
No. : (TH) N157 Translated Version           

Topics: FLEGT VPA 

Publication date: 26 มกราคม 2560 

Translate by : TEFSO 

ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สุดหรูจากเวยีดนามเจ็บปวดกับข้อบังคับ
และการตัดไม้ท าลายป่า 
 

 

ส านักงานเลขานกุารไทย – อีย ูเฟล็กที (TEFSO) ชัน้ 3 อาคาร ส.มก. 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

Thai-EU FLEGT Secretariate Office 3Flr. Kasetsart University Alumni Association Bldg.  

50 Phahonyothin Rd, Lad Yao, Chatuchak, Bangkok 10900โทร. 02-561-5102, 02-561-5103 โทรสาร 02-940-5676 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที ่Website :  www.tefso.org   Facebook : TEFSO 

ป่าไม้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก าลังอยู่ในช่วงขาดแคลนไม้ที่หายากและมีมูลค่าสูงอย่างรวดเร็ว บริษัท
เฟอร์นิเจอร์ในเวียดนามที่ท  ากิจการมานานรู้สึกกดดันที่ต้องช าระกิจกรรมของตัวเองเพื่อสามารถส่งออก             
ไปยงัตลาด เช่น อีย ูได ้
 
ณ เมืองแห่งการผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก ด่องกี มีผลิตภณัฑห์ลายอยา่งท าจากไมพ้ะยงูและไมเ้น้ือแขง็ชนิดอ่ืนๆ 
ซ่ึงเป็นพนัธุ์หายาก และในขณะน้ี ไดด้ าเนินการภายใตก้ารป้องกนัตามอนุสัญญาไซเตส และผลิตภณัฑเ์หล่านั้น
ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์ไดส่้งออกไปยงัตลาดในจีน 
 
เวียดนามเป็นแหล่งรวมของไม้พะยูงขนาดใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ที่ ซ่ึง            
แหล่งเก็บไมมี้จ านวนลดลงและป่าไมก้็ถูกคุกตามเพราะการพฒันา 
 
ขอ้มูลศุลกากรซ่ึงร่วมกบัองคก์ารฟอเรสตเ์ทรนด ์และเผยแพร่ใหส้ านกัข่าวมงกาเบย ์ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ถึงแมจ้ะมี
ขอ้ก าหนดเกิดขึ้นมามากมาย แต่ไมแ้ปรรูปและไมพ้ะยงูจากกมัพชูาที่เขา้มายงัเวยีดนาม ในช่วงมกราคมถึงตุลาคม 
2016 ก็ยงัมีค่าสูงถึงประมาณ 116 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
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กองไมพ้นัธุแ์ทรค เพือ่ขายในตลาดเมือง ภาพโดย Michael Tatarski for Mongabay. 

 
แม้ว่าจะมีกรอบกฎหมายส าหรับการน าเขา้และส่งออกไม้ แต่การบังคับใช้ก็ยงัคงเป็นความท้าทาย ขณะน้ี
เวียดนามก าลงัอยูใ่นขั้นตอนก าลงัเจรจาขอ้ตกลงวีพเีอกบัอีย ูเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานเฟล็กที โดยมีความหวงั 
ที่จะสามารถขายผลิตภณัฑไ์มใ้นตลาดอียซ่ึูงมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัมากกวา่ 
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ด่องกี เวยีดนาม – ใชเ้วลาแค่ 45 นาที เดินทางจากเมืองหลวง ฮานอย ไปยงัทิศตะวนัออกเฉียงเหนือเของเวียดนาม 
ก็จะพบกบัเมืองแห่งการท าไม ้ ด่องกี ที่มีการพูดคุยกนัอยา่งเซ็งแซ่เก่ียวกบัเล่ือยตดัไมไ้ฟฟ้า ขี้ เล่ือยบางๆ ที่อยู่    
บนทุกพื้นผวิ และอีกไม่ก่ีชัว่โมงต่อมา ก็จะเปล่ียนมาอยูใ่นคอ หอ้งแสดงเฟอร์นิเจอร์เตม็ไปดว้ยชุดโต๊ะและเกา้อ้ี
อนัหรูหราที่สามารถตีราคาไดสู้งกวา่การท าถนนเสน้หลกัมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่โรงงานก็อยูเ่ตม็ขา้ง
ถนนและทา้ยซอย  
 
