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โครงการ การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระดับภูมิภาคประจาเอเชีย
(FLEGT Asia Regional Programme)
กรกฎาคม 2555

โครงการสนับสนุ นในระดับภูมิภาค สาหรับแผนปฏิบตั ิ การ การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ของสหภาพยุโรป
ในเอเชีย
ความเป็ นมา
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) จัดพิมพ์แผนปฏิบตั กิ าร การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT)
ขึ้นในปี 2547 โดยมีวตั ถุประสงค์มใิ ช่เพียงแค่การลดพฤติกรรม หรือการกระทาทีเ่ ป็ นการทาลายป่ าไม้แบบผิดกฎหมาย หรือการทาไม้เถือ่ น แต่ยงั
เป็ นการส่งเสริม ความเป็ น ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการป่ าไม้ท่ดี ี ซึ่ง เป็ นส่วนหนึ่งที่จะช่ วยลดทอนความยากจน และสร้างการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยังยื
่ น
สถาบันป่ าไม้แห่งยุโรป (European Forest Institute: EFI) เป็ นองค์กรด้านการศึกษาวิจยั ระหว่างประเทศ มีสานักงานใหญ่ตงั้ อยู่ ณ ประเทศ
ฟิ นแลนด์ มีพนั ธกิจในด้านการดาเนินการ ส่งเสริม และเอื้ออานวยให้เกิดการสานสร้างเครือข่ายการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับผืนป่ าในระดับภาคพื้น
ยุโรป โดยสถาบันได้กาหนดนโยบาย และโครงการด้านธรรมาภิบาล ซึง่ จะช่วยให้มกี ารปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั กิ าร การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้
ธรรมาภิบาล และการค้า(FLEGT) ในสหภาพยุโรปอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น ทัง้ นี้ในปี 2550 สถาบันป่ าไม้แห่งยุโป (EFI) ได้จดั ตัง้ ศู นย์อานวยการ
การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าแห่งสหภาพยุโรป (EU FLEGT Facility) โดยสถาบันฯ ทาหน้าทีด่ ูแล และบริหารจัดการใน
ภาพรวม ศูนย์อานวยการนี้มหี น้าทีใ่ นการ (ก) สนับสนุนการจัดทาความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างสหภาพยุโรป (EU) กับประเทศผูผ้ ลิตทีต่ งั้ อยู่
ในพื้นทีป่ ่ าเขตร้อน โดยการลงนาม และดาเนินการตาม “ข้อตกลงการเป็ นหุน้ ส่วนโดยสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement: VPA)”
ทีอ่ ยู่ภายใต้แผนปฏิบตั ิการ การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) และ (ข) การดาเนินโครงการสนับสนุ นในระดับ
ภูมภิ าค สาหรับแผนปฏิบตั กิ าร การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า แห่งสหภาพยุโรป ในเอเชีย
สานักงานการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ประจาภูมภิ าคเอเชีย (FLEGT Asia Regional Office: FLEGT Asia) ในสังกัด
ศู นย์อานวยการการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า แห่งสหภาพยุโรป (EU FLEGT Facility) สถาบันป่ าไม้แห่งยุโรป (EFI)
จัดตัง้ ขึ้นอย่างเป็ นทางการเมือ่ เดือนตุลาคม 2552 โดยสานักงานการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ประจาภูมภิ าคเอเชีย
(FLEGT Asia) ทาหน้าทีแ่ สวงหาความร่วมมือ และสร้างพลังร่วมกับกลไกความริเริ่ม ตลอดจนภาคีความร่วมมือต่างๆ ทีอ่ ยู่ในภูมภิ าคเอเชีย
สถาบันป่ าไม้แห่งยุโรป (EFI) เป็ นหน่ วยบริหารจัดการ และดูแลดาเนินงานศู นย์อานวยการการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า
แห่งสหภาพยุโรป (EU FLEGT Facility) โดยทาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหภาพยุโรป (EU)
เป้ าหมายของสานักงานการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ประจาภูมิภาคเอเชีย (FLEGT Asia)
เป้ าหมายของโครงการ การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ประจาภูมภิ าคเอเชีย คือ การสนับสนุ นธรรมาภิบาลทีด่ ใี นการจัดการ
ป่ าไม้ การช่วยลดทอนภาวะความยากจน ตลอดจนความพยายามให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในภูมภิ าคเอเชียอย่างยัง่ ยืน โดยผ่านการ
สนับสนุนทางตรงกับการปฏิบตั งิ าน หรือการดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าแห่งสหภาพยุโรป
(EU FLEGT) ในเอเชีย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ทจ่ี ะสร้างความสัมฤทธิ์ผลตามเป้ าหมายนี้ จะเน้นไปทีก่ ารส่งเสริม สนับสนุน และเอื้ออานวยการค้าระหว่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับไม้ท่ี
ผ่านการตรวจพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมาย ทัง้ ภายในเอเชีย หรือทีจ่ ะส่งออกจากเอเชียไปยังตลาดผูบ้ ริโภคอืน่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มุ่งเน้นไป
ทีก่ ารเสริมสร้างความเข้าใจในลักษณะความต้องการทีป่ รากฎขึ้นในตลาดผูใ้ ช้ไม้หลักๆ ตลอดจนการสนับสนุนให้มกี ารนาระบบต่างๆ มาใช้
ประโยชน์ เพือ่ อานวยความสะดวกให้กบั ผูซ้ ้อื และผูข้ ายไม้ในภูมภิ าคเชีย ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีไ่ ด้จากไม้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามลักษณะความ
ต้องการเหล่านี้

กิจกรรมตามโครงการ
กิจกรรมตามโครงการทีจ่ ะช่วยให้โครงการสามารถบรรลุเป้ าหมายตามทีก่ าหนดไว้ แบ่งออกเป็ นกิจกรรมใน 3 ระยะ กล่าวคือ
1.

การเก็บรวบรวมข้อมูล

กาหนดให้มกี ารนาข้อมูลพื้นฐาน (ได้แก่ สถิตทิ างการค้า การไหลเวียน การเคลือ่ นย้ายผลิตภัณฑ์ บรรยากาศ หรือทิศทางภายในอนาคต การบ่งชี้
หรือกาหนดอัตลักษณ์ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์การสร้างความเกี่ยวพัน หรือการมีส่วนร่วม) มาปรับใช้ในภูมภิ าคนี้ โดยจะเก็บและ
รวบรวมข้อมูลในส่วนทีเ่ กี่ยวกับผูผ้ ลิต ผูด้ าเนินการ ผูส้ ่งออก และผูบ้ ริโภครายสาคัญๆ ทีร่ บั ผลิตภัณฑ์จากผูส้ ่งออกไม้จากภูมภิ าคเอเชีย แล้ว
นามาใช้ในการพัฒนาสือ่ หรือเครื่องมือสาหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการฝึ กอบรม นอกจากนัน้ ยังนามาใช้ในการกาหนดลักษณะของ
กลุ่มเป้ าหมาย หรือการดาเนินการทีจ่ าเป็ นต้องเสริมสร้างศักยภาพ (ซึ่งเป็ นเสมือนผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ตามกลุ่มเป้ าหมายหลัก และเป็ นไป ตาม
ความจาเป็ น หรือความต้องการของการฝึ กอบรม) และจากเกณฑ์พ้นื ฐานสาหรับการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการตลอดระยะเวลา
กว่า 3 ปี
2.

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง/ศักยภาพ

ในระยะทีส่ องเป็ นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันหลักๆ (ในทีน่ ้ ีได้แก่ บริษทั สมาคมการค้า องค์กรพัฒนาเอกชน หน่ วยงานของรัฐบาล
ศุลกากร และอื่นๆ) ให้มลี กั ษณะการธรรมาภิบาลป่ าไม้ทป่ี รับปรุง หรือพัฒนาแล้วในแต่ละประเทศ ตลอดจนทัวภู
่ มภิ าคให้มคี ุณลักษณะเป็ นไป
ตามความจาเป็ น หรือความต้องการของตลาดตามทีก่ าหนดไว้ โดยในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย การฝึ กอบรม (ทัง้ ในระดับปัจเจกบุคคล ตลอดจน
การฝึ กอบรมวิทยากรหรือผูฝ้ ึ กสอน การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การศึกษาต้นแบบ หรือลักษณะนาร่อง อาทิ ในส่วนของห่วงโซ่อปุ ทานเชิงปัจเจก
และสาหรับการประกัน หรือรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้) การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ตลอดจนการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ (การจัด
คาราวานความรู ้ หรือแสดงนิทรรศการเคลือ่ นที่ (Road Shows) การประชุมสัมมนา การจัดทาสือ่ วัสดุสาหรับการสือ่ สาร เว็บไซต์ และอืน่ ๆ)
3.

ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค และภาษี ศลุ กากร

การดาเนินกิจกรรมการสนับสนุ นการค้าในระดับภูมภิ าค และการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกี่ยวกับภาษีศุลกากร ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
หรือลักษณะความต้องการทางการตลาดโดยร่วมมือกับโครงการ หรือกิจกรรมอืน่ ๆ ทีจ่ ดั ขึ้นในภูมภิ าค
รายงานฉบับนี้ได้รบั การสนับสนุ นทางการเงินจากสานักงานการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ประจาภูมภิ าคเอเชีย (FLEG
Asia) ในส่วนของกิจกรรมตามโครงการตามระยะ (1-2) (สัญญาช่วง เลขที่ 5/5068)
ที่อยู่
สถาบันป่ าไม้แห่งยุโรป (European Forest Institute: EFI) -สานักงานการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ประจาภูมภิ าคเอเชีย
(FLEGT Asia Regional Office: FLEGT Asia)
ในสังกัดของสถานเอกอัครราชฑูตฟิ นแลนด์ ชัน้ 5 วิสมาไชนีส แชมเบอร์ (Wisma Chinese Chamber)
เลขที่ 258 ถนน อัมแปง (Jalan Ampang)
50450 กรุงกัวลาลัมเปอร์
โทรศัพท์: +60 3-42511886
โทรสาร: +60 3-42511245
เว็บไซต์: www.efi.int/portal/projects/flegt และ www.euflegt.efi.int
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ภาคผนวกที่ 1: การนาระบบพิกดั อัตราศุลกากร (HS Code) มาใช้สาหรับการนาเข้าไม้ใน
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สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South
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อนุสญั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าทีใ่ กล้สูญ
พันธุ ์ (Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora: CITES)
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การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (Forest Law
Enforcement Governance and Trade)
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (Forest Industry Organisation: FIO)
เงือ่ นไขการค้าระบุทจ่ี ดุ ส่งมอบสินค้าบนยานพาหนะต่างๆ ทีผ่ ูข้ ายต้อง
รับผิดชอบค่าใช่จ่ายตัง้ แต่หน้าโรงงานของตนไปจนถึงจุดจอดพาหนะนาส่ง
สินค้าต้นทาง ซึง่ จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ค่าขนส่งจากโรงงานไปจนถึงจุดจอด
ยานพาหนะ และค่าเดินพิธกี ารศุลกากร และค่าดาเนินการในการเพือ่ นาสินค้า
ขึ้นยานพาหนะนัน้ ๆ ณ ต้นทาง (Free On Board)
สภาพิทกั ษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council)
ปี งบประมาณ (Fiscal year)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product)
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (Government of Thailand)
เฮคตาร์ (Hectare)
ระบบพิกดั อัตราอากร (Harmonised System)
องค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber
Organization)
กิโลกรัม (Kilogram)
ระบบการรับประกันความถูกต้องทางกฎหมาย (Legality Assurance
System)
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ลูกบาศก์เมตร (cubic metre)
แผ่นใยไม้อดั ความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fibreboard)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม (Ministry of Natural
Resources and Environment)
โครงร่างระบบข้อมูลดิจิตอลร่วมกันทัง้ ประเทศ หรือในระดับประเทศ
(National Single Window)
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง (Office of Rubber Replanting
Aid Fund: ORRAF)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน (Peoples’ Democratic Republic:
PDR)
กรมป่ าไม้ (Royal Forest Department: RFD)
สมมูลของไม้โดยรอบ (Round Wood Equivalent)
เครือบริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (Siam Cement Group)
การบริหารจัดการป่ าไม้แบบยัง่ ยืน (Sustainable Forest Management)
สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (สปก.)
พันธุไ์ ม้ (Species)
สมาคมอุตสาหกรรมเยือ่ และกระดาษแห่งประเทศไทย (Thai Pulp and
Paper Industries Association: TPPIA)
สหรัฐอเมริกา (United States of America)
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (United States Dollar)
ข้อตกลงการเป็ นหุน้ ส่วนโดยสมัครใจ (Voluntary Partnership
Agreement)
องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organisation)

1.

รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
1.1

บทนา
การศึกษาในครัง้ นี้ได้ดาเนินการเพื่อทาความเข้าใจถึงการเคลือ่ นย้ายของไม้ท่ผี ลิตในประเทศ และที่นาเข้ามา
ในประเทศไทย ตลอดทัง้ ระบบการควบคุ มของกรมป่ าไม้และหน่ วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เตรียมความพร้อมสาหรับการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรป
(European Union: EU) ในการจัดทาข้อตกลงการเป็ นหุน้ ส่วนโดยสมัครใจ (Voluntary Partnership
Agreement: VPA) ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบตั กิ ารการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า
ของสหภาพยุโรป (EU’s Forest Law Enforcement, Governance and Trade: FLEGT) ส่วน
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงการเป็ นหุน้ ส่วนโดยสมัครใจ (VPA) คือเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ว่าไม้ท่สี ่งออกไปยัง
ประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรปเป็ นไม้ท่ผี ลิตมาจากแหล่งการผลิตไม้ท่ถี ูกต้องตามกฎหมายและสนับสนุ นให้
ประเทศที่เป็ นภาคีสมาชิกให้ปรับปรุงธรรมาภิบาลด้านการป่ าไม้ ซึ่งเป็ นการให้ความสาคั ญก่อนที่กฎระเบียบ
ใหม่ดา้ นการค้าไม้ของสหภาพยุโรปเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2556 โดยที่ผูผ้ ลิตและผูน้ าเข้าไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ไปสู่ประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องดาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ (Due Diligence) โดย
คานึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์ของพวกเขา ทั้งนี้ การดาเนินธุ รกิจด้วยความรอบคอบ
(Due Diligence) จะรวมไปถึงการสอบถามรายละเอียดของชนิดไม้และการตรวจสอบยืนยันแหล่งที่มาของ
ไม้ การลงนามในข้อตกลงการเป็ นหุน้ ส่วนโดยสมัครใจ (VPA) จะส่งผลให้ประเทศเหล่านัน้ สามารถออก
ใบอนุญาต FLEGT ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็ นการเติมเต็มตามข้อเรียกร้องของกฎระเบียบการ
ทาไม้ของสหภาพยุโรปและเป็ นการเพิ่มความสะดวกสบายด้านการตลาดให้กบั ประเทศผูผ้ ลิต การศึกษาครัง้
นี้ได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณจากศูนย์อานวยการการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า
แห่งสหภาพยุโรป (EU FLEGT Facility) ผ่านการบริหารจัดการโดยสถาบันป่ าไม้แห่งสหภาพยุโรป
(European Forest Institute : EFI)
การศึกษาได้ดาเนินการตัง้ แต่เดือนกันยายน 2554 ถึงกุมภาพันธ์ 2555 โดยการเก็บรวบรวมและตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบตามสือ่ สิง่ พิมพ์ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ควบคู่กบั การสัมภาษณ์ เชิงลึกผูม้ สี ่วนได้เสียหลัก
ทีเ่ กี่ยวข้องในประเทศไทย โดยเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องกรมป่ าไม้ กรมศุลกากร นักธุรกิจภาคเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ รวมทัง้ การเยีย่ มชมโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
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1.2

ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทย
ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทยเป็ นธุรกิจที่มคี วามหลากหลายและมีขนาดใหญ่ มูลค่าการนาเข้าไม้
ในปี 2553 ประมาณเกือบ 1 แสนล้านบาท (ร้อยละ 2 ของมูลค่าการนาเข้าทัง้ ประเทศ) ในขณะที่มลู ค่าการ
ส่งออกทัง้ หมดมากกว่า 1.6 แสนล้านบาท (ร้อยละ 2.7 ของมูลค่าการส่งออกทัง้ ประเทศ) หากพิจารณา
เฉพาะการนาเข้าไม้ซุงนัน้ พบว่ามีการนาเข้ามาจากอย่างน้อย 15 ประเทศ ซึ่งสามารถจาแนกได้ 16 ระบบพิกดั
อัตราอากร (Harmonised System: HS) ตามรหัสศุลกากร ในขณะเดียวกันมีการนาเข้าไม้แปรรูปมาจาก
อย่างน้อย 39 ประเทศ จาแนกได้ 59 ระบบพิกดั อัตราอากร ดังนัน้ ความหลากหลายของชนิดไม้และ
แหล่งกาเนิดไม้ตลอดทัง้ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ นับเป็ นความท้าทายให้กบั การจัดเตรียมเอกสาร
แหล่งทีม่ าของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทจ่ี ะต้องส่งออกจากประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรป

1.3

ระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของไม้ในประเทศไทย
กฎหมายและระเบียบการของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการปลูก การตัดฟัน การขนส่ง และการใช้ประโยชน์
ไม้ โดยเฉพาะไม้จากป่ าธรรมชาติค่อนข้างจะมีความเข้มงวดมาก แต่เนื่องจากการยกเลิกการสัมปทานป่ าในปี
พ.ศ. 2532 ทาให้การควบคุมชนิดไม้นอ้ ยลง ซึ่งอัตราส่วนของการทาไม้นอกหวงห้ามอย่างเช่น ไม้ยูคาลิปตัส
และไม้ยางพารามีมากขึ้น ซึ่งไม้ทงั้ 2 ชนิดมีกฎหมายและระเบียบควบคุมอยู่นอ้ ยมาก เพราะกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ให้ความสาคัญต่อการดูแลรักษาป่ าธรรมชาติซ่งึ ป้ องกันไม่ให้มกี ารหาผลประโยชน์จากไม้
ชนิ ด ต่ า งๆ ในป่ าธรรมชาติ และกฎและระเบีย บเหล่ า นี้ ค รอบคลุ ม ไปถึง การน าเข้า และการขนส่ ง ไม้
ภายในประเทศด้วย สาหรับการนาเข้าไม้ ประเทศไทยได้มกี ารตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ณ ด่านการ
นาเข้า (ตามแนวชายแดนและภายในประเทศ) เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของการ
นาเข้า ควบคู่ กบั ระบบการตรวจสอบการขนส่ง เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าไม้เหล่านี้ จะถูกส่งไปยัง จุ ดหมาย
ปลายทางที่ถูกต้อง ระบบการตรวจสอบการขนส่งถูกกาหนดมาเพื่อเป็ นวิธีการป้ องกันการทาไม้เถื่อนอย่าง
หนึ่งจากการขนส่งและการขายไปยังผูป้ ระกอบการ
อย่างไรก็ตาม ไม้เศรษฐกิจทีม่ กี ารปลูกและใช้ประโยชน์เป็ นจานวนมากในประเทศไม่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย
และกฎระเบียบดังกล่าวซึ่ง รวมทัง้ ไม้ยูคาลิปตัสและไม้ยางพาราด้วย นัน่ หมายความว่าการติดตามห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) และความเข้มงวดในการนาเข้าหรือการเคลือ่ นย้ายไม้เหล่านี้ (จากผลิตภัณฑ์อะไร
ใดก็ตาม) ก็จะอยู่ในวงจากัด แม้ว่าจะมีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่จะกล่าวอ้างว่าไม้จากสวนป่ าเป็ นไม้เ ถื่อน แต่
ความเป็ นได้ของการดาเนินงานแบบเดิมและการควบคุมในปัจจุบนั รวมถึงระบบการติดตามตรวจสอบ ส่งผล
ให้เกิดความยากลาบากในการจัดทาเอกสารเพือ่ แสดงแหล่งที่มาของวัสดุไม้และความถูกต้องตามกฎหมาย
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กรมป่ าไม้ได้สร้างระบบการรับรองชนิดไม้และแหล่งที่มาของไม้ดว้ ยความสมัครใจสาหรับผูป้ ระกอบการที่
ต้องการเอกสารยืนยันชนิดไม้และแหล่งที่มาของไม้เพื่อประโยชน์ในการค้าขายในต่างประเทศ โดยการออก
ใบรับรองแหล่งกาเนิด (Certificate of Origin: CoO) ภายใต้ระบบนี้ยงั ครอบคลุมถึงการนาเข้าไม้ตลอดทัง้
การผลิตไม้ภ ายในประเทศ อย่างไรก็ตามโรงงานไม้แต่ ละแห่ง โดยปกติแล้ว จะใช้ว ตั ถุดิบ ไม้จากหลาย
แหล่งกาเนิ ด ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือผู ซ้ ้ ือผลิตภัณฑ์ไม้จากโรงงานดังกล่าว ยากที่จะมัน่ ใจได้ว่ า
ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนี้ผลิตขึ้นจากวัสดุไม้ทม่ี แี หล่งกาเนิดมาจากที่ใด และสิ่งที่พบเพิ่มเติมจากการศึกษา คือมี
ผูป้ ระกอบการบางรายได้นาระบบห่วงโซ่ของการควบคุม (Chain of Custody) ซึง่ เป็ นระบบที่จะอนุ ญาตให้มี
การติดตามและแกะรอยทีม่ าของไม้ทผ่ี ่านเข้ามาในโรงเลือ่ ยหรือโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง
1.4

ขนาดของช่องว่างและความเสีย่ งของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อมูลที่สามารถใช้การได้ ความเหมาะสมกับช่วงเวลา และ ความสอดคล้อง: ข้อมูลมูลค่าการนาเข้าและ
ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของกรมศุลกากรในแต่ละช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมจัดได้ว่าเป็ นข้อมูลที่มรี ายละเอียดที่
ดีมาก ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณด้านการค้าของกรมศุลกากรจะปรากฏให้เห็นตามช่วงโอกาสที่เหมาะสมแต่ย ั ง
พบว่ามีความแตกต่างกับข้อมูลทีม่ กี ารบันทึกโดยกรมป่ าไม้ และในขณะนี้ก็ยงั ไม่มขี อ้ มูลเพียงพอที่จะอธิบาย
หรือ แก้ไขปัญหาเหล่านี้ และยังพบอีกว่ ายัง มีความไม่ตรงกันระหว่ างข้อมูลที่เหมือนกันแต่ รายงานโดย
หน่วยงานภาครัฐทีแ่ ตกต่างกันส่งผลให้ยากต่อการประติดประต่อข้อมูลให้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริง ผลลัพธ์
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวนี้ส่งผลให้เกิดความไม่ชดั เจนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของไม้ของอุตสาหกรรมไม้ในประเทศ
ไทย มากไปกว่านัน้ ข้อมูลทางสถิติของหน่ วยงานระดับนานาชาติ เช่น องค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ
(ITTO) และ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) ก็ได้แสดงลักษณะของข้อมูลไปในทานองเดียวกัน
บทบาทของหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบโดยตรง: บทบาทของกรมป่ าไม้ในการสร้างและตรวจสอบข้อมูลที่
ครอบคลุมระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ทงั้ หมดยังมีขอ้ จากัดอยู่มาก รวมทัง้ กรมป่ าไม้ยงั ไม่มกี ารรวบรวมหรือ
จัดพิมพ์เ อกสารระดับชาติเ พื่ อ แสดงปริมาณการผลิตและการใช้ป ระโยชน์ไ ม้ของโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ
ชนิดพันธุ ไ์ ม้ท่ไี ด้รบั การยกเว้นจากกฎระเบียบ ได้แก่ พันธุ ไ์ ม้นอกบัญชีไม้หวงห้าม เช่น การยกเว้นไม้
เศรษฐกิจบางชนิดโดยเฉพาะไม้ยูคาลิปตัสและไม้ยางพารา ออกจากการควบคุมภายใต้กฎหมาย (โดยเฉพาะ
กฎหมายป่ าไม้) และระเบียบการต่างๆ นัน้ ถือว่าเป็ นประเด็นทีม่ คี วามสาคัญ ซึ่งภายใต้กฎระเบียบปัจจุบนั ไม่
มีวธิ กี ารใดทีจ่ ะสามารถแสดงเอกสารถึงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เหล่านี้ได้ ยกเว้น
ทางเดียวคือการร้องขอใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) จากกรมป่ าไม้

© ลิขสิทธิ์ของสานักงานการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ประจาภูมภิ าคเอเชีย (FLEGT Asia),
(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ ที่มาที่ของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ตลอดจนการควบคุมในประเทศไทย ฉบับวันที่ กรกฎาคม 2555
การดาเนินการนี้ได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากสหภาพยุโรป และรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ฟิ นแลนด์ และเยอรมนี
www.efi.int/portal/projects/flegt/flegt_asia and www.euflegt.efi.int

3

ความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมไม้ในประเทศและข้อจากัดของระบบห่วงโซ่การครอบครอง: อุตสาหกรรม
การผลิตไม้ในประเทศไทยมีขนาดใหญ่และประกอบด้วยหลากหลายผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตแบบผสมผสานจากไม้
หลากหลายชนิดและมาจากหลายแหล่งกาเนิดของแต่ละโรงงานนัน้ เป็ นปรากฏการณ์ท่สี ามารถพบเห็นได้เป็ น
เรื่องปกติ ในปัจจุบนั กรมป่ าไม้มรี ะบบการควบคุมเพื่อติดตามตรวจสอบปริมาณคงเหลือไม้ของแต่ละโรงงาน
ด้วยการจัดทาบัญชีควบคุมการนาเข้าและส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้รายวัน รายเดือน และรายปี สาหรับแต่
ละโรงงาน และบัญชีดงั กล่าวมีความสัมพันธ์กบั แหล่งทีม่ าของไม้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ การให้ความสาคัญใน
ระดับสูงกับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบห่วงโซ่การครอบครองเช่นนี้ จะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมไม้
ของประเทศทีจ่ ะแสดงรายละเอียดข้อมูลความถูกต้องตามกฎหมายของแหล่งกาเนิดไม้ต่อผูซ้ ้อื ในอนาคต
ลักษณะการรับรองด้วยความสมัครใจ: ลักษณะการรับรองด้วยความสมัครใจเป็ นวิธีการให้การรับรอง
อุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยเพื่อแสดงแหล่งที่มาของไม้ต่อผูใ้ ช้ไม้หรือผูซ้ ้ อื ผลิตภัณฑ์ไม้ อย่างไรก็ตาม
ความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมไม้ทใ่ี ช้ไม้หลากหลายชนิดและหลากหลายแหล่งที่มานัน้ ประกอบกับความ
ไม่เข้มงวดในระบบห่วงโซ่การครอบครอง ส่งผลให้การยืนยันแหล่งที่มาของไม้ตามระบบของกรมป่ าไม้เกิด
เป็ นความเสีย่ งประการหนึ่งทีม่ จี ะมีผลต่อการรับรองผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ความถูกต้องตามกฎหมายของการนาเข้าไม้: ไม่ใช่ว่าทุกประเทศที่ส่งไม้ขายให้กบั ประเทศไทยจะออก
ใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) ให้กบั ผูน้ าเข้าเสมอไป ลักษณะดังกล่าวนี้แสดงให้ทราบถึงความถูกต้องตาม
กฎหมายของการส่งออกและนาเข้าไม้ท่ีบ่อยครัง้ ยังมีความสะเปะสะปะส่งผลให้ห่วงโซ่การครอบครองไม่
สามารถบอกทีม่ าของไม้ได้ก่อนทีจ่ ะมีการกระจายไม้เหล่านี้ไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หลังจากที่ไม้ได้เข้า
มาถึงประเทศแล้ว
จุดอ่อนที่สาคัญในการนาเสนอระบบข้อมูลแบบดิจิตอล: โครงร่างระบบข้อมูลดิจิตอล (National Single
Window: NSW) ยังไม่ได้มกี ารอธิบายอย่างชัดเจนจากกรมป่ าไม้ว่า NSW จะสามารถช่วยแก้ไขจุดอ่อนของ
ระบบการทางานแบบดัง้ เดิมได้อย่างไร โดยเฉพาะปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากตัวบุคคลทางาน การปลอม
แปลงเอกสาร การคัดลอกเอกสาร และการสูญหายของข้อมูลและเอกสาร ซึ่งขณะนี้ยงั ไม่พบแผนการที่จะนา
ระบบ NSW มาใช้แทนระบบแบบเดิม (ระบบแบบพึ่งพาเอกสาร) แต่พบเพียงว่ามีการใช้ระบบ NSW เพื่อ
ป้ อนข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของกรมศุลกากรเท่านัน้ การนาเสนอระบบ NSW ยังไม่มคี วามชัดเจนอย่าง
ถูกต้อ งว่ าข้อ มูลไม้จ ากสวนป่ าจะมีการนาเข้าสู่ระบบดิจิตอลได้อย่างไร แต่ ยกเว้นข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
(ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลการผลิตและห่วงโซ่การครอบครอง) และรวมไปถึงว่าระบบดิจิตอลนี้จะสร้างความ
ยากลาบากดังเช่นระบบกระดาษแบบดัง้ เดิมเหมือนดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นในลักษณะของความถูกต้องตาม
กฎหมายของเอกสารและแหล่งทีม่ า
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ความต้องการระบบที่ไว้วางใจได้สาหรับติดตามห่วงโซ่การครอบครอง การควบคุม และการรับรองความ
ถูกต้องตามกฎหมาย: จากประสบการณ์ท่ไี ด้รบั จากระบบการทางานของประเทศอื่น ๆ แสดงให้ทราบว่า
องค์ประกอบที่สาคัญของระบบคือ การได้มาซึ่งข้อมูลและการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูล ซึ่งข้อมูล
จานวนมากที่จาเป็ นต้องทาการจัดการในกรอบเวลาที่จากัดนัน้ เป็ นการแสดงให้คานึงถึงความต้องการระบบ
คอมพิวเตอร์ แต่อย่างไรก็ตามระบบคอมพิวเตอร์น้ ีจะให้ผลลัพ ธ์ท่ถี ูกต้องและเป็ นประโยชน์เมือ่ ระบบได้รบั
ข้อมูลทีถ่ กู ต้องและทันต่อเหตุการณ์ ดังนัน้ ในโอกาสนี้จึงเป็ นการให้คามัน่ สัญญาที่สาคัญสาหรับหน่วยงานที่
มีอานาจหน้าทีใ่ นการรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง อย่างไรก็ตามถ้าปราศจากองค์ประกอบเหล่านี้ก็จะเป็ นเรื่องที่
เป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะกล่าวอ้างถึงความถูกต้องตามกฎหมายในห่วงโซ่การครอบครอง
1.5

ข้อเสนอแนะที่สาคัญ
การติดตามและการรายงานผลเกีย่ วกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทย:
 เพื่อเสริมสร้างให้ระบบการป่ าไม้ของประเทศไทยให้มีความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมัน่ กับระบบ
NSW จึงมีความต้องการให้มใี นการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและระบบการแสดงผลข้อมูล
สถิตสิ าหรับการผลิตรายปี ภายในประเทศของไม้แต่ละชนิดตามแหล่งทีม่ าของไม้มากขึ้น
 ควรกาหนดหน่ วยงานภาครัฐเพียงหน่ วยงานเดียวเพื่อทาหน้าที่ติดตามตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่
การพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมาย:
อุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยจาเป็ นต้องเตรียมระบบไว้รองรับผูซ้ ้ อื ผลิตภัณฑ์ไม้จากยุโรป และเพื่อให้การ
ดาเนินการธุรกิจด้วยความรอบคอบ (Due Diligence) ที่กาลังจะมาถึงในปี 2556 นี้ ข้อมูลที่ถูกต้องจะ
กลายเป็ นเอกสารสาคัญในการตรวจสอบชนิดไม้ แหล่งที่มาของไม้และความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ เอกสารเหล่านี้ จาเป็ นต้องมีการพิจารณาจานวนและวิธกี ารตรวจวัด
 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่มี กี ารนาเข้ามาในประเทศไทยควรต้องมี ใบรับรองแหล่งกาเนิดของไม้ (CoO) และ
เอกสารอื่นๆ เพือ่ ยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของการตัดฟันไม้ในประเทศต้นกาเนิดของไม้ ลักษณะ
เช่นนี้จาเป็ นต้องมีการประสานงานกับประเทศทีม่ กี ารส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มายังประเทศไทย
 วิธกี ารหนึ่งทีเ่ ป็ นไปได้สาหรับการพิสูจน์ความถูกต้องของไม้กรณีท่ไี ม่มีใบรับรองแหล่งกาเนิดของไม้ คือ
โรงเลือ่ ยหรือโรงงานอุตสาหกรรมไม้แต่ละแห่งจาเป็ น ต้องมีการคัดแยกไม้ออกเป็ นกลุ่มๆ ตามแหล่งที่มา
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ของไม้ดว้ ยตนเอง หลัง จากนัน้ ให้กรมป่ าไม้ตรวจสอบและพิจารณาอย่างเข้มงวดเพื่อให้การรับรอง
แหล่งทีม่ าของไม้
 ในส่วนของภาคเอกชนจาเป็ นต้องมีการพัฒนาและติดตัง้ ระบบห่วงโซ่การครอบครองในโรงเลื่อย และ /
หรือ โรงงานอุตสาหกรรมไม้ ของตนเองด้วย
 ประเทศไทยได้แสดงตัวว่ามีความสนใจที่จะเจรจาในข้อตกลงการเป็ นหุน้ ส่วนด้วยความสมัครใจของ
FLEGT กับสหภาพยุโรปที่จะอนุ ญาตให้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ไม้จากประเทศไทยเป็ นเอกสารที่มคี วาม
ถูกต้องตามกฎหมาย ในบริบททีเ่ กี่ยวข้องนี้ รัฐบาลไทยจาเป็ นต้องมีการพิจารณาความร่วมมือกับผูม้ สี ่วน
ได้ส่วนเสียถึงคานิยามของความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุกผลิตภัณฑ์ไม้หรือที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีคดั เลือกเพื่อการส่งออก ตลอดทัง้ เพื่อพัฒนาระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย
(Legality Assurance System: LAS) อีกประการหนึ่งรัฐบาลไทยจาเป็ นต้องพัฒนาเทคนิควิธีการตรวจ
รับรองและยอมรับตามนิยามและระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายที่กาหนดไว้ ตลอดทัง้ ต้อง
พัฒนาระเบียบการทีเ่ ป็ นมาตรฐานเพือ่ ประกันใบรับรองความถูกต้องตามกฎหมายที่ได้รบั การยอมรับจาก
FLEGT
 กรมป่ าไม้ (และหน่ วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็ นผูท้ ่มี บี ทบาทที่สาคัญ) ต้องทาการประเมิน
ความสัมพันธ์ทม่ี ตี ่อความต้องการทีจ่ ะเสนอระบบการพิสูจน์และรับรอง
ความต้องการข้อมูลแหล่งที่มาของไม้ของตลาดต่างประเทศ:
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยจาเป็ นต้องสร้างความตระหนักถึงภาระหน้าที่การพิสูจน์ค วาม
ถูกต้องตามกฎหมายของแหล่งที่มาของไม้ให้มากขึ้น เพื่อรองรับกฎระเบียบการทาไม้ของสหภาพยุโรปที่
กาลังจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2556
 ผูส้ ่งออกทุกราย (รวมทัง้ ผูส้ ่งออกที่แม้ว่าจะไม่ได้ส่งออกไปที่สหภาพยุโรปโดยตรง เช่น จีน เวียดนาม
เป็ นต้น) จาเป็ นต้องพิจารณาเตรียมการดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว เพราะอาจจะมีผลิตภัณฑ์บางอย่างส่งออกไป
ยังสหภาพยุโรปในภายหลัง (หรือการส่ง ออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตอ้ งมีการดาเนิ นการตาม
ระเบียบความถูกต้องตามกฎหมายคล้ายๆ กัน) และจะถูกร้องขอและตรวจเอกสารที่แสดงถึง ความ
ถูกต้องตามกฎหมายของแหล่งที่มาของไม้
 ระยะเวลาในการพัฒนาระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเหมาะสมสาหรับประเทศไทย มี
เวลาค่อนข้างสัน้ และเป็ นเรื่องเร่งด่วนทีต่ อ้ งรีบดาเนินการ
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2.

บทนา
2.1

ความเป็ นมา
แผนปฏิบตั กิ ารการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ของสหภาพยุโรป (FLEGT) กาหนดให้มี
มาตรการต่างๆ ที่จะใช้ดาเนินการกับการทาไม้แบบผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าไม้ทวั ่ โลก โดยหนึ่งใน
มาตรการเหล่านี้ ก็คือ การจัดทาข้อตกลงการเป็ นหุน้ ส่วนโดยสมัครใจ (VPA) ซึ่งถือเป็ นข้อตกลงแบบทวิ
ภาคีระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศผูส้ ่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ เป็ นเฉพาะราย โดยที่ขอ้ ตกลงการ
เป็ นหุน้ ส่วนโดยสมัครใจ (VPA) มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับรองหรือประกันว่า ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่สี ่งออกไปยัง
สหภาพยุ โรปมีแหล่ง ที่มาซึ่ง ถูกต้อ งตามกฎหมาย ตลอดจนยัง ช่ ว ยสนับสนุ น ให้ประเทศภาคีสมาชิกได้
ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและการธรรมาภิบาลในส่ วนที่เกี่ยวกับการจัดการป่ าไม้ให้ดีย่งิ ขึ้น การศึกษาครัง้ นี้
จัดทาขึ้นเพื่อ เตรียมความพร้อ มด้านศักยภาพของรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทยในการเจรจาต่ อรองใน
ข้อตกลงการเป็ นหุน้ ส่วนโดยสมัครใจ (VPA) กับสหภาพยุโรป โดยจะช่วยให้ทงั้ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และสหภาพยุโรป ได้ข อ้ มูลเกี่ยวกับการติดตามที่มาที่ไปของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทย ตลอดจน
คุณภาพการควบคุมทีด่ าเนินการโดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
2.1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การดาเนินการศึกษาครัง้ นี้ทาให้เกิดความเข้าใจในส่วนของที่มาที่ไปของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย
ทัง้ ทีม่ าจากภายในประเทศ และทีน่ าเข้ามาจากต่างประเทศ ตลอดจนการติดตามควบคุมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ตามการดาเนินการของกรมป่ าไม้ และหน่วยราชการอื่นๆ
วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่
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การจาแนก แยกแยะ ระบุช้ ี และจัดทาแผนผังของห่วงโซ่อุปทานไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้หลักๆ ที่ได้จาก
ภายในประเทศไทย หรือ นาเข้า มาจากประเทศอื่นๆ ซึ่ง นามาใช้ตามประเภทหลักๆ ของไม้ และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ ตลอดจนแหล่งไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่สี าคัญต่างๆ 1 นอกจากนัน้ ยังมีการจัดทา
แผนผังของห่วงโซ่อุปทานไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้หลักๆ สาหรับผลิตภัณฑ์ท่จี าหน่ายทัง้ ภายในประเทศ
และในตลาดต่างประเทศ
การอธิบายถึงระบบการติดตามที่มาที่ไปของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้รูปแบบใหม่ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั กับ
ความสามารถในการควบคุม การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับที่มาที่ไปของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ ควบคู่ไป
กับห่ว งโซ่อุปทานไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้หลักๆ ตามที่กาหนดไว้จากแหล่ ง หรือจุดนาเข้า ไปยัง จุด
ส่งออก/การค้าขายขัน้ สุดท้ายภายในประเทศ โดยหมายรวมถึง ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแปรรูป
หรือเปลีย่ นแปลงรูปแบบของไม้ โดยมักจะใช้ช้ นิ ส่วน หรือผลิตภัณฑ์ไม้ท่ไี ด้จากแหล่งต่างๆ มาผสม
กัน ประเด็นการเปลี่ยนการถือครองความเป็ นเจ้าของ และการกาหนด หรือบ่งชี้เส้นทางการเดินทาง
ขนส่ง ตลอดจนช่องว่างในระบบทีเ่ ป็ นอยู่ปจั จุบนั และข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงต่างๆ
การอธิบายถึงลักษณะงาน และบทบาทหน้าที่ซ่งึ แตกต่างหลากหลายของหน่ วยราชการที่เกี่ยวข้องกับ
องค์อานาจต่างๆ ตามที่ปรากฎในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในส่วนของการติดตาม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางด้านกายภาพ และภารกิจในการควบคุมดูแล ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้จะพยายาม
สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างที่มอี ยู่ (อาทิ ในส่วนที่พบว่า มีการติดตามดูแลที่หย่อนยาน ไร้ประสิทธิภาพ
และมีแนวโน้มการทุจริต หรือการเรียกรับสินบนเกิดขึ้น) ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะสาหรับการปรับปรุง
ต่างๆ ด้วย ซึง่ จะมีการเน้นยา้ เฉพาะไปทีก่ ารนาเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทย
สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ตามลักษณะข้างต้น โดยลักษณะการดาเนินการของกรมป่ าไม้ตามระบบการ
ติดตามไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้รูปแบบใหม่ ซึ่ง จะต้องใช้เอกสารใดบ้าง ให้เป็ นไปตามการปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดของระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป เกี่ยวกับไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ (EU Timber
Regulation) และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาระบบตามความเหมาะสม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในส่วนทีเ่ ป็ นข้อกาหนดสาหรับการนาเข้า และการตรวจพิสูจน์ท่มี าที่ไปของไม้ และผลิตภัณฑ์
ไม้ ย้อนกลับไปยังพื้นทีก่ ารเก็บเกี่ยว หรือการเพาะปลูกไม้นนั้ ๆ

1

หมายเหตุ: การปฏิบตั งิ านในพื้นทีส่ าหรับการศึกษาครัง้ นี้ดาเนินการก่อนทีจ่ ะเกิดมหาอุทกภัยในพื้นทีภ่ าคเหนือ และภาค
กลางของประเทศไทย ในช่วงเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2554 ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านในพื้นที่ โดย
หลังจากทีเ่ หตุการณ์ดงั กล่าวสิ้นสุดลง ก็เริ่มปฏิบตั งิ านในพื้นทีอ่ กี ครัง้ หนึ่ง ดังนัน้ ผลของความล่าช้าในการจัดทารายงานฉบับ
นี้ทาให้สามารถนาข้อมูลการค้าสาหรับปี ปฏิทนิ 2554 มาใช้งานได้ทงั้ หมด แม้นว่า การวิเคราะห์รายละเอียดจะเน้นไปทีช่ ่วง
เริ่มต้นของข้อมูลในปี 2553 เป็ นสาคัญก็ตาม
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3.

ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1

แนวทางการแสวงหาข้อมูล
ระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (EU Timber Regulation) จาแนกประเภท
ของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ ตามระบบพิกดั อัตราอากร (Harmonised System: HS) ขององค์การ
ศุลกากรโลก (World Customs Organisation: WCO) (ดูภาคผนวกที่ 1 สาหรับรหัสที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
นามาใช้ในประเทศไทย) โดยการศึกษาครัง้ นี้มจี ุดเน้นเริ่มต้นไปที่จาพวก หรือประเภทของผลิตภัณฑ์ตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้น้ ี แต่ ขยายเนื้อหาให้ครอบคลุมขอบเขตของ
อุตสาหกรรมไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น2
คณะผูศ้ ึกษาเริ่มต้นการศึกษาโดยการตรวจสอบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเคลือ่ นย้ายไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ใน
ประเทศไทยตามทีก่ รมป่ าไม้ได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ทัง้ นี้เพือ่ ทาความเข้าใจและสามารถตีความหมายของข้อมูล
สถิตเิ หล่านี้ได้มคี วามจาเป็ นที่จะต้องทาความเข้าใจระเบียบปฏิบตั ิทางกฎหมาย ตลอดจนข้อกาหนดเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบตั ิงานต่างๆ ของกรมป่ าไม้ เนื่อ งจากข้อมูลที่กรมป่ าไม้เก็บรวบรวมไว้ยงั มีล กั ษณะไม่สมบูรณ์
ในขณะที่ขอ้ มูลบางด้านไม่ได้เก็บรวบรวมอย่างเป็ นระบบร่ ว มกันทัง้ ประเทศ ซึ่ง จาเป็ นต้องพิจารณาถึง
ลักษณะของแหล่งข้อมูลสารอง หรือทางเลือกตามที่มอี ยู่ และจะใช้ขอ้ มูลเหล่านี้มาเสริม หรือเติ มช่องว่างที่มี
อยู่ได้อย่างไร นอกจากนัน้ ยังพบว่า มีขอ้ มูลบางส่วนทีอ่ าจจะมีปญั หา หรือข้อผิดพลาดอยู่ดว้ ย
ส่วนข้อมูลจากกรมศุลกากรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการนาเข้า ในเชิงปริมาณ มูลค่า และแหล่งที่มา หรือ
ประเทศผูน้ าเข้า ในช่วงระยะเวลากว่า 3 ปี ท่ผี ่านมา นอกจากนัน้ ก็มกี ารศึกษาดูรายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
ของด่านศุลกากรทัง้ ในบริเวณชายแดนประเทศลาวและในกรุงเทพมหานคร เพื่อขอดู รายละเอียดของผูผ้ ลิตที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทีม่ อี ยู่ อาทิ การจัดทาข้อมูลต่างๆ นอกจากนัน้ ยังมีขอ้ มูล
รายละเอียดอีกจานวนมากทีจ่ าเป็ นต้องขอความอนุ เคราะห์เพิม่ เติมจากกรมศุลกากรด้วย

2

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของข้อมูลการค้า ซึ่งครอบคลุมถึงการจาแนกประเภทของ HS 4402 ถ่าน, 4404, 4417, 4419
(เครื่องครัว), 4421 (อื่นๆ) และ 4420 (รูปแกะสลักทีท่ าด้วยไม้) ซึ่งมิได้อยู่ในบทบัญญัตขิ องระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ (Timber Regulation) แต่อย่างใด
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หลังจากนัน้ ก็พยายามจัดทาผังการไหลเวียนของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ในรูปแบบง่ายๆ ซึ่งสะท้อนถึงห่วงโซ่
อุป ทานของของไม้แ ละผลิต ภัณ ฑ์ไ ม้ใ นประเทศไทย โดยที่รู ป แบบของผัง ดัง กล่ า วจะพัฒ นาไปตาม
รายละเอียดและคุณภาพของข้อมูลตามที่สามารถตรวจพบ หรือได้รบั การสนับสนุนเพิม่ เติม
นอกจากนัน้ ยังมีการตรวจเยีย่ มหรือศึกษาข้อมูลในพื้นทีข่ องโรงงานหลายๆ แห่ง โดยดาเนินการควบคู่กบั การ
ติดตาม ตรวจเยี่ยมด่านป่ าไม้ของกรมป่ าไม้ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของผูผ้ ลิต ที่จะนามาใช้ใน
การติดตามการใช้ประโยชน์ และการขนย้ายไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ทัง้ นี้ยงั มีการตรวจสอบวิธีการปฏิบตั ิงาน
การจัดทาเอกสาร และการควบคุมดูแลตามภารกิจของกรมป่ าไม้ และกรมศุลกากร เพื่อทาความเข้าใจให้
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้นด้วย
ตามนิยามคาจากัดความข้อกาหนดทางการศึกษา (Terms of Reference) การศึกษาครัง้ นี้จะเน้นไปที่
ก. การผลิต ผลิตภัณฑ์ขนั้ ตอนสุดท้าย จากไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราทีผ่ ลิตภายในประเทศ
ข. การผลิต ผลิตภัณฑ์ขนั้ ตอนสุดท้าย จากไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้สวนป่ าหรือไม้จากการเปลีย่ นแปลง
สภาพพื้นทีภ่ ายในประเทศ
ค. การผลิต ผลิตภัณฑ์ขนั้ ตอนสุดท้ายจากไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ท่นี าเข้ามาจากประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค
แห่งนี้ ซึ่งมิได้เป็ นภาคีสมาชิกของข้อตกลงการเป็ นหุน้ ส่วนโดยสมัครใจ (VPA) แต่อย่างใด (อาทิ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และพม่า)
ง. การผลิต ผลิตภัณฑ์ขนั้ ตอนสุดท้ายจากไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ท่นี าเข้ามาจากประเทศอื่นๆ หรือเป็ น ไม้ท่ี
ประสมประสานระหว่ า งไม้ห รือ ผลิต ภัณ ฑ์ไ ม้ภ ายในประเทศกับ ไม้หรือ ผลิต ภัณ ฑ์ไม้ท่ีน าเข้า มา
ภายในประเทศ
ทัง้ นี้ ในการศึกษาครัง้ นี้ จะกาหนดเลือกห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นประเด็นต่างๆ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็ น
ลักษณะความเสี่ยงขัน้ สูงที่อาจจะเกิดมาจากการนาไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้ท่มี ไิ ด้ตรวจสอบเข้ามาใช้ในห่ วงโซ่
อุปทาน
ในส่วนของการศึกษาเกี่ยวกับขัน้ ตอนการพัฒนาระบบ “แบบไม่เอกสาร (Paperless)” กรมป่ าไม้ได้ให้
รายละเอียดเชิงสรุปว่า ในปัจจุบนั ประเทศไทยกาลังพัฒนานาระบบดังกล่าวมาใช้ทงั้ ในส่วนของการสาแดง
การตรวจลงตราและการดาเนินการเกี่ยวกับการศุลกากรตลอดจนการติดตามการดาเนินการ การเคลือ่ นย้าย
ไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทยทัง้ หมด
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การศึกษาและลงรายละเอียดเกี่ยวกับบรรดาหลักฐานทัง้ ปวง จะทาให้สามารถตรวจพบช่ องว่ างระหว่าง
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิท่เี ป็ นอยู่ในปัจจุบนั และส่วนที่จาเป็ นต้องเสริมหรือปรับปรุงตามข้อกาหนด หรือเงือ่ นไข
ของผูซ้ ้อื ขายสัญชาติยุโรปภายในปี 2556 เป็ นต้นไป ซึ่งจะนามาสู่การแสดงข้อแนะนาสาหรับการปฏิบตั ิต่างๆ
เพือ่ ให้สอดคล้องหรือรองรับกับข้อกาหนดหรือเงือ่ นไขทัง้ หลายเหล่านัน้
3.2

แหล่งข้อมูล
3.2.1 การค้าระหว่างประเทศ
การศึกษานี้ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งต่างๆ โดยเน้นไปที่ ลกั ษณะข้อมูลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เท่าที่มอี ยู่
หรือแสวงหาได้ในเวลานัน้ ๆ ซึ่งมักจะปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลดิบ
ด้านศุลกากรตามทีจ่ าแนกโดยระบบพิกดั อัตราอากร (Harmonized System: HS) นัน้ ได้มาจากเว็บไซต์ของ
กรมศุลกากร (www.customs.go.th) โดยข้อมูลในเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลเชิงปริมาณสาหรับการจาแนก
ประเภทต่างๆ ตามรายละเอียด ซึ่งก็จาเป็ นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณของประเภทผลิตภัณ ฑ์
ทัว่ ไปเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น นอกจากนัน้ ข้อมูลที่หาได้จากเว็บไซต์มกั จะมี เพียงแต่ละปี แยกย่อย หรือในบาง
ช่วงเวลาของปี เท่านัน้ ซึ่งก็ทาให้จาเป็ นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทาความเข้าใจทิศทาง หรือแนวโน้ม
สาหรับปริมาณไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้ทม่ี กี ารค้าขายมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนัน้ ก็มขี อ้ มูลจากกระทรวงพาณิชย์ท่แี สดงเกี่ยวกับข้อมูลศุลกากร ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นตัวเลขของ
มูลค่าแยกจาเพาะออกไป แต่ก็ยงั ใช้การจาแนกประเภทตามความแตกต่างที่กาหนดไว้ในระบบพิกดั อัตรา
อ า ก ร (HS)
เ ช่ น กั น โ ด ย ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์
(http://www.ops3.moc.go.th/infor/MenuComen/default.asp) ซึ่ง ได้แ สดงข้อ มู ล สถิ ติ ต วั เลขสัง่ สม
ในช่ว งกว่า 3 ปี ท่ีผ่านมา (http://www.ops3.moc.go.th/hs/) โดยมีขอ้ มูลรวบรวมเชิงปริมาณอยู่ใน
ลักษณะหนึ่ง โดยที่ตารางที่แสดงไว้ในข้างท้ายของรายงานฉบับนี้จะแสดงรายละเอียดที่หวั เรื่องถึงวิธีการ
เปรียบเทียบประเภท หรือลักษณะข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ตามการจาแนกในระบบพิกดั อัตราอากร (HS)
แม้นว่าการกาหนดระบบพิกดั อัตราศุลกากร (HS) จะเป็ นวิธีท่ชี ่วยบันทึกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการค้า
พันธุไ์ ม้โดยเฉพาะ แต่ลกั ษณะการใช้งานระบบดังกล่าวกลับเพิกเฉยการลงรายละเอียด และมักจะระบุคาว่า
“อื่นๆ (Other)” ไว้ในช่องการจาแนกชนิดพันธุไ์ ม้ ซึง่ เป็ นการทาลายคุณค่าหรือศักยภาพของระบบดังกล่าว
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3.2.2 การใช้ท่ดี ิน
การดาเนินศึกษาเรื่องการใช้ท่ดี ินในประเทศไทยก่อนหน้านี้ได้ให้ความเห็นเกี่ ยวกับการขาดข้อมูลโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่รวบรวมโดยหน่ วยงานรัฐ อาทิ การปลูกยู คาลิปตัส (บาร์น่ีย ์ ( ปี 2548),
องค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO) (ปี 2549) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) (ปี 2552)) ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวการปลู กยางพารา และข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ท่สี ถาบันวิจยั ยางพารา
แห่งประเทศไทย และหน่ วยงานด้านการเกษตรอื่นๆ และข้อมูลโดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่ประเด็นด้าน
ศักยภาพของนา้ ยางพารามากกว่าผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากเนื้อไม้ยางพารา ข้อมูลในส่วนเกี่ยวกับการปลูกสร้างสวน
ป่ าทีด่ าเนินการรัฐบาลสามารถหาได้จากองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.)
ในขณะที่กรมป่ าไม้ก็เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ขออนุ ญาต (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 3) ซึ่ง
ข้อมูลในลักษณะนี้จะมีอยู่ท่ีสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัดทัง้ 56 แห่ง ใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ท่รี ะดับจังหวัดซึ่ง
จะต้องประมวล และรวบรวมมาเป็ นข้อมูลระดับประเทศอาจจะยังมีขอ้ บกพร่อง และความไม่สมบูรณ์อยู่บา้ ง
เนื่องจากประสิทธิภาพของระบบการเก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูล ตลอดจนความไม่สมบูรณ์ของข้อ มูลที่ส่ง
มาจากสานักงานในระดับจังหวัด ดังนัน้ ในส่วนของข้อมูลที่ประมวลอยู่ในส่วนกลางซึ่งเป็ นข้อมูลสะท้อน
ภาพรวมระดับประเทศจึง ยังมีปญั หาช่องว่างอยู่บา้ ง อันเนื่องมาจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่ส่งมาจาก
สานักงานในระดับจังหวัด หรือข้อมูลทีจ่ ดั เก็บไม่เป็ นระบบตามเวลาอย่างสมบูรณ์จริง
3.2.3 การผลิตไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศ
การดาเนินการศึกษาเรื่องการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทยก่อนหน้านี้ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาของข้อมูลในส่วนของการผลิต (บาร์น่ีย ์ (ปี 2548), องค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO) (ปี
2549)) โดยที่ในรายงานสถิติดา้ นป่ าไม้ประจาปี ของกรมป่ าไม้ (กรมป่ าไม้ ปี 2553) ก็ไม่มขี อ้ มูลในส่วนของ
การผลิตไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศแต่อย่างใด
นอกจากนัน้ ก็มขี อ้ มูลบางส่วนที่ได้มาจากโรงเลือ่ ย และผูค้ า้ ไม้ ซึ่งครอบคลุมเพียงแค่ผลิตภัณฑ์บางประเภท
และส่วนใหญ่มกั เน้นไปที่ผลผลิตของผลิตภัณฑ์มากกว่า วัตถุดิบที่ป้อนการ ในหลายๆ กรณีขอ้ มูลที่ได้มาจึง
เป็ นเรื่องกาลังการผลิตของโรงเลือ่ ยต่างๆ มีอยู่เท่านัน้
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นอกจากนัน้ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และมูลค่ าก็มีผลต่อการแยกองค์ประกอบเกี่ยวกับการผลิตไม้ หรือ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ม้ข องประเทศไทย อาทิ การปลู ก ไม้ยู ค าลิ ป ตัส โดยส่ ว นใหญ่ นิ ย มปลู ก ในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา) และภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) ของ
ประเทศไทย ในขณะที่การปลูกยางพารารุ่นเดิมๆ ซึ่งเก็บเกี่ยวได้แล้ว มักจะอยู่ท่ภี าคใต้ และภาคตะวันออก
ของประเทศไทย แต่ในปัจจุบนั เริ่มมีการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคเหนือของ
ประเทศไทยด้วย ส่วนการปลูกไม้สกั และไม้เนื้อแข็งประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ดาเนินการโดย
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) ซึง่ เป็ นหน่วยงานของรัฐ มักจะใช้พ้นื ทีส่ ่วนใหญ่ในภาคเหนือของประเทศ
ไทย ซึ่งลักษณะการจาแนกการใช้พ้ นื ที่และชนิดไม้เช่นนี้ ช่วยให้สามารถทาความเข้าใจเกี่ยวกับภูมศิ าสตร์
หรือทาเลทีต่ งั้ ของอุตสาหกรรมการแปรรูป ตลอดจนการไหลเวียน และทีม่ าทีไ่ ปของไม้ได้ดว้ ย
กรมป่ าไม้โดยด่านป่ าไม้ดูแลเรื่องการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบเบิกทาง (การขออนุ ญาตและการขนส่ง
ท่อนซุง และไม้ตลอดจนผลิตภัณฑ์ไม้) โดยผ่านการตรวจตีตราประทับไม้ตามด่านป่ าไม้ของกรมป่ าไม้ท่มี อี ยู่
ทัว่ ประเทศ (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 3.3.2) โดยข้อมูลถูกรวบรวมจากด่านป่ าไม้ของกรมป่ าไม้ในแต่ละจุด
และการประมวลข้อมูลประมาณการนาเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากประเทศพม่าและลาวด้วย ท้ายสุดจะมีการ
นาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลจากกรมศุลกากร เพือ่ เปรียบเทียบดูความแตกต่างที่มนี ยั ยะสาคัญ
ต่างๆ
3.2.4 สภาพิทกั ษ์ป่าไม้ (FSC)
ในส่วนของสภาพิทกั ษ์ป่าไม้ ก็มกี ารออกใบรับรองการแปรรูปไม้ในประเทศไทย โดยจากการตรวจสอบเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 พบว่ามีผูท้ ่ไี ด้รบั ใบรับรองอย่างถูกต้องทัง้ สิ้น 112 ราย ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งในจานวนนี้
เป็ นใบรับรองลักษณะการควบคุมในส่วนของห่วงโซ่/การบริหารจัดการป่ าไม้ (Forest Management/Chain
of Custody Certificate) ในขณะที่ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเป็ นใบรับรองการควบคุมห่วงโซ่ (Chain of
Custody) เท่านัน้ ส่วนใบรับรองการบริหารจัดการป่ าไม้ท่เี ป็ นสัดส่วนใหญ่ มักจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ
บริษทั สยามฟอเรสทรี จากัด (Siam Forestry) ผูด้ าเนินธุรกิจสวนป่ า ในธุรกิจกระดาษ เครือซิเมนต์ไทย
(เอสซีจี เปเปอร์) ทัง้ นี้ ก็มีบริษทั อื่นๆ ที่ได้รบั ใบรับรองในส่ว นที่เกี่ยวกับการผลิต ด้ว ย อาทิ องค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) เมโทร (Metro) และวนชัย (Vannachai) โดยใบรับรองส่วนใหญ่เป็ นการปลูก
สวนป่ ายูคาลิปตัส ในขณะที่หากเป็ นกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) จะครอบคลุมการปลูก
สวนป่ าไม้สกั ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้จะนาข้อมูลส่วนหนึ่งที่เป็ นความเป็ นมาที่เกี่ยวกับการได้รบั ใบรับรอง
ดังกล่าวจากสภาพิทกั ษ์ป่าไม้ (FSC) มาใช้ประกอบการศึกษาด้วย
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3.3

คุณภาพและความน่ าเชื่อถือของข้อมูล
องค์ประกอบหนึ่งของการศึกษาคือการพิจารณาประเด็น คุณภาพของข้อมูล โดยส่วนใหญ่แล้วแหล่งข้อมูล
หลักๆ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
 ข้อมูลสถิติของหน่ วยงานภาครัฐ ในส่วนเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ และข้อมูลภาษีศุลกากร ในส่วนที่
เกี่ยวกับการค้าขายระหว่างประเทศ
 ข้อมูลของภาคเอกชน ตามที่รวบรวมไว้โดยสมาคมการค้าของบริษทั ต่างๆ โดยหาได้จากรายงาน
ของสภาพิทกั ษ์ป่าไม้ (FSC) และนิตยสารการค้าต่างๆ
3.3.1 ข้อมูลจากภาครัฐ
กฎหมายบัญญัติหน้าที่ของกรมป่ าไม้ คือ การคุม้ ครองทรัพยากรป่ าไม้ทางธรรมชาติโดยทัว่ ไป และการ
ประกาศยกเลิกสัมปทานการทาไม้ เท่ากับเป็ นการห้ามค้าไม้ทต่ี ดั จากป่ าไม้ธรรมชาติ ตัง้ แต่ ปี 2532 เป็ นต้นมา
ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการประกันว่า ไม้ซุง เนื้อไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ท่ไี ด้จากประเทศไทยมิได้มาจากการตัดไม้ทาลาย
ป่ าและทรัพยากรธรรมชาติ และการทาไม้เถือ่ น ทัง้ นี้กรมป่ าไม้มไิ ด้มหี น้าที่ติดตามกากับอุตสาหกรรมไม้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ไม้ทงั้ หมดทัว่ ประเทศ โดยมีขอบเขตของการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านัน้ และ
เนื่องจากอาจจะมีความสับสนระหว่างไม้ท่นี าเข้ามาจากนอกประเทศ กับไม้ท่สี ามารถผลิตได้ภ ายในประเทศ
ทาให้ในการพิจารณาบังคับใช้ขนั้ ตอนสาหรับการตรวจสอบติดตามไม้ทผ่ี ลิตภายในประเทศ 3 จะนามาใช้บงั คับ
กับไม้ทน่ี าเข้ามาจากนอกประเทศด้วย แต่ทว่าในกระบวนการที่จะเกิดขึ้น เมือ่ มีการแปรรูป “ไม้” ในลักษณะ
ใดก็ตาม กลับไม่มกี ารพิจารณานาโครงสร้างภายใต้การควบคุมโดยตรงของกรมป่ าไม้ ในเรื่องการพิจารณาให้
ใบอนุ ญาต การตรวจสอบติดตาม และการจัดทารายงานมาบังคับใช้แต่ อย่างใด นัน่ เป็ นสาเหตุให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับไม้ส่วนนัน้ “ขาดหายไป” และทาให้การรายงานการดาเนินการรายปี ของโรงงานแต่ละแห่งที่รายงานไป
ยังกรมป่ าไม้คลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามความเป็ นจริง นอกจากนัน้ ในขัน้ ตอนของอุตสาหกรรมการแปรรูป ไม้
ยังเกี่ยวพันกับการใช้วสั ดุทเ่ี ป็ นทัง้ วัตถุดบิ ต้นทาง (อาทิ ไม้แปรรูป) และไม้ก่งึ แปรรูป ซึ่งทาให้ค่าเปรียบเทียบ
ระหว่างวัตถุดบิ ทีเ่ ป็ นตัวป้ อน กับผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นผลผลิตของ “ไม้” ที่ได้รบั การรายงานจากแหล่งข้อมูลที่เป็ น
ทางการสาหรับโรงเลือ่ ยรายย่อยต่างๆ มีมลู ค่าเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ดังตัวอย่างเช่น ในการติดตามตรวจสอบ

3

โรงเลือ่ ยทีใ่ ช้ไม้ 14 ชนิดในการผลิต ได้รบั การยกเว้นจากกฎระเบียบเหล่านี้ รวมถึงชนิดไม้ทม่ี กี ารทาไม้สูงสุด อย่าง ยู คา
ลิปตัสและไม้ยางพารา จากการศึกษาด่านป่ าไม้ไม่ได้เก็บข้อมูลเหล่านี้มาเก็บรวบรวม จึงไม่ปรากฎในรายงานสถิติ ดูขอ้ มูล
เพิม่ เติมได้ทภ่ี าคผนวกที่ 2 2
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ข้อมูลของโรงเลื่อยแห่งหนึ่ง พบว่า มีการใช้ไม้แปรรูปทัง้ ที่มาจากไม้ยางพารา (ซึ่งมีขอ้ มูลอยู่ในรายงานผล
ประจาปี ของกรมป่ าไม้) และแผ่นใยไม้อดั ความหนาแน่นปานกลาง (MDF) ซึ่งผลิตภายในประเทศไทย (ซึ่ง
มิได้มขี อ้ มูลอยู่ในรายงานผลประจาปี ของกรมป่ าไม้แต่อย่างใด) ร่วมกัน ในขณะที่ไม่มกี ารเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
กากของเสียและขี้เลือ่ ยจากโรงเลือ่ ย (เช่นเดียวกันกับการทาธุรกรรมทางการเงิน) ซึ่งอาจจะนามาใช้หมุนเวียน
เป็ นวัตถุดบิ สาหรับอุตสาหกรรมแผ่นไม้อดั ได้ (ไม่มกี ารบันทึกข้อมูลไว้ใดๆ ไว้เลย)
อนึ่ง มีการศึกษาก่อนหน้านี้จานวนหนึ่ง (ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), องค์การ
ไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO) และองค์การแนวโน้มด้านป่ าไม้ (Forest Trends)) ในลักษณะการ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ต่างๆ แต่ยงั ไม่ได้ใช้เป็ นงานอ้างอิงหลัก โดยที่บรรดาการศึกษาทัง้ หมดนี้ได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความยากลาบากในการพิสูจน์/ตรวจหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไม้ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ป่า
ไม้ในประเทศไทยที่มคี วามสมบูรณ์แบบ และน่าเชื่อถือได้ ในขณะที่ รายงานผลลัพธ์ต่างๆ ก็มกั จะมีลกั ษณะ
โดยทัว่ ไปที่ข้ ึน อยู่ ก บั ฐานข้อ มูล ที่ล า้ สมัย มีช่ อ งว่ า งของข้อ มูล มากมาย และมีแ หล่ง ข้อ มูล ที่ แตกต่ า ง
หลากหลาย
ทัง้ นี้การดาเนินการศึกษาในปัจจุบนั นี้กย็ งั ไม่สามารถเอาชนะกับปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ได้ แต่ก็สามารถเข้าถึงชัน้
ข้อมูลสถิติของกรมป่ าไม้ได้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันสามารถใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต
ในการเข้าถึงข้อมูลด้านภาษีศุลกากร และข้อมูลการค้า ในรายงานฉบับนี้จะพยายามนาเสนอข้อมูลการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยทีเ่ ป็ นปัจจุบนั
จากการตรวจสอบข้อมูลสถิติรายละเอียดเกี่ยวกับการค้า พบว่า มีขอ้ มูลจานวนมากที่แสดงถึงการค้าของ
ประเทศย่อยๆ ในช่วงแต่ละเดือนที่แสดงถึงขนาดของการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลปี โดยรวม ซึ่งก็มี
ข้อเสนอแนะว่า ในส่วนของการป้ อนข้อมูลนาเข้าอาจจะมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้น ในขณะที่ ก็ยงั ไม่มกี ารแก้ไข
และอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลทัง้ ในอดีต และปัจจุบนั ทัง้ นี้ยงั ไม่มกี ารพิสูจน์ทราบถึงลักษณะของความผิดพลาด
หรือบริบทของข้อมูลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรแต่อย่างใด ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของ
ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะจาเพาะ
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ตารางที่ 1: ตัวอย่างเดือนที่มีการค้ามากเป็ นพิเศษตามฐานข้อมูลทางสถิตขิ องกรมศุลกากรโดยรวม จานวน
หรือมูลค่าการค้าของแต่ละรายการมีปริณาณเพิม่ มากขึ้นกว่าในช่วงปี ที่ผ่านมา
วันที่

ผลิตภัณฑ์

บันทึกการนาเข้า

มีนาคม 2550

การนาเข้าไม้ท่อน (Rough Wood)
4403.9910.001
การนาเข้าไม้แปรรูป (Sawn Wood)
4407.2600.090
การนาเข้าไม้ท่อน (Rough Wood)
4403.9990.090

กายอนา: 5,000,000 ลบ.ม.

ข้อมูลรวมทัง้ ปี
โดยไม่รวมการนาเข้า
กายอนา 40 ลบ.ม.

มาเลเซีย: 68,837,125 ลบ.ม.

มาเลเซีย 12,451 ลบ.ม.

คองโก: 5,000,000 ลบ.ม.

คองโก 500 ลบ.ม.

มิถนุ ายน 2553
สิงหาคม 2553
กรกฎาคม 2554

การส่งออกกระดาษ

จีน: เกือบ 22 พันล้านบาท

จีน 1.5 พันล้านบาท

ธันวาคม 2554

การส่งออกกระดาษ

ฮ่องกง: เกือบ 25 พันล้านบาท

ฮ่องกง 1.5 พันล้านบาท

การศึกษาครัง้ นี้ช้ ีชดั ถึงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งกลายเป็ นประเด็นที่คณะผูศ้ ึกษาสนใจร่วมกัน
และไม่ได้พยายามทีจ่ ะตรวจสอบการใช้ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบ
ปัญหาในเชิงระบบทีม่ มี ากกว่านัน้ เท่าทีส่ งั เกตการณ์ได้ คือ
i)

ข้อมูลสถิตกิ ารนาเข้าไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้มายังประเทศไทย บันทึกแหล่งนาเข้าของไม้และผลิตภัณฑ์
ไม้ในลักษณะของรหัสระบบพิกดั อัตราอากร (HS) ที่มตี วั เลข 4 ตัว จานวน 17 ชุดรหัส โดยใช้รหัส
ระบบพิกดั อัตราอากร (HS) 44: วัสดุ รายการทีผ่ ลิตจากไม้ มีสนนราคาเกือบ 86 ล้านบาท ในปี 2553
เช่นเดียวกับรหัสระบบพิกดั อัตราอากร (HS) 93 ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบตั ิขอ้ บังคับ
เกี่ยวกับไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ (Timber Regulation) ประเทศไทยเองก็ได้บนั ทึกแหล่งที่มาของไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ท่นี าเข้ามายังประเทศไทย ที่มสี นนราคาประมาณ 79 ล้านบาท ในปี 2553 โดย
ภาพรวมแล้ว ปัญหาเช่นนี้ประเมินเป็ นมูลค่าได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของการนาเข้าจากรหัสระบบพิกดั
อัตราอากร (HS) 44 หรือ 93 ตามที่บนั ทึกไว้ในปี 2553 แต่ทว่าในส่วนของรหัสเฉพาะ อาทิ 4415
ปัญหามีความสาคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศไทยได้รบั การบันทึกให้เป็ นแหล่งที่มางานของกรณี
ต่างๆ จานวนร้อยละ 9 ในส่วนของรหัสระบบพิกดั อัตราอากร (HS) 4415.1000 (กระเป๋ า, กล่อง และ
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กลอง หรือลักษณะภาชนะในการบรรจุ) และร้อยละ 17 ของกรณีโดยรวมที่เป็ นรหัสระบบพิกดั อัตรา
อากร (HS) 4415.2000 ซึง่ ยังไม่พบว่าปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องในข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการส่งออกแต่อย่างใด4
ii) การศึกษาได้นาเสนอรายงานเกี่ยวกับมูลค่าของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ โดยนาเสนอกลุ่มสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ปลายทาง (End-Product) ซึง่ ครอบคลุมภาคส่วนผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากป่ าไม้โดยรวม แต่ทว่า
กลับไม่มกี ารนาเสนอมูลค่าดังกล่าวไว้แต่อย่างใด และในส่วนของข้อมูลด้านภาษีศุลกากรในส่วนที่
เกี่ยวกับปริมาณการค้าจะแสดงไว้ในการเปรียบเทียบมูลค่าระดับรหัสระบบพิกดั อัตราอากร (HS) ซึ่งมี
ตัวเลข 11 ฐานตามรายละเอียด จะนามาใช้ในการพิจารณาในระดับรายละเอียดนี้ดว้ ย
iii) อุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทยครอบคลุมลักษณะสินค้า และผลิตภัณฑ์
จานวนมาก โดยมีขอ้ สังเกตว่า ยิง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ทผ่ี ่านการแปรรูป และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ก็ย่งิ
ได้รบั การบันทึก หรือเก็บข้อมูลไว้ในลักษณะของปริมาตร หรือนา้ หนักของไม้ไว้นอ้ ย ดังนัน้ อาจจะไม่
มีการบันทึกลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นอุปกรณ์เครื่องดนตรีซ่งึ มีองค์ประกอบที่ทาด้วยไม้ และของ
เล่นไม้ไว้เป็ นข้อ มูลปริมาตรหรือนา้ หนักของไม้ ส่ว นสถิติตวั เลฃทางการค้า จะระบุคาว่า “หน่ ว ย”
มากกว่า “กิโลกรัม (ก.ก.)” และเนื่องจากความหลากหลายของลักษณะผลิตภัณฑ์ ทาให้จาเป็ นต้อง
พยายามปรับเปลีย่ นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้มาเป็ นวัตถุดิบ อาทิ การ
คิดปริมาตรสินค้า เทียบเท่ากับปริมาตรไม้ท่อนที่เป็ นวัตถุดิบ ซึ่งก็มแี นวโน้มที่จะเป็ นข้อผิดพลาด
มากกว่า
3.3.2 ข้อมูลสถิตจิ ากภาคเอกชน
หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทย โดยเฉพาะกรมป่ า
ไม้ และหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จะทาหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือองค์กรนัน้ ๆ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับบัญชีรายการของหน่วยงาน หรืองค์กรที่
เป็ นสมาชิก และทีต่ งั้ ของหน่วยงานเหล่านี้ หรือองค์กรเหล่านี้ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวผลผลิตของอุตสาหกรรม
และการตลาด

4

อาทิ ประเทศไทยจะไม่ได้รบั การบันทึกว่าเป็ นประเทศทีม่ กี ารส่งออกสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ไปจากประเทศไทยเอง
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ในส่วนของนิตยสารการค้าระหว่างประเทศ อาทิ กลุ่มนานาชาติเกี่ยวข้องกับไม้ (Wood Based Panels
International) และองค์กรเยื่อและกระดาษนานาชาติ (Pulp and Paper International) ซึ่งครอบคลุม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ย่งิ ขึ้นในประเทศไทย พร้อมกับนาเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับที่ตงั้ กาลังการผลิต
และข้อมูลด้านการผลิตในบางส่วนด้วย

3.3.3 ข้อมูลสถิตเิ ชิงคุณค่า
ประเทศไทยผลิต และทาการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ในสนนราคาที่ตีค่าผ่านหลายหน่ วย ในขณะที่สถิติทางการค้า
ครอบคลุมทัง้ มูลค่า และปริมาตร/นา้ หนักควบคู่กนั ไป โดยในทางทฤษฎีแล้ว อาจจะนามาใช้กบั การแสดง
ตัวชี้วดั ของมูลค่าและแนวโน้มต่างๆ แต่ทว่า ในลักษณะของมูลค่าหลากหลายทีแ่ สดงไว้ในประเภทของการค้า
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ กลับมีขอ้ เสนอแนะว่า ไม่ว่าลักษณะการจาแนกต่างๆ จะครอบคลุมการผลิตใน
มูลค่ าที่แตกต่างหลากหลาย หรืออาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการบันทึก และรวบรวมข้อมูล หรือ
อาจจะเป็ นจากทัง้ สองปัจจัยก็ได้
ดัง ตัว อย่างข้อ มูล ในปี 2554 สาหรับ การน าเข้าไม้แ ปรรู ป ภายใต้ร หัส ระบบพิก ดั อัตราอากร (HS)
4407.2999.090 แสดงค่าตัวเลขการนาเข้าไม้ ปริมาณ 231,000 ลบ.ม. ในสนนราคาโดยเฉลีย่ 945 บาทต่อ
ลบ.ม. แต่ทว่าปริมาณไม้ในจานวนดังกล่าวข้างต้นกว่าครึ่งหนึ่ง (116,035 ลบ.ม.) นาเข้ามาจากประเทศ
อินโดนีเซีย โดยคิดมูลค่า 93 บาทต่อ ลบ.ม.เท่านัน้ ในขณะที่มีปริมาณไม้จานวนไม่มากนักที่นาเข้ามาจาก
ประเทศอื่นๆ ในราคาที่สูงกว่า อาทิ จากประเทศจีน (103 บาทต่อ ลบ.ม.) ประเทศลาว (5,473 บาทต่อ ลบ.
ม.) ประเทศมาเลเซีย (14,984 บาทต่อ ลบ.ม.) ประเทศพม่า (18,234 บาทต่อ ลบ.ม.) และไต้หวัน (28,656
บาทต่อ ลบ.ม.) ลักษณะเช่นนี้เป็ นเพียงตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของการค้าไม้ และ
ผลิต ภัณ ฑ์ไม้ในประเทศไทย โดยที่มีการกาหนดแนวโน้ม ของราคา หรือมูลค่ า สิน ค้าตามลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ และการตลาดที่มคี วามจาเพาะ ทัง้ นี้ได้แสดงรายละเอียดมูลค่าเฉลีย่ สาหรับการส่งออกไทย ที่ได้
จากรหัสระบบพิกดั อัตราอากร (HS) ไว้ในภาคผนวกที่ 3
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4.

ระเบียบข้อบังคับของรัฐที่ครอบคลุมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ และการค้า
4.1

กฎหมายและบทบัญญัติ
กฎหมายและระเบียบข้อกาหนดของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุม และติดตามการดาเนินการ
ใดๆ ในพื้นทีป่ ่ า และทีเ่ กี่ยวกับภาคส่วนของป่ าไม้นนั้ มีลกั ษณะที่แตกต่างหลากหลายกัน โดยมีบทบัญญัติใน
ส่วนหนึ่งทีเ่ กี่ยวกับเป้ าหมายโดยตรงของการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) อาทิ
พระราชบัญ ญัติ ป่ าไม้ พุท ธศัก ราช 2484
พระราชบัญ ญัติ ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ พุท ธศัก ราช 2507
พระราชบัญญัตสิ วนป่ า พุทธศักราช 2535 ในขณะที่มบี ทบัญญัติอ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย (อาทิ ในส่วนของการ
บริหารจัดการทางธรรมชาติ) แต่ ก็ไม่มากนัก ดังนัน้ จึงมิใช่เรื่องแปลกที่ บรรดากฎหมายและระเบียบ
ข้อ ก าหนดทัง้ หมดของประเทศไทยมัก จะตราไว้ใ นภาษาไทย โดยมีบ างส่ ว นเท่ า นั้น ที่มีก ารแปลเป็ น
ภาษาต่างประเทศไว้บา้ ง ทัง้ นี้กรมป่ าไม้ได้ผลิตคู่มือและเอกสารเผยแพร่ฉบับย่อในภาษาไทยที่อธิบายถึง
ขัน้ ตอนวิธกี ารต่างๆ ในการแปรรูปไม้ และการบริหารจัดการสวนป่ า (ดูตวั อย่างได้ท่ี ภาคผนวกที่ 4)
ส่วนกฎหมายและระเบียบข้อกาหนดที่ถือเป็ นสาระหลักที่นามาใช้บงั คับเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ใน
ประเทศไทย ก็คือ กฎหมายที่กรมป่ าไม้ (ปม.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็ นผูม้ ี
อานาจหน้าทีใ่ นการดูแล
ในรายงานฉบับนี้มไิ ด้นาเสนอลักษณะการประเมินผลตามกรอบความหมาย หรือคาอธิบายทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับป่ าไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้โดยตรง ตลอดจนมิได้พจิ ารณานาเสนอตามประวัติศาสตร์การพัฒนา
นโยบาย หรือสถาบันต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับป่ าไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ในประเทศไทย คาอธิบายโดยสรุปที่
จะน าเสนอต่ อ ไป เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ร วบรวมได้จ ากแหล่ ง ข้อ มูล ต่ า งๆ ซึ่ง ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น การแปลตราสาร
บทบัญญัติ และข้อกาหนดต่างๆ ตลอดจนคาอธิบายของเจ้าพนักงานป่ าไม้ให้เป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็ น
แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Source) นัน่ เอง
นอกจากนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ก็มไิ ด้พิจารณาประเด็นเชิงลึกที่สะท้อนลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างป่ าไม้
และชุมชนที่ใช้พ้ ืน ที่ป่าไม้ และ/หรือการใช้ท่ีดินในเขตป่ า ตลอดจนมิได้พิจารณาผลลัพ ธ์ ท่ีเกิดขึ้นจาก
ปฏิบตั ิการก่อนหน้านี้ในการแก้ไขประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิชุมชน (Community Right) ในกรรมสิทธิ์
เหนือและในที่ดินในเขตป่ าแต่อย่างใด ทัง้ นี้ก็ได้คานึงถึงบริบททางประวัติศาสตร์ และความทับซ้อนของ
ประเด็นนี้กบั สิทธิในด้านต่างๆ อาทิ กรณี ของที่ดินที่อยู่ ในการกากับดูแลของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (สปก.) ซึ่งจะพิจารณาออกสิทธิ์ในการถือครองให้ในช่วงปี 2524 ถึง 2537 ดังนัน้ เนื้อของ
รายงานฉบับนี้จึงมิสามารถพิจารณาถึงความสาคัญของลักษณะความไม่แน่นอนที่เป็ นอยู่ทงั้ ก่อนหน้านี้ และ
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ณ ปัจจุบนั เหนือการถือครองที่ดินซึ่งมีไม้อยู่บนที่ดินแปลงดังกล่าวในปริมาณมาก และจะนามาเป็ นวัตถุดิบ
ป้ อนการผลิตตามห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่งผูอ้ ่านที่ประสงค์จะดูขอ้ มูลเพิ่มเติม
สามารถดูรายละเอียดได้ในงานศึกษาของ เฮิรส์ ซ (Hirsch) (ปี 2533) สาหรับความเป็ นมา และในงานของ
ไปย์ (Pye) (ปี 2548) และอุชเช่อร์ (Usher) (ปี 2552) สาหรับข้อมูลในด้านอื่นๆ
ในส่วนของกฎหมายที่ใช้สาหรับการคุม้ ครอง และบริหารจัดการพื้นที่ป่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั ก็เป็ นส่วนของ
กฎหมายทีใ่ ช้กนั มานานในประเทศไทย ดังเช่นกฎหมายเกี่ยวกับป่ าไม้ท่ตี ราขึ้นในปี 2440 ทัง้ พระราชบัญญัติ
ประกาศการรักษาป่ าไม้ รัตนโกสินทร์ศก 116 (พุทธศักราช 2440) และพระราชบัญญัติรกั ษาต้นไม้สกั
รัตนโกสินทร์ศก 116 (พุทธศักราช 2440) กาหนดให้การกระทาใดๆ ก็ตามที่มกี ารนาไม้สกั ที่ได้จากการตัด
โค่นไม้สกั ที่มคี วามสูงตา่ กว่า 2.1 เมตร (หรือมีค่าเส้นผ่าศูนย์กลางที่ความสูงระดับอก (dbh) ประมาณ 66
เซนติเมตร) เป็ นการกระทาความผิดทางอาญา และหากมีความต้องการจะตัดโค่นต้นไม้ท่มี ขี นาดใหญ่กว่าที่
กาหนดนี้ จะต้องได้รบั อนุญาตเสียก่อน
นอกจากนัน้ ในพระราชบัญญัติ รกั ษาป่ า พุทธศักราช 2456 ก็มีการกาหนดมาตรการควบคุมพันธุ ไ์ ม้สงวน
โดยจาแนกประเภทพันธุไ์ ม้เป็ น ประเภทที่ 1 (พันธุไ์ ม้สาหรับการค้า และการบริโภคภายในประเทศ) และ
ประเภทที่ 2 (พันธุ ไ์ ม้หายาก และมีความสาคัญ) ซึ่งทาให้ผลิตภัณฑ์ไม้จานวนหลายร้อยรายการได้รบั การ
คุม้ ครองตัง้ แต่ปี 2498 เป็ นต้นมา
ในส่วนของพระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 24845 ก็มบี ทบัญญัติหลายข้อที่กาหนดเกี่ยวกับการควบคุมไม้
และผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ม้ซ่ึ ง ยัง มี ผ ลบัง คับ ใช้ม าจนถึ ง ปัจ จุ บ นั โดยรายงานฉบับ นี้ ได้น าเสนอเนื้ อหาของ
พระราชบัญญัติดงั กล่าวไว้ในภาคผนวกที่ 5 ด้วยแล้ว ทัง้ นี้ต่อมามีการตราพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 โดยมีบทบัญญัติท่เี น้นการอนุ รกั ษ์ป่าไม้ และมีการปรับแก้นโยบายป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2528
ซึ่งก็เริ่มนาบทบัญญัติการห้ามการทาไม้มาใช้ในปี 2532 โดยต่อมาก็มกี ารตรา พระราชบัญญัติสวนป่ า พ.ศ.
2535 ขึ้นมาใช้ประกอบกัน
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ประเทศไทยใช้ปีปฏิทนิ ในรูปแบบของพุทธศักราช ซึ่งจะมีจานวนปี มากกว่าปี คริสตศักราช ซึ่งมักใช้ในปี สากลของประเทศ
ตะวันตกอยู่ 543 ปี การแปลงปี ปฏิทนิ จากพุทธศักราชเป็ นคริสตศักราช จึงต้องหักลบปี พทุ ธศักราชด้วยจานวน 543 จึงจะ
เป็ นปี คริสตศักราช
© ลิขสิทธิ์ของสานักงานการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ประจาภูมภิ าคเอเชีย (FLEGT Asia),
(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ ที่มาที่ของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ตลอดจนการควบคุมในประเทศไทย ฉบับวันที่ กรกฎาคม 2555
การดาเนินการนี้ได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากสหภาพยุโรป และรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ฟิ นแลนด์ และเยอรมนี
www.efi.int/portal/projects/flegt/flegt_asia and www.euflegt.efi.int

20

การตรากฎหมายและนโยบายทัง้ หลายเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อการผลิตไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศ
ไทยใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ
ก)

ข)

มีการลดจานวนไม้ซุงที่ผลิต และได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากป่ าธรรมชาติในประเทศไทยลง
เป็ นจานวนมาก ซึง่ ทาให้ตวั เลขของไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ทไ่ี ด้จากป่ าไม้ทางธรรมชาติตามข้อเท็จจริง ซึ่ง
ปรากฎอยู่ในรายงานของกรมป่ าไม้มจี านวนไม่มากนัก
มีการกาหนดขอบเขตพื้นทีข่ องประชากร ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ นชาวบ้านในพื้นที่ชนบท ซึ่งอยู่อาศัย หรือ
ทากินในพื้นที่ “พื้นทีป่ ่ าอนุรกั ษ์” “อุทยานแห่งชาติ” “พื้นที่ลุ่มนา้ ชัน้ ที่ 1” “พื้นที่เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า”
และ “พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ” โดยมีการกาหนดให้กิจกรรมใดๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ดงั กล่าวเป็ น
ลักษณะการกระทาที่มิชอบด้ว ยกฎหมาย ทัง้ นี้ ในประเด็นนี้ ยงั มีขอ้ ทับซ้อนกับลักษณะความไม่
แน่ นอน และความไม่ชดั เจนการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือที่ดิน ตลอดจนลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
โดยทัว่ ไปด้วย

ทัง้ นี้ ในการศึกษาครัง้ นี้มสิ ามารถหาหลักฐานที่จะเป็ นตัวชี้วดั ของการเปลี่ยนแปลงในสองลักษณะข้างต้นมา
เชื่อมโยงให้เห็นถึงปรากฎการณ์ท่มี กี ารลงทุนทาสวนป่ าไม้ยางพารา และไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทยที่มาก
ยิ่งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนัน้ ยังมีความเป็ นไปได้ท่จี ะพบปัญหาการใช้ไม้ หรือผลิตไม้เถื่อนในกรณี ท่ี
เป็ นปัจเจกบุคคล หรือการลงทุนรายย่ อยๆ เนื่องจากเป็ นผลคาบเกี่ยวจากความไม่แน่นอนในการถือครอง
กรรมสิทธิ์ท่ดี ิน ตลอดจนความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งจากการศึกษายังไม่พบหลักฐานใดๆ ที่แสดงถึงลักษณะการ
ใช้ไม้เถือ่ นในวงกว้าง หรือเป็ นการดาเนินการอย่างเป็ นระบบแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลกระทบด้าน “สถานะ” ที่จะเกิดขึ้นกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่มี กี ารดาเนินการ
ภายใต้โครงการออกใบอนุ ญาตในการรับรองเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่จี ะเกิดขึ้นในอนาคตก็ยงั มิอาจจะ
คาดการณ์ใดๆ ได้ ซึ่งในส่ว นนี้จะต้องมีการตรวจตราอย่างระมัดระวังรอบคอบ เพื่อคลี่คลายประเด็นข้อ
กังวลเรื่องความถูกต้องทางกฎหมาย และการกาหนดเอกลักษณ์ตลอดจนการสาแดงแหล่งกาเนิดของไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ท่ไี ด้มาจากที่ดินซึ่งอาจจะขาดความชัดเจนในเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ หรือยังมีปญั หาข้อ
พิพาทเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์อยู่
ในส่วนของผลกระทบที่สาคัญในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย และบทบัญญัติต่างๆ ก็ คือ การตรา
ระเบีย บข้อ ก าหนดที่น ามาใช้ก บั พัน ธุ ์ไ ม้ท่ีแ ตกต่ า งกัน ออกไปเป็ น การเฉพาะ ดัง นั้น ในส่ ว นของไม้ส กั
(Tectona grandis) และไม้ยาง (Dipterocarpus spp.) จัดเป็ นพันธุไ์ ม้อนุ รกั ษ์ดงั้ เดิมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2484
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ตามพระราชบัญ ญัติป่ าไม้ พ.ศ. 2484 ในขณะที่ ก ฎหมายป่ าไม้ และมติ ค ณะรัฐ มนตรี ใ นปัจ จุ บ นั ก็ มี
บทบัญญัตทิ ค่ี รอบคลุมพันธุไ์ ม้ทกุ ชนิด โดยมีพนั ธุไ์ ม้ปลูกมากกว่า 14 ประเภท (รวมถึง ไม้ยางพารา และไม้
ยูคาลิปตัส) ได้รบั การยกเว้นการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อกาหนดเหล่านี้ อนึ่งพระราชบัญญัติสวนป่ า พ.ศ. 2535
ก็มบี ทบัญญัตเิ กี่ยวกับการจัดประเภทพันธุไ์ ม้ท่แี ตกต่างกันออกไป โดยกาหนดให้ตอ้ งมีการขึ้นทะเบียนพันธุ ์
ไม้จานวน 158 สายพันธุ ์ และจะต้องควบคุมพันธุ ไ์ ม้หายากจานวน 13 สายพันธุ อ์ ย่างเคร่งครัด (ดู
รายละเอียดรายการพันธุไ์ ม้เหล่านี้ได้ในภาคผนวกที่ 6)
ซึ่งต่อมาในปี 2541 กรมป่ าไม้ก็เริ่มตราระเบียบข้อกาหนดในการออกใบอนุ ญาตการนาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์
(ตามทีก่ าหนดไว้ในรหัสระบบพิกดั อัตราอากร (HS Code) ที่ 8467.81, 8467.91, 8508.20 และ 8508.90)
โดยกรมป่ าไม้มหี น้าทีใ่ นการติดตามตรวจสอบการนาไม้มาใช้ในโรงงาน หรืออุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ และ
ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 ก็มบี ทบัญญัติเกี่ยวกับโรงงาน หรืออุตสาหกรรมการ
แปรรูปไม้ โดยกาหนดให้กรมป่ าไม้ทาหน้าที่ติดตามบันทึกประเภทของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ตลอดจนการ
ประกอบการของโรงงาน หรือ อุตสาหกรรมการแปรรู ปไม้ดงั กล่าว โดยการพิจารณาออกใบอนุ ญาตการ
ประกอบการเป็ นรายปี
รวมทัง้ กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 พุทธศักราช 2519 ข้อที่ 6 กาหนดให้ ผูร้ บั อนุ ญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม้หรือ
ผูร้ บั อนุญาตทาการแปรรูปไม้ เพือ่ การค้าต้องทาบัญชีไม้ทย่ี งั มิได้แปรรูป เพือ่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจดูได้
เช่นเดียวกันกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 พุทธศักราช 2530 ข้อที่ 5 ก็มบี ทบัญญัติเช่นเดียวกัน โดยใช้บงั คับ
กับผูร้ บั อนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครอง เพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทาด้วยไม้
หวงห้าม
ส่วนระเบียบข้อบังคับของกรมป่ าไม้ พุทธศักราช 2541 มาตรา 14 ข้อที่ 43 กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบควบคุม การประกอบการด้านอุตสาหกรรมไม้โดยสมา่ เสมอ
การนากฎหมาย และข้อกาหนดต่างๆ ไปใช้ปฏิบตั ิมรี ายละเอียดทีแ่ สดงไว้ดงั ต่อไปนี้
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4.2

ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎของกระทรวงอืน่ ๆ
ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎกระทรวงอื่นๆ มีส่วนที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับป่ าไม้ ในแนวทางต่างๆ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในส่ ว นของกรมการค้า ต่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ มีร ะเบีย บข้อ บัง คับ หรื อ
กฎกระทรวงหลายฉบับทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว กล่าวคือ
ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 92 พุทธศักราช 2535 มีบทบัญญัติท่ี “ยับยัง้ หรือห้าม” กิจกรรมการ
นาเข้าไม้ท่อนซุง ไม้ และผลิตภัณฑ์ท่ที าจากไม้ และกาหนดหลักเกณฑ์ในการนาเข้าไม้ท่อน ไม้แปรรูป และ
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทาด้วยไม้เข้ามาในราชอาณาจักร ทัง้ นี้อาจจะยังไม่เห็นผลในเชิงปฏิบตั ิ
จากการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าว แต่กเ็ ป็ นเหตุผลในการสร้างมาตรการป้ องกันการกระทาที่เป็ นการค้าไม้
เถื่อน ในขณะที่มกี ารกาหนดระเบียบข้อบังคับที่นามาใช้ในพื้นที่จงั หวัดต่างๆ อาทิ ตัง้ แต่ปี 2548 มีการห้าม
นาเข้าไม้ท่อนซุงและไม้แปรรูปที่เป็ นไม้สกั ไม้ยาง และพันธุ ไ์ ม้อ่ืนๆ อีก 158 สายพันธุ ์ แต่มิครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ ลิต จากพันธุ ไ์ ม้ดงั กล่า ว ในพื้นที่ชายแดนจัง หวัดตาก และกาญจบุรี ซึ่ง ต่ อ มาในปี 2549
กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดกฎกระทรวงทีม่ บี ทบัญญัตใิ ห้มกี ารขอใบเบิกทาง เพื่อขออนุ ญาตในการส่งออกไม้
ไม้แปรรูป และถ่านไม้ (ทีอ่ ยู่ในกลุม่ ไม้สกั ไม้ยาง และพันธุไ์ ม้อ่นื ๆ อีก 158 สายพันธุ)์
การศึกษาครัง้ นี้ให้ความสาคัญกับระเบียบข้อบังคับ หรือกฎกระทรวงต่างๆ ที่กาหนดให้เจ้าของที่ดินต้อง
ดาเนินการขึ้นทะเบียนสวนป่ ากับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็ นในสังกัดของกรมป่ าไม้ หรือกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่มขี อ้ บังคับการจดทะเบียนก็ มขี อ้ จากัดเกี่ยวกับบัญชีรายการ
พันธุไ์ ม้ 158 สายพันธุ ์ ซึ่งยังมีความสับสนอยู่บา้ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการตัดโค่นพันธุไ์ ม้ใดๆ ก็
ตาม จะพิสูจน์ทราบได้อย่างไรว่าพันธุไ์ ม้ชนิดใดที่มแี หล่งกาเนิดมาจากพื้นที่ป่าไม้ทางธรรมชาติ นอกจากนัน้
ยังมีบทบัญญัติท่ีสร้างข้อจากัดอย่างเข้มงวดกับพันธุ ไ์ ม้หายากจานวน 13 สายพันธุ ์ (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวกที่ 6 สาหรับบัญชีรายการพันธุไ์ ม้ทงั้ สองประเภท) ส่วนการขึ้นทะเบีย นสวนป่ าส่วนใหญ่ โดยทัว่ ไป
แล้วไม่มีสภาพบังคับ เป็ นแบบสมัครใจ ในขณะที่ก็ไม่ค่อยมีผลประโยชน์ หรือสิทธิพิเศษใดๆ ที่จะได้รบั
เพิม่ เติมหลังจากทีม่ กี ารขึ้นทะเบียนสวนป่ าดังกล่าว ซึ่งโดยทัว่ ไปหลังจากที่มกี ารขึ้นทะเบียนแล้ว กรมป่ าไม้ก็
จะอนุ มตั ิ แล้ว ก็จ ะอนุ ญาตให้มีการตัดโค่ นไม้นนั้ ๆ ได้โดยถือเป็ นกิจกรรมการดาเนิ นการที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ภายใต้บทบัญญัติในพระราชบัญญัตสิ วนป่ า พ.ศ. 2535
ส่วนการขึ้นทะเบียนการทาสวนป่ าจะมีผลประโยชน์บา้ ง ในลักษณะที่เป็ นการคุม้ ครองกรรมสิทธิ์ลกั ษณะการ
ถือครอง หรือการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ สาหรับการทาสวนป่ า แต่ในทางปฏิบตั ิเจ้าของ หรือผูป้ ระกอบการธุรกิจ
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สวนป่ าดังกล่าวมักจะละเลย และไม่ให้ความสาคัญกับการขึ้นทะเบียนการทาสวนป่ านัน้ ๆ ซึ่งในส่วนของ
การศึกษาครัง้ นี้มไิ ด้มขี อบเขตการศึกษาไปครอบคลุมการดาเนินการติดตามตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบแต่
อย่างใด นอกจากนัน้ เมือ่ มีการจดแจ้ง หรือขึ้นทะเบียนสวนป่ าเอาไว้ ก็มไิ ด้มกี ารประกันหรือรับรองใดๆ ว่า
หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ท่ดี ิน จะส่งผลกระทบ หรือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ต่อการจด
แจ้ง หรือขึ้นทะเบียนด้วย ซึ่งก็เป็ นเหตุให้ ไม่ค่อยมีการนาข้อมูลที่ได้รบั การบันทึกการจากการจดแจ้ง หรือ
ขึ้นทะเบียนสวนป่ านัน้ มาใช้ประโยชน์มากนัก สาหรับการประมาณการพื้นที่แปลงสวนป่ าโดยรวมที่อยู่ใน
ประเทศไทยทัง้ หมด
ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่ดูแลไม้ยางพารา เนื่องจากมีการกาหนดว่าเป็ นผลผลิตจากการ
เพาะปลูกทางการเกษตร และเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราได้นากล้าไม้
ยางพาราทีม่ ลี กั ษณะสายพันธุท์ ห่ี ลากหลายไปปลูกทดแทนไม้ยางพาราที่อยู่เดิมให้มากยิ่งขึ้น ทัง้ นี้ในส่วนของ
อุตสาหกรรมยางพาราถือว่า ไม้ยางพาราเป็ นเพียงผลผลิตเสริมหรือผลผลิตข้างเคียงที่ได้จากการทาสวน
ยางพารา เนื่องจากต้อ งการมีกระบวนการโค่นล้มไม้ยางเดิมที่หมดนา้ ยาง และนาเนื้อไม้มาขาย เป็ นรายได้
เสริมให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนในการเริ่มปลูกยางพาราชุดใหม่ได้บา้ ง ดังนัน้ ในส่วน
ของการผลิตวัตถุดบิ สาหรับอุตสาหกรรมป่ าไม้ทไ่ี ด้จากการเก็บผลิตผลทางการเกษตร จึงยังคงเป็ นข้อท้าทาย
และปัญหาอุปสรรคสาหรับรัฐบาลไทยในด้านการบริหารจัดการ ตามภาระหน้าที่ในการติดตาม และควบคุม
โดยจะเป็ นบทบาททีจ่ ะส่งต่อระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปยังกรมป่ าไม้
ทัง้ นี้รฐั บาลไทยได้ตราพระราชบัญญัติการกักเก็บพันธุพ์ ชื พุทธศักราช 2507 มาใช้ โดยครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ เกี่ยวกับสุขอนามัยของพันธุพ์ ชื ด้วย
4.3

การนากฎหมายและระเบียบข้อบังคับมาใช้ในการผลิต การแปรรูป การขนส่ง และการค้าไม้
โดยทัว่ ไปแล้ว กรมป่ าไม้มบี ทบาทหน้าที่หลักในการควบคุม และบังคับใช้ระเบีบบข้อบังคับหลักๆ ที่นามาใช้
ในการควบคุม ดู แลการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ แต่ทว่ าหลังจากที่การค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในระหว่าง
ประเทศเริ่มมีความสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีส่วนทาให้คานึงถึงบทบาทความสาคัญของกรมศุลกากรในฐานะ
ผูท้ ค่ี วบคุมดูแลการค้าระหว่างประเทศด้วย
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4.3.1 การนาเข้า
โดยบทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากรในด้านการควบคุม กากับ มี อยู่ค่อนข้างจากัด ตามจานวนด่านป่ าไมที่
ตัง้ อยู่ตามแนวชายแดนและท่าเทียบเรือ บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว กัมพูชา
และคาบสมุทรมาเลเซีย (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 5.3 แสดงจุดตรวจของกรมศุลกากร) ซึ่งในทางกายภาพแล้ว
ก็มคี วามเป็ นไปได้ท่จี ะนาเข้าไม้จากประเทศพม่ามายังประเทศไทยโดยใช้จุดข้ามฝัง่ แม่นา้ ณ จุดใดจุดหนึ่ง
ซึง่ ก็เป็ นทีแ่ น่นอนว่า ทาให้ในช่วงปี ทผ่ี ่านมามีปริมาณการนาเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่สี าแดงอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายเพียงเล็กน้อย
อนึ่ง กรมศุลกากรได้มปี ระกาศของกรมศุลกากร ฉบับที่ 38/2543 อธิบายถึง การจัดเก็บข้อมูลสาหรับการ
นาเข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ มายังประเทศไทย ซึ่งเป็ นการกล่าวถึงการนาเข้าโดยทัว่ ไป และมิได้ระบุถึงไม้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ที าจากไม้เป็ นการเฉพาะ เอกสารฉบับดังกล่าวกาหนดให้มกี ารให้ถอ้ ยแถลงเกี่ยวกับการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์โดยจะต้องสาแดงพร้อมกับใบตราส่งสิน ค้า (Bill of Lading) ใบแจ้งราคาสินค้า/ใบส่งของ
(Invoice) บัญชีรายการส่งสินค้า (Packing List) และใบแจ้งการประกัน ตลอดจนแบบฟอร์มการปลด
เปลื้องรายการสินค้า (Release Form) นอกจากนัน้ ยังอาจจะต้องสาแดงใบอนุ ญาตการนาเข้า และใบรับรอง
แหล่งกาเนิด (CoC) ตามกรณี ท่เี ห็นสมควร ขัน้ ตอนวิธีปฏิบตั ิเช่นนี้กาหนดขึ้นเพื่อตรวจตรา และรับรองว่า
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รบั การกาหนดรหัสระบบพิกดั อัตราอากร (HS Code) ที่ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามความ
เป็ นจริง ตลอดจนสอดคล้องกับมูลค่าตามที่ได้ชาระให้ในส่วนภาษีศุลกากรการนาเข้า ในส่วนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องตามตราส่งสินค้า (Consignment) ซึ่งเป็ นการผลิตตามกฎหมายในประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์
นัน้ ๆ อาจจะยังจากัดอยู่ ในขณะที่ใบแจ้งราคาสินค้า/ใบส่งของ (Invoice) ที่แสดงรายละเอียดตามสัญญา
ของผูข้ าย และบัญชีรายการส่งสินค้า (Packing List) ที่แสดงรายละเอียดปริมาณของไม้แปรรูป จะสาแดง
ไว้ในเอกสารโดยทัว่ ไป นอกจากนัน้ ในส่วนของประเทศพม่า และกัมพูชาเองก็แสดงความประสงค์ให้
ประเทศไทยต้องยืนยันลักษณะการผลิตโดยสาแดงใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoC) สาหรับการนาเข้าไม้ และ
ผลิตภัณฑ์ไม้จากทัง้ สองประเทศ ทัง้ นี้ “ปัญหา หรืออุปสรรค” ของใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoC) สาหรับไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ จะเกิดขึ้นในส่วนของประเทศกัมพูชา เนื่องจากไม่เห็นด้วย หรือไม่สนับสนุ นให้มกี ารนาเข้า
ไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้จากประเทศกัมพูชามายังประเทศไทย ในส่วนของประเทศลาวแม้นว่าจะไม่ย่ื นแสดง
ความประสงค์ให้ประเทศไทยต้องยืนยันลักษณะการผลิตโดยสาแดงใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoC) ที่มาจาก
ประเทศลาวแต่อย่างใด ซึง่ จากการสัมภาษณ์ และการทบทวนกฎหมายและระเบียบข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องแล้ว
ในส่วนของการศึกษาก็พบถึง ความไม่ชดั เจน หรือความคลุมเครือว่า จะต้องมีบทบัญญัติทางกฎหมาย หรือ
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ระเบียบข้อกาหนดใดๆ สาหรับการบ่งชี้ หรือกาหนดให้ตอ้ งมีการสาแดงสาแดงใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoC)
จากประเทศใดๆ หรือไม่
ซึ่งจากเอกสารต่างๆ ที่ได้ตรวจสอบ ก็พบ ความลักลัน่ หรือความแตกต่างของระดับการปฏิบตั ิ ตลอดจน
รายละเอียดในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธุไ์ ม้ และแหล่งกาเนิดตามที่สาแดงไว้ในใบแจ้งราคาสินค้า/ใบส่ง
ของ (Invoice) ซึ่งโดยทัว่ ไปมักจะพบการสาแดงชื่อเรียกในท้องถิ่นของพันธุ ไ์ ม้และชื่อประเทศผูส้ ่งออก
ผลิตภัณฑ์ ในขณะที่หากมีบริษทั ที่ท าการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มาเกี่ยวข้อง ประเทศเจ้าของไม้ หรือ
ผลิต ภัณ ฑ์ไ ม้ท่ีส่ ง ออกมายัง ประเทศไทยอาจจะแตกต่ า งไปจากประเทศของบริษ ทั ที่ท าการค้า ไม้แ ละ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ก็กาหนดให้มกี ารสาแดงแหล่งกาเนิดของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ ด้วยแม้นว่า จะเป็ นได้ยาก
เพียงใดก็ตาม ทัง้ นี้ ทัง้ ประเทศสิงค์โปร์และเขตปกครองพิเศษฮ่องกงล้วนให้ความสาคัญกับการจัดทาบันทึก
การค้าผลิตภัณฑ์ไม้เป็ นอย่างยิ่ง แม้นว่า ไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ จะเป็ นผลผลิตจากการทาสวนป่ า หรือการ
ผลิตภายในประเทศหรือเขตปกครองนัน้ ๆ ก็ตาม
โดยในส่วนของท่าเทียบเรือกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) จะมีการตัง้ ด่านป่ าไม้ของกรมป่ าไม้ติดกับประตู
ทางออกจากท่าเทียบเรือ นอกจากนัน้ ก็มี การตัง้ ด่ านป่ าไม้ท่ีจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทย และลาวที่
จังหวัดหนองคาย ซึง่ เป็ นจุดทีไ่ ม้ และผลิตภัณฑ์ไม้นาเข้าจะถูกลาเลียงไปเก็บไว้ในโกดังเก็บไม้และผลิตภัณฑ์
ไม้ทเ่ี ป็ นของเอกชน ทัง้ สิ้น 14 แห่ง โดยจะมีการนาไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทน่ี าเข้าจากประเทศลาวมายังประเทศ
ไทยไปตรวจลงตราและขึ้นทะเบียนการขนส่งในประเทศไทย ทัง้ นี้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้โดยส่วนใหญ่มกั จะถูก
นามาพักไว้ในโกดังก่อนที่จะนาส่งไปยังจุดหมายปลายทาง โดยขัน้ ตอนวิธีการปฏิบตั ิทวั ่ ไปก็จะดาเนินการ
สาหรับ ปริม าณไม้แ ละผลิต ภัณ ฑ์ไ ม้ท งั้ หมดที่จ ะต้อ งขนส่ ง ล าเลีย งไป แต่ ก็อ าจจะแบ่ง ปริม าณไม้แ ละ
ผลิตภัณฑ์ไม้ออกเป็ นชุดย่อยๆ หรือส่งไปทัง้ หมดก็ได้ ขึ้นอยู่กบั ความประสงค์ของลูกค้า และอุปสงค์ท่มี อี ยู่
เจ้าพนักงานป่ าไม้มหี น้าทีพ่ จิ ารณาออกใบเบิกทาง (Transport Permit) สาหรับการขนส่งภายในประเทศไทย
และสาหรับการลาเลียงไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทางเรือผ่านประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านท่าเทียบเรือ
กรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้หากมีการแยกกลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในบัญชีรายการส่งสินค้า (Packing List) ชุด
เดียวกันออกเป็ นชุดย่อยๆ เจ้าพนักงานป่ าไม้ก็จะต้องพยายามตรวจสอบให้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ชุดย่อยๆ
เป็ นไปตามบัญชีรายการส่งสินค้า (Packing List) ซึ่งในส่วนของด่านป่ าไม้ท่จี งั หวัดหนองคาย แม้นว่าจะมี
เจ้าพนักงานป่ าไม้มากกว่า 10 คน ประจาการอยู่ แต่ก็ยงั มีปญั หาอุปสรรคด้านกาลังคน เนื่องจากจะต้อง
ติดตามตรวจสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่พี กั ไว้ในโรงพักไม้ทงั้ 14 แห่ง ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ทัง้ นี้การ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามด่านป่ าไม้ท่ตี งั้ อยู่แนวชายแดนนัน้ ไม่ยุ่งยากมากนัก เนื่องจากมีการเปิ ด ด่านป่ าไม้เพื่อให้
อนุ ญาตนาไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านได้เฉพาะในช่วงเวลาปกติของการปฏิบตั ิงานเท่านัน้ อนึ่งก็จะพบความ
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เสีย่ งบ้างในกรณีทเ่ี ป็ นการขนส่งลาเลียงไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ชดุ ย่อยจากบัญชีรายการส่งสินค้า ซึ่งก็มกั จะไม่มี
สาเนาเอกสารต้นฉบับที่จะใช้สาแดงระหว่างการขนส่ง และจะสาแดงใบเบิกทาง (Transport Permit) ที่ออก
ให้โดยกรมป่ าไม้ พร้อมกับบัญชีไม้ สาเนาใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากร และใบขนสินค้าขาเข้า ในขณะที่
ข้อมูลที่กรมป่ าไม้เก็บรวบรวมไว้ได้ ก็คือบันทึกข้อมูลที่แสดงไว้ตามแบบฟอร์มที่แสดงรายละเอียดไว้ใน
ภาคผนวกที่ 7 แบบบันทึกการนาเข้า ทีใ่ ช้สาแดงเพือ่ การตรวจสอบของกรมป่ าไม้
การศึกษาครัง้ นี้ได้ขอเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษทั ผูน้ าเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 2 แห่ง ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตบาน
ประตู หน้าต่าง กรอบโครงสร้าง และพื้นไม้ เพือ่ ขอตรวจดูประเภทและลักษณะความสอดคล้องของเอกสารที่
ใช้สาแดง ซึง่ ติดมากับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่นี าเข้ามาภายในประเทศ โดยการสารวจพบว่า เอกสารดังกล่าวมี
ความชัดเจนทีย่ นื ยันถึงการขนส่งไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทางเรือ จาเป็ นต้องสาแดงเอกสารแสดงการขนส่งสิน ค้า
ทางเรือแบบทัว่ ไป (Conventional Shipping Document) ซึ่งเป็ นมาตรการในการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่จะ
เป็ นประโยชน์กบั การยืนยันข้อเท็จจริง และความถูกต้องของการขนส่งทางเรือ ตลอดจนลักษณะความ
ถูกต้องทางกฎหมาย ในขณะที่ จะมีการแนบใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) บัญชีรายการส่งสินค้า
(Packing List) และบัญชีรายการสินค้าทางเรือ (Ship’s Manifest) มาพร้อมกับการขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่ง
จะเป็ นวิธีในการยืนยันเอกลักษณ์ของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่อี ยู่ในรายการขนส่งสินค้าทางเรือ ส่วนใบแจ้ง
ราคาสินค้า/ใบส่งของ (Sales Invoice) โดยทัว่ ไปแล้ว จะนาส่งมาพร้อมกับตราส่งสินค้า (Consignment)
ซึง่ ในเอกสารดังกล่าวจะทาให้ทราบถึงตัวผูซ้ ้อื และผูข้ าย (หรือผูแ้ ทน) ได้
ทัง้ นี้ ยังไม่พบว่ามีเครื่องมือในการกาหนดเอกลักษณ์ท่มี ลี กั ษณะโดดเด่นจาเพาะซึ่งจะทาให้มกี ารระบุสณั ฐาน
และที่มาของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในเอกสารได้อย่างชัดเจน แม้นว่าจะมีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบ
เอกสารหลากหลายชนิดเข้าด้วยกัน ซึ่งก็จะทาให้มกี ารระบุลกั ษณะของตราส่งสินค้า (Consignment) ได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี โดยพื้นฐานของเอกสารต่างๆ เหล่านี้ ไม่มเี อกสารชิ้นใดเลย ไม่ว่าจะแยกย่อย
หรือ รวมๆ กันทัง้ หมด ที่สามารถพิสูจน์ หรือสาแดงความถูกต้องตามกฎหมายของแหล่ง กาเนิดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ทอ่ี ยู่ในตราส่งสินค้า (Consignment) นัน้ ๆ ได้แต่อย่างใด
ส่วนใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoC) ในบางครัง้ ก็จะแนบมาพร้อมกับเอกสารการขนส่งสินค้าทางเรือ โดยการ
ขนส่งสินค้าทางเรือจากประเทศมาเลเซีย และประเทศพม่ามีการปฏิบตั ิในการสาแดงใบรับรองแหล่งกาเนิด
(CoC) ไว้อย่างชัดเจนและสมา่ เสมอ ในขณะที่การขนส่งสินค้าทางเรือจากประเทศอื่นๆ ที่ได้สาแดงใบรับรอง
แหล่งกาเนิด (CoC) ค่อนข้างไม่แน่ นอน หรือกระทาการอย่างสมา่ เสมอแต่อย่างใด ใบรับรองแหล่งกาเนิด
(CoC) ถือ ว่ ามีความสาคัญ เนื่ อ งจากเป็ นหลักฐานทางเอกสารหลักๆ ที่สาแดงแหล่ง กาเนิ ดของไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ และแสดงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย แต่ โดยลักษณะของใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoC)
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เองแล้วก็มสิ ามารถรับรองความถูกต้องตามกฎหมายให้กบั ไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ได้อย่างแน่ นอนตายตัว แต่
เป็ นเพียงการแสดงลักษณะความถูกต้องในการขนส่งสินค้าทางเรือเท่านัน้
ในส่วนของเอกสารอื่นๆ ซึง่ อาจจะแนบ หรือมิได้แนบมาสาแดงพร้อมกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่นี าเข้าประเทศ
ก็คือ ใบรับรองสุขอนามัยของพืช (Phytosanitary Certificate) ซึ่งในบางครัง้ ก็จะมีการสาแดงใบรับรอง
ดังกล่าว ในขณะทีใ่ นหลายๆ กรณีกม็ ไิ ด้สาแดงแต่อย่างใด
ส่วนเอกสารทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ุดซึง่ เกี่ยวข้องกับการนาเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ก็คือ สาเนาใบอนุ ญาตของ
ผูป้ ระกอบการ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดความถูกต้องตามกฎหมาย และการได้รบั อนุ ญาตให้ทาหน้าที่ในการ
ค้าขายได้จากประเทศผูน้ าเข้าสินค้า ตลอดจนเอกสารประกอบเพิ่มเติมในส่วนของศุลกากร ซึ่งจะแสดง
ค่าธรรมเนียมการนาเข้าสินค้าที่ได้ชาระไปแล้ว และแสดงกระบวนการชาระ หรือจัดการด้านศุลกากรตาม
ระบบปกติ ในช่วงทีล่ าเลียงสินค้านัน้ ๆ เข้ามาภายในประเทศไทย เอกสารดังกล่าวข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่า มี
การลาเลียงไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในการศึกษาครัง้ นี้ ในส่วนที่สองได้ตรวจเยี่ยมสังเกตการปฏิบตั ิงานของผูแ้ ปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ โดย
พบว่า มีการนาเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านพรมแดนทางบกจากประเทศลาวมายังประเทศไทยบ่อยครัง้ โดย
มิได้สาแดงเอกสารการขนส่งสินค้าที่มรี ายละเอียดใดๆ มากนัก ทัง้ ยังมิได้แนบใบตราส่งสินค้า (Bill of
Lading) และบัญชีรายการสินค้า (Manifest) แต่อย่างใด ในขณะที่บญั ชีรายการส่งสินค้า (Packing List)
ก็จะแสดงรายละเอียดของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่ลี าเลียงมาในการขนส่งดังกล่าว และในบางครัง้ ก็จะมีการ
แนบใบรับรองแหล่ง ก าเนิ ด (CoC) มาพร้อ มกับ การน าเข้าสิน ค้า แต่ อ าจจะไม่มีก ารส าแดง ใบรับ รอง
สุขอนามัยของพืช (Phytosanitary Certificate) ซึง่ จะนามาใช้เป็ นหลักฐานแต่อย่างใด
เอกสารการนาเข้าทางศุลกากร ก็เช่นกัน ถือเป็ นเอกสารพิสูจน์เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทน่ี าเข้ามา โดยจะใช้
แสดงความถูกต้องตามกฎหมายของการนาไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เข้ามาในประเทศไทย
ในขณะที่ก็ยงั ไม่มรี ะบบการตรวจพิสูจน์ยืนยันชนิดไม้ ซึ่งกรมป่ าไม้จะต้องพัฒนาระบบนี้หรือจะต้องจัดหา
นักวิชาการป่ าไม้ทม่ี คี วามเชี่ยวชาญมาทาหน้าที่ตรวจยืนยันพันธุไ์ ม้ทน่ี าเข้ามาทางเรือด้วย
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4.3.2 ใบเบิกทาง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 24846 ให้นิยาม การควบคุมการดาเนินกิจกรรมการทาไม้ และการเก็บหา
ของป่ า (Non-Wood Forest Product: NWFP) โดยหมายรวมถึง การขนส่งผลิตภัณฑ์ไม้และผลิตภัณฑ์ท่ี
มิใช่ไม้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป โดยในมาตรา 4(2) ของพระราชบัญญัติ ให้คาจากัดความของไม้ไว้
ค่อนข้างกว้าง โดยครอบคลุมถึง ไม้สกั และไม้อ่นื ทุกชนิดที่เป็ นต้น เป็ นกอ เป็ นเถา รวมตลอดถึงไม้ท่นี าเข้า
มาในราชอาณาจักร ไม้ไผ่ทกุ ชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ม ตอ เศษ ปลาย และกิ่งของสิ่งนัน้ ๆ ไม่ ว่า
จะถูกตัด ทอน เลือ่ ย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทาโดยประการอื่นใด พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้คาจากัดความไม้ท่ี
ผลิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่ามาจาก ก) การทาสวนป่ าไม้ทวั ่ ไป ข) การทาสวนป่ าไม้ตามการเพาะปลูกทาง
การเกษตร หรือ ค) การทาสวนป่ าไม้ยางพารา โดยการทาสวนป่ าดังกล่าวต้อ งเป็ นกิจกรรมที่ดาเนินการบน
ทีด่ นิ ทีม่ กี ารถือครองกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย บนแปลงที่ดินของเอกชน หรือเป็ นป่ าเสื่อมโทรมที่
ได้รบั การอนุญาตให้ใช้ทด่ี นิ ได้ สาหรับการทาไม้สักหรื อไม้ยางสวนป่ าจะควบคุมโดยพระราชบัญญัติสวนป่ า พ.ศ. 2535
แต่หากเป็ นไม้อื่นที่มิใช่ไม้สักหรื อไม้ยางบนแปลงที่ดินของเอกชนจะไม่อยูใ่ นความควบคุมตามกฎหมายป่ าไม้ นอกจากนัน้
ในบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ก็ได้ครอบคลุมบทบัญญัติในส่วนของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่นี าเข้ามา
ในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย
ส่วนมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติ กาหนดให้ ผูใ้ ดนาไม้หรือของป่ าเคลื่อนที่ภายในประเทศไทย ต้องมี
ใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กากับไปด้วยตามข้อกาหนดในกฎกระทรวง แต่ทว่าในส่วนของพันธุ ไ์ ม้ทงั้
14 สายพันธุ ์ (ดูภาคผนวกที่ 2 พันธุไ์ ม้ท่ไี ด้รบั การยกเว้นจากการตรวจค้น และขัน้ ตอนการทาบันทึก) ได้รบั
การยกเว้นระบบการขอใบเบิกทาง แต่ไม้ท่ไี ม้นาเข้าจากต่างประเทศทุกชนิดรวมทัง้ ไม้ยางพารา และไม้ยูคา
ลิปตัส จะต้องขอออกใบเบิกทางทัง้ หมดไม่มขี อ้ ยกเว้น
ปัจจุบนั กรมป่ าไม้มดี ่านป่ าไม้อยู่ทงั้ หมด 38 แห่ง ซึ่งจะปฏิบตั ิงานตลอด 24 ชัว่ โมง และกระจายตัวอยู่ใน
พื้นที่ 7 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และ 8 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นอกจากนัน้ ก็มอี ยู่ในพื้นทีจ่ งั หวัดส่วนกลาง และรอบๆ กรุงเทพมหานคร

6

พระราชบัญญัติป่าไม้ ได้รบั การแก้ไข/ปรับปรุงในปี 2491, 2494 และ 2503 โดยที่การสืบค้นยังไม่พบการแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ ในขณะทีพ่ ระราชบัญญัตฉิ บับเริ่มต้นนัน้ มีเพียงบทบัญญัตหิ ลักๆ ปรากฎอยู่เท่านัน้
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ทัง้ นี้ กรมป่ าไม้ยงั มีหน้าที่ในการดูแลและจัดตัง้ ด่านป่ าไม้อีก 249 แห่ง ในจุดต่างๆ ซึ่งจะแสดงลักษณะของ
ด่านป่ าไม้เป็ น “ประเภท 2 (Type 2)” โดยจะเปิ ดทาการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งลักษณะโดยทัว่ ไป
แล้ว จะมีด่านป่ าไม้ประเภท 1 ตัง้ อยู่ใกล้จุดผ่านแดนที่สาคัญซึ่งมีการค้าไม้และ/หรือผลิตภัณฑ์ไม้ระหว่าง
ประเทศเกิดขึ้นในบริเวณนัน้ ๆ นอกจากนัน้ ยังมีด่านป่ าไม้ ประเภทที่ 1 อีกหลายจุดที่ตงั้ อยู่ในประเทศไทย
โดยจะอยู่ตามเส้นทางหลวงสายสาคัญๆ และรอบๆ กรุงเทพมหานคร
ในส่ว นของประสิทธิภาพของระบบด่ านป่ าไม้ก็ข้ ึนอยู่กบั ความสามารถในการสกัด กัน้ การขนส่ง ไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ โดยกาหนดให้มกี ารขอออกใบเบิกทางมีลกั ษณะที่เหมาะสมหรือมีการบันทึกลักษณะการขนส่ง
ตามใบเบิกทางที่ออกให้ ด่านป่ าไม้โดยลักษณะแล้วมิใช่จุดสกัดกัน้ การเคลื่อนย้ายไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้ใน
ลักษณะอื่นๆ และเนื่องจากวัสดุดงั กล่าวอาจจะถูกปกคลุม หรืออาพรางในลักษณะต่างๆ แล้วเคลือ่ นย้ายโดย
ยานพาหนะ หรือเก็บไว้ในตูบ้ รรทุกสินค้า ซึง่ ก็ยากแก่การตรวจค้น หรือ พิสูจน์ทราบว่ามีลกั ษณะของไม้เถื่อน
อย่างไร มากกว่าทีจ่ ะเป็ นการสุ่มเรียกให้หยุด และค้นยานยานพาหนะโดยด่านตรวจของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ
ในส่วนของหนังสือกากับไม้ท่อี อกให้โดยกรมป่ าไม้ จะกาหนดแบบฟอร์มที่มกี ารออกแบบและครอบคลุมคา
จากัดความให้ชดั เจน (ดูภาคผนวกที่ 8 ใบเบิกทาง การอนุ ญาตในการขนส่ง เคลือ่ นย้าย) โดยจะมีการจัดทา
หนังสือกากับไม้ไว้ 3 ฉบับ เพื่อให้นาใช้ประกอบกับบัญชีไม้ซ่งึ จะมอบให้โรงงานแปรรูปไม้รายย่อยๆ ที่ขอ
อนุ ญาตไว้กบั กรมป่ าไม้ถือครองไว้ ลักษณะของบัญชีไม้จะพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์โดยทัว่ ไป แต่ก็จะมีการ
รับรองความถูกต้องของบัญชีไม้โดยกรมป่ าไม้ ซึ่งก็ส่งผลให้ โรงงานแปรรูปไม้รายย่อยทัว่ ไปสามารถแสดง
หนังสือกากับไม้ได้ ในขณะที่ยงั เก็บรักษาต้นขัว้ หนังสือกากับไม้อีก 1 ฉบับไว้ท่โี รงงานแปรรูป สาเนาอีก 1
ฉบับจะติดไปกับตราส่งสินค้า (Consignment) ไม้ ในขณะทีส่ าเนาอีก 1 ฉบับ จะนาส่งให้กบั กรมป่ าไม้ หรือ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แสดงข้อมูล
รายละเอียดจาเพาะเกี่ยวกับการดาเนินการของด่านป่ าไม้ไว้ดว้ ยแล้ว (ดูภาคผนวกที่ 5 พระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484)
ในส่วนของใบเบิกทางโดยทัว่ ไปจะแสดงสถานที่ตน้ ทางที่ขนส่งลาเลียงไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ มา โดยมี
รายละเอียดของบัญชีรายการส่งสินค้า (Packing List) แสดงไว้ดว้ ย นอกจากนัน้ ก็มีการกาหนดช่ว ง
ระยะเวลาในการขนส่งลาเลียงไม้ (ระหว่าง 24-48 ชัว่ โมง) ซึง่ จะขึ้นอยู่กบั ระยะทางในการเดินทาง ทัง้ นี้อาจจะ
มีการกาหนดรายละเอียดของด่านป่ าไม้ทย่ี านพาหนะนัน้ ๆ จะต้องหยุดเป็ นการเฉพาะเพื่อขอรับการตรวจจาก
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เจ้าพนักงานป่ าไม้เป็ นการเฉพาะ โดยเจ้าพนักงานป่ าไม้จะใช้คอ้ นตีตราประทับไม้ ในบริเวณปลายท่อนไม้แปร
รูปในชุดหนึ่งชุดใด (ดูภาพที่ 1)
อนึ่ง สาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งบ้าน แผ่นไม้อดั เยื่อและกระดาษ จะไม่มกี ารนาขัน้ ตอน
นี้มาปรับใช้แต่อย่างใด ดังนัน้ ขัน้ ตอนดังกล่าวจึงนามาใช้กบั ไม้แปรรูป และไม้ท่อนเท่านัน้ แต่บริษทั ที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์ปลายทางมีหน้าที่ตอ้ งออกเอกสารสาหรับการขนส่งลาเลียงนัน้ ๆ เอง และกรมป่ าไม้ขอความ
ร่วมมือให้เจ้าหน้าทีป่ ่ าไม้ตรวจสอบก่อนจะมีการตรวจปล่อยสินค้า
ในขณะที่มคี วามเป็ นไปได้ ที่จะมีการนาไม้มลู ค่าสูง (และเป็ นไม้ท่มี กี ารควบคุม) ผสมปลอมแปลงไปกับไม้
ยางพาราแปรรูป (ทีไ่ ด้รบั การยกเว้นในการตรวจสอบ) ดังนัน้ จึงมีการผ่อนปรนให้เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถร้อง
ขอตรวจยานพาหนะที่ลาเลียงขนย้ายไม้แปรรูปที่อยู่ในกลุ่มพันธุ ไ์ ม้ท่ไี ด้รบั การยกเว้น โดยจะมีการสุ่มเรียก
ตรวจยานพาหนะต่างๆ ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะมีลกั ษณะเป็ นแผ่นกระดาษสีเหลือง มีความโดดเด่นชัดเจน
ในขณะที่กรมป่ าไม้ตอ้ งออกใบเบิกทางก่อนออกจากจุดนาเข้า สาหรับไม้ยางพาราภายในประเทศเมือ่ ขนย้าย
จากโรงงาน/โรงค้าจะต้องมีหนังสือกากับไม้ยางพาราแปรรูปกากับไปด้วย
ทีต่ งั้ ของด่านป่ าไม้ทวั ่ ไปจะตัง้ อยู่ในเส้นทางของถนนสายหลักๆ หรือด่านต่างๆ (อาทิ สาหรับการนาเข้า และ
ส่งออก) ในขณะทีข่ อ้ มูลทีเ่ ก็บรวบรวมไว้ในด่านป่ าไม้หนึ่งๆ อาจจะแสดงค่าตัว ชี้วดั ที่มกี ารบันทึกตามเส้นทาง
ทีม่ กี ารลาเลียง ขนย้ายไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ดงั กล่าว ซึง่ มีค่าตัวเลขไม่มากนัก
ในขณะที่กฎหมาย และระเบียบข้อกาหนดต่างๆ บัญญัตวิ ่า จะต้องมีการตีตราประทับไม้แปรรูปและไม้ท่อน
ซุง โดยการใช้คอ้ นตีตราประทับไม้ ดังภาพที่ 1 ซึง่ ก็จะมีการตีตราประทับในไม้ หรือตัวอย่างไม้ในบางส่วน
ภาพที่ 1: ค้อนตีตราประทับไม้ของกรมป่ าไม้ (ปม.)
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะใช้การตีตราบนท่อนซุง และไม้แปรรูป
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4.3.3 การปลูกสร้างสวนป่ าไม้หวงห้าม
เจ้าของ หรือผูป้ ระกอบการแปลงสวนป่ า ไม้หวงห้าม จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ย วกับไม้ท่ีโค่ นล้ม โดย
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามภาคผนวกที่ 9 (แบบบันทึกสาหรับไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ทไ่ี ด้จากการเพาะปลูก)
4.3.4 การติดตามอุตสาหกรรม
ในขณะทีก่ รมป่ าไม้มหี น้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้ไม้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ใน
ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ซึ่งโดยหลักแล้วก็จะต้องพิจารณาถึงปริมาณของไม้ท่มี กี ารใช้ประโยชน์ ซึ่งโรงงาน
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้ไม้แต่ละรายมีหน้าทีจ่ ดั ทาสมุดบันทึกการซื้อ -ขาย/เคลือ่ นย้ายไม้ ตลอดจนผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากการใช้ไม้ดงั กล่าว ซึ่งกรมป่ าไม้เป็ นผูอ้ อกแบบบัญชีไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ ในขณะที่บริษ ทั หรือธุ รกิจ
เอกชนจะสามารถนาไปจัดพิมพ์ และใช้งานได้โดยทัว่ ไปตามข้อกาหนด
โดยที่เจ้าพนักงานป่ าไม้จะทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีไม้แต่ละฉบับอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ต่อ เดือน เพื่อเป็ นการ
ติดตาม และรับรองถึงปริมาณไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่ผี ลิต แปรรูปออกจากโรงงานในแต่ละแห่ง มีค่ าน้อยกว่า
ปริมาณไม้ท่ีนาเข้ามายังโรงงานแปรรู ป ในขณะที่เจ้าพนักงานป่ าไม้ในระดับท้องถิ่นจะทาการตรวจสอบ
ปริมาณไม้ทป่ี ้ อนเข้าโรงงาน กับผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ไม้ท่อี อกจากโรงงานซา้ อีกครัง้ ข้อมูลดังกล่าวจะเก็บ
รวบรวมไว้ในระดับท้องถิน่ และไม่มกี ารดาเนินการในระดับประเทศแต่อย่างใด ในส่วนของการบันทึกนัน้ จะ
ครอบคลุ ม ถึง บรรดาวัต ถุดิบ จากไม้ท งั้ หมด โดยรวมถึง พัน ธุ ์ไ ม้ท่ีไ ด้ร บั การยกเว้น จากระบบการออก
ใบเบิกทาง อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวนี้มไิ ด้ครอบคลุมไม้ก่งึ แปรรูป (อาทิ ไม้แม่แบบ) และไม้กระดานอัด
ส่วนโรงงานเยื่อ และกระดาษก็จะรวมอยู่ ในส่วนของวัตถุดิบที่เป็ นแผ่นไม้ และไม้ท่อนซุง แต่ไม่รวมถึง
กระดาษทีห่ มุนเวียนนากลับมาใช้ใหม่ และเยือ่ ไม้แต่อย่างใด
ลักษณะการติดตาม และการตรวจสอบซา้ ดังกล่าวทาให้สามารถตรวจหาการบันทึกข้อมูลที่ขาดประสิทธิภาพ
ตลอดจนการกระทาทีไ่ ม่สอดคล้อง หรือเป็ นการละเมิดระบบการติดตามและควบคุมต่างๆ แต่ทว่าก็เป็ นการ
ยากที่จะเห็นได้ว่า จะมีการระบุระดับความรุนแรงของการกระทาที่เป็ นการละเมิดต่อระบบการติดตามและ
ควบคุ ม นั้น ๆ ได้อ ย่ า งไร หากยัง ขาดการจัด ท ารายงานการจัด เก็ บ หรื อ การแปรรู ป ผลิต ภัณ ฑ์ท่ี มี
ประสิทธิภาพ
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4.3.5 การส่งออก
ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกไม้แปรรูปเป็ นสัดส่วนค่อนข้างมาก ในขณะที่ในผลิตภัณฑ์ไม้ท่สี ่งออกโดย
ส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้าแปรรูป อาทิ แผ่นไม้อดั เยื่อ กระดาษ และผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน
ซึง่ กรมป่ าไม้มไิ ด้มหี น้าทีใ่ นการติดตามตรวจสอบลักษณะความถูกต้องตามกฎหมาย แหล่งกาเนิ ด หรือปัจจัย
ทีก่ าหนดอื่นใด
และเพื่อเป็ นการสนับสนุ นผูส้ ่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ กรมป่ าไม้ได้จดั ทากระบวนการรับรองโดยสมัครใจ
(Voluntary Certification Process)7 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผูส้ ่งออกได้มเี อกสารที่มลี กั ษณะเสมือน
ใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) ในฉบับภาษาอังฤษ ซึ่งจะใช้สาแดงในการขนส่งสินค้า โดยแสดงร่วมกับคา
อนุมตั ขิ องกรมป่ าไม้ดว้ ย (ดูภาคผนวกที่ 10 ตัวอย่างของหนังสือรับรองแบบสมัครใจที่ออกให้โดยกรมป่ าไม้)
โดยผูส้ ่งออกผลิตภัณฑ์จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาร้องดังกล่าว พร้อมแนบภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์ และ
เอกสารที่สาแดงถึงแหล่ งกาเนิดของไม้ (ซึ่งหมายรวมถึง เอกสารใบแจ้งราคาสินค้า/ใบส่งของ (Invoice))
หลังจากนัน้ ก็ย่นื แบบฟอร์มคาร้องดังกล่าวให้กบั สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ท่ตี งั้ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อ
ขอให้พจิ ารรณาออกใบรับรองดังกล่าว หลังจากนัน้ เจ้าพนักงานป่ าไม้จะทาหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และการ
ขนส่งลาเลียงก่อนที่จะพิจารณาออกเอกสารใบรับรอง ทัง้ นี้ในปี 2553 มีการออกเอกสารใบรับรอง จานวน
น้อยกว่า 150 ชุดให้กบั ผูป้ ระกอบการทีย่ น่ื คาร้องดังกล่าว
ทัง้ นี้มีขอ้ สังเกตว่า การที่เจ้าพนักงานป่ าไม้ใช้วิจารณญาณโดยการพิจารณาเพียงหลักฐานข้อมูลเล็กน้อย
ก่อนที่จะออกเอกสารใบรับรอง จะมีความแน่ ใจได้อย่างไรว่าเจ้าพนักงานป่ าไม้จะสามารถออกเอกสารที่
เหมาะสมและถูกต้องตรงกับตราส่งสินค้า (Consignment) ดังตัวอย่างที่เห็นได้จากกรณีท่มี กี ารรับรองชิ้นไม้
สับยูคาลิปตัสปริมาณมาก แต่จะมัน่ ใจได้อย่างไรว่าวัตถุดิบที่อา้ งว่าเป็ นชิ้นไม้สบั ไม้ยูคาลิปตัสนัน้ จะเป็ นไม้ยู
คาลิปตัสทัง้ หมด
ในอีก ตัว อย่ า งหนึ่ ง ก็พ บว่ า บริษ ทั ผู ป้ ระกอบการผลิต ได้จ ดั ส่ ง เอกสารแนะน าบริษ ทั แนบมาพร้อ มกับ
แบบฟอร์มคาร้องเพื่อขอใบรับรอง โดยจัดทาเป็ นแฟ้ มข้อมูลมาอย่างเรียบร้อบ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวแสดง
รายละเอียดไว้อ ย่ างชัดเจนว่า บริษทั มีการประกอบการที่ใช้ไม้ท่ีมีมูลค่ าสู งที่ได้จากป่ าไม้ในเขตร้อนชื้น
(Tropical Wood) ซึ่งมาจากที่ต่างๆ ทัว่ โลก (ข้อความดังกล่าวระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารแนะนาบริษทั )
ดังนัน้ ในการไล่เรียงความสอดคล้องของตราส่งสินค้า (Consignment) กับรายการตามที่แสดงไว้ในเอกสาร

7

ระเบียบข้อบังคับของกรมป่ าไม้ ปี 2551 การกาหนดใบรับรองสาหรับผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากไม้
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แนะน า (ซึ่ง ต่ า งก็ แ สดง และอธิ บ ายถึง ลัก ษณะของไม้ท่ีน ามาใช้) ก็ จ ะแสดงให้เ ห็น ว่ า ตราส่ ง สิน ค้า
(Consignment) นัน้ ๆ ประกอบไปด้วยไม้ทม่ี คี วามแตกต่างหลากหลาย ทัง้ นี้การพิจารณาออกใบรับรองก็จะ
สะท้อ นเพีย งแต่ ข อ้ มูล ตามที่ก ารระบุไ ว้ใ นค าร้อ งที่ย่ืน ขอใบรั บ รอง และใบแจ้ง ราคาสิน ค้า /ใบส่ ง ของ
(Invoice) ซึง่ ระบุไว้เพียง ไม้แอ๊ชอเมริกาเหนือ (North American Ash) เพียงชนิดเดียว
ในส่วนของการออกใบรับรองดังกล่าวตามกระบวนการเช่นนี้ถือเป็ นความเสี่ยง ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของกรมป่ าไม้ เนื่องจากลักษณะความซับซ้อนทางการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของ
ประเทศไทย ซึ่งการส่งออกผลิตภัณฑ์สนิ ค้าที่มคี วามซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อาจจะเนื่องมาจากการนาวัตถุดิบที่
เป็ นไม้มาจากแหล่งต่างๆ กัน ซึง่ กรมป่ าไม้อาจจะมิได้มถี อ้ ยแถลง หรือคาอธิบายดังกล่าวไว้ก่อน
ดังนัน้ ผูส้ ่งออกจึงจาเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนวิธีการปฏิบตั ิของกรมศุลกากรซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการชาระค่า
ภาษีศุลกากร ตามทีเ่ ห็นสมควร
4.3.6

อนุ สญั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิ ดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สูญพันธุ ์ ( CITES )

พืชในตระกูล Aquilaria (ไม้กฤษณา) ได้รบั การกาหนดให้เป็ นพืชป่ าที่ใกล้สูญพันธุ ไ์ ว้ในภาคผนวกที่ II ของ
อนุ สญั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สูญพันธุ ์ (CITES) ในขณะที่ใน
ประเทศไทยพบว่า มีไม้กฤษณา 4 สายพันธุ ์ ที่ได้รบั ผลกระทบ กล่าวคือ Aquilaria crassna Pierre ex
Lecomte, Aquilaria malaccensis Lamk และ Aquilaria subintegra Ding Hou โดยในภาคผนวกที่
II ได้ระบุพนั ธุไ์ ม้ทย่ี งั มิได้ตกอยู่ในสถานการณ์การใกล้สูญพันธุด์ ว้ ย แต่อยู่ในลักษณะของการค้าที่ตอ้ งมีการ
ควบคุม เพื่อพยายามหลีกเลีย่ งลักษณะการใช้ประโยชน์ท่อี าจจะส่งผลกระทบต่อการมีสบื ทอดสายพันธุข์ อง
พันธุ ไ์ ม้ดงั กล่าว ทัง้ นี้ได้แสดงตัวอย่างของพันธุไ์ ม้สายพันธุใ์ นประเทศไทย ตามใบอนุ ญาตของอนุ สญั ญาว่า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สูญพันธุ ์ (CITES) ไว้ในภาคผนวกที่ 11 ของ
รายงานฉบับนี้ดว้ ยแล้ว
ในส่วนของปริมาณ และความซับซ้อนของการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ในระหว่างประเทศของประเทศไทย หมายถึง
ปริมาณไม้ตามพันธุไ์ ม้ท่กี าหนดไว้ในอนุ สญั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้
สูญพันธุ ์ (CITES) ที่อาจจะนาเข้ามาทัง้ โดยทางตรง หรือทางอ้อมจากประเทศที่สาม ซึ่งในส่วนนี้แสดงถึง
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณี ท่มี ีการขยายตลาดในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และทาให้มีการพิจารณาลด
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในห่วงโซ่อปุ ทาน โดยมิมคี าสัง่ ซื้อไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้ดงั กล่าวจากประเทศไทย
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4.4

