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ແຂວງວຽງຈນັ, 19-20 ກນັຍາ 2016: ການຄຸມ້ຄອງປ່າຊມົໃຊບ້າ້ນໃນປະເທດລາວຈະໄດຮ້ບັການສົ່ ງເສມີເພ ່ ອຮບັປະກນັ
ການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົໃນເຂດທອ້ງຖິ່ ນໃຫດ້ຂີ ນ້ ທງັເປັນການປົກປັກຮກັສາປ່າໄມໄ້ດອ້ກີດວ້ຍ. ພາຍໃຕກ້ານນາໍພາ
ຂອງກມົປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ‘ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນກ່ຽວກບັປ່າຊມົໃຊບ້າ້ນ’ ແມ່ນໄດຮ້ບັການ
ສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ເພ ່ ອໃຫນ້ຍິາມໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຈາກປ່າທີ່ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງໂດຍຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເພ ່ ອລະບຸ
ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້ ປ່າຊມົໃຊບ້າ້ນ, ລວມທງັ ທີ່ ດນິປ່າ ໄມຂ້ອງບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮ ອນ. ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການນາໍໃຊ ້
ໄມເ້ພ ່ ອການຄາ້ໂດຍປະຊາຊນົ ແລະ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ເຂົາ້ໃນການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢ ່  ຈາກການຄຸມ້ຄອງປ່າດັ່ ງກ່າວ 
ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການປະເມນີ. ‘ກ ່ ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນກ່ຽວກບັປ່າຊມົໃຊບ້າ້ນ’ ແມ່ນໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ຢ່າງເປັນ
ທາງການ ໃນກອງປະຊຸມ ຄັງ້ວນັທ ີ19 ແລະ 20 ເດ ອນ ກນັຍາ 2016, ພາຍໃຕແ້ນວຄວາມຄດິລເິລີ່ ມ ທີ່ ໄດຮ້ບັການນາໍພາ
ໂດຍ ລດັຖະບານ ແລະ ບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ ເຊິ່ ງໄດແ້ກ່ ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ພາກເອກະຊນົ, ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບນັການສ ກສາ ໃນແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດວຍ້ປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການ
ຄາ້ໄມ ້(FLEGT) ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜ ່ ງໃນການກະກຽມ ການເຈລະຈາຊ່ອງ
ໜາ້ ຄັງ້ທໍາອດິ ໃນແຜນງານດັ່ ງກ່າວ. 
 
ທ່ານ ປອ. ອຸປະກອນ ອາລຸນສະຫວດັ, ຫວົໜາ້ພະແນກຄຸມ້ຄອງປ່າໄມບ້າ້ນ ແລະ ເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ, ກມົປ່າໄມ,້ ກະຊວງ
ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ກ່າວວ່າ: “ຂະບວນການໃນການປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ແລະ ການບໍລຫິານປ່າໄມທ້ີ່ ດ ີ
ສາມາດເລີ່ ມຕົນ້ໄດຈ້າກຂັນ້ບາ້ນ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ປະຊາຊນົສາມາດນາໍພາ ໃນການປົກປັກຮກັສາປ່າໄມໄ້ດ”້. ທ່ານ ປອ. 
ອຸປະກອນ ຍງັໄດກ່້າວເພີ່ ມເຕມີວ່າ “ພາຍໃຕກ້ານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົ, ພວກເຮາົສາມາດປັບປຸງຂັນ້ຕອນໃນການ
ຊມົໃຊໄ້ມ ້ ຈາກປ່າຊມົໃຊບ້າ້ນ ແລະ ຈາກເຈົາ້ຂອງດນິຕ່າງໆ, ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ. 



 
 

ສິ່ ງນີແ້ມ່ນເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າປ່າໄມບ້າ້ນຈະໄດຮ້ບັການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາໃຫເ້ປັນແຫ ່ ງສະໜອງໄມແ້ບບຍ ນຍງົ
ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ ແລະ ຊຸມຊນົ, ພອ້ມທງັ ຍງັເປັນແຫ ່ ງສະໜອງລາຍຮບັເພ ່ ອປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢ ່ ຂອງພວກເຂາົ”. 
 
ພາຍໃຕກ້ອບຂອງແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນຈາກ ໂຄງການ ສະໜບັສະໜ ນແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົ
ໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ (ProFLEGT), ພາຍໃຕກ້ານຮ່ວມມ ດາ້ນການພດັທະນາຂອງເຢຍລະມນັ, 
ເຊິ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit), ‘ກຸ່ມ
ຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນກ່ຽວກບັປ່າຊມົໃຊບ້າ້ນ’ ມເີປົາ້ໝາຍໃນການພດັທະນາຕາຕະລາງເພ ່ ອແບ່ງປະເພດການຄຸມ້ຄອງປ່າ
ຊມົໃຊບ້າ້ນ ໂດຍອງີຕາມດນິແຕ່ລະປະເພດປ່າ; ເພ ່ ອປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນຮ່າງນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ໂດຍອງີ
ຕາມການຄຸມ້ຄອງ. ການຊມົໃຊທ້ີ່ ຖ ກກດົໝາຍ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ ແບບຍ ນຍງົ; ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ໃຫແ້ກ່ບນັດາ
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊນົເຂດທອ້ງຖິ່ ນກ່ຽວກບັການນາໍໃຊ ້ແລະ ການຄາ້ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ;້ 
ແລະ ເພ ່ ອລະບຸ ແລະ ສງັລວມບນັດາກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄໍາແນະນາໍຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ
ຈາກປ່າໄມ ້ແລະ ຈາກດນິປ່າແບບຍ ນຍງົ ແລະ ຖ ກກດົໝາຍ, ແລະ ລະບຸຊ່ອງວ່າງຕ່າງໆທີ່ ມຄີວາມເປັນໄປໄດພ້າຍໃຕກ້ອບ
ຂອງກດົໝາຍ. 
 
