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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 27 ມຖຸິນາ 2015: ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ພອ້ມເປີດຕະຫຼາດອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມໃ້ຫແ້ກ່
ປະເທດລາວ ເຊິ່ ງເປັນໝາກຜນົຂອງລດັຖະບານລາວທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາ ຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການ
ຄາ້ແບບສະມກັໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ (Lao EU-FLEGT Process), ເຊິ່ ງໄດປ້ະກາດໃນງານ “ການພບົ
ປະເພ ່ ອນາໍສະເໜຕີະຫຼາດສນິຄາ້ໄມເ້ອຣີບົ” ໃນວນັທ ີ27 ມຖຸິນາ 2015.  

 

ຕະຫຼາດເຟີນເີຈີໄ້ມເ້ອຣີບົເປັນຕະຫຼາດໜ ່ ງທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນໂລກ ທີ່ ມມີ ນຄ່າປະມານ 23 ຕ  ້ເອໂີຣ ຕໍ່ ປີ, ເຊິ່ ງມມີ ນຄ່າ
ການນາໍເຂົາ້ກວມເຖງິ 15-20% ຂອງຕວົເລກດັ່ ງກ່າວ. 

 

“ເພ ່ ອໃຫປ້ະເທດລາວຍາດໄດສ່້ວນແບ່ງຕະຫຼາດຈາກ ບນັດາ 28 ປະເທດ ສະມາຊກິ ຂອງ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ພວກ
ເຮາົຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ໄມ ້ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມຂ້ອງພວກເຮາົແມ່ນຖ ກຕອ້ງຕາມເງ  ່ອນໄຂທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ກດົ
ລະບຽບການນາໍໄມເ້ຂົາ້ສ ່ ສະຫະພາບເອຣີບົ (EUTR), ນອກຈາກເງ  ່ອນໄຂທົ່ ວໄປກ່ຽວກບັການກວດສອບທາງດາ້ນ
ຄວາມປອດໄພ, ສານເຄມ ີແລະ ການຕດິເຊ ອ້”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຄໍາໄພ ສມົຊະນະ, ປະທານສະມາຄມົເຟີນເີຈີລ້າວ. 
“ເງ  ່ອນໄຂດັ່ ງກ່າວເຫຼົ່ ານີ,້ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກບັ EUTR, ຊ່ວຍສະກດັກັນ້ການເຄ ່ ອນຍາ້ຍໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນ
ຕະຫຼາດເອຣີບົ, ແລະ ຍງັເປັນເຄ ່ ອງມ ໃນການຊ່ວຍສະໜບັສະໜ ນການຄາ້ຂາຍໄມ ້ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີ່ ຖ ກກດົ 



 
ໝາຍ, ພອ້ມທງັ ຍງັເປັນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການບໍລຫິານຈດັການປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ໃນຂະແໜງປ່າໄມອ້ກີດວ້ຍ”, 
ກ່າວເພີ່ ມຕ ່ ມໂດຍທ່ານ ຄໍາໄພ ສມົຊະນະ. 

 

ທ່ານ Juergen Brackmann, ປະທານບໍລສິດັເຢຍລະມນັ STERN ທີ່ ມຄີວາມຊ່ຽວຊານດາ້ນເຟີນເີຈີໃ້ນຕະຫຼາດ
ເອຣີບົກ່າວໃນງານວ່າ ປະເທດລາວ ເປັນປະເທດທີ່ ມລີະບບົການເມ ອງທີ່ ສະຫງບົ ເຊິ່ ງເປັນຈດຸຂາຍທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັລ ກ
ຄາ້ທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການສາ້ງສາຍພວົພນັໄລຍະຍາວກບັຜ ຂ້າຍ. ທ່ານ Brackmann ຍງັໄດເ້ນັນ້ວ່າລ ກຄາ້ເອຣີບົໃຫ ້
ຄວາມສໍາຄນັຕໍ່ ກບັລະບບົການສະໜອງ ເຊັ່ ນ ເວລາໃນການສະໜອງທີ່ ທ່ຽງຕງົ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ ໄດມ້າດຕະຖານ. ຊ ່

ສຽງ ແລະ ປະສບົການຂອງຜ ຂ້າຍເອງກໍ່ ມຄີວາມສໍາຄນັຕໍ່ ຜ ຊ້   ້ເຊິ່ ງສາມາດເບິ່ ງໄດຈ້າກນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັຝ່າຍບຸກຄນົ 
ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງບໍລສິດັຕໍ່ ສງັຄມົ, ເນ ່ ອງຈາກວ່າຜ ຊ້  ສ້າມາດນາໍໃຊແ້ນວຄວາມຄດິດັ່ ງກ່າວ ເຂົາ້ໃນການ
ໂຄສະນາສນິຄາ້ຂອງພວກເຂາົໃນຕະຫຼາດເອຣີບົ ໄດ.້ 

