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ปัญหาวิกฤติไม้ พะยูงในภูมิภาคอาเซียน : การเรียกร้ องเพือ่ การแก้ ไข
บทคัดย่ อสาหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอนุสัญญาไซเตสในภูมิภาคอาเซียน
(CITES AEG) ครั้งที่ 11, 5-8 พฤษภาคม 2558 ประเทศบรูไน
องค์กร Environmental Investigation Agency (EIA)1

วิกฤติไม้ พะยูงในภูมภิ าค
การลักลอบตัดไม้พะยูงกและการค้าไม้พะยูงที่ผิดกฎหมาย เพื่อตอบสนองต่อตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงหรื อหงมู่ มีการเติบโตอย่างมากจนเป็ นปัจจัย
ผลักดันอาชญกรรมด้านไม้พะยูงตลอดแนวแม่น้ าโขง
มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตารวจ ทหาร ผูล้ กั ลอบตัดไม้จานวนมากกว่า 150 ชีวิตที่ตอ้ งเสี ยชีวติ 2 เป็ นผลสื บเนื่องจากการปฏิบตั ิการหยุดการลักลอบไม้พะยูง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา เนื่องจากพื้นที่ป่าจานวนมากเป็ นแนวเขตระหว่างประเทศ จึงทาให้อาชญกรรมที่เกี่ยวกับไม้พะยูงนี้ ส่งผลคุกคามต่อความ
มัน่ คงในภูมิภาค3
สายพันธุ ์ไม้พะยูงเพื่อการพาณิ ชย์ที่สาคัญได้แก่ Dalbergia cochinchinensis, Pterocarpus macrocarpus/pedatus, and Dalbergia oliveri/bariensis
ตกอยูใ่ นภาวะที่เสี่ ยงต่อการสูญพันธุ ์
ผูล้ กั ลอบตัดไม้ได้บุกรุ กพื้นที่ป่าและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แม้แต่พ้นื ที่มรดกโลกในภูมิภาคยังตกอยูใ่ ต้ความเสี่ ยงในการถูกถอดถอนรายชื่ อจากบัญชีมรดก
โลก เนื่องจากการลักลอบไม้พะยูงที่ผิดกฎหมาย4 ซึ่งบัน่ ทอนหลักนิติธรรม และเป็ น ภัยคุกคามรายได้ของประเทศต่างๆ ที่มาจากการท่องเที่ยว
การลักลอบค้าไม้พะยูงเถื่อนนี้นบั วันจะยิ่งเพิ่มรอยด่างพร้อยของการค้าไม้และการธรรมภิบาลป่ าไม้ในประเทศลุ่มแม่น้ าโขง และในประเทศจี น5

การปฏิบัตกิ ารอย่ างเร่ งด่ วนทีส่ มาชิกภาคี CITES AEG ต้ องกระทาคือ:
• แก้ ไขบรรณนิทศั น์ที่ 5 ของบัญชีหมายเลข 2 ของบัญชีอนุรักษ์ไซเตส โดยแก้ให้ Dalbergia cochinchinensis เข้าสู่บรรณนิทศั น์ที่ 4
• ขึ้นบัญชีสายพันธุ ์ Pterocarpus macrocarpus/pedatus and Dalbergia oliveri/bariensis ของบัญชีหมายเลข 2 ของบัญชีอนุรักษ์ไซเตส เข้าสู่
บรรณนิทศั น์ที่ 4 เช่นกัน
การดาเนินการทั้งสองอย่างนี้สามารถดาเนิ นผ่านการเสนออย่างเป็ นทางการ (formal proposal) ในการประชุมคณะกรรมการด้านพืชครั้งที่ 22
(19-23 ตุลาคม 2015) เพื่อรับการประชุมภาคีอนุสญ
ั ญาไซเตส ครั้งที่ 17 ในเดือน กันยายน 2016

งานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ พะยูงแกะลายในประเทศจีน ©EIA