การท าใหห้ตัถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไมแ้บบดั้งเดิมมีช่ือเสียงนั้น โดยส่วนใหญ่จะท าจากพนัธุไ์มเ้น้ือแขง็ เช่น ไมพ้ะยงู 
(Dalbergia cochinchinensis) ซ่ึงเมืองน้ีท าอุตสาหกรรมไม้เป็นหลัก มีธุรกิจขนาดใหญ่มาก กล่าวคือ ในช่วง           
ปี 2016 การส่งออกไมแ้ละเฟอร์นิเจอร์ไมท้ั้งหมดของเวียดนามมีมูลค่า 7.3 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ อ้างอิงจาก
ส านักผูอ้  านวยการใหญ่ป่าไม ้โรงงานและห้องแสดงสินคา้ในด่องกี ไดใ้ห้บริการลูกคา้ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่     
มาจากตลาดผูบ้ริโภคขนาดใหญ่ไปสู่ทางตอนเหนือ ไดแ้ก่ จีน เมืองด่องกี ซ่ึงตั้งห่างจากเขตชายแดนประเทศจีน
ไม่ถึง 200 ไมล ์เป็นเมืองท่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ดั้งเดิมไปยงัผูซ้ื้อที่ร ่ารวย 
 
อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนมักเกิดขึ้นได้เสมอ ไม้ส่วนมากมีแหล่งมาจากประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวนัออก     
เฉียงใต้ ทั้ งกัมพูชาและ สปป.ลาว ตามที่รายงานในฟอร์เรสต์เทรนด์และโกลบอลวิทเนส ไม้พะยูงจดัเป็น           
“ไมก้ลุ่มเส่ียง” ตามบญัชีแดงของสหภาพเพือ่การอนุรักษธ์รรมชาติ และเป็น “ไมสู้ญพนัธเ์พราะการคา้เป็นส าคญั” 
อา้งอิงจากอีไอเอ ในสหราชอาณาจกัร 
 
วู คก วุง หัวหน้าสมาคมไมใ้นด่องกี ไดอ้ธิบายว่าเฟอร์นิเจอร์ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์ที่ผลิตในเมืองน้ีไดส่้งออก
ไปยงัประเทศจีน ส่วนที่เหลือส่งในตลาดภายในประเทศ เฟอร์นิเจอร์ฮงหมู่ที่มีช่ือเสียง (ในประเทศจีน หมายถึง 

http://www.tefso.org/


No. : (TH) N157 Translated Version           

Topics: FLEGT VPA 

Publication date: 26 มกราคม 2560 

Translate by : TEFSO 

ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สุดหรูจากเวยีดนามเจ็บปวดกับข้อบังคับ
และการตัดไม้ท าลายป่า 
 

 

ส านักงานเลขานกุารไทย – อีย ูเฟล็กที (TEFSO) ชัน้ 3 อาคาร ส.มก. 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

Thai-EU FLEGT Secretariate Office 3Flr. Kasetsart University Alumni Association Bldg.  

50 Phahonyothin Rd, Lad Yao, Chatuchak, Bangkok 10900โทร. 02-561-5102, 02-561-5103 โทรสาร 02-940-5676 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที ่Website :  www.tefso.org   Facebook : TEFSO 

“ไมส้นเน้ือแดง” และกล่าวถึงพนัธุ์ไมส้นเน้ือแดงโดยรวมในเขตร้อนช้ืน) ถือเป็นสัญลกัษณ์ของทั้งสองประเทศ 
แมว้่าความจริงจะยากต่อการตรวจสอบก็ตาม และจากรายงานของอีไอเอ การขายฮงหมู่ในประเทศจีนมีมูลค่า   
เกินกวา่ 24 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2014 และเวยีดนามยงัคงเป็นตลาดผูบ้ริโภคไมพ้ะยงูใหญ่เป็นอนัดบั 2  
 
เฉพาะในเมืองด่องกีแห่งเดียว ในขณะน้ีมีบริษทัอยูป่ระมาณ 200 แห่ง ที่ด  าเนินการคา้เฟอร์นิเจอร์ โดยส่วนใหญ่ 
มีขนาดเล็กมากและเป็นธุรกิจครอบครัว นายวุงได้กล่าวไว ้สมาคมของเขาหวงัที่เพิ่มจ านวนให้เป็น 1,000     
ภายในปี 2020 โดยการเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วนั้น ตอ้งมีการลงทุนทางการเงินที่มากพอ ซ่ึงในตอนน้ีไม่มีการลงทุน
แบบนั้ น ขณะเดียวกัน ผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้ นกะทันหัน นั่นคือ การเข้าถึงไม้ที่            
พวกเขาตอ้งการรักษาสถานภาพใหเ้ป็นไมอ้นุรักษ ์
 
