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ญี�ปุ่น: ประเทศรํ�ารวยป่าไม้ กว้านซื �อไม้จากทั�วโลก 

 
 

ประเทศที�มีพื �นที�ป่าไม้มากที�สุดแห่งหนึ�งของโลก 

แม้วา่ญี	ปุ่ นจะถกูมองวา่เป็นประเทศสงัคมเมืองและมหาอํานาจทางอตุสาหกรรม แท้จริงแล้ว
ประเทศนี #อ้างวา่มีป่าไม้ปกคลมุเป็นจํานวนมาก คือ 156.875  ล้านไร่จากพื #นที	ทั #งหมด 236.1875 ล้านไร่ หรือ
คดิเป็น 66.4 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ทําให้ญี	ปุ่ นเป็นประเทศพฒันาแล้วที	มีพื #นที	ป่ามากที	สดุเป็นอนัดบัสาม
ของโลก รองจากฟินแลนด์และสวีเดน (Forest Agency 2012) และเมื	อเทียบกบัพื #นที	ป่าไม้โดยเฉลี	ยที	 30 

เปอร์เซ็นต์ของโลกแล้ว ญี	ปุ่ นจดัได้ว่าเป็นประเทศที	มีพื #นที	ป่าปกคลมุสงูมาก 

 

 
รูปที� 1: เปอร์เซ็นต์ของพื�นที�ป่าไม้ในประเทศพฒันาแล้ว (ข้อมูลจาก FAO 2010) 

 

ญี	ปุ่ นมีสภาพเป็นเกาะล้อมรอบด้วยมหาสมทุร ภมูิประเทศเป็นภเูขาและพื #นที	สงูชนั มีปริมาณ
นํ #าฝนที	มากพอและความชื #นที	เหมาะสม ซึ	งเป็นสภาวะที	เหมาะสมตอ่การเจริญเตบิโตของป่าไม้เกือบทกุ
พื #นที	ทั	วประเทศ ญี	ปุ่ นมีลกัษณะภมูิประเทศทอดยาวจากทิศเหนือจรดใต้เป็นระยะทางกวา่ 4,000 กม. ทํา
ให้มีสภาพภมูิอากาศที	หลากหลาย เมืองโอกินาวาทางตอนใต้สดุ ตั #งอยูใ่กล้กบัไต้หวนั มีภมูิอากาศแบบกึ	ง
โซนร้อน (subtropic) สว่นเมืองฮอกไกโดทางตอนเหนือ ตั #งอยูใ่กล้กบัไซบีเรีย มีภมูิอากาศแบบกึ	งอาร์คตกิ 
(subarctic) สง่ผลให้ป่าไม้ธรรมชาตใินญี	ปุ่ นมีทั #งป่ากึ	งโซนร้อนและป่าชายเลน ตลอดจนป่าเขตอบอุน่ที	เขียว
ขจีตลอดปี ป่าผลดัใบเขตอบอุน่ และป่าสนเขาเขตกึ	งอาร์คติก เป็นประเทศที	มีพืชพรรณหลากหลายจน
เรียกได้ว่าเป็นพื #นที	ที	มีความหลากหลายทางชีวภาพแหง่หนึ	ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนั พื #นที	ป่า 62.5 ล้าน 
หรือคิดเป็นพื #นที	มากถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของผืนป่าทั #งหมดในประเทศเป็นสวนป่าสน ซึ	งเป็นผลมาจากการที	
รัฐบาลให้งบประมาณสนบัสนนุการปลกูไม้จําพวกสนที	ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ	งจะได้อธิบายไว้ในสว่น
ถดัไป 
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สวนป่าในรูปซ้ายเทียบกับป่าธรรมชาติในรูปขวา 

 

บทบาทของสวนวนเกษตรซาโตยามาที�ให้การพึ�งพาเกษตรกรรมและวิถีชีวิตท้องถิ�น 

ในประเทศญี	ปุ่ น บรรดาภเูขาและเนินเขาที	จดัให้ทําการเพาะปลกู และถือวา่เป็นรากฐานชีวิตของ
ชมุชนที	อาศยัอยูใ่นบริเวณใกล้เคียง มีชื	อวา่สวนวนเกษตร ซาโตยาม่า (satoyama) เป็นพื #นที	ที	มีบทบาท
สําคญัในการเกษตรกรรมของญี	ปุ่ นและคํ #าจนุชีวิตประจําวนัของผู้คน 

