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ແຜນງານ FLEGT ສົ່ ງເສມີວຽກງານການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ທົ່ ວປະເທດ 

(ສໍາລບັລງົຂ່າວທນັທ)ີ 

 

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 20 ຕ ລາ 2015: ກມົປ່າໄມ ຸ້, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ຸ້ (MAF), ໄດ ຸ້ຈດັກອງປະຊ ມຂ ຸ້ນໃນ
ວນັທ ີ20 ຕ ລາ 2015 ເພ ່ ອເປີດຕວົກ ່ ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ ຸ້ານໃນວຽກງານການປັບປ ງການຄ ຸ້ມຄອງປ່າຜະລດິຈາກສະ
ໜາມ 1 ຫາ 3 ແບບຍ ນຍງົໃນທົ່ ວປະເທດ, ເຊິ່ ງໄດ ຸ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກ ແຜນງານການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັກດົ   
ໝາຍປ່າໄມ ຸ້, ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ຸ້າໄມ ຸ້ (Lao EU-FLEGT process). 

 

“ກມົປ່າໄມ ຸ້ໄດ ຸ້ເຂົ ຸ້າຮ່ວມວຽກງານການບໍລຫິານຈດັການປ່າຜະລດິໃນແຜນງານດັ່ ງກ່າວ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ກມົປ່າໄມ ຸ້ມເີປົຸ້າ 
ໝາຍໃນການປັບປ ງການຈດັການຂໍ ຸ້ມູນ ແລະ ເພ ່ ອວເິຄາະຖານຂໍ ຸ້ມູນກ່ຽວກບັທ່ອນໄມ ຸ້ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັການລງົທະບຽນບນັທ ກ
ຕາມຈ ດຕ່າງໆ ຈາກຈ ດຕດັໄມ ຸ້ ໄປຫາ ໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມ ຸ້ ໃນທົ່ ວປະເທດ, ນອກຈາກຈະເປັນການຊອກຮູ ຸ້ເຖງິຊ່ອງວ່າງ
ຂອງການຕດັໄມ ຸ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົເຖງິການຊ ດໂຊມຂອງປ່າໄມ ຸ້” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ. ທອງແອດັ ໄພ
ວນັ, ຮອງຫວົໜຸ້າກມົປ່າໄມ ຸ້. “ໂດຍການເຂົ ຸ້າຮ່ວມໃນແຜງານ FLEGT ນີ ຸ້, ພວກເຮາົຍງັຈະສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ ຸ້າ
ໃນຂະບວນການໃຫ ຸ້ນຍິາມໄມ ຸ້ທີ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມກດົໝາຍ ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງຂະບວນການເຈລະຈາທີ່ ກາໍລງັດໍາເນນີ
ການຢູ່ ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ ກ່ຽວກບັ ຂໍ ຸ້ຕກົລງົການເຂົ ຸ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄ ຸ້າແບບສະ
ໝກັໃຈ (VPA) ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການຄ ຸ້າໄມ ຸ້ທີ່ ຖ ກກດົໝາຍ ແລະ ການບໍລຫິານຈດັການປ່າໄມ ຸ້ແບບຍ ນຍງົ’, ກ່າວເພີ່ ມເຕມີ
ໂດຍທ່ານ ທອງແອດັ. 

 

ການຕດັໄມ ຸ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍໄດ ຸ້ສ ຸ້າງຂໍ ຸ້ຫຍ ຸ້ງຍາກອນັໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສ ຸ້າງ ແລະ ຮກັສາຄວາມມທ່ີາແຮງຂອງຕະຫຼາດ 
ແລະ ການຕດັໄມ ຸ້ແບບຍ ນຍງົໃນຕະຫຼາດໂລກທີ່ ມຄີວາມຕ ຸ້ອງການທີ່ ເພີ່ ມຂ ຸ້ນທາງດ ຸ້ານການຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕ ຸ້ອງ



 
ທາງກດົໝາຍ ແລະ ການຜະລດິໄມ ຸ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ຸ້ແບບຍ ນຍງົ. ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ສໍາຄນັຈາກການແກ ຸ້ໄຂບນັຫາ
ການຕດັໄມ ຸ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ການສົ່ ງເສມີການຄ ຸ້າໄມ ຸ້ທີ່ ຖ ກກດົໝາຍແມ່ນລວມມກີານເພີ່ ມລາຍຮບັຂອງພາກລດັ, 
ໂອກາດໃນການພດັທະນາຂະແໜງອ ດສາຫະກາໍໄມ ຸ້, ການເພີ່ ມມູນຄ່າຂອງຜະລດິຕະພນັໄມ ຸ້, ພ ຸ້ອມທງັ ຜນົກະທບົທີ່

ໜ ຸ້ອຍລງົທາງດ ຸ້ານສະພາບແວດລ ຸ້ອມ ແລະ ບນັຫາສງັຄມົ. 