“ปัจจุบนัน้ี จีนมีความตอ้งการสูงที่จะน าเขา้ไมแ้ละเฟอร์นิเจอร์ แต่ดว้ยสถานการณ์ที่ยากล าบาก เพราะเวียดนาม 
สปป.ลาว และกมัพูชามีนโยบายที่เขม้งวดกว่าแต่ก่อน” วุงกล่าว และยงัไดอ้า้งถึงไมต้อ้งห้ามหลายชนิดในพื้นที่
นอกเหนือเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้งความพยายามระหว่างประเทศที่จะหยุดการคา้ไมผ้ิดกฎหมายและ
ปกป้องพนัธุไ์มพ้ะยงู 
 
เม่ือเดือนกนัยายน 2016 อนุสญัญาไซเตสไดร้ะบุช่ือพนัธุไ์มพ้ะยงูกวา่ 300 ชนิด ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดทางการคา้ 
และจากรายงานอาชญากรรมสัตว์ป่าโลก ซ่ึงตีพิมพ์โดยส านักงานยูเอ็นด้านยาเสพติดและอาชญากรรม            
เดือนพฤษภาคม 2016 พนัธุ์ไม้พะยูงถือเป็นผลิตภณัฑ์ป่าที่ถูกคา้ขายมากที่สุดในโลก คิดเป็น 35 เปอร์เซ็นต์      
ของการจบักุมสัตว์ป่าช่วงปี 2005 -2014 ซ่ึงมูลค่าการจบักุมน้ีสามารถตีค่าได้มากกว่างาช้าง ตวัน่ิม นอแรด       
และช้ินส่วนของสิงโตและเสือรวมกนั 
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ขณะน้ี การคา้เกือบทั้งหมดของพนัธุ์ไม้พะยูงระหว่างประเทศตอ้งได้รับอนุญาต และเม่ือเร่ิมตน้ปี 2017 จะ       
รวมพนัธุไ์มฮ้งหมู่ไวเ้กือบคร่ึงอีกดว้ย 
 
ณ ห้องแสดงเฟอร์นิเจอร์ในด่องกี สินค้ามากมายท าจากพนัธุ์ไม้พะยูงและพนัธุ์ไม้หายาก หมายความว่า               
การป้องกนัตามอนุสญัญาไซเตสที่เพิม่ขึ้นนบัวา่เป็นข่าวร้ายส าหรับเมืองน้ี อยา่งไรก็ตาม ในตลาดกลาง ร้านท าไม้
ไดซ้ื้อไมเ้พือ่ตดัท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงเป็นการยากที่จะทราบวา่ขอ้บงัคบัต่างๆ มีอิทธิพลอยา่งไร 

 
ทางออกของไม้พะยูง 
 
ขณะที่ธุรกิจในด่องกีอาจกงัวลถึงความเป็นไปได้ของไมท้ี่ลดจ านวนลง ไมพ้ะยงูจ านวนมากยงัคงส่งไปตลาด       
ที่เวียดนาม พุค ซวน โต นักวิเคราะห์โครงการจากองค์การที่ไม่หวงัผลก าไร ฟอร์เรสต์เทรนด์ ได้อธิบายว่า       
“มนัชดัเจน พนัธุไ์มม้ากมายที่ถูกหา้มส่งออกจาก สปป.ลาวและกมัพชูาก็ยงัคงน าเขา้มาในเวยีดนาม” 
 
ในการเจรจาต่อรอง เขาได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “น่ีเป็นการแสดงให้เห็นว่าตอ้งมีวิธีที่คุณสามารถตีความไดว้่า     
เป็นการคอร์รัปชัน่หรือการสมรู้ร่วมคิดเพือ่ที่จะน าเขา้มาในประเทศ” 
 
ขอ้มูลศุลกากร ซ่ึงร่วมกบัฟอร์เรสตเ์ทรนด์และไดเ้ผยแพร่ให้กับส านักข่าวมงกะเบย ์ไดแ้สดงให้เห็นว่า ตั้งแต่
เดือนมกราคมจนถึงปลายเดือนตุลาคม 2016 ไม้แปรรูปและท่อนไม้พะยูงจากกัมพูชาที่เข้ามายงัเวียดนาม                
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ตีมูลค่าไดป้ระมาณ 116 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เงินจ านวนนั้นนอ้ยกวา่ 276 ลา้นดอลลาร์สหรัฐของการน าเขา้
ไมพ้ะยงู ซ่ึงไม่ไดมี้การเปิดเผยถึงช่วงเวลานั้นในปี 2015 มนัก็เกิดขึ้นทั้งที่การหา้มส่งออกไมพ้ะยงูของกมัพูชาไป
ยงัเวยีดนามและการประกาศการลงโทษเก่ียวกบัไมท้ี่ลกัลอบน าเขา้โดยฮุน เซ็น นายกรัฐมนตรีของกมัพชูา 
 