ระบบไร้เอกสาร (Paperless system)
ระบบการปฏิบตั ิงานปัจจุบนั ของกรมป่ าไม้เป็ นระบบที่ ตอ้ งพึงพาเอกสารเป็ นหลัก (Paper-Based System)
ซึง่ ก็มขี อ้ จากัดในด้านปริมาณตัวเลขที่มกี ารตรวจสอบตามการปฏิบตั ิงานให้แล้วเสร็จ และทาให้กระบวนการ
ถ่ายโอนข้อมูลภายในกรมป่ าไม้ดาเนินการได้ค่อนข้างล่าช้า ดังนัน้ หากมีการเปลีย่ นแปลงระบบการดาเนินการ
ดังกล่าวให้เป็ นการบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ หมดก็ย่อมจะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานดัง กล่าว
อย่างแน่นอน
ระบบทีจ่ ะนามาใช้ขบั เคลือ่ นการจัดทา และถ่ายโอนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์กค็ ือ การใช้โครงร่างระบบข้อมูล
ดิจิตอลร่วมกันทัง้ ประเทศ (National Single Window: NSW) ซึ่งจะช่วยสนับสนุ นให้เกิดการบูรณาการ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของประเทศไทยอย่างจริงจัง เพื่อตอบสนองต่อแนวทางการจัดทาโครงร่างระบบข้อมูล
ดิจิตอลร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Single Window) ซึ่งเป็ นมติจากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน เมือ่ เดือนธันวาคม 2548 ที่ผ่านมา โครงร่างระบบข้อมูลดิจิตอลร่วมกันทัง้ ประเทศ (NSW) เป็ น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ที าหน้าที่สนับสนุ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และมีความมัน่ คง โดยผ่านจุดเชื่อมต่อการป้ อนข้อมูลในระบบเดี่ยวร่วมกัน
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในระเบียบปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับการเคลือ่ นย้าย การส่งออก และการนาเข้า
ไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้โดยรวม ตลอดจนเป็ นการเร่งกระบวนการไหลของข้อมูล สินค้าทัง้ การนาเข้า ส่งออก
และการเคลือ่ นย้ายผลิตภัณฑ์ให้ไม่มอี ปุ สรรคใดๆ นอกจากนัน้ โดยระบบจะมีการจัดส่งข้อมูลและข่าวสารใน
ช่องทางเดี่ยว มีกระบวนการเชื่อมโยงของข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาเดียวกัน ตลอดจนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมที่บูรณาการร่วม และมีมาตรฐานในส่วนที่เกี่ยวกับการชาระค่าภาษีศุลกากร ตลอดจนการ
จัดการเกี่ยวกับสินค้าทีบ่ รรทุก
การปฏิบตั งิ านในส่วนของกรมศุลกากรจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยนาระบบภาษีศุลกากร
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) หรือ ระบบภาษีศุลกากรแบบไร้เอกสาร (Paperless Customs)
นอกจากนัน้ ก็มกี ารพัฒนาระบบการออกใบรับรอง (e-Certificate) /ใบอนุ ญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eLicensing) นามาใช้ร่วมกันในลักษณะโครงร่างระบบข้อมูลดิจิตอลร่วมกันทัง้ ประเทศ (NSW) ดังนัน้ โดย
ลักษณะนี้กรมป่ าไม้ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงจึงมีหน้าที่ในการพัฒนา และการดาเนินการ
ตามระบบ เพือ่ อานวยกระบวนการเชื่อมโยงบูรณาการกับขัน้ ตอนวิธีการปฏิบตั งิ านในระดับประเทศต่อไป
ทัง้ นี้ กรมป่ าไม้ได้เริ่มต้นการพัฒนา และจัดทาระบบการปฏิบตั ิงานดังกล่าว โดยมีการฝึ กอบรมเจ้าพนักงาน
ป่ าไม้ และบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ดาเนินการติดตัง้ ระบบคอมพิวเตอร์ตามด่านป่ าไม้ท่มี อี ยู่ทวั ่
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ประเทศ โดยในช่วงที่มกี ารศึกษาข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่ ตามรายงานการศึกษาฉบับนี้ (ช่วงกลางเดือนตุลาคม
2554) ก็อยู่ในช่วงที่กาลังพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปที่จะใช้รองรับการปฏิบตั ิงานตามระบบ ในขณะที่กาลังมี
การจัดฝึ กอบรมให้กบั พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ่ าไม้ ซึง่ ในขณะนัน้ ยังไม่มกี ารปฏิบตั ิงานตามระบบดังกล่าวแต่อย่าง
ใด ทัง้ นี้หากพิจารณาตามแผนทีน่ ่าจะเป็ นไปได้สาหรับการนาระบบการปฏิบตั ิงานแบบไร้เอกสาร (Paperless)
มาใช้ส าหรับ การปฏิบ ตั ิ ง านของกรมป่ าไม้ใ นการบัน ทึก ข้อ มูล การขนย้า ยไม้แ ละผลิต ภัณ ฑ์ไ ม้ท่ีผ ลิต
ภายในประเทศไทยจากแปลงสวนป่ า หรือพื้นทีป่ ่ าไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบนั ยัง
ไม่พบว่า มีความประสงค์ หรือความมุ่ง มัน่ ที่จะนาระบบการปฏิบตั ิงานดังกล่าวมาใช้แทนระบบที่ตอ้ งพึงพา
เอกสารเป็ นหลัก (Paper-Based System) ที่ดาเนินการอยู่ มีแต่เพียงการดาเนินการผสานข้อมูลเข้าไปใน
ระบบภาษีศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) เท่านัน้
นอกจากนัน้ ในส่วนของพันธุไ์ ม้ทน่ี ามาใช้ประโยชน์โดยส่วนใหญ่ มักจะเป็ นพันธุไ์ ม้ท่ไี ด้รบั การยกเว้นจากการ
ตรวจสอบในระบบใบเบิกทาง ทาให้ไม้โดยส่วนใหญ่ ท่ีเคลื่อนย้ายอยู่ในประเทศไทยมิได้อยู่ในสารบบของ
ระบบดัง กล่าวแต่อ ย่างใด ในขณะที่ยงั พบว่ า มีช่องว่ างของความรู ค้ วามเข้าใจในส่ว นที่เกี่ ยวกับไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ทน่ี าเข้ามาจากประเทศอื่นๆ ซึง่ ยังมีขอ้ มูลทีค่ ่อนข้างจากัดอยู่มาก อาทิ มีการสาแดงเฉพาะข้อมูล
ประเทศทีส่ ่งออกไม้หริอผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ มายังประเทศไทยเท่านัน้
ส่วนการพิจารณาสถานะปัจจุบนั ของระบบที่ในการดาเนินการของกรมศุลกากร พบว่า มีความเป็ นไปได้ท่ี
ผูแ้ ทนทางการค้าจะส่งเอกสารผ่านทางช่ องทางที่กรมศุลกากรได้กาหนดเอาไว้ แต่ทว่ า โดยระบบที่กรม
ศุลกากรดาเนินการนี้ยงั เป็ นระบบที่ตอ้ งพึงพาเอกสารเป็ นหลัก (Paper-Based System) ดังนัน้ จึงยังต้องมี
การจัดส่งเอกสารที่มกี ารจัดพิมพ์ออกมาควบคู่กนั ซึ่งทาให้ระบบแบบไร้เอกสาร (Paperless) ยังไม่ได้รบั
ความสาคัญเท่าทีค่ วร
ในปัจจุบนั การนาเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เข้ามายังประเทศไทยจะต้องสาแดงเอกสารต้นฉบับที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ใบแจ้งราคาสินค้า/ใบส่งของ (Invoice) บัญชีรายการส่งสินค้า (Packing List) และใบรับรองแหล่งกาเนิด
(CoC) ในส่วนทีอ่ อกให้โดยประเทศผูส้ ่งออกไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ เอกสารต้นฉบับ เหล่านี้เป็ นส่วนที่กรม
ป่ าไม้จาเป็ นต้องใช้เพื่อพิจารณาออกใบเบิกทาง และจะต้องสาแดง (ขึ้นอยู่กบั ขนาดของการนาเข้าไม้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ไม้) ร่วมกับ ตราส่งสินค้า (Consignment) ตลอดช่วงที่มกี ารขนย้ายไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ไปยัง
จุดหมายปลายทาง
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ดังนัน้ จึงเห็นได้ชดั ว่าระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะมีคุณูปการเป็ นอย่างยิ่ง แต่ทว่า ในส่วนระบบก็
ยังมีขอ้ ติดขัดเรื่องสภาพทีค่ งทน ซึง่ แม้นว่าจะมีสภาพทีด่ ี แต่มลี กั ษณะการเชื่อมโยงทีอ่ ่อนไหว หรือเปราะบาง
มากที่สุด ซึ่งเป็ นส่วนที่ยงั ขาดความสมบูรณ์ในการออกแบบของระบบ ในขณะที่ยงั ไม่มกี ารจัดระบบข้อมูลที่
ทาให้มกี ารประเมินผลต่างๆ ได้อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม ทัง้ นี้ ยังมีบางประเด็นที่พบระหว่างการเปรียบเทียบ
ข้อมูลด้านภาษีศุลกากร กับข้อมูลที่ได้จากด่านป่ าไม้อยู่บา้ ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การนาอุปกรณ์เครื่องมือการ
คานวณในระบบอัตโนมัตมิ าใช้อาจจะยังคงมีปญั หาอยู่บา้ งในกรณีมแี หล่งข้อมูลทีม่ คี วามแตกต่างกัน
การศึกษา และสารวจข้อมูลในพื้นที่พบว่า อาจจะไม่มกี ารส่งต่อ หรือประสานงานทางเอกสารข้อมูลต้นฉบับ
ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการนาเข้าไม้ซง่ึ แสดงรายละเอียดของแหล่งกาเนิดและลักษณะความถูกต้องตามกฎหมาย ที่
สามารถสืบทราบ หรือตรวจสอบได้จากห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างผูแ้ ปรรูปไปยังผูแ้ ปรรูป หรือผูป้ ระกอบการ
ผลิตกับลูกค้า โดยเหตุผลในลักษณะเช่นนี้ยงั ไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากการจัดทาเอกสารต่างๆ จะส่งมอบ หรือ
จัดเก็บไว้ท่ผี ูแ้ ปรรูปปลายนา้ (Downstrem Processor) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารด้านการค้า
พาณิ ชย์ โดยจะอนุ ญาตให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรง การคัดเลือกผูผ้ ลิต หรือการปรับลดราคา
ดังนัน้ ในส่วนของการทาความเข้าใจเหล่านี้ ก็ทาให้เห็นว่า สาหรับการตรวจสอบ หรือติดตามความถูกต้อง
ตามกฎหมาย และแหล่งกาเนิดของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานนัน่ แม้ว่า ไม้เหล่านัน้ จะมี
ความถูกต้องตามกฎหมาย แต่กย็ งั ดาเนินการได้ค่อนข้างยากมาก
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5.

ทรัพยากรและการผลิตภายในประเทศ
5.1

ทรัพยากร
5.1.1 ไม้ท่ไี ด้จากป่ าธรรมชาติ
การวิเคราะห์พ้ ืนที่ป่ าไม้โดยทัว่ ไปอาจจะทาได้ผ่านทัง้ รู ปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการกาหนดทาง
กฎหมาย โดยในปี 2552 พบว่ามีพ้ นื ที่ป่าไม้ในประเทศไทย ประมาณ 17,218,400 เฮคตาร์ (คิดเป็ นร้อยละ
34 ของพื้นทีท่ งั้ หมดในประเทศ) ซึง่ ในจานวนนี้ มีพ้นื ที่ 2.7 ล้านเฮคตาร์ ทีเ่ ป็ นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้
การกากับดู แลของกรมป่ า ไม้ และเนื่ องจากกิจกรรมการทาไม้ซุง จากป่ าไม้ท างธรรมชาติเป็ น เรื่องที่ผิด
กฎหมาย ทาให้ไม่มกี ารอนุญาตให้ใช้พ้นื ทีป่ ่ าไม้สาหรับการทากิจกรรมไม้ซุง และชักลากไม้แต่อย่างใด
และในการประเมินผลทรัพยากรป่ าไม้โลก (Global Forest Resources Assessment) ปี 2553 ประเทศ
ไทยได้รายงานให้กบั องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ว่า ในปี 2549 ประเทศไทยยัง
รักษาพื้นทีป่ ่ าไม้ไว้ได้ถงึ 15.8 ล้านเฮคตาร์ โดยในจานวนนี้มตี วั เลขส่วนหนึ่งที่เป็ นพื้นที่ป่าไม้จากการทาสวน
ป่ าทางการเกษตรรวมอยู่ดว้ ย
5.1.2 การเพาะปลูกไม้ยูคาลิปตัส
ไม้ยูคาลิปตัสได้รบั ความนิยมนามาปลูกเป็ นสวนป่ า เหมือนสวนป่ าทัว่ ไป และนิยมปลูกตามคันนา โดยจาก
การศึกษาที่ผ่านมา ยังไม่ มกี ารบันทึกข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการขยายตัวของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสแต่
อย่างใด8 ซึง่ จากการสารวจข้อมูลของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยูคาลิปตัสรายสาคัญๆ (ในที่น้ ีคือ เอสซีจี (SCG)
และดับเบิ้ล เอ) พบว่า มีขอ้ มูลสัดส่วนของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสจานวนน้อยที่อยู่ใต้การควบคุมโดยตรงของ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยูคาลิปตัส ในขณะที่สดั ส่วนของการปลูกโดยส่วนใหญ่จะอยู่ ท่เี กษตรกรรายย่อย จึง
ทาให้บริษทั รายใหญ่ใช้แผนการส่งเสริมการปลูก (Outgrowers’ Schemes)9 โดยจะใช้หลักการการบริหาร
จัดการรอบตัดฟันแบบการแตกหน่อ (Coppice Rotation) ซึง่ มีระยะตัดฟันทุกๆ 4 ปี ซึ่งก็จะทาให้มรี อบตัด

8

นาเสนอในลักษณะช่ วงของค่าประมาณการ ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารต่างๆ ทีผ่ ่านการทบทวนแล้ว (องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปี 2544; บาร์น่ีย ์ (Barney) ปี 2548)
9
มีลกั ษณะการจัดการทีห่ ลากหลายที่โรงเลือ่ ยต่างๆ ใช้ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อนามาผลิตสินค้าให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด โดยกิจการโรงเลื่อยจะทาสัญญาระยะยาวกับผู ป้ ลูกไม้ และการซื้อขายในราคาตามท้องตลาด โดย
ครอบคลุมไปถึงผูค้ า้ ฝ่ ายทีส่ าม/ พ่อค้าคนกลางด้วย
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ฟันไม้ตามแปลงการเพาะปลูกในแต่ละส่วนไล่ตามอายุการปลูกไม้ท่คี รบตามวงรอบ แล้วจึงมีการเพาะปลูกซา้
เป็ นวงจรไล่ไปเรื่อยๆ ซึ่งนี่สะท้อนให้เห็นถึง ปัญหาอุปสรรค และข้อท้าทายรูปแบบหนึ่งทัง้ ในเชิงการติดตาม
และในเชิงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนัน้ ในส่วนของการทาค่าประมาณการแบบมีเหตุมผี ลจึงจาเป็ นต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลแปลงการเพาะปลูกที่อยู่ตามคันนา ซึ่งยังมิได้มกี ารสารวจข้อมูลตัวเลขที่แท้จริงไว้แต่
อย่างใด
ทัง้ นี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้คาดการณ์พ้ นื ที่การเพาะปลูกไม้ยูคาลิปตัส ในปี
2544 ว่าอยู่ท่ี 443,000 เฮคตาร์ (องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ปี 2544) ซึ่งบาร์น่ีย ์ (ปี 2548)
ก็ได้สรุปตัวเลขคาดการณ์ท่พี บในช่วงระหว่างปี 2543-2548 (ต้นทศวรรษที่ 2000) ไว้ในหลายลักษณะ โดย
แสดงรายละเอียดของข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้แบบหลากหลาย
5.1.3 การเพาะปลูกไม้ยางพารา
ส่วนการสารวจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสดงตัวเลขพื้นที่การเพาะปลูกไม้ยางพาราในประเทศไทย
ในปี 2551 ว่ามีประมาณ 2.7 ล้านเฮคตาร์ โดยเกือบทัง้ หมดเป็ นการดาเนินการของเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกราย
ย่อย และพบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของไม้ยางพาราที่มอี ยู่อายุมากกว่า 6 ปี จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของ
ประเทศ ตามแนวชายแดนของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และในขณะที่ ไม้ยางพาราหนึ่งในสามส่วนที่
มีอายุนอ้ ยกว่า 6 ปี จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ส่วนไม้ยางพาราในสัดส่วนที่เหลือ ซึ่งเป็ นแปลงใหญ่จะพบมากขึ้น
ในพื้นทีต่ ะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า มีการปลูกไม้ยางพาราเป็ นพื้นที่ในแต่ละจังหวัดมากกว่า
1,000,000 ไร่ (160,000 เฮคตาร์) ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และ
นราธิวาส และจังหวัดในพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือทีม่ พี ้นื ทีเ่ พาะปลูกยางพารามากที่สุด คือ หนองคาย
ทัง้ นี้ มิใช่พ้ นื ที่เพาะปลูกยางพาราทุกพื้นที่จะเป็ นแหล่งผลิตไม้ยางพาราที่สามารถนามาแปรรู ปเป็ นไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ได้ เนื่องจากในบางส่วนอยู่ในพื้นทีห่ ่างไกลจากเส้นทางขนส่ง หรือไม่สะดวกทีจ่ ะลาเลียงไม้ซุงได้
โดยตรง จากการสารวจข้อมูลตัง้ แต่ปี 2550 ก็มขี อ้ เสนอแนะว่า อาจจะมีการตีความตัวเลขที่แท้จริงของ
ปริมาณไม้ยางพาราจากข้อมูลในพื้นที่ผิดพลาดอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากโดยรูปแบบการปลูกไม้ยางพารา
แล้ว เป็ นการกระจายปลูกเป็ นแปลงๆ โดยเกษตรกรรายย่อย (ไคนู ลไลเนน (Kainulainen) ปี 2550) และ
ข้อ มูลการจ าแนกลักษณะการใช้ท่ีดินอาจจะระบุว่ า “ไม้ยางพารา” แต่ ก็มิได้หมายความว่ า จะเป็ นพื้น ที่
เพาะปลูกไม้ยางพาราเพียงชนิดเดียวเท่านัน้
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5.1.4 องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) เป็ นหน่วยงานภายใต้การกากับของรัฐบาลโดยตรง โดยมีพ้ นื ที่สวนป่ า
ทัง้ หมด 244 แปลงทัว่ ประเทศไทย โดยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สวนป่ า และการเพาะปลูก
สวนป่ าจริง จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั แหล่งข้อมูล ซึ่งข้อมูลการถือครองพื้นที่ สวนป่ าขององค์การอุตสาหกรรม
ป่ าไม้ (อ.อ.ป.) จะอยู่ระหว่าง 160,000 ถึง 190,000 เฮคตาร์ โดยในจานวนนี้กว่าครึ่งหนึ่ง (ประมาณ 75,000
เฮคตาร์) จะเป็ นสวนป่ าสัก ในขณะที่สดั ส่วนของสวนไม้ยางพารา (ประมาณ 10,000 เฮคตาร์) และไม้ยูคา
ลิปตัส (ประมาณ 32,000 เฮคตาร์) ก็ถอื เป็ นพันธุไ์ ม้ท่มี คี วามสาคัญมากที่สุดในอันดับรองๆ ลงมา แต่ก็มี
พื้นที่ท่ปี ลูกพันธุ ไ์ ม้หลายชนิดรวมกัน คิดเป็ นร้อยละ 20 ของพื้นที่สวนป่ าที่องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.
อ.ป.) ทีม่ อี ยู่ทงั้ หมด
แปลงสวนป่ าขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) บางส่วนได้รบั การขึ้นทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติ
สวนป่ า พ.ศ. 2535 โดยให้สมั ปทานการเช่าพื้นที่ทาสวนป่ าในระยะยาว ในขณะที่หากเป็ นการทาสวนป่ า ไม้
ต่างถิน่ ก็จะมิสามารถนามาจดทะเบียนเป็ นสวนป่ าตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้
ทัง้ นี้ในปัจจุบนั องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) ได้ทาโครงการลงทุนร่วมกับบริษทั สยามฟอเรสทรี จากัด
(Siam Forestry) ผูด้ าเนินธุรกิจสวนป่ ายูคาลิปตัส ซึง่ ได้รบั ใบรับรองจากสภาพิทกั ษ์ป่าไม้ (FSC) ด้วย
5.2

การผลิตภายในประเทศ
5.2.1 ไม้ท่ไี ด้จากป่ าธรรมชาติ
ข้อมูลสถิติแบบเป็ นทางการตามที่ มกี ารบันทึกไว้ ไม่พบว่ามีการผลิตไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ท่มี าจากพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ แต่ก็ยงั เชื่อกันว่า อาจจะมีปริมาณไม้จานวนเล็กน้อยที่ได้มาจากการเปลีย่ นแปลงการใช้พ้ นื ที่แบบ
ถูกต้องตามกฎหมาย ทัง้ นี้มกี ารนาไม้เถื่อนที่ยึดอายัดได้จากการตรวจสอบมาใช้ในงานสาธารณะประโยชน์
หรือกิจการของรัฐบาลบ้างแต่มิได้นามาจาหน่ ายในท้องตลาดแต่อย่างใด ในขณะที่ก็มีรายงานข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์ไทยหลายๆ ครัง้ ทีร่ ะบุว่า พบการลักลอบตัดไม้เถือ่ นออกจากพื้นทีป่ ่ าธรรมชาติอยู่เป็ นระยะ และ
ยังคงเป็ นปัญหาเรื้อรังอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ป่าที่ อยู่ตามแนวรอยต่อของประเทศไทยกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน
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5.2.2 การเพาะปลูกไม้ยูคาลิปตัส
ข้อมูลสถิตแิ บบเป็ นทางการตามทีม่ กี ารบันทึกไว้ ไม่พบว่ามีการผลิตไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ท่มี าจากสวนป่ าไม้ยู
คาลิปตัส โดยข้อมูลการศึกษาล่าสุดส่วนใหญ่จะแสดงค่าคาดการณ์ตงั้ แต่ปี 2546 เป็ นต้นมา (แนวโน้มป่ าไม้
(Forest Trends) ปี 2554 และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปี 2552) โดยตัวเลข
เหล่านี้มาจากค่าคาดการณ์สถิตกิ ารผลิตแผ่นเยือ่ กระดาษ และการส่งออกชิ้นไม้สบั แล้วจึงนาค่าคาดการณ์มา
แปลงเป็ นค่าคาดการณ์การผลิตทีค่ ิดเป็ นไม้ท่อน
ซึ่ง หากพิจ ารณาห่ว งโซ่อุป ทานของไม้ยูค าลิปตัส โดยตรงแล้ว จะพบว่ า มีการน าไม้ยูค าลิป ตัส มาทัง้ ใช้
ภายในประเทศในอุตสาหกรรมกระดาษ และแผ่นไม้อดั เป็ นหลัก นอกจากนัน้ ก็มกี ารทาเพื่อส่งออก ซึ่งก็จะใช้
การขนส่ง ทัง้ ในลัก ษณะของไม้ท่ อ น และชิ้นไม้สบั ทัง้ นี้ ขอ้ มูลโดยส่ ว นใหญ่ ใ นส่ว นของการส่ ง ออกจะ
ดาเนินการในลักษณะของชิ้นไม้สบั เป็ นหลัก
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รูปที่ 2. ห่วงโซ่อปุ ทานของไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทย

ห่วงโซ่อปุ ทานของไม้ยูคาลิปตัส
การส่งออก
การผลิตภายในประเทศ
แหล่ง (พื้นที่รวมโดยประมาณ 440,000 เฮคตาร์)
รัฐบาลเป็ นเจ้าของแปลงเพาะปลูกเอง
โดยมีองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้มีหน้าที่ดูแล
การเพาะปลูกในลักษณะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ซึ่งมีผูแ้ ปรรูปไม้ขนาดใหญ่เป็ นเจ้าของ
และผูด้ าเนิ นการ
กลุ่มเกษตรกร ผูเ้ พาะปลูก
และเจ้าของกิจการที่เป็ นเอกชน

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสาเร็จ และกึ่งแปรรูป
ชิ้นไม้สบั

การผลิต และการแปร
รูปภายในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ท่มี ีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น
ผลิตภัณฑ์กระดาษ

การค้าภายในประเทศ
ผลิตภัณฑ์ท่มี ีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น
ผลิตภัณฑ์กระดาษ

5.2.3 การเพาะปลูกไม้ยางพารา
ข้อมูลสถิตแิ บบเป็ นทางการตามทีม่ กี ารบันทึกไว้ พบว่า ในระดับประเทศ มีการผลิตไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ท่มี า
จากสวนป่ าไม้ยางพาราอยู่ จานวนหนึ่ง โดยเป็ นส่วนที่ได้จากไม้ยางพาราที่แก่และถึงวัยหมดนา้ ยางแล้ว ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย และเนื่องจากลักษณะของการเป็ นไม้ท่เี ป็ นรอยได้ง่าย ทาให้
โรงเลือ่ ยไม้ยางพาราโดยส่วนใหญ่มกั จะตัง้ อยู่ในพื้นที่ของสวนยางพาราโดยตรง หรืออยู่ในละแวกใกล้เคียง
โดยดูขอ้ มูลตามภาพที่ 3 แสดงห่วงโซ่อปุ ทานสาหรับไม้ยางพาราในประเทศไทยโดยรวม
ในส่วนไม้ยางพาราแปรรูป นิยมนามาใช้สาหรับการผลิตเครื่องเรือนตกแต่งบ้าน และส่งไปยังโรงงานแปรรูป
อื่นๆ ที่ตงั้ อยู่ในภาคกลาง หรือในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การขนส่งทางบกเป็ นหลัก นอกจากนัน้ ก็มีการ
ส่งออกผ่านด่านต่างๆ ในพื้นทีภ่ าคใต้ดว้ ย
ทัง้ นี้อาจจะมีการนาไม้ยางพาราที่ได้จากโรงงานแปรรูปรายย่อยๆ มาปนเข้ากับผลิตภัณฑ์ไม้ในลักษณะอื่นๆ
(อาทิ แผ่นใยไม้อดั ความหนาแน่นปานกลาง (MDF)) ซึ่งก็จะเป็ นข้อจากัด หรือปัญหาอุปสรรคสาหรับการ
ดาเนินการตรวจสอบติดตามปริมาณไม้จากภายนอก โดยที่มไิ ด้มขี อ้ มูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการแปรรูป
และส่วนผสมต่างๆ ตลอดจนข้อมูลด้านอื่นๆ อยู่เลย

© ลิขสิทธิ์ของสานักงานการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ประจาภูมภิ าคเอเชีย (FLEGT Asia),
(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ ที่มาที่ของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ตลอดจนการควบคุมในประเทศไทย ฉบับวันที่ กรกฎาคม 2555
การดาเนินการนี้ได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากสหภาพยุโรป และรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ฟิ นแลนด์ และเยอรมนี
www.efi.int/portal/projects/flegt/flegt_asia and www.euflegt.efi.int

42

อนึ่ง สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง (สกย.) (www.rubber.co.th) มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูก และปริมาณไม้ยางพาราในภาพรวม
การวิเคราะห์จากรายงานในปี 2550 เกี่ยวกับลักษณะการใช้ประโยชน์ไม้ยางพาราในกลุ่มผูใ้ ช้ปลายทาง
(มองก์ (Monge) ปี 2550) ซึ่งให้ขอ้ มูลตัวเลขว่า มีการใช้ไม้ยางพาราสาหรับการทาเชื้อเพลิง/ถ่านไม้รอ้ ยละ
35 ซึง่ เท่ากับสัดส่วนทีใ่ ช้สาหรับการผลิตเครื่องเรือน และเครื่องตกแต่งบ้าน ในขณะที่ส่วนของการก่อสร้างก็
ใช้ไม้ยางพาราในปริมาณไม่มากนัก นอกจากนัน้ ก็นาไปใช้ “ลังบรรจุสินค้า” โดยทัว่ ไป ทัง้ นี้มีการรายงาน
ข้อมูลอัตราการแปลงสภาพไม้ยางพาราจากไม้ท่อนเป็ นไปไม้แปรรูป เพียงร้อยละ 30 ถึง 40 เท่านัน้
ส่วนการตัดโค่นไม้ยางพาราในส่วนทีเ่ ป็ นแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรทัว่ ไป ก็จะสามารถตัดโค่นได้เลย หาก
พบว่า มีลกั ษณะทีเ่ หมาะสมกับการนาไม้มาใช้ประโยชน์ได้แล้ว ซึ่งรายได้จากการค้าไม้ยางพารา เพื่อนาไปใช้
เป็ นไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีทุนสาหรับการเพาะปลูกไม้ยางพาราชุดใหม่ได้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนัน้ ก็ไม่พบบทบัญญัติใดๆ ที่ให้อานาจรัฐบาลในการควบคุมการตัดไม้ยางพารา ตลอดจนการขน
ส่งไปยังโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ซึง่ ทาให้ไม่มกี ารควบคุมของภาครัฐในกิจกรรมเหล่านี้แต่อย่างใด
5.2.4 การเพาะปลูกไม้อน่ื ๆ
สวนป่ าโดยส่วนใหญ่ขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) จะเน้นการปลู กไม้สกั ซึ่งมีมูลค่ าสู งในทาง
เศรษฐกิจ ซึง่ ก็จะมีการปลูกพันธุไ์ ม้อ่นื ๆ รวมทัง้ ไม้ยางพารา และไม้ยูคาลิปตัสปะปนบ้าง โดยในส่วนสวนป่ า
ทีอ่ งค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) ดูแลนัน้ ได้รบั ใบรับรองจากสภาพิทกั ษ์ป่าไม้ (FSC) และมีผลผลิตไม้
สักประมาณ 80,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อปี ขึ้นอยู่กบั อุปสงค์ทม่ี ี ทัง้ นี้จานวนผูใ้ ช้ไม้สกั ในประเทศไทย
แสดงไว้ในภาพที่ 4 ห่วงโซ่อปุ ทานสาหรับไม้สกั ในประเทศไทย
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ภาพที่ 3: ห่วงโซ่อปุ ทานสาหรับไม้ยางพาราในประเทศไทย
ห่วงโซ่อปุ ทานสาหรับไม้ยางพารา
การส่งออก

การนาเข้า (โดยประมาณร้อยละ 10 ของห่วงโซ่อปุ ทานโดยรวมทัง้ หมด)
ไม้ซุงท่อน: แหล่งปฐมภูมิ*
หลายประเทศในอาเซียนได้มริ บั การส่งออกไม ้ซุงต้นยางพารา โดยมีบนั ทึกไว้
เพียง 3,158 ลบ.ม. ในปี 2553 จากประเทศพม่า ลาว และมาเลเซีย

ไม้แปรรูป: แหล่งปฐมภูมิ

*

สัดส่วนสาคัญสาหรับไม้ยางพาราที่นาเข ้าอยู่ในรูปแบบของไม ้แปรรู ป (จาก
ประเทศมาเลเซีย)

ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป: แหล่งปฐมภูมิ
จะมีการแปรรูปไม้ยางพาราโดยเบื้องต้น หรือทาเป็ นผลิตภัณฑ์ก่งึ สาเร็จรูป อาทิ:
ไม ้อัด (สาหรับแกนเป็ นไม ้อัด) ไม้อัด (สาหรับแกนเป็ นไม ้ยางพารา) ไม ้บล็อควูด๊
และแผ่นพาติเคิล และแผ่นพื้นไฟเบอร์ จากมาเลเซีย และอินโดนีเซีย

การผลิตและการแปรรูป
ภายในประเทศไทย
อุปสงค์ของไม ้ซุงท่อน
ภายในประเทศ ณ ปัจจุบนั มี
ค่าประมาณการที่ 6.2 ล้าน
ลบ.ม. (ค่าสมมูลของไม ้
โดยรอบ (RWE)) อุปทาน
ภายในประเทศจะเป็ นส่วนของ
ไม ้ซุงท่อนเป็ นหลัก โดยมี
จานวนรวมถึงร้อยละ 70 ของ
จานวนอุปสงค์ (แม ้ว่าจานวน
หน่วยเฮดตาร์โดยรวม กับค่า
อุปทานจะต้องสูงกว่า) โดย
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 จะ
เป็ นการนาเข้าในรูปแบบไม้
แปรรูป และกึ่งแปรรูป

การผลิตภายในประเทศ (โดยประมาณร้อยละ 90 ของห่วงโซ่อปุ ทาน)

ไม้ซุงท่อน
ไม้ซุงท่อนยางพารา จากแปลงเพาะปลูกของประเทศไทย
(มีปริมาตรไม่มากนัก)

ไม้แปรรูป
จากแปลงเพาะปลูกของประเทศไทย (มีคา่ ประมาณการที่ 1.5 และ 2 ล้าน
ลบ.ม. ของค่าสมมูลของไม้โดยรอบ (RWE))

สิ่งประดิษฐ์
เครื่องเรือน/ตกแต่งบ้าน ของเล่น และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
แผ่นไม้อดั ทัง้ ไม้วีเนี ยร์และ ไม้อดั
แผ่นปูพ้ นื ไม้ปาร์เกต์ และไม้แผ่น
แผ่นไม้ ไม้อดั แผ่นไฟเบอร์ และแผ่นพาติเคิล

การค้าขายภายในประเทศ

แหล่ง (พื้นที่รวมโดยประมาณ 2 ล้านเฮคตาร์)
รัฐบาลเป็ นเจ้าของแปลงเพาะปลูกเอง
โดยมีองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม ้มีหน้าที่ดูแล (ประมาณ 11,000 เฮคตาร์)
การเพาะปลูกในลักษณะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ซึ่งมีผูแ้ ปรรูปไม้ขนาดใหญ่เป็ นเจ้าของ
และผูด้ าเนินการ
กลุม่ เกษตรกร ผูเ้ พาะปลูก และเจ้าของกิจการที่เป็ นเอกชน (ประมาณการ
ทรัพยากรโดยรวมที่ 2 ล ้านเฮคตาร์ ในขณะที่ข ้อมูลล่าสุดของ FAO บ่งชี้ว่า มี
พื้นที่มากกว่า 2.5 ล ้านเฮคตาร์)

ไม้แปรรูป
ไม้แปรรูปตัดตามรูปแบบที่ผูร้ บั เหมาก่อนสร้าง ผูใ้ ช้งาน และ
ผูผ้ ลิตในชัน้ ตติยภูมิตอ้ งการ
สิ่งประดิษฐ์
เครื่องเรือน/ตกแต่งบ้าน ของเล่น และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
แผ่นไม้ ไม้อดั แผ่นไฟเบอร์ และแผ่นพาติเคิล
แผ่นปูพ้ นื ไม้ปาร์เกต์ และไม้แผ่น

*

ข้อมูลแหล่งปฐมภูมิ และทุตยิ ภูมิ มาจากข้อมูลสถิตขิ องกรมป่ าไม้ ปี 2553
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ภาพที่ 4: ห่วงโซ่อปุ ทานสาหรับไม้สกั ในประเทศไทย

ห่วงโซ่อปุ ทานสาหรับไม้สกั
การนาเข้า

การส่งออก

ไม้ซุงท่อน

แหล่งปฐมภูมิ*

แหล่งปฐมภูมิ*

แหล่งของซุงไม ้สัก: ประเทศ
พม่า ลาว และปาปัวนิวกินี

การซื้อขายไม ้ หรือการ
ดาเนินการในลักษณะพ่อค้าคน
กลาง โดยมักจะเป็ นประเทศ
มาลเซีย จีน และฮ่องกง

ไม้ซุงท่อน
ซุงไม้สกั จากแปลงเพาะปลูกในประเทศไทย
ไม้แปรรูป
จากแปลงเพาะปลูกในประเทศไทย จากไม้ซุงท่อนทีส่ ่งออกซา้
จากการนาเข้า และจากไม้แปรรูป ทีน่ าเข้ามา
ผลิตภัณฑ์ท่มี ีการผลิต

ไม้แปรรูป

แหล่งปฐมภูมิ*

แหล่ทุตยิ ภูมิ*

ประเทศพม่า ลาว และมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย จีน และอื่นๆ

การผลิตและ
การแปรรูป
ภายในประเทศ
ไทย

เครื่องเรือน/ตกแต่งบ้าน ของเล่น และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน แผ่นไม ้
อัด ทัง้ ไม ้วีเนียร์และ ไม ้อัดแผ่นปูพ้นื ไม ้ปาร์เกต์ และไม้แผ่น แผ่น
ไม ้ ไม้อัด แผ่นไฟเบอร์ และแผ่นพาติเคิล

การค้าขายในประเทศ
การผลิตภายในประเทศ
แหล่ง
แปลงเพาะปลูกของรัฐบาล องค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม ้ และแปลงเพาะปลูกของ
เอกชน

*

ข้อมูลแหล่งปฐมภูมิ และทุตยิ ภูมิ มาจากข้อมูลสถิตขิ องกรมป่ าไม้ ปี 2553

ไม้แปรรูป
ไม ้เลือ่ ยตัดตามรูปแบบทีผ่ ูร้ บั เหมาก่อนสร้าง
ผูใ้ ช้งาน และผูผ้ ลิตในชัน้ ตติยภูมติ อ้ งการ

ผลิตภัณฑ์ท่มี ีการผลิต
เครื่องเรือน/ตกแต่งบ้าน ของเล่น และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
แผ่นไม้ ไม้อดั แผ่นไฟเบอร์ และแผ่นพาติเคิล แผ่นปูพ้นื ไม้
ปาร์เกต์ และไม้แผ่น
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5.3 อุตสาหกรรมป่ าไม้ของประเทศไทย
กรมป่ าไม้มหี น้าทีใ่ นการออกใบอนุญาตการประกอบการของโรงงานแปรรูป และ/หรือจาหน่ายไม้โดยเป็ นการ
ขออนุ ญาตรายปี ซึ่งในปี 2553 มีขอ้ มูลโรงงานแปรรูปไม้ท่ีได้รบั การบันทึกถึงการขอออกใบอนุ ญาตไว้ใน
ลักษณะ “ร้านค้า” จานวน 10,394 แห่ง (โดยครอบคลุมทัง้ ไม้แปรรูป หรือผลิตภัณฑ์ท่ที าจากไม้โดยรวม) ซึ่ง
ในจานวนนี้มโี รงงานแปรรูปไม้เพียงแค่ 1,000 กว่าแห่งเท่านัน้ ที่ข้นึ ทะเบีย นเป็ น “โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
กาลังคนเป็ นหลัก ” มากกว่าการใช้เครื่องจักรกล ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนจานวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
จานวนทัง้ หมด ส่วนโรงงานแปรรูปที่เหลือแบ่งเป็ น โรงเลื่อย (จานวน 828 แห่ง) โรงงานไม้ท่ที างานโดย
เครื่องจักรกล (จานวน 5,492 แห่ง) และโรงงานเยือ่ และแผ่นกระดาษ (จานวน 3 แห่ง)
โรงเลือ่ ยไม้โดยส่วนใหญ่ตงั้ อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ (ร้อยละ 41) และรองลงมาอยู่ท่ี ภาคกลาง (ร้อยละ 24) และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 12) ตามลาดับ
ส่วนโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้โดยส่วนใหญ่ตงั้ อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง (ร้อยละ 38) และรองลงมาอยู่ท่ี
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 13) ตามลาดับ
5.3.1 ชิ้นไม้สบั และกระดาษเยื่อไม้
สวนป่ ายูคาลิปตัสของประเทศไทยถือเป็ นแหล่งวัตถุดบิ หลักในการผลิตไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ รองลงมาก็เป็ น
ไม้กระถิน (Acacia) และไม้ไผ่ ทัง้ นี้ในส่วนของโรงงานแปรรูปกระดาษก็มกั จะใช้วตั ถุดิบจากกระดาษรีไซเซิล
หรือกากของเสียจากกระดาษ ตลอดจนแผ่นไม้ลูกฟูก และแผ่นไม้ท่นี าเข้ามาจากประเทศอื่นๆ ตลอดจนกาก
ของเสียจากกระดาษ และเยื่อ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยื่อเส้นใยยาว) ทัง้ นี้เนื่องจากโรงงานแปรรู ปไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้รายย่อยๆ อาจจะนาเส้นใยไม้มาจากแหล่งต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทาให้
ลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างวัตถุดบิ ทีน่ ามาป้ อนในกระบวนการผลิตซึ่งมาจากไม้ท่ผี ลิตได้ภายในประเทศ
กับผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นผลผลิตปลายทางมิสามารถให้ผลที่มนี ยั สาคัญใดๆ นอกจากนัน้ ยังพบว่า มีอุตสาหกรรม
กระดาษทัง้ หมดอยู่ 44 แห่ง ซึ่งในจานวนนี้มี 6 แห่ง ที่เป็ นอุตสาหกรรมผสมผสานระหว่างเยื่อและกระดาษ
และโดยส่วนใหญ่ตงั้ อยู่ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ทัง้ นี้มขี อ้ มูลยืนยันอย่างชัดเจนว่า มีอุตสาหกรรม
กระดาษส่วนหนึ่งที่ใช้วตั ถุดิบในการผลิตที่ได้มาจากกากของเสียจากกระดาษ และ/หรือกากของเสียจาก
กระดาษและเยือ่ ทีน่ าเข้ามาจากต่างประเทศ มากกว่าจากไม้ทผ่ี ลิตได้ภายในประเทศ
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กรมป่ าไม้ท าหน้า ที่ใ นการติด ตามวัต ถุดิ บ ซึ่ง น ามาใช้ป้ อนอุต สาหกรรมที่เ ป็ น ผลผลิต จากไม้ท่ีผ ลิต ได้
ภายในประเทศ แต่สาหรับไม้ยูคาลิปตัสแล้ว ถือเป็ นพันธุไ์ ม้ท่ไี ด้รบั การยกเว้น ทาให้ในการขนส่งไม้ แผ่นไม้
หรือท่อนไม้ยูคาลิปตัสโดยทัว่ ไปมิตอ้ งขอใบเบิกทางจากกรมป่ าไม้แต่อย่างใด
ในปี 2551 ประเทศไทยนาเข้าเยื่อไม้ปริมาณ 0.37 ล้านตันในขณะที่สามารถผลิตเยื่อไม้ในประเทศได้ 1.1
ล้านตัน แต่กลับมีเยื่อกระดาษ 1.3 ล้านตันที่นามาใช้ภายในประเทศ และอีก 0.19 ล้านตันส่งออกไปยัง
ประเทศต่างๆ10 ข้อมูลตัวเลขที่แสดงในปี 2553 ก็มลี กั ษณะคล้ายๆ กัน โดยแสดงข้อมูลว่า ประเทศไทย
นาเข้าเยือ่ และกากของเสียจากกระดาษจานวน 1.6 ล้านตัน ในขณะทีส่ ่งออกเยื่อและกากของเสียจากกระดาษ
จานวน 0.16 ล้านตัน
นอกจากนัน้ ในปี 2553 ประเทศไทยก็นาเข้าไม้ตามที่บนั ทึกไว้ในรหัสตามระบบพิกดั อัตราอากร (HS Code)
4401 (ซึ่งหมายถึงไม้ท่นี ามาใช้เป็ นเชื้อเพลิง โดยครอบคลุมถึง แผ่นไม้ และขี้เลือ่ ย) จานวน 208,000 ตัน
ในขณะทีน่ าเข้าไม้ในกลุม่ เดียวกันนี้ จานวน 2.26 ล้านตัน
นอกจากนัน้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์กระดาษ ข้อมูลในปี 2553 ระบุว่า ประเทศไทยนาเข้ากระดาษ และ
แผ่นกระดาษแข็ง (Paperboard) จานวนมากกว่า 1.0 ล้านตัน ในขณะที่ส่งออกผลิตภัณฑ์เดียวกันนี้จานวน
1.16 ล้านตัน นอกจากนัน้ ก็มกี าลังการผลิตกระดาษในปี 2551 อยู่ท่ี 4.2 ล้านตัน
และในปี 2553 อุตสาหกรรมผูผ้ ลิตกระดาษรายใหญ่ทส่ี ุด (เอสซีจี (SCG)) ก็ผลิตกระดาษ และแผ่นกระดาษ
แข็ง (Paperboard) ได้ถึง 3,191,000 ตัน ในขณะที่อุตสาหกรรมผูผ้ ลิตกระดาษรายใหญ่เป็ นอันดับที่สอง
(ดับเบิ้ลเอ) ผลิตกระดาษได้ 510,000 ตัน และผลิตเยื่อตามความต้องการของตลาดได้ 75,000 ตัน11 โดย
หากเทียบเคียงกาลังการผลิตผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวของอุตสาหกรรมทัง้ สองแห่ง ก็พบว่าหากจะใช้ไม้ท่มี ไิ ด้มี
กระบวนการปลูก หรือการผลิตที่ทาลายสิ่งแวดล้อม (Green Wood) ซึ่งจะมาจากการปลูกไม้ยูคาลิปตัสก็
จะต้องใช้ปริมาณไม้มากถึง 12 ล้านตัน แต่ทว่า ก็มกี ารนาทัง้ เยื่อกระดาษที่นากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ และ
เยื่อกระดาษนาเข้ามาใช้ในสายการผลิตบ้าง แต่ก็มปี ริมาณไม่มากนัก โดยยังไม่มกี ารบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
การนากระดาษทีน่ ากลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้ในการผลิตแต่อย่างใด

10

ข้อมูลตัวเลขการผลิตจากสมาคมอุตสาหกรรมเยือ่ และกระดาษแห่งประเทศไทย (TPPIA) ปี 2542; ข้อมูลเกี่ยวกับการค้า
สาหรับปี 2553 จากศุลกากร
11
ข้อมูลจากอง์การเยือ่ และกระดาษนานาชาติ (Pulp and Paper International), เดือนกันยายน 2554
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โดยบริษทั สยามฟอเรสทรี จากัด (Siam Forestry) ซึ่งเป็ นผูด้ าเนินธุรกิจสวนป่ าภายในประเทศไทย โดย
ผลิตไม้สาหรับการผลิตกระดาษในอุตสาหกรรมแปรรูปกระดาษของเอสซีจี และได้รบั ใบรับรองจากสภา
พิทกั ษ์ป่าไม้ (FSC) ในพื้นทีส่ วนป่ าไม้ยูคาลิปตัส พื้นที่ 6,400 เฮคตาร์
5.3.2 อุตสาหกรรมเกีย่ วกับแผ่นไม้อดั
ข้อมูลปี 2554 รายงานว่า ในประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการผลิตไม้อดั (Board) อยู่ 24 สายการผลิต โดย
เป็ นการดาเนินการของบริษทั ผูผ้ ลิตจานวน 17 แห่ง12 ซึ่งมีกาลังการผลิตอยู่ท่ี 3.36 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นไม้อดั เหล่านี้ครอบคลุมถึง แผ่นใยไม้อดั ความหนาแน่นปานกลาง (MDF) แผ่นไม้อดั แข็ง
(Hardboard) แผ่นพาติเคิล (Particleboard) และแผ่นไฟเบอร์ (Fibreboard)
ซึง่ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับแผ่นไม้อดั จะใช้วตั ถุดบิ จากไม้ยางพาราเป็ นหลัก ในขณะที่หากเป็ นสายการผลิต แผ่น
ใยไม้อดั ความหนาแน่ นปานกลาง (MDF) บางส่วนก็จะใช้ไม้ยูคาลิปตัส และไม้ท่ไี ด้จากการผสมไม้หลาย
ประเภทเข้าด้วยกัน ทัง้ นี้ไม่มกี ารบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ และลักษณะการใช้งานโดยเฉพาะใน
ส่วนของโรงงานแปรรูปไว้แต่อย่างใด ในขณะที่บางครัง้ ก็มกี ากของเสียทีได้จากการการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้มา
ใช้ หรือแม้แต่ในโรงงานแปรรูปบางแห่งก็นากากของเสียเหล่านี้ไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า

5.3.3 ไม้แปรรูป
ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการนาเข้าไม้แปรรูปเข้ามายังประเทศไทย จะแตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูลต่างๆ โดย
จากการสารวจข้อมูลภาพรวมทีน่ าเสนอไว้ในเว็บไซต์ของกรมศุลกากร ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในรหัสตามระบบ
พิกดั อัตราอากร (HS Code) 59 ที่อยู่ในกลุ่มรหัสตามระบบพิกดั อัตราอากร (HS) 4407 ที่นาเข้ามายัง
ประเทศไทยในปี 2553 มีจานวน 72,708,873 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ในขณะที่สถิติขอ้ มูลเกี่ยวกับป่ าไม้ของ
กรมป่ าไม้ ในปี 2553 ระบุว่า 1,323,796 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

12

กลุม่ นานาชาติเกี่ยวข้องกับไม้ (Wood Based Panels International) ปี 2554 www.wbpionline.com
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ในขณะที่ชุดข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในเดือนมิถนุ ายน 2553 ระบุว่า มีการนาเข้าไม้แปรรูปจากประเทศมาเลเซียใน
รหัสตามระบบพิกดั อัตราอากร (HS Code) 4407.2600.090 อยู่ท่ี 68,837,125 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่ง
หากนาค่าทีผ่ ดิ พลาดนี้มาลบออกจากค่าทีม่ อี ยู่ โดยมิได้นามาแทนทีก่ นั แต่อย่างใด ก็จะทาให้ขอ้ มูลสถิติตามที่
กรมศุลกากรบันทึกไว้ลดลงเหลือเพียง 3,859,297 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยรวม ในขณะที่ตามบันทึก
ข้อมูลพบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 มีขอ้ มูลการนาเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ในรหัสตามระบบพิกดั อัตรา
อากร (HS Code) 4407.9900.090 จานวนค่อนข้างสูง โดยเป็ นการนาเข้าจากประเทศมาเลเซีย ในปริมาณ
600,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งถือว่ามีจานวนสูงกว่าการค้า “ปกติ” โดยเฉลีย่ ในแต่ละเดือน ถึง 10 เท่า
ทัง้ นี้มสิ ามารถระบุได้ว่า ตัวเลขดังกล่าวนี้เป็ นข้อผิดพลาด หรือเป็ นเพียงเหตุการณ์การขยายปริมาณแบบไม่
ปกติ แต่ก็ถือว่า เป็ นตัวเลขที่ได้จากการบันทึกอย่างถูกต้อง ซึ่งทาให้เข้าใจได้โดยทัว่ ไปว่า ข้อมูลอย่างเป็ น
ทางการของการไหลเวียนของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทงั้ เข้ามาในและออกนอกประเทศไทยมักจะมีขอ้ ผิดพลาด
ของตัวเลขซึง่ ก็กลายเป็ นปัญหาและข้อท้าทายสาคัญๆ ด้วย
ในรายงานฉบับนี้ได้นาข้อมูลตัวเลขการนาเข้าไม้แปรรูป จานวน 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มาใช้ แต่ยงั
มิได้นามาวิเคราะห์เพิม่ เติมว่า มีความน่าเชื่อถือในการนามาใช้มากน้อยเพียงใด ส่วนข้อมูลตัวเลขการส่งออก
ไม้แปรรูป ในปี 2553 มีจานวน 2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) สาหรับประเทศคู่คา้ หลักๆ ที่ส่งออกไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้มายังประเทศไทยก็คือ มาเลเซีย และลาว ในขณะที่ประเทศนิวซีแลนด์ และแคนาดาเป็ นคู่คา้ ที่
ส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้เนื้ออ่อนมายังประเทศไทย นอกจากนัน้ ก็ยงั มีประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศพม่า
ด้วย
ในส่วนของการส่งออกไม้แปรรูปจากประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็ นการส่งออกไม้ยางพาราไปยังประเทศจีน
ในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ไม้ก็จะใช้ไม้นาเข้าที่เป็ น เศษไม้ และไม้ยางพาราแปรรู ปที่มิได้
ส่งออกเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต
5.3.4 เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน
นับตัง้ แต่ปี 2551-2553 อุตสาหกรรมเครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้านของประเทศไทยสาหรับการส่งออก มี
มูลค่าคิดราวๆ 17-18 พันล้านบาทต่อปี (ประมาณร้อยละ 0.25 ของมูลค่าการส่งออกโดยรวมของประเทศ
ไทย) โดยยอดการจาหน่ ายในปี 2554 อาจจะลดตา่ ลง เหลือเพียง 16 พันล้านบาท ทัง้ นี้สืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์มหาอุทกภัยทีเ่ กิดขึ้น โดยตลาดหลักสาหรับเครื่องเรือน และเครื่องตกแต่งบ้านของประเทศไทย จะ
อยู่ท่ปี ระเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ป่ นุ เป็ นหลัก ในขณะที่ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป 9 ประเทศ ก็ติด
อันดับตลาดยอดนิยมสาหรับเครื่องเรือน และเครื่องตกแต่งบ้านของประเทศไทยใน 20 อันดับต้นๆ ทัง้ นี้จาก
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การสารวจข้อมูลโดยรวมทัง้ หมด ยังไม่พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับกับปริมาณไม้ท่นี ามาใช้ในตลาดดังกล่าว
อีกทัง้ ในบรรดาข้อมูลการค้าทัง้ หมดก็จะมีหน่ วยการตรวจนับเป็ นจานวนชิ้นของเครื่องเรือน และเครื่อง
ตกแต่งบ้าน โดยมิได้อา้ งถึงปริมาณของไม้ท่นี ามาใช้ในการผลิตเครื่องเรือน และเครื่องตกแต่งบ้านนัน้ ๆ แต่
อย่างใด
ทัง้ นี้จากการสารวจพบว่า มีโรงงานประมาณ 300 แห่ง ที่มกี ารผลิตเกี่ยวข้องกับการส่งออกเครื่องเรือน และ
เครื่องตกแต่งบ้านจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ
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6.