 
 
 
 
 



 
 

ຂໍມ້ ນເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັບນັນາທກິານ 
ໃນປີ 2003, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດຈ້ດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພ ່ ອສະກດັກັນ້ການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທີ່ ນໍາເຂົາ້ໄມ.້ ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົາ້ຮ່ວມແບບສະໝກັໃຈ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມພີຽງແຕ່ໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ຖ ກນໍາເຂົາ້ຕະຫລາດ 
EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຫນັດທີີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນລະບບົນີ.້ ໂຄງຮ່າງທາງດາ້ນກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສໍາລບັລະບບົນີແ້ມ່ນ ລະບຽບກດົໝ
າຍທີ່ ຖ ກຮບັຮອງໃນເດ ອນ ທນັວາ 2005, ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍນໍາໃຊປ້ະຕບິດັໃນປີ 2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນໍາເຂົາ້ຂອງ
ໄມສ້ ່ ຕະຫ າດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT 
VPAs) ກບັ EU.  
 
ອງົປະກອບອນັຕົນ້ຕໍ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມ
ຖ ກຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ ້(TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ ີນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງ
ໂສກ້ານສະໜອງ, ຂັນ້ຕອນການພສິ ດ ໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ, ລະບບົການອອກອະນຸຍາດ 
FLEGT; ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫ ະ. 
 
ໃນກໍລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍໃນການຢຸດຕກິານຄາ້ໄມທ້ີ່ ຜດິ
ກດົໝາຍ, ພອ້ມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພ ່ ອພສິ ດຄວາມຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມທ້ີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍຕ້ກົລງົຍງັ
ສົ່ ງເສມີການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າ ໄມທ້ີ່ ດຂີ ນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີວທິກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ພາກ
ເອກະຊນົ. 
 
ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດລ້ເິລີ່ ມແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT) ເພ ່ ອ
ສະກດັກັນ້ການຂຸດຄົນ້ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພອ້ມນັນ້ EU ຍງັໄດກ້ະກຽມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາ
ການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜ ຜ້ະລດິໄມ,້ ເຊິ່ ງໄດວ້າງເຈດຈາໍນງົ ແລະ ແນວທາງໃນການຫ ຸດຜ່ອນການຄາ້
ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ພອ້ມກບັລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພ ່ ອຢັງ້ຢ ນຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງໄມທ້ີ່ ຈະສົ່ ງອອກໄປຕະຫ າດເອຣີບົ. ນຍິາມທີ່
ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມເ້ປັນອງົປະກອບໜ ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ,້ ເຊິ່ ງ
ເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (VPA). 
 
ສປປ ລາວ ແມ່ນໜ ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເປັນຄ ່ ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA), ເຊິ່ ງເປັນຂໍ ້
ຕກົລງົການຄາ້ກບັສະຫະພາບເອຣີບົ, ທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກໂຄງການ ການສະໜບັສະໜ ນແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝ
າຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT) ພາຍໃຕກ້ານຮ່ວມມ ດາ້ນ
ການພດັທະນາຂອງ ເຢຍລະມນັ, ເຊິ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 
Zusammenarbeit). 
 



 
 

ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມຮ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມ ການພດັທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະ
ມນັ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ກະຊວງ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້(ໂດຍຜ່ານ ຫອ້ງການປະສານງານ FLEGT ພາຍໃຕກ້ານ
ຄຸມ້ຄອງຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ DOFI), ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ແລະ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມທງັ ໜ່ວຍງານພາກລດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ.້ 
 
ໃນ ໄລຍະທໍາອດິຂອງແຜນງານ FLEGT-VPA ນີແ້ມ່ນໄດຈ້ດັຕັງ້ຂ ນ້ຢ ່  3 ແຂວງທດົລອງ ຄ : ແຂວງ ໄຊຍະບ ລ,ີ ຄໍາມ່ວນ ແລະ 
ອດັຕະປ . ໃນນັນ້ ອງົການ WWF ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ FLEGT ຮ່ວມກບັ ກມົກວດກາປ່າໄມ ້ໃນ ສອງ ແຂວງ ພາກໃຕ ້
(ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ອດັຕະປ ). ອງົການ WWF ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂດຍການຊອກຫາແນວທາງແກໄ້ຂ, ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫ າຍພາກສ່ວນ ນໍາໃຊຮ້ ບແບບທີ່ ເໝາະສມົຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສາກນົ ທີ່ ມກີານຮ່ວມມ ກນັຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າ ແລະ ການເຊ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ.້  
 
ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ: http://FLEGTlaos.com/ 
 
ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແຜນວຽກ EU-FLEGT: http://www.flegt.org/  
 

ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ສະເພາະນກັຂ່າວ ໃນການລາຍງານຜນົການສະກດັກັນ້ການຕດັໄມທ້ີ່ຜດິກດົໝາຍ ໂດຍຜ່ານ ແຜນວຽກ EU-
FLEGT: http://www.flegtmedia.org/  
 
ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍປ່າໄມອ້າຊຽນສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ :  
http://www.asean.org/ 
 

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

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  
 

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


 
 

ຂໍມ້ ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ກດົລະບຽບການນາໍເຂົາ້ໄມເ້ຂົາ້ສ ່ ສະຫະພາບເອຣີບົ 
http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide 
 
ຂໍມ້ ນເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊນີຕດິຕ່ໍ: 
ທ່ານ ປອ. ຄໍາເຝ ອ ສຮີວິງົ 
ຫວົໜາ້ຫອ້ງການປະສານງານ FLEGT  
ໂທລະສບັ: +856-20-5541 9493 
ອເີມລ:໌ khamfeua.s@flegtlaos.com 


