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การหายไปของป่าไม้ในประเทศลุ่มนํ �าโขง 

 
 
 

ผู้คนมีชีวิตอยู่ได้ด้วยป่าไม้ 

 

“ป่าไม้เป็นบ้านของฉนั ฉนัอยูไ่มไ่ด้ถ้าไมมี่บ้าน” ชาวนาลาวคนหนึ�งที�อาศยัอยูใ่นแถบภเูขาของ
ลาวกลา่วไว้ ชีวิตในตา่งชนบทในประเทศลุม่นํ )าโขงนั )น อยู่ได้ด้วยธรรมชาตซิึ�งก็คือป่าไม้และแมนํ่ )าลําธาร1 

 ประชากรราวๆ 70 ล้านคนมีชีวิตที�พึ�งพาระบบนิเวศโดยตรง คือ เป็นแหลง่อาหาร นํ )า วิถีชีวิต และ
ปัจจยัที�สําคญัอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการมีอยูใ่นอนภุมูิภาคลุม่แมนํ่ )าโขงหรือ GMS ประกอบไปด้วย 5 ประเทศ
คือ ลาว พมา่ ไทย กมัพชูา และเวียดนาม และ 2 จงัหวดัของจีนคือ ยนูนานและกวางสี รัฐอิสระของชาวจ้วง 
(WWF 2013:51)  
 ผู้คนที�เกี�ยวพนักบัการเกษตรที�ต้องอาศยัธรรมชาตเิป็นแหลง่ผลิตอาหารซึ�งคาดเดาไมไ่ด้เหลา่นี ) ยงั
ชีพด้วยผลผลิตที�หาได้จากป่าเชน่ หน่อไม้ เห็ด และสตัว์ป่า2 ไม้ที�พวกเขาใช้สร้างบ้านและมงุหลงัคาก็หาได้
จากป่า นอกจากนี ) พวกเขายงัรับมรดกทางภมูิปัญญาเกี�ยวกบัพืชที�ใช้เป็นยารักษาโรคอีกด้วย 

 ยิ�งไปกวา่นั )น ในมณฑลยนูนานในจีน ลาว ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย และภาคตะวนัตก
เฉียงเหนือของเวียดนาม ผู้คนยงัให้ความเคารพตอ่สิ�งศกัดิ:สิทธิ:ในป่ารวมถึงข้อห้ามดั )งเดมิหลายประการที�
พวกเขายงัคงปฏิบตัสืิบมา ช่วยห้ามไมใ่ห้ตดัไม้หรือใช้ทรัพยากรป่าไม้อยา่งฟุ่ มเฟือย3  
 กลุม่ชาตพินัธุ์ประเทศในลุม่นํ )าโขงมีการทําไร่หมนุเวียนตามภเูขา พวกเขาจะตดัไม้และเผาป่าเพื�อ
ทําให้เป็นพื )นที�โลง่ จากนั )นจะปลกูพืชพนัธุ์บางอย่างเป็นเวลาสั )นๆ แล้วก็จะปล่อยพื )นที�บริเวณนั )นไว้หลงัจาก
การเก็บเกี�ยว เพื�อให้พืชพรรณตา่งๆ ฟื)นคืนและเจริญเติบโตในชว่งนอกฤดเูพาะปลกู หลงัจากนั )นพื )นที�นี )จะ
ถกูหมนุเวียนกลบัใช้ในการปลกูพืชอีกครั )ง สําหรับชาวบ้านที�ทําไร่หมนุเวียนนี ) ป่ากบัพื )นที�ทําการเกษตรถือ
เป็นสิ�งเดียวกนั ในป่าขั )นที�สองที�เกิดจากการทําไร่หมนุเวียนชาวบ้านสามารถเก็บของป่าได้ ซึ�งของในป่า
บางอย่างนี )มีเฉพาะในป่าขั )นที�สองเหลา่นี )เทา่นั )น หาที�อื�นไมไ่ด้ ดงันั )นทั )งคนและป่าตา่งก็มีชีวิตอยูร่่วมกนั 
พึ�งพาอาศยักนัในลกัษณะที�ป่าให้วิถีชีวิตแก่มนษุย์ และมนษุย์ให้ความหลากหลายทางชีวภาพแก่ป่าไม้4  
 ตามที�ชาวนาลาวได้กลา่วไว้ในตอนต้นของรายงานฉบบันี ) ผู้คนที�อาศยัในบริเวณลุม่นํ )าโขงทํามาหา
กินจะอยูไ่มไ่ด้หากไมมี่ป่า อยา่งไรก็ดี จํานวนป่าไม้และความสมบรูณ์ของป่าในภมูิภาคนี )ก็ลดลงอย่างมาก
ในชว่งครึ�งหลงัศตวรรษที�ผา่นมาซึ�งนบัเป็นภยัคกุคามตอ่ชีวิตของผู้คน 