การค้าระหว่างประเทศ
ระบบพิกดั อัตราศุลกากร (HS) ได้จาแนกข้อมูลเกี่ยวกับ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้และแสดงไว้ในข้อมูลของ
ศุลกากร โดยข้อมูลที่ปรากฎจะแสดงลักษณะต่างๆ ในเชิ งปริมาณ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ปริมาตร/นา้ หนัก มูลค่า แหล่งในการนาเข้า และจุดหมายปลายทางสาหรับการส่งออก ตลอดจนแนวโน้มใน
ช่วงเวลาต่างๆ โดยจะนาข้อมูลแยกย่อยในส่วนต่างๆ เหล่านี้มาใช้พจิ ารณาระดับของรายละเอียดที่แตกต่าง
กันตามรหัสในระบบพิกดั อัตราศุลกากร (HS) เป็ นค่าชุดตัวเลขตัง้ แต่ 2, 4, 8 และ 11 ฐาน ในขณะที่ขอ้ มูล
ดิบซึ่งหมายรวมถึง ปริมาตร/นา้ หนัก จะแสดงไว้ในรายละเอียดของรหัสที่เป็ นค่าชุดตัวเลข 11 ฐานเท่านัน้
โดยจะต้องเป็ นการนาข้อมูลตามรหัสที่เป็ นค่าชุดตัวเลขตัง้ แต่ 2, 4 และ 8 ฐานของระบบพิกดั อัตราศุลกากร
(HS) มาคิดรวมกัน ดูรายละเอียดได้ในเอกสารภาคผนวกที่ 1 การนารหัสระบบพิกดั อัตราศุลกากร (HS) มา
ใช้ในรายงานฉบับนี้
ซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิ ชย์ก็ได้มขี อ้ มูลในลักษณะคล้ายคลึงกับที่แสดงไว้ในระบบพิกดั อัตราศุลกากร
(HS) แต่ระบบการกาหนดรหัสที่แตกต่างกันมาใช้ ซึ่ งในส่วนท้ายของรายงานฉบับนี้ได้นาเสนอลักษณะของ
ตารางทีแ่ สดงกลไกเปรียบเทียบระบบการกาหนดรหัสทัง้ สองประเภทไว้
6.1

การค้าในขนาดใหญ่
ในส่วนของยอดรวมการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยซึ่งครอบคลุมทัง้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
เครื่องตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ตลอดจนเยื่อ และกระดาษ ในปี 2554 มีมูลค่าโดยรวม 165
พันล้านบาท หรือประมาณ 5.5 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่านี้เป็ นมูลค่า
จากผลิตภัณฑ์กระดาษ ในขณะทีม่ ลู ค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มมี ลู ค่าน้อย
กว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าดังกล่าว โดยได้แสดงรายละเอียดของข้อมูลการค้าระหว่างประเทศในส่วนที่
เกี่ยวกับการนาเข้า และส่งออกเป็ นมูลค่าตลอดช่วง 4 ปี ท่ผี ่านมา พร้อมกับแสดงมาตรการสาหรับแนวโน้ม
และความสาคัญหลักๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการค้าของประเทศคู่คา้ กับประเทศไทย
สหภาพยุโรปถือเป็ นคู่คา้ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้กบั ประเทศไทยในปริมาณไม่มากนัก ตามที่พจิ ารณาจากมูลค่า
คิดเป็ นร้อยละของการนาเข้าและส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความ
แตกต่ างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ต่ างๆ โดยผลิตภัณฑ์ห ลักๆ ที่น าเข้ามาจากสหภาพยุ โรปก็ คื อ
กระดาษ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้เป็ นผลิตภัณฑ์ท่สี ่งออกไปยังยุโรป
เช่นกัน ซึง่ ข้อมูลแสดงว่า สหภาพยุโรปเป็ นผูน้ าเข้าผลิตภัณฑ์กระดาษมายังประเทศไทย คิดมูลค่ากว่าร้อยละ
20 ของมูลค่าการนาเข้ากระดาษทัง้ หมดมายังประเทศไทย (ข้อมู ลปี 2553) ในขณะที่สหภาพยุโรปนาเข้า
51
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ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้ท่สี ่งออกจากประเทศคิดเป็ นมูลค่าประมาณร้อยละ 20
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้านทีท่ าจากไม้ ทีส่ ่งออกจากประเทศไทยทัง้ หมด
ในปี 2553 มีการรายงานว่า ประเทศคู่ค า้ ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็ นแหล่ง หรือจุดหมายปลายทางในการนาเข้า
หรือส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าราวๆ 1 พันล้านบาท โดยจะแสดงข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในรหัสในระบบพิกดั อัตราอากร (HS) เป็ นค่าชุดตัวเลข 4 ฐาน
6.1.1 การนาเข้าไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ มายังประเทศไทย
ตารางที่ 2: ไม้ท่อน (รหัสในระบบพิกดั อัตราอากร (HS) 4403)
ประเทศแหล่งที่มา
พม่า
รวมทัง้ สิ้น (23 ประเทศ)

ปริมาตร (ลบ.ม.)
98,153 (30%)
325,043 (100%)

มูลค่า (บาท)
1.3 พันล้าน (66% จากทัง้ หมด)
2.0 พันล้าน (100%)

รหัสในระบบพิกดั อัตราอากร (HS) 4403.1090.000 นาเสนอในหน่วยของกิโลกรัม (กก.) ในขณะทีก่ าร
จาแนกในลักษณะอื่นๆ ทีแ่ สดงรหัส 4403 ขึ้นต้นเช่นกัน จะนาเสนอในหน่วยของลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)
โดยในทีน่ ้ ีใช้อตั ราการเทียบค่าในอัตรา 1,100 กิโลกรัม เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร ทัง้ นี้มไิ ด้นาตัวเลขการนาเข้า
ในเดือนสิงหาคม 2553 ซึง่ เป็ นการนาเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากประเทศคองโกมาคิดรวมแต่อย่างใด
ตารางที่ 3: ไม้เลื่อย (แปรรูป) (รหัสในระบบพิกดั อัตราอากร (HS)4407)
ประเทศแหล่งที่มา
มาเลเซีย
ลาว
รวมทัง้ สิ้น (52 ประเทศ)

ปริมาตร (ลบ.ม.)
1,500,878 (45%)*
671,633 (20%)
3,310,819 (100%)

มูลค่า (บาท)
6.3 พันล้าน (61%)
1.4 พันล้าน (13%)
10.4 พันล้าน (100%)

* การแก้ไขข้อมูลของศุลกากร เนือ่ งจากมีความผิดปกติในส่วนของ 4407.2600 เดือนมิถนุ ายน 2553
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ตารางที่ 4: ไม้อดั (Plywood) (รหัสในระบบพิกดั อัตราศุลกากร (HS) 4412)
ประเทศแหล่งที่มา
จีน
รวมทัง้ สิ้น (39 ประเทศ)

ปริมาตร (ลบ.ม.)
2,890,347 (89%) *
3,238,101 (100%)*

มูลค่า (บาท)
1.8 พันล้าน (60%)
3.0 พันล้าน (100%)

*ข้อมูลสถิติในส่วนของไม้อดั (Plywood) ทีน่ าเสนอนี้ในบางส่วนนาเสนอเป็ นหน่ วยเป็ นกิโลกรัม (กก.) (ตามรหัสในระบบ
พิกดั อัตราอากร (HS) 4412.9400 และ 4412.9900) และในบางส่วนนาเสนอเป็ นลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) (ตามรหัสในระบบ
พิกดั อัตราอากร 4412.1000, 4412,3100, 4412.3200 และ 4412.3900) ทัง้ นี้ ใช้อตั ราการเทียบค่าที6่ 80 กิโลกรัม/ลบ.ม.

6.1.2 การส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ ไปจากประเทศไทย
ตารางที่ 5: ไม้สาหรับเชื้อเพลิง – แผ่นไม้ยูคาลิปตัสขัน้ ปฐมภูมิ (รหัสในระบบพิกดั อัตราอากร (HS) 4401)
ประเทศปลายทาง
จีน
ญี่ป่ นุ
ไต้หวัน
รวมทัง้ สิ้น (6 ประเทศ)

ปริมาณ (ตัน)
851,454 (38%)
833,681 (37%)
473,775 (21%)
2,258,080 (100%)

มูลค่า (บาท)
2.8 พันล้าน (44%)
2.1 พันล้าน (33%)
1.4 พันล้าน (22%)
6.4 พันล้าน (100%)

ตารางที่ 6: ไม้ แปรรูป (รหัสในระบบพิกดั อัตราอากร (HS) 4407)
ประเทศปลายทาง
จีน
มาเลเซีย
รวมทัง้ สิ้น (13 ประเทศ)

ปริมาณ (ตัน)
2,059,320 (74%)
644,905 (23%)
2,782,546 (100%)

มูลค่า (บาท)
15.8 พันล้าน (92%)
0.95 พันล้าน (6%)
17.1 พันล้าน (100%)

ร้อยละ 94 ของปริมาณการส่งออกโดยรวม คือ ไม้ยางพารา แต่มมี ลู ค่าเพียงร้อยละ 1 ของมูลค่าไม้สกั ซึ่ง
ปริมาณไม้แปรรูปที่ส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ในปี 2553 มี
ปริมาณโดยรวม 2 2,064,709 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)
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ตารางที่ 7: แผ่นพาติเคิล (รหัสในระบบพิกดั อัตราอากร (HS) 4410)
ประเทศปลายทาง
มาเลเซีย
เกาหลี
จีน
รวมทัง้ สิ้น (60 ประเทศ)

ปริมาณ (ตัน)
340,680 (28%)
347,850 (29%)
142,997 (12%)
1,209,547 (100%)

มูลค่า (บาท)
2.5 พันล้าน (29%)
2.4 พันล้าน (28%)
1.1 พันล้าน (13%)
8.7 พันล้าน (100%)

ตารางที่ 8: เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้ โดยเปรียบเทียบตัวเลขข้างต้นที่ใช้รหัสในระบบ
พิกดั อัตราศุลกากร (HS) ที่มีตวั เลข 4 ตาแหน่ ง โดยข้อมูลตัวเลขด้านล่างเป็ นการรวมรหัสในระบบพิกดั
อัตราศุลกากร (HS) ที่มีตวั เลข 6 ตาแหน่ ง 5 ชุด (ดูรายละเอียดต่างๆ ได้ในตารางที่แนบในเอกสาร
ภาคผนวก)
ประเทศปลายทาง
สหรัฐอเมริกา
ญี่ป่ นุ
อังกฤษ
ประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป (26)
รวมทัง้ สิ้น (50 ประเทศ)

มูลค่า (บาท)
6.6 พันล้าน (37%)
4.4 พันล้าน (25%)
1.0 พันล้าน (6%)
2.2 พันล้าน (13%)
17.5 พันล้าน (100%)

6.1.3 มูลค่าตามหน่ วย
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ไม้มลี กั ษณะที่แตกต่างหลากหลายอย่างมีนยั สาคัญ โดยแสดงเป็ นมูลค่าหน่วย (อาทิ
ราคาต่อลูกบาศก์เมตร หรือต่อกิโลกรัม) โดยมีรายละเอียดในภาคผนวกที่ 3 ที่แสดงมูลค่าโดยเฉลีย่ ในส่วน
ประเภท หรือจาพวกของผลิตภัณฑ์หลักๆ ที่ส่งออกจากประเทศไทยในปี 2553 โดยอ้างอิงตามมูลค่าตาม
เงือ่ นไขการค้าระบุท่จี ุดส่งมอบสินค้าบนยานพาหนะต่างๆ ที่ผูข้ ายต้องรับผิดชอบค่าใช่จ่ายตัง้ แต่หน้าโรงงาน
ของตนไปจนถึงจุดจอดพาหนะนาส่งสินค้าต้นทาง ซึง่ จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ค่าขนส่งจากโรงงานไปจนถึงจุด
จอดยานพาหนะ และค่าเดินพิธกี ารศุลกากร และค่าดาเนินการในการเพือ่ นาสินค้าขึ้นยานพาหนะนัน้ ๆ ณ ต้น
ทาง (FOB) ตามทีก่ รมศุลกากรได้จดั ทาบันทึกเอาไว้
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6.2

แนวโน้มของรูปแบบการค้า
การค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยมีพลวัต และมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการ
วิเคราะห์ตามรายงานฉบับนี้กเ็ น้นไปทีข่ อ้ มูลในปี 2553 เป็ นหลัก ทัง้ นี้เนื่องจากข้อจากัดด้านเวลาที่เกิดขึ้นจาก
มหาอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการปฎิบตั ิงานที่ล่าช้าในบางส่วน แต่ทา้ ยที่สุด ก็มกี ารรวบรวม
ข้อ มูลทัง้ หมดของปี 2554 ซึ่งก็มีขอ้ มูลที่ชดั เจนในหลายๆ ด้านเกี่ยวกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของ
ประเทศไทยซึง่ เปลีย่ นแปลงไปในปี 2554 หลังจากทีเ่ ปรียบเทียบกับช่วงปี ต่างๆ ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนของการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ไปยังประเทศจีนซึ่งมีการเติบโตพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยอ้างอิง
ตามบันทึกรหัสในระบบพิกดั อัตราศุลกากร (HS) 44 แสดงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 36 จากมูลค่าเงิน
บาท ซึ่งสัดส่วนของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ส่วนใหญ่ท่ี ขยายเพิ่มขึ้นมาจากการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แปร
รูป ทัง้ นี้ก็มไี ม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในบางส่วนที่แสดงไว้ในรหัสในระบบพิกดั อัตราศุลกากร (HS) 44 ที่แสดง
การลดลงของปริมาณการส่งออกไปยังประเทศจีนในช่วงเวลาเดียวกันด้วย

6.3

การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ลกั ษณะของจุดนาเข้า-ส่งออกในประเทศไทย
เนื่องจากในระหว่างทีท่ าการศึกษา ยังไม่พบข้อมูลของกรมศุลกากรที่จาแนกไว้ตามฐานลักษณะของจุดนาเข้า
แต่อย่างใด กรมศุลกากรไทย มีจดุ นาเข้าตามแนวชายแดนประเทศไทยประมาณ 50 จุด (นอกจากจุดนาเข้าที่
อยู่ ใ นท่า เรือ กรุ ง เทพ และท่ า อากาศยานต่ า งๆ) ซึ่ง ในส่ ว นของการค้า ไม้แ ละผลิต ภัณ ฑ์ไ ม้ห ลักๆ ก็จ ะ
ดาเนินการในบางจุดเท่านัน้ โดยได้แสดงรายละเอียดของจุดนาเข้าและส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศ
ไทยตามข้อมูลของกรมศุลกากรไว้ในภาคผนวกที่ 13
ส่ว นระบบด่ า นป่ าไม้ของกรมป่ า ไม้ก็มีก ารจัด ทากลไกเพื่อ เปรีย บเทียบข้อ มูล การไหลเวีย นของไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ตามทีบ่ นั ทึกเอาไว้ภายในประเทศ กับข้อมูลทีบ่ นั ทึกไว้โดยกรมศุลกากร
ทัง้ นี้ได้มกี ารจัดทาการเปรียบเทียบข้อมูลชุดแรกตามบันทึกข้อมูลในปี 2553 โดยเป็ นข้อมูลจากด่านป่ าไม้ของ
ท่าเทียบเรือกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) ซึ่งมีบนั ทึกในปี 2553 แสดงปริมาณไม้ซุงไว้ท่ี 69,296 ลบ.ม. และ
ไม้แปรรูป 297,981 ลบ.ม. โดยท่าเทียบเรือกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) จัดเป็ นท่าเทียบเรือที่มผี ูใ้ ช้บริการ
มากทีส่ ุด ในส่วนของด่านชายแดนภาคใต้ (สุไหง-โกลก) ก็มบี นั ทึกแสดงปริมาณไม้แปรรูปไว้ท่ี 241,370 ลบ.
ม. แต่ไม่มขี อ้ มูลเกี่ยวกับไม้ซุงแต่อย่างใด ซึ่งในทางทฤษฎีแล้ว ลักษณะการบันทึกข้อมูลเหล่านี้อย่างน้อย
จะต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออก และนาเข้าเอาไว้ ซึ่งก็จะมีปริมาณมากน้อ ยขึ้นอยู่กบั ที่ตงั้ ของด่านป่ า
ไม้บนท้องถนนในแต่ละแห่งด้วย
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ส่วนการเปรียบเทียบในชุดที่สอง เป็ นการดาเนินการหลังจากที่มกี ารซักถามกรมป่ าไม้ถงึ ค่าประมาณการของ
ปริมาณการค้าไม้ซุง และไม้แปรรูปทีน่ าเข้ามาจากประเทศลาว และประเทศพม่า
ตารางที่ 9: ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากด่านป่ าไม้ของกรมป่ าไม้
แสดงปริมาณของท่อนซุง และไม้ท่นี าเข้าจากประเทศลาว ในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมา
ปี
2552
2553
2554
ต
า

ประเภท
ไม้ซุงท่อน
ไม้ แปรรูป
ไม้ซุงท่อน
ไม้ แปรรูป
ไม้ซุงท่อน
ไม้ แปรรูป

จานวน (ชิ้น)

ปริมาตร (ลบ.ม.)

1,858,090
9,409
33,690,611
4,953
33,983,988

111,539
1,018
199,942
581
5,848,226 *

รางที่ 10: ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากด่านป่ าไม้ของกรมป่ าไม้
แสดงปริมาณของท่อนซุง และไม้ท่นี าเข้าจากประเทศพม่า ในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมา
ปี
2552
2553
2554

ประเภท
ไม้ซุงท่อน
ไม้ แปรรูป
ไม้ซุงท่อน
ไม้ แปรรูป
ไม้ซุงท่อน
ไม้ แปรรูป

จานวน (ชิ้น)
29,811
9,347,515
104,587
151,491,122 *
35,624
10,001,067

ปริมาตร (ลบ.ม.)
45,061
1,509,980 *
52,441
45,706
66,299
12,425

แหล่งข้อมูล : กรมป่ าไม้ เดือนกุมภาพันธ์ 2555
*: รายการข้อมูลเหล่านี้จาเป็ นต้องมีการอธิบายขยายความ และการตรวจสอบติดตามเพิม่ เติม เนือ่ งจากมีปริมาณทีแ่ ตกต่าง
อย่างชัดเจนระหว่างข้อมูลของด่านตรวจศุลกากร กับด่านป่ าไม้ของกรมป่ าไม้
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6.4

การเปรียบเทียบและผสานข้อมูล
ลักษณะของการเปรียบเทียบข้อมูลจากด่านป่ าไม้ของกรมป่ าไม้กบั ปริมาณไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ตามที่บ นั ทึก
การนาเข้าไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ทก่ี รมศุลกากรได้จดั ทาไว้ แสดงค่าความแตกต่างที่มนี ยั สาคัญ ทัง้ นี้เห็นได้ชดั
ว่า มีการป้ อนข้อมูลปริมาณบางรายการในข้อมูลของศุลกากรทีด่ าเนินการผิดพลาด เนื่องจากมีการกาหนดให้
คาสัง่ หนึ่งครัง้ กลายเป็ นสองครัง้ (ลักษณะการคาดการณ์เกิน กว่าความเป็ นจริงโดยทัว่ ไป) ซึ่งทาให้ในการ
ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลของศุลกากร (หากมีการดาเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์) อาจจะต้องอธิบายถึง
ความเป็ นไปได้ของความผิดพลาดเหล่านี้โดยกาหนดทัง้ ระดับและขอบเขตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งในขัน้ ตอนนี้
ก็ยงั ไม่มคี วามชัดเจนมากพอที่จะกาหนดว่า ลักษณะของข้อมูลประเภทใดที่น่าเชื่อถือได้ ตามการชี้วดั ในเชิง
ปริมาณของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทน่ี าเข้า และเคลือ่ นย้ายภายในประเทศไทย
ในขณะทีข่ อ้ มูลเกี่ยวกับการใช้และการไหลเวียนของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทยที่มอี ยู่นนั้ แสดงผลใน
ลักษณะหน่วยแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะการไหลเวียนของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในห่วงโซ่อุปทาน และ
มูลค่าทีเ่ พิม่ เติมมากขึ้น โดยแสดงเป็ นลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) กิโลกรัม (กก.) และหน่วย นอกจากนัน้ ในส่วน
ของผลิต ภัณ ฑ์ป ลายทาง อาทิ แผ่ น ลู ก ฟู ก และผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งเรือ น เครื่ อ งตกแต่ ง บ้า นอาจจะมี
ส่วนประกอบบางส่วนที่ทาจากไม้ ซึ่งหากมีมาตรการในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ปลายทางไว้ดว้ ยก็จะทาให้ได้
ข้อมูลตัวชี้วดั ปริมาณไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทน่ี ามาใช้ในการผลิตทีถ่ ูกต้องตรงตามความเป็ นจริง
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7.

การวิเคราะห์ห่วงโซ่อปุ ทาน
7.1

ภาพรวมของห่วงโซ่อปุ ทาน
ห่างโซ่อุปทานไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทยมีลกั ษณะที่สลับซับซ้อน และมีเนื้อหารายละเอียด
มากมาย ทัง้ นี้หลังจากที่มกี ารประกาศห้ามทาไม้ ตัง้ แต่ปี 2532 การทาไม้ในพื้นที่ป่าไม้ทางธรรมชาติจึงเป็ น
กิจกรรมต้องห้ามในประเทศไทย ในขณะที่ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจาก
แหล่งไม้ภายในประเทศ ซึ่ง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่ไี ด้จากพันธุไ์ ม้ในบางประเภท อาทิ ไม้สกั (Teak) และไม้
ยาง (Dipterocarp) ซึ่งมักจะมาจากพื้นที่ป่าธรรมชาติ ดังนัน้ จึงมีประเด็นที่เกี่ยวกับการกาหนดเอกลักษณ์
ของแหล่งกาเนิด ตลอดจนความสามารถในการติดตามแหล่งทีม่ าที่ไปของไม้ผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ อยู่ดว้ ย
อุปทานไม้ภายในประเทศโดยหลักๆ จะได้มาจากพันธุ ไ์ ม้ท่ปี ลูกในสวนป่ า ซึ่งก็เป็ นพันธุ ไ์ ม้ท่ใี ห้เนื้อไม้ อาทิ
ไม้ส กั และไม้ยู ค าลิป ตัส ในอีก ส่ ว นหนึ่ ง ก็ จ ะเป็ น เนื้ อ ไม้ท่ีเ ป็ น ผลผลิต ข้า งเคี ย งหรื อ ผลพลอยได้จ าก
กระบวนการทางการเกษตร อาทิ ไม้มะม่วง และไม้ทุเรียน ซึ่งเนื้อไม้ท่เี ป็ นผลผลิต หรือผลพลอยได้จากการ
ทาการเกษตรในปริมาณทีม่ ากทีส่ ุด ก็คือ ไม้ยางพารา ซึง่ ได้อธิบายรายละเอียดต่างๆ ไว้ขา้ งต้นแล้ว
และนอกจากไม้ทผ่ี ลิตได้ภายในประเทศแล้ว ประเทศไทยยังนาเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จานวนมากจากนานา
ประเทศ ทัง้ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทวีปอัฟริกา สหภาพยุโรป ตลอดจนทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ซึ่ง
ลักษณะและประเภทของไม้จะแตกต่างกันออกไป โดยในนี้รวมถึง ไม้เนื้ออ่อน (Softwood) ซึ่งนาเข้าจาก
ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปอเมริการใต้ ในขณะที่พนั ธุไ์ ม้ท่มี คี ุณภาพสูงก็จะนาเข้ามาจากทวีป อัฟ
ริกา และแปซิฟิก ในส่วนของไม้ยางพารา และไม้สกั ก็จะนาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่มพี รมแดนติดกับ
ประเทศไทย อนึ่ง ในการศึกษาครัง้ นี้มิได้ศึกษาในส่วนของห่วงโซ่อุปทานของไม้ท่ีนามาใช้เป็ นเชื้อเพลิง
(Fuelwood) และถ่านไม้ (Charcoal) ซึง่ ถือว่าเป็ นสัดส่วนทีม่ คี วามสาคัญเช่นกัน
ดังนัน้ กล่าวโดยสรุปแล้ว ห่วงโซ่อุปทานของประเทศไทยจึงประกอบไปด้วย พันธุไ์ ม้ต่างๆ มากมาย ที่มาจาก
แหล่งกาเนิดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทแ่ี ตกต่างกัน ตามที่มผี ูป้ ระกอบการ ผูแ้ ปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มากมาย
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และจุดหมายปลายทางต่างๆ
ในส่วนของห่วงโซ่อปุ ทานหลักๆ ของประเทศไทย ซึง่ สามารถนาเสนอในลักษณะทางกายภาพเป็ นแผนภูมกิ าร
ไหลเวียนของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ขา้ งล่างนี้ และได้นาเสนอแผนภูมกิ ารไหลเวียนนี้ในส่วนต่อขยาย ไว้ใน
ภาคผนวกที่ 14 (รูปแบบของห่วงโซ่อปุ ทานในลักษณะทัว่ ไป) ด้วย
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ทัง้ นี้ เพือ่ การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของประเทศไทยอย่างละเอียด จึงขอจาแนกลักษณะการไหลเวียนของไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ทอ่ี ยู่ในห่วงโซ่อปุ ทานออกตามประเภทพันธุไ์ ม้ โดยแบ่งได้ 4 ลักษณะหลักๆ คือ
 ไม้สกั – ครอบคลุมถึงแหล่งกาเนิด และห่วงโซ่อปุ ทานต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับไม้สกั ทัง้ สาหรับเนื้อไม้
สักทีน่ าเข้า และที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ
 ไม้ยางพารา – โดยการผลิตหลักๆ มาจากภายในประเทศไทย แต่ก็มกี ารนาเข้าไม้ยางพาราปริมาณ
มากเช่นกันจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus) /อคาเซีย (Acacia) – โดยหากอยู่ในลักษณะท่อนไม้เกือบทัง้ หมด จะ
ผลิตได้ภายในประเทศ แต่ ช้ นิ ไม้สบั และเยื่อไม้ท่ไี ด้มาจากไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus) /อคาเซีย
(Acacia)
 เนื้อไม้ท่มี มี ลู ค่าสูง – โดยครอบคลุมลักษณะพันธุไ์ ม้ท่แี ตกต่างหลากหลาย และนาเข้ามาในรูปแบบ
ต่ า งๆ ทัง้ แบบไม้ท่อ นซุ ง ไม้เ ศษท่ อ น และไม้แปรรู ป ตลอดจนแผ่ น ไม้ (Vaneer) และไม้อ ดั
(Plywood)
การวิเคราะห์ดา้ นล่างนี้ แสดงให้เห็นคุณลักษณะหลักๆ ของห่วงโซ่อุปทานแต่ ละลักษณะ ตล อดจนการ
วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานจากมุมมองที่จะประกันความถูกต้องทางกฎหมายของไม้ท่นี าเข้า และเคลือ่ นย้ายอยู่
ในห่วงโซ่อปุ ทาน
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สรุปลักษณะของอุ
ปทานไม้
ในประเทศไทย
SUMMARY
OF THAILAND
WOOD
SUPPLY
IMPORTS

OUTPUTS AND EXPORTS

LOGS AND SAWN TIMBER

PRIMARY SOURCES

HIGH VALUE SPECIES
Principally Dipterocarps and
dense or highly coloured species
of legume family or traditional
European and N. American species
such as Oak, Beech, Cherry and
Ash.
Also a range of conifer species

Malaysia
Myanmar
Laos
USA, Canada
Conifers from Canada, New
Zealand and South America

TEAK
Wood enters as logs or as sawn
timber.
Discrepancies in volumes and
values make detailed analysis
and reconciliation difficult.

Myanmar
Laos
Malaysia
China

SECONDARY SOURCES

THAILAND'S PROCESSING AND MANUFACTURING SECTOR
Imported logs of high quality produce veneers for facing plywood, particle
board, wood panels and MDF.

Round logs of rubberwood from Thailand's plantations
Very small volumes

SAWN TIMBER
Malaysia
China
Hongkong
Other country
Timber or chain of custody is
often routed through a second
country or entrepot and true
origin or source is obscured

Logs are also sawn, and together with imported sawn wood the high value
species are used for furniture, doors, windows and construction, flooring
and manufactured products

Sawn timber from Thailand's plantations - estimated to be
between 1.5 - 2 million m3 RWE

VENEERS AND PLYWOOD
Sawn timber for general purpose construction are commonly from Malaysia MLH, Kempas, Keruing etc
Higher value woods - such as teak, yellow balau, merantis etc are used for
doors, framing, flooring etc

SHUTTERING AND CONSTRUCTIONAL PLYWOOD
FLOORING STRIPS, PARQUET AND BLANKS

Teak used for high value end use. Imported teak is usually larger and of higher
quality than domestic-grown plantation teak and so used for high-value
products and products involving solid wood construction such as furniture,
flooring strips and parquet blocks.

ARCHITECTURAL FURNITURE

Teak logs are also veneered and teak veneers used to face plywood,
chipboard, particle boards, MDF and blockboard.

BLOCKBOARDS AND OTHER JOINERY BOARDS

Doors, windows, paneling, skirtings, mouldings

PANELS, MDF AND PARTICLE BOARD

MANUFACTURED PRODUCTS

RUBBERWOOD
Export of rubberwood logs
now banned from a number
Asian countries. Only 3158m3 of
logs imported in 2010. Mostly
imported as sawn timber or
pre-processed in some form

Malaysia
Myanmar

OTHER TYPES OF WOOD AND WOOD PRODUCT
VENEERS & PLYWOOD
Imported plywood with core plys
of rubber and other woods
Thailand imports face veneers of
high value species
Domestic rubber used for core ply

Malaysia
Laos
USA
South America
European Union

FLOORING & CONSTRUCTION
A range of species imported for
flooring as sawn timber or panels
from within the region and
selected locations outside

Malaysia
Laos
Myanmar
Various African countries
Papua New Guinea
South America

Sawn rubberwood imported to supplement domestic supplies and meet
specific or high- specification end use. Not usually used for core veneers
veneers in plywoods which come from domestic sources

Veneers of different quality are imported: principally veneers for facing of
plywood and particle boards and veneers for core ply. Though much core ply
derives from domestically supplied rubber wood.
Generally face veneers are from high quality timbers such as: teak, cherry,
mahogany, rosewood etc
Ready made plywoods are imported - with or without face veneers. Face
veneers are often added in Thailand to plywood with rubberwood cores.
Plywood which requires core veneers that are not rubberwood - for
specialized marine ply for instance - are also imported

Like flooring and construction timbers Thailand manufactures and exports
substantial quantities of wooden furniture and furniture containing wood.
But not all of this is wholly manufactured in Thailand and wooden furniture
is also imported together with part-finished furniture parts.

Malaysia
China

finished furniture parts

Vietnam

The value of imported furniture has slowly increased and in 2009 and 2010
was of the order of US$50 million

FIBREBOARD, CHIPBOARD, MDF

Malaysia
Laos
Other

Although a major producer of particle boards based on domestically
produced wood, Thailand imports small but significant quantities of fibreboards
Particle board manufacturers use principally rubberwood as the core substrate.
MDF factories use mainly rubberwood, though 2 factories are recorded as
using eucalyptus.
Hardboard factories use eucalyptus.
Blockboard and similar products used by joiners for manufacture of large
dimension furniture, kitchen ware, bedroom furniture etc
Some blockboard and joinery boards are also exported, but the volume of the
wood exported is only about 35% of the volume of imported

Malaysia
Laos
Other

Solid wood furniture
Manufactured and composite furniture
Garden and external furniture
Beadings, mouldings
Curtain rails and poles
Kitchen items
Toys

Although Thailand manufactures and exports flooring and construction
timbers, including manufactured products such as doors, windows and
timbers, it also imports semi-processed woods for finishing in Thailand

FURNITURE
A range of furniture and part-

BLOCKBOARD
Imports of blockboard exceed
exports by 3 times as imported
board is used to manufacture
other products.

ROUND LOGS

WOOD CHIP AND WOOD FIBRE

CANADA/USA
AUSTRALIA/NEW ZEALAND

Wood chips and fibre are principally products exported from Thailand. But
Thailand does import small volume of wood chips for the particle board
manufacturers.
Chips exported are principally eucalyptus

PULP & PAPER

CANADA
USA

The bulk of pulp and paper is imported from Canada and the USA and supplies
the domestically located pulp mills

OTHER
Products not identified

Sources not attributable

Product and sources not identified but quantities are significant. In 2010 over
179,000 tonnes were imported and 68,000 tonnes exported

FUELWOOD AND CHARCOAL
No record of origin or destination

No record of source but
probably Myanmar, Laos etc

Not part of manufacturing process but is a small but important component of
the wood supply chain. In 2010 fuelwood imports amounted to over 6000
tonnes with over 260 tonnes exported. Charcoal was even bigger with
a recorded 86,000 tonnes imported and 13,000 tonnes exported

DOMESTIC SUPPLIES
Government owned plantations
Forest Industry Organization

TEAK
RUBBER

Industrial-scale plantations
Plantations owned and run by
large scale processors on leased
land

EUCALYPTUS

Plantations and smallholdings
owned by farmers and individuals
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7.2

คาจากัดความของความถูกต้องตามกฎหมาย
คาว่า ความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality) ในที่น้ ีหมายถึง การปฎิบตั ิท่ีสอดคล้อง หรือเป็ นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนินการที่มคี วามเหมาะสม และเป็ นที่ยอมรับ
ในการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะ
การตรวจสอบลักษณะความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบ และ
ยืนยันการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์หลักๆ ใน 3 ด้าน คือ
 แหล่งกาเนิด หรือแหล่งที่มาของไม้ ซึ่งถือเป็ นหลักเกณฑ์สาคัญที่จะทาให้ร ะบุ หรือให้รายละเอียด
เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality) ของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
 ไม้ หรือ ผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ มีลกั ษณะ หรือ สภาพที่ส ามารถกาหนดจาแนก และยืน ยัน ได้ตาม
ลักษณะ หรือสภาพตามทีก่ ล่าวอ้างไว้หรือไม่
 กระบวนการผลิต และการขนย้ายไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ ดาเนินการเป็ นไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องหรือไม่
ดังนัน้ ในการตรวจหา หรือกาหนดลักษณะความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ที่อยู่ในห่วงโซ่
อุปทาน จะขึ้นอยู่กบั การมีเอกสาร หรือหลักฐานทางกายภาพทีแ่ สดงได้อย่างชัดเจน ในส่วนของ
 เอกสารการพิสูจน์แหล่งกาเนิด (หรือลักษณะ และแหล่งทีถ่ อื ครองก่อนหน้านัน้ )
 เอกสารการพิสูจน์ผลิตภัณฑ์-โดยมีลกั ษณะการพิสูจน์ท่มี วี ตั ถุประสงค์ชดั เจน และเป็ นอิสระ เพื่อ
แสดงว่าไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ มีลกั ษณะ หรือสภาพที่สามารถกาหนดจาแนก และยืนยันได้
ตามลักษณะ หรือสภาพตามที่กล่าวอ้าง ในส่วนที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ ปริมาณ และคุณภาพของไม้
หรือผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ
 การพิสูจน์ลกั ษณะความชอบหรือถูกต้องตามกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้-ที่แสดงให้เห็นถึง
การผลิต และการขนย้ายไม้ทเ่ี ป็ นไปตามขัน้ ตอนวิธีตามทีก่ าหนด
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7.3

การตรวจพิสูจน์และหลักฐาน
ลักษณะการพิสูจน์ท่ีเป็ นผลลัพธ์จากเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ ในจานวนมากพอ โดยจะมีประเภทของ
หลักฐานที่ใช้อยู่ใน 4 ลักษณะหลักๆ ซึ่งผูต้ รวจสอบ และให้การรับรองจะใช้แหล่งหลักฐานทัง้ 4 แห่งนี้เป็ น
ฐานในการอ้างอิง และจะเป็ นแหล่งหลักในการตรวจสอบลักษณะความชอบหรือถูกต้องตามกฎหมายของไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ ตลอดจนแหล่งกาเนิด
7.3.1 การจัดการด้านเอกสาร
หลักฐานทางเอกสารโดยทัว่ ไป ประกอบด้วย สาเนาเอกสาร และแบบฟอร์มทัง้ ที่เป็ นแบบพิมพ์ (Hard Copy)
และที่เป็ นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy) ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งกาเนิดของไม้ การปลูก และการ
ผลิต การขนส่ง-ลาเลียง และการแปรรูป
หลักฐานทางเอกสารถือเป็ นวิธีการหลักในการติดตามตรวจสอบ ที่จะช่วยสร้างหลักประกันว่ามีระบบการ
ควบคุม ดู แลการผลิต และการขนส่งลาเลียงไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน โดยสิ่งเหล่านี้
รวมถึง หนังสือการมอบอานาจ อากรแสตมป์ และตราประทับ ลายมือชื่อผูอ้ นุ มตั ิ หรือมอบอานาจ ตลอดจน
การอนุญาต ข้อจากัด ติดขัด และจานวนทีไ่ ด้รบั อนุญาต (โควต้า)
หลักฐานทางเอกสารประกอบด้วย ใบแจ้งราคาสินค้า/ใบส่งของ (Invoice) คาสัง่ ซื้อ (Purchase Order)
คาสัง่ ขาย (Sale Order) รายการสินค้า (Manifest) บัญชีรายการส่งสินค้า (Packing List) บันทึกใบนาส่ง
(Delivery Notes) รายการสินค้าคงเหลือในโกดังสินค้า (Warehouse Inventory) และการจดบันทึกสินค้า
คงเหลือ (Stocktake) และอื่นๆ
7.3.2 การวิเคราะห์ และการผสานข้อมูล
การวิเคราะห์และผสานข้อมูลถือเป็ นส่วนที่มคี วามสาคัญเป็ นอย่ างยิ่งต่อแหล่งของข้อมูลหลักฐานต่างๆ โดย
จะมีการใช้ขอ้ มูลทีเ่ ก็บรวบรวมมา พิจารณาร่วมกับกระบวนการแปรรูป และห่วงโซ่อุปทาน มาใช้เปรียบเทียบ
เป็ นข้อมูลพื้นฐาน โดยพิจารณาในส่วนทีเ่ กี่ยวกับลักษณะไม้คงคลังที่เหลืออยู่จริง หรือแหล่งกาเนิด และการ
ผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ โดยเป็ นทัง้ การสารวจสินค้าคงเหลือ รายการสินค้าคงเหลือในโกดังสินค้า ข้อมูล
การเพาะปลูก ทัง้ ทีม่ กี ารบันทึกเอาไว้ และทีอ่ ยู่ในตราสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการนาเข้าไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้
ในส่วนของประสิทธิภาพของหลักฐานประเภทนี้ ก็ข้นึ อยู่กบั ลักษณะการกรอก หรือจัดเก็บข้อมูล และความ
น่าเชื่อถือ ซึง่ หากมีการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทาให้การเปรียบเทียบ และการผสานชุดข้อมูลจาก
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จุดต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งก็ เป็ นแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
มากทีส่ ุดในรูปแบบหนึ่ง
7.3.3 การตรวจพิสูจน์ และการตรวจสอบทางกายภาพ
การตรวจพิสูจ น์ และการตรวจสอบทางกายภาพ ถือเป็ นวิธีการในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ทด่ี าเนินการทัว่ ไป แต่วธิ ีการดังกล่าวเป็ นมีค่าใช้จ่ายสูง ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก และต้องการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ทีห่ ลากหลาย ในขณะทีก่ ถ็ อื เป็ นเครื่องมือที่มปี ระสิทธิภาพเป็ นอย่างมาก ซึ่งจะให้ตรวจพบ
หลักฐาน “ที่ดี น่าเชื่อถือ” และด้วยเหตุท่กี ารตรวจพิสูจน์ และการตรวจสอบทางกายภาพมีขอ้ จากัดดังกล่าว
ทาให้ไม่ค่อยนิยมนามาใช้บ่อยนักเหมือนกับที่ในอดีต แต่ในหลายๆ กรณีก็จะถือว่าเป็ นวีธีการในการรับรอง
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีน่าเชื่อถือมาก หรือทาให้ให้ขอ้ มูล และการจัดทาเอกสารต่างๆ มีความถูกต้อง ชัดเจน
มากยิง่ ขึ้น
ในขณะทีก่ ารติดตามตรวจสอบไม้ซุงท่อนทัง้ ในการขนส่ง เคลือ่ นย้าย หรือการนาไม้ออกจากป่ า ก็เพื่อเป็ นการ
ประกันว่า ไม้ซุง ทัง้ หมดถูกต้อ งตามกฎหมาย และมีการตีตราประทับของกรมป่ าไม้ ซึ่ง ถือเป็ นลักษณะ
โดยทัว่ ไปทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ านการติดตามตรวจสอบ ทัง้ นี้โดยรูปแบบของการติดตามตรวจสอบเช่นนี้ก็มลี กั ษณะที่
เป็ นทางเลือก หรือรูปแบบสารองทีส่ ามารถนามาใช้ในการติดตามตรวจสอบ โดยการใช้รหัสแท่ง หรือบาร์โค้ด
(Barcode) ติดประทับกับเนื้อไม้ ซึง่ ต่อไปก็อาจจะนามาใช้แทนการตีตราประทับของกรมป่ าไม้ แต่ทงั้ นี้การนา
รหัสแท่ง หรือบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้งานก็ยงั จาเป็ นต้องมีการติดตามตรวจสอบ และตรวจรายละเอียดอยู่
ดี
7.3.4 การตรวจสอบโดยการสอบถาม
โดยลักษณะของการติดตามตรวจสอบแบบทัว่ ไป ก็มีการนาเทคนิคอื่นๆ มาใช้ประกอบ ทัง้ การรวบรวม
หลักฐานจากการพูดคุย การประชุม และการสอบสวนซึ่งก็เป็ นแนวทางในการติดตามตรวจสอบลักษณะ
ประโยชน์ของหลักฐานข้อมูล ที่จะนามาใช้ในการพิจารณาถึงลักษณะความถูกต้องของแหล่งกาเนิดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ซึง่ ก็จะใช้ควบคู่กบั แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมหลักฐานอื่นๆ ด้วย
7.4

พื้นฐานของการติดตามผ่านห่วงโซ่อปุ ทาน
หลักการพื้นฐานและระบบในการติดตาม ตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานต่างๆ ตลอดจนผลประโยชน์ท่เี กิดขึ้นจาก
การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับระบบห่วงโซ่ของการควบคุม (Chain of Custody: CoC) ที่ดีเหมาะสม นัน้ เป็ นที่
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รูจ้ กั กันเป็ นอย่างดี โดยบริษทั การค้าส่วนมากจะทาความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ในการควบคุมตามห่ วงโซ่
อุปทานเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุด ในขณะที่พยายามลดต้นทุนให้ตา่ ที่สุดด้วย โดยบริษทั เหล่านี้จะ
รับผิดชอบต่ อ ข้อ มูลที่เก็บรวบรวมมา ตลอดจนแนวทาง/รู ปแบบการใช้ประโยชน์ในข้อมูลดัง กล่าว ซึ่ง
หน่วยงานของรัฐโดยทัว่ ไปมักจะไม่นิยม หรือไม่คุน้ เคยกับการนาเทคนิคต่างๆ เหล่านี้มาปรับใช้ แต่ทว่าใน
ส่วนนี้กก็ าลังปรับเปลีย่ นมากยิง่ ขึ้น
ตัวอย่างของห่วงโซ่อุปทาน และลักษณะห่วงโซ่ในการควบคุมแบบอย่างง่าย (ในส่วนของเครื่องเรือน เครื่อง
ตกแต่งบ้านทีผ่ ลิตจากไม้เนื้อแข็ง) ตามทีแ่ สดงไว้ขา้ งล่างนี้ แสดงองค์ประกอบหลักๆ ของห่วงโซ่อุปทาน โดย
เน้นให้เห็นถึงข้อกาหนดหลักๆ ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับสิง่ ทีจ่ าเป็ นต้องกาหนดเพือ่ รับรองความถูกต้องตามกฎหมาย
ของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทอ่ี ยู่ในระบบ โดยในจุดหลักๆ ของห่วงโซ่อปุ ทานในแต่ละส่วน จะพิจารณาทัง้ จุดที่มี
การเคลือ่ นย้าย ถ่ายโอนไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ การเปลีย่ นแปลงทาเลที่ตงั้ หรือการถือครองกรรมสิทธิ์ ซึ่งก็ถอื
เป็ นจุดในการควบคุม (ซึง่ โดยทัว่ ไปจะเรียกว่า จุดควบคุมทีม่ คี วามสาคัญ (Critical Control Point: CCP))
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ซ่ample
อปุ ทาน ofและลั
กษณะห่chain
วงโซ่ในการควบคุ
มอย่chain
างง่ายof(ในส่
วนของเครื
อน เครืgarden
งบ้านที่ผลิตจากไม้เนื้ อแข็ง)
a supply
and simple
custody
(solid
่องเรืwood
่องตกแต่furniture)

cal control point represents a change of location OR change of 'ownership' of the timber or product.

CCP 2

Primary processor

Product

Rough sawn timber

CCP 2

At each Critical Control Point (CCP) in the supply chain what documentary or physical evidence
is considered the absolute minimum to ensure:

It is assumed that each critical control point represents a change of location OR change of 'ownership' of the timber or product.