การเร่ิมแผนการน้ีเคยมีประสิทธิภาพเม่ือตน้ปี 2016 เม่ือมูลค่าการน าเขา้ไมพ้ะยูงลดลงจาก 26.2 ล้านดอลลาร์
สหรัฐในเดือนมกราคม เหลือเพยีง 3.4 ลา้นในเดือนกุมภาพนัธ ์แต่เม่ือเดือนพฤษภาคม อาจมีการเพิม่ขึ้นเกือบ 13 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ แนวโนม้น้ีจะต่อเน่ืองไปจนถึงฤดูหนาว 
 
น่ีเป็นการเน้นย  ้าถึงธรรมชาติของการบงัคบัใช้ในบริเวณเขตชายแดนที่ขดัแยง้กัน ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือตวัแทน
ภาครัฐไดด้ าเนินการไปขั้นหน่ึงแลว้ การตรวจผูน้ าเขา้ไมน้ั้นก็ตอ้งรอจนกระทัง่การลงโทษจบลง ก่อนจะกลบั    
เขา้สู่การคา้ต่อไปได ้พกุ กล่าว 
 
นอกจากน้ี ยงัเสริมอีกวา่ ขอ้มูลน้ีไม่ไดเ้ผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 
“เราร่วมมือกบัสมาคมไมแ้ห่งชาติเป็นเวลา 5 ปีแลว้ และท าความเขา้ใจกบัขอ้ก าหนดของการส่งออก การน าเขา้
และการผลิตจะช่วยให้เขา้ถึงขอ้มูลได้” เขากล่าว “เราเตรียมเอาไวใ้ห้คนท านโยบาย ไม่ใช่แค่ในเวียดนาม ทั้ง
สปป.ลาวและกมัพชูาดว้ยเช่นกนั” 
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ทะเลแห่งไม้ 
 
กองช้ินไมห้ลากหลายขนาดไดก้ระจายออกเป็นกลุ่มๆ ไปยงัตลาดในด่องกี ผูท้ี่คา้ขายไมเ้พือ่ไปท าเฟอร์นิเจอร์ใน
พื้นที่ดูเหมือนจะเป็นการท าธุรกิจอยา่งรวดเร็ว มอเตอร์ไซคแ์ละรถเข็น 3 ลอ้ไดผ้่านทางแคบๆ ซ่ึงตดัระหว่าง    
แผงขายของ ที่เก็บไมม้าขาย 
 
ไม้ส่วนใหญ่เรียกว่า แทรค (ไม้พะยูง) ในเวียดนาม ส่วนใหญ่น าเข้ามาจากสปป.ลาวและกัมพูชา และจาก            
การที่ได้ไปเยือนเมืองด่องกีเม่ือเร็วๆ น้ี ผูค้า้ไม่ได้แสดงความกังวลใดๆ ดังนั้น พวกเขาอาจมีแนวโน้มที่จะ            
คา้ไมเ้ถ่ือน และไม่มีสญัญาณใดๆ จากการที่ภาครัฐละเลยหนา้ที่หรือตรวจตรา 
 
อยา่งไรก็ตาม เจา้หนา้ที่รัฐเวยีดนามกลบัไม่เขา้ใจความคิดเห็นเหล่านั้น 
 
วุง กล่าวว่า “ไมบ้างอนัก็ถูกกฎหมาย แต่บางอนัก็ผิด เจา้หน้าที่ตรวจทุกอยา่งไม่ไดห้รอก และก็ยากที่จะบอกวา่  
มนัถูกหรือผิด [กฎหมาย]...ไม่มีใครจดัการได ้ดงันั้น น่ีจึงเป็นเหตุผลที่ว่าท  าไมพวกเจา้หน้าที่ถึงตรวจไมไ้ม่ได้ 
เพราะที่น่ีไม่ไดมี้การบริหารจดัการอยา่งเป็นทางการ” 
 
พกุ ซวน จากฟอร์เรสตเ์ทรนด ์ไดต้อบกลบัวา่ ตามหลกัแลว้ นายวงุพดูไม่ถูก 
 
มันมีกรอบกฎหมายส าหรับการน าเขา้ส่งออกไม”้ เขาเสริม “แน่นอนว่า ค  าถามส าคญัก็คือกรอบกฎหมายนั้น
สามารถบงัคบัใชไ้ดห้รือไม่” 

http://www.tefso.org/


No. : (TH) N157 Translated Version           

Topics: FLEGT VPA 

Publication date: 26 มกราคม 2560 

Translate by : TEFSO 

ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สุดหรูจากเวยีดนามเจ็บปวดกับข้อบังคับ
และการตัดไม้ท าลายป่า 
 

 

ส านักงานเลขานกุารไทย – อีย ูเฟล็กที (TEFSO) ชัน้ 3 อาคาร ส.มก. 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

Thai-EU FLEGT Secretariate Office 3Flr. Kasetsart University Alumni Association Bldg.  