 

ป่าไม้ที"หายไปในพื �นที"ลุ่มนํ �าโขง 
ตามสถิตทีิ�รวบรมไว้เมื�อปี 2553 (2010) โดยองค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) มี

พื )นที�ป่าจํานวน 562.5 ล้านไร่ยงัคงเหลืออยูใ่นทั )งห้าประเทศ โดยมี 13 เปอร์เซ็นต์เป็นป่าดบิ และอีก 10  
เปอร์เซ็นต์เป็นพื )นที�เพาะปลกู สว่นที�เหลือเป็นป่าเสื�อมโทรมแตก็่ยงัเป็นป่าไม้ตามธรรมชาตทีิ�จะฟื)นคืนกลบั
สูส่ภาพเดมิด้วยตวัเองหากไมถ่กูรบกวน (ตารางที� 1) ป่าไม้ในแตล่ะประเทศแบง่ตามอตัราสว่น จะอยู่ที�
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กมัพชูา 57 เปอร์เซ็นต์  ลาว 68 เปอร์เซ็นต์   พมา่ 48 เปอร์เซ็นต์   ไทย 37 เปอร์เซ็นต์  และเวียดนาม 44 
เปอร์เซ็นต์ และเมื�อจําแนกตามประเภทป่า กมัพชูาและเวียดนามมีจํานวนป่าดิบเพียงเล็กน้อย (ในกมัพชูามี 
2,012,500 ไร่ และเวียดนามมี 500,000 ไร่) และเมื�อเปรียบเทียบกบัประเทศอื�นๆ ทั )งไทยและเวียดนามตา่งมี
พื )นที�ทําการเกษตรขนาดใหญ่ 

 

เมื�อปี 2516 (1973) ประเทศทั )งห้าคือลาว พมา่ ไทย กมัพชูา และเวียดนาม มีพื )นที�ป่าไม้รวมกนั
ทั )งหมด 875 ล้านไร่ (นบัเป็น 73 เปอร์เซ็นต์ของพื )นที�ของทั )งห้าประเทศทั )งหมดรวมกนั) แตภ่ายในปี 2552 

(2009) ปริมาณพื )นที�ป่าไม้ลดลงเหลือประมาณ 625 ล้านไร่ (นบัเป็น 51 เปอร์เซ็นต์ของพื )นที�ของทั )งห้า
ประเทศทั )งหมดรวมกนั) นั�นหมายถึงวา่ป่าไม้หายไปถึง 31 เปอร์เซ็นต์ (WWF 2013:23) ซึ�งถ้านบัเป็นราย
ประเทศ ตั )งแตปี่ 2523 (1980) ป่าไม้ในกมัพชูาหายไป 22 เปอร์เซ็นต์ เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2516 (1973) 
ในขณะที�ป่าไม้ของลาวกบัพมา่หายไป 24 เปอร์เซ็นต์ สว่นของไทยกบัเวียดนามหายไป 43 เปอร์เซ็นต์ ซึ�ง
หากการตดัไม้ทําลายป่ายงัคงเป็นไปเรื�อยๆ เชน่นี ) ก็มีคําเตือนวา่ ภายในปี 2573 (2030) ป่าไม้อีก 34 
เปอร์เซ็นต์ ในภมูิภาค GMS (ไมร่วมจีน) ก็จะหายไป (WWF 2013:7) 

