กำาลัง

จัดการกับปัญหาอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหม่

ว่าด้วยการเพาะปลูก

อำาเภอบัวลาภา ในจังหวัดคำาม่วน ประเทศลาวซึ่ง

เป็นอำาเภอที่ยากจนที่สุดของประเทศ และห่างจาก

ศูนย์กลางของจังหวัดมากกว่า 3 ชั่วโมงของถนนลูกรัง

ขรุขระ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นไปด้วยความหวาด

กลัว การเกษตรของลาวคิดเป็น 30% ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศ และ 75% มาจากการจ้างงาน

ทั้งหมดในลาว นาย Longma เป็นชาวนาที่ยากจนที่

กำาลังดิ้นรนที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของตนทั้ง 6 ชีวิต เขา

อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ชื่อว่า นาสมบูรณ์ในอำาเภอบัวลา

ภา “ผมมีที่ดินเล็กๆ 2 แปลงที่ผมสามารถปลูกข้าวและ

ปลูกผักได้” นาย Longma กล่าว “ผมเคยปลูกข้าวได้ถึง 

1,800 กิโลกรัมในที่ดินที่แปลงใหญ่กว่านี้ แต่ครอบครัว

ของผมก็ขยายใหญ่ขึ้นและผมต้องการที่มากกว่านี้ใน

การปลูกข้าว ข้าว 1,800 กิโลกรัมนั้นยังไม่เพียงพอที่จะ

เลี้ยงดูคนในครอบครัวของตนได้ทั้งหมดใน 1 ปี! ผักที่

ขายได้ก็ขายได้เงินมาแค่ 5,000,000 กีบ ($625 เหรียญ

สหรัฐฯ) ต่อปีและมันก็ยังไม่พออยู่ดีสำาหรับครอบครัว

ของผม” 

นาย Longma รับรู้ถึงอันตรายในการเพาะปลูกในพื้นที่

ที่ปนเปื้อนไปด้วยวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด – มีผู้คน

ในหมู่บ้านที่ตกเป็นเหยื่อของกับระเบิด และเมื่อปีที่

แล้วนี้เองที่ที่ดินข้างๆ แปลงของเขาถูกไถพื้นที่เพื่อการ

ก่อสร้างที่ทำาการของอำาเภอ ได้ขุดพบเจอกับระเบิดบอม

บี้ส์จำานวนมาก ซึ่งก็น่าเชื่อว่าที่ดินของตนก็น่าจะมีกับ

ระเบิดฝังอยู่ด้วยเช่นกัน มันเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว

สำาหรับชาวนาที่จะโดนกับระเบิดหรือวัตถุระเบิดอื่นๆ 

เป็นผลให้ครอบครัวถูกทำาลาย เนื่องเพราะความเป็นอยู่

ของครอบครัวนั้นขึ้นอยู่กับผู้คนที่ต้องออกไปทำางานใน

พื้นที่ดังกล่าว 

ปัญหาดังกล่าวมีการรับรู้กันมานานแล้ว และในพ.ศ. 

2539 รัฐบาลลาว โดยการสนับสนุนของ UNDP, 

UNICEF และผู้บริจาคอื่นๆ ได้จัดตั้งโครงการกู้วัตถุ

ระเบิดที่ยังไม่ระเบิดแห่งชาติ (UXO LAO) ขึ้น โดยมุ่ง

หวังเพื่อลดจำานวน จำานวนคนตายที่เกิดจากระเบิดและ

การเพิ่มจำานวนที่ดินเพื่อการเพาะปลูกและอุตสาหกรรม 

ทีมโครงการกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดแห่งชาติได้

รวบรวมคนมากขึ้นจากผู้คนในท้องที่และที่ทำางานอยู่

ใน 9 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากวัตถุระเบิดที่ยังไม่

ระเบิดมากที่สุดในประเทศ  “โครงการกู้วัตถุระเบิดที่ยัง

ไม่ระเบิดแห่งชาติเป็นหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด

ที่ยังไม่ระเบิด งานของเราที่เกี่ยวกับการกำาจัดระเบิดลูก

ปรายและวัตถุระเบิดอื่นที่ยังไม่ระเบิดเป็นงานที่สำาคัญ 

ลูกระเบิดทุกลูกที่ได้รับการเก็บกู้หรือในทุกๆ ตาราง

เมตรที่ได้ถูกไถเก็บกู้ ชาวบ้านจะสามารถเพาะปลูกใน

ที่ดินของตนเองโดยมิต้องเผชิญกับความเสี่ยง และเด็กๆ 

“ภาคการเกษตรคิดเป็น 30% ของ GDP และ 

75% ของการจ้างงานทั้งประเทศของลาว”

“UXO เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
ประจำาวันของคนจำานวนมาก”

1 ระเบิดอมภัณฑ์ย่อย (ระเบิดลูกปราย) เป็นชนิดอาวุธที่ประกอบด้วยกระบอกเพื่อปล่อยระเบิดลูกเล็กๆ ออกมาเป็นจำานวนมาก หรือที่รู้จักกันว่า จรวดบรรจุอมภัณฑ์ย่อย 
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สามารถไปโรงเรียนได้โดยไม่ต้องกลัวอันตรายจาก

การเหยียบกับระเบิดที่ยังไม่ระเบิด” นาย Bounpone 

Sayasenh  ผู้อำานวยการโครงการกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่

ระเบิดแห่งชาติเป็นหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่

ยังไม่ระเบิดกล่าว ปีที่แล้วนาย Longma ได้มีโอกาสเข้า

ร่วมประชุมหมู่บ้านจัดโดย โครงการกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่

ระเบิดแห่งชาติ โดยนาย Longma ได้เรียกร้องขอให้ช่วย

เหลือ โดยคำาขอดังกล่าวได้รับการรับรองว่าจะให้ความ

ช่วยเหลือโดยหมู่บ้านและโครงการกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่

ระเบิดแห่งชาติที่จะเข้ามาในปีนี้เพื่อทำาการเก็บกู้วัตถุ

ระเบิดสร้างความยินดีให้กับนาย Longma

และไม่ใช่เฉพาะกับรัฐบาลที่กำาลังพยายามที่จะจัดหา

บรรยากาศการทำางานที่ปลอดภัยให้กับประชาชน มี

หลายบริษัทมากมายที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ โดยบริษัท 

Stora Enso สัญชาติฟินแลนด์ซึ่งได้จัดการดูแลพื้นที่

เพาะปลูกในลาวประมาณ 800 เฮกตาร์ โดยที่ดินส่วน

ใหญ่ถูกระดมยิงไปด้วยวัตถุระเบิด บริษัทได้เริ่มต้น

กิจกรรมไถเก็บกู้วัตถุระเบิดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2550 โดยพุ่งเป้าหลักๆ ไปที่พื้นที่เพาะปลูกของบริษัท

ในจังหวัดสุวรรณเขตและสาระวันซึ่งได้มีการจ้าง

แรงงานถึง 90 คนในระหว่าง 2 พื้นที่ “วัตถุระเบิดเหล่า

นี้เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อพนักงานของเรา” กล่าว

โดยนาย Peter Fogde ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารของ

บริษัท Stora Enso ในลาว “ด้วยเหตุนี้ เราจึงตัดสินใจ

ที่จะสร้างโครงการเพื่อเก็บกู้วัตถุระเบิดบอมบี้ส์และ

วัตถุระเบิดอื่นๆ ในพื้นที่ที่เราทำางาน ในขณะเดียวกัน

เรากำาลังช่วยเหลือชุมชนซึ่งอยู่ท่ามกลางความยากจน

ที่สุดในประเทศลาวและต้องเผชิญกับปัญหาการพัฒนา

ที่สำาคัญรวมไปถึงการขาดแคลนอย่างร้ายแรงในความ

มั่นคงทางอาหาร การศึกษาที่ต่ำากว่ามาตรฐาน ความ

สามารถในการอ่านและเขียนที่ต่ำา สุขภาพของมารดาที่

ไร้มาตรฐาน รายได้ต่ำาและโอกาสอันน้อยนิดของรายได้

ของรุ่นต่อไปในขณะที่กำาลังเผชิญกับปัญหาอย่างรุนแรง

ในวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด” 

บริษัท Stora Enso ได้สร้างต้นแบบที่ปล่อยให้ชาวบ้าน

กำาหนดชนิดการใช้ในที่ดินซึ่งสำาคัญต่อหมู่บ้านหรือ

มีคุณค่าอย่างมากในเชิงอนุรักษ์ ซึ่งควรจะได้รับการ

เคารพและรักษา โดยบริษัทไม่มีสิทธิในการดูแลรักษา

ในพื้นที่นอกเขตการเพาะปลูกของตน บริษัทได้เลือกที่

จะกระตุ้นการผลิตวนเกษตรให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

นาย Fogde กล่าวว่า “มีการขาดแคลนข้าวอย่างรุนแรง

ในพื้นที่ ดังนั้น กิจกรรมนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นคงทาง

อาหารให้กับชาวบ้าน และโดยผลผลิตดังกล่าวจะช่วย

เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านอีกด้วย วิธีนี้สามารถคุ้มครอง

ชาวบ้านและกระตุ้นให้ชาวบ้านเพาะปลูกเกษตรกรรม

ในขณะที่เรายังสามารถดำาเนินธุรกิจของเราและจัดหา

การจ้างงานที่ปลอดภัยให้กับพนักงานของเรา” 

บรรยากาศการทำางานที่ปลอดภัย ในกรณีนี้ได้ดำาเนิน

การโดยรัฐบาลและบริษัทที่ต้องรับผิดชอบ ได้สร้าง

ความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนที่ยากจน

ในลาว ณ ตอนนี้นาย Longma ได้ดำาเนินการเพาะปลูก

ไปแล้วในพื้นที่ 1 ใน 3 เฮกตาร์ที่ได้รับการเก็บกู้วัตถุ

ระเบิดที่ยังไม่ระเบิด เพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว

จำานวน 1,050 กิโลกรัมจากการเก็บเกี่ยวครั้งก่อน นั่น

หมายความว่าครอบครัวของเขาจะไม่หิวโหยอีกต่อไป

ในปีนี้ และถึงแม้ว่ายังมีวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอีก

มากมายที่ยังคงต้องได้รับการเก็บกู้ในลาวที่เป็นหนึ่งใน

ประเทศที่ยากจนที่สุดในภูมิภาค เขาและคนอื่นๆ ก็ยัง

คงมีความหวังที่จะสู้ต่อไป ยังคงมีความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่

คนรุ่นต่อไปสามารถทำางานบนพื้นที่โดยปราศจากความ

กลัวกับการเผชิญหน้ากับวัตถุระเบิด และเด็กๆ ก็จะ

เติบโตในโลกซึ่งเขาสามารถเล่นกันได้อย่างมีอิสระโดย

ไม่ต้องกลัวกับระเบิดอีกต่อไป

สำาหรับข้อมูลของเรื่องนี้สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที:่
โครงการกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดแห่งชาติ   

http://www.uxolao.gov.la/

UNDP Laos    

http://www.undplao.org/about/contact.php

บริษัท Stora Enso    

http://www.storaenso.com/sales/fine-,

paper/asia/laos/Pages/welcome-to-stora-enso-operations-

in-laos.aspx 

© Stora Enso

1.ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร 

ฉันสนใจเกี่ยวกับป่าไม้นะ แต่ฉันยุ่งที่จะไปทำาเรื่องนั้นได้ 

2.คุณคิดว่ามันจะมีความหมายต่อคุณย่าของคุณ

ด้วยหรือไม่ 

ฉันไม่รู้จริงๆ ว่าปู่ย่าของฉันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับป่า ฉัน

คิดว่าเค้าคงไม่ได้สนใจอะไรมาก 

3.คุณคิดว่าป่าไม้จะมีความหมายต่อลูกหลานของ

คุณด้วยหรือไม่ (เมื่อพวกเขาโตขึ้น) 

ฉันหวังว่าหลานของฉันจะปกป้องคุ้มครองป่า เพราะว่า

มันดีที่ได้สนใจป่าไม้ 

เสียงจากประชาชน – 

Do Thi Ngoc Chaim, คนขายผลไม้ในตลาด

1.ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร 

ปกติ ฉันมักจะใส่ใจกับป่าไม้ ฉันให้ความสำาคัญต่อ

ภาวะโลกร้อน ฉันไม่ชอบการลักลอบตัดต้นไม้ ฉันสนใจ

เรื่องนี้ด้วยเช่นกัน  

2.คุณคิดว่ามันจะมีความหมายต่อคุณย่าของคุณ

ด้วยหรือไม่ 

ปู่ย่าของฉันไม่ได้สนใจในป่าไม้ เขาสนใจเกี่ยวกับการ

ทำางานและการหาเงินมากกว่า 

3.คุณคิดว่าป่าไม้จะมีความหมายต่อลูกหลานของ

คุณด้วยหรือไม่ (เมื่อพวกเขาโตขึ้น) 

หลานของฉันอาจจะใส่ใจป่าไม้มากกว่าก็ได้ มีกิจกรรม

มากมายให้เรียนรู้วิธีคุ้มครองป่า การรับรู้อย่างยั่งยืน

กำาลังถูกหยิบยกมากขึ้นในยุคนี้ 

Patiwat Atirat, พนักงานโรงแรม
เสียงจากประชาชน – ไทย

© Uxo Lao
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ชื่อ: Freezailah bin Che Yeom

อาชีพ: ประธานสภารับรองไม้แห่งมาเลเซีย 

(MTCC) และที่ปรึกษารัฐมนตรีอุตสาหกรรม

การเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคในการ

เจรจา แผนปฏิบัติการ การบังคับใช้กฎหมายป่า

ไม้  ธรรมาภิบาล  และการค้า (FLEGT) ระหว่าง 

สหภาพยุโรป/ มาเลเซีย 

จาก: มาเลเซีย 

โปรดอธิบายลักษณะบริษัท/ งาน/ โครงการของคุณ

สภารับรองไม้แห่งมาเลเซีย (MTCC) เป็นองค์กรของรัฐเพื่อ

ดำาเนินการตามโครงการรับรองต้นไม้แห่งมาเลเซีย (MTCS)

สภารับรองไม้แห่งมาเลเซีย (MTCC) มีความรับผิดชอบ

ทั้งหมดตามโครงการรับรองต้นไม้แห่งมาเลเซีย (MTCS)เพื่อ

รับรองการดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศและ

หลักการที่เสริมความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับตามสากล 

โครงการรับรองต้นไม้แห่งมาเลเซีย (MTCS) ได้ถูกรับรองโดย

หน่วยงานระหว่างประเทศของโลกที่ใหญ่ที่สุด คือ โครงการ

รับรองผืนป่า (PEFC)

ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอุตสาหกรรมการเพาะปลูก

และการอุปโภคบริโภคแห่งมาเลเซีย ผมได้ทำางานในบทบาท

การให้คำาปรึกษาการเจรจาต่อเนื่องเพื่อทำาความตกลงในข้อ

ตกลงความร่วมมือแบบทวิภาคี ภายในโครงการแผนปฏิบัติ

การ การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้  ธรรมาภิบาล  และการค้า 

(FLEGT)ของสหภาพยุโรป 

อะไรคือบทเรียนที่มีประโยชน์มากที่สุดที่คุณได้เรียนรู้

จากงาน/ โครงการของคุณ

เพราะว่าป่าไม้มีประโยชน์ต่อชีวิตมากมาย การห่วงใยและ

การคุ้มครองจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำาคัญในวาระระหว่าง

ประเทศ อย่างไรก็ตามการจัดการป่าอย่างยั่งยืนที่รวมกันทั้ง

มิติทางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะป่าไม้

เมืองร้อนเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก การจัดการดังกล่าว

จำาเป็นต้องมีสถาบัน ทักษะและทรัพยากรที่เข้มแข็งทั้งที่เป็น

คนและงบประมาณ ซึ่งทั้งหมดนั้นมีได้น้อยในประเทศกำาลัง

พัฒนา 

บนหนทางที่ยาวและลำาบากเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน การ

ทำาให้ชอบด้วยกฎหมายเป็นเรื่องสำาคัญทางยุทธศาสตร์ ใน

บริบทนี้ ข้อตกลงความร่วมมือแบบทวิภาคี ในแผนปฏิบัติ

การ การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้  ธรรมาภิบาล  และการค้า 

(FLEGT)ของสหภาพยุโรปให้ความสำาคัญในการทำาไม้ให้ชอบ

ด้วยกฎหมาย สามารถมีบทบาทที่สำาคัญในการให้ความช่วย

เหลือในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนได้ จริงๆ แล้ว มาตรการ

นี้เป็นการพัฒนาที่สำาคัญในความร่วมมือระหว่างประเทศเลย

ทีเดียว 

มุมมองความเป็นไปได้สุดท้ายสำาหรับบริษัท/ องค์กร/ 

โครงการของคุณคืออะไร

สภารับรองไม้แห่งมาเลเซีย (MTCC) ต้องดำาเนินต่อไปเพื่อจะ

ติดตามวิสัยทัศน์และภารกิจเพื่อความเป็นเลิศในการรับรอง

ป่าไม้ในมาเลเซียโดยทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วน

ได้เสียทั้งหมด พื้นฐานสำาคัญได้วางหลักไว้หมดแล้วและเรา

จะดำาเนินการสร้างความแข็งแกร่งในระบบต่อไป 

ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร

ชีวิตที่สำาคัญของเรา – ระบบสนับสนุนที่พึ่งพาป่าไม้อย่าง

มาก ป่าไม้ยังอุดมและรักษาชีวิตของเราจนนับไม่ถ้วน ดัง

นั้นโลกที่ปราศจากป่าไม้ก็จะเป็นโลกที่ปราศจากอนาคต 

อารยธรรมของเราก็จะถูกคุกคาม ด้วยสติปัญญา การเสีย

สละและความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประเทศ

อย่างดีเยี่ยม เราก็จะสามารถเท่าเทียมกับอุปสรรคและนำาไป

สู่การแก้ไขปัญหาวิกฤติป่าไม้ได้ 

มุมมองของคุณต่อป่าไม้ในประเทศของคุณในปีพ.ศ. 

2564 เป็นอย่างไร

ความหลากหลายทางชีวภาพขนาดใหญ่ในป่าของมาเลเซีย

นั้นเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของประเทศ จำาเป็นที่จะต้องดำาเนิน

การก้าวไปข้างหน้า พัฒนาและรุ่งโรจน์ต่อไปในประเทศ 

ความสนใจและการปกป้องนั้นเป็นหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของ

พลเมืองชาว

มาเลเซีย ด้วยการรับรู้และชุมชนที่รักและหวงแหนผืนป่าที่ดี

เยี่ยมนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายในทศวรรษหน้า ป่าไม้ที่ได้รับ

การอนุรักษ์โดยถาวรทั้งหมดในมาเลเซียจะได้รับการรับรอง

เพื่อความยั่งยืนและผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้จากพื้นที่ป่า

อื่นๆ ก็จะสามารถตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้ เรา

สามารถและต้องบรรลุเป้าหมายนี้ไปให้ได้ 

เสียงจากประชาชน – มาเลเซีย มีบางอย่างเกิดขึ้นทางตะวันออกเฉียงใต้ของสุลาเวสี

ชุมชนป่าไม้ ภายหลังที่ไม่อาจบรรลุความต้องการมา

นานนับปี ดูเหมือนว่าจะกลายมาเป็นข่าวดีสำาหรับ

ประเทศอินโดนีเซียในความร่วมมือกับกลุ่มผู้ซื้อต้นไม้

แห่งยุโรปที่มีความรับผิดชอบ หรือที่รู้จักกันในนาม 

กองทุนป่าไม้ (TFT) เป็นเรื่องที่ดีที่เกษตรกรราวๆ 196 

รายจากทั้งหมด 12 หมู่บ้านทางตอนใต้อำาเภอ Konawe 

จะได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกในความร่วมมือ

จากการขายไม้ที่ได้รับการรับรองโดยสภาป่าไม้โลก 

(FSC) ซึ่งจะสามารถขายไม้ได้ในราคามากกว่า 50% 

ของราคาท้องถิ่นในตลาด

เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2512 เมื่อเกษตรกรถูกจ้างให้

เพาะปลูกไม้สักและให้เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อการใช้

ส่วนบุคคลของตน โดยเกษตรกรได้เพาะเลี้ยงต้นกล้า

และปลูกในพื้นที่ที่ไม่ใช้แล้วของชุมชน โดยคิดแต่เพียง

นำาไม้ไปใช้เพื่อครอบครัวและเพื่อปกป้องที่ดินและน้ำา

ของตน แต่มาในช่วงหลังปีพ.ศ. 2533 ไปแล้วมูลค่าของ

เครื่องเรือนที่ทำาจากไม้สักนั้นมีราคาสูงขึ้น โรงงานในหมู่

เกาะชวาเริ่มมองหาแหล่งทรัพยากรใหม่และความเป็น

ไปได้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อการค้าก็เริ่มเปิดกว้าง

ขึ้น แม้ว่าราคาที่เสนอขายกันนั้นจะยังอยู่ที่ระดับต่ำา

จากนั้นในปีพ.ศ. 2546 กลุ่มเครือข่าย NGO ชื่อว่า 

JAUH ได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านก่อตั้งความร่วม

มือพิทักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ของตน เรียกว่า Hutan Jaya 

Lestari Cooperative (KHJL) และเมื่อผู้ซื้อจากกองทุน

ป่าไม้ (TFT) ได้มองหาพันธมิตรนอกหมู่เกาะชวาใน

ปีพ.ศ. 2547 ก็บังเอิญได้มารู้จักและองค์กรดังกล่าวและ

ร่วมมือกันทำางานให้ได้รับการรับรองโดยสภาป่าไม้โลก 

การบรรลุผลของป่าไม้ชุมชนในสุลาเวสี

 แนวคิดนี้ประสบความสำาเร็จอย่างสูงจนสหกรณ์อยากที่จะขยายโครงการออกไป

1. ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร 

ป่าไม้ให้สมดุลต่อระบบสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอก

เหนือจากนั้น มันยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และแหล่ง

พลังงานและทรัพยากรอื่นๆ ป่าไม้นั้นสำาคัญต่อมนุษย์

เพราะป่าไม้จัดสมดุลการพัฒนาใหม่ทั้งมวลในโลก

ใบนี้ ป่าไม้ยังช่วยปกป้องสภาพภูมิอากาศ การตัดไม้

ทำาลายป่านั้นกำาลังกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น

จึงมีความสำาคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้เอาไว้  

2. คุณคิดว่ามันจะมีความหมายต่อคุณย่าของคุณ

ด้วยหรือไม่ 

ฉันคิดว่าป่าไม้มีความสำาคัญมากต่อบรรพบุรุษของ

ฉัน พวกเขาต้องพึ่งพาป่าไม้มากกว่าฉัน พวกเขาอาจ

จะอาศัยใกล้ชิดกับป่าไม้และใช้ป่าไม้เป็นแหล่งหา

อาหาร 

3. คุณคิดว่าป่าไม้จะมีความหมายต่อลูกหลาน

ของคุณด้วยหรือไม่ (เมื่อพวกเขาโตขึ้น) 

บางทีลูกๆ หลานๆ ของฉันอาจจะไม่เห็นความสำาคัญ

ของป่าไม้ โลกกำาลังเคลื่อนเข้าหาสังคมมากขึ้นๆ ให้

พึ่งพาและเฟื่องฟูในเทคโนโลยี ดังนั้นมันเป็นไปได้ว่า

ป่าไม้อาจจะไม่มีความหมายอะไรต่อพวกเขาก็เป็นได้  

Amir, นักเรียนแพทย์, มาเลเซีย 
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(FSC) ภายหลังการฝึกอบรมในปีต่อมา ทางกลุ่มก็ได้

รับการรับรองในปีพ.ศ. 2548 และเมื่อเร็วๆ นี้ก็ผ่านการ

ประเมินการตรวจสอบที่สำาคัญครั้งที่ 2  ครอบคลุมไป

จนตลอดปีพ.ศ. 2558 ณ ขณะนี้ได้มีการจัดการในพื้นที่

ที่ดินของสมาชิกเกือบจะ 750 เฮกตาร์แล้ว 

“สมาชิกในกลุ่มทำางานกันหนักอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ทำา

เพื่อเป็นประกันในการเข้าถึงตลาดในต่างประเทศและ

ทำาให้เป็นที่น่าดึงดูดแก่การลงทุน โดยกองทุนป่าไม้ 

(TFT) ได้สร้างความแตกต่างของความพยายามในชุม

ชนจริงๆ” Nawa Irianto, อดีตผู้จัดการโครงการไม้สัก

ของกองทุนป่าไม้ในประเทศอินโดนีเซียกล่าว “หากผู้ซื้อ

ต่างชาติจำานวนมากประสงค์จะลงทุนโดยอาศัยเวลา

และทรัพยากรของตนในรูปแบบความสัมพันธ์ระยะยาว 

การค้าไม้ในต่างประเทศก็จะสามารถเป็นตัวขับเคลื่อน

การพัฒนาที่ยั่งยืนและการบรรเทาความยากจนโดยแท้

มากกว่าจะได้มาพบเห็นสาเหตุของการตัดไม้ทำาลายป่า

และการคอรัปชั่น และหากไม้ที่ตัดอย่างยั่งยืนในป่าไม้

ชุมชนได้เข้ามาแทนที่ป่าไม้ที่ไม่ยั่งยืนจากป่าธรรมชาติ 

แรงกดดันทั้งหมดของป่าไม้ก็จะลดลงไป”

เมื่อเร็วๆ นี้ทางกลุ่มได้ขายแผ่นไม้สักที่มีขนาด 40 

ลูกบาศก์เมตร อายุ 1 เดือน แก่ผู้ซื้อจากเกาะชวาผู้

ซึ่งมาที่นี่เป็นประจำาเพื่อมาต่อรองราคา คุณภาพและ

ระยะเวลาส่งมอบ แต่การทำางานอย่างหนักไม่ได้ทำา

แค่ในเฉพาะป่าไม้ ทางกลุ่มเองก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์

กันบ่อยๆ ในข้อกังขาสงสัยของเกษตรกรรายย่อยใน

ประเทศอินโดนีเซียเพราะการเงินของทางกลุ่มนั้นไม่

โปร่งใส ดังนั้นทางกลุ่มจึงได้สร้างสินเชื่อขนาดเล็กเพื่อ

จ่ายให้กับเกษตรกรทันทีสำาหรับโครงการต้นไม้และการ

ระงับความขัดแย้งสำาหรับเกษตรกรที่รู้สึกว่าได้รับการ

ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทางกลุ่มยังได้เปิดกว้างในข้อตกลง