50 Phahonyothin Rd, Lad Yao, Chatuchak, Bangkok 10900โทร. 02-561-5102, 02-561-5103 โทรสาร 02-940-5676 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที ่Website :  www.tefso.org   Facebook : TEFSO 

การรวมองคก์รภาครัฐที่ซบัซอ้นตอ้งใชค้วามพยายามในการจดัการระบบการเขา้ออกของไมใ้นเวยีดนาม ที่บริเวณ
เขตชายแดน กรมศุลกากรภายใตก้ระทรวงพาณิชย ์ต  ารวจตระเวนชายแดน กรมป้องกนัป่าภายใตก้ระทรวงเกษตร
และการพฒันาการเกษตร และกระทรวงสุขภาพ หน่วยงานเหล่าน้ีต่างเก่ียวขอ้งกนัทั้งนั้น 
 
ตามที่พุกไดก้ล่าวไว ้เพื่อน าไมเ้ขา้มาโดยขา้มเขตแดนกมัพูชา เช่น ขา้มไปยงัเมืองท าไม ้อยา่งเมืองด่องกี ผูน้ าเขา้
ตอ้งมีบญัชีรายการแสดงพนัธุไ์มท้ี่ก  าลงัขนส่งอยู ่นอกจากน้ี ยงัรวมไปถึงปริมาตรและมูลค่าดว้ย และบริษทัน าเขา้
ก็จ  าเป็นตอ้งมีสญัญาฉบบัส าเนาที่มีลายเซ็นกบักมัพชูา เพือ่น าผลิตภณัฑไ์มเ้ขา้ประเทศ 

http://www.tefso.org/


No. : (TH) N157 Translated Version           

Topics: FLEGT VPA 

Publication date: 26 มกราคม 2560 

Translate by : TEFSO 

ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สุดหรูจากเวยีดนามเจ็บปวดกับข้อบังคับ
และการตัดไม้ท าลายป่า 
 

 

ส านักงานเลขานกุารไทย – อีย ูเฟล็กที (TEFSO) ชัน้ 3 อาคาร ส.มก. 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

Thai-EU FLEGT Secretariate Office 3Flr. Kasetsart University Alumni Association Bldg.  

50 Phahonyothin Rd, Lad Yao, Chatuchak, Bangkok 10900โทร. 02-561-5102, 02-561-5103 โทรสาร 02-940-5676 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที ่Website :  www.tefso.org   Facebook : TEFSO 

 
รูปแบบของโรงงานท าไมใ้นด่องกี ภาพโดย Michael Tatarski for Mongabay. 

 
เม่ือไม้มาถึงด่องกีแล้ว หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกตอ้งตามกฎหมายของวตัถุ โดยไม่รวม
เจา้หนา้ที่ต  ารวจตระเวนชายแดน 
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อย่างไรก็ตาม พุกได้สารภาพว่าสมาคมซ่ึงมีนายวุง เป็นประธานนั้ น ท าถูกต้องแล้ว ที่มีการสอดส่องดูแล          
เล็กๆ นอ้ยๆ เพราะจะช่วยใหง้านส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  
 
“ผมไดคุ้ยกบัเจา้หนา้ที่ (ในด่องกี) พวกเขาใส่ใจกบัชีวิตความเป็นอยูข่องคนในทอ้งถ่ินจริงๆ” เขากล่าว “พวกเขา
ไม่ไดต้อ้งการสร้างปัญหาใดๆ เพราะเมืองน้ีด าเนินมาแบบน้ีหลายปีแลว้ และก็เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเป็นอยูแ่ละ
เศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน” 
 
อยา่งไรก็ตาม แมว้่าจะไม่มีการตรวจสอบจากภาครัฐ แต่ระบบเศรษฐกิจทอ้งถ่ินนั้นยงัตอ้งต่อสูแ้ละด าเนินต่อไป 
หญิงสาววยักลางคนผูร่้าเริง ผูข้ายช้ินไมแ้ปรรูปเล็กๆ ในตลาด (หล่อนไม่ไดบ้อกช่ือ) ไดอ้ธิบายถึงสถานภาพ
ปัจจุบนัของธุรกิจวา่ก าลงัอยูใ่นช่วงตกลง 
 