แม้วา่สมยันิยมได้แพร่กระจายไปคอ่นข้างทั	วถึงแล้วในประเทศญี	ปุ่ น แตค่นญี	ปุ่ นโดยเฉพาะจาก
ภาคการเกษตรที	ใช้ประโยชน์สวนวนเกษตรซาโตยามาในรูปแบบที	หลากหลาย เพื	อการเกษตรและการ
ดํารงชีวิตยงัมีให้เห็นอยูท่ั	วไป สวนวนเกษตรซาโตยามามีทรัพยากรที	ชว่ยในการดํารงชีวิตในหลาย ๆ ด้าน 
ยกตวัอย่างเชน่ ถ่านและไม้สําหรับการทําอาหาร ใช้ต้มนํ #าอาบ และให้ความอบอุ่นแก่บ้านเรือน เป็นปุ๋ ย
ให้กบัที	ดนิเกษตร เป็นอาหารสําหรับปศสุตัว์ เป็นวสัดทีุ	ใช้ในการเกษตรและก่อสร้าง เป็นขมุทรัพย์ของ
พืชผกัและเห็ดป่า ถั	วและผลไม้ รวมถึงเชสนทั วอลนทั และองุ่นภเูขาที	ใช้เป็นอาหาร และเป็นสมนุไพรรักษา
โรค มีทั #งสตัว์ป่าและแมลง เชน่ หมปู่า กวาง นกยงู และผึ #งตวัอ่อน ถือเป็นพื #นที	สําคญัในฐานะเป็นแหลง่
อาหารให้ชมุชนบนเขา การใช้ประโยชน์จากป่าในลกัษณะนี #เป็นสิ	งที	เห็นได้ทั	วไปในทวีปเอเชียและประเทศ
ญี	ปุ่ นจนกระทั	ง 40-50 ปีที	ผา่นมา ต้นไม้จากสวนวนเกษตรซาโตยามาถกูนํามาใช้ประโยชน์อย่างยั	งยืน มี
การวางแผนการใช้ประโยชน์เป็นอย่างดี มีการเลือกอนรัุกษ์ต้นไม้บางต้น และมีการปลกูต้นไม้เพิ	มเมื	อ
จําเป็น ดงันั #น สวนวนเกษตรซาโตยามาจงึเป็นผืนป่าที	มีการจดัการให้สอดคล้องกบัลกัษณะภมูิอากาศใน
ท้องถิ	นได้ดีกว่าป่าตามธรรมชาตทีิ	ไมมี่การจดัการหรือการปลกูป่าเชิงเดี	ยว 

บทบาทของสวนวนเกษตรซาโตยามาเริ	มเปลี	ยนแปลงอย่างรวดเร็วในชว่งปี 2503 ถึง 2512 

(ทศวรรษที	 60) อนัเป็นผลมาจากการพฒันาการเกษตรและวิถีชีวิต รวมทั #งการเปลี	ยนแปลงรูปแบบการใช้
เชื #อเพลิง ผู้คนเริ	มพึ	งพาเชื #อเพลิงฟอสซิลและปุ๋ ยเคมีที	นําเข้าจากตา่งประเทศในการเพาะปลกูมากขึ #น สง่ผล
ให้มีการใช้ป่าไม้ในฐานะที	เป็นทรัพยากรธรรมชาตลิดลง วิถีชีวิตของผู้คนก็เปลี	ยนไปด้วย เกษตรกรสว่น
ใหญ่ละทิ #งพื #นที	เกษตรเข้ามาทํางานในบริษัทและทํางานเพื	อรับคา่จ้างตอบแทน มีคนจํานวนน้อยที	ยงัใช้
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พื #นที	สวนวนเกษตรซาโตยามาในฐานะเป็นทรัพยากรธรรมชาตเิพื	อการเกษตรกรรมและเป็นแหลง่พึ	งพิงใน
ชีวิตประจําวนั ทําให้บทบาทของสวนวนเกษตรซาโตยามาเปลี	ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
 

