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ສູນຝຶກອບົຮມົ ແລະ ພດັທະນາ ສໍາລບັ ຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມລ້າວ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິສນິຄາ້ສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມ 
 

(ສໍາລບັລງົຂ່າວທນັທ)ີ 
 
 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 23 ມນີາ 2017: ສູນຝຶກອບົຮມົ ແລະ ພດັທະນາ ສໍາລບັ ຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມລ້າວ ໄດເ້ປີດຫຼກັສູດ
ການຝຶກອບົຮມົທໍາອດິ ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກ ສໍານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ໃນວນັທ ີ 15 ກຸມພາ 2017 
ສະບບັເລກທ ີ 265/ຫສນຍ.ກສສ ກ່ຽວກບັ ການສາ້ງຕັງ້ໂຮງງານຕວົແບບ ແລະ ເຄອືຄ່າຍການຜະລດິ-ປຸງແຕ່ງໄມ.້ 
ຈດຸປະສງົຕັນ້ຕໍຂອງສູນດັ່ ງກ່າວແມ່ນເພື່ ອສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກ່ບນັດາບໍລສິດັປຸງແຕ່ງໄມ ້ ກ່ຽວກບັ ເຕ ັກໂນໂລ ີ
ການຜະລດິໄມແ້ບບໃໝ່ ພອ້ມທງັ ລະບບົຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້ (CoC) ເພື່ ອກຽມພອ້ມໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົ ຈາກ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ວ່າດວ້ຍ ການຕດິຕາມໄມສ້ົນ້ເຂົາ້-ສົນ້ອອກ ໃນຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ ທີ່ ຈະຖກືຮບັຮອງໃນ ໄວໆນີ.້ ສູນຝຶກອບົຮມົດັ່ ງກ່າວ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ພາຍ ໃຕ ້
ການສະໜບັສະໜນູໂດຍໂຄງການ ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ການຄາ້ໄມ ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT) ພາຍໃຕກ້ານຮ່ວມມດືາ້ນການພດັທະນາຂອງ 
ເ ຍລະມນັ, ເຊິ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 
Zusammenarbeit) ແລະ ບນັດາໜ່ວຍງານທອ້ງຖິ່ ນຕ່າງໆ. 
 
ທ່ານ ພຸດທະນງົ ຈນັທະວງົ, ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກມາດຕະຖານຜະລດິຕະພນັ, ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, 
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ໄດກ່້າວໃນງານເປີດສູນຝຶກອບົຮມົ ແລະ ພດັທະນາ ໃນວນັທ ີ23 ມນີາ 2017 ທີ່  
ສະພາອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ແຫ່ງຊາດ ວ່າ “ການດດັສມົຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມລ້າວ ແມ່ນແນວທາງ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ຖກືຕອ້ງເພື່ ອຮບັປະກນັການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນໄມໃ້ຫມ້ປີະສດິທພິາບ, ທງັເປັນການສາ້ງມູນຄ່າ
ເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ຜະລດິຕະພນັໄມເ້ພື່ ອສົ່ ງອອກ, ການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ການສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານ”.  
 
ຄວາມຕອ້ງການໃນການສາ້ງຄວາມໄດປ້ຽບທາງດາ້ນການຄາ້ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫແ້ກ່ ບໍລສິດັປຸງແຕ່ງໄມລ້າວ, 
ໂດຍສະເພາະ ຕະຫຼາດເອຣີບົ ແລະ ຕະຫຼາດໃນກຸ່ມຂອງບນັດາປະເທດຕາເວນັຕກົ, ແມ່ນໄດຮ້ບັການລະບຸໂດຍ 
ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າ ເປັນໜາ້ວຽກທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັເພື່ ອບນັລຸໄດໝ້າກຜນົອນັດຈີາກ ຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່
ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ, ເຊິ່ ງເປັນສນັຍາການຄາ້ສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ 



 
 

ສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາຍໃຕ ້ແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT), 
ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຄາ້ໄມທ້ີ່ ຖກືກດົໝາຍ ແລະ ແກໄ້ຂການຕດັໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍ. 
 