“ที่น่ีมีหมู่บา้นไมห้ตัถกรรมแบบดั้งเดิม ดงันั้น ทุกอยา่งจึงมารวมกนัอยูท่ี่น่ี” หญิงสาวกล่าว แมว้า่หล่อนจะไม่ได้
กงัวลถึงเร่ืองการแข่งขนั แต่หล่อนกลบัเสียใจที่ไมคุ้ณภาพสูงจะกลายเป็นไมห้ายาก และส่งผลต่อการขาย 
 
“หลายปีที่ผ่านมา เราท ารายได ้45,000-90,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี” หญิงคนขายไดก้ล่าว หลงัจากนั้น ไดอ้ธิบาย
ถึงทรัพยสิ์นที่เก่ียวขอ้งภายในประเทศ  ค่า GDP ต่อบุคคลมากกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ อา้งอิงตามธนาคารโลก 
“อยา่งไรก็ตาม เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี สามารถท าไดถึ้ง 22,000-27,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี” แมว้า่รายไดร้ายปีที่หล่อนได้
กล่าวไวจ้ะไม่สามารถตรวจสอบได้โดยอิสระ อยา่งไรก็ตาม หล่อนเสนอขายช้ินไมร้าคาประมาณ 2 ดอลลาร์-
สหรัฐและซกัถามถึงความช่วยเหลือดา้นการส่งออกผลิตภณัฑไ์ปยงัสหรัฐอเมริกา 
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โรงงานเฟอร์นิเจอร์ได้รับผลกระทบ 
 
ชู วนั นึง เจา้ของโรงท าไม้ในด่องกี ได้เล่าเร่ืองการต่อสู้ของธุรกิจ เขานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น ใตภ้าพโฮจิมินห์      
คาร์ล มาร์กซ์ วลาดดิเมียร์ เลนิน และเฟรดริช เอนเจลส์ มีแผ่นพลาสติกคลุมกนัขี้ เล่ือยที่อยูเ่ต็มเมืองไปหมดจาก
จอทีวขีนาดใหญ่  
 
“4 ปีที่ผ่านมา ผมมีคนงานอยู่ 20 คน แต่ตอนน้ีเหลือแค่ 4 คน” เขาเล่า “ยุทธศาสตร์น้ีเคยใช้เพื่อท าขายให้จีน        
แต่ตอนน้ีวตัถุดิบที่สามารถใช้ได้ลดน้อยลงกว่าเดิม” เขากล่าวเพิ่มเติมว่าส่ิงที่ขายได้ในตลาดเปิดตอนน้ี            
ไม่ไดเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่เขม้งวดของผูซ้ื้อจากจีน ซ่ึงสนใจไมท้ี่หาไดย้ากที่สุดในโลกมากกวา่ 
 
“คนจีนจะซ้ือแค่ไมท้ี่มีค่าเท่านั้น ซ่ึงที่มาจากสปป.ลาวและกมัพชูานั้นนอ้ยลง” นึง กล่าว 
 
ขณะที่ เ ร่ือง น้ีอาจดู เหมือนเป็นผลกระทบที่ ได้จากการห้ามท าไม้และข้อบังคับว่าด้วยการท า ง าน                                   
ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ ไม่ง่ายเลยที่ไมพ้ะยงูจะมีเหลือมากพอในประเทศเหล่าน้ีอยา่งที่เคยไดใ้ชก้นัมา 
 
ขอ้มูลจากองคก์ารอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (FAO) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงพื้นที่ที่ดินของกมัพชูา คิดเป็น 
73.3 เปอร์เซ็นต ์เม่ือปี 1990 ซ่ึงปกคลุมดว้ยป่าไม ้และเม่ือปี 2015 กราฟไดต้กลงมาอยูท่ี่ 53.6 เปอร์เซ็นต ์พกุกล่าว
ว่า “ถ้าคุณไปป่าที่นั่น ถ้าจะเจอพันธุ์ไม้พวกน้ีอีกก็คงยาก ตัวอย่างเช่น คนท าไม้ในกัมพูชาต้องเข้าไป                      
ในป่าหวงห้ามในประเทศไทยเพื่อหามนั ห่วงโซ่ก็เลยหายไป” การวิเคราะห์ขอ้มูลจากสถาบนัแหล่งทรัพยากร
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โลก ได้ระบุว่าตั้งแต่ปี 2001-2010 ตน้ไม้ในกมัพูชาที่ทดแทนความเสียหายไดด้ าเนินการเร็วกว่าประเทศอ่ืนๆ     
ในโลก โดยส่วนใหญ่ก็เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเพือ่ปลูกไมย้างพารา 
 
ไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ผลิตภณัฑไ์ม่ไดมี้จ  านวนเยอะเท่าแต่ก่อน ดงันั้น นึงและเจา้ของบริษทัเฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ 
ในด่องกี ก็ตอ้งการความหลากหลายในตลาดอ่ืนๆ ดว้ย 
 