การเพิ�มขึ �นอย่างรวดเร็วของสวนป่า 

ในระหวา่งปี 2503 ถึง 2512 (ทศวรรษที	 60) ในขณะที	สวนวนเกษตรซาโตยามาเริ	มสญูเสียคณุคา่
ทางการเกษตร รัฐบาลญี	ปุ่ นได้ให้นํ #าหนกักบันโยบายขยายการปลกูสวนป่าทั	วประเทศ ในขณะนั #น ไม้แปร
รูปเกิดขาดแคลนเนื	องจากมีการตดัป่าไม้เกินจํานวนในช่วงสงครามโลกครั #งที	 2 การขาดแคลนครั #งนี #ยงั
สง่ผลให้ราคาไม้สงูขึ #นเพราะความต้องการพุง่ขึ #นตามการเตบิโตทางเศรษฐกิจของญี	ปุ่ น ทุง่หญ้าป่า
ธรรมชาตเิตม็ไปด้วยต้นไม้ที	ขึ #นรกระเกะระกะไมส่ามารถนํามาใช้ในงานก่อสร้างได้ถกูถางออกไป และมีการ
นําไม้พนัธุ์ที	ใช้ในงานก่อสร้างเข้ามาปลกูแทน เชน่ ต้นไม้ประเภทสน รวมทั #งสนไซปรัสและสนซีดาร์ รัฐบาล
ยงัให้เงินสนบัสนนุการปลกูไม้ตระกลูสนเหลา่นี #อีกด้วย ในระหวา่งนั #น พื #นที	สวนป่าเพิ	มขึ #นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ 
ในเวลาชว่งเพียง 20 ปี คิดเป็นพื #นที	 6.2 ล้านไร่ การปลกูสวนป่านี #เกิดขึ #นควบคูไ่ปกบัการลดลง 15 

เปอร์เซ็นต์ของพื #นที	ป่าธรรมชาต ิด้วยเหตนีุ # สวนวนเกษตรซาโตยามาซึ	งไมมี่บทบาทหน้าที	เหมือนสมยัก่อน
ในแง่การให้ความพึ	งพาแก่การเกษตรท้องถิ	นได้ถกูทดแทนโดยการปลกูต้นสนไซปรัสและต้นสนซีดาร์ ด้วย
ความคาดหวงัวา่จะให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต 
 

การยกเลิกกฎหมายห้ามนําเข้าไม้จากต่างประเทศโจมตีราคาไม้ในประเทศและทาํลายป่า 

เพื	อให้ทนักบัความต้องการใช้ไม้ในประเทศ ในปี 2507 (1964) รัฐบาลญี	ปุ่ นได้ยกเลิกกฎหมายห้าม
นําเข้าไม้จากตา่งประเทศ ในขณะเดียวกนัก็ให้เงินสนบัสนนุการปลกูไม้สนเพื	อสง่เสริมนโยบายการปลกู
สวนป่าเพิ	มขึ #น ทําให้ไม้จากตา่งประเทศถกูนําเข้ามาในประเทศในปริมาณมหาศาลเพราะนําเข้ามาได้
ตลอดเวลา มีต้นทนุตํ	า และราคาไม้ในประเทศพุง่พรวดพราด ควบกบัการที	เงินเยนแข็งคา่ขึ #น การพึ	งพาการ
ใช้ไม้ในประเทศดิ	งลงจาก 31 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2523 (1980) เหลือเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ในปี 2533 (1990) ซึ	งตก
ลงจาก 95 เปอร์เซ็นต์ในปี 2498 (1955) ไม้ที	นําเข้ามาในราคาถกูกดราคาให้ไม้ในประเทศยิ	งตํ	าลงตั #งแตปี่ 
2523 (1980) เป็นต้นมา ทําให้ผู้ประกอบการปลกูป่าไม้สนซีดาร์ และป่าสนไซปรัส หมดกําลงัใจในการ
บริหารจดัการและขยายธุรกิจของตน 
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รูปที� 2: การเปลี�ยนแปลงการพึ�งพาการใช้ไม้ในประเทศ (หน่วย 1,000 ลูกบาศก์เมตร) 
 

