
ຂອບເຂດຂອງຜະລດິຕະພນັໄມ,້ ຂອບເຂດຕະຫຼາດສ ົ່ ງອອກ ໄມ ້ ລລະ ລຫຼົ່ ງ ີ່ົ່ ມາຂອງໄມ ້
1) ໄດມ້ີ່ການສະເໜີ່ ກົ່ ຽວກບັ ຂອບເຂດຂອງຜະລດິຕະພນັໄມ,້ ຂອບເຂດຕະຫຼາດສ ົ່ ງອອກ ໄມ ້ລລະ ລຫຼົ່ ງ ີ່ົ່ ມາຂອງໄມ ້ໂດຍອີ່ງ

ຕາມຜ ນໄດຮ້ບັຂອງກອງປະຊຸມດາ້ນວຊິາການ ີ່ົ່ ຈດັຂຶນ້ໃນເດອືນ  ນັວາ ປີ່ 2015 ລລະ ການປຶກສາຫາລເືພີ່ົ່ ມເຕີ່ມ.  ໃນ
ກອງປະຊຸມນີ່,້ ໄດລ້ບົ່ ງກຸົ່ ມອອກເປັນສາມກຸົ່ ມ ເພືົ່ ອຄ ນ້ຄວ້າ ກົ່ ຽວກບັ ສາມບນັຫາດັົ່ ງກົ່ າວ ລລະ ກະກຽມສະ  ເໜີ່ໃຫກ້ອງ
ປະຊຸມຄະນະຊີ່ນໍ້າລະດບັຊາດ  ີ່ົ່ ຈະຈດັຂຶນ້ໃນເດອືນ ມີ່ຖຸນາ 2016. ຜ ນຂອງການປຶກສາຫາລ ືໄດສ້ະຫຸຼບ ໄດດ້ັົ່ ງລຸົ່ ມນີ່:້  

1. ຂອບເຂດຜະລດິຕະພນັໄມ ້
 ກອງປະຊຸມ ໄດເ້ຫນັດີ່ວົ່ າ ຂອບເຂດ ຂອງຜະລດິຕະພນັໄມ ້ຄວນກວມເອ າຜະລີ່ດຕະພນັ ີ່ົ່ ກວ້າງຂວາງ 

ເນືົ່ ອງຈາກວົ່ າ ມີ່ຈດຸດີ່ຫຼາຍຢົ່ າງເຊັົ່ ນ: ມີ່ຫຼາຍ າງເລອືກ ດາ້ນຜະລດິຕະພນັໄມ ້ໃຫລ້ກົ່ ຜ ປ້ະກອບການ
 ຸກລະດບັ,  ມີ່ການກະຈາຍລາຍຮບັ ໃຫລ້ກົ່ ຜ ປ້ະກອບການ ຸກລະດບັ ລວມ ງັຊຸມຊ ນ, ມີ່ການສາ້ງ
ໂອກາດໃຫມ້ີ່ການພດັ ະນາ ສີ່ມລືຮງງານ ລລະ  ສາ້ງວຽກເຮດັ ງານ ໍາ ດາ້ນການຜະລດິຜະລດິຕະພນັ
ໄມໃ້ຫລ້ກົ່   ຸກລະດບັຂອງຜ ປ້ະກອບການ,  ມີ່ຫຼາຍ  າງເລອືກດາ້ນຕະຫຼາດ, ລລະ ມີ່ການສາ້ງມ ນຄົ່ າ
ເພີ່ົ່ ມຂອງຜະລດິຕະພນັໄມ ້  

 ກອງປະຊຸມ ໄດເ້ຫນັດີ່ ໃຫພ້ຈິາລະນາ ຂອບເຂດຜະລດິຕະພນັໄມ ້ເຊິົ່ ງຕອ້ງກວມເອ າ: (1) ຜະລດິຕະ
ພນັຫຼກັ ເຊັົ່ ນ: ໄມ ້ົ່ ອນ, ໄມເ້ລືົ່ ອຍ, ໄມຝ້ານ, ໄມອ້ດັ ລລະ ຜະລດິຕະພນັໄມເ້ພີ່ົ່ ມເຕີ່ມ ເຊັົ່ ນ: ເຟີ່ນີ່ເຈີ່, 
ຖົ່ ານ ( ີ່ົ່ ມີ່ປະລມິານຫຼາຍ ໂດຍນໍາໃຊໄ້ມຈ້າກສວນປ ກ), ບນັດາເຄືົ່ ອງມ ືີ່ົ່ ເຮດັດວ້ຍໄມ ້ລລະ ວດັສະດຸ
ຫຸມ້ຫໍົ່  ີ່ົ່ ເຮດັດວ້ຍໄມ,້ ເຍືົ່ ອໄມ,້ ເຈ ັຍ້ ລລະ ຜະລດິຕະພນັເຈ ັຍ້, ລລະ ຜະລດິຕະພນັ ໃນ ເຮອືນຄ ວ
, ເຄືົ່ ອງຫດັຖະກໍາໄມ ້ ີ່ົ່ ນໍາໃຊເ້ສດໄມຈ້າກໂຮງງານ, ລລະ ໄມຮ້ບັໃຊໃ້ນການກໍົ່ ສາ້ງ.  