 

“ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມ ຸ້ແບບຍ ນຍງົໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແມ່ນມຄີວາມກ ຸ້າວໜຸ້າຢ່າງໂດດເດັ່ ນ ແລະ ໄດ ຸ້ຮບັໃບຢັຸ້ງຢ ນທີ່ ເປັນທີ່

ຍອມຮບັຂອງສາກນົ ເຊິ່ ງເປັນທີ່ ຮູ ຸ້ຈກັກນັໃນ ລະບບົ FSC (Forest Stewardship Council) ໃຫ ຸ້ແກ່ປ່າຜະລດິ
ໃນເນ ຸ້ອທີ່  80.000 ເຮກັຕາ”, ກ່າວໂດຍທ່ານ ຮາຍໂກະ ວໍເນ,ີທີ່ ປ ກສາອາວ ໂສຂອງໂຄງການ GIZ ການສະໜບັສະ
ໜນູແຜນງານການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ຸ້, ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ຸ້າໄມ ຸ້ ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ. “ບນັດາບດົຮຽນຕ່າງໆໃນຂະບວນການຢັຸ້ງຢ ນ FSC ແບບສະໝກັໃຈໃຫ ຸ້ແກ່ປ່າຜະລດິ ຈະ
ສາມາດນາໍໃຊ ຸ້ເຂົ ຸ້າໃນການພດັທະນາ ລະບບົການຄໍ ຸ້າປະກນັຄວາມຖ ກຕ ຸ້ອງທາງດ ຸ້ານກດົໝາຍຂອງໄມ ຸ້ (TLAS) ເຊິ່ ງຍງັ
ຈະລວມເຖງິບດົຮຽນທີ່ ຈະໄດ ຸ້ຈາກໄມ ຸ້ຈາກການສໍາປະທານ ເຊັ່ ນ ໂຄງການເຂ ່ ອນໄຟຟຸ້າ ແລະ ການກໍ່ ສ ຸ້າງພ ຸ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງຕ່າງໆ,” ກ່າວເພີ່ ມເຕມີໂດຍທ່ານ ວໍເນ.ີ 

 

ກ ່ ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ ຸ້ານ (ໄມ ຸ້ສະໜາມ 1 ຫາ 3) ນີ ຸ້ ປະກອບມ ີບນັດາຕວົແທນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ ຸ້າຮ່ວມ, ທງັ
ຈາກພາກລດັ, ອ ດສາຫະກາໍປ ງແຕ່ງໄມ ຸ້ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ຸ້ງທາງສງັຄມົ, ເຊິ່ ງລວມມ ີກມົປ່າໄມ ຸ້, ກມົຄ ຸ້ມຄອງທີ່ ດນິ 
(ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ), ກມົການຄ ຸ້າພາຍໃນ (ກະຊວງອ ດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ ຸ້າ), 
ກມົຄ ຸ້ມຄອງຊບັສນິ (ກະຊວງການເງນິ), ກມົປະເມນີຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ (ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ), ກມົຄ ຸ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ຸ້ (ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ), ສູນກາງແນວລາວສ ຸ້າງຊາດ, ຄະນະວທິະຍາສາດປ່າໄມ ຸ້ (ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ), 
ສະມາຄມົເຟີນເີຈ,ີ ສະມາຄມົປ ງແຕ່ງໄມ ຸ້, ສະພາການຄ ຸ້າ ແລະ ອ ດສາຫະກາໍແຫ່ງຊາດ, ອງົການ WWF ປະຈາໍລາວ 
ແລະ ຕວົແທນຈາກແຂວງທດົລອງ ຄໍາມ່ວນ. 

 

ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດ ຸ້ລເິລີ່ ມແຜນງານການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ຸ້, ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ຸ້າໄມ ຸ້ 
(FLEGT) ເພ ່ ອສະກດັກັ ຸ້ນການຂ ດຄົ ຸ້ນໄມ ຸ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພ ຸ້ອມນັ ຸ້ນ EU ຍງັໄດ ຸ້ກະກຽມການເຈລະຈາຂໍ ຸ້
ຕກົລງົການເຂົ ຸ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄ ຸ້າແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜະລດິໄມ ຸ້. ຂໍ ຸ້ຕກົລງົ VPA 



 
ແມ່ນຂໍ ຸ້ຕກົລງົການຄ ຸ້າສາກນົເຊິ່ ງມຈີ ດປະສງົເພ ່ ອຫຼ ດຜ່ອນການຕດັໄມ ຸ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຄ ຸ້າໄມ ຸ້ທີ່ ຖ ກ
ກດົໝາຍ. 

 

ສ.ປ.ປ. ລາວ ແມ່ນໜ ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍ ຸ້ຕກົລງົການເຂົ ຸ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາດັ່ ງກ່າວກບັສະຫະພາບ
ເອຣີບົ, ເຊິ່ ງໄດ ຸ້ຮບັການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກໂຄງການ GIZ ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍ
ປ່າໄມ ຸ້, ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ຸ້າໄມ ຸ້ ລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT). 