ป่าธรรมชาตสิามารถทิ #งร้างไว้ไมไ่ปแตะต้องได้โดยไมส่ญูเสียสมดลุ แตส่วนป่าจําต้องมีการ
บํารุงรักษาและการบริหารจดัการอยูส่มํ	าเสมอเนื	องจากพุม่ไม้ตา่ง ๆ จําต้องได้รับการตดั ถางออก และแตง่
กิ	ง โดยเฉพาะเมื	อมีต้นไม้ขึ #นหนาแนน่และเป็นไม้เชิงเดี	ยว อยา่งไรก็ตาม เจ้าของสวนป่าที	หมดกําลงัใจที	จะ
บริหารงานตอ่ เนื	องจากไม้มีมลูคา่ลดลง โดยปกตแิล้วจะละเลยไมด่แูลป่าของตนเมื	อได้รับเงินสนบัสนนุ
จากรัฐบาลหลงัจากทําการปลกูในครั #งแรกแล้วเสร็จ ผลที	ตามมาคือ เจ้าของสวนป่าที	ต้องการเข้าร่วม
โครงการปลกูป่ามีความกระตือรือร้นน้อยลงด้วยราคาไม้ที	ดิ	งลงในขณะที	ยงัรับเงินสนบัสนนุการปลกูอยู่ แต่
เนื	องจากเจ้าของป่าไมไ่ด้ตดิตามผลและบริหารจดัการสวนป่าให้ดี ทําให้สวนป่านั #นถกูทิ #งร้างทั	วประเทศ 
สถานการณ์เชน่นี #ทําให้ต้นไม้มีลําต้นผอม ยิ	งทําให้ราคาไม้ตกตํ	าลงไปอีกแม้ว่าจะมีลําต้นสงูใหญ่เท่ากบัไม้
ปกติก็ตาม นอกจากนี # ต้นไม้ที	เป็นโรคนั #นยงัไมส่ามารถทนรับกบัสภาพอากาศที	เลวร้าย เชน่ ไต้ฝุ่ นและฝนที	
ตกหนกั ทําให้เกิดเป็นภยัพิบตั ิเชน่ ดนิถลม่และป่าไม้เสียหาย 

 

การพลิกบทบาทของป่าเขาที�ถูกลืมกลับมาอีกครั�ง 

ญี	ปุ่ นเป็นประเทศที	โชคดี มีนํ #าฝนมาก จนมีสภุาษิตกล่าววา่ “ทุง่หญ้าป่าเขาจะดแูลตวัมนัเอง” ใน
ประเทศญี	ปุ่ นมีนํ #าฝนปริมาณมาก มีสภาพภมูิอากาศที	ดี เพียงปล่อยไว้สภาพนั #น ป่าธรรมชาตจิะ
เจริญเตบิโตขึ #นมาเอง ญี	ปุ่ นโชคดีที	มีสภาพแวดล้อมที	ทนทาน ป่าธรรมชาตสิามารถเติบโตและดแูลตวัเอง
ได้ ทั #งยงัเป็นแหลง่ความหลากหลายทางธรรมชาต ิโดยพื #นฐานแล้ว การที	รัฐบาลยกเลิกกฎหมายห้าม
นําเข้าไม้ตา่งประเทศควบคูไ่ปพร้อมกบัดําเนินนโยบายการขยายพื #นที	สวนป่า ทําให้มีการตดัป่าไม้
ธรรมชาตแิละปลกูสวนป่าจําพวกสนเชิงเดี	ยวเพิ	มขึ #นกระจายไปทั	วประเทศ สง่ผลให้ราคาไม้ในประเทศ
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ตํ	าลง ทําให้สวนป่าหลายแห่งตกอยูใ่นสภาพทรุดโทรมขาดการดแูล เอื #อตอ่การเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ
ทั #งเจ้าของสวนป่าและรัฐบาลซึ	งได้ลงทนุสนบัสนนุการปลกูป่าประเภทนี #จงึตกอยูใ่นสภาพเป็นหนี # จนกระทั	ง
ปี 2539 (1996) รัฐบาลได้ให้เงินสนบัสนนุแก่เจ้าของสวนป่าเพื	อจงูใจให้ปลกูป่าประเภทสน ซึ	งเป็นสว่นหนึ	ง
ของนโยบายพฒันาป่าไม้ของประเทศ เงินอดุหนนุยงัสง่เสริมการปลกูป่าทดแทนในพื #นที	ที	ไมเ่หมาะสม เชน่ 
พื #นที	สงูชนัและภเูขาสงู 