 

สาเหตุของการตัดไม้ทาํลายป่า 

สาเหตขุองการตดัไม้ทําลายป่าในภมูิภาคแมนํ่ )าโขงนั )นมีหลายสาเหต ุสาเหตุหนึ"งคือสงคราม
กลางเมืองที�กินระยะเวลาตอ่เนื�องยาวนาน ในช่วงสงครามเวียดนามกองทพัสหรัฐใช้ระเบดินาปาล์มและ
สารสเปรย์ใบไม้ร่วง ซึ�งอาวธุทั )งสองอยา่งได้ทําลายป่าไม้เขตร้อน โดยกินพื )นที�ขนาดใหญ่ และในการตอ่สู้
กนัระหวา่งกองกําลงัผู้ ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กบักองกําลงัของรัฐบาลไทยในป่าบริเวณภเูขาภาคกลาง 
ในชว่งปี 2513 (1970) ถึงก่อนปี 2523 (1980) พื )นที�ป่าไม้จํานวนมากก็ถกูเผาทําลายโดยกองกําลงัของ
รัฐบาล (Kashio) 

ตามข้อมูลของ FAO (2010) 1 
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ประการที"สองคือจากการระตุ้นให้เกิดนโยบายการพฒันาการเกษตร ซึ�งหมายถึงการเปลี�ยนป่าให้
เป็นพื )นที�เกษตรกรรม การพฒันาสวนป่ายางพาราและการปลกูต้นยคูาลิปตสั การปลกูพืชเศรษฐกิจเชน่ มนั
สําปะหลงัและอ้อย สง่ผลให้เกิดการแผ้วถางป่าให้กลายเป็นพื )นที�เกษตรกรรม นอกจากนี ) ไทยและเวียดนาม
ยงัมีการทํานากุ้ง ซึ�งทําให้ป่าชายเลนหายไป องค์กรพฒันาเอกชนขององักฤษที�ชื�อ โกลบอล วิทเนส (Global 

Witness) ได้ชี )ให้เห็นปัญหาของการใช้ประโยชน์ของที�ดนิในลาวและกมัพชูา รวมทั )งการให้เงินสนบัสนนุใน
การปลกูป่ายางพาราในเวียดนาม  ตามรายงานของโกลบอล วิทเนส (Global Witness 2013) บริษัทยกัษ์
ใหญ่ของเวียดนามมีสายสมัพนัธ์ที�ใกล้ชิดกบัรัฐบาลฉ้อโกงและผู้ มีอิทธิพลทางการเงินในประเทศ และคน
สองกลุม่นี )ให้สิทธิบริษัทเชา่ที�ดนิเพื�อปลกูต้นยาง ทั )งที�มีผลร้ายตอ่สงัคมและสภาพแวดล้อม นอกจากนี ) 
รายงานยงักล่าววา่ ธนาคารดอยช์แบงก์และบรรษัทการเงินระหวา่งประเทศ (IFC: ไอเอฟซี) ซึ�งเป็นกลุม่
ธนาคารโลกให้การสนบัสนนุการปลกูสวนยางพารา โดยลงทนุในบริษัทที�ทําการเพาะปลกูอยา่งไมคํ่านงึถึง
ปัจจยัทางสิ�งแวดล้อมหรือสิทธิมนษุยชน ซึ�งการไหลเข้าของเงินทนุตา่งประเทศดงักลา่วสูบ่ริษัทตา่งๆ ถือ
เป็นอีกสาเหตหุนึ�งของการตดัไม้ทําลายป่าในภมูิภาคนี ) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ต้นไม้ที�หลงเหลอืจากการตัดในการสร้างอ่างเกบ็นํ�า

ของเขื�อนนํ�าเทิน 2 (รูปถ่าย 2538) 

ไร่ข้าวโพดปลูกเป็นอาหารสัตว์ ทําให้เกดิการพังทลายของดนิ

และดนิเสื�อมโทรม (แขวงอุดมไชย ทางเหนือของลาว) 