แบ่งปันผลกำาไร – เกษตรกรต้องหักค่าใช้จ่ายจากราคา

ขายที่ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ภาษีและค่าบริหาร

จัดการและการควบคุมตรวจตราของทางกลุ่ม ในเบื้อง

ต้น กำาไรที่ได้จะนำามาชำาระเงินกู้ที่กู้มาจากกองทุนป่าไม้ 

(TFT) ผู้ที่จัดหาการลงทุนที่น่าดึงดูดที่จำาเป็นอย่างมาก

เพื่อการรับรองและการจัดหาต้นกล้าให้กับสมาชิก

การดำาเนินการนั้นประสบผลสำาเร็จซึ่งทางกลุ่มมีความ

ยินดีที่จะขยายการเติบโต ในปีพ.ศ. 2552 กลุ่มได้รับ

ใบอนุญาตการเพาะปลูกป่าในชุมชนจากข้าหลวงใหญ่

ทางตอนใต้ของ Konawe ซึ่งหมายความว่าจะมีโอกาส

ในการพัฒนาและบริหารจัดการป่าไม้ของรัฐในพื้นที่

รอบๆ 4,600 เฮกตาร์ – หากสามารถดึงดูดนักลงทุนมา

ทำาธุรกิจได้ และหากทำาได้จริง นั่นก็จะเป็นข่าวดีสำาหรับ

ต้นไม้และการสะสมคาร์บอน เช่นเดียวกับชุมชน เพราะ

ว่าจนกระทั่งถึงตอนนี้มีผลกำาไรเพิ่มมากขึ้นอันไม้ได้เป็น

ผลมาจากการตัดไม้ แต่เป็นเพราะการให้ความสำาคัญ

ต่อการเพาะปลูกและการอนุรักษ์ทรัพยากรในอนาคต 

นอกจากนี้ ทางกลุ่มเองเมื่อเร็วๆ นี้ก็เพิ่งเริ่มก่อสร้างโรง

เลื่อยชุมชนของตนเองขึ้นซึ่งจะสร้างโอกาสทางรายได้

ใหม่ๆ ในระดับหมู่บ้านขึ้น

สิ่งที่บดบังโอกาสความเป็นไปได้ที่แท้จริงของสุลาเวสี

คือทัศนคติของหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นในตอนแรก 

ผู้เชี่ยวชาญป่าไม้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนในการเปรียบ

เทียบจำานวนจุดต่างๆ ทั่วประเทศอินโดนีเซียเพื่อกำาหนด

จุดการเก็บค่าธรรมเนียมในแต่ละการขนส่ง และกังวล

ถึงแนวโน้มของความล่าช้าในการขนส่งโดยปราศจาก

การชี้แจงซึ่งอาจสร้างผลกระทบความสัมพันธ์กับผู้ซื้อ

ได้ “ที่ไหนๆ ในประเทศ โดยเฉพาะในเกาะชวา มีการ

สนับสนุนจากภาครัฐที่ดีเยี่ยมสำาหรับมาตรการป่าไม้

ชุมชน” Alexander Hinrichs, ผู้เชี่ยวชาญป่าไม้ระหว่าง

ประเทศทำางานอยู่ในประเทศอินโดนีเซียกล่าว “มัน

สำาคัญสัมพันธ์กับทุกคนในชุมชนป่าไม้ เช่น เกษตรกร ผู้

สนับสนุน ผู้ซื้อและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการทำางานร่วม

กันตั้งแต่แรกเริ่มของโครงการป่าไม้ชุมชน หากชุมชน

ป่าไม้ทั้งหมดมีระดับการเข้าถึงตลาดและงบประมาณ 

เช่นเดียวกับการสนับสนุนโดยแท้จากหน่วยงานของรัฐ

ในท้องถิ่นก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงการพัฒนาชนบท

ในประเทศอินโดนีเซีย นี่ยังไม่รวมถึงการลดจำานวนการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะ” 

การบรรลุผลของป่าไม้ชุมชนในสุลาเวสี

“ชาวนาได้รับเงินส่วนใหญ่จากราคาขาย”

© EFI/TTH

 แนวคิดนี้ประสบความสำาเร็จอย่างสูงจนสหกรณ์อยากที่จะขยายโครงการออกไป

เสียงจากประชาชน – อินโดนีเซีย

1. ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร 

ในอินโดนีเซีย มีกฎว่าเราต้องปลูกต้นไม้ 1 ต้น นั่นเป็น

มาตรการเริ่มต้นที่ดีในการปกป้องโลกร้อน เราได้ปลูก

ต้นไม้กันหมดแล้วและเราก็รักสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึง

ไม่ใช่เฉพาะกับฉันเพียงคนเดียว แต่สำาหรับทุกคน ทั้ง

ครอบครัวและเพื่อนๆ ของฉันแล้ว ป่าไม้มีความหมาย

ต่อเราอย่างมาก 

2. คุณคิดว่ามันจะมีความหมายต่อคุณย่าของคุณ

ด้วยหรือไม่ 

มันสำาคัญสำาหรับทุกๆ คนในครอบครัวและสำาคัญ

ต่อคุณยายของฉันด้วย ในครอบครัวของเราป่าไม้นั้น

สำาคัญโดยเราจะบอกกันและกันให้รักในสิ่งแวดล้อมที่

เราอาศัยอยู่  

3. คุณคิดว่าป่าไม้จะมีความหมายต่อลูกหลานของ

คุณด้วยหรือไม่ (เมื่อพวกเขาโตขึ้น) 

ฉันต้องการปลูกต้นไม้เพื่อเด็กๆ ของฉันมากๆ อนาคต

ของเด็กๆ และครอบครัวที่เหลือนั้นเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก 

แน่นอนว่าฉันจะบอกพวกเขาและให้มั่นใจได้ว่าพวกเขา

จะห่วยใยป่าไม้เช่นกัน 

Nyoman Sunartana, พ่อครัวในร้านอาหาร, อินโดนีเซีย 

Ketut Suma, ผู้ให้เช่าจักรยาน, อินโดนีเซีย
1. ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร 

ป่าไม้เตือนให้ฉันนึกถึงต้นแม่น้ำา ซึ่งเป็นต้นกำาเนิดของ

แหล่งน้ำา ในหมู่บ้านเรามีตำารวจท้องถิ่นที่ดูแลรักษา

ต้นไม้ เรียกว่า ‘Pecallang’ ฉันคิดว่าพวกเขานั้นมี

ความสำาคัญและฉันก็ดีใจที่พวกเขาทำางานนี้ 

2. คุณคิดว่ามันจะมีความหมายต่อคุณย่าของคุณ

ด้วยหรือไม่ 

บรรพบุรุษของฉันนั้นเห็นคุณค่าในป่าไม้จริงๆ เราเชื่อ

ว่ามีพลัง/ อำานาจพิเศษในป่า คุณยายของเรามักจะ

บอกเราเสมอๆ ว่า: ‘ป่านั้นสำาคัญมาก’ ดังนั้นเราต้อง

ปกป้อง หากเราตัดต้นไม้มากกว่าที่เราปลูกต้นไม้ 

ต้นไม้มากมายก็จะถูกตัดออกไป 

3. คุณคิดว่าป่าไม้จะมีความหมายต่อลูกหลาน

ของคุณด้วยหรือไม่ (เมื่อพวกเขาโตขึ้น) 

ตราบเท่าที่เราบอกเด็กๆ ของเราว่าป่าไม้นั้นสำาคัญ

เพียงใด เด็กๆ ก็จะคิดเหมือนกันกับเรา ฉันได้อธิบาย

ให้ลูกๆ ของฉัย (อายุ 7 และ 9ปี) ฟังหลายๆ ครั้งถึง

ความสำาคัญของป่าที่จะสร้างความมั่นคงต่อระบบสิ่ง

มีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ฉันแสดงประเทศที่สวยงามให้

พวกเขาเห็นและบอกเขาให้ดูแลรักษาป่าไม้ให้ดี 
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การเป็นพันธมิตรของอินโดนีเซียกับสหภาพยุโรปในการต่อต้านการลักลอบตัดไม้ 
ในอินโดนีเซียประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกเป็นดิน

แดนที่มีความขัดแย้งมากเป็นพิเศษ จากหมู่เกาะที่มีต้นปาล์ม

ขึ้นเป็นแนวยาวเติบโตเป็นต้นไม้สูงทั้งวันทั้งคืนในจาการ์ตา

เป็นดินแดนที่ทั้งคนจนและคนมั่งอาศัยอยู่ด้วยกัน และราวๆ 

238 ล้านคนที่มีภาษาพูดได้มากว่า 700 ภาษา ทำางานร่วม

กันด้วยความสามัคคีท่ามกลางความหลากหลายของตน

หนึ่งในทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของอินโดนีเซียคือป่า

ไม้ ซึ่งถูกใช้ในทางที่สร้างความแปลกแยกให้กับประเทศ

โดยสมบูรณ์ ประมาณ 19.9 ล้านของพื้นที่ป่าชนบทของ

อินโดนีเซียได้ให้น้ำา อาหาร ที่พักและการดำารงชีพ และ

เพื่อกลุ่มคนรวยในเมืองที่ต้องการวัตถุดิบเพื่อนำาไปใช้ใน

อุตสาหกรรม เช่น ไม้อัด เนื้อไม้ กระดาษและเฟอร์นิเจอร์ได้

จัดให้มีขึ้น – ล่าสุดมีค่าอยู่ที่ 9 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีใน

การส่งออกแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งๆ ป่าไม้สร้างความมั่งคั่ง

กระจายไปทั่วชุมชน แต่ชาวชวาอาวุโสที่กล่าวถึง Wana 

Bakti (ป่าไม้สร้างชาติ) ว่าไม่เป็นความจริงเลย 

อย่างไรก็ดีขณะนี้ ดูเหมือนว่าทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์

กำาลังอยู่ในขั้นวิกฤติ ระหว่างปีพ.ศ. 2533 และ 2548 ป่าไม้

ของอินโดนีเซียหดตัวลงไป 28 ล้านเฮกตาร์ (69 ล้านเอเคอร์) 

เกือบๆ เท่ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์ อีกไม่เกิน 

50 ปีข้างหน้า อินโดนีเซียจะมีป่าไม้จาก 82% เหลือเพียง 

49% นำาไปสู่ปัญหาสังคม ความขัดแย้ง การเสื่อมโทรมของ

สิ่งแวดล้อม และการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมาก

“ป่าให้น้ำา อาหาร ที่พัก และความมีชีวิตชีวา แก่ชาว

อินโดนีเซียที่ยากจนในชนบทจำานวนประมาณ 19.9 ล้านคน” 

และการทำาลายป่าไม้ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงแค่หายนะ

เท่านั้น นักวิทยาศาสตร์ยังพูดว่าเมื่อป่าไม้ถูกทำาลาย โดย

เฉพาะต้นไม้ที่เติบโตในป่าพรุ จำานวนคาร์บอนมากมายก็

จะถูกปล่อยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้เกิดสภาพภูมิ

อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปโดยฝีมือของมนุษย์ ทั้งๆ ผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศของประชากรต่อหัวนั้นค่อนข้างต่ำา 

แต่ประเทศอินโดนีเซียถูกมองว่าเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งส่วนมากมา

จากการตัดไม้ทำาลายป่าและกระทำาโดยผิดกฎหมาย

ดังนั้นในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ประเทศอินโดนีเซียได้ลงนาม

การค้าไม้ร่วมกับสหภาพยุโรป ซึ่งเมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว ก็จะ

สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ที่ลักลอบตัดไม้ “ข้อตกลง

ความร่วมมือแบบทวิภาคี” (VPA) ที่ลงนามโดย Zulkifli 

Hasan รัฐมนตรีป่าไม้แห่งอินโดนีเซียและ Karel De Gucht 

คณะกรรมการการค้าแห่งสหภาพยุโรป จะตรวจสอบและ

ติดตามผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้จากป่าที่ส่งออก เพื่อ

ให้มั่นใจได้ว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายของอินโดนีเซียและ

มาตรฐานที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะส่งออกนอกประเทศ

ความร่วมมือดังกล่าวซึ่งใช้เวลาถึง 4 ปีในการเจรจาจะ

ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้ทั้งหมดของ

อินโดนีเซีย – มติที่ดำาเนินการในแง่ของนโยบายใหม่ซึ่ง

กำาหนดให้มีการพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายของการนำา

เข้ามายังสหรัฐฯ และประเทศของผู้บริโภคอื่นๆ   (โปรดดู

บทความ  Global trend - shutting the door on illegal 

wood, หน้า 50 ) โดยหวังกันว่าระบบของประเทศจะช่วยให้

บริษัทอินโดนีเซียได้เข้าสู่หรือขยายตลาดที่ ‘เอาจริงเอาจัง’ ซึ่ง

เป็นข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขันที่แท้จริง

“ไม่ใช่เฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเดียวในเอเชียที่ได้

ตกลงเจรจาข้อตกลงความร่วมมือแบบทวิภาคีกับสหภาพ

ยุโรป จนกระทั่งถึงตอนนี้ ยังรวมถึงผู้ส่งออกไม้ที่ใหญ่ที่สุด

ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาในข้อตกลงดังกล่าวด้วย” Karel de 

Gucht คณะกรรมการการค้าแห่งสหภาพยุโรปกล่าว และ

มูลค่าการค้าของยุโรป ประมาณ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ในปีพ.ศ. 2553 จะเป็นกุญแจสำาคัญต่อความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติตามของอินโดนีเซียเพราะไม้ของอินโดนีเซียมีชื่อเสียง

ซึ่งจะเพิ่มความกังวลให้กับผู้นำาเข้าไม้ชาวยุโรปผู้ซึ่งขณะนี้

กำาลังเผชิญกับความเสี่ยงในการดำาเนินคดีที่นำาเอาไม้ผิด

กฎหมายมาค้าขายในตลาด (โปรดดูบทความ  Europe 

หนึ่งในทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียคือป่าไม้
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การเป็นพันธมิตรของอินโดนีเซียกับสหภาพยุโรปในการต่อต้านการลักลอบตัดไม้ 
cleans up on its act on  illegal timber, หน้า 46 ) 

บทบัญญัติแห่งสหภาพยุโรปได้ถูกเพิกเฉยไปครู่หนึ่งเพราะ

มาตรการของนักคุ้มครอง ทว่า Hasan Zulkifli รัฐมนตรีป่า

ไม้แห่งอินโดนีเซียได้ชมเชยการดำาเนินการนี้โดยกล่าวว่า

ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้ราคาถูกจากผู้บริโภค

ที่ต้องการซื้อสินค้าราคาถูกเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ประเทศ

กำาลังพยายามควบคุมในสิ่งที่รู้กันในท้องถิ่นว่า ‘มาเฟียป่าไม้’ 

มันไม่มีความสอดคล้องกันโดยที่อินโดนีเซียจะล้ำาหน้าในเรื่อง

ของการเจรจาเมื่อสหภาพยุโรปแสดงความแน่วแน่ที่จะสร้าง

ประเทศของตนให้มีระเบียบ และระบบการติดตามการส่ง

ออกของอินโดนีเซียได้ถูกป้อนให้ปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบ

ภายในเดือนมกราคมพ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นเวลาที่บทบัญญัติมี

ผลใช้บังคับ  

“อินโดนีเซียไม่ได้เป็นแค่ประเทศแรกในเอเชียที่ได้ข้อสรุปผล

การเจรจา VPA กับ EU เท่านั้น แต่ยังเป็นประเทศผู้ส่งออกไม้

รายใหญ่ที่สุดที่บรรลุข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวอีกด้วย”

ทั้งสหภาพยุโรปและอินโดนีเซียต้องให้สัตยาบันในข้อ

ตกลงซึ่งคาดกันว่าจะใช้เวลาประมาณ 9 เดือน แต่มีการ

ตั้งข้อสังเกตกันว่าแม้ว่าหลังจาก 4 ปีที่มีการเจรจากัน แต่

การดำาเนินการจริงๆ เพิ่งจะเริ่มต้น อุปสรรคที่สำาคัญของ

อินโดนีเซียก็คือการนำาเอาระบบที่น่าเชื่อถือมาใช้และสร้าง

ความเชื่อมั่นว่าบริษัทที่ผิดพลาดจากการตรวจสอบจะต้อง

ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกอีกต่อไป หากบริษัทไม่ทำาตามเช่น

นั้น นี่ก็จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ความมุ่งมั่นที่ได้สร้างขึ้นมาต้องล้ม

เหลวไปเมื่อการดำาเนินการเป็นสิ่งที่ต้องทำา ประธานาธิบดี

แห่งอินโดนีเซีย Susilo Bambang Yudhoyono ได้กล่าว

ปฏิญาณว่าจะกวาดล้าง ‘มาเฟียป่าไม้’ รวมทั้งเจ้าหน้าที่

ป่าไม้ของรัฐและเจ้าหน้าที่ทหารที่คอรัปชั่นแต่องค์กรภาค

ประชาชนมองว่าการดำาเนินการคงไม่จริงจังเท่าใดนัก ครั้งนี้

ก็หวังกันว่าความร่วมมือกันระหว่างอินโดนีเซียและประเทศผู้

ให้การสนับสนุนอย่างยุโรปจะสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำาหรับ

การดำาเนินการอย่างจริงจัง 

ความน่าหวาดกลัวของการคอรัปชั่นที่เป็นระบบจะยังคงฉุด

รั้งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของรัฐ ความรับผิดชอบของ

ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมที่ได้นำาอินโดนีเซียมาเผชิญ

หน้าเจรจาว่าด้วยข้อตกลงดังกล่าว แต่ด้วยบทบัญญัติว่า

ด้วยการนำาเข้าที่จะบังคับใช้ไปทั่วประเทศที่รับซื้อไม้ ซึ่งเป็น

โอกาสที่ดี “ป่าไม้นั้นสำาคัญสำาหรับชาวอินโดนีเซียในหลายๆ 

ทาง เราต้องการที่จะจัดการกับการลักลอบตัดไม้และสร้าง

อนาคตที่ยั่งยืนสำาหรับประชาชนและทำาให้ตลาดนั้นเปิดเสรี 

เพื่อประโยชน์ของทั้งประเทศ ทางเลือกอื่นนั้นดูจะยากที่จะ

นึกฝันได้”  Robianto Kustomo ประธานสมาคมผู้ส่งออกไม้ 

(GPEI) ภายใต้หอการค้าแห่งอินโดนีเซียกล่าว “เราต้องทำาให้

ระบบนี้มีประสิทธิภาพ และเราจะทำา!”
  

สหภาพยุโรปเมื่อเร็วๆ นี้กำาลังเจรจาข้อตกลงที่เหมือนกันกับ

มาเลเซียและเวียดนามในภูมิภาคเอเชีย

© EFI/TTH
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การตัดไม้ที่ผิดกฎหมายได้ทำาลายและส่งผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมและเศรษฐกิจของประชาชาติทั่วโลกโดยแม้จะไม่

ต้องกล่าวอะไรทั้งสิ้น แต่เรื่องราวจากวิดีโอชื่อว่า “เสียงของ

การเปลี่ยนแปลงจากป่าไม้แห่งอินโดนีเซีย” บอกกับเราอย่าง

ชัดเจนว่าอะไรคือผลลัพธ์ที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นเมื่อหมู่บ้าน

บูกิตลาวังต้องติดอยู่ในมหันตภัยนี้ 

ในปีพ.ศ. 2546 ท่ามกลางความมืดสงบ เมืองบูกิตลาวังได้

หายไปในพริบตา บ้าน 400 หลัง มัสยิด 3 แห่ง โรงแรม 35 

แห่งและเกือบจะทุกประเภทของตึกรามบ้านช่องทั้งหมดได้

ถูกทำาลาย มีผู้คนมากกว่า 200 คนที่ต้องสูญเสียที่อยู่

ฝนที่ตกหนักเป็นเวลา 2-3 วัน ก่อให้เกิดน้ำาท่วมและได้

กวาดล้างทุกสิ่งในหมู่บ้านเพียงข้ามคืน และมีท่อนไม้เป็น

พันที่ถูกตัดโค่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไหลมาพร้อมกับ

แม่น้ำาสายบนและถูกเก็บเอาไว้ในเขื่อน น้ำาท่วมที่มาพร้อม

กับท่อนไม้ได้ทำาลายล้างทุกสิ่งตามเส้นทางที่ไหลผ่าน ก่อให้

เกิดหายนะในหมู่บ้านแล้วไหลไปตามทางเล็กๆ ไปสู่แม่น้ำา

ตอนล่าง

“มันมืดมากและผมก็ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ” 

Rahmad Nasution ผู้รอดชีวิตจากหายนะจากหมู่บ้านกล่าว 

“ผมไม่มีโอกาสแม้แต่จะช่วยชีวิตครอบครัวของผม คนที่ผม

รักมากที่สุด ลูกของผม ทายาทของผม ผมไม่เข้มแข็งพอ ณ 

ตอนนั้น หลังจากวันนั้นผมก็พบลูกสาวของผม พ่อตาแม่ยาย

ของภรรยาผม แล้วก็ภรรยาของผม มันเป็นวันที่ผมจะไม่มีวัน

ลืม เหมือนเป็นบาดแผลในใจของผม ผมขอขอบคุณพระเจ้า

ที่ให้ชีวิตแก่ผม ผมเฝ้าภาวนาต่อพระองค์ต่อผู้คนที่ต้องเสีย

ชีวิต…”

เนื่องเพราะผู้คนนับร้อยจะได้รับผลกระทบน้ำาท่วมกันถ้วน

หน้าทำาให้บางคนในพื้นที่ได้มุ่งมั่นที่จะคลี่คลายปัญหาน้ำา

ท่วม – โดยร่วมกับผู้คนในพื้นที่เข้าร่วมกันเป็นหน่วยกอง

กำาลังอาสาสมัครดูแลป่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดการตัด

ไม้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในป่าของตน 

“เรื่องราวจากเมืองบูกิตลาวังได้แสดงให้เห็นว่าการตัดไม้

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร 

ไม่ใช่แค่ในเรื่องเศรษฐกิจแต่ยังทำาให้ชุมชนต้องตกอยู่ใน

อันตรายโดยทางกายภาพอย่างรุนแรง” กล่าวโดย Minang 

จาก TELAPAK “ตอนนี้เราได้เซ็นข้อตกลงความร่วมมือแบบ

ทวิภาคี ซึ่งเราก็หวังว่าจะสามารถทำางานไปสู่อนาคตที่ซึ่งการ

ตัดไม้ที่ผิดกฎหมายและผลกระทบที่ทำาลายล้างจากการตัด

ไม้ดังกล่าวจะไม่สร้างความเสียหายต่อป่าไม้ของชาติ สัตว์ป่า 

และที่สำาคัญที่สุดผู้คนของเราอีกต่อไป” 

ภาพยนตร์เรื่อง “เสียงของการเปลี่ยนแปลงจากป่าไม้แห่ง

อินโดนีเซีย” และ “เรื่องราวจากเมืองบูกิตลาวัง” สามารถหาดู

ได้จากเว็บไซต์ของ Handcrafted Films ที่

www.handcraftedfilms.net  

เรื่องราวจากเมืองบูกิตลาวัง

“ท่อนซุงจากการทำาไม้เถื่อนนับพันๆ ท่อน

ลอยมากับน้ำาท่วม“

ท่อนซุงจากการทำาไม้เถื่อนนับพันๆ ท่อน ทำาลาย
หมู่บ้านจนสิ้นซาก

© EFI/TTH

© EFI/TTH
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จุดเล็กๆ ของจักรวาลที่เราเรียกว่าบ้านหรือที่รู้จักกันดีว่าโลก

นั้น คำาอธิบายที่ค่อนข้างแม่นยำาก็คือ พื้นผิวโลกปกคลุมไป

ด้วยพื้นน้ำามากกว่า 70% เพราะมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

นิยมพื้นดินภายใต้ฝ่าเท้าของตนมากกว่า ดังนั้นเราจึงอาศัย

อยู่บนพื้นดินเพียงแค่ 30% ซึ่งน่าจะน้อยกว่านั้นเนื่องเพราะ

บางแห่งไม่เหมาะสมสำาหรับอยู่อาศัยได้ การหาหนทางของ

การแบ่งปันที่ดินให้มีความเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพเป็น

หนึ่งในปัญหาระดับสำาคัญระดับโลกในยุคของเรา  (โปรดดู

บทความ ป่าไม้ชั่วนิรันดร์, อาหาร กับ พลังงาน กับ ไฟเบอร์ 

หน้า 4 ) ประเทศจีนเองก็ไม่มียกเว้นเพราะมีประชากร

ถึง 1.3 พันล้านคนและเป็นประเทศที่ใหญ่มากแต่ก็มีการ

เปลี่ยนแปลงสูงมาก และจากการศึกษาที่ผ่านมาของ

นโยบายการถือครองที่ดินที่แตกต่างกันในประเทศก่อให้เกิด

ผลอย่างน่าสังเกต  

ประเทศจีนเป็นประเทศที่ประชากรมากที่สุดในโลกและเป็น

ประเทศอันดับที่ 2 ที่มีปริมาณพื้นที่มากที่สุดในโลก รองลง

มาจากรัสเซีย ในปีพ.ศ. 2492 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้

ตั้งประเทศขึ้นและปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน

ซึ่งสนับสนุนให้มีการปฏิรูปที่ดินทั้งประเทศให้เป็นไปตาม

ปรัชญาของตนในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่า

เทียม ในปีพ.ศ. 2493 กฎหมายปฏิรูปที่ดินได้ครอบคลุมทั้ง

ป่าไม้ทั้งหมด ภูเขาที่แห้งแล้งและที่ดินเสื่อมโทรมของรัฐ 

โดยที่ดินและป่าไม้ที่ถูกถือครองโดยเจ้าของที่ดิน บริษัทที่

ทำาป่าไม้และคนรวย – ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่ดินที่ใช้

สำาหรับการเพาะปลูกทั้งหมดของจีน – ถูกยึดและจัดสรรเสีย

ใหม่ให้แก่เกษตรกรจำานวน 300 ล้านราย 

ต่อมาภายหลังได้มีนโยบายที่ผิดพลาด ภายใต้นโยบายก้าว

กระโดด ซึ่งได้แปรรูปจากต้นแบบการถือครองโดยบุคคล

ไปสู่กระบวนการที่รับรู้โดยทั่วไปว่า “การปกครองระบอบ

คอมมิวนิสต์” ธุรกิจขนาดเล็กถูกจัดการไปสู่การรวมกลุ่ม

ขนาดใหญ่ การผลิตโดยเอกชนเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย 

ที่ดินและอุปกรณ์ถูกยึดให้แก่ประชาคมและเกษตรกรที่ได้

จัดสรรเอาไว้ ผลของหายนะของประชากรที่ยากจนที่ได้รับ

ความเดือดร้อน – การผลิตอาหารลดลงเป็นสำาคัญและพื้นที่

ป่าปกคลุมก็ลดลงนำาไปสู่ภัยคุกคามต่อทรัพยากรน้ำาและการ

สูญเสียพื้นที่การผลิตเป็นพื้นที่ทะเลทราย 

ด้วยเหตุนี้ ขั้นตอนอันเชื่องช้าของการลดทอนความเป็น

สาธารณะในท้องถิ่นได้เข้ามาแทนที่ในการจัดสรรการรวม

กลุ่มในที่ดินของสมาชิกในหลายๆ ปี และให้สิทธิระยะยาว

แก่ชาวบ้านเพื่อหาประโยชน์ในทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น บรรลุ

ถึงจุดสูงสุดในการแปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐในปีพ.ศ. 2551 

“วันนี้ป่าไม้กลายเป็นประเด็นโต้แย้งอันดับต้นๆ ในเรื่องของ

การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาปรับปรุงความเป็น

อยู่ในประเทศกำาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ

จีน มันเป็นที่ยอมรับโดยกันไปทั่วแล้วว่านโยบายที่แตกต่างที่

เกี่ยวข้องกับป่าไม้และที่ดินส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งในความ

เป็นอยู่ของเกษตรกร” ศ. Jiu Jinlong จากมหาวิทยาลัย 

Renmin ในปักกิ่งกล่าว 

ณ ขณะนี้การวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อสิทธินั้นได้เปลี่ยนแปลงไปสู่