 

ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມຮ່ວມກນັຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມ ການພດັທະນາ
ຂອງເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ຸ້ (ໂດຍຜ່ານ ຫ ຸ້ອງການແຜນງານ 
FLEGT Standing Office ພາຍໃຕ ຸ້ການຊີ ຸ້ນາໍຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ ຸ້, DOFI), ກະຊວງ ອ ດສາຫະກາໍ ແລະ ການ
ຄ ຸ້າ, ແລະ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ຸ້ອມ, ລວມທງັ ອງົການຈດັຕັ ຸ້ງອ ່ ນໆຂອງລດັ, ອງົກອນ
ຈດັຕັ ຸ້ງທາງສງັຄມົ, ສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະ ອ ດສາຫະກາໍການປ ງແຕ່ງໄມ ຸ້. 

 



 
ຂໍ ຸ້ມນູເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັບນັນາທກິານ 

ໃນປີ 2003, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດ ຸ້ຈດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ຸ້, ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ຸ້າໄມ ຸ້ 
(FLEGT) ເພ ່ ອຕ ຸ້ານແລະ ສະກດັກັ ຸ້ນການຕດັໄມ ຸ້ຜດິກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທີ່ ນໍາເຂົ ຸ້າໄມ ຸ້. ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ 
FLEGT ແມ່ນລະບບົການເຂົ ຸ້າຮ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມພີຽງແຕ່ໄມ ຸ້ທີ່ ຖ ກກດົໝາຍເທົ່ ານັ ຸ້ນ ທີ່ ຖ ກນໍາເຂົ ຸ້າ
ຕະຫລາດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຫນັດທີີ່ ເຂົ ຸ້າຮ່ວມໃນລະບບົນີ ຸ້. ຂອບຂອງກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສະບບັນີ ຸ້ແມ່ນ ຖ ກນ າມາໃຊ ຸ້ງ
ໃນເດ ອນ ທນັວາ 2005, ແລະ ການປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ ໃນປີ 2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄ ມການນໍາເຂົ ຸ້າໄມ ຸ້ສູ່ຕະຫຼາດ EU 
ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົ ຸ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍ ຸ້ຕກົລງົການເຂົ ຸ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄຸ້າແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT VPAs) ກບັ EU.  

 

ອງົປະກອບຫຼກັ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕ ຸ້ອງ
ທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ຸ້ (TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ ີນຍິາມໄມ ຸ້ທີ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄ ຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ຸ້ການ
ສະໜອງ, ຂັ ຸ້ນຕອນການກວດສອບໄມ ຸ້ທີ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສ ຸ້ການສະໜອງ, ລະບບົການອອກໃບອະນ ຍາດ 
FLEGT; ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫຼະ. 

 

ໃນກໍລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົພນັທະ  ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍເພ ່ ອຈະຢ ດການຄຸ້າໄມ ຸ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ, 
ພຸ້ອມກບັ ລະບບົການອອກອະນ ຍາດເພ ່ ອພສູິດຄວາມຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມ ຸ້ທີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍ ຸ້ຕກົລງົຍງັສົ່ ງເສມີການ
ບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍໄມ ຸ້ທີ່ ດຂີ ຸ້ນກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກປະຊາສງັຄມົແລະ ພາກເອກະຊນົ. 

 

ຂໍ ຸ້ມູນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມ ຸ້ອາຊຽນສາມາດເຂົ ຸ້າເບິ່ ງໄດ ຸ້ທີ່ :  

http://www.asean.org/ 

 

ຂໍ ຸ້ມູນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແນວຄວາມຄດິລເິລີ່ມ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັກດົຫມາຍປ່າໄມ ຸ້, ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ຸ້າໄມ ຸ້ 
ສາມາດເຂົ ຸ້າເບິ່ ງໄດ ຸ້ທີ່: 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en
.cfm 

www.euflegt.efi.int 

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/


 
 

ຂໍ ຸ້ມູນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົ ຸ້າໃຈຕ່ໍກບັ ການເຄ ່ອນຍ ຸ້າຍ ແລະ ການຄວບຄ ມໄມ ຸ້ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົ ຸ້າເບິ່ ງໄດ ຸ້ທີ່ :  

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

 

ຂໍ ຸ້ມູນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ກດົລະບຽບການນາໍເຂົ ຸ້າໄມ ຸ້ເຂົ ຸ້າສູ່ສະຫະພາບເອຣີບົ 

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

 

ຂໍ ຸ້ມູນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊນີຕດິຕ່ໍ: 

ທ່ານ ຄໍາພອນ ບ ນທະວ,ີ FLEGT Standing Office, ມ ຖ : +856-20-9621 1288, khambtv@gmail.com 
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mailto:khambtv@gmail.com

