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ตนไมของใคร ? : โครงการปลูกปา 5 ลานเฮกตารของเวียดนาม
โดย คริส แลง
ตีพิมพในจดหมายขาว World Rainforest Movement
ฉบับที่ 38 เดือนกันยายน 2543

ประวัติศาสตรสวนปาเวียดนามเริ่มขึ้นในป 2499 ตามรายงานของเหวียน งอกลัง (Nguyen
Ngoclung) ผูอํานวยการกรมพัฒนาปาไมของเวียดนาม นับตั้งแตป 2549-2535 มีการปลูกปา
เกินกวา 1 ลานเฮกตาร (ประมาณ 6.2 ลานไร) แตอัตราการรอดต่ํา และไมที่ผลิตไดจํานวนมาก
ถูกสงออกเปนชิ้นไมสับไปยังญี่ปุนหรือไตหวัน
ถึงกระนั้น รัฐบาลเวียดนามก็มุงมั่นที่จะเพิ่มพื้นที่สวนปาในประเทศ ในป 2535 รัฐบาลไดเริม
่
“โครงการ 327” ที่มุง “นําความเขียวกลับคืนสูภูเขาหัวโลน” สํานักขาวเวียดนามรายงานวา
ระหวางป 2531 และ 2537 มีการปลูกไม 115,000 เฮกตาร (ประมาณ 718,000 ไร) ตอป และ
ในชวงป 2538-2541 อัตราการปลูกเพิ่มขึ้นเปน 193,000 เฮกตาร (ประมาณ 1,196,600 ไร)
ตอป ซึ่งเปนภาระทางการเงินที่สูงสําหรับรัฐ
ในป 2541 โครงการ 327 ทําใหรัฐบาลตองใช
จายถึง 273 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 10,220 ลานบาท)
ในตอนแรก รัฐบาลเวียดนามไมประสบความสําเร็จในความพยายามที่จะใหธนาคารโลกสนับสนุน
ทางการเงินแกโครงการ 327 ตอมาในป 2541 ธนาคารโลกไดจา งบริษัทฟอรเทค (Fortech)
บริษัทที่ปรึกษาดานปาไม เพื่อ “อธิบาย วิเคราะห และประเมิน” โครงการ 327 ที่ปรึกษาของ
ฟอรเทคระบุวา ภายใตโครงการ 327 พื้นที่ปาธรรมชาติในเวียดนามยังคงลดลงอยางตอเนื่อง
และโครงการปลูกไมโตเร็วก็ลมเหลวเปนสวนมาก ปญหาที่ผูเชี่ยวชาญระบุคือ รัฐบาลเวียดนาม
ใชแนวทางแบบราชการที่มีลักษณะจากบนลงลาง การจัดสรรที่ดน
ิ ที่ไมไดดึงการมีสวนรวมจาก
คนทองถิ่น การใชวนวัฒนวธ
ิ ีที่ดอยประสิทธิภาพ และโครงการถูกยัดเยียดใหกับคนจนโดยไมได
มีปจจัยเกื้อหนุน และเวียดนามมีพื้นที่นอยสําหรับโครงการสวนปาขนาดใหญ
อาจเปนเพราะความลมเหลวในการดึงการสนับสนุนจากธนาคารโลก รัฐบาลจึงไดเสนอโครงการ
ใหมที่ใหญกวาเพื่อทดแทนโครงการ 327 นั่นคือ โครงการปลูกปา 5 ลานเฮกตาร (ประมาณ 36
ลานไร) เปาหมายของโครงการ คือ การเพิ่มพื้นทีป
่ าในประเทศใหเปน 14 ลานเฮกตาร
(ประมาณ 87 ลานไร) ภายในป 2553 พื้นที่เปาหมาย 5 ลานเฮกตารนี้ มาจากแผนที่ของ
ฝรั่งเศสในป 2486 ที่ระบุวาเวียดนามมีพน
ื้ ที่ 43% ณ ขณะนั้นที่เปนพื้นที่ปาไม คือมีอยู 5 ลาน
เฮกตาร (36 ลานไร) ซึ่งมากกวาตัวเลขของทางการ ในชวงกลางทศวรรษ 2534-2543 เมื่อ
รัฐบาลฝนถึงโครงการนี้เปนครั้งแรก คาดวาจะตองใชเงินประมาณ 2,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ
(ประมาณ 10,000 ลานบาท) ซึ่งประมาณ 1.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (60 ลานบาท) จะมาจาก
หนวยงานชวยเหลือระหวางประเทศ ในจํานวน 5 ลานเฮกตาร (36 ลานไร) รัฐบาลมีแผนที่จะให
1 ลานเฮกตาร (6.2 ลานไร) เปนพื้นที่สวนปาเพื่อการผลิตเยื่อกระดาษ โดยรัฐบาลไดอนุมัติ
โครงการนี้ในการประชุมสมัชชาแหงชาติครั้งที่ 10
หกเดือนหลังจากนั้น หนวยงานชวยเหลือแบบทวิภาคีตกลงที่จะสนับสนุนโครงการดังกลาว ใน