ไม้ พะยูงไทย
ความรุ นแรงของปั ญหาอาชญกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้พะยูงไทย (Dalbergia
cochinchinensis) เป็ นผลให้เกิดการเสนอการขึ้นบัญชีไซเตส จากประเทศ
ไทยและประเทศเวียดนาม ให้สายพันธุ์ของไม้พะยูง ได้ข้ นึ บัญชีหมายเลข 2 ของ
บัญชีอนุรักษ์ไซเตส ในเดือนมีนาคม ปี 20136
แต่การลักลอบค้าไม้พะยูงสายพันธุ์ Dalbergia cochinchinensis ก็
ยังคงดาเนินต่อไป ส่ วนหนึ่งเป็ นเพราะบรรณนิ ทศั น์ที่ 5 ของการขึ้นบัญชีมีผล
ควบคุมเฉพาะไม้ซุง และไม้ที่แปรรู ปแล้วเท่านั้น
การค้าของเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่ วนไม้พะยูง ที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยไซเตส ส่ งผล
ให้ไม้พะยูง Dalbergia cochinchinensis ทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูก
กฎหมายเข้าสู่ ตลาดในภูมิภาคโดยไม่ยากลาบากนัก7 เจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน
มีความยากลาบากในการใช้บรรณนิทศั น์ที่ 5 แม้กระทัง่ กับรากของไม้พะยูงถูก
ขุดขึ้นเพื่อการส่ งออก8
การแก้ไขบรรณนิ ทศั น์ที่ 5 ให้สายพันธุ์ที่ข้ นึ บัญชีเหล่านี้เข้าสู่ บรรณนิ ทศั น์ที่ 4
จะช่วยแก้ไขช่องโหว่และเป็ นกลไก ควบคุมการค้าของไม้พะยูงสายพันธุ์
dalbergia cochinchinensis ภายใต้ไซเตส ทาให้ประเทศ range state
มีการควบคุม ดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมการค้าในอนาคต9

สายพันธุ์ทดแทน
ในขณะที่ไม้พะยูงไทยในผืนป่ ามีจานวนลดลงอย่างมาก และการค้าไม้พะยูงที่มี
การควบคุมจากัดที่มีการควบคุมของไซเตส ทาให้เกิดการตัดไม้สายพันธุ์
ทดแทนเป็ นจานวนมากเพื่อเป็ นอุปทานในตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้แดง
ซึ่ งนี่เป็ นกรณีของสายพันธุ์ Pterocarpus macrocarpus/pedatus
(ไม้ประดู่หรื อไม้ประดู่พม่า) และสายพันธุ์ Dalbergia oliveri/
bariensis (ไม้พะยูงพม่า)

ไม้ซ่ ึ งเป็ นปัญหาหลักในกระบวนการศุลกากรและกระบวนการคิดภาษีใน
ภูมิภาค

ดังนั้นการขึ้นบัญชีของสายพันธุ์เหล่านี้ ในบัญชีหมายเลข 2 ของบัญชีอนุ รักษ์
ไซเตส จึงเป็ นเรื่ องที่ควรกระทา เพราะนอกจากไม้สายพันธุ์เหล่านี้เป็ นสายพันธุ์
ทดแทนของไม้พะยูงไทยแล้ว ไม้สายพันธุ์เหล่านี้ก็อยูใ่ นอันตรายที่ จะสู ญพันธุ์
จากการค้าที่ผดิ กฎหมาย และไม่มีความยัง่ ยืน ด้วยตัวของมันเองอยูแ่ ล้ว
การค้าของสายพันธุ์ทดแทนดังกล่าว ทาให้การค้าไม้พะยูงไทยที่ผดิ กฎหมายทา
ได้ง่ายขึ้น โดยการแจงสิ นค้าเป็ นสายพันธุ์อื่น ทาให้เกิดปัญหาการระบุสายพันธุ์

มีความกังวลเกี่ยวกับจานวนไม้คงเหลือของไม้ประดู่และไม้พะยูงพม่าใน

การนาเข้าไม้ซุง ไม้ท่อน และเฟอร์นิเจอร์ของไม้หงมู่ในประเทศจีน ยังคงเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็ ว (รู ปที่ 1 และรู ปที่ 2) โดยที่ไม้ประดู่และไม้พะยูงพม่าได้
กลายเป็ นส่ วนสาคัญของการค้านี้10
ประเทศพม่า (รู ปที่ 3) ซึ่ งสายพันธุ์เหล่านี้ ก็ยงั ถูกลักลอบตัดในประเทศไทย ลาว
และกัมพูชา อีกด้วย
2