 

“ເລີ່ ມຕັງ້ແຕ່ວນັທ ີ3 ມນີາ 2013, ກດົລະບຽບການນາໍໄມເ້ຂົາ້ສ ່ ສະຫະພາບເອຣີບົ (EUTR), ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງ
ແຜນວຽກ FLEGT ຂອງ EU, ຮຽກຮອ້ງໃຫຜ້ ປ້ະກອບການໄມຕ້ອ້ງມລີະບບົ ‘due diligence’ ເພ ່ ອຊ່ວຍການຫຸຼດ
ຄວາມສ່ຽງໃນການມໄີມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍ”, ກ່າວໂດຍທ່ານ ຮາຍໂກະ ວໍເນ,ີ ທີ່ ປ ກສາອາວຸໂສຂອງໂຄງການ GIZ ການ
ສະໜບັສະໜ ນແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 
ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ. “ນອກນັນ້ ຄວາມຖ ກຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຍງັກ່ຽວພນັເຖງິ ນຕິກິາໍທີ່ ມຢີ ່ ແລວ້ໃນປະເທດ
ຜະລດິໄມ,້ ເຊິ່ ງລວມມສີດິໃນການຕດັໄມ,້ ການຈ່າຍຄ່າທໍານຽມເພ ່ ອໃຫໄ້ດສ້ດິໃນການຕດັໄມ,້ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວກບັ
ການຕດັໄມ,້ ລວມເຖງິລະບຽບການດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ປ່າໄມ,້ ສດິໃນການນາໍໃຊ ້ແລະ ຄອບຄອງຂອງ
ບຸກຄນົທີ່ ສາມ, ແລະ ລະບຽບການດາ້ນການຄາ້ ແລະ ພາສ,ີ” ກ່າວເພີ່ ມຕ ່ ມໂດຍທ່ານ ວໍເນ.ີ 

 

“ໂດຍຜ່ານແຜນງານ FLEGT VPA, ຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມຈ້ະສາມາດເຂົາ້ຕະຫຼາດເອຣີບົ - 28 ປະເທດ ສະມາຊກິ - 
ລວມທງັປະເທດອ ່ ນໆ ທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ  ່ອນໄຂດາ້ນກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວ ເຊັ່ ນປະເທດ ອາເມລກິາ, ອດົສະຕາລ,ີ ຍີ່ ປຸ່ນ 
ແລະ ຕະຫຼາດອ ່ ນໆ,” ກ່າວໂດຍທ່ານ ຣາມອນ ບຼ ແຊວເລ ີ(Ramon Bruesseler), ປະທານ ສະພາອຸດສາຫະກໍາການ
ຄາ້ ສະຫະພາບເອຣີບົ ປະຈາໍລາວ (ECCIL). “ໂດຍຜ່ານແຜນງານດັ່ ງກ່າວ, ບນັດາບໍລສິດັຍງັຈະໄດເ້ຂົາ້ໃຈເຖງິຜນົ
ປະໂຫຍດທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະ ການເພີ່ ມມ ນຄ່າໃຫແ້ກ່ການປຸງແຕ່ງ, ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໃນການສົ່ ງອອກໄມ ້
ໃນຕະຫຼາດເອຣີບົ, ການເພີ່ ມລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ພາກລດັ, ການສາ້ງໂອກາດໃນການມວີຽກເຮດັງານທໍາ, ການສົ່ ງເສມີການ
ແຂ່ງຂນັລະຫວ່າງບໍລສິດັຕ່າງໆ, ລວມທງັການບໍລຫິານຈດັການປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ,” ກ່າວໂດຍທ່ານ ບຼ ແຊວເລ.ີ 



 
 

ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດລ້ເິລີ່ ມແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພ ່ ອສະກດັກັນ້ການຂຸດຄົນ້ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພອ້ມນັນ້ EU ຍງັໄດກ້ະກຽມການເຈລະຈາຂໍ ້
ຕກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜະລດິໄມ,້ ເຊິ່ ງໄດວ້າງເຈດຈາໍ
ນງົ ແລະ ແນວທາງໃນການຫຸຼດຜ່ອນການຄາ້ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ພອ້ມກບັລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພ ່ ອຢັງ້ຢ ນຄວາມ
ຖ ກຕອ້ງຂອງໄມທ້ີ່ ຈະສົ່ ງອອກໄປຕະຫຼາດເອຣີບົ. 

 

ສ.ປ.ປ. ລາວ ແມ່ນໜ ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເປັນຄ ່ ຮ່ວມການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA), 
ເຊິ່ ງເປັນຂໍຕ້ກົລງົການຄາ້ກບັສະຫະພາບເອຣີບົ, ທີ່  ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫລ ອຈາກໂຄງການ GIZ ແຫ່ງປະເທດເຢຍລະມນັ 
ຕໍ່ ການສະໜບັສະໜ ນແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. 
ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT). 

