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(ສໍາລບັລງົຂ່າວທນັທ ) 
 

 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, 7 ພະຈກິ 2014: ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ໄດເ້ຊ ນຊ່ຽວຊານ ແລະ 
ທ ມງານ 80 ທ່ານ ຈາກພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ອງົກອນປະຊາສງັຄມົ ເຂົາ້ຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ໃນວນັທ  7 ພະຈກິ 
2014 ທ ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ເພື່ ອລເິລ ່ ມຂະບວນການເສ ມສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັການນຍິາມໄມທ້ ່ ຖກືກດົໝາຍ, 
ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນສໍາຄນັຫນ ່ ງໃນການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ ລະຫວ່າງ   ສ.ປ.ປ. 
ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອ ຣບົ ພາຍໃຕ ້ແຜນງານການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າ ໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພື່ ອສົ່ ງເສ ມການຄາ້ໄມທ້ ່ ຖກືກດົໝາຍ ແລະ ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົ.  
 
“ແຜນງານ FLEGT ເຊິ່ ງເປັນແນວຄໍາຄດິລເິລ ່ ມ ຂອງ ສະຫະພາບເອ ຣບົ ຈະສະໜອງຜນົປະໂຫຍດທ ່ ຫລາກຫລາຍໃຫ ້
ແກ່ ສ.ປ.ປ. ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ການເພ ່ ມມ ນຄ່າໃຫແ້ກ່ການປຸງແຕ່ງ, ການຂະຫຍາຍຕະຫລາດໃນການສົ່ ງອອກໄມ,້ ການ
ເພ ່ ມລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ພາກລດັ, ການສາ້ງໂອກາດໃນການມ ວຽກເຮດັງານທໍາ, ການສົ່ ງເສ ມການແຂ່ງຂນັລະຫວ່າງບໍລສິດັ
ຕ່າງໆ, ລວມທງັການບໍລຫິານຈດັການປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົ”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຄໍາພຸດ ພນັດານຸວງົ, ຫວົຫນາ້ກມົກວດກາ
ປ່າໄມ,້ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ.້ “ນຍິາມໄມທ້ ່ ຖກືກດົ ໝາຍ ແມ່ນຈດຸສໍາຄນັຂອງຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມ
ສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPAs), ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫ ້ສ.ປ.ປ. ລາວ ບນັລຸເປົາ້ໝາຍຍຸດທະສາດປ່າໄມຂ້ອງ
ລດັຖະບານ ໃນການຂະຫຍາຍການປົກຫຸມ້ຂອງປ່າໄມ ້ໃຫໄ້ດ ້70% ພາຍໃນປ  2020 ຢ່າງສະຫງ່າງາມ”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ 
ຄໍາພຸດ. 
 
“ຄໍານຍິາມຂອງໄມທ້ ່ ຖກືກດົໝາຍຈະເຮດັໃຫເ້ກ ດຜນົດ ແກ່ບນັດາຜ ທ້ ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທ ່ ຫລາກຫລາຍ, ເຊິ່ ງໄດແ້ກ່ຊຸມ
ຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, ພາກສ່ວນເອກະຊນົ ແລະ ໜ່ວຍງານພາກລດັທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຟຣາງຊວົ ກ ເກນັ, ຫວົຫນາ້
ໂຄງການອະນຸລກັ, ກອງທ ນອະນຸລກັທໍາມະຊາດໂລກປະຈາໍລາວ (WWF). “ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນທ ່ ຊມົໃຊປ່້າໄມໃ້ນ ສ.ປ.ປ. 
ລາວ ຈະສາມາດດໍາເນ ນການດໍາລງົຊ ວດິຂອງພວກເຂາົໄດຢ່້າງຍນືຍງົ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພວກເຂາົຈະສາມາດນາໍໃຊສ້ດິຂອງພວກ
ເຂາົໃນການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆ ໃນເຂດທ ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດ ແລະ ຈດັສນັຄຸມ້ຄອງໂດຍພາກລດັ. ເຈ ົາ້ຂອງ
ບໍລສິດັ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ການປຸງແຕ່ງໄມ,້ ເຄື່ ອງຕບົແຕ່ງບາ້ນ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ຈະສາມາດ



 

ວາງແຜນການດໍາເນ ນທຸລະກດິໄດຢ່້າງມ ປະສດິທພິາບຂ ນ້ຕື່ ມ; ສິ່ ງນ ຈ້ະເກ ດຂ ນ້ໄດຍ້ອ້ນການສະໜອງວດັຖຸດບິແລະ ການ
ຄຸມ້ຄອງແບບຍນືຍງົ”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຟຣາງຊວົ. 
 
