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ไมพ้ะยงู Siamese rosewood: หมายถงึ Dalbergia cochinchinensis
Pierre spp. หรือในอกีชือ่หนึง่คอืไม้พะยงูไทย (Thailand rosewood) 

ไม้ชงิชัน Burmese rosewood: หมายถงึ Dalbergia bariensis
spp (หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Dalbergia oliveri)

ไม้ประดู่ Paduak: หมายถึง Pterocarpus macrocarpus เท่านั้น
(หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Pterocarpus predatus)
ไม้หงมู่ (ไม้แดง) Hongmu: หมายถึงชนิดของไม้หรือเครื่องเรือน
ที่ทำมาจากชนิดของไม้ ท่ีได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องโดยองค์การ
มาตรฐานพันธุ์ไม้หงมู่แห่งประเทศจีน พ.ศ. 2543  

ตัน (หน่วยวัด) : หมายถึง เมตริกตัน เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม 

อภิธานศัพท์ :

บทนำ

การลักลอบค้าไม้พะยูง

ธุรกิจเปื้อนเลือด

การกำกับดูแลที่ล้มเหลว

ความพยายามในการคุ้มครองระหว่างประเทศ 

การเกิดอาชญากรรมท่ีเกีย่วขอ้งกบัไมพ้ะยงูในภมูภิาค

เส้นทางไม้พะยูง

การขยายตัวที่ไม่สมเหตุผลของอุตสาหกรรมหมู่
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นี่คือสัญญาณเตือนภัยไปยังบรรดาประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงว่า
ไม้เนื้อแดงในทวีปเอเชีย กำลังถูกคุกคามจากผลกระทบอย่างรุนแรง
ทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 

สาเหตุนี้เริ่มต้น ณ ห้างแห่งหนึ่งจากบรรดาห้างหรูหราหลายสิบแห่ง
บนจีนแผ่นดินใหญ่ นักสะสมมือใหม่กำลังชื่นชมร้านค้าเรียงรายที่ขาย
พวกเครื่องเรือนไม้สลักเสลาอย่างวิจิตรและงานศิลปะ ซึ่งล้วนแล้วแต่
มีมูลค่าหลายพันดอลลาร์สหรัฐ

ณ ห้องโถงของโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งบนตึกสูงเสียดฟ้าในสิงคโปร์
พ่อค้าไม้ท่าทางเจ้าเล่ห์และกระฉับกระเฉงกำลังหัวเราะพลางอธิบายวิธี
ทีเ่ขาตดิสนิบนเจา้หนา้ทีอ่าวโุสของรัฐบาลลาว เพ่ือเขา้ถงึคลงัเก็บไมเ้ถือ่น
ราคาสูงที่เจ้าหน้าที่รัฐได้ยึดไว้

ณ เมืองปากเซ ประเทศลาว ติดชายแดนประเทศไทย หลานสาวของ
เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ ทำกำไรจากการค้าไม้เถื่อนราคาแพงท่ียึดมา
โดยเจ้าหน้าที่ทหาร เธอรู้ว่าเอกสารจากการค้าขายทุจริตนี้
จะหาไม้เถื่อนมาสวมตอได้อีกห้าเท่าตัว

ณ เมืองดงกี่ ใกล้กับกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม คนที่ได้ชื่อว่าเป็น
หัวหน้าองค์กร กำลังใส่เงินสดลงในกระสอบพลางอธิบายถึงเส้นทาง
ลกัลอบขนไมท้างบกไปยงัประเทศจนี และแนะวา่ในการดำเนนิงานของ
เขามีเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำชายแดนซึ่งเขาเลี้ยงไว้คอยช่วยคุ้มกันอยู่

ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เจ้าหน้าท่ีโลจิสติกส์เสนอว่า เขาจะให้
เอกสารการส่งออกของรัฐบาลลาวที่เขาได้มาอย่างไม่ถูกกฎหมาย
เพื่อทำให้ไม้ที่ถูกขโมยมาจากลาวเป็นไม้ที่ถูกกฎหมาย และ
อำนวยความสะดวกให้นำไม้เข้าไปยังประเทศจีนจากฮ่องกง
ซึ่งเป็นการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ท่ีออกแบบมาเพื่อยับยั้ง
การสูญพันธุ์ของพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้อง 

ณ ประเทศไทย กลุ่มมอดไม้ชาวกัมพูชาต่อสู้กับเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า
จนเสียชีวิต สัปดาห์ถัดมา เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าของไทยถูกฆาตกรรม
โดยมอดไม้ติดอาวุธที่อุทยานแห่งชาติใกล้ๆกัน  ขณะเดียวกัน
นายทุนที่มีเส้นสายกว้างขวาง ได้เสนอขายไม้ที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์
หลายร้อยตู้ที่ถูกยึดไว้ที่ท่าเรือต่างๆในกรุงเทพด้วยสนนราคาถึง 
50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของการค้าไม้พะยูงอันผิดกฎหมายและโชกเลือด
ที่กำเนิดมาจากความลุ่มหลงต่อ “ไม้หงมู่” ท่ีนับวันจะได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้นในประเทศจีน

ในชว่งสบิปทีีผ่า่นมา ความตอ้งการสงูในสนิคา้ประเภทเครือ่งเรอืนไมช้ัน้
และงานศิลปะที่มาจากราชวงศ์ หมิงและราชวงศ์ชิงที่ผลิตเลียนแบบ
ขึ้นใหม่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยจำนวนไม้ที่นับวัน
ยิ่งจะหายากขึ้น นำไปสู่ราคาที่พุ่งทะยานอย่างมหาศาลโดยได้แรงหนุน
จากเงินลงทุนที่อัดฉีดเข้ามา

ไมห้ายากถกูคกุคามจนเกอืบสญูพนัธุโ์ดยทางการคา้หรอืทางชวีภาพอยูแ่ลว้
กฎหมายที่บังคับใช้เพื่อปกป้องไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis)
ยังมาถูกทำลายด้วยคอร์รัปชั่นอีก การทุจริตซึ่งขับเคลื่อนด้วยเงินจูงใจ
ก้อนโตจากพวกพ่อค้าไม้ที่หาป้อนตลาดของประเทศจีน 

มีนาคม พ.ศ. 2556 ทั่วโลกเห็นพ้องต้องกัน ที่จะปกป้องไม้พะยูงจาก
การค้าที่ไม่ยั่งยืนและผิดกฎหมาย ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ หรือ CITES
(The Convention on International Trade in Endangered
Species – CITES)

รายงานฉบับน้ีลงรายละเอียดผลการสืบสวนสอบสวนของ EIA
ในเรือ่งการคา้ไมพ้ะยงูในชว่งไมก่ีป่ทีีผ่า่นมา รวมตัง้แตป่ทีีไ่ดข้ึน้ทะเบยีน
กับ CITES รายงานดังกล่าวได้เปิดโปงว่า อาชญากรรม การทุจริต
และนโยบายรัฐที่ฉ้อฉลตั้งแต่ประเทศไทยไปจนถึงประเทศจีน
ผา่นทางลาวและเวยีดนาม จะทำใหไ้มพ้ะยงูสญูพนัธ์ุในอกีไมก่ีป่ขีา้งหนา้
ได้อย่างไร เว้นแต่ว่า จะเกิดการปฏิรูปครั้งใหญ่และรวดเร็วขึ้น

รายงานฉบับน้ียังชี้ให้เห็นจุดอ่อนในบัญชีของ CITES ที่ได้บ่อนทำลาย
การประยกุตใ์ชข้องสนธสิญัญาฯ ฉบับนีก้บัไมพ้ะยูง และรวมไปถงึพนัธุไ์ม้
ชนิดอื่นๆ อย่างไม่มีข้อสงสัย

ขณะที่ความรับผิดชอบในเรื่องนี้ตกอยู่กับประเทศที่ปลูกไม้พะยูง (ไทย
ลาว เวียดนาม และกัมพูชา) แต่มรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของ
ประเทศจนีทีส่นบัสนนุดา้นสนิคา้และการคา้ของหงมูท่ีไ่ดร้บัการสนบัสนนุ
จากรัฐบาลนั่นเอง ที่สนับสนุนทางการเงิน และประเทศจีนยังเป็น
ประเทศปลายทางของไม้ทั้งหมดอีกด้วย

ข้อมูลของ EIA ยังชี้อีกว่า ไม้พะยูง หรือ Siamese rosewood นั้น
สูญหายไปหมดแล้ว เป็นเหตุให้ความสนใจทั้งหมดมุ่งไปสู่ไม้ราคาแพง
ชนิดอืน่ทีท่ดแทนกนัได ้ถา้รฐับาลไมม่กีารตอบโตท้ีช่ดัเจนตอ่อาชญากรรม
ที่กล่าวไว้ในรายงานน้ี “ไม้แดง” ในทวีปเอเชียจะเดินไปสู่การสูญพันธุ์
ตามรอยไม้พะยูง

1

บทนำ
นี่คือเรื่องจริงอันน่าเศร้า ที่วัฒนธรรมสูงส่ง รูปแบบงานศิลปะชนิดหาที่
เปรียบไม่ได้ และอัตลักษณ์อันรุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์ กลับถูกบิดเบือน
โดยความโลภและความลุ่มหลง ซึ่งกัดกินรากฐานของวัฒนธรรมจนสูญสิ้น 
ซ้ำร้าย ยังแพร่กระจายอาชญากรรมร้ายแรงไปทั่วผืนป่าในทวีปเอเชีย  



2

ความกระหายของจนีตอ่ ‘หงมู่’
จากแรงซื้อท่ีเพิ่มมากขึ้นของชนชั้นสูงที่ร่ำรวยและ
ความนิยมในวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ที่เพิ่งเป็นที่ยอมรับของจีน ทำให้รสนิยมด้าน
เครื่องเรือนในจีนมีแนวโน้มที่จะโอนเอียงไปยัง
เครื่องเรือนไม้เลียนแบบในยุคของราชวงศ์หมิงและ
ชิงที่เฟื่องฟูหรูหรามากขึ้น และนิยมใช้ไม้เน้ือดีที่มี
คณุลกัษณะเฉพาะโดยรวมคอื เปน็ไมท้ีม่สีเีขม้หรอืแดง 
มีความทนทาน เกรนเนื้อไม้เรียบ และความหายาก
ดว้ยคณุสมบตัทิีว่า่มานี ้เคร่ืองเรอืนประเภทน้ีตลอดจน
ไม้ที่ใช้ทำ จึงเรียกว่า หงมู่ ซึ่งแปลว่า ไม้แดง 

จากการท่ีรัฐบาลได้ช่วยเหลืออุตสาหกรรมไม้ และ
แนวโน้มในการลงทุนในหงมู่ให้เป็นสินทรัพย์เฉพาะที่
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการต่อหงมู่
ของจีนในปจัจบุนัมมีากเกนิกวา่จำนวนทีม่อียูใ่นประเทศ
และจีนเองยังต้องพึ่งพาการนำเข้าอย่างมาก1

ชว่ง พ.ศ. 2543 -2556 ประเทศจนีได้นำเขา้ไมห้งมู่
สูงถึง 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)2 จีนเป็นเพียง
ประเทศเดียวท่ีมีพิกัดศุลกากรสำหรับไม้หงมู่ชนิดพันธ์ุ
ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีอำนาจในระดับโลก
ของจีนต่อไม้ชนิดนี้3

ในอดีต ประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งเวียดนาม
กมัพชูา ลาว ไทย และเมยีนมาร์นัน้ เปน็แหลง่ไมห้งมู่
ของประเทศจีน ในทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศเหล่านี้
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการกลับมาอีกครั้ง
ของความต้องการต่อหงมู่ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2543
การนำเข้าหงมู่เกือบเกินครึ่งของจีน คิดเป็นปริมาตร
1,666,471 ลบ.ม. มมีลูคา่เกอืบ 2.4 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั

ไม้เหล่านั้นส่งมาจากประเทศกลุ่มลุม่แมน่ำ้โขง
ซึง่พอ่คา้ชาวจนีและเวยีดนามได้เสาะหาไม้จำพวก
Pterocarpus และ Dalbergia ที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่4

การสูญเสียเชิงพาณิชย์ของหงมู่คุณภาพสูง เช่น
Dalbergia odorifera (“ไมพ้ะยงูหอม” หรอื ฮวงฮวัลี)่
เป็นเพราะจีนตัดไม้ชนิดนี้มากเกินไปเพ่ือป้อนตลาด
หงมู่ในจีน ส่งผลให้ไม้พะยูงกลายเป็นไม้ที่มีราคาที่สุด
ชนิดหนึ่งของไม้ชนิดพันธ์ุหงมู่

ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 การนำเข้าไม้หงมู่ของจีน
จากทั่วโลก ไม้จากกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงคิดเป็น
70 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกิดแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อ
สินค้าดังกล่าว โดยเฉพาะไม้พะยูงไทย (Dalbergia
cochinchinensis Pierre) ซึ่งเป็นไม้ที่เป็นที่ต้องการ
มากที่สุด5 ช่วงเวลาก่อนถึงมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 
ณ กรุงปักกิ่ง ใน พ.ศ. 2551ความต้องการไม้พะยูง
เพิ่มสูงขึ้นและได้พุ่งแรงขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 25526

พ.ศ. 2553 จำนวนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า
เครื่องเรือนหงมู่ เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 40 เปอร์เซ็นต์7

ขณะที่การค้าเพ่ิมมากขึ้น ราคาของหงมู่พันธ์ุที่หายาก
ก็พุ่งขึ้นด้วย ใน พ.ศ. 2554 เจ้าหน้าที่สอบสวนจาก
EIA พบว่า ราคาเตียงไม้หงมู่ในนครเซ่ียงไฮ้มีมูลค่า
การขายปลีกถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
เพือ่ตอบสนองตอ่ความต้องการน้ี ไมพ้ะยูงจงึถกูปลน้ชงิ
จากผืนป่าลุ่มแม่น้ำโขง จากการนำเข้าจากลาว
เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งเพิ่มขี้นมหาศาลจนสูงสุด
เป็นประวัติการณ์8

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นน้ี กระตุ้นให้นักเก็งกำไร
กักตุนไม้เอาไว้เพื่อหวังเก็งราคาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

บน: 
พบท่อนไม้พะยูงเพื่อการค้าใน

ประเทศเวียดนาม วัดได้เส้นผ่า

ศูนย์กลางมากกว่า50 เซนติเมตร

โดยปรกติแล้วท่อนไม้ที่มีขนาด

เท่านี้ใช้เวลา 200-300 ปีในการ

เจริญเติบโต
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การลักลอบค้าไม้พะยูง



ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ราคาดัชนีไม้ Yuzhu
ได้เพิ่มขึ้นถึง 56 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ภายในมีนาคม
พ.ศ. 2557 ราคาค้าปลีกของไม้พะยูงตกอยู่ที่
109,500 หยวนต่อตัน (17,633 ดอลลาร์สหรัฐ)
เพิ่มขึ้น 37 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่
ผา่นมา9 ควบคูไ่ปกบัการคา้นี ้กเ็กดิการคา้ไมท้ีก่กัตนุไว้
สำหรบัสนิคา้ขนาดใหญแ่ละหายากกวา่สำหรบัการลงทนุ
ราคาไม้สูงสุดที่พ่อค้าในเซินเจิ้นบอกแก่ผู้สืบสวนของ
EIA เมือ่ปลายป ีพ.ศ. 2556 อยูท่ี ่500,000 หยวนตอ่ตนั 
(80,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นราคาล่าสุดที่รับรู้กัน
ในรายงานของสมาคมอุตสาหกรรม10

ขณะท่ีแหล่งไม้หงมู่ได้ขยายไปไกลถึงทวีปแอฟริกา
และอเมริกากลาง ทำให้เกิดปริมาณการนำเข้าท่ี
เพิม่ขึน้อยา่งมหาศาล และประเทศในกลุม่ลุม่แม่นำ้โขง
ยงัคงเปน็แหล่งสำคญัของความละโมบในความตอ้งการ
ของสินค้านี้

ไมพ้ะยงู (Siamese rosewood)
พบได้ที่ประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม
ไม้พะยูงเป็นหนึ่งในหงมู่ 33 ชนิดท่ีมีมูลค่าและ
ถูกคุกคามมากที่สุด ในประเทศไทย ไม้พะยูงมีแหล่ง
การกระจายสูงและส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่คุ้มครองใน
อีสานใต้รวมไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงมีชายแดน
ติดกับภาคตะวันออกของกัมพูชา11 เนื่องจากไม่มี
การสำรวจอย่างเป็นระบบ ใน พ.ศ. 2554
จึงมีการคาดการณ์ว่า มีไม้พะยูงเหลืออยู่ประมาณ
หนึ่งแสนต้น เทียบปริมาตรเท่ากับ 63,500 ลบ.ม.12

การลดลงของไม้พะยูงยังเกิดขึ้นในรัฐที่พบการแพร่
กระจายของไม้รัฐอ่ืนอีกด้วย13 ที่ประเทศลาว
การลดจำนวนของไม้พะยูงเห็นได้ที่จังหวัดจำปาสัก
อัตตะบือ และเซกอง และจังหวัดในภาคกลางคือ
บอลิคำไซและคำม่วน และจากการสำรวจใน 
พ.ศ. 2555นัน้ มกีารยนืยนัวา่ จำนวนทรพัยากรธรรมชาติ
ที่บอลิคำไซและคำม่วนถูกคุกคามอย่างรุนแรง
และไม่พบไม้โตเต็มที่ในพื้นที่14

ที่เวียดนาม จากการสำรวจพื้นที่คุ้มครอง 5 แห่งใน
พ.ศ. 2553 ได้พบว่า ความหนาแน่นของการกระจาย
ของตน้ไมอ้ยูท่ี ่1-10 ต้นตอ่พืน้ทีห่นึง่เฮกเตอร์ (6.1ไร่) 
เท่านั้น15 ใน พ.ศ. 2557 บรรดาพ่อค้าไม้อ้างว่า
ไม่มีไม้พะยูงเหลืออยู่ในเวียดนาม ส่วนในกัมพูชา
ต้นพะยูงที่โตเต็มที่นอกพื้นที่คุ้มครองนั้นถือว่าหาได้
ยากยิ่งในปัจจุบัน16