ชาวบ้าน รายได้ของเกษตรกรและการปลูกป่านั้นเพิ่มขึ้นและ

เมื่อมีการเปลี่ยนกลับไปสู่การรวมกลุ่มอีกครั้ง รายได้จากการ

ทำาป่าไม้ลดลงและการปลูกป่าก็หยุดกลางคัน ศ. Xu Jintao 

จากการดำาเนินการทางสิทธิและทรัพยากร องค์กรรวมกลุ่ม

ทั่วโลกทำางานร่วมกันเพื่อกระตุ้นการถือครองที่ดินในป่าและ

การปฏิรูปนโยบาย ได้อธิบายว่า “เมื่อเรามองมาที่ข้อมูล มัน

เป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นผลกระทบของนโยบายที่เรียบง่ายเปลี่ยน

ไปอย่างชัดเจน – รายได้ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นและพื้นที่

ป่าปกคลุมได้รับการปรับปรุงเกือบทั้งหมดโดยพลัน โดยการ

นี้ ประเทศจีนกำาลังเดินหน้าทำาความเข้าใจในสิทธิในที่ดิน

ในทางซึ่งจะปรับปรุงเศรษฐกิจชนบทอย่างรวดเร็ว มีการลด

การปล่อยคาร์บอนและยอมให้ผู้คนในท้องถิ่นดัดแปลงให้

เหมาะสม

ต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป นโยบายใหม่ครอบคลุม

มากกว่า 100 ล้านเฮกตาร์ในป่าและส่งผลกระทบกับผู้คน

มากกว่า 400 ล้านคน” 

ตัวอย่างในประเทศจีนเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับหลายๆ ประเทศแต่ปัญหาที่เหมือนๆ กันก็ยังมีองค์

ประกอบที่แตกต่างกันในหลายๆ  ประเทศ การจัดสรรและ

การคุ้มครองสิทธิที่ดินในภาคป่าไม้นั้นเป็นประเด็นของโลก 

ประชาชนที่ยากจนในหลายๆ ประเทศที่อาศัยอยู่ในและ

รอบๆ ป่าไม้และยังต้องพึ่งพาป่าอย่างมากเพื่อการดำารงชีพ 

ทั้งๆ ที่เป็นเช่นนั้น สิทธิของตนก็ยังไม่ชัดเจนหรือได้รับการ

คุ้มครอง ในทางปฏิบัติ มันเป็นไปโดยไม่ต้องมีการพูดว่า

กลุ่มทั้งหลายเหล่านี้ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยในประเด็น

ต่างๆ เช่น การตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย การตัดไม้ทำาลายป่าและ

ทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มากขึ้น  เพราะการเกษตรและพื้นที่ป่ากำาลังจะมีมูลค่ามาก

ขึ้น กลุ่มทั้งหลายเหล่านี้ต่างก็ตกอยู่ในความเสี่ยงของ ’การ

ยึดครองที่ดิน’ของคนรวยในขณะที่รัฐบาลและนักลงทุนที่ไร้

ศีลธรรมต่างก็เพิกเฉยในสิทธิดั้งเดิมทั้งที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการ 

ทำาให้โลกเขียวขึ้น แค่ 1 ครอบครัวก็ทำาได้

พื้นที่ทางการเกษตรและป่าไม้กำาลังมีมูลค่าสูงขึ้น

“จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดใน
โลก และและมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
รองจากรัสเซีย”

ในประเทศจีน การปฏิรูปได้แก้ไขปัญหาปัญหาที่ยุ่งยากซับ

ซ้อนทั้งหลายเหล่านี้ ชาวบ้านในหลายๆ ที่ขณะนี้สามารถ

อ้างสิทธิในป่าและนอกจากนี้ยังอ้างสิทธิในการรับมรดก การ

จำานองและการโอนกรรมสิทธิ์ โดยทั้งหมดนี้มีขึ้นเพื่อลดความ

เป็นไปได้ในความขัดแย้งทางการเมืองของชุมชน ดังนั้นจึงดู

เหมือนว่าแม้ว่าบ้านของเราจะเป็นโลกสีฟ้า การไว้วางใจใน

ป่าไม้ที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนที่ต้องพึ่งพาป่าไม้เพื่อการ

ดำารงชีพอย่างน้อยก็ในประเทศจีน ก็อาจจะทำาให้โลกของเรา

เขียวขึ้น 

“หลังจากที่ชาวบ้านและชุมชนมีที่ดินของตนเองและมีสิทธิที่

เข้มแข็ง พวกเขาสามารถทำาประโยชน์มากขึ้นในที่ดิน ผลิต

มากขึ้นและขายในสิ่งที่มีเหลือ ที่ดินได้ช่วยเหลือหลายๆ 

ครอบครัวและชุมชน” ศ. Liu Jinlong กล่าว อย่างไรก็

ดี ความสมบูรณ์แบบดูท่าจะห่างไกลนิดหน่อยเหมือนเช่น

ทุกที “แม้ว่าวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่

ว่าก็ยังคงมีความสำาคัญมากในการสร้างความเข้มแข็งให้

กับเกษตรกรโดยพัฒนากฎหมายที่เป็นธรรม ยุติธรรมและ

โปร่งใสเพื่อคุ้มครองสิทธิของเกษตรกร ยังคงมีหลายๆ กรณี

ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาและส่งผลให้เกษตรกรดูจะไม่ได้รับ

ประโยชน์จากการปฏิรูปเท่าใดนัก.”

ศ. Xu Jintao เสริมว่า “การวิเคราะห์ของเราเสนอว่าขั้นตอน

การปฏิรูปนั้นไปไม่ถึงมาตรฐานสากลว่าด้วยการยินยอมที่

ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นอิสระ (FPIC) ของชาว

บ้านก่อนที่สิทธิในที่ดินของตนจะเปลี่ยนแปลงไป นี่เป็นก้าว

ที่สำาคัญแลแเสดงให้เห็นว่าแม้ว่าประเทศจีนเป็นผู้นำาร่องการ

เปลี่ยนแปลง แต่การพัฒนาปรับปรุงยังก็ยังคงเป็นไปได้” 

สำาหรับบทความนี้ เอามาจากบทความดังนี้ : 

• “การปฏิรูปการถือครองที่ดินในป่าของประเทศจีน: ผล

กระทบและการเกี่ยวข้องทางทางเลือก การอนุรักษ์และภูมิ-

อากาศที่เปลี่ยนแปลงไป” โดย Jintao Xu, Andy White และ 

Uma Lele

• “การปฏิรูปการถือครองที่ดินและการพัฒนาเศรษฐกิจใน

จีน: นโยบายและมุมมองในอดีตสำาหรับการปฏิรูปเพิ่มเติม” 

โดย Li Ping, J.D.  

©Ami Vitale
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“ภาคครัวเรือนในหลายๆ ที่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ที่มีเหนือป่าไม้ได้แล้วในปัจจุบัน”

เสียงจากประชาชน – จึน

1. ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร 

ป่าไม้เป็นชีวิตของฉัน เป็นพื้นฐานของชีวิตและเป็น

ที่พักอาศัยทางใจ คุณค่าของป่าไม่สามารถวัดได้โดย

มูลค่าทางตลาด ยกตัวอย่างเช่น ความรู้สึกเวลาเดิน

อยู่ตามเส้นทางของต้นไม้ทิวแถวในป่านั้นสร้างความ

เพลิดเพลินมากกว่าการเดินท่ามกลางตึกสูงๆ ที่ทำาจาก

เหล็กและคอนกรีตเสียอีก 

2. คุณคิดว่ามันจะมีความหมายต่อคุณย่าของคุณ

ด้วยหรือไม่ 

คุณตาคุณยายของฉันอาศัยอยู่ในมองโกเลียตอนกลาง 

ที่ซึ่งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่เราไม่มีป่า ดัง

นั้นป่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวของคุณตาคุณยายของ

ฉันก็ได้ 

3.คุณคิดว่าป่าไม้จะมีความหมายต่อลูกหลานของ

คุณด้วยหรือไม่ (เมื่อพวกเขาโตขึ้น) 

ฉันหวังว่าเด็กๆ ของฉันจะอาศัยในสถานที่ที่มีสีเขียว

ล้อมรอบ ป่านั้นเป็นแหล่งทรัพยากรที่ดีมากที่เราต้อง

รักษาไว้สำาหรับลูกหลานรุ่นต่อไปกัน 

Weina Wang, อาจารย์ในมหาวิทยาลัย, จีน

โปรดอธิบายลักษณะบริษัท/ งาน/ โครงการของคุณ

บริษัท CH8 Ltd. ได้ให้คำาปรึกษาหลายรูปแบบและให้

บริการการฝึกอบรมในภาคป่าไม้ เรามีความเชี่ยวชาญ

ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของการจัดการ

ป่าไม้อย่างยั่งยืนและได้สร้างการจัดการป่าไม้และการ

รับรองการคุ้มครองที่เป็นไปตามการจัดการป่าของสภา

ป่าไม้โลก (FSC) และการรับรองการคุ้มครองของสภา

ป่าไม้โลก (FSC) ด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถ

จัดหาข้อมูลว่าด้วยไม้และตลาดที่ขายผลิตภัณฑ์ที่ทำา

มาจากไม้ในท้องถิ่นและต่างประเทศในกรอบเจรจาของ

การทำาป่าไม้ กระบวนการทำาไม้และการค้า

อะไรคือบทเรียนที่มีประโยชน์มากที่สุดที่คุณได้

เรียนรู้จากงาน/ โครงการของคุณ

ความร่วมมือระหว่างประเทศที่แข็งขันสามารถช่วยป่า

ไม้ของโลกไว้ได้ 

มุมมองความเป็นไปได้สุดท้ายสำาหรับบริษัท/ 

องค์กร/ โครงการของคุณคืออะไร

ฉันคิดว่าสิ่งที่สำาคัญที่สุดที่จะมุ่งมั่นเพื่อ และไปสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในภาคที่เปราะบางอย่าง

ป่าไม้ 

ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร

ป่าไม้ให้ชีวิตแก่โลกของเรา หากไม่มีป่า โลกก็คงตาย 

มุมมองของคุณต่อป่าไม้ในประเทศของคุณใน

ปีพ.ศ. 2564 เป็นอย่างไร

อัตราการสูญเสียป่าในโลกจะลดลง มีการปลูกป่ามาก

ขึ้น อัตราการลักลอบตัดไม้จะลดลงและพื้นที่ป่าก็จะได้

รับการรับรอง ในเวียดนาม ฉันคิดว่าธรรมาภิบาลป่าไม้

จะมีการพัฒนาปรับปรุง แล้วภาคการผลิตไม้จะมีความ

เป็นเอกเทศมากขึ้นเพื่อการส่งออกและมีบริษัทมากมาย

จะได้รับการรับรองการคุ้มครองเกินกว่า 500 ราย

 

ชื่อ: ดร. Coi

อาชีพ: ประธานบริษัท CH8 Consultancy

Ltd.

จาก: ฮานอย เวียดนาม 

1. ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร 

ป่าไม้หมายถึงชีวิต สุขภาพเป็นสิ่งสำาคัญต่อสมดุลใน

ระบบ ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของโลก 

คนงานบริษัทเฟอร์นิเจอร์, จีน

2. คุณคิดว่ามันจะมีความหมายต่อคุณย่าของคุณ

ด้วยหรือไม่ 

ในรุ่นของคุณตาคุณยายของฉันนั้นขึ้นอยู่กับป่าไม้เพื่อ

การดำารงชีวิต 

3.คุณคิดว่าป่าไม้จะมีความหมายต่อลูกหลานของ

คุณด้วยหรือไม่ (เมื่อพวกเขาโตขึ้น) 

ป่าไม้จะมีคุณค่าทางมรดกที่เราควรจะต้องหลงเหลือไว้ให้

ลูกหลานรุ่นต่อไป 

© Li Baoming

หน่วยงาน EU FLEGT ของ EFI | จีน



33

และผู้บริโภคของประเทศ คำาประกาศบาหลีสามารถ

ใช้เป็นประกันความน่าเชื่อถือร่วมกับการผลักดันของ

รัฐบาลยุโรปและสหรัฐอมเริกา – การดำาเนินการที่นำา

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบัญญัติเลซีย์ (พ.ศ. 2551) กฎ

ระเบียบใหม่แห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยต้นไม้ (พ.ศ. 2553) 

และร่างพระราชบัญญัติการตัดไม้ที่ผิดกฎหมายแห่ง

ออสเตรเลีย โดยกฎหมายทั้งหมดได้กำาหนดโทษสำาหรับ

บุคคลที่เข้าไปพัวพันในการค้าผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้

จากแหล่งที่ผิดกฎหมาย

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ความเคลื่อนไหวก็เริ่มแผ่วลง แต่ก็

ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่บ้าง การพัฒนาที่น่าสังเกตมาก

ที่สุดในประเทศที่ซึ่งมีผู้นำาอย่างรัฐบาลเป็นผู้ขับเคลื่อน

ให้พื้นที่แก่ภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมและภาค

ธุรกิจซึ่งสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วในการเปลี่ยน

ความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้จากแหล่ง

ที่ผิดกฎหมาย จากตลาดใหญ่ๆ ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป

และญี่ปุ่น ข้ามมายังเอเชีย กฎหมายและนโยบายใหม่ที่

เกี่ยวกับการตัดไม้และการส่งออกไม้ได้เข้ามามีบทบาท

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้ที่ยังหลงเหลืออยู่และ

สนับสนุนแนวโน้มการมีส่วนร่วม การจัดการป่าไม้อย่าง

ยั่งยืน การรับรู้มาตรฐานการตรวจสอบอิสระของบุคคล

“เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเกี่ยวกับ

ทัศนคติของผู้คนในการถกเถียงในประเด็นที่

อ่อนไหวเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้เถื่อนและ

การคอรัปชั่นในหลายประเทศ”

ธรรมาภิบาลป่าไม้ในเอเชีย : 10 ปีภายหลังคำาประกาศบาหลี

10 ปีที่แล้วในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 คำาประกาศ

บาหลีซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีได้สรุปการบังคับ

ใช้กฎหมายป่าไม้  ธรรมาภิบาล  และการค้า (FLEGT) 

ได้ลงนามข้อตกลงขึ้น แม้ว่าคำาประกาศบาหลีจะไม่อาจ

ผูกพันทางกฎหมายได้ แต่ก็คำาประกาศดังกล่าวก็

ผูกมัดเป็นคำามั่นกับประเทศที่ลงนาม – ทั้งการผลิตไม้

และการบริโภคของประเทศ – เพื่อสร้างความมุ่งมั่นใน

ระดับประเทศและระหว่างประเทศในการต่อต้านการตัด

ไม้และการค้าผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้โดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย

เมื่อพิจารณาจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ตามช่วงเวลา

นั้น คำาประกาศบาหลีได้ผลักดันเกิดเป็นกำาลังสำาคัญ

เพิ่มมากขึ้นในมาตรการดำาเนินการเบื้องต้นทั่วทั้งโลก 

รัฐมนตรีในแอฟริกา ยุโรปและเอเชียตอนเหนือได้ลง

นามคำาประกาศเดียวกันภายใน 4 ปีต่อมา และมีการ

เปลี่ยนแปลงทางความคิดในทัศนคติต่อประเด็นพูดคุย

ที่อ่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้โดยผิดกฎหมายและ

การคอรัปชั่นในหลายๆ ประเทศและการประชุมในต่าง

ประเทศ โครงการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้  ธรรมาภิ

บาล  และการค้า (FLEGT) เริ่มต้นจากธนาคารโลก 

อาเซียนและองค์การค้าไม้ระหว่างประเทศ (ITTO) – 

องค์การซึ่งก่อนหน้านี้ลังเลที่จะแก้ไขปัญหาประเด็น

ดังกล่าว บางทีสิ่งที่สำาคัญที่สุดอาจจะเป็นการรับรู้ถึง

ความจำาเป็นในการดำาเนินการร่วมมือกันทั้งทางผู้ผลิต

ภายนอก และ/หรือ การรับรองนั้นมีอยู่สูงโดยเฉพาะ

ในประเทศที่มีอุตสาหกรรมการส่งออกขนาดใหญ่ ขาย

สินค้าให้แก่ 

’ผู้ค้าปลีกรายใหญ่’ เช่น Walmart, IKEA และ Crate & 

Barrel ซ่ึงท้ังหมดเหล่าน้ีก็กำาลังเรียกร้องให้ซัพพลายเออร์

จัดหาหลักฐานทางเอกสารมาพิสูจน์ถึงแหล่งที่ชอบด้วย

กฎหมายของวัตถุดิบเหล่านี้มากขึ้น

โดยธรรมชาติแล้ว ปัญหาต่างๆ ที่พบในคำาประกาศ

บาหลีก็ยังคงมีอยู่ หลายๆ ประเทศก็พยายามแก้ไข

ปัญหาด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด – ทั้งวิธีทางการ

เงินและเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะที่กำาหนดไว้เพื่อให้บรรลุ

นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในบางประเทศ

ก็ไม่มีเจตจำานงแห่งรัฐหรือความร่วมมืออย่างจริงจังของ

ทางรัฐบาลเช่น กระทรวงการคลัง ศุลกากร กระบวนการ

ทางศาลและคณะกรรมการอิสระต่อต้านการคอรัปชั่น 

ซึ่งหมายความว่าการจัดสรรทรัพยากรและขั้นตอนการ

บังคับใช้จะยังคงไม่โปร่งใสและปราศจากความรับผิด

ชอบต่อประชาชนท้องถิ่น ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นปัญหาธรรมาภิ

บาลที่กระจายในบางพื้นที่ รวมทั้งการคอรัปชั่นก็ยังคง

อยู่ 

นอกจากนี้ เมื่อเรามิได้มีความคืบหน้าเท่าใดนักตั้งแต่มี

คำาประกาศบาหลี ปัญหาใหม่ๆ ก็ปรากฎขึ้นได้ในไม่ช้า 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ทำา

มาจากไม้ในเอเชียและความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของโลก

 “ปฎิญญาบาหลีมีส่วนช่วยกระตุ้นให้รัฐบาลในยุโรปและสหรัฐลงมือปฏิบัติ” 

© EFI/TTH
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สำาหรับพืชผลในภาคอุตสาหกรรมก็อุบัติขึ้น

เมื่อมีการเรียกร้องมากขึ้นให้หยุดพักไว้ก่อนเพื่อ

วัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าไม้ในเอเชีย และเพื่อ

ระบบนิเวศ เช่น การลดคาร์บอนและการหาแหล่งน้ำา 

การแก่งแย่งกันในที่ดิน – ไม่ว่าจะเพื่ออาหาร โครงสร้าง

พื้นฐาน พลังงานหรือระบบนิเวศ – เป็นเรื่องที่กำาลัง

รุนแรงขึ้นไปทั่วทั้งเอเชีย เหมือนกับที่อื่นๆ ทั่วโลก  

(โปรดดูหน้า  ป่าไม้ชั่วนิรันดร์, อาหาร กับ พลังงาน กับ 

ไฟเบอร์ หน้า 4 ) แรงกดดันในการไม่แยแสสิทธิในที่ดิน

น่าจะมีมากขึ้นไปทั่วโลกเพราะความต้องการนั้นมีสูงขึ้น  

ในขณะที่ที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง การจัดสรร

ในที่ดินเพื่อการ

สัมปทานทางเศรษฐกิจ (รวมถึงการเพาะปลูก) ได้เกิด

ประเด็นคำาถามเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นว่าจะเข้าไปมีส่วน

ในการตัดสินใจได้อย่างไร ขั้นตอนนั้นได้ปฎิบัติตามหลัก

การยินยอมที่ได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ 

(FPIC) หรือไม่ และเป็นประโยชน์ในระยะยาวเพื่อชุมชน

ในแนวทางที่ได้ตัดสินใจไปแล้วหรือไม่ 

ทำาไมรัฐบาลและภาคธุรกิจถึงต้องใส่ใจ 

เมื่อมีคำาประกาศบาหลีขึ้น ก็ประมาณการณ์เอาไว้ว่า

รัฐบาลของอินโดนีเซียกำาลังจะสูญเสียเงิน 600 ล้าน 

เหรียญสหรัฐฯ ในค่าใช้จ่ายที่ประมาณการจากต้นไม้ที่

ถูกลักลอบตัดไป – 4 เท่าของการลงทุนโดยท้องถิ่นและ

รัฐบาลทั้งหมดในภาคป่าไม้ ธนาคารโลกประเมินว่าจะ

สูญเสียรายได้จากค่าปฏิบัติการของรัฐบาลทั่วโลกอยู่ที่ 

10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และการไม่อาจเก็บค่า

ลิขสิทธิ์และภาษีจากการปฏิบัติการตามกฎหมายได้อีก 

5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

การปฎิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดไม่ได้ก่อให้เกิด

ผลที่ไม่ยั่งยืน แต่เมื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ที่เกี่ยวกับ

ป่าไม้ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา มันก็เป็นไปไม่ได้ที่ระบบ

นิเวศของป่าไม้จะยังคงจัดหาวัตถุดิบที่สำาคัญต่อความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

และความเป็นอยู่ของท้องถิ่นได้  สำาหรับประเทศที่มี

ทรัพยากรป่าไม้ที่มีมูลค่าและยังหลงเหลืออยู่ การเข้าไป

ลงทุนเพื่อตัดไม้ไม่เคยเป็นปัญหา แต่การสร้างความ

มั่นใจให้กับการลงทุนอย่างเพียงพอในการจัดการป่า

ไม้อย่างยั่งยืนต่างหากที่เป็นปัญหา  เจ้าหน้าที่ทาง

กฎหมายได้เตรียมการเพื่อลงทุนในระยะยาว การปฎิบัติ

ตามกฎหมายและอย่างยั่งยืนมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยง

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ไร้ประสิทธิภาพได้ – มีความ

กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางความไม่มั่นคงทางการ

เมืองและเศรษฐกิจ ความไร้เสถียรภาพและความน่า

จะเป็นไปได้ที่จะถูกลดอำานาจโดยผู้กระทำาผิดกฎหมาย 

ในขณะที่รัฐบาลไม่สามารถเปลี่ยนภูมิศาสตร์หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ รัฐก็ควรจะมีอิทธิพล

เหนือสภาพปัจจัยการลงทุนที่สำาคัญ เช่น การประกัน

ของสิทธิในทรัพย์สิน ความชัดเจนและการบังคับใช้ของ

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 

โครงการธรรมาภิบาลป่าไม้ถูกออกแบบและนำาไปใช้

อย่างไรก็มีผลกระทบมหาศาลในชุมชนชนบท แม้ว่า

การดำารงชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นมากมายจะขึ้นอยู่กับ

ไม้ที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ต้องพึ่งพิง

ป่าและต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะทรัพยากรป่าไม้

ที่เสื่อมโทรม ที่ดินที่เกิดข้อพิพาทกันนั้นมีอยู่ทั่วเอเชีย 

ผู้คนเห็นคุณค่ามากขึ้น ต้องการที่จะเข้าใจในกรรมสิทธิ์

ของที่ดินและสิทธิในการใช้ตามประเพณีในพื้นที่ป่า 

– บนเงื่อนไขที่ว่า ในขณะที่ความเพียงพอในการสร้าง

ความมั่นใจในการจัดการทรัพยากรที่ต้องยั่งยืนและเป็น

ไปตามกฎหมายไม่อาจมีอยู่โดยลำาพังได้ ต้องมีพื้นฐาน

เพื่อประกันโครงสร้างของรัฐบาลซึ่งยอมรับผู้มีส่วนได้

เสีย ในท้องถิ่นด้วย กฎหมายใหม่และการบังคับใช้นั้น
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จะให้ความสำาคัญอย่างเพียงพอกับความต้องการของ

ผู้คนในท้องถิ่นหรือไม่ หรือไร้ประสิทธิภาพโดยไม่สนใจ

ในกระบวนการที่เป็นธรรมและสิทธิมนุษยชนเมื่อมีคน

ยากจนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

10 ปีตั้งแต่ที่มีคำาประกาศบาหลี: มีอะไร

เปลี่ยนแปลงไปบ้าง

เมื่อได้นำาคำาประกาศบาหลีไปบังคับใช้ ปัจจัยที่

สนับสนุน

ก็เชื่อมโยงกัน อาจจะเป็นโครงการต่างๆ ของประเทศ 

ทั้งผู้นำาของรัฐและธุรกิจที่เข้มแข็ง และ/หรือ อาจจะ

เป็นเรื่องของตลาดสำาหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้อย่างยั่งยืนและถูกกฎหมาย

มากขึ้น  โครงการบริจาคและกรอบเจรจาทั้ง 2 ฝ่ายเช่น 

การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้แห่งสหภาพยุโรป  ข้อตกลง

ความร่วมมือแบบทวิภาคีว่าด้วยการค้าและธรรมาภิ

บาล ได้เข้ามามีบทบาทสนับสนุนและจัดการให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงนี้ขึ้น 

 การเปลี่ยนแปลงในความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทำา

มาจากไม้ที่เก็บเกี่ยวโดยยั่งยืนและถูกกฎหมาย

ในตลาดเอเชียใหญ่ๆ ทั้ง 4 แห่ง – ได้แก่ สหรัฐฯ สหภาพ

ยุโรป ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย – ทศวรรษที่แล้วเราได้เห็น

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในความต้องการสินค้าซึ่งต้อง

ผ่านเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมากมาย นี่

ได้สร้างผลกระทบต่อภาคส่วนมากมาย: ประมง น้ำามัน

ปาล์ม สิ่งทอและอาหาร เช่นเดียวกับภาคป่าไม้ 

ในตลาดประเภทสินค้าที่ทำามาจากไม้ ผู้ซื้อต้องการหลัก

ฐานการพิสูจน์ในวัตถุดิบที่ได้มาอย่างยั่งยืนและถูก

กฎหมายมากขึ้น – ทั้งสินค้าภายในประเทศและการนำา

เข้า – และการพิสูจน์นี้ต้องได้รับการตรวจสอบโดย

อิสระ (โปรดดูช่องที่ 1) รัฐบัญญัติเลซีย์ที่แก้ไขใหม่ใน

สหรัฐฯ และกฎระเบียบแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยต้นไม้

ได้ยอมให้ผู้ค้าปลีกตระหนักว่าความต้องการของบุคคล

ภายนอกในสินค้าที่ได้รับการรับรองหรือตรวจสอบโดย

กฎหมายสามารถช่วยให้ตนได้ใช้ความระมัดระวังตรวจ

สอบแหล่งที่มาและหวังว่าจะหลีกเลี่ยงการดำาเนินคดี

ตามกฎหมายหรือค่าปรับ ขณะนี้ ในประเทศสหรัฐฯ 

55% ของผู้ค้าปลีกได้ใคร่ครวญว่ามัน “สำาคัญ” ที่ผู้ผลิต

ผู้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรับรอง – มากขึ้นจาก 27% ใน

ปีพ.ศ. 2550 

ด้วยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้ซึ่งส่ง

ออกไปยังตลาดที่รณรงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

ในสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป และขยายน้อยลงในญี่ปุ่น

และออสเตรเลีย ศูนย์การผลิตในเอเชียในประเทศจีน 

เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทยและมาเลเซียอาจเป็นจุดที่

เปราะบางของการเคลื่อนย้ายของตลาดก็ได้ ภาคธุรกิจ

เหล่านี้สามารถป้อนตลาดใหม่ให้เป็นโอกาสในการ

ขยายสัดส่วนทางการตลาดเป็นทางเลือกให้กับตนเอง

ได้เหมือนกัน โดยเฉพาะไม้อัด เฟอร์นิเจอร์ไม้และพื้น

ไม้  สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุ่นและตลาดอื่นๆ ที่มีการ

รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

ประมาณ 50% ของโลกที่นำาเข้าสุทธิผลิตภัณฑ์ที่ทำามา

จากไม้ แต่ทั่วโลกมีเพียงแค่ 8% ของการค้าผลิตภัณฑ์

ที่ทำามาจากไม้ที่ได้รับการรับรอง (ข้อมูลจากองค์การ

อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปีพ.ศ. 