“ນຍິາມຂອງໄມທ້ ່ ຖກືກດົໝາຍຄວນຈະລວມເອາົກດົໝາຍ ທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂະແໜງປ່າໄມ ້ພອ້ມທງັກວມເອາົຂະແໜງ 
ອື່ ນໆທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ເຊັ່ ນ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ນາໍເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກ”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຮາຍໂກະ ວໍເນ , ທ ່ ປ ກສາ
ອາວຸໂສຂອງໂຄງການ ການສະໜບັສະໜ ນແຜນງານການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອ ຣບົ (ProFLEGT). “ການຈດັການປ ກສາຫາລກືບັຫລາຍພາກສ່ວນສາມາດ
ຮບັປະກນັໄດວ່້າບນັດາຜ ທ້ ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທ ່ ຫລາກຫລາຍເຫລົ່ ານັນ້ ເຊັ່ ນວ່າ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, ພາກສ່ວນເອກະຊນົ 
ແລະ ພາກລດັຖະບານ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຮ່ວມກນັຈາກການຄາ້ໄມ ້ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມທ້ ່ ຖກືກດົໝາຍ”, ກ່າວ
ໂດຍທ່ານ ຮາຍໂກະ. 
 
ນຍິາມຂອງໄມທ້ ່ ຖກືກດົໝາຍເປັນສ່ວນປະກອບທ ່ ສໍາຄນັຂອງການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ້
(TLAS) ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງ ຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ. ຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່
ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ ເປັນຂໍຕ້ກົລງົທາງການຄາ້ ລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອ ຣບົ ແລະ ບນັດາປະເທດທ ່ ຜະລດິ
ໄມ,້ ເຊິ່ ງມ ຈດຸປະສງົໃນການຢຸດຢັງ້ການຕດັໄມເ້ຖື່ ອນ ແລະ ການຄາ້ໄມດ້ັ່ ງກ່າວ. ການຮ່ວມມດືັ່ ງກ່າວນ ສ້າມາດຮບັປະກນັ
ໄດວ່້າມ ພຽງແຕ່ໄມທ້ ່ ຖກືກດົໝາຍເທົ່ ານັນ້ທ ່ ສາມາດສົ່ ງອອກໄປໃນຕະຫລາດ ເອ ຣບົ, ສົ່ ງເສ ມການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແລະ 
ການປະຕບິດັກດົໝາຍໃນປະເທດທ ່ ຜະລດິໄມ ້ແລະ ຍງັຄໍານ ງເຖງິບນັຫາທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສງັຄມົ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ.  
 
ສ.ປ.ປ. ລາວ ແມ່ນຫນ ່ ງໃນບນັດາປະເທດທ ່ ເລ ່ ມເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວກບັສະຫະພາບເອ ຣບົ, ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການ
ຊ່ວຍເຫລອືຈາກໂຄງການ GIZ ການສະໜບັສະໜ ນແຜນງານການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້
ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອ ຣບົ (ProFLEGT). 
 
ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລ ່ ມຮ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມກືານພດັທະນາຂອງເຢຍ
ລະມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທ ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ໂດຍຜ່ານ ຫອ້ງການແຜນງານ FLEGT 
Standing Office ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງກວດກາຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ DOFI), ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການ
ຄາ້, ແລະ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມທງັ ຫນ່ວຍງານພາກລດັ, ອງົກອນປະຊາສງັ ຄມົ
, ສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍການປຸງແຕ່ງໄມ.້ 
 
ປ່າໄມມ້ ບດົບາດສໍາຄນັໃນການຫລຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ການຮບັປະກນັ
ການດໍາລງົຊ ວດິຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາຊ ວະນາໆພນັ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ. ແຕ່ວ່າ, ການປົກຫຸມ້ປ່າໄມແ້ມ່ນ
ມ ການຫລຸດຜ່ອນຈາໍນວນລງົໃນຫລາຍທດົສະຫວດັທ ່ ຜ່ານມາ, ຈາກ 70% ໃນຊ່ວງປ  1940 ຫລຸດລງົຫນອ້ຍກວ່າ 40% 