ไม้พะยูงเป็นไม้ที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายใน
ทุกรัฐที่พบการกระจายของไม้ ใน พ.ศ. 2532
กฎหมายห้ามตัดไม้ในประเทศและห้ามทำไม้ในเขต
พื้นที่อนุรักษ์ไม้พะยูงและพื้นที่คุ้มครองของ
ประเทศไทยนั้น บังคับใช้กับไม้พะยูงและพันธุ์ไม้มีค่า
ทั้งหมดในลาว พ.ศ. 2551 คำส่ังนายกรัฐมนตรีฉบับที่
17/PM บ่งบอกชดัเจนถงึการห้ามตดัไมช้นดิ Dalbergia
ทั้งหมดในประเทศ และคำสั่งฉบับนี้ได้รับการเสริมย้ำ
โดยคำสัง่นายกรฐัมนตรฉีบบัท่ี 010/PM ใน พ.ศ. 2554
ถึงแม้ว่าจะมีช่องโหว่ทางกฎหมาย เพราะการยกเว้นที่
คลุมเครือจากรัฐบาลลาวก็ตาม17 เวียดนามได้ออก
กฎหมายห้ามส่งออกไม้ซุงและไม้แปรรูป

ซึ่งครอบคลุมถึงไม้ทุกชนิดในประเทศทั้งหมดที่มา
จากป่าธรรมชาติและยังมีการควบคุมการส่งออกของ
ไม้ทุกชนิดที่ถูกคุกคาม ซึ่งรวมไปถึงไม้พะยูงไทย
ที่จำกัดการส่งออกได้แค่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป18

ในกัมพูชา มีการห้ามตัดไม้หายากรวมไปถึงไม้พะยูง
ภายใต้กฎหมายป่าไม้ พ.ศ. 2545

ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการการควบคุมที่กล่าวมาข้างต้น
แต่ทุกรัฐที่พบการกระจายของไม้พะยูงก็ได้รับผล
กระทบจากคลื่นอาชญากรรมของการลักลอบตัดไม้
และลักลอบขนไม้เถื่อน เกือบทั้งหมดนี้เป็นผลพวง
มาจากความต้องการที่ขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของหงมู่
ในจีน ความอ่อนแอของการบังคับใช้กฎหมายและ
การทุจริต ความต้องการที่เพิ่มขึ้น และมาตรฐานของ
กฎหมายการนำเข้าของประเทศจีน ทำให้การค้าที่
ผลตอบแทนสูง เฟื่องฟูขึ้น และทำให้ผืนป่ากลายเป็น
พืน้ทีแ่หง่ความขดัแยง้ การค้าไมไ้ดถ้กูควบคมุโดยองคก์ร
และความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่าและกลุ่มมอดไม้ติดอาวุธยังคงทำให้เกิด
ความสูญเสียแก่ชีวิตต่อทั้งสองฝ่ายต่อไป

ในบัญชีแดงของสหภาพเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ
(IUCN) ไม้พะยูงถูกจัดให้เป็นไม้ที่ความเส่ียงที่จะ
สญูพันธุ ์ใน พ.ศ. 2554 ไดม้กีารเสนอมตใิหไ้มพ้ะยงูไทย
อยู่ในประเภทไม้ชนิดใกล้สูญพันธ์ุในระดับโลก19

พ.ศ. 2551 รัฐที่พบการกระจายของไม้พะยูง
ไม่สามารถบรรลุฉันทามติในเรื่องการขึ้นทะเบียน
CITES แต่ด้วยการผลักดันของประเทศไทยและ
เวยีดนาม ใน พ.ศ. 2556 ไม้พะยงูถกูนำขึน้บญัชอีนรุกัษ์
แนบท้ายที่ 2 ของ CITES ซึ่งห้ามทำการตัดในรัฐ
ทีม่กีารกระจายของไมท้ัง้หมด บญัชนีีน้า่จะหยดุการคา้
ไม้พะยูงทั้งแบบท่อนซุง ไม้แปรรูปและไม้อัดในระดับ
นานาชาติได้
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ประเทศจีน นำเข้าท่อนซุงไม้หงมู่จากพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงในระหว่างปี ค.ศ.
2000-2013 
ที่มา: UN Comtrade
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ไม้พะยูงได้กลายเป็นไม้ที่หายากและมีค่ามาก
จนทำให้การทำไม้มีความผิดคล้ายการค้าสัตว์ป่า
ผิดกฎหมาย ไม้ส่วนใหญ่ที่พบตามตลาดต่างๆ
ของประเทศจีนถูกจัดหามาจากทีมงานผู้ช่ำชองจาก
หมู่บ้านในชนบท ผู้ยอมใช้เวลาหลายสัปดาห์ในป่า
ที่ห่างไกล เพื่อเสาะหาไม้ที่หลงเหลืออยู่ วิธีนี้ทำให้
เกิดความท้าทายท่ีเกือบจะเอาชนะไม่ได้สำหรับ
หน่วยงานที่ได้รับการมอบหมายในการจำกัดการตัดไม้

ในอุทยานแห่งชาติทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทย
บรรดากลุ่มมอดไม้ได้แฝงตัวเข้ามาภายใต้ความมืด
จากหมู่บ้านที่ห่างไกล และผ่านทางช่องว่างระหว่าง
ชายแดนกัมพูชา เครื่องมือที่พวกเขาใช้คือ 
เลื่อยยนต์ ปืน หรือแม้แต่เครื่องยิงจรวดอาร์พีจี
ส่วนใหญ่ เม่ือมอดไม้เหล่านี้เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่
มักเกิดความรุนแรงและการใช้กำลัง พวกมอดไม้ใช้
สารเสพติดอย่างแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นประจำ
เพื่อขจัดความเหนื่อยล้า และยาบ้ายังเป็นค่าตอบแทน
สำหรับพวกมอดไม้จากชายแดนที่ติดยาเสพติด  

ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
หลายสิบนายถูกฆ่าสังเวยการค้าไม้พะยูง20

แต่จำนวนคนลักลอบตัดไม้ที่เสียชีวิตนั้นสูงกว่าจำนวน
เจ้าหน้าท่ี มีรายงานว่า พ.ศ. 2555 เพียงปีเดียว
มคีนลกัลอบตดัไมช้าวเขมร 45 คนถูกเจา้หนา้ทีช่าวไทย
ยิงเสียชีวิต21

จำนวนเงินที่พ่อค้าเสนอล่อตาล่อใจให้ผู้คนจากชุมชน
ชนบทยากไร้ยอมทำงานเส่ียงตายนี้ ชาวบ้านสามารถ
ทำเงินได้หลายร้อยดอลลาร์สหรัฐจากการตัดไม้

ซึ่งมากกว่าการรับจ้างทำงานแบบอ่ืน ๆ เช่น
การทำสวนทำไร่ 

ไกลจากจากแนวชายแดน มเีครอืขา่ยกลุม่พอ่คา้
พอ่คา้คนกลาง และเจา้หน้าทีร่ฐัที่ทุจริต กอบโกย
ผลประโยชน์จากการค้าไม้พะยูงจากป่าที่ห่างไกลไปยัง
โชว์รูมเครื่องเรือนในห้างหรูของจีน

โดยผวิเผนิแลว้ การหา้มค้าไมพ้ะยงูในประเทศไทยนัน้
เข้มงวด แต่จากการสอบสวนของ EIA พ.ศ.2554
แสดงให้เห็นว่า พ่อค้าบางคนสามารถหลบเล่ียง
กฎหมายได้ด้วยการติดสินบนและการใช้เส้นสายกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

สิงหาคม พ.ศ. 2554 เจ้าหน้าที่สืบสวนของ EIA
ได้พบกับนายเพียงใจ เวรัตพรรณ จากบริษัท Wood
Siam ที่โรงงานย่านชานเมืองนอกกรุงเทพฯ
นายเพียงใจเป็นผู้ค้าไม้สักพม่าเผยว่า เขาสามารถ
เข้าถึงโกดังที่ซุกซ่อนไม้พะยูงในเมืองได้ ไม้เหล่านี้
นำเข้ามาจากประเทศลาวโดยการทำสำแดงชนิดพันธุ์
ที่เป็นเท็จและติดสินบนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ทั้งในประเทศลาวและประเทศไทย
เพยีงใจไดบ้อกกบั EIA วา่ เจา้หน้าทีศ่ลุกากรระดบัสงู
สามารถรับรองเส้นทางนำไม้ออกจากกรุงเทพฯอย่าง
ปลอดภัยได้ เพื่อแลกกับจำนวนเงิน 20 เปอร์เซ็นต์
ของมูลค่าสินค้า

ในเดือนเดียวกัน เจ้าหน้าที่สืบสวนได้พบกับ
นายพรหมพันธ์ุ สุทธิสารากร  อาศัยในกรุงเทพฯ 
ตัวแทนจากบริษัท PAB จำกัด โฆษณาที่เขาเขียน
ไว้ในบอร์ดการค้าไม้ ได้อวดอ้างถึงเส้นสายกับผู้มี
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บน: 
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพร้อมอาวุธ

ออกลาดตระเวนในอุทยานแห่งชาติ

แหง่หนึง่ ในปพี.ศ. 2556 เพือ่เสาะหา

ผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง
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อำนาจระดับช้ันปกครอง พรหมพันธุ์ได้กล่าวอ้างว่า
เขาทำการค้าผ่านทางเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูงซึ่งจัดหา
ไม้พะยูงจากไทย ลาว และกัมพูชาให้ เขาเคยขาย
ไม้พะยูงให้แก่บริษัทจีนซึ่งมีรัฐบาลเป็นเจ้าของมาก่อน
อีกด้วย 

พรหมพันธุ์ได้เสนอขายไม้พะยูงที่เจ้าหน้าท่ีไทยได้
ทำการยึดมาแก่เจ้าหน้าที่ EIA เขาอ้างว่า บริษัทของ
เขาเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทย ท่ีมีสิทธิขาย
ไม้พะยูงไทยได้ และขอเสนอขายไม้ 10,000 ลบ.ม. 
ในราคา 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เขายังอวดอ้างอีกว่า
เส้นสายกับทางรัฐบาลทำให้เขาเข้าถึงไม้พะยูงใน
ประเทศกัมพูชาได้อีกด้วย นายพรหมพันธุ์กล่าวอีกว่า
ไม้ที่ถูกตัดในประเทศไทยจะถูกลักลอบส่งไปยังกัมพูชา
เพื่อที่จะนำกลับมายังประเทศไทย เพื่อเป็นการปิดบัง
แหล่งกำเนิดของไม้ เขายังกล่าวอีกว่า เขายังสามารถ
เข้าถึงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of
Origin - CO) เพื่ออำนวยความสะดวกและหลบเลี่ยง
จากกฎหมายไทยได้

การสืบสวนก่อนหน้านี้โดย EIA พ.ศ. 2550
ได้เปิดเผยถึงการกระทำทุจริตโดยพ่อค้าชาวไทย
เพื่อจะได้ครอบครองไม้พะยูงในประเทศลาว
ระหว่างการพบปะกับนายประกิจ ศรีบุษราคัม
เจ้าของบริษัท LVT (ลาว เวียดนาม ไทย)
เขากล่าวแก่ EIA ว่า เขาได้จ่ายเงินสินบนแก่
เจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลไทยเป็นเงินจำนวน 
50 ล้านบาท (1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อให้ได้
โควตาการค้าไม้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานในลาว นอกจากที่จะได้ไม้เนื้อแข็ง
เป็นจำนวนมากแล้ว ข้อตกลงนี้ยังทำให้เขาสามารถ
เขา้ถงึไมพ้ะยงูไดอ้กีดว้ย ผา่นเสน้สายของเจ้าหนา้ทีร่ฐั 
บริษัท LVT จึงสามารถหลบเลี่ยงทั้งกฎหมายการห้าม
ส่งออกท่อนไม้ซุงของลาวและกฎหมายที่เพิ่งเริ่มบังคับ
ใช้ในการจำกดัการสง่ออกไมพ้ะยงูแผน่ไปยงัประเทศไทย
โควตาการทำไม้ของบริษัท LVT ส่วนหนึ่งนั้น
เก่ียวขอ้งกบัเขือ่นไฟฟา้พลงันำ้ นำ้เทนิสอง อนัอือ้ฉาว
ในภาคกลางของลาว บรษิทัคูค่า้สญัชาตลิาวของ

บริษทั LVT ทีไ่ดค้า้ไมใ้นพืน้ทีซ่ึง่เตรยีมไวท้ำอา่งเกบ็นำ้
คอืกลุม่บรษิทั Phonesack Group ซึง่เปน็องคก์รธรุกจิ
ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัเจา้หน้าทีร่ะดบัสงูของรฐับาลลาว

พ.ศ. 2550 การประเมินอิสระถึงผลกระทบของเขื่อน
ได้ชี้ให้เห็นถึงความกังวลด้านบทบาทของกลุ่มบริษัท
Phonesack ต่อการค้าไม้ที่รุนแรงในพื้นที่
อนรุกัษแ์หง่ชาต ิ(National Protected Area - NPA) 
ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่อ่างเก็บน้ำ จนได้รับการกล่าวถึงว่า
“ไม้พะยูงเลือด” มีการรายงานว่า กลุ่มบริษัท
Phonesack ได้เสนอเงินแก่ชาวบ้านในท้องถิ่น
สำหรับการขนย้ายไม้พะยูงจากพื้นที่ NPA และ
ทำการสวมตอผ่านทางโควตาที่ได้รับจากพื้นที่เขื่อน22

มีนาคม พ.ศ. 2555 ไม้พะยูงในหลายพื้นที่ NPA
ได้สูญเสียตลาดการค้า พวกลักลอบตัดไม้จะกลับ
พื้นที่ชักลากไม้แหล่งเดิม เพ่ือขุดรากถอนโคนไม้พะยูง
ขึ้นมา ทำให้ไม้พะยูงไม่สามารถเกิดใหม่ได้23

ในประเทศลาว พ่อค้าชาวเวียดนามและชาวจีนมี
บทบาทสำคัญในการเสาะหาไม้พะยูงทั่วประเทศ
เมษายน พ.ศ. 2554 เจ้าหน้าที่สืบสวนของ EIA
ในลาว ได้มีโอกาสพบประธานสัญชาติจีนของบริษัท
De Sheng Hang จำกัด ที่มีฐานอยู่ที่กวางโจว
นายเซี่ย หรงเจี้ยน เขาอ้างตัวว่า เขาเป็นหนึ่งใน
พ่อค้าไม้พะยูงรายใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประเทศลาว
มากว่า 5 ปี วัตถุดิบที่เขาเสาะหาได้จะถูกลำเลียงทาง
รถบรรทุกไปเวียดนาม แล้วบรรจุส่งทางเรือไปจีน
ธุรกิจนี้สร้างรายได้และผลตอบแทนเป็นสิบเท่าของ
การลงทุน นายเซี่ยทราบว่า ราคาไม้ในลาวถีบตัว
สูงขึ้นที่ 3,000 เปอร์เซ็นต์ จำนวนไม้ที่ลดลงฮวบฮาบ
แต่ราคาสูงลิบจนนายเซ่ียบอกว่า เขายอมเดินทาง
ไปทั่วประเทศ เพื่อใหไ้ด้ไม้เพียง 2 ลบ.ม. ก็เอา
เขาคาดการณ์ว่า ไม้พันธ์ุนี้จะหมดไปจากประเทศ
ในอีกห้าปีข้างหน้า

การสมคบของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเป็นปัจจัยหลักของ
ความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุม
การตัดและการส่งออกไม้พะยูงในลาว กันยายน 
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คลังไม้พะยูงผิดกฎหมายที่ยึดได้

โดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของไทย

เป็นภาพที่เห็นได้ตามปกติใน

อุทยานแห่งชาติ
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พ.ศ. 2556 รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของลาวได้
สารภาพว่า เจ้าหน้าท่ีรัฐ “อาจมีส่วนร่วม” กับพ่อค้า
ในการสง่ออกไมส้งวน24 พ.ศ. 2557 หนว่ยงานรฐับาล
ที่ได้รับมอบหมายในการปราบปรามการทุจริตเผยว่า
สว่นใหญแ่ลว้ แทบทุกคดเีกีย่วขอ้งกบัการมสีว่นรว่มของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐในการค้าไม้เถื่อน รองประธานหน่วยงาน
ตรวจสอบของรฐัและตอ่ตา้นการทจุรติของประเทศลาว
ได้เตือนว่า การทุจริตจะก่อให้เกิดการล่มสลายของ
ระบอบการปกครอง25

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เจ้าหน้าที่สืบสวนจาก EIA
เข้าพบ Sunny Jerimah Ong ชาวสิงคโปร์จาก
บริษัท VIP Partners ซ่ึงเป็นบริษัทที่ช่วยในการ
ดำเนินความสะดวกในการจัดการนำไม้พะยูงจาก
ประเทศลาวไปยังตลาดปลายทางที่จีน 
Ong อธบิายให้ฟงัว่า เขาจา่ยเงนิใหเ้จา้หน้าทีร่ะดบัสงู
ในกรมป่าไม้ของลาว เพื่อเข้าถึงสต๊อกไม้พะยูงที่ถูก
รัฐยึดไว้  เขายังบอกอีกว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรลาว
รับสินบน แล้วอนุญาตให้ส่งออกไม้พะยูง โดยการ
สำแดงเท็จว่าเป็นพันธุ์ไม้อื่น เครือข่ายของเจ้าหน้าที่
ทุจริตของเขายังรวมท้ังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร
อีกด้วย  เขายังอธิบายอีกว่า การจ่ายเงินจะเกิดขึ้น
ระหวา่งการพบปะสงัสรรค ์ไมใ่ชส่ำนักงานของเจา้หนา้ที่