Point of entry to the supply
chain

Primary processor
Secondary
processor

CCP 3

Produced in country
Felled and harvested as raw timber
from:

Product

CCP 2

Dried and cut to
dimensions

Critical control point 1

CCP 3

1. Proof of the origin of the wood or its previous 'owners' or custodians
2. Proof of the legality of the wood and the processing and transport of the wood up to this CCP
3. Proof of the product's identity to this CCP

บใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ประจาภูมภิ าคเอเชีย (FLEGT Asia),
ของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ตลอดจนการควบคุมในประเทศไทย ฉบับวันที่ กรกฎาคม 2555
ณสนับสนุ นจากสหภาพยุโรป และรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ฟิ นแลนด์ และเยอรมนี
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NOTE 1

ตัวอย่างของห่วงโซ่
อปุ ทาน ofและลั
กษณะห่chain
วงโซ่ในการควบคุ
มอย่chain
างง่ายof(ในส่
วนของเครื
อน เครืgarden
งบ้านที่ผลิตจากไม้เนื้ อแข็ง)
Example
a supply
and simple
custody
(solid
่องเรืwood
่องตกแต่furniture)

- Natural forest
- Plantation
- Agricultural by product

Rough sawn timber

CCP 4

Manufacturer

CCP 2

CCP 4

CCP 5

Secondary
processor

Manufacturer

Point of sale or
export

Product

Product

Product

Dried and cut to
dimensions

Pieces fabricated
into chairs and
tables

Packaged and
labelled furniture
ready for exportor in
retailers showroom

CCP 3

CCP 4

CCP 5

At each Critical Control Point (CCP) in the supply chain what documentary or physical evidence
is considered the absolute minimum to ensure:
1. Proof of the origin of the wood or its previous 'owners' or custodians
2. Proof of the legality of the wood and the processing and transport of the wood up to this CCP
3. Proof of the product's identity to this CCP
Point of sale or
export

Product

CCP 5
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Packaged and
labelled furniture
ready for exportor in
retailers showroom

EVIDENCE AND PROOF OF LEGALITY
At this point in the supply chain - the
point of entry - what documentary or
physical evidence would be necessary
to demonstrate:
1. Proof of origin or source of wood
2. Proof of the legality of the wood
3. Proof of the product's identity

Product

Product

Pieces fabricated
into chairs and
tables

CCP 1

CCP 4

Imported
In the form of:
- Round log
- Lumber or sawn timber
- Veneer, plywood or board products
- Processed or semi-finished product
- Fibre, pulp, paper

CCP 3
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โดยลักษณะคาถามเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างดังกล่าวคือ ในจุดควบคุมที่มคี วามสาคัญ (CCP) แต่ละ
แห่ง จาเป็ นต้องเก็บรวบรวมหลักฐานใดบ้าง เพื่อเป็ นการรับรองว่า ผูต้ ิดตามตรวจสอบ หรือผูส้ อบทาน จะ
สามารถพิสูจน์ และรับรองความชอบหรือถูกต้องตามกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทอ่ี ยู่ในจุดดังกล่าวได้
ในจุดใดๆ ก็ตามซึ่ง มีค วามเป็ นไปได้ (โดยย่ อ มเกิดขึ้น อย่ า งแน่ นอน) ที่ไม้แ ละผลิต ภัณฑ์ไ ม้ท่ีม าจาก
แหล่งกาเนิดต่างๆ จะผสมปนเปกัน ก็จะต้องพยายามเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ถึงแหล่งที่มา
เอกลักษณ์ และความชอบหรือถูกต้องตามกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ไปยังจุดควบคุมที่มคี วามสาคัญ
(CCP) นัน้ ๆ โดยเฉพาะ
7.5

ประเด็นของความถูกต้องทางกฎหมายที่เกีย่ วกับห่วงโซ่อปุ ทานในประเทศไทย
ภายในห่วงโซ่อุปทานของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทยมีหลายๆ ประเด็นที่เกี่ยวกับ ความถูกต้องตาม
กฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ตลอดจนความสามารถในการติดตามที่มาที่ไปของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่ง
จะมีลกั ษณะเฉพาะไปตามพันธุ ไ์ ม้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งในส่วนนนี้จะนาเสนอไว้ในส่วนที่ 7.6 และ 7.9
ต่อไป
ทัง้ นี้ ยังมีปญั หา และประเด็นต่างๆ ซึง่ อาจจะพบได้ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยทัว่ ไป ซึง่ สามารถ
สรุปได้ ดังต่อไปนี้
7.5.1 การตรวจพิสูจน์ท่มี า หรือจุดเริ่มต้น
โดยทีม่ ติ อ้ งคานึงว่า แหล่งทีม่ าของไม้นนั้ อยู่ภายใน หรือนอกประเทศไทย มีหลักการพื้นฐานใน 3 ด้านที่จะใช้
ในการตรวจสอบลักษณะความถูกต้องตามกฎหมาย เกี่ยวกับแหล่งกาเนิด หรือทีม่ าของไม้
ในกรณีไม้ทน่ี าเข้ามายังประเทศไทยก็จะใช้เอกสารใบรับรองแหล่งกาเนิ ด (Cerficicate of Origin: CoO) ซึ่ง
ออกให้โดยหน่ วยงานในประเทศซึ่ง ส่ง ออกไม้นนั้ ๆ มายังประเทศไทย เอกสารฉบับนี้จะสาแดงข้อความ
เกี่ยวกับการผลิต ไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่ตน้ ทางที่ลาเลีย ง หรือขนย้ายมาจาก แต่ มิได้ยืน ยันถึง
แหล่งกาเนิดของไม้นนั้ ๆ เป็ นการเฉพาะ เอกสารใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) จะไม่ระบุหรือมีขอ้ ความอ้างอิง
ถึงลักษณะของห่วงโซ่ควบคุมทีเ่ กิดขึ้นในอดีต โดยทีไ่ ม้และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ อาจจะผ่านการส่งต่อกันมาเป็ น
ทอดๆ จากสถานที่ต่างๆ กัน ก่ อ นที่จะมาถึง ประเทศที่ส่ง ออกไม้นนั้ และได้รบั การตรวจลงตราสาแดง
ใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) แล้วส่งออกมายังประเทศไทย
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ทัง้ นี้ ใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) อาจจะเป็ นเพียงเอกสารฉบับเดียวที่จะเชื่อมโยงไปยังแหล่งกาเนิดของไม้
หรือ ผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ ส่ว นเอกสารใบเบิกทาง หรือการนาส่ง จะเป็ นลักษณะของเอกสารที่แสดงความ
เชื่อมโยงกัน อาทิ ใบตราส่งสิน ค้า (Bill of Lading) บัญชีรายการสินค้าทางเรือ (Ship’s Manifest) และ
หลักฐานต่างๆ ทีแ่ สดงถึงการขนส่ง ลาเลียงไม้นนั้ ๆ ทัง้ นี้เอกสารต่างๆ เหล่านี้มไิ ด้ระบุถงึ แหล่งกาเนิดของไม้
แต่อย่างใด มีเพียงแต่รายละเอียดของผูจ้ ดั หา หรือผูผ้ ลิตไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้เท่านัน้
ทัง้ นี้ สาหรับกรณี ไม้ท่นี าเข้ามายังประเทศไทยนัน้ ไม่มกี ารบังคับให้ตอ้ งมี ใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) แต่
อย่างใด โดยจะขึ้นอยู่กบั การปฏิบตั ิของประเทศต้นทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก ดังนัน้ ทาให้การขนส่งลาเลียงไม้
ส่วนมากจะไม่การสาแดงรายละเอียดของใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) แต่อย่างใด ซึ่งในลักษณะดังกล่าวทา
ให้หลักฐานทางเอกสารที่แสดงถึงแหล่งกาเนิดเท่าที่มอี ยู่ ก็คือ เอกสารการขนส่งลาเลียง และอากรแสตมป์
ต่างๆ หรือรอยประทับซึง่ สาแดงไว้กบั ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ
ทัง้ นี้พบว่า มีลกั ษณะของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) บ่อยครัง้ เนื่องจากอาจจะมา
จากหลัก ฐานเกี่ย วกับความถูก ต้อ งของไม้ ดัง นั้น จึง ต้อ งตระหนักถึง จุดอ่ อ นหรือ ลัก ษณะข้อจ ากัดของ
ใบรับ รองแหล่ง กาเนิ ด (CoO) ในด้า นนี้ โดยหากใบรับ รองแหล่ง ก าเนิ ด (CoO) มิไ ด้ร ะบุ หรือก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เฉพาะที่เ ป็ นแหล่ง กาเนิ ดของไม้นนั้ ๆ ก็ทาให้ไม่สามารถระบุได้ว่ า ไม้หรือ
ผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ มีแหล่งกาเนิดที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้นว่า ใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) จะแสดง
รายละเอียดความถูกต้องตามกฎหมายในการขนส่งลาเลียงต่างๆ ก็ตาม ดังนัน้ โดยลักษณะของใบรับรอง
แหล่งกาเนิ ด (CoO) จึงมิสามารถแสดงจุดกาเนิ ดที่แท้จริงทัง้ หมดเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ ได้
ตัวอย่างเช่น การระบุแหล่งกาเนิดอีกอย่างหนึ่ง ในขณะที่ไม้นนั้ ๆ อาจจะมาจากแหล่งผลิตไม้เถื่อน ซึ่งอยู่ใน
พื้นทีป่ ่ าอนุรกั ษ์ ซึง่ ก็แสดงให้ถงึ การเป็ นไม้เถือ่ นอย่างชัดเจน
ในส่วนของไม้ทม่ี จี ดุ กาเนิดในประเทศไทยก็มสี ภาพปัญหาเกี่ยวกับการขาดหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการพิสูจน์
ที่มาเช่ นกัน เนื่ อ งจากในการซื้อ ขายไม้จากผู ผ้ ลิตไม้ทวั ่ ไปภายในประเทศ มิจาเป็ นต้องแสดงใบรับรอง
แหล่งกาเนิด (CoO) และในกรณีท่มี กี ารร้องขอให้สาแดงใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) ก็สามารถแจ้งความ
ประสงค์ให้กรมป่ าไม้ออกเอกสารสาแดงแหล่งกาเนิดไม้นนั้ ๆ ได้ ซึ่งเอกสารใบรับรองดังกล่าวถือเป็ นรูปแบบ
หนึ่งของหลักฐานที่สามารถยอมรับได้ หากมีการระบุหลักฐานที่สามารถใช้ในการตรวจหาแหล่งที่มาที่ไปของ
ไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ ได้ อาทิ ไม้ทไ่ี ด้จากสวนป่ าขององค์การอุตสาหกรรมป่ า ไม้ (อ.อ.ป.) นอกจากนัน้
ในปัจจุบนั นี้ ใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) มิได้ถอื เป็ นเอกสาร หรือวิธกี ารทีจ่ ะสร้างความเชื่อมัน่ หรือรับรอง
เกี่ยวกับแหล่งกาเนิดทีแ่ ท้จริงของไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ ได้
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ในส่วนของไม้ยางพารา และไม้ยูคาลิปตัสทีส่ ามารถผลิตได้ภายในประเทศไทย สถานการณ์ก็ยงั ไม่แน่นอนใน
เรื่องดังกล่าว โดยหากเป็ นไม้ท่มี แี หล่งกาเนิดมาจากสวนป่ าไม้ยางพารา และไม้ยูคาลิปตัสก็ไม่จาเป็ นต้อง
แสดงเอกสารใบเบิกทางในการขนส่ง ลาเลียง ในขณะที่การจดทะเบียนการทาสวนป่ าก็มไิ ด้มขี อ้ กาหนดให้
ต้องบันทึกลักษณะของข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เ กี่ยวกับปริมาณของไม้ท่ไี ด้มาจากสวนป่ าภายในประเทศไทย
แต่ อ ย่ า งใด ดัง นั้น จึง มิส ามารถน าข้อ มูล มาใช้ใ นการเปรีย บเทีย บ หรื อ การผสานข้อ มูล เพื่อ ตรวจหา
แหล่งกาเนิดของไม้ยางพารา หรือไม้ยูคาลิปตัสที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของไม้ท่อี ยู่ในประเทศไทย แม้ว่าจะมี
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกาเนิด และปริมาณของไม้ยางพาราที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานก็ตาม ทัง้ นี้โดยลักษณะของไม้
ยางพาราและไม้ยูคาลิปตัสทีผ่ ลิตได้ภายในประเทศ ประเทศไทยเองอาจจะเชื่อมัน่ หรือให้การรับรองเกี่ยวกับ
ความถูกต้องของไม้เหล่านัน้ ได้ แต่สถานการณ์ปจั จุบนั ประเทศไทยกลับไม่มรี ะบบที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
แหล่งกาเนิ ดของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อย่างสมา่ เสมอแต่ อย่างใด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็ นการแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพ หรือความสามารถของรัฐ ในส่วนทีจ่ ะสร้างความเชื่อมันในส่
่ วนของความถูกต้องทางกฎหมาย
ในส่วนของความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับแหล่ง กาเนิดสาหรับไม้ท่ีผลิตภายในประเทศ และความน่ าเชื่อถือของ
ใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) ที่ออกให้โดยประเทศผูส้ ่งออก ซึ่งก็หมายความว่า ประเทศไทยยังมิได้มี
กระบวนการที่เชื่อถือได้ หรือมีการปฏิบตั ิอย่างจริงจังในด้านการสาแดงแหล่งกาเนิดของไม้ซ่งึ อยู่ในห่วงโซ่
อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับไม้นาเข้า หรือไม้ยางพารา และไม้ยูคาลิปตัส
7.5.2 ข้อมูลพื้นฐาน
เช่นเดียวกับที่ได้อธิบายไว้ขา้ งต้นแล้ว ศักยภาพและความสามารถในการติดตามห่วงโซ่อุปทานของไม้นนั้ จะ
ขึ้นอยู่กบั ความรู ้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และการผสานข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากไม้ท่ี ส่งผ่านห่วง
โซ่อปุ ทาน
ทัง้ นี้ในปัจจุบนั ต่างก็ยอมรับกันว่ากระบวนการจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์เช่นนี้ ถือเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญของทุกระบบ ที่จะใช้ในการติดตามลักษณะความถูกต้องทางกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่อี ยู่
ภายในห่วงโซ่อปุ ทาน
โดยระบบดังกล่าวจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในห่วงโซ่อุปทานเป็ นระยะๆ ในจุดต่างๆ อาทิ ในจุดทีม่ กี าร
แปรรูป หรือแปรสภาพไม้ หรือการเปลีย่ นแปลงการถือครองเป็ นเจ้าของไม้ ซึง่ จุดต่างๆ ในลักษณะนี้ เรียกว่า
จุดควบคุม (Control Point) หรือ จุดควบคุมที่มคี วามสาคัญ (Critical Control Point: CCP)
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แล้วจึงนาข้อมูลนี้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากจุดควบคุมที่มคี วามสาคัญ (CCP) ก่อนหน้านัน้
หรืออาจจะใช้เป็ นข้อมูลในการติดตาม (Baseline Data) ซึ่งจะเก็บรวบรวมตัง้ แต่จุดเริ่มต้นของห่วงโซ่
อุปทาน ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดควบคุมทีม่ คี วามสาคัญ (CCP) จุดแรก ที่มคี วามสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง และเมือ่ พบว่ามี
ความลักลัน่ หรือ ความแตกต่ างที่มิสามารถอธิบายหรือไม่มีเหตุผ ลใดๆ ในส่ว นของข้อมูลที่ได้มาจาก 2
ทิศทาง ก็จะพยายามค้นหาข้อผิดพลาด หรือปัญหาข้อจากัด โดยใช้การตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ มาก
ยิง่ ขึ้น เพือ่ เป็ นการหาสาเหตุว่า เกิดอะไรขึ้นกับไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ ดังนัน้ การเปรียบเทียบ และผสาน
ข้อมูลร่วมกันจึงเป็ นลักษณะการดาเนินการตรวจสอบสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในห่วงโซ่อุปทาน
และสามารถเชื่อมโยงไปถึงลักษณะของความถูกต้องทางกฎหมายได้นนั ่ เอง
ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบพบว่า มีการเปลีย่ นแปลงของปริมาณไม้ระหว่างจุดควบคุมที่มคี วามสาคัญ (CCP)
2 จุด ในลักษณะทีม่ ปี ริมาณไม้เพิม่ มากขึ้น ซึง่ ก็แสดงให้เห็นว่า มีการนาไม้ท่มี ไิ ด้ระบุแหล่งกาเนิด หรือมิได้มี
การบันทึกไว้สารบบเข้ามาในห่วงโซ่อุปทาน แล้วนามาผสมปนเปเข้ากับปริมาณไม้ท่อี ยู่ในห่วงโซ่อุปทานนั้นๆ
เพื่อเป็ นการตรวจสอบ และยืนยันว่าไม้ท่เี พิ่มเข้ามานัน้ มิใช่ “ไม้เถื่อน” หรือมีความถูกต้องตามกฎหมาย แต่
อาจมีทม่ี าจากแหล่งผลิต หรือแหล่งกาเนิดอื่นๆ ก็จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม ในขณะที่
หากมีก ารน าข้อ มูล มาผสานเปรีย บเทีย บกัน ก็จ ะท าให้เ กิด ลัก ษณะความชัด เจนของหลัก ฐานเกี่ย วกับ
สถานการณ์การไหลเวียนของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่งอาจจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อเป็ นการยืนยัน
ลักษณะความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ
ในส่วนของการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนโปรแกรมสาเร็จรูปที่ นามาใช้ในการ
ตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้น ก็จะทาให้การเปรียบเทียบข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่เป็ น
วิธีการสร้างประสิทธิผลต่อหน่วยการผลิตที่คุม้ ค่า หรือมีความคุม้ ทุน (Cost-Efficient Mean) สาหรับการ
ติดตามตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ ตลอดจนการตรวจหาปัญหา หรือความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับความถูกต้องตามกฎหมาย โดยแม้ว่าจะยังคงมีการนาระบบการตรวจสอบที่ตอ้ งพึ่งพาเอกสาร
(Paper-Based System) มาใช้ในการวิเคราะห์ และผสานข้อมูลร่ วมกัน แต่วิธีการนี้ก็ตอ้ งใช้เวลา
ค่อนข้างมาก และมีโอกาสทีจ่ ะผิดพลาดได้มาก อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของมนุษย์ดว้ ย
อนึ่ง ระบบดังกล่าวจะสามารถทางานได้ประสบความสาเร็จ หากมีการบันทึกข้อมูลที่สาคัญๆ อย่างถูกต้อง
เชื่อถือได้ และมีการดาเนินการอย่างสมา่ เสมอ ข้อมูลที่มคี วามสมบูรณ์ และมีความถูกต้องที่เก็บรวบรวมจาก
จุดควบคุมทีม่ คี วามสาคัญ (CCP) แรกๆ จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับ
การเปรียบเทียบ และการผสานข้อมูลในขัน้ ตอนต่อๆ ไป เช่นเดียวกันในส่วนของความผิดพลาดของข้อมูลทัง้
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การขาดหาย หรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลก็จะเป็ นปัญหาสาคัญ และกลายเป็ นจุดลดทอนลักษณะของการ
ใช้ผลลัพธ์ทไ่ี ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อไป
ดังนัน้ จึงควรนาระบบดังกล่าวนี้มาใช้ในฐานะที่เป็ นวิธีการในการเก็บรวบรวมหลักฐานของความถูกต้องตาม
กฎหมาย สาหรับลักษณะความแตกต่างใดๆ ทีต่ รวจพบตัง้ แต่จดุ เริ่มต้นของการสารวจ ตรวจสอบ และหากมี
ความชัดเจดว่า มีการกระทาทีม่ ชิ อบ หรือมิถกู ต้องตามกฎหมายเกิดขึ้น ระบบดังกล่าวก็จะมีบทบาทสาคัญใน
การจัดหาข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ซึง่ ก็จะเกี่ยวข้องกับปริมาณของไม้ตามทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมด
และในกรณีทข่ี อ้ มูลพื้นฐานนัน้ ขาดความสมบูรณ์ หรือไม่สามารถเชื่อถือได้ ก็จะยิง่ ทาให้เกิดปัญหา และความ
ยุ่งยากในการเปรียบเทียบ และผสานข้อมูล และทาให้เกิดความไม่เชื่อมัน่ และความยากลาบากในการจัดทา
เอกสารรับรองความถูกต้องทางกฎหมายของไม้ดงั กล่าว
และหากจะนาลักษณะการวิเคราะห์ขอ้ มูลนี้ไปใช้ให้เป็ นส่วนหนึ่งของระบบการรับประกันความถูกต้องทาง
กฎหมาย (LAS) ก็ย่งิ ต้องมีความละเอีดยรอบคอบ และความถูกต้องของการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ ไม่ว่าจะ
เป็ นการเก็บข้อมูลในระบบดิจิตอล หรือระบบทีต่ อ้ งพึง่ พาเอกสารต่างๆ ก็ตาม
ส่วนช่องว่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ซึ่งตรวจพบในระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบนั อาทิ การขาดข้อ มูล
ในส่วนสาคัญ หรือส่วนหลักๆ ของห่วงโซ่อุปทานไม้ (ในส่วนของไม้ยางพารา และไม้ยูคาลิปตัส/อคาเซีย)
และความอ่อนแอของระบบการออกใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoC) ก็จาเป็ นต้องมีการพิจารณา และหา
แนวทางในการแก้ไข โดยอาจจะต้องกาหนดให้มีสถาบันที่ลกั ษณะเหมาะสม หรือมีบทบาทหน้าที่ เฉพาะ
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้มากพอ ที่จะเป็ นหลักประกันว่า จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ข่าวสาร ตลอดจนตัวป้ อนต่างๆ เพิม่ เติม
7.5.3 โครงร่างระบบข้อมูลดิจติ อล (Single Window) และแบบไร้เอกสาร (Paperless)
ปัจจุบนั นี้ ประเทศไทยกาลังจัดทาระบบใหม่ ที่จะใช้ควบคุ มการไหลเวียนของไม้ ตลอดจนการบันทึกข้อมูล
ต่างๆ โดยมีความพยายามจัดทาระบบที่มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาก ซึ่งจะมีลกั ษณะการดาเนินการทัง้ การ
คานวณวิเคราะห์ขอ้ มูล ตลอดจนการเก็บข้อมูลแบบดิจิตอล และการจัดระบบการมอบอานาจ หรืออนุ มตั ิ
ผ่านระดับอัตโนมัติ มาใช้แทนระบบแบบพึง่ พาเอกสาร (Paper-Based System)
ในส่วนของประเทศไทยก็ได้พจิ ารณาเข้าร่วมโครงการการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า
(FLEGT) โดยกาลังจะลงนามในข้อตกลงการเป็ นหุน้ ส่วนโดยสมัครใจ (VPA) ซึ่งก็จะทาให้มคี วามเป็ นไปได้
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ที่จะนาระบบ หรือรูปแบบการดาเนินการในแนวใหม่ท่ีเป็ น โครงร่างระบบข้อมูลดิจิตอลร่วมกันทัง้ ประเทศ
(Single Window System) มาใช้เป็ นฐานสาหรับระบบการรับประกันความถูกต้องทางกฎหมาย (LAS)
ทัง้ นี้ จากการอภิปรายที่ผ่านมาข้างต้น โครงร่างระบบข้อมูลดิจิตอล (Single Window System) ก็มไิ ด้
ออกแบบมาเพื่อการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและจุดอ่ อนเหล่านี้ได้ทงั้ หมด ซึ่ง หากมีการจัดทาระบบการ
รับประกันความถูกต้องทางกฎหมาย (LAS) ควบคู่ไปกับโครงร่างระบบข้อมูลดิจิตอล (Single Window
System) ก็จาเป็ นต้องมีการปรับเปลีย่ นลักษณะสาคัญๆ เพื่อเป็ นการรับรอง หรือประกันว่า ลักษณะข้อมูลที่
นามาใช้ หรือป้ อนเข้าสู่ระบบจะมีความสมบูรณ์แบบ และครอบคลุมบรรดาแนวทาง หรือประเด็นต่ างๆ
ทัง้ หมดในส่วนทีเ่ กี่ยวกับอุปทานของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ ดังนัน้ การดาเนินการในส่วนของการวิเคราะห์ และ
การผสานข้อมูลก็จะสามารถทาได้อย่างเต็มที่ สมา่ เสมอ และมีความน่าเชื่อถือได้ ซึ่ งนี่มใิ ช่เป็ นคาถามหรือข้อ
กังขาต่อการจัดการหรือจัดทาสถิติขอ้ มูลที่มคี วามถูกต้อง แม่นยาเท่านัน้ ข้อมูลและข่าวสารตามที่ดาเนินการ
โดยระบบการรับประกันความถูกต้องทางกฎหมาย (LAS) จึงจะเป็ นหลักฐานที่ทาให้สามารถนามาพิจารณา
ออกใบอนุญาตตามโครงการการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) โดยมีการสาแดง
ข้อมูลเกี่ยวกับความถูกต้องทางกฎหมายของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ เป็ นหลักสาคัญ
7.5.4 พันธุไ์ ม้นอกบัญชีหวงห้ามซึ่งเป็ นไม้ท่เี ป็ นผลพลอยได้ หรือผลผลิตข้างเคียงที่ได้จากการทา
การเกษตร
ส่วนของการขาด หรือการพร่องของข้อมูลในระบบการบันทึก และวิเคราะห์แบบดิจิตอลก็จะส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆ และทาให้ได้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ไม่แน่นอน ขาดความแม่นยา และไม่น่าเชื่อถือ
ทัง้ นี้ในส่วนของห่วงโซ่อุปทานของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่มี อี ยู่แล้ว ก็ได้แสดงปัญหา อุปสรรค หรือข้อติดขัด
ในการจัดทาเอกสารสาแดงเกี่ยวกับลักษณะของห่วงโซ่อุปทานในส่วนที่เกี่ยวกับไม้ยางพารา และไม้ยูคา
ลิปตัส พร้อ มกับอธิบายรายละเอียดต่างๆ ไว้แล้ว ในข้อถัดๆ ไป ทัง้ นี้ก็เป็ นที่ทราบกันดีว่า แม้นว่าจะมี
องค์ประกอบด้านหนึ่งด้านใดของห่วงโซ่อุปทานของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่เี ป็ นที่รูจ้ กั และเชื่อมัน่ ว่าเป็ นข้อมูล
ที่มคี วามชัดเจน มีรายละเอียดสมบูรณ์แบบ มีความแม่นยา และเชื่อถือได้ แต่เมือ่ นาองค์ประกอบนัน้ ๆ มา
ผสมเข้ากับไม้ในลักษณะอื่นๆ (ซึง่ มิสามารถระบุแหล่งทีม่ า ปริมาณ หรือความถูกต้องทางกฎหมาย) ณ จุดใด
จุดหนึ่งก็ตาม ก็ย่อมส่งผลกระทบทาให้สดั ส่ วนของความแม่นยา และความน่ าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทาน
ดังกล่าวหายไปด้วย ซึ่งหลังจากที่มีการนาไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีได้มาจากแหล่งไม้ท่ีแตกต่างหลากหลาย
ตลอดจนมีระดับของข้อมูล และความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกันมาผสมกันแล้ว ก็ย่งิ ทาให้เกิดความยากลาบาก
ในการจัดทาเอกสารสาแดงเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูล หรือความถูกต้องทางกฎหมายของผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้
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ไม้ท่มี กี ารผสมปนเปกัน เพิ่มมากยิ่งขึ้น การดาเนินการต่างๆ จึงต้องพยายามรับรอง หรือรับประกันว่า ใน
องค์ประกอบทุกๆ ด้าน ทีอ่ ยู่ในห่วงโซ่อปุ ทานนัน้ ๆ จะมีขอ้ มูลทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน ตลอดจนการดาเนินการก็
เป็ นไปอย่างแม่นยาเช่นเดียวกันด้วย
และหากมีการปฏิบตั ิกบั ห่ว งโซ่อุปทานของไม้ในจุดใดก็ผิดแผกไปจากกัน โดยกาหนดข้อมูลหรือความ
ต้องการข้อมูลทีแ่ ตกต่างกันออกไป ก็จะยิง่ สร้างความยากลาบาก และจะต้องพยายามจัดการข้อมูลให้มคี วาม
น่าเชื่อถือ และมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกันมากยิง่ ขึ้น
ส่วนไม้ท่ีผลิตได้ในประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งจะเป็ นเนื้อไม้ท่ีเป็ นผลผลิตข้างเคียงหรือผลพลอยได้จาก
กิจกรรมทางการเกษตร ก็ไม่จาเป็ นต้องเก็บข้อมูล ซึ่งก็ทาให้มกี ารนาไม้ยางพารา และพันธุไ์ ม้อ่นื ๆ เข้ามาใช้
ในห่วงโซ่อุปทานไม้ ไม่มากก็นอ้ ย โดยที่มไิ ด้มเี อกสารสาแดงเกี่ยวกับไม้นนั้ ๆ แต่อย่างใด และหลังจากที่มี
การน าไม้ใ นลัก ษณะนี้ ป้ อนเข้า สู่ ห่ ว งโซ่ อุป ทานแล้ว ก็จ ะสร้า งความยากล าบากในการส าแดงเกี่ย วกับ
องค์ประกอบ หรือสัดส่วนของไม้ซ่งึ แสดงที่มาอย่างชัดเจนในห่วงโซ่อุปทานนัน้ ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า ก็
จะส่งผลกระทบต่อลักษณะความถูกต้องทางกฎหมายของไม้นนั้ ๆ ด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้หากมีการนาไม้ท่มี คี วาม
ถูกต้อ งทางกฎหมายทัง้ หมดมาผสมกับไม้ท่ีไม่สามารถระบุแหล่งกาเนิด และลักษณะความถูกต้องทาง
กฎหมาย หรือไม่มีเอกสารพิสูจน์ใดๆ เลย นัน่ ยิ่งทาให้เกิดความยากลาบาก หรือเป็ นไปมาได้ท่ีจะมีการ
สาแดงเอกสารทีบ่ อกถึงความถูกต้องทางกฎหมายของไม้ทผ่ี สมกันได้เลย
โดยนัยยะนี้ถือว่า การแสดงออกของเจตนาเป็ นสิ่งสาคัญ ซึ่งจะสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็
ต่ อ เมื่อ มีก ารระบุแ หล่ง ก าเนิ ด หรือ เอกลักษณ์ข อประเภทไม้น ั้น ๆ ในแนวทางหนึ่ ง แนวทางใด ซึ่ง การ
ดาเนิ น การดัง กล่า วจะช่ ว ยให้ส ามารถตรวจหา และติดตามไม้ท่ีอ ยู่ใ นห่ ว งโซ่ อุป ทานนั้น ๆ ได้ ทัง้ นี้ มี
หลากหลายวิธีท่จี ะช่วยให้สามารถนาการปฏิบตั ิดงั กล่าวมาใช้ได้อย่างคุม้ ทุน อาทิ ในส่วนของการผลิตทาง
การเกษตร หากจะมีการนาเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ดว้ ย ก็ควรจะมีการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการจด
ทะเบียนก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งในส่วนของการจดทะเบียนเช่นนี้ (ก็ควรมีเนื้อหารวม หรือครอบคลุม
ข้อความทีส่ าแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้นนั้ ๆ ไว้ดว้ ย) ซึ่งจะเป็ นประวัติท่ตี ิดตามไม้นนั้ ๆ จนไปถึง
จุดหมายปลายทาง ทัง้ นี้ก็จะต้องกาหนดให้โรงงานไม้ทาบันทึกเกี่ยวกับไม้ดงั กล่าว (พร้อมระบุหมายเลขการ
จดทะเบียน) เอาไว้เป็ นการจาเพาะในระบบตามห่วงโซ่การควบคุมภายในของโรงงานนัน้ ๆ ต่อไป
ทัง้ นี้ไม่ว่า จะมีการมีการนาระบบใดๆ ก็ตามมาใช้พจิ ารณาดาเนินการ ระบบของการกาหนดข้อยกเว้นที่ใช้อยู่
ในปัจจุบนั ก็ยงั เป็ นปัญหา อุปสรรคที่สาคัญสาหรับการติดตาม ตรวจสอบการไหลเวียนของไม้ ตลอดจนเป็ น
ปัญหาของการรับรองความถูกต้องของไม้เช่นกัน
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ดังนัน้ จึงความจาเป็ นที่จะต้องสร้างหลักประกันว่า ระบบสามารถจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์
แบบ เพื่อที่จะทาให้ระบบนัน้ ๆ กลายเป็ นเครื่องมือ ในการตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมาย และรวบรวม
หลักฐานในการพิจารณาออกใบอนุ ญาตให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.6

การผลิตไม้ยางพารา และการวิเคราะห์ห่วงโซ่อปุ ทาน
จากการสารวจพบว่า สัดส่วนของสวนป่ าไม้ยางพาราที่อยู่ในวัยที่สามารถตัดไม้มาใช้ประโยชน์ได้ส่วนใหญ่
แล้วอยู่ในการถือครองของผูป้ ระกอบการรายย่อยๆ ซึ่งทาสวนป่ าอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ในขณะที่การ
ขนส่ง ลาเลียงไม้ยางพาราที่เป็ นท่อนไปยังโรงเลื่อยจะดาเนินการทัง้ โดยเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราโดยตรง
หรืออาศัยพ่อค้าคนกลาง หรือโดยการที่โรงเลื่อยเข้าไปขอรับซื้อไม้ จากสวนป่ ายางพาราโดยตรง ซึ่งโดย
ลักษณะข้อเท็จจริงทัง้ จานวนของโรงเลือ่ ยไม้ ตลอดจนเกษตรกรผูป้ ลูกไม้ยางพารารายย่อยๆ ที่มจี านวนมาก
ก็ทาให้เกิดความยากลาบากในการดาเนินการต่างๆ ในขณะที่อาจจมีการเปลีย่ นแปลงในเชิงการจัดการต่างๆ
อันเนื่องมาจากราคาที่ได้รบั การเสนอ ปริมาณของไม้ยางพาราตามที่ตลาดต้องการ และความพร้อมของ
อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ซึ่งในส่วนของการดาเนินการแปรรูปไม้ยางพาราจะต้องมีกระบวนการดาเนินการต่างๆ ที่ค่อนข้างรวดเร็ว
เนื่องจากจะมีเชื้อราที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนสีเนื้อไม้ ซึ่งจะทาให้ไม้มีปญั หาเรื่องสี หากมี การทิ้งเนื้อไม้ให้มี
ความชื้นสูงเป็ นระยะเวลานานๆ ดังนัน้ การแปรรูปไม้ยางพาราจึงจะมีการเร่งดาเนินการเป็ นไม้แปรรูป หรือ
แผ่นเพือ่ ทาเยือ่ ไม้อดั ซึง่ โดยส่วนใหญ่แล้วโรงงานแปรรูปดังกล่าวก็จะตัง้ อยู่ใกล้ๆ กับแหล่งกาเนิดไม้ดงั กล่าว
และโดยส่วนใหญ่จ ะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากนัน้ ก็มีบางส่วนที่กระจายมาอยู่ในภาค
ตะวันออกของประเทศ ซึ่งจะรองรับไม้ยางพาราที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศ ทัง้ นี้พบว่า
ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณไม้ยางพาราแปรรูปนัน้ มีค่อนข้างจากัด ในขณะที่มขี อ้ มูลระบุว่า ในปี 2554 มีการ
ส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปมากกว่าการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป ในปี 2553 โดยมีปริมาณมากกว่าร้อยละ
40 โดยมีขอ้ มูลทีบ่ นั ทึกไว้เป็ นปริมาณไม้ยางพารามากกว่า 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)
นอกจากนัน้ อีกส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญก็คือ อุตสาหกรรมผลิตไม้อดั ซึ่ง มีกาลัง การผลิตต่อปี คิดเป็ น
ปริมาณไม้ยางพาราได้มากกว่า 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ส่วนอันดับรองลองมาก็คือ โรงงานแปรรูป
สาหรับการผลิตเครื่องเรือน และเครื่องตกแต่งบ้าน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ไม้ในลักษณะอื่นๆ ซึ่งตัง้ อยู่ทงั้ ใน
และโดยรอบกรุง เทพมหานคร ซึ่ง ก็ลว้ นใช้วตั ถุดิบไม้ ที่ได้จากไม้ยางพาราทัง้ สิ้น ทัง้ นี้หากพิจารณาใน
รายละเอียดแล้ว จะพบว่า สนนราคาของไม้ยางพาราในประเทศไทยนัน้ ค่อนข้างสูง ในขณะที่ก็มกี ารนาเข้าไม้
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เนื้อแข็งจากสหรัฐอเมริกา ซึง่ ก็มคี วามสามารถในการแข่งขันด้านราคาได้เป็ นอย่างดี ดังนัน้ จึงมีแนวโน้มที่จะ
มีการพัฒนาการนาไม้ดงั กล่าวเข้ามาใช้แทนทีไ่ ด้มากยิง่ ขึ้น
โรงงานที่นิยมใช้ไม้ยางพารา จะจัดซื้อไม้ยางพาราโดยตรงจากโรงเลือ่ ยไม้ โดยอาจจะให้โรงเลือ่ ยดาเนินการ
ด้านจัดส่งให้ดว้ ย หรือทางโรงงานทีซ่ ้อื จะดาเนินการเอง หรือให้ผูค้ า้ ส่งเป็ นธุระในการจัดการก็ได้
เช่นเดียวกับที่อธิบายไว้ขา้ งต้นแล้ว ขัน้ ตอนวิธีในการติดตามและตรวจสอบการผลิต ตลอดจนการใช้งานไม้
ยางพารานัน้ มีสดั ส่วนไม่มากนัก ในขณะที่ในส่วนของโรงงานรายย่อยๆ ก็มกี ารบันทึกการนาเข้าไม้เข้ามายัง
โรงเลือ่ ยของโรงงานนัน้ ๆ บ้าง โดยใช้บญั ชีไม้ตามที่ได้รบั อนุ มตั ิจากกรมป่ าไม้ในการลงบันทึกข้อมูลดังกล่า ว
แต่ก็มิได้ระบุแหล่งกาเนิด และมิตอ้ งแสดงใบเบิกทางใดๆ ในขณะที่องค์ประกอบหนึ่งเดียวที่เป็ นปัญหา
อุปสรรคสาหรับการนาพันธุ ไ์ ม้อ่ืนๆ เข้ามายังห่วงโซ่อุปทานคือ ปัจจัยด้านราคา ดังที่จะพบว่า ในปัจจุบนั
ราคาของไม้ยางพาราจะค่อนข้างสูง และไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับพันธุไ์ ม้อ่นื ๆ ที่นาเข้ามาได้ ซึ่งเป็ นเหตุ
ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมโดยการนาไม้ทน่ี าเข้ามาใช้แทนทีไ่ ม้ยางพารามากยิง่ ขึ้น
ดังนัน้ โดยลักษณะของระบบที่เป็ นอยู่ในปัจจุบนั ประเด็นด้านความถูกต้องตามกฎหมายของห่วงโซ่อุปทาน
ไม้ยางพาราจึงมิได้ปรากฎอยู่ในข้อกาหนดใดๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน หรือการบันทึกข้อมูลหลักๆ ในส่วน
ที่เกี่ยวกับแหล่งกาเนิดไม้ยางพารา เอกลักษณะของไม้ ความถูกต้องตามกฎหมายของรายงานสินค้า หรือ
แหล่งจาเพาะ หรือข้อมูลใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการผลิตขัน้ พื้นฐาน
ในส่วนของภาพที่ 7 (ห่วงโซ่อปุ ทานของไม้ยางพารา) จะนาเสนอประเด็นสรุปในเรื่องดังกล่าวทัง้ หมด
ดัง นัน้ การขาดซึ่ง ข้อ มูล และสภาพการบัง คับให้มีการระบุแหล่ง กาเนิด หรือลักษณะความถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากไม้ยางพาราทีผ่ ลิตภายในประเทศ จึงแสดงให้เห็นว่า หากและเมือ่ ประเทศ
ไทยเลือกที่จะจัดทาระบบการรับประกัน ความถูกต้องทางกฎหมาย (LAS) ก็จาเป็ นต้องมีการยกเครื่อง หรือ
ปรับปรุงระบบทีเ่ ป็ นอยู่ในปัจจุบนั อย่างยิง่
7.7

การผลิตไม้ยูคาลิปตัส/ไม้กระถินหรือสีเสียด (Acacia) และการวิเคราะห์ห่วงโซ่อปุ ทาน
ในส่วนของภาพที่ 8 (ห่วงโซ่อปุ ทานของไม้ยูคาลิปตัส) ด้านล่างแสดงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไม้ยูคาลิปตัส ใน
ลักษณะเดียวกันกับไม้ยางพารา ซึ่งแม้นว่าไม้ยูคาลิปตัสมิได้จดั อยู่ในประเภทไม้ท่ีเป็ นผลพลอยได้ หรือ
ผลผลิตข้างเคียงจากการทาการเกษตร ก็ไม่มขี อ้ กาหนดที่บงั คับให้ตอ้ งบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ท าสวนป่ าไม้ยู ค าลิป ตัส แต่ อ ย่ า งใด ซึ่ ง ก็ส่ ง ผลให้ไ ม่ส ามารถท าการตรวจพิสู จ น์เ กี่ย วกับ แหล่ง ก าเนิ ด
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ผลิตภัณฑ์ หรือความถูกต้องทางกฎหมายของไม้เหล่านัน้ หลังจากที่มกี ารนาเข้าไม้ยูคาลิปตัสเหล่านัน้ ไปยัง
ห่วงโซ่อปุ ทานได้เลย
ซึ่งในระหว่างที่มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ก็มกี ารอภิปรายเรื่องดังกล่าวค่อนข้างชัดเจนว่า โดยการหยิบยก
ประเด็นเรื้อรังที่คาบเกี่ยวกับ “ลักษณะความถูกต้องทางกฎหมาย” ขัน้ พื้นฐานของการทาสวนป่ าโดยรัฐบาล
และเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับลักณะการประกอบอาชีพ การทาสวนป่ า ที่ใช้ท่ดี ินในผืนป่ า
ของรัฐ และที่ดินในผืนป่ าอนุ รกั ษ์ ซึ่งจะต้องอาศัยอานาจของศาลยุติธรรมของประเทศไทยในการคลีค่ ลาย
ประเด็นเหล่านี้ ทัง้ นี้มคี วามชัดเจนว่า หากมีไม้ในบางส่วนเป็ นไม้เถื่อน ในระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบนั (ซึ่งไม่
มีข อ้ ก าหนดให้ต อ้ งทาการบัน ทึก ข้อ มูล ใดๆ เกี่ย วกับ การผลิตเบื้อ งต้น ) ก็ย่ อ มจะไม่ส ามารถตรวจหา
เอกลักษณ์ หรือติดตามลักษณะไม้เถือ่ น ซึง่ อาจจะเป็ นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อปุ ทานได้เลย
7.8

การผลิตไม้สกั และห่วงโซ่อปุ ทาน
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) รายงานว่า มีพ้ ืนที่สวนป่ าไม้สกั ที่ดาเนินการโดย อ.อ.ป. อยู่ทงั้ หมด
80,000 เฮคตาร์ ในขณะที่กรมป่ าไม้ (ปี 2552) รายงานว่า ในปี 2551 ในประเทศไทยพื้นที่สวนป่ าไม้ท่ี
ดาเนินการโดยองค์กรของรัฐ และเอกชน มีพ้ นื ที่รวมกันทัง้ งหมด 836,000 เฮคตาร์ ซึ่งองค์การไม้เขตร้อน
ระหว่างประเทศ (ITTO) (ปี 2552) ก็ได้นาตัวเลขนี้มาใช้ในรายงาน โดยเรียกรวมๆ ว่า “สวนป่ าไม้สกั เชิง
พาณิชย์ (Commercial Teak Plantation)” ในประเทศไทย นอกจากนัน้ ในการศึกษาพบว่า ในสิ่งตีพมิ พ์ยุค
แรกๆ (มหาผล ปี 2497) ก็แสดงแผนผัง “เขตไม้สกั (Teak Region)” ของประเทศไทย (ในพื้นที่ภาคเหนือ
และตะวันตกของประเทศ) โดยระบุตวั เลขขนาด “พื้นที่ปลูกไม้สกั (Teak Bearing Area)” ของประเทศไทย
ไว้ท่ี 2.3 ล้านเฮคตาร์ ซึง่ บางส่วนก็อยู่ในพื้นทีอ่ นุรกั ษ์
ทัง้ นี้ มีขอ้ สังเกตว่า กรมป่ าไม้มไิ ด้ตีพิมพ์เผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับแปลงสวนป่ าแต่อย่างใด ทัง้ ๆ ที่เอกสาร
เผยแพร่ของกรมป่ าไม้ ตลอดจนข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็ นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นที่เป็ นประโยชน์สาหรับระบบ
ข้อมูล และการผสานข้อมูลต่างๆ เป็ นอย่างมาก ในส่วนของการติดตามควบคุมไม้สกั ก็จะแตกต่างจากไม้
ยางพารา และไม้ยูคาลิปตัส โดยมีมาตรการต่างๆ ที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน เริ่มจากการกาหนดให้ตอ้ งขึ้น
ทะเบียนสวนป่ าไม้สกั กับสานักงานจัดการทรัพยากรป่ าไม้ในระดับจังหวัด สังกัดกรมป่ าไม้ หรื อหน่ วยงาน
อื่นๆ ทีม่ อี านาจหน้าที่เทียบเท่ากับสานักงานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมประจาจังหวัดนัน้ ๆ และหากจะมีการ
ตัดโค่ นไม้สกั ดัง กล่าวก็จ ะต้อ งขออนุ ญาตตัดโค้นไม้สกั จากกรมป่ าไม้ดว้ ย เช่ นเดียวกันกับ การขอออก
ใบเบิกทางในการขนส่ง ลาเลียงไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ดงั กล่าว ซึ่งในทางทฤษฎีแล้ว นอกจากหน่วยงานต่างๆ
แล้ว อย่างน้อยก็ยงั มีกรมป่ าไม้ ที่จะต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับการทาสวนป่ าไม้สกั ที่กระจายอยู่ทวั ่ ในประเทศไทย
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เหมือนกับที่ได้อธิบายไว้ขา้ งต้นแล้ว ในส่วนของการจดทะเบียนสวนป่ าไม้สกั มักจะมีขอ้ มูล ไม่เป็ นปัจจุบนั
ในขณะที่ก็ไม่มมี าตรการใดๆ ที่เป็ นแรงจูงใจให้กบั ผูป้ ระกอบการสวนป่ าไม้สกั ที่จะรายงาน หรือทาการขึ้น
ทะเบียนสวนป่ าไม้สกั อีกครัง้ หลังจากที่มกี ารตัดโค่นไม้สกั ในแปลงทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้นนั้
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egality

origin

Shipping documents - only provide
evidence of legality of entry

CoO - sufficient?

Proof of legality

Proof of product

Proof of origin

Proof of legality

Proof of product

CoO - sufficient?

ภาพที่ 8 ห่วงโซ่อปุ ทานของไม้ยูคาลิปตัส

product

FIO plantations
Other government
or large scale
leased plantations
Private - farmers,
communities

Proof of origin

EXPORTS

Shipping documents - only provide
evidence of legality of entry

Multiple products - chips (for
pulp, paper), panels, boards,
plywood cores.

Proof that the product is what the
documentation states: quantity,
quality, type (species) etc

PROCESSING

No documentation related to
origin currently required or produced
Exempt species so no transport
documentation that could be used
to help identify source or origin

PROCESSING

Bulk of eucalyptus
demand met from
domestic
production:

Proof that the product is what the
documentation states: quantity,
quality, type (species) etc

DOMESTIC
PRODUCTION

origin

egality
Eucalyptus is assumed to be legal
or low risk because sources of
eucalyptus are clear. But is not
sufficient to ensure legality of the
product

Very limited
imports mainly
specialist woods
or special
customer
requirements

No documentation related to
origin currently required or produced
Exempt species so no transport
documentation that could be used
to help identify source or origin

product
No independent or documentary
evidence for proof of product acceptance or rejection by processor

บใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ประจาภูมภิ าคเอเชีย (FLEGT Asia),
ของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ตลอดจนการควบคุมในประเทศไทย ฉบับวันที่ กรกฎาคม 2555
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IMPORTS

ภาพที่ 8 ห่วงโซ่อปุ ทานของไม้ยูคาลิปตัส

Eucalyptus is assumed to be legal
or low risk because sources of
eucalyptus are clear. But is not
sufficient to ensure legality of the
product
No independent or documentary
evidence for proof of product acceptance or rejection by processor

EXPORTS

Multiple products - chips (for
pulp, paper), panels, boards,
plywood cores.