2551) – ชี้ให้เห็นว่าประเทศทั้งหลายเหล่านี้ที่สามารถ

จัดหาตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองหรือตรวจสอบ

โดยกฎหมายเป็นอันดับแรกมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับ

การพิจารณาเป็นพิเศษ

โครงการพัฒนาธรรมาภิบาลป่าไม้แห่งชาติ แต่

กลับไม่จริงจังต่อเนื่อง

การพัฒนาที่น่าสังเกตมากที่สุดในประเทศที่ซึ่งมีผู้นำา

อย่างรัฐบาลเป็นผู้ขับเคลื่อนและภาคเอกชนที่สามารถ

คาดการณ์และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาด

อย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลอินโดนีเซียก็คือการเป็นผู้นำาร่อง

จากการประชุมบาหลีในการปรับเปลี่ยนทั้งการดำาเนิน

การและทัศนคติต่อภาคป่าไม้และการปฏิรูปที่ดิน การ

มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและการเพิ่มสูงขึ้นของ

มาตรการการบังคับใช้  (โปรดดู อินโดนีเซียร่วมมือกับ 

EU ในการสู้กับกระบวนการตัดไม้เถื่อน หน้า 26)

 

ช่องที่ 1. พัฒนาการของตลาดในสหภาพยุโรป

และสหรัฐฯ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้ 

• สิทธิพิเศษในการซื้อขายของผู้ค้าปลีก: 

สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของครั้งแรก

เกิดขึ้นมากกว่า 15 ปีที่แล้ว ความนิยมในผลิตภัณฑ์

ที่ทำามาจากไม้ที่ได้รับการรับรองมีมากขึ้น เช่น ต้อง

ติดฉลากของสภาป่าไม้โลก (FSC) ผู้ซื้อจากทวีป

อเมริกาเหนือ ยุโรปและญี่ปุ่นต่างก็ต้องการให้รับ

ผิดชอบต่อสังคมและลดความเสี่ยงในธุรกิจของตน 

(ชื่อเสียง ความยั่งยืนของอุปาทาน และเมื่อเร็วๆ นี้

ความเสี่ยงในการถูกดำาเนินคดีภายใต้รัฐบัญญัติเล

ซี่ย์และกฎระเบียบแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยต้นไม้) 

บริษัทต่างชาติที่สำาคัญๆ เช่น วอลล์มาร์ท หรือ คาร์

ฟูร์ก็ได้กำาหนดให้ซัพพลายเออร์จัดหาไม่เฉพาะหลัก

ฐานข้อมูลของแหล่งที่มาของต้นไม้เท่านั้น แต่ยังให้

ตรวจสอบความยั่งยืนโดยระบบตรวจสอบที่พิสูจน์

โดยบุคคลภายนอก สมาพันธ์การค้าไม้แห่งสหราช

อาณาจักร ซึ่งแสดงตัวเลขของผู้นำาเข้าของอังกฤษ

ราวๆ 80% ได้สร้างหลักปฏิบัติการซื้อขายโดยเคร่งครัด

สำาหรับสมาชิกทั้งหมด ส่งผลให้ประเทศคู่ค้าเช่น

อินโดนีเซียและจีนถูกยกเลิกสัญญาส่งไม้ให้แก่ผู้นำาเข้า

ต่อมาในกลางปีพ.ศ. 2548

ในขณะที่ปริมาณไม้ที่ได้รับการรับรองยังคงมีจำานวน

น้อยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ขาย การรับรองได้ช่วย

ให้ผู้ผลิตที่มองการณ์ไกลไม่กี่รายสามารถสร้างตลาด

เฉพาะกลุ่มขึ้น – เป็นการสร้างโอกาสในการที่จะสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้ขายรายใหม่และขยายสัดส่วนของ

ตลาดให้มากขึ้น 

• นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของยุโรปและญี่ปุ่น: 

กลางปีพ.ศ. 2548 ประเทศสมาชิกแห่งยุโรปหลายๆ 

ประเทศและญี่ปุ่นได้พัฒนานโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

ของตนเองขึ้นมา ซึ่งกำาหนดให้มีบุคคลภายนอกเป็น

ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายหรือความยั่งยืน 

ประเทศอังกฤษ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี 

ฝรั่งเศสและเบลเยี่ยมเป็นประเทศนำาร่องในช่วงแรกๆ 

ซึ่งคาดการณ์กันเอาไว้ว่าสัญญาของรัฐบาลกลาง

คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 15-25% ของผลิตภัณฑ์ที่ทำามา

จากไม้ที่ซื้อในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปเกือบ

ทั้งหมด และหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐต่างๆ ก็ถูกส่งเสริม

ให้ปฏิบัติตามรัฐบาลของประเทศ นักวิเคราะห์ยังได้ระบุ

ผลกระทบของตลาดที่เป็นพลวัตร เพราะบริษัทขนาด

ใหญ่ไม่นิยมจัดการบริหารคัดแยกสินค้าออกจากกัน และ

มอบหมายให้โซ่อุปาทานทั้งหมดของตนรับผิดชอบทำา

ผลิตภัณฑ์ที่กำาหนดไว้ แม้ว่าสัญญาของรัฐบาลจะแสดง

แค่สัดส่วนธุรกิจของตนก็ตาม

• การเปลี่ยนแปลงรัฐบัญญัติเลซีย์: ในปีพ.ศ. 2551 

สภา คองเกรส ได้ผ่านกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการนำา

เข้า ส่งออก ขนส่ง ขาย ได้รับ ได้มาหรือซื้อในการค้าขาย

ระหว่างรัฐหรือต่างประเทศในต้นไม้ใดๆ ที่ถูกเอาไปหรือ

ค้าจะฝ่าฝืนต่อกฎหมายแห่งสหรัฐฯ รัฐในสหรัฐฯ หรือ

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องไม่ได้ กฎหมายยังรวม

ถึงการกำาหนดให้รายงานแหล่งที่มาและสายพันธุ์และยัง

กำาหนดแนวความคิด “การตรวจสอบอย่างระมัดระวัง” ซึ่ง

ถูกประเมินในระหว่างการดำาเนินคดีเพื่อกำาหนดโทษทาง

อาญา ระดับของโทษความผิดนั้นอาจจะสูงลิ่ว – จำาคุก

โดยไม่กำาหนดระยะเวลา ยึดทรัพย์ หรือปรับโดยขึ้นอยู่

กับระดับการรับรู้การกระทำาความผิดของบริษัทหรือของ

บุคคล – หรือควรจะได้รู้ – ว่ามีสินค้าที่ผิดกฎหมายอยู่ใน

ครอบครอง 

• กฎระเบียบแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยต้นไม้ (พ.ศ. 

2553): เมื่อเร็วๆ นี้รัฐสภาแห่งสหภาพยุโรปได้ผ่าน

กฎหมายห้ามการตัดต้นไม้ที่ผิดกฎหมายและผลิตภัณฑ์

ที่ทำามาจากไม้ในตลาดยุโรป กฎหมายดังกล่าวกำาหนดให้

ผู้ปฏิบัติการทั้งหมดที่เป็นผู้ครอบครองผลิตภัณฑ์ที่ทำามา

จากไม้คนแรกต้องมีระบบตรวจสอบ “ความระมัดระวัง” 

เพื่อลดความเสี่ยงในการครอบครองไม้ที่ผิดกฎหมาย ผู้

ปฏิบัติการทั้งหมด (ผู้นำาเข้า ผู้ค้า ผู้ซื้อ ผู้ขาย) ต้องรู้แหล่ง

ที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้ สายพันธุ์ รายละเอียด

ของซัพพลายเออร์และข้อมูลว่าด้วยการปฏิบัติตาม

กฎหมายของประเทศ (คำาว่า “ผิดกฎหมาย ได้ให้ความ

หมายอันเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศที่ต้นไม้ถูกตัด) 
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ข้ามมายังเอเชีย กฎหมายและนโยบายใหม่ที่เกี่ยวกับ

การตัดไม้และการส่งออกไม้ได้มุ่งหวังเพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรไม้ที่ยังหลงเหลืออยู่และสนับสนุนแนวโน้ม

การมีส่วนร่วม การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การพัฒนา

ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ ทว่าก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ

ปฏิรูปนั้นจะสามารถทำาได้จริงหรือไม่ ทั้งๆ ที่รัฐบาลใน

ประเทศเอเชียทั้งหมดต่างก็มุ่งมั่นที่จะจัดการป่าไม้อย่าง

ยั่งยืน มีทั้งการรวบรวมเป็นกฎหมายและความมุ่งมั่นต่อ

องค์การค้าไม้ระหว่างประเทศ (ITTO) และตัวชี้วัดหลัก

เกณฑ์ระหว่างประเทศอื่นๆ แต่ความกังวลมากมายก็ยัง

คงมีอยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล

ป่าไม้ในเอเชีย ประเด็นที่สำาคัญรวมถึง:

1. ทรัพยากรที่จำากัด พลังงานและเจตจำานงทางการ

เมือง: ในประเทศด้อยพัฒนาของเอเชีย ทั้งๆ ที่มี

กฎหมายควบคุมภาคป่าไม้ที่เคร่งครัด แต่ก็ยังขาด

ทรัพยากรทางการเงินและบุคคล บวกกับไม่มีเจตจำานง

ทางการเมืองที่จะแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการตัดไม้เถื่อน

และการคอรัปชั่นซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำาคัญในการบรรลุ

ผลสำาเร็จ กระทรวงต่างๆ ทั้งป่าไม้ เกษตร ยุติธรรม

และอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับกรมศุลกากรก็ได้รับงบ

ประมาณและเจ้าหน้าที่อย่างไม่เพียงพอมาเป็นเวลา

นาน จึงมีศักยภาพที่จำากัดและมีผลต่อการตัดสินใจโดย

หน่วยงานอื่นที่มีอำานาจ หรือมีความสามารถที่จำากัดใน

การแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่นในระดับสูงของรัฐบาลหรือ

ในการกระจายอำานาจขององค์กรส่วนจังหวัด 

2. ความยุ่งยากในการนิยามคำาว่า “ความชอบด้วย

กฎหมาย” และการจัดทำาเอกสาร: ด้วยเพราะความ

ซับซ้อนทางกฎหมายและข้อกำาหนดที่ต้องได้รับความ

ยินยอมของภาคป่าไม้ ความเหลื่อมล้ำาในอำานาจจัดการ

และช่องว่างทางกฎหมาย จึงไม่เคยชัดเจนว่าการตัดไม้

นั้นเป็นการกระทำาที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ระบบ

โควตาที่ต้องใช้ความระมัดระวังและเป็นพิเศษเช่นเดียว

กับกฎที่แตกต่างซึ่งนำามาใช้กับการตัดไม้รวมทั้งการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเกษตรและการทำา

เหมืองแร่ สร้างความยุ่งยากในการกำาหนดหน้าที่ทาง

กฎหมาย วัตถุดิบที่นำาเข้าสร้างปัญหาเป็นพิเศษ เพราะ

ประเทศและธุรกิจที่นำาเข้ามักจะไม่ชัดเจนในเรื่องของ

กฎหมายอะไรที่ต้องปฏิบัติในประเทศต้นทาง  

 

3. การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายหรือการรับรอง

ป่าในเอเชีย: ระบบรับรองของประเทศ (เช่น โครงการ

รับรองป่าไม้ของมาเลเซีย) มาตรฐานระหว่างประเทศ 

เช่น โครงการรับรองผืนป่า (PEFC) และ สภาป่าไม้

โลก (FSC) และมาตรฐานทางกฎหมายที่หลากหลายก็

กำาลังพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติและการเพาะปลูก 

(เช่น ไม้สัก วัสดุทำาเยื่อกระดาษและยางพารา) ในบาง

ประเทศเช่น จีนและเวียดนาม ได้มีการออกใบรับรอง

การคุ้มครอง (C0C) ซึ่งเพิ่งเริ่มดำาเนินการเมื่อไม่กี่ปีมา

นี้ แต่การออกใบรับรองดังกล่าวก็ไม่ตรงกันกับหนังสือ

รับรองการบริหารจัดการป่าไม้และมีความเสี่ยงในแง่ที่

ว่าใบรับรองการคุ้มครองถูกใช้เพื่อปกปิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่

ได้รับการรับรอง ราคาในการจัดการเกี่ยวกับการรับรอง

ในปัจจุบันนี้ได้รับการอุดหนุนช่วยเหลือโดยผู้บริจาคแต่

การรับรองนั้นในพื้นที่ใหญ่ๆ อย่างพื้นที่การปลูกป่า การ

เพาะปลูกไม้สัก ยูคาลิปตัสและยางพารา (บ้างก็มาจาก

เจ้าของรายย่อย) อาจจะลดความต้องการในการรับรอง

ตามขนาดธุรกิจก็ได้

4. ขาดระบบประกันความชอบด้วยกฎหมาย: แม้กระทั่ง

ประเทศจีนเองที่ซึ่งมีผู้มีส่วนได้เสียมากมายต่างก็

วิจารณ์ว่ากฎหมายจีนนั้นบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสม

และเพียงพอแก่เหตุ กระบวนการทางเอกสารของแหล่ง

ที่มาในระดับอำาเภอก็ยังคงสร้างความยุ่งยากให้

แก่บางโรงงาน ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อกระบวนการทาง  

เอกสารจำาเป็นต้องครอบคลุมการทำาสินค้าทุกขั้นตอน

จากวัตถุดิบท่ีนำาเข้า ในหลายๆ ประเทศเม่ือซัพพลายเออร์

ใหญ่ๆ ป้อนสินค้าให้กับศูนย์กลางการผลิตของจีน 

เวียดนาม ไทยและมาเลเซียได้พิจารณาถึงระดับความ

เสี่ยงกลางไปสูง  ของการทำาธุรกิจในแง่ของความ

เป็นไปได้ของไม้ที่มีที่มาที่ผิดกฎหมาย นี่ยังรวมไปถึง

พม่า ปาปัวนิวกินี ลาว กัมพูชา อินโดนีเซียและหลายๆ 

ประเทศในแอฟริกา แม้ว่าในบางประเทศ เช่น ไทย 

มาเลเซียและจีนซึ่งมีระบบที่เข้มงวดในการติดตาม

ไม้ในประเทศ แต่ระบบตรวจสอบความถูกต้องตาม

กฎหมายของไม้ที่นำาเข้าและการติดตามไม้ดังกล่าว

ภายในโรงงานนั้นไม่ปรากฏหรือไม่ก็ปล่อยให้เป็นภาระ

กับโรงงานเอง

5. “การรั่วไหล” ของตลาดในประเทศ โดยเฉพาะใน

จีน: ณ วันนี้ ปัจจัยที่นำาไปสู่การค้าสินค้าที่ถูกกฎหมาย

กลายเป็นที่ต้องการในตลาดยุโรป อเมริกาเหนือและ

ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามตลาดดังกล่าวได้รับรู้มากขึ้นถึง

ความเป็นไปได้ของตลาดเอเชียในประเด็นการให้ความ

สำาคัญในสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยลง ในปีพ.ศ. 2552 

ประเทศจีนเป็นตลาดโลกที่สำาคัญทำาให้เกิดการบริโภค

ทางบวกมากขึ้น ทางด้านภูมิภาคแล้ว การตกต่ำาทาง

เศรษฐกิจโลกสร้างความแข็งแกร่งทางความสัมพันธ์

ทางการค้าของจีนกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย โดย

เฉพาะกลุ่มอาเซียน  เมื่อการนำาเข้าของจีนยังคงคงที่

อยู่ จีนถูกคาดการณ์ให้เป็นผู้ผลิต ผู้นำาเข้าและผู้บริโภค

แผ่นไม้ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ด้วยการบริโภคแผ่นไม้

ที่สูงขึ้นต่อปีอยู่ที่ 5.1 ล้านคิวบิคเมตร การเจริญเติบโต

ของชนชั้นกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียและ

ตะวันออกกลางถูกมองว่าจะมีความต้องการในสินค้า

บริโภครวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้เพิ่มขึ้นเช่น

เดียวกัน ความคืบหน้าในการต่อต้านการตัดไม้เถื่อน

และการค้าที่เกี่ยวข้องจะถูกลดทอนลงไปหากการตรวจ

สอบทางกฎหมายและผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้อย่าง

ยั่งยืนนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตลาดยุโรปและ

อเมริกาเหนือ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ไม้ที่มาจากแหล่งที่ผิด

กฎหมายกับยังคงซื้อขายกันระหว่างผู้ซื้อและผู้บริโภค

ในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียกลาง และ

เอเชียตะวันออกกลาง

6. ไม่มีกรรมสิทธิ์และสิทธิในการใช้ที่ดินตามแต่ดั้งเดิมที่

ชัดเจน: ความขัดแย้งในที่ดินกำาลังสร้างปัญหาไปทั่วทุก

แห่งในเอเชีย ผู้คนเห็นคุณค่ามากขึ้น ต้องการที่จะเข้าใจ

ในกรรมสิทธิ์ของที่ดินและสิทธิในการใช้ตามประเพณี

ในพื้นที่ป่า – บนเงื่อนไขที่ว่า ในขณะที่ความเพียงพอใน

การสร้างความมั่นใจในการจัดการทรัพยากรที่ต้องยั่งยนื

“หน่วยงานหลายๆ แห่งทั้งกระทรวงป่าไม้ 
กระทรวงเกษตร กระทรวงยุติธรรม และ
กระทรวงอุตสาหกรรม ต่างก็ประสบปัญหา
ขาดแคลนเงินทุน และบุคลากรอย่าง
เรื้อรัง”

© EFI/TTH

มีการนำากฎเกณฑ์ และนโยบายใหม่ๆ เกี่ยวกับการตัด และส่ง
ออกไม้มาใช้เพื่ออนุรักษ์ป่าตามธรรมชาติที่เหลืออยู่

1“ความเสี่ยงสูง” โดยปกติจะถูกกำาหนดโดยนักธุรกิจ ซึ่งอาศัยความรู้ความเข้าใจความเสี่ยงของตลาด ความรู้ความเข้าใจนี้มักจะตั้งอยู่บนฐานของปัจจัยต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดของสถานการณ์ธรรมาภิบาลทั้งหมดในประเทศ (ซึ่ง

มักจะถูกติดตามโดยองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติและธนาคารโลก) รายงานที่ผ่านมาว่าด้วยสถานการณ์ธรรมาภิบาลป่าไม้ในประเทศความสามารถของผู้ผลิตในการตรวจสอบความชอบด้วย

กฎหมายโดยอาศัยขั้นตอนการตรวจสอบหรือการรับรองที่ยอมรับกันระหว่างประเทศ เป็นต้น
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และเป็นไปตามกฎหมายไม่อาจมีอยู่โดยลำาพังได้ ต้อง

มีพื้นฐานเพื่อประกันโครงสร้างของรัฐบาลซึ่งยอมรับผู้มี

ส่วนได้เสีย ในท้องถิ่นด้วย แม้ประเทศจีนที่ซึ่งมีการผลิต

ต้นไม้ในประเทศจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นประเทศ

ที่มีความเสี่ยงต่ำาโดยทั่วไป แต่ประเด็นคำาถามเกี่ยวกับ

ความไม่เป็นไปตามกฎระเบียบในระหว่างขั้นตอนการ

จัดสรรที่ดินของภาคการเพาะปลูกก็มีขึ้น ความชัดเจน

ในกรรมสิทธิ์และสิทธิในที่ดินนั้นสำาคัญ ไม่ใช่แค่เฉพาะ

ความพยายามที่จะประกันผู้ค้าปลีกและการกำาหนดให้

แสดงความน่าเชื่อถือ/หลักฐาน ทางกฎหมายอื่นๆ แล้ว 

แต่ยังรวมไปถึงระบบจัดสรรการชำาระของโครงการการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและ

ความเสื่อมโทรมของป่า  (REDD+) และผู้ลงทุนชาวต่าง

ชาติที่จะปฏิบัติตามหลักการ Equator Principles หรือ

มาตร-ฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม 

(เช่น ผู้ลงทุนที่ต้องรับผิดชอบในน้ำามันปาล์ม) 

7. พื้นที่ถูกจำากัดแต่ยังมีพื้นที่สำาหรับการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาสังคม: ประเทศอย่างอินโดนีเซียได้รุดหน้า

อย่างมากในเรื่องของความโปร่งใสและการผนวกเอา

ภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการตัดสินของ

ประเทศ ระดับที่องค์กรภาคประชาสังคมสามารถช่วย

เหลือเพื่อปรับปรุงธรรมาภิบาลที่ดินและทรัพยากรป่า

ไม้นั้นหลากหลายระหว่างประเทศต่างๆ (และบางครั้ง

ก็ในระดับภายในประเทศ) ในหลายๆ ประเทศก็ขาดสื่อ

ในประเทศที่มีความเป็นอิสระและถูกห้ามแสดงความ

เห็น ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคก็เพิ่งก่อตั้งขึ้นในยุคที่

การเรียกร้องของฝ่ายตรงข้ามถูกปิดกั้นเอาไว้ แต่วันนี้

โอกาสสำาหรับการแสดงออกทางสาธารณะในประเด็น

ที่ดินปรากฎเพิ่มสูงขึ้นจากตัวอย่างต่างๆ ซึ่งรวมไปถึง

กรอบเจรจานโยบายในปัจจุบันว่าด้วยธรรมาภิบาล

ในที่ดินที่ปรากฎขึ้นในอินโดนีเซียและสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติของลาว อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ระดับการ

มีส่วนร่วมของลาวเปิดกว้างให้กลุ่มภาคประชาสังคม

ในประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง

กัมพูชากลับมีการร่างกฎหมายใหม่เพื่อสร้างความยุ่ง

ยากให้แก่ภาคประชาสังคมในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กิจการดังกล่าว 

8. ข้อมูลคุณภาพต่ำา: ในประเทศทั้งหมดทั่วเอเชีย ข้อมูล

ที่ขาดไปหรือที่ไม่สมบูรณ์ขัดขวางความสามารถของ

เราในการทำาความเข้าใจรูปแบบของป่าไม้และธุรกิจ 

จำานวนตัวเลขการตัดไม้ที่ถูกต้องยังเป็นเรื่องที่ยากใน

การรับรองและความคลาดเคลื่อนอย่างมากก็ยังคงมี

อยู่ระหว่างข้อมูลการส่งออกและนำาเข้าระหว่างประเทศ 

ตัวอย่างเช่น ในลาว โควตาของรัฐในการตัดไม้ล่วงลง

ไปจาก 600,000 ลูกบาศก์เมตร ถึง 150,000 ลูกบาศก์

เมตร 

ระหว่างปีพ.ศ. 2546 และพ.ศ. 2551/2 ข้อมูลสะท้อน

จากประเทศที่นำาเข้าก็ไม่อาจบ่งชี้ปริมาณการส่งออกที่

เพิ่มสูงขึ้นจาก 800,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 1.1 ล้าน

ลูกบาศก์เมตรต่อปีระหว่างปีพ.ศ. 2554 และ 2550

เพิ่มความต้องการสำาหรับที่ดิน

หลายๆ ประเทศในเอเชีย การสูญเสียป่าไม้ก็ยังคงมีให้

เห็นทั้งๆ ที่ก็มีการลดลงหรือแม้กระทั่งการหยุดชะงัก

ของการตัดไม้ธรรมชาติของภาคอุตสาหกรรมไปแล้ว 

การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศอย่างมากได้เคลื่อน

ย้ายไปสู่ภาคป่าไม้ของเอเชีย ในรูปแบบของการเพาะ

ปลูกธุรกิจการเกษตร (น้ำามันปาล์ม ยางพารา เนื้อไม้

และสินค้าทางการเกษตร) ในหลายๆ ประเทศ ภาค

ป่าไม้/ที่ดิน กำาลังอยู่ระหว่างการแปรรูปจากการตัดไม้

และการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าตามธรรมชาติ

ที่ยังไม่สมบูรณ์หรือเกือบจะสมบูรณ์ (โดยเฉพาะต้น

ซุงและไม้แผ่น) ไปสู่การทำาการเพาะปลูกต้นกล้าเชิง

อุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นสินค้าและมีการบริหารจัดการ

อย่างจริงจัง และมีรูปแบบของทุนสูงขึ้นอย่างมากใน

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและป่าไม้โดยพิจารณาจาก

การส่งออก การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกับการ

ขยายสัมปทานเพื่อการเพาะปลูก เช่นเดียวกับโครงการ

เหมืองและเขื่อนพลังน้ำา โครงการธุรกิจการเกษตรขนาด

ใหญ่ได้มีบทบาทที่สำาคัญในการกำาหนดความมีอยู่ของ

ไม้จากป่าไม้ธรรมชาติ แต่นั่นก็ไม่ชัดเจนว่าป่าไม้ดัง

กล่าวเป็นแหล่งที่ยั่งยืนสำาหรับต้นไม้ “การแปรรูปต้นไม้” 

จากการทำาสัมปทานเช่นนี้ก็อาจจะพุ่งเป้าไปที่ประเทศ

ที่ป่าที่มีความสมบูรณ์กว่า เช่น ลาว พม่าและกัมพูชา 

และที่สำาคัญในมาเลเซียก็ได้ ในประเทศอินโดนีเซีย การ

ระงับชั่วคราวที่ผ่านมาสำาหรับการถางพื้นที่ป่าใหม่เพื่อ

การเพาะปลูกน้ำามันปาล์ม นั่นก็เพราะมีส่วนหนึ่งของข้อ

ตกลงระหว่างประเทศนอรเวว่าด้วยการชำาระค่าเสียหาย

จากทำาให้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่ง

ผลในการลดจำานวนปริมาณการแปรรูปไม้

พื้นที่แนวเขตป่าที่ซึ่งการแปรรูปที่ดินกำาลังดำาเนินการยัง

คงไม่มีเสถียรภาพอย่างสูงในเชิงกฎระเบียบในหลายๆ 

ประเทศรวมทั้งลาวและกัมพูชา และประโยชน์ต่างๆ ก็

ถูกนำามาเป็นข้อตกลงเรียกร้องที่ดินในลักษณะที่ดูคล้าย

จะชอบด้วยกฎหมายหรือแม้กระทั่งอ้างถึงความชอบ

ธรรมทางทฤษฎี บางโครงการพัฒนาที่เสนอมานั้นไม่

เคยนำาไปปฏิบัติได้จริง ในกรณีเช่นว่านั้น การสัมปทาน

ที่ดินกลายเป็นแนวทางที่ทำาให้การตัดไม้เป็นเรื่องที่

ชอบด้วยกฎหมายนอกพื้นที่การผลิตในประเทศหรือ

ระบบโควตาการตัดไม้ กระบวนขั้นตอนที่ต้องใช้ความ

ระมัดระวังสำาหรับชุมชนผู้ซึ่งพึ่งพิงพื้นที่ป่าไม้อย่างช้า

นานมักจะไม่ค่อยยึดถือปฏิบัติ ผลกระทบทางสังคมและ

ระบบนิเวศของโครงการดังกล่าวได้สร้างความกังวลและ

ความสนใจเป็นอย่างมากในหลายๆ ปีที่ผ่านมา

การกำาหนดว่าอะไรทำาให้เกิด “การไล่ล่าที่ดิน” อาจจะ

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่ใหญ่ที่สุดสำาหรับใครที่ปรารถนา