ທ່ານ ທອງສະຫວນັ ສຸລຍິະມາດ, ປະທານ ສະມາຄມົອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມລ້າວ, ກ່າວວ່າ “ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມລ້າວ 
ແມ່ນຖກືຈາໍກດັ ູ່ກບັການປຸງແຕ່ງແບບປະຖມົປະຖານ ແລະ ການສົ່ ງອອກໄມທ່້ອນ, ໄມແ້ປຮູບ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ້
ເຄິ່ ງສໍາເລດັຮູບເປັນຫຼກັ ເພື່ ອສົ່ ງອອກບນັດາປະເທດອອ້ມຂາ້ງໃນເມື່ ອກ່ອນ. ມພີຽງແຕ່ບໍລສິດັຈາໍນວນໜຶ່ ງເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ມ ີ
ບດົບາດໃນການປຸງແຕ່ງ ໄມເ້ພີ່ ມຕື່ ມ; ດວ້ຍເຫດນັນ້, ການສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມໂດຍອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງໄມທ້ອ້ງຖິ່ ນ ແມ່ນ
ຍງັຕໍ່ າຫຼາຍ”. ທ່ານ ທອງສະຫວນັ ຍງັໄດກ່້າວເພີ່ ມຕື່ ມວ່າ “ຍອ້ນ ຄໍາສັ່ ງ ເລກທ ີ 15/ນຍ, ພວກເຮາົຈຶ່ ງມບ່ີອນອາ້ງອງີເພື່ ອ
ດດັສມົຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມພ້າຍໃນເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຜະລດິຕະພນັ ທີ່ ມມີູນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ຄຸນນະພາບ ທີ່ ດຂີຶນ້ ສາມາດສະ
ໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ”. 
 
ທ່ານ ໄຮໂກະ ວໍເນ,ີ ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ຈາກໂຄງການ GIZ ProFLEGT, ໄດໃ້ຫຄໍ້າເຫນັວ່າ “ການແນະນາໍລະບບົຄຸມ້
ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມຈ້ະບ່ໍພຽງແຕ່ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ ້ ແລະ ການ
ເຄື່ ອນຍາ້ຍໄມ,້ ແຕ່ຍງັສະໜອງຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນການຜະລດິຂອງບໍລສິດັໃຫມ້ປີະສດິທພິາບສູງຂຶນ້”. ທ່ານ ໄຮໂກະ 
ຍງັໄດກ່້າວວ່າ “ໂດຍການປະສມົກນັລະຫວ່າງ ລະບບົຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້ ກບັ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງການ
ຜະລດິ, ບນັດາບໍລສິດັຈະສາມາດປັບປຸງການຜະລດິຂອງຕນົໄດເ້ປັນ ່າງດ ີແລະ ມປີະສດິທຜິນົດຂີຶນ້ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂໍມູ້ນ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຊັ່ ນ ປະລມິານໄມສ້ົນ້ເຂົາ້-ສົນ້ອອກ ທີ່ ຖກືນາໍໃຊໃ້ນວຽກງານການຜະລດິໜຶ່ ງ ຈະໄດຖ້ກືບນັທກຶໂດຍ
ອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຈະຖກືໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງການຜະລດິໃຫດ້ຂີຶນ້”. 
 
 



 
 

ຂໍມ້ນູເພີ່ ມເຕມີສໍາລບັບນັນາທກິານ 
ໃນປີ 2003, ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດຈ້ດັພມິແຜນວຽກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ເພື່ ອສະກດັກັນ້ການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດທີ່ ນໍາເຂົາ້ໄມ.້ ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງແຜນວຽກ FLEGT 
ແມ່ນລະບບົການເຂົາ້ຮ່ວມແບບສະມກັໃຈ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມພີຽງແຕ່ໄມທ້ີ່ ຖກືກດົໝາຍເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ຖກືນໍາເຂົາ້ຕະຫລາດ EU ຈາກ
ປະເທດທີ່ ເຫນັດທີີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນລະບບົນີ.້ ໂຄງຮ່າງທາງດາ້ນກດົໝາຍພາຍໃນຂອງ EU ສໍາລບັລະບບົນີແ້ມ່ນ ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ຖກື
ຮບັຮອງໃນເດອືນ ທນັວາ 2005, ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍນໍາໃຊປ້ະຕບິດັໃນປີ 2008, ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມການນໍາເຂົາ້ຂອງໄມສູ່້
ຕະຫຼາດ EU ຈາກປະເທດທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (FLEGT VPAs) 
ກບັ EU.  
 
ອງົປະກອບອນັຕົນ້ຕໍ ຂອງ FLEGT VPA ແມ່ນ ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມ
ຖກືຕອ້ງທາງກດົໝາຍຂອງໄມ ້(TLAS) ເຊິ່ ງປະກອບມ ີນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ, ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສ ້
ການສະໜອງ, ຂັນ້ຕອນການພສູິດ ໄມທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ, ລະບບົການອອກອະນຸຍາດ FLEGT; 
ແລະ ການກວດສອບລະບບົທງັໝດົແບບອດິສະຫຼະ. 
 