Principal destinations are
China and Asia rather than
Europe. But panel products
are exported to EU countries

If requested by customers
to demonstrate proof of
legality or proof of origin
for the products a processor
would be unable to provide
any evidence

As bulk of eucalyptus is from
domestic suppliers inThailand
the risk of 'contamination' or
mixing with other sources
(which may or may not be
illegal) is limited.
But currently the absence of
source data and the lack of
a chain of custody system to
track the timber means that
it is not possible to make any
claims about the source or its
legality
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Principal destinations are
China and Asia rather than
Europe. But panel products
are exported to EU countries

If requested by customers
to demonstrate proof of
legality or proof of origin
for the products a processor
would be unable to provide
any evidence
As bulk of eucalyptus is from
domestic suppliers inThailand
the risk of 'contamination' or
mixing with other sources
(which may or may not be
illegal) is limited.
But currently the absence of
source data and the lack of
a chain of custody system to
track the timber means that
it is not possible to make any
claims about the source or its
legality
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ality

gin

oduct

ality

gin

Rubberwood is assumed to be legal
or low risk because sources of
rubberwood are clear. But is not
sufficient to ensure legality of the
product

No documentation related to
origin currently required or produced
Exempt species so no transport
documentation that could be used
to help identify source or origin

Proof that the product is what the
documentation states: quantity,
quality, type (species) etc

Shipping documents - only provide
evidence of legality of entry

CoO - sufficient?

Round logs
Sawn timber
Semi-processed,
semi-finished

FIO plantations
Other government
Private - farmers,
communities

CoO - sufficient?

Proof of legality

Shipping documents - only provide
evidence of legality of entry

Proof of product

Proof of origin

Proof of legality

No documentation related to
origin currently required or produced
Exempt species so no transport
documentation that could be used
to help identify source or origin
Rubberwood is assumed to be legal
or low risk because sources of
rubberwood are clear. But is not
sufficient to ensure legality of the
product
Multiple products - panels,
boards, plywood cores.
Also solid wood items,
flooring, furniture, toys etc

EXPORTS

No independent or documentary
evidence of product - acceptance or
rejection by processor
Multiple destinations
Including EU countries

If requested by customers
to demonstrate proof of
legality or proof of origin
for the products a processor
would be unable to provide
any evidence

Even if rubberwood sourced
sourced from Thailand has a
lower risk (of illegality),
processors will be unable to
take advantage because
current procedures, data and
documents do not permit the
different "chains of custody"
to be recognised and the
timber tracked

Proof of product

Proof that the product is what the
documentation states: quantity,
quality, type (species) etc

PROCESSING

DOMESTIC
PRODUCTION

Proof of origin

พที่ 7 ห่วงโซ่อปุ ทานของไม้ยางพารา

oduct
No independent or documentary
evidence of product - acceptance or
rejection by processor

ยป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ประจาภูมภิ าคเอเชีย (FLEGT Asia),
ะผลิตภัณฑ์ไม้ตลอดจนการควบคุมในประเทศไทย ฉบับวันที่ กรกฎาคม 2555
ากสหภาพยุโรป และรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ฟิ นแลนด์ และเยอรมนี

IMPORTS

ภาพที่ 7 ห่วงโซ่อปุ ทานของไม้ยางพารา
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PROCESSING

EXPORTS

Multiple products - panels,
boards, plywood cores.
Also solid wood items,
flooring, furniture, toys etc
Multiple destinations
Including EU countries

If requested by customers
to demonstrate proof of
legality or proof of origin
for the products a processor
would be unable to provide
any evidence
Even if rubberwood sourced
sourced from Thailand has a
lower risk (of illegality),
processors will be unable to
take advantage because
current procedures, data and
documents do not permit the
different "chains of custody"
to be recognised and the
timber tracked
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องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) รายงานว่า ในแต่ละปี ประเทศไทยผลิตไม้สกั ได้ ประมาณ 80,000
ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ในขณะที่ประเทศไทยมีบนั ทึกข้อมูลด้านศุลกากรในส่วนของการนาเข้าไม้สกั ในปี
2553 ว่ามีปริมาณอย่างน้อย 53,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยในจานวนนี้เป็ นทัง้ ไม้สกั หรือไม้สกั กึ่งแปร
รูปจากประเทศพม่า 13 และมีจานวนอีกเล็กน้อยที่มาจากประเทศลาว อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ อีก 5
ประเทศ ทัง้ นี้ในปี 2553 ประเทศไทยส่งออกไม้สกั ทัง้ ในรูปแบบไม้ท่อน หรือไม้แปรรูป มีปริมาณมากกว่า
41,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึง่ มีประเทศคู่คา้ หลักคือ อินเดีย ในขณะที่ในปี 2554 ปริมาณการส่งออกไม้
สักในรูปแบบดังกล่าวนี้ลดลงเหลือไม่ มากนัก และมีองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) เท่านัน้ ที่สามารถ
ส่งออกไม้สกั ทีเ่ ป็ นซุงท่อนไปยังประเทศต่างๆ ได้ ซึ่งในสถิติตวั เลขการค้าส่วนของการผลิตต่างๆ ที่ได้จากไม้
สักนัน้ ไม่แตกต่างจากการค้า ผลิตภัณฑ์ไม้ประเภทอื่นๆ ดังนัน้ จึงไม่มีการบันทึกปริมาณ หรือมูลค่ าของ
ผลิตภัณฑ์ “ไม้สกั ” ในประเทศไทยแต่อย่างใด
ไม้สกั ได้รบั ความนิยมในการนามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทัง้ เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน
ประตู พื้น แผ่นไม้อดั ตัดแต่ง ชัน้ ไม้หรือเครื่องตกแต่งต่างๆ (Decking) และแผ่นไม้อดั ด้านหน้า (Veneer)
นอกจากนัน้ ยังในส่วนของไม้สกั ไม้ ก็มกี ารนาไม้สกั ที่ได้จากการตรวจยึด/ผุกร่อนตามธรรมชาติ ซึ่งได้จาก
กระบวนการนาผลิตภัณฑ์เก่าๆ มาใช้ประโยชน์ใหม่ดว้ ย
และเหมือนกับผลิตภัณฑ์ไม้ทม่ี ลี กั ษณะอื่นๆ หลังจากทีไ่ ม้สกั ผ่านกระบวนการกึ่งแปรรูป ก็อาจจะนามาพักไว้
และจาแนกเป็ น “เนื้อไม้ (Wood)” ซึ่งเนื้อไม้น้ ีเองที่จะ “หายไป หรือมิได้แสดงไว้” ในตัวเลขสถิติการค้าใน
ฐานะที่เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีทาจากไม้ ทัง้ นี้ นอกจากตัว ชี้ว ดั ด้านคุ ณภาพของเนื้อไม้สกั แล้ว เราไม่สามารถ
แยกแยะความแตกต่างระหว่างไม้สกั แปรรูป และกึ่งแปรรูปที่มาจากประเทศไทย กับที่มาจากประเทศพม่าได้
แต่อย่างใด
ภาพที่ 9 (ห่วงโซ่อุปทานของไม้สกั ) นาเสนอรูปแบบของห่วงโซ่อุปทานไม้สกั แบบเรียบง่าย โดยมีประเด็น
หลักๆ ทีต่ อ้ งเน้นยา้ เกี่ยวกับลักษณะความถูกต้องทางกฎหมาย
ในขณะที่จาเป็ นต้องมีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลักษณะความแตกต่างระหว่างข้อมูลพื้นฐาน ดังที่ ได้ระบุไว้
ข้างต้นแล้ว โดยพยายามรักษาข้อมูลที่มคี วามน่าเชื่อถือ และตรวจเก็บอย่างสมา่ เสมอ แล้วนามาใช้เป็ นข้อมูล
ป้ อนเข้าห่วงโซ่ระบบการควบคุม หรือการวิเคราะห์คานวณ ตลอดจนระบบการผสานข้อมูล โดยหากไม่พบว่า
มีขอ้ มูลเผยแพร่เกี่ยวกับพื้นที่สวนป่ า ก็ย่ิงทาให้เกิดปัญหา อุปสรรค และความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น แม้นว่า ใน

13

ตัวเลขนี้อาจจะค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็ นบันทึกของพันธุไ์ ม้ทผ่ี สมปนเปกัน โดยใช้คาว่า “อืน่ ๆ (Other)”
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กรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นกับแปลงสวนป่ าที่ดาเนินการโดยองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) เนื่องจากจะมี
การจัดทาบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็ นระบบ ทัง้ นี้ในกรณี ท่มี ีการเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบมากพอ ก็จะทาให้
สามารถขอการรับรองตามข้อกาหนดของสภาพิทกั ษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council) ซึ่งบัญญัติให้มี
การจัดทาห่วงโซ่ระบบการควบคุม ซึง่ ลักษณะของข้อมูลพื้นฐานเช่นนี้จดั เป็ นแหล่งข้อมูลหลักที่มคี วามสาคัญ
สาหรับระบบการวิเคราะห์ และผสานข้อมูล
และโดยลักษณะทางธรรมชาติแล้ว ไม้สกั ถือเป็ น ไม้เนื้อแข็งที่มมี ูลค่าทางเศรษฐกิจ สูง ทาให้มคี วามพยายาม
ในการลักลอบตัดไม้เกิดขึ้นมายาวนาน ซึ่งส่งผลให้ไม้สกั ยิ่งมีลกั ษณะที่เป็ นที่ตอ้ งการในขณะที่มปี ริมาณของ
อุปทานในระบบค่อนข้างจากัด และยิ่งทาให้มคี วามเสี่ยงที่จะมีการทาไม้สกั เถื่อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้มี
การนาสักเถือ่ นเข้าสู่ห่วงโซ่อปุ ทานมากยิง่ ขึ้นด้วย
นอกจากนัน้ ยังพบว่าในส่วนของใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) ก็ยงั มีขอ้ บกพร่องและมีจุดอ่อน ในขณะที่ยงั
ขาดการดาเนินการตามห่วงโซ่การควบคุม ภายในระบบการปฏิบตั ิงานของโรงงานไม้ในเชิงพาณิชย์ในประเทศ
ไทยอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ซึง่ ก็หมายความว่า หากมีการนาไม้เถื่อนเข้าผสมกับไม้ท่มี อี ยู่ภายในประเทศแล้ว ก็
จะเป็ นเรื่องทีย่ ากมากในการพิสูจน์ทราบ และแยกไม้เถือ่ นออกจากไม้ทถ่ี กู ต้องตามกฎหมาย
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Proof of product

Proof that the product is what the
documentation states: quantity,
quality, type (species).
Teak has a history of being imported
as something else. To avoid duty
or to hide its origin

PROCESSING

Shipping documents - only provide
evidence of legality of entry

Proof of origin

A wide range of products
including joinery, furniture,
flooring and manufactured
items.
Board products and
plywood faced with teak is
a common product.
Larger dimension products
and high quality (marine
ply, boat decking, solid
wood furniture) tend to be
from imported timber.
Domestic timber (with
smaller dimensions)
provides flooring, and other
manufactured products.

PROCESSING

Teak wood derived from FIO or
government plantations is assumed to
be legal as it comes from a statutory
body. But there is no independent
or third-party proof or evidence that
accompanies timber.
Timber from private plantations has to
meet regulations concerning licensing
and transport.
EXPORTS

Proof of product

EXPORTS

Domestic documentation for teak is
good - particularly for teak derived
from FIO plantations. Some have
achieved FSC certification.
A wide range of products
including joinery, furniture,
flooring and manufactured
items.
Board products and
plywood faced with teak is
a common product.
Larger dimension products
and high quality (marine
ply, boat decking, solid
wood furniture) tend to be
from imported timber.
Domestic timber (with
smaller dimensions)
provides flooring, and other
manufactured products.

This description of products is a
very simple generalisation. In fact
timber from different sources goes
many different products. The
complexity of the supply chains
and the mixing of domestic and
imported timber means that
tracing timber and establishing
clear and reliable custody chains is
extremely difficult, even with the
reasonably good data and
documentation mainatined for the
teak trade.
Companies commonly store and
process timber by species and
consequently mix timber from
different sources in their stores and
prior to processing. Identifying the
specific source of timber in any one
consignment is currently very difficult

Proof of legality

In general documentation for
imported teak is some of the best
but still not comprehensive enough to
be able to make

ภาพที่ 9 ห่วงโซ่อปุ ทานของไม้สกั

CoO - how reliable?
Teak is frequently transported to
second or even third countries and
true origin or source of the teak is
often lost. This makes it very
diffilut to establish origin of timber
with confidence.
If you do not know source, then
cannot know its legality status.

Proof of legality

DOMESTIC
PRODUCTION
Principally
plantation
dimension teak smaller dimesions
and different end
uses.
Domestic sources
are:
FIO plantations
Other government
Private - farmers,
communities

CoO - how reliable?
Teak is frequently transported to
second or even third countries and
true origin or source of the teak is
often lost. This makes it very
diffilut to establish origin of timber
with confidence.
If you do not know source, then
cannot know its legality status.

Imported teak is
mainly for highend market
products or where
large dimensions
are needed

Shipping documents - only provide
evidence of legality of entry

Round logs
Sawn timber
Semi-processed,
semi-finished.

Proof that the product is what the
documentation states: quantity,
quality, type (species).
Teak has a history of being imported
as something else. To avoid duty
or to hide its origin

In general documentation for
imported teak is some of the best
but still not comprehensive enough to
be able to make

Domestic documentation for teak is
good - particularly for teak derived
from FIO plantations. Some have
achieved FSC certification.

Teak wood derived from FIO or
government plantations is assumed to
be legal as it comes from a statutory
body. But there is no independent
or third-party proof or evidence that
accompanies timber.
Timber from private plantations has to
meet regulations concerning licensing
and transport.

No independent or documentary
evidence of product - but RFD can offer
a service to verify product and origin

ช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ประจาภูมภิ าคเอเชีย (FLEGT Asia),
องไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ตลอดจนการควบคุมในประเทศไทย ฉบับวันที่ กรกฎาคม 2555
นับสนุ นจากสหภาพยุโรป และรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ฟิ นแลนด์ และเยอรมนี

Proof of origin

IMPORTS

ภาพที่ 9 ห่วงโซ่อปุ ทานของไม้สกั

No independent or documentary
evidence of product - but RFD can offer
a service to verify product and origin
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This description of products is a
very simple generalisation. In fact
timber from different sources goes
many different products. The
complexity of the supply chains
and the mixing of domestic and
imported timber means that
tracing timber and establishing
clear and reliable custody chains is
extremely difficult, even with the
reasonably good data and
documentation mainatined for the
teak trade.
Companies commonly store and
process timber by species and
consequently mix timber from
different sources in their stores and
prior to processing. Identifying the
specific source of timber in any one
consignment is currently very difficult
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7.9

การใช้ประโยชน์จากไม้ท่นี าเข้าจากประเทศอืน่ ๆ
ประเทศไทยนาเข้าไม้ท่อน และไม้แปรรู ปจากประเทศต่างๆ หลายประเทศ โดยในภาคผนวกที่ 1 บัญชี
รายการรหัสระบบพิกดั อัตราศุลกากร (HS Code) ชุดที่ 59 ซึ่งใช้อยู่ในประเทศไทยภายในรหัส ระบบพิกดั
อัตราศุลกากร (HS Code) 4407 โดยในปี 2553 แต่ละรหัสมีปริมาณที่บนั ทึกไว้ดว้ ยแล้ว ซึ่ง การจัดทาบัญชี
รายชื่อ ของประเทศที่เป็ น ต้นกาเนิ ดของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ พร้อมกับแสดงปริมาณสู ง สุ ดของไม้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ไม้ในแต่ละประเภทตามรายชื่อของประเทศนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ มีการนารหัสระบบพิกดั อัตราอากร (HS Code) 24 ชุดมาใช้ร่วมกันในประเทศหนึ่งๆ ในขณะที่การนา
ลักษณะการจาแนกประเภท “รูปแบบอื่นๆ” จะละเว้น หรือปกปิ ดรายละเอียดโดยส่วนใหญ่ท่มี ไิ ด้บนั ทึกไว้ใน
รายการรหัสระบบพิกดั อัตราอากร ทัง้ นี้ อาจจะมีการอธิบายถึงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้ท่ี
กล่าวถึงไว้ในข้อ 4.3.3 และ 5.1 โดยทีป่ ระเทศมาเลเซียจัดเป็ นประเทศที่ถอื ครองการเป็ นแหล่งกาเนิดของไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้อนั ดับแรก และรองลงมาก็คือ ประเทศลาว ส่วนประเทศพม่าเป็ นแหล่งกาเนิดโดยเฉพาะ
ของไม้สกั ทัง้ นี้ประเทศไทยนาเข้าไม้จากป่ าสนเขาเป็ นปริมาณมากกว่า 600,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)
7.9.1 การนาเข้าจากประเทศเพือ่ นบ้าน
ข้อมูลในปี 2553 แสดงให้เห็นว่า การแสดงใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) ทีต่ อ้ งสาแดงพร้อมกับไม้ท่นี าเข้ามา
จากประเทศกัมพูชา มีปญั หาข้อติดขัดเป็ นอย่างมาก โดยพบว่า มีปริมาณไม้แปรรูปที่นาเข้ามายังประเทศไทย
มีปริมาณน้อยกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ในขณะที่ประเทศลาวซึ่งมีสถานะเป็ นแหล่งกาเนิดไม้ท่ี
สาคัญ ที่น าเข้ามาในประเทศไทย กลับ มีป ริม าณไม้แ ปรรู ป ที่น าเข้ามายัง ประเทศไทยมากกว่ า 600,000
ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ทัง้ นี้มขี อ้ สังเกตว่า ประเทศลาวมิได้เรียกร้องให้ประเทศไทยต้องร้องขอการสาแดง
ใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) สาหรับไม้ท่มี าจากประเทศไทย ดังนัน้ จึงเห็นได้ว่า ด้วยลักษณะการจัดทา
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการนาเข้าไม้ในประเทศไทยตัง้ แต่ขนั้ ตอนแรกๆ ซึ่งก็ทาให้ความรูเ้ กี่ยวกับแหล่งกาเนิด
ของไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ย่อมมีอยู่จากัดด้วย
อนึ่ง ในส่วนของการทาไม้พยุง (Dalbergia cochinchinensis) เถื่อนก็ถอื เป็ นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทัง้ ใน
ประเทศไทย และประเทศลาว ซึ่งทัง้ กรมศุลกากร และกรมป่ าไม้กาลังพยายามติดตามการนาเข้าไม้ และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ดงั กล่าว เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ปจั จุบนั ของไม้พยุงที่เป็ นอยู่ในปัจจุบนั ในขณะที่ก็มกี าร
ดาเนินการนาเข้าพันธุไ์ ม้อ่นื ๆ ทัง้ ตามวัตถุประสงค์ทวั ่ ไป และวัตถุประสงค์ท่มี กี ารผสมผสาน เพื่อ นามาใช้ทงั้
กับการใช้ประโยชน์ภายในประเทศ และการตอบสนองต่อตลาดส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ ทัง้ นี้เนื่องจาก
ราคาไม้ท่ีนาเข้ามาจากประเทศลาวจะสู งกว่ าราคาไม้ยางพาราที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ทาให้ใน
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บางครัง้ ก็มกี ารใช้ไม้ท่ไี ด้จากทัง้ สองแหล่างผสมผสานกัน ดังตัวอย่าง ในปี 2553 มีการนาเข้าไม้แปรรูปจาก
ประเทศไทย ในสนนราคา 1,400 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ในขณะที่ราคาไม้ยางพาราแปรรูปที่ส่งออก
จากประเทศไทย มีสนนราคาเพียง 640 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งทาให้ในปี 2553 ประเทศไทยต้อง
นาเข้าไม้ยางพาราในปริมาณมากกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากประเทศมาเลเซีย
7.9.2 การใช้ประโยชน์จากไม้ท่นี าเข้ามาจากที่ต่างๆ
ในปี 2553 มีการนาเข้าไม้ท่อน ซึง่ มีมลู ค่าเพียง หนึ่งในหกของมูลค่าการนาเข้าไม้แปรรูป ซึ่งมาจากประเทศผู ้
ส่งออกรายหลักๆ คิดตามปริมาณของไม้แปรรู ปที่นาเข้ามายังประเทศไทย กล่าวคือ ประเทศนิวซีแลนด์
(270,000 ลบ.ม.) ประเทศสหรัฐอเมริกา (505,000 ลบ.ม.) ประเทศออสเตรเลีย (27,000 ลบ.ม.) และ
ประเทศแคนาดา (199,000 ลบ.ม.) โดยสนนราคาต่อหน่วยของปริมาณไม้จะอยู่ ระหว่าง 165 ถึง 1,000 บาท
ต่อลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)
ในส่วนการใช้ไม้แปรรูปนัน้ มีความแตกต่างหลากหลายต่างกันออกไป ตามลักษณะพื้นฐานทางคุณภาพ และ
ราคาของไม้นนั้ ๆ ทัง้ นี้มีการนาไม้แปรรู ปเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาใช้ในการอุตสาหกรรมการส่งออกเครื่องเรือน
เครื่องตกแต่งบ้าน ในขณะทีป่ ริมาณไม้แปรรูปโดยส่วนใหญ่แล้วจะนามาใช้ภายในประเทศเป็ นหลัก
7.9.3 ไม้นาเข้าที่มีมลู ค่าสูง และห่วงโซ่อปุ ทาน
ในส่ว นนี้ ถือ เป็ นส่ว นของห่วงโซ่อุปทานที่สลับซับซ้อน และมีความซับซ้อนมากที่สุด โดยสาหรับไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ท่มี มี ลู ค่าสูงจะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ตลอดจนแหล่งกาเนิดที่อาจจะมิชอบด้วยกฎหมาย
ตามที่ปรากฎอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ดังนัน้ ในการตรวจพิสูจน์ หรือการจัดการใดๆ
เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ส่วนนี้จึงถือว่าเป็ นส่วนที่ยากมากที่สุดสาหรับประเทศไทยที่
จะต้องดาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการรับรองความถูกต้องทางกฎหมาย (Legality Assurance
System) และการรับรองถึงความถูกต้องทางกฎหมายของไม้ทอ่ี ยู่ในห่วงโซ่อปุ ทานนี้
ดังนัน้ สาหรับพันธุ ไ์ ม้เหล่านี้ จาเป็ นต้องมีระบบการติดตามตรวจตราอย่างเป็ นพิเศษ ทัง้ ในการเก็บรวบรวม
หลักฐาน และการตรวจพิสูจน์ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็ นภาระที่จาเป็ นต้องประกันความถูกต้องทางกฎหมาย และ
จัดทาให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่อปุ ทานของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ทัง้ นี้ในส่ว นของเอกสารในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะนามาใช้เป็ นหลักฐานแสดง
แหล่งกาเนิดของไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้ ตลอดจนความถูกต้องตามกฎหมาย หรือเอกลักษณ์เฉพาะและ
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ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจาเป็ นต้องร่วมมือกันตรวจสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ เพิ่มเติม ตามข้อมูลที่กล่าว
อ้าง
ในส่วนของการแสดงใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) ตามห่วงโซ่อุปทาน และพันธุ ไ์ ม้เหล่านี้ แม้นว่าจะมี
เอกสารทีแ่ สดงอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก็ยงั มีความเสีย่ งสูงในส่วนของความน่าเชื่อถือของเอกสารดังกล่าว
อยู่ ดังทีจ่ ะพบกันเสมอว่า ในส่วนของพันธุไ์ ม้ทม่ี มี ลู ค่าสูงมากๆ อาทิ ไม้สกั ไม้พยุง ไม้เมอน์บอว์ (Merbau)
มักจะมีการแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับแหล่งกาเนิด แม้นแต่ใบรับรองที่ออกให้โดยอนุ สญั ญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศ ซึง่ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าใกล้สูญพันธุ ์ (CITES) ก็อาจจะเป็ นเอกสารทีป่ ลอมแปลงกันได้
ทัง้ นี้ อาจจะมีการพิจารณาให้ใบรับรอง หรือใบอนุ ญาตในส่วนที่เกี่ยวกับความถูกต้องในการผลิต หรือการ
เคลื่อนย้ายพันธุ ไ์ ม้ชนิดอื่นๆ แต่ก็จะต้องมีการรวบรวมแหล่งเก็บข้อมูลที่แสดงหลักฐานต่างๆ พร้อมทัง้ ทา
การตรวจสอบ เพือ่ สร้างหลักประกันเบื้องต้นเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ตามที่ได้มกี ารอธิบายและนาเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว ทาให้เห็นว่าสิ่งนี้มคี วามสาคัญ เนื่องจากในปัจจุบนั ยัง
ขาดระบบการติดตาม และตรวจสอบลักษณะการใช้ขอ้ มูลที่มอี ยู่ในห่วงโซ่อุปทาน และหลังจากที่มกี ารนาไม้
หรือผลิตภัณฑ์ไม้เข้ามายังประเทศไทย ก็จะยิ่งเป็ นการยากที่จะมีการกล่าว หรือให้การรับรองอย่างจริงจังถึง
แนวทางการปฏิบตั ทิ จ่ี ะดาเนินการให้เกิดขึ้นได้จริง
และด้ว ยมูล ค่ า ของพัน ธุ ์ไ ม้ด งั กล่ า วที่ค่ อ นข้า งสู ง มาก ท าให้บ างครัง้ การเคลื่อ นย้า ยไม้ด งั กล่ า วจะมี
กระบวนการทีล่ กั ลอบ หรือดาเนินการอย่างลับๆ โดยจะนาเข้ามาปล่อยไว้ในห่วงโซ่อุปทานได้อย่างแนบเนียน
สภาพการณ์ของการขาดห่วงโซ่ในการควบคุ มที่จริง จัง ในขณะที่มีการประกอบการของโรงงานพาณิ ชย์
เกี่ย วกับไม้ และผลิต ภัณ ฑ์ไ ม้จ านวนมาก ท าให้เ กิด ปัญ หาอุป สรรคในการติด ตาม ตรวจสอบไม้แ ละ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ตลอดจนการออกใบรับรองความถูกต้องทางกฎหมายของผลิตภัณฑ์ปลายทางตามมาใน
ท้ายทีส่ ุด
ในส่วนของภาคผนวกที่ 15 (แหล่งไม้เถื่อน) เป็ นข้อมูลสรุปของแหล่งไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีมชิ อบด้วย
กฎหมาย ซึ่งห่วงโซ่อุปทานของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในส่วนนี้ถือเป็ นจุดสุดท้ายของทดสอบระบบการรับรอง
ความถูกต้องทางกฎหมาย (Legality Assurance System)
ภาพที่ 10 ด้านล่างสรุปประเด็นหลักๆ ที่เกี่ยวข้อง
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IMPORTS

Round logs
Sawn timber

Also imported as
plywood, veneers
and semi-finished
products

Proof of legality

Shipping documents - only provide evidence of
legality of entry. Uncertainty over the origin of
timber also means that the legality is uncertain.

Proof of product

Proof of origin

Proof that the product is what the documents
state: quantity, quality, type (species).
Many of these high value species have higher
duties or taxes or have restrictions on their
There are many incentives to hide the true
nature of the product or declare the wood as a
different species.
Documentray checks need to be backed
up by physical inspections

The logging ban means that these species
cannot be harvested, transported or processed
legally.
However, they can be cut and transported
illegally and once this has been done then the
timber can then be re-imported from the
neighbouring country as if originating from
there. This system is common in forests areas
which share a border.
ROSEWOOD - Thailand may be importing
its own timber.
A wide range of products
including joinery, furniture,
flooring and manufactured
items.
Board products and
plywood faced with these
timbers is a very
common product.

Very high quality timber
products (rosewood
furniture, Merbau and
redwood flooring etc) have
very high values and the
incentive for maximising
profit through questionable
practices remains a constant
threat and consequently this
part of the supply chain is
the area that requires the
greatest vigilance.

Proof of legality

With this type of high value timber countries
are vulnerable when the species is one which
is also grown in plantation - however small
these volumes or areas may be.
Documentation related to locally produced
plantation timber can be used to transport
or trade timber of the same species but from
illegal sources. Documentary evidence needs to
be reinforced with reconcilation of data within
chains of custody as well as physical inspections

Proof of product

Like legality evidence any documentary evidence
needs to be corroborated by systematic analysis
and reconciliation of data, as well as physical
inspections in order to establish proof of product
with consistency and reliability

EXPORTS
A wide range of products
including joinery, furniture,
flooring and manufactured
items.
Board products and
plywood faced with these
timbers is a very
common product.

PROCESSING
Very high quality timber
products (rosewood
furniture, Merbau and
redwood flooring etc) have
very high values and the
incentive for maximising
profit through questionable
practices remains a constant
threat and consequently this
part of the supply chain is
the area that requires the
greatest vigilance.

EXPORTS

Thailand's logging
ban means that
these high value
species cannot be
produced legally.
This appears to
resolve the issues
of source and
legality. However,
it is not as simple
as it may appear
especially where
imported species
are the same as
ones occurring
naturally in
Thailand.

CoO - how reliable?
High value species come from many different
countries. The majority of this kind of timber
comes from Malaysia, Myanmar and Laos.
Timber is also routed through second, or even
third countries and frequently the true origin
or source of the timber is lost.

PROCESSING

DOMESTIC
PRODUCTION

Proof of origin

พที่ 10 ห่วงโซ่อปุ ทานของไม้นาเข้าที่มีมลู ค่าสูง
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High value species come from many different
countries. The majority of this kind of timber
comes from Malaysia, Myanmar and Laos.
Timber is also routed through second, or even
third countries and frequently the true origin
or source of the timber is lost.

Shipping documents - only provide evidence of
legality of entry. Uncertainty over the origin of
timber also means that the legality is uncertain.

Proof that the product is what the documents
state: quantity, quality, type (species).
Many of these high value species have higher
duties or taxes or have restrictions on their
There are many incentives to hide the true
nature of the product or declare the wood as a
different species.
Documentray checks need to be backed
up by physical inspections

The logging ban means that these species
cannot be harvested, transported or processed
legally.
However, they can be cut and transported
illegally and once this has been done then the
timber can then be re-imported from the
neighbouring country as if originating from
there. This system is common in forests areas
which share a border.
ROSEWOOD - Thailand may be importing
its own timber.

With this type of high value timber countries
are vulnerable when the species is one which
is also grown in plantation - however small
these volumes or areas may be.
Documentation related to locally produced
plantation timber can be used to transport
or trade timber of the same species but from
illegal sources. Documentary evidence needs to
be reinforced with reconcilation of data within
chains of custody as well as physical inspections

Like legality evidence any documentary evidence
needs to be corroborated by systematic analysis
and reconciliation of data, as well as physical
inspections in order to establish proof of product
with consistency and reliability
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8.

บทสรุป
8.1

การบันทึก เรียบเรียง รวบรวม และเผยแพร่ขอ้ มูล
ตามการศึกษาที่ผ่านมา ทาให้ตระหนักถึงข้อจากัดของการมีฐานข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั และมีความสมบูรณ์ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตภายในประเทศ และการใช้ไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทย เนื่องจากมีความ
ยากลาบากและยุ่งยาก ในการประเมินลักษณะที่มาที่ไปของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทย การ
เปรีย บเทีย บผลิต ภัณฑ์ภ ายในประเทศกับข้อ มูล การน าเข้า กับ ข้อ มูลการส่ง ออก ซึ่ง ท าให้ส ามารถคิ ด
ค่ าประมาณการที่สอดคล้องกับขนาดของตลาดภายในประเทศ และสร้างตัว ชี้ว ดั ที่เหมาะสมสาหรับการ
ตรวจหาที่มาที่ไปของการผลิตภายในประเทศและการนาไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เข้ามายังตลาดภายในประเทศ
ซึง่ ก็จะมีการตรวจสอบติดตามบทบาทของประเทศไทยในการขนย้ายไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทางเรือมากขึ้นด้วย
ในส่ว นของกรมป่ า ไม้ก็มีบทบาทหน้า ที่ในการเก็บ รวบรวม และจัด การข้อมูลต่ า งๆ ในส่ ว นของ ไม้และ
ผลิต ภัณ ฑ์ไ ม้ใ นภาพรวม ซึ่ง ยัง ด าเนิ น การอย่ างจากัด อยู่ กรมป่ าไม้ย งั ไม่มีขอ้ มูลเกี่ย วกับการผลิตไม้
ภายในประเทศ หรือแม้นแต่ยงั ไม่มกี ารดาเนินการเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับการผลิตไม้แต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น ไม่
มีการเก็บรวบรวม และเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับไม้ท่ใี ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ในระดับประเทศแต่อย่างใด
ซึง่ อย่างน้อยในทางทฤษฏีแล้ว กรมศุลกากรมีหน้าทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของไม้ซุงท่อน และไม้
ทีน่ าเข้ามายังประเทศไทย ซึง่ ควรต้องเท่ากัน หรือมีค่าสอดคล้องกับข้อมูลเกี่ยวกับ ปริมาณของไม้ซุงท่อนและ
ไม้ท่นี าเข้ามายังประเทศไทย ที่ด่านป่ าไม้ของกรมป่ าไม้ได้เก็บรวบรวม ตามการขนย้ายไม้ซุงท่อน และไม้ท่ี
นาเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งแม้นว่าข้อมูลในบางส่วนอาจจะมีค่าสูงเกินกว่าที่คาดการณ์เ อาไว้ เนื่องจากมีการ
ดาเนินการระบบการตรวจสอบผ่านลักษณะการติดตามตรวจสอบซา้ อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจากด่านป่ าไม้
ของกรมป่ าไม้ทน่ี ามาใช้การศึกษาครัง้ นี้ จึงแสดงให้เห็นถึงปริมาณของไม้ซุงท่อน และไม้ท่นี าเข้ามาในประเทศ
ซึ่งมิได้มีการบันทึกเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับ ข้อมูลด้านศุลกากร อย่างไรก็ตามก็เห็นกันอย่างชัดเจนว่ า
ข้อมูลด้านปริม าณการนาเข้า และส่งออกของศุลกากรจาเป็ นต้องวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง เพื่อพยายาม
หลีกเลีย่ งข้อผิดพลาดต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึ้น ซึง่ แม้นว่าจะมีการติดตามตรวจสอบข้อมูลทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั อย่าง
เป็ นระบบ แต่ทว่าก็ยงั ไม่สามารถจัดทาค่าประมาณการของการผลิต ตลอดจนที่มาที่ไปของไม้ และผลิตภัณฑ์
ไม้ภายในประเทศ ผ่านระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือแม้แต่ การจัดทาค่ าประมาณการที่เชื่อถือได้
เกี่ยวกับขนาดของตลาดภายในประเทศ
นอกจากนัน้ ในส่วนของช่วงเวลาของการจัดทาข้อมูลก็เป็ นประเด็นด้วย โดยพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากรที่มี
อยู่ในปัจจุบนั นี้ จะแสดงผ่านระบบออนไลน์โดยมีการปรับปรุงข้อมูลเป็ นรายเดือน แต่ทว่าข้อมูล และแหล่ง
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อ้างอิง ต่ างๆ เกี่ยวกับการผลิตภายในประเทศมัก จะสะท้อ นค่ า ประมาณการของช่ ว งทศวรรษที่ผ่ า นมา
โดยทัว่ ไปเสียมากกว่า ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องนาค่ าประมาณการที่มีการปรับปรุงแล้วมาใช้อย่าง
เร่งด่วน เพือ่ ให้นาเสนอค่าตัวเลขต่างๆ ทีป่ รับเป็ นปัจจุบนั อยู่ตลอดเวลา
ในส่วนของความไม่ต่อเนื่อง หรือความแตกต่างระหว่างแหล่งข้อมูล ก็ควรมีการจัดหามาตรการ หรือวิธีการ
ในการบ่งชี้สภาพปัญหาในห่วงโซ่อปุ ทาน และลักษณะความถูกต้องทางกฎหมายเท่าที่จะเป็ นไปได้ ทัง้ นี้อาจจะ
มีการพิจารณานาลักษณะความแตกต่างมาใช้ในการกาหนดสภาพปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องทางกฎหมายที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ทัง้ นี้ ลักษณะของข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามแหล่งต่างๆ กัน ก็เกิดขึ้นมาจากการนาแนว
ทางการดาเนินการที่แตกต่างกัน มาใช้ในการเก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูลต่างๆ มากกว่าที่ การเน้นยา้ ไปที่
สภาพปัญหาของห่วงโซ่อปุ ทานแต่อย่างใด อนึ่งมิใช่แค่ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมเท่านัน้ ที่จาเป็ นต้องมีความถูกต้อง
เหมาะสม แต่ในส่วนขององค์กรที่ทาหน้าที่รบั ผิดชอบสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการประมวลผล ก็
จาเป็ นต้องมีกลไกการประสานงานที่ดี เพื่อจาแนกลักษณะความแตกต่างของข้อมูล และการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ โดยลักษณะของข้อมูลทีม่ คี วามโปร่งใส และมีระบบการจัดการข้อมูลที่ดีจะเป็ นพื้นฐานที่ดี ที่ช่วยสร้าง
ความเชื่อมันเกี
่ ่ยวกับลักษณะความถูกต้องตามกฎหมายของส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้ ของประเทศไทย
8.2

การค้าผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย และแนวโน้ม
ข้อมูลด้านศุลกากรสาหรับปี 2554 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยนาเข้าไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ มีมลู ค่ามากกว่า
19 พันล้านบาท โดยครอบคลุมทัง้ แผ่นเยือ่ กระดาษเสีย และผลิตภัณฑ์กระดาษ ซึ่งมีมลู ค่า 74 พันล้านบาท
ในขณะที่ขอ้ มูลเกี่ยวกับศุลกากรก็แสดงให้เห็นว่า ในปี 2554 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
เครื่องตกแต่งบ้าน แต่มมี ลู ค่าน้อยกว่า 16 พันล้านบาท ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มลู ค่าประมาณ 61 พันล้านบาท
และผลิตภัณฑ์กระดาษ มูลค่ารวมทัง้ สิ้น 61 พันล้าน
ส่วนตลาดระหว่างประเทศที่รองรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยก็ยงั ไม่น่ิงมากนัก ในขณะที่
อุตสาหกรรมดังกล่าวนี้โดยข้อเท็จ จริงแล้วตอบสนองกับอุปสงค์ทางการตลาด และโอกาสเป็ นอย่างมาก
แนวโน้มในตลาดที่แตกต่างหลากหลายซึ่งนาเสนอในรายงานฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้
โดยจะพบว่าประเทศจีนมีส่วนแบ่ง ของการส่งออกจากประเทศไทยที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่ ามี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่
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8.3

การควบคุมและการติดตามที่มาที่ไปของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ การพิสูจน์ความถูกต้องทางกฎหมาย
ประเทศไทยถือว่า เป็ นผูท้ ่ีมีบทบาทหลักเกี่ยวกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก โดยเป็ นทัง้ ผูน้ าเข้า
ผูผ้ ลิต/ประกอบการ และผูส้ ่งออก ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับระดับของไม้เถื่อนในการค้าระหว่างประเทศ และ
ประวัตศิ าสตร์เกี่ยวกับไม้เถื่อนของประเทศผูส้ ่งออกต่างๆ ภายในภูมภิ าคแห่งนี้ตามที่นาเสนอนัน้ ก็แสดงให้
เห็นถึงความเสีย่ งของห่วงโซ่อปุ ทานของประเทศไทยทีจ่ ะมีไม้เถือ่ นเข้ามาปะปนได้ค่อนข้างสูง
ในส่วนของการคาดการณ์ หรือการตรวจวัดกิจกรรมการทาไม้เถื่อนในประเทศไทยในระดับต่างๆ นัน้ ก็ทาได้
ค่อนข้างยาก ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ของกรมป่ าไม้ ในปี 2553 มีคดีผูบ้ ุกรุกพื้นที่ป่าจานวนไม่ถงึ 3,000
กรณีเท่านัน้ ในขณะที่พบว่า มีคดีการทาไม้เถื่อนสูงมากกว่า 3,000 กรณี โดยปริมาณของไม้ตามที่ปรากฎใน
รายงานมีจานวนค่อนข้างน้อย คือประมาณ 2,000 ลบ.ม.เท่านัน้ และแน่นอนว่า ในส่วนของกิจกรรมการทา
ไม้เถือ่ นในระดับต่างๆ ภายในประเทศไทยก็ไม่มขี อ้ มูลแต่อย่างใด ขณะที่ในอดีตมีรายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
อาทิ ในกิจกรรมการทาไม้เถื่อนในประเทศไทย โดยแสดงให้เห็นว่าเป็ นการนาส่งออก และนาเข้าไม้เถื่อน แต่
มีการติดป้ าย หรือฉลากว่ า เป็ นไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งก็อาจจะเป็ นปัญหา
อุปสรรคกับการทาข้อตกลงร่วมกับประเทศกัมพูชา และประเทศพม่าด้วย ส่วนแนวการพาดผ่านของแม่นา้
โขงตลอดแนวชายแดนของประเทศไทยกับลาวก็เป็ นช่องทางสกัดกัน้ การขยายตัวของกิจกรรมเกี่ยวกับไม้
เถือ่ นในพื้นที่ แต่ทว่า ตามรายงานของสือ่ มวลชนเกี่ยวกับการลดลงของกิจกรรมเกี่ยวกับไม้เถื่อน ซึ่งเผยแพร่
ทัว่ ไป กลับให้ขอ้ คิดเห็นว่ า หากมีช่องทางการตลาดซึ่ง เป็ นแรงจูง ใจเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม ก็ย่อมมีกิจกรรม
เกี่ยวกับไม้เถือ่ นเกิดขึ้นทีน่ นั ่ ด้วย
ในส่วนของประเทศไทยก็ประสบความสาเร็จในการตรวจจับไม้เถื่อน ผ่านการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในลักษณะทัว่ ไป ในขณะที่หากพบว่า มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องกับการค้าไม้เถื่อนดังกล่าวก็จะถูก
ลงโทษอย่างจริงจังด้วย แต่ทว่า ปัญหาไม้เถือ่ นก็ยงั คงเป็ นปัญหาที่ฝงั รากลึกในสังคมไทย ไม้เป็ นทรัพยากรที่
มีมูลค่ าและมีความสาคัญยิ่ง จึงเป็ นแรงจูงใจที่สาคัญ และแม้ว่าการดาเนินการดังกล่าวนี้อาจจะประสบ
ความสาเร็จอยู่บา้ ง แต่ก็ยงั มีขอ้ มูลที่เห็นได้ชดั ว่า ยังไม่ครอบคลุมการค้าทัง้ หมดที่อยู่ และยังมีการค้าไม้
เถื่อนจานวนมาก (ซึ่งแม้ว่าจะไม่ทราบจานวน) ดังจะเห็นได้จากข่าวสารประจาวันผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ
หนังสือพิมพ์ และ โทรทัศน์ เป็ นต้น
และโดยข้อเท็จจริงทีว่ ่าไม้ทน่ี ามาใช้ในทางเศรษฐกิจมักจะมาจากกิจกรรมการทาไม้เถื่อนอย่างจริงจัง และเป็ น
ระบบ ซึ่ง มักจะหลุดรอดจากการตรวจพิสูจน์ได้ ดังนัน้ การดาเนิ นมาตรการใดๆ ก็ตามเพื่อปราบปราม
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กิจกรรมการทาไม้เถื่อนจึงจาเป็ นต้องดาเนินการโดยใช้ความอุตสาหะพยายามอย่างจริงจัง โดยการติด ตาม
และการหาแนวทางในการตรวจพิสูจน์อย่างเป็ นระบบมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนัน้ ยัง พบว่า มีการกระทาที่เป็ นการสมรู ร้ ่ วมคิดของเจ้าหน้าที่รฐั ที่มีหน้าที่การควบคุมการค้าไม้
ประกอบกับกิจกรรมการทาไม้เถือ่ น ซึง่ ก็ยง่ิ ให้ประเด็นดังกล่าวสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในขณะที่มกี ารติดตาม
ตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานเป็ นระยะๆ อาทิ การตรวจสอบผูแ้ ปรรูปไม้เป็ นประจาทุกปี ในลักษณะของการต่อ
ใบอนุญาตการแปรรรูปไม้ ก็ยงั ดาเนินการได้ไม่มากพอ ปริมาณของไม้ท่ผี ่านกระบวนการผลิตขนาดใหญ่ก็มี
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทัง้ ในส่วนของแผ่นไม้อดั (Plywood) และบอร์ดมิลส์ (Boardmill) ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่า
แม้นว่าจะมีการเปิ ดเผยสถานการณ์ปญั หาของไม้เถื่อนออกมาแล้ว แต่ก็พบว่า มีไม้เถื่อนปริมาณมากที่ผ่าน
กระบวนการแปรรูป และการขนส่งไปให้กบั ลูกค้าแล้ว
การขาดห่วงโซ่ของการตรวจสอบที่ดาเนินการอย่างจริงจัง ในส่วนของระบบการควบคุมในบริษทั พาณิ ชย์
หลายๆ แห่ง ก็แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐมิอาจจะคาดหวัง ว่า ภาคส่วนพาณิชย์จะจัดจาแนก
ลักษณะไม้อย่างต่อเนื่อง หรือจะคัดแยกไม้เหล่านัน้ ออกจากกระบวนการแปรรูป เนื่องจากปริมาณไม้เถื่อน
จานวนมากถือเป็ นมูลค่าสูง ซึ่งเป็ นแรงจูง ใจสาหรับบริษทั พาณิชย์ โดยทาให้เกิดการมองข้ามการนาไม้เถื่อน
เข้ามาใช้ในห่วงโซ่ของการแปรรูปไปโดยปริยาย
นอกจากนัน้ ยังพบว่า ความสาเร็จของระบบทีเ่ ป็ นอยู่ในปัจจุบนั ก็ยงั ไม่สามารถจัดจาแนกประเภทของไม้เถื่อน
ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็ นระบบ ในขณะที่มคี วามจาเป็ นต้องแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ซึ่งก็จะดูสมเหตุสมผล
หากจะมีการสรุป เนื้อหาส่วนหลักๆ ของคาตอบก็คือ การยอมรับ หรือรับรองระบบที่อิงตามการติดตามห่วง
โซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรู ปแบบบางลักษณะที่จะช่ว ยให้มีการตรวจจับสภาพปัญหา และความ
แตกต่างได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งก็ค่อนข้างแสดงความเป็ นเหตุผลที่เกิดขึ้นจากระบบการติดตามข้อมูล และไม้ท่ี
มีการคานวณโดยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ระบบดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่ง
ของระบบการรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality Assurance System) นัน่ เอง
ส่วนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีป ระสิทธิภาพก็จะทาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจจับ และยึดอายัดไม้
เถื่อนได้ ซึ่งกรมป่ าไม้ก็มรี ูปธรรมของความสาเร็จในการชี้ชดั และการดึงตัวอย่างของไม้พยุง (Rosewood)
จากห่วงโซ่อุปทาน ในขณะที่ประเทศไทยจาเป็ นต้องอธิบายรายละเอียดของขัน้ ตอนการปฏิบตั ิท่จี ะใช้ในการ
ติดตามในส่วนทีเ่ กี่ยวกับจาหน่าย จ่ายโอนไม้เหล่านี้ หลังจากที่ขนั้ ตอนการปฎิบตั ิท่ถี ูกต้องตามกฎหมายเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว เป็ นการป้ องกันการนาไม้เถื่อนมาสวมฉลาก “ไม้ท่ถี ูกต้องตามกฎหมาย” แล้วนาเข้ามาในห่วงโซ่
อุปทานอีกครัง้ ดังนัน้ จึงต้องมีการเก็บรวมรวม และเผยแพร่ขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ท่ตี รวจยึดได้ โดยหาก
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มีการซื้อ-ขายไม้นนั้ ๆ ผูท้ ่ที าการซื้อขายไม้นนั้ ๆ ก็จะต้องตระหนักถึงแหล่งที่มาของไม้ นอกจากนัน้ ยังต้องมี
การจัดทาระบบทีเ่ ข้มแข็ง หรือมีกลไกที่ชดั เจน เพื่อหลีกเลีย่ งความเสี่ยงที่จะมีการนาไม้ท่ถี ูกตรวจยึดมา “ทา
ให้ถกู ต้องหรือชอบด้วยกฎหมาย (Legalised)” และสามารถทีจ่ ะส่งออกเป็ นไม้ทถ่ี กู ต้องตามกฎหมาย
8.4