จะเห็นป่าไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน สถาบัน

แห่งรัฐโดยความร่วมมือกับหลายๆ หน่วยงานระหว่าง

ประเทศกำาลังพยายามอย่างมากในการประสานและ

ให้หน่วยงานโปร่งใสในขั้นตอนการลงทุนที่ดิน ซึ่งจะ

กำาหนดระดับความร่วมมือระหว่างภาคต่างๆ ใหม่ ผู้ที่

จะเข้ามามีส่วนในเรื่องดังกล่าวใหม่ การสร้างศักยภาพ

ในการเปลี่ยนมาตรการจูงใจทางการเงินและแรงกดดัน

ความต้องการทางภูมิภาคที่จำาเป็นเพื่อให้บรรลุใน

ภารกิจที่ยุ่งยากนี้

© EFI/TTH

2 ข้อตกลงเสรีทางการค้าจีน – อาเซียนจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีพ.ศ. 2553  

การออกใบรับรองช่วยผู้ผลิตที่มองไปข้างหน้าบางรายให้สามารถสร้าง
ตลาดเฉพาะกลุ่มขึ้นมาได้
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ชื่อ: ดร. Takeshi Toma

อาชีพ: ประธานสำานักงานส่งเสริม

ความร่วมมือ สำานักความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยการ

ทำาป่าไม้และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่า 

(FFPRI)

จาก: ญี่ปุ่น

โปรดอธิบายลักษณะบริษัท/ งาน/ โครงการของคุณ

ผมทำางานที่สถาบันวิจัยการทำาป่าไม้และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่า

ในญี่ปุ่น เป้าหมายที่สำาคัญของสถาบันฯ คือการอุทิศตนเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนในป่าไม้ที่หลากหลายของโลกโดยการวิจัยว่า

ด้วยป่าไม้ การทำาป่าไม้และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่า เราได้ดำาเนิน

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและยังส่งเสริมความร่วม

มือระหว่างประเทศอีกด้วย 

อะไรคือบทเรียนที่มีประโยชน์มากที่สุดที่คุณได้เรียนรู้จาก

งาน/ โครงการของคุณ

ปลายทศวรรษของปี 1990 ผมได้รับรู้ว่าการมีส่วนของชุมชนใน

การทำาป่าไม่นั้นมีความสำาคัญอย่างไม่น่าเชื่อ ตอนนั้นผมกำาลัง

ทำาวิจัยว่าด้วยการรักษาป่าไม้ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดไฟป่าและ

พบว่าการปลูกป่าในพื้นที่ความเสี่ยงโดยปราศจากมาตรการการ

ป้องกันไฟป่านั้นเป็นการผลาญเงินโดยใช่เหตุ ด้วยมาตรการ

ดังกล่าวและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งจะช่วยให้

สถานการณ์ดังกล่าวประสบผลสำาเร็จได้ 

มุมมองความเป็นไปได้สุดท้ายสำาหรับบริษัท/ องค์กร/ 

โครงการของคุณคืออะไร

การวิจัยที่ดี การกระจายข้อมูลที่ดีและการพูดคุยอย่างกว้าง

ขวางจะช่วยแก้ไขปัญหาในและที่เกี่ยวกับป่าไม้ 

ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร

ป่าไม้เป็นสิ่งที่จำาเป็นต่อชีวิตในหลายๆ ทาง 

มุมมองของคุณต่อป่าไม้ในประเทศของคุณในปีพ.ศ. 2564 

เป็นอย่างไร

ผมเคยสูบบุหรี่จัดมาก่อนแต่ตอนนี้เลิกสูบไปแล้ว ในตอนที่ผม

สูบนั้น ผมได้รับกำาลังใจให้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องและเป็น

เรื่องที่น่ายินดีเมื่อผมสามารถเลิกมันได้ในที่สุด ณ ตอนนี้ผมไม่

สูบแล้ว ไม่มีความยินดีหรือกำาลังใจอะไรสำาหรับผมในการที่จะ

ไม่สูบบุหรี่ 

เช่นเดียวกันกับป่าไม้ ประเทศที่มีการตัดไม้ทำาลายป่าอย่างมาก

และการเสื่อมโทรมของป่าอาจจะมีประโยชน์กับการลดก๊าซ

เรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าใน

ประเทศกำาลังพัฒนา REDD มากกว่าประเทศที่มีหลักปฏิบัติ

อย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการป่าไม้ มันเหมือนอาจจะไม่เป็น

ธรรมนัก แต่คนที่ไม่อยากสูบบุหรี่นั้นก็ต้องการการสนับสนุนเมื่อ

ตนอยากเลิกสูบบุหรี่ ประเทศอาจจะต้องการการสนับสนุนให้

มีการเปลี่ยนแปลงจากการทำาลายไปสู่การบริหารจัดการอย่าง

ยั่งยืน อย่างน้อยก็ในช่วงเริ่มต้น 

ผมได้เรียนรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่จะหยุดสูบบุหรี่ ดังนั้นมันจึง

ดีกว่าที่จะไม่สูบมันตั้งแต่แรก ผมยังรู้อีกด้วยว่าการรักษาป่า

ไม้เมืองร้อนที่เสื่อมโทรมเป็นเรื่องที่ยากเย็นอย่างไม่น่าเชื่อและ

จำาเป็นต้องใช้เวลา ดังนั้นมันจึงดีซะกว่าที่จะหลีกเลี่ยงการทำาให้

ป่าเสื่อมโทรมโดยไม่จำาเป็นซะตั้งแต่แรก – และผมก็หวังว่าการ

บังคับใช้กฎหมายป่าไม้  ธรรมาภิบาล  และการค้า (FLEGT) จะ

สามารถช่วยให้หลีกเลี่ยงการทำาให้ป่าเสื่อมโทรมโดยไม่จำาเป็น

ได้ 

ป่าไม้ของโลกกำาลังลดลงและผมก็อยากที่จะอุทิศตนที่จะลดการ

เสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าปกคลุม

เสียงจากประชาชน – จีน

1.ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร 

สำาหรับฉันแล้ว ป่าไม้เกี่ยวข้องกับการที่มีสีเขียวๆ ล้อม

รอบในเมือง สร้างความบริสุทธิ์ให้กับอากาศและการ

รักษาสิ่งแวดล้อม  

2. คุณคิดว่ามันจะมีความหมายต่อคุณย่าของคุณ

ด้วยหรือไม่

ในรุ่นของคุณตาคุณยายของฉันไม่ได้ให้ความสำาคัญ

มากนักในคุณค่าของป่าไม้ 

3.คุณคิดว่าป่าไม้จะมีความหมายต่อลูกหลานของ

คุณด้วยหรือไม่ (เมื่อพวกเขาโตขึ้น)

ป่าไม้จะกลายเป็นทุนทรัพย์ที่จะจับต้องไม่ได้อีกต่อไป

หากเราไม่รักษาเอาไว้เพื่อลูกหลานรุ่นต่อไปของเรา 

พนักงานขาย, จีน

1.ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร 

ป่าไม้เพิ่มสีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อมที่ๆ เราอาศัย และ

ยังช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์

คนขายข้างถนน, จีน

2. คุณคิดว่ามันจะมีความหมายต่อคุณย่าของคุณ

ด้วยหรือไม่

ในรุ่นของคุณตาคุณยายของฉัน มีการตัดต้นไม้ในป่า

และนำาไปขายเพื่อหารายได้ และก็นำาไม้ไปสร้างบ้าน

ด้วย 

3.คุณคิดว่าป่าไมจ้ะมีความหมายต่อลูกหลานของ

คุณด้วยหรือไม่ (เมื่อพวกเขาโตขึ้น)

ฉันคิดว่าในรุ่นต่อไปของเรา  ป่าไม้ควรจะเกี่ยวข้องกับ

ชีวิตในความหมายที่กว้างขึ้น  

แม้ว่าระบบราชการส่วนใหญ่ในยุโรปจะยอมรับว่าตัวย่อ

ของการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้  ธรรมาภิบาล  และการ

ค้า (FLEGT) นั้นช่างไม่เข้ากันเสียเลย และเมื่อออกเสียง

จะรู้สึกว่าเสียงตัวย่อเหล่านี้มันติดอยู่ในคอ แต่ทว่าเมื่อ

คุณสะกดตัวย่อมันก็อาจจะกลายเป็นบทกวีนิดๆ ก็ได้ 

การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า 

– เป็นบัญชีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ ถามว่ารับผิด

ชอบดูแลเรื่องนี้ด้วยกัน? ถ้าใช่ ทำาอย่างไรและทำาไม? 

แต่ความจริงก็คือว่าเบื้องหลังของชื่อย่อที่ไม่เป็นทางการ

นี้เป็นขั้นตอนใหม่ที่น่าสนใจอย่างแท้จริงเพื่อปกป้องป่า

ไม้ ผู้คนและสัตว์ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน เพราะว่าในตอนแรก

เริ่มโดยการเชื่อมโยงป่าไม้และการค้าด้วยกันนั้น มีแผน

ปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้  ธรรมาภิบาล  

และการค้าของสหภาพยุโรปโดยรับรองบทบาทความรับ

ผิดชอบของชาวยุโรปสำาหรับผลกระทบทางสังคมและสิ่ง

แวดล้อมในผลิตภัณฑ์ที่ตนบริโภค

ในปีพ.ศ. 2546 ภายหลังการพิมพ์แผนปฏิบัติการ

ได้กำาหนดระดับปฏิบัติการทั้งหมดของทางเลือกเชิง

นโยบาย แต่ตั้งแต่นั้นมา การมุ่งเน้นโดยทางปฏิบัติใน

กรุงบรัสเซลส์ได้รับการสนับสนุนทางการค้าง่ายดายขึ้น

ในไม้ที่ชอบด้วยกฎหมายและทำาให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำามา

จากไม้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้รับการต่อต้านมากขึ้น

การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้  ธรรมาภิบาล  และการค้า 
(FLEGT) – การรักษาป่าไม้ร่วมกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป...
วิถีใหม่ที่น่าสนใจในการพิทักษ์ป่าและรวมไปถึงผู้คน และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่า

หน่วยงาน EU FLEGT ของ EFI | มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ



39

การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้  ธรรมาภิบาล  และการค้า 
(FLEGT) – การรักษาป่าไม้ร่วมกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป...

“ในปัจจุบัน เราเริ่มเห็นการโต้เถียงอย่าง
จริงจังเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในระดับชาติ”

วิถีใหม่ที่น่าสนใจในการพิทักษ์ป่าและรวมไปถึงผู้คน และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่า © EFI/TTH

ในตลาด การกระทำาดังกล่าวประสบผลสำาเร็จโดยผ่านการ

ตรากฎหมายใหม่ของยุโรปที่กำาหนดให้บริษัททั้งหมดที่ขาย

ไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้ในสหภาพยุโรปต้องมั่นใจ

ว่าได้ไม้มาจากแหล่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และจากข้อตกลง

ทางการค้าที่มีลำาดับต่อเนื่องกันไปนั้นได้มุ่งมั่นให้สหภาพ

ยุโรปและประเทศต่างๆ ที่ลงนามในข้อตกลงทางการค้า

ค้าขายเฉพาะในไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะนี้มีข้อ

ตกลงทั้งหมด 6 ฉบับ โดยฉบับล่าสุดลงนามโดยอินโดนีเซีย

ซึ่งเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ลงนาม 

“เมื่อผมได้ทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ FLEGT ผมคิดว่ามัน

น่าสนใจ วิธีการใหม่ๆ นี้น่าจะได้ผลในขณะที่วิธีอื่นๆ แลดูจะ

ไม่เป็นผลเอาเสียเลย” กล่าวโดยนาย Andy Roby ผู้ประสาน

งาน FLEGT ในจาการ์ตา “เป็นเวลาหลายปีที่ผมทำางานใน

โครงการที่เกี่ยวกับการทำาป่าไม้ซึ่งป้องกันพื้นที่ป่าขนาดเล็ก

แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแม่น้ำาสายสำาคัญ บริษัท

ที่ไร้ความรับผิดชอบได้ตัดต้นไม้ ขายและซื้อไม้เถื่อนรอบๆ 

เรา การร่ำารวยด้วยการทุจริตและภาพลักษณ์ของป่าไม้เมือง

ร้อนนั้นกลายเป็นเรื่องเสื่อมเสีย แต่ไม่มีใครที่พยายามที่จะ

พูดถึงมันเพราะว่าไม่มีใครคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นในประเทศ

กำาลังพัฒนา ณ ตอนนี้เรากำาลังเริ่มต้นที่จะเห็นการพูดคุย

อย่างจริงจังเกี่ยวกับป่าไม้จะได้รับการดูแลอย่างไรในประเทศ 

และรัฐอธิปไตยในสหภาพยุโรปและประเทศพันธมิตรที่จะรับ

ผิดชอบต่อการดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้กฎหมาย

ภายในประเทศของตนเอง หมายความว่าเราสามารถยุติการ

เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันและรับรู้ว่าการตัดไม้ทำาลายป่า

และการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั้นไม่อาจแยก

ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ระดับการพูดคุยอย่างจริงจัง

เกี่ยวกับป่าไม้และการค้านี้ไม่ได้รับการเหลียวแลมานานแล้ว”

นอกจากนี้ ยังมีการดำาเนินการโดยรัฐสมาชิกในยุโรปโดย

รัฐบาลได้ใช้ ‘อำานาจของผู้บริโภค’ เป็นตัวขับเคลื่อนผลักดัน

ให้บริษัทซื้อสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืนมากขึ้น

และกระตุ้นความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นดังกล่าวด้วย 

“เราได้มาถึงจุดจบของผู้คนในประเทศที่เจริญแล้วที่เขียนด้วย

มือและกล่าวโทษประเทศที่ส่งออกไม้โดยขาดความรับผิด

ชอบจากการตัดต้นไม้ทำาลายป่าโดยปราศจากการพิจารณา

ถึงผล

กระทบของการบริโภคของตนและการนำาเข้าผลิตภัณฑ์ที่มา

จากป่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” กล่าวโดยนางสาว Ivy Wong, 

WWF มาเลเซีย “บทบัญญัติใหม่ของ FLEGT ควรหมายถึง

ทุกคนที่ซื้อไม้ในยุโรปเป็นผู้ที่ต้องจ่ายค่าความเสียหายในการ

จัดการดูแลป่าไม้โดยชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่ข้อตกลง 

FLEGT จะต้องสร้างความมั่นใจด้วยว่าประเทศกำาลังพัฒนา

ที่ปรารถนาจะส่งออกไม้นั้นจะไม่ถูกปิดตายในตลาดที่มี

มูลค่าสูง ขั้นตอนนี้จะบังคับให้เป็นไปโดยสอดคล้องกันอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป แต่เราก็ยังไม่หมดหวังกับเรื่องนี้!” 

ดังนั้นมันดูเหมือนว่า FLEGT กำาลังประติดประต่อจิ๊กซอว์ที่

ละนิดๆ เพื่อคุ้มครองป่าไม้และคนยากจนผ่านพันธมิตรอย่าง

แท้จริง และไม่ว่าชื่อแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะดูแย่ขนาดไหน

ก็ตาม แต่ FLEGT ก็ควรเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็น

เพียงแค่ชื่อที่ติดขัดอยู่ในคอของใครก็ตามเวลาที่พูด

เสียงจากประชาชน – จีน

1.ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร 

สำาหรับฉันแล้ว ป่าไม้สัมพันธ์กับธรรมชาติและ

เสรีภาพ   

2. คุณคิดว่ามันจะมีความหมายต่อคุณย่าของคุณ

ด้วยหรือไม่

ในรุ่นของคุณตาคุณยายของฉันนั้นใกล้ชิดกับป่าไม้

เนื่องเพราะเขาอาศัยใกล้กับป่าและการดำารงชีพของ

เขานั้นก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรป่าไม้ 

3.คุณคิดว่าป่าไม้จะมีความหมายต่อลูกหลาน

ของคุณด้วยหรือไม่ (เมื่อพวกเขาโตขึ้น)

ป่าไม้จะกลายเป็นเรื่องที่ไกลตัวสำาหรับลูกหลานรุ่น

ต่อไปของเรา  มันจะเป็นสถานที่ที่ลูกหลานของเรา

ปรารถนาจะให้มี 

นักเรียน, จีน

“ครั้งแรกที่ผมได้ยินเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
การของ FLEGT ผมคิดว่ามันเป็นวิถีใหม่
ที่น่าสนใจซึ่งอาจจะประสบผลสำาเร็จได้
ในขณะที่วิถีอื่นต่างล้มเหลวมาแล้ว”
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ป่าไม้ในประเทศลาวไม่ได้ส่งผลต่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ของประเทศเท่านั้น หากแต่ยังมีบทบาทสำาคัญต่อ

เศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจากมีความหนาแน่นของ

ประชากรต่ำา ซึ่งหมายถึงไม่มีความกดดันต่อที่ดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศมากนัก  จนกระทั่งไม่นาน

มานี้ ประเทศลาวได้เริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วและแผน

เศรษฐกิจได้นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจำานวน

มากทั่วประเทศ  กิจกรรมต่างๆ เช่น การทำาเหมืองแร่ การ

สร้างเขื่อนพลังงานน้ำาและอ่างเก็บน้ำา การทำาสวนป่าและ

การพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานล้วนสร้าง

ความกดดันต่อทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ซึ่งผลกระทบ

เหล่านี้เป็นที่รับรู้กว้างขวาง เมื่อสภาแห่งชาติดำาเนินการ

สายด่วนเพื่อให้ประชาชนได้โทรศัพท์เข้ามาถึงประเด็นที่

พวกเขาคิดว่าสำาคัญที่สุดนั้น การคุ้มครองป่าไม้เป็นหนึ่ง

ในสามประเด็นกังวลที่สาธารณชนกล่าวถึงมากที่สุด

รัฐบาลแห่งประเทศลาวได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว

และตลอดเวลาสี่ปีมานี้ รัฐบาลได้พัฒนากรอบการ

ทำางานเพื่อดำาเนินงานธรรมาภิบาลป่าไม้ให้มีความเข้ม

แข็งมากยิ่งขึ้น  กระบวนการนี้เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2550 

โดยมีการทบทวนกฎหมายป่าไม้แบบครอบคลุมรอบ

ด้าน ส่วนหนึ่งของการดำาเนินงานธรรมาภิบาลป่าไม้คือ

การกำาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในภาคป่าไม้ ได้แก่

ฝ่ายวางแผนและบริหารจัดการ และฝ่ายกำากับดูแลและ

บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานใหม่คือ กรมตรวจการป่าไม้ 

(Department of Forest Inspection (DOFI) ได้จัดตั้งขึ้น

ภายในกระทรวงเกษตรและป่าไม้และได้รับการถ่ายโอน

หน้าที่ต่างๆ ซึ่งการจัดตั้งหน่วยงานใหม่นี้เป็นผลมาจาก

ความต้องการภายในประเทศเพื่อการกำากับดูแลป่าไม้ที่ดี

ข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่และความเข้าใจ พื้นฐานสำาหรับธรรมาภิบาลในประเทศลาว

ยิ่งขึ้นและไม่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกประเทศแต่

อย่างใด

ทั้งนี้ ได้มีการกำาหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ให้มีความชัดเจน

มากยิ่งขึ้น กรมตรวจการป่าไม้ได้รับการยอมรับในฐานะ

หน่วยงานอิสระซึ่งมีหน้าที่กำากับวงจรอุปาทานไม้ทั้งหมด

และการขนย้ายไม้จากป่าไปยังจุดส่งออก ในขณะที่หน่วย

งานอื่นๆ จะมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะในประเด็นต่างกัน 

กรมป่าไม้มีหน้าที่การบริหารจัดการป่าไม้ การดำาเนิน

การตัดไม้ การออกโควต้าการตัดไม้และหน้าที่เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ไม้นั้น และกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์

จะควบคุมกระบวนการหลังการผลิตและการจัดสรรใบ

อนุญาตเพื่อซื้อไม้ซุง ส่วนกรมอุตสาหกรรมยังรับผิดชอบ

ในกระบวนการผลิตไม้ นอกจากนั้น กรมการนำาเข้าและ

ส่งออก (DIMEX) จะรับผิดชอบด้านการอนุญาตส่งออก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ยังรวมถึงสำานักงานศุลกากร 

กระทรวงการคลังและสำานักงานนายกรัฐมนตรี 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 หลังจากการประชุมครั้ง

แรกระหว่างคณะผู้แทนจากสหภาพยุโรปและตัวแทน

จากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ (MAF) และกระทรวง

อุตสาหกรรมและพาณิชย์ (MoIC) กระทรวงทั้งสองได้

ร่วมส่งจดหมายเป็นทางการถึงสหภาพยุโรปเพื่อปรึกษา

ถึงการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาระบบที่จัดตั้งขึ้น

สำาหรับความถูกต้องตามกฎหมายและการควบคุมไม้ซึ่ง

จะสอดคล้องกับข้อกำาหนดใหม่ของตลาดยุโรป การหารือ

ที่ตามมาในประเด็นมาตรการทางกฏหมาย การจัดการ 

และการค้า ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ FLEGT นั้นยังได้มีการ

หยิบยกประเด็นอื่นๆ ขึ้นมาพูดคุยด้วย คุณคำาพุท รองผู้

อำานวยการกรมตรวจการป่าไม้และประธานศูนย์ประสาน

งานมาตรการทางกฏหมาย การจัดการ และการค้า 

ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้แห่งชาติ ได้ระบุว่า “กระบวนการของ

มาตรการทางกฏหมาย การจัดการ และการค้า ผลิตภัณฑ์

จากป่าไม้จะเป็นการรับประกันว่า เราดำาเนินการ

ครอบคลุมทุกส่วนของวงจรอุปาทานการค้าไม้จากป่าไม้

ไปยังจุดการส่งออก เราทราบว่า มีช่องว่างต่างๆ ในระบบ

ของเรา แต่เราจะต้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกระบวนการ

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นแก้ปัญหาช่องว่างดังกล่าว”  

ประเทศลาวมักจะถูกมองว่าเป็นแหล่งค้าไม้ผิดกฎหมายที่

เข้ามาในวงจรการค้าในภูมิภาค สถิติการค้าแสดงให้เห็น

ว่า มีความแตกต่างกันระหว่างการส่งออกไม้จากประเทศ

ลาวและการนำาเข้าไม้จากลาวในประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม ยังขาดหลักฐานแน่นหนาที่จะตอบคำาถาม

ถึงความถูกต้องของแหล่งค้าไม้หรือต้นเหตุของปัญหา

ต่างๆ “เราตระหนักว่า มีปัญหาในฐานข้อมูลของเรา แต่

หากปราศจากการวิเคราะห์เบื้องต้นว่าปัญหาอยู่ที่ไหน

แล้ว ก็จะยิ่งทำาให้การจัดการปัญหายุ่งยากยิ่งขึ้น” คุณคำา

พุทกล่าว 

ด้วยความช่วยเหลือจากแผนปฏิบัติการการบังคับใช้

กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ในภูมิภาคเอเชีย 

ของสถาบันป่าไม้ สหภาพยุโรป  (EFI’s EU FLEGT Asia 

Support Programme) ได้มีการดำาเนินการเตรียมงานและ

มุ่งมั่นพยายามจำาแนกข้อมูลการค้าที่เชื่อถือได้และช่อง

ว่างในการควบคุมการค้าไม้ ขณะนี้ การศึกษาที่กำาหนด

ขอบเขตฐานข้อมูลในปี พ.ศ. 2550 และการศึกษาที่มุ่ง

ผู้เขียน: บิล เมย์มาร์ด / Dr. Alexander Hinrichs
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ข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่และความเข้าใจ พื้นฐานสำาหรับธรรมาภิบาลในประเทศลาว

จำากัดถึงการหมุนเวียนไม้โดยเฉพาะเพื่อวิเคราะห์ช่องว่าง

ความถูกต้องทางกฎหมายและการควบคุมไม้นั้นได้ดำาเนิน

การทั่วประเทศ การผสมผสานระหว่างการศึกษาทั้งสอง

หัวข้อจะช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลลาวสามารถวิเคราะห์ได้

ว่า จะให้ความสำาคัญกับประเด็นปัญหาอะไร “ลาวกำาลัง

ดำาเนินการในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้

กฎหมายป่าไม้ เรากำาลังดำาเนินการในพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

พื้นที่ป่าไม้ และสภาแห่งชาติกำาลังเรียกร้องให้กระทรวง

เกษตรและป่าไม้ดำาเนินการทบทวนกฎหมายป่าไม้ที่มีอยู่

ในปัจจุบันและเรายังได้ดำาเนินนโยบายการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรม

ของป่าในประเทศกำาลังพัฒนาเช่นกัน เรามีความจำาเป็น

ที่จะต้องมีข้อมูลเพื่อกำากับดูแลทรัพยากรที่มีอยู่จำากัดของ

เรา” คุณคำาพุทอธิบาย

วัตถุประสงค์ของ EFI’s EU FLEGT Asia Support 

Programme คือการสนับสนุนรัฐบาลในการตัดสินใจ

บนแนวทางที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับความ

ถูกต้องทางกฎหมายของไม้และเพื่อผลประโยชน์สูงสุด

จากการเข้าร่วมข้อตกลงของภาคีความร่วมมือด้าน

ความถูกต้องของไม้กับสหภาพยุโรป  คุณกำาพุทกล่าวว่า 

“รายละเอียดของโครงการที่มีจะช่วยเราในการวางแผน

ยุทธศาสตร์ของการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ซึ่งเป็นความ

สำาคัญของรัฐบาล” ซึ่ง EFI’s EU FLEGT Asia Support 

Programme จะนำาเสนอถึงมาตรการทางกฏหมาย การ

จัดการ และการค้า ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้และผลการศึกษา

ต่างๆ แก่สภาแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

และจะมีการหารืออย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดหลังจากนั้น

การเรียกร้องที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มีการปรับปรุงการกำากับ

ดูแลป่าไม้มาจากการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมใน

ประเทศลาวรวมทั้งมาจากความกดดันจากตลาด ขณะนี้ 

หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และภาคประชาสังคมกำาลังดำาเนิน

การร่วมกันในช่วงเวลาที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงอย่าง

แท้จริง และเพื่อรับประกันว่า การเปลี่ยนแปลงนี้อยู่บนพื้น

ฐานของข้อมูลและความเข้าใจที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้เกี่ยว

กับภาคป่าไม้ จะต้องมีการจัดทำานโยบายที่เข้มแข็งและจะ

ต้องมีการดำาเนินการดังกล่าว

© EFI/TTH

© EFI/TTH
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FLEGT และ REDD+ จะช่วยแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดต้นไม้ได้อย่างไร ศึกษากรณีจากประเทศเวียดนาม
To Xuan Phuc

นักวิเคราะห์นโยบาย โครงการการเงินและการค้า ทิศทางป่าไม้  

ประเทศเวียดนาม

และ

Wolfram Dressler

นักมนุษยวิทยาทางสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยควีนส์

แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

FLEGT คืออะไร 

แผนปฏิบัติการ การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้  ธรรมาภิ-

บาล  และการค้า (หรือ FLEGT) เป็นมาตรการดำาเนิน

การของสหภาพยุโรปมีขึ้นในปีพ.ศ. 2546 โดยมีจุด

ประสงค์เพื่อสนับสนุนการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

และเลิกการนำาเข้าไม้ที่ผิดกฎหมายออกไปจากตลาด

ของสหภาพยุโรป FLEGT ของสหภาพยุโรปรวมถึง

แพ็คเกจมาตรการที่มีเป้าหมายเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ตัด