Ong เลา่วา่ เขากำลงัอยูร่ะหวา่งการปดิการเจรจาธรุกจิ
กับผู้ซื้อในประเทศจีน และวางแผนส่งสินค้าผ่านทาง
ฮ่องกง เขายื่นข้อเสนอแก่ EIA ว่า จะส่งไม้พะยูง
ในปริมาตรท่ีมากกว่า 100 ลบ.ม. ต่อเดือน ซึ่งเป็น
ไม้พะยูงที่ถูกรัฐยึดไว้ และเขาสามารถเข้าถึงไม้เหล่านี้
ได้โดยการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของลาว
เขาบอกว่า มันจำเป็นที่ต้องทำเรื่องผ่านคนใน
รัฐบาลกลาง ซึ่งจะเป็นคนทำการตกลงการซื้อขาย
กับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นระดับจังหวัด เขาอธิบายว่า

ต้องขนย้ายท่อนซุงไปเวียดนามก่อน ที่นั่นจะมี
เอกสารชุดใหม่จะถูกเตรียมรอไว้ เพ่ือปิดบังถิ่นกำเนิด
ของไม้และทำการสำแดงเท็จพันธ์ุไม้ พร้อมเงินสินบน
อย่างงามแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรเวียดนาม 

ไม้พะยูงที่ส่งมาจากลาวมักจะข้ามชายแดนประเทศ
เพือ่นบ้านอยา่งเวยีดนาม โดยไมถ่กูขดัขวางแตอ่ยา่งใด
แล้วไม้จะถูกแปรรูปในเวียดนาม หรือถูกส่งต่อไปยัง
จีนเป็นส่วนใหญ่ ในเวียดนาม ไม้ซุงที่ไหลเข้ามาจาก
ประเทศลาวจะไม่ถูกตรวจสอบ ตราบเท่าที่ยังมีการ
จ่ายภาษี26 มีการโฆษณาเกี่ยวกับไม้พะยูงหลากหลาย
ชนิดที่มาจากลาวของบริษัทในเวียดนามในเว็บบอร์ด
การซื้อขายไม้ เป็นเวลาหลายปีแล้ว

พ.ศ. 2555 EIA พบว่า บริษัท Vinaca Maiphoung
ในเมืองไฮฟองได้เสนอขายซุงไม้พะยูงมูลค่ากว่า
หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม้เหล่านั้นจะถูกเก็บ
ไว้ในโกดังของบริษัทในประเทศลาว และสามารถ
ส่งมายังชายแดนลาว-เวียดนามหรือไปยังเมืองดานัง
ซึ่งเป็นเมืองท่าได้ EIA ได้รายงานเรื่องบริษัทนี้ต่อทาง
หน่วยงานของเวียดนามและลาว เพื่อทดสอบถึงความ
กระตือรือร้นในการบังคับใช้กฎหมาย แต่พบว่าไม่มี
หลักฐานว่ามีการจัดการกับเรื่องนี้แต่อย่างใด

ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่เวียดนาม
ทราบถึงข้อห้ามในการค้าไม้พะยูงและสามารถที่จะ
บังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผล พ.ศ. 2555
เจ้าหน้าที่ศุลกากรเวียดนามได้สกัดกั้นสินค้าไม้พะยูง
จำนวน 500 ลบ.ม. ในระหว่างการลำเลียงขึ้นเรือที่
ท่าเรือดานัง ไม้เหล่านั้นได้นำเข้าจากลาวและได้ทำ
การสำแดงภายใต้ชื่อ Dalbergia cambodiana
แตผ่ลการทดสอบสำนกังาน CITESในเวยีดนามเปดิเผย
ว่า ไม้เหล่านั้นคือไม้พะยูงไทย ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าที่ได้
สำแดงไว้อย่างมหาศาล และบริษัท Ngọc Hưng

ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกก็ได้ถูกตรวจสอบในเรื่องการ
ลักลอบค้าไม้สงวน27

การตรวจสอบนี้ได้โยงไปสู่การจับกุมผู้อำนวยการ
ศุลกากรดานังและผู้ใต้บังคับบัญชาอีกสองคน
แต่อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาว่าบริษัท Ngọc Hưng

ได้ฝ่าฝืนการควบคุมไม้ชนิดพันธ์ุเฉพาะ ได้ถูกหักล้าง
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของประเทศ
เวียดนาม ด้วยเหตุผลที่ว่าการคุ้มครองนั้นไม่ได้
ครอบคลมุไปถงึการนำเขา้ของไม้ ในขณะทีค่ดยีงัยดืเยือ้
อยู่นั้น ไม้ดังกล่าวถูกประมูลโดยรัฐบาล28 คดีของ
Ngọc Hưng เป็นข้อยกเว้นที่พิสูจน์ให้เห็นถึง
กฎข้อบังคับ การตรวจยึดไม้กลายเป็นเรื่องใหญ่
จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีต้องเข้ามาแทรกแซง
เพื่อหาทางออก ข้อเท็จจริงที่ว่าไม้ที่ถูกลำเลียงมาถึง
เมอืงดานังโดยไมถ่กูยดึแสดงถงึการทจุรติทีห่ยัง่รากลกึ
อยู่ในบริเวณชายแดนทางบกระหว่างลาวและ
เวียดนาม  ใน พ.ศ. 2554 มีกรณีที่คล้ายกันเกิดขึ้น
เมื่อไม้พะยูงจำนวน 330 ลบ.ม. ท่ีถูกขนมาทางรถไฟ
ถูกสกัดไว้ที่สถานีแห่งหนึ่งในกรุงฮานอย
สินค้าต้องห้ามนี้มีต้นทางมาจากประเทศลาวและ
ถูกลำเลียงมาจากชายแดนโดยไม่ถูกขัดขวางใด ๆ29
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ล่าง:
ท่อนไม้พะยูงแปรรูปท่อนหนึ่งใน

ตลาดเซนิเจิน้ กวนลาน ในประเทศจนี

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556

แสดงให้เห็นถึงตราศุลกากรของ

ประเทศเวียดนาม

“ไม่มีประเทศใด
รวมทั้งประเทศจีน
ที่มีการบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือมอบ
อำนาจให้เจ้าหน้าที่
ในการจับกุมการ
นำเข้าไม้ซุงที่ตัดแบบ
ผิดกฎหมายจาก
ประเทศต้นทาง”
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การสูญเสียเชิงพาณิชย์ของไม้พะยูงป่า เป็นเพราะ
การกำกับดูแลที่ล้มเหลวในรัฐที่พบการกระจายของ
ไม้พะยงูในพืน้ทีแ่ถบลุม่แม่นำ้โขง ประกอบกบัราคา
ที่ทะยานสูงขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผล อันเป็นผลจาก
ความต้องการที่มีมากมายและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของตลาดจีนต่ออุตสาหกรรมหงมู่

ความล้มเหลวใหญ่ของการกำกับดูแลกิจการท่ัวพื้นที่
การแพร่กระจายนั้น รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมาย
ที่อ่อนแอ การทุจริตและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง
ด้านกฎหมายและนโยบาย เป็นการเอื้อประโยชน์และ
ทำให้กลไกสำหรับการค้าไม้พะยูงเถื่อนเพื่อแลกกับ
การคุ้มครองชนิดพันธุ์

ความล้มเหลวของ
การบังคับใช้กฎหมาย 
ถึงแม้ว่าจะมีการออกกฎหมายระดับชาติ ห้ามค้าและ
ครอบครองไม้พะยูงซึ่งบังคับใช้ทั่วพื้นที่ของประเทศ
ผนวกกับความพยายามอันกล้าหาญของบุคคลทั่วไป
ในหน่วยงานป่าไม้ที่เกี่ยวข้องและ ความเคลื่อนไหว
ของหน่วยงานเอ็นจีโอ ที่พยายามหาทางอนุรักษ์
และบังคับใช้กฎหมายก็ตาม แต่ในระดับที่กว้างขวาง
กว่านั้น กฎระเบียบของรัฐที่พบการกระจายของไม้
ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้ถูกละเมิดด้วยเม็ดเงินจาก
พ่อค้าที่หาสินค้าป้อนตลาดจีน

ระหวา่งที ่EIA คน้ควา้และสบืสวนเร่ืองการคา้ไมพ้ะยงู
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 พ่อค้าหลายต่อหลายคนได้พูดถึง
การจ่ายเงินสดและสิ่งจูงใจแบบอื่นให้เจ้าหน้าท่ีเพื่อ
อำนวยความสะดวกในการลักลอบขนสินค้าผ่าน
ชายแดน รายงานข่าวพูดถึงการบังคับใช้กฎหมาย
ที่แปดเป้ือนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ตำรวจ
ศลุกากร ทหาร ส่วนเจา้หนา้ท่ีอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกพ็วัพนั
กับกระบวนการค้าเถื่อนโดยไม่ขาด30 แม้การบังคับใช้
กฎหมายจะสำเร็จเป็นบางครั้ง แต่สินค้าไม้พะยูง
ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกสกัดกั้น แม้ว่าจะการยึดและสกัดกั้น
จะเกิดขึ้นก็จริง แต่การดำเนินคดีจนประสบผลสำเร็จ
นั้นเป็นเรื่องยากมาก

นโยบายที่ขัดแย้ง
กฎหมายไม้พะยูงในรัฐท่ีพบการกระจายของไม้พะยูง
และชนิดพันธุ์อื่นๆ และอุตสาหกรรมป่าไม้และ
การค้าไม้ เต็มไปด้วยช่องโหว่และความไม่ลงรอยกัน
ซึ่งส่วนมากได้ถูกใช้กอบโกยประโยชน์อย่างเลือดเย็น
ทั้งจากพ่อค้าและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ในลาว การห้ามการส่งออกมักถูกขัดขวางอยู่บ่อยคร้ัง
จากการยกเวน้ทีไ่มช่ดัเจน ทำใหก้ฎหมายสว่นใหญไ่มม่ี
ความเกีย่วขอ้งกบัระบบเศรษฐกจิการค้าไมใ้นประเทศนี้
การตั้งข้อจำกัดเฉพาะชนิดพันธุ์ใดชนิดพันธุ์หนึ่ง
รวมถึงไม้พะยูง ก็เกิดการละเมิดกฎหมายในทำนอง
เดียวกันเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
มีการมอบโควตาไม้พะยูงอย่างไม่โปร่งใสแก่บุคคล
ชั้นนำ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้มีอิทธิพลสูงสุด
ในคณะรัฐบาล ไม้พะยูงที่ถูกตัดโดยคนท้องถิ่นที่อยู่
นอกเหนือการปกป้องจากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
หรือจากความคุ้มครองของเจ้าหน้าท่ีรัฐ จะถูกยึดและ

นำออกประมูลตามกฎหมายหรือถูกลักลอบส่งออกไป
ยังต่างประเทศ50

การสวมตอหรือสวมสิทธิ์ไม้เถื่อนให้กลับเข้ามาใน
ระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการผ่านทางการยึดและ
ประมูลของรัฐบาล เป็นเรื่องที่ทำกันอย่างเป็นระบบ
จนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ทั้งยังเป็นตัวการ
สำคัญในการหลบหลีกการคุ้มครองทางการค้าที่มีอยู่
สำหรับชนิดพันธ์ุไม้ในประเทศลาว เวียดนาม
และกัมพูชาอีกด้วย

กัมพูชาเองก็มีการห้ามการตัดและค้าไม้พะยูงเช่นกัน
แต่จะมีการทำสัญญาตอบแทนสำหรับไม้เถื่อนที่ถูกยึด
แก่ผู้ค้ารายใหญ่ในเครือข่ายเพียงผู้เดียว รวมไปถึง
ไม้พะยูงที่ถูกตัดมาจากพื้นที่ขัดแย้งสัมปทานที่ดิน
ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นการทำลายป่าในประเทศให้
เสียหายอย่างมหาศาล51

จำเป็นต้องยอมรับประเทศไทยในฐานะที่ว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศหัวหอกในการป้องกัน
ชนิดพันธ์ุไม้ที่ได้รับการคุ้มครองจาก CITES และ
ดูเหมือนว่า ประเทศไทยจะเป็นเพียงประเทศเดียวที่มี
มาตรการคุ้มครองไม้พะยูงค่อนข้างตรงไปตรงมา

EIA ได้เห็นถึงความทุ่มเทและความพยายามในการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบ เพื่อสกัดกั้นการตัด
และการค้าไม้อย่างไม่ถูกกฎหมายในประเทศนี้
และดูเหมือนว่าจนถึงปัจจุบันความทุ่มเทนี้จะไม่รวม
ถึงการตรวจยึดและการประมูลที่เป็นกลไกทางการ
เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า อย่างไรก็ตาม
ผลพวงจากการนี้ทำให้เกิดการสะสมของไม้ที่ยึดมา
จากอุทยานแห่งชาติและท่าเรือเป็นจำนวนมาก
ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เชื้อเชญิให้เกิดการจารกรรมโดย
โจรขโมยไม้ และทำให้มีแรงกดดันจากพ่อค้าจีนที่ต้อง
ซื้อไม้เหล่านั้น52 ประเทศไทยยังถูกท้าทายจากปัญหา
การทุจริต และการบังคับใช้กฎหมายที่คล้ายกับ
ประเทศในเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังมีปัญหาทางการเมือง
ซึ่งเพิ่มปัญหาในการกำกับดูแลมากขึ้น

ไม่มีประเทศไหนในเขตภูมิภาคที่เกี่ยวข้องหรือ
ประเทศจีนที่ออกกฎหมายโดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายสามารถตรวจยึดไม้นำเข้าที่
ครอบครองอย่างผิดกฎหมายในประเทศต้นทางได้
โดยทั้งเวียดนามและจีนเอง ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับ
ผลประโยชนม์ากทีส่ดุ อกีทัง้ยงัเปน็ประเทศทีม่บีทบาท
มากในการค้าไม้พะยูงก็ต่อต้านการจัดตั้งกฎหมายนี้

การกำกับดูแลที่ล้มเหลว
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ระดับการค้าไม้พะยูงเถื่อน: การจับกุมทั่วท้ังพื้นที่ในบริเวณแม่โขง พ.ศ. 2555-2557

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นมา มีรายงานการตรวจยึดไม้พะยูงกว่า 363,000 ช้ิน
ในประเทศไทย31

ไม้พะยูงกว่าสามตันถูกยึดได้ที่สะหวันนะเขต32 และเกือบครึ่งหน่ึง (46 เปอร์เซ็นต์)
ของกรณีทุจริตในลาวใน พ.ศ. 2556 มีความเกี่ยวข้องกับไม้เถื่อน33

ตัง้แต ่พ.ศ. 2553 เปน็ตน้มา มีการตรวจยดึไมอ้ยา่งน้อย 62 ตนั พรอ้มดว้ยซงุ 500 ทอ่น
ปรมิาตร 4,513 ลบ.ม.34

ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา มีการยึดจับไม้อย่างน้อย 49 ตัน พร้อมไม้ 1,309 ช้ิน 
ปริมาตร 1,958 ลบ.ม.35

ตัวเลขโดยรวม

ไทย, มีนาคม 2557

ลาว, มกราคม 2557

เวียดนาม

กัมพูชา

ราชนาวีไทยยึดท่อนซุงได้มากกว่า 700 ท่อน ที่กำลังลำเลียงข้ามแม่น้ำโขง มีการทำการจัดส่ง
คล้ายกัน 5 ครั้งก่อนหน้าที่จะถูกจับ36

จังหวัด Quang Bing : ยึดท่อนซุงกว่า 500 ท่อน จากบ้านหลังหน่ึง 37 และ
ในจังหวัด Quang Ninh : ตัวแทนร่วมตรวจยึดไม้พะยูง 30 ตันที่อยู่ระหว่างรอขนส่ง38

ที่จังหวัดเสียมเรียบ  เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดได้ยึดไม้พะยูงจำนวน 21 ตัน39

เจ้าหน้าที่ศุลกากร Huangpu ออกปฏิบัติการ Operation Axe ซึ่งทำการจับกุมได้ 48 คร้ัง
จากกลุ่มลักลอบขนไม้มีค่าผิดกฎหมาย 12 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงไม้พะยูงมาดากัสการ์ ไม้ประดู่
และไม้พะยูงไทย เป็นมูลค่า 3.16 พันล้านหยวน (500 ล้านเหรียญสหรัฐ )40

รองอธิบดีตำรวจประจำจังหวัดรัตนคีรีถูกนำตัวไปสอบสวนหลังจากที่มีการบุกค้นที่บ้าน
และเจอไม้เถื่อนจำนวน 10 ลบ.ม.41

การรายงานข่าวในแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง 

ไทย, มกราคม 2557 

เวียดนาม, ตุลาคม 2556 

กัมพูชา, กันยายน 2556 

จีน, พฤษภาคม 2556 

กัมพูชา, สิงหาคม 2556 

จังหวัดคำม่วน: ช่วง 6 เดือนแรกของปี เจ้าหน้าที่ยึดไม้พะยูงน้ำหนักรวม 12 ตัน42

ตำรวจจับกุมผู้รับจ้างส่งไม้พะยูงจำนวน 21 ท่อนไปยังเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูง
ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อแลกกับค่าจ้างจำนวน 150 ดอลลาร์สหรัฐ43

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา : ตรวจยึดไม้พะยูงน้ำหนักเกือบ 3 ตัน
ที่อยู่ระหว่างขนส่ง44

เจ้าหน้าที่ศุลกากรลาวในบ่อเต็นใกล้กับชายแดนมณฑลยูนนานของจีน ตรวจยึดไม้พะยูงน้ำหนัก
20 ตันได้ 45