การประชุมคณะที่ปรึกษา (Consultative Group) ที่ปารีส ในเดือนธันวาคม 2541 ซึ่งมี
ธนาคารโลกเปนประธาน อีก 1 ปตอมา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2542 บันทึกความตกลงถูกลงนาม
โดยเลอ ฮุย โหงว (Le Huy Ngo) รัฐมนตรีเกษตรและการพัฒนาชนบท และตัวแทนของ
หนวยงานความชวยเหลือระหวางประเทศ 15 คน
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ตอมามีการกอตั้ง “คณะกรรมการรวมเพือ
่ ความเปนพันธมิตร” (Joint Partnership Steering
Committee)
ขึ้น
ประกอบดวยผูแทนของรัฐบาลเวียดนามและหนวยงานชวยเหลือระหวาง
ประเทศ ในขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้งหนวยปฎิบัติการ 3 หนวย ที่มุงตรวจสอบสิ่งตาง ๆ เชน
นโยบายปาไม สถาบัน การลงทุนในภาคปาไม ความชวยเหลือที่ตองการ และยุทธศาสตรการ
ระดมทุน อยางไรก็ตาม ชัดเจนวา ผลกระทบของพืชเชิงเดี่ยวแปลงใหญตอประชาชนและ
สิ่งแวดลอม ไมใชสวนหนึ่งของภารกิจของหนวยปฎิบัติการเหลานี้แตอยางใด
หนวยงานรวมมือเพื่อการพัฒนานานาชาติของรัฐบาลสวีเดน (The Swedish International
Development Agency – SIDA) เปนหนวยงานหนึ่งที่เขารวมในการพูดคุยกับรัฐบาลเกี่ยวกับ
โครงการปลูกปา 5 ลานเฮกตาร นายรอฟ แซมมวลสัน (Rolf Samuelsson) เลขานุการเอก ณ
สถานฑูตสวีเดนประจําฮานอย กลาวถึงทัศนะของ SIDA ตอโครงการนี้วา “เราคิดวามันอาจจะ
เปนโครงการที่มีลักษณะวางแผนแบบบนลงลางอยางคอนขางแข็งตัว
และมีลักษณะเปนวาระ
ทางการเมืองและอื่น ๆ แตในฐานะที่สวีเดนกําลังสนับสนุนหุนสวนอยางมาก และแนวการดําเนิน
โครงการที่คุมทั้งภาคสวน
เราคิดวาโครงการนี้เปนจุดเริ่มตนที่ดส
ี ําหรับการพูดคุยกับรัฐบาลใน
ประเด็นการปาไม
นายแซมมวลสันกลาววา
SIDA
ไดขอใหศูนยวิจัยปาไมนานาชาติในอินโดนีเซียเขารวมใน
กระบวนการเจรจา บนพื้นฐานที่วา ยังไมมี “ผูเชี่ยวชาญเกง ๆ มากพอที่จะชวยกระทรวงทํา
เอกสาร”
หนวยงานอื่น ๆ ที่เขารวมในคณะกรรมการรวมเพื่อความเปนพันธมิตร มีเนเธอรแลนด เยอรมนี
หนวยงานเพื่อการพัฒนาขององคการสหประชาชาติ (UNDP) และธนาคารโลก บางสวนไดเขา
รวมในฐานะผูใหทุนหรือกําลังวางแผนในโครงการปลูกปาอื่น ๆ ในเวียดนามอยูแลว เชน
ธนาคารโลกบรรจุโครงการที่ชื่อวา “การฟนฟูสภาพปาบนเขาหัวโลน” มูลคา 75 ลานเหรียญ
สหรัฐฯในบทประมวลการใหเงินสนับสนุน (Money Operational Summary) ประจําเดือน
พฤษภาคม 2543 ของธนาคาร แตก็มีรายละเอียดนอย แมธนาคารโลกจะบรรจุโครงการดังกลาว
มาแลวเปนเวลาหลายเดือน ในเดือนมีนาคม 2540 ธนาคารพัฒนาเอเชียอนุมัติเงินกูปลอด
ดอกเบี้ย 33 ลานเหรียญสหรัฐฯ (1,320 ลานบาท) สําหรับโครงการภาคปาไมระยะ 5 ป ซึ่ง
รวมถึงการปลูกปาในพื้นที่ภูเขาใน 4 จังหวัดของเวียดนาม สวนของโครงการนี้คือการปลูกไมโต
เร็วในพื้นที่ 12,000 เฮกตาร (ประมาณ 74,400 ลานไร) ที่ปรึกษาสําหรับโครงการนี้คือบริษัทจี
เอฟเอ (Gesellschaft fur Agrarprojekte GmbH – GFA) บริษัทที่ปรึกษาดานการปาไมและ
การเกษตรจากเมืองฮัมบวรก ประเทศเยอรมัน