“แผนน้ีมีวตัถุประสงคเ์ป็นตลาดอีย ูแต่เง่ือนไขของโรงงานท าให้ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของประเทศ
เหล่าน้ีได”้ เขากล่าว “เขามีขอ้ก าหนด ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะผลิตภณัฑ ์แต่รวมถึงแรงงานและเง่ือนไขการท างานดว้ย 
ถา้ประเทศในอียมีูกฎระเบียบที่ง่ายกวา่น้ี คลา้ยกบัจีน เป็นตน้ พวกเขาก็จะไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะง่าย
ต่อการเปล่ียนแปลง” 
 
การกล่าวถึงอียเูป็นเร่ืองปกติ ตามที่ฟอร์เรสตเ์ทรนด์ไดร้ายงานถึงกราฟตวัล่าสุด พบว่า ในปี 2013 มีการส่งออก
ไมเ้วยีดนามไปอียแูค่ 6 เปอร์เซ็นต ์และผูผ้ลิตก็มีเป้าหมายที่จะท าใหก้ราฟนั้นสูงขึ้น 
 
ช่วงทา้ยของฤดูใบไมร่้วง ในปี 2016 เวยีดนามไดอ้ยูใ่นกระบวนการเจรจาขอ้ตกลงวพีีเอ เร่ืองการออกใบอนุญาต
ให้กบัไมท้ี่โปร่งใสกบัอีย ูขอ้ตกลงวพีีเอน้ีสัมพนัธ์กบัขอ้ตกลงการคา้ระหว่างอียแูละประเทศผูผ้ลิตไมท้ี่ไม่ไดอ้ยู่
ในอียู ภายใต้ข้อตกลงน้ี การส่งออกไม้ของเวียดนามไปยงัอียูจึงต้องมีการรับรองเพื่อบอกความถูกต้อง                
ตามกฎหมายของแหล่งที่มาและกระบวนการผลิต ซ่ึงขณะน้ียงัอยูใ่นขั้นตอนการเจรจา 
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การรับรองน้ี เรียกกันว่า ใบอนุญาตการบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการคา้ (ใบอนุญาตเฟล็กที)       
ซ่ึงในตอนน้ี อินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่สามารถออกใบอนุญาตได ้อา้งอิงจากเวบ็ไซต์อียู 
เฟล็กที ถา้หากระบบน้ีมีผลตามกฎหมาย เพือ่ปกป้องป่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นึง เจา้ของบริษทัเฟอร์นิเจอร์
ในด่องกี กลบัรู้สึกกงัวล เขาเช่ือวา่บริษทัขนาดเล็กอยา่งเขาไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเหล่านั้นได ้
 
“ถา้น าเฟล็กทีมาใชก้บัทุกประเทศ อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในพวกหมู่บา้นแบบน้ี” นึง กล่าว ตลาดเร่ขายไมแ้บบเปิด
และโรงงานที่วุน่วายจะช่วยเสริมในประเด็นน้ี 
 
โดยแทจ้ริงแล้ว โรงงานของนึงเต็มไปด้วยอุปกรณ์และไม้ที่ไม่ไดใ้ช้แลว้ มีฝุ่ นคอยปิดบงัปัญหาความยุ่งยากที่
ส่งผลใหเ้กิดการละเลยถึงความห่วงใยต่อความปลอดภยัหรือมาตรฐานงานจากผูซ้ื้อชาวจีน ซ่ึงตอ้งการผลิตภณัฑ์
ราคาแพงและท าอยา่งประณีตในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ 
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โรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่เตม็ไปดว้ยฝุ่ นของชู วนั นึง ภาพโดย Michael Tatarski for Mongabay. 

 
ท าให้ธุรกิจขนาดเล็กในด่องกีตอ้งเผชิญกับปัญหา ไม้พะยูงคุณภาพดีที่จะส่งไปตลาดในจีนแทบจะไม่มีแลว้
เน่ืองจากขอ้บงัคบัหลายอย่างและวสัดุธรรมชาติที่หายไป นอกจากน้ี ธุรกิจเหล่าน้ีก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
ผลิตภณัฑข์องตวัเองที่จะส่งไปอียไูม่มีไมผ้ดิกฎหมาย 
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ส าหรับเวยีดนาม มีพื้นที่ประมาณ 14.8 ลา้นเฮกตาร์ (48 เปอร์เซ็นต)์ ของพื้นที่ในประเทศเป็นป่า อา้งอิงจาก FAO 
อยา่งไรก็ตาม 3.7 ลา้นเฮกตาร์ของผนืป่านั้น ประกอบดว้ย ไมป้ลูก ส่วนมากเป็นตน้อะคาเซียและยคูาลิปตสัที่ปลูก
ขึ้นมา ซ่ึงไม่สามารถใชป้ระโยชน์เป็นวตัถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ฮงหมู่ได ้