เจ้าหน้าท่ีจังหวัดอุบลราชธานีจับกุมพ่อค้า พร้อมท่อนซุง 600 ท่อน ซึ่งอ้างว่าซื้อมาจากชาวบ้าน
เพื่อขายต่อนายทุนในอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และในจังหวัดอุบลราชธานี เช่นเดียวกัน
มีการจับกุมผู้รับจ้างขณะขนย้ายไม้พะยูงบนรถจักรยานยนต์เพื่อหาเงินซ้ือยาเสพติด46

มีการตรวจยึดไม้ล็อตใหญ่ เป็นท่อนซุงจำนวน 1,500 ท่อนที่จุดตรวจ ระหว่างรอการขนย้าย
ไปยังงานแสดงไม้47

พบไม้พะยูง 1,671 ช้ินในงานแสดงไม้ บางชิ้นมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าเป็นไม้ที่ถูกตรวจยึด
มาก่อน แสดงให้ถึงการที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมีส่วนรู้เห็นด้วย48

จังหวัด Quang Binh : ตรวจยึดไม้น้ำหนัก 366 กิโลกรัม49

มีนาคม พ.ศ. 2556 – Dalbergia cochinchinensis ได้รับการบรรจุใน
บัญชีแนบท้ายที่ 2 ของ CITES

ลาว, มกราคม-มิถุนายน 2556 

ไทย, พฤษภาคม 2556 

กัมพูชา, มีนาคม 2556 

ลาว, ธันวาคม 2556 

ไทย, เมษายน 2556 

ไทย, กันยายน 2555 

ไทย, มีนาคม 2555

เวียดนาม, พฤษภาคม 2555 
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ย้อนกลับไปใน พ.ศ. 2541 ศูนย์ติดตามตรวจสอบ
การอนุรักษ์แห่งโลก (World Conservation
Monitoring Centre) ได้ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ของ
บัญชีรายชื่อของ CITES กับชนิดพันธุ์ต่าง ๆ และ
พบว่าบัญชีแนบท้ายที่ 2 ได้ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อ
ป้องกันการค้าที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
ต้องการที่จะนำไปขึ้นบัญชีแนบท้ายท่ี153

พ.ศ. 2551 ประเทศไทยได้ขอมติผลักดันการขึ้นบัญชี
ไม้พะยูงจากรัฐที่พบการกระจายของไม้พะยูงอื่นๆ
แต่ลาวและกัมพูชาได้ปฏิเสธข้อเสนอ โดยแย้งว่า
บัญชีนี้จะส่งผลลบต่อการค้าไม้ในภูมิภาค ถึงแม้
จะมีการห้ามการตัดไม้ทั่วท้ังภูมิภาคแล้วก็ตาม54

กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 EIA เรยีกรอ้งใหน้ำไมพ้ะยงูขึน้
บญัช ีCITES อยา่งเรง่ดว่น55 และกลางป ีพ.ศ. 2555 
ประเทศไทยส่งสัญญาณว่า จะเสนอให้นำชนิด
พันธุ์ไม้นี้ขึ้นในบัญชีแนบท้ายที่ 2 และ
ด้วยความช่วยเหลือจากเวียดนามในที่สุด56

เรื่องนี้ได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ใน
การประชุม CITES ครั้งที่ 16 (CITES’s 16 th
Conference of the Parties - CoP16) 
ในมีนาคม พ.ศ. 2555 ทำให้เกิดการคุ้มครองระดับ
นานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรก แม้จะล่วงเลยมายาวนาน
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มีการปกป้องชนิดพันธุ์ไม้พะยูง
ในระดับนานาชาติ57 บัญชีแนบท้ายที่ 2 นี้ควบคุม
การค้าของพืชและสัตว์ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
ซึ่งควบคุมการค้าภายใต้การออกใบอนุญาตในโควตา
ที่ตกลงกันไว้ และรัฐที่พบการกระจายของไม้พะยูง
ทั้งหมดจะต้องเห็นพ้องต้องกันกับบัญชีชนิดพันธุ์ 

การขึ้นบัญชี CITES เป็นขั้นตอนการเดินหน้าท่ี
เกิดขึ้นช้า และในความเป็นจริงแล้ว การข้ึนบัญชีของ
ไม้พะยูงในพื้นส่วนใหญ่ที่มีการกระจายของชนิดพันธุ์
“เป็นการดำเนินการณ์ที่ช้าเกินไป” ดูเหมือนว่ามี
เพียงประเทศไทยประเทศเดียวท่ีจะมีความเป็นไปได้
ในการปกปอ้งต้นพะยูงในป่า แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่
สามารถรับรองความอยู่รอดของไม้พะยูงนี้ได้ 

ที่สำคัญ บัญชีรายชื่อที่ถูกอนุมัติแล้วมี ข้อจำกัด
“Annotation Five” หรือหมายเหตุหมายเลข 5
ซึ่งจำกัดการควบคุมภายใต้อนุสัญญาฯ ให้ควบคุมได้
เฉพาะท่อนไม้ซุง ไม้แปรรูป และไม้แผ่น
ส่วนผลิตภัณฑ์ไม้ประเภทอื่นน้ันได้รับการยกเว้นจาก
ระบบการออกใบรับรอง การขอใบอนุญาต และ
ระบบโควตาของ CITES ทำให้เกิดช่องโหว่ขนาดใหญ่
ที่ควบคุมและตรวจสอบไม่ได้ในการค้าผลิตภัณฑ์กึ่ง
แปรรูปที่ผิดกฎหมาย 

พ่อค้าไม้พะยูงยังสามารถหาผู้ผลิตที่ฉวยโอกาสจาก
ชอ่งโหวน่ีไ้ด ้ซ่ึงเปน็การคกุคามและบอ่นทำลายบญัชนีี้
ทั้งหมด ข้อจำกัดนี้ได้ส่งผลกระทบแง่ลบมหาศาล
ต่อประสิทธิภาพของบัญชีที่ 2 และมีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลให้ชนิดพันธ์ุในบัญชีสูญพันธ์ุในเวลาอันใกล้นี้ 

แม้จะมีกฎหมายในประเทศที่ห้ามตัดและค้าไม้
แต่หมายเหตุประกอบ 5 ข้อนั้น สร้างความชอบธรรม
แบบมีนัยยะเคลือบแฝงอย่างไม่ถูกต้องในการค้า
ผลิตภัณฑ์ไม้พะยูงกึ่งแปรรูปซ่ึงทำมาจากไม้เถื่อน
หมายเหตปุระกอบดงักลา่วยงัทำให้ประเทศทีย่ดึไม้เถือ่น
และนำออกประมูลในตลาดภายในประเทศสามารถ
ดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งมีการจัดการประมูลบ่อย ๆ ที่
ลาว เวียดนาม และกัมพูชา โดยไม้เหล่านี้กจ็ะถกู
สง่ออกไปยงัตลาดโลกในรปูแบบสินคา้สำเรจ็รปูซึ่งอยู่
นอกเหนือการควบคุมของ CITES การสืบสวนของ
EIA บง่ชีว้า่ การประมลูเชน่นีเ้ป็นการทจุรติอยา่งแทจ้รงิ
และเอกสารที่ทำมาเพื่อการนี้จะถูกใช้ในการฟอก
ไมเ้ถือ่นจำนวนมหาศาล เพ่ือนำเขา้สูต่ลาดโลก 

ในที่สุดแล้ว หมายเหตุประกอบ 5 ข้อ ทำให้สิ่งที่
เกือบจะเหมือนความชอบธรรมแก่การค้าไม้เถื่อน
ระหว่างประเทศ ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน ดังนั้น
การยกเลิกหมายเหตุประกอบ 5 ข้อ เพ่ือทุกภาคส่วน
และสินค้าทั้งหมดได้รับการคุ้มครองจึงเป็นเรื่องสำคัญ
ยิ่งยวดในตอนนี้ 

บน: 
ได้มีการจัดไม้พะยูงให้อยู่ในรายชื่อบัญชี
หมายเลข 2 ของ CITES ใน พ.ศ. 2556
แต่ทว่าช่องโหว่ทางกฎหมายและ
ความล่าช้านั้นสื่อว่า สิ่งนี้อาจไม่เพียงพอ
ในการรักษาให้พันธุ์ไม้เหล่านั้นรอดพ้น
จากการสูญพันธ์ุ
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ความพยายามในการคุม้ครองระหวา่งประเทศ



ท่อนไม้พะยูงจากลาวถูกขนถ่ายในดงกี
โดยผู้ประกอบการชาวจีนจะซ้ือท่อนไม้พะยูง
และผู้มีอิทธิพลชาวเวียดนามจะลักลอบ
นำเข้าประเทศจีน ดงกีและหมู่บ้านใกล้เคียง
เป็นแหล่งไม้พะยูงท่ีไม่ต้องเดินทาง
เข้าไปไกลในประเทศ ดูหน้าท่ี 16

ดงกี
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ลอรีส์ข้ามชายแดนเวียดนาม-จีนไปยัง
เมืองผู่จ้าย ไม้ชนิดหงมู่กึ่งแปรรูปถูกย้าย
ผ่านการข้ามแดนอย่างเป็นทางการไปยัง
ศูนย์รวมร้านค้าปลีกใกล้กับชายแดน
ในขณะเดียวกันก็มีการลักลอบนำเข้า
ท่อนซุงที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปผ่านเส้นทาง
เทียนเมาอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือหลบเลี่ยง
ทั้งภาษาและข้อจำกัดของ CITES 
ดูหน้าที่ 17

©
 E

IA

การเกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้พะยูงในภูมิภาค

10

ไม้พะยูงสำหรับจำหน่ายโดยการประมูล
จากกองทัพทหารลาว มีการจับกุมเพื่อ
ดำเนินคดีกับการลักลอบตัดท่อนซุงซึ่ง
จำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการชาวจีน 
ซึ่งใช้เอกสารจากคลังสินค้า “ที่ถูกกฎหมาย”
เพื่อฟอกเงินจากไม้ซุงที่ผิดกฎหมายได้ถึง
ห้าเท่า ดูหน้าที่ 12

ปากเซ
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ลางเซิน

สิ่งสำคัญ:

บันทึกการกระจายเชิงภูมิศาสตร์
ของไม้พะยูง

แหล่ง: CITES CoP16 Prop. 60



กองไม้หงมู่ที่โกดังสินค้าริมฝ่ังในเมืองดงฮา
ของประเทศเวียดนาม
ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองชายแดนที่สำคัญคือลาวบา
วและเมืองดานังซึ่งเป็นเมืองท่า
ซึ่งเป็นศูนย์รวมไม้พะยูงจากลาว
ในเมืองดานัง
ไม้หงมู่จะถูกลำเลียงลงในตู้คอนเทนเนอร์และ
ส่งไปที่ประเทศจีน 15
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ท่อนไม้พะยูงหลายร้อยตันสำหรับขายในหนึ่งใ
นตลาดไม้หงมู่ที่สำคัญหกแห่งในเมืองเซินเจิ้น
ตลาดเหล่านี้จัดหาไม้หงมู่เป็นจำนวนมากเพื่อป้
อนให้กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศจี
น  ท่อนซูงถูกเคลื่อนย้ายผ่านฮ่องกง
ซึ่งเจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ได้หาวิธีการในการหลบ
หลีกข้อจำกัดทางการค้าระหว่างประเทศ 18
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ดานัง
ลาวบาว

เซินเจิ้น

11

ดงฮา



หลังจากการที่ CITES ได้ขึ้นทะเบียนไม้พะยูงแล้ว
ทาง EIA จึงทำการตรวจสอบว่า มาตรการป้องกัน
ใหม่นี้จะสง่ผลกระทบตอ่ประเทศท่ีพบการกระจายข
องไมแ้ละตอ่ประเทศจีนอยา่งไร

ระหว่างตุลาคม พ.ศ. 2556 และมีนาคม 
พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าท่ีชุดสืบสวนเดินทางไปยัง
ปากเซ ทางใต้ของลาว ติดกับชายแดนไทย
ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตไม้
ผ่านทางตลาดไม้ที่เมือง ดงฮา และ 
ดงกี ทางเวียดนามเหนือ ข้ามไปยัง
ประเทศจีนผ่านทาง ลางเซิน และ Pingxiang
ไปถึงเมืองเซินเจิ้นและฮ่องกง 

ขณะที่เจ้าหน้าท่ีปลอมตัวเป็นลูกค้า ได้พบผู้คน
หลากหลายในวงการค้าไม้พะยูงและไม้หงมู่
ชนิดอื่น ทั้งพ่อค้า นายหน้า บริษัทขนส่ง
และพ่อค้าคนกลาง ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลตรงในเรื่อง
ของผลกระทบจากบัญชี CITES 

ผลจากการสืบสวนของ EIA ได้แสดงถึงหลักฐาน
ที่ว่า CITES ไดป้ราบปรามการคา้ของเถือ่น
ระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะจีน แต่ช่องโหว่ที่
เกิดขึ้นมาจากหมายเหตุหมายเลข 5้อ
ผสานกบัการทจุรติและการกำกบัดแูลที่
ไมช่อบธรรมในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ในจีนเอง
กำลังบ่อนทำลายการป้องกันที่มีศักยภาพ

การร่ัวไหลของไมพ้ะยงูในประเทศลาว
ตลาดมืดและการจัดประมูลเถ่ือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่สืบสวนของ EIA ได้ไปเยือนปากเซ
ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าไม้พะยูงที่ลาวใต้ ติดกับชายแดนไทย และ
เจ้าหน้าที่ EIA ยังได้พบกับพ่อค้ารวมถึงพ่อค้าคนกลางในกรุงเวียงจันทน์
เมืองหลวงของลาวอีกด้วย 

ที่ปากเซ สายสืบของ EIA ได้พบกับนาย Ouyang จากบริษัท Shanghai
Hongxu International Trading (Hongxu) ซึ่งเป็นบริษัทที่มาตั้งใน
ประเทศลาวเมื่อกลางปี พ.ศ. 2556 จากแรงจูงใจของความมั่งคั่งที่เกิดจาก
ความรุ่งเรืองของการค้าไม้พะยูงบริษัทนี้ขยายตัวจากบริษัทที่อยู่ในเวียดนาม
ซึ่งคอยจัดหาไม้พะยูงและไม้ชิงชันสำหรับแปรรูปในประเทศและส่งต่อไปยัง
จนีในรปูแบบของวตัถดุบิ Ouyang ยอมรับวา่ บรษิทั Hongxu ได ้“มาชา้ไป” 
เพราะวา่เทา่ทีเ่หน็ ไมพ้ะยูงนัน้ไดถ้กูลกัลอบขนออกจากปา่ของลาวไปหมดแลว้  

Ouyang อธิบายต่อว่า “ตอนน้ี ย่ิงตัดเท่าไร ขนาดของไม้พะยูง [ไทย]
ที่ลาวนั้นเล็กลงทุกที ส่วนไม้ใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. หรือ
มากกว่านั้นส่วนใหญ่จะลักลอบขนมาจากเมืองไทยทั้งหมด”
ระยะทางที่ใกล้กับชายแดนไทยและกัมพูชาคือ คุณสมบัติสำคัญของปากเซ
ในฐานะศนูยก์ลางการค้าไมพ้ะยงู  พ่อคา้อืน่ๆ ในเมืองน้ีมคีวามเหน็คลา้ย ๆ
กันว่ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของไม้พะยูงที่ขายอยู่ในประเทศลาวนั้นมาจาก
ประเทศไทย

หลังจากที่ไม้พะยูงได้ขึ้นทะเบียนกับ CITES แล้ว บริษัทท้องถิ่นหลายแห่ง
รวมไปถึง Hongxu ได้ประสบความล่าช้าและการที่สินค้าถูกยึดไว้โดยมี
จุดหมายปลายทางที่ประเทศจีน Ouyang อธิบายว่า ในปีที่ผ่านมา 
บริษัท Hongxu ได้ลองเสี่ยงซ่อนท่อนไม้พะยูงภายในสินค้าเครื่องเรือน
และทำการสำแดงเท็จ มีสินค้าเพียงตู้เดียวจากสามตู้ที่ไปถึงประเทศจีน
ไดส้ำเรจ็และไดข้ายในตลาด Guanlan ในเมอืงเซนิเจิน้ ไมท้ีเ่หลอืถกูเกบ็ไวท้ี่
โกดังในฮ่องกงจนกว่าจะมีการรับรองการขนส่งไปยังประเทศจีนหรือจนกว่า
จะสามารถหาผู้ซื้อในฮ่องกงได้ 

บรษิทัแบบเดียวกบั Hongxu อาจจะเขา้มาทำตลาดชา้ แตก่ส็ามารถปรบัตวั
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ Ouyang อธบิายตอ่ไปวา่ Hongxu เบนความสนใจไปยงั
หงมู่ประเภทอื่น เช่น ไม้ชิงชัน (Dalbergia bariensis) ไม้ประดู่พม่า
(Pterocarpus macrocarpus) ซึ่งมีการควบคุมการค้าน้อยกว่า
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และไม้ชิงชันมีส่วนคล้ายคลึงกับไม้พะยูงไทยมาก และอยู่ในระดับราคา
ที่สามารถทำให้ตลาดเติบโตและทำกำไรอย่างมาก

ขณะที ่EIA ไปทีป่ากเซนัน้นัน้ มรีายงานวา่ มพีนกังานของบรษิทั Hongxu
ที่กัมพูชา กำลังขนไม้ชิงชันน้ำหนัก 1,700 ตัน เพื่อส่งไปยังจีนผ่านทาง
เวียดนาม แม้ว่ารัฐบาลลาวจะออกกฎหมายห้ามซื้อไม้พะยูงจากชาวบ้าน
ซึ่งทางสถานทูตจีนได้แจ้งสารต่อไปแล้วนั้น แต่ Ouyang ได้ยอมรับว่า
บริษัท Hongxu ซ้ือไม้ชิงชันเถื่อนน้ำหนัก 500 ตันจากชาวนาลาว
และฝังไม้เหล่านั้นไว้ใต้โรงงาน ทั้งในและรอบเมืองปากเซ