ในขณะที่หนวยงานความชวยเหลือตาง ๆ และรัฐบาลเวียดนามกําลังพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตทาง
การเงินสําหรับโครงการทั้งหลาย รัฐบาลก็ไดเริ่มตนการปลูกไมยืนตน ในป 2542 มีการปลูก
“ปา” จํานวน 206,000 เฮกตาร (ประมาณ 1,277,200 ลานไร) จากเปาหมาย 310,000 เฮกตาร
(ประมาณ 1,922,000 ไร) กวา 5,000 เฮกตาร (ประมาณ 36,000 ไร) เปนการปลูกโดยหวาน
เมล็ดพันธุจากทางอากาศในจังหวัดไลชู (Lai Chau) ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เปาหมาย
สําหรับป 2543 คือปลูกใหได 403,000 เฮกตาร (ประมาณ 2,498,600 ไร) โดยใชงบประมาณ
25 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,000 ลานบาท)
ตรรกะเบื้องหลังทั้งหลายทั้งปวงนี้ ดูเหมือนจะเปนไปงาย ๆ ที่วา ตนไมนั้นดี แตมีการวิเคราะห
นอยมาก วาตนไมนั้นเพื่อใคร หรือเพื่ออะไร ความเปนไปไดประการหนึ่งคือ การปลูกไมนั้นเพื่อ
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อยางไรก็ตาม มีรายงานในหนังสือพิมพเวียดนามนิวสในเดือน
สิงหาคม 2542 วา บรรษัทกระดาษแหงชาติของเวียดนามมีกระดาษจํานวน 18,000 ตันเหลืออยู
ในสตอกเพราะการบริโภคภายในประเทศที่ต่ํา ในป 2542 บริษัทผูขาดทุนรายใหญที่สุดของ
ประเทศ มี 9 บริษัทลูก ซึ่งรายงานผลประกอบการที่ขาดทุนในปนั้น ในป 2541 ผูผลิตไมของ
เวียดนามถูกใหเก็บไมไวในสตอกของตัวเอง เพราะมีไมเกินความความสามารถที่จะผลิตเยื่อใน
ประเทศ ในเดือนธันวาคม 2542 หนังสือพิมพ Nhan Dan ในฮานอย รายงานวา เกษตรกรขาย
ไมเพื่อทําไมฟนในตลาดทองถิ่น แทนที่จะขายใหกับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ เนื่องจากไมมี
ระบบการขนสงที่ดีและมูลคาของไมก็ต่ํา หากขายใหโรงงานทํากระดาษ

2

แมตัวอยางเหลานี้ไมไดใหภาพรวมทั้งหมด แตก็บงชี้วาสวนปาเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อกระดาษอีก
1
ลานเฮกตาร
อาจไมไดหมายถึงผลประโยชนของทั้งอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเองและ
เกษตรกรผูปลูกตนไมในพื้นที่ของตนเอง
เปาหมายการปลูกอันทะเยอทะยานรวมทั้งความ
พยายามในการดึงเงินทุนตาง ๆ กําลังสรางอันตราย เนื่องจากไดละเลยศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่
ปาธรรมชาติดงั้ เดิม ตลอดจนสรางความเปนอยูที่ดีใหแกประชากรในชนบท ดวยแนวทางเชน ปา
ชุมชน เปนตน
ในชวงตนป 2543 สํานักขาวเวียดนามรายงานวา กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทระบุวา พื้นที่
ที่จะใชปลูกไมอาจลดลงเหลือ 3 ลานเฮกตาร (ประมาณ 19 ลานไร) “เพื่อใหสอดคลองกับ
ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมภายใตแผนระดับชาติและการฟนสภาพปา”
แนวคิดเชนนี้อาจชวยเปด
พื้นที่ทั้งในเชิงภูมิศาสตรและการเมือง ในการดึงชุมชนเขารวมการจัดการปาไม ไรเหลา พืน
้ ที่
เลี้ยงสัตว และพื้นที่เกษตรกรรมของพวกเขาได

แปลจาก “Whose trees? Vietnam’s five million hectare “reforestation” programme.” โดย Chris
Lang. Published in WRM Bulletin 38, September 2000.
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