เพื่อการเสนออย่างเป็ นทางการในการประชุม COP17 ในปี 201612
การที่ขอ้ เสนอทั้งสองนี้ได้มีการแบ่งปันแต่เนิ่นๆ ระหว่างสมาชิกภาคี ก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการด้านพืชไซเตส ครั้งที่ 22 จะเป็ นกุญแจสาคัญในการบรรลุ
เป้ าหมาย ในการแก้ไขปั ญหานี้

การเรียกร้ องให้ มกี ารแก้ ไขร่ วมกันในระดับภูมภิ าค
ได้มีการยกประเด็นที่ได้กล่าวมานี้ มาพูดคุยในการประชุม Regional Dialogue
on Siamese Rosewood ที่จดั ขึ้นโดยประเทศไทยในกรุ งเทพฯ เดือนธันวาคม
2014 ที่ผา่ นมา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาวิกฤติไม้พะยูง ที่ยงั ไม่มีทางออก
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในการอภิปรายนี้ ซึ่ งมีท้ งั ประเทศ Range Stateในภูมิภาค
อาเซี ยนและประเทศจีน ได้สรุ ปว่า แผนการแก้ไขในระดับภูมิภาคมีความจาเป็ น
อย่างยิง่ ยวด เพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการค้าไม้พะยูงที่ผดิ กฎหมาย

จึงขอเสนอว่ าภาคีที่เข้ าประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้ านอนุสัญญาไซเตสในภูมิภาค
อาเซียน (CITES AEG) ครั้งที่ 11 ให้ ตกลงร่ วมกันที่จะ:
• แก้ไขบรรณนิทศั น์ที่ 5 ของบัญชีหมายเลข 2 ในการขึ้นบัญชีของ
Dalbergia cochinchinensis ให้เข้าสู่ บรรณนิ ทศั น์ที่ 4 ผ่านการ
เสนออย่างเป็ นทางการในการประชุมคณะกรรมการการประชุมด้านพืชในครั้งที่
22 และการประชุมภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 17 (CoP 17);

ประเทศเวียดนามเสนอว่าต้องมีการแก้ไข บรรณนิทศั น์ที่ 5 สาหรับ
Dalbergia cochinchinensis และสายพันธุ์ทดแทน กับสายพันธุ์ที่ดู
เหมือนไม้พะยูงไทย ได้แก่ Pterocarpus macrocarpus/
pedatus and Dalbergia oliveri/bariensis ควรถูกขึ้นบัญชี
หมายเลข 2 ของบัญชีอนุรักษ์ไซเตส11 ประเทศไทยได้แสดงความต้องการที่จะ
ปิ ดช่องโหว่ของการค้า ไม้พะยูงไทย ซึ่ งเกิดจากบรรณนิ ทศั น์ที่ 5

• เสนอให้สายพันธุ์ Pterocarpus macrocarpus/pedatus,
and Dalbergia oliveri/bariensis ได้รับการขึ้นบัญชีหมายเลข 2
ของการอนุรักษ์ไซเตส โดยให้อยูใ่ นบรรณนิทศั น์ที่ 4 โดย ผ่านการเสนออย่าง

สมาชิกภาคีผเู ้ ข้าร่ วมการอภิปราย ซึ่ งรวมถึงประเทศจีน ได้ตกลงร่ วมกันใน
แผนปฏิบตั ิการที่จะเสนอประเด็นทั้งสองในการประชุมกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
อนุสัญญาไซเตสในภูมิภาคอาเซี ยน (CITES AEG) ครั้งที่ 11 ในประเทศบรู ไน

เป็ นทางการในการประชุมคณะกรรมการการประชุมด้านพืชในครั้งที่ 22 และ
การประชุมภาคีอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 17 (CoP 17)
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