ในปีที	ผา่นมา มลูคา่ของป่าได้มีการประเมินใหมใ่ห้ครอบคลมุมากขึ #น ป่าไม้ไมเ่พียงแตมี่คา่ในแง่
ของมลูคา่ทางเศรษฐกิจเทา่นั #น แตย่งัมีประโยชน์ในหลากหลายด้าน เช่น การป้องกนัภยัจากธรรมชาตแิละ
การจดัการนํ #า การอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และประโยชน์ด้านสนัทนาการ เมื	อมีการประเมิน
มลูคา่ป่าไม้ในหลายแง่มมุเช่นนี # ป่าธรรมชาตมิกัจะมีมลูคา่สงู และสวนป่ามกัจะมองว่ามีมลูคา่ตํ	ากว่า โดย
สรุปแล้ว ความพยายามในการปลกูสวนป่าและการนําเข้าไม้ปริมาณมากจากตา่งประเทศได้ทําลายมลูคา่
ทางเศรษฐกิจของป่าไม้ในประเทศญี	ปุ่ น เหลือไว้เพียงป่าทดแทนที	มีมลูคา่น้อยในแง่ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

 

ญี�ปุ่น: จ้าวแห่งการนําเข้าไม้ 

เมื	อสอบถามผู้คนที	มาจากตา่งประเทศ บางครั #งพวกเขาถามวา่ทําไมญี	ปุ่ นถึงไมต่ดัป่าไม้ของ
ตนเอง และมีความกงัขาวา่การที	ญี	ปุ่ นนําเข้าไม้จากประเทศอื	นก็เพื	อปกป้องป่าของตนเอง แท้จริงแล้ว 
รัฐบาลญี	ปุ่ น โดยเฉพาะกรมป่าไม้ (Forest Agency) อยากเห็นการใช้ไม้จากในประเทศให้มากขึ #น และได้วาง
ยทุธศาสตร์เพื	อจงูใจให้มีการใช้ไม้ในประเทศ อย่างไรก็ตาม ป่าธรรมชาตสิว่นใหญ่ที	อาจจะให้ไม้ได้ใน
ปริมาณมากนั #นถกูตดัหมดไปแล้ว ในขณะที	สวนป่าซึ	งปลกูขึ #นด้วยต้นทนุและความพยายามมหาศาลนั #นถกู
ทิ #งร้างไว้เป็นจํานวนมากให้อยูใ่นภาวะทรุดโทรมเสียหาย เนื	องจากสวนป่าสว่นใหญ่เป็นไม้สนไซปรัสและไม้
สนซีดาร์ ประโยชน์ที	จะนําไม้เหลา่นี #ไปใช้ได้นั #นมีจํากดั อีกทั #งต้องใช้ต้นทนุสงูในการชกัลากไม้ในพื #นที	ป่า
บนเขาสงูชนันี #ออกมา จงึเป็นการยากสําหรับเจ้าของป่าที	จะทํากําไรได้เพราะราคาไม้ยงัคงตํ	าลง 

อตุสาหกรรมอยา่งเชน่การก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ที	ใช้ไม้เป็นจํานวนมากได้วางระบบธุรกิจของตน
ให้ต้องพึ	งพาไม้นําเข้าจากตา่งประเทศไว้แล้วเนื	องจากข้อเสนอจากตา่งประเทศมีทางเลือกที	มากกวา่ใน
ราคาต้นทนุที	ตํ	ากวา่ แม้วา่ญี	ปุ่ นจะเป็นประเทศที	มีป่าไม้เป็นจํานวนมากซึ	งสว่นใหญ่เป็นสวนป่า แต่
สามารถป้อนไม้ในประเทศได้น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการทั #งหมดภายในประเทศ นี	เป็นตวั
เลขที	เพิ	มขึ #นจาก 20 เปอร์เซ็นต์ในอดีต แตญี่	ปุ่ นไมน่า่จะสามารถเพิ	มปริมาณไม้ภายในประเทศให้ได้ตาม
เป้าของรัฐบาลที	 50 เปอร์เซ็นต์ ได้ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว สิ	งหนึ	งที	อาจช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ คือ 
การใช้กฎหมายที	คล้ายคลงึกบัสหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย คือการห้ามการนําเข้าไม้ที	
ลกัลอบตดัอย่างผิดกฎหมาย หากไมนํ่าเข้าไม้ที	ผิดหรืออาจผิดกฎหมาย จะช่วยพยงุให้ราคาไม้ในประเทศ
ให้เพิ	มสงูขึ #นได้ ทั #งยงัชว่ยสง่เสริมอตุสาหกรรมการทําไม้ในประเทศได้ด้วย และเนื	องจากประเทศญี	ปุ่ นเป็น
ประเทศที	พึ	งพานําเข้าไม้เป็นปริมาณมาก ปัญหานี #ควรจะได้รับการจดัการอยูแ่ล้ว อย่างไรก็ตาม ทั #งรัฐบาล
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และอตุสาหกรรมป่าไม้มกัจะคลางแคลงใจกบัสิ	งใหม ่ๆ และการแก้ไขระเบียบและกฎหมายดําเนินเป็นไป
อยา่งเชื	องช้า 