การตัดไม้จากพื�นที�การก่อสร้างเขื�อนนํ�าเทิน 2 

ในลาว (รูปถ่าย 2538) 

การเตรียมพื�นที�เพื�อปลูกยางพารา  

(แขวงอตัตะปือ ทางใต้ของลาว) 
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ประการที"สามคือการพฒันาสาธารณปูโภคขนาดใหญ่เชน่ เหมืองแร่และเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ )า 
โครงการเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ )า นํ )าเทิน 2 ในลาว5 ที�ได้รับเงินทนุชว่ยเหลือจากธนาคารโลกและธนาคารพฒันา
เอเชีย (ADB) ทําให้เกิดนํ )าท่วมป่ากินพื )นที�ถึง 450 ตร. กม. ซึ�งป่าเหลา่นี )มีความหลากหลายทางธรรมชาติ
อยา่งมากจนเป็นที�รู้จกักนัในชื�อ “กาลาปากอสแหง่เอเชีย” ระหวา่งปี 2536 ถึงปี 2537 (1993-1994) ก่อน
หน้าที�จะมีการสร้างเขื�อนนี ) บริษัทค้าไม้ที�มีความเกี�ยวข้องกบักองทพัลาวได้ตดัไม้มีคา่เชน่ ต้นสนสองใบ 
แล้วสง่ไม้ดงักลา่วไปขายยงัประเทศเพื�อนบ้านเชน่ ไทยและเวียดนาม นอกจากนี ) บริษัทพลงังานนํ )าเทิน 2 
(NTPC) ที�เป็นผู้ ดําเนินโครงการ ได้ปลอ่ยนํ )าเข้าทว่มอ่างเก็บนํ )าโดยไมไ่ด้เคลื�อนย้ายต้นไม้ออกไปอยา่ง
เหมาะสม ถือเป็นการทําลายนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคมของลาวเอง ซึ�งซากต้นไม้ที�ถกูนํ )าท่วมนี )
ยงัคงมีให้เห็นในอา่งเก็บนํ )าดงักลา่ว แม้แตใ่นปัจจบุนั ตามสถิตทีิ�เป็นทางการของรัฐบาล ผลิตภณัฑ์ไม้ 80 
เปอร์เซ็นต์ตอ่ปีจากลาวมาจากการตดัไม้จากป่าที�ถกูพฒันาให้เป็นเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ )าหรือเหมืองแร่  
 ประการที"สี"ที�เป็นปัญหาสําคญัคือ การตดัไม้อย่างผิดกฎหมาย ซึ�งถึงแม้วา่จะไมมี่ข้อมลูที�ชดัเจน
ในกรณีของลาว แตป่ริมาณไม้ที�ถกูตดัที�จบักมุได้เทา่กบัประมาณครึ�งหนึ�งของจํานวนไม้ทั )งหมดที�อยูใ่น
โรงเลื�อย บวกกบัอตัราการผลิต เป็นเครื�องบง่ชี )วา่ มีการลกัลอบตดัไม้อยา่งมาก และตั )งแตปี่ 2544 (2001) 
เป็นต้นมารัฐบาลลาวได้อนมุตักิารสง่ออก
ผลิตภณัฑ์ที�ทําจากไม้ป่าธรรมชาต ิแต่
อตุสาหกรรมโรงเลื�อยในลาวก็ยงัไมมี่การแขง่ขนัสงู
เทา่ในเวียดนาม ฉะนั )น การสง่ออกไม้ดิบและ
ผลิตภณัฑ์จากไม้ที�ผา่นกระบวนการแปรรูปจาก
โรงงานในขั )นต้นจงึยงัคงดําเนินตอ่ไป (Fujita 2012) 