2. ຂອບເຂດດາ້ນການຕະຫຼາດ ໄມ ້
 ກອງປະຊຸມ ໄດເ້ຫນັດີ່ FLEGT VPA ຕອ້ງກວມເອ າ ຕະຫຼາດ ສະຫະພານເອີ່ຣ ບ ລລະ ຕະຫຼາດ ສ ົ່ ງ

ອອກອືົ່ ນໆ ລວມ ງັຕະຫຼາດ ພາຍໃນ ເພືົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າ ການຄາ້ຂາຍໄມ ້ໄດປ້ະຕບິດັຕາມ  ກ ດ ໝາຍ 
ລລະ ລະບຽບການ ໃນລະບ ບດຽວກນັ. ພອ້ມກນັນັນ້, ສະມາຊກິກໍົ່ ສາ້ງມາດຕະການເພືົ່ ອຮບັປະກນັ 
ການພຈິາລະນາ ເອ າຕະຫຼາດພາຍໃນເຂ າ້ໃນຂອບເຂດຂອງ VPA ເຊິົ່ ງຈະບໍົ່ ສາ້ງຜ ນກະ  ບດາ້ນລ ບ ໃຫ ້
ລກົ່  ບນັດາບໍລສິດັປຸງລຕົ່ ງໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍ (ການປ ກປອ້ງ) 

 3. ລຫຼົ່ ງ ີ່ົ່ ມາຂອງໄມ ້
 ນອກຈາກ ປົ່ າຜະລດິ, ປົ່ າໃນໂຄງການພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງ, ລລະ ສວນປ ກໄມ ້ກອງປະຊຸມ ໄດເ້ຫນັດີ່ ລລະ 

ສະເໜີ່ ເອ າ ປົ່ າໄມບ້າ້ນ ໃຫເ້ອ າເຂ າ້ ໃນນຍິາມໄມ ້ ີ່ົ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກ ດໝາຍ ເນືົ່ ອງຈາກວົ່ າ ຈະກໍົ່ ໃຫເ້ກີ່ດ
ມີ່ຜ ນປະໂຫຍດຫຼວງຫຼາຍ ໃຫປ້ະເ ດຊາດ ເຊັົ່ ນ:   ຈະສ ົ່ ງເສີ່ມການມີ່ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງປະຊາຊ ນໃນການ
ຄຸມ້ຄອງປ ກປັກຮກັສາປົ່ າໄມ ້ລລະ ປອ້ງກນັການຕດັໄມລ້ບບຊະຊາຍ, ປະຊາຊ ນ ສາມາດນໍາໃຊປ້ົ່ າໄມ ້
ລລະ ຜະລດິຕະພນັປົ່ າໄມ ້(ມີ່ລຜນການຈດັສນັ ລລະ ຄຸມ້ຄອງ) ໃນການຂາຍ ເພືົ່ ອສາ້ງລາຍຮບັເຂ າ້ໃນ
ການພດັ ະນາບາ້ນ ລລະ ລວມເຖີ່ງການສາ້ງລາຍຮບັເຂ າ້ປະເ ດຊາດ, ມີ່ລະບ ບການຄຸມ້ຄອງປົ່ າໄມ ້
ຮດັກຸມຂືນ້ (ນອກຈາກ 3 ປະເພດປົ່ າ) ລລະ ເພີ່ົ່ ມເນືອ້ ີ່ົ່ ການປ ກຫຸມ້ປົ່ າໄມ ້ໃນປະເ ດ.  



 ລຕົ່ ຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ ໃນປະຈບຸນັນີ່ ້ຍງັມີ່ຂໍຈ້າໍກດັຫຼາຍຢົ່ າງ ເປັນຕ ນ້: ຍງັບໍົ່  ນັມີ່ນຕິກິໍາຮອງຮບັ ກົ່ ຽວກບັ
ປົ່ າໄມບ້າ້ນ, ການຄາ້ຂາຍໄມ ້ຈາກປົ່ າໄມບ້າ້ນລມົ່ ນຍງັຫາ້ມຢ ົ່  ເນອືົ່ ງຈາກກ ດໝາຍບໍົ່ ໄດອ້ະນຸຍາດໃຫຂ້າຍ
ເ ືົ່ ອ. ໄດສ້ະເໜີ່ ໃຫ ້ມີ່ການຈດັສນັປົ່ າໄມ ້ ີ່ົ່ ຢ ົ່ ນອກສາມປະເພດປົ່ າໄມ ້ເພືົ່ ອໃຫ ້ປະຊາຊ ນ ສາມາດຈດັ
ສນັ, ຄຸມ້ຄອງ ລລະ ຂຸດຄ ນ້ ເພືົ່ ອສາ້ງລາຍຮບັໃຫປ້ະຊາຊ ນ ເພືົ່ ອຮບັປະກນັ ການຄຸມ້ຄອງ ລລະ ນ າໃຊ ້
ປົ່ າໄມ ້ ີ່ົ່ ຍນືຍ ງໃນອານາຄ ດ.  

 