การรวมรวมข้อมูลเชิงสัมบูรณ์ และการวิเคราะห์
ตามที่แสดงรายละเอียดไว้ในข้อ 8.1 จาเป็ นต้องมีรูปแบบของระบบการติดตาม และตรวจจับข้อมูลเพื่อการ
สนับสนุน เพือ่ เป็ นการติดตามการค้าไม้ ตลอดจนการจาแนกไม้เถือ่ น และกิจกรรมทีเ่ ป็ นการกระทาทางอาญา
ในลักษณะอื่นๆ
การอานวยการกระบวนการนี้ มิใช่ตอ้ งการใช้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแต่เพียงเท่านัน้ แต่ตอ้ งมีกระบวนการเก็บข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง และสมา่ เสมอ ในขณะทีต่ ามข้อเท็จจริง การมีกระบวนการเก็บข้อมูลเช่นนี้อาจจะมีความสาคัญ
มากกว่ า ความถูก ต้อ ง เนื่ อ งจากเราสามารถน าเทคนิ ค ด้า นสถิติต วั เลขที่เ ป็ น อยู่ ใ นปัจ จุบ นั มาใช้แ ก้ไ ข
ข้อผิดพลาดในส่วนของข้อมูลได้ ในขณะทีห่ ากไม่มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ เลย ก็จะไม่สามารถทาอะไรได้
เลย
ดังนัน้ สรุปอย่างง่ายๆ ได้ว่า ประเทศไทยจาเป็ นต้องตรวจสอบการพัฒนาแนวทางในการจัดเก็บ และบันทึก
ข้อมูลให้ดาเนินการอย่างสมบูรณ์แบบ และเป็ นระบบ ซึง่ จะเป็ นฐานของการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติท่สี มบูรณ์
แบบ และมีรายละเอียดมากพอ และจะเป็ นพื้นฐานของระบบการประกัน หรือรับรองความถูกต้อง ทาง
กฎหมาย (Legality Assurance)
โดยประเด็นหลัก คือ การจัดทาชุดข้อมูลพื้นฐานทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ ซึง่ ก็จะนามาเปรียบเทียบกับข้อมูลชุด
ต่างๆ ต่อไป ซึง่ นี่แสดงให้เห็นถึง ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีขอ้ มูลตามฐานทรัพยากรป่ า ไม้ ทัง้ ในลักษณะป่ า
ธรรมชาติ หรือสวนป่ าทีม่ กี ารปลูกสร้าง และสาหรับระบบการเพาะปลูกพืชหลักๆ ทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งคานึงว่า
การผลิตไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ จะมีความสาคัญหลัก หรือเป็ นเพียงผลพลอยได้จากการผลิตแต่อย่างใด
ดังนัน้ ในส่วนของแปลงการเพาะปลูกไม้ยางพารา และไม้ยูคาลิปตัส ตลอดจนไม้กระถิน (Acacia) จึงต้องมี
การกาหนดให้มกี ารติดตามตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ และโดยสมา่ เสมอ เพื่อจัดตัง้ พื้นที่ ปริมาณการผลิต
ความสามารถในการผลิต และอื่นๆ
ทัง้ นี้ ในส่วนของแปลงการเพาะปลู กสวนป่ าของรัฐบาล ก็ควรดาเนิ นการเช่ นเดียวกันอย่างตรงไปตรงมา
ในขณะที่พยายามนาเสนอการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ให้กบั เจ้าของ หรือผูป้ ระกอบการสวนป่ าเอกชน โด ยให้
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พยายามใช้วิจ ารณญาณในการคิดวิเคราะห์ และการจัดทาเครื่องมือกระตุน้ หรือแรงจูง ใจที่ดี มีความ
เหมาะสม
8.5

หลักฐานสาหรับการพิสูจน์ท่มี า หรือจุดเริ่มต้น ความชอบด้วยกฎหมาย และเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ในส่วนของสภาพปัญหาความยากลาบากที่เป็ นอยู่ในปัจจุบนั ก็คือ การตรวจหาหลักฐานตามวัตถุประสงค์ท่ี
เพียงพอ เพื่อพิสูจน์ตน้ ทางของไม้ ลักษณะความถูกต้องตามกฎหมายขัน้ พื้นฐาน ตลอดจนเอกลักษณ์ท่ี
แท้จริง เป็ นการแสดงให้เห็นว่า ลักษณะของงานตามการพิจารณาเป็ นส่วนที่จาเป็ นต้องมีการค้นหา และ
พัฒนาทัง้ เอกสาร และระบบที่สร้างทัง้ ความยัง่ ยืนสาหรับประเทศไทย ในขณะที่ก็เป็ นไปตามความต้องการ
ของลูกค้าชาวต่างชาติดว้ ย สิง่ นี้ถอื เป็ นข้อเท็จจริงสาหรับไม้ทน่ี าเข้ามายังประเทศไทย ในขณะที่ก็เป็ นเรื่องจริง
สาหรับไม้ทผ่ี ลิตภายในประเทศ แม้นว่า จะมีการใช้ไม้ในในผลิตภัณฑ์บางอย่างทีอ่ ยู่ในประเทศไทยก็ตาม
ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องทีง่ า่ ยยิ่งขึ้นในการพัฒนาระบบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้สอดคล้องกับบรรดาความคาดหวัง
ของลูกค้าทัง้ หมด มากกว่าการมีระบบหลายๆ รู ปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองต่อลักษณะของลูกค้า
หรือผูใ้ ช้งานทีแ่ ตกต่างหลากหลาย
แม้นว่า การวิจารณ์ท่มี ตี ่อรายงานฉบับนี้ เสนอให้มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบของใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO)
ให้ถูกต้อ งเหมาะสม เพื่อ ให้มีวิธีการตรวจสอบแหล่ง กาเนิ ด ของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่งก็ยงั คงต้องใช้
ประกอบกับหลักฐานอื่นๆ ทัง้ ทางกายภาพ และทางเอกสารด้วย
การพิสูจน์พ้ นื ฐานความถูกต้องทางกฎหมายของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ถือเป็ นเรื่องที่มคี วามสลับซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น ในขณะที่การจดทะเบียนสวนป่ า และการออกใบรับรองภายใต้ขอ้ กาหนดของประเทศไทยก็เป็ นแนว
ทางการดาเนินการทีม่ คี วามยืดหยุ่น อย่างเหมาะสมแล้ว
ในส่วนของนานาชาตินนั้ มีการกาหนดข้อกาหนดและมาตรการต่างๆ ไว้แล้ว ซึ่งถือเป็ นการบุ กเบิก และ
พัฒนาแนวทางที่สามารถทางานได้จริง ทัง้ ในเรื่องการตรวจสอบ หลักฐานและห่วงโซ่ของเทคนิคการควบคุม
โดยทีแ่ ม้นว่า ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียของประเทศไทยจะต้องการสร้างความพึงพอใจในระบบใดๆ ก็ตามที่พฒั นา
(หรือสร้างขึ้นมา) ให้มคี วามเหมาะสมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม ซึ่ งก็จะทาให้มี “ความสมัครใจที่จะเข้า
ร่วม (Buy-In)” และข้อตกลงในระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งทาให้ไม่จาเป็ นต้องใช้เวลาและทรัพยากรต่อ การคิดค้น
อะไรใหม่ข้นึ มาทัง้ ๆทีข่ องเดิมทาดีอยู่แล้ว แค่เอามาประยุกต์ใช้ได้เลย (Re-Inventing the Wheel)
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8.6

ห่วงโซ่ระบบการควบคุม
การดาเนินการตามพื้นทีแ่ ห่งหนึ่งซึง่ ถือเป็ นสิ่งสาคัญก็คือ การรับเอาห่วงโซ่ระบบการควบคุมแบบเป็ นทางการ
ที่มอี ยู่ภายในบริษทั พาณิ ชย์มาใช้ โดยบริษทั ขนาดใหญ่หลายๆ แห่ง ได้รบั เอาระบบใบรับรองแหล่งกาเนิด
(CoO) และการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานทีส่ มบูรณ์แบบมาใช้แล้ว
หากระบบใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) ที่นามาใช้กนั นัน้ เป็ นที่รบั รองในระดับสากลทัว่ ไปแล้ว ก็จะยิ่งทาให้
หน่ วยงานที่มอี านาจหน้าที่สามารถปฏิบตั ิงานในการตรวจติดตามห่วงโซ่อุปทาน และการพิสูจน์เอกลักษณ์
และตรวจจับไม้เถือ่ น
ส่วนการขาดแนวทางการบริหารจัดการระบบใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) อย่างต่อเนื่อง ภายในภาคส่วน
พาณิ ชย์ หมายถึง หน่ วยงานที่มีอานาจหน้าที่ อาทิ กรมป่ าไม้ และลูกค้าจะต้องมีหน้าที่รบั ผิดชอบในส่วน
ใหญ่ และจะต้องพยายามพัฒนาโครงสร้าง หรือกลไกในระดับชาติ ซึ่งหลังจากนัน้ บริษทั พาณิ ชย์ต่างๆ ที่
ได้รบั เอาระบบใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) ในฐานะรูปแบบการปฏิบตั /ิ การดาเนินการที่มมี าตรฐาน ก็อาจจะ
ไม่จาเป็ นอีกต่อไป
ดังนัน้ การใช้ความพยายามในการค้นหามาตรการ หรือการดาเนินการที่เป็ นแรงจูงใจเพื่อให้บริษทั พาณิชย์รบั
เอาระบบใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) ที่เป็ นมาตรฐานมาปรับใช้ ซึ่งจะทาให้มีขอ้ มูลที่จาเป็ นสาหรับการ
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบค่าจากส่วนกลางได้
ข้อได้เปรียบอีกด้านหนึ่งก็คือ บริษทั พาณิชย์เหล่านัน้ จะมิตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ คี วามเสีย่ ง หรือความอ่อนไหว
ด้านการค้าพาณิชย์ใดๆ (อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับผูผ้ ลิต หรืออัตราการแปลงหนี้ หรือแลกเปลีย่ นเงินตรา) ซึ่งจะ
เป็ นโอกาสให้ธุรกิจคู่ แข่งอาจจะใช้ขอ้ มูลที่ได้จากระบบซึ่งพยายามสร้างความโปร่งใสให้มากที่สุด ในการ
แสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ
ส่วนการนาระบบการรับรองสภาพิทกั ษ์ป่าไม้ (FSC Certification) มาใช้ในประเทศไทย ทัง้ สาหรับการ
จัดการป่ าไม้ และห่วงโซ่ของการควบคุม แสดงให้เห็นถึง การใช้ห่วงโซ่ของระบบการควบคุมต่างๆ (สาหรับทัง้
การติดตามแหล่งที่มาของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ และการขนย้ายไม้ตามห่วงโซ่อุปทาน) มีทงั้ ความยืดหยุ่น
อ่อนไหว และเป็ นไปตามความจริง แต่ทว่า สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะไม่มคี ุณค่าใดๆ เลย หากเป็ นไปตามเหตุผล
ก่อ นหน้านี้ มีการเพิกถอนการนาระบบการรับรองสภาพิทกั ษ์ป่าไม้ (FSC Certification) ที่จะนามา
เนื่องมาจากลักษณะการขาดความถูกต้องทางกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ แต่เนื่องมาจากความอ่อนแอ

© ลิขสิทธิ์ของสานักงานการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ประจาภูมภิ าคเอเชีย (FLEGT Asia),
(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ ที่มาที่ของไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ตลอดจนการควบคุมในประเทศไทย ฉบับวันที่ กรกฎาคม 2555
การดาเนินการนี้ได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากสหภาพยุโรป และรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ฟิ นแลนด์ และเยอรมนี
www.efi.int/portal/projects/flegt/flegt_asia and www.euflegt.efi.int

92

ของห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ ก็จะทาให้ไม่สามารถอ้างลักษณะการรับรอง หรือยืนยันถึง ลักษณะของห่วงโซ่อุปทานที่
มิได้ถกู ปนเปื้ อน หรือใช้ประโยชน์จากสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมายใดๆ
ณ ปัจจุบนั นี้ ส่วนของห่วงโซ่อุปทาน “ที่มคี วามสะดวก หรือเอื้อต่อลักษณะการใช้ประโยชน์ ” ก็ได้นาระบบ
การรับรองสภาพิทกั ษ์ป่าไม้ (FSC Certification) มาปรับใช้ กับการทาสวนป่ ายูคาลิปตัส ยางพารา และไม้
สักในเชิงอุตสาหกรรม แต่ทว่าหากบริษทั ที่รบั การรับรองตามระบบนี้จะปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับระบบการ
รับรองดังกล่าวได้ ก็จะต้องมีระบบที่ตรวจสอบ และคัดแยกไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้ท่ไี ม่สามารถพิสูจน์ทราบ
แหล่งที่มา หรือไม่มกี ารรับรอง หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ออกจากผลิตภัณฑ์ตามการรับรองของสภา
พิทกั ษ์ป่าไม้ (FSC) ห่วงโซ่ของระบบการควบคุมภายในเช่นนี้จะกลายเป็ นองค์ประกอบหลักของระบบที่มี
ความถูกต้องตามกฎหมาย ซึง่ พัฒนาขึ้นในประเทศไทย ซึง่ ก็จะครอบคลุมไปถึง ไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้ท่ไี ด้มา
จากแหล่งการผลิตทีม่ ใิ ช่สวนป่ าเพาะปลูกแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ เป็ นทีท่ ราบกันถึงเหตุผลที่ผูค้ า้ มักจะเพิกเฉย หรือละเลยที่จะรับห่วงโซ่ของระบบการควบคุมมาใช้อย่าง
จริงจัง เนื่องจากผูค้ า้ ไม้มคี วามประสงค์ท่จี ะปิ ดบังอาพรางห่วงโซ่อุปทานมิให้มคี วามโปร่งใส หรือมิตอ้ งมีการ
ติดตามตรวจสอบ และ “ทาให้มคี วามยืดหยุ่น (Flexibility)” ซึ่งก็จะเปิ ดโอกาสให้ผูค้ า้ ในการซื้อ -ขาย และค้า
ไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ การมีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้น หากต้องมีการ
ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนวิธีตามห่วงโซ่ของระบบการควบคุม ซึ่งก็ทาให้ย่งิ มีการต่อต้าน หรือคัดค้านที่จะนาระบบ
ดังกล่าวมาสร้างความเปลีย่ นแปลงนัน่ เอง
ซึ่งนี่เป็ นผลลัพธ์ท่ที าให้เข้าใจ และเห็นได้ว่า ผูค้ า้ ไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้จะไม่มคี วามกระตือรือร้น หรือการมี
ส่วนร่วมอย่างจริงจังในการรณรงค์ให้มกี ารตรวจสอบห่วงโซ่ของระบบการควบคุมอย่างจริงจังมากนัก หรือ
ลักษณะรูปแบบทีจ่ าเป็ นเพิม่ เติมในการควบคุม หรือการกาหนดใดๆ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสมดุลย์
ระหว่างข้อเท็จจริงที่ว่า ลูกค้า (หรือองค์กรที่ปฏิบตั ิหน้าที่แทนลูกค้า) มีความต้องการในการตรวจพิสูจน์การ
กล่าวอ้างทีผ่ ูค้ า้ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สาแดงไว้ต่อไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ตลอดจนการค้าของพวกเขา
สาหรับผู ป้ ฏิบตั ิการที่มีการค้าขายในตลาดที่มีลกั ษณะการผ่ อนปรนพิเศษ ในระบบที่เป็ นอยู่ปจั จุบนั ก็มี
ประสิทธิภาพในเพียงบางส่วนเท่านัน้ โดยมีการควบคุมจากัดการนาเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในบางส่วนจาก
ประเทศพม่า และกัมพูชา โดยมีประเทศต่างๆ ที่ยืนยันว่า ประเทศไทยขอให้ผู น้ าเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
แสดงระบบใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoO) อย่างตรงไปตรงมา ในขณะที่การนาเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จาก
ประเทศพม่ามายังประเทศไทยเองก็อนุ ญาตให้ดาเนินการผ่านด่านการค้าทางบก ณ กรุงเทพมหานครเท่านัน้
ทัง้ นี้หลังจากที่มกี ารนาเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เข้ามายังแหล่งไม้ในประเทศไทยแล้ว ก็จะมีการผสมปนเปเข้า
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กับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทย และก็จะหลุดออกจากห่วงโซ่การควบคุมภายในของบริษทั โดยส่วน
ใหญ่ ซึ่งก็หมายถึง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่นี าเข้ามาในโรงงานแปรรูปไม้ในประเทศไทย ก็จะมีการผสนปนเป
และไม่สามารถจาแนก หรือแยกแยะออกจากไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่ไี ม่ปรากฎแหล่งที่มา หรือมาจากแหล่งที่มิ
สามารถพิสูจน์ทราบเรื่องความถูกต้องทางกฎหมายได้
โดยลักษณะของการรับรองด้ว ยความสมัครใจของกรมป่ าไม้ ถือเป็ นความพยายามในการรับรองความ
น่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย ในตลาดที่มลี กั ษณะการผ่อนปรนพิเศษ แต่
ทว่า ความซับซ้อนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ป่าไม้ในประเทศไทย และการที่โรงงานรายย่อยต่างๆ นาพันธุ ์
ไม้ท่มี คี วามแตกต่างหลากหลายมาใช้ ก็แสดงให้เห็นว่า กรมป่ าไม้ย่อมมีภารกิจที่ย่งิ ใหญ่ในการพิสูจน์ทราบ
และยืนยันแหล่งทีม่ าของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ โดยหากมิได้คานึงถึงข้อมูลจากห่วงโซ่ของการควบคุม กรมป่ า
ไม้กย็ งั ต้องทาหน้าที่ติดตามความเสี่ยงในการรับรองผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของกรมป่ าไม้เป็ นอย่างยิง่
8.7

ความต่อเนื่ อง สมา่ เสมอของระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ในระเบีย บข้อ บัง คับ มีบ ทบัญ ญัติค รอบคลุ ม ไม้แ ละผลิต ภัณ ฑ์ไ ม้ท่ีม าจากพัน ธุ ์ไ ม้ท่ีมิไ ด้ร บั การยกเว้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้สกั โดยมีความเข้มงวดมากกว่า ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่มี าจากพันธุไ์ ม้ท่ไี ด้รบั การยกเว้น
อาทิ ไม้ยูคาลิปตัส และไม้ยางพารา ที่ได้จากสวนป่ าที่มกี ารขึ้นทะเบียนไว้อย่างถูกต้อง มีการขออนุ ญาตตัด
โค่นล้ม การขนส่ง เคลือ่ นย้าย และการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ออกจากประเทศ โดยกรมป่ าไม้มขี นั้ ตอน
วิธีท่ีชดั เจนกาหนดให้ผูป้ ระกอบการแสดงลักษณะความถูกต้องของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ โดยการสาแดง
แหล่งทีม่ าของไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ท่อี ยู่ในประเทศไทย (อาทิ หากนาเข้ามาจากต่างประเทศ มาจากด่าน หรือ
จุดนาเข้าบริเวณใด) ทัง้ นี้ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของโรงเลือ่ ยย่อยๆ อาจจะมาจากแหล่งที่มาที่ผสมปปนเปกัน
ซึ่งทาให้เจ้าพนักงานป่ าไม้ หรือผูซ้ ้ อื ไม่สามารถเชื่อมัน่ ได้ว่า ไม้ หรือผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ มีแหล่ง ที่มาจากที่ใดที่
หนึ่งเท่านัน้
ในบางกรณีท่ไี ม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่นี าเข้ามาจากประเทศต่างๆ จะมีการสาแดงใบรับรองแหล่งกาเนิด ( CoC)
เอาไว้ ซึง่ ก็ทาให้ผูท้ น่ี าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ มาใช้ประโยชน์ สามารถยืนยันข้อมูลแหล่งกาเนิดของไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ให้กบั ผูซ้ ้อื ได้ แต่กม็ ไิ ด้หมายความว่า ประเทศต่างๆ ทีส่ ่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มายังประเทศ
ไทย จะสาแดงใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoC) ไว้โดยตลอด ซึ่งก็จะทาให้ประเทศไทยนาเข้าไม้และผลิตภัณฑ์
ไม้มาจากแหล่งกาเนิดที่มิสามารถพิสูจน์ทราบได้นนั ่ เอง ทัง้ นี้มคี วามเป็ นไปได้ท่ี จะมีไม้และผลิตภั ณฑ์ไม้
บางส่วนที่มีแหล่งกาเนิ ดมาจากแหล่งไม้เถื่อนที่อยู่นอกประเทศไทย นอกจากนัน้ ยัง เป็ นที่ทราบกันดีว่ า
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สาหรับกลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่นี าเข้ามานัน้ อาจจะมีการจาแนก แบ่งออกไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ
ตามห่วงโซ่อปุ ทาน โดยทีแ่ สดงเพียงแต่ใบเบิกทาง หรืออนุญาตให้เคลือ่ นย้ายไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากกรมป่ า
ไม้ ในขณะทีม่ ติ อ้ งแสดงเอกสารเกี่ยวกับการนาเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ แต่อย่างใด
ส่วนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการ
แปรรูปไม้ นัน้ มีขนาดทีก่ ว้างใหญ่ และมีการผลิตผลิต ภัณฑ์ในลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะ
ทีพ่ บโดยทัว่ ไปของโรงงานแหล่งผลิตย่อยๆ ก็คือ จะมีการนาไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่มี แี หล่งกาเนิดจากที่ต่างๆ
มาผสมปนเปกัน ในขณะที่ระบบการติดตาม ตรวจสอบสมดุลย์ไม้ของกรมป่ าไม้ ในระดับโรงงานก็เป็ นเพียง
กลไปขัน้ พื้นฐาน ซึ่งอาจจะแจ้งเตือนให้เจ้าพนักงานป่ าไม้ทราบถึงการกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื น หรือกระทาผิด
ระเบียบข้อกาหนด ทัง้ นี้ ในส่วนของประเภทพันธุ ไ์ ม้ท่สี ามารถนามาจาหน่ ายที่มคี วามแตกต่างหลากหลาย
ค่อนข้างมาก ก็ทาให้เกิดความยุ่งยากในการติดตามการค้าในรายละเอียด อาทิ สาหรับการติดตามชุดย่อ ยๆ
ในพื้นทีโ่ รงงานขนาดใหญ่
8.8

ความแตกต่างของระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ระหว่างพันธุไ์ ม(Species) และประเภท (Types) ของไม้
ประเด็นด้านหนึ่ งซึ่งเป็ นที่รูจ้ กั กันดีเกี่ยวกับระบบการควบคุมของประเทศไทย ก็คือ ลักษณะที่แตกต่าง
หลากหลายของการควบคุ มที่ด าเนิ นการโดยรัฐ บาลในส่ ว นที่เกี่ย วกับ พัน ธุ ์ไม้ต่ างๆ ที่ส ามารถผลิต ได้
ภายในประเทศ ซึ่งก็จะมีการควบคุมที่สะท้อนถึงระดับความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทของกรมป่ าไม้ในด้านการคุม้ ครองทรัพยากรป่ าไม้ทางธรรมชาติ ส่วนรายละเอียดการควบคุม และ
ติดตามการเคลือ่ นย้ายไม้จากจากสวนป่ า และไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่นี าเข้ามาในประเทศไทยอาจจะแตกต่าง
กันตามลักษณะการควบคุม และติดตามของการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้โดยส่วนใหญ่ภายในประเทศ ที่เรา
รูจ้ กั กันดีในส่วนของสวนป่ าไม้ยางพารา และไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งสถานการณ์ต่อมาก็สะท้อนให้เห็นถึงข้อสังเกต
ในประเด็นความถูกต้องตามกฎหมายตามที่หยิบยกจากการผลิตนี้ โดยถือเป็ นประเด็นที่จาเป็ นต้องมีการ
สะท้อนให้เกิดขึ้นในกระบวนการปรึกษาหารือร่วมกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ระบบการติดตาม และควบคุมของประเทศไทยได้รบั การออกแบบ และใช้สาหรับการดาเนินการกับประเด็น
และข้อห่วงใยภายในประเทศ ในขณะที่ความต้องการของผูใ้ ช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในต่างประเทศ กาลัง
ต้องการข้อมูล และความโปร่งใสเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ มากยิ่งขึ้น ดังนัน้ เรา จึงไม่สามารถ
ตัง้ สมมติฐานว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่นี าเข้ามาโดยส่วนใหญ่ จะไม่มปี ญั หาด้านความถูกต้องตามกฎหมาย
นอกจากนัน้ ผูน้ าเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากประเทศไทยเองก็ ตอ้ งการหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ มาจากการกระบวนการผลิตภายในประเทศทีม่ แี หล่งกาเนิดถูกต้องตามกฎหมายด้วย
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8.9

ระบบแบบไร้เอกสาร (Paperless) ตามข้อเสนอ
ที่ผ่านนมายังไม่มกี ารอธิบายถึงการนาระบบการตรวจพิสูจน์ในรูปแบบดิจิตอลที่กาหนดใช้ในปัจจุบนั (โครง
ร่างระบบข้อมูลดิจิตอล (NSW)) มาใช้เสริม หรือแก้ไขจุดอ่อนหลักๆ ตามที่กรมป่ าไม้พบในระบบ หรือ
รู ปแบบที่เป็ น อยู่ในปัจ จุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่ว นที่เกี่ยวกับความผิดพลาดอันเนื่ องมาจากมนุ ษ ย์
(Human Error) การปลอมแปลงเอกสาร การทาซา้ ตลอดจนการสู ญเสียข้อมูล และเอกสารต่างๆ
นอกจากนัน้ ยังพบว่า ไม่มคี วามพยายาม หรือความประสงค์ในการนาโครงร่างระบบข้อมูลดิจิตอลร่วมกันทัง้
ประเทศ (NSW) มาใช้แทนระบบการทีใ่ ช้เอกสารโดยทัว่ ไปแต่อย่างใด นอกเสียจากที่มกี ารนาระบบดังกล่าวนี้
มาใช้กบั การป้ อนข้อมูลต่างๆ ที่มอี ยู่ในระบบศุลกากรแบบอิเล็คทรอนิกส์ (Customs E-System) และยัง
ขาดความชัดเจนว่า ในส่วนของพันธุไ์ ม้นอกบัญชีหวงห้ามที่ได้รบั “การยกเว้น” อาทิ ไม้ยูคาลิปตัส และไม้
ยางพาราจะครอบคลุมอยู่ในระบบนี้ดว้ ยหรือไม่ หรืออย่างไร อนึ่งในส่วนของโครงร่างระบบข้อมูลดิจิตอล
ร่วมกันทัง้ ประเทศ (NSW) ตามที่นาเสนอนัน้ ก็ยงั มีรายละเอียดต่างๆ ไม่ชดั เจน ทัง้ ในส่วนของลักษณะของ
ข้อมูลที่จดั เก็บจากสวนป่ าเพื่อนาเข้าระบบดิจิตอล ตลอดจนลักษณะของข้อมูลเพิ่มเติม (อาทิ ตัวอย่างการ
ผลิต และข้อมูลเกี่ยวกับห่วงโซ่การควบคุม) ที่จะนาเข้ามารวม ซึ่งก็จะทาให้เกิดปัญหาเดิมๆ ที่เคยเป็ นอยู่กบั
ระบบที่ใช้เอกสารเป็ นหลัก (Paper-Based System) ตามที่เป็ นอยู่ ดังที่กล่าวถึงข้างต้น ในส่วนของการ
จัดทาเอกสารแหล่งทีม่ าซึง่ ถูกต้องตามกฎหมาย
ทัง้ นี้ จากประสบการณ์ ก ารปฏิบ ตั ิ ง านของประเทศอื่ น ๆ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ การน าระบบดิ จิ ต อลที่ มี
ประสิทธิภาพ มาใช้สาหรับการควบคุม และตรวจสอบตามห่วงโซ่อปุ ทาน ก็สะท้อนให้เห็นว่า องค์ประกอบที่มี
ความสาคัญคือ ความสามารถในการสอบถาม ค้นหาข้อมูลอย่างละเอียด และการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่าง
ต่อเนื่อง สมา่ เสมอ ตลอดจนความสามารถในการผสม หรือใช้ขอ้ มูลร่วมกัน นอกจากนัน้ สาหรับการจัดการ
ข้อมูลจานวนมากในกรอบเวลาอันสัน้ ก็หมายความว่ า จาเป็ นต้องนาระบบคอมพิว เตอร์มาสนับสนุ นการ
ปฏิบตั งิ านของระบบต่างๆ เหล่านี้ ในขณะทีจ่ ะต้องมีการออกแบบระบบที่ดีมากพอ เพื่อให้สามารถนาข้อมูลที่
มีอยู่มาวิเคราะห์เชื่อมโยงหาความเกี่ยวพัน ความถูกต้อง และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสมา่ เสมอ สิ่งนี้ถือ
เป็ นเงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน และความพยายามที่หน่ วยงานของรัฐต้องพยายามดาเนินการ ซึ่งหากไม่มีการ
ดาเนินการตามองค์ประกอบเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อความน่ าเชื่อถือของข้อมูล และความถูกต้องทางกฎหมา ย
ตามห่วงโซ่อปุ ทาน
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9.

จุดปฏิบตั กิ ารที่มีความเป็ นไปได้
9.1

การติดตาม และการรายงานเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิต
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ตัง้ แต่ปี 2556 เป็ นต้นไป ตลาดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในยุ โรปมีแนวโน้มที่จะร้องขอข้อมูล ความโปร่ ง ใส
เกี่ยวกับแหล่งกาเนิดของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ดังนัน้ ประเทศไทยจาเป็ นต้องจัดทาฐานข้อมูลที่มรี ายละเอียด
สมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อ เพือ่ เป็ นการสนองตอบต่อความต้องการดังกล่าว ในขณะที่ขอ้ มูล เนื้อหาต่างๆ ที่
รายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ตลอดจนขัน้ ตอนวิธีการต่างๆ ในประเทศไทยจะนาเสนอ
ในภาษาไทยเป็ นหลัก ซึ่งต่อไปก็ตอ้ งพยายามจัดทาข้อมูล และรูปแบบการนาเสนอให้มคี วามเหมาะสมกับ
กลุม่ เป้ าหมายทีเ่ ป็ นชาวยุโรป โดยควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และสมา่ เสมอ
ในส่วนขององค์กรนานาชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ขอ้ มูลไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย อาทิ
องค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ก็ยงั มี
ปัญหาอุปสรรคในส่วนของการรายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยอยู่
บ้าง ดังนัน้ จึงยังไม่มีการให้ค่าประมาณการ หรือการตัง้ สมมติฐ านใดๆ ในข้อมูลดัง กล่าว ซึ่ง หากมีการ
กาหนดให้มหี น่วยงานของรัฐหนึ่งหน่วยงานทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติตวั เลข
ทีม่ คี วามเหมาะสมจากภาคส่วนทัง้ หมด ก็จะเป็ นการปฏิบตั ิทเ่ี ป็ นประโยชน์อย่างยิง่
ดัง นัน้ ประเทศไทยจ าเป็ นต้อ งจัดทาระบบการเก็บข้อมู ลเกี่ยวกับการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทง้ั หมด
ภายในประเทศ ให้มคี วามถูกต้อง มีรายละเอียด และดาเนินการอย่างสมา่ เสมอ (โดยจาเป็ นต้องพิจารณา
ข้อกาหนดเกี่ยวกับข้อมูลสาหรับพันธุไ์ ม้นอกบัญชีไม้หวงห้ามที่ “ได้รบั การยกเว้น” ในปัจจุบนั ) ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะต้องเชื่อมต่อกับความรูเ้ กี่ยวกับแหล่งการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศ โดยจะมีการนาความรู ้
ด้านอื่นๆ มาใช้สนับสนุ น อาทิ แหล่งที่ตงั้ ของสวนป่ าของไม้พนั ธุ ต์ ่างๆ ดังนัน้ จึงควรนาเสนอข้อมูลต่างๆ
เหล่านี้ในรายงานประจาปี ดว้ ย
ส่วนการเก็บข้อมูลนัน้ จาเป็ นต้องเน้นไปที่จุดควบคุมที่ สาคัญ อาทิ แหล่งกาเนิดของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
(สวนป่ า คือบริเวณประตูทางเข้าสวนป่ า และจุดการเข้าถึงอื่นๆ ในแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงพื้นที่ท่มี กี ารนาไม้ไป
ใช้ประโยชน์อ่นื ๆ เช่น โรงเลือ่ ยและโรงประดิษฐกรรมไม้ ฯลฯ ซึ่งจะเป็ นสถานที่สาหรับการตรวจสอบข้อมูล
และยินยอมให้นาวิธกี ารในการควบคุมคุณภาพของข้อมูลมาปรับใช้ได้
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ทัง้ นี้ หากไม่มกี ารเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างต่อเนื่อง ระบบแบบไร้เอกสารตาม
ข้อเสนอในโครงร่างระบบข้อมูลดิจิตอลร่วมกันทัง้ ประเทศ (NSW) ก็จะไม่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล และข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์ทส่ี ่งออกไปได้
9.2

การพิสูจน์ความชอบ หรือความถูกต้องทางกฎหมาย
อุตสาหกรรมไม้และผลิต ภัณฑ์ของประเทศไทยจาเป็ นต้อ งเตรียมความพร้อมสาหรับผู ซ้ ้ ือ -ขายไม้และ
ผลิต ภัณ ฑ์ไ ม้จ ากสหภาพยุ โ รปที่จ ะน าระบบการตรวจสอบและประเมินค่ าของบริษ ทั ที่ทาการค้า (Due
Diligence) มาใช้ในปี 2556 ซึ่งกาหนดให้ตอ้ งรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็ นจริงเกี่ยวกับพันธุไ์ ม้ แหล่งกาเนิด
และความถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิงานตามข้อกาหนดนี้จึงต้องมีการพิจารณานามาตรการ
ต่างๆ มาปรับใช้
9.2.1: ระบบคอมพิวเตอร์สาหรับการติดตามกากับห่วงโซ่อุปทานไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ การพัฒนาระบบแบบ
ไร้เอกสารทีด่ าเนินการโดยกรมป่ าไม้ ควรสารวจลักษณะความจาเป็ น และความต้องการด้านระบบการจัดการ
และการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสามารถให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่อี ยู่ใน
ห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทยตามช่วงเวลาจริง โดยจะต้องมีการรายงานผลลัพธ์ พร้อมกับแสดงหลักฐาน
รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สามารถนามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกใบอนุ ญาต และความถูกต้องตาม
กฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ
9.2.2: การนาใบรับรองแหล่งกาเนิ ด (Certificate of Origin) มาใช้ ประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า ได้จดั ทา
ระบบทีส่ ามาถประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านในส่วนของการแสดงรายละเอียดต่างๆ เพื่อยืนยันใบรับรอง
แหล่งกาเนิด (CoC) โดยลักษณะเช่นนี้อาจจะไม่สามารถยืนยันความถูกต้องทางกฎหมาย และข้อเท็จจริง
เท่านัน้ แต่ได้นาเสนอแนวทาง หรือมาตรการในการป้ องกันผูค้ า้ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีจะใช้ประเทศไทย
สาหรับการฟอกไม้เถือ่ น
ดังนัน้ จึงมีขอ้ เสนอให้ มีการสาแดงใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoC) สาหรับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทงั้ หมดที่นาเข้า
มายังประเทศไทย ซึ่งจาเป็ นต้องมีการประสานงานระหว่างประเทศต่างๆ ในขณะที่ส่วนของความพยายาม
ต่างๆ ที่มอี ยู่ในแต่ละประเทศ ก็แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมิได้เป็ นเพียงประเทศหนึ่งเดียวที่กาลังพัฒนา
ขัน้ ตอนวิธีการต่างๆ และสาหรับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่นี าเข้ามาจากประเทศที่สาม (อาทิ ประเทศที่มไิ ด้เป็ น
แหล่งกาเนิดของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นนั้ ๆ) ก็จาเป็ นต้องมีปฏิบตั ิการที่มปี ระสิทธิภาพ ในประเทศผูส้ ่งออก
เพื่อ กาหนดแหล่งที่มาของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ตลอดจนวิธีการในการรับรองความน่ าเชื่อถือของข้อมูล
(Reliability) และลักษณะความถูกต้อง (Authenticity)
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9.2.3: ระบบการจาแนกแยกแยะทางกายภาพ และห่วงโซ่ การควบคุ ม (Physical segregation and
chain of custody systems) หากไม่มกี ารเตรียมการด้านใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoC) แต่อย่างใด ก็
อาจจะต้องหาแนวทางในการจาแนกแยกแยะไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่มี ใี บรับรองแหล่งกาเนิด (CoC) ออกจาก
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่ไี ม่มใี บรับรองแหล่งกาเนิด (CoC) (การจาแนกในเชิงกายภาพ) โดยที่กรมป่ าไม้อาจจะ
ต้องเพิม่ ความเข้มงวดในการกาหนดระบบการใช้ใบรับรองโดยสมัครใจ (Voluntary Cetification System)
สาหรับการรับรองว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มกี ารสาแดงใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoC) ที่ถูกต้อง ส่วนระบบห่วง
โซ่การควบคุมก็เป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นในกรณีทม่ี กี ารนาไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มาจากแหล่งกาเนิดที่ต่างประเภทกัน มา
ใช้ในโรงงานเดียวกัน หรืออยู่ในห่วงโซ่อปุ ทานเดียวกัน
9.2.4: ระบบห่วงโซ่ การควบคุม (Chain of Custody Systems) ในส่วนของมุมมองของภาคเอกชน
เกี่ยวกับการรับรองของฝ่ ายที่สาม ได้นาเสนอวิธีการที่เป็ นประโยชน์ ในการสาแดงลักษณะการปฏิบตั ิท่ี
สอดคล้อ งกับข้อ กาหนดทางกฎหมาย โดยระบบห่ว งโซ่ การควบคุ ม จะต้องยิน ยอมให้ผู ซ้ ้ ือ -ขายไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ได้จาแนกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทผ่ี ลิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในประเทศไทย เพื่อให้มกี าร
บังคับใช้ลกั ษณะการควบคุมและติดตามในส่วนของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีผลิตภายในประเทศ ซึ่งมาจาก
แหล่งกาเนิดทีม่ สิ ามารถพิสูจน์ทราบได้บา้ ง
ความปรารถนาให้ระบบห่วงโซ่การควบคุมมีมาตรฐานที่เป็ นทางการ สาหรับบริษทั ที่แปรรูป และการผลิตก็
กาหนดไว้ค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากมีความสาคัญในด้านการสนับสนุ นข้อมูลอย่ างต่อเนื่อง และเชื่อถือได้ ซึ่ง
สามารถนามาใช้ในการจัดตัง้ ระบบการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายให้กบั ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ดังนัน้ ใน
เบื้องต้นจึงเห็นควรให้มีการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการสาแดงใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoC) ให้กบั
ผูป้ ระกอบการผลิต และผูแ้ ปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทยได้ทราบ หลังจากนัน้ ก็พยายามกระตุน้
เตือนให้ผูป้ ระกอบการผลิต และผูแ้ ปรรู ป ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ให้การรับรอง และนาเอาระบบการสาแดง
ใบรับรองแหล่งกาเนิด (CoC) มาปรับใช้ ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดทีเ่ ป็ นมาตรฐานขัน้ ตา่ ต่อไป
9.2.5: การบันทึกลักษณะความถูกต้องทางกฎหมายของพันธุ ไ์ ม้ในสวนป่ า (Documenting Legality for
Plantation Species)
ส่วนของไม้ยูคาลิปตัส และไม้ยางพาราที่ผ ลิตภายในประเทศไทย อาจจะไม่ค่อยมีปญั หาเกี่ยวกับความ
ถูกต้องทางกฎหมายมากนัก แต่ทว่า กลับขาดข้อมูลในการผลิต การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณที่ผลิ ตได้ ณ
ช่ว งเวลา ควบคู่ ไปกับแหล่ง กาเนิดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่ง ทาให้การดาเนิ นการติดตามตรวจสอบทาได้
ค่ อ นข้างยาก ส่ว นปัญหาการจาแนกลักษณะความถูกต้องทางกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ก็ยงั ไม่
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แน่ นอน และทาให้การคาดการณ์เกี่ยวกับลักษณะความถูกต้องทางกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ยงั ไม่
มากพอสาหรับตลาดทีม่ คี วามอ่อนไหว หรือมีความต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะดังกล่าว ทัง้ นี้ในส่วน
ของการนาระบบการรับรองความถูกต้องทางกฎหมายอย่างง่ายอาจจะใช้ได้ผล แต่ก็จาเป็ นต้องมีการจัดทา
รายงานเกี่ยวกับแหล่งผลิต และการบ่งชี้ประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจากการผลิตให้โปร่งใสและชัดเจน และจาก
การประเมินในระดับประเทศก็พบว่า มีความต้องการให้นาลักษณะการดาเนินการดังกล่าวมาใช้เป็ นอย่างมาก
โดยสาหรับโรงงานที่ใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทงั้ ที่นาเข้ามาจากประเทศอื่นๆ และที่สามารถผลิตได้จากสวนป่ า
ภายในประเทศ ก็ยง่ิ จาเป็ นต้องมีระบบการดาเนินการทีจ่ ริงจัง และชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
ในส่วนของประเทศไทย ก็ได้แสดงความมุ่งมัน่ ในการเจรจาต่อรองตามข้อตกลงการเป็ นหุน้ ส่วนโดยสมัครใจ
(Voluntary Partnership Agreement) ตามการบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า
(FLEGT) ร่วมกับสหภาพยุโรป ซึ่งก็จะยินยอมให้มกี ารออกใบอนุ ญาตให้กบั ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่สี ่งออก
จากประเทศไทย เพื่อ เป็ นการสาแดงลักษณะความถูกต้องทางกฎหมาย ผ่ านระบบการรับประกันความ
ถูกต้องทางกฎหมาย (Legality Assurance System: LAS) ซึ่งในบริบทนี้ รัฐบาลจาเป็ นต้องพิจารณา และ
ดาเนินการเจรจาในด้านต่างๆ อย่างจริงจัง
9.2.6: การให้นิยาม/คาจากัดความเกีย่ วกับความถูกต้องทางกฎหมาย (Legality Definition)ประเทศไทย
จาเป็ นต้องกาหนดนิยาม/คาจากัดความเกี่ยวกับความถูกต้องทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับบรรดาไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ทุกประเภท โดยให้ครอบคลุมถึงพันธุ ไ์ ม้นอกบัญชีไม้หวงห้าม “ที่ได้รบั การยกเว้น” ในปัจจุบนั
ด้วย ซึง่ กระบวนการกาหนดนิยาม/คาจากัดความดังกล่าวควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผูท้ ่มี สี ่วนได้ส่วน
เสียอย่างแท้จริง โดยอย่างน้อยทีส่ ุดเพือ่ ให้ประเทศไทยและผูซ้ ้อื -ขายไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทย
สามารถค้นหารายละเอียดของประเทศที่ผ ลิต หรือเป็ นแหล่งกาเนิ ดของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีนาเข้ามา
จาหน่ายในประเทศไทย
9.2.7: กลไกการตรวจสอบ ขัน้ ตอนวิธีการปฏิบตั ิ และความสามารถ (Verification
Procedures and Capacity)

Mechanism,

ด้วยลักษณะของห่วงโซ่อปุ ทานทีม่ คี วามซับซ้อนในประเทศไทย ทาให้ต อ้ งมีการพิจารณาถึงศักยภาพของกรม
ป่ าไม้ ในการตรวจสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในปริมาณมาก ซึ่งก็จะเป็ นตัวกาหนดลักษณะของระบบที่ควร
ดาเนินการ ทัง้ นี้จะมีการนาห่วงโซ่อุปทานมาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดสาหรับการนาเข้า อาทิ
พันธุ ไ์ ม้และแหล่งกาเนิด ผ่านลักษณะการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท่สี ่งออก ในลักษณะของสินค้า หรือ
ผลิตภัณฑ์ทฝ่ี ากขาย
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และด้วยวิธีการในการตรวจสอบความถูกต้องตามห่วงโซ่อุปทานที่ปรากฎอยู่ ทาให้จาเป็ นต้องมีการพัฒนา
และสร้างศักยภาพตามขัน้ ตอนวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการออกใบอนุ ญาตการปฏิบตั ิตามเงือ่ นไข หรือข้อกาหนดตาม
การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ที่ได้รบั ใบอนุ ญาตมีความ
ตระหนักรู ้ และให้ความสาคัญกับขัน้ ตอนวิธีการปฏิบตั ดิ งั กล่าวอย่างจริงจัง
ท้ายทีส่ ุด จาเป็ นต้องมีระบบการรับประกันความถูกต้องทางกฎหมาย (LAS) ซึ่งทาการตรวจสอบติดตามได้
อย่างเป็ นอิสระ เพือ่ ให้มกี ารรับรองลักษณะการปฏิบตั งิ านตามที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
9.2.8. การยึดอายัดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (Confiscated Wood)
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับจะทาให้รฐั บาลสามารถยึดอายัดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ไว้เป็ นของ
กลางในระหว่างที่มีการดาเนินการทางคดี แต่ก็จาเป็ นต้องการมีช้ ีชดั หรือตัดสินในรู ปแบบที่แสดงความ
โปร่งใสเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ในส่วนของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เหล่านี้ และหากมีการขายทอดตลาด ก็
จะต้องแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการกาหนดฉลาก หรือการสาแดงลักษณะของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เหล่า นี้
ต่อท้องตลาดด้วย เช่นเดียวกันหากมีการนาไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มาใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ หรือ
งานของรัฐบาล ไม่ว่าจะทัง้ หมด หรือในบางส่วน ก็จาเป็ นต้องมีการกาหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทีม่ คี วามโปร่งใสด้วย
9.3

การเพิม่ ขึ้นของอุปสงค์ทางการตลาดในข้อมูลแหล่งที่มาของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
อุตสาหกรรมการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยจาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับภาระการพิสูจน์ความ
ถูกต้องทางกฎหมาย โดยให้มกี ารดาเนินการอย่างจริงจัง เพื่อรองรับการนาระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป
เกี่ยวกับไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้(EU Timber Regulation) มาบังคับใช้ในปี 2556 และให้เวลาสาหรับการ
เตรียมความพร้อมสาหรับการพัฒนาระบบ และดาเนินการในระยะเวลาเร่งด่ว น โดยในบางครัง้ ผูท้ ่ีมิได้
ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ไปยังตลาดในประเทศต่างๆ ทัง้ ในสหภาพยุโรป และทวีปอเมริกาซึ่งมีความห่วงใย
หรือมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับความถูกต้องทางกฎหมาย อาจจะคิดไปว่า พวกเขาย่อมไม่ได้รบั ผลกระทบจากการ
พัฒนาทางการตลาดเหล่านี้ ดังนัน้ ในส่วนของตลาดในประเทศทีส่ ามหลายๆ ประเทศ ซึ่งประเทศไทยส่งออก
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ไปทางเรือ อาทิ ประเทศจีน และเวียดนาม ก็จะส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ไปยังทวีป
ยุโรป และอเมริกาเหนือ ดังนัน้ เราจึงคาดการณ์ได้ว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดอัน
เนื่ อ งมาจากการนาระเบียบข้อ บัง คับของสหภาพยุ โรป เกี่ยวกับไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ (EU Timber
Regulation) มาบังคับใช้จะมีวงกว้าง ในขณะทีห่ ากผูป้ ระกอบการใดๆ ไม่สามารถนาเสนอข้อมูลรายละเอียด
ตามทีก่ าหนดได้กอ็ าจจะส่งผลลูกค้าหันไปสัง่ ซื้อไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้จากผูป้ ระกอบการรายอื่น
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การนาระบบพิกดั อัตราศุลกากร (HS Code) มาใช้สาหรับการนาเข้าไม้ในประเทศไทย ตามที่
เกีย่ วข้องในปี 2553
พันธุไ์ ม้ท่ไี ด้รบั การยกเว้นจากการตรวจค้น และขัน้ ตอนการทาบันทึก
มูลค่าเฉลี่ยสาหรับการส่งออกไทย ทีได้จากรหัสเฮชเอส (HS Code)
การอ้างอิง
พระราชบัญญัตปิ ่ าไม้ พุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัตสิ วนป่ า พ.ศ. 2535-การกาหนดพันธุไ์ ม้ท่ตี อ้ งขึ้นทะเบียน
แบบบันทึกการนาเข้า ที่ใช้สาแดงเพือ่ การตรวจสอบของกรมป่ าไม้
การออกใบเบิกทาง (การอนุ ญาตในการขนส่ง เคลื่อนย้าย ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้)
แบบบันทึกสาหรับไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ท่ไี ด้จากการเพาะปลูก
หนังสือรับรองไม้แบบสมัครใจที่ออกโดยกรมป่ าไม้
ตัวอย่างใบอนุ ญาตจากอนุ สญั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิ ดสัตว์ป่าและพืชป่ าใกล้
สูญพันธุ ์ (CITES)
ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศในส่วนที่เกีย่ วข้องสาหรับประเทศไทย
จุดนาเข้า และส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทย
รูปแบบของห่วงโซ่อปุ ทานในลักษณะทัว่ ไป
แหล่งไม้เถือ่ น
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เอกสารฉบับนี้ได้รบั ผลิตขึ้นโดยความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากสหภาพยุโรป
ความเห็นต่างๆ ทีแ่ สดงไว้ในเอกสารฉบับนี้มถิ อื เป็ นความเห็นหรือ
ข้อสะท้อนความคิดเห็นอย่างเป็ นการของสหภาพยุโรปแต่อย่างใด
www.efi.int/portal/projects/flegt/flegt_asia/
www.euflegt.efi.int