นอกจากนี ) มมุมองทั�วไปตอ่การทําไร่
หมนุเวียน ซึ�งเรียกได้อีกอยา่งหนึ�งวา่ การตดัและ
เผา ก็เป็นอีกสาเหตหุนึ�งของการตดัไม้ทําลายป่า 
อยา่งไรก็ดี วิธีนี )ก็ถือวา่เป็นวิธีการทําการเกษตร
แบบยั�งยืนหากระยะเวลาที�ป่าบริเวณนั )นถกูปลอ่ย
ทิ )งร้างเพียงพอให้พืชพนัธุ์ตามธรรมชาตไิด้ฟื)นตวันั )น ถกูรักษาไว้หลงัจากฤดเูก็บเกี�ยว แตเ่นื�องจากจํานวน
ประชากรที�เพิ�มขึ )นโครงการพฒันาด้านสาธารณปูโภค และการขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรมและการ
ปลกูพืชเศรษฐกิจ ทําให้พื )นที�ที�จะใช้ในการทําไร่หมนุเวียนลดน้อยลงเรื�อยๆ และเนื�องด้วยสาเหตนีุ ) 
ระยะเวลาปล่อยพื )นที�ทิ )งร้างให้ต้นไม้ฟื)นตวัจงึสั )นลง จนถึงจดุที�คนเริ�มตดัและเก็บเกี�ยวต้นไม้ที�ยงัไมโ่ตเตม็ที� 
พื )นที�ทางการเกษตรที�ครั )งหนึ�งชาวบ้านเคยใช้ทํากินกลายเป็นของเอกชนและถกูปิดกั )นเพื�อสร้างโรงงาน
อตุสาหกรรม ไมว่า่จะทั )งโดยบริษัทหรือคนทั�วไป เหลา่นี )ทําให้รอบการทําไร่หมนุเวียนสั )นลง และในบางกรณี 
ยงัทําให้เพิ�มแรงดนับนพื )นผิวดนิ (Barney 2010)  ในลาวรัฐบาลได้ออกนโยบายย้ายถิ�นที�อยูใ่ห้กบักลุม่ชาติ

ซุงขนาดใหญ่ถูกขนมาจากทางใต้ของลาวเพื�อส่งไป

เวยีดนาม การส่งออกไม้ซุงหรือไม้ดบิเป็นข้อห้าม 

แต่ยงัมีการลกัลอบการตัดไม้และขายไม้ 
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พนัธุ์ โดยเน้นให้ไปอยู่ตามสองข้างทาง เป็นผลให้คนเหล่านี )ขาดที�ดนิทํากินซึ�งผลของนโยบายดงักลา่ว 
นําไปสูร่ะยะเวลาทิ )งผืนดนิให้ฟื)นตวัสั )นลงสําหรับการทําไร่หมนุเวียนเชน่กนั ซึ�งยิ�งทําให้สถานการณ์แยล่ง 
เพราะเหตกุารณ์เชน่นี )ทําให้เกิดการทําลายผืนดนิ (Higashi 2010) ฉะนั )น ในการพิจารณาถึงปัญหาการตดั
ไม้ทําลายป่าอนัเนื�องมาจากการทําไร่หมนุเวียน การมองที�ปัจจยัพื )นฐานก็เป็นสิ�งสําคญัเชน่กนั เนื�องจาก
เมื�อระยะเวลาที�ปลอ่ยทิ )งให้ป่าฟื)นตวัสั )นลงเชน่นี ) ก็เกินความสามารถของธรรมชาตทีิ�จะฟื)นตวั และใน
หลายๆ กรณีนําไปสู่การเสื�อมสภาพของดนิ 

 

ข้อเสนอ การป้องกันป่าจากความเสียหายและการเสื"อมสภาพ 
เรามกัจะนกึถึงโครงการฟื)นฟปู่าเมื�อมีการกําหนดมาตรการในการป้องกนัป่าเสื�อมสภาพ อยา่งไรก็