ต้นไม้และผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้ 1 

ในระดับที่สำาคัญ กิจกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสหภาพ

ยุโรปเพื่อลดการลักลอบตัดไม้และการค้าที่เกี่ยวข้อง

ในไม้ที่ผิดกฎหมายนั้นคาบเกี่ยวกันกับกิจกรรมที่ถูก 

ดำาเนินการภายใต้โครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า 

(REDD+)ที่เพิ่งมีขึ้นมาใหม่นี้

    สำาหรับมาตรการของรัฐสมาชิกในสหภาพยุโรปรวมทั้ง: 

•  การกระตุ้นสำาหรับภาคเอกชนเพื่อรับเอานโยบายการซื้อขายเพื่อรับประกันว่าเฉพาะไม้ที่ถูกต้องตามกฎมหายเท่านั้นที่

ซื้อขายกัน

• การกระตุ้นสำาหรับรัฐสมาชิกในสหภาพยุโรปเพื่อรับเอานโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเพื่อให้กำาหนดให้ซื้อเฉพาะไม้ที่

ถูกต้องตามกฎหมายในสัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 

• การขจัดไม้ที่ผิดกฎหมายทั้งในประเทศและที่นำาเข้าจากตลาดสหภาพยุโรปผ่านกฎระเบียบป่าไม้แห่งสหภาพยุโรป 

    สำาหรับมาตรการของประเทศที่ส่งออกไม้รวมทั้ง:

• การสนับสนุนทั้งทางเทคนิคและทางการเงินเพื่อพัฒนาปรับปรุงธรรมาภิบาลป่าไม้และการสร้างศักยภาพแก่หน่วยงาน

ของรัฐและที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ

• สนับสนุนประเทศที่ประสงค์จะดำาเนินการให้มีไม้ที่น่าเชื่อถือและระบบการจัดการเพื่อตรวจสอบว่าไม้ที่ถูกตัดนั้นเป็นไป

ตามกฎหมายแห่งชาติ   โดยกระทำาผ่านข้อตกลงทางการค้าระดับทวิภาคีกับสหภาพยุโรป เรียกว่า ข้อตกลงความร่วมมือ

แบบทวิภาคี  (VPA)

อะไรคือ REDD+ 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่า

และความเสื่อมโทรมของป่า REDD+ อ้างถึงวิธิการ

ทางนโยบายและการจูงใจที่เป็นประโยชน์ทางการเงิน

เพื่อลดการปล่อยก๊าซจากการตัดไม้ทำาลายป่าและการ

เสื่อมโทรมของป่า และเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งเก็บ

คาร์บอน การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพูน

แหล่งกักเก็บคาร์บอนในประเทศกำาลังพัฒนา2  ประมาณ

หนึ่งในห้าของปรากฏการณ์เรือนกระจกมาจากการตัด

ไม้ทำาลายป่าและการเสื่อมโทรมของป่า  ดังนั้นมาตรการ

ที่ได้ผลของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

ทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า  

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและ

ความเสื่อมโทรมของป่า (REDD+) นั้นเกี่ยวกับการชำาระ

โดยประเทศที่พัฒนาแล้วในการแลกเปลี่ยนเพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซจากป่าหรือเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอน 

(อ้างแล้ว)  เพื่อให้ประสบผลในการลดการปล่อยก๊าซ

หรือการเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอน ประเทศที่กำาลัง

พัฒนาต้องระบุตัวการการตัดไม้ทำาลายป่าและการ

เสื่อมโทรมของป่าไม้ – หนึ่งในเรื่องสำาคัญที่ต้องแก้ไข

ปัญหาภายใต้แผนปฏิบัติการ การบังคับใช้กฎหมายป่า

ไม้  ธรรมาภิบาล  และการค้า (FLEGT)

ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งใน สองสามประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ที่กำาลังดำาเนินการมาตรการทั้งแผน

ปฏิบัติการ การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้  ธรรมาภิบาล  

และการค้า (FLEGT) และการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า 

(REDD+) โดยการกำาหนดมาตรการทั้ง 2 เวียดนามจะ

ต้องตรวจสอบค้นหาวิธีการทำาให้วิธีการนั้นได้ผลเพื่อ

จัดการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้และให้มีการ

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

การลักลอบตัดไม้ในเวียดนามเมื่อแวบแรก   

การลักลอบตัดไม้ในเวียดนามได้แผ่ขยายไปทั่ว จำานวนการ

ละเมิดกฎหมายคุ้มครองป่าไม้ก็สูงขึ้น บางครั้งก็เกี่ยวกัน

กับความรุนแรงอย่างร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตามข้อมูล

จากกรมคุ้มครองป่าไม้ ปริมาณที่แท้จริงของไม้ที่ถูกลักลอบ

ตัดนั้นไม่อาจรู้ได้ อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะ

มากกว่าจำานวนที่ถูกยึด  โดยจะเห็นภาพมากขึ้นจากกรณี

ศึกษาต่อไปจากนี้ 

กรณีการลักลอบตัดไม้ขนาดย่อม   

เรื่องนี้เกี่ยวกับคดีที่ไม่ค่อยโด่งดังเกี่ยวกับคดีบ้านๆ ว่าด้วย

การลักลอบตัดไม้ เป็นคดีที่อธิบายถึงผู้กระทำาที่เกี่ยวข้อง

ในการลักลอบตัดไม้และการกระทำานั้นเชื่อมโยงกับสิทธิใน

ทรัพย์สินที่ยังไม่ชัดเจน การจัดสรรสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่า

เทียม การสมรู้ร่วมคิดและการคอรัปชั่นได้อย่างไร 

1.   โปรดดูเพิ่มเติมใน การประสานกันระหว่าง (FLEGT) และ (REDD) ของสถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI), บันทึกฉบับย่อ 1. มกราคม พ.ศ. 2554.   

 2.  โครงการความร่วมมือแห่งสหประชาชาติว่าด้วย REDD ในระบบการจัดสรรผลประโยชน์ในเวียดนาม. พ.ศ. 2553. FLEGT-REDD+ Linkages Briefing Note 2, January 2011.     
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FLEGT และ REDD+ จะช่วยแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดต้นไม้ได้อย่างไร ศึกษากรณีจากประเทศเวียดนาม  

บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี 

คดีนี้เกี่ยวข้องกับชาวบ้านผู้ซึ่งลักลอบตัดไม้เป็นกลุ่ม  

Dao  (ชนกลุ่มน้อย) อยู่ในหมู่บ้านในพื้นที่สูงเรียก

ว่า Ban Yen (โปรดดูภาพ 1 และ 2)  ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ปีพ.ศ. 2538 ภาย

ใต้โครงการจัดสรรพื้นที่ป่าของรัฐบาล พื้นที่ป่าใกล้ๆ 

กับ Ban Yen ถูกจัดสรรให้เพื่อการอยู่อาศัยในหมู่บ้าน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองป่า การตัดไม้ในป่านั้น

ถือว่าขัดต่อกฎหมายและห้ามกระทำา กระนั้นทั้งๆ ที่มี

ข้อห้าม ชาวบ้านก็ยังคงตัดต้นไม้เพื่อขายแลกเงิน ต้นไม้

ที่ถูกตัดใน Ban Yenถูกนำาไปที่ Huu Bang หมู่บ้านค้า

ไม้ในพื้นที่ตอนล่างใกล้ๆ ฮานอย (ภาพที่ 3) เพื่อใช้ทำา

เฟอร์นิเจอร์ให้แก่ตลาดภายในประเทศ

หมู่บ้าน Dao ขายไม้ในตลาดพื้นที่ตอนล่างผ่านพ่อค้า

ไม้ผู้ซึ่งอาศัยในตำาบลในเมือง แต่ได้ย้ายมาอยู่ที่ Ban 

Yen เพื่อจะได้สะสมไม้จากชาวบ้านและใช้รถบรรทุก

ของตนขนส่งไม้ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้จาก Ban Yen และ

หมู่บ้านโดยรอบใกล้เคียงเพื่อนำาไปส่งที่ Huu Bang 

แล้วขายให้แก่ผู้ค้าส่ง

การขนส่งไม้จาก Ban Yen ไปยัง Huu Bang จะต้อง

ผ่านการตรวจสอบและตรวจค้นซึ่งดำาเนินการโดยหน่วย

งานของรัฐมากมายรวมทั้งเจ้าหน้าที่หมู่บ้านและชุมชน

ผู้ซึ่งมีอำานาจในการตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้ตามด่าน

ตรวจถาวรและด่านตรวจเคลื่อนที่ ทั้งหมดมีมากกว่า 

20 นายที่มีหน้าที่ตรวจค้นการตัดไม้ การค้าไม้และการ

ขนส่งในกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ 

รอยบากต้นไม้เล็กๆ เพื่อต้นไม้ใหญ่ 

การตัดไม้ในป่าใกล้ๆ กับ Ban Yen กระทำาในลักษณะ

ที่ค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมป่าในท้องถิ่น 

– แม้ว่ารอบๆ จะไม่ได้เสียหายทางระบบนิเวศเหมือน

กับป่าที่โดนตัดจนเหี้ยนก็ตาม การตัดและหลังจากนั้นก็

โค่นโคนของต้นไม้ใหญ่ ชาวบ้านก็จะมาตัดต้นไม้ขนาด

เล็กจำานวน 12 ต้น (โปรดดูรูปที่ 4) และกิ่งก้านของต้น

และต้นเล็กๆ เหล่านี้ก็จะปล่อยคาทิ้งไว้ให้ตาย หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งชาวบ้านใช้ วิธี “โค่นและปล่อย” ใน

ขณะตัดไม้ และเมื่อเวลาผ่านไป ต้นไม้ใหญ่ โดยเฉพาะ

ต้นไม้ที่มีคุณค่าก็จะเสียหายอย่างรุนแรง ทำาให้ชาวบ้าน

จึงต้องเข้าป่าลึกขึ้นเพื่อไปตัดไม้  

การถือครองที่ดินที่ไม่ชัดเจน

ระหว่างปีพ.ศ. 2493 และ 2533 รัฐบาลเวียดนามได้

กำากับดูแลป่าไม้ทั้งหมดในประเทศและยกให้รัฐวิสาหกิจ

ของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ ในช่วงนั้น หน่วยงานของรัฐที่รับ

ผิดชอบยังให้ความสำาคัญการใช้ไม้เป็นอันดับแรกเพื่อ

ที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศและจัดหาวัตถุดิบเพื่อ

ก่อสร้างภายหลังสงคราม – การคุ้มครองป่าไม่ได้อยู่ใน

สาระแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้ ป่าไม้ในหลายๆ พื้นที่ได้เปิด

กว้างให้ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงเพื่อตัดไม้ ในหลักการ

แล้ว ป่าไม้เป็นของรัฐ แต่ในทางปฏิบัติชาวบ้านมีอิสระ

เสรีที่จะใช้หลักจารีตของตนในป่า ผลของการตัดไม้มาก

Photo 2. A villager moved logs from the forest 
to the village with help from a water buffalo

เกินไปและการลดลงของพื้นที่ป่าปกคลุมจาก 40% ในปี 

2493 เหลือน้อยกว่า 30% ในช่วงปี 2523 

ในการจัดการกับแนวโน้มดังกล่าว รัฐบาลได้ตัดสินใจ

ที่จะเปลี่ยนจุดสนใจของภาคป่าไม้จากเพื่อการใช้ เป็น

เพื่อการพัฒนาและการคุ้มครอง หนึ่งในกลไกหลักที่

ใช้เพื่อให้บรรลุผลในวัตถุประสงค์ดังกล่าวคือนโยบาย

จัดสรรพื้นที่ป่าใหม่ ภายใต้นโยบายนี้ รัฐบาลจะนำา

เอาพื้นที่ป่าซึ่งถูกจัดการอย่างไร้ประสิทธิภาพโดย

รัฐวิสาหกิจที่เคยดูแล และให้กลุ่มผู้ใช้อื่นที่แตกต่างออก

ไป รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนขนาดใหญ่ดูแลแทนเพื่อจุด

ประสงค์ในการปลูกป่าและคุ้มครอง รัฐบาลหวังว่าการ

ให้ที่ดินแก่กลุ่มอื่นดูแล โดยเฉพาะเพื่อคุ้มครองสิทธิของ

ผู้อยู่อาศัยในที่ดินจะช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าไปในป่า

เพื่อตัดไม้อย่างเสรี ช่วยให้เกิดการบริหารจัดการป่าไม้

อย่างยั่งยืน และในขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้คนจนใน

พื้นที่สูงมีโอกาสที่จะปรับปรุงความเป็นอยู่ของตนด้วย

กิจกรรมทางวนเกษตร 

ที่ Ban Yen การจัดสรรพื้นที่ป่าเริ่มในปีพ.ศ. 2538 การ

ดำาเนินการตามนโยบายซึ่งกำาหนดให้ชาวบ้านมีสิทธิที่

ชัดเจนในที่ดินไม่ได้ช่วยคุ้มครองป่าไม้โดยรอบใน Ban 

Yen เลย สิทธินี้ไม่ได้ยอมรับโดยชาวบ้านและตนก็ยัง

คงดำาเนินการใช้หลักจารีตของตนในป่าต่อไป “ป่าไม้

เป็นของชาวบ้าน” เป็นความเข้าใจทั่วๆ ไปของชาวบ้าน

มากมาย แนวคิดดังกล่าวยอมให้ชาวบ้านรักษาการตัด

ไม้ในป่าโดยไม่สนใจข้อห้ามของรัฐบาล การเผชิญหน้า

ของตลาดภายในประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วของ

เฟอร์นิเจอร์และการเพิ่มขึ้นของประชากรท้องถิ่น ความ

คิดนี้ได้ก่อให้เกิดการแข่งขันท่ามกลางชาวบ้านด้วย

กันเอง นี่เป็นตัวอย่างที่สะท้อนได้ดีกับคำาพูดของคนตัด

ไม้ที่ว่า “หากเราไม่ทำา [ตัดไม้] คนอื่นๆ ก็จะทำาอยู่ดี”

การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียม 

ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับจากการลักลอบตัดไม้  ชาว

บ้านจะได้รับ 30% พ่อค้าและพ่อค้าส่ง 31% และเจ้า

หน้าที่ของรัฐ 39% อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านต้องใช้เวลา

อย่างมากและต้องทนรับความเสี่ยงมากขึ้น รวมทั้ง

สุขภาพของตน (เช่น การบาดเจ็บอันเกิดจากการตัดไม้

และการโค่นต้นไม้) เทียบกับกลุ่มอื่นๆ โดยเฉลี่ยแล้ว 

รายได้ต่อวันของชาวบ้านอยู่ที่ $1.8 เหรียญสหรัฐฯ ใน

ขณะที่พ่อค้าได้กำาไรมากมายกว่าชาวบ้านอย่างมาก – 

9% ของกำาไรทั้งหมด – และไม่ต้องเสี่ยงอันตรายอย่าง

เช่นชาวบ้าน พ่อค้าส่งใน Huu Bang ได้รับเป็น 2 เท่า

ของกำาไรที่พ่อค้าได้ – 22% - โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลย

มีข้าราชการมากกว่า 20 รายที่พัวพันในการแบ่งปันผล

กำาไร แทนที่จะอำานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดย

รัฐบาล กลับหาช่องทาง ช่วยเหลือปกป้องพ่อค้าจาก

การดำาเนินคดีและได้รับสินบนเป็นการตอบแทน ทั้งหมด

นี้ ก็จะประมาณ 34% ของกำาไรทั้งหมดที่จะได้รับซึ่งมา

จากการค้า

© Jade Saunders
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ย้อนกลับไปที่ Ban Yen เฉพาะผู้อยู่อาศัยที่เป็นแรงงานที่

แข็งแรงและมีกระบือเท่านั้น ซึ่งปกติก็คือชาวบ้านที่มั่งคั่ง 

ที่สามารถได้รับประโยชน์จากการตัดไม้ คนยากจนผู้ซึ่ง

ไม่มีทรัพยากรนั้นก็ไม่มีวันที่จะได้รับผลประโยชน์นั้น

โดยปกติ ชาวบ้านผู้ซึ่งไม่ได้มีการเข้าถึงโดยตรงในตลาด

ได้รับประโยชน์น้อยที่สุดแม้ว่าจะเป็นเพียงผู้เดียวที่มักจะ

ถูกประณามในกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในป่า ใน

ขณะที่พ่อค้า พ่อค้าส่งและข้าราชการผู้ซึ่งมีอำานาจและ

ทรัพยากรจะคอยควบคุมตลาดให้มีประโยชน์มากที่สุด

การคอรัปชั่น

ในหลักการ ระบบการควบคุมการลักลอบการตัด

ไม้ยังมีอยู่ในเวียดนาม มีข้าราชการหลายระดับที่มี

อำานาจตรวจสอบและลงโทษการตัดไม้และการค้าไม้

อย่างรุนแรง ส่วนในทางปฏิบัติ ระบบดังกล่าวกลับ

ไร้ประสิทธิภาพ สาเหตุก็เพราะการสมรู้ร่วมคิดกัน

ระหว่างพ่อค้าและข้าราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วน

ตน และเมื่อคดีได้ถูกเปิดเผยขึ้น การลักลอบตัดไม้ก็

ถูกรวมเข้ามาเป็นเรื่องทางการเมืองและเครือข่ายทาง

เศรษฐกิจที่ขยายวงกว้างมากขึ้น

การสนทนาและบทสรุป

การลงโทษขั้นรุนแรงในการลักลอบตัดไม้มีมากขึ้นใน

วาระของรัฐบาลเวียดนามเป็นปีแล้ว อย่างไรก็ตาม 

จำานวนการละเมิดอย่างสูงก็สะท้อนให้เห็นถึงความ

มีประสิทธิภาพอย่างจำากัดของมาตรการที่มีอยู่ กรณี

ศึกษานี้ได้เปิดเผยผลกระทบของการลักลอบตัดไม้ใน

ป่าและผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน โดยเฉพาะคนยากจน การ

ศึกษานี้ยังได้เน้นว่าการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้

โดยให้ความสำาคัญไปแค่ที่ระดับหมู่บ้านนั้นยังไม่เพียง

พอ

ถ้างั้น FLEGT และ REDD+ เป็นอย่างไรใน

เวียดนาม

ในขณะนี้ ทั้ง 2 มาตรการมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา

การลักลอบตัดไม้ในประเทศได้หรือไม่ 

 

FLEGT นั้นสำาหรับแก้ไขปัญหาไม้ที่ผิดกฎหมาย 

ส่วน(REDD+) มีเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ที่ทำาให้ป่าไม้นั้นสูญ

เสีย ซึ่งการลักลอบตัดไม้เป็นหนึ่งในเรื่องที่สำาคัญที่สุด

ในเวียดนาม ทั้ง FLEGT  และREDD+ ส่งเสริมการ

ปรับปรุงธรรมาภิบาลป่าไม้และเสริมสร้างการบังคับ

ใช้กฎหมาย การถ่ายโอนอำานาจการจัดการป่าไปยัง

หน่วยงานท้องถิ่นและกระจายอำานาจในสิทธิของผู้ใช้

ป่าให้แก่ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นถูกคาดว่าจะเป็นกลไกที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลที่อ่อนแอรวม

ทั้งหลักปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ดั่งที่ได้ปรากฎตามกรณี

ศึกษา มาตรการที่พัฒนาโดย FLEGT และ REDD+ นั้น

มีขึ้นเพื่อมุ่งที่จะพัฒนาปรับปรุงธรรมาภิบาลป่าไม้และ

แก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่จะไม่

ได้ผลเลยหากมาตรการทั้งหลายเหล่านี้ไม่สามารถสร้าง

กลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อลงโทษการสมรู้ร่วมคิดและการ

คอรัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าไม้ได้

การมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมจากการใช้ป่าและการ

จัดการซึ่งสนับสนุนโดย FLEGT และ REDD+ อาจหา

ที่ว่างเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐและที่ไม่ใช่

องค์กรของรัฐและภาคเอกชนเพื่อตรวจสอบการลักลอบตัด

ไม้ก็ได้ ความร่วมมือนี้จะได้ผลมากที่สุดหากสามารถต่อ

ต้านการสมรู้ร่วมคิดและการคอรัปชั่นและแก้ไขปัญหาการ

แบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมที่เกี่ยวข้องกับการค้าไม้ 

และปัญหาที่ซับซ้อนของสิทธิในทรัพย์สินที่ยังไม่ชัดเจน  

โครงการ REDD+ อาจนำาไปใช้เพื่อชดเชยผู้ที่เข้าไป

เกี่ยวข้องในการลักลอบตัดไม้ขนาดย่อม เช่น ชาวบ้านที่ตัด

ไม้ใน Ban Yen การแบ่งปันรายได้จากการชำาระดังกล่าว

ควรจะกำาหนดในลักษณะท่ีรวมไปถึงชาวบ้านท่ีอยู่ชายขอบ

ด้วย

© EFI/TTH

หน่วยงาน EU FLEGT ของ EFI | เวียดนาม 



45

ชื่อ: Wu Shengfu 

อาชีพ: ผู้จัดการทั่วไปบริษัท Green 

Panel Corporation (GPC) และผู้อำานวย

การแผนกการตลาด สมาคมอุตสาหกรรม

การผลิตที่ได้จากป่าแห่งชาติ

จาก: จีน

โปรดอธิบายลักษณะบริษัท/ งาน/ โครงการของคุณ

บริษัท Green Panel Corporation (GPC) เป็นบริษัทเอกชน

ที่ทำางานเกี่ยวกับการรับรองอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำามา

จากไม้ เรายังได้ดำาเนินการโครงการศึกษาในประเด็นนี้ด้วย

อะไรคือบทเรียนที่มีประโยชน์มากที่สุดที่คุณได้เรียนรู้

จากงาน/ โครงการของคุณ

ผมตระหนักว่าสิ่งหนึ่งที่สำาคัญที่สุดก็คือการเพิ่มพูนความรู้

จากงานของคุณที่ทำา คุณจำาเป็นต้องรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะ

มากได้เกี่ยวกับงานของคุณเพื่อที่จะได้ไล่ตามและประสบ

ความสำาเร็จในหน้าที่การงาน นอกเหนือจากนั้น ผมคิดว่ามัน

สำาคัญมากที่จะเข้าใจเป็นอย่างดีในเหตุการณ์สถานการณ์ทั่ว

โลก การค้าไม้เป็นธุรกิจสากลดังนั้นการติดตามว่าเกิดอะไร

ขึ้นกับโลกของเราจะทำาให้คุณเป็นต่อมากขึ้น 

มุมมองความเป็นไปได้สุดท้ายสำาหรับบริษัท/ องค์กร/ 

โครงการของคุณคืออะไร

เมื่อมองมาที่บริษัทของผมแล้ว ผมรู้สึกว่างานที่เราทำานั้นเป็น

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค สำาหรับตัวบริษัทเองด้วย และยังรวม

ไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เราไม่สามารถดำาเนินการโดย

ปราศจากการพิจารณาแนวคิดเหล่านี้ได้เลยเพราะว่าเราต้อง

มั่นใจในอนาคตว่าเราสามารถดำาเนินงานที่ทำาต่อไปได้ นั่น

หมายความว่าเราต้องได้รับการยอมรับจากสังคมและเราต้อง

จัดการกับทรัพยากรของเราอย่างยั่งยืน เพื่อที่เราจะสามารถ

ดำาเนินการต่อไปเมื่อเวลานั้นมาถึง 

ป่าไม้มีความหมายกับคุณอย่างไร

สำาหรับผมแล้ว ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่ให้วัตถุดิบแก่เราทุก

ประเภทเพื่อใช้ประจำาวัน นอกเหนือจากนั้นป่าไม้เป็นเครื่อง

มืออันทรงพลังในการจัดการกับคาร์บอนและให้ออกซิเจนแก่

เรา ท้ายที่สุด ป่าไม้ยังเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ตามธรรมชาติ

และเป็นสถานที่ที่เอาไว้ใช้เวลาว่างร่วมกันกับเพื่อนๆ และ

ครอบครัว

มุมมองของคุณต่อป่าไม้ในประเทศของคุณในปีพ.ศ. 

2564 เป็น

ผมคิดว่าเราต้องปลูกป่าเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรมและประชาชนโดยทั่วไปที่จะมีสถาน

ที่ที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับธรรมชาติ ในการอนุรักษ์ป่าไม้

ในธรรมชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อม นอกจากนั้น ผมคิดว่าเราจำาเป็นต้องทำางานนำาไปสู่

หลักปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนให้มากขึ้นเพื่อ

การดำารงชีวิตของเรา
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มาเลเซียโชคดีที่มีทรัพยากรที่หลากหลาย

มากมาย ทั้งน้ำามันนอกพื้นที่ชายฝั่งที่มากมาย

ซึ่งสงวนไว้เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ ชีวิตสัตว์นำา้

และป่าไม้ที่เขียวขจีซึ่งครอบคลุมประเทศมากกว่า 

60% และ จัดหาการดำารงชีวิตในสัดส่วนที่สำาคัญ

ของผู้คนในประเทศที่มีมากกว่า 29 ล้านคน จริงๆ 

แล้วมีประมาณ 11% ของประชากรของมาเลเซีย

นั้นเป็นชนเผ่าพื้นเมือง – หรือที่รับรู้กันว่า ‘Orang 

Asli’ ในคาบสมุทรมาเลเซียและชนพื้นเมืองทาง

ภาคตะวันออกของมาเลเซีย– และส่วนใหญ่ก็

ยังคงหากินและอาศัยอยู่ในป่าไม้ของประเทศ 

จำานวนประชากรนั้นสัมพันธ์กับขนาดของป่าไม้ใน

ประเด็นคำาถามซึ่งจะต้องพิจารณาในทุกๆ มุมมอง

เกี่ยวกับการจัดการกับผู้คนอย่างไรซึ่งเป็นภารกิจ

ที่น่ากังวล 

ดร. Lim Hin Fui เป็นนักสังคมทางสิ่งแวดล้อม

ทำางานในสถาบันวิจัยป่าไม้แห่งประเทศมาเลเซีย 

(FRIM) และเป็นหนึ่งในผู้คนที่ทำางานใกล้ชิด

กับ Orang Asli ในคาบสมุทรมาเลเซีย ในปีพ.ศ. 