 

สู่อิสรภาพการทาํป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าที�ไม่ขึ �นกับป่าปลูก 

องค์การอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) ไมไ่ด้แยกคําจํากดัความระหว่างสวนป่า
และป่าธรรมชาต ิจากข้อมลูของ FAO ประเทศจีนมีพื #นที	ป่าไม้เพิ	มขึ #นในชว่งปีที	ผา่นมา แตเ่ป็นเพราะมีการ
ป่าปลกูเพิ	มขึ #น ป่าเกิดใหมเ่หลา่นี #มกัจะเป็นป่าปลกูเพื	ออตุสาหกรรมกระดาษและการทําไม้ ดงันั #น จีนจงึไม่
สามารถขยายผลผลิตได้มากในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพ เนื	องจากสวนป่าและป่าธรรมชาตมีิ
ความแตกตา่งทั #งในแง่ขององค์ประกอบและหน้าที	 ป่าทั #งสองประเภทจงึควรจะได้รับการพิจารณาแยกกนั 
แม้วา่ป่าธรรมชาตแิละสวนป่ามีความคล้ายคลงึกนัในบางแง่มมุ แตก็่มีความแตกตา่งกนัมากเมื	อพิจารณา
เรื	องระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์โดยชมุชน นี	เป็นบางสิ	งที	เราลืมไมไ่ด้ นอกจากนี # การเพิ	มขึ #นของสวน
ป่าเพียงอย่างเดียวจะไมส่ามารถชว่ยคํ #าจนุระบบนิเวศหรือแม้แตค่วามต้องการที	หลากหลายของผู้คนได้ 

ตลอดลํานํ #าโขง ป่าธรรมชาติในหลายพื #นที	ได้ถกูแปลงไปเป็นสวนยางพารา สวนยคูาลิปตสั และ
สวนปาล์มนํ #ามนัที	เป็นพืชเชิงเดี	ยว 58 เปอร์เซ็นต์ของพื #นที	ป่าในประเทศญี	ปุ่ นเป็นป่าที	มีเอกชนเป็นเจ้าของ
มีสิทธิขาดในป่านั #น อยา่งไรก็ตาม ป่าไม้สว่นใหญ่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ สิทธิใน
การใช้ป่าธรรมชาตขิองชมุชนมกัได้รับการยอมรับตามธรรมเนียม แตส่ิทธิเหลา่นี #มกัจะถกูริดรอนไปเมื	อมี
การบงัคบัใช้กฎหมายสิทธิการใช้ป่า และป่าไม้ก็เปลี	ยนไปเป็นสวนป่าโดยบริษัทเอกชน ซึ	งอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งระหว่างชมุชนและรัฐบาล นอกจากนี # ยงัทําให้เกิดความเหลื	อมลํ #าทางเศรษฐกิจมากขึ #น ทําให้
คนจนที	พึ	งพาทรัพยากรป่าไม้ยากจนลง 

แม้วา่ประชาชนจะมีแนวโน้มที	จะมองวา่ป่าเขตร้อนเป็นเรื	องไกลตวั สําหรับญี	ปุ่ นแล้ว เรา
จําเป็นต้องตระหนกัว่าผลิตภณัฑ์ที	ปลกูและทําจากไม้ที	ตดัจากป่าปลกูในเขตร้อน อนัได้แก่ กระดาษ นํ #ามนั
ปาล์ม และยางพารา แท้จริงแล้วชว่ยให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ #น เป็นสิ	งที	สําคญัที	เราต้องเตือนตวัเองว่า 
สิ	งจําเป็นในชีวิตประจําวนัต้องพึ	งพาทรัพยากรที	มีอยูจํ่ากดั เราต้องไมทิ่ #งขว้าง นอกจากนี # สิ	งสําคญัคือการ
รักษาไว้ซึ	งป่าปลกูที	มีอยูใ่นญี	ปุ่ น และใช้มนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนัก็หาวิธีลดการพึ	งพา และ
ลดการพึ	งพาป่าธรรมชาตขิองโลก รวมทั #งป่าเขตร้อนด้วย 
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