พอ่คา้ชาวจนีทัง้หมดท่ี EIA ไดพ้บในลาว ตา่งบอกวา่ พวกเขาได้ไมพ้ะยงู
ผิดกฎหมายจากชาวนา ทั้งซื้อตรงและซื้อผ่านนายหน้า  สายสืบถูกพาไป
พบกบันายหน้าคนหนึง่ทีบ่า้นของเขา ทีม่กีารปอ้งกนัอยา่งแนน่หนา บ้านนัน้
ตัง้อยู่ระหวา่งแมน่ำ้โขงและแมน่ำ้สาขารมิถนนสาย13 ทางตะวันออกเฉยีงเหนอื
นอกเมอืงปากเซ เครอืขา่ยระบบขนสง่ทำใหเ้ขา้ถงึปา่คุม้ครอง 3 ผืนในบรเิวณ
ใกล้เคียงได้ง่าย แต่ก็ทำให้พื้นที่นี้เป็นประตูสำหรับผู้ลักลอบค้าของเถื่อน
ด้วยเช่นกัน

สายสืบได้เห็นพาหนะดัดแปลงไม่มีทะเบียนและฉาบกระจกสีดำเข้าออก
ในบรเิวณบา้นพรอ้มกบัไมพ้ะยงูเถือ่นจากลาว รวมไปถงึไมท้ีล่กัลอบนำเขา้มา
ทีล่าวจากเมอืงไทยและกมัพชูา คาดการณ์วา่ มีไมพ้ะยงูราว 20 ตันเรยีงราย
รอบที่พัก  Ouyang ยืนยันว่า มีนายหน้าแบบนี้อีกหลายรายอยู่ในพื้นที่
ค้าไม้หงมู่อันมีค่าหลายชนิด ซ่ึงทั้งหมดจะถูกขายไปยังโรงงานของคนจีน
ในพืน้ทีแ่ต่จะไมม่กีารจา่ยเงนิจนกว่าวตัถดุบิจะไปถงึท่ีหมายอยา่งปลอดภัย
โดยไม่ถูกตรวจยึด

ตลาดมืดไม้พะยูงที่ประเทศลาวนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่เท่านั้น
มันจะถูกเติมโดยการค้าไม้พะยูงเถื่อนที่ยึดมาได้จากเจ้าหน้าท่ีรัฐและ
นำออกขายในงานประมลู ธรุกจินีค้วบคมุโดยคนทีม่เีครอืขา่ยทางการเมอืง
จำนวนหนึ่งกับพรรคพวก

ชว่งทีอ่ยูใ่นปากเซ EIA ยงัได้รว่มประชุมกบั Ouyang ซึง่ในการประชมุนี้
บริษัท Hongxu พยายามฟอกสต๊อกไม้ชิงชันเถื่อนที่มีอยู่โดยการซื้อ
“วัสดุโควตา”จากสำนักงานใหญ่ของกองทัพลาวในจำปาสัก ในระหว่างที่ 
EIAได้เยี่ยมเขตทหาร มีไม้พะยูงปริมาตร 7 ลบ.ม. ขายในราคา 
13,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เป็นเรื่องน่าขันที่ในความเป็นจริงแล้ว
วัสดุโควตาเหล่านี้คือไม้ที่ยึดมาจากชาวบ้านและจากนายหน้า โดยโก่ง
ราคาสูงกว่าราคาตลาดถึง 3เท่า ส่วนใหญ่แล้วจะขายให้เฉพาะพ่อค้า
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หน้าตรงข้าม: 
เจ้าหน้าที่ของกองทัพนายหนึ่งที่ปากเซ
ประเทศลาวแสดงไม้พะยูงเพื่อการค้าที่ยึดมาได้
น้ำหนัก 7 ตัน ซึ่งพร้อมสำหรับการขายประมูล
ของทางกองทัพ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ซ้ายบน: 
กองกำลังผสมในปากเซ ประเทศลาว
ที่ซึ่งผู้ตรวจสอบของ EIA ได้ตรวจไม้พะยูง
เพื่อการค้าที่ยึดได้

ขวาบน: 
การประมูลไม้ท่อนที่ยึดมาได้ของกองทัพลาว
หรอืทีรู่จ้กัในชือ่ “วสัดุโควตา” พร้อมกบัเอกสาร
ที่ผู้ค้าใช้ในการสวมตอไม้ผิดกฎหมายอีก 5 คร้ัง

บน: 
มกีารโค่นไมพ้ะยงูแบบผดิกฎหมายในประเทศลาว
กัมพูชา และไทย เพื่อการค้าที่โกดังสินค้าของ
นายหนา้คนนีใ้นปากเซ ประเทศลาว วตัถเุชน่นี้
โดยส่วนใหญ่ส่งขายไปยังโรงงานเฟอร์นิเจอร์
ของคนจีนในประเทศลาว
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ชาวจีนหรือเวียดนาม ไม้หงมู่ที่ถูกยึด อาจปลูกในประเทศลาวหรือว่า
ยึดมาจากพ่อค้าที่ลักลอบขนมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย กัมพูชา 

อย่างไรก็ตาม เพราะวัสดุโควตามาพร้อมเอกสารของทางการ
พ่อค้าหงมู่เถื่อนจึงพิจารณาถือว่าการประมูลเป็นหนทางสำคัญในสร้าง
ความถูกต้องให้แก่ไม้เถื่อน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นต่อการปฏิบัติการในลาว
ในทีส่ดุ บรษิทั Hongxu ก็ซือ้ไมช้งิชนัเถือ่นนำ้หนกั 80 ตันจากกองทพัไดส้ำเร็จ
ซึ่งสามารถช่วยในการตบตาเจ้าหน้าท่ีได้ เม่ือมีการตรวจสอบสต๊อกไม้เถื่อน
ที่มีอยู่ 

พ่อค้าที่ EIA ที่พบในลาวบอกว่า แต่ละตันของไม้ที่ระบุในเอกสารการ
ประมูลสามารถใช้ฟอกไม้ที่ค้าในประเทศได้ 5 ตัน Ouyang บอกว่า
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ตรวจสอบโรงงานในท้องถิ่นส่วนใหญ่ จะรับสินบนเพ่ือ
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เม่ือมีการนำเอกสารการประมูลมาย้อมไม้เถื่อน
กลายเป็นไม้ถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นวิธีที่ Ouyang เองก็ทำอยู่เช่นกัน 

Ouyang ยอมรบัอกีวา่ เขาไดฝ้งัไมช้งิชนั 200 ตันท่ีซือ้มาอยา่งผดิกฎหมายจาก
พ่อค้าท้องถิ่นไว้ใต้โรงงานแห่งหนึ่งของเขา การซื้อไม้ที่ยึดได้จากการประมูล
ของกองทพั จะทำใหเ้ขาขดุไมบ้างสว่นขึน้มาได ้โดยการใชเ้อกสารการประมลู
ทำให้การลำเลียงไม้เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย เขายังบอกด้วยอีกว่า
ข้อมูลพวกนี้มาจากเส้นสายภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพวกเขาคอย
แนะนำช่วงที่ปลอดภัยในการส่งออกตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกไม้พะยูงอีกด้วย

การซื้อไม้ของบริษัท Hongxu จากกองทัพ ได้ดำเนินการผ่านนายหน้า
หญิงชาวลาวที่ชื่อ Chantone Lattanvong เธอได้รับการแนะนำตัวว่า
เป็นญาติของผู้ว่าราชการจังหวัดจำปาสักและเป็นหลานสาวของ
ผู้บัญชาการทหารในท้องถิ่น หญิงชาวลาวคนนี้เรียกตัวเองว่า เส่ียวหวัง
Xiao Wang เธอพูดภาษาจีนกลางได้คล่องแคล่ว และทำหน้าที่เป็นล่าม
ในการประชุม  หวังทำงานกับบริษัทจีนบริษัทหนึ่ง เธออ้างว่าเป็นหนึ่งใน
บริษัทใหญ่ที่สุดในปากเซ ซึ่งก็ทำการค้าผ่านทาง Chantone เช่นเดียวกัน  
ตามที ่Wangได้เลา่มา หลายหนว่ยงานรฐัของลาว เชน่ กระทรวงเกษตรปา่ไม้
(Ministry of Agriculture and Forestry - MAF) และกระทรวงอตุสาหกรรม

และพาณิชย์ (Ministry of Industry and Commerce - MIC) รวมไปถึง
กองทัพที่จำปาสักและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมกันจัดประมูลไม้ที่ยึดมาได้
รวมถึงไม้พะยูงไทยด้วย สินค้านี้เป็นที่ต้องการมาก และจำนวนสต๊อกที่มี
ก็จะถูกขายหมดก่อนการประมูลจะเริ่มขึ้นด้วยซ้ำ Chantone ได้ใช้เส้นสาย
ในครอบครัว เพ่ือซื้อสินค้าที่มีอยู่ทั้งหมดจากกองทัพในราคาถูก 
ซึง่บรษิทั Hongxu ตอ้งซือ้ตอ่มาจากเธออกีทอดหน่ึง ไดย้นิมาวา่ Chantone 
เป็นนายหน้าจัดการเรื่องแบบน้ีมานานกว่าสองทศวรรษแล้ว 

การหลบเลี่ยงโดยการเพ่ิมมูลค่า 

เพื่อหลบเลี่ยงทั้งการห้ามส่งออกท่อนไม้ของลาวและทั้งบัญชีรายชื่อของ
CITES พอ่คา้ไมพ้ะยงูและคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัหงมูพ่นัธุอ์ืน่ ๆ น้ัน จะดำเนินการ
“แปรรูป” ไมข้ัน้พืน้ฐานเพิม่มากข้ึน สว่นใหญ่จะเปน็การแตง่ลายเล็ก ๆ น้อย ๆ
ทีป่ลายแผน่ไม ้เพ่ือทีจ่ะสง่ออกเปน็สนิคา้กึง่แปรรปู เม่ือสินคา้สง่ถงึประเทศจนีแลว้ 
ปลายไม้นั้นจะถูกตัดทิ้ง เพื่อจะขายหรือทำให้เป็นวัสดุอีกครั้ง 

พ่อค้าหงมู่ไม่ได้หวังจะสร้างอุตสาหกรรมระยะยาวที่ประเทศลาว
ตลาดการเช่าโรงงานที่สดใสน้ันทำให้เกิดเครือข่ายพ่อค้าเถื่อนชาวจีนและ
เวียดนามที่พร้อมปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา เครือข่ายนี้มองหาช่องทางการ
ส่งออกวัสดุที่ยังไม่แปรรูป ข้อพิจารณาหลักในการเช่าโรงงานก็คือ
เส้นสายของเจ้าของโรงงานกับเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อทำการตรวจเอกสาร
ด้วยเหตุนี้จึงมีการเสนอให้เช่าโรงงานไม้ของน้องชายของ Chantone
เพื่อใช้เส้นสายในการหลบเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้เป็นโกดังเก็บวัสดุที่หามา
อย่างผิดกฎหมายโดยใช้เอกสารโควตาและวัสดุบังหน้า

มีโรงงานประเภทนี้แห่งหนึ่งในปากเซ เจ้าของคือบริษัทชื่อ Jidipeng
เปน็เจา้ของ พ.ศ. 2550 บริษทัน้ีไดถ้กูควบรวมธุรกจิบางสว่นโดยบรษิทัจำกดั
สัญชาติจีนที่ชื่อ Beijing Yixi Technology หรือรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า
บริษัท Laoshi Hongmu  ในช่วงที่เจ้าหน้าที่สืบสวน EIA อยู่ที่ปากเซ
ไดพ้บชายชือ่ Chen Xinghua จากบรษิทั Laoshi เขาบอกวา่บรษิทั Jidipeng 
และบริษัท Laoshi เป็นคู่ค้าค้าไม้พะยูงและหงมู่พันธ์ุอื่น ๆ ป้อนโรงงาน
เครือ่งเรอืนขนาดใหญห่ลายแหง่ในตลาดจนี รวมไปถงึคา้ไมป้รมิาณ 100 ตนั
เป็นอย่างน้อยให้แก่บริษัท Liang Tian Hong ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องเรือน
ในมณฑลฝูเจี้ยน ว่ากันว่าบริษัทนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด
รายหนึ่งในปากเซ

Chen รู้ว่าการขึ้นทะเบียน CITES ส่งผลกระทบต่อการค้า เพราะมีการปิด
ชายแดนลาวอยู่เป็นระยะ ๆ และผู้ติดต่อบางรายที่เคยมีส่วนร่วมในการ
ขนไมพ้ะยงูออกจากลาวกไ็มย่อมเสีย่งอกีตอ่ไป เขาบอกวา่ ทีล่าวม ี“ผูอ้ปุถมัภ”์ 
ในทอ้งถิน่ทีร่บัรองการขนไมจ้ากลาวไปยงัฮอ่งกงได ้แตถ่งึกระนัน้ พวกเขาเอง
ก็ยังไม่สามารถทำการส่งสินค้าในระหว่างมิถุนายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2556
และหลังจากที่ต้องรอเป็นเวลานาน ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 2 ตู้ของ
บริษัท Laoshi เพิ่งไปที่ฮ่องกงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ในตอนนี้
Laoshi ได้สร้างโรงงานใหม่ในปากเซ ซ่ึงเน้นไปที่การส่งออกไม้ชิงชัน
สว่นหน่ึงเปน็เพราะขอ้จำกดัใหมท่ีม่ขีึน้ แตส่ว่นใหญ่แลว้ เป็นเพราะไมพ้ะยูง
ที่ประเทศลาวนั้นไม่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ เพราะได้ถูกตัดไปหมดแล้ว 

Chen บอกวา่ ธรุกจิไมช้งิชนัของบรษิทั Laoshi ในประเทศลาวนัน้เกีย่วขอ้ง
กับการซื้อไม้ซุงเถื่อนจากกลุ่มมอดไม้และนายหน้า เขายืนยันว่า โรงงานได้
ใช้สินค้าที่ประมูลมาจากรัฐบาลมาบังหน้าในการฟอกไม้เถื่อนที่มีอยู่
สนิคา้เหลา่นัน้กจ็ะถกู “แปรรูป” ใหเ้ป็นเครือ่งเรอืนกึง่แปรรปูทีท่ำมาจากแผน่ไม้ 
และสง่ออกไปยงัเมอืงจนีโดยจะนำไปทำใหมใ่หเ้ปน็วตัถดุบิสำหรบัเครือ่งเรอืน
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เส้นทางลำเลียงสินค้าในเวียดนาม 
เวียดนามมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งไม้พะยูงจากลาว
ไทย และกัมพูชา เพื่อส่งไปยังจีน ผ่านเส้นทางหลัก 2สาย คือ
ทางทะเลจากทา่เรอื เชน่ จากดานงัสูฮ่อ่งกง หรอืทางบกผา่นทางชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกับจีน  

ดงฮา
ดงฮา เมืองหลวงของจังหวัด Quang Tri เป็นศูนย์กลางการค้าไม้
ทีใ่หญท่ีส่ดุแห่งหน่ึงในเวยีดนาม อยูห่า่งจากลาวบาว หนึง่ในจดุผา่นแดน
อย่างถูกกฎหมาย 6 แห่งของชายแดนลาวและเวียดนาม เพียงขับรถไป
ทางตะวนัออกไมน่าน ขณะทีก่ารขนสง่ไม้จำนวนมาก รวมถงึไม้พะยงูเถือ่น 
จะขนสง่ผา่นจดุผา่นแดนลาวบาว การขนสง่ไมท้ีจ่ำนวนนอ้ยกวา่ จะขนสง่
ทางจกัรยานยนตแ์ละรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีปดิกระจกทบึและไมม่เีลขทะเบยีน 
โดยจะใชถ้นนเสน้ดา้นหลงัและทางแมน่ำ้ เพือ่หลบหลกีการข้ามชายแดน
อย่างเป็นทางการมกราคม พ.ศ. 2557 ส่ือมวลชนเวียดนามได้บันทึก
การลักลอบขนไม้พะยูงเข้ามาทางพื้นที่ติดกับชายแดนเมืองลาวบาว
และสามารถหลบเลี่ยงเจ้าหน้าท่ีได้ เพราะมีการคุ้มกันจากกองทัพ58

เมื่อเจ้าหน้าที่ EIA ไปเยือน ดงฮา กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บทบาท
ของเมืองนี้ต่อการค้าไม้พะยูงเถื่อนนั้นได้แสดงให้เห็นชัดเจนมากเช้าของ
วันหนึ่ง เจ้าหน้าที่ EIA เห็นไม้พะยูงกว่า 400 ตันในโกดัง 3 แห่ง
ที่นิคมอุตสาหกรรม Ai Tu 

ผูจ้ดัการของโกดงัแหง่หน่ึงในสาม ท่ีบรษิทัจำกดั Ngoc Anh เปน็เจา้ของ
บอกกับเจ้าหน้าที่สืบสวนว่า เพิ่งได้ไม้พะยูงขนาดใหญ่หนักรวม 80 ตัน
จากลาวเมื่อไม่นานมานี้ และครึ่งหนึ่งถูกขายให้กับลูกค้าชาวจีนไปแล้ว
ผู้จัดการอธิบายถึงการที่ท่อนไม้ซุงของบริษัท Ngoc Anh จะถูกลำเลียง
ไปยังท่าเรือดานัง ก่อนจะส่งต่อไปยังฮ่องกง ผู้ซื้อชาวจีนจะทำการ
ตรวจสอบทอ่นซงุ และเมือ่การตกลงกนัเรียบร้อย จะมีการจา่ยเงินผา่นทาง
บุคคลที่อยู่ในเมือง Mong Cai ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการลักลอบค้าไม้ใน
ชายแดนของเวยีดนามทีต่ดิกบัเมยีนมาร ์ถงึแมผู้จ้ดัการไดพ้ดูถงึความลา่ชา้
ในการเคลื่อนย้ายไม้มีค่าเช่นไม้พะยูงจากกฮ่องกงไปยังจีนแผ่นดินใหญ่
แต่โดยทัว่ไปแลว้สนิคา้ยงัสามารถผา่นไปได ้เพราะการชว่ยเหลอืของเอกสาร
การนำกลับของ CITES จากเวียดนาม 
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หน้าตรงข้าม: 
ญาติผู้หนึ่งของเจ้าแขวงจำปาศักดิ์ Chantone
Lattanvong (ขวา) นายหน้าค้าไม้ระหว่าง
กองทัพในปากเซและลูกค้าจากประเทศจีน
และเวียดนาม