2550 ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ดร. Lim Hin Fui ได้เข้าไปช่วยเหลือ

สร้างโครงการเพื่อกำาหนดทิศทางความรู้ของชน

เผ่าพื้นเมืองโบราณและสร้างความตระหนักรู้ทาง

ท้องถิ่นในประเด็นป่าไม้ท่ามกลาง 7 กลุ่มย่อย

ทางชาติพันธุ์ของชนเผ่าพื้นเมืองในคาบสมุทร

มาเลเซีย

“ในแต่ละเวอร์คชอป มีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ 

50-120 คน และเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ความรู้ดั้งเดิมของ

ชาวบ้าน และความสำาคัญต่อชุมชนในท้องถิ่น 

ประเทศมาเลเซีย และทั้งโลก”

โครงการได้รวบรวมข้อมูลว่าด้วยการใช้ต้นไม้ที่ใช้

เป็นยาและที่มีกลิ่นหอมอย่างยั่งยืนโดยชนกลุ่มน้อย

ในมาเลเซียและสำารวจหาความเป็นไปได้ในการเป็น

พันธมิตรร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ Orang Asli 

“กลุ่มที่เราทำางานด้วย คือ - Semelai, Jahai, 

Temiar, Semai, Temuan, Jahut และ Jakun – 

โดยเป็นตัวแทนมากกว่า 40% ของ 7 กลุ่มย่อยทาง

ชาติพันธุ์ของชนเผ่าพื้นเมืองในคาบสมุทรมาเลเซีย” 

กล่าวโดยดร. Lim “เมื่อเราเริ่มทำางานกับกลุ่มดัง

กล่าว ทีมนักวิจัยได้เข้าไปในพื้นที่หลายๆ ครั้งตาม

แต่ละสถานที่วิจัยเพื่อพบกับผู้นำาชุมชนและอธิบาย

โครงการของเรา”

ในระหว่างขั้นตอนนี้หรือที่เรียกกันว่า ‘การประเมิน

ของชนพื้นเมืองในชนบทโดยด่วน’ โดยผู้นำาจะถูก

เข้าถึงโดยใช้ภาษาท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึงในการรับ

รู้มากขึ้นในประเด็นป่าไม้และเจตจำานงของตนใน

การมีส่วนในโครงการ หากทำาตามขั้นตอนเหล่านี้ 

โครงการสำาหรับชาวบ้านก็จะมีขึ้นในการจัดหาที่อยู่

แก่ Orang Asli

“แต่ละโครงการก็จะมีผู้เข้าร่วมเป็นชาวบ้าน

ประมาณ 50 และ 120 คนและเราได้พูดคุยในหัวข้อ

ต่างๆ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ ความ

รู้ดั้งเดิมและความสำาคัญของชุมชนท้องถิ่นของ

มาเลเซียและของโลก” ดร. Lim กล่าว “เรายังได้

อธิบายมากขึ้นเกี่ยวกับโครงการความรู้ดั้งเดิมของ

สถาบันวิจัยป่าไม้แห่งประเทศมาเลเซีย (FRIM) 

และฐานข้อมูลของต้นไม้ที่เป็นยาและที่มีกลิ่นหอม

ซึ่งถูกใช้โดยชุมชน” 

“การที่ชุมชนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนในโครงการเหล่า

นี้ได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติของพวกเขาอย่างชัดเจน 

ชาวบ้านมีความต้องการที่จะอนุรักษ์และพัฒนา

ความรู้ดั้งเดิมที่มีอยู่มากขึ้น ในขณะนี้พวกเขาเข้าใจ

ในมูลค่าและรู้ว่าการสูญเสียป่าไม้นั้นมันง่ายดาย

เพียงใด” กล่าวโดย Norya Bin Abas, ผู้นำาชนเผ่า 

Semelai และประธานคณะกรรมการความรู้ดั้งเดิม

ของ Semelai

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่า Orang Asli รู้ว่า

ตนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนั้น จะ

ต้องเป็นหน้าที่ของสถาบันวิจัยป่าไม้แห่งประเทศ

มาเลเซีย(FRIM) ในการอธิบายขั้นตอนและ

การบันทึกทางหลักฐานความรู้ที่เก่าแก่ของป่าไม้ในประเทศมาเลเซีย
ป่าไม้เขียวขจีครอบคลุมพื้นที่เกือบ 60% ของประเทศ
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การบันทึกทางหลักฐานความรู้ที่เก่าแก่ของป่าไม้ในประเทศมาเลเซีย
ป่าไม้เขียวขจีครอบคลุมพื้นที่เกือบ 60% ของประเทศ

© EFI/TTH

กระบวนการของโครงการในระดับชุมชน ป่าไม้ใน

คาบสมุทรมาเลเซียตกอยู่ภายใต้โครงการรับรอง

ต้นไม้ซึ่งมีขึ้นเพื่อปกป้องความรู้ดั้งเดิมของ Orang 

Asli หมายความว่า Orang Asli มีสิทธิที่จะรับรู้

ข้อมูลโครงการโดยละเอียดและได้รับค่าชดเชย

ที่เป็นธรรมจากการใช้ประโยชน์จากความรู้หรือ

ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยการนี้ ชาว

บ้านส่วนใหญ่จะต้องยินยอมและเข้าไปมีส่วนใน

โครงการฝึกอบรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ

พวกเขาจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้และตัวอย่าง

ต้นไม้ตามธรรมชาติ

“ชุมชนพื้นเมืองต้องยินยอมให้โครงการนั้นดำาเนิน

ไปได้ เพื่อการนี้ คณะกรรมการชาวบ้านจึงได้มีขึ้น

ตามจำานวนชุมชนที่มี โดยความช่วยเหลือของคณะ

กรรมการทั้งหลายเหล่านี้ และผู้นำาท้องถิ่นในชุมชน

อื่นๆ โครงการได้ชี้แจงแก่ระดับชาวบ้านและการ

สนับสนุนชาวบ้านจะขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการ

และผู้นำาทั้งหลายเหล่านี้” กล่าวโดยดร. Lim ผลที่

ตามมา ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ให้ความยินยอมใน

โครงการโดยคิดเป็น 71% ของชาวบ้าน Semai และ 

95% ของชาวบ้าน Jahai/Temiar

โครงการได้ให้ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

แล้ว โดยรายงานทักษะใหม่และเพิ่มความสนใจ

ในการบันทึกข้อมูลเป็นความรู้เพื่อประโยชน์ของ

ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต “และหากความรู้

ของเราในต้นไม้ที่เป็นยาและที่มีกลิ่นหอมสามารถ

นำาไปสู่ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อประโยชน์ทางการค้า

ในอนาคต” “เราจะมีความสุขมากที่ได้แลกเปลี่ยน

ประโยชน์เหล่านี้ร่วมกัน!” Norya Bin Abas กล่าว 

ดร. Lim นั้นก็ดีใจด้วยเช่นกันกับผลลัพธ์ที่ผ่านมา

จนถึงปัจจุบัน “เรามีความก้าวหน้าอย่างมากและได้

เรียนรู้จากชุมชนพื้นเมือง ในขณะเดียวกัน กิจกรรม

นี้ยังสร้างความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงแก่ชุมชนใน

มูลค่าและบันทึกองค์ความรู้ของพวกเขาในทุกๆ 

วัน  เราหวังที่จะดำาเนินงานของเราต่อไปกับชุมชน

เหล่านี้และฉันคิดว่านี่จะแสดงให้เห็นว่าการทำางาน

ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับชุมชนพื้นเมืองเป็นอนาคต 

– อนาคตที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจะเป็นประโยชน์

ต่อทั้ง 2 ฝ่าย” 

“ชุมชนดั้งเดิมต้องให้ฉันทามติในการ

ที่โครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งใน

การนี้ จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

พิเศษของหมู่บ้านขึ้นมาในหลายๆ 

ชุมชน ซึ่งจากความช่วยเหลือของ

คณะกรรมการเหล่านี้ และผู้นำาชุมชน 

จึงทำาให้สามารถทำาความเข้าใจและ

ขอความสนับสนุนชาวบ้านในระดับ

ครัวเรือนเกี่ยวกับโครงการนี้ได้”
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อาชีพการตัดไม้เถื่อนก่อให้เกิดความเสียหาย 
การลักลอบตัดไม้เถื่อนทั่วโลกลดลง 22% จากปี 2545

ข่าวดีที่หาได้ยาก สถาบันของราชวงศ์ในกิจการต่างประเทศ

กรุงลอนดอน หรือที่รู้จักกันว่า Chatham House เมื่อเร็วๆ นี้

ได้ออกรายงานข้อมูลการถูกบุกรุกทั่วโลกที่เกี่ยวกับอาชีพการ

ตัดไม้เถื่อนกำาลังดำาเนินการ – โดยประมาณกันว่าการผลิต

ไม้เถื่อนทั่วโลกได้ลดลงไปอยู่ที่ 22% ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 การ

ศึกษายังได้พิจารณาไปที่ 12 ประเทศที่เป็นผู้ผลิต ผู้แปรรูป

และผู้บริโภค และได้ข้อสรุปว่าการดำาเนินการเมื่อทศวรรษ

ที่แล้วได้ขยายออกไปและเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อให้เกิดผลก

ระทบอย่างมากต่อทิศทางที่เป็นลบต่อประเทศที่ผลิต และ

แปรรูปไม้เถื่อนในช่วงที่ผ่านมา 

ตามการวิเคราะห์ของ Chatham House อาชีพการตัดไม้

เถื่อนลดลงไปอยู่ระหว่าง 50 และ 75% ในประเทศแคเมอรูน 

อเมซอนในบราซิลและอินโดนีเซีย ในขณะที่การศึกษาที่

เกี่ยวกับการนำาเข้าไม้เถื่อนใน 7 ประเทศที่เป็นผู้บริโภคและผู้

แปรรูปลดลงไป 30% จากระดับที่สูงที่สุดในปีพ.ศ. 2547 

เป็นผลให้ป่าไม้มากกว่า 17 ล้านเฮกตาร์ได้รับการปกป้อง

และการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จำานวน 1.2 พันล้านตันถูก

หลีกเลี่ยงไปได้ อีกแง่หนึ่งหากต้นไม้ถูกตัดโดยถูกต้องตาม

กฎหมาย รายงานได้สรุปเอาไว้ว่าประเทศที่เกี่ยวข้องอาจมี

รายได้เพิ่มขึ้นถึง 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

การศึกษาได้รวมไปถึงรายละเอียดของกรณีศึกษาใน 4 

ประเทศในเอเชีย – อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีนและเวียดนาม – 

เช่นเดียวกับจำานวนตลาดส่งออกที่สำาคัญของไม้เอเชียและ

ผลผลิตที่ได้จากป่า 

อินโดนีเซีย... 
...ได้พบเห็นการปราบปรามครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชีย กับการ

ลักลอบตัดต้นไม้ที่ล่วงลงมา 75% ตั้งแต่ระดับที่สูงที่สุดใน

ปีพ.ศ. 2543 และที่ล่วงลงมาอย่างรุนแรงในปีพ.ศ. 2548-9 

เป็นผลให้เกิดการยึดไม้เถื่อนจำานวนมาก อย่างไรก็ดี ปัญหา

การลับลอบตัดไม้ก็ยังคงไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาย 

ราวๆ 40% ของการตัดต้นไม้ยังคงถือว่าเป็นการกระทำาที่

ผิดกฎหมายและยังเป็นห่วงกันว่าการจับกุมจะส่งผลใน

กระบวนการพิจารณาคดีสำาหรับผู้ลักลอบตัดต้นไม้โดยไม่

บ่อยนัก

อย่างไรก็ตาม ประเทศอินโดนีเซียเพิ่งจะได้บรรลุการเจรจาข้อ

ตกลงพันธมิตรโดยสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้  

ธรรมาภิบาล  และการค้า (FLEGT) (โปรดดูหน้า26) กับ

สหภาพยุโรป ซึ่งจะสนับสนุนการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องใน

การพัฒนา

มาเลเซีย...
...มี 14-25% ของการตัดต้นไม้ที่ถือว่าผิดกฎหมาย สำารวจ

โดยประเทศผู้ผลิตที่ต่ำาที่สุด การตัดต้นไม้ดังกล่าวเป็นส่วน

ที่ดีที่สุดเมื่อการตัดต้นไม้นำามาสู่ความมีประสิทธิภาพของ

รัฐบาลและนโยบาย อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าภาคเอกชน

ในประเทศจะแตกแยกออกไป ในด้านหนึ่ง ครึ่งหนึ่งของป่า

ได้รับการรับรองโดยกฎหมายหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้

อย่างยั่งยืนและได้รับการตรวจสอบทางกฎหมายก็กำาลังเพิ่ม

สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่อีกด้านหนึ่งหลักฐานก็ชี้ให้เห็น
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ว่าไม้เถื่อนหลักๆ ในประเทศมาจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต

ให้ตัดต้นไม้โดยมิชอบภายในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทำาการ

ตัดไม้ได้

จีน...
...เป็นผู้พัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในการลดความเสี่ยงสูงในการนำา

เข้า โดยมีปริมาณการนำาเข้าลดลง 16% จากระดับที่สูงที่สุด 

แต่อย่างไรก็ดี จีนก็ยังเป็นประเทศผู้ซื้อที่ใหญ่ที่สุดของโลกใน

ไม้เถื่อน – โดยประมาณ 20% ของการนำาเข้า ในภาคเอกชน 

ปัญหาการตัดต้นไม้นั้นเกิดขึ้นโดยทั่วไปเหมือนกัน บริษัทไม่

กี่รายที่ได้ลงทุนและจัดการกับบริษัทในโซ่อุปาทานของตนแต่

ก็ปรากฎว่าบริษัทส่วนใหญ่กลับให้ความสนใจในการแข่งขัน

ทางการตลาดในเรื่องของราคาเท่านั้น ความเคลื่อนไหวที่ได้

ดำาเนินการโดยรัฐบาลคือการจัดทำาข้อตกลงระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการลักลอบตัดไม้เถื่อนเพื่อการค้า โดยเฉพาะกับ

ประเทศพม่า 

เวียดนาม...
....เป็นเพียงประเทศเดียวที่ระดับการค้าในไม้เถื่อนยังไม่

ได้ลดลงไปเลย – ในความเป็นจริง การนำาเข้ากลับเพิ่มขึ้น

เป็น 3 เท่าในช่วงปีระหว่างพ.ศ. 2543 ถึง 2550 เป็นผลให้

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม้ต้อง

ห้ามจากอินโดนีเซียไม่มากถูกชดเชยโดยไม้ที่มาจากประเทศ

ลาว กัมพูชาและพม่า ประมาณ 17% ของการนำาเข้าในขณะ

นี้ถือว่าผิดกฎหมาย รายงานยังบ่งชี้ว่าการจัดการของรัฐบาล

นั้นอยู่ในระดับต่ำาในขณะที่ภาคการลงทุนของเอกชนได้

ดำาเนินการจัดการกับโซ่อุปาทานของตนมากขึ้นเนื่องเพราะ

ลูกค้าที่มาจากสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ได้เริ่มถามคำาถามยุ่ง

ยากเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน รายงานแสดงให้เห็นว่าการตัดไม้

เถื่อนและแปรรูปนั้นไม่ใช่ปัญหาของทั้งหมด การบริโภคที่

ผิดกฎหมายนั้นก็สำาคัญไม่แพ้กัน ในปีพ.ศ. 2551 จากการ

สำารวจบริษัทใน 5 ประเทศที่บริโภคไม้เถื่อนและผลิตภัณฑ์

ที่ทำามาจากไม้คิดเป็นมูลค่าราวๆ 8.4 พันล้านดอลล่าร์ นับ

เป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างมากต่อกลุ่มสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

ที่เป็นปักเจกชน ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวมีกฎหมาย

และข้อบังคับที่หลากหลายสร้างขึ้นเพื่อจำากัดการเข้าถึงของ

ตลาดในไม้เถื่อนในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา “ก้าว

ที่สำาคัญต่อไปสำาหรับญี่ปุ่นและจีนคือการออกกฎหมายที่

สหรัฐอเมริกามีและมีสหภาพยุโรปเป็นตัวแปรให้เกิดการ

ดำาเนินการตามกฎหมาย” กล่าวโดยนาย Sam Lawson  ผู้

ศึกษางานวิจัย “หากทำาตามที่บอก นั่นหมายความว่าตลาด

ที่ใหญ่ที่สุดทั้งหมดในโลกจะปิดตายไม้เถื่อนตลอดไป” มัน

อาจจะยังไม่เกิดขึ้นทันที แต่หากว่าเกิดขึ้นเมื่อ่ไหร่ เมื่อนั้น

ก็ไม่ต้องสงสัยกันว่าระดับของการหมุนเวียนของตลาดจะ

เปลี่ยนแปลงการกระตุ้นทางผลประโยชน์ต่อผู้ลักลอบตัด

ต้นไม้ ซึ่งอาจจะส่งผลที่ตามมาอย่างมหาศาลต่อป่าไม้ของ

โลก 
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ทวีปที่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นเมืองมากที่สุดในโลก

ก็คือเอเชีย ได้กลายมาเป็นทวีปที่ตื่นตัวมากที่สุดใน

ประเด็นความขัดแย้ง เหนือที่ดิน สร้างผลกระทบต่อ

ผู้คนนับล้านและพื้นที่ป่ามากมาย แต่เดิม แรงกดดันใน

ที่ดินได้เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยปราศจาก

การระงับความขัดแย้ง  ในขณะที่ทั่วโลกก็มีแรงกดดัน

มาจากการป้องกันทางสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปการค้าผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้

ซึ่งกำาลังขยายตัว และผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าวยัง

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในขณะที่ความขัดแย้ง เป็นเรื่อง

ที่กังวลกันอยู่ นี่ดูขัดแย้งกับเรื่องราวของความขัดแย้ง ที่

เพิ่มขึ้นและผล

กระทบจากกิจการดังกล่าว

• 3 ใน 4 ของพื้นที่ป่าในเอเชียได้รับผลกระทบจากความ

ขัดแย้ง ที่มีความรุนแรง 

• เกือบครึ่งของความขัดแย้ง ในที่ดินจำานวน 236 เรื่อง

ซึ่งได้บันทึกในปีพ.ศ. 2552 ในกัมพูชาขยายตัวไปสู่

ความรุนแรง 

• ประชากรอินโดนีเซียระหว่าง 12 ถึง 20 ล้านได้เผชิญ

กับความขัดแย้ง ทางป่าไม้ในแต่ละวัน

• คาดการณ์กันว่าในช่วงยุค 1990 ภาษีประมาณ 330 

ถึง 500 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ จากต้นไม้ได้ช่วย

ให้เกิดความขัดแย้งทางการเงินโดยอ้อมในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ 

เรื่องราวของความกลัวและความกังวล ของชุมชน

ทำาให้กลายเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ของผู้พัฒนาที่ดินที่มี

อำานาจ หน่วยงานป้องกันพื้นที่และการสัมปทานต้นไม้

เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทุกวันกลายเป็นความขัดแย้ง ที่

ขยายตัวขึ้นไปทั่วภูมิภาค ความพยายามที่จะจัดการกับ

“ฉันจำาวันที่ฉันกำาลังเผาที่เพื่อทำาการเพาะ

ปลูกข้าว ฉันตกอยู่ในความเกรงกลัวและ

ประหม่าตลอดเวลา ทันใดนั้น ฉันก็เห็น

เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามา ด้วยความตกใจ 

ฉันก็วิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ในขณะ

ที่วิ่งหนีไม่คิดชีวิต ฉันต้องสั่งให้หมาของ

ฉันเงียบเพราะมันอาจจะเห่าหรือวิ่งหนี

จากฉันไปและอาจจะถูกตีที่หัวจนตายได้ 

และกลัวว่าการเห่าของมันนั้นจะทำาให้เจ้า

หน้าที่อุทยานจะรู้ที่ตั้งและจับกุมฉันได้ใน

ที่สุด” 

จากการสัมภาษณ์ชาวนาที่ได้รับผลกระ

ทบในเอเชีย 

ปัญหาที่ดูเหมือนว่ายากที่จะจัดการจะได้รับการ

แก้ไขอย่างไร

ความขัดแย้งไม่สามารถจัดการได้เพียงข้ามคืนและบ้าง

ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาได้เพียงบางส่วน โชคดีที่มีหน่วย

ความรู้ที่ขยายตัวขึ้นเพื่อจัดการกับความขัดแย้ง ทางป่า

ไม้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากประสบการณ์ของ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับ

ป่า (RECOFTC) ได้ดำาเนินการโดยทันทีในการจัดการ

กับปัญหาความรุนแรงบ่อยๆ รวมถึง: กระบวนการ

พบปะเพื่อให้ข้อมูลในตอนต้นกับผู้คนในท้องถิ่นเมื่อได้มี

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตามประเพณี การประสาน

ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีข้อกำาหนดที่แตกต่างโดยไม่

เป็นการสร้างปัญหาหรือความยุ่งยากแก่หน่วยงานนั้นๆ 

การสนับสนุนข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันซึ่งมีข้อตกลง

ทั่วไปว่าด้วยยุทธศาสตร์ในการแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรม

ของการรับผิดชอบอันเกิดจากการบริการจัดการ และที่

สำาคัญคือการกระตุ้นรัฐบาลให้คงไว้ซึ่งความเป็นกลาง มี

ความรับผิดชอบและเป็นธรรมในความขัดแย้ง ระหว่าง

ความต้องการในการพัฒนาความเจริญ และการเพิ่ม

ประชากรให้มั่งคั่งขึ้น ก็ได้นำาแนวทางซีซาร์ว่าด้วยการ

สร้างความแตกแยกและเข้าครอบครองชุมชนทั้งหมดมา

ใช้บ่อยจนเกินไป ในขณะที่ผลประโยชน์ของสมาชิกบาง

กลุ่มในชุมชนเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุน ด้วยบทบาท

ของชุมชนและความห่างไกลในอำานาจตัดสินใจ ทำาให้

รัฐบาลมีบทบาทที่สำาคัญในการบริหารจัดการความ

ต้องการ แต่โชคร้ายรัฐบาลมักจะไม่เชื่อมั่นและเกรงกลัว

ต่อผู้คนในท้องถิ่น กลับสนับสนุนคนของตนให้มีอำานาจ

มากขึ้นและใช้การบังคับและความรุนแรง นอกจากนั้น

ความขัดแย้งมักจะมาจากต้นทุนทางเศรษฐกิจ ทางสิ่ง

แวดล้อมและสังคมที่มีราคาสูง ซึ่งอาจจะไม่เคยได้รับ

การแก้ไข 

หลักๆ แล้วความขัดแย้งเกิดขึ้นโดยข้อตกลงการครอบ

ครองที่ดินที่ไม่ชัดเจนและไม่ยุติธรรมส่งผลให้เกิดข้อ

เรียกร้องช่วงชิงมากมายเหนือป่าไม้และที่ดินในป่า 

สาเหตุอื่นๆ ที่มีร่วมกันรวมถึงการประสานงานที่ไร้

ประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและ

นโยบายที่ให้ความสำาคัญในผลประโยชน์ของโลกและ

ของชาติ มากกว่าประโยชน์ความจำาเป็น มูลค่าและ

1 toon.debruyn@recoftc..org

By: Toon De Bruyn 1

การไกล่เกลี่ยนำาไปสู่ข้อยุติกรณีความขัดแย้ง ในที่ดิน

ที่เพิ่มขึ้นไปทั่วเอเชีย 

ในบันเตียง การตัดไม้ในตอนใต้ของสุลาเวสีก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขทางสังคม
จนกระทั่งการสร้างกำาลังการผลิตช่วยลดความขัดแย้งลง และสร้างการยอมรับกฏหมายต่อชุมชนขึ้นมา
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RECOFTC - ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ได้มุ่ง

มั่นเพื่อลดเหตุการณ์หรือผลกระทบแง่ลบของความขัด

แย้ง ทางทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคและเพื่อจัดการ

แก้ไขปัญหาต้นเหตุของความขัดแย้ง ดังกล่าว 

ในหลายๆ ที่ผ่านมา ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า  

ได้อบรมผู้คนมากกว่า 100 คนผู้ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

การจัดการความขัดแย้ง  การจะประสบความสำาเร็จนั้น

เป็นไปได้ยากกว่าหลายเท่า การฝึกอบรมรวมถึงผู้มีส่วน

ได้เสียทั้งหมด ทั้งจากเจ้าหน้าที่ NGO และตัวแทนจาก

ภาคธุรกิจ จนถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้หรือมากกว่านั้น 

ชุมชนท้องถิ่นและบริษัทต่างๆ

การเสริมสร้างทักษะการไกล่เกลี่ย2  ท่ามกลางผู้มีส่วน

ได้เสียที่แตกต่างกัน และรับประกันว่าชุมชนมีศักยภาพ

ในการจัดการความขัดแย้ง  อันเป็นยุทธศาสตร์ระยะ

ยาวที่สำาคัญในการจัดการกับข้อโต้แย้งที่เพิ่มมากขึ้น

ในป่าไม้และที่ดิน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพต้องยิ่ง

กว่าโครงการฝึกอบรมเฉพาะสาขา ต้องครอบคลุมชุด

กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการอบรมผู้ฝึกอบรม โดยจะได้

รับการฝึกฝนและผลลัพธ์ของผู้ฝึกอบรมจะสะท้อนผ่าน

ทางเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ท้ายที่สุด 

นี่จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งต่อองค์กรและสถาบัน 

และแสดงให้เห็นถึงการจัดการปัญหาของความขัดแย้ง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพราะว่าความขัดแย้ง และการจัดการความขัดแย้ง นั้น

เป็นประเด็นเปราะบาง ทักษะเฉพาะทางจึงมีความ

จำาเป็น การเข้าถึงและการมีข้อมูล การเกี่ยวข้องกับ

บุคคลที่หลากหลายและความสัมพันธ์ทางอำานาจ การ

สร้างความเชื่อมั่น การเปิดมุมมองสร้างแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาอื่นๆ และบรรเทาสถานการณ์ความ

ตึงเครียด คือทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่จำาเป็นที่ผู้

ไกล่เกลี่ยผู้มีความสามารถหาได้ยากพึงมี

เมื่อจุดมุ่งหมายของการพัฒนาศักยภาพคือ อันดับแรก 

การเพิ่มความตระหนักรู้ ก็คาดหวังกันว่าผู้คนจะมีความ

รู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นในสาเหตุของความขัดแย้ง ผลกระ

ทบและทางเลือกในการจัดการกับความขัดแย้ง ผู้คนก็

เริ่มที่จะมีความเข้าใจ รับรู้ต้นเหตุของความขัดแย้งที่เกิด

ขึ้นหรือขยายตัวขึ้นและใช้มาตรการในการแก้ไขปัญหา

อย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้นเราอาจจะได้เห็นความ

กังวลในความขัดแย้งดังกล่าวลดลงไปบ้างก็ได้ 

  2การไกล่เกลี่ยเป็นรูปแบบของการแทรกแซงโดยบุคคลภายนอกโดยที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะอำานวยความสะดวกในการจัดการความขัดแย้ง  แต่ไม่มีอำานาจในการกำาหนดวิธีแก้ปัญหา 
3.โครงการ RAFT: โครงการงานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิดชอบในเอเชีย (RAFT): www.responsibleasia.org

© RECOFTC
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“เมื่อเวลาผ่านไป องค์กรของผมและผมก็มีชื่อเสียงมาก

ขึ้นและเราได้งานช่วยเหลือสังคมและบริษัทเอกชนมาก

ขึ้นซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นตัวบ่งชี้ว่ามีความขัดแย้งมากขึ้น 

แต่อีกด้านหนึ่งก็มีการรับรู้มากขึ้นของแต่ละฝ่ายที่แตก

ต่างกัน เรากำาลังช่วยเหลือบริษัทขนาดเล็กและขนาด

ใหญ่เพื่อสร้างระบบจัดการความขัดแย้ง และสนับสนุน

ด้วยขั้นตอนการแปรรูปความขัดแย้งภายในโครงการ

สัมปทาน / การเพาะปลูกผ่านบริการการไกล่เกลี่ย การ

อบรมและการพัฒนามาตรการป้องกันทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เรายังได้พัฒนาศักยภาพมากขึ้นแก่องค์กร

ท้องถิ่นและปักเจกบุคคล”

มากกว่า 20 ปีที่แล้ว ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับ

ป่า (RECOFTC) ได้จัดฝึกอบรมผู้เข้าร่วมกว่าพันรายใน

ทุกๆ ระดับเพื่อบรรเทาทั้งรัฐบาลและภาคประชาสังคม

เพื่อสร้างความตระหนักรู้อันเกี่ยวกับตัวเร่งไปสู่ความ

ทำาอย่างไรถึงจะสนับสนุนการไกล่เกลี่ยได้

- ขยายความรู้ว่าด้วยความขัดแย้ง ป่าไม้ 

- สะสมและเผยแพร่หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

- สร้างกระบวนการเรียนรู้ และสนับสนุนเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ 