ดี การฟื)นฟปู่าในลุม่นํ )าโขงได้ทําให้เกิดการปลกูพืชเชิงเดี�ยวเชน่ ยคูาลิปตสัหรือปาล์มที�ไมเ่หมาะสมที�จะ
เป็นที�อยูอ่าศยัของสตัว์ป่า ในมมุมองของการอนรัุกษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและการรักษาความ
มั�นคงทางอาหารสําหรับคนในพื )นที� การปลกูพืชลกัษณะนี )กลบัมีผลเสียอยา่งมาก ในบางกรณี ป่าที�
ชาวบ้านใช้ทําไร่หมนุเวียนหรือเก็บผลิตผลจากป่า มกัถกูลงความเห็นว่าเป็น “ ป่าเสื�อมโทรม”และก็จะถกู
ปิดป่าแล้วแทนที�ด้วยโครงการปลกูพืชเชิงเดี�ยว ซึ�งที�จริงแล้วเมื�อมีโครงการปลกูป่าควรต้องมีการพิจารณา
ถึงสิ�งอื�นๆ ไมเ่พียงแตป่ระเภทของดนิและพนัธุ์ไม้ที�จะปลกู แตค่วรคํานงึถึงปัจจยัทางด้านสิ�งแวดล้อมและ
สงัคมร่วมด้วยก็เป็นสิ�งที�สําคญัเชน่กนั 

การอนรัุกษ์ป่าไม้อย่างยั�งยืนจะไมส่ามารถสําเร็จได้หากขาดความเข้าใจและความร่วมมือจากคน
ในท้องถิ�นที�อาศยัป่าไม้เป็นแหลง่ทํากินและใช้ทรัพยากรจากป่าไม้ แตท่ว่าในความเป็นจริงแล้ว ประชาชน
ในท้องถิ�นของประเทศในลุม่นํ )าโขงมีอิสระในการแสดงความคดิเห็นเกี�ยวกบันโยบายของรัฐบาลหรือ
โครงการพฒันาตา่งๆ น้อยมาก แม้วา่ระดบัของการปิดกั )นจะแตกตา่งกนั ตวัอยา่งเช่น ที�ลาว เคยมีกรณีที�วา่ 
ประชาชนคนหนึ�งยื�นอทุธรณ์ตอ่สมชัชาแหง่ชาตลิาว เกี�ยวกบัปัญหาอนัเนื�องมาจากโรงงานอตุสาหกรรมที�
ดําเนินงานโดยบริษัทเวียดนาม คนคนนั )นกลบัถกูจบั นอกจากนี ) เพื�อสนบัสนนุให้ชาวบ้านอนรัุกษ์ป่าไม้ 
ชมุชนที�ได้รับผลกระทบและภาคประชาสงัคมก็ควรมีสว่นร่วมในกระบวนการการตดัสินใจในเรื�องที�เกี�ยวกบั
ระบบการอนรัุกษ์ป่าไม้ด้วย 

นอกเหนือจากการปรับปรุงแก้ไขแนวทางเกี�ยวกบัป่าไม้ของแตล่ะประเทศแล้ว เพื�อเป็นการป้องกนั
การสญูป่าหรือป่าเสื�อมโทรม ก็จําเป็นจะต้องมีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั เชน่ในลาวและกมัพชูา ที�
การลกัลอบตดัไม้และการตั )งโรงงานอตุสาหกรรมที�ก่อให้เกิดผลเสียกําลงัเกิดขึ )นอยา่งมากมาย ซึ�งก็มี
กฎหมายเพื�อรองรับหรือป้องกนัการกระทําผิดดงักล่าวอยู่บ้าง แตว่า่ไมไ่ด้มีการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าว
อยา่งเหมาะสม อนัเนื�องมาจากการทจุริตคอร์รัปชั�นและขาดการควบคมุ นําไปสูส่ภาพป่าเสื�อมโทรม 
สถาบนัตา่งชาตติา่งๆ และสงัคมควรต้องเฝ้ามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเรียกร้องให้มีการ
เปลี�ยนแปลงในตวันโยบายอยา่งมีนยัสําคญั อยา่งไรก็ดี ก็ไมใ่ชเ่รื�องง่ายโดยเฉพาะกบัประเทศที�ไมมี่การ
กํากบัดแูลกิจการที�ดี มีการทจุริตคอร์รัปชั�นสงู ข้าราชการคอยแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตวั และเน้นแตก่าร
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เอาตวัรอด ซึ�งรายงานของโกลบอล วิทเนสที�กล่าวไว้ก่อนหน้านี ) ได้จดุประกายให้เห็นถึงการตกลงธุรกิจ
โรงงานยางพาราที�ไมโ่ปร่งใสของบริษัทเวียดนาม ที�มีความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนในวงการเมืองและ
เศรษฐกิจของลาวและกมัพชูา แตถึ่งกระนั )น บริษัทดงักลา่วก็ปฏิเสธรายงานดงักลา่ววา่ไมต่รงกบัความเป็น
จริง และรัฐบาลของทั )งลาวและกมัพชูาก็เพิกเฉยตอ่รายงานฉบบันี ) ทั )งนี ) คา่ธรรมเนียมสมัปทานตดัไม้ถือ
เป็นวิธีหนึ�งในการเพิ�มรายรับของเวียดนามและลาว และในหลายๆ กรณี ทางกองทพัเป็นผู้ มีบทบาทหลกัใน
การตดัไม้ (Matsumoto and Hirsh 2003:135-137) ซึ�งในกรณีนี ) การตรวจสอบจากภายนอกและการยื�นเรื�อง
ร้องเรียนก็จะทําได้ยาก 