 
ข้อสงสัยในความเป็นไปได้เพ่ือการเปลีย่นแปลง 
 
ขณะที่ จาโก ้วดัลีย ์นกัรณรงคอ์าวโุสร่วมกบั EIA ไดมี้ขอ้สงสยัวา่ ขอ้ตกลงระหวา่งเวยีดนามและอียจูะช่วยแกไ้ข
สถานการณ์น้ีไดห้รือไม่ 
 
“ข้อตกลงวีพีเอระหว่างอียู-เวียดนาม ได้ออกประกาศในฮานอยเม่ือเดือนพฤศจิกายนว่าน่ีไม่ใช่แค่สัญญา               
ในการท างานร่วมกนัซ่ึงจะเดินหนา้ตามขอ้ตกลง เพื่อ...สร้างกฎและก าหนดหนา้ที่เพื่อเอาไมผ้ิดกฎหมายออกไป
จากตลาดภายในเวยีดนามและการส่งออกไปอีย”ู เขาส่งขอ้ความผา่นอีเมลลไ์ปยงัส านกัข่าวมงกะเบย ์
 
ตามที่ วดัลียไ์ด้กล่าว มุมมองที่ส าคัญที่สุดของข้อตกลงวีพีเอยงัไม่ได้มีการเห็นด้วยทั้ งหมด และทุกอย่าง                 
ก็ขึ้นอยูก่บัการด าเนินการและการบงัคบัใชข้อ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัดของรัฐบาลเวยีดนาม 
 
วดัลียเ์ช่ือวา่น่ีเป็นสาเหตุของความวติกกงัวล 
 
“ตามทฤษฎี การออกกฎหมายไมน้ าเขา้ เวยีดนามตอ้งท าสญัญาใหผ้า่น ถา้มีการร่างและด าเนินการอยา่งเหมาะสม 
ก็สามารถก าจดัปริมาณส าคญัของไมผ้ดิกฎหมายออกจากตลาดเวยีดนามได”้ 
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เร่ืองน้ีมีผลกระทบอยา่งมากต่อธุรกิจในด่องกีขณะน้ีอยา่งแน่นอน เน่ืองจากโรงงานถูกบงัคบัให้ตอ้งจดัหาไม้     
ถูกกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม อยา่งที่วดัลียไ์ดอ้ธิบาย “ทฤษฎีน้ีตอ้งอิงตามแบบและวธีิการตวัอยา่ง ขณะที่ความกงัวล
ที่ส าคญัยงัคงเป็นความตั้งใจและความสามารถของรัฐบาลเพื่อจะมัน่ใจไดว้่าจะไม่มีการน าไมผ้ิดกฎหมายเขา้มา
ในประเทศ” 
 
การด าเนินงานอาจอยู่ภายใตอ้  านาจของรัฐบาล เช่น กรมป่าไม้และศุลกากร ตามที่วดัลียไ์ด้กล่าวไว ้ซ่ึงเป็น         
หวัใจหลกัในการอ านวยความสะดวกการคา้ไมผ้ดิกฎหมายและเปิดเผยถึงความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชัน่ดว้ย 
 
นายวงุ จากสมาคมไมใ้นด่องกี จ  าไดถึ้งความจ าเป็นที่จะขนส่งไมท้ี่ใสสะอาดจากจีน เขาหวงัที่จะท าการลงทุนใน
สถานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเมือง ซ่ึงธุรกิจขนาดเล็กสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยแีละกระบวนการที่จ  าเป็นต่อ
การผลิตเฟอร์นิเจอร์และสามารถส่งออกไปยงัตลาดที่เขม้งวดได ้
 
“การเปล่ียนแหล่งก าเนิดจะท าให้ความเส่ียงลดน้อยลงและแรงงานมีความปลอดภยัมากขึ้น” เขาไดก้ล่าวอีกว่า 
“และก็จะถูกตอ้งตามกฎหมายมากกวา่เดิมอีกดว้ย” 
 
Banner image: Carved rosewood furniture. Photo by Jane Tan Kok/Pixabay 
Michael Tatarski is a freelance journalist based in Ho Chi Minh City, Vietnam. You can find him on 
Twitter at @miketatarski. 
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ที่มา https://news.mongabay.com/2017/01/vietnamese-luxury-wooden-furniture-makers-feel-pain-of-
regulations-and-deforestation/ 
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