บนสุด: 
ผู้ตรวจสอบของ EIA ตรวจไม้พะยูงมากกว่า
400 ตันในโกดังเพียง 3 โกดังในฮองมา
ประเทศเวียดนาม มีการนำเข้าไม้พะยูง
ดังกล่าวหลังจากที่มีการควบคุมของ CITES

บน: 
ผู้ลักลอบนำของเถื่อนขนย้ายไม้พะยูงข้าม
แม่น้ำ Sepon ซ่ึงแบ่งเขตแดนประเทศลาว
และเวียดนาม
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จาก ดงกี ถึง ลางเซิน
ใกล้ปริมณฑลรอบนอกของกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม
มีหมู่บ้านชื่อ ดงกี ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการแปรรูปไม้แบบพ้ืนเมือง
และยงัมบีทบาทสำคัญเปน็ชอ่งทางใหไ้มพ้ะยงูเถือ่นไหลเขา้มาไปยงัประเทศจนี
ตลาดการค้าไม้ที่เรียงรายอยู่ริมถนนทำให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ
และจดัการการขนสง่ไปยงัประเทศจนีไดเ้อง โดยไมต่อ้งเดนิทางไปยงัพืน้ทีต่น้ทาง

EIA ได้ไปเยือนเมือง ดงกี เมื่อปลายตุลาคม พ.ศ. 2556 หน่ึงอาทิตย์
หลังจากที่เวียดนามได้บังคับใช้บัญชีรายชื่อของ CITES เห็นได้ชัดทันทีว่า
บัญชีรายชื่อนั้นไม่ได้มีผลต่อการหลั่งไหลเข้ามาของไม้พะยูงในพื้นที่ 
ผูค้า้รายหนึง่เสนอไมพ้ะยงูทีม่าจากประเทศลาวนำ้หนกั 1,000 ตนัตอ่เดอืนให้
กับเจ้าหน้าที่สืบสวนของ EIA และพ่อค้าชาวจีนก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่
เพื่อที่จะซื้อไม้ในจำนวนมากถึง 100 ตันต่อเที่ยว

ดูเหมือนว่าลาวจะเป็นแหล่งไม้พะยูงเพียงแหล่งเดียวที่พบได้ใน ดงกี
และตลาดใกล้เคียง ในโกดังแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยท่อนซุง แม่ค้ารายหนึ่งชี้ให้
เห็นถึงตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของทางการลาว ซึ่งตอกลงบนไม้
จำนวนหนึ่ง เธอบอกว่า เป็นวัสดุโควตาที่ “ถูกกฎหมาย” ในขณะท่ีไม้พะยูง
ส่วนใหญ่ในโกดังจะไม่มีเครื่องหมายและลักลอบนำออกมาจากลาว

มีรายงานว่า หลังจากที่ไม้พะยูงได้ถูกขึ้นทะเบียน CITES แล้ว ไม้พะยูงที่ไหล
ออกจากประเทศเวียดนามได้ถูกสกัดกั้นโดยเจ้าหน้าที่จีน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง
การควบคุมทางชายแดนของทางการจีน ผู้ค้าได้ใช้บริการของบริษัทโลจิสติกส์
ในพืน้ที ่วา่กนัวา่บรษิทั Truong Giang Logistics (รูจ้กัในอกีชือ่หน่ึงวา่ “999”)
เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการลักลอบขนส่งซุงไม้พะยูง

เจ้าหน้าที่สืบสวนของ EIA ซึ่งปลอมตัวเป็นผู้ซื้อ ได้พบกับนาย Li จาก
บริษัท 999 เขาบอกว่าถึงแม้เจ้าหน้าที่จีนน้ันจะควบคุมอย่างเข้มงวด
แต่ทางการเวียดนามกลับไม่ได้เป็นเช่นน้ัน เขาเสริมอีกว่าว่าบริษัท 999
ยังสามารถหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ชายแดนได้ เพราะเส้นสาย
ของบริษัทกับเจ้าหน้าที่นั่นเอง “เจ้านายของเราได้กว้านซ้ือสิทธิผ่านไว้ตลอด
เส้นทางแล้ว” Li กล่าว “เจ้านายทรงอิทธิพลและอำนาจมาก จะพูดว่าเขา
เป็นส่วนหนึ่งในขบวนการเลยก็ว่าได้”
บริษัท 999 ยื่นข้อเสนอในการขนย้ายไม้พะยูงหลายร้อยตันไปยังจีนทุกเดือน
ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมขนส่งราคา 2 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 กิโลกรัม
การขนสง่จะเปน็การเฉลีย่นำ้หนกัลงรถบรรทกุ นำ้หนกัสงูสดุไมเ่กนิ 3 ตนัตอ่คนั
และใช้สินค้าถูกกฎหมายบังหน้า Li บอกว่า การส่งออกไม้จะต้องใช้เอกสาร
ที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มีหุ้นส่วนในบริษัทนี้เป็นผู้ออกให้ 

หลังการพบปะกันครั้งแรกผ่านไป เจ้าหน้าที่ EIA ได้กลับไปยังสำนักงานของ
บริษัท 999 เพื่อพบกับเจ้าของบริษัทที่ชื่อ Aqiangหรือ Cuong ระหว่างการ
พบปะกันน้ัน นาย Aqiang กำลังนำเงินสดจำนวนมากใส่ถุง ขณะที่ลูกจ้าง
ของเขาอำพรางไม้พะยูงในถุงกระสอบ เพ่ือเตรียมส่งออก เขามีท่าทางมั่นใจ
ในความสามารถขนส่งไม้เถื่อนข้ามชายแดนอย่างมาก จนเสนอจะคืนเงินเต็ม
จำนวนหากสินค้าใดถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ นาย Aqiang ยังเป็นเจ้าของ
บริษัทขนส่งอีกหลายแห่ง และทำการขนย้ายไม้ข้ามชายแดน โดยเฉลี่ย 
7 คันรถบรรทุกต่อวัน 

ภายนอกสำนักงาน 999 เจ้าหน้าที่ EIA ได้พบกับหญิงชาวจีนคนหนึ่งกำลัง
เขียนชื่อตัวเองลงบนท่อนไม้พะยูง Huang Lihong ลงทุนซ้ือไม้พะยูงเป็นเงิน
จำนวน 160,000 ดอลลาร์สหรฐั เพือ่ส่งปอ้นบรษิทั Tianxi Traditional Furniture
ของเธอ ที่อยู่มณฑลฝูเจี้ยน เธอเข้ามาหาไม้ในเวียดนามเป็นครั้งแรก และ
เพื่อเป็นการทดลอง เธอได้ใช้บริการของ 999 เพ่ือส่งไม้ซุงไปยังประเทศจีน
สองสัปดาห์ถัดมาเจ้าหน้าที่สืบสวนได้พบกบั Lihongอกีครัง้ทีง่านแสดงสนิคา้
หงมูใ่นประเทศจนี เธอยนืยนัวา่ ไม้ซุงทั้งหมดถึงประเทศจีนอย่างปลอดภัยดี
และยังได้แสดงความต้ังใจที่จะกลับไปยัง ดงกี เพื่อหาไม้เพิ่มอีก
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ปลายทางท่ีจีน
แม้มีการแปรรูปไม้ใน ดงกี อยู่บ้าง แต่ไม้พะยูงส่วนใหญ่ที่ถูกตัด
จากลาวและส่งเข้ามาที่เวียดนามจะถูกส่งตรงไปยังจีนเท่านั้น

Pingxiang
เจ้าหน้าที่สืบสวนของ EIA ได้ตามรอยการลักลอบขนไม้จาก ดงกี
ซึ่งห่างจาก ลางเซิน ไปทางเหนือเป็นระยะทาง 160 กิโลเมตร
แม้มีจุดข้ามแดนเข้าจีนอยู่ 2 จุด คือ Puzhai และจุดผ่านแดนมิตรภาพ
แต่เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ได้บอกกับทาง EIA ว่าส่วนใหญ่แล้วรถบรรทุกที่
ขนไม้พะยูงเถื่อนจะข้ามผ่านเส้นทางรองหรือ “bianmao” ซึ่งสลับข้าม
ชายแดนที่เป็นภูเขา

ที่ด่าน Puzhai เจ้าหน้าที่ EIA ได้เฝ้าสังเกตการณ์รถบรรทุกหลายสิบคัน
ทีเ่ตม็ไปดว้ยเครือ่งเรอืนไมห้งมูท่ีข่า้มฝัง่มาทกุวนั สนิคา้ถกูขนถา่ยลงทีฝ่ัง่
ประเทศจนี ณ ตลาดคา้หงมู่ใกลช้ายแดน ซึง่จะมีแรงงานฝมีอืคอยทำการ
จัดการตกแต่งและขัดแต่งเครื่องเรือนแก่ตลาดท้องถิ่น ทั้ง Puzhai และ
เมอืงชายแดนใหญข่อง Pingxiang กลายเปน็ศนูยก์ลางการคา้ปลกีสนิคา้หงมู่

ด้วยเหตุนี้ ห้างสรรพสินค้าเครื่องเรือนจึงผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด
ซึ่งประกอบไปด้วยร้านขายสินค้าหงมู่ระดับสูง เมื่อเจ้าหน้าท่ี EIA
ไปตรวจดูในห้าง พบว่ามีบางร้านเก็บท่อนไม้พะยูงไว้ในกระสอบและ
วางแอบไว้หลังสินค้าเครื่องเรือน พนักงานในร้านบอกกับเจ้าหน้าท่ีว่า
เจา้นายของเธอเกบ็สตอ๊กสนิคา้เหลา่นีไ้วเ้สมอ สว่นพนกังานอกีคนเสรมิวา่ 
การนำเขา้ไมเ้ริม่ทำไดย้ากขึน้ แต่กย็อมรบัวา่ เจา้นายของเธอยงัคงจดัหา
สินค้ามาได้อยู่ดี และมีทีมลูกจ้างเสาะหาไม้ในเวียดนามหลายทีมด้วย

ในภาคสว่นการคา้ปลกีเครือ่งเรอืน ท่ีสนิคา้มกีารนำสง่มาจากศนูยก์ลางการ
แปรรปูไม ้เชน่ หมูบ่า้น Banjia ทางใตข้องเมือง Pingxiang ทางเจา้หนา้ที ่
EIA ไดไ้ปทีน่ัน่ เพือ่สบืทราบวธิกีารตา่ง ๆ ท่ีบรรดาบรษิทัใชเ้สาะหาแหลง่
วัสดุ และค้นหาขอบเขตการค้าในไม้พะยูงกึ่งแปรรูปที่มาจากเวียดนาม

เจา้หน้าท่ีสอบสวนพบกบัเจา้ของโรงงานทีจ่ดัหาไมพ้ะยูงกึง่สำเรจ็รูปอยา่ง
พเิศษโดยเฉพาะจากเวยีดนาม ซึง่จะนำไปขึน้งานให้สมบรูณใ์นประเทศจนี
ปอ้นตลาดทอ้งถิน่จนีเนน้คณุภาพงาน เจา้ของโรงงานอา้งวา่ สนิคา้ไมพ้ะยงู
อย่างน้อย 90 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นไม้ซุงหรือแบบกึ่งสำเร็จรูป
ต้องลักลอบมาทาง bianmao ท้ังนั้น เพื่อเลี่ยงภาษี
ตามคำกล่าวของเขา โรงงานส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน Banja
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หน้าตรงข้าม บนสุด: 
ไมพ้ะยงูทีถ่กูลกัลอบนำขา้มเขตชายแดงประเทศเวยีดนามกบัจนี
มักถูกอำพรางไว้ด้วยกระสอบป่านเพื่อป้องกันการตรวจพบ 

หน้าตรงข้าม กลาง: 
Aqiang (ขวา) ผู้นำคณะท้ังสามคนจากลางซอน
ประเทศเวียดนาม ยัดเงินสดจำนวนมากใส่ในกระเป๋า
โดยได้รับมาจากการลักลอบนำไม้พะยูงข้ามไปยังประเทศจีน 

หน้าตรงข้าม ล่าง: 
แตถ่งึอยา่งไรกต็าม ขอ้บญัญตัขิอง CITES มผีลตัง้แตว่นัที ่
12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ลูกค้าชาวจีนแห่ไปชุมนุมกันที่
ดองก ีในประเทศเวียดนาม เพือ่ท่ีจะเสาะหาวตัถดุบิสำหรบั
การส่งออกไปยังประเทศจีนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556  

ล่าง: 
ไม้พะยูงได้รับการแกะสลักกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ในดองกี
ประเทศเวียดนาม ก่อนท่ีจะส่งออกไปยังประเทศจีน
ที่อยู่นอกขอบเขตการควบคุมของ CITES ในปัจจุบัน 

ล่างซ้าย: 
กลุม่รถบรรทกุทีบ่รรทกุชิน้สว่นเฟอรน์เิจอรไ์มพ้ะยงูกึง่สำเรจ็รปู
และวตัถดุบิกำลงัถา่ยสนิคา้ทีต่ลาดไมพ้ะยงูปซูาย ประเทศจนี

ล่างขวา: 
มีการซ่อนท่อนไม้พะยูง ไม้แปรรูปและไม้แผ่นไว้ใน
กระสอบป่านและไม้แผ่นไว้ในกระสอบป่านเพื่อสนับสนุน
การลักลอบขนออกประเทศเวียดนาม เพื่อการค้าที่ร้านค้า
ปลีกในปิงเชียง ประเทศจีน
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จะซื้อสินค้ากึ่งแปรรูปมากกว่าจะ
ซื้อไม้ซุง เหตุผลหลักเป็นเพราะค่าแรงที่เวียดนามนั้นถูกกว่าของจีนมาก
บัญชีรายชื่อของ CITES ไม่มีผลกระทบอะไรต่อรูปแบบของไม้ที่เขาซ้ือเลย
เพราะถึงอย่างไร สินค้าก็เป็นสินค้าเถื่อนอยู่ดี เขากล่าวว่าการบังคับใช้
กฎหมายบริเวณชายแดนมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ แต่ส่วนใหญ่จะมาทาง
เจ้าหน้าที่ทางฝั่งประเทศจีน ไม่ใช่จากฝั่งเวียดนาม

เซินเจิ้น
จาก Pingxiang เจ้าหน้าท่ีสืบสวน EIA เดินทางต่อไปทางตะวันออก
ไปยังเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ซ่ึงเป็นประตูสู่จีนแผ่นดินใหญ่
ของไม้พะยูงที่มาจากฮ่องกง  

ไม้หลายพันตันจากเวียดนามเทียบท่าเรือในฮ่องกง กัมพูชาและไทยนั้น
นับเป็นหน่ึงในตลาดค้าส่งไม้หงมู่หลัก 6 แห่ง ซึ่งป้อนสินค้าให้โรงงานผลิต
เพื่อตอบสนองความต้องการของเมืองที่กำลังเจริญเติบโตของจีน
ตลาดเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ในเมือง Guanlan  เม่ือ EIA ได้ไปที่ตลาดค้าไม้
หงมู่ในเมือง Guanlanเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ความตึงเครียด
ผู้ค้าไม้ก่อตัวอย่างเห็นได้ชัด ความตึงเครียดผู้ค้าไม้ก่อตัวอย่างเห็นได้ชัด

หลังถูกตรวจยึดไม้พะยูงตามท่าเรือในภูมิภาคหลายครั้งติดต่อกัน

ช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคม เจ้าหน้าที่ศุลกากรท่าเรือ Huangpu สถานที่
สำคัญของการนำเข้าหงมู่ และที่ Wenjindu ได้เข้าจับกุมผู้ต้องหา 38 ราย
จากแก๊งค์ลักลอบไม้เถื่อน 12 แก๊งค์ที่ได้รับรายงาน ในเดือนมิถุนายน
สื่อมวลชนจีนรายงานว่า พ่อค้าไม้พะยูง 20 รายในมณฑลกวางตุ้งถูกจับ
ฐานทำการสำแดงเท็จ59

แม้มีการตรวจยึดไม้ แต่ในตลาดค้าก็ยังมีไม้พะยูง ไม้ชิงชัน และไม้ประดู่
คุณภาพสูงหลายพันตันไว้ในสต๊อก พ่อค้าส่วนใหญ่บอกว่า ไม่มีวัสดุไม้พะยูง
ใหม่ ๆ มาจากฮ่องกง แต่เสริมว่า เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพ่งเล็งท่าเรือ
ที่สินค้าเข้าต่างหาก ไม่ใช่ตลาด

พ่อค้าบางรายมีสต๊อกสินค้ามูลค่าสูง แต่ติดอยู่ที่ฮ่องกง และว่ากันว่า
เพราะเหตุนี้ ราคาไม้ในจีนแผ่นดินใหญ่จึงขยับสูงขึ้นอีก  มีการยื่นข้อเสนอ
ขายไม้น้ำหนัก 8 ตันในราคา 60,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร
แก่เจ้าหน้าที่ของ EIA พ่อค้าแนะนำว่า โดยท่ัวไป ซุงที่มีมูลค่าเท่านี้จะ
ซื้อไปเพื่อลงทุนเท่านั้น แล้วจึงนำไปขัดเกลา เคลือบเงา และเก็บไว้รอ
มูลค่าเพิ่มขึ้น
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การสบืสวน (ตอ่)
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ไม้พะยูงส่วนมากที่หาได้ในตลาดนั้น มาจากประเทศลาวและถูกส่งออก
ผ่านฮ่องกง ระยะทางที่ใกล้ของฮ่องกงและโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
เป็นเหตุผลหลักที่ตั้งตลาดไม้พะยูงในเซินเจิ้นไม่ใช่เพราะเป็นศูนย์กลาง
หลักในการแปรรูปหงมู่