ทั )งนี ) ในสภาวการณ์เชน่นี ) ความเป็นไปได้ที�จะหยดุการตดัไม้ทําลายป่าคือ การตดัเส้นทางการให้
เงินทนุสนบัสนนุกิจกรรมใดๆ ของรัฐที�กระตุ้นให้มีการตดัไม้ทําลายป่า นอกจากนี ) ธรรมาภิบาลของแตล่ะ
ประเทศก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงการทํางาน แตใ่นขณะเดียวกนั ก็ต้องมีการควบคมุเพื�อที�เงินลงทนุจาก
องค์กรระหวา่งประเทศหรือจากแหลง่เงินทนุตา่งประเทศจะได้ไมไ่หลเข้าสูก่ารกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆ ที�จะ
นําไปสูก่ารตดัไม้ทําลายป่า 
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แม่โขงว้อช (Mekong Watch) 

                                                 
1  วดิโีอรวบรวมสารคด ีเฝ้ามองแมนํ่�าโขง ปี 2556 ชื�อเรื�อง การเปลี�ยนแปลง: ปา่ไมแ้ละวถิชีวีติที�เปลี�ยนแปลงไปในลาว (Changing Forests 

and Lifestyles in Laos) (http://www.youtube.com/watch?v=ac9OIxLWm2I) วดิโีอเรื�องนี� อธบิายความเกี�ยวขอ้งสมัพนัธก์นัระหว่างปา่ไม้
กบัชวีติความเป็นอยู่ของชาวลาวกบัวฒันธรรม และผลกระทบจากการที�นโยบายและโครงการกระตุน้เศรษฐกจิต่างๆ ซึ�งมุ่งเป้าไปที�การ
พฒันาเศรษฐกจิ ในช่วงหลายปีที�ผ่านมา มต่ีอความหลากหลายทางชวีภาพของระบบนิเวศและชวีติความเป็นอยูท่ี�อาศยัและเคารพต่อ
ธรรมชาต ิ

2  รายละเอยีดเพิ�มเตมิ ดบูทที� 1-2 ผลติผลจากปา่และความมั �นคงทางอาหาร: กรณศีกึษาในลาว 
3  ดบูทที� 3-1 การนบัถอืผแีละการอนุรกัษ์ปา่ไมใ้นลุ่มนํ�าโขง 
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4  ดบูทที� 2-9 การทาํไร่หมนุเวยีนและชวีติเกษตรกรพื�นที�สงูทางตอนเหนือของลาว 
5  ดบูทที� 2-5 ผลกระทบทางสงัคมและสิ�งแวดลอ้มของการพฒันาอย่างรวดเรว็บนลาํนํ�าสาขาของแมนํ่�าโขง: กรณโีครงการเขื�อนไฟฟ้าพลงั

นํ�า นํ�าเทนิ 2 ในลาว 