- ส่งเสริมความร่วมมือผ่านการจัดการร่วมกัน 

- สร้างความตระหนักรู้ของสาธารณะทั่วไปผ่านสื่อและภาคประชาสังคม

© RECOFTC

Agung Wiyono, อายุ 39 ปี เจ้าหน้าที่สมาชิกกองทุน

ป่าไม้ (TFT) ในอินโดนีเซียได้อธิบายประสบการณ์ของ

เขาในฐานะที่เคยเป็นศิษย์เก่าของศูนย์วนศาสตร์ชุมชน

เพื่อคนกับป่า และผู้ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยความขัด

แย้ง : “เมื่อผมเริ่มงานเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ผมได้ตระหนักว่า

โครงการจัดการป่าไม้ทั้งหมดมีความขัดแย้ง เป็นโหลๆ 

ซึ่งถูกปิดกั้นโดยระบอบการปกครองที่ถูกกดขี่ เมื่อที่ดิน

ถูกเรียกคืนโดยรัฐส่วนท้องถิ่นเป็นการยุติระยะเริ่มต้น

แห่งความสุขและตามมาด้วยการโค่นล้มอำานาจระบอบ

การปกครองของซูฮาร์โต ความขัดแย้งได้แพร่กระจาย

เปิดกว้าง นำาไปสู่ความรุนแรง การคุกคามและการเสีย

ชีวิต ผมเผชิญหน้ากับความขัดแย้งนั้นเมื่อรัฐบาลมีมติ

ในการสร้างสวนจังหวัด — Taman Hutan Raya- บน

ที่ดินของชุมชนซึ่งถูกเวนคืน” 

“ขอบคุณโครงการพัฒนาศักยภาพที่เป็นระบบและเข้ม

ข้นของศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าและโครงการ

งานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิดชอบในเอเชีย (RAFT)   

ผมเริ่มที่จะเห็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของเหตุการณ์

ที่นำาไปสู่ความขัดแย้ง ตามที่ผมเข้าใจ ผมมีความมั่นใจ

ในบทบาทของผมมากขึ้น: ผมเรียนรู้และพัฒนาความ

เข้าใจในแนวคิดและขั้นตอนใหม่ๆ และได้รับโอกาสใน

การแลกเปลี่ยน ฝึกฝนและเรียนรู้จากผู้อื่น บางทีนี่อาจ

จะเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด: การตระหนักว่าผมไม่ใช่เพียง

คนเดียวที่ให้ความสนใจในการพยายามขจัดความขัด

แย้งและมุ่งหน้าไปสู่ความร่วมมือที่แข็งแกร่ง”

ขัดแย้ง และแนวทางที่เป็นประโยชน์เพื่อบรรเทาความ

เสี่ยงนั้น เพราะองค์กรระหว่างประเทศที่เน้นไปที่การ

พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน

เพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ได้อบรมและให้บริการ

การพัฒนาศักยภาพทั่วภูมิภาค จัดการแก้ไขปัญหา

ความต้องการสำาหรับนโยบายป่าไม้และธรรมาภิบาล 

สร้างและพัฒนาชุมชนป่าไม้ พัฒนาความเป็นอยู่และ

เพิ่มการมีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิ

อากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคน

กับป่า (RECOFTC) ได้ประสานร่วมมือกับทุกระดับของ

ทุกภาคส่วนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้: รัฐบาล NGO 

นักวิชาการ ภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศและ

ท้องถิ่นอื่นๆ 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานในการจัดการความ

ขัดแย้ง สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่

www.recoftc.org
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หน่วยงาน EU FLEGT ของ EFI | ยุโรปดำาเนินการเกี่ยวกับไม้เถื่อน 

เป็นเวลากว่าหลายปีแล้วที่พ่อค้าไม้ในยุโรปได้ดำาเนิน

การขับเคลื่อนในนโยบายการรับซื้อด้วยความรับผิดชอบ

มากขึ้น ลงนามโครงการของประเทศด้วยความสมัคร

ใจในหลายๆ ครั้ง เช่น นโยบายการรับซื้อด้วยความ

รับผิดชอบในสมาพันธ์การค้าไม้แห่งสหราชอาณาจักร 

บริษัทได้ลงนามโดยทั่วๆ ไปต้องได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับ

แหล่งที่มาจากซัพพลายเออร์และพยายามที่จะกำาหนด

ว่าผลิตภัณฑ์แบบไหนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง

ตลอดเวลา แม้ว่าขั้นตอนอาจจะไม่เปิดเผยตรงไปตรง

มาในช่วงแรก แต่ก็ได้ช่วยให้พ่อค้าหลายรายได้ทำาการ

ค้าร่วมกับซัพพลายเออร์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้นและลด

ความเสี่ยงและเป็นการซื้อขายที่ได้รับการรับรอง 

ขณะนี้ บทบัญญัติใหม่แห่งสหภาพยุโรปได้กำาหนด

ความมุ่งมั่นเริ่มที่จะจัดการอย่างจริงจัง เพราะตั้งแต่

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 กฎของการขายไม้ในยุโรป

กำาลังจะเปลี่ยนไป รายละเอียดนั้นซับซ้อนอย่างหนี

ไม่พ้น ในสหภาพที่ประกอบไปด้วยระบบกฎหมายที่

แตกต่างกัน 27 ประเทศ แต่แนวความคิดนั้นก็เรียบ

ง่าย – เพื่อปิดประตูการนำาเข้าไม้ที่ผิดกฎหมายและเพื่อ

ให้มั่นใจว่าผู้ผลิตชาวยุโรปกำาลังปฏิบัติตามกฎหมาย 

โครงการสำาหรับข้อกำาหนดใหม่นี้ได้บัญญัติไว้ในกฎ

ระเบียบว่าด้วยไม้แห่งสหภาพยุโรป (ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จัก

กันในนามว่า กฎระเบียบความระมัดระวัง หรือ DDR) 

และจะมีผลใช้บังคับในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 

โดยเฉพาะกฎดังกล่าวห้ามการนำาเข้าไม้ที่ผิดกฎหมาย

และผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้มาขายในตลาดเป็นครั้ง

แรก บังคับใช้กับทั้งไม้ของสหภาพยุโรปเองและไม้ที่นำา

เข้ามา นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติการของสหภาพยุโรปที่นำาไม้

ยุโรปล้างบางการลักลอบตัดไม้ 

และผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้เป็นครั้งแรกในตลาดของ

สหภาพยุโรปซึ่งจะกำาหนดให้สาธิตว่าไม้เหล่านี้ได้รับ 

“การตรวจสอบอย่างระมัดระวัง” เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็น

สินค้าที่ซื้อขายกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พ่อค้าอื่นๆ 

ในโซ่อุปาทานของสหภาพยุโรปจำาเป็นจะต้องเก็บบันทึก

ของซัพพลายเออร์และลูกค้าของของตนเพื่อความ

สามารถในการติดตามของผลิตภัณฑ์เมื่อได้นำาเข้ามา

ขายในตลาดของสหภาพยุโรปเป็นครั้งแรก

การปฏิบัติการตรวจสอบด้วยความระมัดระวังโดยความ

สมัครใจต้องได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือผ่านโซ่อุปาทานที่ยัง

คงเป็นปัญหาอยู่กับบางบริษัท ณ ตอนนี้ โดยบริษัททั้ง

หลายเหล่านี้ระบุว่าเป็นอุปสรรคในการที่จะได้รับข้อมูล

ที่มีคุณภาพจากโซ่อุปาทาน โดยเฉพาะรายที่ดำาเนิน

การในประเทศที่ไม่ค่อยมีหลักปฏิบัติการตรวจสอบด้วย

ความระมัดระวังอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามในทาง

ทฤษฎี บทบัญญัติใหม่จะสร้างแรงกดดันให้แก่บริษัทที่

ไม่ยอมทำาในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการบังคับใช้กฎระเบียบที่

เหมาะสมและบทลงโทษที่พอแก่เหตุ หลายฝ่ายเชื่อว่า

บทบัญญัตินี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่ค้าไม้อย่างรับ

ผิดชอบ

กฎระเบียบว่าด้วยไม้เป็นบทบัญญัติล่าสุดที่ได้เกริ่นเอา

ไว้ในส่วนของแผนปฏิบัติการ การบังคับใช้กฎหมายป่า

ไม้  ธรรมาภิบาล  และการค้า (FLEGT) แห่งสหภาพ

ยุโรป แผนดังกล่าวได้เกริ่นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 กำาหนด

ขึ้นเพื่อกระตุ้นกฎหมายและการจัดการอย่างยั่งยืนของ

ป่าไม้ทั่วโลก บทบัญญัติใหม่จะเป็นส่วนหนึ่งของการ

เพิ่มขึ้นที่ทรงพลังต่อแนวโน้มของตลาดที่ปิดประตูตาย

ต่อไม้ที่ผิดกฎหมายและตัดโดยไม่ยั่งยืน 

แนวโน้มดังกล่าวเห็นได้ชัดที่จะพัฒนาปรับปรุง

มาตรฐานของผู้ร้ายที่กระทำาละเมิดต่อกฎหมาย แต่

อย่างไรก็ตามอาจจะไม่ได้ผลโดยตลอดโดยปราศจาก

ความเสี่ยงแม้กระทั่งบริษัทที่มีความรับผิดชอบเอง บาง

บริษัทรับรู้ว่าแผนปฏิบัติการ การบังคับใช้กฎหมาย

ป่าไม้  ธรรมาภิบาล  และการค้า (FLEGT)ได้วางกฎ

เกณฑ์ความรับผิดชอบแก่ผู้นำาเข้าไม้เพื่อจัดการกับ

บริษัทซัพพลายเออร์ของตนโดยปราศจากการรับประกัน

ที่ว่าซัพพลายเออร์จะไม่เปลี่ยนแนวปฏิบัติและจะไม่

ขายที่อื่นหากราคาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามข้อกำาหนดทั้ง

ในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ กำาลังจะมีความต้องการ

เรียกร้องให้มีไม้ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตาม

กฎหมายเพิ่มมากขึ้น 

หลายๆ บริษัทเห็นด้วยที่การเลิกนำาเข้าไม้ที่ผิดกฎหมาย

ออกจากตลาดเป็นขั้นตอนแรกที่สำาคัญที่จะคุ้มครอง

ป่าไม้ตามธรรมชาติ การปรับใช้ข้อกำาหนดใหม่อาจจะ

ไม่ใช่เรื่องง่ายในตอนแรก แต่ก็เป็นกฎระเบียบที่ให้ความ

สำาคัญกับความโปร่งใสและความรับผิดชอบ พ่อค้าไม้ที่

ความรับผิดชอบอาจจะเป็นรายแรกที่จะได้รับประโยชน์

จากกฎระเบียบนี้ก็เป็นได้  

การธำารงรักษาการเข้าถึงในตลาดสหภาพยุโรป 
กฎระเบียบว่าด้วยไม้แห่งสหภาพยุโรปนั้นลงโทษอย่าง

ร้ายแรงต่อการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย แต่ในขณะเดียวกัน

ยุโรปก็ประสบผลสำาเร็จสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ปฏิบัตินั้น

จะปฏิบัติตามกฎเพื่อรักษาการเข้าถึงของตลาด

นี่หมายความว่า:

• ไม่มีมาตรฐานทางกฎหมายที่เด็ดขาดให้ปฏิบัติตาม 

มาตรฐานทางกฎหมายนั้นถูกกำาหนดโดยประเทศที่ปลูก

ต้นไม้นั้นเอง 

• นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังได้จัดหาข้อมูลล่วงหน้า

ว่าด้วยกฎระเบียบและรับฟังความยากลำาบากในการ

จัดการกับประเทศผู้ปลูกต้นไม้ 

• สหภาพยุโรปยอมให้ประเทศต่างๆ ทำางานด้วยวิธีที่

ตกลงกันผ่านข้อตกลงความร่วมมือแบบทวิภาคี  (VPA) 

• นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังจัดหาการให้การสนับสนุน

ทางการเงินแก่ประเทศต่างๆ ที่สร้างระบบการติดตาม

และการจัดการ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจว่าบริษัทของ

ตนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยไม้แห่งสหภาพยุโรป 

• และท้ายที่สุด กฎระเบียบดังกล่าวไม่เพียงแต่จะใช้

บังคับกับไม้ที่นำาเข้าในสหภาพยุโรป แต่ยังรวมถึงไม้ที่

ปลูกในสหภาพยุโรปด้วย 

ทั้งหมดนี้ทำาขึ้นก็เพื่อส่งเสริมการค้าในผลิตภัณฑ์ที่

ทำามาจากไม้อย่างถูกกฎหมายและเพื่อให้มั่นใจได้ว่า

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผิดกฎหมายนั้นจะไม่ถูกนำามาขาย

ในสหภาพยุโรป 

หลายประเทศเห็นชอบร่วมกันว่าการขจัดไม้เถื่อนออกไปจากตลาดเป็น

ขั้นแรกที่มีความสำาคัญในการพิทักษ์รักษาป่าไม้ตามธรรมชาติ
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ยุโรปไม่ได้เป็นภูมิภาคเดียวที่กำาลังพยายามลดการนำา

เข้าไม้เถื่อนในตลาด ที่จริงแล้วประเทศสหรัฐอเมริกาเอง

ก็ได้ปรับปรุงกฎหมายของตนเพื่อปกป้องป่าไม้ของโลก

โดยการกำาหนดบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา

สำาหรับการกระทำาละเมิดต่างๆ ในเรื่องของการค้าไม้

หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นการตัดไม้ การขนส่งหรือขายใน

ประเทศต้นทางของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บทลงโทษถูกกำาหนดโดยการแก้ไขให้สามารถปรับใช้

กับยุคสมัยให้นานขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พระ

ราชบัญญัติ Lacey ซึ่งแรกเริ่มตราขึ้นเพื่อหยุดยั้งการค้า

สัตว์ป่าที่ถูกรุกล้ำาภายในระหว่างรัฐ การแก้ไขกฎหมาย

กำาหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากไม้ที่ผิดกฎหมายโดย

อาศัยกฎหมายว่าด้วยการลักทรัพย์ ตัดไม้ในพื้นที่

สงวนหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต การชำาระภาษีและค่า

ธรรมเนียมและกฎระเบียบว่าด้วยการขนส่ง นอกจากนี้

ยังได้กำาหนดเงื่อนไขให้ประกาศการนำาเข้าซึ่งรวมไปถึง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสายพันธุ์ที่ใช้ ประเทศที่ตัดไม้ 

คุณภาพและวิธีการ และมูลค่าของการขนส่งทางเรือ 

พื้นฐานที่แตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติ Lacey และ

กฎระเบียบป่าไม้ของสหภาพยุโรปก็คือในประเทศ

สหรัฐฯ นั้นขึ้นอยู่กับภาคเอกชนที่จะปฏิบัติตาม

กฎหมายหากเห็นว่าเหมาะสม ในอีกแง่หนึ่ง บริษัทไม่จำา

ต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางกฎหมายหรือการดำาเนิน

ธุรกิจด้วยความรอบคอบ – และในทางตรงข้าม หลัก

ปฏิบัติเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันได้ 100% 

ของความชอบด้วยกฎหมาย จำาต้องเพิ่มความรับผิด

ชอบทางกฎหมายต่อผู้นำาเข้าเพื่อเข้าใจอย่างแท้จริงใน

แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ตนซื้อ

ต่อจากสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปก็คือออสเตรเลีย ขณะ

นี้อยู่ในขั้นตอนการส่งร่างการห้ามตัดไม้เถื่อนซึ่งมีรูป

แบบคล้ายคลึงกับทั้งพระราชบัญญัติ Lacey และกฎ

ระเบียบการค้าแห่งสหภาพยุโรป รายละเอียดโดยแท้

ยังอยู่ในขั้นเตรียมการในร่างฉบับแรกตามที่รัฐบาลมีน

โยบาย

ที่จะห้ามการนำาเข้าและค้าขายไม้และผลิตภัณฑ์ที่ทำา

จากไม้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้กำาหนดเงื่อนไข

สำาหรับผู้นำาเข้าในการดำาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ 

ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเสนอโดยคณะกรรมาการธิการ

วุฒิสภาให้รวมถึงการกำาหนดให้มีการประกาศการนำา

เข้า มาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบและการตรวจสอบ

แบบสุ่มตรวจและเงื่อนไขที่ชัดแจ้งเพื่อให้สัมพันธ์กับ

กฎหมายสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปมากขึ้น

นอกเหนือจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกแล้ว รัฐบาล

นิวซีแลนด์ได้รายงานว่ากำาลังพิจารณาการการดำาเนิน

การออกกฎหมายคู่ขนานเมื่อร่างกฎหมายออสเตรเลีย

ได้ผ่านแล้ว แต่ในขณะนี้รัฐบาลได้สนับสนุนจัดให้

มีประมวลจริยธรรมโดยสมัครใจโดยอาศัยข้อตกลง

ระหว่างผู้นำาเข้าและหน่วยงานภาคประชาสังคมใน

ประเทศ รัฐบาลยังได้จัดให้มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

ของรัฐ ซึ่งกำาหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากไม้อย่าง

ยั่งยืนและรับรองโดยกฎหมายในสัญญาทางปกครอง

แห่งรัฐ

แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีกฎหมายการนำาเข้าและ

ไม่ได้ให้ความสนใจในการพัฒนากฎหมายดังกล่าว 

แต่รัฐบาลก็มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อมซึ่งกำาหนดไม้นั้นต้องได้รับการรับรอง นำาเข้า

ภายใต้ประมวลจริยธรรมของสมาพันธ์ผู้นำาเข้าแห่ง

ญี่ปุ่นหรือ กฎระเบียบภายในของแต่ละบริษัทเพื่อความ

สมบูรณ์ตามกฎหมาย

ในขณะที่ไม่มีกลไกใดๆ ในแต่ละประเทศ ที่ได้บรรยาย

ข้างต้นจะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่ละมาตรการดัง

กล่าวก็เป็นผลของการรวมกลุ่มของรัฐบาล ภาคเอกชน

และภาคประชาสังคมอย่างน่าชื่มชม มาตรการทั้งหมด

เป็นขั้นตอนเชิงบวกนำาไปสู่การปกป้องป่าไม้ของโลก

ยิ่งขึ้น และโดยความร่วมมือและเห็นชอบของนักวิจัย 

มาตรการเหล่านี้ย่อมมีความสำาคัญกว่าทั้งหมด  บริษัท

และปักเจกชน

อย่างมากที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดไม้เถื่อนหรือขาย

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะระแวดระวังมากขึ้น

เรื่อยๆ ในผลประโยชน์ที่กำาลังแคบลงและความเป็นไป

ได้ในการถูกลงโทษด้วยเบี้ยปรับหรือแม้กระทั่งโทษจำา

คุกที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ มันเห็นได้ชัดเจนไปเสียแล้วว่า

หนทางของบริษัทที่เดินหน้าจัดการโซ่อุปาทานจะเร็วยิ่ง

ขึ้นยิ่งกว่าเดิมในไม่ช้า 

ทิศทางของโลก – 

ปิดตายไม้เถื่อน

กระแสโลกกำาลังปิดตายไม้เถื่อน
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จัดการกับศัพท์เทคนิค

เกี่ยวกับโครงการงานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิดชอบในเอเชีย  

  โครงการงานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิดชอบในเอเชีย (RAFT) เป็นโครงการ 5 ปี ได้รับการสนับสนุนโดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ในภารกิจ

การพัฒนาภูมิภาคเอเชียตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549-2554

   โครงการงานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิดชอบในเอเชีย มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและบรรลุผลในนโยบายสาธารณะและการดำาเนินการของภาคเอกชนที่จำาเป็นต่อการปรับปรุง

การจัดการป่าไม้และสร้างความโปร่งใสต่อกิจการการค้าไม้ในเอเชีย โดยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการตัดไม้ทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า  เราทำาได้โดย:

   ทำางานเป็นพันธมิตร โครงการงานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิดชอบในเอเชียขยายผลการทำางานร่วมกับเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยร่วมกับพันธมิตรทาง

ยุทธศาสตร์ทำางานโดยกำาหนดเป้าหมายร่วมกัน 

   ทำางานผ่านโซ่อุปาทาน โครงการงานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิดชอบในเอเชียให้การสนับสนุนและมุ่งมั่นร่วมกันผ่านโซ่อุปาทานป่าไม้ของโลกทั้งหมดซึ่งจำาเป็นต้องกระตุ้นและ

สร้างบรรทัดฐานความรับผิดชอบต่อป่าไม้และการค้า 

   ติดต่อประสานทางนโยบายและการปฏิบัติ โครงการงานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิดชอบในเอเชียได้รายงานขั้นตอนกระบวนการสร้างนโยบายด้วยประสบการณ์จากพื้นฐาน

และแปลนโยบายดังกล่าวไปสู่หลักปฏิบัติที่เหมาะสมผ่านการฝึกอบรมและการสาธิตเทคนิคการจัดการโซ่อุปาทาน และป่าไม้อย่างยั่งยืน 

   โดยร่วมกับพันธมิตรของโครงการงานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิดชอบในเอเชียได้ให้ความช่วยเหลือโดยการนำาป่าไม้เมืองร้อนจำานวน 1.3 ล้านเฮกตาร์ภายใต้การรับรองของ

สภาป่าไม้โลก (FSC certification) กับอีก 2 ล้านเฮกตาร์ซึ่งกำาลังดำาเนินการอยู่ เมื่อแรกเริ่มโครงการเมื่อปีพ.ศ. 2549 นั้น พันธมิตรของโครงการงานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิด

ชอบในเอเชียได้ทำางานกับการสัมปทานป่าไม้ทั้งหมด 5 ราย ณ วันนี้ตัวเลขดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นถึง 59 ราย

   โครงการงานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิดชอบในเอเชียได้รับการจัดการดูแลโดยองค์กร Nature Conservancy และได้เป็นพันธมิตรร่วมกับ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์

ธรรมชาติ IUCN, RECOFTC – ศูนย์เพื่อประชาชนและป่าไม้, กองทุนป่าไม้ (TFT), มูลนิธิป่าไม้เมืองร้อน (TFF), TRAFFIC – เครือข่ายตรวจสอบการค้าสัตว์ป่า และป่าไม้โลกและ

เครือข่ายการค้าขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (GFTN) นอกเหนือการทำางานกับเครือข่ายที่มีบทบาทเหล่านี้ โครงการงานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิดชอบในเอเชียยัง

ทำางานร่วมกับรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานกึ่งรัฐและสถาบันทางการศึกษาทั้งภูมิภาคและนอกภูมิภาค

   โครงการงานป่ากับการพาณิชย์อย่างรับผิดชอบในเอเชียทำางานใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ไทยและ

เวียดนาม

www.responsibleasia.org. 

ความหลากหลาย 

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่า

และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

การกระทำาโดยระมัดระวัง 

การตัดไม้ทำาลายป่า 

คณะกรรมาธิการยุโรป 

สหภาพยุโรป (EU)

ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของต้นไม้/การ

แก้ไขปัญหาต้นไม้  TLAS

แผนปฏิบัติการ การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้  ธรรมาภิบาล  

และการค้า (FLEGT) 

การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

โซ่อุปาทาน 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและ

ความเสื่อมโทรมของป่า (REDD) 

การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (SFM) 

ข้อตกลงความร่วมมือแบบทวิภาคี  (VPA) 

กฏระเบียบแห่งสหภาพยุโรปเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์

จากไม้ 

ความหลากหลายของต้นไม้และสัตว์ป่าที่อยู่อาศัยเป็นการเฉพาะหรือในโลกทั้งหมด 

ความมุ่งมั่นระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลทั่วโลกทั้งหมด 175 ประเทศซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ

รับรองว่าการค้าระหว่างประเทศในตัวอย่างทดลองของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไม่ถูกคุกคามต่อการ

ดำารงชีพ ในปัจจุบัน อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่

ใกล้สูญพันธุ์ได้คุ้มครองสายพันธุ์พืชและสัตว์ครอบคลุมถึง 33,000 สายพันธุ์ 

การใช้ความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดหาต้นไม้นั้นได้มาจากแหล่งที่ชอบด้วย

กฎหมาย เช่น สร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทางและโซ่อุปาทาน 

การแผ้วถางป่าไม้ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยการโค่นต้นไม้และการเผาไหม้ป่า 

คณะผู้บริหารของสหภาพยุโรป เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเสนอการตรากฎหมาย การ

บังคับให้เป็นไปตามมติ การส่งเสริมสนธิสัญญาของสหภาพและการดำาเนินการเป็นประจำาทุก

วันโดยปกติของสหภาพ

เป็นกฎระเบียบที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในสหภาพยุโรปซึ่งจะห้ามในโอกาสแรกในผลิตภัณฑ์ไม้ที่

ผลิตโดยผิดกฎหมายในตลาดสหภาพยุโรป โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

แผนที่ตีพิมพ์โดยสหภาพยุโรปซึ่งกำาหนดระดับมาตรการต่างๆ ที่สามารถนำาไปใช้ได้ในสหภาพ

ยุโรปและรัฐสมาชิกในการจัดการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ในป่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ขั้นตอนที่ใช้โดยรัฐบาล ทั้งที่เป็นหน่วยงานในระดับภูมิภาคและในระดับท้องถิ่นเพื่อให้ได้สินค้า

และบริการด้วยเงินของผู้เสียภาษี 

บุคคล กลุ่มหรือองค์กรซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือได้รับผลกระทบโดย

การกระทำาหรือนโยบายต่างๆ 

ระบบองค์กร คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

จากซัพพลายเออร์หรือผู้บริโภค 

ขั้นตอนที่มุ่งประสงค์ให้บริษัทที่เกี่ยวกับต้นไม้ดำาเนินธุรกิจภายใต้ใบอนุญาต และปฏิบัติตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่มีการส่งออกโดยปราศจากการลงทะเบียนที่เหมาะสมและการออก

ใบอนุญาตการส่งออก 

เป็นชุดกิจกรรมที่กำาหนดขึ้นโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(UNFCCC) ประเทศที่อุดมไปด้วยป่าไม้และผู้ให้การสนับสนุนเงินทุน เพื่อสร้างและใช้การกระตุ้นทางการ

เงินในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า 

ความรับผิดชอบและการใช้ป่าไม้และพื้นที่ป่าในทางที่และในอัตราที่รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความสามารถในการผลิต ศักยภาพในการฟื้นฟู ความสามารถในการอยู่รอดและความเป็นไปได้ที่จะเติมเต็ม

ทั้งในขณะนี้และในอนาคตในเรื่องของปัจจัยทางภาวะนิเวศ เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ

และทั้งโลก และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศอื่นๆ 

ข้อตกลงแบบทวิภาคีระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศที่ส่งออกไม้ซึ่งมุ่งหวังที่จะรับรองว่าการส่ง

ออกไม้ในสหภาพยุโรปมาจากแหล่งที่ชอบด้วยกฎหมายและสนับสนุนประเทศพันธมิตรในการ

พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบและธรรมาภิบาลในภาคป่าไม้ของตน 

สหภาพเศรษฐกิจและการเมืองของรัฐสมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศในยุโรป 

หน่วยงาน EU FLEGT ของ EFI | จัดการกับศัพท์เทคนิค  
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