เจ้าหน้าที่ EIA ได้ไปที่บริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง 
เป็นบริษัทอำนวยความสะดวกทางการค้าจากประเทศฮ่องกง เพื่อจะดูว่า
การข้ึนบัญชี CITES มีผลกระทบต่อการนำเข้าของไม้พะยูงอย่างไร
และพบว่าเพื่อตอบสนองข้อบังคับนี้ บริษัทโลจิสติกส์ได้หาวิธีการใหม่ ๆ
เพื่อไหลเวียนของสินค้าดำเนินต่อไปอย่างแน่นอน  

เจ้าหน้าที่ EIA ได้พบกับบริษัท Tuobao Import Export ซ่ึงได้ตกลง
นำเข้าไม้พะยูงจากฮ่องกงสำหรับผู้ค้าท่ีอยู่ในกวางตุ้ง ก่อนหน้าท่ีจะมี
การข้ึนบัญชี CITES  Wang Jie เจ้าของบริษัท ยืนยันว่า การนำเข้าไม้
พะยูงได้หยุดลงหลังพฤษภาคม พ.ศ. 2556 และในตอนน้ี การนำเข้า
จะทำได้โดยการใช้ใบอนุญาตนำเข้าของ CITES ท่ีออกให้โดยกรมป่าไม้
ของจนี (China’s State Forestry Administration – SFA) เทา่นัน้ และ
ตอ้งใชเ้อกสารอนญุาตสง่ออกจากประเทศตน้ทางประกอบการขออนญุาตดว้ย

เมื่อเทียบกันแล้ว การนำเข้าไม้พะยูงในฮ่องกงกลับยังไม่มีปัญหาใด ๆ
EIA ได้รับการยืนยันเรื่องนี้ในภายหลัง จากคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการ
(Management Authority - MA) ของ CITES ท่ีฮ่องกงว่า จนถึง
กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 น้ีกย็งัไมม่กีารบงัคบัใชบ้ญัชนีี ้Wang ไดอ้ธบิายถงึ
การทีฮ่อ่งกงอนญุาตบรษิทัประเภทเดยีวกบัของเขาใหส้ามารถนำเขา้สนิคา้
และขนขึน้ตูส้นิคา้ใหมไ่ด ้กอ่นจะดำเนนิการสง่ออกกลบัไปยงัประเทศจีน
ซึ่งเป็นการทำให้แหล่งที่มาของสินค้าไม่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาส
ใหก้ระทำการสำแดงเทจ็และการหลบเลีย่งขอ้จำกดัของ CITES ไดอ้กีดว้ย

Wang กล่าวว่า เขาได้นำเข้าไม้หงมู่พันธุ์ Dalbergia retusa ที่มาจาก
อเมริกากลางได้สำเร็จ และฝ่าฝืนข้อห้ามของ CITES โดยสำแดงเท็จ
ว่าเป็นไม้ชนิด D. bariensis ซ่ึงยังไม่ถูกควบคุมซึ่งไม้ทั้งสองชนิดมี
ความคล้ายคลึงกัน ทั้งสีและเนื้อไม้ เขากำลังลองเสาะหาช่องทาง
สำแดงเท็จไม้พะยูง หรือไม่ก็หาทางลักลอบนำเข้ามา

บรษิทัโลจสิตกิสใ์นกวางตุง้มีสว่นพวัพนัในการคา้ไมพ้ะยงู บรษิทัเหลา่นีใ้ช้
ฮ่องกงเป็นสะพานเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเอกสารท่ีไม่สมบูรณ์ทั้งหมด
สามารถแต่งเติมแก้ไขหรือปรับให้ตรงความต้องการท่ีเข้มงวดของ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจีน

ขอ้มลูศลุกากรแสดงใหเ้หน็ถงึการสำแดงเทจ็ในวงกวา้งของการขนสง่สนิคา้
ระหว่างจีนและฮอ่งกง ระหวา่ง พ.ศ. 2555-2556 ฮอ่งกงไดร้ายงานตวัเลข
การสง่ออกไมซ้งุทีม่มีลูคา่สงู ซ่ึงมปีรมิาตรมากกวา่ทีร่ายงานในการนำเขา้
ถึง161,000 ลบ.ม. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสวมตอไม้เถื่อน
อย่างชัดเจน61

ศูนย์กลางที่ฮ่องกง
ขอ้มลูการสืบสวนทัว่กลุม่รฐัทีพ่บการกระจายของไมพ้ะยงูไดช้ีม้ายงัฮอ่งกงวา่
เป็นเส้นทางหลักของสินค้าที่เข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ เพ่ือรวบรวมหลักฐาน
เจา้หน้าทีส่บืสวนของ EIA จงึเดนิทางไปฮอ่งกง เพือ่พบกบับริษทัโลจสิตกิส์
ที่มีส่วนร่วมในธุรกิจค้าไม้หงมู่

มกีารพบปะมาดาม Lin นกัธรุกจิหญงิผูร้ะมดัระวงัตวั ซึง่มฐีานอยู่ทีจ่ดุตรวจ
เซินเจ้ิน-ฮ่องกง ก่อนที่เธอจะตัดบทการประชุม เธอแสดงให้เห็นถึง
ประสบการณอ์นัโชกโชนในการขนสง่ไมพ้ะยงู ไมช้งิชนั และไมป้ระดูไ่ปจนี
ซึ่งเธอทำการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์บรรจุไม้พะยูงจากฮ่องกงทางเรือไป
ยังท่าเรือใน Dongguan และเซินเจิ้น เธออ้างว่า ตู้คอนเทนเนอร์จาก
ฮ่องกง จะมาเทียบท่าเรือไหนก็ได้ใน Dongguan ภายใน 3 วัน และ
เธอเสนอเงินชดเชยจำนวน 40,000 หยวน (6,500 ดอลลาร์สหรัฐ) ©
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หน้าตรงข้าม: 
ดาดิเช็ง หงมู่ ซิตี้ในเมืองกวนลานของ
เสินเจิ้นอาจเป็นศูนย์กลางการค้าส่งไม้พะยูง
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ล่าง:
กองไม้ซุงพะยูงมีมูลค่าสำหรับ EIA มากกว่า
80,000 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในเซินเจิ้น

ล่าง: 
ท่าเทียบตู้สินค้าเซินเจิ้น ประเทศจีน
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ต่อตัน หากเรือส่งสินค้าหยุดชะงัก ค่าธรรมเนียมขนส่งไม้พะยูงเข้าจีนตก
อยู่ที่ 14,000 หยวน (2,300 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อตัน

Lin บอกว่าก่อนหน้านี้ เธอขนส่งไม้พะยูงโดยมีใบอนุญาตของ CITES
พ่อค้าคนอื่น ๆ บอกเธอว่า สามารถทำใบอนุญาตส่งออกของ CITES
ได้ที่เวียดนามในราคา 550 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อไม้หนึ่งลูกบาศก์เมตร
และสามารถขอใบอนุญาตนำเข้าได้จากทางกวางโจวหรือปักกิ่ง Lin
ลงความเห็นว่า ถึงฮ่องกงจะเป็นศูนย์กลางสำคัญในการรอพักไม้พะยูง
เพื่อรอส่งและเอกสารต่าง ๆ ก็ปลอมแปลงได้หมด แต่การลักลอบก็ยัง
ดำเนินต่อไปได้โดยหัวหน้าขบวนการในจีนแผ่นดินใหญ่

เพื่อติดตามเบาะแสนี้ เจ้าหน้าท่ี EIA เดินทางข้ามชายแดนกลับไปเซินเจ้ิน
และเข้าพบนาย Deng Changhua จากบริษัท เซินเจิ้น Zhongyihang
Import-Export ท่ีสำนักงานของบริษัทในตลาดค้าหงมู่ที่ชื่อ Guanlan
ระหว่างการพบปะ นาย Deng บอกว่า บริษัทของเขาสามารถขนส่ง
ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุไม้พะยูงเข้ามาในจีนได้อย่างถูกกฎหมาย โดยใช้
ใบอนุญาตของ CITES ท่ีได้มาจากลาว เขาบอกว่า ได้ใบอนุญาตจาก
รัฐบาลลาวโดยตรง ผ่านทางนักธุรกิจชาวจีนที่เดินทางไปเวียงจันทน์บ่อย
ๆการใช้ใบอนุญาตนี้ Deng สามารถขอใบอนุญาตนำกลับจากประเทศจีน
ผ่านทางเจ้าหน้าที่ในกวางโจว ซึ่งออกโดยคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการของ
CITES ในปักกิง่ ตามคำบอกเลา่ของนาย Deng แสดงว่า บริษทั Zhongyihang
เป็นหน่ึงในไม่กี่บริษัทท่ีได้ใบอนุญาตประเภทน้ี

ในช่วงเวลาที่ได้พบกันนั้น Deng ยังมีใบอนุญาตสำหรับไม้พะยูงไม่กี่พัน
คิวบิกเมตร (คิว) ซึ่งใบอนุญาตแต่ละใบครอบคลุมไม้ปริมาตรสูงสุด 
100 ลบ.ม. ค่าจ้างของ Deng ในการขนส่งไม้พะยูงไปยังประเทศจีนอยู่ที่
16,000 หยวน (2,500 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อตัน

เช่นเดียวกันกับมาดาม Lin ในฮ่องกง นาย Deng บอกว่าเขาไม่ต้องใช้
เอกสารใด ๆ สำหรบัการขนยา้ย สิง่เดยีวทีต่อ้งการคอื ตูค้อนเทนเนอรส์นิคา้ที่
มาถึงฮ่องกง เขากล่าวว่า “สินค้าของคุณต้องมาฮ่องกง ถ้าสินค้ามาไม่ถึง
ผมกท็ำอะไรไมไ่ด”้ ถงึจะมใีบสง่ออกของ CITES ทีไ่ดม้าจากลาว แต ่Deng 
ยำ้วา่ เอกสารพวกนีใ้ชไ้ดส้ำหรบัการยา้ยสนิคา้จากฮอ่งกงมายงัจนีเทา่นัน้ และ
พ่อค้าต้องรับความเส่ียงในการขนสินค้าจากลาวมาฮ่องกง ซึ่งDeng รับว่า
เป็นเรื่องที่เส่ียงที่สุดในการขนย้ายสินค้า

ขั้นตอนเตรียมการที่สำคัญคือ การทำให้จำนวนสินค้ามีเท่ากับที่ระบุไว้ใน
ใบอนญุาต เขากลา่ววา่ “ผมต้องจดัหาไมใ้หต้รงกบัปรมิาตรทีบ่อกไว ้ถา้ในเอกสาร
บอกว่า 50 ลบ.ม. แล้วในใบอนุญาตใบหน่ึง สินค้ามีมากกว่า 50 ลบ.ม. 
มนักลายจะเปน็ปญัหา... ผมจะมีพวกตูค้อนเทนเนอร์ในฮอ่งกงทีเ่พิม่ลงไปให้
ตรงกบัของของคณุในใบอนญุาตใบเดยีวกนัได ้เพือ่ใชส้ำแดงกบัทางศลุกากร”
ถึง Deng จะยืนกรานว่า เอกสารส่งออกจากออฟฟิศ CITES ของลาวเป็น
เอกสารจรงิ แตเ่หน็ไดช้ดัวา่มนัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัไมล้อ็ตใดลอ็ตหนึง่โดยเฉพาะ 
ตามที่ได้กำหนดไว้ภายใต้กรอบ CITES การออกใบอนุญาตได้ออกมาอย่าง
ผิดกฎหมายเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการทำให้ไม้พะยูงชุดไหนก็ตามที่
ผู้ครอบครองเลือกไว้เป็นของถูกกฎหมาย เป็นการละเมิดกฎของ CITES
อย่างแท้จริง

หลังจากการพบปะกัน Deng ได้ส่งเอกสารการนำกลับของ CITES
ที่ออกที่เวียดนามเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 มาให้ทาง EIA
ซึ่งครอบคลุมไม้พะยูงจากกัมพูชา ความชอบธรรมของใบอนุญาตนี้
เป็นที่น่ากังขาอย่างมาก  
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การสบืสวน (ตอ่)
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วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557 Deng ได้ส่งอีเมลถึง EIA พร้อมแนบ
รูปภาพใบอนุญาตส่งออกไม้พะยูงจำนวน 50 ลบ.ม. ของ CITES
ประเทศลาว แก่บริษัทจำกัด Xiamen China Long Century Trading
มรีายงานวา่ บรษิทัน้ีมโีรงงานแปรรปูไมอ้ยูท่ีล่าว ดูเหมอืนว่าการกลา่วอา้ง
ของ Deng เร่ืองการเข้าถึงใบอนุญาตเหล่านี้เพื่อสวมสิทธิไม้ผ่านทาง
การควบคุมของ CITES ในพ้ืนที่ชายแดนจีนจะเป็นเรื่องจริง

ในวนัที ่3 เมษายน พ.ศ. 2557 EIA ได้แจง้ไปยงัคณะทำงานฝา่ยปฏบิตักิาร
ของ CITES ประเทศลาว เน้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาตส่งออกอย่างผิดกฎหมาย ตามที่ Deng ได้อธิบายไว้ และ
ร้องขอข้อมูลเป็นทางการของใบอนุญาตส่งออกท่ีเคยออกจนถึงปัจจุบัน
แต่ EIA ยังไม่เคยคำตอบกลับมา จนกระทั่งส่งรายงานฉบับนี้ตีพิมพ์ใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 แล้วก็ตาม 
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หน้าตรงข้าม: 
ไมพ้ะยงูของฮองซูจากประเทศลาวถูกเกบ็ไวใ้นคลงัสนิคา้เอกชน
ในฮ่องกง หลังการบังคับใช้ข้อบัญญัติได้ป้องกันการนำเข้าสู่
ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่

ซ้าย: 
พาดหัวข่าวเรื่องคลังเก็บไม้ซุงในตลาดยางกวง ในกวนลาน
ประกาศว่า บริษัทดังกล่าวได้นำเข้าไม้ซุงผิดกฎหมาย 

ล่าง: 
มีการจัดเตรียมใบอนุญาตการส่งออก CITES จากประเทศลาว
และใบอนุญาตส่งออกกลับ CITES จากเวียดนามไว้โดย 
Deng Changhua มีการใช้ใบอนุญาตทั้งสองอย่างมิชอบด้วย
กฎหมายเพื่อท่ีนำมาดัดแปลงสำหรับใบอนุญาตนำเข้า CITES
จากเจ้าหน้าที่ของจีน เพื่อท่ีจะสามารถนำเข้าจากฮ่องกงไปยัง
จีนแผ่นดินใหญ่
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อุตสาหกรรมหงมู่สมัยใหม่และมรดกทางวัฒนธรรม
ของจีนมีความใกล้เคียงกันน้อยมาก การขยายตัว
แบบสุดโต่งในภาคส่วนนี้เมื่อทศวรรษที่ผ่านมา
เสี่ยงต่อการทำลายล้างพันธ์ุไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ใน
วัฒนธรรมหงมู่ดั้งเดิม ไม้พะยูงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน
ที่สุดของภัยคุกคามนี้

มาตรฐานไม้หงมู่แห่งชาติของจีน ได้บัญญัติชนิด
พันธุ์ไม้ไว้ 33 ชนิด ซึ่งมี 21 ชนิดพันธ์ุพบได้ที่
ทวีปเอเชีย (ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง)
ทีอ่เมริกาใต ้7 ชนดิ และแอฟรกิา 5 ชนิด 
มาตรฐานนีเ้ปน็การคุม้ครองผูบ้รโิภคชาวจนีเสียมากกวา่
ไม่ได้มีเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมจากสินค้าเถื่อนและ
ไม่ยั่งยืนจากประเทศแหล่งกำเนิดเลย

จำนวนของไม้เหล่านี้ถูกทำลายอย่างเป็นขบวนการ
มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของ
ชนชั้นสูงฐานะมั่งคั่งในจีน ไม้พื้นเมืองจีนที่มีความ
นิยมเป็นอันดับหนึ่งคือ D. odorifera ซึ่งมีราคาสูง
ถึง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อคิวบิกเมตร แต่ไม้ชนิดนี้
ไม่มีเหลือในป่าธรรมชาติแล้ว(64) และด้วยเหตุนี้เอง
ไม้ชนิดนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของอุตสากรรมหงมู่
ความต้องการในจีนที่พุ่งทะยานขึ้น โดยเฉพาะ
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ก่อให้เกิดกว้านตัดไม้หงมู่
จากพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง อินเดีย มาดากัสการ์
อเมริกากลาง และแอฟริกา 

ในแต่ละภูมิภาค การตัดและการเสาะหาไม้ที่ถูก
ขบัเคลือ่นดว้ยพอ่คา้ชาวจนี ล้วนมรีปูแบบทีเ่หมอืนกนั
ระดับของการตัดไม้ที่ไม่ยั่งยืนส่งผลให้เกิดกฎหมาย
คุม้ครองไมใ้นประเทศขึน้ แลว้กฎหมายนัน้กถ็กูทำลาย
ลงโดยการลักลอบและการติดสินบนเจ้าหน้าที่บางคน
ในที่สุด เหล่าประเทศท่ีได้รับผลกระทบก็ต้องขอ
ความช่วยเหลือผ่านทาง CITES ซ่ึงเป็นเหตุให้มีไม้
ชนิดพันธุ์หงมู่ 7 ชนิดขึ้นทะเบียนกับ CITES