ໃນກໍລະນທີີ່ ເຫນັດຕີກົລງົ, VPAs ຈະລວມເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ແຜນວຽກຈາກທງັສອງຝ່າຍໃນການ ຸດຕກິານຄາ້ໄມທ້ີ່ ຜດິ
ກດົໝາຍ, ພອ້ມກບັ ລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພື່ ອພສູິດຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງໄມທ້ີ່ ສົ່ ງອອກໄປ EU. ຂໍຕ້ກົລງົຍງັ
ສົ່ ງເສມີການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄມທ້ີ່ ດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີວທິກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາສງັຄມົ ແລະ ພາກເອກະຊນົ. 
 
ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໄດລ້ເິລີ່ ມແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້(FLEGT) ເພື່ ອ
ສະກດັກັນ້ການຂຸດຄົນ້ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນທົ່ ວໂລກ, ພອ້ມນັນ້ EU ຍງັໄດກ້ະກຽມການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາ
ການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (VPA) ກບັບນັດາປະເທດຜະລດິໄມ,້ ເຊິ່ ງໄດວ້າງເຈດຈາໍນງົ ແລະ ແນວທາງໃນການຫຸຼດຜ່ອນການຄາ້ໄມ ້
ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ພອ້ມກບັລະບບົການອອກອະນຸຍາດເພື່ ອ ັງ້ ືນຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງໄມທ້ີ່ ຈະສົ່ ງອອກໄປຕະຫຼາດເອຣີບົ. ນຍິາມທີ່ ຖກື
ກດົໝາຍຂອງໄມເ້ປັນອງົປະກອບໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງໄມ,້ ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງ
ຂອງຂໍຕ້ກົລງົການເຂົາ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ໄມແ້ບບສະໝກັໃຈ (VPA). 
 
ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ເລີ່ ມເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົການເປັນຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA), ເຊິ່ ງເປັນຂໍ ້
ຕກົລງົການຄາ້ກບັສະຫະພາບເອຣີບົ, ທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກໂຄງການ ການສະໜບັສະໜນູແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝ
າຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສະຫະພາບເອຣີບົ (ProFLEGT) ພາຍໃຕກ້ານຮ່ວມມດືາ້ນ
ການພດັທະນາຂອງ ເ ຍລະມນັ, ເຊິ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 
Zusammenarbeit). 
 
ProFLEGT ແມ່ນໂຄງການລເິລີ່ ມຮ່ວມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມກືານພດັທະນາຂອງປະເທດເ ຍລະ
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, ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ.້ 
 
ໃນ ໄລຍະທໍາອດິຂອງແຜນງານ FLEGT VPA ນີແ້ມ່ນໄດຈ້ດັຕັງ້ຂຶນ້ ູ່ 3 ແຂວງທດົລອງ ຄ:ື ແຂວງ ໄຊຍະບູລ,ີ ຄໍາມ່ວນ ແລະ 
ອດັຕະປື. ໃນນັນ້ ອງົການ WWF ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ FLEGT ຮ່ວມກບັ ກມົກວດກາປ່າໄມ ້ໃນ ສອງ ແຂວງ ພາກໃຕ ້
(ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ອດັຕະປື). ອງົການ WWF ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂດຍການຊອກຫາແນວທາງແກໄ້ຂ, ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ນໍາໃຊຮູ້ບແບບທີ່ ເໝາະສມົຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສາກນົ ທີ່ ມກີານຮ່ວມມກືນັຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ.້  
 
ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແຜນງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສະຫະພາບເອຣີບົ: http://flegtlaos.com/ 
 
ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ແຜນວຽກ EU-FLEGT: http://www.flegt.org/  
 

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

ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ 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 
 
ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕ່ໍກບັ ການເຄື່ອນຍາ້ຍ ແລະ ການຄວບຄຸມໄມ ້ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ :  
http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520  
 
ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ ກດົລະບຽບການນາໍເຂົາ້ໄມເ້ຂົາ້ສູ່ສະຫະພາບເອຣີບົ 
http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide 
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ຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕມີກ່ຽວກບັ FLEGT, ເຊນີຕດິຕ່ໍ: 
ທ່ານ ປອ. ຄໍາເຝືອ ສຣີວິງົ 
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