 

ໃນປ  2012, ແລະ ຈາໍນວນປ່າໄມທໍ້າມະຊາດທ ່ ຍງັເຫລອືຢ ່ ແມ່ນຕກົຢ ່ ໃນສະພາບວກິດິການ ແລະ ເຊື່ ອມໂຊມຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ. ສາເຫດຂອງການທໍາລາຍປ່າໄມ ້ແລະ ການເຊ ່ ອມໂຊມແມ່ນມ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ນບັຈາກ ການຕດັໄມ ້
ເຖື່ ອນ, ການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ແບບເລື່ ອນລອຍ ແລະ ການບຸກເບ ດປ່າເພື່ ອການພດັທະນາຕ່າງໆ, ເຊິ່ ງວ່າ ການຕດັໄມເ້ຖື່ ອນ
ແມ່ນໄດເ້ກ ດຂ ນ້ຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ. 
 



 

ຂໍມ້ ນເພ ່ ມເຕ ມສໍາລບັບນັນາທກິານ 
 
ໃນປ  2003, ສະຫະພາບເອ ຣບົ (EU) ໄດຈ້ດັພມິແຜນວຽກການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພື່ ອຕ່ໍສ ຕ້າ້ນການຕດັໄມຜ້ດິກດົຫມາຍໃນບນັດາປະເທດທ ່ ນໍາເຂົາ້ໄມ.້ ອງົປະກອບທ ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົາ້ຮ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມ ພຽງແຕ່ໄມທ້ ່ ຖກືກດົຫມາຍເທົ່ ານັນ້ ທ ່ ຖກືນໍາເຂົາ້ຕະຫລາດ EU 
ຈາກປະເທດທ ່ ເຫນັດ ທ ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນລະບບົນ .້ ໂຄງຮ່າງກດົຫມາຍພາຍໃນຂອງ EU ສໍາລບັລະບບົນ ແ້ມ່ນ ລະບຽບກດົຫມາຍທ ່ ຖກື
ຮບັຮອງໃນເດອືນ ທນັວາ 2005, ແລະ ລະບຽບກດົຫມາຍນໍາໃຊປ້ະຕບິດັໃນປ  2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນໍາເຂົາ້ຂອງໄມສ້ ່
ຕະຫລາດ EU ຈາກປະເທດທ ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT 
VPAs) ກບັ EU.  
 
ອງົປະກອບອນັຕົນ້ຕໍ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມ
ຖກືຕອ້ງທາງກດົຫມາຍຂອງໄມ ້(TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ  ນຍິາມໄມທ້ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງ
ໂສກ້ານສະຫນອງ, ຂັນ້ຕອນການພສິ ດ ໄມທ້ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສກ້ານສະຫນອງ, ລະບບົການອອກອະນຸຍາດ 
FLEGT; ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັຫມດົແບບອດິສະຫລະ. 
 
ໃນກໍລະນ ທ ່ ເຫນັດ ຕກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍໃນການຢຸດຢັງ້ການຄາ້ໄມທ້ ່

ຜດິກດົຫມາຍ, ພອ້ມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພື່ ອພສິ ດຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍຂອງໄມທ້ ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍຕ້ກົລງົ
ຍງັສົ່ ງເສ ມການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍໄມທ້ ່ ດ ຂ ນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສ ມວທິ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ. 
 
ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມອ້າຊຽນສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ ່ :  
http://www.asean.org/ 
 

ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິລເິລ ່ມ ກ່ຽວກບັ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ສາມາດເຂົາ້
ເບິ່ ງໄດທ້ ່ : 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cf
m  

www.euflegt.efi.int 
 
ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕ່ໍກບັ ການເຄື່ອນຍາ້ຍ ແລະ ການຄວບຄຸມໄມ ້ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ ່ :  
http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520  
 
ຂໍມ້ ນເພ ່ມເຕ ມ, ເຊ ນຕດິຕ່ໍ: 
 

http://www.asean.org/
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm
http://www.euflegt.efi.int/
http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520
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