 

ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມຮ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມ ການພດັທະນາຂອງ
ປະເທດເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ໂດຍຜ່ານ ຫອ້ງການແຜນ
ງານ FLEGT Standing Office ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງກວດກາຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ DOFI), ກະຊວງ ອຸດ
ສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ແລະ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມທງັ ໜ່ວຍງານພາກລດັ
, ອງົກອນປະຊາສງັຄມົ, ສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມ.້ 

 

ຈດຸປະສງົຂອງ ສະພາອຸດສາຫະກໍາການຄາ້ ສະຫະພາບເອຣີບົ ປະຈາໍລາວ ແມ່ນເພ ່ ອເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກ່ກຸ່ມທຸລະກດິ
ເອຣີບົໃນປະເທດລາວ ແລະ ເພ ່ ອໃຫບໍ້ລກິານແກ່ສະມາຊກິ ແລະ ບນັດາກຸ່ມຄນົທີ່ ບ່ໍແມ່ນສະມາຊກິ. ເປົາ້ໝາຍຫຼກັ
ແມ່ນເພ ່ ອສົ່ ງເສມີ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກດິ ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິຂອງສະຫະພາບ
ເອຣີບົ ເພ ່ ອຍາດ ໄດຜ້ນົປະໂຫຍດລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິເອງ ເຊິ່ ງລວມມ ີການສົ່ ງເສມີການລງົທ ນ, 
ການໂຄສະນາໃຫແ້ກ່ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໃນ ກຸ່ມທຸລະກດິເອຣີບົ ແລະ ການໂຄສະນາໃຫແ້ກ່ ກຸ່ມທຸລະກດິເອຣີບົ ໃນ 
ສ.ປ.ປ. ລາວ, ລວມທງັການສົ່ ງເສມີການພວົພນັລະຫວ່າງກຸ່ມທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ລະຫວ່າງ ປະເທດລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ. 

 



 
ຂໍມ້ ນເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັບນັນາທກິານ 

ໃນປີ 2003, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດຈ້ດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພ ່ ອຕ່ໍສ ຕ້າ້ນການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທີ່ ນໍາເຂົາ້ໄມ.້ ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົາ້ຮ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມພີຽງແຕ່ໄມທ້ີ່ ຖ ກກດົໝາຍເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ຖ ກນໍາເຂົາ້ຕະຫລາດ EU 
ຈາກປະເທດທີ່ ເຫນັດທີີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນລະບບົນີ.້ ໂຄງຮ່າງກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສໍາລບັລະບບົນີແ້ມ່ນ ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ຖ ກ
ຮບັຮອງໃນເດ ອນ ທນັວາ 2005, ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍນໍາໃຊປ້ະຕບິດັໃນປີ 2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນໍາເຂົາ້ຂອງໄມສ້ ່
ຕະຫຼາດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT 
VPAs) ກບັ EU.  

 

ອງົປະກອບອນັຕົນ້ຕໍ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມ
ຖ ກຕອ້ງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ້(TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ ີນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງ
ໂສກ້ານສະໜອງ, ຂັນ້ຕອນການພສິ ດ ໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ, ລະບບົການອອກອະນຸຍາດ 
FLEGT; ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫຼະ. 

 

ໃນກໍລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍໃນການຢຸດຢັງ້ການຄາ້ໄມ ້
ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ພອ້ມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພ ່ ອພສິ ດຄວາມຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມທ້ີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍ ້

ຕກົລງົຍງັສົ່ ງເສມີການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄມທ້ີ່ ດຂີ ນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີວທິກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາສງັຄມົ ແລະ ພາກ
ເອກະຊນົ. 

 

ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມອ້າຊຽນສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ :  

http://www.asean.org/ 

 

ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິລເິລີ່ມ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່: 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en
.cfm  

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


 
www.euflegt.efi.int 

 

ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕ່ໍກບັ ການເຄ ່ອນຍາ້ຍ ແລະ ການຄວບຄຸມໄມ ້ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ :  

http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520  

 

ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ກດົລະບຽບການນາໍເຂົາ້ໄມເ້ຂົາ້ສ ່ ສະຫະພາບເອຣີບົ 

http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide 

 

ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊນີຕດິຕ່ໍ: 

ທ່ານ ແກວ້ພ ວງົ ຈນັທະປັນຍາ, FLEGT Standing Office, ມ ຖ : 00856 20 98 07 77 17, 
ckeophouvong@yahoo.com 

 

ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ບໍລສິດັເຢຍລະມນັ STERN ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ : 
http://www.stern-moebel.de/en/home-en.html 

 

ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ສະພາອຸດສາຫະກາໍການຄາ້ ສະຫະພາບເອຣີບົ ປະຈາໍລາວ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ : 
http://eccil.org/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 
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