เพราะกำไรอันมหาศาลจากการค้าไม้พะยูงบั่นทอน
ประสิทธภิาพของกฎขอ้บงัคบัระดบัชาต ิกอปรประเทศจนี
ไม่มีมาตรการควบคุมการนำเข้าไม้เถื่อนแต่อย่างใด
ประเทศต่างๆที่พบพันธ์ุไม้นี้จึงผลักดันให้เกิดการ
คุ้มครองระดับนานาชาติที่สนับสนุนโดย CITES65

การเร่งอัดฉีดเงิน “ร้อน” เพื่อไล่ล่าไม้หงมู่ที่มีจำนวน
น้อยนิดในประเทศที่มีการกำกับดูแลป่าหละหลวม
เป็นการเปิดโอกาสให้พ่อค้าสามารถกระทำความผิด
โดยไม่ต้องรับโทษใด ๆ ในประเทศที่ยากไร้และ
เส่ียงต่อการเกิดความวุ่นวาย เช่น มาดากัสการ์ ลาว
เมียนมาร์ และเซเนกัล เรื่องนี้มีผลกระทบในวงกว้าง
และก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางการเมือง
ได้ด้วยซ้ำ

ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงกรณีที่ชนชั้นเศรษฐี
ชาวจีนฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันยาวนาน
สิ่งที่ขับเคล่ือนความต้องการที่ใหญ่ที่สุดสิ่งหนึ่งตั้งแต่
พ.ศ. 2552 คือ การเก็งกำไรในตลาด ผลจากความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้นและทรัพยากรที่ลดน้อยลงทำให้
เกิดภาวะฟองสบู่ที่ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็น
หายนะสำหรับประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดของไม้
คณะกรรมการไม้แดงของจีน ซ่ึงเป็นองค์กรของ
อุตสาหกรรมนี้ได้ชี้ถึงแนวโน้มนี้ในการบริโภคซึ่งใช้
การลงทุนเป็นตัวนำ66 ยิ่งหงมู่มีน้อยลงเท่าไร
ราคาก็ยิ่งพุ่งสูงขึ้น วัฒนธรรมประเพณีอันยิ่งใหญ่
อันยาวนานของจีนจึงทำหน้าที่เป็นฉากหน้าใน
การเก็งกำไรอันดุเดือด

บริษัท Yixi ท่ี EIA ได้พบที่ปากเซ ในลาว ได้จัดตั้ง
กองทุนการลงทุนในจีน อนุญาตเฉพาะบุคคลฐานะดี
นำเงินสดมาลงทุนในเครื่องเรือนไม้พะยูงของกองทุน
บริษัทนี้ได้ดึงดูดเม็ดเงินกว่า 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จนวางแผนที่จะลงทุนในไม้ชิงชันและไม้ประดู่ต่อไป
ในอนาคต

บน:
แม้ว่าแต่ดั้งเดิมไม้หงมู่จะแสดงถึง
มรดกทางวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์
ผู้เชี่ยวชาญบางท่านในประเทศจีนก็
เตอืนวา่อตุสาหกรรมไมห้งมูส่มัยใหม่
คุกคามขนบธรรมเนียมนั้น
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การขยายตัวที่ ไม่สมเหตุผล
ของอุตสาหกรรมหงมู่

“ไม้หงมู่ยิ่งขาดแคลน
มากเท่าไหร่
ราคาก็ยิ่งสูงขึ้นไปมาก
เท่านั้น วัฒนธรรม
ประเพณี ที่มีจุดอ่อน
เป็นสิ่งที่ปิดบังการเก็ง
กำไรท่ีพุ่งสูงขึ้น”
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แม้มีหลักฐานว่า เรื่องนี้เป็นภาวะฟองสบู่และเป็นการ
ทำลายล้างทรัพยากรอย่างเป็นระบบ แต่รัฐบาลจีน
ก็ยังสนับสนุนสิ่งจูงใจทางการเงินจำนวนมหาศาล
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมหงมู่ จึงนำไปสู่การขยายตัว
อย่างรวดเร็วของศูนย์กลางการแปรรูปและค้าปลีก
ซึ่งมีโรงงานมากกว่า 3,000 แห่ง ท่ีผลิตหงมู่ใน
ศูนย์กลางการค้า 25 แห่งยิ่งกระตุ้นความต้องการ
สำหรับทรัพยากรที่หายากชนิดนี้

ยกตัวอย่างเช่น ในเมือง Pingxiang รัฐบาลท้องถิ่น
ได้ให้เงินอุดหนุนและลดภาษี เพ่ือสนับสนุนภาคธุรกิจ
หงมู่ ในขณะที่ธนาคารรัฐก็ขยายวงเงินกู้ยืม 
75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอย่างต่ำ67 ส่งผลให้
เพียงเมือง Pingxiang แห่งเดียวก็มีธุรกิจหงมู่อยู่
มากกว่า 2,000 แห่ง68

ศูนย์กลางการค้าประเภทนี้ผุดขึ้นมาทั่วประเทศ
เป็นการยืนยันว่า มีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากร
ผิดกฎหมายที่ถูกคุกคามใกล้สูญพันธุ์ ไม่มีเหตุผล
ชัดเจนเบื้องหลังของการลงทุนและการสนับสนุน
ของรัฐต่ออุตสาหกรรมนี้ ท่ีทำลายห่วงโซ่อุปทานนี้

ขณะที่หงมู่ดั้งเดิมมีรากเหง้ามาจากมรดกทาง
วฒันธรรมอนัรุง่เรอืง อุตสาหกรรมสมยัใหมก่ลบักลาย
เป็นการคุกคามหงมู่นี้เสียเอง ในที่ประชุมการค้าไม้
นานาชาติที่นครเซี่ยงไฮ้ในมีนาคม พ.ศ. 2557
ผู้เช่ียวชาญจากคณะกรรมการฟื้นฟูวัฒนธรรมของจีน
กล่าวว่า สินค้าร่วมสมยันี้ ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ประเพณีที่แท้จริง แต่เป็นการอวดฐานะ ตัวแทนจาก
ภาคอตุสาหกรรมหลายราย เตอืนวา่ อุตสาหกรรมนีอ้ยูใ่น
”ความโกลาหล” ซ่ึงเป็นผลมาจากการไหลเข้ามาของ
เงินลงทุนของนักเก็งกำไร69

มรดกทางวัฒนธรรมของจีนได้ทำลายมรดกทาง
ธรรมชาติของหลายประเทศท่ัวโลก ไม้พะยูงเป็น
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ไม้ชนิดนี้จัดเป็นไม้หงมู่ดั้งเดิม

นับตั้งแต่หลายศตวรรษที่ผ่านมา แต่ถูกไล่ต้อนไปสู่
ปากเหวแห่งการสูญพันธ์ุเชิงพาณิชย์ เพราะความโลภ
และการเก็งกำไร

ขบวนการอาชญากรรมที่พัวพันการค้าไม้นี้ จะไม่เป็น
กังวลแต่อย่างใดต่อเรื่องนี้ เพราะพวกเขานั้นได้เบน
เป้าหมายไปยังชนิดพันธ์ุหงมู่ชนิดอื่นอย่างไม้ชิงชัน
เรียบร้อยแล้ว 
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บนสุด: 
บริษัทไชน่า-อาเซียน หงมู่ ซิตี้
ในปิงเซียง ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาด
ที่ชำนาญมาก ตอบสนองความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันสำหรับสินค้า
ไม้หงมู่ในประเทศจีน

บน: 
แม้จะมีความคิดที่ว่าสินค้าไม้หงมู่เป็น
การลงทุนที่ล้ำค่าและเป็นสิ่งประดิษฐ์
ทางวัฒนธรรมแต่ก็มีผู้บริโภคบางคนที่
ตระหนักถึงธุรกิจสกปรกหน้าเลือดที่เป็น
เบื้องหลังของการค้านี้
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ภาคี CITES ควรท่ีจะ

l สนับสนุนข้อเสนอใดๆที่จะลบหมายเหตุหมายเลข 5 จากบัญชีหมายเลข 2
ที่ลงรายชื่อสำหรับ D.cochinchinensis เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนและสินค้า
ทุกชิ้นได้รับการคุ้มครองจากการทำบัญชีรายช่ือนี้

l ชี้นำเจ้าหน้าที่เลขานุการของ CITES เพ่ือตรวจทานและตีพิมพ์รายงานจาก
ประเทศในขอบเขตเรื่องการออกใบอนุญาตส่งออก CITES สำหรับ
D.cochinchinensis

l ชีน้ำเจา้หนา้ทีเ่ลขนกุารของ CITES เพือ่ทีจ่ะไปรบัผดิชอบภารกจิในการประเมนิ
ค่าและเสริมความแข็งแกร่งให้กับสมรรถนะการจัดการ CITES และเจ้าหน้าที่
วิทยาศาสตร์ของเมียนมาร์เพื่อที่จะโต้ตอบกับการคุกคามของการค้าที่กำลัง
จะเกิดข้ึนกับ D.bariensis และพันธุ์อื่นๆ

D.cochinchinensis ประเทศในขอบเขตทุกประเทศควรท่ีจะ

l ยื่นรายงานแสดงรายละเอียดประจำไปยังเจ้าหน้าที่เลขานุการ CITES
เรื่องการออกใบอนุญาตส่งออก CITES สำหรับ D.cochinchinensis อันได้แก่
ข้อมูลเก่ียวกับใบอนุญาตที่ออกมามีจำนวนเท่าใดสำหรับไม้ซุงปริมาณเท่าใด
และกฎหมายท่ีปรับใช้ได้รวมถึงคำชี้แจงที่จะมาอธิบายถึงการออกใบอนุญาต

l ตพีมิพก์ารคน้พบทีไ่มเ่ปน็ผลเสยีหาย ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ใบอนญุาตสง่ออก CITES
ที่ออกมาสอดคล้องกับคลังสินค้าที่ได้รับการพิสูจน์อย่างมีหลักเกณฑ์ได้อย่างไร

l ยืน่ข้อเสนอสำหรบัการใสร่ายชือ่พนัธุไ์มส้วมชือ่ไปยงัเจา้หนา้ทีเ่ลขานกุาร CITES
ยกตัวอย่างเช่น D. bariensis หรือ P. macrocarpus ในเรื่องบัญชี CITES
หมายเลข 2 แบบโควตาศูนย์ ที่รอการพิจารณาให้เป็นการค้นพบที่ไม่เป็น
ผลเสียหายแบบสมบูรณ์ ที่อาจบอกให้ทราบถึงปริมาณการค้าที่ยั่งยืนในอนาคต

คณะกรรมการประจำ CITES ควรท่ีจะ

l ชี้นำเจ้าหน้าที่เลขานุการ CITES เพ่ือท่ีจะรับหน้าที่ในการตรวจสอบรายงาน
และการค้นพบที่ไม่เป็นผลเสียหายจากประเทศในขอบเขตของ
D.cochinchinensis ดังที่อธิบายไว้ด้านบนเพื่อที่จะระบุว่าใบนุญาตนั้นได้รับ
การพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์การค้นพบที่ไม่เป็นผลเสียหายที่น่าเชื่อถือหรือไม่รวม
ทั้งเสาะหาการแบ่งชั้นคุณภาพจากประเทศในขอบเขตในเร่ืองความชอบด้วย
กฎหมายของ D.cochinchinensis โดยท่ีได้รับการยกเว้นโดยหมายเหตุ
หมายเลข 5 จาก CITES ในปัจจุบัน

l ชี้นำเจ้าหน้าที่เลขนุการ CITES เพื่อท่ีจะจัดหารายงานของการตรวจสอบไปยัง
การประชมุเพือ่ทีจ่ะจดัหารายงานของการตรวจสอบไปยงัการประชมุทีเ่กีย่วขอ้ง
ของคณะกรรมการประจำ CITES ได้แก่ คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติเพิ่มเติม
หากต้องการ

ประเทศในขอบเขตของพนัธุไ์มห้งมู่อยา่งเป็นทางการทัง้หมด 33 ประเทศ

l ยื่นข้อเสนอสำหรับการใส่รายช่ือคลังเก็บพันธุ์ไม้ภายในประเทศทั้งหมดใน
มาตรฐานระดับชาติว่าด้วยไม้หงมู่ของประเทศจีน ในเรื่องบัญชี CITES 
หมายเลข 3 (ยกเว้นพันธุ์ที่อยู่ในรายชื่ออยู่่แล้ว) พร้อมกับโควตาศูนย์สำหรับ
การเก็บเกี่ยวและการค้า และจัดการการค้นพบที่ไม่เป็นผลเสียหาย
เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับกาค้าอย่างถูกกฎหมายที่มีศักยภาพใดๆ ในอนาคต
ให้กับเจ้าหน้าที่เลขานุการ CITES

ประเทศจีนควรที่จะ

l ตั้งข้อห้ามตามกฎหมายที่ชัดเจนในส่วนของการนำเข้าท่อนไม้ซุงที่ผิดกฎหมาย

l จดัการควบคมุดแูลชายแดนทีม่ปีระสทิธผิลในเรือ่งการนำเขา้ D.cochinchinensis
l ให้ความม่ันใจว่าใบอนุญาตส่งออกและส่งกลับออก CITES ทุกใบสำหรับ

D.cochinchinensis ได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ควบคุม CITES 
ในประเทศที่เก็บเกี่ยว

l ระงับการออกใบอนุญาตนำเข้า CITES ทั้งหมดสำหรับ D.cochinchinensis
จนกว่าสิ่งตีพิมพ์ของการค้นพบที่ไม่เป็นผลเสียหายจะพิสูจน์ว่าใบอนุญาต
ส่งออก CITES ท่ีออกให้โดยประเทศในขอบเขตนั้นถูกต้อง

l ปรับปรุงอุตสาหกรรมไม้หงมู่เพื่อสร้างความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมน้ีหยุดกระตุ้น
ความต้องการในส่วนของพันธุ์ไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และการค้าไม้ซุงผิดกฎหมาย

ประเทศไทยควรท่ีจะ:

l ยื่นหนังสือ ต่อเจ้าหน้าที่เลขานุการ CITESในทันที เพื่อที่จะนำหมายเหตุ
หมายเลข 5 ออกจากบัญชีหมายเลข 2 ท่ีลงชื่อ D.cochinchinensis
ก่อนการประชุมภาคี เพ่ือที่ว่าทุกชิ้นส่วนและสินค้าจะได้รับการคุ้มครองจาก
การลงรายชื่อนั้น

l สอบสวนและดำเนินคดีกับผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังการค้าที่ผิดกฎหมายนี้ 
และเพิ่มบทลงโทษที่ใช้ในปัจจุบันให้รุนแรงขึ้น เพ่ือที่ว่าบทลงโทษเหล่านั้น
จะทำหน้าที่เป็นสิ่งขัดขวางการกระทำผิดที่เชื่อถือได้

l ให้ความมั่นใจว่าคลังเก็บ D.cochinchinensis ที่ยึดได้ในปฏิบัติการการดำเนิน
การในทศวรรษที่ผ่านมาไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการค้าเชิงพาณิชย์ทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ

l ให้ความมัน่ใจวา่เจา้หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบในการดำเนนิการมคีวามสามารถเพยีงพอใน
การปกป้อง D.cochinchinensis ที่ยังหลงเหลืออยู่แหล่งสุดท้ายในประเทศไทย

ประเทศลาวควรท่ีจะ

l ยุติการประมูลของรัฐบาลทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับ D.cochinchinensis และ
พันธุ์ไม้อื่นๆ ที่ยึดมาได้

l สอบสวนและดำเนินคดีกับบริษัทและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าไม้พะยูง
ผิดกฎหมาย

l ใชป้ระโยชนจ์ากการเจรจาตอ่รองในปจัจบุนัระหวา่งสหภาพยโุรปและประเทศลาว
สำหรับข้อตกลงความร่วมมือด้วยความสมัครใจ (VPA) เพ่ือที่จะต่อสู้กับการ
ตัดไม้ผิดกฎหมายและการค้า D.cochinchinensis ผิดกฎหมาย

l สอบสวนเรื่องการออกใบอนุญาตส่งออก CITES ปลอมที่ผู้ค้าได้ใช้
ตามรายละเอียดในรายงานฉบับนี้

ประเทศเวียดนามควรที่จะ

l สัง่ห้ามการนำเขา้ไมซ้งุผดิกฎหมายไปยงัประเทศเวยีดนาม ในฐานะส่วนหน่ึงของ
ระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าไม้และ ผลิตภัณฑ์ไม้
ที่กำลังพัฒนาในปัจจุบันสำหรับการเจรจา การบังคับใช้กรอบกฎหมายป่าไม้
ธรรมาภิบาลและการค้า (FLEGT) ข้อตกลงความร่วมมือด้วยความสมัครใจ
(VPA) ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศเวียดนาม

l ยุติการประมูลของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับไม้ซุงผิดกฎหมายที่ยึดด้ รวมถึง
D.cochinchinensis;

l สอบสวนเรื่องการออกใบอนุญาตส่งกลับออก CITES เวียดนามที่ผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับ D.cochinchinensis จากประเทศในขอบเขต ยกตัวอย่างเช่น
ประเทศกัมพูชา ซึ่งไม่ได้ออกใบอนุญาตส่งออก

l สั่งห้ามการส่งออกไม้ซุงหายากที่ผิดกฎหมาย ซึ่งได้รับอนุญาตในปัจจุบันหาก
ซือ้จากการประมลูของทางรฐับาล และทีผ่า่นกระบวนการจนเปน็สินค้าสำเรจ็รปู

ประเทศกัมพูชาควรที่จะ

l เสาะหาการแบ่งชั้นคุณภาพจากเจ้าหน้าที่ควบคุม CITES ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ของวิธีการที่ประเทศเวียดนามได้ออกใบอนุญาตส่งออกกลับ CITES สำหรับ 
D.cochinchinensis จากประเทศกัมพูขา ในขณะที่ไม่ได้มีการออกใบอนุญาต
ส่งออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกัมพูชา

l ยุติการประมูลไม้ซุงหงมู่ผิดกฎหมายของรัฐบาล

คำแนะนำ
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